
ON BEŞlNCl YIL. No: 4789 -
öZTüRKÇE 

Bir yarışma dolayısile 
Yabancı dillerden öz türkçeye 

't'aprnakta olduğumuz çevirme de
'11ernelerinden birini daha aşağıya 
alıyoruz: 

Anglo-Sakson ülkesinden baılayan 

bir orunç, yıllarca ıonra bütün batı a • 
cununu sarmıştır: Bu orunç, ayak topu 
Yarıımalarına olan düşkünlükten doğu
Yor. O yüzden, bir yönden ülkeler ve u
luslar arasında ııyasal buluşmalar, bir
leırneler, birlik ıınır korumalar yapıla 
dururken bir yönden de ayak topu ta • 
kırnları yarış alanlannda karşılaıırlar. 
ller yılın saydı yarışmaları bütün bab 
lil2etelerinin en seçme direklerinde yer 
bulur. 

Aldığımız tel yazıları ve İngiliz, ital
:Yan gazeteleri bundan bir yedi gün ön
ce İngiltere'nin Hayburi alanında yapı
lan İngiliz - İtalyan ayak topu yarı§ • 
ınasının yanktlariyle doludur. 

Bu yarışma bitiminde İngiliz takımı 
.İtalyan takımını yenmiıti. Oyun bittiy
ıe de lakırdısı daha bitmedi. 

lngiliz diliyle Londra'da çıkan Dey
ti Meyi gazetesinin yazdığına göre bu 
Yarışma sonunda, aşağı yukarı, bütün 
fogiliz oyuncuları yara bere içinde kal
hıışlardır. 

İngiliz ayak topu birliği üyelerinden 
l:ıirisi, yukarda adını andığımız gazete
hİn yazıcılarından birisine, birliğin ilk 
toplantısında arkadaılanna bundan böy
le, uluslararası ayak topu yarışmaların -
da İtalyanların tuttukları oyun yoluna 
dölenilmemesini ileri süreceğini söyle -
.ıniıtir. Bu üyenin güv~nle bildirdiğine 
IÖre birlikteki bütün kapı yoldaşları da 
bu iıte kendisiyle uygun düıünceler bes
lemektedirler. Bu Üye, sözüne dölenerek 
dem· t" k' "H b ''d k' d •ı ır ı: ay urı e ı yarışma an 
~nra bu çeıit karıılaımalann bir değe
li kaldığına inanıyor musunuz? 

Bundan böyle hiç bir İngiliz oyuncu-
1'-nun böyle bir oyunda yer almak is-
t-- -· .. . k o -.7 ...... egıne guvenım yo tur. yle sa-

:~Yorum ki bundan sonra A vrupaarası 
_ il' Yarışma için oyuncu vermesini dile
!eceiimiz her ayak topu oymağı, kırk 
Clered t' k d'I - · · · · en su ge ırere ı egımızı yerıne 

letirmemeğe aavaıacaktır. 
d Böyle davranmakta onlarm önenleri 

e olacaktır. Hiç bir oymağı, bütün o -
hınculıorını kırıp geçirecek bir karıılat
lrıaya çağırmak doğruda olmaz.,, 

Gene Deyli Meylin bir yazıcısı. A -
~Uıturya'mn ünlü ayak topu önderi o -
ti 11 Hügo Mayzcl ile bu çetin oyun üze-

nde konuşmuı ve sorduğu sorgulara 
l>ttdan fu karııhğı almıştır: 
il' ''öyle umarım ki ayak topu birliği -
d'.'t• Avrupamn bütün takımları böyledir 

'Ye düşünmivecektir. 
\'\ı Sizinle ovnadığı oyundan sonra A -
~ ıturya takımı için hiç bir sızıltı orta
t a çıkrnış değildi ve biz, geçen çarşamqa .. 
huı Runkü gibi bir oyun biçimini doğru 

nlardan da değiliz. 

~İrı~iz, burada gene oyun oynamak, si -
bi . e karşılaşmak istiyeceğiz. Şu var ki, 

'tıın ama d" d" '-1\a crmız, upe uz ay~.-; topu oy-
d._ lllaktır; yenmek, yahut yenilmek on -

rı •onra gelir.,, 

ı, ... Çarıamba eünkü karşılaşmada yara
'lt lln °Yuncular, ogün bugündür, bakım 

ırıda b 1 
)aı-aı u unuyorlar. Arsenal takımının 
~iı ~ ~~§ oy~ncueundan beşi de iyileş
t01>u egıllerdır. İngilterenin bütün ayak 
tl&rıı/Yrnaklarr Üyeleri de çarşamba 
.1 lı OYU d "t" .. ) "'iıru . n an o uru can arının sıkıl -

Ö gızlememektedirler.,, 
teki .. d 

t~et . Yon en Roma'dan Deyli Meyi 
d e&ıne " d 'I b" öl de . . gon erı en ıı tel yazısmda 

nılıyor k'. 
'•ırı. •. ı . 

0 ut" · ~ ltıın un ıtalyan gazeteleri, İtalyan ta-
<>)u11 

1~. ~ayburi'de gösterdiği yüksek 
itaı)'al( 

1
°tre Öğe bitiremiyorlar. Bunlar, 

d ı narın b" k ı"lıırı ır ço engellere karşı oyna-
i"tiliz)rıı KÖZ; Önüne alarak yanşmanm 
''İni ~.den bir t .. k sayı eksiğiyle bit -
--~ ır Yenilme değil, bir yenme 

