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ilet ec i ·a intihabatı yenilemesi ve 

yetin .. ylk M cı·se arz ve teklill zamanının 
Fırka R ısliğ n bırakılmasını kabal etti 

Gündelik. 

lST A TlSTlKLER 
FALiH RIFKI 

Bazan bir iki istatistik, en u • 
~akta memleketlerin iç hayatları 
hakkında bize bir çok şeyler öğ
~etıneğe kafi gelebilir. Son posta 
ıle gelen Avrupa gazetelerinde ls
J>anya hakkında neşrolunan bir 
kaç rakam bu takımdan dır. 

Güzel İspanya'nın uzun sene -
lerdenberi içinden kaynamakta 
olduğunu biliyoruz. Harpları son
ra bir kırallık-diktatoryası, sonra 
cümhuriyet, sonra bir cümhuriyet 
• diktatoryası gibi rejimler değiş
tiren, parçalanıp toplanan bu 
memlekette, buhranın hakiki se • 
hepleri bir türlü ortadan kalkamı
Yor. Bu sebeplerden biri ispanya 
çiftçilerinin halidir. 

İstatistiklerin gösterdiğine gö
te İspanya' da 50.000 büyt:lk top • 
ra.k sahibi, arazinin yüzde 51 ini, 
700.000 kişi de 53 ünü ellerinde 
lutınaktadırlar. Bu suretle İspan
Yol ekim toprağının yüzde seksen 
alhsı, yüzde 15 gibi bir azlığın 
;alıdır. Sayısı 1.250.000 olan yüz-

e 25 fakir köylünün elinde an • 
tak Yüzde 2,5 tan az toprak var· 
dır H' ~ 1 1 2 ·ı · ıç topragı o mıyan ar mı • 
~on kişidirler ve çiftçi halkın yüz

e 40 ını te,kil ederler. 
İspanyol kasabalarındaki is -

~a~larm, grevlerin sebebi ne ol

la.ugu ~u. rakamlardan pek iy~ an
ı/ılabılır. İhtilalden sonra hır e-
ım reforması için hükumetler 

Çalışmamış değildirler. Fakat ka -
tarlar kA ... t .. .. d k l t y agı ustun e a mış ır. 
f eni gazetelerden birinin bu re • 
l 

0
rrna işlerinden bahsede~ maka-

esinin b l ... . d "Ek" tef aş ıgı ıse şu ur: ım 
0rrnası g" "1 .. t" t P omu muş ur.,,. 

le ransa gibi, ispanya da çiftçi
d r memnun olmazsa, temellerin • 
d:nds.arsılacak olan memleketler -
) n ır. Toprak iyi bölünüp, rahat 

lı&.fıyan k'· l"I ... er t•· .. oyu er arthgı zaman, 
Yek l urlu rejim anarşilerine karşı 
~ 1 

ma:z bir kale kurulmuş olu -
1c:~~~l~an faşistleri, Fransa'ya 
lo.000unı:zrnin girmesine, sayıları 
engel ·~ ... u bulan çiftçi sınıfının 
da. t 0 dugunu söyliyerek, ltalya
Yıla 0 Prak sahibi köylülerinin sa· 
ttıil~~i;rtırmayı batlıca iş edin· 

lli:zim CÜ h • t" • • k 0
' ı·· "e to m urıye ımızm oy u 

tak :ırak aıyasaaı da, ileride çıka· 
da. ö tn büyük kavgaları vaktın-t emiştir. 
.. ~YetİPi,~Ya halkını en geniş hür
dikta; ır demokrasiden tekrar 
İkinc· oryaya doğru sürükleyen 
!' 1 Seb b" Jd akaını e ın ne o uğunu da fU 
Ya'da ~r anlatır: 1929 da lspan· 
ti lapa grev olmu~, 55,600 grev
atind nya sanayiini 313.000 iş sa-
1930 ~n mahrum etmiştir. Bu sayı 

a 4o2, 1931 de 734, 1932 de 
(Sonu z · . 

ıncı sayfada) 

Ciimlıul'iyet Halk Fırkası Gru pn idare Hc•yeti Reisliğinden~ 

Ciim1m,.iyct Halk Fırkası gru ım diin Cemil Beyin reisliğinde toplanmış ı•e ismet Paşa ttÖz ala-
rak Biiyiik Millet Meclisinin, normal seyri ile, 19.15 yazında )'eni den intilıabı yapı/mala· t~ıkilatı 

esasiye icabımlan olduğunu 1ıatırlattıktun soıtra. beynelmilel siyaset iilemi hadiseler v~ ilıtimallerle 
meşbu ol<luğundan, yeni meclis intilıabı için yaz mevsimini beldemiyerek kışın intilı.abtıtın icra ve 
iknı<ıliyle Ciinılıuriyet Hali.· f'ırlrnsı t'C lıiikrimeti11in miistakar vaziyetinin millerin arası ile yeniden 
meydana fıluırılması memlek.et i{'İrı fttytlalı olac<ığını iyzalı eylem4tir. 

Fırka grupu intilıabcıtm yenilenmesi İfin iitideki hararı vermiştir: 
" IJiiyiik Millet Meclisiı~in intilıabatı ~:enilemesi ııe bu ~·eyfiyetin 8iiyiik ,lleclise arz t•e teklifi 

zanwnınm Fırka Rei.diğine bıml•ılması 1.-abııl edilmiştir,,. 

il{tısat planımız 
tatl)ik~ ediliyor 

Bnrsa'da bir kamgarn 
fabrikası. kurulacak 

Bursa, 14 (A. A.) - Sümer 
Bank Umum Mi.idürli Nurullah 
Esat Beyle Hereke fabrikası Mü
dürü Reşat ve di~er mütehassıs 
kimseler Bursa'da kurulacak o
lan kamgarn - viin iplik - fabrika
:nnm son tetlci!derini yapmı~lar 
ve fabrikanın açılmasına karar 
vermişlerdir. 

Sanayi programımıza girmiş 
bulunan, aynı zamanda merinos
çuluğun yükselmesine yarıyacak 
olan bu fabrikanın yapılmasına 
ilkbaharda başlanacaktır. Bu fab
rika senede üç milyon kilo yün iş
liyecek ve bu miktar bütün Tür
kiye ihtiyacına yetecektir. Fabri
kanın yapılmasına iki milyon lira 
sarfedileceği anlaşılmaktadır. 

l\l. I\Ial~donaldııı 
yeni bir nutku 

M. Makdonald 

Londra, 14 (A.A.J - M. Makdonald 
cfün nkıam Southampton'da bir propa
ganda toplantmnda söylediği bir nutuk 
ta hükumetin barış davasına olan bağlı
lığını ehemmiyetle kaydettikten sonra, 

(Sonu 2. inci sayıfads) 

Fransız kabinesi 
itiınat reyi aldı 

Paris, 14 ( A.A.) - Havas ajansı bil 
diriyor: 

B::ı§vekiı M. FJanden mecliıte hüku
met beyannamesini okurken Fransa için 
ve cumuriyet için birlik teklif iç ve 
dış barışın korunmasını istediği zaman 
sağ kol orta ve sol kol tarafından tasvip 
edilmiştir. Bntvekil ihtilal ve diktatörlük 
hareketlerine kar§ı sesini yükselttiği ve 
sokak düzgünlük ve iyiliğinin korunma
sını istcdi~i ~'lmnn alkıtlar daha ıiddet • 
lenmiştir. Memurların iş birliğini iıtiyen 

cümle de ehemmiyetle takdir edilmiıtir. 

M. Flanden•in kazandığı açıktll'. Mec
lis başkanı M Buison .umumi siyasal 
hakkındaki isteklerin konuşulmaar için 
zaman tayin edilmesini isteyince, M. 
Flanden derhal konuşmayı kabul etmiı 
ve fakat, itimat veya itimatsızlık kara. 
rının akşam üzeri verilebilmesi için tak· 
rir sahiplerinin sözlerini kısa tutmaları
nı şart koymuştur. Diğer takrirlere ge
lince, başvekil bunların, çabucak konu
şulmasını İstediği bütçenin kabulünden 
sonra görüşülmesini istemiştir. 

Ayandaki sıcak 
karşrlanma 

Paris, 14 (A.A.) - Ayan meclisi hü 
kumetin beyannamesini büyük bir sıcak
lıkla karıılamıştır. Beyannamenin, hü -
kumetin cumuriyeti koruma isteğini gös 
tere nkrsmı mutat olmıyan bir tiddetle 
alkıılanmışhr • 

Kabine 423 rey aldı 
Paris, 14 (A.A.) - Meclis, M. Loran 

Eynnk ile radikal frrkası parlamento gru 
pu baıkanı Dclbos Barety'nin isteğini 
kabu 1 ederek hükumete 423 rey ile iti
mat etmiştir. 

M. Pesmezoğlu'nun öko
nomik anlaşma hakkında 

söyledikleri 
İstanbul, 14 (Telefon) - lktısat Ve

kiH Celal Beyle yunan lktısat Nazırı M. 

Pesmezoğlu refakatlerindeki zevat ile 

bu sabah İstanbul'a geldiler. M. Pesmez

oğlu öğleden evel Beykoz deri fahri • 

kasını, öğleden sonra Bakırköy bez 
fabrikasını ve yerli mallar pazarını gez. 
di. Valiyi ve Patrik Fotyos Efendiyi zi
yaret etti. Ak§am İstanbul Ticaret oda· 
sı misafirler ıcrefine Toktaliyan'da bir 
çay verdi, M. Pcsmezoğlu yarın Atina
ya gidecektir. Bugün Perapalas'ta gaze
tecilere, türk yunan ticaret muabedeıi 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Tiran elçimiz 
hareket etti 

r alrup Kadri Bey 

Tiran elçiliğine (ayin edilmiı olan es
ki baş muharrirlerimizden Y akup Kad
ri Bey, refikası Hanımefendiyle beraber 
dün akıam, memuriyeti batına gitmek 
üzere lstanbul'a hareket etmittir. Yakup 
Kadri Beyi, Ankara durağında, Milli 
Müdafaa Vekili Zekai, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, C. H. F. Katibi Umumisi 
Kütahya Mebusu Recep Beylerle diğer 

birçok mebuslar ve dostları uğurlamıt

lardır. 

Eski batmuharririmize, üzerine aldı
ğı temsil vazifesinde muvaffakiyetler 
dileriz. ---··----

Hariciye Vekilimiz 
Cenevre'ye gitti 

İstanbul, 14 (Telefon) - Tevfik 
Rüştü Bey, bu sabah İstanbul'a geldi 
ve akşam ekspresle Uluslar Cemiyeti
nin on dokuz ikinci teşrinde yapılacak 
fevkalade toplantısında bulunmak üze
re Cenevre'ye gitti. 

Cemal Bey İstanbula 
döndü. 

Birkaç zamandanberi şehrimizde bu
lunan Cümhuriyet Halk Fırkası lstanbul 
idare Heyeti PPisi ve Antalya mebusu 
Doktor Cemal Bey, dün aktamki eka -
presle lstanbul'a dönmüt ve pek çok ze
vat tarafmdan uğurlanmııtrr. 

Fırkamızın ordumu
za bir hediyesi 

Malatya'da Cümhuriyet Halk Fırka
sına ait bir ana ile bu arsa üzerine yan 
yapılmıı yapı, haber aldıiımııuı göre. 
kulüp olmak üzere frrkaa orduya hedi
ye edilmittir. 

öZTüRKÇE 

Klasik yazılar: Odiseden 

Merkür ile Kalipso 
Merkür Kalipso'ya: "Tanriçe,, dedi; 

"bir tanrıya size ne bildireceğini 10ru • 

yoraunuz; kendiniz yarlık buyurduğu

nuz için size onu deiitiksiz, açık açık 

söyliyeceğim: Buraya beni Jüpiter yol

ladı, kendim cöynümle iıtemediıme de. 

Çünkü bunca engin denizl.i kendi SÖY• 
'nü ile kim aımak ister, yOla üzerinde 
tanrılara yüzerli kurumui l.ofazl.r 
balk, kent olmadığını bilirkm? Ancak 
Jilpiter'in buyruklarım ınnak, ya 1&Y1ıak· 
lamalı tannlardan birine v.ilmemiıtir. 
O diyor ki, yanınızda, Pri:ramm balla 

önünde tüm dokuz yıl döYiittükten, ve 
onuncu yıl onu çapul ettikten aonra yer
lerine dönmek üzere gemilerine binen-

lerin en kara ıüğürlüsünü tutuyorsunuz. 
Onlar giderken Minerva'yı pcendinnifo' 
ferdi; bu tanrıça öflr .. r ip.de, yanuıa 

bir boran koparttı, talazlan ayaklan
dırdı; bu aralık onun gemileri kırıldı, 

bütün arkada,lan dalgalann içine .gö • 

müldü; kendisi de ölümle uzun uzun sa· 

vaıtıktan sonra, esinler eliyle bu yakay' 
fttıldı. Jüpiter itte bu adamı pc:ikmekai

zin yola çıkarmanızı yarlık buyuruyor, 
çünkü uğur yazısı ülkesind• uzak öl
meaini istemiyor. Park, dönütünün ipli-

ğini büküyor; aevdiklerine. aarayma, 
amrağ anayurduna kavutmuuu lıtiyor.,. 

Bu .özler tanriçenin gö,...ünü acı il .. 
kaygı ile doldurdu; teni ürperdi ve .. 

sözlerle içini açbı ''Sizler, Olimp'te otu

ran ölümsüzler. ne kab yiirelıliainizf Sis-

lerden daha kıskanç kinıae nr mıda? 
Tanriçelerin ölümlülerden keaclilerine 

koca seçmelerini bir türlü çekemiyorsu• 
- 7.. Güzel Erten genç Orioa'a bir .... 

gi bakışı atar atmaz hep gönenç ~ 
bulunan o tannların gönlünde laabnç-

Jık odu yandı, ve ancak an aili Diaaa 
tenriken oklariyle o tanrİçeYİ aınral 
sevgilisinden ettikten aoara aöndü. 
Kumral Seres de bilg,e Jaaion'un yüzü.. 

ne gülümser gülümsemez, Jüpiter'in kıa
kanç gözü açıldı, ve o kara süiürlü ha• 

onun oklarına amaç oldu. Ben ele, ıiale
ri kıskandrrmAd11n, batan ıemisinin IOD 

kırıntısı olan bir tahta üzerinde ,.üaer
ken ölümden kurtardığım aclaını kendi-

me bağlıyaınıyorum: onun ıemiaini, Jü
piter, bir yıldınm çarpıfı ile, ensin de-

niz ortasında parçalamıtb, bütün arka
daıları can vermiıti, yalna onu esinler 

ve dalgalar bu yakaya atmıfb. Ben on• 
ölümün elinden çekerek timdiyecleii• 

yanımda tuttum; dü,ünebilclitun bütüa 
iyilikleri ona yaptnn; ona ilimıüz kıl· 
mak, ona ihtiyarlamaz bir dirildik ver• 
mek bile istiyordum; ancak Satüm oi• 

Junun yüce törülerinden dıtart çılunftlc 
ba,ka bir tanrıya verilmemittir. O tanrı
nın dileği ve yarlığı böyfc olunca, o sil• 

ğürü kara engin denize açdsın, b:.ui. 

Ben onu yola çıkaramam. çünkü ona v .. 

recek ne cemim ne kürekçilerim var. 

Benden ayrılmak iıtene, kendiıine an • 

cak yurduna dönmk için Wlmesi ıere
ba .öfütleri verelıiUftm.., 

(Soaıı J. iJaell sayı/ada) 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
Fransız gazeteleri 

kabineyi alkışlıyorlar 
Paris, 14 (A.A.) - Havas .ajansı bil

diriyor: 
Fırkalar arasında &Iyasal konuşma 

devam etmektedir. 118 e karşı 423 gi· 
bi büyük bir fazlalık Flanden kabine
sinin elde ettiği üstünlüğü göstermek· 
tedir. 

Bütün gazeteler bunu yazmakta ve 
birçoğu Flanden kabinesine tam bir 
lnan göstermektedirler. 

Matcn gazetesi diyor ki~ 
"Şimdi meclisin, bu tecrübeden son

ra ulusal birliğinin her zamandan zi
yade lazım olduğu şu sırada, ciddi su
rette işe koyulacağını ummak icap 
e der.,, 

Pöti Pariziyen gazetesine nazaran, 
M. FJanden'in aldığı rey, meclisin siya
sal anla~masrnm konınmasma bağlı kal
dığına bir belgedir. 

Jurnal ga7.etesine göre, yeni hükumet 
sağlam bir parlamento temeli üzerine ku 
rulmuştur. Fakat radikallerle mutedille
rin birliği pek de istekle olmamıştır. 

Pöti Jurnal gazetesi, meclisin anlaş
mayı kabullenen ve tazyikler dışında 

doğmuş olan bir cümhuriyet birliği hü 
kfimetine malik olmaktan doğan sevin
cin ve fakat meclisin, parlamento usu
Jünün son tecrübelerinden birini yap
ınakta olduğuna inanı olduğunu yaz
maktadır. 

Alman - Fransız ticaret 
anlaşması 

.Paris, 14 ( A. A.) - Fransız - Al
man ökonomi konuşmalarını hazırla

makta olan T icaret Bakanı M. Mar-
13ndo dün alman elçisi Roland Kös
ter'i kabul etmiştir. 

Malümdur ki, alman - fransız tica
ret anlaşmasının müddeti yakında bi
tecektir. 

• 
Firdevsi ve yeni İyran için 

Dcba'nın bir yazı · ı 

P aris, 14 (A.A.) - Le Deha gazete

ıi lyran şairi Firdevsi'nin bininci yrl

dönümünden ötUrU yazdığı bir yazıda 
1'Şahname,, yazısının yüksek yaratmak 

kudretiyle su götürmez bir deha gös

termiş olduğunu yazdıktan sonra !y

ran'ın modem medeniyet yolunda elde 

ettiği ileriliği işaret ederek: 

''İyran, Rıza Şah Pehlevi Hazretle
r inin enerjik ve aydın idaresinde mad-

di büyüme yolunda çabucak ilerlemek
tedir.,, diyor 

Gazete, Fransa'nın birinci kanunda 

başhyacak olan bir sıra şenlikle büyük 
lyran şairinin hatırnsını kutlamağa 

hazırlanmakta olduğunu bildirmekte
dir. 

