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ZEKl MESUT 

Buhran denilen genel sıkıntı 
Yalnız maddi sebeplerden ileri 
relnıiyor .. Fikirlerdeki kararsız -
bk, Yüreklerdeki güvensizlik de 
~hranın en başlı amillerinden -

dır. Yıllardanberi aıyasal ve öko
nonıik vaziyeti düzeltmek için or
ta.ya ablan fikirler müsbet bir ne
liyce vermedi. Uluslararası haya
tına düzen vermek mevzuu bahs 
oldukça her zaman umutla bekle
nen yarın daha fena çıktı .. Genel 
U~laşma, güvenli beraber çalışma 
henüz gerçekleşmemiştir. Bugü
nün başlıca ayırıcı vasfı uluslarda 
olduğu gibi fertlerde de kararsız
lık ve güvensizliktir. 

Umudunu ve yarına güvenini 
kaybedenler hayatta müsbet rol 
0 Ynamak kabiliyetini de kaybe -
derler. Yarına inanmıyanlar an -
tak günü gününe yaşarlar .. Günü 
gününe ya~amak terakkinin değil, 
alçalma ve küçülmenin yoludur. 
r erakkinin yöndemi bugünün faz
la geyretinden yarın için de bir 
!ey saklamak, ve gayretleri daima 
Yukarıya doğru birbirine eklemek
tir. Fakat yarın bu tasarruf edil
miş ve saklanmış gayretlerden 
fayda göreceğine inanı olmıyan -
lar bu yola girmezler .. Onlar için 
artık hayat bir tesadüf ve sergü -
~eştten ibaret kalır .. Bu çeşit un
•~rlarrn çoğaldığı topluluk hayatı 
hır türlü kararını bulamaz. Ve o -
tadaki kararsızlık yavaş yavaş 
~er tarafa bulaşarak genel düzen
•ızli~i artırmakta devam eder. 

Yann düşüncesi en kuvvetli 
\'e kararlı cemiyetlerde bile endi
te uyandıracak şekilde meydan 
a.lnıağa baslamıştır. Fransa' da bir 
~anıandanberi sıyasal ve ökono -
tnik vaziyeti düzeltmek için ileri 
'~ti.ilen çareler üzerinde henüz 
l>ırlik husule gelmemiştir. Çetitli 
fırkalar bu hususta kavgalarına 
devam etmektedirler. Sağ sol kav
~~ıı her zamankinden daha çok 
ır şiddet kazanmıştır. Artık öte

denberi tecrübe edilmiş olan bu • 
Riinkü formüllere sarılarak vazi -
,.eti düzeltmek imkanı olmadığı
İı f ransı.zlar da ıezmit bulu~ur~r-
llr. lhtıyarlığına ve geçmışının 

:reatijine dayanarak kuvvetli ~c 
. evamlı bir hükumet kurmak ıs 
tıyen Dumerg'in formülü çok sür 
ll\edi. Herhangi bir fırkanın ulu · 
.aa.ı tnütarekeyi bozmasiyle o dr.ı 
•uya düştü. 
l F ranaanlll en kuvvetli fırkası 

~.an ve ba,ında Eryo bulunan ra
d •kal • sosyalist fırkası uzun mü d
et eski nizam taraftarlariyle be -

kaher çalıfamazdı. Fakat bu fır -
anın da umdeleri nedir? Fran 

i::Ya sıyasal ve ökonomik yen· 
vvetler aşılamak zarureti kar 

:•sında bulduğu ve ileri sürdüğü 
1 °tnıüller neden ibarettir? Bun
i;~ fırkanın geçen kongresinde de 
E ıce anlaşılamamıştır. Çünkü bu 
b•ta kendini teşkil eden unsurlar 
1\ a ttnından da bir fikri, bir ina
t 1. leınail etmekten çok uzaktır. 
tfı1~.~e .en sağdan en sola kadar 
krr \l fıkir örnekleri vardır. Kon
İtt~bır~sında yeni fikir ve formül 
Uy arıyle en çok hayret ve alaka 
ler~n:ıran teklifler fırkanın reis • 
da~n en Mösyö Daladiye tarafın • 
ilet Yapdmt§tır. Büyük sermaye 
tekı1ıar!'11f aleyhinde hulunan bu 
hiik ~ lerın Dala diye gibi evelce 
!lıaa \l~e~ kurmuş ve yarın da kur
•iye~ thtınıal içinde olan bir şah
Fran ta'l"afından yapılması bir çok 
tur. yzları endiyşeye düşürmüt -
hiik·· arın endiysPsi Fransa'da da 

unı ·· k a· 811nne tedir. 
ır cok ulusların içinde bu -

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Her giin sabahlan Ankarada çıkar 

Belgratta Prenıs Pol Hazretleri Tevfik 
Rüştü Beye hnısusi bir ziyafet verdi 

Türkiye ve Yugoslavya Har: ciye Bakanlarının görüşmelerinden sonra 
neşredildi - Tevfi · ~ Rüştü Bey bir Yugoslav gazetesine dış 

sıyasamız hakkında izahat verdi. 
bir tebliğ 

Belgrat, 16 (A. A.) Naip 
Prens Pol Hazretleri bugün köşk
lerinde hususi bir öğle ziyafeti 
vermiş ve bu ziyafette Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
le Yugoslavya Hariciye Bakanı 
M. Y evtiç hazır bulunmuştur. 

Belgrad, 16 (A.A.) - Tevfik 
Rüştü Beyle M. Y evtiç arasında 
yapılan konuşmalardan sonra bu 
akşam aşağıdaki tebliğ neşredil
miştir: 

"Cenevre'ye gitmekte olan Tür
kiye Cümhuriyeti Hariciye Veki
li Tevfik Rüştü Bey Belgrad'ta 
bilhassa durmuş ve bu vesile ile 
dün akşam ve bugün Yugoslavya 
Hariciye Bakam M. Y evtiç'le gö
rüsmüştür. 

Hariciye bakanları bu mülakat
ları esnasında, iki memleketi ge
rek doğrudan doğruya, gerek do
layı~iyle alakadar eden Avrupa 
sıyasasmm en ileri gelen mesele
leri hakkında ~örüslerinin tama
miyle aynı olduğu~u müsahede 
etmiflerdir. Hariciye Bakanları 
bu mülakatlarına Cenevre' de, 
Uluslar Cemiyeti konseyinin ve 
asambleı.inin toplantısı esnasında 

Türkiye ve Yugoslavya Hariciye Bakan larımn bir arada alınmı§ resimleri 

Yeııi bir Çin - Japon 
savaşı mı? 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet mat

buatı, japonların, Mançuri haritasında, 

halen Çin'e ait bulunan Çahar eyaletini 

Mançuko'ya tabi olarak gösteı:diklerin 
kayıt ve eylUI sonunda bir japon topçu 
müfrezeıinin Linsi'den Dolonor'a sevke
dildiğini ve yüzlerce kamyonı1İt da ti -
mali Çahar'a doğru gönderildiğini işa -
retle yakında mutlaka bir çin - japon 
faciasının patlak vereceğine bükmedi -
yor. 

buluşacak olan dost ve müttefik 
memleketlerin mümessilleriyle 
devam edeceklerdir.,, 

Belgrad, 16 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Pravda gazetesi, muhabirinin 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Yeni Belçika 
kailin esi 

Hususi radyomuzla alınm1~t1r: 

M. Jaspar yeni kabineyi teıkil etmeyi 

kabul etmediği için Kıral ka • 

bineyi te,kil vazifesini M. Tönis'e ver

miştir. Baıvekillik etmit ve birçok kabi· 
nelerde bakanlık almıt olan M. Tönis 

Belçika'nın birinci planda siyasal adam
larından biridir. Bugün öğleden ıonra 

kabinenin üyelerini tayin için görüıme• 
• terine batlamıttır. 

------------------··------------~---------
1\1 emlekette dünkü spor hareketleri 

Dün İstanbul'da yapılan maçlar sürprizlerle ne
ticelendi - Ankara' da M uhafızgücü İttifaksporu, 

Gençlerbirliği Altınord uyu yerıtliler. 
Dün Ankara Gücü alanında ayaktopu 

oyunlarına devam edilmit Muhafız Gücü 
ittifak Spor'u O - 9 Gençler Birliği Altın
orduyu O - 5 yenmişlerdir... Altınordu 

takımının geçen cuma Ankara Gücü ile 
berabere kalması Gençler Birliği ile oyu 
nunun da ehemmiyetini arttırmıı oldu
~undan alan oldukça kalabalıktı .. Seyir
ciler arasında Adliye Vekili Saraçoğlu 
Sükrü Bey, idman Cemiyetleri ittifakı 
Reisi Aziz Bey ve daha birçok büyükle-
. .:z vardı. ikinci maç esnasında, Baş· 

v,-k"limiz ismet Paşa Hazretleri halkın 

ve sporcuların yaşa sadaları arasında 

alana geldiler. Ankara Gücü kulübünün 
yaptırdığı alanı beğendiler ve koşu pis
tinin de yapılması için beşyüz lira veril
meıini Aziz Beye emir buyurdular. 

Yapılan oyunların tafsilatı : 
Muhafız Gücü - ittifak Spor takım

lan saat 12,30 da alanda yerlerini aldı -
' - - Hakem Gençler Birliğinden Sedat 
Beydi, her ikitakım da bildiğimiz oyun· 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Fransa ile İtalyanın 
anlaşması 

Fransa Hariciye Bakanı 1\1. I.aval 
bunu gerekli görüyor 

Paris, 16 (A.A.) - Ayan Ha
.ridye Encümeni M.. La va l' m dııa 

Fransız Hariciye Bakanı M. Laval 

sıyasaya dair verdiği iyzahab 
dinlemİ§tİr. 

M. Laval, Sar için Roma'da üç
ler komitesinde yapılan görü§me
ler hususunda, sulh muahedena
mesinde tesbit edilen usulün nor
mal bir şekilde inkişaf edeceğine 
kani bulunduğunu söylemiş ve 
demi,tir ki: 

"Fransa'nın tek gayesi Sar'da 
rey hüriyetini temin etmektir. 
Fransa muahedelerden çıkan bü
tün vecibeleri bir sulh zihniyeti 

(Sonu 2. inci sayıfada) 
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Jsmet Paşa ve Saraçoğlu Şükrü Bey oyu n1arı seyrederlerhn Muhafız Gücü - ittifak Spor maçrndan heyecanlı bir an 
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CUMARTESi 

Her yerde 5 kuruş 

ÖZTÜRKÇE 

1206-1923 
Bin iki yüz altı nedir? Bin iki yüz al

tıda 

Ne oldu ki bu toprak 
Çatır çatır çatadadı doğularda, b:ı.tı· 

da? 

••• 
Bin iki yüz altı nedir? Bin iki yül l'I· 

tın ;.ı ı 

Verimleri nelerdir ki yazmak için 'V 

geldi 

Acunlarda en ansı kiilçe kül~ altının? 
• * * 

Yalan değil öyle oldu, altın bile ıw 
geldi 

Nece kışlar geri kaçta, duygulara yaz 
geldi! 

Yerde bütün yaratıklar, göklerde de 
günle av 

Gözleriyle gördüler hep ne demekm'ş 
KURULTAY! 

Ne demektir anladılar coşma11 bir de
nizin 

Nasıl çağlar ittittiler sesl Ulu Cengizin 

. Yansa bile kafalann us evinde bin ıtık 
Tckbaşına yasa kurmak almaz dedi 

yaraşık 1: 

• • • 
Sağlı, sollu tutulmuştu baştan başa 

ynk lr 

Yürüdüler genç gürbüzler, ilerledi a
knl1>.r 

Değil yalnız Türk elleri, delil yalnız 
bu o.na 

Görmemişti koca evren öyle büyük ku 
rah. 

Maiaraların, bataklann ortasında ilk 
ata 

Aadamlığın obaıını yeryüzGne kuralı! 

Unutmadı o türeyi ne gfineıler, ne ay
lar 

Buzlar siymiı ıırtlanm bbarbrdı Al
taylar 

Kuru1muıtu uluların otailan bir yana 
Öbür yanda kiıniyorda lor aygalar, 

al taylar t 

~tan etmek iıtlyonak toprağmı, ta
şı111 

Bütünümli:ı olsun dedi ana yurdı::ı 
dülgeri; 

Bir de göfe dofru fÖyle kalchnnca 
bqına 

Gördü orda kendiıine (yaşa!) diyen 
ülkeri t 

••• 
Geçti sonra mut!u viinler, yüce ülke 

yaslandı 

Geçti gitti Ostüstüne nece yÜzyıl alayı 
Kıbçlann en keskini yanı yavaı pas

landı 

Tele bir yiğit çekemedi kınmdan o pa
layı r 

En ıonunda neler oldu, bilirsin sen 
arkadaş, 

Düıün bunu, sık sık dütün, ama .akın 
dökme yaf ! 

Varken koıup bir ananın yarasını bağ
lamak 

Bir atılgan gönül için rerek değil ağ
lamak! 

Gözyaıım ne dökersin, bırak için çağ
lasın 

i\ma elin boş durmaaın, çözüleni bağ
lasın 1 

Nasıl yaptı görmedin mi Ululann uluaı 
Kurtannağa koıtuğu gün ıu l:ııudunu, 

ulusu? 

O devirdi tepeleri, yaylalan ° aştı 
O susturdu ırmakları. köpüldenip 0 

tatlı 

Dıt yağıyı alt edince içtekiyle sava!ta 
Cetmiılere (peı!) dedirdi, ırelecege 

aataıtı 1 

Dedi belki bin engel var, ama bize u
sanç yok 

Bir Türk' için, yorulmaktan daha bü· 
yük utanç yok 1 

Böyle dedi, böyle yaptı, ilerlere yü
rüdü, 

Vurdu yere karanlığı, lftçlanndan sü
rüdü 

Yıktı bütün geceleri, dumanları hep 0 

güç 

Bin iki yüz altı oldu, bin dokuz yüz 
yirmi üç ! 

FAZIL AHMET 



SAYIFA 2 HAKİMİYETİ MİLLİYE 

DIŞARDAN. GELEN SON HABERLER. 
11 't;jLTERE'DE 

İngiliz Kıralı bir 
nlıtuk söyledi 

Kıı·al iiç c.le\·lel aclaımnın öldii
riilme~inin o memleketlere kar
t' se\·~i ini arttrdığını öyledi 

L-0ndra, 16 (A.A.) - MecJisin bu 
devresinin kap:ınma celsesinde kıralın 
nutkunda ezcümle denilmiştir ki: 

"- M. DoHus, Kıral Aleksandr, ve 
M. Bartu'nun öldürülmeleri dünyayı 

derin bir surette müteessir etmiş, mem 
leketlerine karşı, benim ve bütün mem 
Jeketimin derin sevgilerimizi doğur

muştur. Bu facialar, Avrupanın teski· 
ni için yapılan hareketlerde ciddi bir 
gerilemeye Bebcp olmuştur. Bu itibar· 
la hükumetimin, uluslararasında daha 
aostça münasebetleri teşci etmek ev 
itidal tavsiye etmek için muhtelif ci
hetlerde yapmış olduğu yorulmak bil· 
mez gayretleri memnuniyetle kaydet· 
01iş oldum.,~ 

Nutukta şunlar ilave edilmiştir: 
Uluslararası ticaretini müteessir e

.den güç şartların devamına rağmen 

ulusumun alım kabiliyeti ve ökonomisi 
berkitilmiştir ve ulusal servet, bundan 
üç yıl önce katlanılan yükleri hafifle• 
tecek derecede eyileşmiştir. Bu eyileş· 
me ticaret sahasında devam etmekte
dir. Ve bundan büyük bir memnuni
yet duyuyorum. Büyük Britenya'nın 

ihracat ticaretinin genişlemesinden bil· 
hassa memnunum. Buna birçok memle
ketlerle yapılan ticaret mukaveleleri 
yardım etmiştir. Dahili ticaretin mil
tekabil tercih esasına dayanarak inki
,afından da memnunum. "· 

Kırat, üç devletin deniz murahhas
Uarmın muvaffakiyetli bir neticeye va 
racaklarını ciddi surette ümit etmek· 
tedir. Böylece dünya, Bon yıllarda ala· 
kadar devletler tarafından serbest bir 
surette yapılan uluslararası taahhüt
lerle faydalı bir surette önüne geçil· 
m.iş olan hudutsuz bir silah rekabetin
den kurtarılmış olur. 

Kıral bundan sonra oğulJarının do
minyonlara ziyaretlerinden Ter Növ'
ün idaresine ait kanunu kabulünden, 
Hindistan'ın milstakbel idaresi için 
iki meclis tarafından yapılan tavsiye
lerden bahsetmiştir. 

Tayyare korku~iy]c fabrikalar 
naklediliyor 

Londra, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin yazdığına göre imparatorluk 
müdafaa komitesi ile hükumet, Avru· 
pa latasmdan gelen tayyareler için iniş 
alanlarını garp sahillerinde belli yerlere 
nakletmeğe karar vermiştir. 

Bombardıman tayyarelerinin gösterdi 
ği ileri yenilik karşısında doğrudan doğ 
ruya tehdit altında bulunan cephane de· 
polannm ve silah fabrikalarının yenilen· 
mesi ve ayn yerlere kaldırılması için ha 
zırlanan ('.ok geni plandan dolayı Vul
viç tezgahlan da başka yere kadırılacak
tır. 

lngiltere nasıl bir siya!ö;a 
takip f'd(•hi1ir? 

Londra, 16 (A.A.) - M. Eden söy • 
Jed;ği bir nutukta lngiltere'nin snlh me
scles;ndclti hnreketini göstererk bazı 

memleketlerde t.-kip olunan terbiye usul 
lerini beğenmediğini alkışlar arasında 

söylemiıı ve demiştir ki: 
''- Oç sıyaııadan birini tercih etme

miz l&z•mdır: 
1 - Yafoı:z. kalmak - çok parlak olan 

bu siyas:mın yazık ki tatbiki imkan ız
dir. 

2 - lngiltere'nin kendi sitahlarını 
azaltması ·halbuki silahsız bir lngiltere 
sulh işinde fnnl bir rol oynıyamaz. 

