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BARIŞ tÇlN ..• 
Son günlerde Ankara barıt 

l~Yretlerinin mühim bir merkeh ~aline gelmi~tir. Türkiye cüm
ıc:rıyeti on birinci yıldönümünü 
L tlryarak iç ııyasaıının yeni bir 
d ız devrine girerken dost Balkan 
b~vletlerinin diplomatlarını da 
ır araya toplamıf ve acun barıtı
~n ktYınetli unsurlarından biri o
b · n Balkan barııına ait yeni ted-
1 ır~er ile insanlığa yüksek hizmet
l~nden birini daha yapmıştır. 
. urk cümhuriyetinin yıldönümle

l'i, sahnesi oldukları mühim badi
~ler dolay11iyle evrensel bir ma-

•Yet ve ehemmiyet kazanmağa 
l:.atlaınıttır. Her sene Ankara' da 
~.Pıl!'n ve kurulan işler yalnız 
~urkıye için değil, diğer bütün 
rı u~lar için de hayırlı ve feyizli 
etıceler ile dolu bulunmaktadır. 
Bugün A vrupa'nın ıarkmda ve 

~enubunda ve bilhassa Balkan1ar
b~ RÖriilen durukluk ve rahatlık 
ıç tüphesiz Ankara' da doğmuş 

hıilunan barış aiineşinin feyizli 
'!ıkları neticesidir. Senelerdenbe
~ dunnadan ve yorulmadan etra-
a Yayılan bu ııık bizi anlıyan ve 

&YJıı ülkü ile çalııan ulusların da 
lanet birliği ile bugünkii eseri 
:ev dana getirmiştir. Önceden 
nkara'vı anlamıyanlar için bu

llun ne büyük bir hayranlık mev
~~ l~kil etti in ne şüphe yoktur. 
~rlri:ve öz ulusal hakimiyetini 
le rduktan ve ulusal ülkülerini 
d;ktndi bünyesinde gerçekleştir-

• en sonra uluslararası misyo
rıu1nu da azimle, özenle yapmağa 
S- •snıaktan geri kalmamıştır. 
Bü~k uluslar gibi türk ulusu
~ da tarihi bir misyonu vardır. 
• u misyonun başlıca ayırıcı vasfı 
11laanlrğa ve medeniyete yardım
~ ~lnıasıdır. Bu yalnız kunı bir 
ı· dıa -.eva baska maksatlar giz
r!en aldatıcı bir ıiper değildir. 
i Urk ulusu tarihinin her devrinde 
lrll&anlıi?a ve gerçek medeniyete 

11~~· olan bağlılığını ve hizmeti
t~t''Pat etmiştir. Kendi mukadde
he illa kendinin hakim olmasiyle 
ı_ raher, onun bu misyonu da ha~ 
~Yeni Türkive'nin yakın tarihi 
.,. un en parlak bir örneğidir. 
Gtı •• 
~ilin Türkiye cümhuriyeti .ka-
l h"t•• uinında çalışan ve ça
ı~'j-•ında da muvaffak olan u-

1 ar az gösterilebilir. 
)'~İrtıdi insanlıktan ve medeni
de en hahsedilince onun en 7.iya· 
du .. "'uhtaç olduğu ıeyin ~n~ ol
~e guna şüphe yoktur. lnaanlığ ır 
ı.ıa "'edeniyetin ilerlemesi, yayıl
L 

11 uluılar arasında devam~' bir 
""rı"ın h""k•• • ba"' dır. B .~ um sürmesıne . W'· 
tehı·k Ugun medeniyP.ti en zıvade 
korku eye düsüren harp ve harp 
...._ s1ır1ur. Harhın ortadan kalk-
1 •ın111. h k ı_ • 
arın d: llrp orıcnsunun ınsan-
drrrı '"'"~•nd""' silinmesine yar-

etmek . d"k" . • '-111 ... tnn ı ı vazıyette ın-
hiıı.:ga_ Ve ınedenivete en büvük 
e~ .. :h ""Pmak demektir. Eğer 
İrad •el barış yalnız bir ulusun 
!'atın eh ve .~ateğine bağlı olsaydı, o
ola~ ... uRun çoktan temin edilmit 
'lt,t ı!•na tüphe edilemezdi. Fa
le IÖ }"un hövle olrnadıchnı esef. 
~ .. "ı::nı-~ !azımdır. Bununla 
'trad. k' Turkıye kendi mıntaka-
d .... ~9'rl" l e ~e • snur arının çevreıin-
1-lalcıarçd~ bir barış varatmış ol-

8u '·k aıına öğüne bilir. 
tejiy:: I barış nihayet küçük ve 
Ultt1 l'ü~k~arışlardan doğar. Her 
dığ1 Ilı •Ye kadar, kendi yafa
'& e~e•ntakada barış için çalışır
~kıeşe:':~ barışın da bir gün ger
l.t)Uıları ..... ın~ inanılabilir. Ancak 
~lltelc:et~;u '?teki düşünceleri ve 
~ hal'i 1 eyıce anla~ıhncıya ka

tı el- ihJ• boznıak iıtiyenlere kar
~. Jatlı bulunmak zarureti 

~ tarihinde havatın 

• • • • 

Her gün sabahlan Ankara•la çıkar 

Fransız kahlnesı kuralda' 
• •• • .. 1 ' • " .. ... • ,.... • "" - ~ 

Fransız kabinesi sola ~ ~yyal görünüyor Amerika seçiminde 
demokratlar valilil{
leri de l'-azandı1ar 

Paris, 9 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

M. Flanden bu sabah saat 00/ 35 
te kabineyi tetkil etmiştir. J.(endi
ai üzerine hiç bir bakanlık alma
dan kabineye reislik edecektir. 

Batvekil M. Flanden 
Devlet Bakanı M. Eriyo 
Devlet Bakanı M. Maren 
Hariciye M. Laval 

Hariciye Bakanlığrn~a kalan M. LavaJ 

Adliye M. Pemo 
Dahiliye M. Renyi, 
Harbiye Jeneral Moren 
Bahriye M. Piyetri 
Hava Jeneral Dönen 
Ticaret M. Marıando 
Maliye M. Jermen Marten 
Terbiye M. Mallarme 
Nafıa M. Rua 
Müatemlekat M. Rollen 
Ticaret Bahriyesi M. Vilyam 

Bertran 
Mesai M. Jakiye 
Tekaüt M. Rivolle 

Yeni tef rikaınız 
insanlığın hali 

Tefrikamız bugün bitmiştir 

Bir iki ~üne kadar 
Nüzhet Ha~im Beyin İtalyancadan 
dilimize çevirdiği 

Benim günahım 
Romanını tefrikaya başlıyacağız. 
Bu İtalyan romanını okurlarımıza ı 
tavsiye ederiz. ~ 

her türlü tecrübelerini geçirm~ş o-
l t .. k ulusunun bu zaruretı de an ur . . r 
ihmal etmiyerek barıt ıçm e ın: 
den gelen gayreti esirgememesı 
bugünkü sıyaaa acununun en ,e-
refli ve değerli bir m"fM~1~T 
te"kil etmektedir. ZEK 

Zil at M. Kasse 
Sıl '1at M. Köy 
P. ·ı. Telefon M. Mandel 
Ba! :ekilet Müsteşarı M. Perro 

Pradige 
N07 : Kabinede eski bakanlar

dan M. Tardiyö, Lamurö ve Ma
reşal Peten dahil değildir. Umu
mi vaziyet biraz sola müteveccih
tir. 

Fransız başvekilinin 

heyanab 
Paris, 9 (A.A.) - M. Flanden mat

buata §U beyanatı vermi,tir: 
••- Mütareke devam emtektedir. Et

raCımda her halde Fransa'ya ve cumuri
yete hararetle hizmet edecek, fırka ihti
laflarını unutmasını bilecek adamları top 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Nevyork, 9 (A.A.) - Mebusan mec
lisi için yapılan seçmelerin son neticele
rine göre demokratlar 320 ve cümburi
yetçiler 102 Üyelik kazanmışlardır. Bun
dan evelki seçimde demokratlann 313 
ve cümhuriyetçilerin de 117 üyeliii var
dı. Bu sefer meclise 7 terakkiperver ve 
üç ziraatçı da seçilmiıtir. 

Ayan seçiminde demokratlar 69 ve 
cümhuriyetçiler 25 üyelik elde etmitler
dir. Geçen mecliste demokratların 60 
ve cümhuriyetçilerin de 35 üyelikleri 
vardı. Ayan meclisine de bir terakkiper· 
ver ve bir ziraatçi seçilmiştir. 

33 hükumette valilik için yapılan 

seçmelerde demokratlar 24 verde kazan 
mı,lardrr. 

Spor haftası 
Dünl\:Ü cuma günü sonbahar at yarı~ 

larının sonuncu su ve ayak topu 
maçları yaı)ıldı 

Sonbahar at 
yarışlarının so • 
nuncusu dün ko
ıu alanında ya • 
pıldı. Bu hafta 
çok blabıilık olan 
ıeyirciler arasın • 
da Büyük Millet 
Meclisi Reisi Ka· 
znn, Başvekil Is· 
met Pata Hazr~t
leriyle lktrsat Ve
kili Mahmut Ce
lal, Gümrük v• 
inhisarlar Vekili 
Ali Rani, C. H. 
Fırkası Katibi U. 
Recep Beyler de 

bulunmakta idi. 

1smet Paşa Hazretleri dünkü at yarışlarında 

Birinci koıu: • Orman Çiftliği koıu
su • üç yqınclaki yerli yarım kan inıi
liz taylanna mahsus olup mesafesi 1800 
metre idi. 

• 
... 

• 

Dünkü at yarışlanna giren güzel 
bir hayvan 

Birinci: Ahmet Efendi'nin Ceylan'ı, 
ikinci: Emir Salih Efendinin Klas'ı, 

Üçüncü: Ahmet Fikret Beyin Kap'ı. 

ikinci koıu: - Ankara koıusu - Üç ve 
daha yukan yaştaki halis kan İngiliz at 
ve kısraklanna mahsus olup mesafesi 
3500 metre idi. Bu yanta dört hayvan 
i,tir:ak ett; 

Birinci: Ahmet Fikret Beyin Gran • 
dezza'sr, 

ikinci: Matmazel Bina'in Barcs'i, 
Üçüncü: Prens Haliın Beyin Bon • 

flon'u, 
Oçüncü koıu: - Dumlupınar koıuıu • 

dört hayvanm iıtirak ettiği bu koşu yer
li halis kan İngiliz taylarma mahsustu. 
Mesafesi 1800 metre idi. 

Birinci: Ahmet Fikret Beyin Tom • 
rus'u, 

ikinci Ahmet Fikret Beyin Erol'u, 
Üçüncü: Şevket Beyin lstrancası . 
Dördüncü ko,u: 3000 metre mesafe-

si olan bu ko,uya dört ve daha yukan 
yaştl'ki yerli, yarım kan İngiliz at ve kıı
raklardan üç hayvan İştirak etti. 

Birinci: Ahmet Fikret Beyin Yıldı-

rım'ı, 

ikinci: fhsan Beyin Metin'i, 

(Sonu J. üncü sayı/ada) 

• 10 
ikinci te ri 

l 9:J4 
CUMARTE!: 

Her yerde 5 kuru" 

ÖZTÜRKÇE 

Ulus çocuklarına 
Çevirin ki gözünüzü bir ~cık Sd 

düne 
Kavuımanıız ne demektir. bileainia bu

pne. 
Yüzlerce yıl çocuklarım, ıülrnemitli bu 

toprak 
Bir Atatürk düzen verdi gördüğünüz 

düiüne. 

Çocuklarım, güne gidin, branlıta balı
mayıat 

Göğe çıkıp ,imşelr olun, bataklarda r.ak
mafQI r 

Çağlıyandan daha cofkun dökülünüz ya

"na 
Dünün kıraç çöllet"ine artık sakla .. k. 

... ymf 

Yas akını, yüzlerce yıl bqanızdan llflll"' 
ek 

Bu uluıun gözyaılan ............. tafU'Cb. 
Şu mutlu gün olmasaydı. ~ldanlll 

Tirkeli 
O geceler çukurunda ....... ,.... ki :ra

tarda. 

Aydın yüzlü, gök bakıtfı FÜce ülkü • 
. damı 

Bize timdi gündüz etti, sonu plmes ....... 
Kul olmaktan kurtulutua ,.ı dönümü 

itte.,., 
Ululuiun bayramı bul yiilueliıia hllJ

ra.nu! 

Ey türkoğlu bugün ancak ele aldın ül
keni 

Bugün açtın boralarla bofupcak yel
keni! 

Açıp sana ko11annı ıunu diyor gelecek: 

Şimden sonra yüksek bapn her bulutu 
•ehcekl 

Genç ülküler aydın etti so,amumn ii -
nünü 

l ııklarla yıkayarak yannım, dününü 

Ancak türkün gözü bile ,..Harca yıl hl"k
ledi 

Şu bir eti görülmedik koca aninç ıü
nünül 

Ululuğun doruğuna çalıpukla detilir 

Batı gökte ıezen ülkü, HD Jİtiben .. 
filir. 

Suaımıyan sökyüzi7'e, topraklarla, de
nide 

Bir Türk olmak tö7'e ........ adam ~· 
delildir. 

Uzun uza bu kutlu J'Ul't h ... ~dr, 
bemyandr. 

Şu kıpkızıl bayraiama bnlara ..,..... 
d• 

Koiduk ıimdi ıeceleri bütün bütün İfh 
bi• 

Türk elinin çoculdan oaua İçİa uyaada. 

Atıl sonıuz dalgalara, üUrii una (pi!) 
diyor 

Tırman da sarp kayalara (uat INına 
eli) diyoa·. 

Boralara söz seçirea ul• ulus INıbuı 

Durma ey türle çocuğu sen (ıöJdcri Je 
del!) diyor. 



3AYIFA 2 

Fransız kabinesi kuruldu iNGll .. TERE'DE. 

(Ba{r l inci sayı/ada) 

ıamaağ muvaffak oldum. Bunlar yalnız 

§u gayeyj güdcceklerdir: Sefalet ve iı
sizliğc karşı mücadele, iktısadiyatı ihya, 
maliyeyi muhafaza etmek ve devleti 
gençleştirmek ve ıslah etmek. Az zaman 
zarfında teşkiline çalııtığan ve derhal 
işe başhynrak sah günü meclislerin önü
ne çıkacak olan hükumeti memleketin 
teveccühle karşılıyacağını ümit ederim . ., 

Dalı ili ıınziyet uydmlanıyor: 

Pnris, 9 (A..A.) - Dahili siyaset va
ziyeti tenevvüre ba~lamıştır. M. Flan
den, muvakk~t bütçeden vaz geçeceğini 
fı:k:ıt bütçenin kabulünden sonra devlet 
ıslahatmı temin taııavvurunda olduğunu 
bildirdiği için, radikal sosyalist grupu 
M. Eryo'nun fikirlerini kabul ederek ik
tısadi kalkınma ve cumuriyet rejiminin 
müdafaası için müsbet bir eser takip 
edecek her hükumete müzaheret edece
ğini b'ldirmiştir. Bundan sonra M. Er
yo'ya Flnndcn hckumetine iştirck için 
salahiyet verildiği neticesi çıkarılmakta
dil'. 

Flandcn kabinesi soh 
mütenıu)il 

Paris, 9 (A.A.) - Flanden kabine
si mecliste merkezin ve radikal sosya
list ve diğer sol gruplar da dahil ol
duğu halde, sol cenahın müzaharetine 
mazhar olacaktır. Cümhuriyetçi sosya
listler Fransa sosyalistleri ya radikal 
sosyalistleri takip ve yahut hayırhah 
l>ir istinkaf muhafaza edeceklerdir. 
Birleşmiş sosyalistlerle komünistlerin 
muhalif vaziyette kalacakları aşikar
dır. Dün akşam mecliste bakanlıkların 
tevziinde beklenmiyen müşkülat müs
tesna olmak üzere, M. Flanden'in par
lamento sahasında manilerle karşılaş

mıyacağı zannedilmekte idi. 

1\1arcşal Petcn neclcıı çok 
yorgundur. 

Paris, 9 (A.A.) - Bahriye Bakanı 
M. Pietri sorulan bir suale cevaben 

"Mareşal Peten son aylar zarfında ya

§ına göre o kadar çok çalışmıştır ki 

artık devamda tereddüt etmektedir.,, 

demiş ve fakat müzaharetine devam 
etmesi için gene de teşebbüsler yapıl· 
dığını ilave etmiştir. 

Dumcrg'in İ!"tita mektubu 

Paris, 9 ( A.A.J - Meclisteki radikal 
sosyalist grupuna tekabül eden ayan 
ıol cenah demokrat grupu M. Eryo'nun 
M. Dumerg'e verdiği İstifa mektubunun 
metnini tasvip etmiştir • 

Dnmerg'in ayrılma mdan 
duyulan acı 

Paris, 9 (A.A.) - Dün nkşam ç1knn 
cazeteler M. Dumerg'in aynlmasından 

müttefik bir teessür göstermekte ve bil
hassa istikbal için endişe izhar etmekte
dirler. 

Antr ..... :;an gazetesi yazıyor: 
"Devlet hadimlcrini ane&k mezara 

&İttikleri zaman metediyoruz. Ve anlan 
'Yakıtsız olnrıı k oraya biz koyuyoruz. Bu
nun bizi nereye aevkedeceğini Allah bi
lir.,, 

Bir tarzı hal arıyan Pari Suvar gaze
tesi, yeni hükumetin teşc!:külü ve siyasi 
İcraatı itih'lriyle eskisine benzemesi ta
&aYVUr edilemiyeceğini bildiriyor. 

La Liberte gazetesi, hali ba%11'daki teş
rii devreden bir şey beklememekte ve 
meclis dağıtılmak suretile kııti hükmü· 
nü vermrği memlekete brrakmağı derpif 
etmektedir. 