BELÇIKA'DA 

Belçika Başvekilinin çekildikten 
sonraki söz]cri 

Brüksel, 14 (A.A.) - M. Döbrokvil 
i stifasını bildirirken sora şu sözleri 
ıöylemiştir: 

"- Memleketime 40 sene aşkla hiz
met ettikten sonra eserimin bitmesinden 
önce çekilmek mecburiyetinden dolayı 
acı duyuyerum.,, 

M. DöbrokviJ, daha önce mecliste, 
ölen Kıral Aleksandr ile nazır M. Bartu 
ve sabık reisicUmhur Puankare'nin han 
ralarmı anmış, Belçika'nın Puankare'ye 
minnettarlık duygularını heyecanlı söz
lerle bildirmiştir. 

Yeni BeJ~ika kabine ini kim 
t c. kil edecek? 

~ 

Brüksel, 14 (A.A.) - Yeni kabine-
yi kuracakların başında M. Jaspar ile 
M . T önis'in isimleri ileri sürülmekte
dir. Kıral bu sabah görU, melerine de
-.am ederek en fazla l iberal fırkasının 
reisini kabul etmi§tir. Bu zat kıralrn 
yanından çıkarken vaziyetin fena ol
duğunu ve ancak birlegik bir hllkfune
tin bu vaziyete karşı koyabileceğini 

IÖylemiştir. 

lNGlLTERE'DE 

İngilterede içtimai ve 
iktısadi yardım 

Londra, 14 (A.A.) - Avam kama
rasında müzayeka ve buhran içinde bu
lunan sanayi mrntakaları hakkında c~ 
reyan eden müzakereler neticesinde 
M. Neville ÇemberJayn, avam kamara
sında bu sene varidatından ifraz edil
mek üzere bu mıntakaların ihtiyaçları 
tehvin için ihdas edilmiş sermayeye 
ilave olunmak maksadile iki milyon 
ingJiz lirası talep edeceğini söylemiş
tir. Bu para iki komiser tarafından 

idare edilecektir. Bu komiserler, İngil
tere, GaJ memleketi ve lskoçya namına 
tayin edilecekler ve tahkik memurları 
tarafından tetkik edilmiş olan mınta
kalarda iktısadi inkişaf ile içtimai sa
lahı kolaylaştıracak projeler vücude ge 
tireceklerdir. 

Deniz ~örii,melcrinde donıin
yonlarınm diişünceleri 

Londra, 14 (A.A.) - İngiltere - Ja
ponya - Amerika deniz göriişmeleri do
minyonlara bildirilmiştir. Bunların ko
miserleriyle Hindistan mümessilleri dün 
dominyonlar nezaretinde toplanarak gö
rüşmelere dair verilen izahatı dinlemiş
lerdir. Mümessillerin mesele hakkında 

imparatorluk yönünden bazı düşünceler 
yürüttiikleri anlaşılmaktadır. 

Uluslar kurumu \ ' f! Almanya 
I..ondra, 14 (A.A.) - M. Fon Ribben· 

trop, Röyter ajansına yeniden şu beya
nntta bulunmuştur: 

"- Konuşmalarım sırasında Alman
ya'nın Versay muahedesinin askeri şart· 
)an kaldırmak şartile uluslar kurumuna 

Fransız kahine i ~·c ingiliz 
gazeteleri 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz gaze
teleri Flanden kabinesini çok gönülden 
gelen yolda karşılamaktadır. Gazeteler 
hlikOmetin beyannamesini eyi bir göz
le görmekt e ve bu beyannamenin par
lrunentoda temin ettiği büyük kalohQ. 
lıiı eh emmiyetle yazmaktadır. 

İngiliz - İtalya 
futbol maçı 

l.ondra, 14 - İngiltere, İtalya mil-
li futbol takımları arasında dün elli 
bin kisinin önünde yapılan maç pek 
heyecanlı olmuştur. Birinci devrede 
İngilizler üç gol yapmışlardır. İkinci 
devrenin ilk on beş dakikasında İtal
yanlar iki gol atmağa muvaffak olmuş
larsa da beraberliği temin edememiş
lerdir. Bu suretle maç 3-2 İngiliz mil
li takımının galibiyeti ile neticelenmis
tir. 

Baltık anlaşması '\'C I .. elıistan 
Vı.rsova, 14 (A.A.) - Lehistan tel

graf ajansı bildiriyor: Gazeteler fran
sız yazıcılarından M. Hanri Dömonf
ron'ur. Baltık devletleri hakkında haf
talık Jösüipartu mecmuasında çıkan 

yazısını alarak bu hususta düşündükle
rini yazıyorlar. 

Baltık oremJeketlerinde bir ay dola
şan yazıcı. Baltık anlaşmasını "kendi
ne yardım et, allah da sana yardım e
rıecektir., ata sözünün tatbiki olarak 
almakta ve fakat, hu allah yardımı ge
rek ise bunu nereden beklemek gerek
liğini sormaktadır. 

Yazıcıya göre, bu gök yardımı Le
histan'ın yardımından başka bir şey o
lamaz ve bu yardım Balt ık memleket
leri için en yakın ve en emin belgedir. 

Gazeteler, bu yazının eyi düşünen 
bir görüşçünün enteresan sesi olduğu
nu kay dediyorlar. 

Yeni Başvekil Ne~im Paşa mcc
Jisin fesih '\'C kanunu eqasinin 

' 
il:za ed ilece~ini söyle'li 

İskenderiye. 14 (A.A.) - Nesim 
Paşa, kıral ile görüştükten sonra kıra
tın kendisine arzedilen yeni kabine 
listesini kabul etmiş olduğunu beyan 
ve parlamentonun hemen f esh ve tim
diki kanuqu esasinin ilga edileceğini 
ilaTC etmi~tir. 

SOVYETLER BIRU(;INDE 

Sovyet Rusya ticaretinin 
büyük ilerleyişi 

lzw· ti ya hunu m i< um lara 
clayanarak anlatıyor 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı bil 
diriyor: Pravda gazetesi ı 934 senesinin 
dördüncü üç aylık ticareti hakkında yaz
dığı bir yazıda, son iki yıl içinde Sovyet 
Rusya ticaretinin pek ziyade çoğaldığını 
yazdıktan sonra diyor ki: 

" Devletin elinde şimdi ehemmiyetli 
gıda ve sanayi cşyaSJ vardır. Dördüncü 
trimestre ticaret planı J 933 yılının dör
düncü trimestresinden 4 milyar ve 1934 
senesinin üçüncü trimestrt-sindcn iki mil 
yar fazla olarak 17 milyar 251 milyon 
rubleye varmaktadır. lhtiyat et miktan 
geçen yıldan yüzne 25, yağ yüzde 30 faz 
la ve- konserve miktan ise on mislidir. 
Devletin 'iimdi elinde bulunan yiyecek 
kaynakları ticaret ağınm ehemmiyC'tli su 
rette büvüm-sine yol açmaktadır. M:ığa
zalar ekmek. şeker, tereyağı ve diğer 

yiyeceklerin fiatıru indinnektedirlr. Kol
koı piyasalarında ticart her tarafta art
makta ve bu piyasalarda rla fiatlar ;ıd:ım 
ak ıllı inmektedir. Çavdar ıınu geçen se -
nC'ki füıtın yüzde 38 ine, buğdav unu 
yü:ı:de 50 sine, sığır eti yii7de t>9 una. 
yumurta yüzde 66 sına vr patates de 
yüzde 45 eksiğine satılmaktadır Sanayi 
"Şvasmı" c<'ğ'alması cta bu rierec~d,. mii
himdir. Bu esya iicüncü trhıcstreye gö
rt' vüıı:dr 24,4 artmıştır P~mnlclu t'ŞVa
<laki çoğatm;ı ela yfode 42. t rikot;ıjdJ 

yfüde 12 ve ayak kahılarda vfü.de q rtur. 
Bisiklet yapımı 18 defa artmıştır ... 

Gazete, devleti:ı t'linrle hu1unan mii· 
him miktardaki ihtiyat ~yanın : rkmek 
dağıtımr yasasının dı-(!iştirilm~ini vf" yi 
yecek kartlarının kaldmlması mt-!l"'l~si
nin ara,tırılmastn1ı vol 11çacağmı bildir· 
mektcdir 

\L fANYA,DA 

Y ~ni a1m a n orflmmnnn l<mlr.-ti 
Morning Post ga7etesi. Alm.-ınya

nm tekrar silahlanması vt- hi lhassa al
man ordusunun kurumu hakkında hu
susi habercisinden aldığı aşağıdaki ma
Jiimatı yazıyor: 

Bu malCımata göre. nlm:ın ordusu 
modren silah ve tcchizatJ;ı kuvvetlen
dirilerek mevcudu 300 bine çıkarrlmrş
tır. Bu suretle tekrar silahlanmanın 

ilk durağı geçilmiştir. 
Bununla beraber ordunun büyüme

si için sarfedilen faaliyete rağmen, as
kerlik büyükleri Almanya'nın en çabuk 
1938 den evel bir harp bacınrabileceği
ni zannetmemektedirler. Bunıın ıçın

dir ki, umumi erkanıharbiye Nazi hü
kumetinin dış sıyasası üzerinde ancak 
mutedil bir tazyik yapmaktadır. Alman 
ordusunad halen, Almanya'nın uluslar 

kurumundan çıkarken 21 piyade ve 
dört süvari fırkası ve Vcrsay muahede 
sinin mÜ!:aadesinden 14 bin fazla ola
rak 18 bin tamamlayıcı zabiti vardır. 

Şimdilik hizmet müddeti iki seneden 
12 seneye kadar değişmektedir, fakat 
kısa bir zaman içinde yapılacak olan 
mecburi hizmetin tekrar kurulmasın· 

dan sonra bu müddet 18 aya indirile
cektir. 

~-------·-..---------

Makdonald'm yeni bir 
nutku 

(Başı ı. foci sayı/ada) 

silah ticareti işine dokunarak hükumetin 
uluslararası bir uzlaşmaya varmak iste-
ğini tekrarlamıştır. . 

M. Makdonald demiştir ki: 
- Silah ticaretinin ulusllaştırılma11, 

her kirn tarafından olursa olsan it mey
danına lronulma11 imkanı olnuyan bir 
tedbirdir. lngiltere'de tatbik edihnekte 
olan lisanslar usulünü Cenevre•de umu
mileıtirmeğe teşebbüs edeceğiz. Şimdi
lik silahlan, bunlan azaltmalı ümidiyle 
lc:lbul etmelidir • ., 

· M. Makdona1d buau• için gece gün
düz Çl\h§acağını ve hnnun önünden •• -
çılma:ı bir meaele otdaiana Nzlerine 
eklemittir. 

HlRLEŞlK DEVLETLERDE 

Amerika, silahsızlanma 

ve silah ticareti 
Vaşington, 14 (A.A.) - Hariciye ba

kanı M . Hul, gazetecilere beyanatta bu· 
Junarak Amerika'nın süratle umumi bir 
uzlaşma •ıiicude getirilmesi umudunu ta 
m:tmt'n kaybetmiş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, Amerika hükilmetinin si 
Jah ticaretinin kontroluna müteaJlik ay
rı bir uzlaşma yapılmasını temine ça
lışmakta olduğunu söylemiştir. 

M. Hu!, bu uzlaşmanın silahları bı

rakmaya müteallik olarak vücude gC'tİri
lrcek herhangi bir uzlaşmaya girmesini 
beklemeden olabileceğini ümit etmekte
dir. 

Amerika hükümeti, M Hugh WiJ -
son'u silfilı ticaretinin kontroluna müte
allik bir uzlaşmanın tan7.imi hususuna 
iştirak edip etmiyeceklerini anlamak 
üzere Avrupa ve Asya nevletleri ne~din
de sorgularda hulunmaya memur etmiş 
ve kendisine icap rdr"n talimatı gönder· 
mistit . 

M. Hul, bu sözlerini M. Ruzvelt ile 
silahl.ın bırakma meselesi ile : Japonya 
ve Mançuri'yi atakalandmm petrol me
seleı;i ve nihavet hiiyük Şakn anlaşama

ma11ığmın halli rnt•selesi hakkınd;ı ~ö

rii tiiltten sonra yapmıştır. 
'Burada ı;öylendiğirıe göre Amerika. 

bu mC'!i: c>lelerin halli yolunda uluslar kıı
rumıı ile olan çalışma birliğine devam 
etmrktedir. 

Amerika silah uzlaşma 

projesi hazırlıyor 
Vaşington, 14 ( A.A.) - Amerika • 

silahsızlanma konferansı bürosu ile 
konferal'\Sın silah ticareti kontrolu ko

misyonunun gf'lecek toplantısında ev -
renscl bir ı;i lah u7.laşması projesi vere
cektir. Bu projenin esası 1925 misakı-

nın ana hatlarından :ıl ınmıştır. Yani si· 
lah ihracat ve ithalatı yapanlar her s.ev 
kiyat için kendi hükumetlerinin müsa· 
adesini alacaklarrtır. 

Amerik:ın projesi lisans usulünü si
lah imalatım: da teşmil etmektedir. 

Amcrika~ıla ne kadar ııanıuk 

ıolıunıu t>7.i ldi ? 

Vaşington, 14 (A.A.) - İstatistik 

biirosuna göre J-8 tarihinden 31-10 tari· 
hnie kadar eT.iten pamuk tohumu miktan 
l,236,655 tona varmıştır. 1933 senesinin 
aynı devresi zarfındald miktar l ,399,976 
ton idi. 31-10 tarihinde mevcut fazla to· 
hum miktarı 1933 <le 1,076,382 tona kar
şı l .236,655 tondur. 

Diinya ılüzeninin ilk ışıkları 

Vaşington. 14 (A.A.) - 'Kambiyo 
işleri üzerinde konulmuş olan tahditle. 
rin kaldınlması hükiimetin dünya dü • 
zelmesine doğru çalışmakta olduğu ümi
dini veren ilk teşebbüs olarak gösteril
mektedir. 

Yeni fransız hükumetinin gümrük 
duavrlarmrn kaldırılması meselesine dair 
olan sözleri de evrensel bir U7.laşmaya 
varmak için olan isteğin bir ıs1ğ1 sayıl
maktadır. 

Giindt!lil~. 

fSTATlSTlKLEk 

(Başı 1. inci sayrfada) 

830 ve 1933 te 1200 greve ç•kıyor. 
1933 grevcilerinin yekunu 420.000, 
kaybolan İf saatlerinin yekunu da 
5.100.000 dir. Ekim grevcileri bun
lar arasında değildir. 

Böyle ardı arası kesilmez ra -
hatsızlıkların, bir memleket ahali
sini, hazan, tabii haklarından bile 
vazgeçecek kadar huzur ve süku
na susatmakta olduğunu gösteren 
misaller harpsonrası Avrupa' smda 
az değildir. Sınıf kavgalan dava
sını, daha ilk kurulduğu azman 
bünyesinin içine sokmamakla, bi
zim fırkamızm ne doğru yola dü
zülmüt olduğunu gene bu misal
ler İspat etmez mi? 

FALiH RIFKI 

\

RULGARISTAN'D 

Sof ya'da yeni tevkiflt•r ~·e silab 
ara'l\tım1a ları 

Sofya, 14 (A.A.) - Polis müdüriye" 
tinin dün verdiği bir tebliğde bu ayın S 
ve 6 sında Köstendil ile civarında birka9 

köyde ve Sof:ya'da oturan bir Makedonya• 
hrun evinde ara tırm:ıl r ,ı·:ı ..ı ı v bil 
araştırmalar neticesinde bir miktar snab 
mühimmat ve patlayıeı madd~er ile l\{a• 

kedonya ihtilal kurumunun bir kısrm dos• 
yaları elde edıldiği bildirilmiştir. Dosya • 
)ardaki vesikalardan bazısı 19 mayısta ye• 
ni rejimin JmruJuşundan !;onraya aittir. 

PoJis birçok tevkifler yapmıstır. Tııh• 
kikat devam etmektedir. 

Anısturya'da fn·kalar yeni 
Hf•İsiciimlmr icin nnlaı;;tıhn· • 
Havana, 14 (A.A.} - Yakında ya• 

pılacak olan Reisiciirnhur seçimi mil• 
nasebetiyle bütün sıyasal fırkalar mu· 
vakkaten bitaraf bir Başkan seçimi yo• 
]unda anlaşmışlardır. 

Halk evi 
reisliğin en 

ÇAYLI BİR TOPt m 
Dil .. Tarih, Edebiyat komitesfode11: 
Öz dil inkılabımızda yerimizi al• 

mak ve şube işleri üzerinde esaslı ko• 
nuşmalar yapmak için 19 son teşrin pa .. 
zartesi günü sactt 17,5 ta Halkevindf 
çaylı bir toplantı yapacağız. 

Bütün şube azalarının gelmelerini 
dileriz. 

KOı SER VE TE ISIJJ 

15 ikinci teşrin perşembe günü saaf 
20,30 da Ankara HaJke•inde verilecelC 
müsamerenin programı udur: 

KONSER 
t - Kreisler Aus Vicn 
2 - W inavsky Obertass Mazurka 
3 - Beriot Seen de ba1Iet 
MuaJJim viyolonist Enver Bey tara' 

fından Muallim piyanist Sadri Beyin 
refakatiyle. 

TEMSİL 
İstiklal 1 perde 
Girme kartları bugün 17-19 arasın" 

da Halkevinden müracaat edeceklere 
verilecektir. 

Her cuma günü 17-20 arasmda Halil 
evi arkadaşları arasında danslı çaY. .. 
vardır. 

GECE Et.LENCE .. 1 
Ankara Ha1kevinde 22 ikinci teşrin 

1934 akşamı eve mensup arkadaşlar a" 
rasında bir gece eğlencesi tertip edil .. 
miştir. 

İştirak arzusunda olan arkadaşların 
en geç 20 Il. inci teşrin 1934 akşaını• 
na kadar her gün saat 18-19 kadar 
HaJkevine müracaatları rica olunur. 

SPOR SALONU AÇIJ..IYOR 
Halkevi Spor komitesinden: 
Spor salonumuz 17-xı-934 cumartesi 

günü çalışmıya açılacaktır. Her vatan• 
daş salonumuzdan ictifade edebilir• 
Çalışma günü ve saatleri şunlardır. 
Günler Saatler Hocalar 
Cumartesi 7-8 Namık Rahmi :8· 

,, 17.30-18,30 Her Yulyüs 
,, 18,45-19,45 Rifat B. (bôks) 

Pazar 16 -17 Zihni ve Raif. 

