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ÖZTÜRKÇE 

Toprağa doğru 

'bö Son çağ ülkelerinin iki büyük 
. lüğe ayrıldığını biliyoruz: Ekin· 
~~ülkeler, zanaatçı ülkeler ... Ken
I ılerini yalnız ekin verimine bağ
dlınıt olanlar, geridirler, yoksul
ı:rla.r. Zanaatçıların gitgide ar
tı 11 sıkıntısı da, sınır dışında sa-

f Yeri bulamamaktan ileri geli
}or. 

Biz, ikisi ortasında bir ökono-
~ik sıyasa güdüyoruz: Fabrika
ltıınızm köklerini öz toprağımı
~ın bağrına salıyoruz. Dokuma 
tb.akinalarımız türk yünü ile türk 
raınuğunu işliyecektir. Dokuma
&.tıınızla kendi ulusumuzu gey

~İteceğiz. Türk çiftçisinin yetiş
lıtdiğini eyi bir geçim ölçüsü ü-
~erind ''d' ~· en o ıyecegız. 

Bu sıyasa ile kendi kabuğumu· 
q çekilip otarşi darlığına düşmüş 
01nııyonız. Bir yandan, kazançlı 
011tıadığ1 için yurdumuzda kur· 
~ldığımız zanaatlarm alıcısı ka-
.. ~ğız. Bir yandan da, içpazarın 
~llketemediği birçok ürünlerimizi 
•~rı satacağız. 

k Ancak bu alış verişte eskisi gi-
~. kollarımız bağlı değildir. İş 

:Otdüklerimizle kendi aramızda 
denkliği gözeteceğiz. Mallarım 
I eğeri ile satmak istiyenler, ürün
~tİınizi değeri ile alacaklardır. 
il ~da, yüksek efendi gündeliği 
ltae çalışan iıçi, burada, boğaz tok
i luna toprak süren köylü ayrılı-
r 0 rtadan kalkacaktır. 

) l'iirk ulusal ökonomisinin ana 

dohı budur. Londra konferansın': 
'ti-. Türkiye gibi ülkeleri zana
-.ınaktan alıkoymakyız ! 

li .. ?i1enler, itte bizimle bu denk· 
tı iıt . 1 .... d ,. emıyen er, yeryuzun e za-

.:;:çı ülkelerle ekinci ülkeler dü
t_ d•nin bozulmasından korkan-

r ır. 

,1~'fli'l. üç yıldır ilk zanaatlaşma 
~l\tılarını kolay atlattık. Bunu 
l)~k zanaatçılığın türk türesi 
~i •rna borçluyuz. Zorluk ma
li~ almakta, baca kurmakta de
~ işleten kafayı, işliyen kolu 
~kta idi. Önceleri bu tasa ile 
~ sayanlar olmuştur. Şimdi 
k·•en· lk'. ~h ~ ınce usta ı ıstıyen tezga · 
~~ hi!e bir iki yılda yüzde yüz 

.\ enığini görmetkeyiz. 
'Ia 11•k sunu diyebiliriz: Maki
' tan Türkiye bir umsu olmak-

.\ Çıkmıştır. 
~Qirt~k. türk makinasının işliye
~'lltt ltftinlerimizi haslaştırmak, 
~l\ı ak işi üzerindeyiz. Başba· 
ltt l''tttı'l. F.reğli'de bunun için ne· 
>4~ Ökıldığım anlatmıştır. Ağır 
~Q.'1d onomi Bakanlığının omu
~~ an, ~kim Bakanlığının omu
'•lle.,d~eç1yor. Dericilik bütün çe
~i l>a en eyi deri, dokumacılık 
)~ ~I> llıuk, soy yün ister. Eski ka
i llti.il' an, Yeni tekniğin arkasında 
b11\ iç~lllez. Kalitenin özü, topra-
-~.,._•ndeki çekirdekte, toprağın 
~ '-'.!ltıd d 

&' 'ı?e~ a ır. 
11t' er tek · .... l k d' 'f · . ı " .. v nıgı nası en ı çı tçı-
ı' "'""Şt' . ~· ttend· •rıyorsa, dokuma tekni-
1 ~end~ köylüsünü, deri tekni-

1 cobamm yetiştitecektir. 
l FALiH RIFKI 

sna 
1 tta fırka kongreleri 

ı- 'ı>a 
. ~lct-ta, 23 (A.A.J - Vilayet C. H. 

\'e . . . . 
' lton hahıye kongreleri bıtmııtır. 
~~-- -.-:releri de ay sonunda bitecek 

tt... 1
"dan vilayet kongreai gele -

Her giin sabahlan Ankarada çıkar 

~I. Zaimis Düııkü Ayak topu 
FENERBAHÇE 5-ÇANKAYAO 

24 
İkinci teşrin 

1934 
CUMARTESl 

Her yerde 5 kuru! 

Maçı 
Yunan Reisicümhuru 
elcimizle uzun uzun 

görüştü. 

Atina, 23 (A.A.) - Türkiye'
nin yeni Atina Elçisi Ruıen Eşref 
Bey, dün sabah mutat meraaimle 
itimatnamesini Reisicümhura tak
dim etmiştir. Bu esnada Hariciye 
Bakam M. Maksimos da hazır 
bulunmuştur. 

Başvekiliınizin topa vuruşu ile haşlıyan bu maç, Ankara 
ayalitopu oyuncuları için çok faydalı oldu 

Merasimden sonra M. Zaimis , 
türk diplomatı ile uzun ve dosta
ne bir mülakatta bulunmuştur. 

Türl{ inl{ılahı 

Frnnsa'mn Nan!'Iİ §ehriıulc 
hiiyük bir konf crans verilı-cek 

Paris, 23 (A.A.) - Anadolu 
Ajansım~ Paris muhabiri bildiri
yor: 

Gazi Hazretlerinin yarattığı 
Türkiye Cümhuriyeti ve inkılabı 
ve türkün medeniyet alemindeki 
hamleleri mevzuu üzerinde Fran· 
sa'nın Nansı şehrinde Büyük El
çimizin başkanlığında resmi ve 
ilmi fransız mehaf ili önünde mü· 
him bir konferans verilecektir. 

Dünkü maçta seyirciler 

Ankara ayak topu birincisi 
Çankaya'nın f stanhul Şilt birinci
si Fenerbahçe'yi Ankara'ya getir-
teceği şehrimiz sporcuları arasın
da hemen bir aydanberi konuşu
lan bir mevzudu. Fener' in kıvrak 
ve ustaca oyununu, eskidenberi 
memleketçe sevilen oyuncularını 
göreceklerini düşünen ankaralı
lar dün, havanın yağmurlu olma-

Uluslar Ce~yetine nota 
1\1. Y evtiçin verdiği bu notada 1\farsilya 
cinayetinin suçlula rından ve Macar 

durumundan ha hsedilmektedir 

Romanya ve Çekoslovakya da birer nota ile 
düşünce birliklerini gösterdiler . 

Cenevre, 23 (A. A.) - Yugos
lavya hükfunetinin Marailya sui
kastinin sıyasal mesuliyetlerine 
dair olan notası, Yugoslavya'nm 
daimi murahhası ve Hariciye Ba
kanı M. Y evtiç tarafından uluslar 
cemiyeti genel katipliğine veril
miştir. 

Bu nota, bu meselenin Yugos
lavya ile Macaristan arasındaki 
eyi anlaşmayı bozabilecek mahi
yette olan, korkunç cihetlerine 
nazarı dikkati celbetmekte ve bir 
takım tethişçi unsurların Macaris
tan' da yerleşmiş ve orada bazı 
makamlardan yardım görmüş 0 }. 

duklarını ileri sürmektedir. 
Nota, tethişçilerin faaliyeti hak-

Dünliü av binişi 

Dün yapılan av binişi sonunda Muhafız 
alayı Kumandanı binicilere çam dalı 

takarken 
(Bu biniş hakkındaki yazımız altrncı 

sayı(adadır.J 

Yugoslavya'nrn notasını Uluslar Cemi
yetine veren Hariciye Bakanı M. Yevtiç 

kında Yugoslavya'nın Macaristan 
ile doğrudan doğruya müzakere
ye girişmiş olduğunu ve geçen 
temmuz ayında Belgrat'ta bu me
seleye müteallik bir anlaşma ak
tedilmiş bulunduğunu hatırlat
maktadır. 

Bununla beraber son defa ola
rak yapılan araştırmalar Kıral 
Aleksandr ile Fransa Hariciye 
Bakanı M. Bartunun öldürülme
si işinin Macaristan'da eskisi gibi 
bir takım kimselerin iştiraklerin
den istifade etmekte devam eden 
aynı unsurlar tarafından Maca
ristan' da hazırlanmıt olduğunu 
meydana çıkarmııtır. 

(Sonu 2. inci sayrlada) 

Dünkü maçtan bir enstantane: gol 

sına rağmen, Ankara Gücü alanı
m doldurmuşlardı. 

Tribünlerde Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım, Başvekil ismet 
Paşalarla Adliye, lktısat, Gümrük 
ve inhisarlar Vekillerimiz Saraç
oğlu Şükrü, Celal Bayar ve Rana, 
idman Cemiyetleri İttifakı Reis-
leri Erzurum Mebusu Aziz ve Ba
yazıt Mebusu Halit Beyler, birçok 

mebuslarımız, Sovyetler Birliği 
Ankara Büyük Elçisi M. Karahan 
ile kordiplomatik azasından ba
zıları, kumandanlar, tehrimizin 
tanınmış simalarından pek çoğu 
tribünlerde yer almışlar, ve ala
nın dört yanını çevimıitlerdi. 

Başvekilimiz, kendi sporculu
ğunun ve sporculara kartı olan 

(Sonu 6. ıncı •ayılada) 

l\'I. Gömhöş ııe söylüyor? 

"Macaristan Yugoslavya notasının kullandığı dili 
hayretle karşı lamamrştrr,, diyor. 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Macar 
Ajansı bildiriyor: Macar telgraf 
ajansının bir muhabiri, Yugoslav
ya notası hakkında . Batvekil M. 
Gömhöş'ten fikrini sormuıtur. 
Başvekil, bu husustaki dütüncesi
ni fU suretle anlatmıştır: 
- Marailya cinayetine ait Uluslar 
Cemiyetine verilen Yugoslav no
ta11 macar hükumetini hayrete dü
türmemittir. Macar hükômeti, bu 
notayı bir aydanberi Yugoslav ga
zeteleri tarafından yapılan ve 
Macaristan'ın durumunu bozmayı 
güden mücadelenin devamı sa
yar. Macar hükumeti, notanın li
sanının Macaristan'a kartı neşri
yatta bulunan gazetelerinin lisa
nının aynı olmasından dolayı çok 
acı duymuştur. 

Cinayet olur olmaz ve suikasti 
hazırlıyan ve yapanların hangi ta-

rıfıte hazırlanmış oldukları daha 
teshil edilmediği bir zamanda Yu· 
gosla v gazeteleri Macaristanı ci
han nazarında lekelemek için he
men Avrupa'nın barıtmı tehdit 
edecek şekilde sıyasal bir müca
deleye girişmiştir. 

Macar hükumeti, iftiradan iba
ret olan bu neşriyatın ülküsü ne 
olduğunu ilk anda anlamıştır. Hiç 
şüphesiz bu neşriyatı yapanların 
ülküsü, yalnız Macaristan'm iti
barını kırmak değil, aynı zaman
da varlığı ve devamı için sarTet
miş olduğumuz çalışmayı felce 
uğratmak için Macaristan'ı kor
kutmak idi. 

Macar hükumeti, yugoslav no
tasının sıyasal temayülüne ve ha• 
saten mesele hakkında etraflı ma
lumat almadan ve münakata gö-

(Sonu 2. inci sayıfada) 

s 

Dün verilen l{onser 

R. · c·· h F"I 'k k d" t 15 30 da Musiki Muallim ıyaıetı um ur ı armonı or eıtra sr, un saa , 
• · d" l · · k J b 1 - ·· ·· d b senenin ilk konae-mektebı salonunda ıeçme hır an eyıcı a a a ıgı onun e u . • 

· · • • B M M R · • v~ B k"I lımet Paşalar Hazretler• ıle rıru vermııtu·. • . . eısı ~zım ve aıve ı ~ 
Maarif Vekili Abidin Bey, Sovyet Büyük Elçiıi Karahan ve sefaretler erkam 

hazır bulunmuılardır. 
(Bu konsere dair yazılan bir yazı beşinci sayrlamızdadır.) 



SAYIFA 2 

O.ENiZ İSLERİ .. ------
İngilizlerin japonlarla 
anla§acakları şayiası 

Londra, 23 (A.A.) - Bugün ingiliz
lerle amerikahlar arasında yapılacak 
görüşmelerin arifesi olan dünkü per
§embe günü Amerika mehafili, deniz 
müzakerelerinin muhtemel akametinin 
mesuliyetinin kendilerine yükletilme
ainden endişe eder gibi görünmekte idi. 
Amerika, esash prensiplerden vaz geç
miye her zamandan ziyade mütemayil 
görünmemektedir. Ve Vaşington'dan a
lınan son haberlere göre Amerika Re
isicümhuru, mevcut ve meri anlaşmala
rın tekrar gözden geçirilmesine muhale 
fette ısrar eylemektedir. Dün akşam 

çıkan bir şayiaya göre Amerikanın bu 
anlaşmaktan kaçınmasına bir nihayet 
vermek için Londra ile Tokyo arasın
Claki yakınlığın ilk safhasını teşkil e
decek bir ademi tecavüz antlaşması im
za edileceği tehdidi savrulacaktır. Fa
liat !ngiltere'nin dokuz devlet muahe
C3esi ile gi;jşmiş olduğu teahhütlert 
sadakati, dominyonlarm ve ingiliz ef
karı umumiyesinin mühim bir kısmı
nın amerikan dostluğunu bozmamak 
hususundaki azmi, böyle bir niyet bes
lenilmekte olduğu ihtimalini ortaclan 
kaldırmaktadır. 