Tan gazetesi ise şu sabrlan yazıyor: 
.. Fransızlar, vııtnn menfaatini fırka

lar menfııat: ... d .. n ü~tün tuttuğunu bildik 
Jeri içindir ki M. Dumeı-g'in menf~ati 

phs!~· • .., ·•:ıak hissiyatın ve tecrübe
sine mürncaat etmişlerdir. M. Eryo fn-
lıas1nm am:rt -·nelen ne lcurtulmnsını 

b'lmiş ve ne de kurtulmnğa muvaffak 
olnı.:ı...,: ··-

N'havet Deh" ~azctcsi diyor ki: 
.. Buhr n içind n ç-lalnmaz bir buh

rand•r. e:r tarzı hal b•1tunncaktır. 7.ira 
daima mtz•r bnlı'"ıtr, f~kııt bu muvnkk'lt 
bir t ..... zı hal ohe:\ktır. Herkes b'J:vor ki, 
h•ı .ı .. +1 siyasi buhran adi buhranlnrdan 
farklıdır ... 

Mısır kallim· i ve ln~iltcre 
Londra, 9 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Resmi mehafil Nesim Paşa'nrn 

Mısır Başvekilliğine intihabı hakkında 

tefsiratta bulunmamakta iseler de, I..on 
dr2lfa: emi:r umumi~ v:I2i~ 
nuniyet verici -bir tarzda inkişaf etti
ği ve son tayinle kıratın saray ite ha
rici mchafil arasındaki rabıtayı lüzu
mu veçhile tekrar tesis etmiş olduğu 

merkezinde bulunmaktadır. 

İngiltere ve l\fançuri 
Londra, 9 (A.A.) - Son günlerde 

lngilterede ve bilhassa Septe'de Man
r;uri hüklımetinin tanınması lehinde 
sarih bir hareket baş göstermektedir. 
Her halde lord Barnby heyeti bu te
mayüllerin takviyesine çok hizmet et
miş ve o kadar ki yakında Londra ban
kaarı tarafından Mançuri devletine ik
razda 'bulunulacağı hakkında dün a
vam kamarasında şayialar dolaşmıştır. 

fngiliz - Japon nıiizakercJcri 
Londra, 9 (A.A.) - İngiliz matbu

atı japon Nişi Nişi gazetesinde çıkan bir 
...,'1kalenin bazı kısımlarını neşrctmekte
dir. Bu yazıya göre, japon ve Amerika 
bahriyelilerinin mütekabil kıymeti hak • 
kında M. Yamomoto ile M. Stanrtley ara 
smda hararetli bir müzakere cereyan et
miştir. 

Deniz silahları \'C Almanya 
Londro, 9 (A.A.) - U. Bitlerin su

reti mahsusadaki gönderdiği bir şah:.i
yetin cereyan etmekte ol.an deniz mü
zakeratı hakkında malCımat toplamak 
istediği bildirilmektedir. M. Fon Rib
bcntrop'un Londrada olduğu ve orada 
birkaç gün daha kaldıktan sonra şimal 
İngilteresine gideceği teyit ediliyor. 

Alman mehafiline göre, bu ikamet 
deniz konuşmalari!e münasebattardır. 

ITALYA'BA. 

Af. Gömbö~'iirı Roma ziyareti 
ve ~azetclcr 

Roma, 9 (A.A.) - M. Gömböş'ün 

M. Musolini'ye yaptığı ziyaret hakkın
da gazeteler tarafından yapılan tefsira
tın hulasası şudur: 

"Hiç bir ~ey değişmemiştir. Mük1l
lemeler evelce malfun olan vaziyeti te
yit etmiştir . ., 

Matbuat, Macaristan'rn Fransa ile 
yaklasmak ve küçiik itilafla münaseba
tı ıslah etmek yolundaki İtalyan siya
setinden endişeye düşmemiş olduğu 

tasrih edilmektedir. Halbuki Budapeş
te'nin Berlin • Varşova siyasetine doğ -
ru temayül ettiği zannedilmektedir. 

Sar mescl<"..si hakkında 
g(iriişmeler 

Roma, 9 (A.A.) - Alman sefiri Fon 
Hassel dün Hariciye Müsteşarı M. 
Suviç'e Sar meselesi hakkındaki al
man noktai nazarını iyzah etmiş ve 
fransız kıta:ıtrnm Sar arazisine muhte
mel sevkiyatt hakkında itirazat ve ku
yudu ihtiraziye dermeyan eylemiştir. 

M. Tar<liyö kabineye neden 
ı;irmeoıi~. 

Paris, 9 (A.A.l - M. Tardiyö, M. 
Flanden t:ırafından kabineye iştirak 

için kendisine yapılan teklifi redde
derek hali hazırdaki şerait i11inde, hü
kGmette iken olduğu gibi, şimdi de 
kendisine mecbur edilen inziva haya
tında M. Dumerg'in yanı başında kal
mak arzu ettiğini bildirmektedir. 

}'raosa so yalist fırkasının 
bir teşelıhiisü 

Paris, 9 (A.A.) - Fransa sosyalist 
fırkası parlamento grupu İspanya Baş
vekiline bir telgraf çekerek kendisin
den iydama mahkGm olan ihtilalciler 
lehinde af tedbirlerine tevessül etme
sini rica etmiştir. 

1\1. Dumerg istirahate çekiliyor 

Paris, 9 ( A.A.) - M. Dumerg: "ik
tidar mevkiini devreder etmez, asude 
hayatına devam için süratle ve sadece 
Turnföy'e gideceğini,, söylemiştir. M. 
Dwnerg 7/2 tarihinde milli birliği ta
hakkuk ettirmek için çağmldığı u
man orada bulunuyordu. 

HAJ{!M1YETİ Mti1LtYE. 

K01\1ANY A'DA. 

M. Ti tülesko bakanlar 
meclisinde dış sıyasa 

hakkında izahat vereli. 
Bıuaeş; g (t~Al.)) - BUgµn cğje· 

den sonra toplanan bakanlar meclisin

de M. Tiütlesko harici siyaset ve son 

hadiseler hakkında geniş bir izahta 

bulunmuştur. 

Başvekil M. Tataresko memlekete 

ifa ettiği hizmetlerden dolayı M. Ti

tülesko'ya hükumetin minnettarhğını 

bildirmiş ve icraatile tamamen mut:ı

bık olduğunu söylemiştir. Bakanlar 
meclisi Başvekile ittifal:ıa iştirak ve 
hariciye nazırının icraatı:u tasvip ey
lemiştir. 

l\f. Titulcsko Kıral tarafmclan 
1 ahu) edildi. 

Bükreş, 9 (A.A.) - Kırat M. Titu
lesko'yu kabul etmiştir. Bu mülakattan 
sonra M. Titulesko Avusturya'nın ye
ni Bükreş Orta Elçisini Kırala tak
dim etmiştir. 

RIRI,EŞIK DEVl ... ET ,ERDE 

Deniz silahları konuşmalarına 
devam olunacak mı? 

Vaşington, 9 (A.A.) - Nazır vekili 
M. Vilyarn Filips, Amerika murabbası 
M. Norman Davis'in deniz konferansı 
lmlislerinde sc.-bat ve huzur ile çalış
mak üzere olduğunu bildirmiştir. 

Bu bcyanatınn, Londro müzakera
trm i~kıtadan kurtarmak ümidinin mu
hafazasına imkan verece[!i bildirilmek 
tedir • 

Amerikan !'lcçimleri 
Nevyoık, 8 (A.A.J - Saat 11 de alı

nan neticelere göre ayan üyeliğine 23 
dcmckrat ve 4 cumuriyetçi seçilmiştir. 
Altı yerden seçim haberi gelmemiştir. 

l\1. Borah'm cümhuriyct fırkası 
hakkındaki cliişüııcelcri 

Nevyork, 9 ( A.A.) - Ayand~n M. 
Borah sözlerinde demiştir ki: 

"- Cümhuriyetçi fırkası düzeltilme
diği takdirde artık ölmüştür. Fırka se
çimcilere demokrntların yapm:ılıta ol -
duklan §eylerden başka bir §eye $Öz vc
rcmemi,lerdir. Cümhuriyetçilerin propa
gand:ısı kımunu eııasinin lıorunmasma 

dayanmıştır. Halbuki kanunu esasi :n • 
sanların karnını doyurmaz.,, 

Alman - Amerika ticaret 
uzlaşma ı hozulnyoF mu? 
Vaşington, 9 (A.A.) - Almanya bir 

takım yeni alış veriş şartlan koyduğun
dan Amerika hükUmeti Berlin'deki elçi
sinden bu şartların Alman • Amerikan 
ticaret uzlaşmasındaki en ziyade kolay
lık gören millet yasasına dokunup do -
kunmadığınr sormu tur. Almanya bu uz. 
taşmayı kaldırmış ise de bu kaldırma 
anc.'lk l 935 birinci teşrininde meriyete 
f!irebilecektir. Bundan ötürü söylenmek 
istenen artlar uzlasmayı bozuyorsa 
Amerika hükumeti ağır protestoda bulu
nacaktır. 

Afrika'dn pamuk re•kohcsi 
Vaşington, 9 (A.A.) - Ziraat Ba

kanlığına göre 1-11 tarihinde pamuk 
rekoltesi beheri gayri safi 500 livre a
ğırlığında 9 milyon 634 bin balyaya 
bati~ olmuştur. 1/10 tarihindeki rekol
te 9.443.000 ve l/9 tarihindeki rekolte 
de 9.252.000 balya idi. 1933 teki mah
sul 13.047.262, 1932 deki 13.003.000 ve 
1931 deki ise 17.995.000 balya idi 

rflRl,U H BERtER 

Karlmlarm hclecliyc iiyc secim
lc·ri hakkmrlaki karan 

ayan rccldetti 
Atina, 9 (A.A.) - Ayan Meclisi, 

kadınların belediye meclislerine inti
hap edilebilmek hakkını reddetmiştir. 

Hitlt'r Siyam K ıralmr 
ıehrik etti. 

Bertin, 9 (A.A.) - Siyam Kırahnrn 
yıldönümü münasebetiyle, M. Hitler 
kendisine tebrik telgrafı çekmiştir. 

1 

fır· ... • • • 
l e ~ıli ın cree 

!J 

se~ilel 
..;,, 

ne·· meni üyeleri 
• 

B. M. Meclisinin evelki günkü top
lantısında yapılan seçme neticesi mec
lis İhtısas Encümenleri şu suretle te
şekkül etmiştir: 

T~~kilatr Esasb·e Encümeni: 
Yunus Nadi ('MuğJh),. H:aldh Tarık 

(Giresun), Asım (Artvin), Doktor 
Mazhar (.Aydın), Tahsin (Aydın), Ha
cim Muhittin (Balıkesir), Asaf (Bur
sa), Necip Ali (Denizli), Mahmut E
sat (İzmir), Doktor Fuat (Kırklareli), 
Ali Fuat Paşa (Konya), Yusuf Kemal 
(Sinop~. Celal Nuri (Tekirclağı), Re
cai (Tokat), Mehmet Emin (Uda) 
Beyler. 

Adliye Encümeni: 
Münir (Çorum), Sa1ahattin (Koca

eli), .Raif (Trabzon). Hnydar (Antal
ya), Numan (Antalya), Vasfi Mehmet 
(Balıkesir), Osman Niy:ızi (Ç::ınakka

le), Hasan Hayri (Edime), Şeref (E
dirne), Abdülhak (Erzincan), Yusuf 
Ziya (Eskişehir), Mehmet Nazif 
(Kars), Sait Azmi (Kayseri), Tevfik 
(Kayseri), Ragıp (Kocaeli), Sırrı 

(Konya), Refik Şevket (Manisa), Nu
ri (Muğla). Nazım (Tokat), Recai 
(Tokat), Beyler. 

Bütçe Encümeni: 
Mustafa Şeref (Burdur), Mükerrem 

(Isparta), İhsan (Bayazıt), Süreyya 
Tevfik (Tokat), Yahya Galip (Anka
ra), Enver (Balıkesir), Doktor Galip 
(Bursa), Mustafa (Çorum), Faik (E
dime), Hasan Tahsin (Elaziz). Asım 
(Erzurum), Aziz (Erzurum), Nuri 
(Gaziantep).Kfizrm (Giresun), Sadettin 
Rıza (İstanbul), Kazım Pa~a (İzmir), 

Ahmet Hilmi (Kayseri). Mehmet Na
hit (Kırklareli). Şevket (Kırklareli), 

Turgut (Manis'.l), Ali Rıza (Mardin), 
Recep Ziihtü (Sinop), Rasim (Sıvas), 
Remzi (Sıvas), Süleyman Sırrı (Yoz
gat) Beyler. 

Dahiliye Rncümeni: 
Cemil (Tekirdağı). F:ıik (Tekirda· 

ğı), Sükrü (Çanakkale), Hilmi (Aria
na). Ali Münif (Adana), İzzet Ulvi 
(Afyon K.), Esat (Amasya), t mail 
Hakkı (Amasya), Rasih (Antalya), 
Emin Fikri (Bursa), İsmail Kemal 
(Corum). Münir (Giresun), Mehmet 
(Kütahyn), Abdülmuttalip (Malatya), 
Vasıf (Malatya), Hasan Reşit (Muş), 
Galip (Niğde), Ahmet thsan (Ordu), 
f C!mail {Ordu), E!;at (Rize), Zühtü 
(Samsun). Vasfi Raşit (~ebinlrnrahi

sar), Fatin (Trabzon), Halil (Zongul
dak). Rifat (Zonguldak), Beyler. 

Hariciye Encümeni: 
Saffet (Erzincan). Necmettin Sa

dık (Sıvas). Zeki .Mesut (Edirne), 
Cevat Abbas (Bolu), Falih Rıfkı (Bo
lu), Hasan Cemil (Bolu), Fazıl Ahmet 
(Elaziz). Salah Cimcoz (İstanbul), 

Halil (İzmir). İbrahim Süreyya {Ko
caeli). Reşit Saffet (Kocaeli), Hikmet 
(Manisa). Mahmut (Siirt), Nebi zade 
Hamdi (Trabzon), Yahya Kemal (Yoz
gat) Beyler. 

Maliye Encümeni: 
Hasan Fehmi (Gümüşhane). Kemal 

Turan {Isparta), Adnan (Aydın), Per
tev (Balıkesir). Zülfü (Diyarbekir). 
Hamdi Mustafa (İstanbul), Kamil (İz· 
mir). Refik (Kastamonu). Naşit Hakkı 
(Kütahya). Kazım {Konya). Tahsin 
(Konya). Tahir (Manisa). Kani Mani
sa), Mitat (Maraş). Behçet {Urfa) 
Beyler. 

lktısat Encümeni: 
Şakir (Edirne). İsmail (Şebin K.), 

Akosmanzade İzzet (Afyon K.), Eşref 
(Ankara), Şükrü (Bolu), Doktor Ra
sim Ferit (Bursa), Rüştü (Bursa), E
min (Eskişehir), Edip Servet (Gümiiş
bane), Ahmet Hamdi (İstanbul), Yu
suf Akçura (İstanbul), Alaettin Cemil 
(İstanbul), Hasan Vasıf (İstanbul), 
Yaşar (İstanbul), Mehmet Sadettin 
(İzmir), Tahsin (Kastamonu), Hasan 
Cavit (Rize), Yusuf Kemal (Sinop), 
Hasan (Zonguldak). Ragıp (Zongul
dak) Beyler. 

lrfilli Müdafaa Encümeni: 
İhsan Paşa (Giresun), Kazım Paşa 

(Diyarbekir), Ahmet Sa(fet (Elaziz), 
İbrahim (Bilecik). Salih (Bilecik), 
Naci {Cebelibereket), Fuat Ziya (Ela· 
ıiz), Kılıç Ali (Gaziantep), Şevket 

(Gümüşhane), Ali (İstanbul), Faik 

(Kars), Muhittin Paşa (Kars). Ali Rı· 
za (Kastrmonu), J.fıtfi Müfit (J(ırce• 

hir), AH Fuat Patıa (Konya). r.1111.,-ut 
Nedim (Malatya), Naki (Muş). Ali 
Saip (Urfa). Fuat (Rize), Hiisnü (f~ 
kat) Beyler. 

Naha Encümeni: 
Ethem (Samsun). Aziz Samih (Er· 

zincan), Osman (Manisa), Cemal (Af· 
yon K.). Rasih (Antalya), Ali c;, ~ııı 
Ahmet (Es'dşehir), Hakkı (İçel), IIü· 
scyin Hüsnü (Jsp:ırta), Bah~ T:ılİ 
(Kars), Hakkı {Kütahya), 1br:ıbirtı 
(Kütahya), Siileyr:ıan Fikri (Mersin)• 
H:ılit (Nif.de), Doktor Asım (Saın· 
c;un), Malımut Rasim (Tekirdağ•) 
Beyler. 

Sıh!J:ıt ve Jçtimai Muavenet E11cii· 
meni: 

Poktor Ahmet Fikri (Erzurum)• 
Bakteriyolog Refik (Bursa), Dokto'" Sa
im (M:mis.ı), Ziya Nuri Paş:ı (Afyorı)ı 
Doktor Nazif ş .. rif ( Antalva), Mıızıffct 
(Bahkccıir), Doktor Emin Cemal (Rohı). 
Doktor Kizım <Denizli), Hakkı Şiıııısl 
Paşa {Erzurum), Necip Asım (Et• 
?.urum), Doktor Suat (Kastamonu), Re
sit (Kavı.eri), Doktor Hilmi (11 ataty.:ı)ı 
Doktor T iic;ı-yin Avni (Muğla), Ahmet 
Fikri (Ni{:cle) Beyler. 

Ziraat Encümeni: 

Mustnfa Rahmi (İzmir), Ya ar (Afc· 

saray), 1smai1 Hakkı (Bolu), Ankoğltl 

Damar (Adana). Ömer Resul (Adana), 

Muslihittin (Ankara). Fuat Şahin (A''/'" 
drn), Hasan Basri (Cebelibereket), fl!a• 
bi Rıza (Çorum), Emin Arslan (Deniz• 

li), Yusuf (Denizli), Nafiz (Erzunıın)r 
Cafer {Eskişehir). Mitat (İstanbul). Jiıı 
1i1 (Kastamonu), Ali (Kocaeli), Ahmet 

Hamdi (Konya), Mustafa Lütfi (Kon" 

ya), Nuri (Maraş), İsmail Mehmet (Si• 

vas) Beyler. 