.,. tadırJar Q.. . 
.. · «azeteler • "liz 1 • • •ti •CS. , ıngı oyuncu arı açın 

ler Yazıyorlar. Ciyoraale Di • 

Her gün sabahları Ankarada çıkar 

• 
Gazi Hz. yeni lsveç 

elçisini !<abul etti 

Yeni lsveç Elçisı' dün Riyaseti Cümhur Sarayrna girerken 

Reisicü h H 1 · .. 1 · . . m .ur azret erı dun sa- takdım etmııtır. Kabul esnasında 
at .~4ktebyenı İsveç Sefiri M. Vin- Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
~r 1• Ha ul buy~rmuılardır. Sefir, Numan Rifat Bey hazır bulun-
azı azretlerıne itimatnamesini muştur. 

~~~~--,;..._._ .................. ------~~--
İngiliz 
İmparatorlugu 

lli1Hli lan kanunnesasİ8İ lıak
kmclaki hir ı·apor heye<'an 

nyan.lır(h 

Londra, 22 (A.A.) - Büyük 
Britanya İmparatorluğunun gele
ceğini alakalandıran çok ehemmi
yetli bir belge dün Londra' da net
redilrniıtir. Bu bPlge. Hindistan 
kanunu esasi projesi hakkında ka
rıtık parlamento komisyonunun 
on sekiz aydanheri hazırlamakta 
olduğu rapordur. 

Aııliaraya doğru 
taarruz ve Varsova 

' muharebesi 
Var§ova, 22 (A.A.) - Azyatik Rev

yu mecmuasının son sayısında leh mu • 
harrirlerind~n mümtaz ·yüzbaşı M. Hin
terboff'un yttz.lrjı "Ankara'ya doğru ta
arruz ve Varıova muharebesi,, batlıklı 
bir tetkik yazııı çıkmıştır. 

Muharir ilkönce silahlı mücadeleye 
esas teıkil eden siyasal durumu anlatı -
yor ve büyük devletlerin Anadolu'da bi
ribirlerile karşılaşan menfaatlerini tahlil 

(Sonu 2. incı' sayı/ada) 

Cenevre' de 
Yugoslavya ~f arsilva .. 
suikasti hakkındaki 
muhtırasını veriyor 

Cenevre, 22 (A.A.) - Yugoslav he
yeti, Marsilya cinayetinin siyasal mesu
liyetlerine ait Belgrat hükümetinin ulus
lar cemiyetine vereceği muhtıranın grek 

·esas ve gerek şekli hakkında küçük itilaf 
bakanlan arasında tam bir uzlatma ha
sıl olduğunu bildirmiştir. M. Y e.ı:tiç'in 
bu muhtırayı bugün öğleden sonra cemi
yet umumi katipliğine vermesi ve muh· 
tıranın bu gece neırolunması muhtemel-
· dir. 

Romanya ve Çekoslovakya da yann 
yugoslav muhtırasını teyit 1:!den muhtı

.ralarını mezkur umumi k~tipliğe vere -
ccklerdir. Yugoslı\vya'nrn bu muhtıra. 

sını teyit edecek bütün belgeleri içine 
alacak olan başka bir muhtırası da önü
müzdeki cumartesi veya pazartesi günü 
cemiyet umumi katipliğine tevdi oluna
caktır. 

Yugoslav notası verildi 
. Cenevre, 22 (A.A.) - Marsil
ya suikasti mesuliyetleri hakkın
daki Yugoslavya notası bugün sa
at 17,30 da Uluslar Cemiyeti ge
nel katioliğine verilmiştir. -----·. --~----

Silahsızlanma 

ve sovyetler 
Moskova, 22 (A.A.J - Taı ajansı 

bildiriyor: M. Litvinof, Cenevre'de silah 
sızlanma konferanSJ bürosunda söyledi
ği nutukta, devletlerin silahsızlanma yo
lunda dütünülen tahditler ve teahhütle
ri Üzerine almaya muvafakatlerini temin 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Raporda hükumetin projesi ge
!'el bakımından eyi görülmekte 
!s~ de ço~ esaslı birkaç noktaya 
ılıf~ektedır. lli,ilen bu noktalar 
projeye karşı muhafazakarların 
ya~bğı itirazlara uygun gelmek
tedır. 

Başvekil Paşa ile Nafıa ve tktısat 
Vekillerimizin Ereğli ve Es~ehir 

ıiyaretlerin den belgeler 
Raporda çok mühim olarak fU 

üç teklif yapılmaktadır: 

. 1. - Zabıta itlerine ait her
hangi bir nizamname 0 yerde ln

(Sonu 2. inci sayıfada) 

talya, İngilizlerin ayak topundaki eksik
sizliğini ve üstünlüğünü, Tribuna ise a• 
tik . ve çevik oyunculuğunu öğüy~rlar.,, 

Orunç - heyecan 
Batı - garp 
Acun - Dünya, alem. 
Ayak topu - futbol 
Yarışma - maç 
Yön - taraf 
Ulus - millet 
Sıyasal - siyasi 
Alan - meydan, stadyum. 
Yedigün - hafta 
Yankı - aksisada 
Bitim - netiyce 
Üye - aza 
Uluslararası - beynelmilel 
Dölenmek - devam etmek 
Oymak - kulüp 
Önen - hak 
Ünlü - meşhut 

Önder - Lider 
Amaç - hedef 
Bakım - t edav. 
Öğmek - metetmelC 

·------------------------~ 
l{aıllan tırnağı 
Arkadaşımız Aka Cündüz Beym 

beı gün sürecek olan öztürkçe bir 

Anadolu masalını bugÜn üçüncü ıa• 

yılamızda okuyunuz. 

Ba§vekil ismet Pa§a Hazretleri ile Nafıa Vekı'li Ali Bey çırak mektebi talebes· 
ile fabrikalar amelesi için yapılacak ya akhane, yemek, spor salonları buluna1J 
spor yurdunun temelini attılar (yukarda): lsm~t Paıa Hazretl~ri demiryolları 
idaresinia vagon. lokomotif, köpri1 ate/ relerinde üç saat süren tetkiklerde bu-

. undular ve amele ile lconuıup halle!ini sordular • . 

23 
lkinci teşrin 

1934 
CUMA 

Her yerele 5 kuruş 

FIRKA POLiTlKASI 

Fırkacılık mutlaka ayırıcılık 
ve kavgacılık değildir. Eğer 
bugün demokrasi ve parlamen
to rejimi aleyhinde kuvvetli 
bir cereyan hasıl olmuf iıe bu
nun sebebini daha ziyade fır
kacılığın bozulmuf olmasında 
aramak lazım gelir. Ulusun 
hakimiyeti prensibi her vakit 
olduğu gibi bugün de en bü
yük hakikattir. Fırka rejimi bir 
çok memleketlerde örnekleri gö -
rüldüğü gibi bozulur, ve ulus işle
rini ancak fırkaların menfaati bakı 
mından idareye kalkıtırsa devlet 
~undan elbet zarar görür, ve anar
..şıden ürken halk nihayet herhangi 
bir taraftan beliren bir otoriteye 
esasına ve kaynağına bakmadan 
boyun eğmek mecburiyetinde ka
lır. lyi f ırkacılığın akıbeti bu ola
maz. 

Bir memleketin genel sıyasaıın
da bir kaç türlü hakikat olmaz. 
Halbuki fırkaların her biri bir ha
kikati temsil ettiklerini iddia eder
ler. Hakikat münakata netiyceaİn• 
de meydana çıkarmıf .. Bu doğru
dur, fakat hakikat bir defa anla•' 
şıldıktan sonra da artık ona ha• 
yatta yürümek, ve yürümek için 
de muhtaç olduğu kuvvet ve otori
teyi temin etmek laznn gelir. Fır
kaların devamlı olarak kavga ha .. 
linde bulundukları bir memleket
te hakikatten ziyade kombinezon 
ve pazarlık politikası hüküm ıü. 
rer, ve şahısların, zümrelerin hu
susi menfaatleri, ulusal menfaatin 
önüne geçer .. Sıyual ilıtirular11 
genit bir alan bularak .dnlet oto
ritesini zafa dütürür.. Bayle bir 
vaziyette ulusal birlikle beraber. 
ülkü birliği de bot bir sözden iba. 
ret kalır. 

Sıyasal terbiyesi ileride bulu
nan bazı memleketlerde zaman 
zaman fırkaların birleterek uluaal 
bir hükômet teıkil etmeie çalıt • 
tıklarım görürüz. lngiltere bir kat 
senedenberi böyle bir tecrübe lçinı 
dedir. Fransa da aynı tecrübeyi 
yapmak iıtedi. Dumer• kablneıl 
lırkalar ara11ndaki bir mütarekeye 
dayanan milli bir kabine sayılı • 
yordu. İngiltere' deki tecrübenin 
hail devam etmekte olmasına 
rağmen Fransa' da bu uzun sür • 
medi. Her ne kadar tecrübeden 
tamamiyle vazgeçilmit değilse de 
fırkaların ve netiyce iytibariyle 
bütün memleketin bir hakikat, bir 
ülkü üzerinde birleşmesine henüz 
imkan bulunamamıştır. lngiltere
de milli hükômetin devamı muha· 
f azakar fırkasının büyük bir ek • 
ıeriyete dayanarak ıimdiki ingifü 
sıyasasına temel vazifesini gör • 
'11Üf olmasından ileri gelmektedir. 
Fransa'da böyle bir ekseriyet yok• 
tur. Milli birlik her fırkanın kap· 
risine, isteğine dayanmaktadır. 

Fransa'da iyice anlatılamıyan 
bir nokta da şudur: Fransızlar ta
rihlerinin zorlu günlerinde birle~ 
mesini bilirlermif, ve fırkalar ulu
sal tehlikeler kartısında kavgaları· 
nı unutup beraber çalıpbilirler -
mif. Birleımek, beraber çalıtmak 
iyi bir şey ise bunu neden yalmz 
müstesna zamanlara bırakmalı
dır? tehlike kapıyı çalmadan sü
kun ve barış içinde, devlete lüzu
mu olan otoriteyi tanıyarak çaJı,. 
mak daha iyi değil midir? Her 
devletin genel aıyasası anuk bir. 
kaç büyük prensibe dayanmakta 
olduğuna göre bunlar etrafında 
ulusal birli~i temin etmek devlet 
bayatmm ilk .şartlarındandır. Bir 

(Sayı/ayı ç~viriniz,) 



lNGlLT.ERE'DE 

Prenses Marina Londrada 
nasıl karşılandı? 

Londra, 22 (A.A.) - Kıral ile kı
raliçc prenses Marina'yı karşılamak 

için saraydan çıktıkları vakit sis o ka
dar kalındı ki saray görülemiyordu. 
Prenses trenden inince ilk hareketi kr
nliçeyi ve sonra kıralı öpmek olmuş

tur. Bej tuvaletinin içinde pek cazip 
cılan prenses krralm önünde güzel bir 
'leveırans yapmı~. silindir şapka ile gcl
nıi olan krrul kendisine sevgili bir te. 
bessümde bulunmuştur. Prenses bun
druı sonra bir iki adım ilerJiyerek Dü
şes dö York ile kucaklaşmıştır. Karşı
ıarna he.r türlü merasimden uzak bir 
aile 1>amimiliği içinde geçm~tir. Prens 
ve prenses Nikola kızlarından sonra 
trenden inmişJerdir, Prenses ile kırali· 
çe Ö.Püşmüşlerdir. Bunlardan sonra 
trenden prenses Marina'nm iki güzel 
luuardeşi, prenses Pol ve kontes Tö
rlng ile kont Töring inmişler, daha 
aonra ve sıkılgan bir surette gülümsi
yen dük de Kent gözükmüştür. 

Halk isatsyondan Bükingham sara
yına kadar nrşanJrlan candan alkışla
llU'1ır. 

Hindistan kanunu csa~i..;i 
Ye möslümanlar 

Kalküte, 22 (A.A.) - Hindistan ka
nunu esasisi hakkında hükumetin ha
ıırladığı projeyi tetkik eden parlamen
to komisyonunun raporu hakkında müs 
JümanJar umumiyetle düşüncelerini da
ha bildirmiş değillerdir. Ancak, bun
ların tek gazetesi olan Star Of Endia 
bu tekliflerin hintJi?eri tasaya düşür
düğünü yazmaktadır. 

Bir elle "·erdiklerini öteki 
ellcriy1c a1ıyor1ar 

1..ondra, 22 (A.A.) - Hindistan ko
mi yonu raporundan bahseden M. Lans 
bury, bundan memnun olmadığını be

yan etmiş ve JıÖyle demiftir: 
" - Bir elimizle Yenni§ olduğumuz 

iktidar ve salahiyeti öteki elimizle ah
fonız.,, 

M. Sa)ıncn'in Avam Kamara
sında bir nutku 

Londra, 22 (A.A.) - Sir Con Say. 
men Avam Kamarasında Kırahn nutku. 
,ıuı ven1ecek cevabın konuşulması sıra
ıunda demiştir ki: 

"-Deniz konu malan devam etmek 
tedir. Vaşington antlaşmasını imza et
miş olan devletlerden hiç biri bu antlaş 
madan geri döndüğünü bildirmemiştir, 

fakat böyle bir bildirme,nin vukuu yak -
la maktadır. İngiliz hükumeti deniz tah
oidatr sisteminin nihayet bulmasını her -
kes için büyük bir felaket telakki eder. 
İngiliz hükumetinin mümessilleri. hali 
hazırdaki müşküllerin yenilenmesini te
min edecek bir yer bulunması mümkün 

görüldüğü müddetçe bu konuşmaya de
vam edeceklerdir. Emniyette birlik her
kes için itiraz götürmez bir haktır, fakat 
bu bütün filo1ann mutlaka aynı büvük
lükte olması lazım geleceği dernek değil 
dir. Hic bir kimsenin emniyeti tehlikeye 
konmaksızın bir anlaşma esasını hatta 
takribi olarak elde edebilirsek gelecek 

"leneki konferans için yolu, tabii antlaş
mayı imza etmiş olan Fransa ve ltalya -
nm da tasvibi şartiyle hazrrlanmış te • 
Jakki edeceğiz. Fransız ve f tnlya hükQ
metlcriyle dominyonları şimdiki e:örüş
melerin ilerlemesinden haber verdik.,, 

Sir Saymcn deniz konuşmalarının ke 
sirııe u/!ramadıitm tevit evlemiştir. 

çok fırkalar buırün geçmiş zaman
ların hatıra ve düşüncelerile y şa
mağa yeltenmektedirler. Bunlar u
lusların hakiki ihtiyaçlarım karşı
lamaktan çok uzaktırlar. Onun 
için bir çok memleketlerde ilk ya
pılacak iş fırka ve fırkacılık poli
tikasında esaslı ısla.hata girişmek
tir. Yoksa Fransa'da olduğu gibi 
f Jrkacılık hayat mı düzeltmeden 
ne ulusal birliği, ne de devlet oto
ritesini kurmak çok güçtür. 

ZEKJ MESUT 

ETLER BlRLt(; DE 

Sovyet eçiminin 
• • netice eı· 

oskova. 22 (A.A.) - 20/ 11 tarihi
ne kadar bütün Sovyct Rusya'da 8.480 
köy sovyeti seçilmiştir. Ymi mebusla
rın yüzde 18 i komünist fırkası ve yüz• 
re 12 si de komünist gençlik kurumları 
üyelerindendir. 1931 yılmda bu nisbct
ler yüzde 14,8 ve 6,4 idi. 

Rn ·a'tlaki ba, .. , n 
" . yımı 

uetkeferi 

Moskova, 22 (AA.) - Sovyet Rusya 
ökonomik işleri istatistik merkez ida
resi tarafmdan temmıuda yapılan hay
van sayımı netic:elfrini neşretmiştir. 

Verilen sayılara göre Sovyet Rusya'da 
bu tarihte 15.612.000 at. 17.364.000 do
muz, 42.38Ul00 boynuzlu hayvan ve 
51.936.000 koyun ve keçi sayılmı~tır. 
Bunların 1933 yılına göre nisbeti sıra
aile şudur: 

Yüzde 94,2, 143,9, U0,4 ve 103,4 tür. 

Şarki Çin demir~olunun 
"atın alınması davac;ı 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajansın 
dan: Japon ve Mançuri matbuatı, şat'· 
ki Çin demiryolunun satın ahnmasına 
dair müz.akereler hakkında yanlış ha

berler vermekte devam etmektedirler. 
Diğer taraftan beynelmilel mehafil, 

bu demiryolunun satrn alma fiatr hak
kında bir uzlaşma hasıl olmasına rağ

men alımın başka ~:ırtlarına ait müza. 
kerelerin neden dolayı kati uzlaşmanın 
vücude gelmesine mani teşkil etmekte 
olduğunu merak ediyor. 

Eyi mallımat almakta olan mehafil

de toplanılan mal\ımata göre bu gecik

menin sebebi şudur: 

Japonlar sovyetlerin teminat isteğini 

kabul etmek istemiyorlar. Sovyetlerin 

ileri sürdükleri ciddi delillere karşı 

Mançuri'ye karşr "güven,, prensipinJ 

ve taksitlerin tediy~i meseleısinde bir 

ihtilaf çıktığ"ında Japonyanrn te-vassut

ta bulunmaStnr vadrtmiş olduğunu ile

ri sürüyorlar. Fazla olarak japon Ye 

Mançri gazeteleri tarafından sovyetJe

rin teminat talebini, ançuri ve Japon 

yaya karşı bir itimatsızlık ve hatta bir 

hakaret olarak gösteriliyor. 

Bu vaziyet Moskova mehafilinde bü 

yük bir hayret uyandırmaktadır. Mez

kiir mehafil, dünyanın ber tara!mda 

bu gibi uzlaşmalar yapıldığı .zaman u

mumiyetle teminat verihnekte olduğu

nu söylüyorlar. Kaldı Jı:i, bedeli tak~ 

aitlerle ödenecek ve uzlaşma yapılır 

yapılmaz yeni sahibinin eline geçecek 

mühim bir ökonomik müessesenin sa

tılması mevzuu bahsolduğu zaman te

minat istenilmesi çok tabii bir şeydir. 

Bununla beraber sovyet mehafili, 

Japonya hükfımetinin gerek bu nokta

da ve gerek öteki noktalarda hüsnü ni

yet göstererek kendisinin de alakadar 

olduğu görüşmelerin bir an önce biti

rilmesini teyit edeceği ümidini henüz 

kaybetmemiştir. 

Odesa on olo~unuız o yet 
hükumetine t ür elti 

Odesa, 22 (A.A.) - Yeni türk kon
solosu Turgut Bey buraya gelmiştir. 

• Konsolos, hastahanede bulunan vis 

konsolos Zeki B~yi nyaret ettikten 
onra hariciye komiserliği ajanı M. 

Gailunski ile hastane mcmurlanna, ya
ralıya en eyi §artlar içinde gösterilen 
eşsiz bakımdan dolayı türk hükiımcti
nin teşekkürlerini bildirmiştir. 

So\'yct Ru }a'ya bu yıl 30 
tayyare motürü göndcriltli 

reyşin, bu yıl içinde S<ıvyet Rusya'ya 

ık toplantılar ha~lıyor 

Londra, 22 (A.A) - İngiliz harici
ye bakam M. Saymcn ile japon murah
hasr M. Matsudeira'nm dünkü görüş· 
mesinden sonra ingiliz - amerikan 
toplantısının cuma sabahı yaprlmasına 
karar verilmiştir. Bu toplantıda M. 
Makdon.ald, Saymen ve amerikan mu
rahhası M. Norll".:JD Davis bulunacak
lardır. Toplantıdan maksat M. Sayme
n'in japon murahhasile yaptığı iki ko
nuşmanın neticelerini ;mıerikalılara bil 
dirmek ve silah beraberliği ve mecmu 
tonilato meselelerinde ara bulucu bir 
anlapna yolunun Japonya'ca reddi üze
rine meydana çıkan vaziyeti tetkik ey
lcınektir. Japon mehartıinde teyit olun 
duğuna göre dünkü komışm.a sırasında 
ycnl hiç bir vaziyet hasıl olmamış Te 
japonlar Tokyo'dan ba§kaca talimat is
temeği gerekli görmüşlerdir. İngilizler 
ile japonlar cumartesi veya pazartesi 
yeni bir toplantı daha yapacaklardır. 

Japonlar, ingilizlerin isteklerine kar
şılık olarak bir proje vermemi lerdir. 

Dc·niz konu~nıalarr 
uzatıla~ak mı? 

Londra, 22 (A.A.) - Sir Con Say. 
men ve japon sefiri hariciye l>.ıkanh

ğında çok dostça bir konuşma yap