" 
" 

Pazartesi 

" 

" Sah 

" 

Beyler (1skriıtı) 
17,30-18,30 İlyas B. . 
19 -20 Zihni ve Raif :G• 

(İskrim) 
8 Namık Rahmi :0· 7-

16 -17 Zehra Hanını ~ 

(yalnrz hanımlar için) 

17,30-18.30 Her. YüJyilS. '8· 
17 -18 Namık RahJl11 

18 -19 Rifat B. (bOk~~ 
Zihni ve ll111 

)' 
·ırı Beyler ( f slrrl 

Çarşamba ? -8 Namık Rahnıi ~· 
16 -17 Zehra ff. <r-; " nız hanımlar için 

,, 17,30-18,30 Herı Yülyli9 ) 

Puşembe 18 -ıo RHat Bey (b0~f 
Zihni ve F•' )' 

·ııı 
Beyler (fskrı 
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Bulgar kalkınma 
tn·opagandası 

l)aşladı., 
Ş e hir ve T .a şr a 

Havacılığımız için 
yapabileceklerimiz 

Türkiye'nin büyUk bir havacdıg 
sahip olmasındaki zaruretleri hükOmet 
ve bUtün ulus, karşılıklı, pek iyi duı• • 

muıı bulunuyor. şu ~ulgar kalkmma mfülürlüğü 
~slerle uğrasacaktır: 

taşı) ldare, kadm ve erkek yurt
\le a~ı ve bu/gar gençliğini devlet 
tişt1:11 llete sadık bir zihniyetle ye-

~r)ecek ve teşkilatlandıracaktır. 
İle b ~Soysal yaşayışın kalkmma 
göz"a~_lı olan biitün tezahürlerini 
onı Unun Önünde bulunduracak ve 

ara karısacaktır. 
11; 

3
) .. Yeni devletin düşünceleri· 

Ve U/küsiinii vavacaktrr. 
~ ..... 
·ı-·.·.z. 

\ıeJ l<atkınma idaresi üc haf ta e
fınd Pro~ramınm ücüncü paragra· 
ku an •se hasladı. İdarenin yeni 
ta ru~u kısa bir hazırlıktan son
k~ reıım namına hulgar milletiyle 
!!u~rnaya basladı. 
t [O" • • 

tirrn ... ın ıle konusmak icin en kes-
tıı e Yol silphesiz büyük toplan
İci~rd_ı.r. l-l?Jka sesini duyurmak 
tut tu.rtü. fen vasıtalarını elinde 
buy~~ ılerı teknikli milletler bile, 
tUn ~ ~oplantılara, her seyden üs-

B e~er vermektedirler. 
Sor ~Ig~r kalkınma idaresi de, 
da\1~a_ nın büyiik tiyatrosunda ilk 
birik tı vantı ve kapının dışarısına 
fö ~en vüılerce bulgar da hopar-

r krı dinledi .. 
bir alkrnma umum müdürü uzun 
llttt nutu1'la bu calısmayı açtı. Bu 
kim ~k R_azetelerc geçmistir. "Ha
bir 1 Yetı Milliye" nin okurları da 
ta huıasac:;ım g-örmüslerdir. Her 
tll~~~ta Yaoılan tonlantılarda ve 
ivzahuat sütunlannda iki mesele 

olunmaktadır. 
~a 1

1
> 19 mayıs değişikliği niçin 

Pı dı? ' 
2 ) 19 mayısrn ideolojisi nedir? 

lg l) İnandınlmak isteniyor, ki 
de~a~ıs hareketi. bir kac kişinin 
de'"iet~n basma geçmek davası 
let~ 1.dır. Bu hareket bulgar mil
tlle~ın Yepyeni bir yaşayışa gir
saı ·

0
.ar7.usundan doğmm~tur. ulu-
ılekterin bütünüdür. 

§a.y 19 ına vıs hareketini bulgar ya
lab ışı doğnrmustur, bu bir inkı -
lus 

1~ (ihtilalin) baslangıcıdır. U -
Oka Varlıklar ve sıyasal şekiller, 
la ~~0rnik ve kültürel ihtiyaclar-

19enkli olmazsa yasıvamazlar: 
ta11 • mayıstan önceki Bulgaris -
Ctrn •şte hu ahenksizliğin icinde 

ınıvordu. 
sı11~Ulg-~ristan yirminci asrın ba
tlleya tnustaHl bir devlet olarak 
ba.şı ana. cıktı. Yirminci asnn 
tıe, ~da lıheral devlet türesi yeri
ha.\la evletin ökonomik ve soysal 
tuna tın nazımı olması fikirleri a
ll\an ~avıtmıs bulunuyordu. O za
belk· h~lgar devletini kuranlar, 
~İkir; ~lerek, belki bilmiyerek bu 
tik011 erı~ tesiri altında kaldılar, 
()~nı;tllık sahada nazım rolünü 
blllun~n bir devlet ortaya koymuş 
elan b ~lar. Fakat sıyasal bakını-

n u ~ar rejimi liberal kalmıştı. 
~arı Ugunkü hareketi yapan bul -r aı-rn .. .. 
ltJtaı Sozune hakılırsa. bulgar 
tuıus:rı ta bulgar devletinin ku
~•ttı111;danı;>eri. devlet idaresi ba
tak 1t 1an kıfavetsiz hir vasıta ola-

li a mıslardır. 
la.rı b~r~ sonrasının sıkıntılı yıl -
~e'-'te~~un uluslar icin ~i~ i~:i~a~ 
l.ı~i.inıe~lınuş, her şeyın ıçyuzunu 

t t'rrk 
1 
de acığa vurmuştur. 

('rlbirt a arın devlet icin kurtarıcı 
lıl "r · r 11 <ıl f araması. uluı:~l birlik ve 
~-ı~k?r~~~a kar!'o;ısırıda her türlü 
~lar. k,.'..,.t ... v:1nmalan lazımken, 
t "k ""' '1dı uvelerini memnun et
b~ höyıe';~1 tercil1 etmişlerdir. İs-
1 ır sh,,. 1 le zevkli ve cümbiislü er J~sa • · 
t\ ı <liişU ıçınde artık kimse dev-
llıl.ıtı icj~;rne7: olmuş ve ordu bu-

<lk İ~in ır kı yeni bir devir aç -
l I<aık ayaklanmıştır ... 
ilr.ı ınma ·d . b 
~ .. "'a. Yeni h"" ı .. aresı u toplantı-
ttı ~nku ın·· ukumetle ordunun bu
\> ltttıiye knasebetlerini efkarı u. 
~ bir ç ~rşısında tesbit etmeye 

al'a eh 
0 

d7dikodulan karsıla -
det ....... n:,mmıyet vermektedir. 
ler &11ıe.::;a~PÇI1ar, zabitler arasm
tı ' ""ola arnaılrktan balıs~der. 
~;:tttn cv:/'alan_d1r. Belki 19 ma-

cle Viik zabıt/er arasınd3 de
sek rütbeliler - e-:-kbı 

Güreş birincilikleri 
Bursa'da yapılacak 

Bursa, 14 (A.A.) - Türkiye güre§ 
birincilikleri ki\nunun ilk haftasında 
şehrimizde yapılacaktır. Alakadarlar ha-
2ırlıklarl\ başlamışlardır. 

Ga yrim ii had iHt•r kon~rt--.i 

fstanlıul, 14 (Telefon) - Gayrimü
badiller kongresi bugün Halkevinde 
toplandı. Eski idare heyetini yeniden 

seçti. 

Yunan mur·alıha · heyeti Tak im 
ahifle~iıw cclenk koydu. . . 

İstanbul, 14 (Telefon) - Yarın A
tina'ya gidecek olan muhtelit mübade· 
le komisyonundaki yunan murahhas 
heyeti bugün taksim abidesine bir çe

lenk koydu. 

Bulgar propaganda hafta.;;;ı 
haşladı 

İstanbul, 14 (Telefon) - Sofya'dan 
14 tarihiyle bildiriliyor: t,timai yeni
lik enstitüsünde propaganda haftasr 
başladı. Pazar günü Bulgaristan'm 200 

yerinde toplantrlar yapıldı. Enstitünün 
umum müdürü Plevne'de söylediği bir 
nutukta yeni hükumetin prensiplerini 
şöyle anlattı: 

"Yeni hükumet bulgar köyünde bul
gar ameleleri ve orta sınıf arasında 

kendisine sağlam bir mesnet aramakta~ 

dır. Sermayeye gelince sermaye dirije
edilecek ve umumun faydasına yarıya
cak bir şekle sokulacaktır. 

lkh acli ve içtimai ilimler 
cnstitiisü 

İstanbul, 14 (Telefon) - Universi· 
te iktısadı ve içtimai ilimler enstitUsil 
cumartesi gUnü açılacaktır. 

Üskiidar tramvayları Kuzgun
cuğa kadar uzatıldı. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Üslcüdar 
tramvayları Kuzguncuğa kadar uzatıl
mıştır. Pazar günü işletmiye açılacak~ 

tır. 

Konlenjnncla huzı dcği~iklikler 

Gümrük tarifesinin A ve 51 numara
sına gören fil, deniz ayğırı, gergedan 
dişleri C 284 numarasına giren şimıir, 
abanoz, mRun, J>Cresenk, demir hindi 
ağaçları lccrestesi ile 576 numaraya gi. 
ren resim kılişelerinin son kontenjan ka
rarnamesinin serbest listesine alınması 
icra Vekilleri heyetince kabul edilmiştir. 

ve ümera- arasmda böyle bir şey 
bulunduğundan bahsedilebilirdi. 
Bu ayrılığı meydana getiren şart
lar bilinir. 19 mayısta bu anlas.a
mamazlrkları ortadan kaldırdık 
ve 1918 dcnberi lıiç görülmedik 
bir şekilde bulgar zabitlerinin ek
serisini elden geçirdik .. 

Gercekten yeni hükumet is.e 
başlar başlamaz bir çok yükc;ek 
rütbeli zabitleri tekaüt etmiş ve 
kendisine sadık genç elemanları 
mesuliyetli yerlere getirmiştir. 
Bu giivenle ordunun vaziyeti sağ
lama baolanmıs sayılmaktadrr. 

Bunuttla beraber Sof ya'nın gün
lük dedikoduları eksik olmaz .. Sa
rayın parmaklı~larmda:ı sız~n 
haberler diye agızlarda her gun 
yeni bir şey çiğnenir ... 

Kırahn teveccühü şu aralık 
miralay Kolef'e lahiktir, denir .. 
Arası iki o-ün geçmez, ihtiyat Z~· 
bitleri m~ktebi müdürü Urumcı-

ef'ten daha kuvvetle bahsolu -
~ur. Bunların birbiriyle. anlaşma
sr, anlaşmamazlığı şayıalart ku -
laktan klllağa fısıldanır... . 

Bütün bunlara rağmen, her şe!.ı 
haftadan haftaya değişen bugu
nün Bulgarista'mnda, şimdiye ka
dar değişmiyen bir. şey vardır: 
Damyan Velçef - Kımon Geor -
giyef birliö inin sarsılmadan deva-

b Naşit Hakkr 
mı ..• 

M. Pesmezoğlu'nun öko
nomik anlaşma hakkında 

söyledikleri 
(Başı 1 inci sayıl ada) 

ve türk sanayii hakkında şu beyanatı 
verdi: 

- Muahedenin en bariz noktası iki 
memleket arasında samimi bir teşriki 
mesai vücude getirilmesi için Türki· 
ye ve Yunanistan'1n samimi arzu göster
miş olmalarıdır. Muhterem meslektaşım 
Celal Beyle ben Ankara'da iki memle
ket arasındaki mübadeleyi arttırmak iç~n 
çalı ş tık. Bütün bunlar ileride yapılacak 

teşriki mesai için bir hazırlık mahi -
yetindedir. Ti.irkiye ile Yunanistan ara
sında ticari münasebat esasen pek sıkı 
bir haldedir. Bugün iki hükumetin ta
kip ettiği siyaset, '"bu milletler tarafın
dan ilham edilmiştir . ., 

Ticari mübadelenin bir kat daha inki
şaf bulmasını emrediyor işte bu suret
ledir ki ticari teşr"ki mesai yalnız Anka-

ra'da imza ettiğimiz muahededen ibaret 
değildir. Ve neşredilen resmi tebliğde 
bildirildiği veçhile on beş ilk kanunda 
mütehassıslar heyeti toplanacaktır. Bu 
heyet mahsulatımızın ecnebi memleket
lere satılması için lazımgelen tedbirleri 

düşünerek bir rapor hazırlıyacaktır. 

Ankara'da Celal Beyle vaki olan temas
larde ise türk ve yunan ticaretinin art· 
tmlması için ne yapılmak lazımgelece -

ğini tetkik ettik. Birçok ihtİmitl· 
lcr arasında gümrük ittihadı meselesini 
gözden geçirdik bu sebeple türk, yunan 
iktısadi münast>batının kolaylıkla inkişaf 
ettiğini znanediyorum. Türkiye tabii ser
vetlere malik müstahsil bir memleket -

tir. Yunanistan ise tüccardır. Bu saye· 
de iki memleket arasında müşterek men 
faat yolunu bulmak kabil olacaktır. Bu 
meseleyi Celal Beyle tetkik ederken 

gümrük ittihadı meselesini de mevzuu 
bahsettik. Bu Balkan hariciye nazırla
rı konseyinde tekarrür etmiş olan ve ik
tisadi feraite bir zemin hazırlamak 
İçindir. Ankaradaki mesaimizi size üç 
noktada hulisa edebilirim: 

1 - İki memleket arasındaki müab
delenin artırılması. 

2 - Yeni ticaret muahedesinin mü
badeleyi kolaylaştırması. 

3 - Muahedenin yalnız mübadeleye 
değil ileride daha geniş bir teşriki me
saiye başlangıç olmasıdır. Türk yunan 
sanayii arasında teşriki mesaiye gelince: 

Bu teşriki mesai esasen mevcuttur. 
Celal Beyin bana söylediğine göre bu -
günkü türk sanayii yerli ihtivacın % 60 
ını temin edt>bilecE'ktir. ~u halde yunan 
sanayii için de Türkiye'de yer var de
mektir. Türk sanayiinin programı ras
yonel bir şekilde hazırlanmıştır. Bu sa
hada gördüğüm şeyler şayanı hayrettir. 
Pamuklu dokuma ve manifatura sanayi
indc görülen tekamül her türlü takdirin 
üstündedir. Bilhassa reklamcılığın inki
şafından bahsetmek isterim. Ankara•da
ki sergide iş Bankası için yapılan milli 
reklamlar çok caziptir. Türkiye'den ay
rılırken gördüğüm hüsnü kabule bilhas
sa te~ekkür etmek isterim. Gazi Hazret
lerinin, hükumet erkanının hakkımda 

Yarınki fııtbol 

maçları 
Ankara Futbol Heyetinden: 
16. XI. 1934 tarihinde yapılacak lik 
maçları: 

1 - Muhafız Gücü - İttifak Spor 

2 inci takımları. Saat 10 da, ha

kem N ccdet Bey. 

2 - Gençler Birliği - Altınordu 2 

inci takımları. Saat 11.15 de, 
hakem Cevdet Bey. 

'3 - İttifak Spor - Muahfız Gücü 1. 

inci takımları. Saat 12,30 da, 
hakem Sedat Bey (G. B.) 

4 - G. Birliği - Altınordu 1. inci 
takımları. Saat 14, 15 de, ha
kem Saim Bey. 

--------·--~--~--
ÖZTÜRKÇE 
(Başı ı. inci sayıfada) 

Tanrıların yalvacı bu sözleri işitince 
§Öyle dedi: Bu tekini yola çıkarın, Tan
riçe, Jüpitcr'in acığıru üstümüzden uzak
laştrrın; sonu sizin için yomsuz olabilir .. , 

Bunları söyledikten sonra yanından 
ayrılarak Olimp'e doğru uçuşuna baı-

ladı. Dilimize çeviren: 
AHMETCAVAT 

Yeni sözler: 
Kurumsağ - Kurban 
Yüzerlikurumsağ - hecatombe 
Sımak - kırmak, bozmak 
Buyuruk sımak - emre muhalif ha
reket etmek 
Bıılk - ıehiı· 
Tüm-tam 
Karasüğüdü - Kara bahtlı, betbabt 
Boran - rüzgarlı fırtına 
Talaz - girdaplı mevce 
Esin - rüzgar 
Uğur yazısı - mukadderat "le destin,, 
Park - "la Parque,, insanların mukad 

deratiyle uğraşan üç tanriçenin her biri 
Amrağ - aziz, sevgili 
Gönenç - saadet 
Tenrikcn - semavi "celeste, 
Amaç - hedef, niıan hedefi 
Oiriklik - hayat 
Satürn oğlu - Jüpiter 
Törü - kanun 
Acık - gazap, hiddet 
Yomsuz - meşum 
Yalvaç - resul, "messager,.. 

ÇACRILIŞ 

B. M. M. Ziraat Encümeni 15.11.934 
perşembe günü heyeti umumiyeden son
ra toplanacaktır. Sayın Üyelerin gelme
leri rica olunur. 

göstermek lütfunda bulundukları mu -
hnbbct ve hüsnü kabul her zaman lıah
zamda yer bulacaktır. 

ismet Paşa ve Celal ~, yakında 
Atina'yı ziyaret etmek vadinde bulun
dular, Eğer 15 kanunuevelde toplanacak 
olan mütehassıslar ihracat enamızın ec

nebi memleketlere ihracı için bulacakla
rı tedbirler hnkkında bir antlatma İcra 

etmek İcap edene tekrar buraya geli -
rim. 
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1\lünhal 
Biitçe Enciinıeninde 30-40 lira asli maaşla bir me

muriyete miisabaka ile bir m(•nıur almacakhr. Şart
lar aşağıya yazılmıştır: 

l - Hukuk veya miilkiye mezunu olmak, 
2 - Askerliğini bitirmiş olmak (Askerliğini yap

ınamış olanlar imtihanda muvaffakıyet gösterirlerse 
namzet olarak almahileceklerdir. ) 

istekliler vesikaları ile b'eraber pazar günü !Jaat on 
hirde Hiit~e Enciinıcni Bqkltipliğine rniiracaat etsin-
ler. 8-5222 

Bundan az evet, hava ordusu bütçe· 
sini artırmak için alınan tedbirler bü -
kumetin bu işi, büyük bir dikkat vt 
iytina ile üzerine almış olduğunu gös
teren delillerdir. Her fırsatla uçan, 
tayyare ve tayyareci mevzulariyle ya -
kından ve bir tayyaerci gibi alakalanan 
bir başvekilin, dünyayı saran hava si
lahı davasından kendine ulusal bir ülkü 
yaratması kadar tabii ne olabilir?-

Tiirkiye bu ülküye, bövle bir ülku
vü yaratmıs olanın !'aycsinde, onun 
gavret ve takipleriyle en krsa bir :ra -

manda varacaktır. Bir yılda on yıl ile
ri gitmeyi her i ine düstur edinmiş o -
Jan bir hükumete ve hiikumet fırkasma 

yaraşan da budur. 
Türk ulusunun beş altı sene içinde 

havacılığa, yardım ihtiyacını kendi ken· 
dine rfuyarak, elli milyon liraya yakırı 
bir para vermesi onun hava silahrna 
olan inanın ı prk açık bir surette gös -
tcrmektedir 

Bütün dünyanın " her şey tayyare 
için! .• ,. bayrağı altında durmadan si· 
lahlandığı. ı .ıyyarclerini ~oğalttığı hı r 
devir için. h iitün bunfar. bhim rn kuv

vetli güvcnlerimi?.dir. 
Sitahsııo:1anma toplantıları adım si -

l ahları azaltmaya çevirdikten sonra şim 
di silahları azaltmanın sulhu değil, harp 
ihtimalleri li artıracağı ve kuvvetli ol· 
manın sulıı gayesi için temel taşı oldu· 
ğu ~öylen Tirğe haşlandı .. 