Gümrük ve lnhisarlar Encümeni: 

İsmet (Çorum), Şevket (Ordu), Vas
fi Mehmet (Balıkesir), Halit (Burdur)• 

Emin Fikri (Bursa), İbrahim (Cebeli .. 

bereket), Bekir K.aramemet (Çoruı:o)ı 
Ömer Ktimil (Kars), Ali (Kocaeli), Set .. 

dar Ahmet (Kırşehir), Hakkı (Kütalt• 

ya), Sabri (Manisa), Mehmet Hacı Ytı• 

nus (Samsun), Hulusi (Sinop), DaniŞ 
(Trabzon) Bey1er. 

Maarif Encümeni: 

Nafi Atuf {Erzurum), Haydar (Af' 

yon K.), İbrahim Alaettin (Sinop), Atcıı 
Gü'ldü.z (Ankara), Ahmet Cevat (Ça• 
nakkale) Talat (Çankırı), Emin {fçcl) 
Osman zade Hamdi (İzmir), Naim ı-rıı· 
zim (Konya), Ktlıçoğlu Hakkı (Muş)• 
Hamdi (Ordu), Şemsettin (Sivas), saô• 
ri Maksudi (Şebin K.), Halil :Nib11

' 

(Trabzon), Refet (Urfa), Beyler. 

Divnm Muhasebat Encümeni: 
Faik (Niğde), Hazım (Kırşehir) 

Sungur (Yozgat), Riza Nisari (A~t 
"fil ray), Hasan Yakup (Ankara), J?ı tı 

(Cankm), Şevket (Giresun), Hayruıta. 
(İstanbul), Kitapçı Hüsnü(İzmir), c~;, 
kun Osman (Kayseri), Sırn (Kocae ~., 
Ömer Davut (Kiltahya), AbdUlkl'I ~ 
(Maraş), Mehmet (Maraş), Ruşe 
(Samsun) Beyler. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Erıcil• 
meni: • 

~ıı~ 
Hakkı (Van), Rifat (Ankara), ) 

har Müfit (Denizli), Rasim (Anka''~ 
Şakir (Ankara), İbrahim Yürük (13 •)" 
kesir), Mehmet Cavit {Balıkesir), zı ıs" 
(Çankrn), Mustafa (Konya), Esat (Z

0 

guldak) Beyler. 

Kütüphane Encilmeni: 'lf 
Halil Etem (İstanbul), Besım "'cııı~)ı 

(Aksaray), İsmail Haklu (Balrl<e5 

Velet (Kastamonu) Beyler. 

Arzuhal EJKümeni: IJı 
Atıf (Rize), Ziyaettin (lst~ıı~)ı 

Nafiz (Amasya), Hayrettin (Bıle ·at1' 
Mustafa Fehmi (Bursa), Reşit (Gl'l~ı:~ 
tep), Ş1hin (Gaziantep), İbrahim ( ttlt' 
kapi), İbrahim (Isparta), l{eı:rı!lle.ı\17' 
(Kocaeli), Talat Hlı§im (Malatyıı\~ıı'' 
dülkacHr (Maraş), Abdürrezzak ('ff"tı1 
din), bn:ıil (Ordu), Akif (Rize)5 .. 1ef 
Hulki (Siirt), Ziyaettin (Sıvas), ;,rı)• 
man Srrn (Trabzon), Münio ( 
Ahmet Cevdet (Yozgat) Beyler. 
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t' arı - ah·a·Aı ........ . ... 
Ulusıın güveni 

~· Roosevelt, ıon seçimden, kalkan -
ın Ustünde önder çağrılmış Galya kah
tarnanları gibi çıktı. Karşı fırkayı öyle 

~;ci bir rey çokluğu ile ezdi ki, artık 
orıun pr b"l k . . .. ogramına sataşa ı me ıçın, on-

~ onun sıraları arasına girmek lazımdır. 
cw Deal, artık karşıdan yahut kenar

~ıın terk"t edileme;.ı:. Ancak içerden ve 
1. 
Çın len t• kit ed:lebilir. 

Arne""kalı finanı ve sanayi magnatla-
rı, Anı .. "k · • • d 1 1 d .. .. r, n çevresı ıçın e rır:.ı ması u-
ıunülen ... alkçı ve modern ökonomyayı 
Y k-. k · · L" ıç n bu<jÜ:ıc kadar çalıştılar. ı-

he.rafizmin putlarını snllıyark h"l'kçı 
l°"I j •• L J 

cu~nuru afaroz etm ... ğ ~ ç.l 1 ştı ar. 

A..ltın'a b:ış vurdular, altın devlctkştiril
dı. Gümüşe baş vurdular, gümüş dnv)et-
leıtir"ld" · d" 1 ı. Kredi sabotajı yapmak ıste •-
~er, kredi devletleştirildi. M. Roosevelt-

ın halkın rmrino verilmiş para politik:\sı 
ıar1·lrnadı d ~. d" , egışme ı. 

.. ~u seçimde, halk nereye kadar reisi
~~ ·hurla beraberdir, bu anlaşılacaktı. 

e anlaşıldı ki, halk o yağız, ucsuz 

~~caksız k-ılahalıklariyle, olduğu gibi, 
oır adam gibi, reisicümhurunun a""kasın
dadır. 

.. Telgraf haberleri, hiç olmazsa yarım 
Yuzy:ıldan beri her seçimi kazanmış cüm-

huriyetçilerin yani karşı fırkanın ele ba
lılannın bile bu son seçimde açıkta k::ıl
dıldarını ve cümhuriyctçi fırkanın içk..ı.lesi 
•ayıtl\n mıntaknlardn bile hep demokrat-
ların "ld"Y• . h b k d" aeçı ıgını a er verme te ır. 

Buna artık bir seçimi kazanmak di -
Ye.on • eyız. Bu, karşı tarafın çatır çatır arı-
hlınasıdır. (tn .. fiyesidir). 

• Arneriltalı magnntlnr, finans ve sana
Yı Çevrelerinin bu dcrcbeyleri, böyle bir 
rıetj 

ce karşısında kakılıp donmuş olsalar 
Rc.rtktir. Acaba bunun niçinlerine a"ıl 

d
erdirecekler midir? Ummamak, daha oy 

tl'udur. Suçlu suçundan ziyade, suçu-

nun neden meydana çıktığını araştırır. 
.\rncrikalı derebeylcr de böyle ya

Paı 'lklardır. Devrin değiştiğini; artık 
he ~esin l<azıklarını kakıp iplerini ger

~i · Yerlere kendi malı dediği ve dedirt-
•ı·i devirlerin çok gerilerde kaldığını 
lr ıı.rnıyacaklardır. New Deal'e gizli -
llc:ılc sataşmakta ve onu sabote etmekte 
d,...,arn d · 1 b" k e eceklcrdir. Şu v r kı, zar ar ır 
k tre daha düşmüş ve M. Roosevelt'in 

ulland y d"" . k l ıgı umenın o una, onun pen-
Çeıilc be be "k h lk rika ra r, amerı an. a ının, ame-

l n ulusunun pençelerı de beraber sa
rı "'•Hır. Magnatlar kıvırablldikleri k'l-
dar dire . 1 "k ... b d nsın er, amerı an gemııını un-
~ an sonra, Wal Strect kapitalizmi değil 
.~osevelt ve onun mın·ikartalhları yÜ

tutecektir. 

BURHAN ASAF 

ÜLKÜ 
'-' • 

1 ·l<EVLERt MECMUASJ 

Ciirnhuriyetin on biri:ıci yılı 
sa~ısı çıkmıştır. Ülkü'nün bu sa -
}'ısıyı 3 . .. 
t e 6 sayıfahk bır broşur pa-
Lası.ı olarak verilmektedir. Cüm -
'1Urıy . 
d ctın onuncu yılının Ankara -
e~~~ıl kutlulandığmı anlatan bu 
dan nver Behnan Bey tarafın-

.Yazılmıştır. 

-----------~~---
BlJ GF.c·r ACIK ECZAHANE 

Sanıanpazarmda 

MERKEZ 

~aha.nesidir. 

~ 

HAKtMlYETJ MİLLİYE 

Şehir ve Taşra 
Radyoda çalışanlar 

Bize her akşam zevkli, faydalı bir bu
çuk saat geçirten Ank,ra radyosunda 
çalışm .. kta olan değerli gençlerden fer
hu:ıde Ulvi Hl'nrmı geçen gün okurları
mıza tanıtr:ıı~tık. Bugün de Nurullah, 
Ulvi Cemal, Nrcil Kazım, Necdet Bevle
rin resimlerini k')yuyoruz. 

Dünkü spor haftası 
(Başı 1 inci sayrfada) 

Üçüncü: Müıtafa Efendinin Güne~'i. 
Be~inci koşu: Bu son koşu üç yaşın

daki yerli, yarım kan arap ve halis kan 
arap tayları arasında yapıldı. Mesafesi 
1600 metre irli. 

B"rind: llyas Paşa'nın Alderviş'i. 
ikinci: Hüsnü Beyin Mcsut'u, 
Orii ... cü: Ali Beyin s~şlan'ı gelmiştir. 

Düıı]{Ü ayak: tO]ll\ 

macları '.s 

Ankara Giicü 2 - Altın Or,]u 2 
Gı·nçlı·r Birli~i 2 - Çanka)a 2 

Dün Ankaragücü alanında, Ankara 

mırıtı:ıkası a•1ak topu oyununa devam 

edilmiş ve Ankaragücü Altmordu ile, 

Gençlerbirligi Çankaya ile 2 - 2 be
rabere kalmışlardır. 

Daha saat 12 de 1 "n giınün zorlu 
oyunlnrını görme;e gelenlerle dolma-

ya başlamıştı. Bunlar arasında Adliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü, Maarif Veki-

li Abidin, Gümrük ve İnhisarlar Veki
li Ali Ran:ı Beylerle daha birçok bü
yüklerimiz gözüküyordu. 

Saat 13 Altmordulular yerlerini al
dılar. Hakem Muhafızdan Sedat Bey-

di. Ankaragücünden Alae.ttin yok. kaleci 
de ikinci takımdandı. A ltmordu kuv-

vetli.... Oyuna Altınordunun hızile 

başlandı. Ankaragücü isteksi:ı oynu-

yor, aJtınordulular bundan da istifade 
ederek ilk ve biraz sonra da ikinci sa
yılarını yapıp güçlüleri şaşırtıyorlar. 

Güç, vaziyetinin fenalığını anladı ki bir 
az canlandı. Ve Altınordu kalesini 

çember içine aldı. Sağdan soldan şüt 

Niyazide. Sıkı bir vuruşla Gcnçlerbir
liğinin ilk sayısını yaptı. Çankaya son 
gayretle oynamağa başladysa Ja bir 

şey elde edemedi. İlk yarı oyun da 

O - 1 aleyhlerine bitti. 
İkinci yarı oyuna 16,5 da başlandı. 

ç. nkaya beraberliği elde etmek için 

var kuvvctile uğraşıyor. Top hiç dur

madan ayaktan ayağa geçiyor, sağ açık 

M wstafa çok tehlikeli 'akınlar yapıyor. 

22 inci dakikada Fethi çok eyi bir vu-

ruşla beraberlik sayısını yaptı. Bu sa
yı Cenkleri şaşırtır gibi oldu. Bu hal

e. n isti fa de eden İbrahim ikinci gali
biyet sayısını hemen bir dakika sonra 

yaptı. Bu sayı oyuna bir kat daha hız 
verdi. Her iki t raf da cahsryor. G nç 
ler yavaş yavaş Çankaya baskısından 

kurtular k sağdan hiıcfıır. yaı.ma,.,a baş 
ladılar. 36 ıncı dakikada Sıl 'h ttin ve 

Selin' :n ayağında dolaşan top Niyazi
ye geçiyor ve bu genç sıkı Dir şütle 

takımının beraberlik sayısını yapıyor. 

Alan yasa ve alkış seslerile inliyor. Her 

iki taraf da galıbiyet sayısını yapmak 
için didiniyor, çırpınıyor ve netice de-

ğişmiyor. Hakemin düdüğü oyunun 
2 - 2 ye bittiğini bildiriyor. 

İstanbul maclarr 
yağıyor~a da günün en eyi oyuncusu İstanbul, 9 (A.A.) - Bugün İstan-

Altmordu kalecisi Mahmut kurtarı- lıulun üç muhtelif sahasında yapılan 

yor, yarı-oyun da O - 2 Gücün mağ- futbol müsabakaları şu neticeleri ver-

lfıbiyetile bitiyor. miştir: 

İk;nci yarı-oyun baştan sonuna ka- K.adıköyünde Fenerbahçe ve İstan-

<lar Gücün baskısı altında geçiyor. İlk bulspor genç takımları bir bire bera-

sayılarını Şerifin vuruşundan. beraber- bere kalmışlar, B takımlarında fcner-
lik sayılarım da Bilalm şütü ile kaza- tiler hakim bir oyundan sonra 6 - O 

nıyorlar. Ve bu suretle kulüpleri için galip gelmişlerdir. 

pek fena olacak bir yenilmeden kurtu- Birinci takım miısabakalarını 4-2 

Yunan iktısat Bak:a
ııı l•uo·iin o-idivor 

ı-, t") • 

Birkaç zamandanberi şehri
mizde bulunan ve lktısat Vekale
timizle konuşmalar yapmakta o
lan Yunan lktısat Bakanı M. Pes
mezoğlu bugün İktısat Vekili 
Mahmut Celal Beyle beraber hu
susi trenle Eskişehir' e gidecektir. 

İlk kömür buluşumuzun 
105 inci yıldönümü 
Zonguldak, 9 (A.A.) - Ercğ i'de 

Ki"!'" - n;yzı yerinde ilk taş kömürünü 
bı:h:ı ve b5ylelikle Türkiye'nin ilk ma
den kömÜ'"Ü bulucusu o! .. n Uzun Mclı

met'i'l kömürü huluşunuo yii. 0>eşinci yıl 
dönümü bugün Zonguld<>k Hnlkevi ta
rafından parl .. k bir şenlikle kutlanmış

tır. Şehir bnşt:ın başa donatılmııtır. Bü
tün Fırka vı. Halkevi kurumlarivle me

murlar, izciler, meldepliler, soyu] ve es
naf kurumları, maden ocakları işçilel".İ 

şeni" (;e katılmışlardır. Cümhuriyet mey-

danında toplanıldıktan son:-n Uzun Meh 
met ~bid .. ine gidilerek, Hn1kevi, birçok 

kurumlar ve madenciler için abideye ç~ 
lenkler konulmuştur. Bugün bütün mek
teplerde muallimler tarafından talebeye 
Uzun Mc' met IL'lrafınd:tn kömürün bu

lunu~u \'C kömürün evrensel d0ğeri l\n
latılmıştır. Memleket bayram sevinrleri 
içind,.dir. Gece Halkı:ıvi salonun<la bü -

yük bir müsamere ve konferanslar ve
rihcc ktir. Bugün Ercğli'de de Uzun 
M hmet namına büyük bir şenJ:İı: yapıl

mış ve Uzun Mehmet'in köyüne gidil
miş ve torunlıırı Ha~kevi namına ziyaret 
edilmi~tir. 

luyorlar. Fener'oahçe kazanmıştır. Çankın oymır.ııları 

C.cıu;ler Birliği - <;anka}a Şeref stadında Beşiktaş, Vefa genç- Kaiiilamonu~da 
Sıra günün en zorlu oyununa gel- leri 1 - 1 berabere kalmışlar, ve Be- Ç..ankırı, 9 (A.A.) - Kastamonu 

mişti. Alanda da oyunu görmeğe gelen şiktaş gelmediğinden B maçmı hük- oyuncull\n ile mac yapmak üzeı-e Çankı-

SAYIFA 3 

Aııkara radyosu 
Dokuzoocu gün 

Yeni programını dokuz günden ben 
tatbik etmekte olan Ankara radyosu dün 
akşam da, hiç bozulmıyan intizamı ile, 
dinleyicilerine güzel bir akşam geçirtti. 

''Mehmetçik Avrupa' da,, adındaki ese 
ri1e tanıdığımız iktısatçr askeri muhar
rirlerimizden M. Şevki Beyin "Ahmetin 
oğlu Ahmet., hikayesi zevkle dinlendi. 

Nasrettin Hocımın kısa hikayelerini 
anlatan NurC'ttin Bev bize hııkikaten on 
k,hkaha dıkib!':ı geçirtti. Necil Ka
zım Bevin musiki hal: kında ki mii ;ahab -
si. doğru görüc;lt>ri ve gii .. el anlatırı :le 
çok dikkate Htyıktı. M.,-:ıllim Si.i; .. fa 

Hanımın "ev kadınına ti~ii 11er., i h .. r rv 
kadını için, bilinen ve fakat daima hatır

latılması faydalı olan güzel ö.iitlerd n 

mürekkepti. 
Musiki kısmına ~elince: Nurullah 

Sevket Bev biu, gt>ne temiz ve kıvrak 
sesi ile gfü~el parcalıırı, dinletti. 

Yarın aksamki progra'll aşağıdadır: 
10 Sonteşı·in 1934 

10 - Nasrettin Hoca hitcayderi 
15 - Musiki: 

Cemal Re it 

.. .. .. 
Yürük Zeybek 
A~1r Z<.'ybek 
Zeybek 

Ulvi Cemal (piyan.:>) 
10 - Mimar Ankara şehrini anlatıyor 

20 - Musiki: 
Mozart Sonate 

Necdet remzi (keman) 
Ulvi Cemal (piyano) 

10 - Halk şiirleri 
~5 - Dans musikisi 

Aj •ns hıbl'rleri 

Bugünkü Avrupa rar!yo 
programlar1ndan 

seçmeler. 
KONSERLER: 

Viyana saat 12 den 13.10 a ktıdıır 
öf:I konı:eri, 17.25 al<1nm konsf'rİ; Bro
t" slıva 19 25 piyano ko:ıserİ; Brülcscl 21 

l.i. t, 21.15 senfoni; Budapeşte 21.20 
op<'ra orkestra~ı; Kö•1;gsbcrg 16; Lon
dra 20 30 Çavkofski, List; Varşova 21 

nkşRm konseri Toska; 
OPERA ve OPERETLER : 

Brotiılava saat 19.50 "madmazel An 
go,, opereti Lüksemhurg 23.30 ıehiı 

operasından Mirey; Milano 20.45 Ma 
dam Butf'rflay; Pnris 21 Lö Peftıole 
opereti; 
PLAK NEŞRiYATI : 

Brotislnva sııat 12.15; Brün 1430• 
Rrii!:sel 19.45; s::krş 12; Milnno 1 L10; 

DANS ve SlGAN MUSiKiSi : 
Viyana sMt 1 - 23.45 CAZbant; Ber· 

lin 1 - 22.30; Budapcşte 23 Farkaı or
lcestra11; l.ondra 0.10 B 8 C. danı or· 
kcst:ırsı; Kopenhag 23; Roma 22: Paris 
23.30; 

DİL DERSLERi : 
Viyana sAAt 15 15 ineilizce. 