3 - Orta bir hal sureti olan ve bi • 
zim de kabul etmemiz icap eden siyasa 
tudur: Bir ıilnhsızlanma mukavelesinin 
ha71rlanması için uluslar cemiyetine yar
dan etmek ve müşterek sulh sistemini 
güçlendirmej;e çalışmak suretiyle bize 
düşen mesuliyetleri kabul ebnek ve bu
nu yaparkn kendi müdafaamız için zaru
ri olan tedbirleri de ihmal ebnemektir. 

fııgiltere'nin yeni yapılacak 
krnvazc»rleri 

Londra, 16 (A.A.) - Bahriye müste
,an geçen1erde avam kamarasında yeni 

iki kruvazörün yapılacağını bildirmişti. 
Deyli Telgraf guetesi bu gemiler 

hakkında şu izahatı vermektedir: 
"Bu iki kruvazör dokuz bin tonluk· 

tur. Süratleri 32 mildir. Ve bir defa al. 
dıklan yakacak ile çok uzaklara gidebi
lirler; Toplan 12,6 pusluktur ve üç kat
lı kuleler içindedir. Her gemide iki deniz 
tayyaresi bulunmaktadır. Bu gemilerin 
her biri 1 .800.000 İngiliz lirasına çıkacak 
tır. 

Bahriye bakanlığı bu fevkalade kuv· 
vetli gemilerin yapılmasından vaz geçe· 
cekti, fakat son japon ve amerikan inşa • 
atı karşısında buna zaruret hasıl olmuş
tur. Aynı tipten bir üçüncü kruvazörün 
yapılması da muhtemeldir. 

1\1. Ecfon 'in alınanlar hakkımla 
söyledikleri 

Londra, 16 (A.A.) - Avam Kama
rasında, M. Von Ribbentrop ile yapmış 
olduğu görüşme hakkında kendisine bir 
ıorgu sorulan M. Eden dostça bir görüş 
me yaptıklarını, yeni hiçbir teklif olma
dığını ve görüşme neticesi olarak yeni 
bir inkişaf beklediğini söylemiştir. 

Bir b:ışka sorguya cevap veren M. E
den Sar hükUmet komisyonu ile reisinin 
Almanlann radyo neşriyatı vasrtasiyle 
hücumlarına uğradığını bildiğini, pek 
tabii olarak böyle hücumlardan şikayet 
çi olduğunu söylemiştir. 

Bu hücumların son haftalar içinde a
zalıp azalmadığı sorgusuna M. Eden 1 

·- Bilmiyorum, diye cevap vermiştir. 

balyan f utholculan çok kırıcı 
oynamışlar 

Londra, 16 (A.A.) - İngiltere - İtal 
ya ulusal futbol maçından sonra ingiliz 
oyuncuları İtalyan takımının tatbik etti
ği sert ve kmcı oyundan dolayı şikayet· 
te bulunmuşlardır. İngiltere futbol fede
rasyonu bundan böyle Avrupa takımları 
ile müsabaka yapttrmamak tasavvurun• 
dadır. 

ULUSLAR CEl\1lYETl 

Uluslar Cemiyetinde suikast 
meselesi ne zaman görüşülecek? 

Belgrat, 16 (A.A.) - Hariciye baka· 
nı M. Y evtiç'in, bu defaki Cenevre top
lantısında, Marsilya suikastındaki ulus
lararası mesuliyetlerin araştırılması hu
susunu gelecek toplantı ruznamesine 
kaydettirmek istemesi muhtemel EörUl· 
mcktedir. 

ROl\tANY A'DA 

Böy]c istida vermek ele 
göriilmüş ~ey değil 

Bükreş, 16 (A.A.) - Üzerinde yüz· 
başı üniforması olan küçük bir adam, 
polis kordonunu yararak, parlamento
nun bir celsesini açmıya giden Kıral 
Karol ile Prens Mihael'in otomobiline, 
tevkifine imk5.n elde edilmeden önce, 
bir istida koymıya muvaffak olmuştur. 

Polise göre, bu adam bazı şikayetle
ri olan eski bir zahittir. 

Fransa ile İtalya 
anlaşması 

(Ba~ı ı. inci sayifnda) 

içinde yerine getirm.eğe ve müda
faası kendisine verilmiş olan men 
faatl rı korumaya katiyen azmet
mi" bulunmalctadır.,, 

Romaya yapacağı seyahat hak· 
kında demiştir ki: 

"Bartu'nun yapını' olduğu gay
retleri idame etmek lazımdır. Sul· 
hun korunmasiyle alakadar olan 
diğer devletlerle anlaşarak Fran
sa ile ltalya arasında sıkı bir an
la~ma temin olunmalıdır.,, 

Şark antla§masma dair yapıl
makta olan görü~meler hususun
da, M. Laval Sovyet Rusya ile 
beraber ç.alı~ma sıyasasma deva
mın Fransa ve sulh için o]an fay
dalarını göstermİ§tİr. 

Nihayet Hariciye Bakanı, Fran
ıa'mn ittilak1anna ve dostluklan· 
na sadık bulunduğunu ehemmi
yetle kaydederek iyzahatını bitir-

mistir. 1 
Encümen reisi, lıükiimetle en-

cümenin aynı görüşte olmaların
dan dolayı memnuniyetini bildir
miştir. 

ISPANYA'DA 

İspanya l{ahinesi 
çeldliyor mu? 

Madrid, 16 (A.A.) - Parlamento

nun çok gürültülü olan bu sabahki top 

lantısından sonra hüklımetin istifa e

deceği söylenmektedir. Bu toplantıya 

Katalonya mebusları da iştirak etti

ğinden ekseriyet mebusları bunların 

İspanyol olmadıklarını bağırmışlar ve 

onları yurt hainliğile ittiham etmişler 

dir. 

Sar meselesi 
l"ran a Sar'ı işgal ederse. 

İngiltere yardım edecek mi? 

Londra, 16 ( A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Avrun kamarasmda İngiliz 
güçlerinin Sar havzasında muhtemel bir 
müdahalesine ait ıonılan bir sorguya 
kartılık olarak, Lord Eden, böyle bir fC

yin hükumetçe düşünülmediğini söyle
miştir. 

Bu cevap iki zıt kanaat haııl etmiştir. 
Bunlardan biri hanınz askerleri Sar hııv· 
zaıına girdikleri takdirde lngiltere'yi ve 
uluslar cemiyetinin bütün üyelerini de 
temsil edeceklerinden İngiliz hükümeti
nin bunlara manen yardnnla mükellef 
bulunduğu kanaatini ileri sürmekte, öte
ki ise, bilakis, uluslar cemiyetinin girişe
ceği her mücadeleye İngiltere'nin itti -
rakle mükellef bulunmadığını iddia eyle
mektedir. 

Sar mcsdesi hakkm'da İngiliz 
hariciye nıüsteşannm beyanatı 

Londra, 16 (A.A.) - Hariciye müste
şarı M. Satnope Lordlar Kamarasında 
işçi fırkasından M. Marleyin uluslar ce

miyetinin Sar topraklarında statükoyu 
bizzat tarif etmek ve bı.ı suretle bu tari
fe istikbalde bir plebisit daha yapılması 
imkanını koym.,ı· isteğinde olup olmadı
ğını öğrenmek için bu cemiyet nezdinde 
teşebbüslerde bulunulup bulunulmamış 
,..lduğu suretindeki sorgusuna verdiği ce· 

vapta M. Marley, 13 ikinci kanunda Sar
da yapılacak seçimlere ait reyi pusulala
rını taşıyan sandıkların Cenevre'ye nakil 
ve reylerin orada tasnif edilmesi sure
tindeki teklifinin Con Saymen'e arzedi
lebileceğini beyan ve "Sir Con Saymen'
in bu teklifi ehemmiyetle dikkate alaca
ğına eminim .. demiştir. 

M. Mnrley, bundan başka polis vazi
fesini ifa etmek iizere Sar'a ingiliz kıta-
1an gönderilmesi teklifinde de bulun -
muştur. M. Stanope cevap vererek ulus
lar cemiyetinin plebisist'ten önce Sar'd:ı 
şimdiki rejimin kalması ne demek oldu
ğunun tarifi hususunun fransız muhtı
rasrnd, yazılı olduğu ve bu muhtıranın 
üçler komisyonuna gönderilmiş olup bu 
komisyon tar tından bu yolda bir rapor 
tanzim edileceğini ve bu raporun önil • 
müzdeki hafta iç~de uluslar cemiyeti 
konseyine verileceğini söyledikten sonra 
demistir ki : 
- Bu, ne Fransa ve ne de İngiltere hü 

kftmetini alfik<>dar ediyor. Uluslar cemi-
ctine ait bir rr.eseledir. Statükonun ulus 

lar cemiyeti tarafından tarif edilmesi 
için bu cemiyet nezdinde teşebbüsler 
yapılmış olduğunu da biliyorum. M. Mar 
leyin söylediği şekilde ingiliz mümessil
, -•.,e t~limat vermek niyetinrle dc~iliz.,. 

Gi.indclik. 

YARIN DUŞUNCESt 
(Ba~p 1 inci sayı/ada) 

lundukları bu endiyşeden türk u • 
lusu ve türk yurttaşları çoktan 
kurtu1mut bulunuyor. Cümhuriyet 
hüklımeti gerek sıyasal ve gerek 
ökonomik bakımdan türkün yarı· 
mnı en sağlam teminat altına al • 
mıştır. Türk barışı, türk sözü, türk 
parası, türk güveni başka hiç bir 
ulus içinde görülmemiş şekilde 
sağlamdır. Ve türk vatanda§ı ya
nnı ancak onun daha yüksek, da· 
ha mutlu olması için dütünür, ve 
bu düıünce ile çalışır. 

ZEKi MESUT 

Deniz görüşmeleri 

ve bir sürü laf 
Londra, 16 (A.A.) - Deniz konuş

malarında İngiltere'nin gütmüş oldu
ğu tabiye japonlara ve amerikalılara 
ekseriya baska başka ve fakat her iki 
tez arasında mutavassıt bir hal şekli 
temin edebilecek sorgular ormaktan 
ibaret kalmıştır. 

11könce amcrikalılar Vaşington mu
ahedesinin devamını ve 5/5/ 3 nisbeti
nin korunmasını kati olarak istiyorlar
dı. Buna mukabil japonlar Vaşington 
muahedesiyle konulan derece usulün
den vaz geçmesinde ve tesbit olunacak 
mecmu tonilato dahilinde inşaat ser· 
bestiliğinin verilmesinde ısrar ediyor
lardı. 

Japonya'yı memnun etmek için İn-
giliz heyeti murahhasası muahedeyi 
imza edecekler arasında hakimiyet 
haklarının nazariyesinin tatbikini ve 
akitlerin inşaat programlannı tesbit 
eylemelerini ve. amerikalılarm tema
yülünü çekmek için de bu programlar 
arasında bugünkü güç nisbetlerini ko
ruyacak bir tarzda rabıta tesisini tek
lif etmiştir. 

Tokyo hükumeti bu teklif önünde 
bazı iyzahat istemiştir. Japon hükume
tinin bilhac:c;,ı anlamak istediği cihet 
şudur: Akitlerden her birini ir.şaat 

programının azamisini bildirmeğe mec 
bur edecek bir "gentlemen agrement .. 
yoliyle Japonya'ya ı;ilah beraberliği 

verilmesine imkan var mıdır 
S.ıtahiyettar İngiliz mehafilinde 

söylenild;ğine göre eğer Japonya in
giliz teklifinin yalnız bu kısmını dik
kate almak niyetinde ise. bir anlaşma 
teminine katiyen imkan yoktur. Fakat 
Japonya'nın son cevabında simdiki nis
betlerin açıkça zikredilmeksizin de
vamını temin edecek hal şeklini de 
itibara alacağı ümit olunmaktadrr. 

İngilizler amerikalılara da aşağıda
ki tekti flerde bulunmuşlardır: 

1. - Japonlara prensip itibariyle 
beraberlik verilmesi. 

2. - Zikredilmeksizin 5/5/3 nisbe
tinin ameli olarak muhafazası. 

3. - lngiJiz donanmasının bugün
kü elli kruvazör yerine 70 kruvazöre 
malik olmasr. 

Vaşington'dan gelen haberlere gö
re Hariciye Bakanı M. Hul Reisicüm
hur M. Ruzvelt'le bu mesele hakkında 
görüşmek Uzere Vaşington'dan hareket 
etmiştir. 

lngiliz teklifleri 

Tokyo, 16 (A.A.) - Bahriye neza
~etinin salahiyet sahibi memurlarile 
dikkatli bir müzakereden sonra M. Hi
rota M. Matsudaira ile M. Yamamoto'
ya İngilizlerin ileri sürdükleri fikirler 
hakkında talimat göndermiştir. 

Japonlar deniz silnhlarmm 
tamamen azaltılmasmı teklif 

(•tmişler 

Vaşington, 16 (A.A.) - Japon se

firi M. Sayto Amerika Hariciye Ba

kanı M. Hul ile yaptığı mülakattan 

sonra şu beyanatta bulunmuştur: 

"Japonya'nın deniz sıyasası açıktır. 

Efkarı umumiyemizin silahlarda bera

berliği temin etmiyecek herhangi bir 
hal şeklini kabul edeceğinden çok şüp

heliyim. Bu beraberlik hakkındaki ja
pon isteklerinden pek çok bahsedildi. 

Fakat deniz güçlerinin bir zabıta giicü 
derecesine indirilmesine dair hükume-

timin yaptığı tekliflerden hemen he· 

men hiç bahsedilmedi. Halbuki Kellog 

antlaşmasındaki prensipler samimiyet

le tatbik edilmek isteniliyorsa hiç bir 

ulus bu yola girmekte tereddüt göster

memelidir. Londra görüşmeleri muvaf

fakıyetle neticelenebilmek için deniz 

güçlerinin indirilmesi istikametini al

malıdır.,, 

14 üncü tayyare sergisi 

Hususi radyomuzla alınmı~tır: 
14 üncü fransız tayyare sergisi Re

isicümhur M. Löbrön tarafından dün 
açılmr§tır. 

Haı·iciye Vekilimız 

,ıelgratta 
(Ba!jı 1. inci sayı/ada) 

Beyle Niş'tcn geçtiği esnada yaptıit 
mülôka• şu suretle anlahyor: 

Tevfik Rü~tü Beyi kompartimanında 
oturmu~ bir halde önünde toplanan bir 
çok muhabere ev~krnı tell<"k ednr v•• 
ziyette buldum. Yanına kabul olunmak 
için çok oekJ,.rnedim. Vekil Bey aya .. 
kalk~rak beni nezaketle kabul etti. 

Buna rnfrmen m~gul olduğunu gÖI" 

düğı.im cı;\n vekil Beyin bu nezaketial 
suiistimal ctmemeğe çalıştım. Te.tİll 
Rüştü Bey mütebessim çehresi ye çok 
11amimi tavurlariyle kendisine yalda'811 
insr.nlan hemen cezbetmek hassaad 
maliktir. insan derhal bir büyiik devW 
adamı karşısmda olduğunu anhyor. 

Çünkü Hariciye Velcili bu aaatt9 
Mar6itya suikastmm İcap ettireceii ce'Jlo9 

ri tedbirlerle tethi~ilerin iadeleri ı..Jıto 
kında söz söyliyecelr vaziyette cleğilclİI'• 
Bu meseleler hakkında, her ~den öneı9 
dostu ve mcslektatı M. Yeniç'ten dl8"' 

li'ımat almak arzusundadır. Buna rai" 
men konuşulabile«k ~yler de var-

Marsilya ıuikaıtmm akisleri hAJık• 
dnki ~orguya c"aben Tevfik Rü,. 
Bey dedi ki: 

- Ecer bu suikasbn failleri bu......, 
kctleriyle hoşa gitmiyecek hadiselere 
yol açacaklarını sandılarsa yanıldılar• 
Çünkü tam bunun aksi olmuıtur. Bd 
menfur cinayet. büyük YugoslaY Kınh
nı ortadan kaldmnakla beraber faill-'4 
nin üzerine bütün dünyanın kin Ye nJ. 
retini topladı. BüyÜlr hükümdarın adİ 
eseri umumi biT döYİz olarak kal11U1br• 

Türl<iye her türlü tenit ~nde ~ 
ne pahasına oluna olıun Yugoala.ya' • 

r.ın dostu olacaktır. Balkan milletleri 

arasında sulh ilatima11eri bugün her .., 

kitkinden ziyadedir. 

Sonra Cenevre mülikatlan hakkmbı 
ki sualime cevaben Teftik Riif tii Beı 
M. Titülesko ile göriipnek ümidinde oJ. 
doğunu fakat M. MaksimM'un Cene•" 
re'yc gelip gelmiyec:eğini bilrnediğiol 
söylemiş ve: "Bu dakikaya kadar Bal• 
kan anlaşınası el.imi konseyinin çahtd 
reisi bu konseyin CeneVTe'de topla......., 
srn1 tebliğ etmemittir . ., sözlerini ili•• 
etmiştir. 

••- Bu iki uluslararası grupun mevc&Jo 
tiç'le ehemmiyetli bir mUlabt yapaca• 
ğmr söy1iyen Tevfik RüştU Bey BÜ' 
kan anhısması ile küçük itilaf arasıJS"' 
da bir işbirliği olup olmadığına dalf 
olan sualime cevaben demiştir ki: 

"Bu iki uluslararası grupun mevctı
diyet şartları biribirinin aynı değitdift 
Buna rağmen aralarında mllttehit noJDıı 
talar da vardır. Gruplara dahil oJ,ıl 
clevletlerin ayrı ayrı takip ettikleri 
meseleler olmakla beraber hepsi mur 
hedeJerin tadili fikrine aleyhtardırlıt• 
Grupların ikisi de Avrupa"da sulh tef' 
kilatmın yapılmasını isterler. Dah' 
mühim bir nokta da vu: O da kUçU~ 
itilafın iki mühim üyesi Balkan itil• 
fında da iiyedir1er. Bunu başka bir t,. 
birle ifade etmek için diyebiliril11 kf 
küçük itilafın Uçte ikisi Balkan an1•t" 
masımn içindedir. Maamafih btt grUP" 
Jarın mevcudiyet sebepleri biraz farlr1' 
olduğu için her birinin kendi teşJdtıC 
ve istikl:ılini kıskançhkJa muhafaı• et
meği istemesini pek tabii bulurum .•• 

Nihayet Bulgaristan'la otan 111Unr 
sebat hakkındaki suale cevaben TtlP 
kiye Hariciye Vetrm ıu beyanattı .,..
lunmustur: 

••- Yeni bulgar hUkOmetile otan rtil' 
nasebetlerimiı çok eyidir. Bul~ 
tan'Ja komşulan aras1ndakl ha'/8 -: 
geçtikçe düzelmekte devam edi)'OI'· 
inkişafın Balkanlar için bir saadet o'1' 
masmı temenni ederim.,, == az 

Tayyare Ceıniye. 
tinden: 

Cemiyet Umumf Merkez b~ 
ti 18 ikinci teşrin 934 pazar ıu-
saat (15) te altı aylık toplaO:: 
m yapacaktır.. Azanın cetlJ ~ 
merkezinde bulunmalan ric& 
nur. 
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• lltılke l'İ Tem .cilleri Yeni Bulgar rejiminin 

ökonomik türesi 
- Yeni rejimin ökonomik tü

resi ne olacaktır? 
Bulgar salahiyetleri, bu husus

ta kısa konuşmayı tercih etmekle 
beraber, derli toplu olarak şu e
saslarda ağız birliği etmektedir -
ler: 

. ~ l 9 mayıs müfrit bir ferdiyetçi
~!ge karşı isyandır. Yeni bulgar re
Jırni ferdi şöyle böyle tanımakta, 
a~ıl cemiyetin davasını gütmekte
dır. 