mışlar ve deniz görüşmelerine ait ~
lıca meseleleri görüşmüşlerdir. Her 
halde daha diğer uzun konuşmalar ge
rekli ola.c.aktır. Bulunan mÜ§killler için 
hiç bir anlaşma yolu düşünülmemekle 

beraber ingiliz mehafili daha umutsuz 
görünüyorlar. Bununla beraber birçok 
kimseler konuşmaların uzatılmak üzere 
olduğunu zannediyorlar. 

lııgilizler deniz konfcransmm 
ilerisini karanlık göriiyorlar 

Londra, 22 (A.A.) - Royter ajansı
nın bir tebliğine göre, eyi haber alan 
mehafil denia konuşmaları vaziyetini 
karanhk görmektedirler. Japon cevabı 
henüz Amerika murahhas heyetine bil
dirilmemiştir. Ve ingiliz - japon m\l· 
rahhaslarının genel toplantrsmdan Ön· 
ce teblğ ednmiycceği anlaşrlmaktadrr. 

Amerika mehafili, her şey boşa çık
tığı takdirde Vaşington antlaşmasmm 
Japonya etrafrnda 3 bin mil saha için
de tahkimat yapılmıyarağı hakkındaki 
hükmü münakaşaya yer olmadığı dü
§Üncesindedirlcr. 

Deniz görü m~J rİ çı ~mazı 
Londra, 22 (A.A.) - Deniz müza

kerelerinin girmiş olduğu çıkmazdan 

bahseden ançester Gardian gazetesi, 
dün Sir Con Saymen ile M. Matsude
ria arasındaki mülakattan sonra veri
len beyanata göre rC61IÜ İngiliz meba
filinin eskisi dar bctbin olmadığı an 
Jaşıldrğmı söyledikten sonra diyor ki: 

"Bu intiba, müzakerelerin birden 
bire durnwnış olmasmdan bir ferahlık 
hissedilmiş olduğu suretinde tefsir o
lunabilir . ., 

Taymis gazetesi, amerikan heyeti
nin Vaşington antlaşması bozulduğu 

takdirde mezkur antlaşmanın bütün 
maddelerinin ve mesela bazı mevkile
rin tahkim edilmemesine dair olan 
maddenin de hükümsüz kalac4ğmı ve 
Amerikanın Ouam adasile Maniy'i ve 
hatta Aleoutiennes adalarını tahkim 
etmekte gecikmiyeccğini duyurmuş ol
duklarını yazmıştL Amerikan heyeti 
mehafilinde bu kabil bir iddianın Lon
dradaki heyet üyelerinden hi~ biri ta
rafından ne resmen ve ne de hususi o
larak ileri sürülmemiş olduğu kati su
rette beyan ve. Taymis'in bu havadisi 
tekzip olunmaktadır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartafar caddesinde 

.STANBUL 

ecz hanesidir. 
Nevyork, 22 (A.A.) - Ae_roloapo- 1 

300 tayyare motörü gönderdiğini bil- ----------------
dirmiştir. 

DE(; ŞlK IL BEKLER 

Fransız ordusunu kuv
vetlendirmek için 

Faris. 22 (A.A.) - Maliye encüme
ninin ordu bütçesi raportörü ?4. Ar
şombo ordu encümeninde yeni ordu Ja. 
yihasınm ana hatlarım anlatmış ve en 
fazla ordu mevcudu ve levazım mesele· 
si üzerinde durmuştur. Ordu encümeni 
sonradan indirilen 380 milyon frankın 
da eklenmcsile yeni levazım y~pılma
sını ve tahsisatın ilk konulan miktara 
çıkarılması dileğinde bulunmuştur. 

Encümen bakam . Fabri baş bakanlı
ğa giderek bu dileği M. Flanden'e bil
dirmiştir. 

Alusturya Harici)t' Bakanı 
ilano'da 

Milano, 22 (A.A.) - Avusturya ha
riciye bakam M. Bereger buraya gel
miştir. 

Milano, 22 (A A.) - Avu turya ha
riciye bakanı • Valdenk burada Avus 
turya'nrn ı:erçekleştirdiği eser hakkın
da bir nutuk söylemiş ve şimdiki hü
ldimrtin programım anhıtarak başka 

devletlerden barış içinde çalışabilmek
ten başka hiç bir şey istemediğini söy
lemiştir. 

Bu nutukta M. Musolini'yi temsilen 
hariciye müsteşarı hazır bulunmuştr. 

Hiikiımeti alc) hine ~arkı ,..()~ li
yen arti.,tc hintyağı içirclilcr 
Havana, 22 (A.A.) - Hükumet a

leyhinde bir takım şarkılar söylemek 
için sahneye çıkan bir kumpanyanın 

artistine birkaç lı:rşi zorla hintyağı içir
mşlerdir. Tiyatro sendikası 24 saatlik 
grev yaı>mıştır. 

Maıu:uri Almanya·cıan zeplin 
altyor 

Tokyo, 22 (A.A.) - Mançuri hüku
meti, Okyanos servisi için Almanya'· 
dan birkaç zeplin ~atın alacaktır. Bun
ların bedeli bakla ve Cin beze1yesi i!e 
ödenecektir. 

Şuşni~ Vc·ncdik·c ~itti 

Vencdik. 22 (A.A.) - Avusturya 
baş baltanı M Şuşnig ve maarif müste
şarı '. Pereter ile birlikte Roma'dan 
buraya gclmi ve durakta şenlilı:Je kar
,ııanmı tv. 
~kan şehrin görülecek yerlerini 

gezdikten sonra öğle üzeri tayyare ile 
Viyana a yollanmıştır. 

Sar kömür n1 clcnleri bakknula 
A iman - Fran ız nyuşma~n 

Roma, 22 (A.A.) - Fransrz ve al
man mütehassısları S:ır kömür maden
leri hakkmda ~a itibarile uyul1'11UŞ· 
tardır. 

İngiliz İmparatorluğu 
(Ba'il 1. inci sayı/ada) 

giltere'nin mümessili olan vali ta
rafından tasdik edilmedikçe me
ri o'amıyacaklır. 

2. - T ethiş islerine karşı sa
vasmak gereklendiğinde İngiliz 
hükumeti Hint hiik\ımetinin her 
dairesini murakabe etmek ıçm 
tam salahiyeti olacaktır. 

3. - lnS?iltere' den gelecek mal
lara karşı konulacak tarifeler hak 
kında umumi valinin veto hakkı 
olacaktır. 

Parlamento azası şimdi ko
misyonun raporunu öğrendiğin 
den meseleyi biitün incelikleriyle 
tetkik edebilecektir. Bu projenin 
müzakeresi beş ay kadar sürecek
tir. 

Bundan sonra maddelerin tetki
kine geçilr.cektir ki bu da şimdiki 
toplama devresinin son raporun 
on sekiz ay ~ibi uzun bir zaman 
içinde Jıazrrlanması ve gerekse 
parlamentoda rapora uzun bir ko
nuşma devresi ayr1lması Hindis
tan im~ratorlui!u kanunu esasi-
inin değiştirilmeoıi isine İngiliz 

ulusunun ne büyük bir ehemmi
vet .. ~erdii?ini göstermeğe kafidir. 

MACARİSTAN' DA 

Dünya buğday stoğu bu 
yıl azaldı 

Budapeşte, 2'l (A.A.) - Ulus?Tırara

sı buğday komitesinin çıkarttıgı tebli
P.e göre clün}•ada bulunan buğday faz

lası stoğu 1 ağustost 500 milyon bu
asa'dır. Geçen yıla göre 350 milyonllık 
bir azalış vzrd.rr. Japonya dışardan buğ 
day almak sıyasası güttüğü e diger 
hızı memleketler de buğday yetiştir-
meği arttırdığı için Avrupa dışarsr 

mcmlek tlerin UO milyondan faıla 

buğday satın alması beklenemez. 

s·ıahsız an a 
ve ovy et 
( Bcqı J inci aayıla.da) 

imlı:anır.ızlığı sebebiyle, konferans. çaırş • 
masnun d •rd~unu hatırlatarak bu ,,.a .. 
ziyetin devam ettiğini ve M. Henderı;od 
tarafından dü,ünülen mahdut b:r nis • 
bct içinde de olsa üsbcl knrarl ... r alın
masına müsaade etmui pek muhtemel 
ofmadı w ını söylemiştir. 

M. Henderson tarafından ruznameye 
konulmuş olan silah yapım ve alış verişi 
meselesine dokunan M. Litvinor Sovyet 
murahhas heyetinin bu yolda hiç bir iti
razı olmadığını ve Sovyet Rusya'da ne 
hususi silah yapımı ne de hususi saab 
alış verişi bulunmadığı için teklif edi -
len sistemin bu memleltette bulunduğu• 
nu söyliyerck, diğer memlektler de bı.l 
yola girdikleri takdirde bunun sevinçlo 
kar !anacağını sözlerine etdemiştir. 

M. Litvinof yalnız yapımm ve alr~ 
verişin değil aynı zamanda silah transi• 
tinin de i1anedilmesini teklif etmdrtedit• 

M. Henderson'un daimi sitahs11:tan 4 

ma komisyonları yapılması yolundaki İS4 

teğine gelince, M. Litvinof her hangl 
bir silahsızlanma Jtarı:ırla~:ıdan böyltJ 
bir komisyon kurulma ının öki.izlerdeR 
evel arabayı koşmak demek olacağrnl 
~öynyerek: 

" Yakin bir gelece"kte hiç bir şey y& 
pamıyacağım bne bile bir komisyon top! 
lamak bunu evciden tasdik demektir.11 
df"miştir. 

Bundan ötürü, Sovyct murahhas he• 

yeti daha geniş vazife ile ve bütün cnı• 

niyet ve barış zamanlan mcseleleriyl• 
uğra§mak üzre daim! bir kurumun tol>! 

lanmasını istt.a:si§ ve hu isteğin M. Hc.tl" 

derson'un isteğiyle muvazi olarak tetki• 

irini bklif eykm~. 

Ankaraya doğru t.aarr~ 
ve Varşova muharebesi 

(Bcqı 1 inci .ayıfcula) 
eyledikten sonra dörtler meclisinin kıı' 
rarilo yunan kıtalarrnın inişini, Cenevre" 
de ve başlıca Avrupa merkezlerinde 1'"" 
J11lan mühim siyasal hnzırlrklardan $011.

ra b şhyan 1919 ve 1921 yunan tıınrrt'
larını ve nihayet )'Umlnlıların Sal<ıırf" 
ndıri lnyıhınna ge ; ini, bu nehir k1>'' .. 

da yapılan • r kaç hafta s~" 
kanlı b·r vaşbm sonra ygnanhhırıD ç'Y 
kilmeye mec r rşlannı Tir cdcyof• 

Sakarya muharebesinden bahseder" 
ken muharrir. bu savaşl 1920 deki \TİS" 

't. tı" 
tul savaşı arasında dikkate değer yar.' 

bıS" 
laştırmalar yapryor Ye bundan sonra -
sust bir dikkatle bir yıl süren ve askeri 

tı" olduğu kadar sıyasal hazırlıklardan so 
tı:t" 

ra başhyan türk karşılık taarruzunu 
kik ederek diyor ki: , 

Şahsen Gazi Mustafa Kemal J-{azre~ 
Ieri tarafrndan idare edilen bu karşılı 
ta bi k .. • • d rı ordıS" arruzu. r aç gun ıçın e yuna 0;.. 
sunun tam bir hezimeti ile neticeterı 11 
Bundan sonraki merhaleyi ise, Jvt'ttdaıt>' .. 
mütarekesi. ve 1923 de im7.a edilcıt şcıı 
refli Lozan barış muahedesi ile taçtaıtB .. 
ilerleme teşkil eder. Tetkikinin sorıuıt .. 
da türk • yunan harbı ile Lehistı.ı~i~ 
Sovyet Rusya harbı arasındaki benze~ıs" 
ler ve bu benzerliklerin Sakarya ve cti!C .. 
tul muharebeleri arasında bilhassa ıW• 
kati çekici olduğunu kavcleytemckt_c t;İı 

.. rcur 
Burada şunu soylem"k gere if.r 

bu benzerlikler 00Marn, Vistul ve f~~~ 
· ıerııt 

atlı eserinde Sovyct muharnr_ uşt I• 
Metikof tarafından da ileri sürult1'1 ,ıw 

Metin yanında. askeri ?ıarekatl 
teren birçok holcüer de vardır. 
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Bugünkü büyük 
maç 

''elllr Ye Taşra 
İstanbul tilt fampiyonu Fenerhahçe 

falunıı, Ankara pmpİyonu Çankaya ile 

l.tr tnac; yapmak üzere bu sabahki eks • 
Preıle tehrimize gelecektir. Sarı - laci -
"et-tlilerin bu ziyareti, Ankara futbol 

hayatı için çok dikkate değer bir hadise 

mahiyetindedir. 

Fenerbahçeliler, uluslararası temas -

İarla pitmiş bir takıma ve memleket 

futbolunda cidden haklı bir ıöhrete sa· 

lıiptirler. 925 den sonra Türkiye'de ta

nınan teknik futbolu evvela bu takım 
ternsil etmiş, uzun zamanlardanberi mu· 

hafaza ettiği bu vasfı yalnız yerli takım
lara karşı kazandığı muvaffakiyetlerle 

değil, yabancılara kl\rşı elde ettiği parlak 

neticelerle de ispat etmİ§tir. Çeklerin 

~r zamanlar yenilmez sayılan Slavya' • 

•ını en kuvvetli devirlerinde, hatta Orta 

Avrupa'da yenen ender kuvvetlerden 

biri de sarı • lacivertliler olmuştur. . 

Fenerbahçe'nin bugün tamamen genç

lerden mürekkep takımı İstanbul' da sa -

Yılı bir kuvvettir. Geçen ıene Türkiye 

birinciliğini kazanan bu takını, 933 • 34 

lilc maçlarında, verilen bir ceza karan 

dolayısiyle resmi mııçlann büyük bir 

kısrnını birinci. takım kadrosundan do.

""z oyuncu eksik bir halde oynamış ve 

buna rağmen bir puvan fark ile lstanbul 
lif<inin ikincisi olmuştur. Buna mukabil 

fİlt şampiyonluğunu bütün rakiplerini 

Yenerek kazanan F enerbahçeli:er, lıtaıı • 
bul halkının derin sempatisine layık bir 

lnymet sahibi olduklarını ispat etmiştir. 
Çankaya'ya gelince: Ankara likinin 

~!npiyonluğunu kazanan bu takım genç, 
tnukavcmetli, enerjik oyunculardan 
1 ·.irekkeptir. Bu takımın Fenerbahçe'ye 
1tıu-ş1 alacağı netice merak edilmeğe de
eer. 

Kağıt üzerinde, hatta yol yorğunlu • 

ğur.n rağmen, Fenerbahçe'nin iyi bir sa

Yı farkiyle kazanacagı tahmin edilebilir. 

Fl\lc:at, Fenerbl\hçenin İstanbul futbolunu 

l"~sildeki liyakatini kabul etmek şarti

le hile olsa, Ankara şampiyonunu bütün 

t•nslanndan mahrum etmek doğru sayı· 

la.naz, Çankaya kuvvetli ve enerjik bir 
0 nbire maliktir ve Futbol da riyazi kati

retıe söz ıöylenemiyecek bir oyundur. 

Misafirler bu ıabah is tasiyonda kar· 

Manacaklar ve doğru Ankara Palas ote

lıinc inecekleı·dir. Fenerbahçenin reisi 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, mi
'-Eirlerimizin şerefine 25 kişilik bir ziya· 

fet verecektir. Tam iki buçukta oynana
Cak olan maçta Ka:zım Paşa Hazretlerile 
lıaf\'ekil ismet Paşa !•azretlerinin ve 
•~rimizde bulunan ~ı· ı~erin de buluna

cai1 haber verilmektedir. 

li'utbol maçr saat 14 te 
Baıvekil ismet Pa,a bugün oy

"'-llacak F enerbahçe - Çankaya 
-~ında bulunmak ve bundan 
..._ .. a da Riyaseti Cümhur Filar
liıılo "k v• ·ık ~ nı Orkestrasının verece?ı ı 
E ._sere yetişmf'k iatediklermden 
'-thoı maçı saat on dörde alın

.._thr. Konser 15,30 da başlıya
~ır. 

İtalyan sefiri şeref ine 
verilen ziyafet 

İtalya Elçisi M. Lojacono ltal
ya'nm Çin hükômeti nezdine se
fir tayin edilmiştir. Mumaileyh 
yarın şehrimizden ayrılacaktır. 

Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü 
Kaya Beyefendi M. Lojacono şe
refine bu akşam Anadolu kulü
bünde bir akşam ziyafeti vermiş
tir. Ziyafette İtalya sefareti ve 
Hariciye Vekaleti Erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

Kalinos macunları 
yurda giremiyecek 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Kolinos diş macunlarının yurda sokul -
masmı yasak etmiş ve bu yasak gümrük 
)ere bildirilmiştir. 

A~keri nuntakalarda satın alınan 
emlakin hedeUeri 

Askeri memnu mmtaka kanununa gÖ 
re satın alınan gayri menkul malların 
verilmiyen bedellerinden geri kalan kıı
mırun verilme layihasını bütçe encü -
meni tetkik etmiı, 930 • 931 senelerinde 
verilemiyen paraların gelecek seneler 
Milli Müdafaa bütçesine konulacak tah
ıiıatla ödenmesini kabul etmiş ve layiha 
meclis ruznamesine alınmıştır. 

Trakya'daki muhacirlere yardım 
Tekirdağı, 22 {A.A.) - Anayurdun 

Trakya eline kavuşan ulustaşlarımızm 
yiyim ve oturmaları için geceli gündüzlü 
çalışılmaktadır. Son günlerde şehrimiz
de muhacirlere yardım komisyonu adın
da bir komisyon kurulmuştur. 

Resmi ve hususi bütün yardım ted -
birleri Trakya mmtakasına yerleştirilen 
muhacirlerin 935 yılı içinde müstahsil 
lıaline getirilmeleri amacını gütmekte
dir. 

Denizli ılokumacıları üzerinde 
tetkikler 

Denizli, 22 {A.A.) - Vilayetimiz 
içindeki tezgahları tetkik için gelen lktı
sat Vekaleti mütehassısları Denizli mın 
takasındaki el ve ev tezgahlarını teftiş 
ettikten sonra Kadıköy nahiyesine gide
rek yurdun her tarafında tanınmış olan 
Kadıköy'ün nefis dokumaları üzerinde 
araştırmalarda bulunmuşlardır. Vilayet 
dahilinde yedi binden fazla el tezgahı 
vardır. Yapılan ara§tırmalardan doku -
macılar çok memnun kalmışlardır. 

Heyet dün Buldan'a giderek oradaki 
tezgah ve dokumaları da inceden ince.Ye 
gözden geçirmişlerdir. 

Isparta'daki ~iilyağı fahrikası 
vakımla hitivor . . 

İıparta, 22 (A.A.) - Şehrimizde ya. 
pılmakta olan gülyağı fabrikasının yapı
sı epice ilerlemiştir. Kurma işine 1 birin 

ci kanunda başlanacağından bütün ma
kinelerin konacağı yerler önce bitirilmiş 
v;-1 yapının çatmna da başlanmıştır. Fab 
rikanın yapısında 150 amele gece gün _ 
düz çalışmaktadır. Yapı yakında bitecek 
tir. 

'1-tkara futbol heyetinden 40 evlik köyde elektrik 
~·F'ikü:.tür mucibince 23. XI. 934 ta
l 111de oynanması lazım gelen lik maç -
, ... g~ .. 1 

ttı 0 rulen lüzum üzerine geri hırakı -
~tll'. 

rr""""""!'l._~!lıımı--------lll!"ml~~ 

1 Ankara Halkevi 
. ı...~ ICiitiiphane - Perşembeden 
-tka her gün: saat 14 ten 20 
)e kadar açıktır. 
d Jimnastik Salonu - Cuma
) '-n başka her gün açıktır. Ça-
1l1taa, programına bağlıdır. 

}' l(onser - Her pazartesi Ri
f aaeti Cümhur Orkestrası tara
'11dan: saat 20,30 da. 

l\l ~aylı dans - Her cuma: sa-
7 den 20 ye kadar. ) 

Geyve Akhisarınm Turgutlu 
köyünde Turgut ~ey_a~ında ~~1~.ş
kan bir genç su ıle ışlıyen kuçuk 
bir elektrik santralı kurmuştur. 
Turgut Bey bir müddet İzmit de
nizcilik fabrikalarında çalışmış 
bir gençtir. 

Turgut Beyin ~ö~ .. e~~ktrikle 
aydınlatmak isteğını koylu pek e
