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Gündelik. 

MUSİKİ 

FALiH RIFKI 

r, Büyük reisin nutkundan son-
1 ' Razetelerde musiki münakaşa· 
'tı aldı ·· ··d·· F k t b ·· ~ , yoru u. a a u muna· 
h f ~cılar arasında meseleyi pek r: ıften alanlar olduğunu da gö
r· 'ı0ruz. Meseli. içlerinden biri 
.. oy e diyor: "Ortada büyük bir 
Tey deg"· ... . . • z ışecegrm zannetmeyımz. 

S:tin klasik alaturkadan hoşlazU: ar gittikçe azalmakta idi. Bi
~e hanendelerimiz fİmdi tango 
tek~;n?a çeşidi türküler söyliye-

dır .. ,, 

ta ~atta daha ileri gidilerek, ut, 
il~ ~t, kemençe ve kanun gibi 
ın:k ~l~tleri ile bir orkestra yap-

F ıstıyenler bile bulunacaktır. 
hu k akat büyük musiki meselesi 
d kdar kolayca halledilip gi
~:Ck . değildir. Kulakları ve 
in "k lerı garp musikisine alıştrr
tb a'kt Ve konservatuvarları düzeltll'I: . e?. ba lıyarak, yeni türk 
Yı sıkısı seslerini bulmağa başla
takl_rYa kadar uzun bir ısınm3 ve 
ilk ;t devri geçireceğiz. Bu devir, 
\te t uturn ne kadar ciddi, tamam 
te} t~Ptan olursa, o kadar az süre-

t ır. 

Sok ~n ba~ta alda gelen şudur: 
sana , musiki yapma7. ve büyük 
la. at Yaı-atma.z ! Büyük sanat o
t~~ (u"'iki, Fransa'da bile devlet 
dir ~ rndan korunup ödenmekte-

İlk ku J A .. ta.u rum arımız, vrupa ns-
1-nbr~nın eline verill"liı; olan f s
kon u • Ankara ve belki İzmir 
iiat~~İl"Yatuvarlarr olacaktJT. Bu 
?bal ar senelerce Türkive'de kal
lartı \ d~~larımı7.ın seslerini top
lekıı~k' bır yandan gençlerimize 
dan 

1 
terbiyesi verirken, bir yan

&İtıin onlarla birlikte türk musiki
dır. }(seslerini bulml\ğa çalışmah
tinc · 0 nservatuvarda yetişen bi
hu~kınıf liyakatler iki veya üç 
l'İtıi .k?rkestra ile sahne artistle
ler 'n; 1nci, üçüncü sınıf liyakat
laı-d, Yasa takımlarını yapacak 

r. 

lerin!elli başlı musiki memleket 
l't. "e Y' (Fransa, Almanya, Rur 
llıi iç• t~~~a) her sene kış mevsi 
ter a ın ~nbnl'u, Ankara'yı b: 
birer ~·k~ığer iki üc büyük şehr · 
ltn t ı~er hafta devredecek o
SaJ.ı ... Ultuplar angaje edilmelidir. 

ı_:•e ,,,. . 
leqir F tı:t:un seneler açık vere-
er, 'ttl. :\kat asıl canlı mektep
te'k olernJekette seyirci yetiştire
~ır~ca.kn, tenkit me•ekesini uyan 
~'~)" g olan. büvük sanat gıpta 
~~li\t enrlerimizde musiki aşkını 

'l al~cek olan onlardır. 
~1'tft1~2 YUrtta~larımızın değil, 

)'eti uka gelen herkesin ilk şi
~ "->uİ a !anı üstü gidecek sah
~rı~ .. :rnartıaktır. Üç kış ayında 
tıditeceke lstanbul. akşam üstü 
~hirI~r 1musiki sahnesi olmıyan 
b~ &ehir~ nıaktan kurtarılmalıdır. 
~I' ktarn er~ tiyatro sıralarının 
ıı~ktep t1:.~ elki. uzun müddet 

>-de d helerıle dolduracağız. 
-.eJ~ e "ah 
~ ' l'rıer k ne, yavaş yava,, ev-
) '~~ecil a ' sonra zevk, nihayet 
~e'ktir. l'rıez bir ihtiyaç haline ge-

ti llirka 
ı. lecek .5 •ene sonra bizden ye. 
,ı it --natJ ... 1 d l "dr01 tar ar, sahne ve çal-
o d unun b .... k b" k tlı ttracakı uyu ır ısmım 

il,~ }'ardırn ar, Avrupa' dan yal
t~acaıctt unsurlar gelmeğe 
~t.d ır. 

~ h" Yo Ye • 
~ ~ıt.ıet ed nı :teykin yaydması-

'bı~l ecektir. Bundan bq- l 
(So0:r:-;ızın hiç olmazsa 

ncı say/ada) 

Bugün gazetemiz 12 sayıfa 
• • • • • 
1 AZARTESI 

Her giin sabahları Ankarada çıkar ller yerde 5 kuruş 

din inci ılının hesabını verdi 

Ziraat Bankasının 45 inci yrldönümü toplantısından iki intiba 

Bu en eski mıOi müeasesenin 45 inci 
hesap yılının umumi heyeti, dün saat 3 
te, bankanın ö2ek evinde toplanmış ve 
B. M. M. Reisi Kaznn Paşa'yı reisliğe 

seçerek bankanın 1933 yılının faaliyeti
ni tetkik eylemiştir. 

Heyet, umum müdürün birçok sor· 

gular üzerine verdiği izahatı dinledikten 

sonra müessesenin faaliyetini takdirle 

kartılamıt ve 1933 yılı idare meclisi ra· 

porunu, kar ve zarar hesaplarını, mura· 
kıplar raporunu ittifakla kabul eylemiş • 
tir. 

Bankanın Öztürkçe yazılmış ve bu 
hususta iyi bir deneme olan meclisi ida
re raporundan bazı parçaları aşağıya 

naklediyoruz. Gerek bundan gerekse 

dlinkü toplantıda söylenen sözleı·den de 
anlaşılıyor ki, Ziraat Bankası, çiftçiye 
ödünçleme ve ödeme işlerinde büyük ko
laylıklar göstermiıtir; mahsullerimizin 
sürümünü uslaştırma ve kolaylaştırma, 

fiatları korumadaki gayretleri de ger
çekten öviinülec"k bir kertededir. 

Bankanın cn k .. çüğünden en büyü -
ğüne kadar bütün memurları buğday 

işinde sonsuz bir dikkat ve ihtimamla 
çalr,mektadır. 

Bankanın umum müdürünün söyle
diğine göre, yıl içinde çiftçiden 150 bin 
tondan fazla buğday &atın alınmış ve 
bunun orta Anadolu çiftçisine çok bü
yük bir yardımı olmuştur. 

Buğday siloları, buğday davasının 
hallinde, ıüphe yok ki, en kuvvetli bir 

vasıtadır. Silolarda temizlenen Anadolu 
nun sert buğdayı, Amerika'nın dünyaca 

M. Musolininin kor- J 

porasyonlar mecli
sindeki nutku 

Roma, 11 (A.A.) - Korporasyonlar 
meclisinin açılış resminde M .Musolini 
tarafından söylemiş olan nutkun hula

sasıdır: 
M. Musolini bu meclisin İtalya ta-

rihinde belki de en büyük bir meclis 
olduğunu ve bu meclisin toplanması

nın gerek toplandığı yer, gerek toplan
mıya çağrıldığı ı:aman \'e gerek taşıdı-
ğı mümeyyi: vasıf itibarile kendi başı
na bir hadiseteşkil etmekte bulunduğu
nu ehemmiyetle kaydettikten sonra bu 
mesele hakkında muhtelif v~ilelerle 

söylemiş olduğu nutuklardan sonra kı-
(Sonu Z inci sayfada) 

t• :unmıt en iyi buğdayından daha iyi va
sıflar göstermektedir. Yakında, Anadolu 
nun yumuşak buğdayını da dünya piya
salarına tanıtacağız. 

Bankanın umum müdürü, bu İşte ban 
kaya büyük bir övönç payı kaldığına 

1\1. Pesmezoğlu dün 
şehrimizdeıı a yt'"ıldı 

lktısat Vekili Celal Bayat Bey 
vagonun pençeresinde 

Yunan Ôkonomi Bakanı M. Pesmezoğlu 
trenin hareketinden az önce 

Yunan ökonomi bakanı M. Pesmezoğ
lu ile lktısat Vekilimiz Celal Bey Atina 
Elçimiz Ruten Etref ve Bolu mebusu 
Falih Rıfkı Beyler ile bakana refakat 

eden zent dün sabah ıaat 10 ela hususi 
(Sonu 2 inci sayfada) 

Vprlama merasimine ait ilci intiba 

sevinmekle beraber, lllıl nvöncün, bu 

büyük işin bütün mesuliyetini üstüne al 
mı§ ve işi ortaya koymuş olan cümhurİ· 
yet hükumetine ait olduğunu da kaydet 
miştir. 

Bu münasebetle söz alan Cümhuriyet 
Halk Fırkası Umumi Katibi Kütahya 
Mebusu Recep Bey buğdayın memleke · 
tin varlığı ve hayatiyetini temin eden bir 

mahsul olduğunu ve verimsiz yıllarda 7 

milyon kental, verimli yıllarda 30 mil · 
yon kentale kadar mahsul ele geçtiğini 
söyliyerck: "Biı:im burada vekilleri ol· 
duğumuz çiftçileri düşünmemiz lazım· 

dır. Bizim buğday politikamız. köylüden 
elinde fazla bulunan buğdayı bol parn 
ile almak ve silolarda temizliyerck harİ· 
ce satmak değildir. Memlekette milli 
mevcudiyeti müdnfna için elimizde stok 
bulundurmak mecburiyetindeyiz Kövlü
den alınan buğdayın, verimsiz senelerde, 
muhtaç olduğu zaman tekrnr köylÜy<" 
satılmnsı icap ederse alındığı foıttnn ve· 
ya ondan az farklı bir fiatla geri veril
mesi lazımdır. Buğday işini yapnrken 
banka umum müdürünün ve idare heye. 
tinin söylediklerimi gözönünde tutma
larını rica ederim .•. demiştir. 

Recep Beyin bu çok mühim sözlerin· 
den sonra Umumi Heyet, müddetleri 
biten üç azalığa, eski azadan Mümtaz ve 
Zeki Beylerle eski Manisa mebusu Ke
mal Beyi ıeçmiş ve Büyük Önder Ulu 
Gazi'ye, B. M. M. Reisi Kazım Pa~aya, 
Baıvekil İsmet Paşaya sonsuz ve derin 
saygılarını bildirmeğc> karar vererek 
dağılmıştır. 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Tayyare piyangosu 
çeltildi 

Tayyare piyangosu dürı çekildi. 
20.000 lirayı 17727 8000 lirayı 9095 
4000 lirayı 19073, 3000 lirayı 23905 iki· 
§er bin lira 4961, 6687 numaralar, bienr 
lira 6754, 20213, 17610, 15593 numa· 
ralar kazanmışlardır. 

20.000 liralık büyük ikramiye kırk · 

numara arasında taksim edilecektir. 
500 lira kazananlar: 

14298 23097 15972 16854 14277 
12619 12140 1915 2481 22807 
24045 22222 18530 6602 11729 
16790 3774 5222 21965 14159 
22005 7718 24049 12365 13135 
18070 14086 20224 2783 12303 
Elli bilet yüz ellişer, 82 bilet yüzer, 

278 bilet ellişer, 522 bilet de otuzar lira 
kazanmıtlarchr. 

ÖZ TÜRKÇE 
Klasik yazılar: 
o~liMeden parçalar 

Dil Cemiyeti üyesi, Çanalılıale 
Mebu•u Ahmet Cevat Bey pzel 
bir Jeneme yapıyor: Klailı etle· 
biyat eserlerinden öz türlrçe ile 
çevirmeler yapmalı! /Ilı örnelıler 
OJi•e'Jen alınmı§tır. Sıruı ile ba 
ıciitunlarJa nefreJttefiz: 

Tanrıların bir derneği 
Erten güzel Titon'un yatafmdaa 

kalktı: tanrılara, adamlara 1ftil pter
mek için. Tanrılar damtılr için toplaa
mıılardı bile; Jüpiter. yıldmml..-ile Y• 
ri sannn, erki sonsuz Jüpiter ele OD 

lllrın ortasında oturmuıtu. Tanriçe Mi-
ncrva onlara Kalipso'nan sarayında O 

lis'in çekmekte oldufu adnntılan an
latıyordu. 

"Ulu Jüpiter, siz de ölmez tunlarl,. 
dedi onlara, ''elintfe altm çıt.k tataıa 

hangi hım vard•r ki yaftflddan. ,...... 

gaıtan, doğruluk ve könülük ,............ 

dan ayrılmas1n? Ya, kim ~ ld 

bütün işlrdikleri için törü olualr ancak 
Öz dile~ini bilsin de türlü yamanlddara. 
yavul.ıklara kendini kapbrmaam: hele 

tı>rığriken Olis'in adamlan arumcla o-

rıu nnnn tek birinin kalmaclıitnı gördı.ik· 
'en sonr"? O İse onlara kartı hep bir 
baba ıyiliklerini aaçankl O tı..ti Wr 
r\rla tizerindr k"llmıı: tfirlü &zahtiiler, 
t;tın sıkıntıları altında ezgin, istemiy• 
rek Kalipso'nun sarayında tutsak, ana• 
yurduna dönmiye bir yola kalmamııı 

çÜ!tkÜ cngiı deniz üzerinde keneli. 
sini götürecek ne gemisi, ne de kürek
çisi var. Babasından saldı almak için 
Pilos ile Lakcdemon'a giden biricik Öf• 
lu dahi, yakında, canmı almak ÜHN pa
ı;u kurmuş olan savlamc:ılann taujma 
düşecek.., 

Yıldırımın izisi ona yanıt .ercliı 
"Kızım, bize neler IÖyliyonun? 

Olis'in, ülkesine dönüf1inde. ptM. 
rından öç alması için prelrea llçülel'I 
kendin almadın mı? 

Telemak'ı da kendin ı.ilclijia Pili Ji
rüt. Buna erkin yok muclar? Onu ........ 
siz anayurduna ulattır; •Ylarncıla•, ... 
nin buyuruğunla, ya'Y11Ua1Uianm iti• 
meden cfönsünler." 

Bu tanr, böyle diyerek ofla Mel'• 
kür'ü çajırdı: 

'' Met kür, '' dedi ona, .. bqb tapdda
rındnn ayrı. buyrultularanı yerleriae U.. 
ten hep sensin; timdi de ıit, Kalipeo'p 
iyi bir öğüt ,•er; Olis'in adadan çıkıp ıit• 
mesine göynünü et. ki o da ülkesine de;. 

sün; ancak ona ne bir tanin, ne bir ki· 
şi, kimse kılavuzluk etmesin; kendi IMı
şına bir sal üstünde kalam; sonauz emek 
lerden sonra. yirminci sün. ltitnel E..
ya'ya varaın: bura11 aönençle ölmezlere 
yakla~an Feakienlerin ülkesidir. Bu kat· 
lu elgün ona bir tann p •YS' sö•te-
recek, onu kendi ülkesine ulaftıracakı 
ona tunç, altın, oflaz dotcu-lar vsecekl 
bir sözle, onu bunca .,,....u.ra.. .,_. 
ğanlarla ağırlıyacaklar ki, Trun'cla pa
yına düşen bütün alana, ........... W.. 
dirdiği gibi, encelsiz ,....._ ..... 
\,ilıeydi bjle zengİnliii claba .. ..... 
uğur yaz111, onun, aevıili ıaıdaaa w;jle 

(Sonu 2 inci uy/ada) 

M. Maksimosun 
heyanah 

Atina, lI (A.A.) - M. Maks{OIOI, 
gazetelere beyanatta bulunarak Balkall 
anlaşmasilc küçük itilafın birlqti.rll
mesi hususunun ne Bel .... ta n ne de 
An kan müır:akereleri elli-• menau 
bahsedilmemif ve hattl ba buuu tel• 
mih bile olunmam!f ol~mıa ~ 
miftİT. 
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Gündelik. 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER MUSiKi 
(Başı 1 jnd .sayılatH) 

M. Musolini'nin korpo
rasyonlar meclisindeki 

nutku 
(Başı J inci sayfada) 

uca oeyanatta bulunmanın yeteceğini 

llaTe etmiştir. 
'M. Mmolmi IÖzlerine '1\\ wtttle de-

nm ctmittir: 
"- Bu mecliı, yalnız iştirak eden

lerin ayısı ·..ammcıan pek büyükoir 
toplantı olmakla b1mıyor, bu meclisin 
ıerek mahiyet; ve gerek gayeleri iti
barile Tt'"'Side 'ben&eri mevcut değildir. 
lla mecliı, bir lakıllp meclisidir, yani, 
aüeauıelerde, bnunlanla ft gürenek
lmle bir ahaaua laayatı i~n birer za

rurc. halini •lmıt ola aıy.Mal ve aoy
at ~iiftinaeleri tayüa jç&a metoda. 
pr1de sahpn ~ hkMliı'-

ıau ~ hpito'dı ,.. ..... k .imıti
yuına malik ela llu ıbiRriaü ~ 
taluaun her nnıfmm temıil cdilmif ol
... • meclim Mıteleriui.e 4fiılen 
'ftZifeyi müdrik bulunduğunuza kani-

t.. 
Şimıf'K!en tqek1c'lil etm1ş o1an 22 

~rasyonan ber biri ıube1erinde1d 
itlerine faal blr tarzda başlamışlardır. 

Bu lı:orporuyonlann bUtünü ise bu 
mecliste umum! mahiyette meselelerle 
yani s17aul meee1elerle DICJ&Ul olacak· 
tır. Şimdiaen Y8f8JDıya bqlamıJ olan 
bu meclis, zamanı geldiği zaman, geç• 
mit bir tarib ..thnma 8't olan bafka 
!tir du11e1enin ,erine kaim o1acütır. 

Koı poı •f001m'm kemfi baflarma 
tıka gaye ..._ckklannı, yalnn mmy
Jd lııir tMmı .-Yeleri eJdıe mneğe va
r.ıyacak bicer .auta, birer iJet olda.lda
rmı ıöylemeie acaba Jüıam var mıcisr ~ 
bu malUm bir keyfiyettic. 

Bu gayeler nedir? laayatın .azami 
ve asgari ve yahut hiç olan ihtimalleri 
arasındaki mesafeyi tedrici ve inhina 
kabul etmez bi.r surette kısaltacak olan 
bir kurum vücude getirmektir. Ben bu
na çok yüksek bu "soysal adalet,, diyo 
rum. Asmnızda maddi sefaktin, içti
nabı imkansız oJciyfunu Jcabul etmek 
milinküa değildir. Ya1nu oha olsa uz

.t edaletin mukadder olan hüziinlü 
mevcudiyeti kabul edilebilir. Sunf eu
nttıe ortaya çıbnlmıt oiaıa kıtWdsnn 
denm etme8i açmachr, ltualu devam 
edanerlec. BwaJa, fi-diki Mıtmain 

yetmezliğini parlak bir surette g&ıte· 
ren ıcylerdi.r. 

Geiea -.r, nt.mıdafl-ın imamı kar
...-ıa ·ı ;adarım ilm etmittit ve 

.. 911 4aeee ...-u• w «nıfh 1rir 
safer olmuştur. F.p.t _.., h ~i-
~ Ji9ii-t w lıı.nl ~lellıc1t11niı ve 
&bt ...... u elHh o1mt1an bir 
pa-IF ttledfdr. tmanlena bir bk, 
lıtr ~ olmalt 1tılmi1e it 1m'lmnda 
mtiuntı premipL 

BTı ~mip aynı zsnanc!a bayatı bir 
Ukmtı ve bir meaellct haline fCtiRC#k 
11elft, bt11ct onu piıletecek, onu ko-
1ay'llprraca1r 'bir f"1' ve sevin5 membaı 
sfbl telakltt eaflınelJdir. 

'Kurclnlumm h6yUk maklne te.ırini-
11Gln1r onuncu günü ola bu pnde 

harekete ıeçiyor. Bu makineden b~ 
men bir takım mucize1er beklemek ca

iz delildir. Bitı.n. dünyanm çok bü
yük bir kısmının ıstırap çekmekte ol
dup 91yau.J iktısadi •e manevi karı
şık hk devam ettikçe bu makineden ka
tiyen mucizelere intiuc edilmemelidir 
Mucire ökorıomi sahasına giren 1bir 'ey 

deği1dir. 

Bir unsurum ve bir gücünü de öko
nomi teşkil etmekte olduğu sıyasa sa
hasına dahil olan ,eyler bir Jr:unımdaa 
azim .. ~ iradesi Ye mulclül'. Az. çok u
am s&recek bU tecrübe denaiaıe ba
srrlanmak gerektir. Randmpn meaele
slne setince. qyanm tesirliliğindm 
..,a inunJarm Zihniyetlerin& ham 
olmaı zann1 otan alllu ft onlar an
...aa 6 '"t:liibec1ea 80Dra kasıl olacak .. 
tıfayı .. hesaba 1ı:atmak ft banlua da-

~ icap eder. itte hfizm -
yapmak in:re41k. 

.... .......... .. ,... c1ol· 
........ bllal 'ft talim eaiWiktaa 
.,..... 7-,,daak ı.. ttUtetk ~ Mr 
sistem ihdas etmek yoluna girmek icap 
eder. 

Bidla eis~ ..-.~ 
Bü-... +Aı Ef' U • ıJer, atilalihit

ler, ~ .e itçiler gibi llllÜs

tatnlllttin meahati WIM 41isipUne 
edilmit ve ahenktar bir hale ~-ı.ni, 
lııir ........_ .. a.ıımiel• Waresi, 

alusa1 hayatnı tamaınmr yam istt"!ıllk

~ler 11mdnt ıle tcmsl1 eden dmet ta
rafından ihdas ecn,ım, olan 1corporaı
,.onlara .ntt1!'. 

Eyi1ik1erin meydana getirilmesi ve 
bun1ann dairtı1masr bakımından 1'or
porasyon 1rurumhrının 1ıa1ya'da ve ya-

.laut baf ka yerde ne &ihi jnkifa!Jara 
mazlur olacağını fimdiden ahmi.o d

mek miimkün değildir. Bu bir hareket 
nokuıuhr, varıt noktası değildir. Fa
kat madem ki fa,ist korporaayooWlli, 
inlnlabm soysal tanfını tansa dmek· 

t edir. Şu halık r ejim bütün insanları· 
nı nerede olarsa ohun onun inkipfı-

Ye feyizli bir ınn·ette d~mt te
min nrifetıile mükenef kt1matrtaarr. 

Cfüanda umumi bir "tcŞ~ün, hat 
bir ımnayakmm Te gü~1ii bir sıyasal 
gerginliğin hükihn sürmekte o1du~u !U 
sırada korponısyon1arın meydana gel
mcs;, yamtt !n1ycrya münl!aosn kal· 
mamtt :u~ bhçolr ümit,er uyant!ır
nm;ttt. 

Bu Umitler, .inkisara uğramamalıdır ve 
uğraaııyacakbr. fmaııJann azimlerine 
ve inanlarına güvenilebilir. Fakat bu 

AZJm ve :imrılanlaa dalla ziyade p•e
nilecek fey, uzaktan siyah cm ' lrJiJe-

rin muaffft' lrilmlabma dolru rehber
tik edm m, prensiplerinin mantıkı-

BELÇIKA'DA 

Belçika kabinesi de mi 
düşüyor? 

Brüksel, 11 (A.A.) - Yakmda bir 
kabine buhranı çıkacağı söylenmekte
dir. Ka'ıine erkanı uasında parlamento 
nun toplanmasından önce kabinenin i• 
tifa etmesini veya bazı bakanların çe
kilmesini intaç edecek derecede görüş 

ihtilafları vardır. Bun.a rağmen hülcu
ınet salı günü parlame1ltoya gidecek
tir. Bütçe dolayısile .osyalistlerin bir 
sak trnkitlen,e kUfılqacH olan hii
kilmet belki de parlamentoda dü~k
tir. Pek fiddetli olan llahnıun dofm-
4afa bnnulık. piyauda aham ft 
~ıu mainde .e ef1ı:Sn ammnı
yede fena bir tesir yapwıfbr. Efkln 
mnmniye p.k bir .. 1 ~ bulamm
maı da~. 

Yar.wJ....,. Odem Iomolomaa 
hakkmda Scnyet Biiy&k 

FJ~jJi~inin izahatı 

Sovyet Büyük Elçıup, Odesa .Kan
çılan Zeki Cemil Bqin yaralanmuı
f' ~ miiDc:er olan VW Jaakk.mda nCJl"et
tiğimiz havadiste fU tekilde uahill ic
rasuıı ajanstan dca ctmiftir. 

Zeki Cemil .Beyia yal'ah-• wç

lnd bir adam tarafından atıbm bir br

fU.Db Yaki ohrwJ değildir. Sarhot bir 

milis neferinhı tevkifine çalışan bir 

ıniU. krtmma b"" ......UeyJt teslim 

olmaktan imtina ile tabancasını çeke· 

ttk atq açımı ft attığı lmrpn1ar ora

c1an geçen Zeki Cemil Beye tetıadiifle 

yaratammsma eebebiyet vernıiftir. 

Kançılar Beyin aıhht yaziyetinde biç 

bir vahamet yoktur. 

Anadolu Ajansı Sooıyet Büyük El· 

çiliğinin ba arzusunu kemali memnu

niyetle iyfa eder. (A.A.) 

Yaralanan Odesa Komolo· 
llllllHIS hakkında 

lıloakoft. 11 (A.A.} - T• ajansı 

bildiriyor: 
Türkiyeniıı Odesa bnçılan Zeki 

Cemil Bey 9 birinci tqrin gecesi so
kaktan geçerken, milis memurlarının 

yakalamağa ugraştıktan bir sarhoşun 
attığı kurpınla omueuadan kazaen ya
ra1anm!fbr. Jfüademede afır surette 
yaralanan sarhoş tevkif edilmiş ve elin 
den sitalu aln•n'f1ır. Zeki Cemil Bey 

hem 'hawtah+JM!J'C lcaldırılsak temi 
edilmfıtir. Doborlarm ..,,.isine &fke 
:pma eh iymıb:dir. Maele llakbn-

.. '+h,_ *(+ı ""· 

\l.~IANYA'DA. 

Fnang ile Almanya arafllDda 
tirari anlaşmalar 

Berlin, 11 (A. A.) - Fransa iJe Al
manya arasında yeni ticaret konuşma
ları yapılacaktır. Kon~mı tarihi 
henüz lbcJJI deği1dir. Alman ökonomi 
WMhafilinde bu konuşmalarla taka• su
retiyle ödeme i~lerinin yeniden görü
sülmesi imkanının hasıl o1acağı söylen
mekte ve Almanya He takas esasına gö 
re uz.~lar yapmrs olan bfttfin ilke
lerin alman neticelerden memnun kal· 
mrş oldu!u ilave olunmaktadır. 

Alm:uı ökonomi mchafiline gC5tt üi
ttn Almanya ile İngiltere arasında ya
p1Jm" olan ticaret ad•...-. tabs esa
sma ctayman mabftlım8melere lhtiin
dür. 

'4lnt•11n ...,... ..... ,. d~I mi? 
BttU.. 11 (AA} - BerHeer T.P,-

Jat. ....................... --· 
__.,.. Aluwqa•yı ziktttmedlfini 
ya:r.dıktan sonra şu suali soruyor: 

Ac• bu sükut, Almanya aleyhinde 
bir ingiliz - fransız - itaJyan cephesi 
olduğu manasına gelmez mi MOta~

keden bahseden Cemaanya gaute.i 
diyor ki: 

Almanya bu hatırayı •üşllnerek kı
zannah ve aynı hastalıkların Di.iinJ ke
mirmemesi için azmini ispat etmelidir. 