Bulgar ideoloğları. ne ferdi -
retçiliğin ortaya koyduğu rejime 
ltlanmakta ve ne de marksizmin 
hikmeti vücudunu inkar etmekte -
dirler. 

BütUn acun bu cereyanlar ara
sında kendisine yeni bir ttire arar
ken, 19 mayıs hareketini yapan 
Bulgaristan soysal bağlıhklarda 
teşkilatlı ve disiplinli bir yaşayı
la girmektedir. Yeni ideolojiye 
göre, bulgarlar, bundan sonra sı
nıflann fırkaların saflarında de -
fil, devİetin şUmullü teşkilatı kad 
tosu icinde meslek temeli Uzerine 
!iaırrı;nan ku~mlara girecekler
dir. 

İş bölümü esası üzerine olan 
bu kurumlara giren bulgar yurt
taştan meclisler için yani nahiye, 
~lediye, vilayet ve mebusan mec
hsleri icin üveleri seçeceklerdir. 

Bütü.n bulgar ulusunun tasvibi
ne sunulacak olan bu yoldaki tek
lif ile, ulusal temsili teminat altı
na alacaktır. 

Bulgar otoriteleri, ulusun ge -
net faydaları ile mesleklerin kül -
türel ve öokonomik faydalarını da 
b~rbirine çarpıstırmamak için, ye
nı millet meclisinin varı üyeleri -
nin gene eski intihap kanununa 
göre secilmelerini kabul etmistir. 

Yeni. rejimin amacı önce köy· 
de olsun, şehirde olsun zayıf olan
ları korumaktır. Bulgar köylüsü -
tıün iyi gecimi, bulgar devletinin 
S<ıadetinin ilk sartı olarak tanın -
tnaktadır. On~n icin ilk sıraya 
lcöylü i~leri ahnmış.tır. 

Hükumetin aldığı acele tedbir
l~r ve yaptığı deği~iklikler bizzat 
koyun yapacağı hamleleri kolay
laştırmayı ve bu hamleleri besle
lttevi istihdaf ediyor. 

Yeni ıslahatla köyün idare 
llıasrafları azaltılmış ve bu suret
le köyün onarılması için daha faz. 
le Para ayırmak imkanı elde edil
tniştir. 

köy icin alınan tedbirlerin ba
§tnda ekim ürünleri değerinin 
Yükseltilmesi olrluğunu da daha 
tvelki yazılarımda genişçe yaz • 
ltııştık. 

1 'Yeni bulgar devleti, iş veren
i erıe işçiler arasındaki bağlılık -
~tda kini, yanlış ve ayırt edici dü 

§Unceleri kaldırmaya savasacak -
tır l · · 1 1 "'k : • Şçı ve ıs. veren: u usa o ono-
llıının gövdesi üzerinde aynı dere-
cede de~erde lüzumlu Direr un -
Bur olmakla beraber ökonomik te
;ebbüslere devletin karısmasında 
;~ar eden yeni rejim, işçi. daha za
~ olduğu icin onun haklarım ko
c tnak vazifesini üzerine alacak, 
l eıniyetin hizmetine konulacak o-
an serm · · · · d t iter .. ayenın emnıyetını e e-

fuı edecektir. 

le ~ulgar ideoloğları bu bahis • h.: Uıerinrie cah~'11alarını bitinne
.. u ... ı,. ,. r1 d k" 
k~•i ~ .. " .. e. SP-rmave hakkın a ı 
c~ı.hr ~rıı ~ ı;;u es~ c;tan şa!=imaya -

<'-. ı.;"'r-.,.v,., en-nivet altına ahna
lıkı tr. "' ~ıınıın ö1->:nnomik karısık
lto arınd;ın doP.an tehlikelerden 
bu '1lnacaktır. Fakat sermaye de 
tıı na karsılık olarak yurdun ona-

tnası ic. .. . a·· h tif e . ın uıerıne uşen er va-
te at1 ve fedakarlığı yapmayı gö