Deniz konferansı ve 
Japonya 

Amiral Yamamoto beyanatta 
lmlun<ln 

Londra, 23 (A.A.) - Amiral Yama
moto, Havas ajansı muhabirine japon 
~lçisi M. Matsuleria ile ingiliz harici
ye bakanı Sir Con Saymen arasında 
geçen konuşmalardan sonra ingiliz 
mehafillerin'Pn yapmış olduğu beyanat 
hakkında şunları söylemiştir: 

Amiralın fikrince elçi ile bakan a-

rasındaki dostça görüşme esnasında 
deniz müzakerelerinin istikbali daha 
az betbinlikle derpiş edilmiştir. Fakat 
bu, japon heyetinin hattı hareketinde 
herhangi bir değişme olduğu manası 

na gelmez. Japon heyeti üyeleri, Va
fington antlaşması yerine daha uygun 
uluslararası bir akit vücude getirmek 
lçin çalışmakta devam etmeğe kati su
rette karar vermişlerdir. 

Amiral, Vaşington antlaşmasının 

hangi maddelerinin muhafaza edilebile 
ceğini araşttrmakt'ıın ibaret olan ıısuJü 
uygun bulmaktadır. Amiral demiştir 
lı:i: 

- Her şeyden önce yalnız Vaşing
ton antlaşmasını imza etmiş olan beş 
Clevkte ve Londra antlaşmasına imza
larını koymuş olan üç devlete değil, 

bütün dünyaya şamil olacak olan genel 
bir anlaşmanın esaslarını ortaya atmak 

gerektir. 
Şayet şu veya bu devlet, Vaşington 

antlaşmasının bahri kuvvetlerin nevi
ne dair olan maddelerin genişletilmesi 
hususunun genel menfaate uygun ol
duğu fikrini ileri sürecek olursa, ami
ralm fikrince, Japonya böyle bir te
ıebbüsü çok eyi karşrlıyacaktır. 

Lon<lra'da bir ziyafet 

Londra, 23 (A.A.) - Hariciye ha -
.ıı:anlığı müsteşarı ve İngiliz bahriye mü
tehassısı M. Craigie, dün akşam ameri • 
kan ve japon bahriye heyetleri şerefine 

büJi!k bir ziyafet vermiştir. 

Tibet'te bir Çin heyeti 
İhassa, 23 (A.A.) - Çin heyeti, Ti

betteki duraklamasından istifade ede
rek Dalay Lamanın mezarını ziyaret et 

mişlerdir. 

Bu heyet, Tibet hükiimeti büyükle
rinin ingiliz imparatorluğu ile bağlılı
ğmı tam3mile keserek Çin cümhu.riye

tile birleşmelerini salık vermişlerdir. 

Çin heyeti Tibetteki ingiliz nüfuzunu 
tamamiyle kxrmağa çalışmak suretile in
gilizler aleyhine yönelen bir sıyasa güt 

müştür. İki taraf bir ticaret antlaşması 
akti için tetkikat yapmışlardır. Bir Ti
bet heyetinin yakında Çine gideceğin· 
den bahsedilmektetlir. Tibette iktidarı 
ellerinde bulunduranlar lamalardır. 

-- -~.;ı;,&.;;- ~-:r:-- ·-."';:">-- • - • r 

~---------~- - ----~- ------- ·- -

SOVYETLER BlRL1GlNDE 

Vasıf Beyin 
tetkikleri 

Moskova, 23 (A.A.) - Mi;skten 
bildirildiğine göre, Türkiye Büyük El
çisi Vasıf Bey Kalenine Kolkozları ile 
Sovkozu'nu ziyaret etmiş ve Kolkoz a
melesinin sürmekte oldukları hayatın 

maddi ve harsi şartlarına karşı büyük 
bir alaka göstermiştir. Sefir, aynı za
manda mihanikl in~aat imalathanesiyle 
elbise fabrikasını gezmiştir. 

Sefir, imalathanede makine şubesi
ni gezmiş ve orada Türkiye mensucat 
kombinasına gönderilecek makineleri 
gözden geçirmiştir. Vasıf Bey, fabri
kada biçki ve dikiş şubelerini gezmiş 
takip edilen usule kar~ı büyük bir ala-

ka göstermiş ve çalışan kadınların mik
tarı ile aldıkları ücretler hakkında ma
JU:mat istemiştir. 

Sefir bundan sonra çocuk ba
krmevini gezmiş ve bu müesseseyi ida
re edenlerle uzun müddet görüşmüş
tür. Vasıf Bey burada ziyaretçilere 
mahsus deftere şöyle yazmı§tır: 

"Ziyaret etmekle istifade etmiş ol
duğum bu miiessese, çalrşan kandrnlar 
icin büyiik inkılabrn meydana getirmiş 
olduğu muhteşem bir müessesedir. Bu 
müesseseyi idare edenler, her türlü 
methü sitayiş/ere layıktrrlar. Ve mesa
ilen büyük bir dikkatle takip olunmr
ya değer . ., 
Aynı gece Hariciye Komiserliği mü

messili M . Kartachef, sefir şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bunda Beyaz Rusya
nın ha1kça pek beğenilen şairi Yakoub 
Kolas iJe Beyaz Rusya ilim akademisi 
Reis Muavini M. Bomal, birçok şairler 
tiyatro mensupları, gazeteciler ve di
ğer zevat bulunmuştur. M. Kartechef 
ile sefir bu münasebetle birer nutuk 
söylemişlerdir. Sefir bugün Nfnc;knva
ya dönmiiştür. 

INGfL TERE'DE 

Silah ticaretini kontrol 
Londra, 23 (A.A.) - Sir Con Say

men avam kamarasında silah ticareti 
hakkındaki beyanatında bu husustaki 
1925 mukavelesinin İngiltere tarafın

dan hemen tasdik edildiğin söyledik
ten ıonra silah yapan beş altı ulusun 
bu mukaveleyi tasdik etmemi~ olduğu
nu ilave etmiştir. Bu üllı:eler Belçika, 
Çekoslovakya, İtalya, Japonya., Alman
ya ve Amerikadır. 

Sir Saymen, İngiltere ile başka u

lusların gayretleri uluslararası bir mu

kavele ile neticeleneceği ümidini gös

te1rerek böyle mukavelenin şu üç husu

su kavraması gerekeceğini ilave etm~
tir: 

1 - Hükumet yardrmlarının ve ih
rarat kredilerinin meni ile silah tica
retinin fili uir surette kontrolu, 

2 - Uluslararası hatlar üzerinde 
fili bir ulusal kontrol. 

3 - Neşir ve ilan 

Avam kamarasrnrla 
bir ihtar 

Londra, 23 (A.A.) - İmparatorluk 
müdafaa müsteşarı Sir Moris Hankeyin 

dominyonlara seyahatı, imparatorluğ~n 
parçalan arasındaki strateji münasebet. 

terle alakalı gösterilmektedir. Halbuki 
başkan M. Mak Doanld dün Avam ka· 
marasmda mumaileyhin dominyonlar hü 
kfımetleri umumi müdafaaya müteallik 
teknik meseleleri müzakere etmiş oldu 
ğunu inkar etmiştir. 

M. Mak Donald, bilse bile dominyon
larm müdafaası hakkında ittilıa% edilmiş 
olan tedbirlere dair bir gfina malumat 
vermiyeceğini ihtar etmiştir. 

. 
1\1. Hemlerson umutlu 

Londra, 23 (A.A.) - Cenevre'den 
dönen 14. Artur Henderson, uluslara
rası dunım hakkında: nikbin olduğunu, 
umutlu bulunduğunu söylemiştir. Mu
maileyh, silahları bırakma meselesinde 
ileriye gidileceğinden umudunu kes
memis oldu~unu ilave etmiştir. 

HAR:IMlYETI MİLLİYE. 

Hususi radyomuzla 
aldığımız haberler 

- Bükreş Üniversitelileri bir 
konferans vermek istiyen Leo
pold Ştern aleyhine nümayİ~ yap
mışlardır. Bükreş sokaklarında 

dolaşmışlar ve birçok yapıların 

camlarını taşlamışlardır. 

- Brüksel panayırında bir çö
küntü olmuş 60 işçi altında kal

. mıştır. Bunlardan yirmisi ağır ya
ralıdır. Altı kişi ölmüştür. 

- Sar seçim komisyonu sekiz 
yüz altmış seçim bürosu açmağa 

karar vermiştir. 

- Şanghay' dan bildirildiğine 

göre Kaliforniya ile Çin arasında 
muntazam tayyare seferleri ya

pılmasına karar verilmi tir. 

- Yeni iapon bütçesi yüz otuz 
milyon İngiliz lirası olarak tesbit 
edilmiştir. Kara bütçesi yirmi do
kuz deniz bi.itcesi de otuz milyon 
İngiliz lirasıdır. 

- Memeldeki bir telsiz istasi
yonunun alman istasiyonunun neş
riyatını kasten bozmakta oldu
ğundan sikayet edilmektedir. 

DEGfŞtK HABERLER 

Buğday konferansın da 
heyecan 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Buğday 

komitesindeki fransu murahhasının 

Fransa için ihracat kontenjanı hakkını 
istemis olduğu söylenmektedir. Komi
tenin dünkü gizli toplantısında fransız 
murahhası M. Şavard, Fransanın da 
ihr2cat kontenjanına hakkı bulwıduğu

nu bildirmek suretile biraz heyecan u
yandırmıştır. Fransa'nın buğday mese
selesinde·ki vaziyetinden bahseden M. 
Şavard, Fransadaki son reko1t~nin 84 

milyon kental olduğunu bildirmiştir. 
Mwnaileyh, Fransa'nın bu miktara 

21 milyon kental miktarında ki stoklar 
ve şimali Afrikadan almakta olduğu 

miktarı katmak suretile bu yll yalnız 
85 milyondan ibaret olan istihlak ihti
yacına karşı 108 milyon 'kental buğda
ya malik ola~ğmı söylemiştir. 

Bu vaziyetin tehlikeli olduğu mey. 
dandadır. Fransa hükUıneti, bazı çare
ler düşünmektedir ki bu çarelerle is
toklar miktarı 3 milyon kental azal
tılacaktır. Bundan başka bi.r miktar 
buğday tanesinin mahiyeti tağyir edil
mek suretile istoklardan 5 milyon da
ha eksiltilecektir. Nihayet emniyet 
stoklarının kurulması piyasadan 6 ila 
7 milyon kental buğday daha çekilme

sine yanyacaktır. 
Bu hesaba göre Fransanm istiycce

ği ihracat kontenjanının miktarı beş 

milyon kental olacaktır. 

l\I. Bertlo öldii 

Paris, 23 (A.A.) - Hariciye başkan
lığı fahri umumi katibi M. Filip Bertlo, 
68 yaşında olduğu halde ölmüştiir. Mü. 
teveffa, meşhur kimyager Marselin 
Bertlo'nun oğlu idi. 

Kardinal Gaspari'nin cenaze~i 

Vatikan, 23 (A.A.) - Kardinal Gas

parinin cenaze merasimi, İtalyan hük6-

meti büyükleri ve elçiler heyeti hazır ol 

duğu halde büyük bir alayla İ2'nas ki1i· 

sesinde yaprlm~tır. 

M. Şuşnig'in seyahati 

Viyana, 23 (A.A.) - Reichspost ga

zetesi, Avusturya başkanı M. Şuşnig'in 
birinci kanun ayı başlarında Budapeşte• 
ye gideceğini yazmaktadır 

Maksim Gorki Mebus 8t'cildi > 

Moskova, 23 (A. A.) - Muharrir 
Maksim Gorki, ~n~i namını taşıyan 

eski Nijninovgrod şehri Sovye tine se
çilen ilk mebuslardandır 

Uluslar cemiyetine nota 
(Başı 1. inci sayıfada) 

Suç ortakları arasında vaktiyle 
Yugoslavya'nm kendileri hakkın
da şikayetlerde bulunmuş olduğu 
kimseler de vardır. Bunların ifa
delerinden kendilerinin Macaris
tan' da ve yalnız sığınmak hakkın
dan müstefit olmakla kalmadık
ları, suikastin arif esine kadar gu
rup halinde macar topraklarında 
oturmuş oldukları anla~ılmıştır. 

Yugoslavya, bu meselenin Ulus
lar Cemiyeti assambles1nin onu
müzdeki toplantısı ruznamesine 
sokulmasını dilemektedir. 

Bükreş, Prag hükumetleri de 
ayrı ve fakat mealJeri bir birer 
nota vererek Yugoslavya'nın te
şebbüsüne müzaheret etmekte ol
duklarmı bildirmişler ve bu işteki 
mesuliyetlerin Macaristan ile 
mevcut eyi münasebetleri boza
cak mahiyette olduğunu ilave et
mişlerdir. 

/ 

Küçük itilaf devletleri 
macarları suçlu 

tutuyorlar 
Bükreş. 23 (A.A.) - Gazete1er. Yu

goslavya'nm uluslar cemiyetine vermiş 
olduğu nota ile Romanya ve Çekoslo· 
vakya hükumetlerinin Yugoslavyanm 
bu teşebbüsüne yardımcı olduklarına 

dair mezkur cemiyete verdikleTi mek· 
tupla.rr yazmaktadırlar. 