Malulnnal.rm nutku AJmanya· 
da eyi karşılanmadı 

Bedia. 11 {A.A.) - JI. llac:.doıuld'
m nutku Almanya'• .nqeaizlik uyan
dırmıştır. Alman gazeteleri M. Makdo· 
aald'ın Alm.anva'yı barışın dayanakla
rı arasında 2ikretmemesinde11 dolayı 

billıusa hiddet göctemıektedirler. 
Gueteler. Almanra Uluslar Cemiye

tine girmek jçin yapılmakta olu teş
viklere karfı Almanya'nıo silahları bı
rakma JnCSelesindeki düşlinusinl ha
tır }atmakta ve hukuk müsavatı mese
lesinde ısrar eyJemektedirler. 

İ!'penya'da örfi idare ve 801 
~tt>ler 

Barselona, 11 (A.A.) - isyan dola
ynriyle divanıhaTp1arca mablrl\m ~en 
zabitler Kadiks kalesine gönderilmŞler
dir. 

Yasaklan blchıduıamıt olan 901yön 
gazetderi baab adlar altında ~kmakta 
devaım ediy«tar. 

Mirador guetni. Sar laaldnncla yaz-
11111 olduğu bir makaleden dolaJI 500 pe
<cta ,.. ... ceaama malııkGm ~r • 
,..Ziildmıet. ı. makalede M. Bitler hak
kında fma Jıir dil 1rn1Jaadm• oJduiu 
rnlitaleasmda bulunmuıtur. 

cür _ ·-·-L:..:lr _.... rewi Baki petrellan 823 Jdtldcn mürekkep olan Ye 22 kor- -7-~ 

üçte bir filimlerini. opera ~ --; 
ret olarak seçmelerini a..
mek, anlayıcısı az olan pla~ 
1er getin!Cek sinemalt\nn 7 
bu şaheserler cösterildijİ • ; 
detçe Yergilerden affecliJmell .,.. 
bi teşvi1t tedbirleri düşünnıek 
zmt gelir. LI~ 

En eyisi hötün kü1tür ~-fr 
bakmak .aaifeti olan Maarif 
kilfi~imizin, mnsiki meseJeşi;:: 
rinde naıtTI çahsaca;;ımızı t ~ 
edec•k olan Ye içlerinde .. 8'İt 
bir iki A vrt•pa üstadı buluna.:.,. 
mütehassıslar heyeti topla 
du. _,. 

FALiH Rlr.,... 

ö ZTll R KÇE 
(Bap 1 illd ariada) tlf 

döDme1i•i0 ...,dillJsiae .... .,.. _, 

le ıcavu.-••- iatiror.'' Dedi.,. 
kür IMa huyraia .. J'U9 ejdi. t1J.f 

AHMET CAY· 

Yeni sözler: "" 
Erten - şafak: bir tanrıçe oıata 
sulanmaktadır "1' Aurore,,. 
Könlililk- Adalet 
Tenğriken - Semavi, iliht .. 41~ 
oeleste,,. ~-A 
ı::avl:ımcı - lddiakar, müddei ..,.-
tendant, pourımivant.,. 
İzi - Mevti, aabip. 
Yanıt - Cevap. 
Yatlı - Haırım, diifman. eJll' 
G,.rekm~k'tea: ~erekrn - icap 
Ya.us sanı - SQiniyet, ıuikast 
Töril - Kanun. .flfll 
TaJNk - Hizmet, memuriyet 
ti on,,. 
Bitnel - Münblt. maJaau)daı. 
Gönenç - Saadet 
Elgün - Balk. •peapıe., 
Oflaz - Nefis, muJatefClll. 
Sıyurgal - İhsa1\. 
Alanç - Ganimet 
Ulur yazm - Kader .. le ~ 
Boyun eğdi - itaat ati. 

h • a .a ') M. ---u...i ~ U (A.A..) - A.mdt Petrol poraayonun ljderl •hman ve epsı -. il (....-. - ~-ı Borsa'da --'-et -..1 . ~ 
de f3'ist Uniformasr gtymif olan mil- lıltla mlııat ....tbn teftit dmlt Ye Tröstünün yorulmak bilmebizln Dııra- •-J tGr ~-
menilJer 11. Jlusollnrnin nutkunu ha- ..__. Veneiik ~ mrçlml -- catrnı artrnmkh oldıalu haber verit- Parla. 11 (A..A.) - ıı.ıa.n ~ 

mektedir. Bu tröst, 9 ikinci tqrin tari- leTbllcle eyi tema,rGUerini ,,,,.,,. 
ıvetle -ve Jİddct:Je •ik'fle"1'1vdu. lııeda bbri 1 2 1r. cesit remal :pfmif hinde 57.'9t ton petrG1 ~ıbnnak wre- tadrr. M,.&alll kempartim1n1at., I_ 
~ ,,JılMır ... ,_lana lltpU ta- ı.nlır. Mu • tie •• •wlıl•tl-ce tiyle 'MT re-kor kumışm. B• relı:_...ı pnkll kazan~annı lıerklUDifl" .wl' 

safaııaı. .ı;,ıe.e. Wntlp __... ile 'ka- lllaryals llılhıo..... • .... ı'-t- &t~t ,,mot anaytt tan~ mhli eahamlar da hafif •rette .,;ı..,_,-
panmı~tır \ 4hr. geçmemiştir. )erdir. ~ 

~Z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:::fi~ 
Ziraat Bankası dün kırk desi ve buğda7 koruma işinde iec ban- o1aup .ipret echünıektıeclir. Ki hana rıca teşkilatlaadırılmaaı JuımgeJcliği aymnakta w sunulan 'btlln~ 

Jwun ii.r&rine diten wadfeyi ~apmıı sebep olarak da çiftçinin yeni iktııat hakkında hükumctiD yeni Jwıwı1ar çı- lecefl gıöi beabahft ba ee~ ~ 
beşinci yılının hesabını •e ya,..Uta .W.ğu -,.dümııektedir. prdllma uyrwdaıı eüı:i iktmt -.ıu,u. kartacağından ıükran ve memnuniyetle lira zarM"la bpandtfnw ~ 

y.---2! J9l3 yılında lllltday atın .ı- mer- na w 6dane gtidine g&-e borçlanması babsedilme'ktedir. Raporda; kredi 1coo- bana sebey> olarn <1a "1erin ~ 
Q Ut. .ke.deriaiıı 22 'ye ~ıkanldağı, w ltk se- ve bugünkü fiatlar ve gelirler kar- peratiflerinin iştiraki ile kurulacak, ve lu yUdmden ltreat .e b9n'ka ~ 

(Başı 1 ind uythde) ae ıİçiDdıe hün.rt 1ıe..-na U5 bin ııaınaa ağır bir yük altında kalmış ol- 'kooperatif orta'kları.nnı mahsullerini ri gelirini azaltttfı g&steritıııetdl ~ 
Banbnm idaTe meclisi nporu, ban- Mnluk öir stokaa deVftdildiği yazıl- ması gösterilmektedir. .alıcı piyasalarda aoğrudaa doğruya u- ber; bütünlük bir reeskont ~ 

kunn ~!?JIMları etrafında oMulu k~· dıktaıı .OIM'a .bunan, rekollıe fazlalığı- Zirai krMi kooperatifleri: Zirai be- laştıracak olaD satış lr.ooperatifleriııin ~ıl .958.21 tiranın 1'33 Jcirınd~ 
-dar 1'tinya vaziyeti hakkım.ta kry:netli aın fi.atların Cüşınesisiliı ıöAi.i.ae geçmiı di kooperatillerin.lıl 1933 yılında da teşekkülü takdirinde hankaa.ın elinden 1ara1t 1934 hesanfanna deyt'Cd'~· 
bı,g11erl ihth'9 ed1yordu. olduğu, siloların ma11arm maDafm ve varışlı b.ic yolda çalıştığı kaydedilmek- gelen yardımı y.apac;ı,fı .ııoktaaı teba- masmm büvük bir payı oldur:.: 

Dünya buhranı hakkında iyzahat ve- ~t1erln aynlmasmda ve bu sure~e te ve kooperatiflerin sermayeleriyle rüz ettirilmiştir. ret edilmektet!ir. 
rilirken. düny.ayr saran buhran:n ehem dış pazar isteğine göre .malların temiz- ortak memuatlarrndaıı besleneıl & b:r Tasarruf tevdiatı : Bankanın mem- İdare mu1isi r.apo.ruodan arı~ 
mi yeti ve tesiri de anlatılwaktadıı knerek tipleştirmesinde oynadığı bü- na'klarmm drımda yalnrr: bankanm yar- !t!htteki derin g&ftııini anlatan npor- ğı veçbile Ziraat Bankası; '~-_..- ~ 

Tütün, üzüm ve yumurta ihncatı- )'ilk rollere ipret edilmektedir. dımiyle 1933 yılı içinde çiftçiye clart da,. tasarruf andığı tevdiatmm her gün mesut hir ökonomik hayat 1--rJ'[,. 
mız miktar ve değerce düşüklük gös- Silolarm bu yiibek değerinden ~ lhil:ron liralık kredi yeti~rildiği; ~- biru daha arttığı: bunda tndiatı koru nelöiği bu 'ftfomı eenıelerİftae 
termifti. Öteki si.raat w haynnctlık türil yapıbnl"f olan Arlkara. -skiıcbir, lece babnm kencll bynaklarmdan 11 ee 

ıton- Sın• siJo1mmm ;_. a....ı.,.,.1 ol --L'I-- --ı.:,ı;ı· ~=-·ı.n -~ _ ,,. - ile, Jlllll 1-t ,. T-r- varhğ•n• memlekete ve mô ,e~ 
mahsullerimizin ihracatında göze çar- ;r-. -Y-~ -~ ~&'"5 ~· IÇ'~•ı ,- mi ~kir •1 b"r ~4' 

Clux- n 11111hteJif -'-de attı a.a-;;k im L--u,a<l-ı.. 14 mil- 9~-- -..ıı.. raf Caniyetiniıı ıneıkflr aaesabi 111İn· ! ....... 9i>.. w - 1 
• pan fazlalık bq dliflilüiiiil karşılıyacak f>U 7~u>io& _,_ -U ~,- I- US•;r- Y-'IU 

defere ulapmamıştır. Bundan dolayı .mnber pprJ•rfı HJairilmektıedi. lr Jyala e4Umebedir. :netle bJıdecliltliktıes 9G1U'8 1933 Jdı- çalı~ıı bir~ büytlk i!lec'e Jlf'. 
bir yd ine.ekine •isbetle -. mi' n Ziıalıt lmeaDeri; ~ pe'k semt ma Dk tm• 1 • ...... en.liat faiz- muştm. 45 inci yılım ~f d ~ 
,es bia Unlik bir ebitHk ...... r. .a.. da ı il~ ıeblHiHedal ~ laiaia ........._ n1 ın llit yıl .eJer1e 'kapayan milli 1-nk#I' 
41eadikten .,... tic:uet aılft'Uıa11ılede IPa l 1\ ı a .... ı • lıia .. ime*''- f/ltıe ~- 8la faıtlel"r el- ço~ usun yıllar yurt içiD ~ 
JNI J"lmcla 11,S tnllpea .. .._ tılM- &ilıi lıir .J1!1 ' ~ 1sN9ı ... ... l•I ,..... ı "q t11• • .iflerin &ünde~üriimelıilli;.....-
Rrtl '1 JW ,.tuh IW rt"; •1'1ı· .... ..._,....,. trd l'tn ifa Dr•--= •r•Tllllıılıa IJ(IQoo ptirli pı. dilaDck lir 
...,.,... .. "' "= hir ..... $ n ;ım-.. 1w!' rıtt 16 ~.,.il' r \ IJlldlll ... Mi!iiıı• . .ı._11111~M ,.. .. bwwwa l:lt .,......, f9ılllnt im. 
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}' Clrı O A ........,;..:, - sı·yası • 

• 
n o " J resim 

• • 
seı .. o·ısı o 

ink i.Ürk ressamı, iki yıl vnr ki fırçasını, 
h 1 nbın mevzularına bcJge değerinde 
ta~·ıralarına, amaçlnrınn ahıtırıyor. ''Ölü 
1 t ıat,, denemelerinden, manzara, akt, 
ı anbul iç' .... l . d . k l"b .,1 .. ı goruş erın en m ı a m soy-

..., o;o;}" 
nd' u ınevzulnrına geçmek, kolay sa-
be r;:;nulıdır. Ötekilere fırça yatmıştır. 
~ lerinin daha göreneği bile başla
d . ıştır. Dnhn, ikinci inkılap sergisin-
eyız. 

Bunu . . . k • d . b n ıçın, ın ılap sanatı eyınce 

d aıt) resıaınlarımızın bayrak, kurt, ön-
er criın· . . i . azın sembolik kompozısyonlar 
Çıne alının . 1 . . h' l . 

n• h ış rcsım erım tcş ır etme erı-
ı oş .. 

ı:,· corıneliyiz. Zamanla, inkılabı, bin 
~r ç.eşitiilik içinde dipdiri bir soy kuru-

u, ınk l" · k 'k net 1 np ınııanını da, etten, emı ten, 
Çal es alan, ynşıyan gülen yahut içlenen, 

_ '§nn Yahut dinlenen bir insan olarak 
Rorın ~ I ege ve göıtcrmeğe alışacaklardır. 
y nkıtap sergilerinde temsili resimlere 
Y: Y~ktur demek istemiyoruz. Şüphe 
y l kı vardır hem pek sayın bir yer. 

a nız t ·ı· . 1 f . r· eınsı ı rcsım er, her ırçanın gı-
1fC<:eğ· b' ol 1 ır İş değildir. Tam muvaffak 

li ~atnıı bir temsili resim kadar tehlike
İpf ~ !ey yoktur. Düıünmek gerektir ki, 
Po 

1
• aı denecek kadar acemice bir kom-

l kZııyona ve bir o kadar arska bir boya 
e n· .... 

11 
•gıne dayanan bir temsili resim, yal 

nı~ taııdığı imzayı değil inkılabın itibarı-
1 d• Ucuzlaştırır. 

ğ ~ene inkılap sergilerinde, sanat de
k er eri pek yüksek olmayıp inkıliip ba
/nından belge değeri taşıyan resimlere 
~P~e Yok ki daha fazla cevaz vardır: 
1
/ ayı, en küçük teferruatına kadar 

la~~ertnek şartiyle. vakadan azıcık ayrı
' 

1 ınek salahiyetini her hangi bir res
b~rna, ancak salahiyetli çünkü sanatkar 
ır fırça verebilir. 

.. 
1 
... , 

8 u seferki ıer~id;, Ali Ulvi Beyin 
... eı-· 

1 
1
' başta gelmektedir. Bunların ara-

aıdııda da en güzeli, "silah arkadaşları,, 
ını t T aşıyan tablodur. 

rn aşıyan'ın alt - gövdesi tablonun, her 
ka~nada, siklet merkezidir. Taıımak, bu 
tnadar canlandırılabilir. Taşınan'da ise 
"'" deleşmiı cismin haı~ketsizliği, ta
··'<lrnd T 
nı k ır. aşıyan'ın yana bakıp arkadaşı-
lıy ollaınası, bütün bir insani hali yaşa
mı~· Öldü mü diye bakıyor? Acıyor da 
Yetj ~kyor? Bir hırıltmnı yahut bir ş'ka
de·~· duymuşmudur da bakıyor? Belli 
iıat;ı · Bu bakış, taşıyan'ın içyaşayııını 
,n:e~,etınckten ibarettir. Asıl mevzu ta
lı\ .. a tır. Elbette ki, bir yaralı arkadaıı 

.. ıınakt . 
!ı t •r; harpta yaralanan bır arkAda-
ltıa~§•ınaktır; bir silah arkadaşını taşı

tır, 

edeŞl'İrndi kısaca, öteki tablolardan bahs
•tn: 

tı liarnit Necdet Beyin kağnılı kadınla-
, arkndı>k' . 'd' h!ı ı çadırlardan vazgeçılse ı ı, 

Ut k g- 1 b l k .. 'l .d. ttıC\' na ar oı o ara gosterı se ı ı, 

telct~Uunu, daha toplu olarak ifade ede
kadı · Ş.unu söyliyebiliriz ki, Anadolu 
'tili rıı de kağnının bu kadar güzel bir 
korn ıasyonuna (ki bumda stilizasyon ile 
r-ııa!oıiııyon b~raber gitmiştir) rastla-

.. , !tık R • 
l'uatt · cssam, aynı şeyi, fazla tefcr-
lletj an k çınnrcık denerse, çok iyi bir 

Ce eld li c ed2ccktir. 
bı a~-an l:'nhrcttin Beyin "harf inkıla-

" h it!di~ arf inlnlabiyle altıkası olduğunu 
L etrnem ... k • 1 k .. ld' • rıeı ... d şnrtıy c pe guze ır, 

'eçi•e aran kadrıın işlenmiş duru.şu ile 
sı'Hı 'l r"nkıer! hnrl ir.lul~bı motifi, yo
l ~:t te • · rıC?tı rl sır, Va'1ıvor ve hem t#lbfoyu 
" '" '-n'l'f 'ınk '"b d w d d" .... "'or. ı •' ını eger en uşuru-

a 1#\nlıvarn·yo • • h f . k l"b 
ıı t · run: nıçın ar ın • a •nı 

I' ""=-k i,.; , • . 
il t~hta .. n ortP.va, mesela ya b•r ka-

uz . 
tıerd.. erınc yahut bu b-ıhsı gecen 
t old••rr•• 'b' b. ' Opra ~ · !:?' ı ır t rla kıvısındek• 
'°tt t n iizeri ... b' k • • etrn ~ n~ ır ta ım harflera ışa -
0lcuturkcge Ji;,,,m olsun? Gazi'nin h~lkt 
~"f ,· ._en çek;lmi~ bir resmi vardır ki 

n~~·~ ' 
""'• re a •na da;:- o'a:ı bütün ilhamla-
t, 11~'!1\I" "· Sarı•·· rı...,ız o tofoaraftan alıyor -
lci'tt "' dav f . e lıık . il 0 oto~afı bır kaç ,e-
• lıu t blıt etrnekt"'n ibaretmis gibi. 
ılc; ,.,Urb~· odan, harfleri silersek, ortada 
~lc"'l U~ VP "lİ7. l k" l'. .. k 1 ' "'IU-rn..ı . ·" oy umuz a ır k•, tö ~ 1c 1.. h 
1
. ' et-Jn~1c • <ov ayRh ile bu iki insanı 
' d"/tiH: ' 1 kıl;"l ... ot;flerinin en güze-

• ~a'ilcr de n~d·-? 
~ k •• Beyin •• .. h • b ap l'll cum urıyet ayramı,, 
~,,i eVzu la • · . te rn rını resımde ışlemenın 
~ k k• Uvaff.,.k ol b' .. w•..1• y t-, '• '-n muş ır ornegı"Jtr. a-
L. tll'l~tan :~r, Kubilay'ın şehadetini 
'""'-d ulon d'~· h • · c ~k ver ıgı e emmıyetl 
~lı ~virn.~~ •ade olduğu kadar tabii, 

ı rcatne • K b·ı "- ,..... vermenuf. u ı ay 
·-..... b::ivf~ ••y)~ ~~H~ 

Vapurculuk şirketinin 
müracaatı. 

tstan·bul, 11 (Telefon) - Vapurcu
luk şirketi Loit Tiryestino kumpan

yasından alacağı iki vapur bedelinin 
takassız serbest dövız olarak tediy.esine 

müı:.aade istemiştir. 

Yalova kaymakamı belediye 
reisi işini de görecek 

İstanbul, 11 (Telefon) - Yalova be
lediye reisliği işlerinin kaymakamlık 

tarafından yapılması hakkmdaki Vekil
ler Heyeti kararı bugün vilayete teb
liğ edilmiştir. 

Tram,·ay şirketinin geri 
vereceği 2 milyon lira 

İstanbul, 11 (Telefon) - Nafıa Ve
kaletinin tayin etmiş olduğu mühletin 
bitmiş olmasına rağmen Şurai Devlet
çe bir karar verilmediği için tramvay 
şirketi 2 milyon lirayı henüz geriye 
vermemietir. 

Ecza fiatları hakkında 
farmakoloğlarm raporu 

İstanbul, 11 (Telefon) - Ecza fiat
larını tesbit için Ankarada toplanacak 
olan komisyona verilmek üzere farma
koloğlar birliği bir rapor hazırlamıştır. 

Siirt llalkcvinde dersler 
Siirt, 11 ( A.A.) - Halkevinde biri 

büyüklere konferans ıeklinde ders vere
cek, diğeri daha küçüklere ilk mektep 
müfredat programı takip edecek iki derı 
hane açılmıştır. Derı saatlerinden ıona·a 
halkevi bandosu ve caz takımı tarafın· 
dan konserler verilecektir, 

i\luhacirlcrin yerleştirilmesi 
Yarın ki Büyük Millet Meclisi içtima· 

ında Manisa mebusu Refik Şevket Be
beyin. memlrketimiz dı!ından gelip de 
toprakkrımıza yerleştirilen millettaşla· 

rımız hakkında hükumetçe ne gibi ted· 
birler alındığına dair $~hhi sual takriri· 
ne Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ce
vap verecektir. 

Ka)·makamlar ara..,nula 
Ergani Madeni kaymakamr Mehmet 

Ali Bey Bavramic kAvmı:ıkamhğı'l:ı Gö. 
nen kaymııkamı İzzet Bey Silvan kay
makaml:ğına. Görele kaymakam: Nuret
tin Bey Gönen kwmakamhr,ına, Bolva· 
din kaymakamı Rüştü Bey Haf'k ks.y
m~k'\m1ığına. Tercan lcııymı:kamı Srrrı 

Bev Demirk:;v kaym k"mlıihna. Hukuk 
mezunlarından Ziya Bcv SöJrüt kwm:ı-

kamhğınn ccki Kelkit kaym:ıknmı 

Ed:p Bey Hınıı kaym"l!a'lllığınrı. Ço
rum mektupculuğuna e~k1 Muş m 0 ktuo. 
çusu Tevfk B"Y• Ela:ziz M ktupçuluğu. 
na Knrs nv•ktupçusu ~e'ik Bey tı:ıyin 

l'dilMi~lcrdir. 
~--~_;.:;,..;;;.._;;;.~~~~~ 

yapmamak daha doğrudur. Sanat, kor
kaktır. Cel•ntın yahul cellatlıklar işlenen 
yerlerin pek semtine uğrıyamaz. 

Kerim Beyin ''f nönü,, , babacan ve 
yiğit ismet Parsı ·ı , pek derlitoplu, b'r 
tablo olmuş. Ben Pa~a'nın yerinde ol -
sam, bu tabloyu kimseye kaptırtmarn. 

BURHAN ASAF 

HAKIMlYETl MlLLlYE. 

ANKARA RADYOSU 
11. inci akşam 

Dün radyoda, glinün en mühim mc· 
selesi olan Birleşik Amerika intihabatı· 
nın giizel bir tahlilini dinledik. Burhan 
Asaf Bey, yakından takip ettiği dünya 
hadiseleri arasında, bu amerikan intiha
batının arzettiği ehemmiyete layık oldu
ğu mevkii vererek tahlilini yapmıştır. 

Ruzvelt'in, N. R. A. sı ve altın, gü· 
muş, dolar .. gibi türlü hareketleriyle 
bu kadar iyi tetkik edildiğini hiç görme
miştik. 

Burhan Asaf Beyin konferansım din
liyenlcr, bir tahlilin yalnız nasıl yapıla
cağını değil, fakat daha ileri olarak bu 
meselelerde söz söyliyebilmek için hadi
selerin ardı arkası kesilmeden nasıl ta· 
kip edilmesi Iazımgeldiğini de görmüş
lerdir. 

Bize birleşik Amerika'nın. bugünkü 
hakiki manzarasını anlatan konferansçı
ya pek çok şeyler borçlandığımız mu
hakkaktır. 

Burhan Asaf Beyin konuşmasından 
sonra, musiki haşladı. Kana k~na icsem, 
ne kadar tatlı ise "yayla gölü,, o kerte 
coşkun ve hoştu. 

Malik Beyin, bize yaramaz çocuk 
hakkındaki müsahahesini, bütün çocuk 
babalarının hele yaramaz çocuk babala
rının biiyiik alaka ile ninlediklerine şüp
he etmivoruz. Malik Bey gibi, bir terbi
ye üstadının bu mevzuu layık olduğu 

ehemmiyetle ele alarak mütalea ve tahlil 
etmesi, muhakkaktır ki b;ıbalar kadar 
tPrbiveci ve öğretici olan, mu=>llim sınr
fını da memnun bır, kmıştır. İstikbalin 

cocukl;ıra ve onların ivi yetismelerine 
bağlr ol<luğu bir memlekette bu mevzua 
ne kacl~r <'h('mmivet verilse azdır sanı· 
yorn7.. Ve bu ;nanla da Ankara radyo
sundan bu vold~ rt"'vaııılı nesrivat iste
mekte kenrli:ııi?'.i haklı bııhıvoruz. 

Hilmi M~lik Bcvin c'leğer biçilmesi 
pek P'Üc mükemmel konferansından son
ra Necdet Remzi Bey kemanı, Ulvi Ce
mal Bev oiyanosu ile Band,.l'in Sonate
nı oürü~siiz caldılar. Üstatları ne k"dar 
övsek azdır. Aksamın neşelerini onlara 
borrluyuz. 

Musikiden sonra. Vivana radyosunun 
spikerinin radyo soikeri ol,-ıanın "" de
mek olduğunu anl:'\tan sözlPrini bir baş -
kı :>rrzın vardımı ile rlinledik. 

~o;kerin. rad••o mıi,.c;c:"c;"si ile raclvo 
dinlevicisinin ... avrr a"rı bu değerli ko
nus,..,..a1ar•nti:ııı "'::ı.cakları nP k"dar çok 
d ... r.,ı 0ri vı:ır•lır? !.. 

Bu kısa konu!lmarlan sonra. d.,ns mu 
ı;ikislni. on PÜndiir a!ıı:;•ıı;ıroız intiz2mitc 
dinledik .. Onım ar~ından Ajans ve Ofis 
h.,h .. rlerini dinl•dik .. 

Bu ~kşamı'l progra"lıı şudur: 
Saat 19,30 · dıın 21 • e kadar 

1 O - Çocuk masalları 
15 - Musiki: 

f spanyol halk ş~rkılan 
NPCd"t Ren.zi (Keman 
~Jlvi Cemal (Piyano) 

ın - M"llivt Vek5.letinin saati 
20 - Mı•ı;iki: 

Mozart Sonate 
"'1ecrlet Rem~i (Keman) 

l'lvi Cemal (Piyano) 
1 O - Sevkrt Siireyya Bey mektep 

kooperatint'rini anlatıyor. 
l 5 - Dans musikisi 

A iane; haberleri. 
L 

Resim .<>crgisinde teşhir edilen tablo
lardan birkaçı. Bu tablolardan biri harf 
inkclabrnı kuvvetle canlandırmaktadır. 
ikincisi tam bir çalışma manzarascnı. 
üçüncüsü köye dönüşü gösteriyoı. 

Liman kanununun 7 inci nıad
det"inin deği~tirilmesi layiha"'ı 

Limanlarımızın ıslahı, temizlenmesi, 
dcrinletilmesi, genişletme ve taranması 
gibi işleri yapabilmek İçin limanlar ka
nununun 7 hıci maddesinin tadili lazım 
gelmiş ve bu hususta hükumetçe hazır

lanan layiha Meclise verilmiştir. Layiha
ya göre; limanlar dah;linde seyrüsefer 
se1ametine engel olabileczk suret ve va
ziyette batan bütün gemiler ve eşyalar 
liman reisliği tarafından tayin ve gaze
telerle ilan edilecek kısa bir zamanda 
çıkarılmağa, sahib;, kaptanı ve acentesi 
mecbur tutulmaktadır. Tayin t'dilen 
müddet içinde çıkarmadıkları veya çı

karmağa teşebbüs etmedikleri takdirfle 
liman daireleri bu enkazı dilediği suret
te çıkarmağa ve imhaya mezun kılınmak 
tadır. imha edilmiverck çıkarılan enkaz 
ve eşyayı yapılacak ilan üzerine mal sa
hibi yapılan masrafı öd:yerek alabilecc-k 
tir. Mal sahibi bu enkazr ve eşyayı 15 
gün zarfında almak :çin müracaat etmPz· 
ıe mal memurları tarafından bu enka,.; 
ve eşya satıfarc11k bedeli hazineye İyrat 

kavdolunacakt•r. 