yi karşılamış ve santralın kurumu 
candan çalışmalarla ta!11am~n 
köy halkı tarafından temın edıl
miştir. Bugün köyde her evde e
lektrik lambaları yanmakta ve ~u 
köylüye yalnız 35 kuruşluk bı~ 
masraf yüklemektedir. Santral ko 
ye 300 liraya mal olmuştur .... Tu~· 
gut Beyi giriştiği ve başardı_g! hu 
eyi işten; Turgutl~la~ı ~a ey! ışle
re yardım etmesinı bıldık1erınden 
dola11 kutlarız. 

Mecliste! 
B. M. Meclisi dün Refet Beyin riya

setinde toplanarak havai servislere ait 

ııhhi mukaveleye iıtirakimiz hakkındaki 
kanun layihasının birinci müzakeresini 

yapmı' ve cumartesi günü toplanmak 

Üzere toplantısına nihayet vermiıtir. 

T. D. T. C. nin broşürü 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti hal

kımıza kolaylık olmak üzere soy
adları için birer büorşür hazırla
maktadır. Alfabe sırasiyle hazır
lanan büroşürde en doğru soy ad
ları bulunacaktır. Broşür birkaç 
güne kadar çıkacaktır. 

Uşak'ta fırka ıo;cçimlt"'rİ 

Uşak, 22 (A.A.) - Dün şehir mec

lisi toplıınarak yeni mebus seçimi için 

tahsis!' t kabul etmiıtir. 

Uşak'ta ve köylerde Cümhuriyet 

Halk Fırkası ocak seçimleri bitti. Yakın
da nahiye toplantılarına başlanacaktır. 

Afwm'<la kiiv mnlıtarlan 
o' • • 

için mekt~p 

Afyon, 22 {A.A.) - Halkevi salo

nunda köy muhtarlanna işlerinin daha 

eyi nasıl yapılacağım öğretmek ve g e -

nel bilgilerim yükseltmek için bir mek
tep açılmıştır. 

Edirne - 1stanhul Yolunda 
o' 

lıclon köprii yapıia<'ak 

Tekirdağı, 22 ( A.A.) - Edirne • İs

tanbul yolunun tckirdağı mıntakasında 

25 köprünün betonarme olarak yapıl -
ması kararla~tırdmışhr. Bu 25 köprü 

Çorlu, Silivri arasındadır. Köprülerin 

inşaatı yakında münakasaya çıkanlacak

tır. Kışın geçit vermez suların Üzerine 
kurulacak ohın bu köprülerin yapılması 

memleketin iktısadiyatı üzerinde büyük 
bir ehemmiyet almaktadır. Köprülerin 

inşaatı birinci kanunda ihale olunacak -
tır. 

Himayei Etfal balosu 
hazırlıktan devam ediyor 

n. M. M. Başkanı Kazım Paşa Haz

retlerinin yüksek himayeleri altında 

Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti men -

faatine 6 . 12. 934 perşembe günü akşa -

mı Ankara Palas sa1onlannda verliecek 
olan milli kostümlü balonun çok zengin 
ve eğlenceli o!ması için büyük bir Özenle 

çalışılmaktadır. Balo gecesi zengin bir 
de piyango çekilecektir. 

Geçen sene yalnız hanımlar arasın -
da yapılan milli kostüm müsabakası bu 

sene erkekler rasında da yapılacaktır. 
Müsabakada kazananlara kıymetli hedi
yeler verilecektir. 

Bilet fiatları: 

Bir bey iki hanım için 
Bir bey bir hanım için 
Yalnız bir bey için 

6 Lira, 
5 Lira 

3 Liradır. 

İktısat Vekilliğinin yap
trğı nizaınnaıneler 

f ktısat Vekaletince hazırlanan deniz
yollan, fabrikalar havuzlar ve Akay nİ· 
zamname projesi Maliye Vekaletince 
tetkik edilmektedir. 

Yüksek iskan komisyonu 

Şiikrii Kaya Beyin haşkarı
lığmrla toplandı 

Bütün Vekaletlerin birer mümessilin 
den kurulan yüksek iskan komisyonu 
Dahiliye Vekili Şiikrü K aya Beyin baş
kanlığında yaptığı ilk toplantısında 

Trakya iskan vaziyetini yerinde tetkike 
karar vermiştir. Nüfus Umum Müdürü 

Galip Beyle komisyon üvcleri dün Trak
ya'ya g itmek üzere yola çıkmışlardrr. 

Komisyon Trakya'daki iskan sahalannı 
gezecek yerleştirilen muhacirlerle gelen 

muhacirlerin yerleştirilmeleri iılerini gÖ 
recklr dir. Komisyon Ankara'ya döndük 

tn sonra alınması li:znn gelen düzenler 
için bir karar verecektir. yeni iskan ka

nununun daha iyi ve geniş bir ölçüde 
tatbik edilebilmesi için 935 bütçesine da 
ha büyük tahsisat konulacaktır. 

Hariciye Vekaleti ve 

Anadolu Ajansı 
Yıllık ödeme büyüklüğü ISO bin li

rayı geçmemek üzere Hariciye Vekale
tinin Anadolu Ajansı ile on seneye kadar 
teahhföte bulunması hakkında yapılıruı 
olan kanun layihası bütçe encümenince 
kabul edilmiş ve layiha meclis ruzname
sine alınmıştır. 

1\tiihadil taı;;fiye ,-•·sikaları. 

Bir kmm mübadil tasfiye vesikalan
mn sahiplerinin müracaat etmemesi ve• 
ya başka sebeplerle iskan ve nüfus veya 
idare heyeti kalemlerinde saklanmakta 
olduğu anlaşıldığmdan para demek olan 

bu tasfiye vesikalarının bu şekilde elde 
bulundurulması doğru görülmemi§, bu 
vesikaların kasalarda saklanmak üzere 
zimmetle Maliye dairelerine devri ve sa
yı ve numaralarının bildirilmesi nüfuı 
"Unum müdürlüğü tarafından valilere 
bildirilmİ§tir. 

Evkafın nlaca~ı z•·ytinlikler 
H ükumet Evkaf Umum Müdürlüğün

ce alınacak zeytinlikler için Meclise bir 
layiha vermiştir. Liyihaya göre Ayva• 
lığın Kerem köyünde vakıf zeytinlikle
rin sınırlarında olup satılmakta bulunan 

9 parça zeytinliği almak İçin bütçeden 
ve Balıkesir vilayetinin sabf parasın -

dan artanını başka vilayetlerin satıı pa 
rasından harcamacı için Evkaf Umum 
Müdürlüğüne jzin verilmekte ve 934 
bütçesine (50000) lira ilave edilmekte. 
dir. 

Tutulan kacakcılar ve .. . 
kat:ak eşya 

Geçen yedi gün içinde konıma ku -
rumları tarafından ikisi ölü kırkbeı ka • 
çakçı ile 87 kaçakçı hayvanı tututmuf, 
4403 kilo gümrük, 100 kilo inhisar ka -
çağı, 300 bin defter ıiğara kağıdı, 19 
çakmak, 7 tüfek ele geçirilmiştir. 

Geyve Akhisarınrn Turgutlu 1c1Jyüne kDçDlc bir elel:trik santralı kazandır. 

Turgut Beyle her eve 35 kuruşlulc bir para karsılıiı elektrik veren santral 
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Kaplan tırnağı 

1-
AKA GONOOZ 

Yüz atlı.. yüz, eain kanatlı_ ~ 

de zağ pusatlı idiler. 
Oç gün, üç gecedenberi.. nicedeeberi 

bo,Jadıldarı bir i,i .. yüz yiğit ki,i.. yeni
den yapmağa sözle,mi,lerdiı 

Talan! 

Talan mı?! talan oğuz ve baiatır 

türkün ediniği değildi. O, ki çarpqır, 

ezer, ıonra, ve ancak üıürdüğü lobcın 

emek üdülünü alır ... O, ki kangallqan 
ı·ılana bile aldırmadan geçer... O.. bu 
talan Özentisi, bu talan yaagm, bu talan 
yanılgm nereden geldi?.. deyin Lana! 
geçmiı binyıllarla, bu çağın yazddarı, 

bilginleri! deyin bana; kaııı gelıin bana! 
nereden geldi?_ 

Kumellerinin Çobanyıhlızına doğru 
savurduğu burumbaı boranlar mı ge
tirdi? 

Yılgarhğın ilk görünümü olan atalık, 
uluslara Ulu önderlik eden türke ge -
çer?! 

Talan, türkün kökişi olsaydı ... Atilla; 
Tuna'yı, Sen'i, Okanos'ı alır, Ortaasya' -
ya götürürdü. 

Tıllanı benimserim. Eğer o .. pnun 
bilgileriyse; üstünlükse; ve, ilerilik ava
danıyaa ..• 

lıte bak! bak iıte! 

Yüz atlı .. yüz, esin kanatlı •. yüzi de 
zağ pusatlı idiler. 

Oç gün, üç gecedenberi.. nicedetlheri 
baıladıkları b!r iıi.. yüz yiğit kiti... ye
niden yapmağa sözleşmiılerdi. 

On gün önce alttaki öze gelip konak
layan .• davarını öğreğini yayan .. yazlak 
günlerini sayan.. otuz çadırını kanıp 
catan Baysın Bekümün otuz çadırlık 
obasını talan edeceklerdi! 

Yüz atlı .. zağ puıatlı .• boran kanatlı 
yiğit_ üç gün, üç gecedir ki Y eıilböve
ti yarnnaylayan gürgen, çam, meıe, ya
banalma ormanının içinde pusu kurup 
ansı kolluyordu. 

Otuz çadır, otuz bağatır .. bilemedın 
kırk çıkarır. Kırka yüz! ba, olur ürkün
tü mü? olur a! niçin olmasın? 

Eller duymuıtur ki bu otuz ~dırh 
obanın Başkanı, Bayım Belriimdür. 

Aldığı ün, batan günün ötetisine aı
mıştır. Kocası Bay Aslan'• Harunarre
şit'in yılgaz tapkmları arkadan deh1erıen 
bir karg1 ile öldürdükleri gece; Atltan 
Beküm, ilk ve tek oğluna Lenüz kırldıy
dı. Ve oğlu Bay Kılıç kırkıncı acua gü
nüne bastığından ötürü, anası obaya 
ballı bazlama dağıttırıyorda. 

Bay Kdıç küçüktü, ergin değildi. 
Otuz çadır kamusu kurultay ettiler. Al
tan Bekümc bilik elettiler: Bir çeneye 
otuz ok bağladılar .. ağladılar; ağladılar .. 

- Bay Kılıç, ergin olanacak sea bi
zim Baysınımızım! dediler. 

Ondan kelli Baysın oldu, Altan Be
küm. 

lıte .. Bay Kılıç'ın on sdhz yılı 7W1n, 
günerde bitiyor. Batıbaşmdan alaca •y • 
dınlığadalc obada bayram -nr. 

İtte bu bayram gününü.n doia•n
daydı ki .. 

Yüz atlı .. yüz, yel kanatlı .• yiizi de 
zağ pusatlı olarak obaya, talan dizcini 
edeceklerdi. 

Eyi yediler. 
Atlan gÖateldedilet', 

Günola bizim ola, dediler. 
Erbatıda baılannı birer çam lriitii -

ğüne yasladılar, 

Otuz çadırlı oba; kırk mızrak atnnı 
altta uyuyordu. 

Yüz, atlı sözdeş; kırk üzenri calanr 
üıtte uyuyordu. 

Talan nice oldu? 
Talan •• . 

Sorası yarn1-

Geçen türkçe ıözle~İn •manlıalan 
ıunlardır: 

Esin - rüzgiı 

Zai - tığı kealda 
Pusat - silah 
Boılamak - terkebnelr 
Oğuz - mukaddes 
Bağatır - kahraman 
Edinii - adeti 
Odül - mükifat, ikramıye 
Kancallaşan yılan, baımı da kanpl ... 

nın kenarına yatırıp kımrldamazsa ili • 
cum için hemen •ıçramağa hazırlammt 
demektir. 
Yansı - hararet, humma 
Yanılgı - gaflet 

' 1 • Yazık - r.:tap, ypak oldu f-ı :oı-.. ' · 



Balkan JJosuuıı 

Bütün dünyayı sasırtan bir reform 
' ' 

"Vrem·e,,. Belgrat -
"Sevdah .. (*) doğduğu yer olan Tür

kiye'de. Kemal Paşa'nrn verdiği bir 
emir sayesinde öldü. 

İstanbul, 8 ikinci teşrin - Son gün
lerde Türkiye'de vukua gelen bir ha
dise vardır ki, bütün dünyayı şaşırta
cağına katiyen şüphe edilemez: Tür
kiye'de doğmuş ve uzun zaman garpta 
da uri bir surette hüküm -sürmüş olan 
Sevdah. gene Türkiyc'de öldü. 

Bu sa,ıtacak hal nasıl meydana gel
di? Biitün türk sevdalinke'lerinin (türk 
11evda şarkılarının) ortadan kalkması
nı iycap ettiren sey nedir? Niçin ke
man ortadan kalkıyor, zurna ve davul
ların kalkmasını iycap ettiren nedir? 

Türkiye istiklalinin yıldönümü kut
Julanrrken Devlet Reisi Kemal Paşa, 

Büyük Millet Meclisinde söylediği bir 
matukta. harici sıyasaldan bahsettikten 
90Gra demistir ki: 

- Arkadaşlar, 

Güzel sanatların hepsinde, ulus genç· 

liğinin ne türlü ilerlemesini jstediğini

zi bitirim. Bu. yapılmaktadır. Ancak, 

bunda en cabuk en önde götürülmesi 

gerekli olan Türk musikisidir. Bu ulu

sun yeni değişikliğine ölçü. musiki 

değişikliğini alabilmesi. kavrıyabilme· 

sidir. 

Bugün dinlenmeğe yeltenilen musi

ki yüz aıYartacak değerde olmaktan u

zaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal; 

ince duygularu düşünceleri anlatan; 

yüksek deyişleri, söyleyişleri topla

mak, onları, bir gün önce, genel son 
musiki kurallarına göre işlemek gerek

tir. Ancak; bu giizeyde, türk ulusal 

musikisi yükselebilir. Evrensel musi

kide yerini alabilir. 

Kültür İsleri Bakanlığına buna de

ğerince özen vermesini, kamunun da 

bunda ona yardımcı olmasını dilerim.,, 

Bu nutkun söylenmesinden Uç gün 
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taplan geçecek hale geldi manasınadll'. 
Kanı - kanaat, kanmak, kandırmak. 

Xanaabn kökü öz türkçedir. 
Çoban yıldızı - kutup yddızı 

Buruınbas - agelli 

Boran - bora, kasırga, üçü de türk -
çcdir. 

Yılgar - tereddi, mütereddi. Katkı· 
sız türk lişiretleri kasabalıya "yılgar 

budun,, derler, mütereddi halk manası
nadıT. 

Görünümü - tezahürü 

Köki§ - meslek 

Okanos - Akyonos denizi 

Avadan - malzeme, alat edevat 

Oz - vadi, vaha. Ankara'da böyle bir 
vadi vardır (Firengözü) denilir. 

Öğrek - at, kısrak, tay, hergele gibi 
binek ve yük hayvanlarının sürüsü. 

Baysın - Bay naibi, tıpkı Bay. Oba 
Basmı, oba Bayrnm naibi, benzeri de • 
mektir. Küçük, kulübemsi evlere de 
enin derler. 

Bc1riim - Hanım, bey kadını 
Bovet - talabe: ince akan bir suyun 

birdenbire havuzlaştı~ı yerler olur. Su 
burada akmaz sanılır. Dibi berraktır, ke 
narlarında güzel dallar, im çiçekleri bi
ter. Anadolu'da Akbövet. Yeşilbövet, 

Kanlıbövet adını taşıyan yerler vardır. 
Yqilbövet. Karaisah'nm ormanlıkların • 
dadır. 

Yanmaylamak - Hilal teklinde sar -
mak. 
Ansı - müansip zaman. 
Bazlama - tandırda pişen yassı yuvar 

Jak «"kmek. Kastamonu çevresinde bunu 
çiy kıyma ile pişirirler ki balhsından 

tatlı olur. 
Ergin - reşit 

Bilik - malfimat, haber. 
Çevre - kızların, delilotrıJ.Jar ;Çın iş

ledikleri ucu kılaptanlı, ipekli, çiçekti 
beyaz mendil. 

Ok haklamak - 30 t".adınn, T'aylanna 
sadakatini teyit etm sidir Bt1 adet Ma -
lı:edonya'daki Serfic · m tü.-k köylerin
de buaüneo~k var' Y lrtı:ı: d .. ğlinlerde 
gö.,ti 'l"rcli. cift olarak. 

Gürıer - tam zeval vaktı. 
n·r,,.i'l etmek - atı hücum dörtnalına 

kaldırmak. 

Erbatı - gece batlarken 
O:ıo:engi çalmak - atı hızlandırmak, 

dizgin etmenin başka türlW. • 

geçmeden Dahiliye Vekileti, sözüm ya
bana (türk musikisi) adını tasıyan mu
siki parçalarının radyo programların

dan ve diğer bütün programlardan çı
karılmasını ve bunların yerine modern 
türk parçaları konulmasını emretti. İs
tanbul belediyesi konservatuvar tahsi
satını derhal artırdı ve radyoya bu in
kılaba yakışır bir program yapmasını 

şart olarak ileri sürdü. Konservatuvar 
Müdürü Yusuf Ziya B. hemen (türk mu 
sikisi bugünkü halile türklerin duygula
rını anlatamaz.) dedi. Yusuf Ziya Bey 
modem türk kompozitörlerinin eserle
rinden zengin bir program hazırlamak
tadır. Bu iste acele yürüneccktir. 

Bu sözüm yabana (hakiki türk mu
sikisi) adını taşıyan musikinin barlar
da. kahvehanelerde ve diğer umumi yer 
lerde cahnmaması icin Dahiliye Veka· 
Jeti bir nizamname yapmaktadır. Kö
çekler, zurnacılar, dansözler eski mu
sikiyi çalamıyacak ve oynryamıyacak
tır. Bunlar. nota ile çalınacak parçala· 
ra göre dans edeceklerdir. Ancak bin
lerce mızıkacıya modem türk parçala· 
rını nota ile ça1mağı kfm lSğretecek? 

Maamafih emir emirdir. Bu emrin 
istisnaya tahammülü yoktur. Bu güzel 
ve her bakımdan ilerlemeyi gösteren 
yeni reform-lan ne beklenebilir? Görü
nfü;e bakılrrsa birçok tingeneler, bir
çok mrzık""ctlar sanatkarlığa ve çiftçi
li w,e dönm"k mecburiyetinde kalacak
lardır. Clinkü bunlar için pulluk ve çc
kic kultanmak nota öğrenmekten kolay 
olacaktır. 

Türk dansözlerini görmek ve zurna 
ve tef dinlemek için yabancıların top· 
landıkları kahvehaneler ne olacak? 

Artık herhalde Çeko:;Jovak1ardan 
mürekkep orkestraların piyano ve sak
sofonlar ile Avrupa musikisine yakın 

yeni türk eserlerini ve opera parçaları
nı çalacakları muhakkaktır. Bu tedbir
de uyutucu dert ve elemlerle dolu türk 
musikisini çaldrrarak para kazanan 
'kahveciler ne olacak? Maamafih bunun 

karşılığını verenler yok değildir. Bu 
güzel reformu en büyük sevinclerle 
karsılryan içki aleyhtarları reisi ol· 
mustur.,, 

Makalede içki aleyhtarlarının bu 

reformdan ne kadar memnun oldukları 

söylendikten ve doktor Fahrettin Ke

rim Beyle İbrahim Zati Beyin Türki· 

ye gazetecilerine bay<matları yazıldık
tan sonra deniliyor ki: 

"Türk gençliği bu reformdan haki
katen CiOk sevinmiştir. Türk gencliği 

hnekar. sehvetli, insana intihar arzusu
ve iş kabiliyetsizliği veren bir musiki 
ritmi'ne uyarak göbek atan, kakaları-

nı oynatan mazlfım bakışlı ve fakat şüp 

heli kadınlara aldanmıyacak kadar mo

dem bir terbiye almış bulunmaktadır. 

Musiki bedbinlii{i tembelliği ve hil-

hana çirkinliği öldürecek bir mahiyet· 

te olmahdır. 

Mızıkacılar ne diyorlar: 

Gazete ilanları arasında sevdah tiir

küteri okuyan ve göbek atarak dans 

eden dansözlerin ilanları çoğalmaP,a 

b:ışlamıştır. Bu ilanlarda: "Genç ve 
büyük bir aşka kabiliyetli bir kız ev· 