acaktır. 
~~~ 

tliiı'Buıgar kalkınma idaresi, he
latıaYUrttaşlan ve genciliğ teşki -
'\relk~dı?1°1~Ya başlamamıstır. E -
lı:1 ... b' mudur miralay Kolef. bu 
~Y•l tr'k' 
<lan b h 1 sene sonra yapılacağın· 

il a setmişti. 
~ncuı~~u?la beraber yeni reiimin 
dece~· .1~1 ancak gençlik teşkil e· 

1 ıcın bu fikirlerin tam t~thi· 

Şebir 
Ankara Halkevinde 

SPOR SALONU AÇILIYOR 
Halkevi Spor komitesinden: 
Spor salonumuz 17-xr-934 cumartesi 

günü çalışmıya açılacaktır. Her vatan
öa~ salonumuzdan ictifade edebilir. 
Çalışma glinii ve saatkri şunlardır. 
Günler Saatler Hocalar 
Cumartesi 7-8 Namık Rahmi B. 

.. 
,, 

Pazar 

.. .. 
Pazartesi 

" 

.. 
Salı 

,, 

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

16 -17 Zihni ve Raif 
Beyler (İskrim) 

17,30-18,30 tlras B. 
19 -20 Zihni ve Raif B. 

(İskrim) 
7- 8 Namık Rahmi B. 

16 -17 Zehra Hanım 
(yalnız hanımlar için) 

17.30-18.30 Her. Ylilyüs 
17 -18 Namık Rahmi B. 

18 -19 Rifat B. (boks) 
Zihni ve Raif 
Beyler (İs1<rim) 

Çarşamba 7 -8 Namık Rahmi B. .. 16 ·17 Zebra H. (yal
nız hanımlar için) 

.. 17,30-18,30 Her. YUlyüs 
Perıembc 18 -20 R!fat Bey (boks) 

Zihni ve Raif 
Beyler (İskrim) 

GECE ECLENCESt 
Ankara Halkevinde 22 ikinci teşrin 

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

İştirak arzusunda olan arkadaşların 
en geç 20 II. inci teşrin 1934 akşamı
na kadar her giln aaat 18-19 kadar 
Halkevine müracaatları rica olunur. 

lzmir' de üziim 8ahsları 
' 

lzmir, 16 (A.A.) - Bu ayın onun -
dan on betinci günü ak§r ı una kadar bor 
sada alta buçuk kuruştan on dokuz kuru 
şa ka..lar 12.160 çuvcl) üzüm ve dört ku
ruştan on sekiz kuruıa kadar 5.262 çu • 
va) incir ve dört on paradan 706 çuval 
hurda incir sahlmııtır. 

Tckirflağı'nda haymdırlık iş1eri ' 

Tekirdağı, 16 (A.A.) - Şehrin 
ticari ve ökonomik çalışmasının 
genitlemesi için 300 metre uzun
luğunda bir iskele ile 500 metre 
uzunluğunda bir rıhtım yapılma
sı gerekli görülmektedir. Bu ~ak
satla tetkikata girişilmiştir. 

ki işi, bu kurumların vücut b.:ıl -
masından sonra olacaktır. 

Onun için bu sıyasanın tatbiki 
esnasında ordu ön safı tutacaktır. 
Bulgarlar gizlemiyorlar, 19 mayıs 
hareketini bulgar ordusu yapmış. 
O eserini ihmal etmiyecek, gerek
leşirse ağır fedakarlıklar pahası
na olsa da onu koruyacaktır, di -
yorlar... NAŞIT HAKKI 

ve Taşra 
Memlekett~ spor 

(Başı ı inci sayıfada) 
culariyle oynıyorlar. Muhafız Gücü ra
kibinin kuvvetsizliğindcn isteksiz oynu
yor. Güç, ille yarı oyunda 2 ikinci yarı 

oyunda dıı 7 sayı ya parak maçı O - 9 
gıı. 1ibiyrtlc hi t:rdi. 

Gnec·lt•r Birliirj 5 - Altm Ordu O 
• l"" 

Bu oyun geçen cuma Altınordu'nun 
Anara Gücü gibi kuvvetli bir tııkımla 
herıtber<' k imas ı i.izerine sporculıtr ara
sınd" mernkta b k1<'nmekte idi. 

Her iki t ı-kım da alana çıktıkları za
man Altın lrdu'da Ankara Gücüne karşı 
çok giizcl oynıyan kaleci ve diğer iki 
oyuncusunun yerlerine ba~kaları geçmiş 

olduğunu gördük. Gençler Birliğinde 

Selim yok. Hakem İzmirli Saim Bey. 
Oyuna saat 14,35 de başlandı ilk b"ş da 
kika her iki takım da birib;rlerini dene
dil,.r. Gençler Birliği yavaş, yavaş üstün 
li.iğü alarak sa ğ tauftan Altınortiu mü
J,.fı:ıasım sıkısttrmağa başladılar. Altın

ordulufarda Mehmet'in yokhığu ~ili 

oluyor. 9 uncu dakikada Geneler solaçı
ğı Cahit, 20 İnci dakikada tia Milnir 
muh,.kkak iki sayı kaçırdılar. 22 İnci da 

kikada hakem Altınordu aleyhine bir 
serbest vuruş verdi. Rasim'in güzel bir 
vuruşu kalecilerinin hatası yüzünden 
gol oldu. Günün en iyi oyuncusu Sala • 
hattin 30 ve 32 inci dakikalarda iki gol 
daha atarak ilk yarı oyunu O - 3 bitirdi
ler. ikinci yan oyunda Altınordu takı
mında dcğisiklikler yaptı. Hakkı müdR
faaya geçti. Bu değişiklik tesirini de 
gösterdi, altınordulular bu devrede gül 
:ze1 bir oyun oynadılar ve zaman zaman 
Gençler Birliği kalesini tehlikeli vaziyet 
lere koydularsa da sayı yapamadılar. Bu
na mukabil Geneler Birliği iki sayı daha 
yaparak oyunu O - 5 galip olarak bitirdi. 

İ~tanbul maçları 
Feıwrhahçe Vefa'ya yenildi 

Fener stadında - Dün Taksim sta
dında ilk maç Fenerbalıçe ile Vefa B ta 
kımları arasında yapılacaktı. Vefa takı· 
mı gelmediği için Fener B takımı hük • 
men galip ilan edildi. Aynı kulüplerin 
genç takımlan arasındaki maçı 3 • O F e

ner kazandı. Sonuncu maç Vefa ile F e 
nerbahçe'nin birinci takımları arasında 

yapıldı ve bu maçtan Fenerbahçe, hiç 

umulmadık bir netice alarak, 2 • l mağ

lup çıktı. Bundan önce yapılan Altrnor
du - Hilal maçını da Taksim stadında 
2 - 5 Hilal kazanmıştır. 

Galatasaray Siileymaniyc'yi 
10 - O yendi 

Taksim stadında - Galatasary ile 
Süleymaniye B takımları arasındaki ma-

çı Galatasaray 7 • 1 kazarunııtır. Aynı 

kulüplerin genç takımları arasındaki 

maçta da 3.- 1 Galatasaray galip gelmit· 
tir. Sonuncu maç Galatasaray - Vefa bi
rinci takımları arasında yapılınıf, Gala
tasaray, lehine olarak, hiç umulmadık 

Isparta halıcılar kongresi 
Isparta, 16 ( A.A.) - Halıcılar bir

liği 1934 yılı umumi heyet toplantısını 
bugün sMt 15 le ticaret odasında yap -
mıştır. Bu münasebetle kongrenin saygı 
hisleri büyüklerimize tel yazısiyle bildi -
rilmiş tir. Yeni idare heyeti seçimi yapıl· 
mış ve ınemlek"tİn halıcılığını alakadar 
eden işler konuşulmuş ve bazı mühim 
kararlar verilmiştir. 

Fındık fiatları 
TRABZON: 
Son hafta zarfında Trabzon borsa

sında 42.50 • 44.50 kuruş arasında 

155,120 kilo tombul iç fındık, 42 kuru' 
üzerinden 40,000 kilo sivri iç fındık 
19.50-21.25 kuruş arasında 240,850 ki
lo tombul fındık ve 19 kuruş üzerinden 
2,500 kilo sivri fındık satılmıştır. 

GİRESUN: 

7 - 14 ikinci teşrin 1934 haftası için 
de Giresun borsasında 41.50-43 kurut 
arasında 69,754 kilo tombul iç fındık 
42-43 kuruş üzerinden 30,080 kilo sivri 
iç fındık ve 19-19,50 kuruş arasında 

3,600 kilo sivri fındık satılmıştır. 
ORDU: 
Son hafta zarfında Ordu Borsasın· 

da kabuklu tombul fındıklar 20,91 siv· 
ri tombul fındıklar 19,50 ve iç fındık
lar 43.16 kuruş üzerinden muamele 
görmüştür. (Türkofiı) 

bir oyun oymyarak Vela'yı 10 ·O yen
mittir. 

Beşiktaş - B.-ykoz'u 4. - O } endi 
Şeref stadmda - B~iktat - Beykoz 

B takımları arasınd3ki maçı 3 - 2 Bey
koz kıtzanmıt, aynı kulüplerin birinci ta 
kımları araımdaki maçta ise Bqiktat 
Beykozu 4 - O yenmiştir. 

İzmir ma<,:ları 
lzmir'de dün lik maçlarına devam 

edilmiı, Altınordu - Buca'yı 3 - O ve 
Göztepe - Şark Spor'u 2 - O yenmitler 
dir. 

Dünkü atlı spor 
• • • 

gezınti~ı 
Atl11por kulübünün yaz dolayııiyle 

tatil edilmit olan gezintilerine geçen cu 
ma yeniden başlanmıştL Mevsimin ikin
ci atlı gezintisi de dün yapılmıftır. Ku • 
lüp üyeleri dün saat onda emniyet mey
danında toplanarak Doktor Çiki Beyin 
idaresinde biniş yapmışlardır. Elliye ya· 
kın üyenin ittirak ettiği gezinti geçen 
haftakinden çok daha uzun bir mesafe 
Üzerinde Üç buçuk saat devam etmiıtir. 

Kafile Emniyet meydanı, Harbiye 
mektebi arkası, Dikmen, Dikmen edreıi, 
Çankaya'nın arkasındaki sırtlardan İn
cesu vadisine gitmİf, Frenk özü Ka • 
vaklı yoluyla Yenitehir'e dönmüıtür. 

Dünkü gezinti çok neşeli ve zevkli 
olmuı, ıüratli ve dört nallarda daha 
fazla düzen ve topluluk görülmüıtür. 

Atlı r•intiler her cuma tekrarlana
caktll'. 

,Diinlrü atlı spor !!ezintisi e. nasrnda afrnmrş dört enstantane,' 

Sönmeyen Ateş 
Ankara yeni tiyatro y ı lına ~ irerhn 

Halkevi gençleri bize Nahit S ırrı 1~e

yin Sönmeyen Ateş atlı iıç aktlik ri e
sini gösterdile r Gecen yıl basılmış O· 

lan Sönmeyen Ateş Ankara Halke\i 
sahnesinde ilk olarak ornanıyorriu . 

Kurtuluş kavgamı z ı anlatan piye·. 
lerın en yenisi olan bu k itap N:1hit S•r· 

rı B eyin bu yolda da çok gü1cl ve p u 
lak eserler yaratabileceğine biıi İtl"n • 

dırdı. 

Sönmeyen atesi elde bulunan piv s 
tc l:nıklerine uydurarak çözümlemek j c;. 

tersek belki bi zi yanlış sanılara r öt l.!· 

rebilir. 

Sönmeyen Ateş'te Nahit Sırrı Bey 
bir psikoloji etüdü yapmak istemiş ve 

götürmek istediği ve ileri sürmek is· 
tediği düşüncelere yardım edebilecek 
elemanları aktör, konuşuş. sahne halin
de toplamış ve hepsinden yalnız iste· 
diği söyletecek kadar tat aldıktan son
ra geri kalanına çok yer vermemiştir. 
Ben bundan bir yıl eve] piyesi ilk oku· 
duğum zaman güzel, yeni, yalnız oyna
tılması çok güç demiştim. Bir yıl 90ft

ra onu sahne üzerinde gördllkten sonra 

da gene eıki diişünceme döndüm. 

Sönmeyen A teş'i sahnede en büyük 
kazançtan en büyük düşüşe kadar cl
debilen kıldan ince kılıçtan keskin bir 
koprU üzerinden geçerken gördfun. tl1e 
Nahit Sırrı Beye bir de eksik söylemrlr 
istersek diyebiliriz ki Sönmeyen Atefe 
sahne ve konuşma dili bakımından cla
ha çok özenebilirdi. 

Sönmeyen Ate,'in Halkevl aahnesia
deki bu oynanışı iki bakımchıa ç3dlla· 
lene bilir: 

A. - Rol bölümii 

B. - Reji. 

Reji için diyebileceğim ıudur. Bea 
bu piyesi büsbütün be!ka yollarda ulıt
neye konur tasarlardun. Çok değerli Ü. 

tat İbnirrefik Ahmet Nuri Beyefeacli 
bu işi blisbUtün başka bir yoldan de 
almışlardır. Bu ele ah' yolunda kea
dileri doğrudan doğruya Mrtörlerin ._ 
ke tek varlıklarına dayanmqlardır ki 
oyun bunda çok doğru oldutunu da Y. 
ze göstermi~tir. 

Belki bu yoldan gidiıte rejisör ..... 
harririn orijinal gidişini ft plye8ia 
kendine has olan tekniğini pek ortaya 
koymamıştır. Ancak bize Hallrevi ealıt

neslnde çıhşan öyle değerli gençleı. 

öyle gllzel kendilerini tanıtma ,.. 
lu vermiştir ki bunu da alkı'1emak &e

rektir. 

Bu gençlerin batında Nerhnan Ha
nım ro10nde Saadet Hanımı anacağltlL 
Kı11k yıllık bir komedi frante"- aoıye• 

teli pişkinliğiyle sahneye Uıtfin bam 
bu değerli genç tllrk kızını derin bk 
beyenişle gördük. Saadet Hannn bel
ki herkesin teknik dediği sahne düzen
lerini sırasiyle bilmiyor. YAinız işini • 
kadar yerinde duyuyor ki eeyredenltt 
bu tUrk kızının yarını hakkında ne ka
dar bilyilk umutlar besleseler yeridir. 

Doktor Fuat rolünü Uıtlne alall 

Mehmet Ali Sönmeyen Atet'te pek iyi 

bildiğimiz değerini bir daha ortaya koy

du. Mehmet Ali selde yarattığı Hoca

efendi ölme7. karakterinden beri her efil 
biraz daha artan, her giln biru daha i

leri giden bir benlik yaşıyor. Eeeria 

belkemiğini yaşatan rolünil bütün plİ • 
kolojiııini kolaylıkla kavrıyarak son• 

na iyi giStürdU. Kadriye Hanrm. Nedi· 

me Leman Hanım, Sait Beyin haremi 

Handan Hanım, Belkis Necmiye Hanım 

hasta bakıcı rollerinde ayrı ayrı övüa

meğe değer birer varlık olmuşlardlf' • 

Hepsini birbirinden ayırt etmedea 

gönUlden gelen duygularla öttrim. 

Seyfettin Paşa rolünü Oıtüne alan 

Şemsettin Bcv, Galip Bey rolBne çrlr• 

Fethi Bey, Siyret ve Kerim Paşaları 
yaşatan Kemal ve Ekrem Beyler de ge
ne işlerini en güzel başaran ar~adaşl..,. 
dır. Atlarını bilemediğim ötekı gençle
ri de eş duygularla sayarım. 

Dekor bakımından biraz daha öı:e

nilsevdi demekten kendimi alamıyorum. 
sÖnmeyen Atcş'te Halkevi sahnesi· 

nin tarihinde iz bırakacak bir iş oldu. 
Daha iyi olamaz mıydı diyeceksini• 

belki... Yalnız unutmamalıyız ki her 
yapılan Halkevi işi bir evelkinden be~ 
üıtün olmağa borçlu değildir. 

MONIR HAYitl 



f aba11cı Po~lllttı 

Sınai Amerika için 
bir Örnek • 

yenı 
Yaun: Birletik Amerika Ticaret Oclaaı Reiai HANRl 1. HARRIMAN. 

Bütün gayretlerimizin en büyiik he
defi hangi tekilde olursa olsun emniyete 
malik olmaktır. GUnHlk faaliyetimizin 
büyük bir kısmı, açlık, susuzluk ve di
ler mübrem ihtiyaçlanmızın tatminine 
matuftur. 

İstikbalini düşilnen insanların bugü
ne kadar, bilhassa Amerikalıların, en bil 
ytik teminatını, tasarruf bankalannda 
mevcut tevdiat yelrftnlan tqkil ediyor• 
du. Fakat son buhran bunmı da kSfi 
bir ,ey olmadığını göstermİftir. Ameri· 
kalılar, bayat yolunda refahın hemen en 
y6klek derecesine çıkmıtlar ve bu vadi
deki terakkileri bütün dünyanm hayret 
nuarlarJDJ celp etrnİ§tir. Bunun bir se
bebi ıumt iıtihaalatın "büyük mikyasta 
latihaalat'' teklinde olmasıdır. Sunat tq 
ldlat bu aurda, Amerikada, timdiye ka
dar hiç ıöriilmnnit tekilde temcrJdlze 
tloğru gitmiftir. Bu muauam temerkU. 
ayeainde miıli ceçmemif bir kolayhk ve 
ucuzlukla bütün illtiyaçlan tatmin etmek 
lmkiru hasıl olmuıtur. 

Jl'akat bu hal medeniyetimiz üzerine 
bir tehlikeyi celp etti: bu tehlike arka
llDdan ikinci bir qini sürüklemekte ıe
clbıedi. İzaha çalışalım 

Dedelerimiz en mübrem ihtiyaçlarım 
bile biıı m~atla ve pek aodukla kar
phyabiliyodardı. Bu kadarını bile te

min edebilmek için şafaktan gün batın
caya kadar çalışmak mecburiyetinde ka· 
byorlardı. Ukin onlar, biaim yaptığı
nız gibi, kendilerini herhaiıgi bir buhra
lllll harap edici tetlirlerine karşı, apaçık 
anetmiyorlardı. ÇUnlrü ellerinde, tar
Jaı.rı, baltçe1eri, mum yapmak için Jm. 
hplan, yBn bilnnek ve btildl1en yiinlerf 
1nnna, haline getirmek i~, pek iptldat 
de o1aa, bir takım •esaite maliktiler; ya
ni her aile tam bir flctısadt Dnite tqkil 
ediyordu. Fakat onlar da bir takım teh 
h'lııelere mum bulunuyordu. l.lkin me 
1eJa bir fırtmanm haaar1anm. bugtln bi
zim maruz kaldığımız tehlikelerden da
ha kolaylıkla telafiye imkanları vardı. 

Büyük mikyasta ıunai istibsa1at al"

tık bugün komşu piyasaların hududunu 
çoktan atlamış bulunuyor; yalım zirai is 
tilaulat ile uğratan memleketler yeni ye 
ni akacak deliltler bulmak mecburiyetile 
brsılaşıyorlardı. Bir müddet bu delik
wr kapan ıadı; bu müddet içinde biaim 
bin türl"" ·ınat iıtihsalatunızı emen bu 
dtJlkJcrin d ha ne kadar devam edece
lini hic ı.:,..,M' düşünmedi. bu dış tica
rett hir gün hir sekte gelebileceğini kim 
ııe ~kl• a ge•:rmcdi 

Atm"le <>büyük sanayün en ufak bir 
par~sı ı ic:lttmeğe alıtmıı ve makine 
i,tem di;;i :falrikada. kendisini yıkılmak
tan ktırt"r~uık en kücük bir desteğe bi
le malik değildi. Bu adam dedelerinin 
bütün '<al• ıHtlreini kaybetmiş bulunu
JOr ve ne \'dlrac:ağını toplıyabiliyor, ne 
plnmr tem~ ~n buğday yetiştirdn"JI. 
JOS• ne de .. ~t-.mı ,apacak yünleri ku 
mq batine Rf'tirebiliyordu. Hatta yiye
celi eti ele:!,. etmek için koyunu bile ke. 
lemlyordu. O, bir nevi istihsalin yUzler 
ce ameliyesinden ancak birini yapabile
cek bilgiye malikti. Halbuki Binlerce 
Dıtiyaçla brplapyordu. Çllnlriı amele 

fabrikaya ıirdiii vakıt ariıasmdalci re
mlleri ,akan ve kaçacak vavta blrakmı
yıuı bir kumandana benzıyur~v. Bugiln· 
kil vazivetl•r göstermi9tiı iL;. sanayi ne 
bdaı ink:raf edene etsi 1, ameleyi eski 
ba)'R•n. #aa))yet)erinden bils'ı~n mh
talnl edec-t-k k,cbr tatnunldr bir hale 
gelmemiftir. l>Ltiln en~rii 'C'• fr< biliyetiııi 
mnaf :stih.'lahıı~ artmaıını:L r.kt~tmi• o
lan amele "• \"Cudiyetini b .. ı 'anın hü
cumlarına ka~ı rnüdaf,ı,fj r l" • zkmışttr. 
En yeni istatistikler g8stv."vı r ki buh
nmn ıid~t h~ maat, he:n dt sunaf 
itlerle ıığıa>-n rmntablard1 daha bafH 
ve bilakis b '"'a!dan ya' ua b:~le ifd
pl eden ,~lerde de pn tctlit obi rak 
hfuedıim Ftıı Temerlri\7.0o en ıa.ala ol 
dufu bilyük t<hirlerde ''"ı. mele, tem
bellik, ııı-'2let u aefahtt ile .;~rp·prkt·:' 
llftigan havalisindeki ufak sanaat te· 
hfrlerlnde fabrikat8riin temin ettiği ara
side ame1e işsizlik zamanlannı boş ge
çimıiyerek hayatını kazanmakta hiç mllt 
kill5t çe1mıt.'mektedir. 

OnJn içf n bu iki metodun kanuni 
mevzuat ile tc?nzim edilerek hısanhtm 
buhrana k;.,·şı mUdafaatı temin edilmek 
llzım 7.·ı •. A. ı:-1'-"'tte ıunal ıistenıden 

tamamen vaı: geçip zirai istihsalata at
lamak hem deHlik olur, hem de gayrı 
mftmknn bir ıeydir. Bu muvazeneyi el
de etmek meeelesi zaten epiy zamandan 
buna "sanayiin ademi merkezneıtiril

meai,, diye de bir isim verilmittir. 
Bu- meseleden bahsetmek pek tabii
dir ki, bizi amele hareketlerine 
de götürecektir. Böyle bir muvazene 
sisteminde amele hem dedesinin 
çah1t1ğı topraktan aynlmıyacak, hm sa
nayiin faydah taraflarından istifade ede
cek, hem de ııkıfık ve daimi surette be-
raber yaıamaktan doğan amele hareket