Bu hal.:ikat, mesel E>lerimizi yeni baş· 
tan ele almak ve dikkatimizi ve çalış· 
malanmızı teksif etmek mecburiyetimi
zi ifade eder. 

Ancak daha çok V<' daha çabuk bir 
nctiyceyc varmak için bütçe ve vergi 
imkanları ile bağh olan ve havacılık gi· 
bi. dcmiryollarını, fabrikaları ve turta 
davalarımızı aynı ehemmiyet dereccsin· 
d(: tutarak yürütmek zoru kar~111nda 
bulunan hükumetten bütç.c çerçevesi -
nin dışına 'ilkmasını beklemenin sok 
yersiz bir istek olduğunu hemen söyle· 
meliyiz. Buna mukabil davanın mm,ar
fakiyeti için bizim ulusça yapabileuği
miz bir çok. işler bulundu~u gUn cibl 
meydandadır. 

Bunları burada sıralamak çok uıun 
tutar: ama, bunlardan yurttaş için en 
hafifini fakat en kuvvetli randıman ve· 

ren bir kacmı söylemekte hiç bir güç· 
lük yoktur· En kücük köyden en bOyük 
s ehirlerc hriar her yurttaşın az ve çe· 
!imsiz olduğu için yapamadığı bir yar
rlımı sermayeye çevirmek kolayca te· 
mininc ca1rc;;acağımız iş de budur. 

En fa:: r bir çoban. en fakir köylü üç 
tırs yumurtayı, yahut üç baş mısın •e
ya bir buçuk kilo buğdayı ... hiç blr sı -
kıntı duymadan verebilir. Misafir ağır· 
lamak huyu. zaten köylümüzü dahır a
ğır frdakarlıklara seve seve zorlamıyor 
ınu' 

Bunun gibi en fakir şehirlinin batt~ 
en az bir yevmiye alan amelenin ayda 
beş on kurııslulc bir vardım yapabil~
~ini de kabul edebiliriz .. Bu az ka:unar 
tab:ıkanın ü-;tünde kalanlar için söylene· 
cek ne kadar çok söz vardır? 

Kahvelni dolduran ve binbir tanda 
eğleMnlerin göze aldırdıkları bir sürU 

masrafların onda biri, hatta dörtte biri, 
c~lf'nmck icin vakit ve nakit bulan, bu 
yurttaşlardan ht-r va kit istenebilir .. Ve 
bunlar t?Ö?.e batmadan, ağırlık olmadan 
verilebilir. 

Bütün hunlarm ulus uğrunda can ve 
baş verenlerin yaptrklarının yanında nt 

rhcmmiyeti vardır?. Sonra, herkes du -
şünmelidir ki, bu verdiklerinden sulhu 
temin eden ve iycabında onun hayatını, 
malınr, çoluk çocuğunu koruyacak olan 
silahlar. hava filoları doğacaktır. 

Havacılıkta bir kalkınma yapmanın 
günün baş meselesi halinde dillendirile
rek yaşatılması ve yardım kaynaklannın 

ülkilye baPlanması lazımdır Kanaatin -
deyiz. Btır ., tahakkukunda hükü~tin 
türlil teskilatı ve Tayyare Cemiyeti 
yurttaslara pek iyi bir yol gösterici o· 

ta bilecektir. 
Yakında önümüze fitrenin meY%uu 

bııhsolacağı Uç bavram günü çık:tcaktrr. 
Biz önümilzdeki bayram günlerine 

"havacılığa yardım seferberliği., şekli 
vererek yurttaşı iş baı;ma çağır~ak 
zamanın acil iycabı olmuştur, in3nı

nı beslemekteyiz. 
ŞAKfR H\~lrl 
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Gar'pla fikir hare etleri 
ÇlN NEREYE GİDİYOR? BUGÜNKÜ ÇİN'1N TUT

TUCU YOL - BiR NlKBİNİN İKTiSADİ BUHRAN 
HAKK.IND AKI l\'IÜT ALEASI 

Paris'te çıkan ''Europe,, mecmuasın
dan: 

Ru11. inkılabı üzerine Asya'nm bü
yük bir kısmmda yeni bir hayat şekli 
doğmağa başladığmdanberi Çin'de de 
bütiln dahi11 bünyesini altüst eden bir 
hareket devam eylemektedir. Ecnebi 
emperyalizmi ıle Çin'e ha.ı olan iptidai 
komünistlik arasında şiddetli bir mü
cadele oluyor. 

Evvela bu memleketteki komünist
lik hareketini tahlil edelim. Lytton 
komisyonunun Uluslar Cemiyetine ver 
diği raporda şöyle bir cümleye tesadüf 
ederiz: 

"Çin'deki komünistlik artık, yalnız 
bir sıyasal mezhep olmaktan çıkmıştır. 
Müstakil bir Çin komünist fırkası te
şektkül ettiği gibi kendi hükumeti, ka
nunları ve orduları olan bu fırka mil
li hükumete rekabet etmektedir. Bu 
hilkftmet, kendine mahsus bir nüfuz 
sahasma da maliktir.,, 

Bugünkü Çin Sovyetler cümhuriye
ti Kiyangsi vilayetinde kuruldu. Bu 
cümhuriyetin teessüsü sıralarında Çin 
gazetelerinde çıkan haberlere göre ko
münistlerin işgal ettiği topraklar iki 
vilayet toprağı kadar, yani Fransa'nın 
on vilayetine bedeldir. Fakat yeni cüm 
huriyet zamanla bu toprakları tevsi et
miş ve bugün idaresi altına geçen ara
zi 680.255 kilometre murabbaı kadar
dır ki bu, bütün Çin ülkesinin altı

da biri demektir. 

Görülüyor ki Çin Sovyet cümhuri
yeti ilk zamanlan harp ve fütuhatla 
meşgul olmuştur. Fakat içtimaı mese
le1eri de ihmal etmemiş ve icraatınrn 
başına zirai ıslahatı koymuştur. 

Bu vaziyet karşısında, Kuomintang 
hükfimeti 1933 senesinde Çin Sovyetle
ri aleyhine geniş bir taarruz planı ha
zırlamış ve bu pl§.nın hazırlanmasına 

alman cenerallerinden Von Seeckt ile 
70-80 kadar alman zabiti iştirak etmiş
tir. Avrupa ve Japonya emperyalistle

ri Çang-Kcıy-Cek'in emrine azim mik
tarda para ve harp malzemesi verdiler. 
Birleşik Devletlerin 1933 senesinde 
ihraç ettikleri tayyarelerin yüzde 24 ü 
Çin'e gönderildiği gibi Amerika hükQ
meti Nankin hükumetine birçok aske
ri mütehassıslar dahi gönderdi. 

1933 eylfilünde taarruza gec:en Çang
Kay-Çek'in orduları iki hafta sonra 
Çin Sovyet ordularının taarruzuna ma
ruz kalarak mağlfip oldular. Bu mağ
lUbiyet üzerine Nankin hükumetinin 
19 uncu ordusu ümerası isyan ettiler 
ve Canı?; - Kay - Çek asilerle uğrasabil
mek için komünistler aleyhindeki mü
cadelesine fasıla verme~e mecbur ol
du. Komiinistler ele vaziyetten istifa
de ederek yeni sahalar i~gal eylediler. 
(ang-K:ı.y-Cek, bu mağlubiyeti üzerine 
takip ettiği usulü bırakarak başka bir 
çareye baş vurdu. Bu çare, Sovyet cüm 
buriyetini muazzam bir istihkam çem
beri altına almaktan ibaretti. İşte Nan
kin hük1ımetinin şimdi tahakkuk ettir
nıe"e ~al ıtşığı tasavvur budur. 

M<mcurya istiklalinin iylanmdan 
sonra Jaronya'nın ic MogoJistan'da gİ· 
riştiiti asl::eri harekatı tetkik etmezden 
evel ~:mkin hi'ıkfımeti tarafındao bu 
ahval karsısrnda alman vaziveti gözden 
gecirelim: 

Kuomintang politikacıJarınm seci
yesizli ~i bu vesile ile bir kere daha 
mevdana cıkmıs bulundu. Filhakika 
Cin orr'lulnrınm kuvvetli oldukları şa
yia.-r vayılması ü ze:-ine h::~lk. hükfıme

t;n i-.rınn İc:;t;l :ı <:ın ::ı karsı kovacağ1 ka
l'!:'~tirıi r e<>1e•1i. Fakat az gecmeden 
Çin ordularının japonlar önünde kaç
tığı duyuldu. Neticede japon emperya
listleri ile Kuomintang reisleri arasın
da bir anlaşma hasıl oldu ve japonlar, 
Çin arazisinde serbestçe hareket etmek 
imkanım t emin ettiler. 

Japon ordularının Mançurya'ya gir
meleri i1e Tibet'in istiklalini iylan et
mesi ve Sin kiyang müslüman ahalisi·· 
nin isyan etmesi gibi hadiselerin hir 
arada zıı l-ı ur eylemesi sırf bir tesadüf 
ec;eri addo1unanıaz. Bunların, 1928 de 
lnO'iltere ile Japonya arasında Çin'e 
dair aktolunan itilafın neticesi olduk
ları a~ikiirdır. Japonlar Çin'in şark vi
foyetlerindı:n ücünü ele geçirirlerken 
İngilizler Tibet'teki mevkilerini kati 

surette sağlamlaştırıyorlar ve civar 

eyaletlere yerleşiyorlardı. 
Çin nereye doğru gidiyor? Bu mem 

lekette dört büyük siyasi teşekkül vü
cuda geldiğini görüyoruz, şöyle ki: 

1 - Arazisi nefsi Çin'in altıda bi
rini kaphyan bir Sovyet cümhuriyeti; 

2 - Mançuko ile iç Mogolistan'a şa 
mil olan ve $ima!l Cin'i tehdit eden 
bir yeni Mancu - Japon imparatorluğu, 

3 - Tibet'in İngiltere nefine olarak 
genişlemesi (Kokonor eyaletinin, iç 
Sinkiyanı; ve Şarki Seçuen vilayetle
rinin ilhakivle büyüyen Tibet'in im
paratorluk haline getirilmes1 mutasav
verdir.) 

4 - İç Sinkivang, bir "halk cümhu
riyeti,, vücuda getirmiştir. 

İç Mogolistan'la iç Türkelinde Ja
pan • İngiliz elbirliği daha ne kadar 
devam edebilecektir? Şimdilik Birle. 
şik Amerika ile bir taraftan İngiltere 
ve diğer taraftan Japonya arasındaki 
rekabet günden güne artmakta olup 
Japonya, Nankin hükumetine tamamiy· 
le Mkim bulunmaktadır. 

İşte bu sebeplerdendir ki 1935 te 
toplanacak olan deniz konferansı müs
tesna bir ehemmiveti haiz olacaktır. 

*** 
"Kölnische Zeitung,,, iktrsad1 vazi

yeti tetkik enstitüsü reisi profesör 

Wagemann tarafından verilen bir kon

feransı şöyle hulasa ediyor: 

1928 senesinde nikbinliğe şiddetle 

itiraz etmiş olan profesör Wagemann, 

bugünkü vaziyetin bedbinliğe müsait 

olmadığı kanaatine gelmiştir. 

Birinci delil olarak nakit paranın 

emsalsiz bolluğunu gösteriyor. Fakat 

kısa vade ile ikraz edilen parayı uzun 

vadeli muamelelere yatırmağa razr o

lunmağa başlandığı zamandır ki kati 

olarak yeni bir faaliyet başhyacaktır. 

Halbuki henüz bu safhaya vardmrş de
ğildir. 

Birinci derece esham ve tahvilatm 

verimi bugün, 1928 de olduğu kadar 

yüksektir ki bu, şimdiki vaziyette bir 

fren vazifesini görür. Sanayi, ticaret 

ve ziraat sahalarında kar keyfiyeti he

nüz pek namüsaittir .... 

Bedbinlere ve sermayeye yatırma 

imkanlarının tükenmiş olduğu iddiası

na karşı tecrübe daima göstermiştir ki 

buhran devreleri her memlekette ve 

her zaman fenni terakkilerin nihayet 

bulrh1E!"unu iylan eden kahinler çıkma

sına r"bep olmuştur. Halbuki beşeriye

tin daima ve daima muazzam işler ba

şarmak mecburiyeti karşısında kaldığı 

unutuluyor. Mazide dahi, ancak iktısat 

sahası dışında bulunan amiller ve bil

hassa devlet yardımı ile başa çıkılan 

buhranlar zuhur etmiştir. İktısadi oto

matizm, ancak ehemmiyetsiz buhranla

ra çare bulmak imkanını vermiştir. 

Buhrandan kurtulmak için faal ve kuv

vetli bir iktrsadi siyaset takip etmek 

zarureti bug-ün birçok memleketlerde 

anlaşılmıştrr. 

İngiltere hükumetinin şiddet1i faa

liyeti ile milli sosyalist Almanya'nın 

giriştiği mücadeleye muvazi olarak 

Rm~velt'in kalkınma programı da tat

bik edilmetitedir ki bunun en ehem

miyetli tarafları nakit ve kredi siyaset

leri ile zirai teşkilat ve "buhran masa

rifi,. dir. Ziraat sahasında takip edilen 

siyaset sayesinde istihsal müessir bir 

surette tahdit olunmuş ve neticede fi. 

at şartlarında bununla beraber sanayi 

sahasında takip edilen siyaset Ameri

ka ziraati için doğrudan doğruya yar

dımdan mühimdir. 

"Buhran masarifi., ise bunların in

flasyon demek olduğunu iddia etmek 

doğru olmaz. Bu maksatla sarfedilen 
meblağların en büyük kısmı istikraz 
tarikiyle, yani umumi borçların artı

rtlması suretiyle temin edilmiştir. Bu
na rağmen bu borçların yekunu gene 
mutedildir. Gelecek ı.ene haziranı ni· 

... 
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l'abwıcı l'oslmıı 

AvrPpaya k 
Paris'te çıkan La Repüblik'ten: 
Masamın üstünde, dış uluslarla alış 

verişin genişletilmesi işini üstüne alan 
Japon ökonomik delegasyonu reisi M. 
Şimoda tarafından dağıtılan bir broşür 

var. 
Broşür, su manalı başlığı taşıyor: 

"Avrupa'ya karşı Japonya''. 
Bu broşürden en önce, "doğan gü -

neş., imparatorluğunun bugün 70 mil -
yon nüfusu olduğunu öğreniyoruz. Bu 
sayıya Kora, Mançuri ve Yehol'un nü
fusları da katılınca, nüfusun hepsi 135 
milvonu buluyor. 

Sonra elli sene evel ortada bile ol -
mıyan japon sanayiinin, mensucat, süs 
esyası. lastik mamulatı sahasında her
hangi başka bir ulus sanayiiyle boy öl
çüşecek güçte olduğunu bize gösteriyor. 
Broşür "ucuz fiat'' sıyasasını, bunun 

insani gayelerini göklere çıkarıyor. Ja
pon işçilerinin az para ile çalrştırrldık
ları yolunda yapılan iytirazları redde
diyor ve "bizim işçilerimizin yaşayış 

standardı. Avrupa isçilerininkine göre 
aşağı değildir, fakat başka türlüdür. 
Bizimkiler balık ve pirinç yiyorlar, 
sizinkiler ise et ve hububat .. Memleketi
mizin iklimi, az mobilye ile, tahta ev
lerde yaşamamıza müsaittir .. ilah .. ,, di -

yor. 

Demek ayda 30 yen (y.ani 70 kağıt 
frank) kazanan japon işçileri,. kendile
rine tahta evler yaptırarak yılda da iki 
kimono dağıtan patronlarının cömert -
tikleri sayesinde para bile artırabiliyor

lar. 
Bu yiizden, japon malları, ingiliz 

Fransız gazeteleri sükfin 
tavsiye ediyorlar 

Mösyö Dumerg'in çekilmesini tees

sürle karşılayan ftansız gazeteleri. çok 

mühim olan bugünlerde sükun tavsiye 

ediyorlar. 

Entransijan'dan: 

Bu gazete, Mösyö Flanden'in azim -
kar ve usta olduğunu, Mösyö Dumerg

in programım onun da tatbik etmek is -
tediğini yazıyor ve diyor ki: 

" ... Mebuslar meclisi yeni kabineyi 
yaşatacak mı? Yoksa bir ay veya bir 

gün yaşayan kabineler gördüğümüz 

günlere mi döneceğiz? Bu ileride belli 
olacak. 

Bunu 6Örünceye kadar vazifemiz sü

kuneti korumaktır. İç ve dış vaziyetten 

ötürü kargaşalık çıkarmak zamanı değil

dir. Kabinenin iiyeterinin seçiminde bi

le bir anlaşma ve yatıştırma arzusu gö

zetilmiştir. 

M. Flanden cesaretini ve bilgisini bi
ze gösterdL O kargaşalığa muhaliftir, 
geniış bir birleşme istiyor. Bırakalım. 

üstüne aldığı ağır işi rahatçe başarabil
sin., 

Radikal La Repüblik'ten: 

" Her zamandan ziyade şimdi başla

rın serin, düşüncelerin açrk olmasr, ihti
raslara kapılmaktan ziyade kafa ile dü
şünmek gerekliği vardır.,, 

" ... Bugünlerde frrka çarpışmalarmr 

körükliyecek şeylerden kaçınalım. Keli

menin en alçak manasiyle yalmz politi -
k:>va ait islerden cekinelim.,, 

hayetinde 32 milyarı bulmaları muh
temel ise de bu yekun, milli gelirin 
ancak % 2 sini teşkil eder. 

Profesör Wagemann'a göre iktısad1 
kalkınmaya mani olan başlıca amiller
den biri, azami had % 4 oltr".ak lazım
gelirken en emin plasmanlardan haHl. 
% 5 bekliyen uzun vadeli paranın pa
halıhğıdır. Bu emniyetsizlik, enflas
yon korkusundan doğmaktadır. 