len~ek arzusundadır. denill'l'ekterJir. 

Bu ilanlar aruında: .. göbekle ovnı~ 
yan yedi oyuncusu olan bir ~rk musi
ki heyeti yabancı memleketlerde iş ua
mııktad ır... diyenler de vardır. Diğer 

bazı ilanlarda ise "sabrk çalgıcı, eaki
den berberlik yapmış olduğundan ber
ber olmak istemektedir.,, gibi daha ağır 
vakalardan bahsedilmektedir. Ev kadı
nı olmak istiyen bazı kadınlar da var
dır. Bunlar arasında, tabii, hizmetçiJik 
iıti•1enler de bulunmaktadır. 

Notasız mızıkacılar arasında büyük 
bir hayret hülrihn sürmektedir. Bunlar
dan bazılan nota öğrenmei!e kalkışmış
lardır. Fakat muvaffakıyetleri azdır. 

Gençler az çok muvaffak oluyor1ar. 
kendilerine nota öğretecek muallimler 
arıyorlar, çatıııyorlar. İhtiyarlar ise 
ne yapacaklarını takdirden acizdirler. 

Mızıkacılar murahhas heyetleri ha
zırlamaktadırlar. Fakat yapacaktan te
şebbüsten bir netice hasıl olacağı n
mulmuyor. Bunlar cemiyet veznedarı
nı dikkatle takip etmektedirler. Bu ise 
cemiyetin diişmek Uzere bulunduğun

dan ileri gelmektedir. İŞ9İz kalan sev-

HAKlMl Y ETi MlLLl YE 

Yalnız fi o yefşir mi? 
Geçenlerde bu sütunlarda bir ameri· 

lan denizci yazıcrnın gelecek savaşlarda 
deniz lcuvvetluinin M j~Jer göreceği 
hakkında yazdığı bir makaleyi dilimize 
çevirip basmıştık. Bu yazıcı, donanma
nın bugün de. yarın da savaı değerin

den hiçbir .~ey kaybetmediğini, ve et· 
miyeceğini iddia ediyor; iddasına mi
saller ve deliller getiriyordu. 

Bugün de Deyi Meyi gazetesinde çı
kan (Savaş gemileri neye yarar?) baş
lıklı bir makaleyi türkçeye çeviriyoruz. 
Bu makaleyi yazan, Amiral Sir Viktor 
Stanlcy, 1926 yılrnda ingiliz bahriye
sinden tekaüt edilmiş ve geçen haziran· 
ayında ölmüstür: 

İngifö:ler bir ulus olarak ötedenberi 
ulusal korunma işleriyle yakından alaka
Jıdırlar. Bu iş, yorucu bir iştir; bitmek, 
tükenmek bilmez. Dai.na çalışmak, uğ
raşmak, büyük masraflar harcamak. iş

ten anlar adamların kontrolu altında 

bulundurulmak, ökonomiye uygun, sıya· 
saya denk tutulmak ister. 

Ben bu yazımda g~nel silahsızlanma 
meselesini, enine boyuna ele alacak de -
ğilim • 

Bu yol, çıkmaz bir yoldur. Bunu biz 
açtık fakat kimse arkamızdan gelmi
yor. Açıkça söylemek lazım gelirse, si
lahsızlanma isi yürümiyecektir. 

Bunu göz önünde bulundurmak ve 
elde fırsat ve imkan varken va:r:iyetimi· 
zi muhkemleştirmek doğru de@l midir? 

Bu vesiyle ile savaş vasıtalarımızın 

en ileri gelenlerinden, en çok para isti
yenlerinden birisi olan savas gemilerini 
ele alalım. 

.Ben o kanaatteyim ki bu büyük ge
milerin modası bir asır veya daha önce
ki kalyonların modası gibi süratle geç
mektedir. Onlar denizüzecinde harp e
diyorlardı. Onların denizin yüzünden 
baska bir yerde düşmanları yoktu. 

Gözümüzü bundan yirmi yıl öncesi
ne çevirelim. O zaman tayyareler, ço -
cukluk zamanında idiler ve denizaltı ge· 
mileri, daha ufaktı ve savaşlarda hatırı 
sayılacak derecede iş göremiyorlardı. 

Diinya savaşı başladığı zaman. ingi
liz donanması sef~rber olmuş, ve yanın
da filotillalar ol<'h;~u halde şimal denizi
nin sisleri icerisine dalmı!'l , U7.aklardaki 

da mızıkacılarına nasıl yardım edilebi
leceği bilinemez. Meselenin en mühim 
cihetini musiki aletleri teşkil etmekte
dir. Eski musikide kullanılan musiki 
aletleri terkedilecektir. Yeni çalgı al
mak mecburiyeti vardır. Bu yeni alet
ler ise r k pahalıdır. Mesela bir piya
no almak kimin aklına gelkdi (Piya
no) bilhassa musiki aletleri satanların 
vaziyeti eyileşmiş bulunduğundan, cok 
pahalıdır. Biitiin tasarruf pııraları bu
nun icin sarfolunacaktır. Kahveciler 
ise rakı sarfiyatının azalmağa baş1rya
caiTı ve bu yüzden iflas t"decekleri gü
nü beklemektedirler. Yalnız bira sat
ma(!& karar vermiş olanlara ne mutlu! 

Sevdalı doğduğu yerde öldü. Görü
nüşe bakılırsa türkler eski bir sevdalı 
türküsü din1emek için Vugoılavya'ya 
gelmek mecburiyetine kalacaklar. Fa
kat acaba bu scvdaJı şarkılarım hatırlı
yacaklar mt? 

Turcc Bukilitza 

(* ) "Vreme,, gazetesinin lstanbul 
muhabirir.in kullandığı bu "Scvdah \'e 
Scvdalinke, tabiri Sırbistan'da husu
si bir musikiye verilen isimdir. Buna 
(Bosanske sevdalinke Bosna ~vda 

türküleri) de denilmektedir. Muhabi
rin şark musikisi hakkında bu tabiri 
kullanması yanlıştır. Çünkü (Sevdalin-
1celeri) mülhem olan musiki şark musi
kisi değil, doğrudan doğruya tür1c halk 
musikisinin Tuna edebiyatıdIT. Bunlar 
Yugoslavya'da yalnız llosna'da değil, 

bilhassa Şunadya'da yaşadır. Bu ıarkı
lar arasrnda "Dilber., gibi birçok türk
çe sözlere rastgelinmektedir. Netekim: 

"Moy dilbere, ruja meya., 

"Ey dilber im gülüm benim,. tarkı

sında olduğu gibi. 

Zaten bu Sırp şarkısı makam itiba
riyle Tuna şarkılarından (k6~küm var 
deryaya kaqı) nın aynıdır. Tabii bu 
misal gelilii güzel gösterilmi§tir. Sırp 
halk musikisi doğrudan doğruya tür
kün Tuna halk musikisi edebiyatından 
doğmuttur. 

Tabii islavlığın bütün ritmik, dina
mik, harmonik, melodik, vasıflarını ha
iz olan ve Kolo denilen milli danslar 
bundan hariçtir. 

İngiliz limanlarına doğru yoJ almıştı. 
Şimdi, bu hareketi burada tenkit edecek 
değilim. O zaman için tutulacak biricek 
yol, bundan ba§ka değildi. Burada şu • 
rasını bclirtmei isterim ki gerek büyük 
donanmada, gerek kumandanlıkta vazi
felerini gayet iyi yapmış olan zabitler ve 
askerler aleyhinde bir şey söyliyecek de 
dt"ğilim. Ben de büyük donanmada üç 
yıl müddetle bir geminin kumandanlığı
nı yaptım ve amiral Celiko j)e amiral Bi
ti'nin kumandası altında çalışmakla kı
vanc duydum. 

Kumandanından en küçük neferine 
kadar kıra} ve donanmasının o günlerde 
di.ismanı a1t etmek yolunda gösterdikleri 
gayret. pek yüksekti. 

O nmanlarda pek müdafaasız bir va
:dyett<' hulunan Skafa Flov, derhal mü
dafaalı bir vaziyete getirilmiş, geçit yer
leri tutulmuş ve donanmayı denizııltı 

hücumlarına karşı korumak için miim • 
kün olan her tedbir alınmıştı. Hamdol
aun, orada en tabii müdafaa tertibatınr 
tabiat almıştı. Kuvvetli akrntılar bize 
gelecek hücumlara mani oluyordu. 

O günlerde bile deniza1tı tehlikf"si bu 
kııdar hatırı sayılır hir halde Mi. Biz bu 
savaş silahının ilga t"dilmesinden hoşlan
sak da bir takım uluslar böyle bir şeyi 
akıllarından bile geçirmemektedirler. 

Bir zamanlar, hu memleketi korkut· 
muş olan biricek düşman vasıtasının de
nizaltı gemileri olduğu hatırlardadır. 

Halbuki o zaman. büyiik donanmanın 

otuz zırhlısının kılma bile hata gelmiş 
değildi. 

Bu dediğimiz yirmi yrl öncesine ait 
bir hikayedir. Bugün ondan daha sun -
turlu bir tehlike karşısındayız ki bu da 
hava tehlikesidir. 

Bu tehlikeli silah ortada bulundukça, 
artık timanlanmızın tamamiylf' emniyet 
te bulunduğunu iddia edebilir miyiz • 

Bizim Nelson ve Rodney gibi bari -
kulade iki gemimiz vardrr. On beş mil
yon liraya mal olan bu gemilerin emsali 
yoktur. Fakat bir harba girişecek olur
sak bunların ne faydası olacak? 

Bunları herhangi bir düşman sahili
ne gönderebilir miyiz ve göndersek ne 
olur? Böyle bir filonun geçeceği her mil, 
denizaltı ve hava kuvvetlerinin hlicumu
na maruzdur. 

Kaldı ki bugün denizaltı gemileri ge
lişmiş ve sade bir hücum vasıtası olmak
tan çıkarak savaş gemileri arasına gir· 
miştir. 

Benim. deniz kuvvetimizi azaltmaya 
taraftar lduğum zannedilmesin bila
kis ordunun, donanmanın ve hava kuv -
vf"tinin birlikte artırılmasına taraftarım. 

Deniz ticaret yollarımızı emniyette 
bulundurmak zarureti bizi kuvvetli kTu
vazörlere muhtaç tutmaktadır. Yalnız 

bunların beslenmesi gerektir. 
Kısaca şunu söyliyeyim: 
Eğer biz kendimizi başka tilrlil hfr 

barba girişmeğe mecbur görürselr o za -
mjln filomuzun kuvvetli olmasında ne 
fayda vardır?,, 

Veni Japonya 
Son günlerde Paris'te çıkan "1934 

Japonyası,. ve .. dünyada Japonya., atb 
iki kitap yeni Japonyayı sıyasal, öko
nimik. soysal ve kültürel bakımdan tet
kik ediyor ve bu ulusun son altmıt yıl • 
danberi ilerJeyişinin tarihi sebeplerini 
gözden geçiriyor. Her iki kitabın yazıcı
lannın birleştikl~ri bir nokta nr: Bu 
da Mitsui ve Mitsubişi atlı iki ailenin bu
gün J aponyanrn hemen hemen bütün mü
esseselerini, bankalarını. tren ve vapur 
nakliyatını etlerinde tuttuklandır. Fakat 
her memlekettekinin aksine olarak bu ai
leler, beynelmilel büyük zenginler ol· 
maktan ziyade her şeyden evet Japon -
durlar. Bunların kullandıkları sıyaıuı ttt> 
kı bir hükOmet sıyaıasına benzer. Para 
kazanmayı tabii istemekle beraber, ulu
su zengin etmeyi, kudretini artırmayı da 
kendil~rine ülkü ediniyorlar. Birbirleri
ne rakip olduklan halde. Japonya'nın 
yüksek menfaatleri bahse konduğu za
man mÜ$terek düşmana karşı birleşiyor
lar. Bu iki aile tarafından hazırlanıp 

ortaya konulan ve altmıs senedenbcri 
de bunlar tarafından idare edilen japon 
ökonomisi. bunların vaptJğı teşkilat ve 
memleket içinde rekabet olmaması yü -
zü11den bu kadar ileri gidebilmiştir. 

Japon ökonomisinin ilerlemesine bü
ktlmet de sanayi ve alıt verişi raıyona -
lize etmek. satmak ftya almak için fab
rikacıları birlikler yapmağa mecbar tut-
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13 ikinci kanun 
Lö Pöti Marseyyez gazetesinde St~ 

fan Lozan Sar'm Almanya'ya geçmesi "e-
ya statükonun kalması ihtimallerini 
tahlil ederek diyor ki: 

Sarlılar Almanya'ya geçmek lehinde 
rey verirlerse, Almanya·nın hiıkmü al• 
tından bir müddet için çıkarılan bu ye
rin ona geri verilmesiyle iş bitmiş ol• 
mu yor .. "Ren .. meselesi gô7.ümüzün ö • 
nündedir. Herhangi bir topr k parçası • 
m geri alan Almanya hemen "r"'ukabe·. 
le bilmisil .. e, zulüm ve tazyik başlıyor. 

Avrupa böyle kanlı sahneler karşısında 
eli bağlı mı duracak? Ahrnların Sar'a 
girmesiyle baslıyacak zulümlerden kor· 
kan yüz elli, iki vüz bin zavallının ye • 
niden dehşet içinde k<:çmalarını görecek• 
miyiz? :Bunlar nereye gidec,.kler? Fraıı• 
sa bir defa daha, dünyanın her tarafın
dan kaçanların sığınağı mı olacak 

Madenlerin de vaziyeti gözden ge• 
çirilmeğe değer. Vakıa muahedenin ah• 
kamı açıktır: Madenlerin Almanya tara• 
fından satın alınacağını, değerlerinin 
altın olarak ödeneceğini ve değerin, ÜÇ 

eksper'in ekseriyetle vereceği kararla ta• 
yin edileceğini söylüyor. Fakat muahe
deledn değeri ne olduğunu. eksperle
r~n verecekleri kararların ne derect"ye 
kadar tatbik edildiğini yavaş yavaş anla 
mağa başlıyoruz. Muahede: "taaıirat 
komisyonu uluslar birliğinin talimatı <!a
ircsinde, alman borcunun ödenmesini te
min t"decektir . ., diyor. 

Bugün tamirat komisyonunun ner · 
de olduğunu bile bilen yok! Almanya'ra 
borcunu ödetmek de bugün kimsenin e
linde değildir. Zaten bir kaç gün ev 1 
doktor Şaht, "borç, para olunca ödenir, 
olmayınca ödenmez . ., dememiş miydi? 
Almanya'n.n, Daves ve Yung istikra la· 
rını olduğu gibi, Sar madenlerinin pa• 
rasını da vermiyeceğine emin olalım. 

İşte 13 ikinci kanunda Sar Almanya'ya 
dönmek kararını verirse bizi bekliycn iş• 
Jer bunlardır. 

Sarlılarm statüko lehinde rey venne
lerini kabul edelim. Ozaınan da iş bit• 
miyor, başlıyor. 

Her şeyden önce işin iç yüzünü göz ... 
den geçirmek gerektir. Statüko lehinde 
rey vermek istiyen Sarlılar düşüncele
dni açıkça söylüyorlar: 

- Biz almanız ve günün birinde ge
ne anayurda bağlanmak isteriz, anc k 
Hitlerci rejimden korktuğumuz için. o• 
nun elinden kurtulmak üzere statüko le• 
hinde rey vereceğiz. Hitler iş başındatl 
çekildiği zaman yeniden anayurda bağ" 
Janmayı istememize hiç bir engel yok• 
tur_. 

O halde, statüko Almanya'nın iç sı • 
yasasına bağlı olan geçici bir şeydir• 
Hitlerin hakimiyeti Bcrlin'de yıkıJdığl 
gtin Sar'<la her şeye yeniden bac;lamalc. 
gerekecektir. 

•. Sar işi cndiyşc vericidir. Bu İŞ. 
Avrupa'nın ıs yıldanberi halle mecbll' 
olduğu en korkunç işlerden biridir, çtııı• 
kü hal sureti önceden hazırlarunarnıf .,. 
bu hal işine reislik yapacak olan hakerO 
- yani uluslar birliği - biç bir zaınall 
maddi bir otoriteye sahip olmadıktaıl 
baska, manevi otoritesinden de çok ~r 
betmiş tir. 

Biricik umut, Avrupanın yerine Fran" 
sa'nm ne yapmak gerekeceğini gc;rtı1' 
bunda 1srar etmesidir. 'Bunun için d• 

._.,ti 
önünde daha iki ay var. Fransa bası,...: 
kar. sakin, metin durursa ve bilhassa bit' 
liği bozmazsa, bu iki ay ona yeter. 

~ 

rnak suretiyle yardım etmiş. işçi ye~ 
yelerinin ucuzluğu, japonların ks~ ·ıı 
düskünü olmamaları ve orada fakirhl.:.. 
ayıp sayıJmamast gibi sebeplerin dt t\Jf• 
ilerleyişe büyük faydası dokunmut .

1 
.. 

Derin bir c;efalet içinde olan japon le~ 
1üsü, bu sefaletten kuvvet almakta. tJ • 

sun büyük bir parçası komşu hü1<0~ 
terin topraklarına aaJdırmağa bu kıl,,..,., 
tin tesirivle hazırlanmaktadır. ordU;_ 
en büyük kısmı aç kalan köylUlefıcet" 
mürekkeptir. Bunlar da yeni meml.t bııl
ter zaptetmek, yeni yasama çart'ld1 

mak arzusiyle yanıyorlar. b 
Japonya ic;in dünyaya yavıınıak ti"' 

yük bir ihtiyartır. Cürkıi resmi tahtı'"* 
lere göre nüfl•su 1945 te 76 dl~~i~ 
1964 te 107 milyonu bulacaktır. Şı J • 
müstemlekeleriyle ber b-r 1950 dl" ıctı'' 
t>Onya'nın 200 mi'von nüfusu ot~e~e r 
Onun için bugün "iapo., t•hli1':C9'• 
len şey geçici de<Yildir. Bu t hli!<t'~" 
emareleri görüldü. Gelecek vıııar 

1 japonların .. zaptetmek. yahut ı; 
hususunda bir karar vermeleri ı ""' 
cektir. Lö ft1aı• 
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.,!.nkara Halkevinde 

İkbsatçılarımı~ıu 
Yüksek İktısat ve Ticaret tahsili 

görenler cemiyeti geçen yıl olduğu gi
bi bu yılın da konferanslı toplantıları-
nın ilkini evelki akşam Halkevinde 
Yapmıştır. Ankara'daki iktısatçıların 
Pek çoğu gelmişti. 

Bu yılın ilk konferansı "para,, üstü
ne verilmiştir. Paranın üç temel prop
leminden qualitatif -; statik proplemi 
iistıine cemiyet reisi Aydoslu Sait Bey 
IÖylemiş ve para nedir Nasıl olmuş
tur' sorgularına cevap olacak noktala
rı anlatmıştır. 

Bundan sonra reis, Lozan üniversi
tesinde okumuş genç arkadaşlarından 
Adnan Kazım Beye söz vermiştir. Ad
nan Kazım Bey de paranın quantitatif
dynamique proplemleriyle modalite 
Proplemleri üstünde konuşmuştur. Kon 
ferans, herkeste ciddi aliika uyandır
ırıış, ve arkasından yapılan ilmi müna
kasalar da toplantıyı daha fazla fayda
landınnıştır. 

Aydnslu Sait Beyin konferansınrn 
hulasası: 

Para meselesinin özü: 
Para, insan yaşayışına sıkı bağlarla 

~ğlıdır. Onun için bu mistik görünüş
lü ökonomi vasıtası. çok eski zaman
lardanberi pek cok k;ı.faları düşündür
tnüs ve yormuştur. Nüsıl oluyor da şı
ltır sıkır eden bir maden parcası veya 
bizim zamanımızda oldı iTu gibi hasır 
hu ur eden bir kağıt parcası in""nh
hğın mutlulu ~unda ve dertlerinde bu 
k dar "'eni öl ülü bir rol ovnıvor' Pa
ra l" Jir? Nasıl olmuştur? Para nasıl 
bir güç tasır ve ne çeşit gtlcler varata
bilir' 

İ<ıtc para meselesinin kökleri hu sor
ı::t.ılar içinde gizlidir. Bu sorgulara ve
rilen ·cevaplara qualitatif - Statique 
Problemler diyebiliriz. Kcılitatif yani 
vasfıdır, çünkü paranın özünü işler. 
Sta iktir, yani parayı zaman mefhumu 
Ü ti.ine ve d!!nna çıkararak araştırır. 