KO"lFERANSLAR : 
Laypçig saat 17.30 modern Türk'iye; 

Londrt\ 21.30 Sovyetlerdc-ki gündelik ya 
şayış; 

1 O T eırinisani 1934 cumartesi a-üıMi 

rı ıporcuları bugün Kastamono'ya gitti· 
ıerı·n sayısı ı"kı· bı"nı· aşmıştı. Saat 15,10 men Vefa kazanmıştır. Birinci takım- k Saat 

ler. Yarın iki takım oynıyaca hr. 
da iki takım alkışlar arasmda yerleri- lar arasında ise Beşiktaş takımı da ra- 8 fran11zca ders. 

lstanbu1 radyosu. 

ni aldılar. Her ikisinin de kadroları kibi Vefayı gene 4 - 2 ile yenmiştir. S' k 8.30 (Yeni neşriyatnnaz h~k'c .. ifa 
T k . d B k s··ı . . ınop tayyare ·urumu mücmel bir fikir.) tamam ... Hakem gene Sedat Bey. O- a sım e ey oz ve u eymanıye d .., 

birinci takımları 1 - ı beraberdirler. hanımlar t•rne~i Mesut Cemil Bey Spiker :saEa-
yun çok hızlı ve sert başladı. İlk beş Sinop, 9 (A.A.) - Türk Tayyare ku- ·ı ._._ 

İkinci kümede Altınordu - Bey- tı e 911-.et namrna 
dakika top ortada döndü. Bundan son- rumu Sinop hanımlar derneği bugün va- 9 Plak ile orkestra. 

lerbeyi ı - ı, Eyup - Hilal 2 - o 
ra Gençlerin Çankaya kalesine sarktık li Abdülhl'k Beyin fahri reisliği altında 9.40 Ajans haberleri. 

ve Anadolu - Kasımpa•a 5 - ı vazi- t ı k b k ı ı.. h · c B nd larr gözüküyor, fakat netice yok. on Y op anara aı an ı.., mu asıp ve yazı t o Eşref .Şefik ey taratı "" 
yettedirler. • • d •- · b 1 t • be41;inci dakikada Çankaya Gençler ka- ıeçımı yapmıt ve ernea ııe aş amı4 ır. spor müsahabeai. 

" ~ ba 1 1 O Mug"'la'da tiitiin ~alı!i!,ları 0,30 Macar musikisi. (Mada111 Mal lesini yoklamaga ş ıyor ar. yun o 
İııdr ve üzüm satı!'O]arı Muğla, 9 (A.A.) - Tütün pıyasa- li ve Mösyö H&lıninin iftira· 

kadar hızlı oynanıyor ki topu layıkile İ U :ı. kı"yle. ) 
zmir, 9 (A.A.) - çünden sekinci ıına iştirak etmiş olan tüccarlardan 

takip etmek müşkül... Gene Gençlerin gününe kadar Borsa'da beş kuruştan 9 başka Oıtro türk şirketi de piyasaya 1, 15 Ajnns haberleri •e borsa büf-
hücumu. Ali Rıza muhakkak Lir ~ol kuruşa kadar 4.045 çuval incir ve yedi ginni§ ve 400 balya tütün almı~tır. Ha- tenleri. 
kaçırdı. Bunu Çankayanm bir akmı ta- buçuk kuruştan 19 kuruşa kadar 9.538 len fiatlıır 60-75 ara11nda deği~kte- 1,30 Radyo caz ve tango ork"!Sfnı· 
kip etti ise de neticesiz kaldı. Top çuval üzüm aatdmı§tır. dir. tarı . ........ ~~~~~--~~~~"'!!!!!!!'!"!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!_..._.~~~~~~~~~~---~-----2ZLL222 

Dünkü yırııtan birkaç ~nstant~• 



}'abtmcı Po. tası 

Sar mese 1esi 
Sar'ın alın yazısını tesbiı edecek olmı plebisit yaklaşmakta
dır. Prurısa'nın Sar'a /ransız polisleri u~ hatta kıtaları gön

ılerdiği lwld.·ı.mla Avrupa guzeıelerinde Mr takım yozılar 
yazılmtıl~tadır. Framız ve alman bukımından IJU meselenin 
naml 11öriildiiiiinii 11ö~ıeren iki yazıyı uşflğrya koyuyoruz: 

Ulusal sosyalist fırkasmm fikirleri
ni neşreden Fölkişer Beobabter yazdı· 
ğı bir başyazıda Sar'a baskın yapılaca

ğı hakkında son günlerde çıkan şayia • 
larm mahiyetlerini araştırmakta ve böy
le heyecan verici haberlerin, silah sa· 
nayiinin alış verişi için sık sık ortaya 
atıldrğma işaret etmektedir • 

Bu yazrda deniliyor ki: 
Bütün Sar halkının alınan yurduna 

dönmek için ittifakla rey vereceklerini 
bilen Almanya'nın, zorlayıcı bir harekete 
geçmesine ihtiyacı yoktur. Böyle bir 
şey ancak, on be~ sene süren bir yalanın 
reyiam sonunda ortaya ~ıkacağı kaygu
sunu taşıyanlar isti}rebilirler. 

Pariıı•ten verilen haberlerin hakikat 
ifade eden biricik noktası varsa, o da 
fransız askeri tedbirlerinin çok ciddi 
endiyşelere meydan verdiğidir. 

Öyle umarız ki, Avrupa hükUınet 
merkezleri Fransa'nın yeniden ne kadar 
tehlikeli hir oyun oynamakta olduğunu 
takdir edeceklerdir. 

Almanya. zorlayıcı bir hareket için 
hiç bir sebep görmemektedir. Fakat M. 
Knoks'un stk sık izhar ettiği endiyşe
ler. fransız askerlerini içeriye çağıra -
cak olursa, işte o zaman zorlayıcı bir 
hareket doğmuş olur. Böyle bir hareket 
de doğrudan doğruya hükümlerin bozu
mu ve aynı zamanda da bütün uluslar 

cemiveti azalarına indirilmiş bir darbe 
demek olsa gerektir. 

Gene aynı gazete tehlikeli oyun baş
h~iyle vazdığr baska bir yazıda şunları 
söylüyor: 

Önünde ve sonunda alman hakimi
yeti altında olan alman toprağı Sar•ı 

isgal etmek gibi fransızların göze al -
dıklarr t,.hlikeli oyunun tahrikçiler ta
rafmcian nynanmasma <levam edilmek

tedir. 
Dün bir mUnasebetle temiz ve insafı 

olan dünya muhitlerini iykaz ve bu 
pHlnları $iddetle protesto ettik. lngiliz 
gazeteleri bir yandan olan biten şeyler 
karşısında A lmanva'da büyümekte o -
lan öfke ve heyecanı yazıyorlar, öteki 
yandan na Paris'teki Royter bürosu şu 
hab"'ri yazıyoruz: 

Sar <:ınırınm bu yanında fransrz mo· 
törlü kıtaları hazır bir vaziyette bek
Jemekteriirler. 

Sar'm k""ndi iandarması vaziyete hakim 
olamadığı takdirde bunlar. Sat' hükume
ti komisvon reisinin telefonla bir S.O.S. 
io:areti fü:erine derhal ilerliyebilecek 
va?.ivettedirler. Çabukluk kati netiyce
yi alarak hir amil olmuş olacaktır. Kam
vonl'lrl::ı ~ar topraklarrna dökülecek olan 
bir kac bin kisi bir gece içinde va?iye
te ha\:im olabileceklerdir. 

Gene Sar'm işgali için işitilmemiş 

bir el r.abuklu~u ile hokkabazlık yapı· 
lıyor. Ffarbrn üzerinden on bı>ş sene 
gectiği halele Sar reyiamiy]e c;ok ya -
kından alakadar olan bir devletin aslce
ri tarafından harışm ortasında, yaban
cı bir memleketin işgal edilmesi tabii 
bir seymis vibi gösterilmektedir. 

Fransız askerlerinin bir ileri hareke
tine carcahuk nasıl bir paravana bulun· 
dul7unu bilivor ve 1923 son kanununda 
Puankare'yi. fransız askerlerini Rur 
toraklarına saldınnağa sevkeden 100.000 

telgraf direğini de hatırlıyoruz. Bun -
dan ha!')ka barış icinde yaşıyan alman 
topraklarına mesuliyetsiz bir sava~ ha
reketiyle çöktürülen uçsuz bucaksı7 a
cıyı ve felaketi de unutmadık. 

Noye Zürher Çaytung. sar mesele
sini araştıran bir başyazıda. Fransa'nın 
aldığı askeri tedbirlerin. sırf Sar•da ya· 
pılacak olan reyi!mrn, hiç aksamadan 
cereyan edehilmesinin temini uğrunda, 
iycabında müdahalede bulunmak mak • 
sadiyle olduğunu kaydetmekte ve ha -
berin uyandırdığı heyecan ve aksül:ı -
mel, Avrupa aıyasasınm gelecek buh -
ranlı safhası için ilk fikirleri verdiğini 
yazmaktadır. 

İsviçre gazetesi diyor ki, Fransa'nrn 
askeri tedbirler alacağı ihtimali daha 
çok evelleri hesaba katılabilirdi. Ulus
lar cemiyeti konseyinin 27 eyJöldeki 
toplantısında Fransa hariciye bakanı M. 
Bartu, uluslar cemiyeti konseyinin 1935 

ve 1926 yıllarındaki kararlarına dayana
rak Fransa'nın Uzerine aldığı taahhüt
leri hatırlatmıştı. Fransa'nın taahhüt
leri arasında Sar, hükumet komisyonu 
reisinin müracaatı takdirinde, fransız 

garnizonlarından Sar aınırlarma asker 
göndermek ve bu askerleri Sar toprak
ları emrine bırakmak bellibaşlr bir yer 
tutmaktadır. Uluslar cemiyeti konseyi
nin kararlarına dayanan· bu taahhüt, 
sonradaıı ayrıca Fransa ile Almanya 
arasında da tasdik edilmiştir. Ren'in 
tahliyesi için Rriyan ile Ştrezeman a
rasındaki görüşmelerde Sar topr:ıkla • 
rında bulunan "demiryoltar yabancı mu
hafrzlarmrn,. geri çekilme şartları tes -
bit edildiği zaman, Sar hükfuneti, müş
kül haller takdirinde asayişi korumak 
maksadiyle Forbah, Sargemünd, Biç'te
ki ilk f'ransız garnizonlarına müracaat· 
la asker gönderilmesini istiyebilmesi 
için alakadar her iki devletten de temi
nat almıştı. Bu iytibarla hukuki vazi~ 
yet kati olarak sarihtir. 

Sar meselesi etrafın
da fr· nsız gazeteleri 

Progres gazetesinin Paris muhabiri 
21 ikinci teşrinde toplanacak olan Mil

letler Cemiyeti konseyinin silahsızlanma 
ve Sar reyi!imı işlerini konuşacağını yaz 
dıktan sonra, Sar reyiamı hakkında şu 
mütalealarr yürütüyor : 

•• •.. bugünlerden yıl sonuna kadar 
olan zaman zarfında Sar meselesi kendi 
\izerine dikkati çekecek ve bu meselenin 
alacağı inkişaflarla, Bcrlin kabinesinin 
Avrupa sulhu hakkındaki hattı hareke
tini öğrenmek kahil olacaktır . 

Son içtimada toplanması kararlaştı
rılan Milletler Cemiyeti konseyinin fev
kalade toplantısı, reyiam dolayısiyle son 
alınan tedbirler iizerinde de konuşmalar 
yapacaktır. Bilindiği üzere, buna dair 
Üçler Komisyonunca bazı tedbirler alın 
mışsa da bunlar şümullü ve tamam de
ğildir. Konsey, M. Bartu'nun muhtıra
sında bahsi geçen ökonomik ve mali iş
lerle her şeyden evel maden ocaklarının 
müteaddit nazariyelere göre Herdeki iş
letme şartları, yani bunların Almanya
ya iadesi, Fransaya ilhakı veya Statü
konun iP,kası hakkında konuşacaktır. Fa 
kat bu iş1er ne kadar müstacel olursa 
olaun, bunların üstünde olan bir mese
le vardır ki o da reyifi.mın doğru olarak 
yapılmasıdır. Sar'da M. Kuvkes'in re
isliği altındaki idare komisyonu vakıa 
emniyeti temin edecek kuvvetlere ma
liktir: fakat Sar' da reyiamdan önce ve
ya sonra bunun yapılması sırasında dr
şarda hazırlanan veya içerde çıkarılma· 
ğa çalışrlacak Hitlerci bir kargaşalık 
takdirinde bu kuvvetler emniyeti temin 
edemezler. Bu takdirde önce uluslar 
Cemiyetince alman kat'i karar mucibi 
komisyon kendi kuvvetleriyle birleşmek 
için dışardan ba~ka kuvvetler çağırabi
lecektir. 

Alman gazeteleri idare komisyonunun 
bu hakkını inkar etmekle, önce verilen 
kararları da inkar etmiş oluyorlar. Hu

duttaki franaız garnizonlarına bazı ta
kayyütlerde bulunulması tavsiye edildi

ği için bu gazeteler telaı ediyorlar ve 
bu yolda çıkan haberleri, Sar'da seçim
ler üzerinde Fransa'mn bir tazyiki tek
linde göstermeğe çalışıyorlar. Vakıa 

Alman gazeteleri ne Berlinde, ne de Sar 
daki hitlerd mehafilde kimsenin bir 
kargaşalık çıkarmağı düşünmediğini i
lave ediyorlar. Bu takdirde de zaten biç 
bir müdahale ihtimali mevzubaha ola
maz. 

Reyi.am muntazam ve hadisesiz biteı 
ve Sar ahalisinin istekleri de sadikane 
bir aurette tatbik ve icra edilirse, bir kar 
ga§ahk da çıkmadığı takdirde M. Kııohs 
un idaresindeki komisyon dışardan hiç
bir yardım istemiyecektir. Buna göre 
de mesele hit1erc:i Almanya ile Sar'daki 
hitlercilerin vaziyetine bağlıdır. Eğer 

onlar intizama riayet ederlerse emniyet
sizlik ve kargaşalık çıkmasına da imkan 
yoktur. 

1 

HAKlMlYET! f,llLL1 Y F.. 

İtalyan müstem
lekeciliği 

Faşist hükümeti yaptığı nümayiş -
lerde her zaman ltalya'nm müstemleke 
dileklerini tebarüz ettirmiştir. Bugün
lerde, İtalya krrah, yanında müsterrle
ke bakam da olduğu halde, İtalya So
mali'sinde seyahate çıktı. Bu seyahat, 
dikkatleri yeniden İtalya'nm müstem
leke aıyasası ilzerinde topladı. 

Vaktiyle de, faşist rejiminin be· 
şinci toplantısı münasebetiyle söylenen 
bir nutuk, her yanda büyiik hir alaka 
uyandınm-ştr. 

Lesona'nın. Napoli'de açılan ikinci 
müstemleke panayırında "Avrupa sıya· 
sasında Afrika .. mevzuu etrafında söy
lediği nutukta, muayyen bir programla 
İtalyan müstemleke sıvasasına verilen 
istikametleri göstermesi, cok dikkate 
değer mahiyette idi. T "Soma mevzuunu, 
kıta, sıyasa ve kültür h:ıkrmından bir 
sınrr içine almak için, ilk önce japon 
ve Atlasdenizi meselelerini derinden 
derine araştırdı. ve ondan sonra. Ja • 
ponya'nın Afrika'ya burnunu sokmak 
istediği hakıkındaki tahminlere temel o
lacak bütün sebep ve amillerin mevcut 
olduğu netiycesine vardı Fakat, bu 
höyle olunca da, beyaz nkın büyük Ok· 
yanustaki nüfuzunu emniyet altına a
lan Avrupa'nın köprü başrsı yıkılacak 

ve japon ileri hareketi dolayısiyle Av· 
rupa ulusları Afrika'daki yerlerinden 
atılmış olacaklardı "Bu vaziyet kar -
sısrnda A frika'nm iaponlara karşı mil
dafaa edilmesi hiiti.in Avrupa'nrn iş ve 
va:df esidir,, dedi. 

Lesona'ya göre, bugün artık muhte
lif büyük devletlerin müstemleke da
valarındaki Avrupa tezatları sona er· 
meğe mütemayil bir safhaya girmiş bu
lunuyor. Bu vaziyet ise, avrupahlarm 

siyahların bulunduğu kıtada tesanütle 
ve birlikte çalışmaları için yeni bir dev

re acmaktadır. Bu iytibarla, Avrupayı 
A frika'da emniyet altına almak husu. 
sunda dünya sıyasal vaziyeti cok elve· 

rişli bulunmaktadır. Bunu göz onun
de tutan Lesona, İtalya'yı da artık 

memnun edecek devrin başlayıp başla
mıyacağrnı sormakta ve buna "evet,, 

cevabını vermektedir. İtalya müsteşa
rı, müstemlekeci Avrupa devletlerinin 
Afrika'yı beyaz ırka bir ihtiyat olarak 

emniyet altına almağa ve Afrika'da
ki mülkiyet vaziyetlerini asyalıların 

dileklerine filen karşı gelmeğe kati 

surette azmetmiş olduklarına güven· 
mektedir. Ntttkunda da söylediği gibi, 
şarkla a,. ·p arasındaki sonuncu müca-

delenin Ural'da veya rus çöllerinde de
ğil, Afrıka'da olacağına göre, Lesona, 
A friknmn mtidafaasınt kayıtsız Irk la te-

lakki cdHemiyecek bir keyfiyet olarak 
görrrıcktedir. Lesona diyor ki: " Afri

ka'daki büyük medeniyet eseri etrafın
da 1talya'nın müstemleke sıyasası ingi
fü: ve fransız sıyasası ile birlikte belli

başlı bir vazifenin başarılmasını üzeri
ne almıştır. ,, Gene müsteşarın görüşü
ne göre, Afrika'daki eserin tahakkuku 
sahasında Almanya'run .da birlikte ça -
lrşması beklenebilirdi; ancak, Almanya
nın her tUrlU müstemleke sryasasından 
vazgeçtiğine dair Hitler'in ingillz ga. 
zetelerine verdi~i apk beyanat Alman -
ya'yı, Avrupa'nın Afrikada birlikte ça

lışma işinden ayırmıştır. 