Siimer Bank'a verilen iınthaz 
İzmir, Manisa, Denizli, Konya~ Af. 

yon vilayetleriyle l Jşak, Gediz ve Sim;ıv 
kazalarının şek~r iht:yacınr temin için 
bu mıntRkalarda şeker fabrikaları kurul
ması ve işletilmesi İmtiyazının 25 sene 
müddetle Sümer Bımk'a verilmesi icra 
Vck:lleri Heyetince kararlaşhrılmışt:r. 

1\lecli~c iki la}'iha vcriltli 
Tuz, tutun ve müskirat inhisarlar 

idaresinin 932 senesi hesabr kRtilerinin 
tasdiki layihasile Adliye bütçesinde 50 
bin liralık münakale yapılması hakkın

d· ki layiha Meclise verilmiştir. 

!\l•·rsin llalkevinin <;afo~maları 
Mersin, 11 ( A.A.) - Halk evi genit 

bir programla kış çalışmasına devam ~ 
diyor. Ev, belediyenin, Himayei Etfal, 
Hilalinhmer Cemiyetlerinin yardımlaiyle 
bir aşevi binasr yaptırmıştır. Ayın 15 in 
den itibaren burada Mersin'de mevcut 
fakirlerin iaşe&İne başlanacaktır. 

(..ankırı·,ıa bulunan Pski paralar 
Çankırı, l 1 ( A.A.J - Belediye tara

fından yapılmakta olan kanalizasyonda 
bir ufr:k küp para çıkmıştır. Evelce de 
bir hamam harabesi çıkmıştı. Paralar 
Selçuk hükümdarlarına aittir. Adedi 700 
kadardır. 

ÇAGRILIŞ 
''Büyük Millet Meclisi Dahiliye En

cümeni 13. xı. 1934 (Pazartesi) gunu 
saat (10) da toplanacaktır. Azayı kira
mın gelmeleri rica olunur. 

B. M. M. Maliye Encümeni bugün 
saat 14 de toplanacaktır. Encümen aza
smın bulunmalan rica olunur. 

12 - l 1 • 934 pazartesi günü saat 11 
de Nafıa Encümeni toplanacağından 
mensup azanın teırifleri rica olunur. 

12 - 11 - 934 pazartesi günü saat 14 
de Milli Müdafaa Encümeni toplanaca
ğından mensup azanın teşrifleri rica olu· 
nur. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 12. 
xı. 934 Pazartesi günü Heyeti Umumiye 
içtimaından sonra toplanacaktır. Azayı 

k'ramın tnşrifleri rica olunur. 
2 Lfl2± 
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iifo"lk~ ?*l.T~~} ;~ ~ 
Artte rinin i ı "n i Ulu Cn' r ın 

Biıyük Millet 1' e~ isi k"rsil ·"n' n 
len sesi tiirk ulusunun kökten in1 ' p· 
lan serisine bir Hnisini daha kattı. 

Türk düşünürleri ve yazarları u un 
yıllardanberidir bu soysal davanın ba
şarılması için yazdılar. söylediler 'e 
haykırdılar. Fakat köklesmiş kötü bir 
göreneğin yaşattığı enderun musikİ"İ 
dediğimiz türk milletine yaraşmıy:ın 

tarzı türk elinin bağrından büsbiitün 
söküp atmaya güçleri yetmedi. Türk 
tarihinin üzerinde ehemmiyetle duraca
ğı bu inkılabın da başarılması için gene 
onun her güçliiğü yenmekte tek olan 
buyruğu iycap etti. 

Türk musikh;everleri ve hötün türk 
güzel sanatlar alemi bugün yeni bir :za
ferin bayramını ediyorlar. Çünkü biti
yorlar ki artık enderun musikisi devri 
arttrsrinin ilk güniyle büsbütün kapan· 
mış, türk musikisi için yeni ve ünlü bir 
devre gene o gün açılmıttır . 

Yıllardanberi davalarmı baykırarak 
ya;dım istemiş olan türk unatklrlan 
artık ser~stçe ve gönUJ rahathfiyle ta
sarladıkl:mnr yapmıya koyu1abf1Kek 
)erdir. UJuslarıır:m bir türk muıikiıi • 
nin temel atılrşınr görmU. olan bi7.lcr. 
elbette ki çok geçmeden bu davanın da 
gerçekleştiğini göreceğiz. 

Onun buyruğu ve onun azmi güçlük 
tanımaz. bu yüzdendir kf inannnı:r:a en 
küçük bir süphe gölgesi karışmıı de· 
ğildir. 

Yüz yıllardanberi arap ve acemin 
uyuşturucu ve ruh öldürücü usun nai
meleri altında türk ulusunun enerji· 
sinden ve yaratıcı gilcUnden Mler 
kaybetmiş olduğunu bir an tlOtUnenlcr 
bu inkılabın değerini bir bt daha iyi 
anlarlar. Medeniyetin en ileri lycatla
rrndan biri olan radyoya İstanbul telsls 
şirketinin söylettiği kötOrUmlettfricl 
gazeller hangi türk uluaeeverinin yüre
ğinde bir dert değildi ld 1 

Musikiyi yalnız bir eilence. bir va

kit geçirme vasıtası uyanlar belki bu 

yeni değişmenin genitlifini deferince 

takdir edemiyeceklerdir. Fakat bu gU
zel sanatlar şubesinin bir aJmun rub 
ve kafa terbiyesinde. bamle ve yaratma 

kabiliyetlerinin canlanmasmda oynadı

ğı büyük rolü bilenler tUrk baJ1nnı ar

mağan edilmiş olan bu yeni in1n1abm 

manasını elbetteki daha batb tUrHl an

layacaklardır. 

Ölüm ve ahiret düşUnceli Şarkı lleri 

atılmalardan ahkoymuı, onu toprağı 

bağlamış ve yükselme imklnlarma set 

çekmiştir. Arahm hareketsis ve aepis 

çöllerden çıkarıp hamle ve hıreket di

yarlarına kadar taşıdığı bu uya,turucu 

musiki Ortaasya'da y1lf3rken blımba,ka 

bir ruh ve yaratılışta olan tnrk eoyunu 

çöllerin hareketsizlik kalıbı içinde erit 

mek tehlikesini göstermişti. 

İşte şimdi türk utuıu bu az ruhuna 

aykırı musiki boyundurufunu omu:r:la

rından sıyırıp atarak kendi kUtleleri a
rasında yaşamış olan ve ös ruhunu eöy

liycn nağmeleri garbm teknik hhpla

rma dökmek ve böylece d1lnyıya yep

yeni ve kuvvetli bir muıiki ekolU ka

zandırmak yoluna girmittir. 

Türk halk musikisi değerli ve işlen

meye çok müsait bir ham madde auıba
rıdır. Avrupa'da okuyarak garp tekni

ğini memleketimize getirmit olan gene; 

bestekarlarımız bu ham maddelerden 

yarının dışarı ihraç edeceğimiz tGrk sa• 

nat ilrünlerini dokuyacaklar ve ilk 
defa olarak gerçek türk eeılm bOtGn 
dünyaya dinleteceklerdlr. 

Bu işte hepimize de ayn bir Yulfe 
düştüğünü bilmeliyiz. Oftder'ia ,e.ter
diği yolda şapnadan ,UrGmelr ft WStl 
ıark mmıiklsini her ,eye n ..... ya -
ptmak ye devam ettirmek 1.tt,ealerin 

önüne mutlaka set çekmek. Bu yeni alu

eal ve soysal vazifemisde tith dawrana-
lrm. YAŞAR N 4BI 

~~-----.-......... --~ 
Himayei Etf al BaloR 

tertip kornlaeıd 

Birinci kanunun alllllill itllll .... 
ce1ı Himayei Etflll b.a......... ...,... 
öaümiadtıki ....... 
b..., Himarei EIW •• 1 P 

•• 



Yeni bulgar 
Şu &ı"•!ık Bdga.riıUuı'dan ıe • 

pr1eniz kulafınaıa 11ıka1k '419 
mayıs,, kelimeı~,.i çn.:-par •. Kitapçı 
aamlarmda iltizam edilerek göze 
prpacak ıckllde uı·alanmış kitap
ların atlarını görürsünüz: 19 ma
yıs. 

Gazeteler, 19 mayıs'm ruhu, 
19 mayıs'ın ülküsü, 19 mayıs'ın 
6zü, c!ly~ başlıklar atarlar. Yeni 
hükumeti kuranlar, ihtilali o gün 
yaptıklan için, bu hareketin adı 
•19 mayıs hareketi,, olarak kal· 
mıştır. 

19 mayıs hareketinin beş bu"
çuk ay içindeki ilk tedbirleri, re
jim hakkında haylı fikir verebilir. 
Bununla beraber yeni rejimin ana 
nsıfları henüz tam ve olgun ola
rak belli olmamıştır. 

Sobranya'nm içinin ve dışının 
ııvanıp boyanması bir yanda ıü • 
reduraun, yeni bulgar cemiyetini 
yaratmak işi; bugün Sofya' da ye
ni hüki'imetin etrafında toplanan 
bütün düşünen kafalan yormakta 
•e üzerinde çalıştırmaktadır. 

11-:f.'Fo 

Genel bakımdan şu gördükte • 
rim, sanırım, ki yanlış çıkmıya -
caktır. Yeni rejim - bulgar mil -
Jetinin özünde olduğu gibi - ö
konomik bakımdan sol, fakat 
geçmişe bağlılık ve görenek bakı
mından hayli sağdır ve öyle kala
caktır. 

Bütün slav memleketlerinde ol
duğu gibi Bulgaristan'da da kilise 
mühim rol oynar. Yeni rejim kili
se ile iyi dosttur ve daima iyi ge
çinmek istiyor. Topluluklarda ve 
gösteritlerde papaslara ön sıralar
'da yer veriliyor, onların halk üze
rindeki basknmdan rejim hesabı
na faydalanmak umuluyor. Sof .. 
ya' da iken, Viclin' deki ekaarhm 
mezarmda yapılan toplanışa bul -
gar ba,bakanı ile bakanlarının 
kotutlarmda bunun canlı delilini 
ıördüm. 

yiyenlerin 
den fazla para çıkmaya baılamıt· 
br. 

Bu ilk tedbirlerin yanında, ye
ni devletin kökten kurulmuı işi 
de yürümektedir. 

Bulgaristan içindeki bütün mes· 
leklere bağlı insanlar devlet eliy
le te.şkilatlanmaktadır. 

Yeni bulgar meclisinin üyeleri
nin yarısı mesleklerin mümessille
rinden olacak ve geri kalan yarısı 
ise eski seçim yasasına göre mec
lise gireceklerdir. 

Bu suretle Bulgaristan mutedil 
bir mesleki temsil esası kabul et
mektedir. 

- Bu te§kilat nasıl olacaktır, 
korporasyon mu? 

- Hayır, sendikal bir teşkilat .. 
Biz /~qzmin mhunıı alıyoruz, la
kat aynen taklitçisi olmıyacağız .. 
Biz IQfizmi, bulgar milli ruhunda 
eriterek yeni rejimi kuracağız. 

ilk hamle hükumeti kuvvetlen
dirmek ve parlamentonun müda
halelerinden kurtarmaktı. ikinci 
atılrc:, b•rlgar öknnomik vnrlrkları
nı parlamentoda muhalzkak ve 
tam manasivle tems!l ettirmek o -
~acal?*n· 

Sobranya'nın reislik odasında benim
le göıiişen Zveno mahfelinin tamnmış 
bir düsüneni, takıh kaldığım noktalar
da beni daha ziyade aydm]atmak içın 

ilave ecti: 

- Alın teriyle çalışanlara mey
limiz katidir. 

- Ya sermaye sahipleri, bu te'
kilatlNın dışında mı kalacaklar? 

- Hayır, iki kurum olacaktır: 
Sermayedarların ve iıcliyPnlerin .• 
Ve bütün bunlmı devlet idare e ~ 
Jecekrir. s:ze garip gelmeain. f,:z. 
Je halk sol icin hazırlanmutır. Cı
har vol, yeni hükumetin tuttuğu 
yold1.1r ... 

Nasit Hakkı 

(Yarın 19 mayıs hareketinin kültür 

yüziJniJ yazacağım). 

ı / ·:• ı · 

HAKİMİ YETİ MlLLt YE 

M. Titulesko, M. Yevtiç ve Tevfik Rü~tü Beyle bir arada 

Sofya'da çıkan Utro gazetesi, M. 
Titulesko'nun bu defaki Ankara dönü
şünde Sofya gazetecilerine verdiği be· 
yanatı ve bu münasebetle de şunları 

yazmaktadır : 
Seher nedir bilmiyen, güneş görmiyen 

bir zat ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
M. Titulesko hiçbir gün sabahın üçün
den evel yatağa girmez. Mesela, burada 
bulunduğu günleri göz önüne getiriniz: 
İstanbuldan Sofyaya kadar süren yoru
cu bir yolculuktan sonra, trenden iner 
inmez Hariciye Bakanı Batalof'u ve 

Basbakanr ziyaret ediyor ve başbakanlı. 
da bir saattan fazla görüşüyor. Bundan 
sonra iki s:.ata yakın Hrışmetmcabın 

huzurunda kalıyor. Arkaı;mdan, birkaç 

dakika isinde elbisesini değiştirerek 
derhal başbakanın, Ünyon kulüpte ver
diği ziyafete geliyor. Gece yansına 
kadar burada kaldıktan sonra, elçiliğe 
dönüyor. HerkesM. Titulesko'yu din
Jr.nmeğe çekilecek sanıyO.t". Hayır •.• 
Görüşmelerine burada da devam ediyor, 
telgraf yazdırıyor. 

Gece yarısını iki saat geçmiştir. Bu 
saat Çekoslovakya Elçisi M. Maks ile 
olan randevusuna tahsis edilmiştir. İki 
devlet adamı arasındaki görüşme saba
hın üç buçuğuna kadar ı;ürmtiştiir. M. 
Titulesko bu saatten sonra da çalışma· 

sına devam etmekte olmasından ötürü 
dür ki, Çekoslovakya Elçisi, elçiliği 

terketmiştir. M .Titulesko sabahın sa· 
at beşinde yatağına giriyor. 

- Kıra] Karol Hazretlerinin Sof
ya'yı ziyaretleri meselesi hakkında bi
ze bakan hazretleri malumat verirler 
mi ? 

- Bu ziyaret yapılacaktır. Ancak, 
bu ziyaretin tarihini bizzat Kıral Haz
retleri tayin edeceklerdir. 

- Bu sene nıi, yoksa gelecek sene 
mi ? 

- Bu sene olmasına imkan yoktur. 
Biliyorsunuz ki, Romanya ı;arayı Kırat 
Aleksandmn ölümünden ötürü üç ay 
yas ilan etmiştir. Bu müddet içinde 
ziyaret olamaz. 

- Bakan Hazretleri Bulgaristan'la 
Romanya'yı birbirine bağhyacak olan 
köprü yerine neden feribot kuruluyor? 

Göreneğe bağlılıklannı bulgar 
yığnu önünde ıöıtermek için her 
iki fınattan iıtiafde eden bulgar 
otoriteleri, bu bakımdan inkılap
p olmadıklarım belli etmelerine 
rağmen, 19 mayısta ellerine aldık
ları Bulgariatan'ı, ökonomik ha -
kımdan soysal ihtilalin hemen a
refesinde bulduklarım inkar ede
mezler. 

Türkofis halJerleri 

- Ben, kağıt 'izerinde bir köprü o

lacağına feribot olmasını tercih ede

rim. Feınni teferrüatı tanzim edildikten 

sonra feribot dört-beş ay içinde kuru· 

Iabilir. Bu da yirmi milyon levaya mal 

olacaktır. Halbuki bir köprü bir buçuk 
milyara malolacaktır. Bu köprüye sar

fedilecck parayı biz nereden bulacağız, 

veya siz nereden alacaksınız? 

Köprünün yapılma işi ilerde de hal

ledilebilir. Feribotun kurulması köp· 
rünün yapılmasını büsbütün ortadan 
kaldnmayor. Fe.ribotun, Tuna dondu
ğu zaman istifade edilebilmesi için buz 
kıran tertibatı da olacaktır. Bu kuru
mun transit itibariyle çok büyük ma
nası vardır. Bu suretie dört aktarma 
tasarruf edilmiş oluyor. 

Kesesini doldurmak istiyen 
merkezi bir kalabalığın becerik
ıizliği ve kurtarıcı tedbirler bula
maması, bir çiftçi memleketi olan 
Bulgaristan üzerinde ökonomik sı
kıntının ağırlığını artırmıştı. 

Ürün değerlerinin düşkünlüğü 
köylüyü ezerken bundan çiftçi ve 
komünist cereyanları istifade et -
tiler. Ve yığmı sola doğru sürük-
ledilet .. Onun için yeni bulgar re
jimi ulusal duygulan sağlamlaş -
tırmak için savaşmakla beraber 
çarçabuk devletçi tedbirler al
mak :zarı•retini dPydu. 

Daha şimdiden zaruri ihtiyaç· 
lardan olan mad<leler inhisar al
tına alınmıştır. Yeni kanuna göre 
devlet, kamunun faydası aleyhine 
gördüğü fiatlan yükseltip alçalta
caktır. 

Çiftçinin bir yıllık alm teriyle 
ortaya koyduğu ürünün değeri, 
sanayi eşyaımm yüksek fiatı kar
tnmda çok küçük •e aşağı kal -
maktadır. Aradaki uçurum, bu
gün bulgar ulusunun başlıca ııb .. 
rabıdır. 

Yeni hükiimet, inhisarlar ka
nunu ve gümrük tarifeleriyle sa
nayi ürünleri fiatı ile ekim ürün
leri fiatı araamdl'lki ucurumu biç 
olmazaa birazcık doldurmaya 
çalışıyor. 

Devlet zanni ihti~ar dairesi, 
palllUk. kenevir, buiday, pirinç, 
Ye ~ycfan yülgek fiatla almak ye
liyle ~ftçilere ıenit ilçücle JUC1ıı. 
ma ... ~. Bu mretJe bet ay
dır, bulşrar vurdunda ekenlerin• 
ı;,.. ... •~· "'' F~?.la f)8ra girmeie Ye 

Ege nııntakasnula zeytinyağının 
birinci teşrin ayı içiruleki 

fiat ve satışları 
Bu ay zarfında borsada zeytinyağı 

satışı pek az olmuştur. Tüccar yeni 
mahsule intizaren şimdiden mübayaat 
yapmamaktadır. Yalnız bazı müstacel 
ihracatçıları tatmin etmek maksa<lile 
ufak tefek satışlar olmaktadır. 

Yeni mahsulün ancak ikinci teşrin
nin ortalarına doğru fazla liktarda pi· 
yasaya arzedileceği beklenmekte oldu
ğundan gelecek haftalarda zeytinyağı 

satışlarının fazlalaşacağına intizar edil
mektedir. 

Bu ay zarfında son hafta da dahil 
olduğu halde borsa~a 15.350 kilo sa
bunluk, 9.900 kilo yemeklik, 10.700 ki
lo lapant nevilerinden zeytinyağı satıl
mıştır. Bu satışların nevilerine göre 
aylık fiatları da şu suretle tesbit edil
miştir: 

Sabunluk 

Yemeklik 
Lapant 

KURUŞ 

24.50-26.13 

25.74-26.13 
25.74-27.50 

iHRACAT 
Bu sene mevsim iptidasından 20/10/ 

934 tarihine kadar· İzmir )imanından 
muhtelif memleketlere 565.903 kilo 
zeytinyağı ihraç edilmiştir. Bu ihracat 
memleket itibarile fU suretle tesbit e
dilmiıtir: 

Memleketler 
İngiltere 
ftalya 

kilo 
16.310 

.i49.593 

565.903 

AVUSTURALY ANIN ŞARAP 
IHnYACJ 

Ziraat Neureti bu menim ,arap i1-
tihlalatmı aoo bin Htre uhnrin etmlf
tlr. Sar&,_ 900.000 litrccJir. Bona &B
re Ava1turn'ma plecek me•lime k. 
dar daha 100.000 litre ithallt ,.,..., 
tahmin edilmektedir 

E11c ınmtakasımla pamuklarımı
ı-:ı 

zm birinci teşrin ayı içindeki 
fiat ve satışları 

Bu ay içinde pamuk piyasası hara

retli geçmiş.tir. Bilhassa son haftada fi. 
atlarda mühimce yükseli<:t görülmüş -
tür. l\ y sonu olmak itibarile h;\Zl ih· 
racatçıların alivre satışlarım kapamiik 
mecburiyeti karşısında bulunmahın do
layısile fazla mal alm<ı k ;~tt>::.ırle • 
rinin ve Almanya'nın döv\z 'llc,..ai
linin yeni bir safhaya girır.esi yüzün-

den Amerikadan pamuk almama~ının 
ve yerli mensucat fabrikalarının ~ok ta
leplerinin bu yükselişe amil oldukları 
anlaşılmaktadır. Bu suretle son haftı

nın satışları da dahil olduğu halde Llı 
ay zarfında borsada 5.651 balya pre::se 
birinci, 5 balya presse ikinci, 167 balya 
kaba birinci neviden peşin ve l.839 bal

ya presse birinci vadeli mal satılmış ve 

244 balya presse birinci eski satış tes

cil ettirilmiştir. 

Bu satışların nevilere göre fiatları 

aylık olarak şu tt>uretle tesbit edilmiş
tir: Pr~se birinci 37-47, presse ikin

ci 42 kaba birinci 37-46 ve presse bi-
' 

rinci vadeli 37-47, gene presse birinci 
eski satış 38 - 46 kuruştur. Bundan 

maada 2,30 ili 2,625 ·kuruştan 921,855 

kilo da pamuk çekirdeği muamelesi ol· 

muEtur. 
iHRACAT 

Bu sene menim iptidasından 20/10/ 
934 tarihine kadar 1mıir limanından 
muhtelif memleketlere 587.306 kilo pa
muk ihraç edilmifiir. Bu ihracat mem 
leket itibwile fU .uretle tasnif edilmit 
tir: 

Memleketler 

Japonya 
luı,. 

AhmnJ• 
lacOten 

kilo 
465.639 

46.405 
48.7ez 
15..500 

M. Titulesko'ya Romanya ile Sov
yeıtler Birliği aras-mdaki mür,asebetle
rin nasıl olduğunu sorduk. 

- Miikemmel. Bütün barış konfe
ranslarında barış için birlikte çalışıyo
ruz. 

- Moskova'yı ziyaret edecek misi
niz? 

- Henüz daha bilmiyorum! Soğuk

tan çok korkuyorum. 

Romanya Hariciye Bakanına Akde
niz misakı hakkında ne düşündüğünii 
soruyoruz. 

- Hiç şüphesiz ki biı misakın barışa 

çok büyük faydası dokunacaktır. Ancak 

bu mesele yalnız bize bağlı değildir. 

Birinci derecede ltalya'ya bağlr bulun· 
maktadır. Pek iyi bilirsinız, 'M' Bar-

tu bu misakın meydana gelmesi 
uğraş.an bir zat idi. 

için 

M. Titulesko intibalarını 'öyle top
lamı§tır : 

- Bizleri ayıracak hiçbir fey yok
tur. Teferrüattan olan meseleler ko-

layca haUedilecektir. Bu da, geçen gı..n· 
lere gi>re bugün artık kıyas edilemiye
cek derecede kolaylaşmıştır. Bugiinc 
kadar bunun önüne, müttefikimiz Yu
goslavya ile olan münase~tiniı geç· 
mitti. Bugün artık Yugo!lavya ile ara· 
nız iyidir. Vaktiyle bizimle olan yakın 
ve doatça müna1ebetler ise. !rol.ayca 
diriltilebilecektir .. 

- Ne Yaıkit Ye doğrudan doiruya 
BUkreıe mi hareket edecekıinis? 

- Bu metlea aıtrrıdır. Mütaade e
dinb de, bunu saltıyayım ve bu 1M._ 
.eıey~ «Y.Ç 'fttllliyeyim. 

... 

Bil~iiyograf ya -
.\nkara'nm Floru 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ne
batat ordinaryo;;u doktor Kust KrautC 
Ankara'da yetişen nebatlar üzerirıd• 
yapmış old:ığu tetkikleri bir ciltte tO~ 
lamıştır. Doktor Hikmet Ahmet Befl 
dilimize çevirdiği bu eser türkçe .. 
almanca olarak 152 sayfalık çok güıcl 
bir cilt halinde ve enstitü neşriyatırııO 
ikinci kitabı olarak neşredilmiştir. 

Doktor Krause·nin, kitabına yazdı
ğı başlangıçta da söylediği gibi Ank,. 
ra !loru hakkında şimdiye kadar yapıl' 
mış olan tetkikler çok eksik ve azdJ. 
Profesörün bizzat kendisi de itiraf et'" 
tiği gibi nefsiAnkara ite en yakın ci ... 
nna inhisar eden 'bu tetkik henüz UJll 
ve aiç eksiksiz olmaaa bile bu aaııadl 
duyulan ehemmiyetli bir boşluğu d 
durmuştur. 

650 ye yakın nebatı toplayıp 
eden ve ayrıca da Ankaranın nebati !' 
larrna dair uzun makımat veren 
Krause, tam bir ilim adamı gibi, ya 
enstitüde değerli talebder yetişti 
vazifesiyle iktifa ettnemiş, memlek 
ilmi araştırmalara olan ihtiyacına 
gun bir ~ekil.de b~ sahada da çahJnı 
rmı esirgememiştir. Doktor Hikmet 
met beyin tercümeleri kullandığı dil 
özlüğü ve yeni ilmi ıstılahların öz tilr 
çelerini bulmak hususunda.ki gayreti 
le de ayrıca dikkate ve övmeye değe~· 
Türk kütüpanesine böyle değerli bit 
eser kazandıranlara· teşekkürü bir bCJl'Ç 

biliriz • 

Sevr ve Lozan 
Suphi Nuri bey, fimdiden dikkat• 

değer bir surette zengin olan telif eSC"' 
]eri serisine bir yenisini katmıştır. ıfülS 
sek İktısat ve Ticaret Mektebi Taletı' 
Cemiyeti neşriyatının 62 inci kitabı ~ 
tarak basılmıt olan ''Sevr ve Lozarı ' 
adından da anlaşılacağı üzen Sevr )ılO" 
ahede!inin Osmanlı lmparatorluğU.,
nasıl imzalattırılmı,, iki muahede ar•• 
sında ulusal kalkınmanın nasıl vücııt 
l>ulmu' ve Sevr'in Lozan Muahedetiyl• 
nasıl ve ne güç mücadeltlerden soPıl
değiştirilmiş olduğunu anlatan bu , 
inkılap tarihimizin bir safhauna. tab-;: 
edilmiş değerli bir etüttür. Kıtap 

kuruş fiatle satılmaktadır. 

Kaclro 
Bu değerli iktısat ve fikir mC'Crıtd".'. 

sının teşrinievel tarihli 34 üncil saf 
çıkmıştır. Mecmuanın Kadro iııtJa.! 
başyazısrndJ her ka~ra;r.a .. hk hareke 
nin mutlaka bir destancısı olmak gere 
tiği ve destanc1s1z kalmış veya fena d 
tancı]arrn eline düşmüş büyük hadil 
]erin unutulmağa mahkfım olduğu 
laıtıldıktan sonra fikirleşmemiş her 11

1 dise, çöl ortasında bir nidadır, defi 

ınektedir. 