lerinden uzak kalacaktıi-. Bu hareket, 
sanayie yer değiştirtmek olmıyacak, bel 
ki ameleyi kırlara dafıtıp bir buhran vu 
kuunda hayatını temin edecek 9eyleri ye 
tiftlrmele mUuit bir toprak sahibi yap
mak olacalrbr. Onun~ bis, .. aanayi
fa ademi medtezilqdrilmai,.nden bah
aettithnb vakit fabribmn delil. belti 
amel-in daiıtılmumı kastediJWUz. 
DUn belki bana imkln yoktu. fabt bu
gün, vesaiti nakliyenin bu teraklda kar 
t181DÖa amele artılr fabribsmm yanında 
oturmap katiyen mecbur depdir. 

Onun için ilk yapılacak teY ıehirlet'i
mb.in muhitlerini genifletmelıtir. Bu ıu
retlo amelenin bot yer bulamamaktan 
mllte•ellit şildyetfnin &ıUne geçı1mlt o
l2caktır. Zaten bu faaliyet bugim batla 
mıt bulunuyor; ıehirlerdeki fazla ntıfue, 
belediyeleri, tehirler etrafmda. kırlarda 
mahalleler kurmaia ve ameleyi buralar
dan tehir merkezine taıımak için vasıta
lar tedarik etmeğe aevketmiştir. 

" .. .. 
Sanayi, aynı yeri unn müddet mu

hafaza edemez. İşte böyle taıınmak gibi 
vaziyetler meydana gelinee, yeni kurula
cak yerlerde ameleye Ufi miktarda top
rak da bulunması göaöntinde tutulmak 
gerektir. Yalmz unayiln n amelenin 
ademi merkezUqtirilmeai ani bir suret
te ve yekten yapılmak pek zordur. Bu 
işi tekamüle terketınek en muvafık tar
zı harekettir. Zamanla bazı nevi sanayi 
mıntakasım değiıtirmek lüzumu ile kar
şılatır . Mesela mensucat sanayii, Ame 
rika'da, Ncw England mmtaka11ocla u-

müddet kaiaımyarak cenup havali
sine intikale mecbur kahmftır. 

Bu Decentraliaation kenfiyeti bi.aim 
nugünlrü büyük şehirlerimiai ilga edecek 
,.annedilmemelidir. Bilakis bugün pek 
Ustilste yaşatılan ve bu yüzden bin tür
lü fenalıklara aahne olan şehirlerimiz o 
vakıt nisr>eten rahat ve sıhhi şeraiti daha 
h '\ cami bir hale gelecektir. 

Şu halde sanayiin ne yer değiştirme
si ne de sebir hayatı yerine bir zirat ha
yat tarzı ikame etmek mevzuu bahis de
ğildir: belki fabrika ile muti. şehir ba
yatı ile riral l'8!3YIŞ1 makul bir tarzda 
tedip etmek 1amn gelmektedir. Bvnun 
ir·., devletin yardım etmesi bile icap n
mez; bellri dnlet işi iyice tetkik etmek 
ve en i,; şeraiti banr1amak fibi istih
barat ve teşkilat noktalannda hizmet ~ 
debilir. Bu değişmenin bir kütle hare
keti halinde obnuı zaten muvafık değil 
dir. Fakat tedrici bir tahavvül hem ame
le için, hem ameleyi kullanan ~in daha 
fazla emniyeti, daha fazla bahtiyarlığı 
mucip olacaktır. 

Bu vadide faaliyete geçen iki büyük 
fabrikanın projeleri ayrı ayrı :rollardan 
aynı neticeye nal olmaiı iatibdaf edi
yordu. Bunlardan Reedsrille'niıı proje. 
si bütün Amcrilwım nazarı dikkatini 
celp etmifti. P'abrika Virginianm ti-H 
garblainde mlmbit ve mahsuldar bir ara 
zide kurulmuttu. Arazinin kuvveti ve 
kabiliyeti laboratuvarlarda tetkik edil
miş ve 1200 hektarbk arazinin 700 hek
tan • "rhal JmDamlmala müsait göriU
mut ft kalan lmmı da ormanlık olup te 
mislendlii takdirde aeriyat için mtllait 
bir Aha tq1cil ettiği anlaplmııtır. Bu a
razi kanallarla nlanmaı temin edilerek 
taPık ve kati taraftan l8lah olunarak e
kihneie hanr bir hale cetirildi. Bu ıu
retle kuvveti artırılan topraktan dCSrt 
hektarlık bir yer bir aileye "Homeatead 
- Aile millkil'' olmağa kifayet edecek 
bir bale gelmif bulunuyordu. Bu ban
lide fabrikadan batb madenler vardı ve 
bu madenlerin amelesi de bu ıslah edil
mit topraklarda kurulan hamesteadlar
dan istifade edebilecekti. lıte burada it 
siz kı-lan arı•1,. ltendileıine tahılı edile-

Şarki Avrupa'nın büyük 

kuvveti: yeni Türkiye 
Dokümantasyon Enternasyonal'dan 
Garp efkarı umumiyesi için sadece 

büyük de.r•ı·t·,-ın '!abası i~ınde g a ;en 
bazı ul-ısl.tTaru· vakı:ı V't t.e.uhürl rb 
tetkiki ki~i c1t-~ildir. Zira l'll<! 1918 har
hından sonra dünya, bilhassa Tuna öte,
sindeki alemi baştan başa değiştirmiş o
lan değişmelere şahit olmuştur. 

Mesela, işte f spanya'nın bile Türkiye 
ye ticaret sahasında yaklaşmasının ulus
lararası bakımından ehemmiyetli olaca
ğından kim şüphe edebilir ? Bu yaklaş
ma her iki devlet ic;in de muhakkak su
re:tte faydalı olur. Zira Türkiye, menfa
atları itibariyle 1spanya'ya muarız bir 

mevkide bulunmadığı gibi ne türk istih
SAli İspanyol istihsalini, ne de İspanyol 
istihsali TürkiyeninJrini herhangi bir pi
yıs:ı ·'ın dışarı sürme1;. vaziyetinde de
ğildir. 

İ<-tc bütün peşin hükümleri ve batıl 
m.:rleri ıihinlcrimi ... den çıkarma.lr: zama
nı artık gelmi"tir. Bugünkü Türk.ive biç 
bir ve~ile. sultanlar -.e saraylar devri
nin satafath ve gevşek Türkiyesinc ben
zemiyor. Bu hakikat bugünün en bui.z 
hakikati ilıen birçok insanlarua bili va· 
ziyetten habersiz bulunauklarıru ve R~ 
lsic:ümhur Kemal Pqa ile türk münev
ver kütlesinin kimi terakki~ bi.zat mem 
Jcket içinde amil olmak. kimi de yeni 
Türkiyeyi dışarda temsil etmek suretiy
le, elele çahştıklarını bilmediklerine ne 
kadar teessüf edilse azdır. Buıı:ünkü 

Türkiye, geriliğin boş bir "pitoresk'' yal 
dızının en son tezahürlerini de tamamen 
sıyırıp atmıı, büyük bir devlettir. Bu
günkü Türkiye'de bütün münakale vası
taları baş döndürücü bir süratle artmış, 
geniş orman sabalan feyizlendirilmi~ ve 
bir müddet sonra garp sanayiile ideta 
rekabet edecek mahiyette olan bir sana
yi hareketi bütün memlekette yol almış
tır. Diğer taraftan maarif çok ilerlemiş, 
mektepler çoğalmıştır. Bugünkü İstan
bul, henüz rüva dolu köşelerden biisbü
tün mahrum kalmış bulunmamakta be
raber büvük ve dinamik bir şehir olmuş 
tur. Merken nispetle ikind derecede 
ka1...,asına rağmen şimdiki Türkivenin 
aıni ah~ne uymaktadır. • 

Yeni Türkiye daha çok uwn, zaman
Jarca tükenmek bı1miyecek olan rengjn
Jiklerle dolu birçok yerlere malilr olan 
bfr memlekettir. Bunun icindir ki. Tiir
Jdye avru-pahlarm olduğu kadar •e hat
ti daha dyade İspanyol entetlekteeDeri 
nin ft i~ adamJanmn derin .e umimt 
dil:l::ıtini üzerine çekmeie layıktır. 

cek to •• ık sayesinde blr itle JJirqnuş 
olacak ba§kalanna yik olacağı yerde ek 
meğini kazanan bir yurttaş .uiyetini 
muhaf na edecekti. .. .. " 

Bu suretle teşkil olunacak kolonide 
250 aile bulunabilecek ve her aile 2-S 
hetkar arazısı olacak. koloninin bir 
de mektebi bulunacak. Bugün bu -
rada he-nüz 50 ev yapılarak bir o bdar 
aile iskSn edilmistir. Bu evlerin inşası 1-
cin rennf makamlar da yardım etmişltt
dir. Pilvııki ~ inşası için fazla 
mamtf edilmekte ise M, banan aehebi in 
şaatm münferit olı:mtımdadır • ..Bğer 100. 
200 ev birden inşaya başlanrrsa maliyet 
fiatlarının o kadar azalacaiı asikirdır. 

Bu evler 4-5 odalı pek rahat " cazip 
göriinüşlü vapıJardJT. Her evin havaga
rt, suyu, elektriği nrdır. Ufacık bahce
lerinde .,-tt gibel yetiftin1mq çiçekJer 
ve taftanlar görülüvor. 

• .... 
Bu gibi proleler daha henm pek yeni-

dir ve beJki birçok nobanJan o1ahilir. 
P'abt hiç kimse bu fikrin adsasmdaki bil 
ylk ft temiz idealizmi inklr edemes. Bu 
idealist ~ haldbtin eert darbe
lerine brp koyabilmek için en iyi .._... 
talardan birini doğurmUf olduğu muhak
kaktır. 

Amele timdi günibıUıı ancak sem .... 
atini teknik iflere hurediyor: medeni
yetin ilerlemsi ile ihtimal ki yum pek 
çok bot umana sahip oJac:aJrbr, itte 
bDhaaa o uman bu yan zirai koloniler 
hem rahat yapma~ için, ban de ~ 
sigorta vuifes•'ti görmek ~in pek iyi 
birer tqeklrill olacaldutbr. Hele yolla
rm tanzimi, ucuz otomobil ve ucu ~ 
uitf nakliye temini ile bu fikrin uımı
mtıqmeaiııe hiçbir mani blmıyacaktlr. 
Ne tam amal, ne de tam mat bir haya
tın batlamuı aamanı gelmiıtir. Bu iki 
aervet kaynağının amele eline geçmesi 
onun iıtikbaldeki emniyeti için pek lü
aumtu, ve pek pyanı dikkat bir dönüm 
noktatt olacaktır, 

11.,ransada bulıran artıyor, 

vergi geliri az~lıyor 
11 ikinci teşrı"n tarihli La Repüblikten : 

1934 yıhnın üçüncü üç aylığına ait 
vergi verimi rakamlarım neşretmekle, 

Mnliye Bakanı bize ökonomik buhranın 
inkh;:ıfı hakkında çok enteresan malu
mat vermiş oluyor. 

Her şeyden ön.:e, l.lirind müşalıcJe: 

bu devredeki tahsi•atın tutarı bütçe tah

minlerinden ı mily.ır l~ milyon eksik
tir. 

En küçük teferrüatla meşgul olup 

birkaç milyon farkiyJe bütçe muvaze -
nesini temin için istediğiniz kadar mU-

cadele ediyorsunuz; sonra, yıl sonu ge -
lince, tahsilatınwn dü~ündüğünüzdcn, 

tahmin ettiğinuden 4 milyon eksik çık

tığının farkına varıyorsunuz 1. 
Geçenlerde eski bir maliye balraını 

soruyordu: "Bütse muvazenesi bir mis
tik midir, yoksa hakikat mıdır?" 

Umumt vaziyete ait ikinci müşahe
de: Vergilerin ıslahı için alınan birçok 

tedbirlere rağmen 1933 ün aynı Uç aydı· 
ğına nuaran tahsilattaki ekailme 421 
milyonu bulmuıtur. Gerçi, vergi ve re
simlerde yapılan ıslahat do?ayıdyle, ba
zı resimler indirilmitti ve hakikt ual

ma yalnız 231 mı1vondur. 

Bu Uç aylık netice çok dikkate de

ğer. Şunu da hatırlatalım ki, ilk dokuz 
ay urfmdaki ualma 674 milyonu bul
muştur. 

Bu hakikat, he-r ttirlü tefsir n izah
lardan daha asık olarak franaız ökonomi 
1Mkanizm•un •l'1Dlf olan artıcı 1röt6-
rümlüğü gösterir. 

Tcfeıniiata girince, ilk önce it raka
mı ilzerin<Jen alınan verailerin ualdr

ğıru ıörtırü.ı. Bu H•lma 77 milyonu 
buluyor ki, tic:art dwirlerde 4 milyar 
azalmaya mu"lt'il~Ir. 

M. Flanden'i.n vazifesi 
ikinci te.şrin tarihli Saııdey Taymis 

gazetesi "JI. Flaad•a'ia vuJfesı,. IN.şb
ğı altuada yaadığı bir bıaşmdalede di
yor ki : 

"Demokratik bir bi&kUınet için. buh
ranlı anlar geçirmekte olduğu bir dıra
da Franaa'da bqvekilliiin b6t6aı mem
liyetini üzttine atan M. Fh nden kut
lanımp değer. 

Umulur ki, bu cesaret, müldfa. 
tını görecektir ve gBrmesi için de bir
çok sebepler vardır. Zira, M. ll'landen 
birçok meziyetlere •e kabiliyetlere sa
hip olan bir phsiyettir. 

Kendisi Maliye Ba~nı olarak Hk de
fa kabineye girmiş ve o zaman 'öhret 
bzanmııtr. 

Kendisi genç ve enerjik bir ,ahsiyet
tir. Bu sayede anUne çıkacak olan müt
kUt haftaları ycnecqi umulabilir. 

M. Dumer&'in ayrılmasına frU\lız u
lusu birçok bayfluıdı, fakat ulefi <'lan 
Flandea'i de gayet iyi mıüMIL 

BuıüA i'ranaa'da. demoluatilr naa.. 
lara tecaYiz etmeden çetin bir bl!hranm 
hifne geçilmi' olduğu kanaati hOkUm
slirmektedir. 

111. Flanden radikal aoayalistlerin 
901 cenahına mail olduğunu g&termek 
ibere kabinede birb~ bakan bulundur· 
maktadır. Budn.an bafka yeni batvekil, 

halefinin maliyede yapmak ietediif ı~ 
lahatı tamamiyle yapacak, yalms bnu
mı esuide deliflldlkler vapmat• J&Daf 
auyacM~IJ'. 

P'rana•da hlkim olan kanaat _,udur: 

Nil. Dumerg, Franaa'nm IDUIHİJ&tı
nı kurtarmqtı ; il. Planden iae maliye
aiai dibeltecektir." 

Fakat, ne yazık ki, Y. Flanden, baf" 
velrlleti kabul eder etmu bir ikinci Sta
viıki reaaletinin brpında kalmrıtır. 

Eğer bu mali rualet de Staviaki re

n..ıeti pbi memleketi sarsacak oluna 

o uman ne netice al~ lailinemez. 

Franaıs milleti. il. Dumergiıı ida

rni altında ulusal birlijin manMIDI 

pyet iyi anla1D!ftır. Yalnu dlprıdm 

aelecek tehlikelet' memleket dahilinde 

daha büyük ihtilaf ve kaos çıkarabilir. 

Ö,le bir ,ey nld olduğu tlllrdirde oto
rite sahibi bir htikOmo!t kurma zarureti 
kendisini ıösterec:ekti~. 

M. Planden'in vuifeıi böyle bir ıe
yin vukua gelmeı; nt men etmektif 

Vasıtalı vergilerde de 83 milyonluk 

bir u&lma vardu-. 

Menkul kıymetler getiri üzerinden 

alınan vergiler rayicin yüzde 17 den 

yüzde 12 ye indirilmesine rağmen aynı 

randımanı vermiştir. Bu vakıa, bekleneA 

mali d\1.zenin husule gelmemiş oldıığu• 

na ve menkul kıymetler sahiplerin:n, 

ağır resimlere tabi fak1t, kazanç v.- mi 
ras vergilerinden k.ırtulabilen bilmiline 
muharrer eshamı, nanu muharrer esha

ma tercih ettiklerine delil değil midir? 
Nihayet gümrüklerde de tahsilatıa 

azalması 1933 e nazaran 41 milyonu bu
luyor ki, ithalatımızın sik1rt ve tlef~rce 

azalmasına göre azdır. 

Bu pilançodan ne netice çıkarmalı? 
ancak şunu : "Fransızların vergi v~r-

mek tahammülü son haddine: gclmi9tir. 
Yeni resimler ancak diier verıilerill 
zararına olarak varidat temin etmekte
dirler." 

Verıi ve resimler hwıusunda tattıik 
edilecek her nevi yeni icatlar Maliye 
Bakanının verdiği bir konferanstaki bu 

müşahedeyi değiıtiremiyecektir. 
Yalnız bu muhakemede bir ,.kıildik 

görülüyor. Varidatı artırmak için bir 

çare nrdır: Vergi kaçakçıhğiy1e nü

cadeJe. Bu mücadele sermayeleştiril
miş veya biriktirilmiş tasarru nara do
kunacak ve kollektivitenin satın al~ 

kabiliyetini azaltmıyac:1kt ır. 

" Vergi adaleti ve adaletsizliii" mes
elesiyle meyul olarak "bu meselenin .. 

himlijini memlekete tttnıtmak husnun

da ba .. ten gayret sarietmif olan bir 
kabine uamna malik bulunan bBkt1me

tin bu meseleyf halletmeye çal1facağı• 
nı Omit edelim. POL BUYON 

Deniz silahları kavgası 
Paris'te çıkan La Repüblik ruete • 

sinde Piyer Dominik yuıyor: 
Fransız efklrı umurni1c•i Londra'da 

yapılan konuşmaları çok uzaktan ta\;o 
ediyor. Halbuki bu konuşmalar çok ali• 
ka vericidir. 

Bugün 1neiltere, Amerika ve Japon
ya karşı karpyadırlar. Fakat ileride 
Fransa ve İtalya'nın, daha sonra da, şim 
dilik ki.içlik gemiler yapan Almanya'nuı 
ve Vfladivostok civarında em taht('Jba• 
bir tahşit ettiği söylenen Rusya'nın da 
bu konu,malara ka"'1tıasr gerekecektir. 

Vaşington'da, o zaman bu işin başın• 
da olan amerikaldar gayet sarih, fakat 
diğer miıtetleri sıkan çok dar bir takt"ll 
kaidekr koymak, Fransa'nm deniz sil h 
larını çok azaltmak, Japonya•nm zırhlı 

tonajını Amerika'nın zırhlı tonajına& 
yüzde altmışına indirmek iatena;ılerdl. 
Dedikkrini yapsalardı bu aeticedetl 
memnun olabilirlerdi. Ameribblu, tlİf 

çok Avrupa hükfunetleri için ço\ tlliyüll 
ve çok masrafı olan uaml 35.000 tollJaı)i 
gemiler inpsuu mecbuıt lnhnü, lr6çidl 
ve parasız devletlıerln biricik silaha olaA 
tahtelbahiri de bOıbOtUn kaldırmak ı.. 
tiyortardı. 

O zaman Fransa, her zaman yaptıfı 
gibi, meseleyi sade, dürilıt ve herketl 
değilse bı1e, hiç olmazsa emperyalidl 
hulyasında olmıyanlan memnun edecek 
bir hat çaresi bulmak için savaımııtı. 

Fransa, her memlekete göre de~ 
bir tonajın niıpetinl lıtiyordu. Buna 18-
re her memleket te kendisine nıtısaade 
edit""n tonaj dahnfnde zırhlılar, tcruv• • 
zörler, muhripler veya tahtelbabirler ) .. 
pabflecekti. Amerika yahut Japonya l?ibl 
donanmatan dUnyanm belli başlı yeri~ 
rinde toptanmJŞ olan uluslann ihtiy ,.., .. 
rınm, Fransa gfbf deniz kuvvetleri diirt
yanrn dlSrt taraf ma yayılmış bir uJu• 
ıun lhtlyaçlanna uymadığı a!Jitrlrcfıt· 

Fransa'nm ihtiyaçtan onlannJtlndd
az değildir, fakat onlannkine benzcaıd 
bu sade dOşünceleri kimse anlıyaanınıalr 
tadır. 

Bugün Japonya anlatmaları ta~ 
istemiyor ve serbest olmak arzusıJllW 
dır. Fransa'nın çok tabü ve çok nnAO' 
olan teklifleri kabul edilmezse, deııis '* 
lahlanması yarışı nasıl durduruJabilil1 d 

1922 denberi Fransa, mUstemJc)Cle 
nin ehemmiyetini ve bunlann maro• 
dıfı tehlikeleri anlryarak muht~ o 
deniz kuvvetlerini apkça gF 
gene franarz tekliflerine reri dön 
lfnl umalım. 



.:..!,l<INct TEŞRiN 1934 CUMARTES[ 

emleket Pos as 
Uşak. a halkevi çalı şması · Spor ve 
u gençlik- şe lıir işleri 

h lak - Uşak Halkevi çalışmasına sını tan~im etmiştir. Pek yakında gü-
ataretl' b" · 1 .. · k b ·1 1 tu '. ır surette devam ediyor. Bu- zel ve iyi eser er gormemız a. ı o n-

ice; Y~dı faaliyet ıubesi bulunan Hal - cak, sanat aşkının hakiki nümuneleri 
işi t~ız kendi inden beklenen mühim sevinçte görülecektir. 

erı görmek ıçin uğra maktadır. Halk dershaneleri ve kurslar şube-
na Fırkamızın çok değuli yardımları- miz de kışlık çalışma programını tan -
ler~ayanarak yüklendiği büyük hizmet- zim etmiştir. Her hafta muhtelif mev-
llı 1 ernin yollarda ileriye doğru götür- zular üzerinde bilginler tarafından kon-
1.,~ktedir Evimizin kısa bir tarihe ma- feranslar verilecek faydalı görüşmeler 
ııı; ol 

ri ınasına ragmcn çalışma ı ve ve- vapılacaktır. 
d ttı alınası övünmeğe değer bir şekil. Soysal yardım şubemiz sığmgan el-
Cdır. !erini uzatmaktadır. Fakir ve kimse. 