Üçüncü Viktor Emanuel'in Somali'
yi ziyareti, Lesona'nm siyah kıtada 
bii.tün Avrupaya şamil olarak gösterdi
ği miistemleke sxyasasındaki İtalya'nrn 
Afrika medeniyet eserinden daha fazla 
şeyler anlatmttktadır. Bu seyahatin, 
evelki sene krrahn Eritre müstemlekesi 
ziyaretini tamamlakamk Uzere daha ge. 
c;en yaz yapılması !?ÖZ önünde tutul -
mucıtu. Ökonomi h;krmmd2n f talya · 
nın sttrkf A frika'daki iki miistem1eke -
sinden. Snmali en mühimmidir. Bu· 
rasmm zirai mahsulatı daha simdirlen 
çok biiyiik bir ehemmivet a1mrştır. Top
raklarını. iki biivilk nehir sulamakta ve 
prens Abruzen'in kurdu~u örnek cift. 
çilik sayesinde de fevkalade bir inki • 
şafa kavuşmustur. Müstemlekenin mab· 
aulatr arasında, İtalya'yı fransız muz 
pazarlarından kurtaran Somali'nin 
muzları İtalya için çok kıymetlidir. 
Somali'nin hintyağı da 1talya'nın hava. 
eılığmda kullanılmaktadrr. 1ta1ya kı
ratının bu, çok şeyler vadeden, verim
li müstemlekevi ziyaretindeki gaye, O· 

rada henüz d<ıha harekete geçirilmemiş 
olan kuvvetleri canlandırmaktır. Kıra
lın Somaliyi ziyareti netiyceıinde ıori 

Mısır l{abinesi 
neden diiştü? 

Mısır kabinesinin düşmesinden on
ce geçen vakayii kısaca anlatmak fay
dalı olur sanırız. Kıralın hastalığı es
nasında "Elsiyase .. ath niifuzlu gazete, 
kıralın hastalrğınm ağırhğr dolayrsiyle 
ziraat ve münakalat bakanlarrnrn hir ni· 
yabet mec!isi teskil etmek niyetinde ol· 
chıklarını yazmıştı. 

Kırahn hastalığı esnasında Mısır, ne 
kıral, ne de başvekil tarafından idare 
olunııyorrlu. M em le ketin mukadderatı
nı, km:ılrn baş mabeyncisi olan Zeki 
Abraş Pasa ile 2iraat ve münakalat ba
kanları ellerinde tutuyorlardı. Bunlar 
hastahğın ağırlaştığını ileri ı;i.1rerek 

İngiliz fevkalarle komiser vekili Mösyö 
Peterııon'cfan hu husust:ı ki fikrini iste
mişler ve Mösyö Peterson da bir niya· 
bet mecfoıi teşkili Vf>lunda fikir beyan 
etmi,ti. Başvekil. bu hususta Möııyö 
Peterson'la vaki mülakatını tekzip etti
ğinden bu tekziple vukarda bahsi geçen 
bakanlarrn. verdiği h<ıber için Elsiyase 
gazetesi aleyhine açtıkları dava icrai 
kuvvetin hir miida1ıalesi seklinde telak
ki olunduğunıian hirer hadise şeklini al· 
mıstr. 

tşleri E>linde tutan Zeki Abraş Paşa 
sebatlı ve aktlane hir surette vaziyeti 
muhafa:ra etmek teşebbüsünde bulun. 
muştu. Kahine üyeleri mevkilerini 
kendisine borçlu olduklarından , onla. 
rrn üzerinde de nüfuzu büyüktü. 

Başvekil Yahya Paşanın niyabet mec

lisi teşkili hakkında ingiliz fevkalade 
komiser vekilini ziyaret ettiğini tekzip 
etme,; üzerine İngiltere hariciye hakan 

lığı da bunu tekzip ettiğinden. kabine· 
nin İngiliz nüfuzu altında kata~ak kıra
hn aleyhine yiirüdüğü anlaşılmış. diğer 

taraftan sarayla fevkalade komiserlik 
arasındaki anlaşamamazlık herkesçe ma· 

Jfım bir hale gelmişti. Bir ara Mösyö 
Peterson'un kıralı ziyaret etmek iste · 
diği ve kıratın kendisini kabul etme
diği bile şayi olmuştur. Bütün bu va
kayi yüzünden de Yahya Paşa ile İngi
liz fevkalade komiser vekili arasında 

münasebat imkansız bir hale girmiştir. 

Yahya Paşa kırata vaki olan ziyare
tinde vaziyeti kurtarmak için İngilizler 
tarafından niyabet meclisi teşkili hak
kında yapılan tavsiyenin kendi talebi 
üzerine yapılmadığını söylemişse de bu 
suretle de vaziyeti kurtaramamış ve ne
tiycede Mısır kabinesi düşmüştür. 

günlerde, İtalya'mn Habeşistan'a kar
şı askeri bir hareket yapacağı rivayet
leri arasında bir münasebet olduğu tah
minleri ortaya çııktr. Fakat barrş fır

kasının galebe çalmasından, Adis Aba
ba hükfimeti İtalya müstemlekeleri hu
dutlarındaki askerlerini geri çektikten 
ve Roma ekiliği tarafmdan da resmi 
bir tebliğle İtalya ile olan dostluğunda 
hiç bir değişiklik olmadığı ilan edil • 
dikten sonra, bu rivayetler kendi ken
dilerini tekzip ettiler. 

BütUn bunlara rağmen. İtalya kıra
hnın Somali'yi ziyareti ile Lesona'nrn 
müstemleke ınyasa programının miiı;ste
rek bir noktası vardır. Lesona tarafm· 
dan Avrupanın Japonya'ya karşı müda· 
faa edilmesi gerek olduğu ileri siirü1 -
düğüne ve bu müdafaanın da Afrika 
topraklarında olaca~ı iddia edildiğine 
göre. adı söylenmemiş bile olsa, bunun
la. Habe!'listıın meselesini murat ettiği 
de besbellidir. Ciinkü. herkes bilir ki, 
uzun yııtardanberi Japonya Habeşis • 
tan'a karşı çok büyük bir lskftn ileri 
hareketi kurmakta ve bundan ötürü, 
Adis Ababa hükumeti. ikide bir. barış 
teminatı vermekte ve bu yüzden Habe
şistan meselesi ortava çıkma~tadır 

Le~ona'nrn nutkunda, 1talya'nm 
Afrik::ı'na İngiltere ve Fransa ile bir · 
likte tam bir ahenk ir,inde calışma ar -
zusunda old11ihınu kavdeden l{ısmı, 

dikkate c;ok değerlidir. Bunu. İtalya

nın mUmessia sıfadyle böyle söyle -
mekle, İtalyanın, müstemleke iddiaları· 
nı İngilizlerle fransızların t2nımaları 

etrafındaki diplomasi mücadele devri -
nin artık kati surette geçti~ini ilatı et
miş oluyor. Ve gene bundan şu anlaşı 
hyor ki. umumi bir İtalya - Fransa 
anlaşması pek yakındır. Hatta İtalya 
hükfimeti. bu ııntaıımanrn tahakkukPna 
katileşmiş göziy]e bakmaktadır. La· 
val'in Roma'yı ziyareti, bunun nC' de 
receye kadar yerinde bir düşünce ol -
duğunu gösterecektir. 

Noye Zürher Çaytung'tan 

iyran - Afgau 
hudut ihtilafı 

lyran - Afgan hudut ihtilafını hal· 
letmek için giden heyetin Tahran'a 
varmasından ötürü "İyran,. gazetesi he• 
yet şerefine verilen ziyafette hariciy« 

bakan vekili Süheyli Hazretlerinin sôy• 
!edikleri bir nutkundan ba?.ı parçaları 
neşrediyoruz: 

" - Sevgili türk konuklarının Tah
ran'a gelerek İyran'r idare eden1eriıt 
kalplerinde uyandırdıkları büyük se -
vinci bildirmek ve kendilerine .. hof 
geldiniz,. demekle çok bahtiyarım. 

A fganistanla İyran arasında c;ıkatı 

hudut meselesinde hakem olmayı kttbu1 
ettiği ve bu ihtilafın halli yolunda böy• 
le büyük şahsiyetler gönderdiği icitı 
türk hii.kfunetine çok minnettarım. Bll 
heyet uzun bir yolculuğun yorgunluk· 
larına katlandı ve ise bac;lavmca d~ yo· 
ru1acakt1r. Zira belki ken<li1crini jo:te
<li ;:;imiz ETihi rahat ettiremivrceıdz. Arı· 

c:ak. türk heyeti azalannm. iki dost 
memleket arasmrlaki hu hudut ihtilafı• 
nı halletmekle manevi memnuniyet du· 
yacakların<lan eminim. Tiirk hükfırne· 
tinin höyle bir hadiserle h:ıkem olm:ısı 
tabiidir. Filvaki iki kardes arasında cı· 
kan bir ihtihfı ücüncii bir kardec;ten 
haska kim cfaha ivi TıaTlcnehilir?,. 

Bakan vekili hundan sonra ihtilafın 
mu va ffaki yt>tle lw l1i h?lrkrnıhı ki elife k
lerini. bıınun bert::ırnf olm~<:ının iki 

memleket arasmrhıki cfostt•ık haiTlannr 
kuvvetlendireceiYini sövlcmis ve lıer ii<; 
m,.rıı ... k,.tin. fr ... f!,. kuvv0 ti •]r terl'kkivi 
ve sark ıııemleketTerinin bir'>irine te • 

karriibünil tc-min eden reisleri serefine 
kacl!'hini k~1 drrmro;trr. 

Fııhrettin Paşa da bu nutka cevap 
vererek gösterilen sıcak kabulden dola• 
yı teşekkür etmi§ ve İyran ve Afgan 
hilkfimetlerinin niyetlerinin temiz ol· 
masmdan ötürü bu iki kardeş arasın • 
dalo!i ehemmiyetsiz ihtilafın. üçüncU 
kal deş tarafınd.:n kolaylıkla halledile· 
ceğini kuvvetle urııduğıınu söylemiştir. 

Fı-ansadal<l ıslahat 
Dumerg kabinesi düşmüş cl
makla beraber lransız kanu· 
nu esasısının değiştirilmeğe 
muhtaç olduğu dü§üncesi 
kalmıştır. Aşağıdaki yazıyı 
bu bakımdan alıyoruz. 

o.>On gelen fransız gazeteleri franzı! 
kabinesinin ıslahat hakkında yaptığı nıtl 
zakere ve projelere ait tafsilatla dolu· 

dur. 
:Hakanlar 4 teışrinisanide Elize sara

yında Mösyö Alber Löbrön'ün reiı;liğİ 
altında toplarunışlar ve M. Gaston Du
merg kanunu eı:aside yapılacak olan a· 
şağıda yazılı değişiklikleri bakanlara 
bildirmiş, bu değişikliğin projesi ekse· 
riyetle kabul olunmuştur. 

1- 25 Şubat 1875 tarihli kanunun 
altıncı maddesinin başına ilave olunacak 
fıkra : 

"Bakanların sayısl yirmiyi gcseınet'• 
Başvekil bu sayının dışında olup birin· 
ci müşavir bakan sıfatım haizdir.,, 

2 - Aynı kanunun beşinci maddesi· 
nin birinci fıkrasının yerine konulac~k 
ahkam : 

"Cümhur Reiı;i mebuslar meclisini, 
intihap devresinin sonundan evel dağı
tabilir. Seçim devresinin ilk yılında Ja• 
ğıtma işi ayan meclisinin muvafakat re· 
yiyle yapılabilir." 

"Sonraki yıllarda Cümhur Reisi ıncb 
lslar meclisini, G\yan meclisinin muvafıı• 
kat reyini almadan dağıtabilir." 

3- Aynı kanunun dördüncü madde· 
sini tamamhyan hükümler : 

"Hükumet memurlara, memuriyetle• 
rinin iatikrarmı ve mesleki teminatı te• 

min eder." 
·ı· 

"Mazeretsiz veya toplu halde h1
• 

b··ktı· mete devam etmemek, memurları U 

mcte bağlryan bağı keser.,, 
4- 24 Şubat 187 5 tarihli kanunu" 

sekizinci maddesini tamamhyan bUkii,,,.. 
ter : 

0 
"Ayan ve mebusan mecliılerince 

masraf miktarınca bir irat öncedetı )r 

bul edilmedikçe hükumetin isteği dıtıt1' 
da hiçbir masraf kabul edilmez.~ lı1' 

"Bir yılın bütçesi, ait oldugu Y1 

11 
ikinci kiinun tarihinde ayan ve nıeb~~' 
meclislerince kabul edilmediği ~~kdıı:'rıa
Ciimbur Reisi Bakanlar Mectısı 1'1' 
. 1 k" 1 b.. . • . y l•rı ıtcP-ny e es ı yı m utçesını yenı ı • 

si veya bir parçası için uzatauilir.'• 
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. ~u eser Muğla Halkevi kitapları se
r~sınin ikincisini teşkil ediyor. Müelli
f~ Mustafa Cavit Rey, kitabına yazdığı 
bır başfon..,.ı rta diyor ki: "Ec;kidenberi 
küflü ve t :lr İh kokan eserlere davanı]· 
ınaz b" b" ır ruh akkınhğı duyarım. Paslı 
ır ınermer parçası, kırık bir heykel 

bakivesi, yahut asırlarm sademeleri • 

ne karşı mağrur başını hata göklerde 

tutnıalt isti •en bir harabe yığını beni 

!lartnağa ve uzun uz:un düşündürmeğe 
lrtfi l!elebilir. Eski ve yosunlu bir du· 

~ Parçasının arkasından sırıtan bir 

ıtahc. yahut katil bir badana fırçası· 
nın nasılsa mühmel bıraktığı bir aralık· 
tan l'Cşil ışıkları görünen bir çini par

~aııının karşısında kftlır ve diisünmek 
iht" 

'Vaclarına kanamam ... 

Bu ihtiyacın memlekete kazan-

dırdığı eserinde Mustafa Cavit Bey 

A.kıııehir'in tariht abidelerinden ilk ön

ce :Nasrettin hoca'nın türbesini tetkika 

ha lamış. Mahmut Hayranr türbe ve 

ınescidiyle Taş Halkalı medrese üzerin

de araştırmalar yaptıktan sonra Akşe
lıir'in camiler ve mescitlerini anlatmış 
"e kitabın son sayıfalarını orada gö -

lllillü rrıeşhur insanlann mezarlarını tet

kilı:a hasretmiştir. Memleketin tariht 

\'e kıymetli eski yapılarını ve abidele-
r' . 
•nı araştırmak ve bunlara dair eser 

ler vücuda getirmek hususunda sarfe

dit-n her gayret övülmcğe değer, 
Kitabın fiatt ıs kuruştur • 

1 i~arhckir klinijH 
'Meınlcketin her tarafında canlı bir 

)t"'J 
u tür uyanıklığı seziliyor. Posta her 

g\in bize yurdun bir köşesinden ilim 

•e sanat yolunda yeni hamleleri göste

ren mecmua ve kitaplar getiriyor. Bun-
l:ırın · · d ~ ı·ı · b. ıçın e cidden deger ı erı ve ır 

İhtiyaca cevap teşkil edenleri var. Di -

Yarbekir memleket hastanesince üç ay
da b" 

ır çıkarılmaya başlıyan ve ilk sa -

Yısı elimize geçen 'Diyarbckir kliniği,, 
ni de bunların arasında gösterehiliriz. 

Bu yeni tıp mecmuasının ilk sayı -
•ında hastane hekimlerinden doktor İl
haıni Bahri Beyin "Antors Patojeni ve 

tedavisinde yeni bilgiler .. e, doktor İb-
rahim Sad k B · k d .. ·· ı eyın çocu uşurme ve 
~etiycelerine dair tetkikleri, doktor 

cına1 Ferit Beyin "hançerevi usretl 
teneffüs t d . . . . ı· b' d ve e avısı,, ısım ı ır yazısı, 

olı:tor Mustafa Osman Beyin bir Me -

:engokokseni hastası iizcrindeki müşa-
edeJer· d . . 

ı, oktor Osman Bayezıt Beyın 

İki batın nafiz cerhası,, hakkında 
nı·· 

""U§ahedeleri ve doktor İlhami Bahri 
'°' . 
1 

Yın fransızcadan tercüme ve hulasa-
arı vard 

ır. 

l.tecrnuanın bu eylfıl tarihli ilk sa
Yıa1 n· 
t ıyar'bekir matbaasında nasılmış. 
ır F· 

· ••tı 25 kuruştur. 

~skiı. ı . ,e u.,. HalkeYi mecmuası 
Eskişeh · n • la.n ır oalkevı tarafından çıkarı-

raa_ lbtcrnuanın 23 - 24 sayıları bir a
'7 olarak ve büyük bayram do1ayııi-

liallinı· 
~iye'nin romanı: 3 

İnsanlı•'iın e 

May tekrarladı: 

• 
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Fehmi kızı Fatma, Bayram kuı Emine, 
Faik oğlu Hicri, Yakup oğlu Tahsin, 
Recep oğlu Halit, Meh"tlet kızı Emine, 
Ahmet km Fatma, Hüsnü oflu Ham. 

Eliziz: 
Derviş oğlu Fettah. 

Erzurum: 
Sabri oğlu Salih Nazım oğlu HUsa
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Bu sayının 62 yapraklı en iyi kağıt 
Uıerine basılmış kısmında Gazi Hazret
lerinin, Vekiller Heyetinin, Fırka U -
umumi katibinin birçok resimleriyle on 
birinci yıldönümilniln Eski~ehirde kut
lanması, belediye seçimi, Eskişehir tay 
yareci1erinin seyahatleri intibalarını 

tesbit eden fotoğrafiler ve Eskişehirde 
vücuda getiriJmiş olan iymar faaliyet -

]eriyle Halkevinin çah~malannı göste· 
ren ç::ık değerli resimler basılmrştrr. 