Şevket Süreyya bey, '"Programlı 

Jetı;i1ik" mevzuuna tahsis ettiği ,,,alcl' 

lesinde Halk Fırkasının devletçUftt 

prensipinin diğer beş prensipi gibi de
ğişmez: ve esaslı bir vasf olarak taJ1Jl" 

ması ve bu kanaatin kökleşmesi ıuıd" 
munu anlatıyor. 

·riıt 
Doktor Vedat Nedim Bey, tzıııt eti 

incir müstahsillcriyle ihracat taciri ,. 
arasında İzmir gazetelerinde devaıO ti• 
den münakaşayı ele alarak serbest 

11 
cnretin hududu memle!~et menfatl.~r~ 
mahdut olduğunu anl<:tıyor ve miJf 

.;1' ·in tarafını tutuyor. 19' 
İsmail Husrev Bey, Dünya konjo~ 

türüne bir bakış başlıklı yazısında.~ 
istatistiklere dayanarak son yılla" 
dünya faaliyet nispetlerinin kı" 
bilançosunu yapıyor. Artist ve P 
kacı ba'hklı imzasız bir yazıda 
karın hürlüğü ve serbestliği ı:llÜ 
ediliyor. Ve 't>oyunduruk altına ,ı 
cak aanatin kendinden bekleneıı 
eterleri veremiyeceği anlatılıyor• 
han Asaf bey, Orta Avrupaııı• 
sızliği aeri makal~inln ikinci•~ 
vusturyKılık ~selesini tetkik 
ve Avusturya • Macari!ta.n 1 __ ... ,.....,. 
luğundan ayn!mJt yerler esli ' 
mik, fo:ıksiyon ve iş bölümüne 
dönmedikçe Avusturya meseJelİ ..... 
Orta Avrun~ meseleıri halinde 
edeceğlnL M .Şnki B"y Ener)İ-. 
fe meteleaini tet'kfk ecftJer .e 
Sllreyya Bey tsman H!lftff serfıt 
ro neşrtyatr eeriıdftdett of1D1111...,. 
neıttdlten "Ttlrldye 'k91 ,_.. 
.. aeftnl tüHl ediyor. 
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Baltalık rabancı postası 
Puank ar e 

Büyük Memur 

.. Puankare' . . .. . . l" ti en nın prestı1ının genış ı-

dü. 1) açık surette 1926 da görün
Fa.kat ostlan ve düşmanları vardı, 
de 0 zamanlar Fransa'mn için
içiıı~kanmakta olduğu karışıklık 
Fttı.da c, hemen hepsi onun etra-

toplandılar. Milletler, bah-

ltgı.., 
· Pı•anlcare, ilk del• Maarif Naurı 

tiyarı k 
da., it 1 ~e kolaylık zamanların-
l'i•- endılerine iltifat edip hoş gö
·\Cllcne ·· . 
l>eşı .' umıt zamanlarında onları 
derı erıne takanlara teveccüh e
ki fer.: kanşık devirlerde ise haki
ili bazı!etler hepsine üstünlükleri
}.'İik eUı ~derler. Puankare'nin bü
lığı :.azıletleri vardı. N amuskar
llifd· ır efsane gibi herkesçe bili
deııı~ ve ~iyaseti ile mücadele e
di. r hıle bunu inkir etmezler-

tt!ıilnırım. ki onun parolası: "zen
ı~eyıniz,, sözü olabilirdi. 
' 

1 kendine hayran eden bir a-
t 32 Yaşında na.nr. huveldl, 

1915 
te· . Garp cephesinde, siperlerde 

•sıc· · 
0larak~ıh~.r olan Puankare fakir 
r,a. layık du. Bu, sonsuz bir saygı
'<tll bir tdır Ve Puankare de sayı-
. ~atn a amaı. 

lı~ı· Uskarlı w • • l" w •• 
~ de b gı tı tLz ıge ve tıtız-

:~~aca'ğı ~1 kimselerin, mübalega 
,_. t~likt a~de vanrdı. Fakat bu t: l~u~ı m~b~Iega bile faydalı 
b 1arile keu ı~ı. Memleketin vası
l aikaıa ndı vasıtaları arasında, 
beti, ilti~nın kolayca telif ettik-
lll ı>·· aslarda h. b' . . k ita "ollncz . n ıç ırını ma -

t
1 
.. daşları ddı. Vaktile, çalışma ar-
~ı şu h" ~n birinin bana anlat

ıkavcvi uakledeceğirr . 

·~ lt•iliçQ 
lot1r~~Urlulctan çekildikten 

Yan azası oldu 

Yazan : Andre Morua. 

M. Puankare maliye nazırı iken 
hatıralarının bir cildini tashih e
dip bitirmiş. Zili çalmış. Yanma 
gelen hususi kalem müdürüne; 

- Bu provaları lutfen Plon 
matbaasına gönderiniz, demiş. 
Kalem müdürü paketi alıp çıkar

ken M. Puankare tekrar çağırmış 
ve ilave etmiş: 

- Bakın ... Bu paketin nezaret 
hademesinden birine verilip gön
derilmesini kati surette yasak e
diyorum ... Bu benim şahsi işim
dir ... Bir komüsyoncu cağırmız: 
kaç para isterse veriniz ve bu pa
rayı da benden isteyip alınız. 

Gülümsiyerek bu hikayeyi her
kes biribirine anlatıyor, fakat 
içinden de bu hareketi takdir edi
,ordu. Her halde bu hareket, pek 
ok zarif ve hafifmeşrep insanla-

rın hareketinden çok daha eyilik 
verici bir şeydi. Bir devlet ada
mının, mizacı baknnından, idare 
ettlfi memleketin vuıflannm bir 

'1920 Olaslrov aniversltHİ fahri dolctoru 

r: büyütülmüş bir timsali olması 
.na değildir. M. Puankare, Fran

sa'nm bUyüklüğünU meydana ge
tirmiş olan burjuva ve köylü fa. 
ziletlerini, en yüksek haddile 
temsil ederdi. Zira, onda sarsıl-

. maz bir namuskarhk değil ,aynı 
zamanda inanılmaz bir çalışma 
kabiliyeti de vardı. Mebusan mecli 
sinde söz aldığı zamanlar, esasen 
çok büyük olan otoritesi, pek sa
de ve hemen hemen soğuk olan 
hitabet kabiliyetinden değil, an
latışındaki tertemiz açıklıktan 
doğardı. Yalnız muhakemesidir 
ki düşünceler üzerinde müessir o-

1931 Fransa barosu reisi 

lurdu. Her dinleyici, konuşanın 
önündeki dosyayı en ince tefer
ruata kadar tetkik etmiş olduğu
nu anlardı. Bütün yazdıklarım 
ezbere tekrarhyacak kadar km:
vetli olan hafızası, karşısındakı
ler üzerinde yapmış olduğu tesiri 
fazlalastınrdı. 

Acaba hic dinlenir mi idi? 
onun bos oturduğunu tasavvur 
güctiir. Marbo sokağındaki kfü;ük 
evinde geceleri masa başından 
kalkm~zdı ve hemen her !?evi oku 
mak i~in ete vakit bulurdu. Bütün 
memleketin. işlerin yükü altında 
en fazla ezilen adanu ol<ın Puan· 
kare, aldığı mektuplara en çabuk 

1934 Ayakta duramıyacak kadar ihtiyar, 
fakat hl/j umumi /~/erle meşgul 

cevap veren adamı idi de. Ona bir 
kitap gönderen muharrir, ekseri
ya ilk posta ile, onun gayret sar
frndaki devamlılığını belli eden 
ince, muntazam ve adeta kadınca 
el yazısı ile yazılmış bir cevabını 
mutlaka alırdı. 

Bir memlekete bir Rişelyö ta
rafından olduğu kadar bir Kolher 
tarafından da hizmet edilir. Pu
ankare Fransa için, bir Rlşelvö'
den ziyade bir Kolber olmuştur. 
Kolber gibi, Puankare de yorul
mak bilmez bir çalışıcı, arzuların
da musır, maiyetine karşı ciddi, 
kırala ve kıralhğa samimi suret
te sadık bir adam olmustur. İnti
zam ve takip fikri doğru düşün
meğe ve amme işlerini icten sev
meğe o derece bağlı idi ki bir 
Ko1ber gihi bir Pııankare'yi de en 
yliksek kudretlerden saymak ka
bildi. 

Ancak, iki naZTrda müşterek 

olan "bttyilk memur., tarafı, M. 
Puankare'de pek insant bir taraf 
da olduğunu unutturmamalıdır. 

Madam dö Sevinye, Kolber'e 
"Şimal., adını verirdi. Kendisini 
eyi tanıyanlar M. Puankare'ye 
hiç bir vakit böyle bir lakap ta
kamamışlarrlır. Sevdiklerine kar
şı o, gUvenilecek ve sadakatli bir 
dosttu. Onunla haşhaşa kalanlar, 
mavi gl51.lerinde. hemen gelip ge
çen hevecan ışıklanna rastlamrş
larihr. Yıllarca kcn<line is t'lrka
daşh~ı etmiş olan M~dam ·Puan
kare'ye karşı onda devamlı ve 
göntil ahcı bir şefkat vardı. 
Hatırımdadır: Mehusan meclisin 

deki vazifesine ilk defa baslıyan 
yeni seçilmiş genç bir mebusu o
na tamtnnştrm: kendisini rlostça 
kabul etti. Ciildi ve hakimane 
n<'lc:ıihatler verdi: "Göreceksiniz 
ki bu muhit denildiği kadar kor
kunc değil<lir, dedi, orada insan o 
vazife hildio·i şeyi yapmak yeter 
ve hu da nihavet, giiniin birinde 
anlasıhr. ,. Ru öyle bir hakikattir 
ki bi?.ıat M. Puankare onun en 
a.evamh ve en şöhretli timsal1e
rınden biri olmuştur. 

l\'lütarek:enin devam 
veya ademi devamı 
haJ{ J,ıııda Paris o·a-

~ 

zelf'l~rinin düşün-
diik:leri 
Paris gazeteleri, kabine toplantısın

da mUşkülatla elde eöi1en muvafakatin, 
bakanlar toplantısında katiyet kesbede
ceğini yazmaktadırlar. Journal gazete
sine göre fırkalar arasın<laki mütareke 
bozulmamış, fakat kuvvetlice sarsılmış· 
trr. 

" .•• kıriz her halde bir müddet için 
tehir edilmiştir ve işleri düzeltmek yo
lunda az bir umut vardır. 

Radikal bakanlar, kabine toplantısın
dan sonra yeniden Mösyö Eryo'nun re
isli {Ti altını'la toplanmışlardır Dün akşam 
verc'Hkleri kifayetsiz ve zayif muvafaka
tin, bu sabahki bakanlar toplantısmda 

konuşulması şüpheli görünllyor." 

M. Lcon Baybi Le Jour gazetesinde 
esas hakkında bakanların düşüncelerini 
söylemeden ıslahat projelerinin Vera.ay
da toplanacak olan ayan ve mebuaan 
meclisleri umumi heye tine verilmesini 
kararlaştırmakla vakıt kazanılmak iste
diğini yazarak diyor ki : 

" • . . mesele Elize sarayında teşrih 

edilmeden mebusan meclisine gonderi1e
rek mebusların bu işi tahlil etmeleri is
teniyor. 

Radikal bakanlar. kırizde şahsen Ü· 

zerlerine alacakları mesuliyetten kur
tulmak yolunu bu suretle bulmuşlar ve 
kararın ağırlığını meclisin kendisine yUk 
lemişlerdir. 

Bugünkü toplanhda bu karar tasdik 
edilirse, kararın mahirane, fakat onu bu
lanlar için az emin olduğunu söylemek 
isteriz . ., 

Figaro bakanlar toplantısmın sonunu 
endişesiz olarak bekliyor : 

" ••• en asil olduğu kadar en umumt 

aebepler bugiln M. Dumerg'in bakanla· 

nnı yalnız kendisine-sadık kalmağa de

ğil, milletin istediği bUylik ıslahat işinde 

kuvvetli bir atılma fle teıriki mesaiye 
sevkedccektir. Şimdiki aıyaaammn ıe

çlrdiği tecrübeden kat'i bir ders almak 
için dıt milletlerin bile göı:lerl bizim lls
tUmUz:dedir .,, 

Ordre gazeteıi de toplantının iyi ol
duğunu, başvekilin projeleri hakkında 

fazla endiıe gösterenlerin bile, projenin 
mahiyetini öğrenince rahat ettiklerini, 
bunun da bugün yapılacak konuşmalar 

için iyi bir müjde olduğunu yazıyor. 
Echo de Paris'ye göre daha birçok 

maniler vardır. Bu gazete önce mebu
san, sonra da ayan meclisinin projeye 
olan dilfmanlılını ıtyn ayn yazdıktan 
sonra Veraay'da her ikisinin birfeşmeei
nl de yenmek lazım geldiğini, mücade
lenin yeni başladıtmı, fak~· ' ·• işte her 
tUrlil umuda kapılmak m.. ..un oldu
tunu söylemekte ve M. Dumerg'in &ldl, 
ihtiyatlı, ı:eki, tecrübeli ve yurtsever ol
duğu euıen bilinirken kunetli bir b· 
raktere eahip olduğqnun da görüldütl

nli ilave etmektedir. 

Loune gazeeei bilhaua 1035 bUtçe· 
ıi için telat ediyor : 

" ••• bazı yurttqlara, bütçenin mec
lislerden çabuk çıkmasınm en kolay 
elde edilme çart'lini önce kanunu ea
aiyi ıalab etmek olduğu düfüncesi &fi· 
lanmı,tır. Fakat bu İJin Versay'da ne 
kadar .Ureceğini kimse söyliyemez. 
Veraay'ch şimdi toplanılaa bile bvtçe 
iti 20 tC!rinisaniden evci kooufulamı
yacakt... Onun için mebuılar meclisi 
ne kadıw çabuk it görmek iıterse iate
ıin, 47 milyarlık bir bütçenin konuıul
ması için 40 günlük bir müddet pek de 
uzun değildir. Fikrimizce nasıl vakit 
kazanmak lazım geleceği düşlinUlerek 
fazla vakıt kaybediliyor." 

Ev Nouvelle barıştırıcı neşr iyatına 

devam ederek kelime üzerinde kavga 
edip geçilmek doğru olmadığını yaz
maktadır. 

" ••• kelimeler hakikate uygun ol
malıdır. Hakikat nedir? Demokratla
ra göre 11lahatın, bizdeki teşckkiillerin 
yiirüyüşünü ilerde bozmıyacak ta rzda 
yapılması lazımdır. Başvekil ise icrai 
k uvvetleri sağlamlaştıran ve fa kat ,ah
si bir iktidara meydan bıra.kmıyan bir 
ıslahat elde etmek istiyor. Buna göre 
düşüııceler aşağı yukcı rı birdir ve bu 
şerait altında. işten ziyade kelimede da
ha fazla mani ler bulunmasının sebebini 
kimse anlıyamıyor." 

Temps gazetesi projenin bakanlar 
toplantısında ekseriyetle kabul edildi
ğini ve yalnız radikal bakanların, Mö~ 
yö Eryo'nun sözlerine göre, mccI:s·n 
dağıtılması hakkındaki. projeye dair 
serbe~tilerini muhafaza ettiklerini ya
zıyor ve bu tarzı hareketin evveliyatı 

olduğunu ve radikallerin bu hareketinin 
t . essüfe şayan olduğunu söyledikten 
sonra diyor ki : 

" ••• Radikal nazırların, mütareke
nin kesilmesi mesuliyetini Üzerlerine al
mak istemediklC"rini pek iyi görüyoruz. 
Fakat mütareke mebuslar meclisince bo
zulu.r ve memleketin beklediği derin 
ıslahata olan umudu lcırıhraa, bu mea
uliyet tamamen bakidir. O zaman Nant 
kongresi, Angen kongresinin tekerrii-

ründen başka bir ~y o1mıyacaktır. Ve 

ulusal birliginln maruz katacağı bu sal

lantı tamamen radikal hrkasmca yapıl

mıt bir i ş olacaktır.'' 

"Memleket ıslahat projcısine, yahut 

bu projenin müstaceliyetine kartı gös

t erilen del illere ~nanmıt değildir. Ra

dikaller şahsi iktidardan çekindiklerini 

söylüyorl ar. Bu çekinmeyi meclis l·o

misyonundaki rc}·le nası l t elif etmeJ" ? 

Meclisin dağıtılma meselesi radikalll'r· 

ce bir bahane ola rak bul unmuştur. O 

olınuaydı ~ka bir bahane bulunacak

tı ve herkes dt- biliyor ki, ıslahatın e

saaı olan kabinede istikrar keyfiyeti, 

meclisi dağıtma pa lahiyctinin dıha ra

hat ve kolay bir şek ilde lmllanılmasiv le 

elde edilebilir. B u salahiyet in verilme

s ini kabu l etmemekle rad ikallu büıu n 

projeyi geciktirmr k ve sonra da yok 
ettinnek istiyorlar. 

Bütçenin çabuk ç ıkarılmasından da 

bahaedilmekte ve hir taraftan ölı.ono

mik kıriz . diğer tarafun da beynelmi

lel vaziyetten dolayı fikirleri ikiye a

yıracak projelerin nazarı dikkate alın· 

mam•ını icap ettirdiği söylenmekte

dir. Bunu ıöyliyenler projeler bbul e· 

dilmezse bütçenin bitm~nin çok daha 
gilç olacağını blliyorlu. Tam bir mu
vaffakiyetten cesaret alan " tek cephe" 
bu muvaffakiyeti yapmak ve bundan 
iyice istifade etmek istiyecek ve malf 

kararnamelere karş ı mükerrer ve tesır
li hOcuml~r yapıldığı görUlecektir. O 

zaman bütçenin denkliği tabit buna da· 
yanamryacak ve geçen ilk kinunda ol· 
duğv gibi her kabine çaresiz kalarak 
bir'biri arkası sıra düfecektir. Bundan 
dolayı da !Skonomik kırldn auı~ğı
nr dOtllnmck hatadır. Avrupa'nın siya
sal kavgalarımızın umumi bir m&tare

kecfn( bUtlin franzısların ıafı.. bir 
blrle,nıeaini beklediği bu aıraü belki 
bu yOıı:den kırlıı: feci .urettc an.aktır. 

Kabine istikrarının YC hükOımet oto
ritesinin kuvvetlendirilmainin ınllstace
liyeti, ıslahat projelerinin de mlstace
liyetlni gereklmdiriyor. Bu, yarının 
detti, bugünün en milhlm ve birldk i•i· 
dir. Zira ökonomik düzelme bütçe denk 
liği ve belki de içerde ve dı,arda barı' 
bu itin halline bağlıdtt . 

Birliklerin ıilahsızlandmlmMmdan 
bah9ediliyor. Disiplineizlik ve •ga
plık iktidarın z:ayifliğinden, ıiyaaal 

kantıklrktan, idarenin imkanınlrğın· 
dan çkıar. lalabatn geciktirilmeai te
sirlerini gördüğümüz feaahklarm oldu· 
ğu gibi kalması demektir. Memleketin 
bir atılışı ve siyasal emeller beslemiyen 
halk araırnda büyük bir töhret bı:an
mıt olan bir politikacının it baf'DI ~ğ
rılmasiyle, durdurulan anarti. ıslahatın 
geciktirilmeci yüzünden yeniden doğa
caktır. Mösyö Dumerg'e verilen it bir
kaç aylık mütareke devresi esnaıında 
siyasal ihtirasları yatıttırmaktan ibaret 
değildi. Onun bir vazifesi de, Fransa
nrn kanunu esasisini değiştirmek yolun 
da tetkikler yaparak memleketin acısı

nı çektiği fenalıkların ilerde tekerrür 
etmemesini temin etmekti. Programın 

iyi tesirler vereceği fÜpheıizdir. Bunu 
yapmak için başvekil diğer projeler 
den, mecl is komisyonunun projeaind n 
- hatta bunu daha hafifleterek - il
ham almıştır. Buna rağmen bili ph
si ikt idar meselesinden bahse cesareti 
edenler de vardır. Esasen tesirli olan 
bu projeye bu noktadan hiçbir muhalefet 
gösterilmemektedir." 

" ••• doğrusunu söylemek gerekse, 
yerinde olduğu sanılan ve lı::at't olması 
istenilen bir geciktirme ile 6 tubat lıa
disatrndan sonra doğan yenileme umu· 
du ortadan ka l dırılmak isteniliyor Ra· 
dikal fırkası yüzünden projeler euya 
düşerse, memleketin yukarıda anlattığı· 
mız intibaı edinmesine ve muvaffaki· 
yctıizlik mesuliyetini bu fırkanın us
tilne almasına kimse karşı duramaz. 

Bugünkü brarlar, radikal fırkas ına 

birkaç gün dilfünmck fırsatım .erivor. 
Miltareke boıı:ulmadı ama. yokluk ve 
durgunluk içinde devam edebilece irı i 
de kimse dütünmuyor. RadiUI fı·' " 
üyelerinin bunu aalıyacaJdannı om l l" 

rn:.,. 



SAYIFA 6 

F sa'da 
Husıısi surette giden muhabirimizden: 

Nant kongresi hakkında ne gibi bir 
dllfllnce ediniHrse edinilsin. muhakkak 
olan bir şey vardır: Çok bilyük bir bot· 
nutıuzlukla başlıyan konuşmalar, se -
vinç içinde bitmiştir. Bov ve Daladye
nin beliğ ve enerjik nutuklarında Eri
yo'nun zaman zaman titretici ve hata -
sını iytiraf edici s5zlerinden sonra, xon
greye gelmiş bir kas_ bin delege efle
rini uzun uzun alkıf'1adılar. Erkek de
legelerden bazılarının sandalyalarının 

üzerine çıkarak koJlarıru kürsüye uzat
tıkları, kadın delegelerden bir kaçının 
da bağırıp tepindikleri, sıçradıkları 

görüldü. Bu tezahürler, fırkayı ikinci 
defa muzafferiyete götürene - yani 
Erivo'va - karşı gösterilen toplu abl
malardır. 

Bununla beraber atılmayı mazur gös
terecek sebep yoktur ve bu coşkunluk, 
duygunun mantıkı, belağatin samimi
yeti örttüğü bu gibi radikal toplantı-

1armm kati bir nevi mahkUmiyetidir. 
Zira iyi düşünülürse bu sevincin se

bepleri hayli ufaktır. Bitaraf milnak • 
kitler - yani düşündüklerinin aksini 
yazmağa mecbur olmayanlar demek is
tiyorum - için mühim olan, bu konuş
malardan kıvanç verici bir tek netiyce 
çıkarılıp çıkarılamıyacağıdır. 

Mütareke devam etmeli mi? 
. Eriyo'nun kanunu esasinin değiş

tirilmesi hakkındaki her tilrlü konuş -
madan imtina etmesi yüzünden, Mösyö 
Dumerg'le ra dikal fırkası reisi arasın
da. bir t ek'on konuşmasından sonra 
mütarekeye nihayet verildiğini cumar
tesi nk.,amı Erivo'nun nutkundan biraz 
evet bir cok mebusların söylediğini de 
unutmamak fozımdır. O halde? Görü
nüşte radikal fırkası mlitarekenin kal
dırılmasından doğan mesuliyetten kur
tulmuş oluyor. Bu ~üphesiz güzel bir 
manevradır. fakat sonunu beklemek de 
gerektir • 

Başka bir sevinç sebebi olarak da, 
fırkanın cevabının doğrudan doğruya 

menfi olmamas1 ve bu cevapta yapıcı 

unsur ar bulunması gösteriliyor. Bun -
dan baş' a fır'k , cemiyetlerin silahsız -
Jandrnlması v olunda kuvvetli bir te -
mayül göstermi.,tir. 

Fakat bu silahsızlandırma i~inin na· 
sıl yapıhcawını kimse bilmiyor. Eski 
bir nazrr bana "bir metin 1aznndı, mese
le bundan ibaret" dedi. Ya ıer unsur 
olarak da bunlar yetişmez •. 

Zaten konuşmaların bu fakirliğine 
sa~~'Tlalr. 'f! '\ka türlü de nasıl ola
bilirdi '> 

Bir radikal - sosyalist kongresinin 
ne olrlurru ivfre bilinivor mu? Bu kon· 
p,re, F ransa'mn radikal coğrafyasiyle 

hiç bir bab olmayan delegelerin bir 
tonlantısıd•r. Vak a fetlerıısyonlarr ta
rafmt!~n tevkil enilen de eveler var~ 
da, hilhastt<t ta~ii cle}epe)er de vardır. 

Tabii delege ôlmak için de 1901 den
beri yanılan b"lcdiye veya mebus se
çimlerinne bir defa namzet gösterilmiş 
olmak veter. Bu yüzden de kon~enin 
en büvük narçaS?. yalnız kendilerini 
temsiJ eden kimselerle dolu olmak gibi 
mü•ezat hir neticeve vanhyor. Hu sene, 
asa&r vukan bin azası olan federasyon
bnn v2lmz he vahut altı delegesi var
dı. Dieer taraftan iki yüz azasr 'llan 
federasvon arın virmi ite yirmi beş a
rasında dele.,.eleri vardı ve bunların da 
on be yahut virmisi tabii delege Mi. 
BunJaı kimscve hesap vermeğe mecbur 
de;;;nerr'lir. en fan ezist. hatta fırkanın 
umdesinc en uyrmnsuz düsünceleri söy
lerler: knn~re kriz, i sizlik, bu~tlayın 
satılam2mas1 gibi mühim işleri konu -
§urken hava almak bir parça gevezelik 
rtmek vahnt da koridorlarda entrika çe
vipnek iein dışarı çıkarlar. Netivce: 
Konu,malarda ahenksizlik, uygunsuz -
luk. bo·ukluk .. Runda "olur •. veya "ol
maz. yoktur, be .. veya hiç vardır. Btı 

yüzden de o · .. da, beklenilmiyen 
değişiklikler ,, ekscrivet1er bo-

zulmakta ve a,.k:ıdaşhk. yahut başka 
her tiirlü bağlıhklar vaziyete hakim ol
mnktadrr. 

Eza verici olan bu havanın ağırlığı 
yalnız kongre salonuna değil, schre, 
kahvelere, lokantalara, nazır, mebus ya
hut adi bir aza olsun, bir kaç radikalin 
toplandığı her yere çökmektedir. Dai -
ma şahsiyetlerden, namzetliklerden, da 
Javerelerden bahsetmeler; arkadaşlara 

bol keseden yapılıp umu:ni celsede sa
bun köpüğü gibi dağılan vaitler; başka
larına karşı sürekli bir saygısızlık .• Kü-

a 1 • 
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çültülmiyen, maskara edilmiyen bir tek 
şef yok. Sonra akşanı olup da bir zi
yafette bu şefe rastgelinince ona ber
kesin önünde iltifat ve saygı. Böyle 
hırpaladıktan sonra, onlardan istifade 
etmek alçaklığını gösterenler de var. 

Bütün bunların arasında, Fransa ne
rede? En ufak bir hizmet arzusu, ileri
de katip yahut reis vekili olmak iste
meyip de herkes gibi bir aza olmak 
dileği nerede? 

Cuma günü öğleden sonra bir aralık 

IIAKİl.L'-· ..:rl i: _;:.!Y'.: 

saçan Sen-Enferiyör delegesi Höyyar'r 
hiç unutamıyacağım. 

Son dakikada ortaya çıkan ve hiç 
beklenilmiyen bu adam, kongrenin ka
pandığı söylenilirken, az daha savaşı 
kazanacaktı. 

İki defa saldırdı: doğru sözlülüğü. 
hoyratlığı her şeyin üstüne çıktı ve bir 
an için reis o oldu. 