Gazeteler. bu teşebbüsün ehemmi
yetini ve Marsilya hadisesinin konuş· 
ma ve cinai mesuliyetlerin tayini hu
susunda küçük anlaşma büyükleri ara
sında bulunan birliği yazıyorlar. 

Universal gazetesi, çok şiddetli bir 
yazısında Yugoslavya muhtırasının a
ğırbaşlı ve fakat açıkça Macaristanm 
kötü cinayette parmağı olduğunu bil

dirmekte olduğunu yazmakta ve 45 mil
yon nüfusu temsil eden yalnız mede
niyetin ve anlaşma yolunun ilerleme
sine çalışan üç barışsever ulusun, ma
carları, Kıra] AJeksandr ile nazır Bar
tunun öldürülmesine ortak olmak ve 
öldürenler~ sığınak ve onlara talimat 
vermiş olmakla bütün insanlığa gös
termekte olduğunu yazısına eklemek· 
tedir. 

Bu üç devlet Cenevredeki bitaraf 
hakimlerden adalet istiyor. Anlaşma 

çal~sr bütün cihan tarafından tak
dir edilmekte olan küçük itilaf, sınır
larında kötü tethişçiliğin yerle§olilesine 
göz yumamaz. Küçük anlaşma adalet 
ve suçlular için ceza ister. Uluslar ce
miyeti, ilk defa olarak bir takım tahri
kat ve cinayetlerle cihan barışını boz
mak istiyenlert karşı manevi otorite
sini göstermeğe davet edilmiştir. 

Yugoslavya notası ve ruacar 
gazeteleri 

Budapcşte, 23 (A.A.) - Macar tel
gı-af ajansı bildiriyor: 

Bütün gazeteler yugoslav notasında 
Macaristan aleyhinde ileri sürülen it
tihamları derin bir infialle reddetmek 
tedirler. 

Nemzetn uj sag diyor ki: 

Macar milleti, başvekil M. Gömbö· 
ş•ün beyanatına müttefikan yardımcı-

dır. M. Gömböş, bu beyanatında kati 
bir lisanla Yugoslavyanrn esassız ve 
haksız jttihamlarını reddetmiştir. 

Pester Loyd diyor ki: 

Macaristan, hiç de layık olmadığı 

bir takım tecavüz ve taarruzlara hedef 
tutulmuştur. Bütün diğer silahlardan 
mahrum bulunan Macaristan, davası 

mn doğruluğuna İnanı olduğu halde. 
başmı dimdik tutarak milli şerefini le
kelemek istiyen itthamlarr redde·der. 

Macaristan meselenin beynelmilel 
salahiyettar makamlar tarafından bita· 
rafane ve inceden inceye tetkik edilme 
sini istemek hakkını kazanmıştır. 

Magyar Hirlap diyor ki: 

Macaristan'ın şu veya bu kimseyi 
gizlemesi icsin hiç bir sebep yoktur. 
Hatta tahkikatın çok sıkı ve vicdani 
bir surett'e ' yapılmasında büyük bir 
menfaat vardır. Maamafih, hiç bir de-

1 
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M.Gömhöş 

ne söylüyor? 

' 

(Başr 1. inci sayıfada) 

türebilecek bir takım delillere ~:. 
yanılarak Macaristan'm suçlu 'I'~· 
tulması işine cihanın nazarı 01 

katini celbeder. 
Yugoslavya hükfunetinin Y~pt•; 

ğı ithamların eMsı olan bütün ~ 
geler şimdiye kadar Macar hiiJcil' 
m~tine bildirmeyi zaruri g~rfl1:ı 
mış olduğundan dolayı tuttuğtl 1. 

Çok fenadır. Macar hükıJırlet~, 
• '11' 

bunları ret ve cerhedebileceğı "' 
bi katilin suikastten önce Mtt'3; 

ristan'da da oturduğu iddiaf111 

da çürütebilirdi. 
ıı· 1000 yıllık bir ulus olan ye 

ribinde ulusal hakikatlerin üsliil1' 
lüğünü temin için sıyasal cina16' 
leri hiç bir zaman bir vasıta $ıf' 

Y"' mamıt bulunan Macaristan, ~ 
goslavya'nm baş vurduğu u t• 
protesto ve Macaristan' ın cin3Ye 1 
te suç ortağı olduğu ittihaıı11ıı 
reddeder. . 

Yugoslavya'mn müracaat eti!''; 
olduğu bu usul yüzünden AvrıJ~ 
barışının tehlikeye maruz oJdıı; ... 
düşüncesinde bulunan macar ; 
kirmeti, meselenin çabuk ve ':1 · 
pet bir surette aydınlatılması 11: 
hemen gcreklenen teşebbüsleJ" 
yapılmasını arzu eder. 

Macar hüktimeti, Yugoslat.~ 
ile dostları banş antlaşmalarıtıle
lcendilerine bir taraflı olarak 

1 
t· 

min etmiş olduğu askeri ku"'"e # 
lerine güvenerek mukaddes bıtt1. 
fikrini tehclit etmekte olduk1at~ 
dan dolayı bu teşebbüslerin ça ; 
yapılmasını şiddetle arzu 11e, ~ 
hususa Avrupa efkarı umUJJ'.)J! j 
sinin hassaten nazarı dikka11

' 

ce1beder. ~ 

Monte - Karlo'nurı 

esrarı 
. 1'rıı1 

Monte-Karlo gazinosunun esk: tıı!' 
y~lerinden biri olan Pol dö Keçı~i~ 
gunlerde çıkarttığı hatrralannda. Y:~ 
yıllık çalışma hayatı esnasında e~ı 
bazı alaka verici vakaları anlat~JI 

Eski Kayzer, Haydelberg'de prof·~~ 
Şot adlı birinin rolette kazanırıa1' 

1
pf 

şaşmaz bir usul bulduğunu duyttıtıŞ• ,r 
ra vererek bu usulü öğrenip (rni1~~ 
kiren) Monte-Karlo gazinosuna gı ıcA 
öğrendiği usulü hemen kullana~ 
bin frank kaybetmiştir. . ~ 

Diğer taraftan Jagers adlr bir '~tif· 
mühendisi de bankoyu iflas ettirfl1 e~ 
Bu adam gazinoya birçok adamlar fetc' 
rerek bunlara kazanan sayıları gtlll )./) 
kaydettirmiştir. Bu suretle de bat1 :rıı1 

nn ötekı1ere göre daha çok ka:ta,.'1 ~· 
görerek oynamağa başlamış ve uÇ 

de üç milyon frank kazanmıştır· oO~ 
Ceneral Ludendrof bir günde 

15 "il~~ı 
• g 6~ 

frank kazanmtş, Sara Bernar bıl' Jİlli , 
bir milyon frank kaybederek ke11 tıİ' 
dürmek istemiştir. Andre Si~:;;ıl'' 
gecede bankoyu üç defa mas ettı f''") 
____ L_o_n_d_r_a'~ 

Bu gece açık eczahaJlelef 

Samanpazarında. 
MERKEZ ,,~, 

Y enişehirde Gazi buh"&l'1 

YENlŞEHlR 
eczahane lendir-

ptıı' 
titte ,~· 

lil göstermeden Macaristant ~ytf1 ~ 1 

1--r sandalye1!1ine oturtmak jstı ıi~ 
gosla•ya notasının kullandığı etııt' 
Macaristanm şiddetle protesto Ot 
icap eder. "-:t .. 

sae- ıııı 
Budapesti Hirlap, Mag~a:ıler c'I' 

ger gazeteler meselenin mıll cJilf1'' 
yeti tarafından acilen tetkik e yt1 

istemektedirler. . ıı11 'A,~ 
• \:Jll' ıır 

Macaristan bu meselcnın 11' .ı' . a w 
halledilmesini ve bu itha.rnla~rB ıci ~~~ 
bir nihayet verilmesini ister· 01° ~9( 
~ 1 bb" ·· ·· do-gurını.ıŞ 1'9 
gos av teşe usunun ~ 

evrensel tehlike mümkün oJdıl 
süratle ortadan kalksın 
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Yarı - sıyasal 

Konusma-dili. 
' yazı-dili 

Şehir ve Taşr 
Dl'l sava§ı ulusun bütün yığınlarını 

._rınak, kucaklamak üzeredir. Onu sa -
kın, harf yahut şa;>ka inkılapları gibi ça
buk bitecek sanmıyalım. Dil, ulusu ya -
Pan yahut ulusları biribirinden ayıran 
hellibaşla varlıklardan biridir. Bugün en 
çok olğunlaşmış dill •r bile bir çağdan 
bir çağa geçerken en az üç dört kuşaklık 
Yol sökmüşlerdir. B:z ise bugün osman· 
lıca•yı elimizden geld'ğ' kadar bir yan· 
dan ayıklaya duralım, tarihe artık ''öz 
türkçe,, adiyle geçecek olan yeni dilde 
ekler işini, üretme işini, yeni gramer ve 
sentaks kuralları kovm'l işini başarırken, 
bir yandan d!l, konuşulan dille yazılan 
dil arasındaki ilişiği sıkı ve yakın tut· 
tnağa mecburuz. 

ileri ve büyük diller, konuşulduğu 
g:bi yazılnb'le· dillerdir. Bu böyle oldu
ii gibi, l.aşka ulusların yapmış olduk • 
ları büyük dil hareketlerinde de, temel, 
konuşulanlrt yazılanı bir araya getirmek 
İşi olmuştur. 

Bir vakitler, nasıl bizde, bütün ki • 
taplar ya farsça yahut acernce yazıldı 
ise batı memleketlerinde de yazı dili la
tince idi. Luther'in özalmancası latince
Yİ koğmak için halka indi. Eğer bunu 
Yapmasa idi, latinceye dayanan katolik 
likle papalığın sıyasal latin tahakkümün 
den almanlık kurtarılamazdı. 

Alman dil inkılabı ile bizim dil inkı
labınuz hem ayrı tarih çağlarında hem 
de ve dolayısiyle ayn ulusal ve soysal 
tartlar altında yapılmış olmakla beraber 
turada birleşirler ki, ikisinin de amacı, 
lıonuıma • dili ile yazı • dilini birleştir• 
inek olmuştur. Hangi dil olursa olsun, 
«>nun İyi gidişin: '-ize bir tek ölçü göste
tir: konuşma • dilinin yazı • dilini dur· 
htakıızın k bul ve tasdik etmesi. 

" '" ,, 
Bugün, bütün gazetelerde birçok 

"öztü .. kçe., denemeleri görüyoruz. Bun· 
lar ne kadar çoğahrsa, dil savatı o kadar 
C&nlı olacak ve ulusumuzun her çeıitte 
kalabahklannı o kadar kendine çekebi • 
lerek alakalandırabilecektir. Bu işte yal· 
rıız bir büvük eksik daha şimdiden göze 
~rpıyor: kritik. 

Bize yeni dil, gökten inmiyor. Onu, 
Ya!raken, bizler yapıyoruz. Bir yandan 
da çocuklarımız büyürken, onu öğreni • 
Yorlar. Dili yapma ve dili öğrenme ya• 
hut öğretme iıinde binbir tane bağ var
dır ki, gözle görünmelerine yahu söz ile 
tarif edilmelerine imkan yoktur. Bir ör
t.ek alalım: sözlerin bir benliği vardır. 
8u benliği onlara, kullanılmaları verir. 
8irine "çukur adam,, dersek saçmala· 
~:ı oluruz. Böyle değil de falan adam 
ıçırı: "birader, o alçık değil, çukurdur,, 
dersek, hepimiz anlar ve güleriz. Bu aö
•ü Sülevman Nazif'e yorarlar. Olabilir. 
Şu var ki, dilin bir dil olması, onun bu
tün sözlerinin benlikli olması demek ol • 
~uiuna göre, yeni dili yaparken eski'nin 
rıuance,, )arını bir malzeme gibi kullan· 

~alc esastır Yeni söz eski sözü onun 
'"nliğini ve "nuance,, ını benimsiyerek 

aakecektir ki sökmekle beraber kurmak, 
-tl>aı • . ı gıtsın. 

l!ti ?nümde iki öztürkçe örneği duruyor. 
••nden de parçalar alalım ve beraber 

olcuralnn: 

L Siz/er, yalnrz birer fabrika değil, 
iltı • .. "nd l: sımsarlarmrn karasaban ustu e 
ara lcöfe gündeliği ile işlettiği çarık

:'z köy/ünün alm terini değerlendire-
'4: lıt 0 Ian ocakları kuruyorsunuz. Baca-

)':~11ıızın isl, kurumu, yurt köylerini, 
c,Z'?ur getiren bulut gibi sevindire-

tır. 

6-Gittiğiniz dağ ba~larrnda yoksul ço
fıt~ lravalmı sattı. Adana ırgadı pamuk 
fi, t~~nda açlıktan. çulsıız. Konya ırga
llıı "t:day tarlasında dondan öldü. Os
lfl; ~ı,. Çağmda büyük tıirk sıkıntısı bu 

· sı 110 z vardığınrz yerden onu kovu-
r&un 

ıız. 

8ir de .. d' 1' tuna goz gez ıre ım: 

'41d,;;, .. b .. " .. • 
~, <> un, atan gunun otesıne aş-

ifır 1( 
fit" · ocası Bay Aslan'ı Harunurre

ııı 

""' Yılgaz takrnlarc arkadan dehle-., ,,. 
4'/ra ır kargı ile öldürdükleri gece; 
~.,.4:; 8 eküm, ilk v~ tek oğluna henüz 
• 

1Ydı V tu11 .. • e oğlu Bay Kılıç kırkıncı 
OL l:Uniine b w d ...... ua1'<t astıgın an oturu, anası 

l )bla//ı bazlama dağıttırıyordu. 
. k' . 