Aynı sayının 4 formalık metin kısmın

da F. S. Beyin cümhuriyetin 11 inci yı-

lını anlatan bir yazısı, Anadolu başlıklı 
bir şiir, Vural Beyin Ana başlığmı ta· 

şıyan ihtisasları, Ali Numan Beyin 
"Eskişehir buğday çiftliği için güzden 
çimlemenin ehemmiyeti., ne dair bir ya-

zısı, A Ziya Beyin Eskişehir piyasa. 
sının hareketlerini anl•tan bir tetkiki, 
H. C. Beyin köy ve köylüye dair dü . 

şünce1eri, M. Tarık Beyin "Sporda ah
lak ve seciye,.. M. Beyin "Mektepte 
ceza ... Necip Necati Beyin "Köyleri -
mizde gördüklerimden,, , dQktor Nuri 
Mustafa Beyin "Dimağ hıfzıssıhhası,, 

isimli yazdan, bayram do1ayısiyle s8y
lenen nutuklar, saz şairlerinden •e halk 
edebiyatından parçalar ve ''Çöküş,. atlı 
piyesin ilk tefrikası vardır. 
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İsmail oğlu Alaettin, Mustafa oğlu 
Sabri, Şükrü oğlu Ülker. Ahmet oğlu 
Salih, Ali Osman oğlu Mehmet, İsman 
oğlu Mahmut, Eyüp oğlu Hasan. 

Gazi Antep: 
Mustafa oğlu Lebip, A. Hasan oğlu 

Mustafa. 

İstanbul : 

Kazım kızı Bedia, Hasan kızı Zehra, 

Adi1 kızı Nihal, İsmail kızı Vedia, Nuri 

kuı Türkan, Şakir kızı Ülfet, Hasan kı
zı Mürüvvet, Mehmet kızı Aliye Meh

met, İbrahim kuı Mensure, Zihni kızı 
HayrinUsa, Recep kızı Mediha. Hidayet 

kızı Tarika, Cemal oğlu Cihat, Salihat

tin ljt~iu Nejat, S. Memduh oğlu Meh

met, Mehmet oğlu H. Hüsnü, İsmail H. 

oğlu Yusuf, Şükrü oğlu Muhittin, Nu

rettin oğlu Ertuğrul, t. Hakkı oğlu Enis 

Behiç, İsmail Zilhtü oğlu 1. Kbım, Meh

met oğlu Abdürrahim, Sami oğlu Avni, 

Tevfik oğlu İbrahim, Nazif oğlu Orhan, 

Nuri oğlu Hasan, Ali oğlu Mehmet, Mu

hittin oğlu İlhami, Hüsnü oğlu İsmet, 

İbrahim oğlu İrfan, Enve? Ziya oğlu 
Naci, Ömer oğlu Şükrü, Osman oğlu Se

dat, Sıtkı oğlu Abdürrahman, Osman 

oğlu Ahmet, Cafer oğlu Abdurrahman, 

Mehmet oğlu M. Kemal, Gıyas oğlu 

Şahap, Emin oğlu Suha, Yasin oğlu Sa

mi, Ali Şevki oğlu Rıdvan, M. Rii§tü oğ

llı Reşat, Ahmet oğlu İsmail H., Ziya 
oğlu Ömer İsmet 

İzmir: 

Hüseyin oğlu Mustafa1 M. Ziya oğ

lu Nurettin, İsmail Hakkı oğlu Bedri Do 

gan, Yakup oğlu Mehmet Lütfi, Müıt

Jim km Türkan, Nuri oğlu Ahmet, Fa

ik oğlu Fuat, Bilal Recep oğlu Hüsnü, 

Ahmet oğlu Halil, Muhsin oğlu Kemal, 

Tevfik kızı Fethiye, İbrahim oğlu Ncv
ut, Mehti oğlu SalAhattin, Milnip oflu 
Hürrem, Ramaun kızı Saadet, Avni oğ
lu Fethi. 

Kastamonu: 
Ali Ruhi oğlu Aralan, lbsan oflu 

Turan. 

Kayseri: 

Mehmet kızı Fchiman, Mehmet oğlu 

Mehmet, Necip otlu Nurullah, Musa 

oğlu Hüseyin, Şakir oğlu Muzaffer, 

Hasan oğlu Ali, Abdülmecit oğlu Fevzi, 
Ali oğlu Azmi, Ahmet oğlu Kbım, İb-

r .Jhim oğlu Ali, Hacı Numan oğlu Ah

met, Hamit oğlu Abidin, Ömer oflu H. 

Hüıeyin. 

Konya . 

Raşit oğlu Sadi, Ham oğlu Kemal, 
Hayri oğlu A. Şükrü, Adil oğlu A. Suat, 
M. Kazım oğlu M. Hilmi, Ömer oğJu 

Mehmet, Abdutıah otlu Ali, Adil kızı 

Behice. 

Kütahya: 
Abbas oğlu AH, Muıtafa oğlu S. Gün

dü:ı;. 

Malatya: 
Muıtafa otlu Şevket, Mehmet oğlu 

SAYIFA. 5 

At ıspor k.ulübüııüııdünliÜ gezintisi 

Atlı Spor KulüblJ toplu binişlerine baılanu~tır. DDn sabah dotuz bııçuha *u
Jüpte toplanan üyeler Doktor Çeki Beyin idaresinde Akk6prlJ yolu ile t;iltli

ğia ~imal taraf ındak.i şabada znllkelllmel bir bini~ yapmışlardır. 

Çiftlik deresini yaprakları dökülmiye ba~lıyan ağaçlıklar arasından geçerek 
süthane yanındaki çayır lılctan şehre dönmüşlerdir. 

lhtiyar Ankara kalesi siluetini uyrederek fabrika - istasiyoa yolu 
12 de kulübe gelinmi§tir... Güzel ve zevkli saatler geçirerek dönen 

Çeki Beye teşekkür ederek kulüpten ayrılmışlardır. 

ile &aat 
Oyeler 

İbrahim, Cuma otlu İbrahim, Ali Oıman 
otlu lııcttin, Naci oğlu Şerif, Mehmet 
Nafi oğlu Mükerrem. 

Muq: Halil oğkı Rıfkı, A. Ahmet 
oflu Abdu11ah. 

· Mardin: 

Ayfer oğlu Musa, Derviş oğlu Sa

de-ttin, Ahmet oğlu Mahmut, Abdi oğ

lu Ali, Ali Rıza oflu Rifat, İbrahim 

oflu Ahmet, Nurettin kızı Saadet, 

Mehmet Ali oğlu Kemal, Emin oelu 
Orhan. 

Muğla: 

İbrahim otlu Fikret, Mehmet Ali 
kızı Nafize. 

Muş: 

Tahsin oğlu Salih Tahsln. 

Sımaun: 

Osman oğlu Aıb, Numan oilu Ke
mal, Kiıif otlu Şükrü, Yusuf Bahri 

oğlu Hasan, Salih oğlu Ahmet, Ali 
oğlu Ahmet, Hüseyin Ahmet. 

Seyhan: 
Aziz o~lu Hüseyin Ali kızı Leman, 

Osman oğlu Ahmet, Mehmet kın F..
mine, Mehmet oğlu Zeki, Mustafa oğ
Ju Mehmet. İbiş oğlu Süreyya. 

Sıvas: 

Ali oğlu 1driı, Ktmal oğlu Tuirul, 
Tahir kızı Zehra, Mustafa oilu M. 
AH, Sıtkı km Zeliha. 

Tekirdağ: 

Akif o~lu Nusret. 

Trabzon: 
Mustafa oğlu 

İslam. 
Urfa: 

Niya:d, 

Hasan oğlu Reşit. 

Yozgat: 

Ahmc-t o&lu 

Ahmet oğlu Mustafa, Fazlı oğlu 
NeJCt. Şakir oğJu AbduUah. 

Tefrika: 131 

ha 1 i 
Andrc Marlo 

bi, mahkuk bulunuyordu. Fakat, bu birkaç adamın karanhk
lann içinde bir çığ gürültüsiyle ve bir daha geri dönmemek 
üzere fırlatıp atmış olduktan eski Çin nasıl dünya yüzünden 
silinip gitmemiş ise Kiyo'nun hayatnun manası da babası
nın yüzünden öylece ailinmcmiıti. 

- Ben Kiyo'yu pek az kimselerin çocuklarını sevdfklerı 
gibi severdim, bilirsiniz ... 

Jisor, hala M.ay'm elini tutuyordu. Onu kendine doiru 
çekerek: 

- Beni dinleyin, ölüleri değil, sağlan sevmelidir, dedL 
Kiyo tekrar başladı: - Ben Moskova'ya sevmek için gitmiyorum ... 

;_çok çubuk içiyorsuntU. 

ti. 0da.y bunu birkaç kere söylemiş, fakat Jisor işitmemiş
aya hakmağa başladı: 

iün:-- .sanıyor musunuz ki ne düşündüğünüzü ve dü~ündü
Uzu a . 

- Söylediğim tek şey elimden kopanlıp alınmıştır; de
ğil mi . Halbuki siz benim eskisi gibi kalmamı istiyorsunuz. 
Zanneder misiniz ki benim sevgim, hayatını bile değiştir
memiş olan sizin ona kar§ı olan sevginiz değerinde deiil
dir? 

Jisor güneş ısığı ahında parıldıyan harikulade körfeze 
bakıyordu. May elini onun elinden çekmiş6. 

- İntikam yolu üzerinde, benim H:rmc r.fay'ı:n, h:ı}ata 
rastlanılır ..• 

~isi e sızden daha eyi bilmiyorum? Umuyonnusunuz 
Zden h k 'ğ ... 

ltıak b . are etlerimi ne hakla muhakeme ettı mızı sor-

J. enırn için güç bir şeydir? 
•sor 'il• 

' may'a baktı· -ç . 
~a ocuk sahibi olmağı hiç arzulamadmız mr? 

tu bu ~ cevq,p vermedi: her zaman kuvvetle duymuş oldu
lıttıu111~stck Şimdi ona bir ihanet gibi ölümün ötesinden. 
~i~ord~.ç~~u~a atılmış bir kadavranın 

1

geri dönÜ§Ü gibi ge: 
1ı.;1ndc h ıtkın Çin'in üzerine çökmüş olan tenkil hareketi 
ti, csk'i ~lkın ümidi veya ıstırabı içinde Kiyo'nun faaliye

cunıhuriyetlerin ırmak boğazlanndaki kitabeleri gi-

J isor gelininin elini eline aldı: 
- Meşhur cümleyi bilininiz: ''bir adamı meydana getir

mek için dokuz ay, öldilnnek için bir gün kifidir.,, Ben ve 
ıiz, bu cümlenin manasını, ne kadar kabilse o kadar eyi 
biliriz ... May beni dinleyini.%: bir adamı meydana getirmek 
için dokuz ay değil, elli yıl, elli tane f edaldrlık, irade ve da
ha bilmem ne yılı laznndır. Ve sonra, o adam olgunlaşınca, 

kendinde çocukluktan, gençlikten hiç bir şey kalmayıp ha
kikaten tam adam olunca, artık ölmekten batka bir ıeye 
yaramaz. 

May, şaşkın, Jisor'a ve Jisor da bulutlara bakıyordu. 

- Hayatı davet için de bu bir sebep terldt etmer. 

May kalktı, veda jçin tekraı elini uıattı. 
Fakat jisor May'm yüıünü avuçlannm içine alarak öp

tü. Kiyo da onu. son gün, tmkt övle öpmüş ve o ?.amandan
beri onun başını avuçlarının içine almamış. hiç kimse bOyle 

okşamamıştı. 

May. acı bir gururla: 

- Şimdi ben artık hiç anhyamıyonım, dedi. 

Yazan: An4re l4.alro 

TiJrkçey~ ~ren: Na11uhi Esat 
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H A KJMIYETI MILLlVE 

Sergide dolaşmalar 

tuz Sergide • • 
ıspırio, 

" .. 
ıspırto.tu içkiler ve 

DeYlet idaresi, inhi sarlarını Üzerine ald ı~ı maddel(.rin i~tilıs al ve istihlak:i işleri ni ha1kın ve 
memleketin menfaatlerine eıı uygun l)ir şe1iilcle ve ıdusal llir sıyasayla clüzcnlemiştir. 

ı~pirto ve ispirtolu içkiler 
İspirto ve ispirtolu içkiler İn

hisarmın kurulması devletin ispir
to ve içkilerden aldığı geliri pek 
fazla artırmıştır. 1922-23 yılında 
bu gelir ancak 412 bin kiisur lira 
tutmusken 1929 <la G milyon lira
.. ,_ yaklaşmış ve huhr,"'.n.:ı ra2-men 

f r 

yıl içinde ceman 41 milyon kilo 
üzüm ve 23 milyon kilo incir kul
lanarak müstahsillere yardım et -
ınistir. 

Öteyandan, gene rakı yapılma
sında kullanılan anason eskiden 
clıs.ardcın getirilirken bugün mem
lekette yetistirilmekterlir . 

Çok [riizel likör §İşelerinden birkaçı 

1932 de 5 milyon lirayı -geçmiştir. 
Devlet inhisarınm kurulmasmdan 
alman en mühim netiyce artık ya
bancı içkilere gümrük sınırları -
mızın kapanmış olmasıdır. 1911 
vılmda memlekete giren ya
bancı ispirto ve ispirtolu içkiler 
için dışarıya bugünkü paramızla 5 
milyon lira çıkmışken son on yıl 
içinde memlekete İ'"pirto, bira, li
kör namına dısardan hic bir sey 
girmemiş, diğ~r hazr içkilerclen 
ise pek az miktar girmiştir. Bu 
suretle devlet inhisarı ülkenin 
muhtaç olduğu içkileri ve ispirto
yu türk ham maddelerini türk 
fabrikalarında türk işçilere işlet
mek suretiyle içerde. yapmıstır. 

inhisar şarabı 
Türkiye dünyanın en iyi üzüm

lerini yetiştiren bir memleket ol
duğu için ehemmiyetli bir şarap
cılık ülkesi haline gelmesi gerek-
tir. 

Bir zamanlar memleketimizde 
c;arapçıhk epey ileri gitmiş, ve 
Fr.msa'da bağ hastalıkları yüzün
rlen şarap istihsal edilemediği bir 
devirde Türkive Fr;ınsa'ya pek 

aynı lezzette olan şarap yapılma
ya başlar..dı. Te!.;:irdağ şarapha -
nesinde yapılan ve "sek,, ve "dö
mi sek,, olarak iki cinse ayrılan 
beyaz şaraplar Trakya'nm en gii
zel vapmcakl?rm<lan y:-ıp1hvor. 

Kırmızı sarap i~in ele Kırk
lareli'nin ötedenberi me~hur 
olan karagevrek, papaskarasr ii -
zümleri seçilmiştir. Kırmızı şara
ba güzel Hil rengini verebilmek 
için karalahana cinsinden üzüm ele 
karı~tırı lmı~tır. 

inhisar likörleri 
Memleketimizde dünyanın en 

lezzetli ve güzel kokulu yemişle
ri yetiştiğ-i halde eskiden bütün 
likörlerimiz Avrupa'dan gelirdi. 
Likör, bir içkiden ziyade kahve 
gibi, şeker gibi, konuklara ikram 
edilecek bir çerez olduğ"u için bu
nun çok güzel ve lezzetli olması 
ilk şarttır. 

Garbın, laboratuvarlarda kim -
yev1 maddelerle yaptığı likörle -
rin bir yemiş memleketi olan Tür-
kiye'de sürülmesi kadar manasız 
bir şey olamazdr. Devlet inhisarı 
bu eksiği de tamamlamayı kendi -
sine ilk is bildi ve İstanbul'un 
Mecidiye köyündeki çok modern 
likörcüli.ik müessesesini meydana 
O'etirdi. Bu fabrikada teknik üs -,., 
tünlük. sağlık ve temizlik endiy -
şeleri son haddine çıkarılmıştır. 
Mecidiye köyünde vapılan likör . 

Devlet inhisarı işe başladığı 
zaman memlekette modern ispir
to sanayii namına hemen hiç bir 
şey yoktu. Diiyunu umumiye ida
resi yalnız gelir temini r\!ic;iince
ri ırle alakadar olduğu için yalnız 
· .. ıunla uğraşmış. memlekette 
' · · ispirto ve içki sanayii kur
mak, ispirto ve içki istihsalinde 
memleket ham maddelerini 
kullanmak gibi şeyleri hatırı
na bile getirmemhıti. Bu yok
luk içinde işe baı.:;lryan devlet 
inhisarı he~ vrl gibi kısa bir za -
man ir:iıırle ülkeyi icki bakımın -
dan kendine yetecek hale getirdi. 
Devlet inhisarı kurulu~tmdanberi 
şu fa b-:-ikalc:ı rı vaptrrmrştır: Mecidiyeköy likör Fabrikası 

1) 'rekirrl:oı.~ı'nda hir saraphane 
2) Sisli'cle, Mecidiye köyünde 

bir likör ve konyak fabrikası. 
3) Div"-rhekir'de bir rakı fab

rikası, 
Bunlardan baska, 
1) Pa~abahcede bir ispirto ve 

müskirc:ıt fabrikası satın alarak 
bunu ıslah etmiş, verim gücünü 
artırrıııs, rakı yanmak için yeni te
sisat kurmus, A vrupa'nm en bi -
rinci isnirtoları avarmda ispirto 
ya11?hl1nı~si icin fennin son iler -
f(""""('1 .... ;.,e ııvgun ve tamamen ve
ni bir hi11a i.nc:a ettirerek ici.ne 
son ~istem isoirto tasfiye cihazla
rı knvıııustnr. 

2) Gazi Anteo'te de bir rakı 
f:ııhrikasr satın alarak ıslah etmiş
tir. 