Birleşik Amerika'nın ithalatı tetkik 
edilirse bu memleketin, iç istihsalini 
fazla bir külfete katlanmaksrzm ancak 
% 20 nisbetinde ve biraz daha fedakar
hk ihtiyar ettiği takdirde gene ancak 
% 30 çoğaltabileceği anlaşılır. Ameri
ka ithaliitınm tahlili, cihan ticaretinin 
vasati bünyesini ortaya koyduğu ve 
iktısadi faaliyetin % 30 dan fazla düş
mesi ihtimali mevcut olmadığı anlaşı

lır. Bu tahminler doğru ise bütün mem 
leketler harici ticaretinin yeni bir fa
aliyet devresine girmeleri beklenebi

lir. 

rşı Japonya ı 

I 

mallarından (ve tabii bizimkilerden ) 
iki. üç defa daha ucuzdur. Bu ucuzluk, 
ipek krepte, pamuk çorapta, cam ma -
mulatında, tenis kunduralarında, elek-
trik lambalarında, bisiklet lastiklerin • 
de ..• lıer şeyde göze çarpıyor. 

Onun için ökonomik bakımdan ja -
ponlar, istikbali çok iyi görüyorlar. 
"Bizim yolumuz bellidir. Hiç bir şey 
bizi bu yoldan çeviremez. Ökonomik 
savaşın, muahedelerle durdurulacağına 
inanmıyoruz. Eğer biz japonlar sizin -
le birlik olursak, bu birliğin doğuraca
ğı uyuşukluk yüzünden. birliğe ginni
yen bir ulusun - faraza Cin'in - bü
tün dünyayı yendiğini ~örebiliriz.,, 

"İnsan kımıldandı~rnr yürüyerek 
göstermez mi? Pamuk sanayiinde sa -

vaşı aşağı yukarı kazandığrmızı söy -
liyebiliriz. 1913 te 12 milyon balya pa
muk h;ırcayan Avrupa. 1932 de 8,6 mil-

yon<lan fazla harcayamrvor Halbuki 
aynı ?.aman içinde Asva'nrn harcadrğr 
pamuk 4 milyon halyadan sekiz milyo
na çıktı . ., diyorlar. 

Avrupa iplik fabrikalarında mekik
lerin çalışma saatleri 1932 de 40 iken, 
Japonya'da 100, Çin'de 130 du. 

Japonya'da iplik sanayii de hayli 
ilerlemiştir. Son yıllarda başlıca fab
rikalar, işe yatrrrlan paranın yüzde yet
mi!Şini bulan, hatta geçen, kSrlar yap -
mışlardır. 

Japon alışverişini genişletmeye ça -
lrşan resmi bir kurumun bize yaptrğı 
ihbarlar bunlardır. Bunlar faydalı dil· 
şUnce1ere yol açabilir. Pol Elbel 

Sar meselesi ve dışardan 
müdahale 

Tan'dan~ 

" •.. Banş muahedesinin 49 uncu mad-
desinde "Almanyanın Sar topraklan üze 

rinrleki hükümranı haklarından budunlar 
birliği lehine vaz geçtiği,, açıkça vazı· 
hdır. Buna göre Almanya'nm Sar üze
rindeki hakimiyeti kaldırılmış ve bu ha
kimiyet olduğu gibi budunlarbirliğine 

geçmiştir. Budunlarbirliği de bu haki· 
miyeti, şimdi Mösyö Knoks'un reisliği 

altında olan hUkfimet komisyonu vasıta
siyle icra ettiriyor. Dilzenf korumak için 
Sar'a yakrn yerlerde bulunan yabancı 
kuvvetleri çağumağa yalmz bu komis -
yon karar verebilir. Kendisi istemediği 
halde dışardan bir mildahale yapılırsa, 
bunu Sar arazisine yapılmrş bir tecavüz 
addederek, gene yalnız bu komisyonun 
protestoya hakkı vardır. Bizim düşün
dUğUmüze göre, mesele hukuki bakını -
dan bu merkezdedir. Bu görüşil Londra 
hUkOmet1 nasıl paylaştıysa, Roma ve 
Brüksel kabineleri de öyle paylaşacak-
tır.,, 

Sar tehlikesi ve İngiltere 
9 ikinci teşrin tarihli Deyti Meyl ga

zetesi, "Sar tehlikesi., başhğr altında 

yazdığr bir başmakalede diyor ki: 

"Sar'da yapılacak olan plebisit do

layısiyle Almanya'nın protestoda bulun
ması 'sxyasal değer bakımından birinci 
derecede bir harekettir. 

Bunu küçük görmek sıyasal bir yan

lış olur . 

Bu protesto, Sar'a herhangi bir ec
nebi devlet askerinin girmesini Lokar
no protokoluna karşr yapılacak bir te
cavüz saymakta ve buna dikkı:ıtimizi 

çelonektedir. Bu protesto, tam franst2 
kabine buhranı sırasında yapıldığı için 
Fransa derhal müzakereye girişmek 

fırsatmdan mahrum kalmıştır. 

Fransa'da M. Dumerg'in bir çare 
bulmak için çok uğraştığı hükumet ka -
rarsızlığı, Avrupa'nm rahatı ve iyiliği 

için en incitici bir vaziyet olmuştur. U • 
malım ki M. Flanden, yahut yeni fran
sız kabinesini kim teşkil edecekse o, bu 
kararsrzhğr ortadan kaldırabilsin. 

Sar meselesine gelince, burası, son 
Burbonlar ve birinci Napolyon zamanın

daki ufak bir fasıla müstesna olmak U -

zere, onuncu asrrdanberi almanların -
dır. 

, Uluslukça burada oturanların çok
luğu almandır. Onun için buraya ya
bancı bir devletin burnunu sokması çok 
kötü karışıklrklara sebep olabilir , 

Avrupada bugün; Büyük Britanya -
mn bu işe karışacağma dair bir kanaat 

Dün:wı ökonomi lwberlcri 

Y unanistanın radyo 
istasyonu 

Atina, 8 sonteşrin. 

Bir iagiliz - İtalyan şirketi olan Jıla!' 
koni radyo müessesesinin, yunan radY~ 
. . . ~ teklifi 
ıstasyonunu yapması ıçın yaptıgr ,. 

tetkik etmeğe memur edilen yühsek o
konomi meclisinin hususi komisyorııl• 
hükO.mcte, yapılan teklifi kabul etnıerııt 
yi tavsiye etmiştir. Komisyon, bir irı' 
giliz elektrik şirk"tinin yapmış oldı.ığıl 
işlerden alınan acr tecrübeleri kayitlt 

hükümeti iykaz ederek, ııluslarara· 
sı bir müsabaka yaprlmasını ileriye si.i!' 

mliştür. 

Amt'rika B!rlt·"ik ''*"'vletJerİ 
Sovyetlt>rdf•n flantf'1a aJryor 

Moskova, 8, sonteşrin. 

Vologda dantela iymalatr birliği. }.· 
merika Birleşik H ükümetlerinin ticaret 

firmalarından büyiik hir ölçiide v('lıogd• 
dantela ve işleme mamulatı siparişi ~!· 
mıştxr. 

Yuıı;oslavya <~iftdı;;İ tiitün fi~l' 

larma yiizde :-lO zam jstiyor· 

Belgrat, birincite~rin 1934. 

Eski Sırbistan'm cenup mıntakasrrı 

d;ı tütün mahslllüniin top1anmasr bit' 

miştir. Bu mmtakanrn tütün mahsıtlU 
3.5 milyon kilodur. Bu miktar ge<erı 
senenin kampanyasından daha aıclıf· 
Köylü, bu bakımdan ve kalitenin iyiJej' 

miş olduğunu ileri sürerek tesenünı fi' 

atlarma yüzde 20-30 zam yapılnıaııırl' 
istemektedir. Bu istekleri yerine getiril• 

diği takdirde, bu seneki tütün mahsll · 

tünden köylünün eline 40 milyon di113t 

geçecektir. 

fyran'da hir ~imPnto f ahrikıt"1 

!yran sanayi ve ziraat bakanlığı, ar· 
da 9000 ton portland çimentosu yapıl' 
cak olan "İyran" çimento fabrikasıııırl 
makinelerini Almanya'ya sipariş etmiş' 
tir. 

Kumaş ve aeri kırpıntrlarıuıJıtfl 
yapı malzemesi 

Moskova, 8 sonteşrin. 

Kimya enstitüsü, dokuma ve deri 
• bit 

fabrikalarının kırpıntılarından yenı 
·,.jrı 

yapı malzemesi meydana cıkarnıak 1'( 

yaptr~r tecrübeler muvaffakiyetle bit' 

mlştir. . .. ,e 
Mütehassıslann mütalealarma go 

hafif, yanmaz ve tecrit kabiliyeti otatl 

köpük beton atlı bu yeni yapı ınalzefJle-
9inin kullanrlmağa başlanmasiyle )fitt~ 
ithalatının önüne geçilmiş olacakttl",, 

---- f' 

mevcuttur. Bu kanaat, plebisit yıtP ~ 
lrncaya kadar Sar'• idare edecek o~:i' 
komisyon reisi M. Knoks'un bir Jnglc• 
tebaası ve eski bir harİciye memuru 

masmdan ileri gelmektedir. ııl 

lngiltere'nin bu Jşe karışacağı yıılı f 
karışması iycap ettiği bir hulyadan ıııı 
ka bir şey değildir. ~r\I• 

İngiltere'nln Fransa•ya karşr dOgel<' 
dürüst ve açık bir styasa gütmesi ger ıııı1 
tir. Fakat fransız hükumet başlıı.!1 1~ 
bilmesi lazım gelir ki ne Makdoıı9el< 
kabinesi, ne de ondan sonra gele'ııs
herhangi bir htitrumet, Sar'a ingilİZ e, 
kerleri gönrlermek şeklinde bir tıı:ı~ıır• 
kete geçmeğe ulusun rrzasmx alat'X13:dt' 

Böyle açıktan açığa konuşnıalc $ 

ce namusluluktur. .11ere 
Deyli Meyi, şimdiye kadar 111~1 eı:ıi 

ile Fransa münasebetlerinin en iyt ş 1'jt 

almasına çok ((alışmıştır. Fakat gefl~ııf 
Her Hitlerin vaziyetinin de adalet ftll' 

ıı;usiyle muhakeme edilmesine tara 

rız. 051ııı' 
Herhalrle İngiltP.re ,hava hU5 jkefl• 

da bu kadar zayıf bir vaziyette glirl' 
kTtanm herhangi bir yerine asker 3ı;ıt19 
dermek ve müdahale etmek ırıace!' . ~ 
gır em ez. ıeııı11c 

Almanya havaca çok kuvvet addıdt 
tedir. Eğer bu hususta sot1 r< ..,<ıı1'1fl 

k k. pek J .g, 
varmadıysa, muhakka ı, 

1 
.. 0yı:ı~ 

d b .. t .. n < 0 ıc· 
bir zamanda hava an u u ·.;eC 

t erı 
meydan okuyacak bir kudre c 
tir. 



15 iKiNCi TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

Doktorumuzun köşesi: 

Had Romatizma 
Dünkü ya.ıımızda romatizmayı ya -

Pan maraz ve miktopik amillerle rutu
bet ve atmosferiki elektrik gibi harici 
a.milleri anlatmıştık. Bugün de roma· 
tızmanın araz ve vücutta yaptığı tehli
'k r . e 1 ıhtilatlariyle tedavi esaslarını kı-
saca anlatacağız. Ekseriyetle had ve
ya müzmin anjinlerden sonra meydana 
çıkan had romatizma bilhassa oynak 
Yerlerinde ve hazan da iç uzuvlarda 
kendini gösterir. 

A) Oynak yerleri had romatizması: 
liad romatizma ateş ve oynak yerleri 
ağrıları ile patlak verir. Bu zamanda 
boğaz muayenesi yapılırsa, bademcikler· 
de Angine Erythemateuse dediğimiz 
bir nevi anjinin varhğı göze çarpar. Ek
seriyetle, diz ve bilek oynak yerleri 
romatizmaya ilk yakalanan kısımlardır. 
Bir iki gün sonra hastalık bütün oynak 
Yerlerine doğru yayılır. Hastalanan 
0 Ynak yerleri hacmen biraz şişerler. 
Ağrı müsaade ederse di zoynak yerin· 
de Ridfa darbesi dediğimiz kıttrdı 
elle duyulur. Oynak yerlerinin hiza -
sındaki deri sıcak ve kızarmıştır. Oy· 
nak yerinin bizzat kendisi ağrının kö -
künü teşkil eder. E nufak bir tazyik 
ağrıyı teşdit eder. Zaten hastalar ağ -
rıyı gidermek için oynak yerinin bu -
lunduğu kol veya bacağı kıvrık tutar -
lar. 

Hastalık bütün oynak yerlerine ya
Yılacak olursa en küçük vücut hareketi 
bile kabil olmaz ve hasta en ufak bir 
hareketi büyük ıstıraplarla ve zorlukla 
Yap::ır. Bu zamanda hastanın derecesi 
39 a kadar çıkar. İdrar azalır, dil pas
lanırı kabızlık teessüs eder ve hastanın 
Yilzü kansız denebilecek kadar soluk -
tur. Ve filhakika hastanın kanı muaye
ne edilecek olursa kansızlığın ileri de
recede olduğu görülür. 

B) İç uzuvlar romatizması: Oynak 
Yerlerinde başlıyan had romatizma ha
zan oynak yerlerinde hiç bir tezahürat 
göstermediği halde uzunca süren bir 
ateş ve kırıklıkla kalp, ciğer zarı, si
nirler merkezleri ve ilah ... gibi iç uzuv
lardan başlar ve hastalık buralardan 
0 Ynak yerlerine doğru yayılır. Bu za
ınanda hastalığı teşhis edebilmek için 
ınüşkülat çekilir ve ancak oynak yer
lerinde hastalık kendini gösterdikten 
sonra kati teshis konulabilir. 

'Romatizmanın doğrudan doğruya 

lebep olduğu hastalıklar: (Kalp içzarı 
roınatizması), (Miyokardit romatizma· 
sı), (Kalp dıs zarı romatizması}, ( da
ınann h ad roma tiz mal arteriti), Had 
romatizma flebiti), (Romatizma) zatül
cenp), (Ciğerin romatizma] ihtikanı), 
(~ilhassa Ankarada göze çarpan roma
t(ızmal anjin), (Beyin romatizması), 
kansızlık). 

d ~İsimlerini saydığımız bu hastalıklar 
ogrudan doğruya had oynak yerleri 

~oınatizmasınm ihtilat netiycesi yaptı
~1 Çok tehlikeli hastalıkları te,kil eder
er. Bunların arazlannın buracıkta ay
rı ay 

rı anlatmak imkanı olmadığından 
;aYtnakJa iktifa ettik. !simlerinden ko· 
ayca anlasılacağı gibi insan hayatının 

~rniyeti Milliye'nin Romanı: 4 

ve tedavisi 
1 

fizyolojik savaşının en mühim vazife· 
]erini idare eden uzuvları sakatlıayn ve 
onların savaş kabiliyetini bilvasıta öl
dürebilen romatizma insan hayatı için 
ciddi bir tehlike teşkil eder. Yaktın -
da tedbir alamamak veya romatizmayı 
iyi tedavi ettinnemek hastalığın ilerle
mesine ve nihayet kalp savaşının dur
masına sebep olduğunu unutmamak la

zımdır. 

Bu saydığımız romatizma ihtilatı 

hastalıkları içinde (Anjin) hem roma
tizma ihtilatı gibi telakki edilen bir 
hastalık olduğu gibi romatizmayı doğu
ran bir amil olduğu da muhakkaktır. 

Almanya ve Amerika'da olduğu kadar 
Ankarada da, görülen yüzlerce roma -
tizma musabında, romatizmadan evet 
daima had veya müzminleşmiş anjin 
hastalığına rastlanması da isoat eder ki 
anjin romatizmanın kuvvetli amillerin
den biridir. Şimdiye kadar seriri tab
losunu anlattığımız had romatizma, kla
sik tıp kitaplarının kabul ettikleri ha. 
kiki romatizma hastalığıdır. Dünkü ya
zımızda anlattığımız ve adına (yalan -
cı romatizma) dediğimiz diğer hasta. 
hklarla karıştırmamak lazımdır. 

Ohalde yalancı romatizma hastalılı:
larr nelerdir?.. Belsoğukluğunu yanan 
mikrop kanda iken hazan oynak yerle -
rinde gonokok'tan ileri gelme bir ihti
lat yapar. Bunun adına, (Arthrite 
Blenorkaçique) denir. Bunun tedavisi 
~iç bir zaman romatizma tedavisine 
benzemez. Difteri, kızıl, yılancıkı di
zanteride de hazan oynak yerleri iltiha
bı yaparlar. Keza verem 1nikrobu da 
mafsal iltihabı yaparlar. 

Bütün bunları hakiki romatizmadan 
ayırarak (intani yalancı romatizma) 
ismiyle ayn bir hastalık olarak müta
lea etmek bugün için lazrmdır. Çünkü 
tedavi esasları hakiki romatizmaya gö· 
re pek çok farklıdır. 

Tedavi: Romatizmaya yakalanan bir 
hasta kendini mutlaka aile hekimine 
göstermelidir. Gecikmesi kendi aley
hindedir. İyi bir teşhise istinat edecek 
olan tedavileri hulasa edecek olursak 

göriilür ki romatizma n!ikseden müte
nevvi bir hastalık olduğundan tedavi
yi de mütenevvi olan hastalık levhasına 
göre yeksenak olmaması lazımdır. 

Harici ve dahili olan tedaviler için 

bugün elimiz altında pek çok ilaçlar 

vardır. Bunların başında salisilat en 

kıymetli olanıdır. Lakin bazı ahvalde 
salisilat istenilen müessir netiyceyi 
vermekte gecikebilir. Bunun yerine ba
zı trbbi müstahzarları ikame suretiyle 
romatizma sancılarını teskin ve roma
tizmannt harici tezahüratının şiddetini 
azaltmak kabildir. Bundan başka Poliva 
lan aşılarla tahris tedavisi ve nihayet 
kan aşıları istifade edilecek en kıy. 
metli tedavi vasıtalarını teşkil ederler. 