Yunanistanda şiddetli 
yağmurlar 

İstanbul, 23 (Telefon) - Atina'dan 

23 tarihiyle bildiriliyor: Dün bütün At· 

tiki vilayetinde ıiddetli yağmurlar yağ

mıı, Atina ve Pire'nin muhacir mahalle

lerini su basmıı, 13 ki§i kadar boğulmuş 

tur. Pire ve etrahndn gidiş, geliş iki sa

ntten fazla durmuştur. 

t~ıanlml' da iki kongre 

İstanbul, 23 (Telefon) - Bugün To 

ros Gençler Birliğiyle, Erzurum lisesin 

den yetişenler Halkevinde, lzmir Lise

sinden yetişenler Eğe yurdunda toplan 

mıılar, yıllık kongrelerini yapmışlar, ve 

icfore heyetlerini seçmişlerdir. 

miyor. ikincisi getiriyor. 

4.) İlk parçanın sözleri daha benlikli 
5.) Parçaların ikisinde de gramer ile 

sentaks bakımından hiç bir aynbk yok. 

Belki ba§kaları iki parçanın karıı • 
laıtınlmasından daha baıka hükümler 
de çıkarabilirler. Ama bize, ıimdilik, 
bu kadan da yeter. 

d~arıılaştınnayı yaparken, ölçümüz 
ne ır? Kendimiz. Kendimiz değişmekte 
hem de dil davaııının içinde değiımekte 
olduğumuza göre, bizi birinci parçadan 
ikinciye doğru götürecek köprü, var de
mektir. Bu köprÜyÜ ne kadar zamanda 
atacağımızı kimse kestiremez. Bu, hızlı 
da olabilir, yavat da. Bu, biraz sözüne 
biraz da dil itine verdiğimiz tutuma gö
re değişebilir. Muhakkak olan bir fey 
varsa, o da, ikincinin birinci kadar ho • 
ıumuza gitmesi için, sözlerini onun ka
dar konuıma • diline kabul ve tasdik et
tirmesi gerektir. 

ikincide şöyle bir cümle parçası var: 
" ... Kocası Bay Aılan'ı Harunurre

şit'in yılgaz tapkınları arkadan deblenen 
bir kargı ile öldürdükleri gece •.• " 

" ... arkadan dehlenen kargı .• ,, der 
ken, kargıyı mı arkasından dehlemiıler, 
yoksa Bay Aslanı mı arkasından gelerek 
kargı ile vunnutlar, çıkaramıyoruz. Bun 
dan batka, bizde muayyen tapkınlar deh· 
lenir. Kargı için bunu söylemek doğnı. 
mıdır? 

Seçtiğimiz iki parçanın mevzuları bir 
değildir. Falih Rıfkı, makinadan, sanayi
den, ökonomiden bahsediyor. Aka Gün
düz, bir türk masalı anlatıyor. iki o ka -
dar ayrı ıey ki, ikisini de almanca yaz • 
mış olsak, birinde ayrı ötekinde ayn bir 
"dil • iklimi,, nin hakim olması liznn. 
Ama iıte bu "iklim,, meselesi bir dilde 
en zor, en ince olan huıu:;iyetlerden 
biridir. Bir ülke kadar geniş olan dilde, 
her köıenin kendi ayn dili, ayn havası 
vardır. Osmanlıca atlı yapma dilden. ·ıs 
tanbul türkçesi yoliyle - Öztürkçeye ge
çiyoruz. Renaiaance'tan hemen sonra ve 
bugiinkü medeniyetten çok önce değil 
Renaiaııance ile beraber 16, 17, 18 v; 
19 yüzyılları uykuda geçirdikten sonra. 
Bütün bu yüzyılların hayatın her bölü
müne serpip saçtıklan fikir ve madde 
mefhumlarına eyice yabancı kaldıktan 
sonra! dava, kurtulut inkılabımızm bo
yunca, derinliğinccdir. Bunun içindir ki, 
başarılması gerektir, batarılması bu 
ulusa yaraırr. 

Yalnız bunu yaparken, kritik'i 

aznnsamiyalım. Biribirimizi gücendirme

den yanhılan, uygunsuzlukları aöyliye

lim. Çok çabuk gidiyor, yazı • dili ile ko
nutma • dili arasındaki bağlan, iliıilderi 
kopanr gibi oluyorsak, onu da söyli • 
yelim. Yalnız unutmıyalım ki: 

1. Bugünkü yazı· dilimiz bir yandan 
temizlenmeğe bir yandan da yeni kökler 
ve üretme kurallarile zenginleıtirilmeğe 
muhtaçtır. 

2 B ·· kü konutına • dilimiz, bu • . ugun . . •• 
·· k.. dilimizin ııddetlı tesın a). gun u yazı· 

tındadır. 
3. yazı • dilimiz kadar konuıma • "di

limizin de öztürkçelettirilmesi hem mum 

kün hem de laznndft". 

~-) I sı de tertemiz türkçe. 
~ '""' k Parçayı daha eyi çünkü daha 

3 ''"•Yoruz. 
) tu, "ar b. . .. 1 . •· ~ ıze yenı aoz er 1retir • 

4. Dil, bu gibi inkılap anJannda, ya
zıda denenir, yazıda eleklenir, kon~tma· 
da yerleıir, konuımada benlikleıar ve 

1 
ondan sonra. aene yazıda itlenir ve in • 

celefir. 
BURHAN ASAF 

İstanhııl limanında 
hüyül{ bir fırtına 

Gidiş, geliş düzenini kay
betti, birkaç gemi karaya 

oturdu 
I stanbul' dan telefonla aldığımız ha

berlere göre evelki gece yarısındar. son 
ra batlıyan yağmurla karışık poyraz fır
tınası sabaha kadar sürmüştür. Fırtına 

§ehir içinde küçük tahripler yapmış. Ji -
manda gidiş, celiş düzenini kaybetmiş, 
Haydnrpnşa önünde bir mavna batmış • 
tır. Limandan vapurlar kalkamamışlar 
limana gelenler de geç kalmışlardır. Ge
libolu' dan kereste yükiyle kalkan bir yu 
nan vapuru Fener yakininde, ba k'I bir 
yunan vapuru da Şarköv önünde kara
ya oturrnuılardır. Abe Glof atlı bir yu -
nan vapurunun gene Çanakkale önle.rin
de karaya oturmuş olmasından korkulu
yor. Bandırma'da yirmi tonluk bir yel
kenli kayalara çarparak batını~ Doyçe 

Levant kumpanyaıımm Star vapuru da 
Bandırma limanında bannamıyarak Ka
pıdağına kaçmıştır. Karadenizde Ereğli 

limanından kalkan Bursa vapuru yoluna 
devam edememiş, tekrar limana dönmüt 
tür. Kışın ve fırtınanın devamı yüzün • 
den İstanbul limanındaki büyük gemi
m- Büyükdere önüne gitmişlerdir. 

Himayeietfal balosu 
B. M. M. Başkanı Kazım Paıa Haz· 

retlerinin yüksek himayeleri altında, 

Türkiye Himnyei Etfal Cemiyeti men· 

faatine 6. 12. 934 perşembe günü akşa • 

mı Ankara Palas salonlarında verilecek 

olan ulusal kostümlü balonun geçen yıl

kinden daha zengin ve eğlenceli olması 

İçin çok çalıtdmaktadır .. Tertip heyeti 

üçüncü toplanhaını 30. 11. 934 cuma 

günü saat 16 da cemiyet salonunda ya. 

pacaktrr. Bilet fiatlan: 

Bir bey iki hanım için 

Bir bey bir hanım için 
Yalnız bir bey için 

6 Lira 

5 Lira 
3 Liradır. 

Halkevinin balosu 

Evelki gece Ankara Halkevi, 
yalnız üyelerine mahsus olmak ü
zere bir balo vermiıtir. 

Balo pek neşeli olmuı ve geç 
vakta kadar eğlenilmiştir. Baloda 
C. H. F. Genel Katibi Recep Bey
le Saylavlar bulunmutlardır. 

\ Ankara Halkevi 
1 Kütüphane - Perşembeden 

batka her gün: saat 14 ten 20 
ye kadar açıktır. 

Jimncutik Salonu - Cuma· 
dan batka her gün açıktır. Ça
lıtma, programına bağlıdır. 

Kon•er - Her pazartesi Ri. 
yaseti Cümhur Orkestrası tara
fından: saat 20,30 da. 

Çaylı dan• - Her cuma: sa
at 17 den 20 ye kadar. 

Ankara radyosu 
1 - Çocuk saatinde: Aykut isimli 

eski bir türk hikayesini okudu. Eski 
türklerin Çin boyunduruğundan nasıl 
kurtulduklarını, kahraman (Aykut) un 
türkün §erefini korumak için sevdiği çin 
kızını nasıl öldürdüğünü ... ilh. anlattı 

2 - Piyano' da Ferhunde Ulvi, Ce. 
mal Reşit'ten parçalar çaldı. 

3 - Süheyla Hanım <ismet Pap 
kız enstitüsü müdür muavini) ev kadı. 
nın:ı kıymetli öğütler verdi. 

4 - Gene piyanoda Ferhunde Ulvi 
AbbC'niz'den Smite lspagnofe çaldı. 

5 - Maarif Vekaletinin saatinde Ki 
zım Nami Bey çocukları gürbüz yetiıtir· 
me usullerinden bahsetti. Arkasından 

dans müziki ve aians, spor haberleri ve
rildi. 

Ankara radyosunun bu 
akşamki programı 

(19.30 dan 21 e kadar) 
10 - İbrahim Necmi Bey Dil tezimi

zi anlatıyor. 
15 - Musiki: 
Mempou 
De Fella 

Cbanta, Magies 
L'amour aorcier 
Danse du Feu 
Piyano: Ulvi Cemal 

,, 

10 - Ziraat Vekaleti saati 

20 - Musiki: 

Teganni: Marie Çekatowska 
Piyano: Ulvi Cemal 

JO - Sporcularla konusma 
15 - Dans musikisi 

Haberler 

İstanbul radyo programı 
Saat 18 den 18,30 a kadar fransızca 

ders, 18,30 dan 19,30 a kadar plak net

riyatı, 19,30 dan 19,40 a kadar dünya 

haberleri, 19,40 dan 20 ye kadar solo 

plak, 20 den 20,30 a kadar Etref Şefik 

Bey tarafından spor musahabeleri, 20,30 

dan 21,15 e kadar Madam Halmi " 

Mösyö Halrni tarafından Macar havalan 

21,30 dan itibaren Bedriye Ruim Ha· 
nım tarafından türkçe sözlü eserler rad 
yo caz ve tango orkeıtralan ile beraber. 

Ermeni katoliklerinin 
hesapları 

İstanbul, 23 (Telefon) - Ermeni kato 
Jiklerinin idare heyeti hesaplarını hükU
metin tetkike baıladığınr bildirmiıtim Bu 
tetkiki bir takım anlapmamazlıklar yÜ • 

zünden ermeniler istemitlerdir. Anlatama 
mazlıklann arasında eski Lübnan Valiti 
Davut Pap tarahndan bir inciliz banka 
sına yatmlan seksen bin linuun Türki • 

ye'ye getirilmek istenilmesi de vardır. 

Kunm arkadaşnnız 
Evelki günkü sayımızda adını öztürk 

çeye çevirip Kurun koyacainu yazdıit
mız eski Vakıt arkadatnmzın yeni atla 
çıkan ilk sayısını dün gördük. 

Baı tarafı büyük Önderin değerli 
sözleriyle ıüslenmit olan Kuran'u kut • 
lar, yurda yararlık ve değer ıunmaımı 
dileriz. 

Samsun'da inhisarlar labrilcnı v~ tUtQn d~poları (yazısı memleket ,,.ıa.sında) 
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Kap an trrna.:ı 

- ll -

Tanyeri ıılaca karanlık. 
Sakalar şakımağa baıladılar. 
1 lk serçe kümesi bu çalıdan o caıı-

ya pırladı. 
Keklik suya indi. 
Yüı atlı gerindi. 
Bir ıes .. bir tatlı şırlRyan sesi çaın-

laı, beller aşarak gönüllere dcküldü: 
- Kır tayımın yelesi, 
Hiç bulunmaz belcsi, 
Eıindikçe geliyor 
Dorukları c;eleıi. 

Yüz atlı ... baktılar ki çıplnk, di~n • 
siz bir kır taya binmiş. aysın bir delibn
lı geliyor. 

- Yeşilbövet! geldik aaru 
Şırıl, şırıl bir aksana, 
Tayım senden su içerken 
Gö2lerinle bir baksana. 

Bu sese, sert ~am dikenleri yumu~a • 
yıp ıea verdi. Gürgen yaprakl:ırı, hışır 
hııır- alkıt tuttu. 

Saka sustu, serçe durdu, keklik din. 
ledi. Ve yüz atlr, onnanın kuytusuna da
ha çok sindi. Pusuda olduklarını belli 
etmek olmazdı. Ansız basılacak. Baskın 
basanın, buyruk yasanın. Hele tayını su· 
varıp çekilsin. 