3) Mersin'de "boğma,, deni -
len hir nevi rakı vapmak için bir 
lym~ lathane kiralamı~tır. 

tnhisar idaresi bu tesisatı sa
yesinde memleketin ihtiyaçlarım 
tamamen karşılayacak vaziyete 
gelmis, hu tesisatın değerini vedi 
mi1von liraya kadcır cıkarmıs, 
m~mlekette ispirtoculuk ve i~ki
ciHk sanayiini sağlam temeller ü
zerine kurmuı:tı hem vabancr mal -
lara memlekP.t smrrl::ırmı kaoa -
mc~ ve hem de verli ham madde
ler kin hir i-::tihlak kavnai'Yı olmuş
tı1r. Df"vlet inhis::lrı böyl ece bec; 

çok şarap mraç etmiştir. Fakat 
sonraları Fransa bağlarını ıslah 
ettiği, ve ardı arasr kesilmiyen 
harplarla memleketimizin bağları 
harap olduğu için bilhassa büyük 
harptan sonra türk şarapçılığı 
sönmüştü. Şeyhislam ve fetva 
hükmü al tmda bulunan osmanh 
hükumetinin, dini taassup yüzün· 
den şarap istihsaline karşı kayıt· 
sızlık göstermesi bu mühim ekim 
sanatımızr durdurmuştu. 

Devlet inhisarı, işe başladığı 
zamanchınberi, türk şarapçılığını 
favık olchı~u mevkie yükseltmek 
; in hüyük bir gayretle çalışmış -
ur. $arapçıhk zamanımızda çok 
ince bir fen isi olduğu için Fran 
~a'dan değerli bir mütehassıs ge
tirildi, memleket bağlan şarapçı 
lık bakımından derin bir tetkike 
ti'· · tutuldu ve bu tetkikler neti
cesinde memleketimizde dünya -
mn en nefis şaraplarını yapmak 
kahil olduğu anlasıldı. 

Bu asırda her şeyde olduğu gi
bi, şarap yapmasında da en mü -
him nol<ta siinhesiz ki teknik üs
tünliiktür. Bunu anlamış olan 
<lev1et inhisarı Tekirdağmda mem
leketin ihtiyacına bakarak pek 
kfü~ük fakat en son sistem bir fab
rika vücuda r-etirdi. Bu suretle ilk 1 
defa olarak Türkiye' de stantlar -
dize, vani her sişesi aym cins ve 

lerin çeşidi 25 kadardır . .ı:sunlar -
dan bir kısmı doğrudan doğruya 
meyva likörüdür ki meyva usare
sinden yapılır. Öbür kısmı da Be
nedikten, şartcöz gibi klasik likör
lerdir ki terkibi gizli tutulan bir 
formüle göre kokulu otların esans
lariyle yapılır. İnhisarın başlıca 
meyva likörleri çilek, ahududu, 
vişne ve portakaldır. Bu likörler -
de en mühim muvaffakıyet a
mili seçilen yemişlerin güzelliği 

ve en iyi cinsten olmasıdır. 
İnhisarm çilek likörü bu ha -

krmdan dünyanın en iyi çilek li-
körüdür denilebilir. Çünkü dün
yada çok güzel cilek çeşitleri var
sa da Amavutköyü'müzün çilekle
rindeki kokuya malik bir mahsul 
rlünyanm hiç bir yerinde yoktur. 
Ahududu likörü için de avnı sey 
söylenilebilir. Vişne likörü Kü · 
tahva visnesinden, portakal likö
rü de Dörtyol portakallarından 

yapılmaktadır. Öteki likörlere ge
lince yemiş likörleri nasıl en iyi 
yemi~lerin suyundan yanılıyorsa 
altın likörü, sarı likör, Macasken 
v. s. gibi baharat likörJ~ri de en 
iyi cins kokulu nebatların fabrika 
da çekilmiş esanslariyle yapıl -
maktadır. 

Aynı zamanda bütün bu likör
ler tamamen makinelerden geç -
mek suretiyle ve insan eli değme
den yapılmaktadır. İnhisar likör
lerinin ruh cekici ve gönül açrcı 
sise1erinin giizclliği hakkında ise 
herkes biikmünü vermiştir. 

Türkiye' de tuz 
1927 de tuz inhisarı hükumete 

geçtiği sırada Türkiye tuzlarının 
vaziyeti fena ve bütün tuz işleri 
bozuktu. İstihsal usullerinin dü
zeltilmesi yapılacak ilk işti. Bu -
mm için de bir program tes:btt e-

·maya başhyan istihsal miktarı 
1°32 de 218,531 tonu buldu. 

Tuz yalnız bir gıda maddesi 
değildir. Sanayide dericilik, pey
nircil~k, konserve bah~çıhk gibi 
şubeler gtda maddesi olarak kul -
lamlandan fazla tuz istihlak eder
ler. Fakat bu maddelerin maliyet 
fiatlarmı artırmak için istihlak 
ettikleri tuzu sanayicilere ucuı 

vermek iycap eder.,. Düyunu umıı· 
miye,, zamanında ihmal edilen bu 
ökonomik meseleye devlet inhi
sarı ehemmiyet verdi, ve sanayi
de kullamlön tuz daha ucuz satıl-

Mecidiyeköy likör fabrikası taktir cihazları 

dilmiş, bir baş mühendisle bir çok 
fen memurlarından mürekkep bir 
fen şubesi kurulmuştu. Bu fen me
murlarından bir kısmı da Avrupa
da staj görerek ihtisas kazanmış
lardı. 

Devlet tuz inhisarını işletmeğe 
başladığı zaman tuzlaların büyük 
bir kısmında idare binaları harap 
bir haldeydi. Son yrllarda bir çok 
tuzlalarda yeniden idare binaları 
yapıldı, memurlar ve işçilerin o -
turmalarr için evler inşa edildi. 
Memleketin en mühim tuz kayna
ğı olan ve memleket ürününün i.iç
te ikisini temin eden Camaltı tuz
lasının ıslahına bilhas.sa ehemmi
yet verildi. Bir cok istihsal cihaz
ları yenileştirildi ve işçiler icin 
sağlık ve soysal yardım tedbirleri 
alındı. 

Yirmi dört yıldanberi metruk 
duran tu7. değirmeni yeniden iş
letilerek ince tuz istihsaline baş
landı. 

Van ve Siirt mmtakasınm tuz 
ihtiyacım karşılamak için Canik 
ve Hozyar tuzlaları genişletildi ve 
ıslah edildi. 1924-25 yıllannd~ tuz 
istihsalimiz vasati olarak 124.000 
ton kadardı. 1926 dan itibaren art-

=== 

dı ve mallarım dışarı ihraç eaen -
lere istihlak ettikleri tuza göre 
prim verildi. 

Tuzlaların ıslahı ve yabancı 
memleketlere tuz ihracı icin alı -
nan tedbirler sayesinde 1923 yılın· 
da tuzdan alınan gayri safi gelir 
3.976.534 lira iken 1930-1 ve 1932 
mali yıllan içinde elde edilen 
gayrisafi' gelirin yıllık vasatisi 
8,209,400 liraya çıktı. 

Devlet inhisarları, tütün, is -
pirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve 

barut ve patlayıcı maddeler gibi 
eline aldığı çok ehemmiyetli mad
deleri memleketin, devletin ve 
halkın menfaatlerine en uygun bir 
şekilrle ve ulusal bir sıvasa takip 
ed'!rek işletmektedir. Bütün bU 
maddelerin istihsal ve istihlakin
de anarşinin önüne geçilmiş, ya -
hancı menfaatlere son verilmiş, 
devlete en fazla gelir temin etmek 
gavesine uygun olarak çahşılmış
tır. 

Devlet inhisarları, övünçle 
söyliyebiliriz ki, üzerine aldığı bil· 
yük vazifeyi büyük bir muvaffaki' 
yetle başarmıştır ve başarmakta 
devam edecektir. 

YERLi MALI 
GlSLAVED 

Ve sen 111oda 
KAOIN-ERKEK-Çocua 

GISLAYEO 

• -'• noroclarl 

Afde'"m•rını~. 

GIS LAVED 
marka•nwı dik· ~OSONLARJ · kat ediniz! 

lllrld7eıl•ki Yeril ifalar Puarlarıoda n amam k-4wa ulu 

Glaf H•lanh ar& JIQlll , 



l\iaarif V clialetinden; 

1 
Erzurumda insa edilmekte iken müt~ahhidinin muka

~e esinin feshiyle 'yarrm kalan nnrnllitn mektebinin tamam 
~nmıyan kısımlarının ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
Yırmi gün müddetle kapah zarf usulivle münakasaya kon-
rnuştur. · 
. Şeraitin öğrenilmesi icin Ankara'da Maarif Vekaleti 
~nşa~~ ~=tiresine müracaat' olunur. İhale 21-11-934 çarşam-
a gunu saat 15 te Vekalet inşaat komisyonunda yapıla-

!:ktır. (3287) 8-5032 -------
Vesilköv Tohum Islah 

İstasyonu Müdürlüğün den: 
l - istasyonumuz için ekmekçilik tecrübelerinde kul

lanılacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer 
beş kalem alat açık eksiltmeye konmustur. 

2 - Şartını anlamak istivenler Yeşilköyde bulunan is
tasyonumuza her giin gelebilirler. 

1 
3 - Eksiltme 28 ikinci tec:rin <>34 çarşamba günü saat 

5 te İstanbul vilayeti muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
ih 4 - Eksiltmeye gireceklerin muvakl·at teminatlarını 

ale saatmdan eve] muhasebe veznesine vatınnalan ve 
ınuayyen saatta komisyona müracaatları. (751Q) 

8-5122 

Afyonl{arahisar S1lıh:ıt ve f.n ima! 
Muavenet 1\f iiJ;; ... JJi~m~,ı lPn: 

'
1 

Müdürlüğümüz ihtivr-cı icin mübayaa olunacak 35 ki-
1? .kıler maiyeti kinin 250 seri neosalvars:ın ve 20 kilo sa-
ısılat de merkür müstahlebi 21 giin mücldetle münakasa