Had tezahürat geciktikten sonra has
talar (iyi oldum artık tedaviye lüzum 
kalmadı) diye tedavilerini birden kes
memelidirler. Bir müddet daha ilaç 
almağa devam etmelidirler. Bu suretle 
hastah~ın gizli ve sinsi seyrinden kur-

Tefrika: 4 

Ben i m Günah ı m 
(MEA CULPA) 

Yazan: 
ANNJE VIVANTI 

k A.strid böyle şiir uçuşları yapar-
en, Yüzbaşı Grey, son yirmi dört 

saatte cıo·· t .. . . ·1 1 1 d ~ r yuz yınnı mı yo a ın-
L:~ havadisi ile geldi. Ve hemen 
ola v. Taylor'la, ~eyahat etmekte 
tat~ tngilizler arasında yapılan 
danı ~~.h~ete haşladılar. İyi hava
"İe ' ; 0 tu havadan konusuldu; Ri
ka :anın ve Mısır'm ikli~i ile mu
ikı;!":eıer yapılarak Londra'mn 

ınrlerı bahsolundu. 
Şik!~ady Taylar. hemen hemen 

avetc-i bir tonla 
' 

Yap.- Bana dediler ki orada hiç 
~ur Yağmazmış, - dedi. 

rey tasdik etti: 

tniy:;1~erçek öyle, orada ehem -
ti 1 hava değişmeleri olmaz. 

bir ş adam Mari Taylar, masum 
a~rna ile söylendi: 

- 0 halde, tanıdıklarla kar-

ltalyanca aslmclan türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

şılaşınca konuşmaya nasıl başla
nılır? 

Astrid açık bir kahkaha attı: 
- Fakat teyzeciğim, hayat bu 

kadar kısa iken ve konuşacak bun
ca şey varken, ne diye sade hava
dan konuşmalı? 

Teyze, biraz kaşları çatık, ba
şım salladı: 

- Peki yabancılarla ne konuş-
ma k istiyorsun? 

- Fakat .. Bilmiyorum ... İnsa
nın içinde olan şey... Düşünülen 
ve umulan şey. 

Madam, yüzbaşı Grey'e dön· 
müş, 

_ Acayip dedi. - Yeğenime 
' • d" tamamiyle İngiliz terbiyesı ver .-ır-

meme rağmen, o, ruhunda mü -
kemmel bir ecnebi kaldı; eksan
trik fikirler, bambaşka nazariye· 
1er söylemeğe daima hazırdır. 

HAKİMİYETi MlLLlYE 

Memleket Postası ] 
Ayd!n'da bu sene ne kadar tütün ekildi ve satıldı 
Aydın - Bu sene inhisarlar başmü

dürlüğü mıntakasındaki tütün ekiş sa

hası öyledir: Merkez Aydında 367286, 
Çine'de 2043827, Kuşadası 6'68189, Sö
ke 2818870, Selçuk 314372, DenizJide 
1187682. Cal'da 2880, İspartada 772357, 

Eğirdir' de 70526 metre murabbaı top -
rağa tütün ekilmiştir. İstihsal olunan 
tütün miktarı da şudur: 

Merkez Aydında 19795. Çine'de 116 

bin 480, Kuşadasmda 437978. Sökede 
189949, Selçuk'ta ı 71 lS, Denizli'de 125 
bin 146, Çal'da 381, İspartada 68253, 

ve Eğirdir'de de 4650 kilo tütün alın
mıştır. 

Başmüdürlük mmtakasmın bazı yer
lerinde tütün satışı başlamıştn. İnhi· 

sar idaresi bu alış satışlarda nazım ro
lü oynamakta ve ekicinin ürününün de
ğeriyle satılmasını temin etmiştir. Ku
şadası ve Söke'de inhisar idaresi 84, 
Geri. Clen ve di Amerikan kumpanya -
lan da 80 kuruştan satın almışlardır. 

Çine'de Geri kumpanyası 70 kuruştan 
tütün ürününü satın almağa başlamış -
tır. İdare de burada piyasaya çıkmak 
üzeredir. Geri kumpanyası merkez Ay
dın tütünlerine 50-65 kuruş vermişse 

de ekimciler bunu az görmüşler ürün
lerini vermemişlerdir. Ba müdürlük 
çevresinde başka yerlerde henüz alış 

satıs yoktur. 

1nhisar idaresinin evrensel türk tü
tününün drş pazarlardaki eski yerini 
tekrar elde etmesi için gösterdiği ala
ka ve yardım tütün ekicilerini çok se
vi 'lo inniştir. Mmtakamız tütünleri 
bu sene az olmakla beraber kalite iyti-
bariyle cok yüksektir. · 

Şehir meclisi - Şehir meclisimiz 
dün aksam ikinci toplantısını yaptı. 

tutarak muhtemel tehlikeli ihtilatların 
öniine geçmiş olurlar. 

İlaçların nisbetini her hastaya göre 
değiştirmek şarttır. Zira böbrekleri 
iyi süzmeyen bir hastaya kuvvetli bir 
tedavi yapmak doğru olmadığı gibi 
böbreği sağlam bir kimseye de aşın 

kuvvette bir tedaviye cevaz yoktur. Bil
tün bunlar hekimin dikkatine kalmış 
noktalardır. 

Romatizmada tedavi umumiyetle iyi 
netiyce verir. Tedavi yapılırken kendi 
prensibimize göre hastalan normal bir 
insanm harici muhiti ile daimi mü -

nas•bette bulunacağmı dikkat gözüne 
alarak ona göre bir giyinme hıf zıssıh -
hası seçmek ve tedaviyi öylece tatbik et· 
meğe çalışmalıdır. Şayet tedavi yapı -
lıl"ken fazla fanila giydirilerek hasta 
çok sıcağa alıJtınhrsa tedavi altında 

bulunduğu müddetçe ağrılan bu giyin
me ile dinen basta tabii hayatına avdet
te ani hararet değişmesi •e kalın elbi
selerin tesiri altında terliyerek hastalığı 
nın tekrar nüks etmek tehlikesine fid
detle maruzdur. 

Dr. Baha GELENBEVİ 

Bu sırada, genç Mısırlı uzun 
boyu ile önlerinden geçti. Sakin 
bakıştan ufka çevrilmiş, ağır ağır 
yürüyordu. Kusursuz olarak av -
rupahca giyinmişti; yalnız derisi
nin ince fildişi rengi, gözlerinin 
koyu gölgesi, şarkhhğmı meyda
na vuruyordu. 

Grey ona soğuk bir beğenme -
yişle baktı. Sonra, uzaklaşmakta 
olan levent adamı gözleriyle ta· 
kip ederek, 

- Giyinsinler, Parls'te, yahut 
Bond Street'te giyinsinler; - diye 
alaylı alaylr tenkit etti; - ruhları 
ne ise odur; o ruha Avrupa işi lıi
çim verecek terzi yoktur. 

Lady Taylor tatlı tatlı fikrini 
söyledi: 

- Kipling da diyor: Artık 
Şark, Garpla mezcolacak. 

Kızı, 
- Bu, onun çok gUzel bir deli

kanlı olduğunu reddetmiş olmaz .• 
dedi. - Latin ırkından bir avrupalı 
olabilir. 

Grey kaşlannı çattı: 
- Komiser bana, gemide bir 

nasyonalist tahrikçinin, bir tehli
keli şahsın bulunduğunu söyledi; 
Allah ve serbest Mısır namına ta· 

Evkaf idaresinin Tekke alanında asri 

ve fenni bir kasap ve sebzeciler hali 
yaptırmak için belediyeye yaptığı mü
racaat konuşuldu. Belediyece bağlanıl
mamak üzere kabul edildi. Birinci 
toplantıda üç imza ile reisi iğe 
verilen sorğu kağıdına reis Nafiz Bey 
cevap verdi. Belediyenin, belediye za
bıtası talimatnamesine uygun yürüdü
ğü ve çahştığt lokanta aşçı ve lcasap 
dükkanlarının sıhhi ve fenni kalıba 
sokulduğu sıra ile diğer esnafın da ta
limata uymalanna çalışıldığı anlaşıl -
dr. Meclis reis beyin sözlerini birlikle 
kabul etti. 

Şehrimizin su projesi Sıhhat Veka

leti tarafından tasdik edildikten sonra 

dün gelen bir telgrafta projenin Na. 

fıa Vekaleti tarafından da tasdik edil

diği bildirilmektedir. Su projesinin 

tasdik edilmesi bütün aydınlıları çok 

sevindirmiştir. Belediyemiz projeyi e

le alınca bunu başaracak tedbirlere he
men başhyacakttr. 

Bolu~da ~arp mu~ikisi ,.e 
Halkevi çalışmalan 

Bolu - Dün .gece muallimler birliği 

salonunda vali Salih Cemal Bey ıcrefi

ne bir çay ziyafeti ve konser verilmiş· 
tir. 

Bu ziyafette fırka. Halkevi, beledi

ye reisi beylerle ilk ve orta mektepler 

muallimleri bulunmuşlardır. 

Çaydan sonra vali bey muallim mes

leği vazifesinin yüceliğini ve mualUm
lerin yapacakları memleket hizmetle
rinin veriminden bahsetmiş ve fnkıla
bımızın önderi Ulu Gazi'mizin arka -
sından ön safta gidenlerin muallim or
dusu olduğunu iyzah ederek teşekkür 
etmişlerdir. 

Bu münasebetle Büylik Şef'in işaret 
ettiği veçhile türk duygusunun ince
liğini daha güzel anlatacak olan garp 
tekniğine dayanarak yeni musikiyi 
yapmak hususunda toplu bir arzu göa
terilmis ve muhitte muvaffakiyet yol
ları araştırılmış her hafta cuma gece • 
leri Halkevinde yeni musikimizle kon

serler verilmesi için tıôz birliği edil • 
miştir • 

Diln Halkevinin dokuz komitesi ida
re heyeti ve Oyeleri Halkevi salonunda 
toplandılar. Vali Salih Cemal Bey ko
mitel~rin verimli çalışabilmeleri hak -
kında diic;üncelerini söyledi. Halkevi 
reisi ve komite başları cevap verdiler. 

V:lli Bey bilhassa temsil ft spor 
komitelerinin kuvvetleıtfrilmesini rica 
etti. Muatıim hanımlar tamamen tem
sil komitesine geçerek uhnede v87.İfe 
alacaklarına söz verdiler. 

Bolu Halkevi ve fırkada büyük bir 
faaliyet görülmektedir. Vali Bey kül
tür işleriyle yalandan alakadar olmak
tadır. 

lebelerin başlarını kızdıran, ma -
sumlan kandıran, ve bize belala
rın türlüsünü veren müfritlerden 
biri. Hepsini Sudan'a göndermek 
lazım. Toplanma kamplarnnızda 
çabuk akıllanırlar. 

Cebinden sigara kutusunu çı
kadn ve hanımlara sigara ikram 
ettL Yalnız Elsy kabul etti. 

Yüzbaşı Grey sözüne devam 
etti: 

- Belki de odur. Adım öğren
meliyim. 

- Adı Saad Nassir'dir. 
Bu söz şaşkın bir sükutla kar

şılandı. Hepsi şaşa kalmış gözler
le Astrid'e döndiller. 

Lady Taylor sordu: 

- Nasıl oluyor da biliyorsun? 
- Bana kendi söyledi. 
Yeni bir şaşkınlık sükutu. Son

ra Nonnan Grey, değişmiş bir ses
le sordu: 

- Bu adamla konuştunuz mu? 
- Evet. 
Lady Taylar, ağır vakalar kar

§ııında o gırtlaktan çıkan sesle 
bağırdı: 

- Kabil mi, Astrld, çok şaş -
tını buna. 

Ankara radyosıı 
14 üncü akşam 

Dün aktaa-n radyo programmm en 
canlı parçasını Fazıl Ahmet Bey güzel 
ıiirleriyle yarattı. Kana kana içilen tatlı 
bir su gibi .•• onu dinledik. En güç mev
zuu kolay n akan hir üslupla ,iire çe

viren üstadı radyoya uygun düten ıe • 
sinden dolayı da kutlamak gerektir. Şiir 
ancak iyi okuyanın, iyi okuyabilenin di
linde mus:ki ayarını bulan ve aşan bir 
değer kazanır. Onu, dün akşam, yakın

dan bir daha .ıördük. Fazıl Ahmet Bey
<len sonra, güzel tiir havasını, Ferhunde 
Ulvi Hanım piyanosile ya.-tmakta de
vam etti.. Ferhunde Hannnı S(Öıterdi~ 
muvaffakiyetlerinden dolaya kutlarken 
bir borcumuzu ödcmit gibi zevk duvu
yoruz. 

Musikiden sonra da Nusret Namık 
Bey, ev kooperatifleri hakkında bize r">k 
faydalı malumat vermiştir. Şevket Sü
reyyA'nın mektep koperatifleri kon~rran 
undan sonra Nusret Namık Beyin bu 
konuşması çok yerinde düştü. Koopera -
til asra yaşadığımıza gCre, bu çığıra da
ha bzta bir ihtimam vermemiz get"f'ktW. 

Bunun ardından bütün ne$esini ,.. .. ne 

Fel".hunde Ulvi Hanıma borçlu oı.lutu • 
muz musiki ba,ladı. Toh'un hokbtuazr, 
Siril Skot'un arap dansı. hele Vladiıre • 
roa'un fokıtTotunda Ferhunde Hanna 
pek muvaffak olmuttur. 

Ziraat V ekileti ... tinde, ziraatçiliii
miz, bu yoldaki çalıpnalanma aalatddı; 
esaslı ve hazn-lanmıt olmakla lleralter oa 
dakikaya zorla aığchnlmıt SIDİ prünğ.. 
yordu. 

Bunun ardından da caz çaldı Te 

Ajanı habttteri okundu. 
Bu ak,amın prognmı tudur: 

19,30 dan 21 e kadar 
10 - Nafıanm ... ti 
15 - Musiki: 
Ulvi Cemal (1) E1qUise 

(2) Ağlama yar ağlama 
(3) Zeybek (2 halk 

türküsü) 
Ulvi Cemal (Piyano) 
10 - Ev kadınlarına öğütler (ismet 

pap Kız Enstitüsü muallimi 
Süheyla Hanım tarafından), 

20 - Musiki: 
Milnarski Ninni 
Ribislci Triıte chanıon 
Manuşko "Halka,. operaımdan Arya 

,. Krakov prlnsı 
2 dakika dinlenme 
Arigo Boito .. Nel"On., operasından 

Arya 
Corelli Serenade 
Crescenzo Tarentelle 
Teganni: Mr. K. Çekatowıky 
Piyanoda: Ulvi Cemal 
10 - Aka Gündüz Bey eserlerindea 

olruyor. 
15 - Danı musikisi 

Haberler 

DOKTOR MUZAFFER 
tBRAHIM 

Cebeci hastahanesi 
Göz HASTAT .. IKLARI 

MÜTEHASSISI 
Adliye sarayı Gençağa 

apartnnanı Telefon: 2025 
8-5012 

- E neden konuşmamalı imi· 
şim? Mükemmel bir centilmen. 

Grey, ağzını sert ve düz bir 
ince çizgi halinde sıkarak, söylen· 
di: 

- ''Bir centilmen" !.- Bunu da 
o mu söyledi? 

- Evet o. 
Bir kaç saniye kimse konuşm~

dı. Sonra Grey, henüz yanmış sı
garasım fırlatıp attı. 

Buz ~ibi bir ciddilikle, 
- Siz çok gencsiniz, matma

zel Astrid, - dedi. - Bir çok şeyler 
öğrenmeğe mecbursıınuz. Her şey· 
den önce biliniz ki bir gerc;ek cen
tilmen, asla centilmen 0Muı!11mı 
söylemez. Sonra, şunu da akhnn•a 
koyunuz: Bir A vrupah kadının 
yerli halkla müsavi vaziyette ko • 
nuşması caiz değildir. Mısır·d~ b.ir 
İngiliz kadını oriyantallarla du. p 
kalkarsa, sosyal mevkiini derhal 
kaybeder. 

Astrid azametle cevap verdi: 
- Ama ben İngiliz değilim; 

hiç de ingiliz değilim. Annem İs· 
kandinavyalı idi, babam da İrlan
dalı ..• 

(Sonu var) 



Sergide dola§1118lar 

Sergide • • 
çını ve kurşunkalem fabrikaları 

Çinicilik, halıcılık gibi türkün Öz ve ulusal hir sanat \ 1e sanayi şubesidir. Bu itillarla elbetteki 
değerli olduğu mevkie yükselecektir. Türk sermayesiyle kurulan kurşunkaleın fahrili.ası 

memleketi bu saha ela yabana bağlann1aktan kurtarmıştır. 
Halıcılık gibl çinicilik de türkün 

• en eski uluaal aanatwındandır. Türk 
ressamları, taassup yüzünden asil saha
larında harcıyamadıkları ince duygu ve 
düşüncelerini halıların olduğu gibi eı
siz çinilerin üzerine de nakşetmişler

dir. 

Türk soyları Orta Asya kuruduktan 
sonra, ihtimal ki muhayyelelerinde hep 

denizi, bu sonsuz dileği yaıatmış ol
dukları içindir ki, insan gözünün gö-

rebildiği ve insan zevkinin bulabildiği 
en güzel mavi çqitlerini topraktan 
yaptıkları çinilerine naktetmişlerdi.r. 

Eskişehir gibi yerlerde çinicili-k inki
şaf etmitti, osmanhlar devrinde de 
Bursa, İznik, Kütahya, Edirne, Dime
toka, Çorlu, İstanbul gibi şehirlerde 
çini yapılırdı 
ve renkli taşlarla süslendiği gibi içerde 

Bugün Anadolunun tilrk abidele
rinde mevcut çiniler yapılış bakımın

dan fÖyle bir taksime tibi tutulabilir
ler: Kakma çini işçiliği, düz çini 
işçiliği, kesme çini işçiliği. 

ESKi VE YENi ÇiNiLERiN 
FARKLARL 

Büyük harp yıllarından itibaren çi-

Sirkeci'de çini fabrilcasının standı 

Kütahya toprağı, en uzak asırlardan
beri türk sanat dehasının CfSİz çiniler 
ıeklinde tezahür etmesine vasıta ol
mu,tur. Selçuki bayındırlığının bili 
bütün Anadoluyu dolduran ibidelerin· 
de gözleri alan bu güzel çinileri gör· 
mek için dünyanın her tarafından .._ 
nat meraklısı insanlar ko!JUp gelme·k· 
tedirler • 

Türk camileri, çefllleleri, medrese
leri, sa-rayları ve türbeleri her parçası 
bir servet olan epiz çinilerle doludur. 

Dünyanın birçok müzelerinde eski türk 
çinileri sayısız ziyaretçilerin hay
ranlık bakışlarını çekmektedir. 