Ne güzel, ne alnnlr delıbnlrydL 
Dilimli tepeliğine doladığı ıan 07ah 

al çemberin püsküllü ucu, sol kulafmın 
yanından sarkıyordu. Bürümcük gömle
ğinin Üstüne kırk düğmeli, ak-yetil çu· 
buklu bir içlik giymiş .. srrbnda gene sa
n-al çizikli, İpek, üç etekli boyluk .ardı. 
Belini cmcıkh, boncuklu bir puıatlılr in, 
celtmitti. Puaatlıktan m.can itlemeli 
bir teke kavraft ile bir sana değnefinin 
ucu görünüyordu. 

Soldan sağa geçirilmiı bir yay_ sa -
ğında, kemere takılı ve içi ok dolw ltir 
sadak.. 

Sai omuzundan sol koltuğunun al · 
tına geçen burma kaytanm iki ucu. İfrİ 
bir kılıca bağlıydı. Kılrcm gergedan boy. 
nuzu kavrağında, anasınm ı.ğladıfı, iri, 
gökboncuk ıtıldıyordu. 

Saf bacağını tayın boyımndan apra. 
rak yere atladı. Ucu bükümlü kırmızı 

çizmeleri yepyeniydi. Bıyıklan bile ter
lememifti. 

Çocukla delikanlı araamda, l'eaİf o
muzlu, İnce belli, dipdiri hir diki ptlı
mı ile yürüdü. 

Ym atlının &nderi bakb, baktı da 
içinden dedi: 

- Obasını talan etmeMJdim, keadi
sini güyey ederdim. 

Yüz atlının birisi, smdG, süzdi de 
içinden ahladı: 

- Harın ati uçurumdan atağı açur
masaydı, şimdi kardeşim de bu yafta o
lacakb. 

Yüz atlı .. yüzü de içlerine, içten eor· 
dular: 

- Bu delikanlının obasına kıyılır 1111? 

Neylesinler ki talan ediniği, yadeller· 
den geçme, sağısız bir aalğındı. 

Bir ıslık sesi: 
Oba çocuğu, bövette tayını sunn • 

yor. 
De&kanlı; dibinin kumJ.rı göriilren, 

yanlarma çiçekler sarkan bövete efılip 
baktı. Kır tayı ile suyun içinde gÖzpze 
geldiler, ve yanak yanağa aeviıip Olqaı
tılar. 

Birdenbire bir geri atılıt. bir ki~. 
bir eıinme! 

Ne oldu? neden ürktü? 
Sade kır tay nu? 
Yüz atlının yiz yüreği, yaralı kartal-

lar gibi çarpınmaia batladı. 
Delikanlı tayına seslendir 
- Gel kının! gel ıu iç! 
Tayın sokulması ile geri fırlaması 

bir oldu. Bövette ürküten bir şey ola • 
caktı. Nolaki? kirpimiola, neki? diye 
iyice bakınca gördü ve haykırdı: 

- Olen göl bezin güdüğü! ıen hara· 
da ne arıyorsun? görmüyor musun enik 
dölü?! Kır tay ıu içiyor! 

BöYetin kcnannda ve dalların arasın· 
da iri yarı bir kaplan duruyordu! 

Delikanlının söylediklerini anlamadı, 
suya eğilip içmeğe başlayınca ... 

• Sonrası yann-

AKA GONDOZ 

Pırlamak - Küçük kut kümelerinin 
uçuıJarındaki ahengi takliden maa~.r • 
Iaımıı olsa gerek. Keklik, bıldırcın ıçn 
tıri9mak, sülün gibileri için de parlama~ 
k•anrhyor. 

fırlayan - çağlayanın küçüğü. 

( Sayı/avı cevirimz) 
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}' abcmcı Postası 

• • • şarli mus iısı kallunışhr 
Al Ahram. 13 son te~rin 1934 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük 

Millet Meclisinde söylediği nutukta, 

tlirk musikisinin ıslahı ve milli ti.irk 

p.rkılarmm garp musikisine göre yapıl 

ması azminde bulunduğunu söylemiştir. 

Malum olduğu veçhile Gazi Mustafa 

Kemal Paşa şark musikisinin ve daha 

doğrusu türk şark musikisini sevmemek 

tedir. Mustafa Kemal Paşa birkaç defa 

lstanbul'da, Ankara'da ve diğer dahili: 

vilayetlerde bu duyguları meydana at· 

mıştır. Gazi Mustafa Kemal birkaç de

fa türk sazlarını susturmuş ve garp mu 

sikisini dinlemek istemiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, şark mu

alkisinin atıl ve tembel milletlerin musi

kisi olduğunu ve bu şark musikisinin a

•ırlardanberi hiçbir terakki ve inkişaf 

göstermedğini söylemiştir. 

Gazi Hazretlerinin kararı, türk ve 

Avrupa mehafilinde yüksek bir akis u

yandırmıştır. 

Dahiliye Vekili arap şark musikisi

nin radyoda neşrini menetmiştir. Bun

dan sonra Türkiye radyosunda yalnız 
garp musikisi neş.redilecek:tir. Bu karar 

rutıerikada mebus seçilen 
demokrat bir zenci 
Zencilerin demokrat fırkasına girdik

leri az görülür. Bu fırkadan olan zenci 

M. Artur Miçel, gene bir zenci olan ön

ceki Şikago mebusu cümhuriyet fırka

aından M. Oskar dö Prist'i yenerek Şi

kago'dan mebus çıkmıştır. 

Dö Porist mebus seçilen ilk zenci idi. 

24.840 rey kazanan M. Dö Prist'c karşı 

M. Miçel 27 .970 rey kazanarak seçilmiş 

tir ve ~imdi de beyaz renkli demokrat

larla birlikte mebusluk yapacaktır. 

Alabama hilkfimetinde doğmuş olan 
yeni ı:enci mebus, Alabama'daki Tuskcgi 
enstitiisüne hademe sıfatiyle girerek ha
yata atıJmr$, sonradan Havard ve Kolum 

biya üniversitelerinde okumuştur. Ken

disi Sikago'da büyük bir hukukçu olarak 

tanınmaktadır. 

M. Mişel diyor ki: Demokratlığın 

fena bir şey olmadığım zencilere anlat

mağt denedim. Şimdiki hlikt1met benim 
ukımdan olanlaril kar~ı hiçbir kötü dü
tilnce beslemiyor." 

(Nüyork Herald'dne) 

Belesi - bövl~sinin krSaltrJmrşı 

Doruk - 1.1a ğbaşr. 

Çelesi - çelip aşmak arzusu. 
Aysın - aya benzeyen 
Suvarmak - hayvana ı..ı vermek. Da

rar için "suya indirmek,, kullanılıyor. 

Sulamak ekim işlerindedir. 
Tepelik - takke, serpuş. 
Çenber - kenarı oyalı, püsküllü lm-

toaş. 

Boyluk - entari. 
Pusatlık - silahlık. 
Teke - teke bıçağı da derler. 
Kavrak - kabze Bazı yerlerde "a-

vuçluk .. da diyorlar. 
Saner değneği - Kamçı sapı yapılan 

ağaç. 

Sadak - ok mahfazasL 
Diki - Heykel. 
.Ahkmak - telehhUf etmek 
Harın - huysuz, azgın. 
E<linlk - fidet. 
Sağısız - iyileşmez, tedavisi kabil 

değil. 

Salgın - geçici hastalık, kanun harici 
alman şeye de derler. 

GCilbez - yeni doğmuş, gözleri açıl
ınamr~ köpek yavnısu. 

Güdük - kuyruğu kopuk. 
Enik - gütten keı:ilmiş köpek yav· 

rusu. 

DÜZELTME: 

Dünkü birinci parçanın 20 inci di
zlainde (Yılgarlığın ilk göriinümü o
bn) dan sonra (atalık) sözü gelmiye
cek~ir. Doğrusu şudur: (Yar lığın ilk 
görümü olan talan, nasıl olur da ulus
lara ulu önderlik, atalık eden Türke 
geçer? 1) 

Bağış dileyerek d\izeltiriz. ÖbUr 
yanlışlar, yazının gidişinden düzeltile· 

bilir. 

kahvelerde, barlarda, tiyatrolarda tedri

cen tatbik edilecektir. Bu suretle tUrk 

musikicileri garp musikisini öğrenmek 

ve hayatlarım temin etmek fırsatına ka

vuşacaklardır. 

İstanbul Belediyesi, türklerin garp 

musikisine a1ıştırılması için musiki büt 

çesini arttırmıştır. Her yerde meccan1 

ko,, .. erler verilecektir. 

Bu suretle şark musikisi Türkiyede 

tarihe karışmış ve bunun yerine Avru

pa musikisi geçmiştir. 

Gazinin bu hareketine amil olan 

fikrin baska bir hedefi vardır. Gazi'nin 

maksadı, türk dilinde yaptığı inkılabr, 

türk şarkılarında da yapmaktır. Bunun 

İ!iin eski türk milli şarkıları toplanacak 

ve bunlar garp musikisine uygun bir şek 

le konulacaktır. Türk şarkıları gerek 

güzellik ve gerek tesir itibariyle yük
sek bir mevki almış olacaktır. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, türk mil· 

Jetini gerek ilim ve fen gerek maddi ha 

kımdan bir garp milleti haline getirmek 

azmindedir. Ve bu hedefe erişmek için 

bütün vasıtalardan ve tedbirlerden isti
fade ederek ~.,lrşmaktadır. 

Balkan Postası 

Bal ian lionf eransı 
devam edebilir mi? 

A tina'da çıkan Lö Mesaje Daten ga
zetesinin 17 sonteşrin tarihli sayısın

dan: 

Balkan antlaşmasından ve dört ha
riciye bakanından mürekkep daimi kon
seyin teşekkülünden sonra Balkan 
konferansı rolünün sonuna ermiş ol
duğu bir çok kimseler tarafından iddia 
edildi. M. Papaanastasyu, hadiselerinin 
varacağım önceden oranlamış ve geçen 
yıl Selanik'te toplanan dördüncü kon· 
feransa yunan grupunun düşüncesine 

göre st?<tülerde yapılması gereken de
ğisimin ana çizgilerini teklif etmişti. 
M. Papaanastasyu konferansı ancak 
parlamento muhitlerine ve yalnız on -
lara münhasır bırakmak gerekliğini mü
dafaa etmişti. Konferans kurumunun 
yavaş yavaş bilhassa her devletin par -
lamento muhitlerine dayanan bir nevi 
Balkan parlamentosu şekline girmesi 
gerekti. Böyle bir kurumlanmaya iki 
örnek vardır: Parlamentolar arası bir
liği ve uluslararasr parlamenter ticaret 
kcınferansr. İlki ancak ayan ve mebu
san üyelerini muhtevidir; ikincide baş
kaca parlamento dııımdan insanlar var -
dır; fakat murahhas heyetlerinin ekse
rivet ivtibcıriyle parlamento üyelerin -
den mürekkep olması adettir. Bu ikin
ci ~ekil, yunan grupunun fikrince, da
ha uygundur. Gerçekten deneme öğ
retmiştir ki murahhas heyetlerine mes
leki muhitler mümessillerinin ve ilim 
adamlarının iştir-.ki yalnız ulusların 

temsilini tamamlamakla kalmaz fakat 
aynı zamanda komisyonların ve umumi 
toplantının çalışmalarına değerli biz -

metler de görür. 

Yukarda söylenen düşünceler kabul 
eclilmis olsaydı. statülerde aşağıdaki 

esaslı değişiklikler yapılacaktı: Teşek

külün ndı "Balkan parlamenter birliği,, 
ne çevrilecekti. Ulusal g-ruplar, her Ul
kede eskisi gibi ipka edilecekti. yalnız 
su küçük farkla ki, bütün mebus ve a -. . 
yan azaları grup azaları tarulacaklar, es-
kiden olduğu gibi diğer zatlerin iştira
kine de mahzur bulun.mıyacaktr. Her 
devletin heyeti murahhasaları ekseriye
ti mebuslardan ve senatörlerden seçil -
mek üzere teşkil edilecek ve bu mebus
lar her temayüldeki gruplardan nisbet 
dahilinde seçileceklerdir. Murahhas 
heyetleri, bu statü mucibince, konfe • 
ransın kararlarını meclislere bildirme -
ye mecbur olacaklardır. 

Her memleketin ulusal grupu parla
mentolar arası kurumlarda olduğu gi -
bi "grup,, adını muhafaza edecek ve sta
tüleri birleştirilebileceıktir. l!arlamento
lar kurumlanmaya daha faal bir şelrllde 
iştirak edebileceklerdir. 

Bu deği§imler grupların Balkan bir
liği fikrini imkln olduğu kadar geni9 
bir şekilde yaymak için şubeler teaisi ı 
hususundaki gayretlerini azaltmıya • 
caktır. 

HAK1M1YETl MlLLlYE 

Bulgar sanayii 
Bulgaristan' da göze çarpacak 

kadar bir sanayi varlığı vardır. 
Bunu gözden geçirmeden öuce, 
elde yekunları ve rakamları olma
dığı halde, ulusal ihtiyaçlctrrn 
haylısını karşılayan zanaatların 
verimini de unutmamak Jazrmdrr. 

Garp sanayiinin yurdun i~inde 
ve dışında çarçabuk ilerleyişi kar
şısında, bir takım zanaatlar daya
namamıs ise de, bir kısmı toparla
nıp, hüyük işler haline gelerek ve 
yahut çalışma yollarım düzelte -
rek dayanma imkanlarını bulmns· 
lardır. Usta ve kalfalarm göze h~ş 
gelen yeni yeni buluşları, mararı
gozJuk, terzilik, ayakkabıcılık. ~<!
maşırcılık ve dösemecilik gihi ba
zı eşyalarda fabrika yapısm.~.:n 
fazla el işinin beycnili~ ve aram jI 

onları korumuş ve ya~atmıstır. 
Bir de ev ihtiyacı için bul~·ar 

kadınının elinden çıkrığının düş -
memesini, evin bir köşesine tıkıl
mış olan tezgahın ailenin sırtına 
giyecekleri icin lazım oldukça iş
lemesini bunlara ekliyecek oJur
sak • .zanaatlarla ev sanayiinin bul
gar ökonomik hacminin epeyce 
bir kısmını tuttuğ-unu anlanz. 