Bundan sonra ikinci bir sor~u kar
şı rl"da kalıyoruz: Görüyoruz ki fiat
lar inip çrkryor. Daha başka bir anla
t:sla, paranın değeri inip çıkıyor. A

caba bu değer değişimi neden ileri ge
liyor 

l te bu sorgunun meydana koyduğu 
Probleme de Quantitatif - Dynamique 
adını verebiliriz. Çünkü bu sorgunun 
Cevabında biz, miktar bakımından cle
i:işimleri "e zaman içindeki dinamik 
gorünüs ve oluslan araştırıyoruz. 

:Su iki problemden ayrıca ve fakat 
bu ikisine dayanarak beliren üçüncü 
b" ır problem daha vardır. O da, para 
:•sıı olmalıdır. ki alış veriş vasıtası ve 
.'8an ölcüsü gibi işlerini eyi görehil-

8~11? Bu ilcüncü probleme modalit~ va· 
~ paranın kullanım kural ve yöndem
. rı J>roblemi diyebiliriz, ki bu. daha 

:!"1de bir ökonomi sıyasası problemi-

(/\rkadaşımız Bay Adnan Kazım bu 
~attıgwım problemlerin ikinci ve ücün-Cli ~ , 
i .•unc dokunarak konuı>acaktır. Onun 
~ırı h.!n de ilk problem üstünde birkaç 

t SÖylemeği favdalı buldum.) 
Pııalitatif - Statik. para problemi 
l>ara nedir ve nasıl .'.>lmuştur? 

1'ı l>ara günlük ihtiyaçların zoriyle 
lıacYdcın:ı P,elmiı;tir, Yiveceği, giyeceği, 
\ tın 1C'r.ğı r,ibi yaşama jhtiyaçlarını 
Cn,ı· . • 

İat 1."1 vanan ve baskasından hır şey 
lııs"~ 1.ven ailelerden toplanmış bir u
dı 1

" 1nde belki paraya lüzum kalrnaz-· n 'lrtı u ulus, başka uluslardan bir şey 
ltıııı k ve paranın daha ziyade böyle u
tcı rarası alış verişten doğduğunu 
llternıektedir. 

11 '/arada sayma ve hesap etme iki farık
lçin an~ tır. On ölçek buğday almak 
~tıl hır öküz vermek kafi geldiği za
dc~c~~ Yalnız saymak yetiyordu. Fakat 
~1 

1 tnaden kullanmanın ilk zaman
~frı tıda olduğu gibi on ölçek buğday 
.. trttı ltlesela elli gram altın veya gümil~ 
11'ca;k fideti gelince hesap etmek de 
1-tr atıniştir. Bu bir gUçlliktU. Sonra
llladcn~ııı. günıuş ve bakır gibi değerli 
llcrı p erden şu bizim bildiğimiz ma
~liıtıu ~~lara benzer büyüklü ve kü
'-rı•rıc 01Uınlcrle paralar basılmağa bas 
)aıtııt a hesap etmek zorluğu kalmamış 

llar saYtnak yetlşivermiştir. 
~arftr ada değer ile geçer de iki farklı 
'ddc~·. I>cğer, paranın içinde bulunan 
~\tlet ın defcridir. Geçer ise paraya 
~fıl\da'l/e onun işini yapan kurum ta-
~ n b". 

tı d .. ~ ıçılen ve herkese belli edi-
~ "ı;Crd" 

\>ctlid· ır. Bu iki nokta çok ehem-
ır. 

bir toplantısı 
Konferansçı burada paranın tarih 

içindeki istihalesini ve buna ait olan 
nazariyeleri anlattıktan sonra bugünkü 
para esasına gelerek demiştir ki: 

Altrn mı, kağıt mı? 
Paranın insan yaşayışına sıkı srkıya 

bağlr olduğunu baslangıçta söylemiş

tim. Paranın tekamülü yolu da insan ya 
şayışının tekamülü yolu gibi, zikzak, 
hatta ilerili gerili bir yoldur. Onun 
icin paranın bu anlattığım oluşu da, 
belki bövle düz bir vol üstünde olma
mıştır. Cemiyetin Pıtivadariyle, şuu

ru. tek insanınkinden daha baskadır ve 
karışıktır. 

Onun daha hususi bir oluşu vardır. 
Alışkınlık denilen zencirler, ihtiyaçta 
şuurun aynı adımı atmasında. birlikte 
vürümesine çok zamanlar engel olabi
lirler. 

ı 716 yılında Fransa' da henüz çocuk 
olan onbesinci Lui'nin vasiliğini ya
pan Diik Dorlean John T~aw'ı çağırmış 
ve Law da para islerindeki. birçoğu 
pek doğru olan. anlayışlarını tatbik et
mişti. Netice felaket oldu. 

Fransız inkılabı zamanları toprak re
hini üzerine assiımatlar çıkarılmıştır. 
Bu da iflas etti. Fakat 1924 te Alman
ya'da Rentenmark denilen para hemen 
ona yakın esaslarla ortaya atılmış iken 
hövle bir felaket olmadı. Nicin? Cünkü 
~aha t"'velki savdığım panikler tama
men dl'~ilse l ile gene büyük ölçüde 
yersiz idiler. Ve henüz her parçasiyle 
ve her yerinde c;uurlu ve plfinlr bir 
devlet otoritesinin. tam manasiyle ulu
sal ökonomi anlayışının. i'lconomik ya
pıslara hakim olamamış bulunmasının 
birer neticesi idi. 

Hulasa: para, altın mrdır, kağıt mı
dır diye bir sorgu artık doğru değil
dir. Çünkü para ne altındır, ne de ka
ğıttır. O, b~shbaşına bir ökonomi un
sunıdur. Bir kunım ve bir diizendir. 
Ama o k5.~ıttan da olabilir altından da. 

Paranrn t!Ördüifii i~ler· 
Para: 
Genel alış veriş vasıtası, 

,, ödeme .. 
de~er ölçüsü, 

7"man ve mekan içinde değer taşı
ma ve sakl::ıma vasıtası islerini görmek 
tedir. Fal<at para biitün bunlardan üs
tün ve hepsini icine alabilecek bir bü-

yük is daha görmektedir ki, o da bil
tiin ökonominin, dahası var, bütün ulu
sal yasıyan en ehemmiyetli düzenleyi
cisi olmrktır. Burada biraz duralım: 

Biliriz. ki para, ilk zamanlarda yal
nız bir ökonomik ditzen idi. Fakat o, 

ulusal yasayışta oynadığı rol ile çar
cabıık devletin özenini üstüne çeltmiş
tir. Cemiyetin mutluluğu ile dertleri

nin bu sihirli vasıtaya sıkısıkı bağlı 
olduğunu devlet eyice sezmiş ve anla
mıştır. Böyle güçlii ve sihirli vasıta, 
şunun bunun elinde ve keyfinde bıra
kılamazdı. 

İşte böylece para, ökonomik yapışla
rı gittikçe genişliyen ulusal yaşayış 
içinde, tıpkı devletin lianun ve nİ7.am
larr gibi, yüksek ulusal düzenin temel 
direklerinden biri olmuştur. O artıli, 

sade ökonomik değil, belki geniş ölçü
de sosyal bir vasıtadır. 

Eğer ökonomik yapışlarda sermaye, 
vazgeçilemez bir unsur ise, devlet de
nilen yüksek düzenin ve kurumun ser
mayelerinden birisi ve pek ehemmiyet
lisi de paradır. 
Karşımızda bir sorgu daha beliriyor: 

Aacaba, tarihi oluşunu ve gördüğil 

işleri anlattığımız para denilen düzen 
ve kurum. yalnız sınrrlan kapalr bir 
ulus içinde değil de, uluslararası yaşa
yı~ ve yapışlarda da bu biçim ve liu

rumi y le aynı dirilik (hayatı) rolü oy

nryabilir mi? 
Eğer uluslar arasında sıkr, biribirf • 

ne uygun ve güven verici antlaşmalarla 
bir düzen kurulursa para; hiç de bir 
mata, bir altın, bir gümüş veya bir ka
ğıt olmadan ve fakat elde-ki imk~~lara 
göre bunların biribirinden veya oteki
den veya bilsbütün başka bir şeyden 
yapılarak niçin bu rolti oynamasın? 

Zamanla parayı öteki metalardan, 
altından ve gümüşten ayırarak ona haş
ir ba§ına bir geçerlik veren ulusal (). 
konomi ve ulusal devlet kurumu yeri
ne, evrensel bir ökonomili, siyasal, hat· 
ti ıoysal bir kurum ve düzen ona tari
h! tekamülüne uygun bir biçim elbette 
verebilir. Bu buna da inanıyoruz. 

clAKH.lIYETI r.~ILLIYE 

I ~~~ı~~·=b~.?~~~I::: ·~ 
atinde doktor Abdülkadir Bey kuduz 
mücadelesi adı altına bir konfrrans 
veri. Bu konferansta köpek, kedi ve 
farelerin adamlar için ne kadar kor
kunç bir tehlike oldukları anlatıldı. 

Kuduzun yalnız köpekte olabilece
ğini sananlar kedi ve farenin de o ka
dar tehlikeli olduğunu öğrenmeleri 

her halde çok faydalı olsa gerektir. 

Doktor Abdülkadir Bey kedilerin 
bilhassa çok yavrulayan dişilerinin, 

yavrularının da yardımı ile kuduzu ko
layca yaydıklarını söyledi. Bundan 
başka köpeklerde kuduzun çabuk belli 
olduğu halde kedilerde pek güç ve geç 
belli oldğunu, kedilerin, kedi yavrula· 
rının salyalarile kuduzu kolayca yay
dıklarını anlattıktan sonra farelerin 
pek büyük bir tehlike kaynağı oldukla
rını ve bunların ortadan kaldırılmala
rının her ev için baş bir İ§ sayılmak Ji
zım geldiğini söyledi.. Abdlilkadir Bey 
bu konferansile köpekleır gibi kedi ve 
farelerle de mücadele etmek Hizumunu 
pek güzel izah etmiştir. 

Doktorumuzun değerli konuşmasın
dan sonra Ulvi Cemal ve Necdet Rem· 
zi Beyler Hasan Feridin keman Süitin
den parçalar çaldı. 

Müzikin ardından pek orijinal bir 
kombinezonla piyano akkompanyimanı 
ile şiir dinledik. Ercüment Behzat Bey 
Stnfonisi'ni okudu. Şiir ve piyano blıi
birine eyi ortaklık ve arkadaşlık etti
ler.. Bu tecrübenin ilk olmasına rağ

men çok muvaffak olduğunu bilhassa 
söylemek isteriz. 

Provalar yapılır ve daha hazırlıklı 
davranılırsa (şiir-müzik) parçalarını 

pek mükemmel ve çok beğenilen birer 
sanat eseri olarak dinliyebileceğimiz 

muhakaktır. Böyle bir orijinal tertibi 
düşünmüş ve başarmış olan Ercüment 
Ekremi kutlarız. 

Bundan sonra Ercilment Bey yalnız 
olarak siranosunu okudu. Necdet Rem
zi ve Ulvi Cemal Rahmaninof'un aere
nadını, Dosseç'ten Gavo'yu ve Karya
kov'dan güneşe duayı muvaffakiyetle 
çaldılar. 

Bu akşam bizi en çok Uzen milhen~ 

dis Muzaffer Beyin radyo amatörleri
ne vermesini beklediğimiz konferansı
nın rahatsızlığından dolayı gecikmiş 

olmasıdır. 

Bu vaziyetten dolayı bu akşam daha 
uzun süren bir müziği dinledik. Mil
zikten sonra ajans, ofis haberleri ve.o 
rildi. 

Bu akşamki program şudur ı 
(19,30 dan 21 e kadar) 

10 - Çocuk saati 
15 - Musiki: 

Cemal Reşit .. Türk sahnesin
den parçalar 
Piyano Ferhunde Ulvi 

10 - Ev kadınına öğiltler 
20 - Musiki 

Albeniz Suite E&pagnole 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

10 - Maarif Vekaleti saati 
15 - Dans musikisi 

Haberler 

İstanbul radyo programı 
S..t 12.30 dan 13.30 a kadar plak 

neıriyatı, 18 den 19 a kadar Tokatliyan 
oteli orkestrası, 19 dan 19.30 a kadar 
çocuk saati, hikayeler, 19.30 dan 19.40 a 

kadar dünya haberleri, 19.40 dan 20.40 a 

kadar plak ile neşeli musiki, 20.40 dan 
21.15 e kadar nqri eınasmda ilan edile
cektir, 21.15 den 21.30 a kadar Ajans ha 
berleri, 21,30 dan 22 ye kadar radyo or
keatrası, 22 den itibaren radyo cu ve 
tanso orkestrası. 

Bugünkü Avrupa 
programlarından 

seçmeler 
KONSERLER: 
Saat 
19.00 Viyana'da Şubert 
20.00 Bükreı'te senfoni 

20.15 Varıova'da senfoni 
20.45 Roma'da büyiik konser 
21.JS Bükref'te senfoni 
21.45 Lükeemhurs'da ıenfonı' 
OPERA n OPERETLER ı 
Saat 
15.45 
18.00 
18.25 
19.00 

Vartova' ela op.-et 

Briiluel'de Safo 
Laypzig' de operet 
T•luz'd.~ ... .. 

.. -
11· svelcil Pasa ile Nafıa ve l~tısat 

' ' 
\ 1 ekillcrimizin Ereğli ve Eskiş,_.Wr 

ziyaretlerin den belgeler 

.1~velıil ismet Pasa ile Nafıa ve lktısat VekiJJerimlz Bor'da coşkun 
tezahür le lrarp lanmı~lardu. • 

Ba1=•1dl/rrılz Bor'da hükfimet dairesini, belediyeyi ziyaret ettiler, esnaf 

mümessilleriyle ve bilhassa dericilerle ~örüstüler. 

ismet Paşamızla Vekil Beyler Eskişelıir de kalabalrk bir halk kütlesi ve mektep

liler tarafından sevinçle karşılandılar. Eskişehirliler lnönülerin kahramanın~ 
bir daha karşılamakla en büyük bir zevk duymuşlardır. 

J1aşvekilimiz Eskişehir'in büyük dcmiryol müesseselerinin modern tcC'hı 

veni hastsı hanesini ~tılar. 

B11fvekil PJlf• Eslıi~ehir ıeker labrik.uı 1a yemden eklenen yrnı ya"'13T1 ac
poları, vagon yükleme oto rnatik düzenini gezdıler. 
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• 
iki ·modern ev • • 

proıesı 
Ankara bahçeli evler yapı kooperatifi münasebeti le: 

Kooperatifin ortak namzetleri Anka
nnın en büyük ihtiyacı olan aile evleri
ni bir an evel yapabilmek için ıuurlu, 
hararetli, münakaıalı toplantıları ile ni
zamnamesinin ilk esaslarını ortaya koy
"lllUflardır. 

Nizamname takriben ıeksen maddeli 
bir eser halini almııtır. Ortak namzet
lerinin gece yarılarına kadar süren pek 
kuvvetli ve isabetli münakaşalarla vücu-

. '" "· .'!ıl ... 
.,,, . 
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ela getirdikleri bu nizamname, mevcut -
lan içerisinde en yenisi ve en kuvvetlisi 
aayılmağa değer. Yakında nizamname
nin umumi heyete götürülmesi için çah
tılmaktadır. 

Umarız ki kooperatif evleri ve ma -
halleai Avrupamn en modern mahallele
rine bile nümune olabilecek kadar güzel 
yapılacak ve fennt vasıtalarla cihazlana
caktır. 

Evlerin yapılacağı arazi parsellere 
taksim edildikten, toprak altı çalışmala-

n, su, bavagazı, elektrik, telefon tesisatı, 
bnalizuyon yapıldıktan, çöp borulan 
•öıendikten, posta kutuları, imdat kulü
J,eleri, 10kak lambaları yerlerine kon -
• uktan ve tertibatın uçları parsellere çı
kanlıp evlere bağlanacak hale geldikten 
sonra aaıl yapılara başlanacaktır. 

Ortakların medeni ve müşterek ha -
J&tta lüzumlu olan işlere de ehemmiyet 

lT ••• 
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verecekleri tabiidir. Mahallenin mekte
bi, kütüphanesi, konferans, idman, ida
re meclisi, dans salonlan, reviri, çocuk 
bahçesi - mahalle büyük olursa - si
neması da olacaktır. 

Böyle yüksek ihtimamlarla vücuda 

getirilecek olan kooperatif mahallesinin 
bir kaynaktan ısıtılmasına, evlere kıım 
sıcak, yazın serin havanın dağıtılması
na çalışılacaktır. 

Sevimli Ankaramz için pek lüzumlu 
olan bu büyük işi başarmağa savaşan 

ortak namzetlerinin çalışmaları yalnız 

şahıslarına ait bir meseleden ibaret de • 
ğildir. Şehrimizin iyman işi de bir kol· 
dan halle doğru yürütülecek demektir. 

_\ \ \] 
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Yurdun şenlenmesi ise türk soysalının 
savaşları başında gelen yüksek dilektir. 

Modern mahallenin vücuda gelmesi, 

modern esaslann kabulüne bağlıdır. Bu 

sebepledir ki arsanın seçimi işi bir ta· 

raftan yürütülürken, diğer taraftan da 

türk miymarlarmm kabiliyet ve iycat fi

kirlerine (bir müsabaka tarzında) baş 

vurmak lüzumu ortaya çıkacaktır. Bu 
müsabaka iki kısma aynlacak; biri aile 
yuvalarının iki, üç, dört, beş odalı şe . . 

1 
1 

• 
' 

nin umumi kuruluşu ve bu kuruluşta ye
rin altında ve yerin üstünde yapılacak 
işlerin canlandırılması olacaktır. 

Bir çok yıllar çok tamire ihtiyaç ha
sıl etmeden yaşayacak ideal bir malzeme 
ve ideal bir inpat tarzı bulunması mo-

-· --· 
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killeri diğeri de en modem biı mahall~ 
dern miymarhk fen ve sanatının en aon 
muvaffakiyetlerinden istifade edUmeal, 
evlerin fenni, sıhhi, iktısadi, kullanııtı 

olması müsabaka ıartlan uaama 1ıire
cektict 

16 eylı11 934 tarihli ve 4 724 ilncO sa
yımızda: 

Paris'te modern aile evi müsabakasın
de birinciliği kazanan projeye ait tet -
kiklerimizi yazmıştık. Bugünden iyti -
haren de müsabakaya konan diğer eser
lerin neşrine başlayoruz. 

Hatırlatmak isteriz ki; Paris'teki mü
sabakada birinciliği kazanan miymara 
elli bin frank verilmiştir. Lakin müsa • 
baka için de ağır şartlar koşulmuştur. 

Müsabakada mtikafat ve derece kazan
mak meselesi ehemmiyetli bir dönüm 
noktası olmakla beraber, proje tertibi 
işinin zevk ve arzuya dayandığı da unu
tulmamalıdır. Paris müsahakasmda, 
jüri heyeti ise ameli ve nazari, iktısadi 
yüzlerinden bakarak kıh kırk yarmak 
suretiyle vazifesini yapmıştır. 

Birinciliği kazanan projeyi zevk ve 
arzusuna elverisli bulmıyanlar da olabi
lir. o zaman diğer planların gözden ge
çirilmesi bir ehemmiyet alır. 

Yazılarımızı ve neşrettiğimiz proje -
leri. Ankara bahçeli evler yapı koopera
tifinin ortakları ile. bu iş için açılacak 

miisabakaya girecek miymarlarımızın 

tetkik ve seçim gözlerinin önüne koy . 
makJa vurttaslık bakımından bize düşen 
ehemmiyetli bir işi görmekte olduğu • 
muzu umuyoruz. 

Proje numara - 1 : 
Çok dikkatli tetkiklerden sonra vücu

da ~etirilmiş bir eserdir. Odaların 

ebadı (taksimler) yeter ve kullanışlıdır. 
Eserde umumi hacmin en az hadde in · 
dirildiği görülmektedir Binanın arsaya 
tathiki ktısurs..ızdur. Bahceye cok yer bı
rakdmıc:tır. Dar geçitlerden sakrnılmış -
tır. Kiilfetsiz bir değişiklik ile bina, iki 
ev halinde bile kullanılabilecek kabili