Fakat Eriyo orada idi. Önce çok 
kızdı ve istifasını vermek istedi ama 
nafile 1 o zaman, tavır değiştirmek la -

İN Ati H ' \ "ô f)l"f$tı•Jf"Ç"IJ 
Fransız t•dilcal so!falist lrrlcuı rels1 M. Eryo'nun 

radikal kongresinin uyanacağım, vücu

da da hastalık bulaştıran bu çürümüş 

elbiseyi kaldırıp iltacağını kendi besa· 

bıma bir ara zannettim. 

Boksör gibı iri yapılı, boyuna uy -

gun bir belagati olan, cümlelerini çekiç 

gibi indiren, azaların alkışları altında, 
arkasındaki riyaset makamını kıvran -
dıran, reis ve umumi katiplere korku 

zım geldiğini anladı. Bu hakikaten ma
hirane idi. 

Sesler sustu, çüiıkü Eriyo bekliyor· 

du. Sonra ıade ve babaca bir tavİrla 

başladı: "Dostlarım. böyle bir saatte si

zi herkesten iyi anlıyorum ... Düşünce

lisiniz, ben de öyleyim. İşleriniz çok, 

ben de öyleyim. Endişelisiniz, ben de 
öyleyim.,. Fakat bu tekerrürler oradaki-

• 
Jeri tebessüm ettirme~e başladığı ıçın. 
radikal fırkası reisi, lıüklımet adamı olu
verdi. Sesini yüks"ltti: "Yurttaşlar! gül 
meyiniz. Bizi tehdit eden vahim hadise -
ter düşünülürken gülmek gerckm .. z: ileri 
de yapılacak savaşları düşünürken gül
mek gerekmez; insan ~ef olduğu ve va
zifelerini, mesuliyetlerini idrak ettiği 

zaman gülmek gerekmez; ... gülmek ge
rekmez .... ,. 

Bunun üzerine her şey bitti. Höyyar 
ezildi. Heyecan, acılığı kovdu. Siikfı-

net geri dönünce, reis ruznamenin re 
ye konmasını istedi. Muhalif rey ver
mek için bir tek el bile kalkamadı. Ra
dikaller sıraya girdiler! Hissi diktatör
lük devam ediyor. 

Epeyce anJattrm. çıkarttığım netiyce 
kı a olacak. 

Nant'taki günlerden sonra radikal
ler kalırsa, Fransa hakikaten radikal 
olmak gerek .. 

~------~----------••«m.ıııı---.-..--~--~---

~ rı 11 ıa 1 l rı 
nasıl ol· cal~? 

Valdemar Kampferd imzasiyle Nev

york Taymis gazetesinde "Yarının har
bı nasıl olacak?" başlığı altında yazı
lan bir makalede deniliyor ki : 

" Deniliyor ki, Avrupa önümüzdeki 
o:ı yl içinde mutlaka bir harba girişe
cektir. Ve bu harp, saçağı dehşet sa
], cağı korku itibariyle eskisinden çok 
zorlu olacaktır. Bu barba herkes işti
r5.k "'2t'uretinde bulunacak, bu, makine, 
tank, tayyare, zehirli gazlar ve fennin 
lıii.tün vasıtalarının yapacağı bir barp 
o'acaktır. 

Bu t ısvir hakikate ne kadar ya!mı
dır ? İtalyan kaym:ıkamlarından Rokko 
Morctta "Yarının harpları nasıl ola
cak?" adı ile ba~tırdığı bir kitapta, bir 
çok stratei ve tabiye mektepleri tara
f ırdan :ıerive sürülen nazariyeleri .et
kik etmek •e ve sonunda harbın g..:ne 
ew't '"er t cmdan bilinmekte olan esas 
lar 'a:-. 'i k Cazla ayrılın yacağı netice-

ccsine varmaktadır. 
Askcrl salahiyetler gelecek harbın 

n:?sıl olacağına daiı olan tahminlerinde 
birkaç kısm<. ayrılmışlardır. 

Bir kısmı gelecek harpleri makine
nin halledeceğine ve makinece birbiri
ne müsavi vaziyette olan iki düşman 

askerlerinin siperlerde ve srğnaklarda 
herhangi birimizin kiralık bir apart
manda oturduğumuzdan fazla müddet 
kalacağına kani bulunuyorlar. 

Bir kısım ise, bütün makineler insan
lar tarafından kullanılabileceğine, kon
trol edileceğine ve gelecek harpta mz
kine vesaitiyle askeri kıtaların bir yer
den bir yere büyük harptan daha ko
laylıkla götürülebileceğine göre harbı 

insanların kazanacağına inanmaktadırlar. 

Bir üçüncü mektep de kalabalık or
duların değilse de, makine ile kolayca 
ve hızlı olarak hareket edecek !yi )Ctiş
miş bir ordunun harbı kazanacağı mü
taleasındadırlar. 

Ya1nu: bu kanntte olanlar d ikiye 
ayrılıyorlar. Bunların bir kısm: (ih
tilalci) dir, onlar, neticede makinenin 

muzaffer olacağına inanıyorlar. nir kıs 
mı (tekimülcü)dür; bwılar da makine
yi kullanan insanın netice üzerine te-
ir edeceğini ileri sürüyorl.:.ır. 

İhtilalci olanlara kulak veriniz, bÜ· 

yük harpte ananenin bir faydası olma
mıştır. Harplerde kullanılan silahtar, 
daima öldürücülük bakımından tesirini 
artırmıştır. O halde gelecek harpte bu 
terakkiyi azamiye çıkarmak lazım ~ele
cektir. 

Bunda da esas olan makinedir: in
sanın rolii tali derecede kalır. 

Bu mektebin en müfrit mensupla.rm 
dan birisi, ismi fransız ismi oldu~u hal
de kendisi İtalyan olan müteveffa Ce· 
neral Duhe idi. Bu za4 zaferin havada 
kazanılacağına kani bulunuyordu. Bu 
cenerale göre hava filoları düşmanın 

sadece hava kuvvetlerini tahrip etmez, 
ordularını, cephanesini, erzakını ve bü
tün şehirlerini tahrip edebilir. Hatta 
harp gemileri bile bir hava hücumuna 
karşı emniyette değillerdir. Bunlar ze
hirli gaz bombalarımı da büyük bir e
hem'tliyet ve mevki vermekte ve büyük 
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harpte atılan zehirli gaz borrıual 
ancak birer kiıçuk tecrffoe oJdı.ı 
kimya harbının istikbali ka an ' 
inanmaktadırlar. 

İngiliz ccnerallerinden Fuller . 
Teknolojinin ve makinenin isti 

harbrnı kazanacağına kani olanl• 
dır. Bu ccmerale nazaran, tank en 
kemmel silahtır. Hem de bunun it 
nılm~ı o kadar büyük bir hiiner ve 
haret istemez. Her türlü toprak 
rinde manevra yapabilen bu silahı 
hın uz.un müddet sürmesine de nıa 
lur ve çabuk bir netice eıdc 
Bugünkü günde hem denizde ,her11 
r-:da yürüyen tanklar yapılmtştır· 
le tanklardan ibaret olan bir fi'O· 
manı allak bullak etmeğe kafidir. 
ların yegane silahları top olacak51 

icabında zehirli gaz ku11anrnal•' 
mUmkündür. 

Cencral Fulier, bununla oerabd 
yade kuvvetiyle hava kuvvetinin de 
zıumuna kanidir . 

Tankın zaptettiği ülkeleri isgal 

aske1'e ihtiyaç vardır • 
Fransız cenerallerinden Alleh0 

ordunun motörleştirilmesine taraft 
se de Fuller gibi zırha pek bü~ 
met vermemektedir. Bu da, efrad 
zumuna kani bulunmakta ve bu ta 
makinelerin vazifelerini daha iyİ 
receklerini hesap etmektedir. 

Alleho, bir harp sahasına tarı1' 
çinde asker göndermek, otomobili 
çinde nakliyecileri sevketmek, • 
yCTine süratli hücum arabaları için. 
hücum krtalarmı ileri sürmek fi1'1 

dir • 
İhtilalci mütaleaların karşısınd 

kamülcüler, insan kütlelerinin kı 
tini ortaya atmakta, müdafaa etı:ıı 

dirler. 
Bunlar makineleşmenin büyu1' 

rafa, büyük meharete bağlı oJdU 
ve makinelerle her tiirlü toprak ·· 
de hareket yapmanın imkansız ol 
nu ileri 11ürüyorlar. Onlara göre, 
neye lıttmı olan mahrokatın bir ıl 
çin tUkenivcnnesi blitiln hareke 
durduracaktır. :JI' 

Az miktarda makineleşmek rf 
fakat bütün ordunun makineleşınesL 
itibarla, büyük 'bir fayda verıni)' 

tir. dJ/I. 
oretta statik surette bir ınu ~--"' 

hamının içtinabı gayrı kabil oldu.iP"'.". 
söylüyor ve kıtaları bir hücum iç111 

suretle toplamak mümkün olacağ 
naat ediyor. 

Bu müellife nazaran, harbın e 
daima aynı kalacaktır. Yalnız 

idaresi, yürütülmesi usulleri deği 
silahlar tckcmmU1 edecektir. tli 
fen ilerlemekte, yeni yeni keşifler 
maktadrr; f.akat bunların bu ter 
bütün bir milleti birden barba so 
mec'bur edecek bir kerteye vartıılY 
tır • 

Tanklar, tayyareler, bombalar, 
dar müthiş olursa olsun, Moretta1 
re, harbın bütün yükü gene piyacJ 
sırtına yüklenecektir. 

Kıral Aleksandr hakkı#' 
da bir yabancı muh~ 

nnn yazısı 

"Foreign offais" gazetesinltı ~ 
muharriri olan M. Hamilton Fiş 
trong, Belgrattan buraya varıncS ;J 
ği bir beyanatta demiştir ki =. rti~ 

"- Kıral Aleksandrın öJdil 

Yugoslavya'nm birliğine ve ~ 
sulhune havale edilmiş. bir d3' et 
Fakat, hamdolsun, bu teşebbilS lı 
amacına da erememiştir. 11 

Yugoslavlar Kırat Alek-;ancfı~~ 
resi altında bazı komşulıınnJfJ t1~ 
bildiklerinden çok daha s:ığfntı'l6ıı1f 
bir devlet haline gelmişlerdi. ıı 
başka Yugoslavya kabinesi bu bı.lbil 

-er 
hadise karşısında hayrete de& '1'1 

rette sakin ve ağır başlı da..-ra"' J 
Zannederim ki, Yugoslav!' C 

meti şimdi, cinayeti müteal<ır '1 
Jovakya, Rom:ınya, Türkiye vr: 

1
, 

tan Fruk0metleriy1e müşterek ~ ,, 
Jeri sürdüğü dileklerin na!~ 1..ıı 
edileceğini ve Marsilya'da ya cie' 

. . e ,,e 
kastçilCT muhakemesının n at 
receğini beklemek siyasa"ını g 

d• " ~ d~ 
M. Annstrong'a göre şırrı 1 ~ 

balkanlarda sükunet devam et"'
0
., 

. ·n s 
Bu mütalealar, kendıs.111 1 <l f 

lerde bir ve ondan önce bır~e~ 
tığı Yugoslavya seyahatler• 
esaslı intibalar üzerine yaslan f' 

(Nevyork Herald..,... 



--~ .............. .,.....---~~~~"!"""!"!"!!""~,._~-------------------------------._.----~$~A~1~ı~1_:.:\_:_7 11!!!!2 ~ı_K_ır_~c~ı_T_E~Ş~~-·-N_ı __ 3_4~PA_z_A_R_T_E_s_ı~~~~~~~~~~~~~~~~HAK1~11YET1 ~iLLlYE 

• 
lngiltereye 

Yazan: Madlen ]akob. 
Eğer siz İngilizlere: ' 'Siz de her şey 

Yolunda gidiyor; buna inanılmaz, bu 
anlaşılmaz bir iştir, çünkü başka yer -
lerde her şey ne kadar kötüdür ... ,, der
seniz düşüncenizi bir gülümseyiş kar
şılar, fakat ingilizler size sebebi anlat
rnaztar, anlatmak istemezler. Üstünlük
lerini, etraflarındaki sakinliği, bir şef
leri olmadığı halde birbirine yaklaşıp 
dişlerini sıkarak buhrana. işsizliğe, se
falete. komşularını ürküten karışıklığa 
karsı mücadele etmeyi ve sesini çıkar
maksızın güclükleri yenmeyi bilen bu 
milletin gözle görünen refahını, mem -
nuniyetle, müşahede ederler. Başka 
milletlerin içinde boğulmakta oldukları 
çıkmazdan muzaffer olarak ve her za -
nıankinden daha kuvvetli, daha mağrur 
çıkmak için mukaddes birliği kurmuş -
lardır. Bunun içindir ki İngiltere'de 
hiç bir hadise olmamaktadır. İhtilal -
ler ,ayaklanmalar, rezaletler başkaları 
içindir; yarının srkıntrsı ile onların a
lış verişi yoktur. Orada inan vardır: 
muhakemeli ve vakur bir inan ki işsize 
sabır vermekte ve başkalarını da daha 
ucuza cahştırmaktadır. 

Sonra "dole .. denilen ve fabrikanın 
artık kutlanmadığı, madenin çıkarıp at· 
tığı. vapurların artık taşımadığı adama 
yaşamak, var olmak, beklemek imkanı
nr veren tazrııinat varr11!', ı,, .... mz hüku
meti o kadar iyi hareket etmektedir ki 
iki vıldan. üç yıldan. hatta vedi vı1dan
beri iş bulamıvan issiz. ilaha iyi günle
rin r>elecei'ini. sabırla, beklemekteıiir. 

İşsiz vac;anabilmektedir. halbuki aç
lıktan ölebilirdi; işsiz dilenebilirdi, 
halbuki hay iveti berbat olmaksızın ya
şav ~ilmektedir. 

Sıvasaya gelince: tn"'İlİZ sıyasa ile. 
hart nın bazı günlerinde, bazı saalte
rinde. ttpkr kriket oynar gibi. uğraşır, 
fakat sıvasa. onun yaşayışı üzerinde, 
hic bir ehemmivetli yer alamaz. Siyah 
gömlekliler, eğlenen halkın alaylı söz
leri arasında didinip dururlar. Biraz 
sonra kilisenin papazını veya işçi f rr -
kaı;ının önderini aynı inanla dinliyecek 
olan kalabalrğın önünde komiinistler 
de konuşurlar. 'Manş'm ötesinde, baş
kalarının dü üncelerine karşı, her yer
de kinden çok fazla. saygı gösterilir. 

Tek amaç: Yaşamaktır. Her ne pa
hasına olursa olsun, hangi fedak5rhk-
1a elde edilirse edilsin, bütün dilek, 
baskalarmdan daha fazla davanabil -
nıektir. İsin en güzel tarafı da İngiliz
lerin buna eris~bilmeleridir. 

İngiliz tüccarı, acaba hangi parola 
Üzerine. elinrleki malların değerini ar
hrmam?;;.a bovun eğmiştir? hayat de -
vam :?t.,..iş ve felaketin önüne geGilmiş
tir : aynı zamanda. fi atların vükselmesi
nin mevdana getiri ebileceüi memnuni
Yetsizli 'tin de önüne (!'eçilmiştir. Ses 
çıkaran olmamı tır. Vergiler çolı: yük

sektir: S lira iGin bir lira gibi. Bu ver
gilerden bir kısmının işsizlik tazmina
tına gitmekte olduğu bilinmiyen bir 
Şey değildir. İngilizler mütesanittirler, 
e~ büyük !ngiltere'nin zaferi için bir· 
bırl ... rini tutarlar. 

Sınıf kini yoktur. Böyle olmakla 
beraber Fransa'dakinden fazla sınıf far
~1 vardır. Parayı elinde bulundurup 
ıdare eden "gentry., ile bunun hemen 
ardı sıra gelen "Society,. ve "Middle 
class il • • ü . b' b' • 1 ·• c ışcı z mresı ır ıny e omuz 
omuzad•rlar ve birbirine bakmaktadır
lar p k' ~ · a ır, Hvde Park'ta dolaşan Rolls 

•0 :vce'lara bütün dikkatiyle bakar, İn -
gıltcre'rıı'n .. k k .. '11 •• b" • en yu se mumessı ennın 

,_utün haşmetleri. bütün elmaslariyle 
...-abul r · -.. .. esmınm yapıldığı sarayın kapı-
sı onuncte. rlizivC' Pirerek. saatlerce du
ruo seyreder. A lkıslar. memnun olur, 
gurur duyar. Haset etmez. 

Gecirdiği hat buhrandan kalkmamı -
Vaca ~ ın ,.. 1 . V ,_ 1 6 nan ngıltere uyanmıştır. 

ı o;ılmakt 1 1 r. İr- • a o c u~unu zannetmiş olan 
'" ı tere .. l' 

0 
• gun ın birinde, umduğu ka • 

d 
~ herbat bir halde bulunmamakta ol . 

u"'"n k f • li u es edıvermiştir • 
i avat kanunları gene hükümlerini 
craya ha 1 ın· ş amıştır. Bu yıl, yaz mevsi-

1 " k oarlıktı. 
Denild'~· 

k lkın 1 ~ne . ~ak.~lırsa, orta sınıfın 
,., nusı, ıngılız okonomisini kurtar-

t'>tır Ol bT hizd • a ı ır. Orta sınıfın hayatı, 
tirnı e ~(Fransa' da) ki gibi, para birik-
2anaege dayanmaz. Çalışan ingiliz ka-

ıgını sarf d O 'h . tini .. c er. , ı tıyarlık günle-
n güve • • r .. ı..... nını temin etmekten ziyade ....... 

'" 1.nnfnrıın::ı diiskiindür. 

Bunun içindir ki gelirini azaltmış o
lan buhran onu şaşırtamamıştır. Ha
yat pahalılığı fazlalaşmamış olduğun
dan ıasarrufun ona temin edemiyece
ği bir "yaşayış hali .. nde kalmağa mu

vaffak olabilmiştir. 
Ve işte, belki, zevk ve safa 

yerlerinin, yani tiyatrolar, sin"'malar, 
konserler, i~sizlikten en ziyade kötü 

lük görmüş olan şehirlerde bile dolup 
dolup boşalmaktadır. Buralarda, zen
ginlikle muhtaçlık, hiç bir çarpışmıya 
sebep olmadan. yanyana bulunmakta
dır. Orta sınıftan olan ingiliz tıaysiye

tini her şeyden üstün tutar. Bu haysi
yet onun eyi giyinisinde daha fazla 
göze carpar. Haysiyetin bu çocukça te
zahürüne başka memleketlerde pek 
rastlanılmaz. Yemeğin bol ve eyi olma 
sının ne ehemmiyeti vardır? ... Filvaki, 
akşam yemeği .adı altında bir sandöviç
le bir yumurta yiyen orta sınıftan ni
ce İngiliz vardır. Fakat bunlar, ku
lüplerine aylıklarını vermekte devam 
eder ve pazar günleri de, başlarına si
lindir şapkalarını giyip kilisede papa
sın verdiği öğütleri dinlerler. 

İngiltere ,resmi surette, en demok
rat memlekettir. İngiliz asilzadeleri, 
hemen her zamanı veni kanla yenileş. 
mektedir. Nitekim Kıral, filan matiye
cıyı. falan büvük sanayiciyi, şu veya 
bu tüccarla alimi - şayet eserleri tn
giltere'nin prcstiiini yükseltmişse -
ac;aJet unvımlarile sık sık taltif et

mektedir. Acaba gentry'ye bu suretle 
ı:rirmek imkanı mı ingil' ~ milletinin, 
yukarıda söylediğimiz, disiplinli tesa
nüdünün - fırkalar üstünde, rakip 
veya düc;man kiliseler üstünde - esa
sını tec;kil etmektedir? 

Kadmlar 
İngiliz kadını ev kadını değildir. 

Pu hal, evde para bulunmadığı z.aman, 
kadınm kendi üzerinde, çocuğunun ü
zerinde. kocasının elbiselerinde. adeta 
gözle görülür. Fakat İngiliz kadını, 
memleketinin içtimai hareketlerine fa

al surette istirak eder. Erkeğinden da
ha az sporcu olan İngiliz kadını, ilk 
önce kendi haklarını korumağa ve 
sonra da ,umumi sıyasaya, kabil olabil
diği kadar, vaktini verir. Bu i lerle, 
erkekten fazla uğraşır, son derece ih
tirasla, daha fazla hızla ve ekseriya a
kıllıca uğr~ır. İngiliz erkeği, bir mi
tingde bulunmak icin. ne işini ve ne 
de zcvh lni geri bırakmazken ingiliz ka 
dını, kendini alakadar eden davayı ko
rumak veya bu davanın korunduğunu 
rrörmeğe gitme-k için evini bile yüzüs
tü bırakır. 

Meslek bakımından, ingiliz kadı

nının faaliyeti bizimkinden (fran
sızlarınkinden) büsbütün başkadır. Bir 
İngiliz. kadınını bir ciçekçi mağazası
nın, hır bakkal dükkanının, bir sütha
nenin başında göremezsiniz. Fakat İn
giliz kadını bir tröst'Un bir büyük ban
kanın, bir fabrikanın mildilril olarak 

çalışır. 

Bütün bu işler arasında, aile ocağı 
ne olur? Aile ocağı. lc:oca, çocuklar, hep • 
ikinci plandadır. İşte bunun içindir kf 
t ngilterede türlü türlil kull.ipler var
dır ve gene bunun içindir ki halk ço
cukları, sokaklarda, bahçelerde sene-· 
riler gibi dolaşır, mezarlıklarda oynar, 
yüz göz kir içinde, sokak aralarında 
sessiz sadasız dolaşıp dururlar. ' 

Halbuki en ikri giden, en ateşli 

feministler arasındadır ki "evliliık e
sirliği,, adını verdikleri §eyden kati 
rurette vaz geçmiş olmakla beraber, ya
ni bekar oldukları halde, analığın ta
dını tatmak istemişlerdir. Meselfi Rö
beka Vest'in şöhretli bir muharrirden 
bir çocuğu olmuştur; Site' de büyiik bir 
tröst'Un başında çalışan ve tam femi
nist olan Doroti Evans, bekarlığıı veda 
etmi .. se de analığa etmemiştir w ... be
kfir ana,, unvanından kıvanç duymak· 
ta~rr; erkeğe kara bir hmç besliyen si· 
yah gömleklilerin başlarından ve ilk 
sofracetlerden olan Mis Ricardson 
bu hınç yüzünden , bir hafif meşreı 
kadının çocuğunu evlat edinmiştir .... 

Analık hakkından vaz geçemiyen ve 
ya vaz geçmemiş olan bu ileri feminist 
lerden bazıları iş evlenmeğe gelince 
kendilerile konuşulmaz insanlar olmak 

ta dırlar ... 
Gelelim ingilizlcrin soğuk, ihtiyat

kar, hodbin oldukları hakkındaki söz
lere: Bütün bunlar masaldan ba§ka bir 

• 
aır 

A 

umumı bir tetkik 
şey değildir. Macar milleti hariç, İngi
lizlerden daha samimi, daha misafir
perver, daha sevimli bir millet yoktur .. 

Gençlik ne haldedir? 
Gençlik ne demek? bütün ingiliz 

milleti gençtir. Büyük sanayiin ölmüş 
ve uyumağa başlamış olduğu şehirler
de, ortada dolaşan sefalete, madt-n 
'llemleketlerinde işçilerin yıllardanbeı 
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ışsiz olmasına, biraz faaliyete geç.mi 
olmakla. beraber gene herkese it vere· 
mlyen lımanlara rağmen ingiliz, duy
gularında, istikbale inanmakta gençtir 
ve onu kurtaran da işte bu gençliğidir. 
Bunu gözle görmek için, bazı günler, 
saat 7 ile gece yarısı arasında, miting
lerin en karışık kalabalıkları topladığı 
:aınanlarda, Hyde Park'a gidiniz. Ora
da aym heyecanla gelecek zamanların 

hayatı, herhangi bir ilaç, Lcnin'in, 

Hitler'in,M usolini'nin nazariyeleri kır

mızı etin eyilikleri ve yahut mimari 

sayesinde insanlığın yenileştiği hak
kında bir takım münakasalar yapılır-. 
Bütün bunlar dediğim gibi olur ve 
hepsine de alçak perdeden söylenen, 

c:etamet ordusunun mersiyevari tUrkü
leri refakat eder. Herkes bunlara ken
dini kaptırır. Herkes memnundur. 
Sonsuz bir münakaşa devam eder, gi
der ve bu sırada fevkalade hiç bir va
ka olmaz ve her sey lngiltere'de haki

katen yolundadır. 

İngiliz talebesi haylaz değildir, fa -
kat çok calışkan da değildir. Sadece 
fransız talebesine göre iki veya Gç se
ne geridedir. Bu da zihni olduğu ka -
dar akli bir gecikmedir. Dimağl ikti
darın yavaş inkisafı mektep program -
larında spora çok yer ayrılmasından 

ileri gelmektedir. Bu yüzden, dimağın 
inklşafrnm zararına olarak adale süra
tle inkişaf etmektedir. Bu inkişaf da 

fizik değil. adalidir. Yirmi yaşındaki 

bir ingiliz genci on altı yaşında gi
bi görünür. MaGlarla spor marifetle
rinden baska pek az şeye karşı alaka
duyar. Bununla beraber çok okur. fa -
kat okuduğunu kendine mal etme~. Di
mağının ancak zayıf bir mas iktidarı 

vardır. Bir kac yıl içinı'le bUtiin hun
lar yıkılır ve İngiliz otuz va•nnn gel -
dlği zaman tam surette inkisaf ederek 
dünyadaki dieer kardec;lerine yt-tisir. 
Kız tale'>e. erkeklere nazı:ıran daha yiik· 

sektir. Kadın oldu~u zaman, avnı 
yaşta olduğu halde, erkekten daha yas
lıdır. Spora daha az meraklıdır ve o -
kumağa cok zaman sarfeder. Daha cid
di olduğu ve üniversiteden çıkınca 

karsılaşacaf'.tı gücHikleri daha iyi bildi
ği için. kadın rehl:ıetinin muzaffer ol -
ması için mUcadeleye hazırlanır. Genç 
erkekler spor meydanlarında koşar, kri
ket, golf, teniste müldifatlar alır veya 
me hur kı:ıyrk yarıc;larında muvaffaki
yet kazanırken, genç kızlar kUtilphane
leri. mUtalea salonlarını doldururlar. 

Londra ilniversitesinin meşhur bir 
profesörü bana dedi ki: 

- Hepsi de üniversiteden diploma 
atarak cıkacaklar. Fakat bu diplomanın 
bUyük bir manası yoktur. Tahsilini bi
tiren herkes diploma alır. Fakat müte
addit dereceler vardır. Birinci derece· 
de çıkanlar, mualHmlikte oldukça ça -
buk bir surette iş bulacaklarından emin 
olabilirler. İkinci derecede olanlar 
bunda daha fazla zahmet tekerler. tl -
eUncü derecedekilere gelince. onlar da 
haşlarının çaresine bakıversinler. 

İngilir. taciri ve İngiliz sanayicisi 
mektep ve üniversite tahsiline. bizde 
aynı zeminde görülmiyen, bir ehemmi
yet atfederler. Bunun için, herhangi 
bir müea~se müdürünlin, muhasiple. 
rinden, daktilolarından, hatta büyük ma· 
ğazalardaki alelade satıcı kırlardan, ü
niversite diploması istediği, işçi ara -
mak için gazetelere verilen ilanlarda 
görUlUr. 

Bundan sonra da tahsil dereceleri 
ne olursa olsun her sene bir çok genç 
erkek ve kızlar hükOmetfn yardım etti
ği İ§sfzler sUrUsilnil bilyUtUrler. 

Londra talebeleri 
TalebelCT mi? onlar tatildedirler 

yanJ görülmesi mühim olan oksfordlu· 
lar tatildedirler. 

- Ne Oksford mu? Pardon, azizim, 
Kembriç talebeleri-. 