""~* 
Bulgar sanayiinin bir kısmı, ip-

tidai bir sekll<le olsa da naha Bul
garistan bir tUrk vilayeti iken ku
rulmuştu. Son otuz yıl içinde hızlı 
adımlar atan sanayi, ulusal varlı
ğın dı~arıya akmasınrn önüne geç
miş, her yıl bir eksik tamamlana
rak bugüne gelinmiştir. Bununla 
beraber, bulgar1ar daha hayli ek -
sikleri olduldanm söylüyorlar. 

Bulgar sanayiinin i1erleyişi; u
lusal kredi kurumlannm genişle
mesi. iç - dıs ahs verişin artmasiy
le atbaşr gitmiştir. 

.y..y.* 

Bu varlığın en değerlisi olan 
mensucat sanayii, Siliven, Gabro
vo ve oSfya şehirlerinde topludur. 

139 büyük teşebbüs halinde bu
lunan bu kurumlardan 22 si yünlü 
kuma~ fabrikasıdır. 41 i bez, ku -
maş dokuma, keten ve kenevir iş
lemektedir. Bu sanayiin bir yıllık 
ortalama üriinü 1,320,000,000 leva
dır. 

1 p ve urgan sanayii ile uğraşan 
on kurum 790 ton işlemekte ve 58 
milyon levahk, ip, şerit ve saire 
yapmaktadır. 

Culhacıhk ve dokumacılık 16 
biiyük ve 27 küçük teşebbüs halin
dedir. Bu sanayiin ürünü de yüz 
milyon leva kadardır. 

Bundan başka, çıkrık, ipek ip
liği, 2 dikiş ipliği fabrikası, 15 pas
sementerie, 6 halı fabrikası var -
dır, ki bunların yıllık ürünü ortala
ma 200 milyon levadır. 

Bunlardan başka belli başlı sa
nayi ve ürünlerini 1928 yazımına 
göre şu cetvelde görebiliriz: 

Milyon 

Deri sanayii 
Maden ,, 

Müessese 
sayısı 

45 
119 

Ton levalık 
ürün değer 

2.875 426 
436 

Kimya sanayii, 
Ot yağları 51 9,984 295 
Sabun 17 4,525 122 

Kauçuk 4 17 
Gül yağı i4 106 
Kağıt 3 3,663 106 

Patlayıcı maddeler 6 20 
Kimya ,. 3 1,222 28 
Boyalar 7 19 
Mum fabrikalarr 5 480 5 
(Diğer 35 kimya sanayii fabrikası da 

tUrlU Urün verir.) 
Değirmenler 

Şeker sanayii 
Konservecilik 
Biracılık 

1spirtocu1Uık 
Çimento fabrikaları 
Toprak sanayii 
Cam fabrikaları 
Çini ,, 
Döşeme H 

138 283,850 2030 
4 35,450 690 

17 63 
7 735 85 
4 2,365 32 

2 11,100 147 

63 195 
20 

a 18 
20 65 
NAŞ1T HAKKI 
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M. Pesmezoğlunun beyanatı 

Türkiye ile Yunanistan 
Yunanistan ökonomi bakanı M. Pes

mazoğlu Türkiye seyahatinden döndü
ğü gün yunan gazetecilerine şu beya -
natta bulunmuştur: 

- Aramızda n·~vcut olan dostluk ve 
iki ülke arasında sıkı bir tic:ıri ve öko
nomik iş birliğinin her ikisinin de men
faatlerine uygun olacağı hakkındaki 

karşrlıkh kanaat sayesinde varmış c.ı · 
duğumuz uzlaşmalar netiycesi, türk iş
daşlarım kadar benim kanaatimce de, 
yalnız tamamiyle tatmin edici değil. An
karada toplanmış olan hariciye bakan
larının aldıkları karara uygun olarak 
Balkan anlaşmasr üyesi olan devletler 
arasmda daha geniş bir isbirliği gerçek
leşmesine doğru ilk merhaledir. 

İki ülkenin sanayi sryasası ilk önce 
umumi vaziyetiyle tetkik edildi. Yunan 
hükumetinin sanayi sıyasası hakkında 

muhtelif zamanlarda tekrar ettiklerime 
ekliyecek sözüm yoktur . 

Türkiye, münakale şebekesinin inki
şafiyle muvazi olarak, i~Jetilmemiş ge
niş sabalannın nüfus kesafetinin müsa
adesi ölçilsünde değerlendirilmesiyle 

uğraşıyor. Bu iytibarla TUrkiye'nin 
ekim ürünlerinin (pamuk, pancar ve 
yün) srnai işlenmesine istihsali barış 
zamanında nüfusunun ihtiyaçlarını kıs
men karşılryacak diğer bazı ikinci de
recede ehemmiyetli sanayiin kurulma -
srna girişmesi pek tabiidir. 

İlk saydıklarımız arasında yalnız pa
muk sanayii bir dereceye kadar Yuna
nistan'ı alakadar eder. 

Fakat Türkiye, kiyasetle hareket e -

derek, pamuk istihsaliyle bir nisbet da

hilinde amat kurumlarını inki,af ettir

diği için, şimdilik bizim sanayiimizin 

ekspluate edebileceği bir marj kalmak
tadır. Türkiye'nin kurmak niyetinde 
olduğu ve Yunanistan'da mevcut olan 

diğer sanayiden hiç biri, ihtiyaçlarının 
yüzde 40-60 mdan fazlasını kariılrya
cak değildir. 

Şu halde, bu yunan sanayiinden Tür
kiye'ye ithalat yapılması hunların iyi 
kurumlanmasına ve her defasında elde 
edeceğimiz kolaylıklara bağlıdır. Bu 
kısımlarda Türkiye yönünden bazı 

gümrük tenzilatı, evelki anlaşma mu
cibince mevcut olan kontenjan mikta -
rmm biraz daha artırılmasını. ve ser· 
bestçe ithal edilecek i.irtinlerimizin lis
tesinin genişletilmesini elde ettik. 

Bundan başka, müddeti bitmiş olan 
eski mukaveleyj tadil eden yeni anlaş
ma, bir yandan serbest kambiyo nisbe· 
tini azaltarak ve öte yandan daha bU -
yük miktarda malJarm istihlakini temin 
ederek mübadeleler için bugün mevcut 
olan sistemi ıslah etmektedir. 

Deneme ispat etmiştir ki şimdiye ka
dar meri olan takas bonoları sistemi 
gerçek Türkiye'den kasaplık hayvanlar 
ithalatını ve bununla alakadar yunan 
sanayiinin ihracatını kolaylaştırıyordu, 
fakat bu bonolarm fiatça çok düşmele
ri yUzünden istihlakimize ı:arar veriyor
du ve daha başka tUrk mallarının itha
line mani oluyordu. 

Bu iytibarla ben sistemi yalnız ka
saplık hayvanlar ve Ttirkiye'den yapı
lan ithalatın ehemmiyetsiz bir kısmı 
hakkında ipka ettim. Bu bonolarrn mik
tarını ve bazı yunan mallarının alın -
ması hususunda istimallerini tahdit et
mekle bir yandan kasapltk hayvanları -
mızın kolaylıkla ithalini, öte yandan 
takas bonoları hamillerinin hu bonola
rın fazla düşmesine karşı korunmasını 
temin ettik. 

Yapılan mübadelelerin değer farkı 

tam veya krsmi bir banka mahsubiyle 
ödenecektir, ve bu fark serbest kamhi· 
yo müsaadesiyle veya bir mübadele ile 
örtülecektir. Yapılmış olan hesaplara 
göre, ithal edilen tilrk maltarmm bu 
mürekkep ödeme şekli aşağı yukarı Yu
goslavya ve Romanya ile imzalanmış o
lan mübadele mukavelelerinin aynı ne
tiyceyi verecektir. 

Nihayet, tütün, kuru lizüm, incir 
gibi müşterek ürünlerimizin yabancı ül
kelere ihracatı hususunda iş birliği 

yapmak meselesi görüşüldü. Vazettiği
miz umum1 hatlar 15 ilk kanunda yunan 
mütehassıslar heyeti Ankaraya gittiği 

zaman madd1 bir faaliyet şeklini ala -
caktır. Hariçte bu lirUnler için bir is· 
tihlak inhisarı yapmak veya şimdiki 
müşterilerimizin zararına olarak suni 

arasında ökonomi bağlar 
bir fiat yü',{selişi temin etmek mevzuu 
bahs olmadrğmı ilave etmeyi faydah 
görüyorum. Sadece bu lüks ürünlerin 
yayılmasr ve istihsalin her iki memle • 
kette de kemiyet ve keyfiyet bakunııı
dan nizamlanması mevzu11 bahistir 

Tütün ihracatı inhisarı veya tütil • 
nün dahilde istihlaki için herhangi bir 
idare vücuda getirmek meselesi asla gö
rüşü Jmemiştir. 

Nihayet, gemi navlunlarmrn, tir.art 
borçların. bloke mevduatın kambiyo ile 
ödenmesi meselesi gibi bir dereceye k:ı 
dar ticari münasebetlerimizi haleldar e· 
den ikinci derecede diğer bazr mesele· 
leri de hallettik. 1 stihsa1 ve ihraç et• 
tikleri malların nevinden dolayı iki ül
kenin ticari müzakerelerinde tabii o· 
tarak çıkması gereken güçlilklere rağ • 
men, bu müzakereler türk işdaşım Ce" 
lal Bayar Beyin geniş görüşllilllğü ve 
hariciye müsteşarr Numan Beyin husu• 
d yardımı sayesinde memnuniyet veri• 
ci bir şekilde bitirildi. 

Şunu da ilave etmeliyim ki Ankara· 

da on beş günlük ikametim ve türk iş• 

da~ımla beraber Türkiye'nin yeni eanıı· 

yi merkezlerindeki seyahatim çok en• 

teresan oldu. Yeni TUrkiye tarafın• 

dan başarrlmış olan seri terakkiler en 

müsamahasız bir hakemin bile göz:üne 

çarpar. Yunan hükfunetinin mfimessi· 

ti aıfatiyle her yerde gördüğüm unu• 

tutmaz misafirperverlik, dostça kabul, 

ve sevinçli tezahüratın bende bıraktığı 

tesirler altında hükümler vermekten çe• 
kineceğim. Fakat yeni Türkiye türk • 

lerinin scyasal. soysal ve ökonomik ha· 
yatlarının her alanında mutlak disiplin· 
!eriyle ten:ıayüz ettiklerini söylerken 
mübalağa etmediğime eminim. Ve bU 
disiplin şuurlu olduğu, yani ulusun u• 

mumS menfaatlerine doğru yöneldiği 
zaman taklit edilecek bir örnek teşkil 
eder. 

"'--B-i_h_liiiiiiiiiiyiiiiiiiiio-griiiiiiaiiiiiif-yac;;;;;o:;J 
Yeni Adam 

Bu değerli kültür mecmuasının 22 
son teşrin tarihli 47 inci sayısı çıkJtıış· 
tır. Bu sayıda İsmail Hakkı Beyin 
(Halk kitapları niçin çıktyor ?), (Lilt· 
fi Fikri öldü). (Toplu tedrisat davası), 
(Okutmak için ne yapmalı?) başhtclı 
yazılan, (Bir metre ne kııdar uzundur?) 
başlıklı meraklr bir ilim yazısı. 1 ffct Ö· 
mer Beyin (Bursa yolunda) isimli ya· 
zısı, Sovyet Edebiyat Kongresinde 
fransız muharriri Malraux'nun söyledi· 
ği nutkun tercümesi. Vahdet Gültekiıl 
Beyin bir fıkrası, siyasi icmal. radY0 

yazJSJ, Aldous Huxley'den dilimize çe" 
rilmiş güzel bir hikaye vardır. Tavsi· 
ye ederiz. Tanesi 10 kuruştur. 

Yurt 

Halk Fırkasının köylüler kin çıt<ar• 
dığı ve köylere armağan ettiği yurt 
gazetesinin 1 S son teşrin tarihli 26 tll' 

cı sayısı da her zamanki gibi güzel "e 
özenli bir içle çıkmıştır. , 

Bu sayıda dil değişimi köyliilcrıı1 
an1ryacağı bir dil1e i:r.ah edilmiş ~e 
Önder'in Büyük Millet Meclisinde s?'/ 
lediği nutkun metni aynen neşrcdilıtı1r 

nıı· 
tir. Bundan başka climhuriyet bayra · ıer, 
nrn kutlanmasına dair yazı ve resııt1 

1 
Turgutlu köyünün örnek çalışmatarırı. 
resimlerle anlatan bir yazı. ha~11 ~· 
kıctlığma dair izahat ve köylerin sıı i• 
tık ve soysal bilgilerini genişletmek 
çin öğretici güzel resimler vardır. 