g E':vimizın en canlı şubeleri arasında siz vatandaşların dertlerine ortak ol -
/0t §Ubesi gelmektedir. Spor komite- makta olanlarla alakalı bir surette uğ-

1111 te k'l · k d hBl ~ ı eden arkadaşlar aralarında ış ra ma ta ır. 
Ilı llrnu yaparak şehrimiz sporunun Kütüphane ve neşriyat şubemiz çalış-
t tıh~elif sahalarındaki çalışmalarını masını normal bir şekle koymuştur. 
arızırn etmektedirler. Yüzlerce vatandaş her gUn evimiz kU -

lier tarafta cuma günil muhtelif tilphanesinde okumakta ve bilgilerini 
'P0 rlara 't 1 .. 1 ·· "l k .. rtırmaktadırlar te . aı can ı numune er goru me - .. · 

1 
dır. Bilhassa avcılar kulümüzün ça. KöycUler şubemiz iycap eden araştır-

~§tnası her zaman kendilerini övmeğc malan yapmakta ve köylUmüze her yön-
r 'ğcr bir şekildedir. Bu kulüpte naza· den faydah olmağa çalışmaktadır. NU-

d~ dikkati celbeden en mühim nokta bir mune tarlaları hayvan ağılları kurmak 
•Si r d Plin ve program altında çalışmala - çalışma esaslarını teşkil eylemektedir. 
1 ır. Bu şubemiz köylUlcrimizle ve onlarm 

·r ın ayin olunan haftalarda muhtelıf av dertleriyle yakından alakadar olmakta 
ır'.tıtakalarında avlanan avcılarımızın dertlerine devalar bulmakta ve aramak-
h Osterdikleri l.ıüyük muvaffakiyet bil - tadır. 

1 assa bu kulübümüz:un muz:ır hayvanat- Evimizin diğer şubeleri de çalışmala-
;1:u_:a~eleyi bir esas kabul etmesi kö- rına devam etmektedirler. Evimiz çal~-
tad rnuıu büyük zararlardan kurtarmak- masının canlı bir surette devamını te _ 

ır. minde fırkamızın büyük yardımları gö-
tı 

1 
Spro Şubemiz futbol, athspor, voley- rlilmektedir. 

1 ° • atletizm gibi en esaslı ve özlü spor
arıa da ciddi surette alakalanmaktadır. 
\' Şu on yıl içinde Uşakta görülen apor 
d c gen~lik faaliyeti bu işe yüksek yar-
ımlarda b 1 b'" .. kl . . . 

11 u unan uyu erımızı mem· 
ıın edecek hadiseler arasındadır. 

ÇaiıEviınizin güzel sanatlar şubesi de 
&o §tnasına devam etmektedir. Bundan 
d ~raki çalrşma daha verimli olacak ve 
a a tabii şartlar içinde geçecektir. 

111 Güzel sanatlar şubemizin musiki ko
lla~Undan sonra çizdiği bir programla 
..... ranga musikinin az zamanda özle"l· .. ,cs· ır 
içi ıne çalışacaktır. Bu maksadı temin 
dı n de büyük bir hevesle çalışılmakta-

r. 
n 

it Şubemizin resim kolu da çalışma-

Spor YC gençlik • 
İki haftadan beri şehrimiz gene aa. 

yılı spor günlerini yaşamağa başlamış
tır. Sporumuza ve sporcularnnıza her 
zaman yardan ellerini uzatan değerli 
belediyemiz bu defa da gene canlı ve 
özlü spor gUnleri yaşamamızı temin 
etti. Uşak'taki Uç kulübümüz arasına 
konulan Oehir kupası) maçlarına 2 bi
rinci teşrin 934 tarihinden iytibaren 
başlandı. 

Geçen hafta bu turnuvanın ilk kal'§ı
laşrnasını yapan mıntakamız tampiyo
nu Turan idman yurdu ile Ergenekon 
idman yurdu takımlan g{lzel bir oyun
dan sonra berabere kalmışlardı. 

HAKtMIYETİ MİLLİYE 

Bu cuma yapılan GençlerbirJiği -
Turan idman yurdu karşılaşması mev
cut alaka ve sevgiyi bir kat daha artır
dı. 

Çetin ve fakat kardeş bir mücadele
den sonra her iki taraf da ikişer sayı ile 
berabere kaldılar. 

Arlı,;;por ku)ijbii 

Binicilik gibi eski ve çok faydalı 
bir sporun da şehrimizde doğmakta ol
duğunu derin bir sevinçle görüyoruz. 
Tirit oğlu Alaattin Beyin teşebbüsü ile 
bir athspor kulübiinün kurulması ka -
rarlaştmlrruştır. Bu kulübün kurulma 
hazırlıklariyle uğraşmak üzere bir faal 
komite seçilmiştir. Bu komite, aza kay
dına, nizamname tertip ve tanzimine 
kapalı ve açık manej yerleri tedarikine 
başlamış bulunuyor. 

Şehir mecli ... inin ilk topJantr~ı 

Yeni seçilen Uşak c;ehir mecfüi ikinci 
teşrin 934 içtimamı yaparak şehrin en 

mUhim işlerini konuşmağa ve tetkika 
başlamış oldu. Meclisin bu ilk toplan
tısı her yönden biiyük bir kıymet ve 
ehemmiyet ifade ediyordu. 

Bütçede lüzumlu baır münakaleler 

yapıldı. Muhasebecinin iyzahatı dinlen
di ve tasvip olundu. 

Ruznamenin en mUhim maddesini 
elektrik işi teşkil ediyordu. Belediye 
reisi Hakkı Doğan Bey elektrik işi hak
kında meclis azasına etraflı ve rakam -
]ara dayanan maIUmat vererek bugünkü 
idareden, cereyan ve volt işlerinden 

bahsederek kuvvei muharrikenin tabii 
bir şekilde yürümesi için müstakil bir 
motör almağa ihtiyaç bulunduğunu bil-
dirdi. • 

Netiycede elelrtrik şirketinin beledi
ye tarafından satın alınması kararlaş
tırıldı. Bu şirketle müzakereyi idare ve 
satınalma ve yeniden motör mübayaası 
ve buna ait teknik işlerle uğraşmak U -

zere belediye encümenine ilaveten mec
listen üç arkada rn daha c;eçilmesi itti
fakla kararlaştırddı. 

Belediyeler bankasından elektrik işi
nin esasından hallolunması için yirmi 
beş bin lira istikrazda bulunulmasına 
ve bu hususta belediye encümenine sa
lahiyet verilmesine karar verildi . 

Meclisin bundan sonraki içtimala -
rmda sırasiyle: Su, yol, ve sıhhat işle
ri müzakere edilecek ve beldenin ileri 
menfaatleri göz önünde tutularak iy -
mar faaliyetine hararetle devam oluna. 
eaktır. 
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kara radyosu 
16 mcı akşam 

Dün akşam, çocuklar eumalık masal

larını dinlediler. Memnun olduklarını 

umuyorum .• 

Masaldan sonra, Ferhunde Ulvi 

Hanım, Maks Reger'in haura defterin

den parçalar' mı piyanoda çaldı; Fer

hunde Hanımın bugt.in fevkal§de mu

vaffak olduğuna bilhassa işaret etmek 

ve kendisini kutlamak istiyoruz. 

Musikinin ardından. kimyager Nu

ri Refet Bey, bize dört gün biribiri ar

dından verecekleri zehirli gazdan ko· 

runma konferanslarının birincisini ver 

diler .. Kıymetli kimyagerimiz harpta 

zehirli gazlar kullanılmasındaki güç

lüklerden bahsetti ve düşman tayyare

lerinin hedeflerine varmcrya kadar bir 

sok durdurucu kuvvetlerle karşılaşa

cağını, düşman tayyareleri gelseler bi

le korunmayı bilen halk Uzerindc esas

lı hiç bir tesir yapamıyaaıklannı söy

ledi. 

"Düşman, konınmasmı bilen bir 

kütleye karşı, pek pahalı olan zehirli 

gazları kullanmağa - beyhude bir iş 

olacağı için - kalkışamıyaoaktır bile., 

diyerek bilgi sayesinde yüzde yüz ko

runmanın mümkün olduğunu da söz
lerine ilave etti. 

Nuri Refet Bey bu akşam da korun
ma Çıarelerini bir ders halinde anlat
makta devam edecektir. 

Nuri Beyden sonra, bu akşamın mu
sikisini ve musiki neşemizi tamamen 
kendisine borçlu olduğumuz Ferhunde 

Türkofis haberleri 

Diinya zeytinya~ı İ!"tihsnlatı 

Alınan haberlere göre bu yıl dünya 
zeytinyağı istihsalatı 650,000 ton tah
min edilmektedir. Dünya zeytinyağı 

istihsalatı ise 450-500 bin ton arasın

dadır. Başlıca zeytinyağı istihsal eden 
memleketlerin bu yıl rekolteleri şöyle 
tahmin edilmektedir: 

İspanya 350,000 Ton 
Yunanistan 100,000 ,, 
Cezair ve Tunus 60,000 ,, 
Cezair ve Tunus daha ucuz fiat tek

lif etmekte olduğundan bilhassa en 
mühim zeytinyağı müşterimiz olan İ
talya piyasasında bu memleket malla
n tUrk malları ile şiddetli rekabet et
mektedir. 

Berat gecesi 

Ulvi Hanım piyanoda şöpen'den An 

dante Spinoto ve polonoise'i gene mu
vaffakiyetle çaldı.. Zevkle, memnuni
yetle dinledik .... 

Musikinin ardından, Şakir Hazim 
Bey, tayyareciliğin dünya harbın!\ı 

nasıl birdenbire gelişmiş olduğunu ve 
bugünkil ehemmiyetli vaziyetini hadi
seler, rakamlar göstererek anlattı ve 
sözlerini "Bütün bunlar bize, büyük 
bir tayyarecilik yaratmak ve havacılık • 
davamızı ulusal bir mevzu halinde da-
ima sevilen, üzerinde işlenen bir ül
kü yapmak zaruretinde bulunduğumu
zu gösterirler. Bir yılda on yıllık iş 

gönneği şiar edinen hükfunete, büyük 
havacıhk ülküsüne varmak için. var 
kuvvetimizle yardım etmek her tür
kün borcudur, borcu sayılmak lazım

dır unutmryalım." climleleri ile bitirdi. 
Bu konuşmadan sonra, gene müzi 

çaldı ve ardından da haberler okundu. 
Bu akşamın programı şudur: 

(13.30 dan 21 e kadar) 
10. - Hilmi Malik Bey konuşuyor 
15. - Musiki: 
Cemal Reşit Yiiksek zeybek havası 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
10. - Zehirli gazlardan korunma 
20. - Musiki: 
Debussy Pr~ludeı 

Piyano: Ulvi Cemal 
10. - Edebiyat parçaları 
15. - Dans musikisi 
Haberler 

Bugünkü Avruna 
urogramlarından 

secmeler 
KONSERLER: 
Saat 
11.00 Ştutgart'da tsethoven 
13.15 Frankfurt'da Şopen 
19 00 Viyann'da Mozart 

OPERA ve OPERETLER : 
Saat 
20.30 Ştrazburg'da opera 
20.45 Roma' da opera 
21 00 Presburg'da operet 

DANS ve SICAN MUSiKiSi : 

Saat 
13.30 Budape te. sigan 
22 tS Varşova 

22.20 Layipz.ig 
23.00 Viyana 
23 00 Budapcşte, caz 
24.00 Bertin 
24 00 Vaı-şova 

DiL DERSLERi : 
S at 
15.15 Viyana'da fronsızca 

DÜNYA HABERLERi 
Diyanet işleri Rci!"lii!:indt-n: 

" Saat 
Şabanın iptidası ikinci teşrinin 19 00 Roma 

dokuzuncu cuma günü olduğuna 20.00 Münih 
göre ikinci teşrinin yirmi ikinci 20.00 Ştrazburg 
perşembe günü akşamı (yani cu- 22.00 Berlin 

U~ak stadyumunda futbol oyununu seyreden kslsbalrk ve ~ker lsbrikssrndsn bir manzara 
ma gecesi) Leyle'i Berat olduğu 22.00 Bükreş 
ilan olunur. 22.30 Viyana 
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l\N Yazan: 
(MEA C.ULPA) 

Nıı:: VIVANTJ 

~a:-ı 'Birlikte seyahat ettiğiniz arn, 
J\s : ..• 
_ ~ıd .iyzah etti: 

~cllldir enım annem değil o, tey -

t\i k\1 e bir kaç d k' k "b"" on a ı a sonra, o u • 
_ ~Ştna~ığı kin ilave etti: 

0lan. G·· daıma benimle beraber 
~~ll"ıt;ak uzeı, uzun boylu, kırını -
'lıll"ıdir. saclı genç kız da yeğ"e -

~ısırtı 
-o, 

nu ·· . nu h . gonnedim, - dedi. 
~1ne A afıfçe kandırıcı söz üze -
ıt' ' <'"\Str· d ·· 
1

1rctne ifaı • ~~başı Grey'in muh-
l ar sahte ~esını hatırladı: "Arap
l'ancıdırı dırler, aldatıcıdırlar, ya -
() or&arn a~. Onlan nasıl ben taru-
an sakı sız de tanırsınız, onlar-

,... nacaksın ttt ~ır el. . ız .... ,, 
· tunarak 1~e koltuğun kenarına 
Vantı. bırdenbire kalkar sribl 

ltalyanca aslından türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

Delikanlı, 
- Gitmeyiniz, rica ederim, • 

dedi; ve elini genç kızınkinin U -
zerine koydu. 

Astrid sarsıldı. Bileğinin üs. 
tündeki o sabit ve hafif tutuş, onu 
tatlılığa ve itaate icbar ediyor gi-
bi idi. 

Öbürü eğilmiş soruyordu: 
_ Siz ingiliz misiniz? 
- Hayır. • . 
_ Hangi millettensını.z? 
- Annem Kristiyanyalı Jdf, 

babam Dublin'li. 
- Mısır'a ilk defa mı gidiyor· 

sunuz? 
- Evet. 

O zaman sesinde hemen hemen 
sert bir nota titredi: 

- Demek, benim topralum 
ilk defa göreceksiniz. 

Ve hemen, biraz soluli soluld, 
söyliyecek çok şeyi var da, kızın 

- Orada çok kalacak mısınız? ~ 
- Belki. de .... Ben yaşayacağım t hatırlatıyordu. 
- O halde benim insanlanmr Delikanlı eğilmiş, sıkı ve ateş-

tanıyacaksınız.. O kadar hakir, o li bir bakışla yüzünü inceden in-
kadar kara bahth olan insanlan • ceye tetkik ettiği için sordu: 
mı!... - Ne düşünüyorsunuz? Niçin 

Sonra, bu düşünce onu oralara, bana böyle bakıyorsunuz? 
vatanına götürmüş gibi, isteme - Delikanlı cevap verdi: 
den, belki farkında olmadan, du - _ Düşünüyorum: Ayın rengin-
~aklat?na ld~ark masalının o tatlı de saçlarınız var. 
sen,, ı ge ı: Gilldü, 

- Demek sen benim memle -
ketimde yaşamaya gidiyorsun? - Ben de, sizin, karanhğın 

Bu candan ve beklenilmiyen renginde gözleriniz old\l~unu dil-
1 hitap, genç kızda bir acayip Uzün. şünüyorum. 

tU uyandırdı. Gözlerini, h~la ken-
dininkini tutan elin üzerine indirdi: 

Kendi kolunu bir sUt beyazlık· 
ta, hemen hemen ışıldar bir hal • 
de gösteren o karanlık ve ince ele. 
Sinirlerinde hafif bir sarsılma ol
au. 

ÖbUrU, xellmeterl ayırarali tetl
rar etti: 

- Sen .. 6enfm •• memleltedm. 
ae ... yaşayacaksın 1 

~vrupalı gen~~~rettne1o. 

Sustular. 
Dalgaların çağıltısı ve rilzgar

m uluması, glirültülU akordu ile 
fantastik bir orkestra halinde, sü
kQtlanru akkompanye etti. 

ıv 

Ertesi gUnU, parlak bir gün 
doğdu. Astrid, vaktmda uyanmış, 
güverteye çiktı ve hemen, kurum
fu ve ıen, batı aÇJk Norman Greyo 

Astrid, sabah neşesi ile, 
- Benim karlı Saghc'ler'roıin 

Vikingo'larına benziyorsunu"', · 
dedi. - Sizi korkunç ve saf kc:ı lıro.
man Frithiol gibi, Ren geyikleri
nin çektiği kızağının üstünde a: n 

dik, kayalıklarla sarılı simal kfr
fezlerinden dönmüşsünüz gibi ge
liyor bana. 

Zabitin biraz sert cizgileri bir 
gülümseyişle aydınlandı. 

- Demek dostuz?. Bana . r',c-
li değilsinis? 

Astrid başını salladı. Qn-1", 
kandırmak istiven kadınların 1

rn
lay affı ve nes~li hali vardı. 

- Gerçek bana karşı kin tut· 
madmız mı? 

Astrid yeniden başını salladı; 
mavi yünden beresinin püski'lü 
alnının üstünde sallandı. N omı- n 
Grcy onu tapılacak derecede bul-
du. 

(Sonu var) 
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Yapı kooperatifle ri 
Nusret Namık Beyin radyoda verdiği bir konferans 

Bu senenin ilk baharında, 60 kadar 
Ankaralı, bir akşam Halkevinde top -
lanmıştı. Toplantının başında, içtima
ın sebebini anlatmak için söylenmiş 

• sözlerden bir kaçını bu akşamki konuş
mamızın başlangıcına aynen alıyorum: 

(Ankarada bir yapı kooperatifi kur
mak için toplanmış bulunuyoruz. Bu 
işte herbirimizin gayesi şudur: Kiracı 
vaziyetinden kurtulmak, göçebe hayatı
nı andıran taşınma derdine nihayet ver
mek, topluluk sayesinde çok iyi, çok 
s hhi ve çok sevimli evleri ucuza mal
etmek, yolu olan, kanalizasyonu olan, 
temiz bir mahallede ev sahibi olmaktır. 

ceğini iddia eden liberal görüş ve te -
lakki tarzına istirak etmek isteyen bir 
kimse bile, hatta liberallerin en koyu
su bile, iskan meselesinde, seyirci ka
lınarak, işleri ·oluruna bırakmanın do
ğuracağı içtimai ve iktısadi büyük 
mahzurları takdir eder. Taşıması kabil 
olan bir şeyin, bir maim bir pazarda, 
bir şehirde pahalı olması veya az ol -
ması nihayet kısa bir zaman için sıkın
tı doğurabilir. Pahalı olan bu mal, en 
yakın yerden hemen pahalı pazara akar 
ve fiatlar normal seviyelerine düşer. 

Modern bahçeli evlerden biri Dat eteğinde güre! bir yapı 

Ankaramızda, evlerin az olması, ki
raların yüksekliği, dağınık bir surette 
öteye beriye serpilmiş kiralık evlerimi
zin sokaklarının malUm olan hali kar
şısında, kollarımızı bağlayıp bekliyecek 
olursak, münferit inşaatla Ankaranın 

dolması ve bütün yolların yapılması 

için lazım olan asgari on senelik bir 
müddet daha beyhude sıkıntı çekmiş 

oluruz. 
Bu noktayı iyice tesbit ettikten son· 

ra, kuracağımız (Yapı kooperatifi) nin 
esaslr bir sebepten doğmakta olduğu an
laşılır ki, bu da, işin pek ciddi, yani ih
t iyaçtan doğma olduğunu, ihtiyaç do· 
layısiyle yapılan her hareket gibi, mu
vaffakiyetle netiycelenmesi icin lazım 
olan en büyük !}artm mevcut bulundu -
ğunu ispat eder. 

Şu halde: Yapı kooperatifi teşebbü
ıü, bir hayal değil, gayet tabii bir hare
kettir. Farzı muhal olarak kooperati
fi kuramıyacak olursak bundan iki ne· 
tivce çıkarmak mecburiyetinde kalııca

frr: 
Ya Ankarada mesken buhranı yok

tur, 
Y1hut müslümanhğın ruhlarımıza a

§ıla..,,ış oldui7u tevekkül hastalığından 

hentiz tamamen kurtulmamış bulunuyo
ruz.) ,, 

" " 
Saygın dinleyicilerim, nakletmiş ol

'duğum teminki sözlerden anlaşılmış O· 

lacağı veçhile Ankarada bir kooperatif 

mahallesi tesisi teşebbüsü mevcuttur. 
Dünyanın neresinde olursa olsun nü

fusu hızla artan şehirlerde, mesken 
buhranı üzüntüsü başlar. Bundan bas· 
ka, yeni bir ocak kurmak demek ohın 
evlenmeler de, kiraların yükselmesine 
ayrıca sebep olabilirler. 

Güzel Anakramızda, hem nüfus art
makta, hem de evlenmeler çoğalmakta 
olduğundan, inşaat ise, ihtiyacı karşı -
lıyacak kadar olmayıp programsı.r. ve 
gelişi güzel bir seyir takip ettiğinden, 
hepimizin bildiği ev yoksulluğu ve ki
raların y:·ı c;ekliği meselesi, senelerden
beri günür. mevzuu olmakta devam et. 
mis ve arasıra bazı tedbirler alınarak 

imkan nisbetinde bu üzüntiinün azal
tılmasına çalrsılmıştır. 

,, ,, 
Ökonomik oluşların, hazan bolluk 

ve hazan da darlık ve sıkıntı verdikleri 
zamanlar vardır. Bunu her sahada gör
dük ve yaşadıkça göreceğiz. Ancak en 
geniş bir zihniyetle iktısat oluslarrnı 