- Yok canım, nafile, bana anlata -

- Sen de bana ... 
Harptan evelki iki talebe arasında 

mütebessim bir eda ne başlıyan böyle 
bir münakaşa esasen pek ileri gidemez. 
Zaten Oksford da, Kembriç de tatil ol
duğu için ben de hiç bir şey söylemi • 
yece~im. 

Fakat Londra? 
Londra'daki Kings Kollec, acne so

nu imtihanlarını takip eden uykuya ya
vaş yavaş dalıyor. BUyük. geniş hah -
çede talebeler yere yatmış. dinteniyor
lar, bazıları da, hole giden bilylik pe -
ronuo merdivenleri Uzerinc oturmuş. 

esniyorlar. Kimisi başlarına kız sapka
larr giymişler, bir merdivenin trabıza
nındao kayıyorlar. Yakıcı gün sin al -
tında uyumayanların hepsi de, mektebi 
muhafaza eden paratünerin Ustüne bir 
eski şemsiyenin takılmasını aeyredi -

yorlar. Bir hintli bu taşkınlığa, şark

lılara mahsus bir istihfafla ba· 
kıyor. Ama, bahsederim ki o da arka· 
daşlariyle beraber gUlmek için can atı· 

yor. 
- İmtihanlar mı? Netiy~yi sekiz 

güne kadar öğreneceğiz. Sonra ne ml 
yapacağız? Bir dakika bile kaybetme
den kendimizi işsizler listesine yazdr • 
rıp para alacağız. Yaşamak ne güzel .. 

- Aptal! dddt şeylerden konuşsan 
daha iyi edersin. Matmar.el. Mezon-La· 
fit'te tazı yarışları ne zaman yapılır? 

Ben: 
- Maalesef .. bilmiyorum ... 
Biraz evel hintlinin kora bem:iyen 

gözlerinde arkadaşlarına karşı gördiı -
ğüm istihfaf tamamen genç ingili-.in 
çelik gözlerine gecti ve beni bu istih
fafla t-ziyor. Yüzünü benden çevirdi, 
çünkü artık onu alakadar etmiyor•m, 
ve şemsiyeyi takan arkadaslarının } a -
nına gitmek için yeniden da:na tırman· 
dı. 

f:toıı' dahiler 
Eton: Çok güzel, sessiz olan ve ta· 

mamen eski İngiltere'yi hatırlatan bu 
şehir, Vindsor'un şahane bakışları al -
tında tatlı tatlı yaşıyor. Redingot çiz
gili pantalon, silindir şapka giymiş 
geneler acele acele sokaklarda dola ı • 
yorlar. Kimisinin koltuğunda bir ka" un 
kimisinin koltuğunda bir şurup şi e i 
kimisinin koltuğunda da. hıgat büyük· 
lfüHinıie kocaman kitaplar var. B ı-

1arı yakalarına bir çiçek takmıslar. Kü
ciıklcr de silindir şapka giymisl r, 
bazı çocukların taşıdı~ı devrik yaka
lardan da genç yüzleri çıkıyor. Kimi
si boylarının ufaklığına ra~men. redin
got giymenin tuhaflığından çekinmi
yorlar, bazıları ancak kısa ceket giy

meye cesaret edebiliyorlar. 
Bir kaç grup, elleri ceplerinde tek 

sıra üstünde yürüyerek kaldırımı kapa
tıyorlar. 

Bütün bu çocuklar neye benziyor
lar biliyor musunuz? En şişmanları, en 
az şık olanları geçen asrın tahsildarla
rına, en gfizide ve en ednlıları da genç 
hovardalara benziyorlar. En ince, en 
şık, en güzel olanlar, elbise değiştirmic; 
muzik hol kızlarını andırıyorlar. Dar 
ve dü ilk omuzlar, mütebessim ve pem -
be bir yüz, hem mahçup, hem cesaretli 

bir bakış .. 
Cok ciddi bir kıyafetle ko§an yahut 

dolaşan bu kalabalık Eton'dur, Eton'un 
talebeleri. İngiltere'nin ve aristokrasi
nin en mümtaz çocuklarıdır. Bu kala· 
balığa bazı yabancı prenslerle büyük ve 
zengin burjuvaziye mensup bazı unsur

lar da kanşryor. 
Şapkalannı biraz fazlaca kulakları • 

nın üzerine indiriyorlar. Bu şapka ek
seriya ezik ve buruşuktur ve Şarlo'yu 

bile aldatabilir. 
Kotlejin profesörlerinden birine şap· 

kalann bu halini g8sterip de bu çocuk· 
lara biraz da şapkalarını aüpUnnek öğ
retilmesini tavsiye edersem, bana şu 

cevabı •erecek: 
- Fakat siz bir ~y bilmiyorsunuz, 

cahil matmazel. Bu, ş11klığın, inceliğin 
en iistUnUdUr. Şapka ne kadar pis ve 
biçimsizse, talebe de o kadar §ık addo • 

lunur. 
Altıncı Hanri tarafından on beşin· 

ci asırda açtırılan bu kollej ilkönce 
halk çocuktan araıında çıkan en eyi ta 
lebelere tahsis olunmuştu. Burada gör
dUkleri tahsil öyle idi ki, bunun yük
sekliğini anlıyan asilzadeler bundan 
istifade etmek istediler. Lord çocukla
rı ve bu çocukların arkadaslarr da E
ton kollejinde tahsil etmeğe başladı! r 
ve para vererek okudukları için kollej 
onları kabul etmekle kalmadı, tercih 
bile etti ve bu vüzden de nara vererek 
okuyan taleheler co~aldı. Buı;in F.ton 
kolleiine giden 1060 t"leheden valnız 
60 ı hlikilmet hes.:ıbına okuyoı. Bunl r 
cemi)'·etin herhangi sınıfına men u"> '>

turlarsa olsunlar. rriis:ıb.,ka ile 1. ' 1 
olunuyorlar. fa1·:ıt bir nro'e ö ;., •-
na söyledi~ine göre, ır'lic;al,"lrn. i 1 ·~ı
leje giren coculdnr yalnız burjuvazi e 

mensup olanlardır. 

Profesör dev.:m etti: 
- f şçi sınıfına mcns1 p akıllı ir 

çocuk da Eton kollejine ircbilir F • 
kat şimdiye kadar böyle bir şey or 1-
memiştir. Fakat bundan, amc1e ÇOC' ':-

lnrının zek5 itibarile daha .. ' 
tarı man:ısını anlamayın. ln i'i " 1-
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kmda mübateıa derecesine varan, hiç 
bir yerde görUlmemiş bir "ıilsilei me
ratip., duygusu vardır. Halk prensip· 
lerine çok sadık olduğu için hiç bir za 
man "ıosyete., ye mensup olanların ya
ıayııına yakından karışmak istemez 1 

- Neden? Çekindiği, utandığı ya
hut kibirli olduğu için mi? 

- Hayır, bu da halkın mukabil 
"snobi:r.m,, i. 

"Burada nasıl yaşandığını görmek 
istiyorsunuz. Eton küçücük bir kıral
lrktır. Onun kendisine mahsus yaşayış 
tarzı ,adetleri vardır. Eton hiikfımet 

içinde bir hükumettir. Talebelerimiz 
1nvittere'nin en eyi ailelerindendir. 
Fakat ı:ıkılh talebeler en cok hükumet 
hesabına okuvanfar arasında görülü-

ı 
hatinin 'üpheli kalmasından istifade e
der. 

"Bu değnek cezasrndan bal!ka fair 
play'a riayet etmiyen ıpor ekipleri 
kaptanlara tatbik edilen sopa cezası da 
vardır. Fakat bu ceza ancak müdürün 
kabulünden sonra tatbik edilebilir.,, 

Redingotlu, silindir şapkalı ciddi 
gençler önümüzden ge~iyorlar ve pro. 
fesörlerini, parmaklarınrn belirsiz bir 
hareketile selamlıyorlar. Bu ciddi cen
tilmenlerin sandalye üzerinde panta
lonsuz olduklarr halde dayak yemeleri
ni güçlükle tasavvur edebiliyorum .... 

Çok karanlık bir sınıfta, bir fran
sızca dersinde hazır bulundum. 20 genç 
talebenin her birini ayrı ayrı bana tak
dim ettiler. Bunlardan birisi de bir 
Hesse prensi idi. Hepsi de biribiri ar-

yor. Bunlar }evlidir. Ötekiler, yani , kası sıra sarı saçlarının köklerine ka
dar kızardılar. Yalnız genç bir hintli 
yerlere kadar eğilerek fransızca bir
kaç l<elime mırıldandı. 

sosyeteye mensup bin gene, şehirde 

kendilerine tahsis olunan 40 evde otu
ruyorlar. Her evde 25 talebe vardır. 

Bunlar orada, bir kolici profesörü ile 
karısının nezareti altında yasarlar. Bu 
profesör her talebenin velisidir ve 
kollej ona. talebeye baktığı için haylı 
büyük bir oara verir. 

"Eton'da çalışılıp calısılmarlığınr 

soruyorsunuz. Tabii çalısılır. Falcat 
siz fransız olduğunuz icin. bahsede
rim ki burada kimsenin çahsmadığını 
söy1iveceksiniz. 

Talebe sabahları saat yerliye çeyrek 
kala lcalkar; 

Saat vedi bııcuktan sekiz bucuğa ka
dar derse cahşır; 

Saat sekiz buçuktan dokuza kadar 
kahvaltı eder: 

Saat dokuzdan ona kadar derse ça
lışır; 

Saat ondan onu çeyrek geçeye ka-
dar ibadet eder: 

Saat ondan on bire kadar ders okur; 
Yanm saat teneffüs vardır; 
Saat on bir buçuktan yarıma kadar 

yeniden ders okur: 
Saat ikiye kadar teneffüs: 
Öğle yemeği: 

Saat iki buçuktan dörde kadar spor: 
Saat dörtten beşe kadar ders: 
Beş bucuğa kadar çay; 
Saat 5 hucuktan altıyı çeyrek gece 

ye kadar ders: 

Saat sekiz buçuğa kadar spor vey<' 
t~neffils; 

Saat sekiz buçukta akşam yemeği: 

Akgam yemeğinden sonra talebe o
dalarına gider ve aralarında toplana
rak geç vakte kadar konuşur veya der
ıe çalışırlar. 

BUtün bu program talebenin büvük 
bir dimağ yorgunluğuna uğrıyacağmı 

zannettirmiyor. 

Eton' ı ~t..i talebenin hepsi çok sıh

hatli görünüyorlar. 

- Peki bunun neticesi nedir? bu 
çocuklar hayata atılınca ne yaparlar 

- · Sosyete adamı olurlar, nazır o
lurlar; hatta kırat olanlar bile vardır. 
Babalarından büyük arazi tevarü!I e
denler orada yaşarlar, ava giderler ve 
eski tngiltere'nin hüsnii şöhretini ko

Tumak icin çok çalrsırlar. 
"Disiolinimiz co1<: srkıdır. Biraz 

sonra sınıfları gezerken biri büyük, bi
ri kiiciik iki tane sandalveve (Billot) 
benzer şey göreceksiniz. Siz bunların 
neye yaradı~rnı bilemezsiniz. Bunlar 
taleheye kırbaçla vururken kullanılır. 

- Kırbaç mı? 

- Daha doğrusu, değnek ... Biz bir 
talebeyi tekdir etti ğ-imiz zaman, velisi
ne hı1ber veririz. İkinci defa tekdir edi
lirse. talebe J:lt ince veya yunanca bir 
metinden iki üç yüz satır kopye eder 
ve hu kfiğıtlarını velisi imzalar. O çiin
cü def;a tekdir edilirse - tabii bii'liık 
kabahatler için - çocuğun yaşı n! o
hırsa olsun. san~alvenin üzerine çö
melt;ıir. nantalonu çıkartılır ve ko11e. 
iin nıii~iirti davai!ı atar. Değne~in iki 
defa kullanılması adet olmadığı ıcın. 

d:wak deiTne~in kırılmasına kadar sü
rer .. 

''Nizamname mucibi dayak cezası 

"m kt .. bi., itiharmı düsürecek surette 
tavır ve hareketlerde bulunanlara tat
bik edilir. 

- Cc7ayı mucip olan bu hareketler 
"\elerdir? 

- Oh .... talebelerimizn hayali çok 
zenig-n .. Bununla beraber, faraza yalan 
söylemek, dayak cezasını istilzam e-

' der, çünkü bir centilmen yalan söyle-
mez. Talebenin bizi aldattığını gözü
müzle görmezsek inanmamak prensipi
mi .. r1ir, onun için talebe daima, kaba-

Kiliseyi gezdirmek için yanıma bir 
talebe kattılar. Kendisine sordum: 

- Kolleiden çıkınca ne yapacaksı

nız? Oksforda mı, Kembriç'e mi gide
ceksiniz? 

- Ne yapacağımı ben de bilmiyo
rum, zaten ben pek akıllı değilim. 

Burada guldil. Yalnız müsabaka ile gi
renler cok akıllı -Oluyorlar. 

- Tevazuunuzdan mı böyle söylü
yorsunuz? 

- Hayır, hakikati söylüyorum. 
Talebelerin vaşadıkları kırk evden 

birinde, içlerinden birinin odası. Bir 
çocuk doğar doğmaz babası ve anası o
nu kolleje ve seçtikleri eve yazdırıyor
lar. Duvarlarda, sporda kazanılmış 

mükafatlar. şöminenin üstünde aile re
-ıimleri. bazılarının bao;;ında taç olan 
beyaz saçlı leydiler. Yemiş dolu bir do
lap: beyazlanmağa başlryan cukulata
lar, rece! kavanozları. ucuz şekerleme
ler, herkesin kendine ait yiyeceği. Ye
re atılmış bir pantalon, sahibinin bir
az eve! bu pantalondan cıktığını gös
teriyor. Askı pantalonun üstünde. Pan
talon da yerde. bir daire şeklini almıs, 
duruyor. Kendisine hizmet ettirmeğe 

alışmış gençlere mahsus bir dağınık
lık. Şöminenin üstünde bir terlik, kan
·\ilin ilstünde bir kundura görürseniz 
hu ,hizmetçinin daha gelmediğine işa
rottir. Bir tuvalet masası, küçücük bir 

l= lTen ve bir su ibriği. Eton'da odalar-
akar su bulunmaz. Evdeki biricik 

banyo da talebeye haftada ancak iki 
defa buıvo yapmak i ~dinını verebilir . 

(..ay Salonları 
İki tane olan Tuch Shop'lar bütün 

kollejin en çok sevilen yeri ... Bunları 
talebelere mahsus çay salonu, manav, 
bakkal ve bar diye tavsif edebiliriz. 
Çay salonları şehirdeki bir kooperati
fe bağlr kulüp nevinden yerlerdir. 

Redingot yahut spor kostümü giy
miş, silindir şapka veya kasketli tale
beler, birkaç d11kik -. serbest kalınca, 

yahut iki ders arasında hemen bu sa· 
lonlara koşuyorlar ve saı-t kaç olurs-ı 

r'sun et sebze, bu.zıı.ı meyva gibi şey
ler yiyip frenk üzümü yahut ağaç çi
leğinden yapılmış türlü tüdil şur•ıolar 
içiyorlar. 

Hizmetçi bana: 

- Bütün gün yiyorlar. Dedi. Kah
valtı biter bitmez buraya koşup yeni
den yemeğe başlıyorlar. Saat iki bu
çukta, yani yemekten sonra gelip gene 
viyorlar. Evlerinde, yahut kollejde çay 
içtikten sonra bir tane de burada içi
yorlar ve cayla beraber birçok şeyler 
yiyorlar. Bundan sonra da akşam ye
meğine kadar haJa ağzı oynıyan talebe
ler var. Şunlara bakın 1 insan, kıtlrk

tan çıkmış zannetmiyor mu? 
Gazeteler geldi. Bütün çocuklar ko

şuşuyorlar. Silindir şapkaları arkaya 
itiyorlar, sandaleyelere tersine oturup 
önce spor havadislerini okuyorlar, on
dan sonra da. parça parça doğranan 
ki.içtik hanıma ait tahkikatın ilerleyi
sine dalgın ve seri bir göz gezdiriyor
lar. Bir taraftan dondurma kaşıklarını 

cilalamak ister gibi yatarlarken, ya
hut da kocaman bir çokolatayı büyük 
lokmalarla yerlerken, öte taraftan da 
bir noter gibi ciddi tavırlar takınarak 
münakaşa ediyorlar. İçlerinden biri 
hülyaya dalmış, ayakları masaya daya
lı, bakışları dalgrn, ileri geri sallanı
yor. 

Çanrn çalışı bu umumt tembelliğe 

nihayet verdi. Spor vakti gelmişti. Hep 
si ırmağa koştular. 

Adalelerini ,ciğerlerini inkişaf et
tirmek için büyük spor meydanlarr, 
nehirde kayıkları olan, uslu akıllı o-

HAKlMfYETİ MlLLlYE 

turup da banyo yapan on beş kadar 
genç kıza büyük bir kayıtsızhkla ha

kan bu genç ingilizler beni ne kaclar 
sevindirdi, bilseniz 1 kızlarla konuş

tukları zaman söyledikleri sözler, na· 

sıl yüzmek lazım olduğu hakkındaki 

nasihatlerden ibaret. Bizim mektepli

ler onları görseler, gözlerine inanma2' 
lardı ... Sonra ceplerinden gazetelerinı 
çıkarrp yeniden okumağa koyuluyor· 
lar .• 

HAYAT PAHAL\L\G l 
MUKAYESE.Si l 

RAN SADA \ NG il TE R~C>E l 
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TAM .TAKlM E"LBiSf 

O saat bir şey yapıyormuş gibi gö
rünmenin bile lazım olmadığı tatlı sa
attir. 

Saat sekiz buçuk. Çan çalıyor ve 

hükftmet hesabına okuyanlar kolleje, 

ötekiler de evlerine doğru koşmağa 

başlıyorlar. Herkes biribirini itip ka· 

kıyor, çünkü ıpor kostümünü çıkarıp 
yerine şeritli siyah elbise giymek ve 
beyaz krravat takmak lazım. Biraz son
ra açık pençerelerden, süvare elbisesi 
giymiş ev sahibinin ve kaqsının, ma-

1 
sanın bir başına oturarak riyaset ettik
leri u.zun yemek salonlarrnr görece
ğim. Yemek hemen hemen ~ssiz geçi
vor. Gençlerin bu resmi sıkıntılı ye-
meği bir an evci bitirip odalarına koş
mak. sararan çikolataları, pamuk gibi 
incirleri, tuzlu pastaları ve daha bin 
türlü tatlı ~eyleri yemek için can attık
ları görülüyor. Ve hiç süphesiz bu 
zengin çocuklarının önüne, bizim ma
halle çocuklarının yedikleri basit şey
leri getirseler. onlar da yemekler ara
sında şerefli bir yer alacak. 

J • ayt Çı• pı•I' ,/,./,·i/ı•r 

Vayt Cepel mahallesinde bir ilk 

mektep. Londra şehir meclisi benim 

~eznıem için en yeni .en geniş ve ken

disinin en çok iftihar ettiği mektep

lerden birini seçti ve hakkı da var. 

Küçük çocukların odasında, on Uç 

avlık kırmızı yanaklı bir bebek, gözle

rini bir noktaya dikmiş a~hyor ve be

şi ~inde kımıldamadan yatıyor. Bir 

sUtnine, endişeli bir tavırla ona doğru 

eğildi ve ninni söylüyor. Fakat çocuk 

aldırmıyor, durup dinlenmeden ağla 

mrya devam ediyor. 

- Hastamı diye sordum. 

- Ateşi var. Cumartesi giinü onu 

annesine verdiğim zaman öyle iyi idi ki.. 

Ama ne yaparsınız, dün pazardı, bU
tUn aile sarhoş olmuşlar. Bebeğe de çok 
bira içi nni-şlerl 

- Bira mı? on üç aylık bir çocuğa 
mı? .... 

- Maalesef biz aileleri kontrol ede

miyoruz ki... Çocukları meyhanelere 

götürüp içki içiriyorlar. Hafta sonun
da bu çocuk adam akıllı eyileşecek 

ama pazartesi günU bana onu aynı hal
de ~eri getirecekler. 

Ben içeri girince öteki çocuklar 
kalktılar. Bazıları b-ına kollarını ula
tıp güllimsUyor. Ben çıkar çıkmaz hep
si birden ağlamağa başladılar. 

Sütnine anlattı: 

- Sid şapkalr görünce anneleri 
zannettiler. Gitti ğintzi gördtikleri için 
ağlıyorlar. 

Beş yatındaki bUyUkler sulu boya 
reılm yapıyorlar, hem de aahi_cl boya
larla .... 

İçeri girince bütün ıınıf ayağa kalk 

tr. Kıı:. erkek; aıaka yahut, ıişman 

hepıl karııık. Fakat hepsinin yUzle
0

ri 

aarı. Elbl1elerinden ıefalet akıyor. Şu 

nu söylemek !Azım ki, umumiyetle 

halk arasında İngiliz anneleri ailenin 

rahatile pek: de ufrafQlıyorlar. Bunu 

anlamak için de sokaklarda beşer altı

şar dolaşan, yırtrk pırtık şeyler giy

mlt çocukları görmek yeter. Büyükler, 

yani altı, yedi yaşında olanlar, bir sil

rU çocuğu idare ediyorlar ve bunların 

üç dört aylık olan en kUçUğU, yüzU 

kir içinde, büyüklerin kollarında uyu

yor. yahut ağlryor. Siyah yanaklar, 

çıplak ayaklar; tabii ayaklarının ya
naklarından daha temiz olduğunu zan
netmezsinlz .... 

Ben girince çocukların ayağa kalk

tıklarını söylemiştim. Franaa'dan ge

len madama söylemek için kendilerine 
ezberletllmlf olan "Bonjur Madam,, 
cUmlesinl hep. bir ağızdan ıöylüyor
lar. 

Bu çocuklar mektepte, evlerinde 
göremedikleri bir rahatlık buluyorlar. 
Mektepte Kudüs'ten, Lehistan'ın ge • 
to'larından gelmiş, taliin kendilerine 
en ufak bir gülüşünü bile gönnemiş o
lanlar var ... 

Bahçede genç bir muallime dolaşı
yor. Çocuklar etrafını almışlar, bazıla
rı onun eteklerine takılıyor. Öteki ço
cuklar da yere tebeşirle kaydırak çiz-

gileri çizmişler. Bir küçük kız harıl 

harıl burnunu karıştırıyor. En geride, 
• yeşile boyanmış bir tahta perdenin ar
kasında mini minileri bir hademe ka
dının nezareti altında, tabii ve mühim 
bir iş görüyorlar. 

Londra'da. · Paris'te, Madrit'te; pa
h ut sadece Marsilya'da, Lilde, Lyon
da veya Brest'teı her adam kendi va
tanının, kendi memleketinin bir ala
metini taşır. Fakat çocuklar öyle de
ğil. İnsanlığın mütebaki kısmına naza
ran çocukların iilemşiimul olmak gibi 
bir rüçhanları var: çocukluk beynelmi
leldir, çünkü her zaman olduğu gibi 
görünür, değişmez. 
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Japon rekabetinin 
bazı sırları 

Yazan: M. C. Oduoye 

Yokohama Ticaret odası reisi 

Japonyaya geldiğim zaman birinci 

teşrinde tam kırk sene olacak. Yokoha

mada bir amelenin gündeliği 'iO santim, 

bi · kadın işçinin giindeliği 25 c:ır.tin.di. 

Bir hizmetçiye ayda 5 yen veriliyordu. 

Filvaki hu 5 venle 5(\ rin elde edili

yordu ve her rine karşılık da bir ş.cv sa

tın alınabiliyordu. (bebek, manclarina, 

şekerleme vesaire). 

Bugün vasati olarak işçi giındclikleri 

bir erkek amele için günde 8 frank 

( 1 yen 60) ve bir kadın işçi için de 4 

frank (0,80 yen), yani kırk yıl önceye 

göre 16 defa daha yüksektir. 

Avrupada amele gündeliklerinin art

ması nasıl olursa olsun, Ardeche, Dromc 

yahut Hanks-Alpes'teki iplik fabrikala

rından birinde 1894 yılında günde on 

saat çalışarak 1 frank 15 santim kaza

nan bir kadın işçinin bugün 16 defa da

ha fazla, yani 18 frank 40 santim kazan

dığım ummuyorum. 

Bunun için, Japonyadaki gündelikle· 

rin bizimkilerden daha az olduklarım, 

ancak gündelik artışının daha rasyonel 

bir biçimde yapıldığını söylemek gerek

tir Ayrıca, yılın ilk günü gündelikler 

her yıl onüç ay hesabiyle verilmektedir 

ki, bu yüzden de işçiler bir aylık fazla 

gündelik almaktadırlar. 

Bundan başka Japonyada, Fransada

ki gibi soysal sigorta olmadıktan bapa 
Japonyanın yüzlerce mlly• MV&f -. 

cu da yoktur. 

Çalışma saatlerinin aayıa meaeloll a. 
alaka vericidir. Japon aanqtlııCSe ~ 

d olarak haftada 50 veya GO aaat ~ 

lır. Pazar glinlui her zaman tatil de. 

ğildir; fakat birçok başka tatil günleri 

olduğu gibi, sanatların mahiyetine göre 

senede iki defa, sekizden on giine k:a· 

dar sUren dinlenme zamanlan vardır. 

Yukarıda yazdıklarımıza göre, Japoll 

ya nasıl oluyor da bir biatktetf 65 fran

ga, bir kilo aaati 180 franga, bir çift te

nis kundurasını 2 franga aatabiliyorl 

Cevap baaitti: Yen tanjınm dütmeıı.in

den ... 

1931 ıanjına ıöre (1 yen 12 frank 

75 he&abfyle) 14 yenlik bir bisikletin 65 

yerine 180 franga, bir kilo aaatfn 180 

frank yerine 51 O franga ve bir çift tenis 

kundurasının da 2 frank yerine 5 fran
ga satılması gerekti. 

Y~nin iki yılda yüzde altmış nispe. 

tinde dU~mesi, Francıada frangın yüzde 

seksen nispetinde düstüğ:i zamanda ol

duğu gibi, yaşama değerini de aynı nis

pet içinde arttırmamıştır. Bir mektu· 

bun posta parası bugün de 3 sendir. 

işçi glindeliklcri oynamamıştır. Pirincin 

değeri artmamış, hatta eksilmi~tir. (Hal

buki blz:de ekmeğin rlej:!eri 0,40 frank

tan 2 frank 50 ye çıktı.) 

İşte Japonyanm korkunç rekabetinin 

sırrı bundadır. İşin iç yüzünü hilmiyen

ler Japonyanm damping yaptığını baF,ı

rarak ıöylemckte, fakat şunu ilave etme

mektedirler: 

"Japonyadan bir çift ipek çorap ge

tirtip bunu alıcıya s~kiz franga fatura 

edersem, alıcının vermesi lazım olan pa
ra şudur : 

8 Frank çorabın j:ıponyadaki değeri 

9.17 ,, düzünede 100 frank hesabile 

Fransada alınan gümrük 

4 .29 ,, %2S kambiyo telafi munzam 

resmi 

1.29 ,, o/ı-6 giren maldan alınan ver-

gi (ithalat resmi) 

44 " %2 

23.19 Frank, yani Japonyadaki değerin 

üç misli. 

Japon fabrikacısı bana çifti 8 franga 

çorap sattıktan sonra ortaklarına % 20 

kar payı veriyor. Büyük şir~tler yüs· 

de yirmi ile otuz ara •mda pay verdild~ 

ri gibi, yüzde sekiz ile oniki arasında o

lan k~rlar da sık sık ;:örülür." 