Hamle 
Jıc• 

Ağaç kültürünün yayılmasına ç~cc· 
mak gayesiyle ayda bir çıkan bu de .. te.,· 
1i genç ve ülkücü mecmuanın son tıt< 
rin tarihli 7 inci sayısı çıkmıştır• .,e 
sayısmdanberi ormancılığı kortırn~lc .,e 
ağaç sevgisini yaymak için özenh ı.ı-'" 
olgun münderecatla çkan bu ın:cf11 yıı· 
nrn bu sayısında da dikkate dcgrr !1j'. 

zılar vardır. Birçok mesleki Vr' te 'c • 
l'k sın' 

yazılarla beraber bir de genç 1 
1 o· 

c" ı 
sı olan bu mecmuayı ağaçla rrı 0 ı· 
lan herkese tavsiye ederiz. Fiatı' 1 

ruştur. 
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Ankara Halkevinde. 

satçılarımız ıı ir toıllantısı 
Bu yazının ilk kısmını dünkü sayı

mrzda basmıştık. Yazı uzun \'e yerımiz 
ınüs ııdesiz o/dugu için arkasını bııgün 
bas , r··:ı:: 

"Planlı iktısat,, ve para 

Beş, on sene evel mahsulatın istih
lakata yctmiyeceği korkusu bütün ümit
leri r on iıasyon) a doğru çevir· 
rtıi ir. Fakat dünya bugün bir fazlai 
istihsal devresi yaşıyor, düşünceler ge
ne (rasyonalizasyon) a doğru döndü. 
Fa ·at bu seferki umumıleştirilmis bir 
ra'>yonalizasyondur İşte buna fransız.. 

lar Economi dirige, alınanlar P!Snma
sig Wistschaft demişler; biz de "pl5nh 
iktısat., diyoruz. 

Zahiren sosyalizm ve planlı iktısat 
aynı gayeyi görürler: Mesela serbesti -
nin kaldırılması ve yahut mantıka isti -
nat eden bir ''düzen, in tesisi. Fakat 
her ikisinin, gayelerine varmak için. 
kullandıkları vasıtalar ayrıdır. "Plin· 
1ı iktısat., kapitalist rejime dokunma· 
dığı gibi, istinatgilunı teşkil eden şah· 
ııi millkiyeti de himaye eder. işte bu 
nokta plinlı iktısadı sosyalizmden ba· 
tiz hatlarla ayırır. 

Şimdi bu rejimin içine biraz daha 
girelim: 

Acaba ökonomik meseleler arasında 
hangisine hücum eder? Bu mesel •' ri 
hallederken kuUandığı metot hangisi • 
dir? 

Tatbikat ve hatta nazariyat noktai 
nazarından, iş bölilmil esasına istinat 
tden her ökonomi sisteminin en hassas 
ve can noktası (fiat) mesclesidit'. 

Fiat iki sebebe bağlıdır: 

1 - Emtianın arz ve talebi arasında
ki nisbette; 

2 - Paranın satmalma kudretine. 
Paranın satına1ma kudretini sabit 

farzedersek, emtianın fiab, talebi arzın
dan daha fazla olduğu zaman. yUkaclir: 
aksi takdirde 1ner. Au ve talebin sabit 
kaldığını Iarzedcnek fiat, pa: :toın kuv· 
\'etli veya zayıf bir satınalma kudreti ol· 
duğuna göre de aeğişir. Emtianın arz ve 
talebi arasındaki ehemmiyetli muvaze
nesizliklerle ve tehlikeli para teşevvilş
leriJe fiatlar anormal tebeddüller arzet
tniştir. İşte bu bakımdan fiatın ehem
lniyeti tebarüz eder. 

Demek oluyor ki plinlı ökonominin 
halletmek iddiasında bulunduğu mese • 
le, fiatları rekabetin normal oyunların· 
dan ve ananevi para sistemlerinin mah
ıurtanndan kurtarmaktrr. Planlı ökono
lninin manası ve metotları "fiatlara ba
ltirniyet,, noktasında temerküz eder. 

Birkaç senedenbcri ve bilhassa umu· 
!ni harptan sonra emtia - para sistemi
ni temsil eden altın vahidi kıyasisine 
hücum edilmiş ve battal bir sistem ol· 
duğu ispata çalışılmıştır. Altmm yeri
ne nıübadele niSbctlerini her :zaman sa
bit kılacak yeni bir para mefhumu ika
ıtıe edilmek istenildi. 

liakikatte 1:nı dUşünce altm vahidi 
ityasisini henUz ortadan kaldırmadı, Ye 
biç bir devlet ae buna filen teıebbUfi et
ttlerniştir. Fakat haTptan sonra Birlepk 
An:ıerika dev)etlerinde müthi bir ıo1tm 

~---
"' t. omanı~ ' 

......_,_ _________________ __ 

stokunun toplanması yüzünden, altının 
sterilizasyon'u düşünüldü ve plı1nlı pa
ra monnaie dirigee denilen bir siyaset 
takip edilmeğe başlanıldı. Bu siyaset 
madeni para devranı kaidelerine aykırı 
gider ve zamanımızın en enteresan tec
rübelerinden birini teşkil eder. 

Plfinh para siyasetini anlamak için 
bunu ilham eden prensipleri lııtırla -

mak lazımdır . 
1908 de bir makalesiyle ve 1921 de 

bir kitabiyle Mösyö Bertrand Nozan 
bir madeni paranın satınalma kudreti
nin havi olduğu madenin hakiki kıyme
tine değil, vazn kanun tarafından ken
disine tahmil edilen vazifesine tabi ol
duğunu ispata çalışmıştır. Bununla bir 
para sisteminin madeni bir esasa istinat 
etmeden ve yalnız devletin bu parayı 
mübadeleye tahsis etmesiyle işliyebi • 
leccği netiycesine vardı. Fakat her 
millet kanununun ayn olduğunu göz 
önünde bulundurarak, uluslararası mll • 
badelelerde altm gibi bir esasın rnzu -
muna kanidi. Umumi harp esnasında 
bazı büyük teşebbüs sahipleri daha ile
ri giderek madent karşılığı olmadan ve 
satınalma kabiliyeti tesbit edilecek bir 
nevi para ihraç eden iytilaf devletleri 
arası bir banka tesis etmeyi dlişünmüş
lerdi. 

Avrupa'da parasını altın esasından 
ayırmıyan İngiltere ananevi altın şam
piyonu olan isterlingini müdafaa et -
meğe çalışıyordu. Cunliff komites1 bu 
işle-: tavzif edilmişti. Fakat bu komite
nin elde ettiği muvaffaHyet pek azdı. 
Kısa bir zaman geçmeden. İngiltere di
ğer memleketlere nazaran dun bir va· 
ziyete dü til ve lirasını dUşmekten kur
taramadı. Bu netiyce ve dünyanın her 

tarafında para istikrar.ııızlığının tevlit 
ettiği müthiş teşevvUşler, kambiyolarm 
gayrı muntazam temevvUçleri, enflas
yon tehlikeleri, deflasyon korkuları, 

dünyada .altının mfitesavi şekilde dafıl

maması, istikrar hareketlerinde bazı 

memleketlerin maruz kaldıkları milşkü
lat, bir çok paraların kıymetlerinden 

kaybetmeleri.- lşte bütün bunlar diln • 
yada altın rejiminin ıslahı için devlet
leri düşündürmeğe başladı ve fiatlarda
ki intizamsızlığı gidermek için yeni ye
ni telakkiler meydana getirdi. 

Ani bir tebeddülün tevlit edeceği ne· 
tiycelerden korkan bazı müellifler al -
tın vahidi kıyasisinin kalmasını kabul 
etmişlerdir. Fakat altın eskiden oldu
ğu gibi fiatm nazımı olmıyacak, bila
kis kıymetini muhafaza etmekle mlikel 
lef olan mel"kez bankaları arasında bey
nelmilel bir ittifakla kendisi tanzim e
dilmiJ olacaktır. 

Daha ileri giden bazı nazariyeciler
ve bilhassa lngı1terede (Keynes) - em
tia • para yerine itibar! • paranın ikame-
111' :zaruretini iileri .aüı:diller. Hattı h~ 
:tan evel ameıiblr J. Tncker fiatlaım 
sabit olmaYıJına çare olarak maden! pa
ra mefhumunun ortadan bldırılmnını 
ıve bunmı yerine para nhidi kıyasiııini 
tabiri diğerle naz:ad •ik:leti fiatlarm 
seviyesine göre değiştirilmesini teklif 

Tefrika: 12 

Benim Günahım 
(MEA CULPA) 

Yazan: 
.\NNJE VIVANTI 

d /\strid öbürlerinden biraz gcri
d c kaldı ve asansöriin eşiğinde 
b~du. İhtiyar arabm, bronzdan 
ır 8tatü gibi dimdik durduğu ka
P~a doğru döndü. 

\7e başı ile işaret etti: 
-EYcU 

Vlll 

eı~d'in ?<1asmm duvarın~~ 
tet:i saati, gece yansmı gos-

Y011du. 

ledi ~~ sabırsız, bekledi ve din
t>u;: Banyonun öte y.anında, ö -
tt~~da teyzesi ile yeğeninin 
~~dan emin olun~ tCk
"alt ti~di; nra, yüreği çarpa
ıu g"cnış tncrdivcnleri indi ve ho-
l>ı:tı~1Çti. Salonlardan muziğin çar-

'l' ll ahengi hata geliyoıdıı. 
ı.,., ezgahının arkasında müteyak-

"" .,,..., ,,.. h h . h' an - :! 7.T Pr ~eVt t -

ltalyanc:a aslından tur~e çevh'eaı 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

len ve her şeyi gören, bazı kör, sa
ğır ve dilsiz olan büyük diplomat
kara bir mantoya bürünmüş, fötr 
şapkasını gö~l~rinin üzerlı:e ind!t"
miş, bir ok gıbı kapıya dogru gı. 
den küçüğü görünce başını defter
lerinden kaldırdı. 

- Hım! ... 
Dikkatli bakışarla onu takip e

derek düşündü: 
-161, 162, 163 numaradakiler. 

Bu akşam geldiler. 
Kınnızı ve altın işlemeli :üni

forması ile pırıldayan nöbetçi 
groom'u çağırdı, ona bir emir ver
di. 

Beriki tarasaya çılttr. Bir ltaç 
saniye sonra maliimat vennek ü -
zere döndü. 

Denizaşırı memleketlerden ge
fon seyyahların tuhaflıklarına ahs-

HAKI.MIYET1 MILLIYE 

<:ıu1w lwmıeri. 

Bir buçuk saat ve beş 
saat çalışma 

Riyaseticümhur orkestrası dün 
mevsimin ilk konserini verdi. 

Orkestranın ye-ni şefi genç artisti
miz Adnan Beydir, 

Adnan bütün iş ba~ında bulunan 
gençler için dilediğimiz bir çalışma ve 
işini candan benimseme örneğidir. 

Orkestra aynı orkestra. 
Fakat ondan çıkan ses bambaşka. 

Ne oldu bu orke traya. Bunun sırrı şu
dur: Geçen yıla kadar günde bir buçuk 
ıaat çalışan orkestra, bu yıl giinde en 
aşağı beş saat çalışıyormuş. 

En eyi çalgıcılardan toplanan bu 
orkestra, eğer bir arada çalışmazsa mu 
vaffak olamaz. Orkestra, her şeyden 

önce bir kollektif varlıktır; bir iş bir
liğidir. Bir arada günde beş saat çalı· 
şan orkestramız işte bizi şaşırtacak ka
dar <leğişmiş bulunuyor. 

Yeni şefin orkestramıza verdiği bu 
çalışma hızının sürekli olmasını dile

riz. 
Adnan, aynı zamanda yepyeni bir 

tef tipi: ez~rden dinge ediyor. Ez
berden dinge etmek demek, bütün par· 
titüril kafanın içine en küçük nu
ansına kadar almak demektir. Bu 
sadece bir çalışma i§idir. Fakat Ad
nan. yalnız basit bir hafıza hamalı 

değildir. O. erberlediği partitürii. yal
nız değneğin ucu ile idare eden cletil. 
aynı zamanda blltün vücudundan ta
pn görünmez bir cereyanla orkestrası
nı kendi iç prizine bağlamasını bilen 
bir artisttir. o. büyük bir dev gibi 
tek parça bir varlık olan orkestranın 

kartısında, bir büyücü gibi, bir hip
nozcu gibi, gözle'l'ile. kollarile, parmak 
larile. dizleri ve omuzlarile, hattı çe· 
nesi ve burnu iJe seslere biçim. renk 
ve koku veren bir musiiki heykeltraşı· 
dır. 

Gen~ ve cevherli artistimizi ~ o
nun değerli arkada§lannı candan kut· 
lanJ:. V. N. 

etmiş ve böylece bankalara para devra
nını tanzim etmek hakkını vermek is
temi§tir. Daha doğrusu atide her §CY 

zamanın taleplerini nazarı iytibara ala
rak banka1ar tarafından çoğaltılan ve
ya eksiltilen iytibar kemiyetine tfi.bi o
lacaklardı. Ellerinde doğru malfunatlı 

istatistik1er o1an bazı salahiyet sahibi 
kimseler bu "plin1ı panı - managed 
currerıcy11 yi idare etmeleri lazımdır. 

Belki bundan sonra bir ökonomik mu. 
-vazene ve terakki devri ba lar. 

İsveçli Cassel'in ileri ~ilrdüğil "sa
tına]ma kudretlerinde müsavat nazari -
yesi,. namı veri1en meşhur kambiyo na· 
zariyesi, her ne kadar bir çok münaka
ıatara sebebiyet vermiş ise de ve mü
etıifi tatbikatta altına dönmeyi taniye 
ediyorsa da. bu nuariyede kullandığı 

ınetot "plSnlı para,, sistemini takviye e
der, mahiyettedir. Çünkn bu sistemin 
faydalanndan biri olan dahili fiatların 
istikran sayffinde kambtyonun da mU.· 
takar bir şekil alacağı şüphesizdir. 