Çinicilik Selçukiler zamanında pek 
in1risaf etmiş olmakla beraber çi-

ni itçiliğinde ehemmiyetli bir değiıik
lik olmuttur. O zamana kadar çiniler 
serbest bir fırça ıle işl~niyor, bu yüz
den renk ve şekillerde bir tabiilik gö
ze çarpıyordu. Halbuki yeni çini itçili-

tinde zamandan tasarruf için silkme 
tarzı kullanılıyor. Bunun içindir ki ye
ni ~,ini örneklerinde eskiden olduğu gi
bi sabit renkler ve serbest fırça tabiili

ği yoktur. Avrupa, makine sanayllnln 

ilerlemesile çiniciliğimize bir darbe 
vurduğu gibi, garptan gelen sanat ör
nekleri de bu öz türk sanatının kendi-

ne has çizgi ve renklemi bozdu. Bu au
retle bugünkü çiniciliğiiniz düne naza
ran maalesef biııaz gerilemiş görün
mektedir .. 

Konya'da Sahibi Ata tür~s/ 

• , i ilk defa yapııınlar selçukiler değil

dir. Türkistanda ve lranda çok eski za 

manlarda türklerin yaptıkları abideler

de dıf tezyinatı için çini kutlanıldığı 
görülmüıtür. Selçuki mimarisinde ise 

Abidelerin dış kısımları beyaz m~rmer 
bol çini konulurdu. Türk inşaatında 
çiniler türlü türlü hendesi şekiller 

içinde düzenlenmiıtir. Uzun müddet 
türle iyileri ve ustaları lrancla bu ince 
aanat hocalığmı etmitler ve orada ya
pılan abideleri kendi eserleri olan çi
lli!erle süslemişl<.rclir. 

Selçuı/ilerde Karaman, Niğde, Kay-
leri, Sıvat, 1 tkat, Amasya, Ankara, 

Sergide çini standı - Sergide çını 
tethir eden tek stant, Hacı Ali zade 
Mehmet Beyin "Kütahya Azim Çini 
Fabrikası,.dır 927 yılında Kütahyada 
kurulan bu fabrika 18 bin lira serma
yelidir ve 118 itçi çalıştırıyor. Her yıl, 
35 - 40 bin lira arasında devir yap
maktadır. 

Bu fabrikanın kurulmasından önce 
Avrupadan tabak, vazo, banyo çinileri 
ve saire olarak memlekete mühim mik
tarda mal ~iriyordu. Fabrika iç paza
rın çini ihtiyacını karııtadığı gibi A
merika, Mılır, Suriye Rodos, Roman
ya ve Adalar gibi yerlere ihracat da 
yapmaktadrr. 

Konya'da Sırçalı medresesi milira"t,, 

Devlet demiryolları istasyon tezyi
natı, banyo çinileri ve kompartimanla,.. 
ra asılan levhaları bu müesseseden al
mak suretile ona değerli bir yardımda 
bulunmaktadır. Kütahya çini fabrikası 
bugUn, vazo, aaksı, banyo çinileri, tez
yinat plakaları, yazı levhaları, dıuvar 

tabakları, kahve, çay fincanları, aigara 
tablaları, tuzluk gibi süs eşyuı yap
maktadır. 

Konys'ds Sahibi Ata camii mihrabı 

Çiniciliğımizin yarını - Uluaal bir 
sanayi ve -.nat şubemiz olan çinicili
ği eaki değerli mevkiine yükseltmek 
cümhuriyet rejiminin hedeflerinden bi
ridir. Devlet himayesi bu işte çalışmak 
istiyen hususi teşebbüsleri korumaktan 
geri kalmıyacaktır. Hu9Usi teşebbüsle· 

rin de dikkat etmesi gereken noktalar, 
çiniciliğin çok ince bir sanat olduğu 

ve her feyden önce ulusal bir mahiyeti 
bulunduğu keyfiyetinin idrak edilme
sidir. Bu itibarla türk çinileri yalnız 
türk ustalarına yaptırılmalı, ve bu a
rada, halı, gergef, oya gibi tezyini sa
nat fUbelerinde büyük değerlilik gös
tenniş olan türk kızları vazife ba§ıruı 
getirilmelidir. 

Güzel sanatlar akademisinin de tez· 
yini kısmında çinicilik ressamlığına 
daha büyük bir ehemmiyet vermesi te
menni olunur. 

Unutmıyalım ki çinicilik en eski de
virlerden beri türkün rakipsz sanatı 
idi ve gene öyle kalacaktır. 

Kurşun kalem fabrikası 
Te9ebbüs ve sermaye için memle

ketimiz hiç bir zaman bugünkü kadar 
müsait bir vaziyet göstermemiıtir Re· 
jimin ulusal ıanayii korumak ıçın 
elinden geleni yapın.ur, tlirk sermaye
lerini apartıman ve 'bina inşaatı yerine 
sayısız karlı sanayi şubelerine akın ~t
meğe tefvik edecek en mühim unsur 
dur. ~ürk servet ve teJebbüs . sahipleri 
bu eısiz fırsattan istifade ederek yeni 
bir ithalat maddesinden daha meuıle· 
keti kurtarabilir ve bu suretle de hem 
kendilerine, hem de memlf;ketl~rin:ı 

faydalı bir iş görmüş olurlar . 
Son zamanlarda hususi sermayelerin 

bu çok elverişli vaziyeti idrak ederek 
sanayi teşebbüslerine atıldıklarına sık 

sık rastlıyoruz. Kurşun kalem yapmak 
için türk sermayesiJe kurulan "Nur
kalem,, limited şirketi de bunlardan 
biridir. Kurşun kalem şüphesiz ki ti
caret muvazenemizde büyük bir rol oy
nıyan mühim bir ithalat maddesi değil 
dir. BuQunla beraber her yıl &Jağı yu-

dirler. Aynr zamanda memlt't< f'ttmırdc 

bol bol bulunan grafit ma..:c·ı le ı inıiı; in 

işletilmesi ve kimyevi b"v~ <ı ... nayıimi

zin pek yakında teessüsünden sonra 

fabrika bu ihtiyacını da memleket için
de bulabilecektir. 

Fabrika. kalemlerin ağaç kı"' unları 

için gerekf'n keresteyi tamamen yeril 

ormanlarımızdan tedarik etmektedir. 

Avrupadaki kur,un kalem fabrikaları 

Sir'ICecfde "Nurbtem,. standı 

karı yarım milyona yakın bir paranın 
kurtun kalem alınmuı için memleket 
dııına çıktığını gözönüne getirirsek 
1rurşun kalemlerimisi memlekette yap
manın, küçük de olsa, Türldye'ye te
min edeceli faydayı anlıyablliriz. 

Nu.rkalem limited tirketi ıso.&o li

ra sermaye ile kurulmu~. sıhhi ve mo

dern olan fabrikasının yapıaı bu yıl 
baharında bitmiş, ve fabrika bir iki 
aydanberi çah,mıya ba§lamııtır. İstan· 

bul'da ayvanaaray'da kurulmUf olan bu 
fabrika son sistem makinelerle teçhiz 

edilınttir ve günde 3600 düzine muhte
lif cins kurtun kalem istihsal edebile
cü kabiliyettedir ki, bu rakam mem
leketin ihtiyacını tamamen ve fazlasile 
karşılamaktadır Fabrika sahipleri kom
~ıı memleketlere ihracat yapmayı bile 

kalem yapmak için ardıç kereıteshd 

Kalifomiya gibi uzak diyarlardan satın 

almıya mecbur olurken NUl'blem fab

rikası kendisine luım olan ardıç, kat· 

ran, ihlamur ve kızılağaç kereatelerini 

Bolu ormanlarımızdan tedwilr etmek
tedir. 

Ulusumuza düten vazife Avrupa 

mallarından daha eyi ve daha ucuz o

lan bu yerli kalemleri kullanmak Te 

barice lüzumsuz yere türk servetinin 

akmasına meydan vermemektir. Kendi
lerile konuştuğumuz fabrib müessis
leri teıebbüslerinin muvaffakiyetnden 

güven duymakta ve yalnız dampi.ıg fi
atlarile satılan çok kötü bazı yabancı 
kalemlerine karşı mallarının korunma
•rnı dilemektedirler. 

Ayvansaray'da .,Narlcalem,. iur§un ta/em fabrı"issı 

programlarına koymuş bulunuyorlar. ~-·••••••• ... -.~ ... --•• 
Nurkalem fabrikasının sergideki çok 

güzel ve eyi düzenlenmiş standında sa

tılan muhtelif sertlikteki kurıun ve 

boyalı blemleri, gerek dıt görünüıü 
ve gerekse tahtalarının yumupkhğı ve 

kurşunlarının dayanıklılığı itibarile e

yi cins Avcupa mallarndan farklı de
ğildir. Fabrikada. timdilik yarm kadın 

olmak üzere 40--45 işçi çalıflllaktadır. 
Fabrikanın kalem islerini yapmak için 
ham madde olarak kullandığı gral'itle 
bazı kimyevi boyalar dı,ardan getiril
mektedir. Şunu da söyliyelim ki Avru
pa ve Arnerikadaki benzer fabrikalar 

·da grafit. ihtiyaçlarını 'Meksika ·gibi 
uzak memleketlerden temin etmekte-

İstanbulda mühim bir 

İş deposu 
Meslekten ve bir banKan

nın teminat mektubunu ve
rebilen bir tücc--.r aranıyor. 

İşçilere teklif ve satmak 
üzere kendisine f'manetcn 
mat tevdi edilc~" 1 · t ir. 

Alakadarlar mr1~tupları
m "depo,, rumuzi1e İstan • 
bul ~O n·1•tı.,r:1h n : sta kutu· 
su :ıJr~=ine ~·ind~nneteri. 
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v·n i" i ·mtihanı 
~c İktısat 
~· 

Vekaleti Teftiş Heyetinden: 
~: 35 lira maaslı İktrsat Müfettiş muavinliği için 22-
c ~ 1:934 tarihinde imtihan yapılacaktır. (Namzetler 
~t ıçın~e evsafı saireyi haiz olmakla beraber ?ir ~~rece 
~c fevk1nde maas alabileceklere 40 lira da verılebıhr. 

Arama şartları şunlardır: 
t 1- Memurin kanununun 4 üncü maddesinde ya

~: ıılı evsafı haiz olmak. 
~~ 2 - Azami 35 yasında olmak. .. • 

3 - Mülkiye mPlrteb;nden. H· kt1k fakultesmden , 
~~ Yüksek İktısat ve Ticaret mektebinden veya hunlara 
: mümasil aym derecedeki bir ecnebi mektepten mzun 

oln:ıak 
4 - . Ahlak ve seci ve ivtibariyle şayanı iytimat ol-

duö-11 bittahkik anlasılmak. 
İmtihana talip nJanJar 18. 11: 934 tariJıin~ ~~~ar ~ 

Ankarada 1ktısat Vekaleti Teft.ıs Heyet1 rernltO"ıne ~ 
a;zuhal ile müracaat Prl~ceklerdır. Arzuhala şu ve- ~1 
sıykaların raptı la2'Jmdrr: ı~ 

~ l - Nüfo~ d~zdam ve adresi, ~ 
2 - Kendi el v::ı?ısivle tercümeihal hulasası (Me· 

~ rnuriyettc bulun:-ınlar miirldet ve sureti hizmetlerine ·~ 
~ dair resmi vesivka ranted"ı-rklerdir.), r" 

. 3 - AskerliklPrini yaptıklarına veya tecil edil- ~ 
dıklcrine <lair vesivka, :~ 

4 - Mektep saha~etnamesi ve tasdik.namesi, l• 
5 - Sağlam ve vokuluğa mütehammı1 oldukları- ~~ 

na d~ir h';kumet tabibin;n raporu. ~~ 
~ Talipler tahriri imtihana t~hi tutulacaklardır. ~~ 
~ Tahriri imtilı::tn Ankarana ve t~tanhıılda vamlacak- ~~ 
~ tır. İstanbulda yamlacak imtihan veri alakadara bi- .r 
~ lah~ra tahriren bilrlirilere1..tir. ~~ 

: İmtihan programı ~: 
~ 

1 - İktısat (istihsal, tedavül. inkısam ve istihlak) ~ 
• 2 - Mali ve ticari hesap (basit ve mürekkep faiz, f.~ 
ıskonto. faizli hesabı cari) • ~4 

3 - Ticari ve mali hesap (şirket muhasebesi, ban- ~( 
ka muhasebesi, bilanco tetkik ve tahlili). ~~ 

4 - Ticari hukuk (Ticaret kanunu, borçlar kanu- ~4 

~ nu, icra ve iflas kanunu). ~: 
~ 5 - Türkiyenin rabH ve iktısadi coğrafyası 

6 - Banka muamelatı (bankaların nevlleri veya f~ 
Vaptıkları isler hakkında umumi malumat, Türkiye ~~ 
M,.rh•., thr~r 'R~nt ..... c:r'\ f ~?~R) R-ı;OOl ~ 
~ ~ 

~ ~~~ .. ~~~~'..t'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ 

Keskin Telef on Komisyonu 
Riyasetinden: 

Cinsi Beherinin muham
men kıvmeti 

Adet Kiloe:ram 

L:ra K. 
25 lik santral 300 00 
Atasa telefonu 35 00 

1 
5 

~?Mm. lik Tel 12,75 
ıncan maa deve boynu 13 3000 

3500 

k Yukarda cins ve miktarlariyle beherinin muhammen 
d~? ... ~eti gösterilen Telefon ve malzemesine ihtiyaç görül
l7 ugunden aleni münakasa usuliyle mübavaac:ı münakasa
t a konulmustur. Ve 17-11-934 tarihinde ihale olunacak;r. Taliplerin yevmi mezkurda Keskin Telefon komisyo-
~müracaatları iJan olunur. (3394) 8-5191 

let· '?-nkara'da Yenişehir'de yapılmakta olan Nafıa Veka-
20~311e İktısat ve Ziraat Vekaletleri binaları arasında 
-a 2 n:ıetre mikabı topraı!m sartnamesine tevfikan kazıl-
··• sı ·• Usur ve o taraftaki çukur verlere doldunıtması kapah zarf 
~Un·1_Yle mün?kasaya konulmu~tur. Taliplerin münakasa 
~al~ olan 20 İkinci teşrin 934 sah günü saat on beşe kadar 

ıye Vekaleti İnşaat Komisvonuna müracaatları. 
(3185) R--4Q46 .......... ••----~muıı.-______ mmr 

RAKI iÇMEK iSTERSENiZ 

B0l\10N11 RAKISINI 
TFRrf 11 F.nfNf 7. 

a 

İıılıisar lar Umum 
Müdiirl~nden: 

. l - t . leler· zmır Çamaltı Tuzlası irin fenni şartname ve pro-
'- 1 rnu 'b' " G · ttapa] cı ınce 120 beygir kuvvetinde iki adet azo1en 

2 
1 zarf usutiyle münakasaya konulmuştur. 

l'aat :bŞa~name ve projeler Ciba1ide Levazım ve müba-
3 :_ es.~nden alınacaktır. 

~Unu Munakasa 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba 
tcra k:ıaat 15 te Cibalide Levazım ve miibayaat şubesinde 

ınacaktır. 
4-M·· atasına unakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 

~enniye a rapılacağmdan fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
eş gün n:ıızce tetkiki için münakasa gününden laakat on 

5 _ ev~.1 tevdii lazımdır. 
t~Yin ol~unak~saya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
f tattı tekt~an gun ve saatte kanuna uygun olmak üzere 
tl'ıiy0na t ıfn~me ile % 7,5 muvakkat teminat parasını ko-

cvdı etmelidirler. (7095) 8--1875 

1 Afyon Vilayef ndenl rsiB,ERYA MAHKÜMLARI 
Afyon. Gazhgöl yolunun o + OOO _ o-t-212 kilometrele- : Fransızca sözlü .JOHN BOLES - J.,UPE VELEZ 

ri ara~ında yapılacak "2939,, lira bedeli keşifli parke dö- 5 U" • P. • ıımu·ıı: lill:' :DWill!lll!!Z:lllill!llllllllı:ıı:ı~1mmt11:1."ll!lll!ll§ 
~emesı ~7-11-9~4 tarihinde saat 14 te encümeni vilayette Jsmelpa~a (ız E ... ti Üs·· 
ıhale e~ılmek uzere açık usulle münakasaya konulduğun- -; 
dan. tahp olanların o/0 7,5 teminatla encümeni vilay.ete ve ş A p 
k~~ıfna~e .~7 şart~ameyi gönnek istiyenlerin Nafıa Baş-
muhendıshgıne muracaatlan ilan olunur. {7696) 8-5221 

Esk~ • şeh · ,. isesi üdürlü~ den: 
Mektebi~i~e a hnacak 80-125 ton yerli kok kömürü için 

1.1.11.934 tarıhınde yapılan açık münakasada teklif olunan 
fıat muvafık görülmediğinden münakasa bir hafta sonraya 
~nr~kıl~.ştır. ~artname icin mektep idaresine miinakasaya 
ı~tırak ıçın de ıhale günü olarak tayin olunan 19 ikinci teş
rı~. 934 pazartesi giinü saat 10 da mektepteki komisyona 
muracaatlan. (3393) 8-5206 

Devlet Demiryolları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

1\1iinlıal Cf•ı· Dair•·si Ressamlığı İ\'İn mii nbaka şart
ları: 

. 1 - Devlet Deciryolları cer dairesinde 128 lira ücretli 
hır ressamlık münhaldir. 

2 - Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesi iyti
bariyle en aşağı hir sanat mektebi mezunu olacaktır. 

3 - En az üc sene ressamlıkta çalıştığım elindeki vesi
kalarla ispat edecektir. 
.. 4 - Ressam, h~rhangi bir makine maktaını ve projele
n.nı hatasız yapabılecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız 
hır resmi kopya etmek kafi d'eğildir. 

5 - Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demir
yoltarı isletme umum müdiirlüğüne hitaben istida ve vesi
kalarım şimdiden göncl ~re bilirler. 

6 - Müsabaka günü ayrıca gazetelerle ilan olunacak -
tır. (3407) 8- 5212 

Ankara Memurlar Kooperatif 

Srketinden: 
Müessesemize 15 ten 18 yaşına kadar üç çırak alına

caktır. Bunlar şimdilik tezgahtar muavini ve ileride 
tezgahtar, reyon şefi, mağaza müdürü olmak üzere 

yeti~tirilecektir. Aşağıda gösterilen şeraiti haiz o
lanların her gün besten sonra kooperatif müdüriye -
tine müracaatları ilan olunur. 

KABUL ŞERAİTİ 
1 - Türk olmak. 
2 - Ahlakan halim ve seciye sahibi bulunmak. 
3 - En az orta tahsilini bitinni5 olmak. 
4 - Ankarada yerleşmiş bulunmak ve muteber 

kefalet g-österebilmek. 
5 - Her türlü hastalıklardan azade, kuvvetli, 

dine olma r. 8- 5213 

f)f'v ~t )~m. r 1olla ·ından: 
15.11.934 tarihinden itibaren bilumum istasiyonlarr

mız için ve mütekabilen eşya teslim ve tesellüm edilmek 
üzere İstanbul'da Sirkcci'de Şark Demiryolları rıhtımı 
üzerinde bir ambar acıtmıştır. 