HAKl~l\ ETi MtLLIYE 

Uliısevi l(öycüleri 
tası J Uıuscvi köycüler kolu dün kenel bir 

toplantı yapmıştır. 'l'op!antıya 200 il· 
Ye gelmiştir. Topl..ınttyı köycüler kolu 
başkanı Kemal Bey açmış ve özdil ile 
güzel bir aydış vermi§ ve çok alkışlan· 
ınıştır. Bundan sonra komitenin ver· 
diği savu üzere çalışan takımlar kurul· 
muştur ki, bu takımların başları ile Ü• 

Yelerinin adları aşağıda yazılmıştır. 
lier takımın bir başı ile bir yazganı 
vardır. Ayrıca da l:omitenin her uye· 
•i bir takımın başkanlığını üstiine al· 
ınıştır. Bunlar takımları çalşma yolu
na götüreceklerdir ve komite ile takım
lar arasında elçilik bükümünü görecek
lerdir. Takımlar yaptıkları ve yapmak 
istedikleri işleri komitenin elçi üyesi
ne bildirecek, o da komiteye, komite 
~şkanı da idare heyetine söyliyecek
tır. Toplantı çok iyi olmuştur. Kol 
tlyelerine komitcc<: çay verilmiştir. 
lroUar bugünden kelli çahşmağa başla
ınışlardır. Kurulan takımlarla takım 
başları ve yazganları ve elçi üyeleri 
tunlardır : 

Bilgi ve kültür takımı - Takımba-
1~ Suphi Rıza Bey, yazganı Raşit Veh
bı Beydir. Elçi üye de Rıza Avni Bey
dir. 

Bayındırlık takımı - Takımbaşı Na· 

fıa BaJmühendisi Muammer Bey, üye 

tlçi de komite başkanı Kemal beydir. 

ı, kovalama takımı - Takımbaşı 
l>iv~nı Muhasebat mürakiplerinden Se 
ıai bey, yazganı Belediye sicil memuru 
Sait bey, elçi üyesi gene komite başkanı 
kemal beydir. 

Ökonomik ve imece takımı - Elçi 
tiye Nihat Şevket bey, takımbaşı Çulha 
oğlu Mehmet bey, yazgan Hüseyin bey
dir. 

. Ekim öğüt takımı - Elçi üye Ke
tun Ömer bey, takımbaşı ErkekLisesi 
0kutucularından Zihni beydir. 

Sağlık ve soysal takımı - Elçi üye 

l>r. Celal bey, takımbaşı Dr Bedi Şa-
1r· ır hey, yazgan Dr. Atıf beydir. 

Takımlar haftada bir ulusevinde top 
lanacaklardır. Bundan başka komite 
~Şkanı ve üyeleri Kutludüğün köyüne 
Cidcrek köy çocuklarına kitap, defter, 
~leın, kağıt dağıtmışlardır. Dr. Celal 
bey köylülerin ağnlıklarma bakmış ve 
~hadan ilaç vermiştir. lHiçlar Uluse· 
~n.ee alınmıştır. K<>mite ve takım üye-

rı •ık sık köylere gidecekler ve köy-
tillülc alanında çalışacaklardır. lstek 
SOktur. 

SACLIK ve SOYSAL TAKIMI 

Baytar Fakülte Dilaver Şevki bey, 
Bahadürünnar bey, Hüsnü bey, Sıddık 
bey, Mehmet hey, Numan Mue.tafa bey, 
Halil Orhan bey, Hasan Fehmi bey, Ha 
san Şevki bey, İbrahim bey.Feyzi bey, 
Zira:ıt Enstitüsünde Has"'n Selçuk bey, 
Baytar Fakültesinde M. Veysi b~y, 

ôKONOMİ ve 1MECE TAKIMI 

Divanı Muhasebat Mürcıkiplerinden 
Sezai 'oey, Çulha zade Mehmet bey, As· 
keri F. tüfek kısmın.-ta şube memuru 
Salim hey, Su işleri kontrorölü İhsan 
bey, Tcıyyare Cemiyetinde Merkez Tef 
tiş şubesinde Kutsi bey, Belediye muha 
sebesinde Mazhar ve Şevket beyler, Hu
kuk Fakülte-sinde 2. 259 Cemal bey, 
Yüksek Ziraat Enstitüsünde 350 Hi.t

seyin bey. 
Takımbaşı Çulha z. Mehmet bey, 
Takım yazganr Hliseyin bey, 
Bamta§ ve etçi üyesi kooperatifçi 

Mithat bey. 

tŞ KOVALAMA TAKIMI 

Takımbaşı Divanı Muhasebattan Se
zai bey, 

Yazgan Belediyeden Sait bey, 
Üyeler: Belediyeden Zeki, Mazlum, 

Mi.ışteba, Bedriye, Reşat, Vicdan Nec

det, Remzi, Hakkı Hanım ve ~beyler, 

Hasanpaşa fırınında Halit bey, Ahmet 

Bican bey. Ziraat Bankasında Tuğrul, 
Belediye Fen işlerinden Tevfik, Va· 
mık, Fuat, Cemal Mehmet Ali beyler. 

BİT"Gİ. KÜLTÜR TAKIMI ÜYESİ 

Suphi Rıza, Ahmet Nidai, Muhar· 
rem Rıza, Şinasr, Ömer, Abidin, Raşit 
Vehbi, Refik, Ziya Hasan Ferit, Os
man Cemal, Ural, Rüştü, Mustafa, Sait 

Murat, Baki, Hüseyin, Şinasi, Mesut 
Namık ve Niyazi beyler. 

------·-----.::::..-
ÇAınkırı - Kastamonu 

f nthol nıa<;ı 

Çankrr, 10 (A.A.) - Çankırı-Kas. 
tamonu fuabolcuları arasında dün Kas.
tamonu'da yapılan maçı sıfıra karıı üçle 
Çankırı oyunculan ka7.anmı§hr. 

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Bayramı 

K az/11 maden ocaklarrnda 17 numaralı kuyu alzındaki bDyük uanı8t 

8 son teşrin, Zonguldağın "Uzun nü ilk defa bulan "Uzun Mehmet,, 81· 

Mehmet,, bayramıdır. Uzun Mehmet, kerliğini bahriye emrinde yapmıttı. 

Tilrkiyede maden kömürünü ilk defa Bahriyenin her aene terhis ettiği aske-
meydana çıkaran milli bir kahraman- re, vaktin eyi düşünen bahriye zabitle-
dır. ri donanmanın yaktığı ingiliz kömür· 

Siirlle köyliiJerlf" konuşmalar Bugün Türkiye iktısadiyatında bi- lerini nümune olarak gösteriyorlar ve 
rinci plSnda gelen Zonguldak kömür memleketlerine döndükleri zaman bu 

Siirt, 10 (A.A.) - Halkevi atlı spor- hav zasındaki taş kömürün ilk keşfinin taşkömürün benzerini aramalarını, bu-
cuları Vali Beyle birlikte köy kanunu- hazin ve acıklı bir hikayesi vardır. lanların mükafatlandmlacağını aöylU-
nun tatbik edilmekte oldugwu köylere gı·- yorJardr Gene bu denı' zab.tler·n·n 

BAYINDIRLIK TAKIMI "Uzun Mehmet,. hundan 106 yıl ön- · z 1 1 1 

dcrek halk ile, onların ihtiyaçları hak- f°k"r t "kl ·1 d d• h lkl l R ce Ereğlinin "Kestaneci,, köyünde ta~ 1 1 ve eşvı erı e e pa ışa ne 

cı •• eis: Muammer B. Nafıa Ba~mühetı• kındA konuşmuşlardır. Bu konuşmalar Mahmut bir irade çıkarmış, memleke-I 1 · kömürü bulmadan eve! türk milleti, 
~· Üyeler: Fuat bey Belediye Fen köy Ü er üzerınde İyi tesirle.- bıralmn§- tin her tarafında t3şkömüril aranması-

lıtudürü, Asım bey Belediye Fen Mü- tır. donanmanın. tophane, darphane ve ter- nı emretmişti. 
d" sane ~ibi fabrikaların mahrukatı için 

\ir Muavini, Tahsin bey mimar, Re- b 1 Bahriye neferi "Uzun Mehmet,, kö-
fiJc Boln'da sııor işlt>ri ya ancı de\"let ere milyonlarca lira ö-
be be~, Ahmet Müfit bey, Muhittin ~ diiyordu. Memleketin ihtiyaçlarını kar yüne döndükten sonra yılmaz bir azim-
r y, Saım bey mühendis, Eşref bey, Ha Bclu, 10 (A.A.) - Halkevi spor ko- şıladıktan sonra esaslı bir gelir kapısı- le nümunesini beraber getirdiği taş-
lltı bey Hususi Muhasebe Müdürü, A· mitesi cençleri ve memleketin ileri ge- nı da açacak olan maden kömürü top· kömürü aramağa koyulmuş ve nihayet ;rn .bey Hususi Muhasebe Mümeyyizi, len okur yazarları Hnlkevinde bir top. raklarımızda gömülü bir hazine halin- kör taliinin eseri olarak değil, bir 
c:~ıa l:Ianım Su işlerinde, Orhan bey, lanb yaptılar. Yeııilova adlı bir spor ku- de dururken osmanh hükumeti devrin- arac;trrma aşkının hayırlı neticesi ola-
Şe aı bey ressam, İbrahim Naci bey, lübünün kurulmnsr kararla~tı. Yasası ya de her sahada oldu~u gibi kömür yü- rak havzanın ilk maden damarını bul· 
~i..,~et hey Hususi Muhaselre M. Mu- pıldı ve idare edce .. k iiycleri seçildi. ziinden de memleketin serveti harice muştur. 
lf ~· Mehmet Ali bey Su Müdürü, Ra- Bolu'cla spor işleri her gün biraz da- akro giderdi. ''Uzun Mehmet., mevsimin hasat sa. 

Y Su Muhasebecisi. ha canlanmtktadrr. Zonguldak h.•vzasrndaki taşkömürü nu olması miinasebetile tarlasından 
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Günahım 
(~ıEA cur..r A) 

lazan· AN • 
NJE VIVANTI 

Birinci b(;Jüm 

.... l 
ı ~llJ Gott ·11 l>e11 wı rechte Gunst crweisen 

.SChickt Er • d. . W J !! ın ıe weıte e t.-,. 
ten~~ riiz~an, çi•idi rengi gök, 

.. 
11 

arn çıçeği renginde deniz. 
tfinc;ıouan! •• kocaman provasını 
tc litn c Çevınniş, öğleyin Triycs
ltdriy:~ın~an çıkmıştı. Şimdi, 
iiltibıd tık'ın ışıldıyan akıntılan 
.tu. c tatlı bir hızla sallanıyor-

liirinci . 
~i, 2a nıcvkı salonda bir tenör 

-.s· Yıf \>c titrek yük. seld" 
ı "oııs ' ı. 

Qra; :- croyez que je vais dire 
ı ose ai le 11 m.r. 
~ sau,. . 

\' oıı.t 1 •ı.s pour un empfr~, 
a .llOJJ> .;& ~r-.. ,. 

1 Strid Q-n 
""'~a AeyJJy güvertede eu-

tızanrn1._ ~ 

l•.alyanca aslından türkçeye çeviren: 
HOSHET HAŞIM SINANOCLU 

- Ne güzel ses! - diye mınl· 
dandı; ve daha eyi işitmek i~in 
çok sarışın başım kaldırdı. 

Yeğeni, Elsy Taylor, 
- Acayip bir ses, dedi. 
y arubaşlarmda oturmuş olan 

yüzbaşı Norman Grey, sabırsız 
başını salladı: 

- Musikiden iğreniyorum. teY
tarun iycadı; en muvazeneli insan 
lann bile " sinirlerini r~hat_mz et
mek için yaratılmış. H_ıç hır fay
dası olmıyan zararlı bır dadan-
dırma. 

İki genç kız gülüştül~r. 
İngiliz olımyan Astnd, 
_ Ne de ingiliue prozayi~ ~e 

ı 
pozitifsinid - dedi; - sanat ıçın 
unat aiu bir .feY aöylemiyor mu? 

Zabit, bir IGtüfte bulunuyonnuı 
gibi, cevap verdi: 

- O kadar hosuma g-itmiyen 
sanı tın kendisi de'7ildir: artistle
r(" t~ha,.,,mill edemiyorum. Lev· 
halar. mesela. hosuma gidecek; 
ama ressamlardan iürenivorum. 

'f ısikidler olma~alar bel'ri musi
ki beni d2'ıa az sıkacak. - Bir elini 
acık alnından ve dalırah san~m , 
saçlarından gecirerek ilave etti, -
Havatın artistik vüzc gülüc::leri 
artık benim icin yasaktır: Mısır
da bize tevdi cdilmis olan çetin 
vazife. höyle hoş sathiliklere ra· 
zı rlcğildir. 

İki kızdan büyüğü. Elsy Tay· 
lor, dah~ah kısa buklelerini salh
yarak ihtar etti: 

- Alt, aiti. dikkat edin benim 
her seyd,.n malfunatım var. Ka
hire'de, Hotel Shepheard's'da her 
?.ece delicesine dans edildiğini 
biliyonım: hem de asıl bizim in· 
giliz zabitleri ... 

Norman Grey sözünü kesti: 
- Dans başka şey. O bizim si

nir gerginliğimizin bir reaksiyo
nudur. Yedi yüz bin yerliyi kolla
manın ne demek olduğunu bilse 
idiniz. .. Fakat. bilebilir miyim, si~ 

ze bu malUmatı veren boşboğaz 
kim? 

- Mülazim John Lans 
Yüzbası haykırdı: 

- Tohn Lans? Gayet eyi tanı
rım. Ha, demek, kendisini o ka· 
dar sabırsrzlıkla beklediği güzel 
nişanlısı sizsiniz? Sizi. .. ve onu 
kutlarım. 

Elsy, gülümsiyerek teşekkür 
etti. 

- Evlenmenizin çok yakın ol
duğunu biliyorum. - Yüzbaşı he· 
men öbür kıza doğru, solunda o
turan sarışın Astrid'e doğru dön
dü. 

- Mis O'Reylly, siz de Mısır'a 
evlenmek için gitmiyorsunuz. sa
mnm? 

Berilti gülerek hav kırdı: 
- Tanrı saklasın! Ben Elsy ile 

tey.zeme arkadaşlık etmekten baş 
lrn h:r şey kin git:ııiyontm. 

Norman Grey, acık renkli göz
lerini gene krzm daha açık renkli 
gözlerine dikerek derin bir nefes 
aldt ve gülümsedi: 

- Hk değibie!. .• 
J) .. ha büyüğü, n1tk•t dolo bir 
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kaldırdığı zahiresini öğütmek için .. 
reğlide Köse~ğzı denilen bir mevkide111 
değirmene gitmiş ve o gün değirmenin 
çarklarını çeviren derenin kenarında 
gezerken sel sularının slirüklediği mo
loz yığınları arasında taşkömürü paJ1ııı 

çalan bulmuştur. 

"Uzun Mehmet •• değirmenin ocağınc 

1 na bulduğu bu taşları yakarak kömür 

olduğıınu eyice anladıktan sonra der9 

boyunda giinlerce uaıyan zahmetli bir 
araştımıadan sonra Zonguldak havza .. 
sının ilk taşkömilrü damarını bulmuf" 
tur. 

"Uzun Mehmet,, bu damardan aldı .. 
ğı nümune1eri karadan yürüyerek t ... 
tanbuta götürmüş ve bahriye idaresiıM 
vermiştir. "Uzun Mehmet,, memleketer. 
toprak altında gömülü bir servet had• 
nesinin anahtarlarını bu lceşfile hedlc 
ye ettikten sonra vaktin htikQmetinc 
den elli altın mükafat ve küçilk bit 
maaş yardımı görmUJttir. 

Zonguldak havzasında ilk kömilri1a 
"Uzun Mehmet,, tarafından bu1unuf11 
1848 senesinin ıonbaharmda oluyordu. 

Bu sıralarda Ereğllde padifah na. 
mına hilküm süren .. Hacı İsmail Ağa,, 
isminde bir derebeyi vardı. Bu deret>e.. 
yi "Uzun Mehmet •• in ilk maden dama
rını buluşunu kuduz bir öfıke ile karpı 
lamıştı. Çünkü padipbm iradesi üze
rine o da birçok araştırıcı takımlarill 
her tarafta kömlir araştırıyordu. 

Ereğlinin derebeyi "Uzun Mehmet,, 

gibi memleketine bir hizmet aşkiylt 

bu işe sarılmamııtı. O, maden kamil .. 
riinU bulduktan sonra bu buJuıunu pa .. 
dişaha birçok yeni ve zengin lmtfyas

lar mukabilinde haber •enneğl tasa~ 

hyordu. Onun için ,.Uzun Mehmed,,in 
kömilrU kimseye haber -.ermeden S.. 
tanbula götürüşil derebeylnfn bUyüli 
menfaatlerini baltalamııtı. 

Ereğli derebeyi "Uzun Mehmed .. • 
beslediği gayzı zavallı k&nUr kişifinl 
lSldilrtmekte buldu ve 181'&yının cellat .. 
larına "Uzun Mebmed,,I fltmbul baa• 
tarından birinde bofulattn'dr. 

Padişahlık idaresinin "kHmtlr hast. 
nelerinin kişffi Uzun llebmed,,e ftllİI 
ran kartıhfı. oma ..,_..tmak oW.. 

Zonguldak halhd, hruJdafu .... 
den başhyarak bafardıfr lfler U'BJlll 

da taıkömUrünll bulan "Usun Meıt. 
med,ti de dilşUndiL 

Türk tabiatinl lrepf ve ~nmek haı. 
&usunda kendisini cemiyete ftftft 1* 
mitli kahramanın aziz hatırasını can
landırmak ve onu hürmetle anmal 
için Uzun Mehmedin kBmUrU buldulU 
günü araştırdı; tesbit etti ve o gUnl 
''Uzun Mehmet,, bayl'amr olarak kute 
lamağa başladı. 

Halkevi ne~riyat komltemiztn uzull 
araştırmalarından sonra durguladılıl 
8 ikinci teşrin 1848 tarihi milJi kahr&oe 
manrn kömürü bulduğu tarihtir. 

Bu yıl "Uzun Mebmed,.in mUblrll 
keşfinin 106 ıncı yıldönilmil Oçllnctl 
defa olarak coşkun tezahllrat1a ıkutlal 
nacaktır. 

"Uzun Mehmed"tn keşfinin bUyUtc. 
Jüğü anlatılacak ve ilk bayramda ki• 
şif namına Zonguldağa dlkllen Abideyi 

çelenkler konacaktır. 

gülümseyişle ilave etti:. 
- Bizim Astrld kolle1den yd 

cıktı; hürriyete susamıştır. 
Üçü de bir dakika sustular. 
Arkalanndaki salondan, tilrkfl, 

daha titretici ve daha nüfuz edfof 
işitilivordu. 

- Ne şasdacak ses! - Astric! 
mırıldandı. Sonra yüzbaşıya d~ 
nerek, 

- Gidip kim olduğunu bir gör-
sen iz? 

Zabit, 
- Emredersinis, dedL 
Gerinerek kalktı ve salonun W 

pısına do~nı yUrüdi. 
Elsy, atletik gövdesini hayl'lll 

bakıslarla takip ederek, 
- Sakson ırkımızm mükaı••>el 

bir modeli. dedi. 
Astrid, heyecana• cevap ftldtı 
- Öyle eski amanJanla, » 

nim trlanda.m medeniyet ........ 
smı dünyanm iistillde yükseltir
ken, hata tngiltcre'ala aemU or
manlarında yablpi " t•tla do
laşan ha•metH • ..... (Bl~ 
4~ - besti~ J nin tam tlpL 

flba .,Y 
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Adliye Vekaleti catısmdaki olukların tamir ve ilave
siyle dcrnir su varillerinin tamiri pazarlıkla yapılacaktır. 
Taliplerin münakasa günü olan 15-11-934 tarihine müsadif 
persembe günü saat 15 te Maliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdüriyetinde mütesekkil komisyona mürc.-:aat edilmesi. 

(3374) 8---5160 

f anu l\f ücliir!üiünden: 
Cinsi Kıymeti Miktarı Mevkii Hududu 
Bağ 1000 K. 3 Döniim Balkehriz Bekir, Mehmet, Abdullah 

Yukarda cins ve evsafı yazılı bir kıta bağ Irgat Hali
lin mülkü olup bu kere senetsiz tasarrufattan tapuya rapt
edileceğinden mülkiyeti ile alakadar olanlar tarihi ilan
dan itibaren 10 gün mürldetle tapu dairesine veya 20-11-
934 tarihine müsadif salı günü saat 15 te mahallinde bu
lunacak memura yedindeki vesaiki tasarrufiyeleriyle bir-
likte müracaat eylemeleri ilan olunur. (3384) 5169 

İ]z-h - ~ V.o~ ... ~L .. . ; ..... ("10.,: 
Vekalet daireleri ihtivacı icin yaptırılacak olan (500) 

adet dosya kahı 12-11-934 tarihinden itibaren acık indir
me suretiyle (20) gün müddetle indirmiye konulmuştur. 

Taliplerin teminatlariyle beraber 1 inci kanunun ikin
ci günü saat ücte komisyona, niimunesini görmek istiven
lerin Levazım Müdüriyetine miiracaatları. (3387) Fr-5170 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

~~hn A lm~ Knm1~vonu il~nlan 

17 KALEM ZIMPARA KAGIT, TOZ VE 
CAM KAGITLARI 15/ 2. Teş./934 

5 TON ·A.NTİMON 17 / 2. Teş./934 
MUHTELİF FREZE, MAKKAP 
VE SAİRE 20/ 2. Tes./934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle hi
.zalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ite müracaatl~n. (3381) Fr-5167 

MiUi Miirlafua Vt•kftlt>ti 

~tın alma komil"yonu 
ilanları. 

CAG 
Lüleburgaz kıtaatı ıçın 

274 ve Kırıkkale kıtaatı için 
308 ton un kapalı bürüm yo
lu ile alınacaktır. Ozerine 
bırakılması 25-11-934 pazar 
günü saat 16:16,45 tedir. İs
teklilerin belli gün ve saa
tinde dilek okuntuları ve 
pey akçeleriyle Lülebur
gazda F. Sa. Al. Ko. nuna 
başvurma lan. (3201) 

8-4884 

CAG 
Ankara' da Koca tepede 

kapalı hürüm yoliyle bir 
kışla yaptırılacaktır. Üzeri
ne bırakılması 14-11-934 rar 
şamba günü saat 11 dedir. 
Bağlığını ve projelerini gör 
ınek için her gün, eksiltmi· 
ye girmek için de belli gün 
ve saatinde isteklilerin di-
1ek mektunlarını ve pey ak
çelerini M M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna vermeleri. (3113) 

. S--4785 

CAC 
Kırıkkale askeri sanatlar 

mektepleri kin asağıda ya
.zıh dokuz tiirlü esya P.ksilt
miye konulmustur Üzerine 
bırakılması 25-2. Teş.- 934 
pazar gi.inü saat 14 ten 17 ye 
kadardır. İsteklilerin pey 
akçeleriyle Mp. Sa. Al. Ko. 
nuna hasvurmahın. (3216) 

Cinsi Takım 
Pijama 200 ( 500 metre 

Baş havlusu 
Sıtt havlusu 
Pestemal 
Filidoks 
fanila 
Filidoks 

tisor mek
tepten ve
rilmek su
retiyle iy
mal edile
cektir.) 

150 adet 
130 ,, 
95 " 

109 .. 

don 377 " 
Ti{e çorap 164 çift 
Yün c;orap 223 ., 
Frenk gömleği 377 adet 

8-4940 
CAG 

Malkaradaki hayvanat 
için 175 bin kilo arpa kapalı 

bUrlhn tf!::Uyle alma
c:aimr. lmalula-. 

10000 KfLO ARPA 
5000 KİLO Si\ HAN 

19800 KURU OT 

Yukardaki mal7.eme ale
ni münrtkasa suretiyle 28. 
2. Tes. 934 tarihinde saat 14 
te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin ~artname icin her 
gün öğleden sonra münaka
sa •ıa girmek için de o gün 
teminat (ve teklifat) ile 
müracaatlan. (3336) 

&--Si 10 

Asri lisanları çabuk ve iyi 
öğrenmek istiyenler - Muk
t,.nir muallimleri en ıv1 ve 
süratli metot terlris eder -
Uctt7. fiatlan -

Müracaat yeri: Postahane 
caddesi çe~me cıkmaz so
kak No. 10. Ankara. 

g__&; tn4 
Z'-"!l~,...""~«~,.,~ ... N,.,'11'.:a;~ı.ırr.ı.,.~,.,"""°~"'~~..,:.ı • ,..~ ~ 

Operatör ~ 
Sevket Bey ~ 

Berlinden dönmüş, 

~ hastalariyle meşgul ol
mıya başlamıstır. 

8-5163 

Terzi ~ 

NEBİYE 
Yenişehir ecza hanesi 

civarında Cezmi Bey a-
partnnamna naklettiği

mi muhterem müşterile
rime arzederim. 

8-5172 

5-12-934 çarşamba günü sa
at 15 tedir. Bağlantı ve ör
neğini görmek için her gün 
eksiltmeğe gireceklerin de 
belli gün ve saatinde dilek 
okuntulannı Tekirdağmda 
F. satmahna Ko. nuna ver 
meleri. (3375) 1-SUH 

n ... , ll't ncmirvolları (J 

mum l\1fü1iirliii!ii ı;;alm 

ılma komicwonn ilanları 

Anli:ara 1\lilJi Em lal\: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Kııpı 

No. 
Miktarı 

M.2 
Muhnl'l"men 
kıymeti 

Lira K . 

K<ıç takeit 
miktarı oldııgu haıat 

t LAN 

7000 Ton Linit kömürü
nün kapalr zarfla miinaka-

lsmetpaşa İnce yol arsa 5 160 240 00 Tamamı Nakden peşınen 

Yukarda yazılı arsanın mülkiyetinin ihalest 27-11-934 sah günii saat 15 te icra edil· 
mek üzere müzayedeye konul mustur. Taliplerin müracaat lan. (3369) 8-5151 

sası 2-12-934 pazar günü sa
at 15 te Ankara'da idare bi 
naı:::ında vapılacaktır. 

Taf siHit Haydarpaşa ve 
Ankara veznelerinde ikiscr 
liraya satılan sartnameler
de yazıhdTr. (3382) Fr-5168 

İstanbul Evl\~af Müdüriyetinden: 
SATILIK 

Boğaziçi'nin en kıymetli 
lunan iki parça arsa 
Kıymeti 

ve şerefli mevki inde bugün kömür deposu olarak kirada bu· 

Em tak 
M uhammenesi Kiralık ev. 

Yenisehir İzmir caddesi 
(10) No. lu ev kiralıktır. 
Her türlü tesisatı vardır. 
Görmek isti ven 1 erin ic:in<le
kilere milr::ıca:.\tb:ın. R_:..51 71 

L. K. Mevkii MahalJ,,.si Sokağı 

No: sı 
E. 

Harita 
Y. No: Miktan Cinsi 

14115 00 Boğaz 
içi 

Kuruçeşme Kuruçeşme 
C. si 

105 119/2 2 3242 Metre murabbaı 
arsa 

15382 50 .. " ,, 105 119/3 1 3533 " 

Karaoğlancia Orman Çift
li~i k:lrsTSmda eski Kars o

teli olan verde dokuz oda 
kirah\.o;tır Yazıhaneye ve ika-
metgaha elverişlidir. Altın
daki kahve kiracısı Rıza E -

Kuruçe!:?me'de bir tarafı tramvay caddesile mahdut Lebideryada kain sahilhaneden miif .. 
rez ve yukarda muhammen kıymetleriyle mahalle, ve sokak ve harita numaralan ve mik
tarları yazılı halen kömür deposu olarak kul tanılan iki kıta arsa ayn, ayn satılmak üzere 
kapalı zarf usnliyle 31-10-934 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 28-
11-934 tarihine müsadif carsamba günü saat on beşte İstanhul Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkamına 
tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat muvakkatelerini 
ve teklif mektuplarını muhtevi zarftan tayin olunan günrfe ihale saatinden evel idare en• 
cümenine tevd; eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi anlamak istiyenlerift 
her gün öğleden sonra müdüriyeti mezkur ma h1Ulat idaresine müracaat eylemeleri ilaJI 
olunur. (3170) 8-4901 

fP.nrlif'Pn c::nml~ . R---~OQO 

Gü"1ri~k Muhafa7ıa lJmum 
K umapr1r<ıl!'ll ~ • ..., t L" .. 9 1tl '1·~ 1 s~ .... "t\ 

~ ln'Ul J( ı0'1!'l;l;ii,TOTI'10(1!Jn: 

1 - Mı1h~fo7.a Deniz tr.c:kil::ıtı icin vetrni!' t'Jn ikinci 
nevi Ben?.in kaoa h zcırfla ?,?..11.934 pen;embe giinii saat on 
dörtte f"1<~ih"1ive knn11l,.,,11~tıır. 