yettl'dir. Mivmar projesini kapı ve pen
cerelere boğmamıstır. 

Jiiri hC'veti merdivenin şekline iytiraz 
ctmiı:.tir. Bize de kalırsa giris yerinin 
oturma odasından olması kışın (fena mev 
siml~rde) mah:rnr teşkil eder. İmkan elver 
seydi eve mutfak tarafından giriş yeri 
vermek daha kullanışlı bir şekil olurdu. 

Diğer geçitlere oturma odasından ge
çerek gitmek lazımdır. Şu halde her za
man oturma odasının sükuneti bozula -
cak d('mektir. 

Alt katta tuvalet mutfak da üst kat
ta hanyodadır. tuvaletlerin ayrı hölme
lere konması daha muvafık olur. Ön cep
heye göre. arka cephe daha iktısadi çi
zilmiştir. Üst katın odalardan başka 

bölmelerinde yalnız banyo salonunda 
pencere vardır. Taksimlerin diğer du -
varlaı ı kapalıdır. İç miymarlık bakımın

dan günün modası tamamen tatbik edil
miştir. Pencere ve kapılar iç yüzdedir 
ve bir korniş altına alınmıştır. 

<Sekil: 1, 2, 3, 4, 5.) 
Proje numara - 2 : 
Katlar ve katlarda bölmeler zevke, 

iktısada, sıhhate çok uygundur. Bir nu
maralı proje ile mukayese edilirse aynı 
fayda ve mahzurlardan bazıları bu eser
de de mevcuttur . 

Oturma odasından diğer kısımlara 

geçilmesi mahzuru birinciliği kazanan 
Nuvello'nun projesinde de vardı. 

Odaların taksimi, pençerelerin terti
bi hususunda eserin sahibi kuvvetli bir 
zevk yaşatmıştır. 

Teknik noktalardan da: 
Duvarların (isothenn) olması, ön kor

nişlerle münasebetli surette süslenmesi, 
bacaların içerden yapılmayıp dışta elve
rişli yerlere konması binaya sıhhi ve gü
zel vasıflarını kazandırmıştır. Dış man -
zarası biraz sadedir, lakin umumi heyeti 
ile elverişli bir aile evi olmağa yaraş -
maktadır. 

Bahcenin ayrılması ve süslenmesi iyi 
düşünülmUştUr. 

1- numaralı oda 
2-

" 
,, 
,, 

3.00X3.6S 
8.00X3.2S 
2.2SX2.30 3-

Salon 
Antre 
MutfalC 

1-40Xl.75X 4.40XS.35 
'Z.30X1.20 
Z.3SX2.25 

ebadındadır. 

Mutfakta bulunan fenni ve sıhhi ede-
vat: 

1 - Hava gazı ocaktan 
2 -Hava gazı otomatı (sıcak au lcln) 
3 - Çift tat tekneler, filltreler. 
4 - Çalııma masaaı 

5 - Yemek dolabı 
6 - Gazlı ısıtma ooalr (kalorifer 

kazanı) 

7 - Su ve ı•ır tealatı (takılın yed) .. · 

8 - Fazla eşya koyacak dolap. 
izoterm duvarlar: 
Birinci tabakası: Sıva 
İkinci tabakası: Tuğla 

ÜçUncü tabakası: Hava payı (boşluk) 
Dördüncü tabakası: Alöminyom (saf

ha halinde) 
Beşinci tabakası: Hava payı (boşluk) 
Altıncı tabakası: Tazyik edilmiş saz 
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(tuğla teklinde) 
Yedinci tabakası: Sıva. 
8 - Duvarlann genişliğine b:t., •amf 

(demir) parçalan 

9 - DuvarJann uzunluğuna ba~l:t\ 
ma (potrel) parçalan gibi ktsımJardaı( 
yapılır. 

yapılır. (Sekil: ı. 2, 3, 4, 5, 6, 7.) 
EKREM FU'{f 
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131 l N C l SA Y ISI 
Londra - Melbum yarışını kazanan tayyarenin ve uçu· 

lan etapların vaziyetini gösterir fevkala~~ sanatkarane 
·yapdmış bir kapak içinde çıktı. 

İÇİNDEKİLER 
• Havada Emniyet 

torlu bir bombardnnan tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir "tavsiye milnasebetile (fıkra) 
- Ank&ra'da ayaktopu oyunlan V. S. 

Mabmut Belil 

Kaya 
' 
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Divanı ··hasebat 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebat mürakıp muavinliğine istekli olanla
!J.n sayısı açık yer sayısını aştığından önce de ilan edildi
&ı Üzere bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

1 - Bu imtihana 15-11-934 tarihine kadar arzuhalle 
~~na müracaat ederek vesikalarını venniş bulun~nlaı 
-ee oncek,i şartlara göre müracaat edecekler kabul edıle
Ctktir. 

2 - İmtihan Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. İs
tanbul'daki imtihan için İstanbul'da yeni postahane bi~a
lllada Divanı Muhasebat mutemetliğine müracaat edile
~ imtihan heyeti ve imtihan mahalli hakkında iyzahat 
aı.ııabilir. 

1 
Ankara'da imtihan Divanı Muhasebat binasında yapı

lcaktır. 
3 - İmtihan 8 kanunuevel 934 cumartesi günü öğle-

c!en sonra yazı ile yapılacaktır. 
4 - İmtihanın nelerden yapılacağı aşağıda yazılıdır. 
? - Ticari def ter tutma usulü 
2 - Muhasebei umumiye kanunundan verilecek bir 

~t)Ja birkaç maddenin tahlili. 
3- Divanı Muhasebat kanunundan verilecek bir veya: 

birkaç maddenin tahlili. 
4 - Memurin maaş ve teadül ve harcirah kanunlarına 

temas eden bir meselenin halli. 
5 - Hesap (faiz, iskonto, tenasüp) 
6 - İlmi mali: bütçe nazariyatı ve Divanı Muhaseba

tın bütçe hususunda vezaif ve salahiyeti. 
... 'J - llmi İktısat: (Evrakı naktiye, kambiyo, mesku-

ltat bahisleri) (3504) 8-5359 

Kocaeli Vilayeti 
daimi Encümeninden: 

Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için Ekska
!ator makinesiyle yaptınlacak ameliyata talip çıkmadı
~n me~r~ mi~~p vahidi üzerinde1?' k.~p~lı zarfla müna
• tqrmısanmm 26 mcr pazartesı gunu saat on dörtte 
~. edilmek ü2ere bir hafta müdde~le temdit Mi1miştir. 
"aliJ» olanların münakasa kanundaki tarifat dairesinde 
~ mekttıplarmı J 125 liralık muvakkat teminat mek
~ veya banka makbuzu ile mezkur gün ve saate kadar 
'ilayeı daimi mcümenine vermeleri ve şartnamesini ~ör
lllteıl istiyenleriıı encümen kalemine müracaatlan. (3505) 

8-5358 

Ussu Bahri Satınalma Ko. 
3Soo ICILO MUHTELİF REÇEL 
3500 KİLO BEYAZ PEYNİR 

Reisliğinden: 

1450 KİLO MUHTELİF SEHRfYE 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda yazılı (3) kalem er
~ kapab zari asuliy1e münakasaya konmuştur. 1/Kan/ 
ıt tarih ff üçüncü pazartesi günü saat (14) te ihalesi ic
~ ~~ma.c~ğından taliplerin sar~lerini gönn~k ü2ere 
~hri Kumandanbfı satmalma ve İstanbul da Ka
-._Pqa'da Deniz satmalma. komisyonlanr.a müracaattan. 

(3424) S--5223 

~af ıa Vekaletinden: 
ler· .\f Yon -Antalya battı 74+000 - 93+ 500 kilometre
lii ~arası beşinci kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usu

ile münakasaya çıkarılmıştır. 
~ '»l.fi_!ıakasa 8 kanunuevel 1934 tarihine müsadif cumar-

gunü saat IS tc müsteşarlık makamında yapılacaktır. 
~ !aliplcr tekliflerini Ticaret Odası vcsiykası, ehliyet 
~Ykası ve 7500 li~hk muvakkat teminatlannm malsan
.;;nıa yatınldığına dair olan makbuz veya nümunesine 
hit?'1 Banka kefalet mektubu. (çek kabul ed~lmez) He 

•ktc aynı gün ve saatta komısyona vcrmelerı lazımdır. 
Ilı "talipler bu husustaki sartnameleri Ankarada malze -
1~ 'llıtidürlüğünden ( 40) lira mukabilinde satın alabilir-
~59) ,.., 8-5288 

.\. dın Nafıa·Başm ühendisliğinden 
3)(!3632,54 lira keşif bedelli Aydın - T~re yolunda 
~o ~·00 ~ıktğmda ayaklan beton tabliyesı beton~e 
~t ':! ~~~kas~sı haddr layık görü!~ediğinden yemden 
ttar. l lllı ~ !11üddetle pazarhkla munakasay~ konulmuş
' Stcklılerın 661 mnnarab müzayede ve munakasa ka
~ucibince ehliyeti fenniyesi başmühendislikçe mu
~ 

1 
Yüzde 7.S teminat akçesini havi teklifleriyle illa -

" : .. an 1. 12. 934 cumartesi günü saat on beşte encüme
~ ~rac.aatlan. Ehliyeti fenniye vesiykası almak ve ~~
·~8~!~Ycsini görmek istiyenlerin Aydın nafıa başmu -
~ıne müracaatları. {7697) 8- 5292 

.\tıttara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mulwwa kıymeti t-~, , .. 
\itod 11.iltt-aı ı ,L_e l'iaker 

Lira K. İzahat 

'te>tt: "'Clh hin k 
•'lhiJ e 

-.__ ~llka 1 adet 150 00 Aakten Pe1inen 
~~ıs ~d~ Yazılı otomobilin ihalesi 27. 11. 934 sah günü 

.~'Plert ıcra edilmek üzere müzayedeye k•ulmuştar. 
n rnüracaatlan. f3368) 8--5150 

HAK1MiYET1 MİLLİYE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

1 adet kızakla soğuk destereı 
2 " devir ölçülü al eti 24 2. T~~- 934 
6 ,, Amerikan makkap evi 

Elektrik kaynak teli . 24 2. Teş 934 
14 kalem ölçü aleti 24 2. Teş. 934 
30 ton demir cevheri 24 2. Teş. 934 
15 ton mangan cevlıeri 24 2. Teş. 934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle 
hizalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3478) 8-5337 

1000 Ton Mazot 2/1. kan./934 
Yevmiye 10..15 kilo sığır eti 30/2. Teş./934 
88,972 Metre mikabı 3 kalem kereste 30/ 2. Tes/ 934 
Kayaş fabrikasında yapılacak kalorifer tesisatı ~ 

30/2. teş 934 
Kayaş Carkhanesinin tevsii inşası 34>/2. Teş/934 
20,000 Metre Galveniıli Tel Halat 2/ 1. Kan/ 934 
Elektrik malzemesi 2/ 1. kan/ 934 
2,000 Kilo Ciğ Bezir 4/1. kan 934 
Yukardaki malzemeler ayrı ayrı pazarlık suretiyle hi-

zalarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile mfü.acaatları. (3494) S.-5346 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

ilan 
On bin beş yüı kilo pırasa, yedi bin beş yüz kilo lahna 

yedi yüz elli kilo tel kadayif alınacaktır.Pazarlığı 25/2. Teş. 
934 pazar günü saat 14 tedir. Şartnamesini görmek Ü7.ere 
her gün ve pazarlığa istirak için vaktında teminatlariyle 

• beraber Ankara Leva2ım Amirliği satınalma komisyonu-
na gelmeler.i. (3490) 8- 5353 

İLAN 

On iki bin kilo soğana pa 
zarlık güni'- talip çıkmadı. 
Pazarlığı 24-2. Teş.-934 cu
martesi günü saat on rfört
tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlık 
günü vaktinde dahi teminat 
lariyle beraber Ankara Le
vazım Amirliği satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3480) 8~5331 

tl.A l\ 

İzmir müstahkem mevki 
kıtaatmın 67 .400 kilo pirinç 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. ihalesi 
1 kanunuevel 934 cumarte-
si günü saat 15 tedir. Şart
namesini görmek istiyenle
rin her gün taliplerin det~ 
minat ve teklif. mektuplan 
ile birlikte belli saatten ev
'Wel İzmir Müstahkem mev
ki satmalma komisyamma · 
müracaadan. (3357) 8-5130 

TLAN 

Hadımköyü krtaat ihtiya
cı için 200 ton un kapalı. zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 29 ikinci teşrin 934 
tedir. Şartnamesini görmek 
i~tiyenlerin her gün taliple
nn de belli saatten evel te
minat ve teklif mektuola
riyle birlikte belli saatten 
evel Hadımköv müstahkem 
mevki sat1nalma komisye>
nuna mürac.aatlan. (3358) 

8-5132 

İLAN 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatının ihtiyao icin dok
san bin altı yüz kilo ma _ 
karna ihtiyacı kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. İ
halesi 24. 2. Teş. ~4 cumar-
tesi günü saat ı 5 te yapla
caktır. Şart1\311\eaini görmek 
istiyenlerin her gün taliple
rill de ~Oi saatten evel İz
mir Miiatahkem Mevki sa -
tmalma komisyonuna temi-

. nat ve teklif mektup1ariyle 
birlikte müracaatları. 

(3262) S--5006 

İLAN 

Bayramiç, Ezine ve Ki
raz)Mb buluna kıtaat hay-

vanatının ihtiyacı olan 
250.000 kilo kuru ot kapalı 
zarfla 27-11-934 satı günü 
saat on üç buçukta ihalesi 
yapılacaktır. ~artnamesini 
görmek istiyenler her gün 
taliplerin de belJi saatten 
eve1 teminat ve teklif mek
tuplariyle beraber Bayra
miç'te aatmalma komisyo
nıma miiracaatlan, (3338) 

8---~115 

DOKTOR 

Baha Bazım 
GAZl TERBİYE 

ENSTlTUStJ HEKİMl 

Muayenehane: Adliye 
: sarayı yanında Ge~ğa 
apartımanmda Hususi 

1 daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar ~ece müracaat· 
lan kabul nlıınur ~396 

Fransızca ders 
Fransız Hamın muktedir 

muallim en süratli metot öğ 
retir. Pratik usul ve müka
leme. Muhakkak ilerleme. 
U coz fiatlarr. 

Müracaat yeri : Postaha
ne Caddesi Cesme cıkmaz 
sokak No. 10 - · 8-5300 

Tophant>d~ l!'Öfanhul Le 
vazım Amirlii!i Snım 

AJma Komi~yonu 

ilin fan. 

İLAN 

Hastahaneler ihtiyacr için 
1680 adet battaniye ~12-934 
pazar günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname 
ve nümuneyi göreceklerin 
~er gün ve münakasaya i§
tırak edeceklerin belli saat-
ten bir saat evet tekliflerini 
Tophanede satınalma ko
misyonuna vermeleri. (581) 
(7670 8--5245 

ZA Yf 
1330 senesinde Kemaliye Rif

tİJ'tıiadca ..W.ğma ldladctnmae· 
yi zayi ettim. Yem.imi WcaiJw
daa eskisi hülcüımiizdıilıır. 

Kemaliyeli Mdımct otm 
8-5362 Ahmet Necati 

SAYlFA 7 

Anafartalar caddesinde Kınacızade hanı nltm a 

Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

Yeni eczaı!.e açı dı '. 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levaZlmat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. S-5338 

•• 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\'.lüdür1üğünden : 

Uç konstrüktör 
ressam aranıvor 

İkisi Ankarada üçüncüsü de İzmirdc çahştınlmak üze
re imtihanda gösterecelderi muvaffakiyet derecelerine 
göre en az 84 en çok 165 lira maktu ücretle üc konstrüktö 
ressam alınacaktrr. Taliplerin umumi şeraitf Ye imtihan 
mevzuunu Ankarada idaremiz fen şubesinden İstanbulda 
Bakırköy barut fabrikası müdürlüğünden lzmirde silah 
tamirhanesi müdürlüğünden sormalan lüzumu ilan olu. 
nur. (3479) 8-5352 

Bir memur alınacak 
Ali iktısat meclisi umum katipliğinden: 

Dairemizde kalem amirliği vazifesini iyfa etmek üzere 
( 4500) kuruş asli maaşlı (barem derecesi 8) fransızcadan 
bir (mütercim) alınacaktır. AJi tahsili olanların müsaba
ka imtihanı ile diğer şartlan öğrenmek üzere, 26 ikinci 
teşrin 1934 akşamına kadar İstanbul'da (Hükumet daire
sinde (eski Babıalide) hazinei evrak müdürlüğüne) ve An· 
karada (Başvekalet ali iktısat meclisi umnm katipliğine 
müracaat etmeleri. (3464) 8-5330 

Hilfiliahmer Cemi yeti Merkezi 
Umumisinden : 

Eskişehir ambarında; 2,40 boyunda ve 1 metre kutrun. 
da iş bağlanır maa teferrüat mükemmel bir torna ve las
tik geçirmeğe mahsus bir pres tezgahlariyle bir itfaiye o
tomcbitine verilen fiatlar haddi layık görülmediğindni 
~4. 11. 934 cumartesi günü tekrar müzayedeye konulaca-
gından taliplerin müracaatları. 8---5355 

ı-11111111111111L .,,., -••ıı•ı•••uıııı ıaıı•ıııuıımc uuı mıuı ı ıı 

1 6 KARILI KIRAL 1 Charles Laughton 

-·-••• m 1111••-• uı• 
İnebolu Belediye Riyasetinden . 

Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik 
kuv_vetinin artırılması için mübayaası evelce ilan olunup 
gen bırakılan (70 - 120) beygir kuvvetinde bir dizel mo
törü ve yahut (80 - 120) beygir kuvvetinde buhar maki· 
nası ve aym kuvvette dinamo ve tcfcniiatı satın alınacak• 
tır. Bu makinaları gerek kullanılmış ve gerek kullanılma
mış olarak (mevcut şartnamelerine göre) satmak istiycn
lerin 934 sene~i ~i~~nci ka!1un .aflTlm sekizinci gününe ka
dar bu baptakı butun teklıflerını belediye riyasetine bıldir-
meleri ilan olunur. !3489) 8-5354 

Nafıa Vekaletinden : 
. Afyon - Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometresi 
ıle ~ydın hattı üzerinde kain Karakuyu istasyonu arasm
dakı altıncı kısmı kapalı urrf usuliyle münakasaya konal
mustur. 

Münakasa 8. 12. 934 tarihine mtisadif cumartesi güna 
saat ıs. te ~ ekalet. Mü~t~a~hk makamında yapılacaktır. 

. Talıp.lerın teklıflerını Tıcaret Odası ve ehliyeti fen• 
nıye vesıykaları ve 8750 liralık muYakkat teminatlarmm 
m~dığma yatınldığma dair olan makbuz veya nümu
~es~e _uygun banka kefalet mektubu (çek kabul ec:Hlmez)' 
ıle bırlıkte aynı ~ün ve saate kadar komisyon reisliğine 
vermeleri laz.ur iır. 

Talipler bu husustaki sartnameleri 40 lira mukabilin-o 
de Ankarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden satın a-
labilirler. (3484) 8- 5351 

Ankara ikinci Mulh hu
kuk hakimilğinden: 

Müddei Ankara Posta Tel • 
grar idaresi vekili Avukat Saim 