tabii telakki eden, arz ve talep kanu -
niyle her şeyin kendiliğinden düzele -

Halbuki yüzlerce ev, ne başka bir 
yerden nakledilebilir ne de üç gün zar
fında kurulabilir. Bundan başka, evler 
kabili nakil olmadıklarından darlık o· 
lan bir şehirde bol bol inşaata da, ser
mayedarlar cesaret edemezler, ihtiyatlı 
davranırlar. Çünkü kiralar düşerse, 
daha ziyade para getiren bir şehire ev
lerini nakl ile ziyandan kurtulmak im
kanı yoktur. Bundan dolayıdır ki mes -
ken buhranı: Arz ve talep kanununa 
göre, kendiliğinden çabucak kalkar 
zannolunmamalrdır. Şu halde vakit 
kaybetmeden bu derdi giderecek çareye 
başvllrmak lazımdır. 

" ,, ,, 
Ev yoksulluğunu ve bundan doğan 

sıkıntıyı gidermek çarelcr;r 1en biri, 
kiracıların birleşerek bir (Yapı koope· 
ratifi) kurmalarıdır. 

Alman•, 'da 1869 yılında iki 1871 de 
elli üç yapı kooperatifi varken 1932 sa
mına kadar bu kooperatiflerin sayısı 

(4000) i geçmiş. ortak adedi (665) bini 
bulmuş ve bu kooperatifler sayesinde a
şağı yukarı (2) milyon nüfusu barmdı
dan 415.834 mesken yaotırılmıştır. Ha
tırada kolay kalması için (yarım mil -
yon) rakamını belliyclim. Ankaracla 
takriben (20.000) ikametgfıh olduğunu 

farzedersek kooperatifler vasıtasiyle 
21 kere Ankara'yı dolduracak kadar 
Almanya'da inş:ıat vapıldığı görülür. ,, 

,, ,, 
Komşu Bulgaristan'da da yapı koo

peratiflerinden istifade edilmiştir. Bu 
kooperatifler sayesinde Sofya'nm man

zarasının kısa bir zaman zarf mda değiş
tiP,i söylenmektedir. Sofya'ya güzel ve 
sıhhi (yapı) lar kazandıran bu koope
ratiflerden merkezbankasına bağlı o -
)anlar 1924 te (8) iken 1930 da yani 6 
senede (53) e varmıştır. Ortak sayısı 
(800) den (2078) e ve tahsil olunmuş 

sermayeleri (12) milyon levadan (li9) 
milyon (201.754) yani yuvarlak hesap 
( 180.000.000) levaya varmı~trr. 

Çekoslovakya'da da yapı koopera -
tiflerinin lıüyük faaliyetleri görülmüş
tür. Umumi harbın ertesinde mesken 
darlı~ ından sıkıl~n memleketler den bi
ri de Çekoslovakya'dır. Zaruret kar
şısmcfa bu memleketin aldığı cezri ted· 
birler ve bunların netiycelerini ıınla -
tan bir cok brosiirler ve istatistikler, 
nafıa bakanı tarafından muhtelif ta· 
rihlerde nesrolunmustur. Bunlardan 
1924 tarihinde çıkan fransızca bir nüs
ha ile 1928 yılında Paris uluslararası 

mesken ve iymar kongresi münasebe · 
tiyle neşrolunan diğer bir broşürde, çok 
enteresan ve pratik misaller ve bu hu
susta çıkmış olan kanunlardan bahis 

değerli malUmat vardır. Kısa bir za • 
manda, esaslı bir program altında in
şaat işlerinde ne büyük bir randıman 
temin edilebildiği bu broşürleri oku -
makla anlaşılmaktadır. 1919 dan 1928 
yılına kadar, hükumetin müzaheretiyle 
ikametgah olarak inşa edilen 26.464 bi
nadan 13.496 tanesi kooperatiflere ait
tir. 

Bundan başka kiralanmak üzere in
şa edilen meskenlerden 45.604 daireyi 
havi 4.465 yapıdan üçte biri yani takri
ben 15.000 mesken, kooperatiflere ait -
tir. Hulasa yapı kooperatifleri sayesin
de <:ekoslovakya'da da (30.000) kadar 
ortak sıhhi ve ucuz mesken sahibi ol

muştur. Aaile başına 5 nüfus farze -
dersek (150.000) nüfusun yani Ankara
halkının takriben iki misti, koopera -
ti!ler sayesinde sıhhi ve ucuz evlere 
yerle!?tİ rilebi imiştir. 

Avruoa'nın herhangi bir memleke -
tine baksak bu sahada kooperatif yo -
liyle büyük muvaffakiyetler elde edil

dic'!ini görürüz. 
" 

Kooperatifler bilhassa on seneden • 
beri bize yabancı değildir. Ekserisi zi
rai kredi kooperatifi olmak üzere yur
dumuzC!a c;esit çe!?it kooperatiflerin sa
yısı (900) e yakla~maktadır. Avrupa'da 
yüz senedenberi b'\şlamıs olan koope
ratif cereyanı, yurdumuzda ancak cüm
huriyet devrinde takdir olunmuş ve 
köklesmesine imkan doğmuştur. Koo
peratif, hepimizin bildiği veçhile ku -
rulması ve iı:letilmesi yolları ticaret ka
nunumuzda veya hususi kanunlarda 

gösterildiği üzere, bir şirkettir. Ancak 
diğl"r ticaret şirketlerinden farkı şu -
dıır ki: kooperatifin ortakları, ortaklr
ğa koydukları ufak sermayeden bir pa
ra kazancı beklemezler. Spekülasyon 
mahiyetinde ve büyük karlar getirecek 
işler peşinde de koşmazlar. Ekseriyet
le onların istedikleri, yaşamak için or
taklara lazım olan şeyleri, en iyi şart
larla, ucuz, temiz ve mümkün mertebe 
rah;ıt1ıkla ve aldanmaksızm temin et -
mektir. 

" ,, " 
C'eşit çeşit kooperatiflerin bir şuhe. 

si olan vapı koooeratifindeki iilkü ise: 
Yüzl,.rcıt evi birden ve bir arada yap -
tırmalc suretiyle bu evleri ucuza mal 
etmek, P,Üzel bir mahallede ev sahibi ol
mak, to'l'lhıluk ve müteselsil kefalet sa
vesiı:ı 1le nisbeten ucuz ve uzun vadeli 
kredi hulmak P'İbi kolaylık ve rahatlık

lar tı-minine mi.'ltuftur. 
Dünvada ( 15) bin kadar yapı koo -

peratifi mevcut bulunduğu tahmin e".lil
mektedir. Bu büyük sayı göz önünde 
durdukca Tiirkiye'mizde yapı koope -

iizere her gün ve eksiltme
sine gireceklerin de nev ak
relerivle vaktinde M. M. V. 
Satmalma komisyonuna baş 
vurmaları. (1423) 8-5242 

M. V. Sa. Al. Ko. na uğra-
l\lilli Miidafaa V,·kfilı·ıi 
.,atın alma komiwnmu 

J 

CAG 

maları. (3436) 8--5237 

tL/\N 

CAG 

ratifi kurulamaz ve yaşayamaz gibi bir 
düşüncede bulunmak, haksız ve esassız 
bir bedbinlikten ibarettir. Ankara 
memurin bakkaliye kooperatifinin mu
vaffak olamamış bulunması, yapı koo
peratifi müteşebbislerini ve onların 

saygın yardımcılarını ürkütecek bir mi
sal değildir. Çünkü bir bakkaliye ma
ğazasını isletmek büyük bir ihtısas işi
dir. Sağdan soldan kuvvetli rekabete 
maruz kalınabilir. Bakkaliye işinde fi
at cle~ismelerinden büyük ziyanlar ola
bilir. Halbuki nüfusu artan Ankarada, 
bugünkü kira bedeli kadar bir taksit ile 
ev sahibi olmak imkanı bulunduğunu 

hesap ederek, avnı parayı verecek olun
ca kiracı kalmaktansa ev sahibi olmak 
iste~ini güden, yapı kooperatifi mü -
teşebbisleri icin muvaffakiyet, mukad
derrlir. Cünkü mesken ihtiyacı günrlen 
P.'ÜT'e artmaktadır. 

1926 dan 1933 sonuna kadar Ankara 
beledivesinde vapılan evlenmelerin sa
yısı 3.746 dır. Gene aynı müddet içinde 
ruhc;ativesi alınmıs inc;aat sayısı ise iki 
bini <>ermemistir Evlenmeler her sene 
artmaktadır. (1927 de 442), (28 de 477), 

(29 da 445), (1930 da 550) nikah akto · 
lun:nuşken 1933 yılında (633) evlenme 
kayclolunmucıtur. 1 C)34 te bazı resmi dai
relerin İstanbul'dan nakledileceği ve 
bes yüz kadar ailenin Ankaraya yerle -
şeceği rivayeti üzerine kiralar eski yük
sekliğini muhafaza etmiştir. Bu yllz:den 
bir cok apartrmanların ve evlerin bod
rum katlarına ( 30), ( 40) hatta 50 lira
ya kadar kiracı bulunmaktadır. 

Halbuki yapılan bir hesaba göre ay

da (50) lira vermek suretiyle koopera
tif mahallesinde inşa edilmiş (5.000) 
lira değerinde güzel sıhhi bir eve, vüz
de (6) faiz şartiyle (15) senede sahip 
olmak imkanı vardır. 

Bu vaziyet karşısında. kiracıların 

çoğu ev sahibi olmak isteğini gütmek -
te haklıdır. 

" " ,, 
Köylüyü toprak sahibi yapmak ne 

kadar mühim ve faydalı ise, şehirliyi 

ev sahibi yapmak da o kadar ehemmi
yetli bir meseledi:-. Sabahtan akşama ka
dar bütün varlığiyle çalışan bir insan 
icin, iş sonunria, sev~i ve şefkat kay 
nağ'r olan yuvaya dönmek ihtiyacı do· 
ğar 'lu yuvanın tatlr ve ılık havası, gü
nün yorgunluklarını çabucak giderir, 
insl'na taze kuvvet verir. 

Yarını dünden daha verimli yapan, 
giinlerin senelerin geçmesine rağmen 
gen':liğimizi uzun miirldet muhafaza et
tiren ve dinçliğimizi artıran, kuvveti, 
aile ocağından ve bu ocağın temin et -
tiği konfor ve istirahat nisbetinde ah· 
rız. Halbuki bu ocağı, bir bodrum ka-

tında yahut çamurlu bir sokağın sorıul\· 
da, yahut duvarları delik deşik bir evi!\ 
herhangi bir köşesinde kurmağa mec • 
bur olursak, romatizmadan ve çeşit çe· 
şit hastalıklardan yakayı kurtaramayu:. ,, 

" ,. 
Çok çalışmasını bilen, çalışma kabi· 

liyeti yüksek olan yetmiş hatta sekseıt 
yaşına kadar dinç bir kafa taşıyaıı 

garplı medeni milletler efradının iskafl 
şartları tetkik edilince, oralarda eve, 
yuvaya pek hi.iyük bir kıymet atfolun • 
duğu görüliir. 

Yarım asırdan beri muhtelif memle • 
ketlerde, birbirinden örnek alarak neş· 
redilen yapı iı;lerine ait kanunlar ve 
bahçeli evlerin çoğalmast için kurulafl 
cemivetler ve yazılan bir cok eserler. 
mesken meoı;elesinin içtimai eh,.m-niye· 

tini gösterir. 
Bir milletin temelini aile teşkil eder. 

Aileler ne kadar sağlamlık ve istikrar 
arzederse vurtta da o nisbette sağlam · 

hk ve isti1<rar görülür. Bir ailenin sağ· 
tamlığının ve istikrarının başlıca mad· 
di şartları i~e: Sıhhat ve afiyet. mad " 
di refah ve ocağın tam sahibi olına~ 
keyfiyctleridir. 

" " ,, 
Ankara yapı kooperatifi. hu son şar· 

tm teminini güttüğfinden pek isabetli 

bir i~ yapmış olacaktı r. 

Bu ilk te!lebbüs muvaffak olur da Ö· 

nümüzdeki sene içinde bir kaç yüz ev· 
tik güzel bir mahalle kurulursa, bu tec· 
rübeden edilecek istifade ile, meskert 
buhranının giderilmesi çok kolaylaş• 
mış olacak ve hiç şüphesiz yapı koope· 
ratiflerinin sayısı ve faaliyeti baska 
memleketlerde olduğu gibi bizde de 
hızla çoğalacaktır. 

Çünkü Ankarada mevcut (20.000) 
kadar evden ancak (2.000) tanesi yeni· 
dir, geri kalanı ise, medeni bir muhi • 
tin istilzam ettiği şeraiti haiz değildir. 
Buna göre, ucuz da değildir. Bilakis 
çok pahalrdrr. Bundan dolayıdır ki: 

Bugün, yer katında oturmak için 
verdiğimiz kira bedeli kadar bir para 

ile yarın güzel bir evin sahibi olmalc 
imkanını verdirecek olan yapı koopera· 
tifini kurmak ve onu yaşatmak için bU· 
tün münevverlerin alaka ile çahşacakla• 
rı pek tabiidir. 

Hesaplı ve faydalı teşebbüslerin da· 

ima kolaylıklar gördüğü cümhuriyet 

rejiminde, yapı kooperatifleri miiteşeb· 

hislerinin, savgın büyüklerimizden di· 

leyecekleri müzaheretten mahrum kal· 

mıyacakları umudu, bu işe attlmaktalci 
cesaretimizin en büyük kaynakların· 

dan biridir. 

1,ürk 
BÜYÜK 

l\ılaarif 
EŞYA 

Cemivetini11 
ol 

PİYANGOSU 

Cekiş tarihi 14112/1934 - hir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
1 - adet 3000 liralık 10 - adet 
1 - adet 2000 

" 220 - " 
,,, 

1 - " 1000 
" 

50 - " " 2- ,. 750 
" 

100- ,, ,, 

3600 adet su kutusunun 
ke"ic;mesine verilen fiatlar 
yiH:se1< r--örii1dü(Yiinden l 7. 
11. Q?4 'rmn;:ırtec;i P"iinü saat 
14 te t,..l·rrır ·?mlacaktır. 

İste1·lil<>rifl hı.iYlılr~ı ile ör -
ne i-ini gör~ek üzere her 
gün ve kec:-ismesinc girecek· 
lerin de ne, akceleriyle vak
tır·la M. M. V. satmalma 
ko~ic:u0nuna baş vurmaları. 

Hava ihtiyacı için 50 ton 
hint ya~ı kesisme ile alına
caktır. 1stekli1erin şartna

mesini görmek için her gün 
ve kesiştirmesine girmek 
için de 26-11-934 pazartesi 
günii saat 10,5 da pey akc.e
leriyl e beraber M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na başvurmaları. 

Gazdan koruma evinin ih
tiyacı için (2000) kilo ben
zin ve ( 4000) kilo mazot pa
zarlıkla alınacaktır. Pazar
lığı 25-11-934 naıar günü 
saat 14 tedir. Talipler şart
namesini g'Örmck iizere her 
gün öğleden sonra ve pa
zarlığa gireceklerin o gün 
ve saatinde teminatiyle bir
likte M. M. V. Satın .alma 
komisyonuna müracaattan. 

DOKTOR 2 - ,, 500 .. 1000 - " 
,. 

4700-

(3418) 8--5225 

CAG 

Bir akümülatör batarya 
gr ıbu açık eksiltme ile sa
tı~ "'l lınacaktır. Üzerine br
n' ılm<'SI 8-12-934 cumarte
si ~ünü c;aat 11 dedir. İstek
l i' -·n h:ı~lılığmı görmek 

(3422) 8--5241 

lT..AN 

Hava ihtiyacı için 21 ka
lem bordo aleti pazarlıkla 
alınacaktır. Sartnamesini 
görmek istiyenlerin her glin 
eğ-leden sonra ve pazarlığı
na gireceklerin 29-11-934 
per~cmbe günü saat 10,5 ta 
teminatlariyle birlikte M. 

(3435) 8--5236 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE . 

ENSTİTÜSÜ HEKtMf 
Muayenehane: Adliye 

sarayı yanında Gençağa 
apartrmanmda Husu si 
daire telefon~ 2661 her 
giln öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 
tan kahul olunur. 8-4391' 

4 - 5 " 200 " ,, 
Biletler her yerde satılmat~tachr. (2415) 

Anl{ara Vali i'!iııden: , .... 
Sanatlar mektebi için 935 mayısı nihayetine kadar ~it"' 

nacak 30 bin kilo ekmek şartnamesi mucibince açık e1<
51 si 

meye konulmuş olduğundan \halesi 26. 11. 934 paz~rt~ı1' 
,,.ünü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin ( 202 buçuk) 11ra .-" .. e•· 
nıuva.E.kat teminat makbuz veya mektubile ihale günll ~ 
cümeni vilayete ve şeraiti göıme' üzere de her gün e; 
cümen kalemine müracaat etmeleri (3327) ~sıo 
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Maarif Veki etinden 
• Hükfunet hesabına ecnebi memleketlere tahsile gön
~erilecek gençler için bu sene açılmış olan müsabaka im
tıhanlannda muvaffak olan talebenin isimleri, tahsil züm
releri ve tahsil için gönderilecekleri memleketler aşağıda 
Yazılıdır: 

Maarif Vekaleti hesabına Riyaziye: 
Fehmi oğlu Mehmet Nail Konya Lisesi 

Agah oğlu Osman Konya Lisesi 
Ali Rıza oalu Hasan Rıza Konya Lisesi 
~bdülkadi~ oğlu Ahmet Sıvas L~ses~ 
ıner Fevzi oö-lu Tuğrul Ankara Lısesı 
İktısat Veki'leti Makine Miihendisliği: 

Cevdet oıYlu Necmi Ankara Lisesi 
Ahmet oğıu Hasan Galatasaray Lisesi 
İsa oğlu Ali Rıza Konya Lisesi 

Fransa 
Fransa 
Fransa 
Fransa 
Fransa 

Almanya 
Almanya 
Almanya 

Ziraat Vekaleti Su Mühendisliği -
S~it oğlu Mithat Galatasaray Lisesi Amerika 
Zıraat Vekaleti Fizik -
Ali Kemal oğlu Burhanettin Galatasaray Lisesi Almanya 

Adliye Vekaleti hesabına Hukuk -
Ali Galip oğlu Recai İstanbul Hukuk Fak~ltes~ İsv~çre 
Şakir oğlu Hakkı Ankara Hukuk Fak~ltes.ı !sv~çre 
İiamdi oö-lu Necip Ankara Hukuk Fakultesı I svıçre 
liasan oğıu Tahir 1 stanbul Hukuk Fak~ltes! 1sv~çre 
~ehmet oğlu Salih Ankara Hukuk Fak~ltes~ İsv~çre 
Cemal oğlu Kemalettin İstanbul Hukuk Fakultesı İsvıçre 

İstatistik Umum Müdürlüğü İstatistik -
Mehmet oğlu İbrahim Ratip Ankara Hukuk Fakültesi 

İtalya 
»asan oğlu Mustafa Ulumu Aliyei Ticariye Amerika 

Maarif Vekaleti Demircilik -
A~tullah oğlu Sami Konya Sanat Mekte~i Almanya 
Ah oğlu Abidin Ankara Sanat Mektebı Almanya 

Maarif Vekaleti Elektrikcilik -
İbrahim oğlu Hulusi İst~nbul Sanat Mektebi Belçika 

Maarif Vekaleti Dökümcülük -
~amiz oğlu Cemal Konya Sanat Mektebi Almanya 

Maarif Vekaleti Şapkacılık -
Bekir Kemal kızı Türkan Ankara İsmetpasa Kı7. En~titüsü 

Paris 
1. Atlan yukarda yazılı talebeler, askerlikle ilişikleri 

olmadığına dair mahalli askerlik şubelerinden alacakları 
\tesika ite en geç 25 teşrinisani 1934 tarihine kadar İstan
but'da Maarif Teftiş Dairesinde. Umumi Müfettiş Re~at 
~uri ve Refik Beylere müracaatla hüviyetlerini ispat ede
ceklerdir. 

2. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebelerden 1416 
numara1ı kanuna göre şu vesikalar aranacaktır: 

a) Nüfus hüviyeti varakası, b) teahhütname ve kefalet
name, c) sıhhat raporu. 
Bunların ayn ayn nümuneleri mucibince tanzim edil

trı~si icap eder. Sıhhat muayenesi, talebenin 1stanbul'da 
aüfetti liğe müracaatında, yapılacaktır. Kız talebenin 
h ascki Hastahanesinde ve Erkek talebenin Cerrahpaşa 

astahanesinde muayene olunmalan lazımdır. 
3. Hüviyet varakası talebenin namzet bulunduğu mek

;cp müdürlüğünden alaca~ı nümuneye göre mahalli nü
Us dairelerince tasdik edilir. 

4. Teahhütnameler behemehal Noterlikçe tasdik edile
C~ktir. Her talebenin !stanbul'da kefi1 göstermesi kabil 
~ a!11tYacağı düşüncesiyle talebenin namzet gösterildik
) erı veya imtihan merkezi bulunan mekteplere müracaat
la alacakları niimuneye göre teahhiitnamclcri hulunctuk-
arı Şehirde hazırlamaları tavsiye olunur. Ancak sıhhat 

llluavenesi İstanbul'da yapılacağına göre herhangi bir 
~~nfi netice zuhurunda Veka.Jetimiz namzetlerinin teah
l·Utname icin sarfedecekleri paradan dolayı bir mesuliyet 

1~a~u1 etmez. Bu teahhütnameleri ve gösterecekleri kefil-
er, İstanbul'da tedarik edebilenler bunu tercih edebilirler. 

1 b
s. Bütün bu muameleler 30-11-1934 sabahı bitmiş ve ta-

e e · 1 • ttı nın ertesi günü mürettep oldukları memleket ere gıt-
ek Üzere hazır bulunmuş olmaları lüzumu ilan olunur. 