2 - Tasr]il·li "':>rtmımpc;İ her n-iin İstanhul Gümrük Mu. 
hafaza h::ıc::rrıi;,-rn~1 :: ;;. ;; h: ... o;1c::•nrl::ı 1 ·i komisvon rt::ın ;ıhn;.hilir. 

3- t~teklilerin hanrri müessese sahihi veva vekili ol 
dnkJ;onn-:ı rtair ., .. .,;ı.~ jt .. rrı•1vaı,ı...::-t teminat otan hin vedi 
yiiz elli dok11z lirahk vezne m::ıl·h•ızu veva banka kclalet· 
namelerivle hidikte te\ I\} nıektuplanm belli saatterı ~·ıel 
komisvona vermeleri. 

(7162) R-4Q57 --------
inhisarlar 1 Tmum 

1 - ~emsipaşa deposuncla tütünleri gazla isterlize et
mek icin komit?asiyon tesic;atı kapalı zarf usulile münakasa· 
ya konulrnuc::tur. 

2 - Fenni ~artnamelerivle olanları Cibalide Levazım 
ve miih~.,:.l~t c::uhesim~ .. n ::ıhn~raktır. 

3 - Mün:.lı,.~.," 1. 1 ?.0'14 t;ırihiT'le miic:::>riif cumartesi gü
nü ı::aat (14) tP Cihalide Levazım ve mübavaat subesinde 
icra krlmacaktTT. . 

4 - MHn::ı~asa el-ılive•i fennivesi mücerrrTJ fabrikalar 
arasmda vanrbr. .. iTmrl-:ın f;~tc:ız nro•e ve tekFflerin heveti 
fennivemizcP. tPtl.iki irin rııün:>kasa giiniinden laakal on 
gün evpl tevdii lazımdır. 

5 - MHnakasaya istiraF- ed .. hilecek olanlar yukarda 
tayin olı 1nan giin v,. ı:;::ı~tte kanuna uvgun olmak Ü7.t>re fi. 
ath teklifname ile o/r 7.fı muv'!)1 kat temin;ıt narasını ko-
misvona tevcli etmelirlir. (7214) R-4922 

I~ A V A (~ 1 L 1 K ve S P O R 
11. iNCİ YIL SAYISI 

- l<;lNDEKlLER -. 

-BUGÜN 
- Cumurluğun on ikinci yılına 

- On birinci du- .. 
rak ~. Z. 

Gök alanında 

Türkgücü 
Behc,;et Kemal 

Kim bu kadın? 
Hüsevır. Rifaı 

Cümhuriyetin 
onbirinci vılı 

Nüshet Haşim 
Sinanoğlu 

A Cilmhurt-

1 e t bayramı

mızda dost ve 

komşu bakın 

tayyarecileri 

••• 
• A n k a r a'dan • 

Diyarkekir'e 

kuı gözü ile 
bir bakıı 

••• 

ÇIKTI 

Kaz11n Nami 

.. .. 

• Kuvvetli hava filolarına neden Ul zum vardır? 
JI abmat Belil 

- Tilddye biliklet turu bhrıunaııları arumda bir ... tı 
Selmaa PCa1• 

.._ Gaal1I _.. <Wllılre> .,_., z• 

. - --
Jktisat Nı öf ettiş mu 
:. avjnliği imtihanı 

İktısat Vekaleti Teftiş Heyetinden: 
35 lira maash fktısat Müfettiş muavinliği için 22-

ı 1-934 tarihinde imtihan yapılacaktır. (Namzetler 
içinde evsafı saireyi haiz olmakla beraber bir derece 
fevkinde maas alahiteceklere 40 lira da verilebilir. 

Ar~ma şartlarr !'11nlar dır: 
1- Memurin kan•· 4 Uncü maddesinde ya-

zılı P.vscıft haiz olmak, 
2 - Azami 35 yasında olmak, 
3 - MiHkive nı,.ktebinden. Hukuk fakültesinden, 

Yük~ek tkttsat ve Ticaret mektebinden veya bunlara 
müm;;1sil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten mzun 
olmak. 

4 - Ahlak ve secive ivtibariyle şayanı iytimat ol
rtun-11 bittahkik :ınl::ı~ılmak. 

tmtih ::m~ talip "hmlar 18. 11. 934 tarihine kadar 
Ankarad::ı İktrsat Vek;lleti Teftiş Heyeti reisliğine 
arzuh;:ıl ile milr:.lcaat Pdeceklerdir. Arzuhala şu ve
c;iykalarm raT)tt la,;ımdTr: 

1 - Niif11c:: cii?.<lam vP. adresi, 
2 - Kf"nf'i el v:>7tsiv1P. t~rcümeihal ht11asası (Me· 

nıurivette hnl11n::ı"l~r miirl<let ve sureti hizmetlerine 
dair resmi vP.c::ivka raotP.rlec,..kleröir.). 

ı 3 - .A c::k~rli•d,.r;n; vaptıklanna veya tecil edil
dikl .. rin,. '1::tir veı:ıivka, 

4 - M,.kf'ep saharl~tnamesi ve tasdiknamesi, 
5 - s~i71am ve vo1ruln<?;a mütehammi1 olduklan· 

~ na rbir hiitdh-nP.t t::tbihirıin raponı. 
Talinler tahriri imtihana t~hi tutulacaklardD'. 

~ Tahriri" imtih~n Arıkaracta ve t~t~nbulda yanılacak· 
~~ tır. f stanbulda vaml:lcak imtihan yeri alakadara bi· 
~~ lal-ı .. ~a + .. t rirP.n h:1'1:~:1 ... r,..\.tir. 

~ İmtihan programı 
l - Jktısat (istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak) 
2 - Mali ve ticari hesap (basit ve mürekkep faiz, 

iskonto. faizli hesah1 cari) . 
3 - Ticari ve mali hesap (şirket muhasebesi, ban

ka muha~ebesi. bilanço tetkik ve tahlili). 
4 - Ticari hukuk (Ticaret kanunu, borçlar kanu· 

nu, icra ve iflas kanunu). 
5 - Türkiyenin rahii ve iktısadi coğrafyası 
6 - Banka muamelatı (bankaların nevileri veya 

\'aptıkJan işler hakkında umumi matUmat. Türkiye 
MPrkf".'7 fhr::ır 'R.,nı·=-~,) (~?~sn R--5001 

~mmma•.a~rıı.11 .. cımı.:11~.--•••••••••••• r' 
Kastamonu cümhuriyet 

müddei umumiliğinden : 
Kastam.onu hapishansinde mevcut mahkQm ve mevkU"' 

fine 1-12-934 tarihinden 31-5-935 ayı gayesine kadar muk"' 
tazi altı aylık ekmeğin tarafeyn için mecburi olmak v_e 
ekmeğin üçüncü nevi buğday ununun alasından ve f abl'Y 
~ada tahn~dilerek piyasada meYcut üçüncü nevi ekmeği" 
en atasından ol!"ak ve beheri 960 gram sikletinde bulu~
mak. ve hini tabhmdan 24 saat sonra tabibe muayene etti'"' 
rilerek hapishane kapısı önünde teslim edilmek ve bıl 
bapta vukubulacak kiffei masarif müteahhit tarafındaB 
bila teallül verilmek şartiyle 5. 1 ı. 934 tarihinden iytib& .. 
ren yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle mevkii mU"' 
nakasaya konulduğundan talip olanların tahminen 18(11! 
liranın yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçet' 
makbuzu ·ne birlikte yevmi ihale olan 25. ıı. 934 tarihİll.e 
müsadif pazar· günü saat J 5 e kadar Kastamonu Cümhuı;;. 
yet Müddeiumumiliğine ve bu baptaki şartnameyi giil'fll 
iıtiyenlerin de keza memuriyeti mezkOreye mUra 
ilan oluurı <sasst ~ 
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Hrlil Naci Kağıtçılık ve l\'lathaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkardır. Telefon· 1230 

Jandai·nıa Umum Kumandanlığı 
Aııkf'ra Sabn Alma 

Mevct1t PV' .. ''ma u r~un (2841) adet arka çantası kapa
lı zarf tısulivle s;ı•m alınacak ve münakasası 8-12-934 cu
martesi günü saat (11) ôe yapılacaktır. İstekliler n.iimune 
ve sartnamefini görmek Hzere her ~ün İstanhul'da Jandar
ma muayene hPvetine ve Ankara'da komisyonumuza ve 
satın a!'l1ak ic;in rle miinakar.a gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile komisvona gelmeleri. 

(3346) 8-5157 
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İT .KB~HAR RESMİ GEÇİDİ . 

Fram:iska Gaal 
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Mu~iJ,j l\Iuallim 1\1 el{tclli Müdiir 
H· ~1n'1Pn: 

Musiki Muallim mektebi için bir çift araba hayvaru 
satın alınacaktır. Seraiti anlamak istiyenlerin hayvanlar
ı~ beraber mekteb~ gelmeleri ve pazarlık için ikinci teşri~ 
nın ıs inci perşembe günü mektepler muhascbeciliğine 
rnüracaat etmeleri ilan olunur. (3380) 8-5166 

Divanı Muhasebat Rivasetinden: 
Divanı Muhasebat Dairesi kalorifer ihtiyacı için mü

bayaasına lfümm görülen 150 ton kadar Kadıköy kok kö
mürü münakasaya konulmuştur. İh<11esi 15- ikinci te~rin-
934 perşembe gününe talik edilmistir. Yevmi mezkurda 
~t Uçte kati ihalesi yapdacağmdan talip olanların şerai
tı anlamak Uzere o güne kadar idare ve hesap işleri mü
düriyetine müracaatla tekliflerini vermeleri itan olunur. 

(3377) 8--5162 

Ödemiş Belediyesinden : 
Ziraat Bankası Ödemiş şubesince Belediye arasında 

münakit 3-11-934 tarih ve 2047 umum ve 3/34 hususi nu
maralı Ödemiş Noterliğince resen tanzim kılınan mukave
lede imtiyazı Belediye uhdesinde bulunan Ödemiş su ve 
elektrik tesisatının işletmesi hakkı, bazr kuyut dahilinde 
Z!raat Bankasına devredilmiş olup su ve elektrik dairesi
nın aboneler ve yalnız işletmiye taalluk eden borçlan iş
l~tmeden doğan mütehakkik alacakların tahsilatı nisbe
tınde ödemeği kabul ettiği cihetle keyfiyet alakadarların 
Jnallımu olmak üzere ilan olunur. (4818) 8-5165 

------~~-----------------------------~--~~--

Kütahya C. i\iüddei 
(Jrn ımilif!in'1°n: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derecede ekmekten 
beheri 960 gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 
adet olmak üzere Kütahya hapishane ve tevkifhanesinin 
1-1~934 tarihinden 935 Mayıs gayesine kadar altı aylık 
ekmek ihtiyacı için t-11-934 tarihinden 1-12-934 tarihi cu
~tesi günü aleni müzayede usuliyle ihalesi yapılacağı 
hır ay müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip
le~ teminat akçeJeriyle yevmi rnuayyende münakasa kcr 
nıısyonu riyasetine ve şeraiti öğrenmek üzere eyyamı sai
fede Hapishane Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(3372) 8---5159 

T~Q.KIYE 

llRAAT 
BAN~SI 

! - .. - - -

Cümhuriyet Merkez Bankasının 8 il. teşrin 1934 vaziyeti 

AKTiF 

Kasa: 
Albn : Sar. ltgr 13. 731,226 

Banknot 
Ufakfıt-

Oahildeki muhabirler: 
Albo : Sat. Jır 1.788.024 
Türle lirası 

1 H :-ı ..;cteki Muhahir1er: 
Alho: Safi tır 3.807 ,016 
Altına tl\hvili kabil SerbeJI 
dövizler. 

Har.inf' Tahvilleri.: 

1 Oenıhte ,-dilee nrakı aakti. 
\ Y• lıarııhfı 

Kanunun 6 n 8 iK. maclM· 
lerinıo tevfiluu vaki tediyal 

Se.dat CiU..ı 
Hazine boaolan 
fivıri ıenedat 

ı::~ham ve r ahilit cüzdanı; 
Eıhıno •e hlm1it: Oenıt.. 
u ııdiler enak> aaJccliye 
brfdlJt (ltLıri 11,,..ale) 
E~hıım "' Tııhili• 
Anas1ar: 

Aıtla .,, !tövıt liurilW 
r,..,vilAı üzeriee 

l •tissr~ ... rlnr: 
ı ·~·ıhtt-lit: 

'\nlrnra l.t'\IHZım :imirlif!i 
!'4atm Rlılrn komi~) unu 

ilanları. 

tLAN 

Yiizyirmibin clörtyüz ki
lo bulgur 27. 2.Teş. 934 T. 
ne müsadif Sah günü saat 
onüç buçukta kapalı zarf 
usuliyle ihalesi yapılacak
tır. Sartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün. talip
lerin de hc11i saaten eve) 
teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte Bavramic'te 
Fırka S::ltmalrna Komis~o
nuna müracaatları. 13263) 

8-5033 

fl t\ N 

İki vüz virmi bin kilo has 
ekmeğin kapalı zarf usuliJe 
1.1\.11.1934 nersemhe günü 
oô\aat 15 ele ihal~si vamlacak 
tJr. Şartnamesin; görmek is 
ıivenlerin hrrgün taliplerin 
~t' vakti muavveninden evel 
teminat ve tPJ.rlif mektupla 
"ite birlikte Bursada Fırka 
-satın alma komisvonuna 
müracaatları (4003) 8-4737 

lT.AN 

lfRA 

19.314.109.40 
8.266.301,-

649.006.12 

2.515.004.-
251.016,06 

5.354. 81 ·i~, 

6.931.'il 7 Ob 

158.748 .. '>63.-

9 .632.'•l 7.-1 

3.767.74/.ov 
5.812.476,71 

28 Ol'l .l ı I./, 
4 .. 'i04 9' l.42 

Yekin 

102.238.ôt 
304.49 ! 671 

Umum sıhhiye deposun
a~ mevcut seksen altı çift 
kohne fotinle askeri furu
nunda bulunan köhne iki 
dökme soba 14 ikinci teşrin 
934 çarsamba günü saat 
on dörttedir. Ankara Leva-
211;1 Amirliği satmalma ko
mısyonunda müzayede ile 
satılacaktır. Taliplerin eş
vayı görmek üzere mahal
line gitmeleri ve vakti rnu
ayyeninde dahi satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3339) 8----5145 

iLAN 

J.'RANSIZCA 

INGllJZCE 

ALMANCA 

1 elen 15 
lf'~rinisaniyc 

k:!clar 

}eni knrı-lar 
açılıyor. 

ıf PASiF 
~------------------------------

l.IRA 
Sef'lllıye: 

28.229.416,52 ihtiyat Akcesi: 

2.766.020,06 

12.286.401,53 

149. 116 046.· .. 

9.SS0.224,32 

32. i29. 184,64 

406.731.:>3 

4.500.000.-

l0. S06 969,iO ----
2 ~9.9Z0.994.30 

r edarildetn 8anknottar: 

t>erutıu edilen evrakı naktİyt 

KaauouD 6 •e ıc ıncı ...... 
leriııe tnfikaa nki lediyal 
Oerulaat ~iı.. ewakı ukti 
ye IM.kiyai 
Kartıhğı tamamen alba ılı 
r11lı t•dnü!r n:r.,.ıfilen 

förk lirası mevduatı: 

~·~is 
Vlclf.li 

f)(iviı meYclub: 

Vicleaw 
'liMJ: 

Muhtelif: 

Siz de bir tayyare 
piyango hileti 

alınız. 

LiRA 

158.748.563 -

9 632.517 -

149.1lfı04tı.-\ 

8.688.000.-ı 

19.237 • .S7'i.6! 

10.043.051 ).• ı 
781.l~ .. :ı· 1 

1 
v,•.a. 

'=-

1s000.000, 

1 r' ~ f\46 

l9.2J7.57S.66 

4U.J9ü.b2l ,Ol 

2 .• ,994.30 

i hti yarhk t:t ?rn
J?; in olmak müm -
kiindür. 1ğnt> 3<la 
kö\•lülerindr"n 
Mehniet Ağa Tav
yare piyangosun
dan ( J0.000) lira 
ka7.anmrşttr 

Eyi . 
ve serı bir surette 

Asri 1 ·sanları 

L 
MEKTEBİNDE ÖGRENİNİZ 

Tecrübe der .Ji meccanendir. 

4 

nu~usl 

ve umwal 

dersler 

hanenizde 

.Ankara'daki kıtaat ıcın 
kırk bes bin kilo sabun ka
palı zarf usuliyle miinaka
sava konulmustur. İhalesi 
4 kanunuevel 934 sah günü 
saat on dörttedir. Şartna
ınec;ini görmek icin her gün 
ve münakasaya istirak icin 
de teminat ve teklif mek
tuplarım vakti muayyenin
den evel Ankara Levazım 
Amirliı?i satmalma komis
yonu Riyasetine makbuz 
mukabiJi.ndc vermeleri. 

ANKARA: Kooperatif arkasında Ali Nazmi Bev a~ 
İSTANBUL: 373 İstiklal c ıddesi. ~868' 

(3362) ~~5158 
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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 

-· ııı• 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden: 

Divanı Muhasebatta açık bulunan 3000 - 3500 kuruş 
maaşlı murakip muavinliklerine aşağıdaki şartlar daire -
sinde muavin alınacaktır. 

1 - Yüksek Ticaret, Mülkiye, Hukuk mekteplerinin 
birinden mezun olmak, 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak (muvakkat bir müddet 
için tecil edilmek kafi değildir.) • 

3 - Tamüssihha bulunduğuna dair resmi etıbba rapo
ru ibraz etmek (iycabmda daire tababetince de aynca mu
ayeneleri icrQ edilecektir.) 

4 - Ecnebi lisanlanndan birini bilenler 3500 kuruş ma
aşla tayin olunabilirler. 

5 - Taliplerin adedi münhal adedini tecavüz ettiği 
takdirde aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

6 - M"dracaatlann bir arzuhalle Divanı Muhasebat 
reisliğine yapılması lazımdır. Fotoğrafları, nüfus cüzda
nı, mektep diploması, askerlik vesiykası, sıhhat raporu 
Divanı Muhasebat Zat isleri müdürlüğüne verilecektir. 
Ankara dışında bulunanların işbu vesivkaları arzuhatle
rine bağhyarak ve taahhütlü olarak Divanı Muhasebat 
Reisliiğne göndermeleri lazımdır. 

7 - Mliracaatler 15 T. sani 934 (dahil) tarihine kadar 
yapılmalıdır. Andan sonra müracaatlar na?.an dikkate a
lınmıyacaktır. 

8 - Müsabaka imtihanı icrası lüzumu ancak miiracaat
lann arkası alındıktan ve isteklilerin sayısı anlaşrldrktan 
sonra belli olacağından imtihan ş;inü ve mevzuu 15. T. 
sani 934 tarihinden sonra aynca ilan edilecektir. 

9 - Evelce memuriyette bulunmuş olanlar veya halen 
memur bulunanlar bulunduktan memuriyetlere ait vesai
ki ibraz ve arzuhatterinde memuriyetlerini bildirecekler
dir. 

10 - İlk defa memuriyete gireceklerle evelce bir me· 
muriyette namzet olarak bulunup da memuriyetleri tasdik 
edilmemis olanlar namzet olarak ahnacaklardır. 

11 - Memuriyette bu1unmamıs olanların 30 yasından 
fazla yaşta bulunmamalarr lazımdır. (3294) 8-5066 

KREM 
balsam in 1 

kanzuk 

Yegane ciddi gü - .._ 

zellik kremidir. Te

ninizin daiıni tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M t N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilac: 

KORRtsto 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamile 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Her eczahaneden arayınız. 8-4964 

Elbise Mii11aLasası 
Hukuk Fakültesinden: 

Leyli talebe için 150 takım elbise yaptırılacaktır. Ta
liplerin 21-11-934 çarşamba günü saat 11 de müracaatları. 

(3209) 8-4945 -
Eskisehir f .. isesi Müdürlüiünden: 

l - Mektebimiz bahçe duvarları için 7 ikinci teşrin 934 
tarihinde yapılan açık münakasaya talip çıkmadığından 
münakasa 15-11-934 perşembe günü saat (11) e bırakılmış 
tır. 

2 - Mektebimiz bahçesinde yapılacak tuvalet pavyonu 
için 7 ikinci teşrin 934 tarihinde kapah zarf usuliyle yapı
lan münakasada teklif olunan bedel mutedil görülmedi
ğinden insaatm 15-11-934 tarihine rashyan perşembe gü
nü saat ( 10) da pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. 
Her iki işe ait proje ve şartnameler için mektebe müna
kasa ve pazarhğa iştirak için de tayin olunan günde mek
tepte toplanacak komisyona müracaat olunması. (3356) 

8-5147 

HAKiMiYETi 'MILLttE 
Sll1 

1 
Yeşilköy Tohwn Islah 

....... İstasyonu Müdürlüğün den: 
1 - İstasyonumuz için ekmekçilik tecrübelerinde kul

lanılacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer 
beş kalem atat açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartını anlamak istiyenler Yeşilköyde bulunan is
tasyonumuza her gün gelebilirler. 

3 - Eksiltme 28 ikinci teşrin 934 çarşamba günü saat 
15 te lstanbul vilayeti muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlarını 
ihale saatından evel muhasebe veznesine yatırmaları ve 
muayyen saatta komisyona müracaatları. (7519) 

8-5122 __________________ , ____________________________ _ 

Ankara Milli Emlak 
Mi1ıliirlii~nden: 

Muhammen 
Kapı kıymeti Hisse Kal( taltsit 

Mevkii Mahallesi Cinsi No. Lira K. miktarı olduğu 

Zir Hoda Dükkan 24 160 00 Tamamı nakten peşinen 

" .. 26 160 00 
" .. 

Yukarda yazılı dükkanların ihalesi 5. 11. 934 tarihinden 
iytibaren hir av pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müra -
caatlan. (3326) 8-5101 

Kocaeli vilayeti daim~ 

encümeııinden: 

Vilayet dahilindeki bataklıklann kurutulması için 
Ekskavatör makineleriyle yapilacak ameliyatın metre mi· 
kap vahidi Ü7.erinden ihalesi 19 fkinci Teşrin pazartesi gü
nü saat on dörtte icra ecHlecektir. 

Münakasa kapalı ?.arf usulivle yapılacaktır. Talip oan 
lann münakasa kannnnn<laki tarifat veçhile teklif mek· 
tuplarmı 1125 tirahk mnvakkat teminat mektubu veya 
banka makhuzivle me?.kur eün ve saate kadar vilayet ctai
mi encümenine vermeleri. Ve sartnamesini görmek isti
yenlerin encHmf"n k:ılt>mine miira~aatlart . (~?24) 8-4936 

SERV•~TI FONUN 

İzmir Ziraat 1'1ektehi 
Miiıl ;i ,.11;~· •~A"~PJl 

l - 1zmir - Burnova 7.irnat Mektebi: t:trncasınrla vapı· 
lacak tamirat 28-10-934 tarihinden it ibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - İsin bedeli ke~fi on hin heş yüz lira olup taliplerin 
münakasaya iştirak edebilmeleri için 787 lira 50 kurusluk 
teminatı muvakkatelerini malsandıklarma teslim ettikle
rine dair makbuz ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

3 - İhale 17-11 4 934 tarihine müscıdif cumartesi günü 
saat on beşte mektepte yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat on 
dörde kadar komisyon riyasetine tevdie mecbur olup mez
kur saatten sonra teklif mektuplan kabul editmiyecektir. 

5 - İş hakkmda tafsilat almak istiyenterin Ankara Zi-
raat Müdüriyetine müracaattan. ( .J495) 8-4863 

Konkasör alınması 
Adana Belediye Rei~li!!in<len : 

Belediyemiz için, asfalt yol inşaatında kullanılmak Ü· 
zere 1-3 santim kutur ebadında taş kıran ve elektrik terti
batını havi bir konkasör ı kanunuevel 1934 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü Adana Belediyesi daimi encümeninde 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Taliplerin belediye-
mize müracaattan. 8-4866 

Soğukasf alt alınması 
Adana Belediye Reisliliinden: 

1 - Adana şehri asfalt sokaklarının tamirinde kulla
nılmak üzere otuz ton mayi halinde soğuk asfalt satın alı
nacaktır. 

2 - İhale kapalı zarf usuliyle kanunuevelin birinci gü
nünde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler şartnamesini Adana Belediyesinden 
istivebilir. ~ 48'il\ 

Polatlı Topçu Alayı Satın 
Alma Komisyonundan: 

(5000) Kilo kuru fasulyenin ihalesi 15/ 2. teş./934 pcr 
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin yevmi mez· 
kurda komisyonda bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

1 

(3373) 8-5154 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelefln önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
bronşitler ile göğüs nezlclerini katiyen geçirdiği gibi nefes darlı 
ğına da çok faydası vardır. 

Kumbara hiitün hir i~tikhaldir. 

Tiirkiye iş Banka~ı 

ı•rkalem 
Yerli kurşunkalemlerinin her çeşidi piyasaya 

çıktı. Tamamen yerli mah ol.m kuyruklu yddız 
markalı 

Kurşun kalemlerini 
Kopya kalemlerini 

Renl<li kopya kalemlerini 
Kırmızı-mavi posta kalemlerini 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 
görmek ve tecrübe etmek için Ankara dördüncü 
milli sanayi sergisindeki 110 numaralı NURKA
LEM Ltd şirketi kursunkalem fabrikasıstandmı ıi-

li 
iii yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 
İ Nurkalem kurşun kalemleri ecnebi mamulatın
! dan her suretle üstündür. Kırtasiye mağazalannda 

1 arayınız. NURKALEM LTD. ŞİRKETİ KURŞUNKA· 
LEM FABRİKASI; AYVANSARAY - İSTAN· 1 

ı .... !~,.,:.111!1 1mwwwıaıwaazswww :--4889 
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Ankara Palas 

• 

MEVSiMiN fLK 

DtNE DANSANI 

PAVILLONda 
:l2 Teşrinisani Cumartesi 

Küşat Galası 

ORKESTRA= Karlton 
Band 

8 - 5155 -
lmtiyu .ahibt ve Baımu 

barriri FALiH RIFKI. 

1 
1 

1 
SiNEMALAR ı 

Bu gece 1 KULÜP] 
Umumı ne9riyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT 

Çankm caddesi civırındı 
Hak.iauyetı Milliye Matbaa 
trnda baaılmıffrı. 

YENi Bugün, Bu gece 
l kı bu yük yıldızın yarattığı 
SAYGON GUZELl 
A§k • Heyecan - İhtiras ••• 

JEANE HARLOW • CLARK GABLE 
Aynca: Dünya bandialeri ve Mild 
rilya ılrlyor. 

1 Şen, şuh, çapkın yıldız CLA.l<A 

BOW tarafından temsil edilen 

GUZEL FATMA 

Fraıwsca sö&lil muhtegem filim. 
Ayrıca: Dünya ha.adilleri. 