Bey 

Müddeialeyh Ankarada Atıf 
Bey mahallesinde 67 numaralı 
Maliye memurlarmdan Lütfü Be -
yin hanesinde sabık .J>Mta tevzi 
memurlarından Mazhar Efendi 
16. 6. !Jl2 tariltinde müftniJi)r -

1 
ten çıkanldsimdaa dolayı pefi -
nen almğı hazinn 932 ma11ındalt 
ıs gülllıiik fam aJı1ıiı paranın ia
desi haklnnda mçılan alacü clınoa-
111un Anbın ikind ..n. bwhlr 
mahkemnincle cueya• 11r-m 
Jll. ... "4 -~ -
~ıbnlaa ıılawti~ lalıet em.-

diğiniz ve mezkur davetiyede de 
ikametgahınızın meçhul oJdufu 
mübaşir tarafından verilen meı • 

ruhattan anlaşılmlftır müddei ve. 
kili tarafından ..ıdaemeııia _.. 
ben cereyan etmesi istenmesi üze• 

rine hukuk usulü muJaakemelerl 
kanununun 141 iDci maddesine 
tevfikan ilanen tebliğat yapdma • 

sına karar verilmiJ oldağunclall 
benmıcibi karar mahkemenin ...a. 
.ı .. k elduğu 12. ı z. 9 3't tarihin
de saat ıo lla Aalıara ikinci alb 

buJnalr mahkemesinde biszat ve

ya bilftlıAJe ...... bulmunadıfr • 
nıa tabfinfe naablremenin gıyaben 
cereyan edecefi ilanen tebliğ oJu .. 
nm. 5350 
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Milli l\1iidafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 
134 adet Parabellum ta

bancasının kapalı zarfına ta
lip çıkmadığından pazarlığa 
dökülmüştür. İhalesi 25. 11. 
934 pazar günü saat 11 de
dir. Taliplerin evsaf ve şart
namesi ile nümunesini gör
mek üzere her gün ve pa
zarlığma iştirak edeceklerin 
de teminatlariyle vaktmda 
M. M. V. satın alma komis
yonuna müracaatları. 

(3470) g.._5315 

İLAN 
Kırıkkale As. Sanat mek

tepleri için 200 kilo zeytin 
yağı pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 25. 11. 934 pazar 
günü saat 14.17 dedir. İstek
liler teminatlariyle o gün ve 
saatta mektep Sa. Al. Ko. 
nuna uğramalarr. (3472) 

8- 5313 

CAG 
Ordu sıhhi ihtiyacı i~in 

64 ile 89 adet seyyar etüv 
makineleri kapalı bürüm 
yöndemiyle 8. 12. 934 cumar
tesi günü saat 14 te alına -
caktır. İsteklilerin ba<Ylılığı
nı görmek üzere her gün öğ
leden sonra ve eksiltmive 
gireceklerin belli gün ve sa
atından önce dilek okuntu -
lan ve pev akcelerivle hir -
likte M. M. V. Sa. Al. Ko -
misyonuna gelmeleri. (3420) 

8-5227 

CAG 
Dörtyol'daki asker için 

'.Kapalı bürüm yöndemivle 
150 bin kilo ekmek eksilt
meye çıkarılmıstır. Ü zeri
ne bırakılması 25. 2. Teş. 934 
Pazar gi.inüdür. 
İsteklilerin bağlılığını gör
mek için her gün, eksiltme
ye gireceklerin de belli gün 
de dilek bitikleri ve pey 
akçeleriyle Dörtyol'daki ko 
misyona basvurmalan . 

(3286) 8-5041 

CAG 
Bir akümlilatör batarya 

grubu açık eksiltme ile sa
tmalmacaktır. Ü zerine bı
rakılması 8-12-934 cumarte
si günü saat 1 ı dedir. İstek
lilerin bağhhğını görmek 
tizere her gün ve eksiltme
sine gireceklerin de nev ak
çeleriyle vaktinde M. M. V. 
Satmalma komisyonuna baş 
vurmaları. (3423) 8-5242 

CAG 
Ordu için 65 Km. ateşle· 

me kaplu ve Bobinleri acık 
eksiltme ile 24. 1 ı. 934 gü -
nü saat 10 da alınacaktır. 
İsteklilerin örneğinin bağ" -
lantısmı görmek icn her gün 
komisyona basvurmalan. 
(3269) 8--4995 

CAG 
200 adet emniyet kemeri 
200 ,. kurbağ"acık 
'200 cift makara 
Yukardaki üc kalem mal

zeme acık ek~ittme ile satın 
alınacaktır. O.ıerine bırakıl
ması 2. 12. Q34 p~zar günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
bağhh~ı He örneklerini gör
mek için her gün ve eksilt
mesine gireceklerin de pey 
akçeleriyle vaktmda M. M. 
V. satmalma komisvonuna 
başvumlaları. (3364) 

8-5141 
CAG 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
kapalı bürüm yöndemiyle 
300 adet dolu sıhhive arka 
çantası alınacaktır. Satın al
ma günü 15. 12. 934 cumar
tesi günü saat 14 tedir. İs
teklilerin bağlılığını görmek 
üzere her gün öğleden son
ra eksiltmeğe gireceklerin 
belli gün ve saatmdan önce 
pey akçeleriyle ve dilek 

1 

okuntulariyle birlikte M. M. 1 
V. Satmalma komisyonuna 
müracaatlarr. (3376) 8--5205 

İLAN 
Burnova'daki kıtaat için 

56400 kilo yerli pirinçi kapa
lı zarfla alınacaktır. İhalesi 
15-12-934 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Şartnamesini 
görecekler M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna eksiltmeye gire
ceklerin de belli gün ve sa
otte "Burnova'clc'ı As. Sa. Al. 
Ko. na uğramalarr. (3497) 

S-5360 

fT~AN 
Y ozgattaki kıtaat için 50 

ton Linyit kömürü eksilt
miye konult'T1ustur. İhalesi 
ıı-12.9q4 ~alı günii ~aat 14 
tedir. htPk1i1°rin belli gün 
ve saatindf' YozP.:at'taki ko
misyona ue:ramafarr. (3496) 

8-5361 

ANKARA ASLtYE Bİ
RtNCt HTTKUK MAHKE
MF.SfND'RN: 

Ankaranın Gecik mahallesin
cen Mescit sokağında 2 numara
lı evde mukim Sait Ağaya~ 

Karınız Ankaranrn Gecik ma
hallesinde Mescit sokağmda 2 
numaralı hanede mukim Bekir E
fen<li kızı Baise Hanım tnrarın -
dan açılan tescili talak davasının 
hulasası: (Dava edilen Sait ağa 
ile 30 teşrinievel 334 tarihinde 
cini merasim ivfası suretiyle ni
kahımız kıyılarak iki sene evlilik 
hayatı geçirdikten sonra davacı· 
yı şuhut muvacehesinde tatlık 

edip ve birlikte Ankarayı terke
dcrek 14 senedenberi avdet etme
miş bulunduğunuzdan Baise Ha -
nrmın mutallakamz bulunduğuna) 
karar verilmesini istemekten iba
ret olan iki parca dava istictasının 
bir sureti size tebliğe gönderil • 
miş ise de ikametgfıhımzın meç • 
hul olduğundan mezkfır arzuhal 
tebliğ edilemiycrek iade edilmiş 
ve bunun üzerine ilanen tebliği • 
ne karar verilmis olduğundan hu
kuk usulü mhakemeleri kanunu· 
nun 141 ve 142 inci maddelerinE' 
tevfikan <lavava cevap vermeniz 
lüzumu ilan olunur. 8 -5348 

ANKARA A~T.fVE Bf
RfNr.t HTTR'UK MAHKE
ME~İNDEN: 

Ankarada Bozkurt mahallesin
de Orta sokakta 5 numarad~ mu-

kim Şükran Hanıma: Kocanız 

Ankarada mukim Abdiilvahap e -
fendi tarafrndan aleyhiniu acı· 
lan bo5anma davası istM.asında 

hulasaten (müdrleialeyha ile tari
hi istidad<ın iki Psen evel evlendik 
Faruk isminde ve bir bucuk ya
şında bir çocuğumuz vardır. Mez
bure gayet ~eçimsiz ve huysuz· 
dur. Daima bendenize fena mua -
melelcrle hakaret eder. Münaza-
2mız kendisinin kıskançlığrndan 

dolayı hiç noksan olmaz cocuğ;,ı
na ve hanesine kntiven bakmaz 
f'vinin i~iyle meşgul bulunmaz 
aile havatmı daima te:rlil eder ol
muş olduğunuzdan bosanmaya 
karar verilmesi talebinden ibaret 
olan dava istida sureti size tebli
ğe gönderilmiş ise de ikamrtga · 
hınız meçhul olduğundan mezkur 
arzuhal t .. bliğ edilmiyerek iade e
dilmiş ve binaenaleyh ilanen teb· 
liğinc karar verilmiş olduğundan 

hukuku usul muhakemeleri kanu
mın 141, 142 inci maddelerine 
tevfikan gaute ile ilan tarihinin 
ertesi gününden itibaren on gün 
zarfında cevap vermeniz lüzumu 
tf'bliğ makamına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. 8-5357 

Kiralık ev ve 
dükkan 

Hacıdoğan'da Hatuniye 
mahallesinde karakol cıva
rmcla bakkal Elmas Ef. nin 
üstündeki 4 odalı ev ve ya
nındaki dükkan kiralıktır. 
Gezmek istiyenler icindeki
lere konturat için İş Ban
kasında Ata Nedim Beye 
müracaat etmeleri. 8-5280 

HAKİMt°YETI MILLIYE 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gü ... 

zellik kremidir. Te

ninizin daiıni tazeli -

ğini yalnız K R E M 

BALSAMİN 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORR!StD 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamancia tam::ımil,. 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Her eczahaneden arayınız. ö-4964 

Ankara iiçiincii sulh 
lrnkuk nıahkcme,.indcn: 

Ankaranm Ahizafer mahalle
~i ahalisinden iken vefat etmiş o
lan kasap Hacı Mustafa Efrndi 
veresesi ne ait Ankaranın Mecdi· 
ye Mevkiinde ~arkan Bekir Ağa, 
şimalen Osman ve Nafi Ac alar, 
garbcn çay, cenuben urgancı Ha
cı Mehmet ile mahdut yedi rlö • 
nüm on dört evlek 35 arşuıdan 
ibaret 800 lira kıymeti muham • 
meneli kısmen bağ ve kısmen 
bahçe ve aynı mevkide şarkan 

Gürcü Mustafa Ağa, simalen bek
ci Kivasi, garben Hasan Basri 
Ef. bağı cenuben yol ile mah · 
dut yedi dönüm iki evlek 260 ar
şından ibaret maa hane 1300 li
ra krvmcti muhammeneli bağ ve 
700 lira kıymeti muhammeneli 
Mecdive mevkiinde etrafı erbaasr 
keneli ba '7iyle mahdut diğer bir 
bal! ile Ankıoranın Ahizafer ma
hallesinde Çesme sokağında 4 
numaralı Vf' 1300 lira kıymeti 

muhammeneli hane ile aynı ma
hallede Han sokağında 12 numa
ralı ve 2000 lira kıymeti muham· 
meneli hane verese arasında tak- . 
simi kabil olamadığından mahke
mece bilmüzavede satılmasına ka
rar verilmiş olduğundan bermu. 
cibi karar mezkur gayrimenkul
lerin 27. 12 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te mah
kemece bilmüzayede satılacağın • 
dan görmek ic;tiyenlerin icindeki
lere almak isti~enlerin Ankara 
3üncü sulh hukuk mahkem~sine 

yevm ve saatr mezkilrda yüzde 7 
tuçuk pey akçeleriyle birlikte 
müracaatları ilan olunur. 

8- 5356 

iş arıyor 
Viyanalı bir madmazel bir 

türk ailesi nezdinde. çocuklara 
bakmak ve almanca öğretmek 

arzusundadır. fstiyenlerin Avus-
turya Sefaretine müracaatları 

t ica olunur. 8-5327 

Eyi bir daktilo 
Türkçe ve fransızca bilen 

referanslı ciddi hir daktilo 
H. v~zife arıyor. Yurt ga
zetesınde Münir Beye yazı 

Ankara ikinci sulh hu
kuk ha ·imlic:Fimlr·n: 

Müddei Ankara Posta ve Tel
praf idaresi vekili avukat Saim 
Bev. 

Müddeialeyh Ankarada İnkı
lap mahallesinde Şehit İbrahim 
Bey sokağrnda 7 numaralı evde 
Ziya Efendi istifa suretiyle 12. 
7. 933 tarihinde vazifesinden ay
rılan ve Kınkkale posta tevzi me
muru iken mart 933 maaşından 

19 g.ünlük kıstelyevm olarak 13 
lira 14 kuruş almak suretiyle mez
kur idare tarafından mumaileyh 
Ziya Efendi aleyhine açmış oldu-

ğu alacak davasının ikinci sulh 
hukuk mahkemesinde cereyanı sı
rasında 7. 11. 934 tarihinde na -
mınıza cıkarılan davetiyeye ica
bet etmediğiniz ve mezkur da -
vetiyerlc de ikametgahınızın meç
hul olduğu mübaşir tarafından 
verilen meşruhat!an anlaşılmıştır. 

Müddei vekili tarafından mah
kemenin gıyaben cereyan etme. 
si istenmesi üzerine hukuk usulü 

muhakemeleri kanununun 141 in
ci maddesine tevfikan ilanen teb
liğa t yapılmasına karar verilmiş 
oldğundan bermucibi karar mah

kemenin muallak olduğu 11. 12 
934 tarihinde saa• 10 da Ankara 
ikinci sulh hukuk mahkemesinde 
bizzat veya bilvekale hazır bulun· 
manız ve hazır bulunmadığınız 

takdirde mahkemenin gıyaben 

cereya nedeceği ilanen tebliğ oh•-
nur. 8 ~5349 

I"~~ DOKTOR MUZAFFER ' 
",. 1BRAHİM ) 

Cebeci hastahanesi ~ 
~~ GÖZ HASTALIKLARI ~ 
~~ MÜTEHASSISI ~ 
~J. Adliye sarayı Gençağa ~ 
t~ apartımanı Telefon: 2025 ~"' 
r~ ,. 
~ 8-5012 ~~ 
.}~·-~'.-' 

VEZNEDAR 
Bir ticarethanede vezne

darlık yapacak bir hanım 
aranıyor. Taliplerin derhal 
Ankara Posta kutusu 506 
adresine tahriren müracaat-
ları. 8-5339 

23 IKINCl TEŞRiN 1~34 ClJ~ 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ, 

Bursa Pazarı 
Ankara şubesini açmıştır. 

Adliye Sarayı yanında Gencağa apartmanı altında 
No.: 2 Telefon: 2373 8-5323 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşa'da gümrüklenmiş olarak maktaı 2sıcZ. 

5xl m/ m ve tuli 2100 m/ m olmak üzere alınacak 50 
ton lama demiri 15-11-934 tarihinde yapılan ın~ 
nakasada talip zuhur etmediğinden 27-11-1934 t~ 
hine müsadif sah günü saat 15 te pazarlıkla müba
yaa edilecektir. Pazarlık vekalet müsteşarlık maka
mında yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesikası "' 
212.50 liralık teminatı muvakkatelerinin mal sandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygtııl 
banka kefalet mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikti 
aynı giin ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Ta
lipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankar• 
Vekalet malzeme rı:ı.üdiirlüğünden alabilirler. (34 77) 

S-5320 

Yüksek Ziraat Enstitüleri 

Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil iermayesinde t~ 
raküm etmiş olan 1800 adet hoş tenekenin aleni münak• 
sa ile satılacağından taliplerin 24. 11. 934 tarihine müsa • 
dif cumartesi günü saat 10 da o/0 7,5 teminatlariyle müt~ 
davil sermaye komisyonuna müracaatları. (3456) 8-5281 

İnhisarlar Başmiidür lüğünden: 

20. 11. 934 günti müskirat beyiye tezkerelerinin değir 
tirilmesine başltyoruz. Elinde müddeti teşrinisani 934 
sonunda bitecek beyiye tezkeresi olan bayiler bu tezkert 
ile bir de fotoğraf alarak satış şubemize gelerek tezkere• 
lerini değiştirsinler S. 12. 934 günü saat 24 ten sonra ya" 
pacağımız yoklamalarda tezkeresini değiştinniyenler g&-

5 rülürse bir kat fazlasiyle ceza alınacaktır. (3444} 8 -527 

Çanakliale Jandarma Mek 
tepleri Satın Alma Komisyonu 
Rci~HOinden : 

890,000 kilo ekmek. 1200 kilo un 
1 - Çanakkale Jandarma mektepleriyle liastahanerıid 

ekmek ve un ihtiyacı ve yine kapalt zarf usutiyle yenidell 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 28-11-934 tarihine müsadif çarşamba gUııl 
saat "15,, te Çanakkale hükOmet dairesindeki komisyoO
da icra edilecektir. 

3 - Arzu edenlerin mezkur gün ve saatte komisyoııt 
müracaatları ilan olunur. (7764) 8-5263 

Dinar Belediye Reisliğinden: 

820 lira kıymeti muhammeneli Eski Belediye binaJ111' 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usul\yle müzayedeye veril"' 
miştir. Taliplerin ihale günü olan 5-12-934 çarşamba P
nü saat 14 ten evel Belediye Encümenine Nizami de~ 
to akçesiyle birlikte müracaat etmeleri ve müzayedeııit' 
tafsilatlı şeraitini belediyemizden aramaları ilan olunut• 

(3458) S-5284 

l\laliye Vekaleti~den 
Tapu ve kadastro U. Müdürlüğü binasında yapılaca1' 

(161) lira 50 kuruş bedeli keşifli tamir(lt 24-11-934 cur11at'° 
tesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Tatiplr 
rin o/o 7,50 teminatları ile ihale gününden evel bu gibi .~fr 
leri yaptıklarını ispat eden vesikalariyle birlikte J\(J.I."' 
Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (3476) 8-5319 

ile müracaat. 8-5285 Ankara l\lilli Emlak: ~Iüdürlü~nden: 
KİRALIK 

Yenişehir İnkılap sokak 
N o. 24 beş oda müstakil ev. 

Görmek için içindekilere, 
konuşmak için Nafıa Veka· 
Ieti Şoseler fen heyetinde 
Şinasi Beye. 8-5278 

---.: 
imtiyaz sahibi ve Baımu • 

harriri F ALIH RIFKI. 
Umumi neıriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa-
sında basılmı~ır. J 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Kapı 

~o. 

Miktarı 

M.2 
Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

Hisse 
miktarı 

Kaç taksit 
olduğu 

Ismetpaşa ince yol arsa 5 160 240 00 Tamamı Nakden peşine" iJıı' 
Yukarda yazılı arsanın mülkiyetinin ihalesi 27-11-934 sah günü saat 15 te icra ed 

rnek üzere r:ıüzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (3369) 8-5151 # 
.................. ~ .................................. ~ 

I _ ___. 
BİTMEMİŞ SENFONİ 

Büyük bestekar SCHUBERT'in lahut~ 
musikisiyle meşbu ilahi şaheser 

MARTHA EGGERTH -
HANSJARAY 

Ayrıca: DUnya havadisleri. 

BU GECE 

l 
1 KULÜ!l 

Fransızca sözlü büyük filim: 

S t B ER YA M A H KÜ M L A R 1 

Rus hayatından ahnmrş hakiki şaheser .. 
Baş rollerde: 

LUPE VELEZ • JOHN BOLES 