Ya konulmustur. İhalesi 21. 11. Q34 tarihine müsadif car
Şcltnba günü saat 14 te Afyon Encümeni daimisinde kati 
~Urctte icra kıhnacağrndan taliplerin şartnameyi görmek 
~~~r~ Afvon. Ankara, İstanbul sıhhat ve içtimai muavenet 
ın~~urlüklerine müracaatları ve depozito akçelerini vev
d'~ !haleden evel Afvon sıhhat ve içtimai muavenet mü -
...!!Ttvetine P'Öndemıf'!lıari H::ın nh•nı•r. (~~?.1) 8-5087 

Nafıa Vel\:aletinden: 

1 Ankarada Yenişehirde vekalet binasında teslim şartiy
~.~50 ton yerli Kadıköy kok kömürii kapalı .zarf usulü ile 

unakasaya konulmuştur. 
Münakasa 1. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 

!aat 15 te vekalet malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 
1. Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesiykası ve 600 
~r~hk muvakkat teminatlarını mal sandığına yatırdığına 
aır olan makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte 
~gün ve saattan evel komisyon riyasetine vermeleri 

dır. 

Teminat çek olarak kabul edilmez. 
dUr~.~~ususa ait sartnameleri parasız olarak malzeme mü-
......__ Ugunden alabilirler. (3341) 8- 5136 

Maliye Bakanlığında n: 
Ye ~Ükfımet konaklariyle maliye daireleri için alınacak 
~ 1 yapısı iki yüz adet sis yapan yangın söndürme ma -

~sı Yırmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmustur. 
ruai) artnamesi levazım müdürlüğünde ve t stanbulda Dol
görij~hc.e. maliye evrakı matbua ambarı mümeyvizliğinde 
tini c~ıh~. Makineleri verme~e istekli olanlar ikinci teşrnc; ~ı~ı dokuzuncu persem~ günü saat on beşte eksilt
beş ~ ıstırak etmek üzere üç yüz yetmis dört lira seksen 
dürı .. ~~ş muvakkat teminatJariyle birlikte levazım mü -
!ltır_ !Jundcki satınalma komisyonuna gelmeleri ilan olu-
~ 331) 8-5137 . 

llilaliahmer Merkezi Umumisinden 
ttıu~erkezi Umumi, bugün, saat on birde toplanacağından 
~zanın geleme]eri rica olunur. 8-512:. 

}{astamonu cümhuriyet 
müddei umumiliğinden : 

finc~:~tamonu hapishansinde mevcut mahkUın ve mevku
tazj al 2-934 tarihinden 31-5-935 ayı gayesine kadar muk
tkrne ... ~ ~~hk ekme~in tarafeyn için mecburi olmak ve 
k gın ur.. .. d f b . ada t h xl~ncu nevi buğday ununun aıasm an ve a w~ı-
cn al" a nedılerek piyasada mevcut üçüncii nevi ekmegın 
rt:1ak ~:1~1a~ olm~ ve beheri 960 gram sikletinde bul~
tılcrek h n~ tabhından 24 saat sonra tabibe muayene ettı
baPta apıshane kapısı önünde teslim edilmek ve bu 
biıa tc "~~ubulacak kaff ei masarif müteahhit tarafından 
ten Yi~iul .~eril~ek sartiyle 5. ı ı. 934 tarihinden !yri~~
~akasay gun muddetle kapalı zarf usuliyle mevkıı mu -
ıranın y~· konulduğundan talip olanların tahminen 7800 

ltıattb11~ u.?.de 7.5 nisbetinde teminatı muvakkate akçesi 
ltıiis'ldif ıle birlikte yevmi ihale olan 25. 11. 934 tarihine 
~et 1'tti.ict~a.2ar günii saat 15 e kadar Kastamonu Cümhuri
!~iYenıer;ı~rnumiliğine ve bu baptaki sartnameyi gönnek 
!.;rı oJ11111~n de keza memuriyeti mezkfıreye müracaatlan 

r. (3355) 8--5123 

HAKİMİYETİ MİLLİYE SAYIFA ~ ı ,.. , 

.\rıkara Levazmı amirlii!i 
satın alma konıiı;yorıu 

ilan lan. 

1 LAN 
İzmit icin on iki bin dört

yüz, Tuzla için iki bin dört 
vtiz kilo ki ceman, on dört 
bin seki?. vüz kilo sabun 20-
2. Tes.-934 sah günü saat 
14 te kapalı zarfh:t eksiltme· 
si yapılacaktır. İsteklilerin 
sartnamec:ini görmek üzere 
her gün Eskischirde kolor
du ve İzmit'te Fırka Leva
zımlıkta:ına ve eksiltmiye 
gelen1erın de hclH gün ve 
s::ıatte temin~tlarivle birlik 
te zarflanm f zmit Fırka sa· 
tmalma komisyonuna ver-
meleri. (3147) g_4851 

fLAN 

Selimive'<leki kıtaat ihti· 
vacı icin 310.000 kilo ekmek 
lik un kapalı zarf usulivle 
müna~asaya konulmustur. 
f c:teklilerin ihale g-ünü olan 
15-11-934 persembe günü 
s~at 14 tf" teminatlarivle bir 
tikte Selimiyedcki Fırka 
satmalma kornic;vomma mü 
.. acaatlan .. (3123) 8-4832 

fLAN 
İzmit irin otuz altı bin 

ii-: vüz altmıs. Tmda için 
vedi hin iki vüz kilo ki: ce 
rnnn ·ırk üc bin bec; vii?. ::tlt
rrnc; kilo bnlcr.ur 20-2. Teş. 
0:4 sah o-ünii saat 15 te ka
ocıh zarflı eksiltme vapıla
c::ıktır. Sartnamec;ini gör
mek istivenler her f!i1n Es
t~jc:,,.l.ir'dn kolordu ve tzmit
te Fırka Leva?.tmlanna ve 
ekciltmive gelf"reHerin de 
belli c;aatten evel teminat
larivte hirlikte teklif mek
tnolarmı 1zmit'te Fırka sa· 
tm81ma komic;vonuna milra 
caatları. (3148) 8-4850 

· İLAN 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatmın ihtivacı irin dok
san bin altı yüz kilo ma -
karna ihtiyacı kapah zarf n
sulivle ~atm alm:ı,.aktır. İ
halesi 24. 2. Tes. 934 cumar
te!':İ giinü saat 15 te yanıla
caktır. Sartnamesini rörmek 
istivenlerin her gijn ta1inle
rin de betıi saattPn eve) İz
mir Müstahkem Mevki sa -
tmalma komisvonuna temi
nat ve teklif mektuplariyle 
birH~t,. müracaatları. 

(3262) 8-5006 

İLAN 
Selimivedeki kıtaat Hay

vanatı icin 330,000 kilo ku-
ru otun kapalı zarfla 24-2. 
tcş. 934 cumartec;i günü sa
at <m dörtte ihalesi yapıla
caktır. Teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten 
evet Selimiyedeki Fırka sa
tmalma komisyonuna ver-
meleri .. (3298) 8-50SO 

İLAN 
Beş yüz elli bin kilo sa -

mana kapalı zarf ve pazar -
hk gününde talip çıkmamış
tır. Pazarlığı 12 teşrinisani 
934 pazartesi günü saat on 
dörttedir. Şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için de vaktm -
da teminatlariyle beraber 
Ankara Levazım amirliği 
satmalma komisyonuna gel
meleri. (3359) 8-5133 

t LAN 
Yetmiş beş bin kilo pa

tates münakasai aleniye gü
nü verilen fiat gali görül -
müştür. Bir hafta müddetle 
temdit edilmiştir. İhalesi 12 
teşrinisani 934 pazartesi gü
nü saat on birdedir. Şartna
mesini görmek üzere her 
ı;in ve münakasava istirak 

_İhtiY,arhkta zen
gin o1~ak müm • 
kündür. İğne ada 
köyliilerinden 
Mehmet A 0 a Tav-.,, . 
yare piyangosun
dan 00.000) lira 
kazanmıştır. 

c 

Siz <le bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

Ankara birinci icrasm
dan: 

Sahş ilanı . 
Mahcuz olup satışı takarrür 

eden kır renkte sekiz yaşında 
Rüzgar ismindeki İstanbullu ko
şucu İzzet Beye ait koşu atı 11. 
11. 934 pazar günü saat 16 da An
kara Fevzipaşa mahallesinde ko
şu ahırlarında birinci artırması 
yapılacak bedeli müzayede mu -
kadder kıymetin yüzde 75 ini 
bulmadığı takdirde aynı mahal 
ve saatta 15. 11. 934 perşembe gü
nü ihalei katiyesi icra olunaca
ğından taliplerin oradaki memu
ra ve atı görmek istiyenlerin 
Fevzipaşa mahallesinde koşu a
hırları müdürü Rıdvan Beye 
müracaatları ilan olunur. 

8-512Q 

icin de vaktında teminatla
riyle ber:ıber Ankara leva -
.znn amirliği satınalma ko -
misvomma gelmeleri. 

(3360) 8 - 5134 
İLAN 

Bayramic'teki kıtaat hay
vanatı irin 350.000 kilo sa -
manm aleni münakasası 28. 
2. Teş. Q34 çarsamba günü 
saat on üc bucukta ihalesi 
yanılacaktır. Taliplerin te -
minatı muvakkate!eriyle 
birlikte Bayramiç'te satınal
ma komi~vonuna miiracaat-
lan. (3315) 8 -5138 

tT AM 

Ezine'deki kıtaat hayva
natı için 300,000 kilo saman 
kapalı zarf usuHvle 26 2. 
Teş. 934 pazartesi ı;inü saat 
on üç bucukta ihalesi icra 
kılmacağmdan taliplerin 
belli saatten evel teminat 
ve te~lif mektuplariyle bir -
likte Bayramiç fırka satın -
alma komisvonuna müraca-
attan. (3316) 8 - 5139 

f LAN 
Ba vramiç için ve Kirazlı

da huluncın kıta~t hayvana
tırun 200,000 kilo saman 
münakasai alenive ile 29 2. 
Tes. 934 perşemb eünü saat 
on ile bucukta ihalesi icra e
dilece~inden taliplerin te -
minatlariyle birlikte Bayra
miç'te ~<'tınalma komisyonu
na miiracaatlan. (3317) 

8-5140 

Ankara ·· ·· ...., .. ~umrugu 

Müdüı·l~nden 
. M~dü~Iüğümüz ihtiyacı için sekiz ton yerli kok kömürü 
ıle hın kıla kuru gürgen odunu pazarlıkla alınacaktır. Pazaı 
lık 21. .ı 1. 934 çarşamba günü saat 15 tedir. Vermek isti· 
Y_7nterı_n belli gün ve saatte güvenmeleriyle birlikte Güm· 
ruktekı satınalrna komisyonuna müracaatları. (3307) 

8-5076 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
Satın Alına Komisvonu ilanları 

2000 KİLO Ctô BEZİR 14 2 1 934 
6 TON. CİNKO LEVHA . ·eş. 14 2. Tes. 934 
KAVAS FABRİKASINDA YAPI-
LACAK KALORİFER TESİSATI 15 2. Tcs. 934 

• Yukardaki malzeme in~aat ayn ayn pa?.arhk suretiyle 
hıza1anndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatlan. (3335) 8-~100 

2400 KİLO KURU FASULYE ) 
1300 ,, NOHUT ) 
1000 ,, KURU SOGAN ) 
1000 ,, PATATES ) 15-II. teş-934 
700 ,, BULGUR ) 

4 ADET HAMIZA MUKAVİM 
DEKABAT TEKNESİ 15/11/934 

13400 KİLO SUT KOSTİK 12/2. teş/ 934 
88,972 METRE MİKABI 3 KALEM 

KERESTE J 5/2. tcş/934 
17 /il. teş/934 MUHTELİF BEZ 

iukardaki malzemeler ayrı ayn pazarlık suretiyle hl· 
~alarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir: 
Taliplerin teminat ile müracaatları (3353) 8-5121 

10000 KİLO ARPA 

5000 KİLO SAMAN 
19800 KURU OT 

Yukardaki malzeme ate
ni münakasa suretiyle 28. 
2. Teş. 934 tarihinde saat 14 

Ankara asliye birinci 
hukuk mahkemesinden : 

Ankaranın Atıfbey mahalle
sinde 343 No. lı hanede sakin 
Lütfiye Hanım ile müddeialeyh 
aynı hanede ı No. da birlikte 
ikamet ederken semti meçhule 
gitmesinden dolayı gıyaben 27. 
10. 934 tarih ye 934-381 No. Ju 
kararla ~larma karar ve -
rilmi1 Ye ilam sureti malakeme 
dinnhanesine talik edilmiştir. 

Tebliğ makamına kaim olmak 8-
zere ilan olunur. (3331) 8-5135 

te ihalesi icra edilecektiı. 
Taliplerin şartname için her 
gün ~ğleden sonra münaka· 
saya .,girmek için de o gün 
te~at (ve teklifat) ile 
m~tlan. (3336) 

8--5110 

Ankara bir.iod lcnum• 
dan: 

S.tl§I bratJ&ftrtıı.a lraryoa 

ıa. 6 iıuldalya. cem masa. ayna. 
lı dolap maa masa, komodin, A.,. 

rupa halısı belediye aatış aalo • 

nunda U .ı 1. 934 pazar glnil sa· 

at ıs J:ıe birinci artuma.sı yapıla· 

caktrr. lluhammea b7met ytis • 
de 75 ı lıalmam ıs. il. 934 pel'o 
tetnbe günii .,., mahal .e ua~ 
ihaJei katfyeai icra lalınacafm
dm tılliplerin mi!racatlan. 

· ,ı;ı N~t·İ f(pn.,f.ır•ı•ık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratle çıkarılır. Telefon:...1230 
• 
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l\1aJi ve Vekaletinden: Iariyle ikramiyeler kazan -
ınrş, bir inşaat ~irketinde ça-

Ankara'da Yenişehir'de yapılmakta olan Nafıa Veka
leti ile İktısat ve Ziraat Vekaletleri binaları arasında 
20532 metre mikabı toprağın şartnamesine tevfikan kazıl
ması ve o taraftaki çukur yerlere doldurulması kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa 
günü olan 20 İkinci teşrin 934 sah günü saat on beşe kadar 
Maliye Vekaleti İnşaat Komisyonuna müracaattan. 

(3185) 8--4946 
~.._. ______ lllllllllllımllllmlllDllllllll!llllllfllllll!lllJlllııımımm11111111~ 
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Nurkalem i 
i 

Kurşun kalemlerini 

1
1 

Kopya kalemlerini 
Renkti kopya kalemlerini 

Yerli kurşunkalemlerinin her çeşidi piyasaya 
çıktı. Tamamen yerli malı olan kuyruklu yıldız 
markalı 

Kırmızı-mavi posta kalemlerini § 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 1 
görmek ve tecrübe etmek için Ankara dördüncü 1 
milli sanayi sergisindeki 110 numarah NURKA- eı 
LEM Ltd şirketi kurşunkalern fabrikası standmı zi- 1 
yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 

Nurkalem kursun kalemleri ecnebi mamulatın- ı 
dan her suretle iistündür. Kırtasiye mağazalarında E! 
arayınız. 

NURKALEM.LTD. SİRKETİ KURSUNKA- 1 
LEM FABRİKASI; AYVANSARAY -~İSTAN- 1 

-·~~::1m0111:!!nnm::m!l11&!B2~~~~8Elmlli
4

J:lll8ım8m:9ımmtDitimR~' 
Ankara İn1Hsarla · 

Basmiidiirlüj!ünden 
Ankara orman çiftliğinde yeniden yapılacak memur 

binası pazarlıkla münakasaya konulmu!;)tur. Bedeli keşfi 
(5863) lira (27) kuruş olup keşifnameyi almak istiyenler 
üç lira mukabilinde alacakları gibi ihaleden evel o/0 7 ,5 te
minatı muvakkate vereceklerdir. İhale günü 6-12-934 per
şembe günü saat on beştedir. İsteklilerin başmüdürlükte 
müteşekkiJ alrm satnn komisyonuna müracaattan. 

(3340) 8-5113 

Ankara inhisarlar 
Başmiidürlüğünden: 

Akçakoyunlu tuzlasının tuz ambarlannın tamiri açık mü
nakasaya yirmi gün müddet le konulmuştur. İhale günü 

'7-11-934 salı günü saat on beştedir. Şartnameyi görmek 
ve fazla ma1Umat atmak istiyenler İnhisarlar Basmüdür-
lüğüne müracaattan. (3329) 8-5093 

Anl<ara Valiröinden: 
Merkez ilk mektepleri icin 8852 lira muhammen be -

delli marangoz eşyası kapalı zarfla miinakasaya konul 
muştur. Sartnamevi görmek istiyenlcrin her gün vilayet 
maarif müdürlüf!üne müracaatları ve münakasaya gire
ceklerin kanuni tarifata göre hazırlıyacaktan kapalı zarf
Jan 15. 11. 934 saat 15 te vitavet Daimi Encümenine ver-
nıeleri (32~2) · 8~498~ 

Dinar Belediye Reisliğinden : 
31. 10. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle ka

pah zarf usuliyle senelik iycan 1201 lira tahminli belediye 
hamamı ihale tarihinden iytibaren 15 temmuz 1935 senesi
ne kadar iycara verileceğinden taliplerin yüzde 7,5 kuruş 
pey akçesi ile birlikte teklif mektubunu 20. 11. 934 salı gü
nü saat 16 da belediye encümenine göndermeleri itan olu-
nur. (3322) 8-5088 

Van Valiliğinden : 
Van - Erciş yolunun 21/200 kilometresinde Ahlavgez 

suyu üzerinde 9 16 34 açıklığında iki kemer ayağı kargir 
ve arka avakları kazık ve döşemesi ahşap ve 1024 lira be
deli kesifli köprü inşaatı bir sene müddetle yapılmak ve 
insaatta kara ağaç ve yahut çıralı çam kullanılmak üzere 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmustur. 25. 11. 934 pazar günü saat 11 de ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin vilayet daimi encümenine müra-
caattan ilan olunur. (3320) 8-5086 

lısmak arzu ediyor. Adresi 
Mühendis B. Samsun. t?.mir 
rıteli. 8-5112 
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\nkara Rı•lt>•lht- Rci~li~ ~~ 
Han1an, ~~ 

" t LAN 
514,72 lira bedeli kesifti 

Bahkpazannda Asri hataya 
çini efrsi ve bordurlarm ta
miri 13 İkinci teşrin 934 sah 
günü saat on bucukta Bele
diye encümeninde pazarlık
la verileceğinden taliplerin 
müracaatları. (3330) 

8-5095 

Möble 
Ve konforlu, aile nezdin

de bir oda. Yenisehir Sıhhi
ye sokağı 37 alt kat. 

8-5058 

Karaoğlanda Orman Çift
liği karşısında eski Kars o
teli olan yerde dokuz oda_ 
kiralı1\:tır Yazıhaneye ve ika
metgaha elverişlidir. Altın
daki kahve kiracısı Rıza E -
fendiden sorula. 8-5090 

Muhasip aranıyor. 
İyi bir muhasebeciye ih

tiyac vardır. Lisan bilenler 
tercih edilir. 

Akba Kitap Evine müra-
caat. 8-5048 

Tophant>df> fı-;tanhul Lf> 
va7.ım Amirlii!i Satm 

Alma KomiRyonu 
han lan. 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 700 
ton ekmeklik Un 19-11-934 
pazartesi günü saat 14 te ka 
pah zarfla alınacaktır. Şart· 
namesinj göreceklerin her 
gün ve nıünakasava girecek 
terin belli saatinden evel 
tekliflerinin Tophanede sa
tınatma komisyonuna ver-
meleri. (7065) 8-4858 

lT.AN 
İstanbul Levazım Amir

liğine bağlı kıtaat için 80 
bin kilo ispanak, 30 bin kilo 
lahna, 56 bin kilo prasa, 14 
bin kilo havuç, 19 bin kilo 
kamebahar, on bin kilo ke
reviz, 28 bin demet mayda
noz 20-11-934 salı günü sa
at 14 te kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve mü 
nakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten evel teklif 
mektuplarının Tophanede 
satınalma komisyonuna ver 
mel eri. ( 480) (7069) 

8-4862 

imtiyaz sahibi ve Baımu 

barriri F Aı.IH RIFKI. 
Umumi neşriyatı idare eden 

\'aZJ itleri müdürü NASUH! 
ESAl 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa 
ıuntfa basılmıştır. 

Milli l\I iidafaa \1 ekiileti 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

ÇAG 

Trabzon garnizonunda 
ki asker için 348 hin kilo un 
kapalı bUrüm yoliyle alına
caktır. Ü zerine bırakılma· 
sı 17. 11. 934 cunıartesi gü
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatmda dilek 
okuntularını ve 2740 lira 50 
kuruş pey akçeleriyle Trab
zondaki komisyona hasvur
maları. (3250) 8-4975 

CAÔ 

Samsun garnizonunclaki 
hayvanat icin 340 bin kilo 
arpa kapalı hiirüm yotivte 
almacaktrr. o7~rine bırakıl
ması 17-11-934 cumartesi 
günü saat 14 tedir. İstekli
lerin bağhhğmı görmek için 
her gün eksiltmiye girecek
lerin de belli gün ve saatin
de dilek okuntulan ve pey 
akceleriyle Samsundaki ko
misyona basvurmalan. 

(3234) 8--4953 

CAÔ 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 4 
kalem serum satın alınacak
tır. Kesismesi 13. 11. 934 
salı günü ~aat 14 tür. İstek
lilerin bağlılığını görmek ü
zere her gün öğleden sonra 
ve kesişmeye gireceklerin o 
gün ve saatmda pev akçele
ri yle birlikte M.M.V. satm
alma komisvonuna başvur -
maları. (3265) 8-4998 

CAÔ 
Ordu sıhhi ihtiyacı icin 

400 kilo iyot alınacaktır. Ke
sismesi 11. 11. 934 pazar gü
nii saat on dörttedir. İs -
teklilerin bağlığını görmek 
üzere her gün öğleden son
ra ve kesişmeye girecekle -
rin o gün ve saatında pey 
akcelerivle birlikte M.M.V. 
Satm alma komisyonuna 
başvudmalan. ( 3271) 

8-4994 

CAG 
200 emniyet kemeri 200 

kurbağacık 200 cift makara 
14. 11. 934 çarsamba günü 
saat 10 ela kesisme ile alına
caktır. İstekliJ~rin bağhh -
ğmı ve örneklerini görmek 
için her gün kesis.meye gire
ceklerin de belli günde M. 
M. V. Sa. At. Ko. başvurma-
lan. (3301) S.:- 5079 

CAô 
Ordu için 27 kalem tıbbi 

ecza alınacaktır. Kesismesi 
15. 11. 934 perşembe ~ünü 
saat 14 tedir. İsteklilerin 
bağlılığını görmek için her 
gün öğleden ~onra ve kesiş
meye gireceklerin o gün ve 1 
saatında pev :1~celeriyle M. 
M.V. Sa. Al. Ko. nuna has -
vurmaları. (3264) 8-4997 

CAô 
200 adet emniyet kemeri 
200 .. kurbağacık 
200 cift makara 
Yukardaki üç kalem mal

zeme acık ek~iltme ile satın 
alınacaktır. Üzerine bırakıl
ması 2. 12. 934 pazar günü 
~aat 11 dedir. İsteklilerin 
bağlılığı ile örneklerini gör
mek icin her gün ve eksilt
mesine girecek1erin de pey 
akçeleriyle vaktında M. M. 
V. satınalma komisvonuna 
başvurmaları. (3364) 

R-ı;141 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESt 
müstahzara tından. 
KOMOJEN: Saçların dö
kü1mesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO.JEN: Saçların kök -
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. 

tngitiz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

t 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

Kuv\.·cı ve iştah için en birinci deva 
ŞARK 1Al.T HULASASIDIR. 

İstanbul: Üniversitesi Mübayaat 
Komisyonundan: 
1- Çapada natamam olan evkaf paviyonlarmdan em

razı hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyat• 
hanenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kurut
tür. 

2- Müftülük dairesi bahçesinde yapılacak olan hayva· 
nat, nebatat enstitüsü binası inşaatı 221603 lira 39 kuru .. 
tur. 

3- Yukarda yazılı iki iş olbaptaki şartnamelerine tev· 
fikan ayn ayn olarak 3. 11. 934 tarihinden 24. 11. 934 tari· 
hine kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talipt 
ler her gün mübayaat komisyonuna müracaatla mimarlık· 
tan alacakları vesaikle dosyalarım alabilirler. 

4- İhale günü olan 24. 11. 934 Cumartesi günü saat "15" 
te mübayaat komisyonunda bedeli keşiflerin o/c7,S temi-
natlariyle hazır bulunmaları ilan olunur. (7345) 8-5042 

Diyanet işleri Reisliğinden: 
Diyanet işlerinde müstahdem yedi erkek ile iki kadın 

hademeye yapılacak elbiselerin 3 ikinci teşrin cumartesi 
gününde ihalesi yapılamadığından bir hafta müddetle 
temdit edilerek 13 ikinci teşm 934 salı günü saat on beıte 
ihalesi icra edilecektir. Taliplerin levazım memurluğuna 
müracaatları. (3325) 8- 5100 

Ankara Valilij!inden: 
Etimesut yatı mektebinin 5251 lira 50 kuruş muham

men bedelli kuru erıakı kapalı zarfla münakasaya konW. 
muştur. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün vilayet 
maarif müdürlüğüne müracaattan ve münakasaya gir .. 
ceklerin kanuni tarifata göre hazırhyacaldan akpal Uarf. 
lan 15. 1 ı. 934 saat on beşte vilayet Daimi Encümenin• 
vermeleri. (3253) 8-4984 
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Döner dolap 
döner dolap 

Türkiye'de görülmemiş hususi surette Ankara ser-
gisi için HARAÇÇI ZADELERİN yaptığı döner do
labı sergide mutlak görünüz. Müstesna bir eserdir. 
Tavsiye ederiz. 8-5116 
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Ankara Palas 
l\IASARil( ORKESTRASI 

HER 
HER 

CUMA :: THE " DANSAN • 
AKŞAM PAVİYONDA 

APERİTİF VE DİNE KONSER 
İLAVETEN PERŞEMBE İLE CUM~ 
TESİ AKŞAMLARI DİNE DANSAN 
FİATLAR MUTEDİL. 
MÜKEMMEL SERVjŞ. 

1 SİNEMALAR 1 
YENi Bu gece 

İki büyük yıldızın yarattığı 
SAYGON GÜZELİ 
A§k • Heyecan • İhtiras ..• 

JEANE HARLOW - CLARK GABLE 
Ayrıca: Dlinya havadisleri ve Mi ki 
rliya görüyor. 

1 8ugün Hu gece 
Fevkalade müheyyiç bir m .... ~ ·· "' ntmı: 

KARA ÇAYLAK 
Tayyare hünerleri - Heyecanlı ve 
meraklı takipler ... 
Aynca: Dünya havadisleri ve Miki 
rüya ırörüvOI". 