Mevcut ücretl~re ilaveten deniz nakliyesi için asaeıda-
ki ücretler alınacaktır: 

Mesajeri için 
5 kiloluk parcalardan 
10 ve 15 kiloluk parcalardan 
20 ~ ve 25 ,

1 
,, 

40 
50 " .. 
Seyriseri icin: 

" 
" 

Beher on kilo ve kesirinden 
Seyrihafif için: 
Beher elli kilo ve kesrinden 

5 
10 
15 
20 
25 

5 

10 
B . kuruştur . 

. · u s~retle nakledılccek eşyanın beher parçasının sıkle
tı 200 kıloyu geçmiyecektir. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir . 
,__ ______ __:.(3412) 8-5220 

Gazi Ter) iye Ens · tüsü 
Müdüı·lüğünden ~ 

. . Jrta mekteplere muallim yetiştiren ve tahsil müddeti 
ı~ı sene ol~? mektebi~izin. edebiyat, tarih. coğrafya, riya
zıye ve tabııye şubelerıne Jıse ve altı sınıflı muallim mek
tepler~. mezunl~rmdan müsabaka ile leyli talebe aJmacak
tır. Musahaka ımtihanlarr 22-11-934 tarihinde Ankara 
İ~tan?.u~! t:mir,_ Adana, Konya Sıvasta yapılacaktır. Ma~ 
rıf Mudurluklerıne müracaat edilmesi. (3416) 8-5218 

A 
Sipariş At{ilyesi 

İsmetılaşa l{ız s tit ·· ~Ü . . . . . . ._, ... 
u u · ucrı 1 ' en: 

Mektebimizin sipadş atölyesi şimdiye kadar yalnıı 
kadın elbisesi yapmakta id i. Son defa büy ük fecl akarlık
larla Paris'ten getirilen hir kadın şapka mütehassısı tara
fından son model hanım şapkaları da yapmağ a. basladığı
mızı muhterem müşterilerimize arzcyleriz. ( 3396) 8-519~ 

-------~----------------------------------
lVIaliye V ekaletinc e ı 

Yenişehirde eski maliye teftiş heyeti binasm<la 2i0 li
ra bedeli keşifli kalörifer tamiratı 17-11-934 cumartesi gü
nü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 21 li· 
ra pey parasını ihale gününden evel merkez muhasebeci
liğine yatırmaları ve bu gibi i şleri yaptıklarını ispat edici 
vesikalariyle komisyona miiracaatları (3409) 8-5198 

Tapu ve Kadastro UmumMüdürlüğünden: 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce miihayaa edi

lecek olan bir adet (R. REİS) marka 9331 numaralı (EL
LİPSKOP) lambası için 26-11-934 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat üçte aleni münakasaya iştirak edecekle
rin depo.zito akçesiyle birlikte komisyona müracaatları. 

(3350) 8--5146 

Hi ajei Etfal 
Cemiyeti Umuııı 

Merlcezinde ı : 
~~ Himayei Etf al Cemiyeti tarafmdan 6 Kanunuevel 
~~ perşembe günü akşamı verilecek kostümlü Baloda 

Fotoğraf çekmek hakkı kendisine verilmek üzere ta· 
f.~ lip olan Fotoğrafçıların şeraiti anlamak üzere Hima
l yei Etfal Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatları. 
~ 8-5200 

Nafıa Veka1etindeıı: 
5-11-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan müna

kasa neticesinde verilen fiatlar haddi layıkmda görülme
diğinden 4 üncü parti Afyon - Antalya hattı için 175,000 
adet normal ve 1365 adet makas kayın travers pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlık 20-11-934 tarihine müsadif salı günü saat 15 
te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin 7915 liralık muvakkat teminatlarının mal
sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesi-
ne uygun banka kefalet mektubu (teminatı muvakkate 
için çek kabul edilmez.) Ticaret odası vesikasiyle birlikte 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdı!".. 

Talipler bu husustaki sartnameleri (15) lira mukabi
linde Ankara'da Vekalet Malzeme müdürlüaünden alabi-
lirler. (3391) 8-5186 ° 

Diva ı u h, ~ehat Riyasetiııden~ 
Divanı Muhasebat Dairesi kalorifer ihtiyacı için mü

bayaasına lüzum görülen 150 ton kadar Kadıköy kok kÖ· 
mürü münakasaya konnlmustur. İhalesi 15- ikinci teşrin-
934 perşembe gününe talik ediimistir. Yevmi mezkfirda 
saat üçte kati ihalesi yapılacağından talip olanların şerai
ti anlamak üzere o güne kadar idare ve hesap iş1eri mü
Çüriyetine müracaatla tekliflerini vermeleri ilan olunur. 

(3377) ~5162 

Maliye Bakanlığrnda n: 
Hükumet konaklariyle maliye dC}ireleri için alınacalC 

yerli yapısı iki yüz adet sis yanan yangın söndürme ma -
kinesi yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde \'e İstanbulda Dol
mabahce maliye evrakı matbua ambar.ı mümeyyizliğinde 
görülebilir. Makineleri vermecre istekli olanlar ikinci teş
rinin yirmi dokuzuncu persembe günü saat on beşte eksilt· 
meye iştirak etmek üzere üç yüz yetmiş dört lira seks.~ 
beş kurus muvakkat teminatlariyle birlikte Jevaznn mu· 
dürlüğündeki satmalma komisyonuna gelmeleri Han olu-
nur. (3331) 8-5137 

Üssü Bahri Satınalma Ko. Reislieinden: Ankara l\lilli Emlak 
3500 KİLO MUHTELİF REÇEL 
3500 KİLO BEY AZ PEYNİR 
1450 KİLO MUHTELİF ŞEHRİYE 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda yazılı (3) kalem er

zak kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. l/Kan/ 
934 tarih v~ üçüncü p:ızar~esi günü saat (14) te ihalesi ic
ra kılmacagmdan tahplerın şartnamelerini görmek üzere 
Ussübahri Kumandanhğı satınalma ve İstanbul'da Ka
smıpa§a'da Deniz satmaJma komisyonlarına müracaatları. 

(3424) 8--5223 

l\f üdürlüğünden: 
M uhammcn kıymeti 

Cinıj Miktau Lira K. 1zah.ı 

Sütode Bakas 
markah binek 
otomobil ı adet 150 00 :Nakten Peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 27. 1 l. 934 salı günü 
saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin müracaatları. (3368) 8-5150 
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saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO ]EN: Saçlann kök -
!erini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve rtriyat mağazala
rından araymız. 

Milli l\I üdaf aa Vekaleti 
satın alma k·omisyonu 

i1anlan. 

CAG 

Çorlu ve Muratlıdaki as
ker için kapalı bürüm yön
demiyle 354600 kilo ekmek
lik un alınacaktır üzerine bı
rakılması ı. 1. Ka. 934 cu -
martesi günü saat 16 dadır. 
bağlantısını görmek için her 
gün ve eksiltmeye girecek -
lerin ele belli gün ve saatm
da Çorludaki komisyona bas 
vurmaları. (3332) 8-5097 

CA<i 
Kırıkkale askeri sanatlar 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksiirenlere pelesenkli katran eksiri 

mektebi için aşağıda yazılı 
sehıe ve saire eksiltmiye ko 
nulmuştur. Üzerine bırakıl
ması 28-2. Teş.-934 çarşam-Her eczanede bulunur. 
ba ?:iinii saat 14-17 ve kadar 

Ankara te,·azım amirlii!i 
atın alma komisyonu 

ilnnlan. 

İLAN 
Doksan bin kilo pirinç ka 

palı zarf usuliyle ihalesi 
17 Teşrinisani 934 cumarte· 
si günü saat 14 dedir. Şart
namesini görmek üzere her 
giin Ankara Levazım Amir
liğine müracaatları ve mü
nakasaya iştirak için de vak 
t1nde teminat ve teklif mek 
tuplarmı makbuz mukabi· 
linde Ankara Levazım A
mirliği satınalma komisyo
nunu Riyasetine vermeleri. 

(3096) ~4806 

tLAN 
Bayramiç'teki kıtaat hay

vanatı icin 350.000 kilo sa -
marun aleni münakasası 28. 
2. Teş. 934 çarşamba günü 
saat on üc buçukta ihalesi 
yapılacakttr. Taliplerin te -
minatı muvakkateleriyle 
birlikte Bayramic'te satmal
ma komisyonuna miirac:aat-
ları. (3315) 8 -5138 

İLAN 
Selimivedeki kıtaat Hay

vanatı için 330,000 kilo ku
ru otun kapalı zarfla 24-2. 
teş. 934 cumartesi günü sa
at on dörtte ihalesi yapıla
caktır. Teminat ve teklif 
mektuplarım belli saatten 
evet Selimiyedeki Fırka sa
tmalma komisyonuna ver-
meleri.. (3298) ~5050 

t LAN 
Bayramiç için ve Kirazlr

da bulunan kıtaat hayvana
tınm 200,000 kilo saman 
münakasai aler.ive ile 29 2. 
Teş. 934 perşemb eünü saat 
on üç buçukta ihalesi icra e
dileceğ"jnden taliplerin te -
minatlariyle birlikte Bayra
miç'te ~atınalma komisyonu
na miiracaatlan. (3317) 

8- 5140 
t1 {11\1 

Ezine'deki kıtaat hayva
natı için 300.000 kilo saman 
kapalı zarf usuliyle 26 2. 
Tes. 934 pazartesi günü saat 
on üç buçukta ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin 
belli saatten evel teminat 
ve teklif mektuplariyle bir -
tikte Bayramic fırka satın -
alma komisvonuna müraca· 
atları. (3316) 8 - 5139 

İLAN 
Otuz sekiz hin kilo ku

ru sovan münakasai aleniye 
usulü ite ihalesi 6 kanunue
vel 934 perşembe günü saat 
on birdedir. Sartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak icin de 
vaktında teminatlariyle be
raber Ankara Levazım A -
mirliiğ satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (3403) 

8-5211 
fl.AN 

Beş bin liralık toz seker 
zarlıf{ı 18 teşrinisani 934 pa
.zarlığı 1 8teşrinisani 934 pa
Z<t'f' g'Ünü saat on birdedir. 

Bir Macar Mühendis 
25 sene tecrübe görmüş, 

Türkiyede 8 sene demiryol, 
köprü, tünel, bina, haritacı
lık işlerinde çahsmış olup 
mezkur inşaata ait taahhüt 
islerinde münasip bir vazi
fe aramaktadır. İhtiyacı o
lanların M. K. Ankara. Pos 
ta kutusu 55. e bildirmeleri 

5 - 5183 

ZAYİ 
512 ile 597 numaralı arabala

rının plakalarının zayiinden ye· 
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Atıfbey mahallesi No. 216 
Abdullah oğlu Dursun 

8-5217 

Ecnebi bir hanım 
aranıyor 

Ev islerine nezaret ve 
bilhassa'" bir bucuk yasında 
bir çocuğa bakmak üzere 
ecnebi bir hanım aranmak · 
tadır. Hakimiyeti Milliyede 
A. M. rumuzuna müracaat. 

8-5181 

drr. İsteklilerin belli gün ve 
saatte pey akçeleriyle Mp. 
Sa. Al. Ko. nuna başvurma
ları. (3217) 

Cinsi Mitakrı kilo 
Lahana 3000 
Prasa 3000 
İspanak 3000 
Patates 3000 
Kuru soğan 2000 
Ekmek 36000 

Erkek koyun eti 6000 
8-4939 

CAC 
Samsun garnizonundaki 

hayvanat icin 340 bin kilo 
arpa kapalı hiirüm yoliyle 
alınacaktır. Üzerine bırakıl
ması 17-11-934 cumartec:;i 
ı;ünü saat 14 tedir. İstekli
lerin bağhhö-mı g-örmek icin 
her gün eksiltmiye girecek· 
terin ele belli gün ve stlatin
de dilek okuntuları ve pey 
akceleriyle Samsundaki ko-
misyona h;:ıc:vurmaları. 

(3234) ~4953 

CAG 
Ordu sıhhi ihtivacı icin 

kapalı büriim yöndemiyle 
300 adet dolu sıhhive arka 
çantası <1lmacaktır. Satın al· 

·~ ma ~ünü 15. 12. 934 cnmar
.J tesi günü saat 14 tedir. İs
,!~ teklilf"rin bağ'hlıP.mı görmek 
tl üzere her g-tin öö-leclen son
tl ra Pksiltmeğe gireceklerin 

!~
j:I~ belli gün ve ~aatm<lan önce 
" pev akcelerivle ve dilek 

"k-ımttılarivle hirlikte M. M. 

~ 
V. 8atrnalma knmisvonuna 

~ miiracaatlarr. (3376) :~,. ·-.~ ... .,...L"I ... ~"" 8-5205 
Şartnamesini görmek üzere 
her giin ve pazarhğa iştirak 
icin de vaktmda teminatla -
rivle beraber Ankara Lv. A -
mirliği Satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (3400) 

8-5209 
İLAN 

Bin liralık tuza pazarlık 
günü talip çıkmamı'itır. Pa
zarlığı 17 2. Te~. 934 cumar
tesi giinii saat on birdedir 
Sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa i~tirak 
icin de vaktmda teminatla
riyle beraber Ankara Leva -
zım Amirliği Satmalma ko
misyonuna gelıııelPri. (3389) 

~5204 

İLAN 
On iki bin kilo kuru so -

van pazarhkla alınacaktır. 
Pazarlığı 18 2. Te". 934 pa
zar günii saat ondadır. Sart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlr~a i~tirak icin 
de vaktmcfa teminatlarivle 
beraber Ankara Lv. Amirli -
ği Satmalma komisvonuna 
gelmeleri. (~~Q9) ~5208 

İLAN 
Bec; bin liralık saman pa

zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 17 tesrinisani 934 cumar
tesi günü saat ondadır. Sart
namesini görmek üzere her 
giin ve pazarlığa istiıak için 
de vaktmda teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım A
mirliği Satmalma komisyo -
nuna gelmeleri. (3402) 

R-521' 

Toılhanrilf' f .. tnnhul l.t' 
va7.ım Amirli!Ii Satm 
Alrmı Komi .. vonn 

llanl~n. 

İT.AN 

İstanbul Levazım amirli· 
ğine bağh kıtaat için 700 
ton ekmeklik Un 19-11-934 
pazartec;i günü saat 14 te ka 
palı zarfta alınacaktır. Şart· 
namesini göreceklerin her 
gün ve münakasava girecek 
!erin belli sa:\tinrlen evel 
tekliflerinin Tophanede sa· 
tınalma komisyonuna ver· 
meleri. (7065) 8-4858 

--~---------------------
ZAYİ 

Ankara gümrüğünün 605113 • 
1013 No. 15. 11. 1933 tarihli 
138.21 kuruşluk makbuzu zayet
tim. Yenisini çıkartacağımdan 

<:<:.kisinin hükmü yoktur. 

-

Ankarada Hanri Zara tica· 
rethanesi vekili umumisi 

Salva f nzelberg 
8-5203 

lmtıyaz ıahibi ve Başmu 
ııarriri FAl.IH RIFKI 

Umumi neıriyatı idare eden 
Vazı itleri müdürü NASUHi 
ESA1 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa· 
tında bas1lm1şt11. 

J 

Dünyayı evinizden içeriye atını~ 

.. 

Yeni PHİLİPS OCTODE - SUPER 521 
radyosile bunu yapabilirsiniz. Çünkü kısa -
cık bir dahili anten ile (Odada, yere atılmış 
bir tel parçası) bütün Avrupayı dinliyebilir
siniz. 

PHİLİPS, bugün size fevkalade kuvvet
li, gayet yüksek hassasiyet ve ayırma kabili
yetli bir radyo takdim etmektedir. Biri Re
dresör, olmak üzere 6 lambası olan bu maki
na, Fading'i otomatik surette telafi eden 
tertibattan maada PHİLİPS mühendisleri
nin son icadı olan sekiz elektrotlu (Octode) 
tekerrür değiştiren lambasile mücehhezdir. 

Salahiyettar 
acen talarımızda 
Tecrübe ve Satıs: 

Türk PHİLİPS Limited Şirketi, İstanbul 

Mevsimin Hk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani c_- umartesi 

KUŞAT GALASI 

Ork~<ı;t:ra: 

KARL"JON·SAND 

'

As. F. U. 1\1. Satın A]ot' 
Komisyonu ilanları 

t LAN 

Orduda mühimmat _iŞ~~ 
rinde çalışmak üzere bır tıi! 
usta alınacaktır bunlara e 
müddet stajdan sonra ~:tır 
recekleri ehliyete göre 5 , ··c 
radan 126 liraya kadar iJri" 
ret verilecektir. İstiyerıte ıJ, 
istida ve vesikalariyle t, 
mum müdürlüğe müraca; 
lan. (3395) s-520 

25 TON LÜLECİ KfLİ tr 
Yukardaki malzeme ; 1 

ni münakasa suretiyle 14 
Kan / 934 tarihinde saat ıif 
te ihalesi icra edilec~l< 11eı 
Taliplerin şartname i51ıı 1<f 
gün öğleden sonra mufl8~ıı 
saya girmek için de o jlt 
teminat (ve teklifat) szı' 
müracaattan (341 l) !!::;;/ 

Ankara l\lilli Emlal{ 1\1lüdürlü~nden: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Kapı 

Ne 
Miktarı 

M.2 
Muhammen Hisse Kaç taksit 
kıymeti miktarı olduğu 

Lira K. ·ııeıt 
Ismetpaşa ınce yol arsa 5 ı60 240 00 Tamamı Nakden peşı edi• 

Yukarda yazılı arsanın mülkiyetinin ihalesi 27-11-934 sah günü saat 15 te icra 
rrıPk j;7pr,. "":; ....... ,..,;ı,_.,P konu1...,..•• <- tnr 'T'~li"'lerin ıııiir__,,..;ı,.,tı ., .. , (":l":lF;O\ Q ı;1 ı;ı 

' 
1 SİNEMALAR 

fKU~ 1 YENİ Bugun 8u gece 
Zevk kraliçesi FRANZISKA GAAL'in 
en muhteşem temsili: 

İLKBAHAR RESMİ GEÇİDİ 

Doyulmaz musiki - mütemadi kahkaha. • 
Aynca: Dünya havadisleri. 

1 Bugün, Bu gece 

Şen, şuh, çapkın yıldız CLAl<A 

'BOW tarafından temsil edilen 

GÜZEL FATMA 

Fransızca sözlü muhteşem filim. 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 