(3434) 8-5234 

Melctepler Sabıı .ı\.lma 
l(omis~onundan: 

Ji İnsaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem ve (2236) 
ç1~ k~ymeti mnhammine mukabilinde sebze v.e 1_11eyva a
h" . 111~nakasa ile alınacaktır. Bu ise girmek ıstıyenler 6 
J~r~ncı kanun 1934 tarihinde saat 15 te yüzde 7,5 teminat-
.. rıyJ ıı. 'l 1' 1 · {(" e mektepler komisyonuna ve şartname ı e ıste erı 
orrnek i~tivenler de mektep müdürlüğüne müracaatları. 
......__ (3425) 8-5238 

Devlf't Demiryollarr 
İc:lr>tme Umum Müdürlüğünden: 

) l\ti.inha) Cer Dairesi Ressarn]ıiYı i,..in rnü .. abaka şart-
a~: ~ l 

1 - D l" .. tl' bir evlet Deciryollan cer dairesinde 128 ıra ucre 1 

;essanıhk münhaldir. . . . 
bari } Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesı ıytı • 

3v e en aşağı bir sanat mektebi mezunu olacaktır. 
ltalari'; ~naz üç sene ressamlıkta çalıştığını elindeki vesi-

'4 1spat edecektir. 
tini h- Ressam, herhangi bir makine maktamr ve projcle
bir re atc:sız yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız 

s ~1 kopya etmek kafi değildir. • 
~alları . Bu yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demı~
ltaıarın ışl~tm~ umum müdürlüğüne hitaben istida ve vesı-

6 _ 1 şı~dıden gönderebilirler. 
br (;\40~usabaka günü aynca gazetelerle ilan olunacak-

8- 5212 

HAKIMlYETl MiLLiYE 

Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

Izmir Müstahkem Mevki 
kıtaatmın ihtiyacı icin dok
san bin altı yüz kilo ma. 
kama ihtiyacı kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. İ
halesi 24. 2. Teş. 934 cumar-
tesi günü saat 15 te yapıla
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün taliple
rin de belli saatten evet İz
mir Müstahkem Mevki sa -
trnalma komisyonuna temi
nat ve teklif mektttplariyle 
bir1ihP müracaattan. 

(3262) 8--5006 

tLAN 

İzmit icin otuz altı hin 
ii~ yüz altmıs, Tuzla için 
yedi bin iki yüz kilo ki: ce· 
man kırk üç bin bes yüz alt
ımş kilo bulgur 20-2. Teş. 

924 sah günü saat 15 te ka
palı zarfla eksiltme yapıla
caktır. Sartnamesini gör
mek istiyenler her giin Es· 
ld~ehir'de kolordu ve İzmit· 
te Fırka Levaıımlanna ve 
ekc:i1tmiye geleceklerin ete 
belli cıaatten evel teminat
l::\rivle birlikte teklif mek
tuplannı f zmit'te Fırka ~a· 
tmalma komi~vonuna miira 
caatlan. (3148) 8--4850 

t LAN 

İzmit icin on iki bin dört
}'iiz, Tuzla için iki bin dört 
vüz kilo ki ceman. on dört 
bin seki?. yüz kilo sabun 20-

2. Teş.-934 salı günü saat 
14 te kapalı zarfla eksiltme· 
si yapılacaktır. İsteklilerin 
sartnamesini görmek üzere 
her gün Eski!iehirde kolor
du ve İzmit'te Fırka Leva· 
zımlıklanna ve eksiltmiye 
gelenlerin de belli gün ve 
saatte teminatlariyle birlik 
te zarflarını İzmit Fırka sa
tmalma komisyonuna ver-
meleri. (3147) 8-4851 

Tophanede lstanhul Le • 
Tazım Amlrlijii Saim 

Alma Komisyonu 
llanlan. 

İLAN 
İstanbul Levazım Amir-

liğine bağlı kıtaat için 100 
ton pirinç 21 teşrinisani 934 
çarşamba günü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini gö 
receklerin her gün ve mü
nakasava iştirak edecekle
rin hem saatten evel teklif
lerini tophanede satın alma 
komisvonuna vermeleri. 

(492) (7103) 8---4886 

İLAN 

İstanbul Levazım Amir
liğine bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulya 21 teşrini
sani 934 çarşamba günü sa
at 14 te kapalı zarfla alına
caktır. Şartname ve nümu
nesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin belti saatten evet 
tekliflerinin Tophanede sa
tınalma komisyonuna müra
caatları (491) (7104) 

8-4887 

:LAN 

Hastahaneler ihtiyacı için 
1680 adet battaniye 9-12-934 
pazar günü saat 15 te kapalı 
7.arfla almacaktır. Şartname 
ve nümuneyi göreceklerin 
her gün ve münakasaya iş-
tirak edeceklerin belli saat
ten bir saat ever tekliflerini 
Tophanede satmalma ko
misyonuna vermeleri. (581) 
(7670 8~5245 ; 

1 \s. F. U. M. Satın Alma il 
Komh~yomı ilanları 

25 TON LÜLECİ KİLİ 
Yukardaki malzeme ale

ni münakasa suretiyle 7 /1. 
Kan/ 934 tarihinde saat 14 
te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra münaka
saya girmek için de o gün 
teminat (ve teklifat) ile 
müracaatları (3411) 8-5219 

D. D. Y. U. Müdürlüğünden: 
İstanbulda Sirkecide kain Antalya nakliyatı umumiye 

ambarı tarafından Devlet Demiryoltan umum müdürlü • 
ğü namına yapılmakta olan mesajeri nakliyatı için tara. 
feyn arasında mevcut mukavele müddetinin hitamına 
mebni mezkur şirketin badema umum müdürlük namına 
hiç bir muamele yapmıyacağı ilan olunur. 8-5247 

l\.umhara bütün bir istİlihaldir. 

Türkiye iş Bankası 

SAYIFA 7 

DİŞ ve AGIZ BAKIMI 
l\ıliNE DiŞ MACUNU 

.; 

Diş ve ağız boşluğunun mükemmelen hıfzıssıhha
sını temin ettiği gibi dişlere hiç bir zarar vermez. A
ğız ve diş koruması bugünkü telakki ile yalnız disle
rin fırçalanmasından ibaret olmayıp aynı zamanda 
fırçanın giremediği çukurluklar ile f ırcalanmasma 
imkan olmıyan ağzın ve boğazın yumuşak kısımları
nın da mikroplarını öldürücü bir su ile yıkanması la-
zımdır. İşte MİNE DİŞ MACUNU bu ihtiyacı da 

temin etmektedir. Çünkü hafif, ılık suda kolaylıkla 
eriyebilen 

(MİNE DİŞ MACUNU. 
gargara halinde de kullanılrr. 

Türkiye Cüınhuri yet ~lerkez 
Bankasından: 

İkramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazı B tertibi 11786 nu
maralı tahvil kuponlarının tediye edilmemesi ve mezkur 
tahvil üzerine muamele yapılmaması Maliye Vekaleti Ce
lilesinin 14. 11. 934 tarih ve 13985 numaralr tezkeresi ve 
Beyoğlu birinci noterliğinin 4. 11. 934 tarih ve 21038 nu
maralı muhalefetnamesi muktezasındandır. 

iktısat Vekaletiıı den: 
Vekalet kaloriferleri için 70 ton kok kömürü açık in· 

dirme suretiyle alınacaktır. 16. 11. 934 tarihinden iytiba • 
ren yirmi gün müddetle indirrniyc konulmuştur. Talip· 
lerin birinci kanunun beşinci günü s~t üçte komisyona, 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlügüne müracaatları. 

(3417) 8-5229 
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BlTMEl\ll SENFONİYE AİT RlLETLER 
ŞIMDİDF~ SATIL1\1AKTADIR. JSTICAL EDI iZ 

H A V A C 1 L 1 K ve S PO R 
11. İNCİ YIL SAYISI ÇIKTI 

- lÇlNDEKlLER -

- BUGÜN Kaum Nami 
- Cumurluğun on ikinci yılına 

• On birinci du-
.-ak S. Z. 

- Gök alanında 

Türkgücil 
Beb<;et Kemal 

._ Kim bu kadın? 

Hüsevfo Rif at 

- Cümburiyctin 
onbirinci yılı 
Nüshet Ha~im 
Sinanoğlu 

Cümhurl

y e t ba yramr· 

mızda dost ve 

komşu 1 rakın 

tayyarecileri 

- A n k a r a'dan • 

Diyarkekir'e 
kuş gözü ile 
bir bakış 

••• 
- Kuvvetli hava filolarına neden lüzum vardır? 

.. .. 

Mahmut Beliğ 

- Türkiye bisiklet turu kahramanlan arasında biı saat: 
Selman Kaya 

- Gönül acısı (hikaye) Serv~ı Ziya 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünde mü~tahdem 

müvezzi ve odacılar için pazarlık suretiyle yapılacak 9 
adet paltonun 18-11-934 tarihine müsadif pazar günü sa· 
at 14 te aleni münakasaya iştirak edeceklerin depozito 
akçesiyle birlikte levazım müdürlüğüne müracaattan. 

(3431) 8--5231 

Jandarma Umum Ku mandanlığ1 

Ankara Satın Alma Komisyonundan: 
Mevcut evsafına uygun ve teneke kutula.ra ko_?ulmuş 

olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazel~ >:agı satın 
alınacak ve münakasası 5. 12. 934 çarşamba gunü saat on 
birde yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti ~sta.nbul J. ~u
!?~'e!'le heyetine de gönderilmistir. f steklıle~ın temı~at 
makbuz veya banka mektubu ile gün ve saatınde komıı • 
yonumuza gelmeleri. (3385) 8--5244 
~· - ~ 

Kuvveı ve i~tah için en biriaci deva 
ŞARK MALT HULASASIDIR. 

Her eczahanede J;nllunur. 
Bornonti FabrikasL Ankara· Yen~. Tel: 1842 



SAYIFA 8 dAK!Ml Y .,ti;T! MiLLiYE 

Devlet Demirvollarından: 
Ankara Memurlar Koope r~:: ~ı 

Şirketinden: 1 

İstaııbul: üniversitesi Mühayaat 
Komisyonundan: 

1- Çapada natamam olan evkaf paviyonlarından em
razı hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyat
hanenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruş
tur. 

15.11.934 tarihinden itibaren bilumum istasiyonl~ 
mız için ve mütekabilen esya teslim ve tesellüm edilmek 
üzere İstanbul'da Sirkeci'de Şark Demiryolları rıhtı:illl. 
üzerinde bir ambar acılmıstır. Müessesemize 15 ten 18 yaşma kadar üç çırak alma

, 'üır. Bunlar şimdilik tezgahtar muavini ve ileride 
tezgahtar, reyon şefi, mağaza müdürü olmak üzere 
yetiştirilecektir. Aşağıda gösterilen şeraiti haiz o
lanların her gün beşten sonra kooperatif müdüriye • 
tine müracaatları ilan olunur. 

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

kefalet gösterebilmek. 
5 - Her türlü hastalıklardan azade, kuvvetli, 

dinç olmak. 8- 5213 

İsmetpa~a Kız Enstitüsü 

ŞAPKA 
Sipariş Atöl)1esi 

lsmetpaşa Kız Ens titü~ü 
l\1iidürlii~iinden: 

• 

Mektebimizin sipariş atölyesi simdiye kadar yalnız 
kadın elbisesi yapmakta idi. Son defa büyük fedakarlık
larla Paris'ten getirilen bir kadın sapka mütehassısı tara
fından son model hanım şapkaları da yapmağa başladığı
mızı muhterem müşterilerimize arzeyleriz. (3396) 8-5192 

EskiFı1~hir Beledive RPi"li~nden: 
Köprü basında kain beledive otelinin bes senelik ica

rı 31. 10. 934 tarihinden 20. t 1. 934 tarihine müsadif sair 
günü saat on beşe kadar yirmi gün müddetle ve kapalı harf 
usuliyle artırmaya konulduğundan talin olanların teklif
nameyi almak ve şeraiti rnfü•:ayedeyi öP-renmek üzere be-
lediyeye müracaatları ilan olunur. (3432) 8-5240 

Kastamonu cümhuriyet 
müddei umumiliğinden · 

Kastamonu hapishansfnde mevcut mahkum ve rnevku
fine 1-12-934 tarihinden 31-5-935 ayı gayesine kadar muk
tazi altı aylık ekmeğin tarafeyn için mecburi olmak ve 
ekmeğin üçüncü nevi buğday ununun atasından ve fabri
kada tahnedilerek piyasada mevcut üçüncü nevi ekmeğin 
en alasından olmak ve beheri 960 gram sikletinde bulun
mak ve hini tabhından 24 saat sonra tabibe muayene etti
rilerek hapishane kapısı önünde teslim edilmek ve bu 
bapta vukubulacak kaffei masarif müteahhit tarafından 
bila teallül verilmek şartivte 5. 11. 934 tarihinden iytiba
ren yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle mevkii mü. 
nakasaya konulduğundan talip olanların tahminen 7800 
liranın yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçesi 
makbuzu ile birlikte yevmi ihale olan 25. ı ı. 934 tarihine 
miisadif pazar günü saat 15 e kadar Kastamonu Cümhuri
yet Müddeiumumiliğine ve bu baptaki şartnameyi görmek 
istiyenlerin de keza memuriyeti mezkureye müracaatları 
ilan olunur. (3355) 8-5123 

Kiit.ahya C_ Müddei 
llmnmili'!inden: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derecede ekmekten 
beheri 960 gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 
adet olmak üzere Kütahya hapishane ve tevkifhanesinin 
1-12-934 tarihinden 935 Mayıs gayesine kadar altı aylık 
ekmek ihtiyacı için 1-11-934 tarihinden 1-12-934 tarihi cu
martesi günü aleni müzayede usuliyle ihalesi yapılacağı 
bir ay müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip
ler teminat akçeleriyle yevmi muayyende münakasa ko
misyonu riyasetine ve şeraiti öğrenmek üzere eyyamı sai
rede Hapishane Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(3372) 8-5159 
~------------------~-

saçlarınız 

dökülüvor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö. 
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçlann kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

~ KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
~anzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve rtriyat mağazala
nndan arayınız. 

t 
İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

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

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

4- İhale günü olan 24. 11. 934 Cumartesi günü saat "15" 
te mübayaat komisyonunda bedeli keşiflerin %7,5 temi
natlariyle hazır bulunmalan ilan olunur. (7345) 8-5042 

tk~tısat Vekaletin den: 
Vekalet daireleri ihtiyacı için yaptırılacak olan (500) 

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

Taliplerin teminatlariyle beraber 1 inci kanunun ikin
ci günü saat üçte komisyona, nümunesini görmek istiyen
lerin Levazım Müdüriyetine müracaatları. (3387) 8-5170 

Tandarma Umum Kumandanlığı Ankara 
Satrnalma Komisyonun dan : 

Satın alınacak olan (1250) altlı iistlü demir yerli kar
yolanın kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiatm uygun gö
rülememesinden pazarlıkla satın alınması lazım gelen ve 
pazarlığının 20. 11. 934 salı günü saat (11) de yapılmasr 
kararlaştırılmrştrr. İsteklilerin o günün saatında teıninat-
lariyle komisyona gelmeleri. (3408) 8- 5243 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani C umarfesi 

KUŞAT GALASI 

Orkestra: 

KARLTON·BAND 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonun 
dan: 
Mevcut evsafına uygun (2841) adet arka çantası kapa

h zarf usuliyle satın alınacak ve münakasası 8-12-934 cu
martesi günü saat (11) de yapılacaktır. İstekliler nümune 
ve şartnamesini görmek üzere her gün fstanbul'da jandar
ma muayene heyetine ve Ankara'da komisyonumuza ve 
satın almak icin de münakasa gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu vey~ banka mektubu ile komisyona gelmeleri. 

(3346) 8~5157 

Yesilköy Tohum Islah 
İstasyonu Müdürlüğün den: 

1 - Istasvonumuz icin ekmekçilik tecrübelerinde kul
lanılacak cift valsli ve cift elekli bir değirmen ile diğer 
beş kalem J atat açık eksfıtmeye konmuştur. 

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

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

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

R-5122 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağıda-
ki ücretler alınacaktır: 

Mesajeri için 
5 kiloluk parçalardan 
10 ve 15 kiloluk parçalardan 
20 ve 25 
40 
50 

,, 
" Seyriseri için: 

,. 
,, 

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

5 
10 
15 
20 
25 

s 

10 
kuruştur. 

Bu suretle nakledilecek eşyanın beher parçasının sıkl~ 
ti 200 kiloyu geçmiyecektir. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(3412) 8-5220 

Keskin Telefon Komisyonu 
Rivasetinden: 

Cinsi Beherinin muham- Adet KilograJll 
men kıymeti 

Lira K. 
25 lik santra\ 300 00 1 
Masa telefonı.. 35 00 5 
2.5 Mm. lik Tel 12,75 3500 
Fincan maa deve boynu 13 3000 

Yukarda cins ve miktarlariyle beherinin muhammed 
kıymeti gösterilen Telefon ve malzemesine ihtiyaç görül• 
düğiinden aleni münakasa usuliyle mübayaası münakasa• 
ya konulmuştur. Ve 17-11-934 tarihinde ihale olunacak• 
tır. Taliplerin yevmi mezkurda Keskin Telefon komisyo-
nuna müracaatları ilan olunur. (3394) 8-5191 

Nafıa Velcaletinden: 
5-11-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan münW 

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

Pazarlık 20-11-934 tarihine müsadif salı günü saat ı9 
te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin 7915 liralık muvakkat teminatlannm mal' 
sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesi
ne uygun banka kefalet mektubu (temhıatı munkka~ 
için çek kabul edilmez.) Ticaret odası vesikaaiyle birli~ 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmalan lizmıdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (15) lira mukabl-' 
tinde Ankara'da Vekalet Malzeme müdürlüğünden alabi-' 
lirler. (3391) 8-5186 

imtiyaz ıabibi ve Batmu 
barriri F ALIH RIFKI. 1 SİNEMALAR l 

Umumi oefriyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

1 YENi 1 
G t ZLİ 

Bu gece 
SEVDA 1 Bugun Hu gece 

1 KULOf.] 
YAŞMAK iSTiYORUZ 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaaj· 
trnda bas1lmtft11. 

Bütün bir kadınlık - Bütün bir aşk ... 
Oynıyanlar: 

IRENE DUNNE - PHILLIPS 
HOLMES - LIONEL ATWILL 
Ayrıca: DUnya havadisleri. 

Amerikan ıslahıhal müesseselerinir 
iç yüzü .. , bir sürü genç haydudu ıslah• 
çalışan bir müfettiıle güzel haltabab 
cının gönül maceraları v. s... 

Ayrıca: Böcek muharebesi, 