Sör:ümli bitirmezden evel, ıunu ila-

mış olan kapıcı, kaçağın dönüşü -
nü konb1ol etmek için aklına not 
etti: sonra defterlerine eğildi. 

Bu arada tarasada bir sürü kişi 
Astrid'in etrafını almışlardı: 

- Dragoman.. Tercüman? .. 
Rehber? ... 

Gene kız, başını sallayarak ge
niş merdivenleri koşarak indL Son 
basamaklarda, beyaz humusu ile 
yüksek :ve haşmetli bir arap ona 
doğnı geldi: elini :verdi. 

Genç kız sarsıldı. 
. Bu, macera idi, romandı, şiir

dı ... Onun önüne çıkan şarktı. 

... Hızla koşan arabada - ger -
çekten bu atlar rüzgar gibi gidi -
yorlardı - yanma otunnu~ korka 
korka onun klasik profiline baln
yordu. O alnına sanlı ve ona bib-
lik ve muhteşem bir görünüş :ve -
ren kar beyaz sarığı altında, yü -
zil daha genç, daha karanlık ve 
daha ince görünüyordu. Belki de 
avrupah kızın gözlerinde kendi ır
kının binlerle yıllık vekarım sem
bolleştirmek için giyilmiş olan bu 
kostümle, o, kendisinden Jl-O baya
tından aşılmaz setler ve asD'lık 
aykırı fikirler ve mani.yerlerle aY.-

- Hususi muhabirimizden -
Hc.valann açık ve düzenli gitmesi 

yüzünden bu yıl Samsun, Bafra, Ala
çam ve köylerinde tütün \ircni parhk 
ve oldukça verimli olmuştur. 

Yeni ürenin verim ölçüsü, yüzde 65 
- 75 arasındadır. 

Tütünlerin henüz köylerde tartı ve 
yazı işleri bitmemiş olduğu için yeni 
rekolte üzerinde doğru bir fikir vermek 
kolay değilse de yapılan aranlara göre: 

2,200,000 kilo bafra'da, 
l,800,000 kilo Samsun'da, 

600,000 kilo da Alaçamda tütün çık
mış olacaktır. 

Yeni ürenin demet ve denk İfleri za 
manı henüz gelmediği için satı,ta timdi 
lik bir canlılık yoktur. Yalnız on giln· 
denberi Diamerikan ve Amerikantoba· 
ko kumpanyaları hevenk dengi halinde 
60-70 bin kilo kadar tütün alntIJlardır. 
Bu kumpanyaların tUtUnlere verdiği fi
at, kilosu 50 kuruştan 104 kurtlf& kadar 
dır. Ycırli tütün tacirleri Stedenberi 
hevenk tütün almaya alışmamış olduk
ları için şimdilik piyasada bu iki kum 
panyadan ba!!ka kimse görülmemekte
dir. Köylüniln bu aralarda paraya olan 
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ihtiyacı yüzünden tütünlerın1 hevenk 
halinde satmaya mecbur kaldıklarım da 
gözönUne getinnC'k lazımdır. Bu sebep
le piy .. sada herhanP,i bir alıcıyı rak'T)siz 
bırakmamak için tnhi arbr f re i in 
de hevenk dengi halinde tütün alma'"ı iı 
ten 'Jmekte ve beklenilmektedir. 

Eski yıllar Urenind n tücc rlar elin· 
de istok kaJmamıt gibidir. Eld kil r 
de ancak ç, kosJavaky nrn ist d. ·ne 
denk gelecek kadardır. 

Şurada kıvançla bildirm~ljyim ki, ye 
nl tütün kanunu, tütüncülükte cidden 
büyük ve ehemmiyetli bir deği ikl'k 
yapmııtır. 

Köylüler timdiye kadar tütünlerini 
iıtandarize yapmaksızın karışık bir hal
de denk yapar ve değerinden dü kıin 
bir fiatla satarlardı. Fakat şimdi bu ka 
nunun kuvvetli ve koruyucu hüküm1cri 
karoısmda tütünlerini cinslere ayırarak 
denk yapmak mecburiyetinde kalan köy 
lülerin yilzlerl gülme~e ve keseleri dol 
mağa batlamıttu. Bu gidi le tütlinleri
miz yakın bir gelecekte acun pazarları
nın en yilkıek v~ ilnHi yerlerini alacrk
tır. 

ZÖBEYR OGLU FUAT 

Tüı .. kofis haberleri 
Hamlmrg tiitiin piyasası 

Hamburg fahri konsoJoslufumuzdan 

Türkofise gelen bir rapora göre, ilk teş 

rin .ayı içinde Hamburg'a ithal olunan 

;ark tütünlerinin miktarı ge~en aylara 

nazaran daha fazladır. Piyasada bu mal· 

lara karşı olan talep artınıştrr. Bununla 

beraber yetiştirici memleketlerde ise, 

fiat sağlamlığının Hamburg'taki eski 

stok tütilnlere tesiri olmıyacağı sanıl
maktadır. 

Buna kat§ılık şimdi Avrupa piyasa

larına arzedilmekte olan 1933 mahsulü 

§<itk tütünlerinin fiatlarında cinsi ve ka 

liteleri muvafık olmak şratiyle yUksel· 

me basıl olacağı umulmaktadır. 

Bu yılın temmu.ı, ağustos ve eylQl 

aylarında atman gümriik sınırlarına gi
ren şark tiltünlerinin miktarı kental ola 
rak ,ısytedlr : 

Temmw: Ağustoı Eylfıl 

Türkiye 7,367 7,348 9,650 

Yunanistan 14,529 13,066 14,635 
Bulgaristan 10,748 10,574 10,754 
Rusya ı,876 1,857 1,851 

Çin 1,019 884 860 

Hamburg ve Bremene temmw; birin 

ve etmeyi faydadan hali bulmadan: BU· 
tiln bu telakkiler, gerek T~r'ioki 

olsun. gerekse Keynea ve Cassel'inki 
olsun paranın kemiyet nazariyesine is· 
tfnat ederler. Bu nazariyenin asrımız 
ökonomiclleri tarafından ne kadar hQ
cuma maruz kaldığını hepimi~ biliriz. 

nlmış, yabancı ve uzak görilnü • 
yordu. Kendi modem genç kız ha
yatında bu yabancının, bu bir baş
ka rnkm, bir ba ka medeniyetin 
çocuğunun ne gibi bir yeri olabi -
leceğini kendi kendine soruyordu. 

Araba, sert, sağa döndii; önle
rinde, geniş bir ırmağın' üzerine 
attlmış kemerli bir biiyük köprU 
uzanıyordu. 

Saad Na&ir elini kaldırdı ve 
gösterdi: 

-NiL 
Bu söz, onun söylediği ilk söz

dü. Genç ku da, yanında, dilsiz ve 
düşünceli kalmıştı. Nil L Damar -
lannda bir heyecan titremesi do • 
laştl; bir earhoşluk hali, bir se-
vinç baş dönmesi onu sardr. Ona, 
irreele başaşağı dalmak için hız
lamnış gibi geliyordu. İhtiyar al
man profesörün poemi aklına ge· 
liverdi: 
uw em gott will l'echte Gunst er

weisem 
Dem schickt Er in die weite We/t.,, 

Gerçeli tanrı onu seviyordu 1 O 
tanrı ki onu dünyanın payansız 

genijl~ince uzaklarda böyle bagı 
boı dola~aya gönderi.Yordu .. 

ci teşrin 1934 ayları zarfında giren şark 
tütünlerinin miktarı şu idi : 

1934 Hamburg 
Balya 

Tem uz 35,650 
Ağust09 18,820 
Ey101 17,040 
Birinci tqrin 52,930 

Fmclık fiatları 
TRABZON: 

Bremen 
Balya 

16,750 
24,600 
22,300 
1,800 

Son hafta içinde Tubzon bor6asında 

44.50 - 45.50 kuruştan 12,529 kilo iç, 

21.75 - 23.00 kuruştan 290.400 kilo tom
bul fındık, 22 kumştan 4400 kUo 5ivrf 
ve 23 ktır·oştan 10.000 kilo foflJ satılmıf
tır. 

Trabzon:ı etraftan mal gelmekte <ic-
vam etmektedir. Stokçular fiatların ye 
niden yükseleceğini bckJemektedirlr. 

ORDU: 

Son hafta lçind Ordu borsasınca 
tombul kabuklu fındıklar 20.56 kuruş· 
tan. sivri fındıklar 16.25 kuruttan. iç fm 
dıklar 45.50 kuruıtan satılmıştır. 

Karadeniz kıyılarında } 'umurla 

fiatlan 
Muhtelif Karadeniz mıntakalarında 

dün yumurta fiatları şöyle idi : 

ORDU : 100 adedi 135-150 kuruş, 
ıeçen hafta 210 kuruş idi. 

TRABZON : Son hafta içinde Trab 
z:on'da 799,600 ac!et işlenmemiı yumuı-ta 
ıatıtmıttır. Yumurtanın adedi 1.?.S-1.90 
lcuruftur. 

Alıklaşmış yüzünü arkadaşına 
doğru kaldırdı; fakat beriki ona 
bakmıyordu; mağrur profili kalk
mış, gözleri ileride önüne dikilmi$ 
o statülük duruşunu almıştı. O 
fantastik aylı geceden, kendini sa· 
ran o esrarlı Afrika . pevzaiından 
bir parça imiş gibi idi 

Köprüyü geçince. atlar, iki sı

ralı akasyalar ara!mda kap karan· 
Irk bir caddede alabildiklerine koş
maya başladılar; yukarda dalların 
}'Jrtıklan arasında yıldızların ok
şayıcı pıhltılan seçiliyordu. 

Bir geniş kanalın sağ kenarı 
boyunca yola devam ediyorlardı. 
Yolun ikiye ayrıldığı bir noktaya 
gelince, Saad, elini yeniden uU'.t. -
tı ve §İmale doğru uzağı gösterdı: 

_ o yola iyi bak! Ve hatırla 
onu! Adı Bahr el Ama'dır. Bu adı 
hatırında tut: Bahr el Ama. 

Bir an suırtu. Sonra devam etti: 
- Bu yol benim evime gider. 

Oraya ulaşmak için Zomor kana
lına kadar akasyalar caddesi takip 
olunur. Sonra kanal boyunca, b'r 
sadul'a vanncaya kadar gidilir. 

(sonu var) 
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( Başı birinci sayıfada ) 

sevgisinin en büyük eserlerinden 
birini göstererek topa ilk vuruşu 
(Kick - off'u) yaptı ve maç böy
lece başladı. Birincilik maçların
da, yahut hayır maksadiyle yapı
lan yarışmalarda büyüklerin spor
c· !. -dan esirgemedikleri bu teş
v .. · · c.ıruşu, dünkü 2üzel karşılas-

HAKlMIYETl MİLLiYE 

ayak opu ç 
ile karşılaştırılınca en az iki sınıf 
üstün olduğu görülür. Çankaya, 
genç, çalışkan, atılgan bir takım
dır, fakat onda Fikret, Niyazi, 
Muzaffer, Esat, Cevat ayarında 

değil yeni bir oyuncu sayılan Ali 
Rıza derecesinde bile bir tek k;~i 
yoktur, . 

Fener bahçe takımına ve müessis
lerine Ankara Palas'ta bir öğle 
yemeği vermiştir. 

Ankara Giicii ele hir cay Yerdi . . 
Ankara Gücü kulübü tarafın

-=-·· dünkü maçtan sonra Fener
bahçe takımına küçük salonunda 
bir çay verilmiş, bu çayda Adliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey An
kara Gücünün fahri reisi Eyüp 
Paşa ve Ajans Umum Müdürü 
Muvaffak Bey ve Ankara Gücü
nün reisi Fikret Beyler bulunmuş
lardır. 

Dönkü bisiklet yarışı 

Dün sabah, bisiklet heyetinin 
tertip ettiği ve birinci gelene de 
Yıldız Ticarethanesinin kupa koy 
duğu bisiklet yarışması havanın 

yağmurlu olmasına rağmen bü
yük bir alaka ile yapılmış ve kırk 
kilometrelik mesafeyi Gençlerbir-

Dünkü ayak topu ma~ında heyecanlı bir an 

mamn, muhakkak ki, en yüksek 
talii olmuştur. 

Fener bahçe, bugünkü en kuv
vetli takımiyle alana çıkmıştı. 

Çankaya da, birinciliği kazanan 
kurumu ile onun karşısına geç
mişti. 

ilk dakikalarda Çankaya uzun 
vuruşlarla Fener bahçeyi sıkıştır
dı, Fener bahçe de uzun vuruşlar
la bu hücumları kar§ıladı; birkaç 
şut atıldı, iki tarafın kalecilerinin 
de güçlük1erle rastlaştıkları, gelen 
topu çelebilmek için kendilerini 
yere fırlattıkları oldu. Nihayet, 
tam yirminci dakikada, takım 

kaptanı Fikret'ten aldığı yerinde 
bir pası kullanmasını bilen orta a
kıncı Namık, Çankaya kalecisinin 
kolları arasından ilk F enerbahce 
golünü yaptı. 

F enerbahçe - 1 
Çankaya -O 
Maçın ilk yarısı, durum değiş

~eden, böylece bitti. 
fı'.'?* 

Oyunun ikinci yarısının başlan
gıcında Çankaya'yı daha atılgan, 
l>eraberliği oldukça başarıcı gö
rüyoruz; Fenerbahçe sıkışıyor, 

akıncılar bile kalelerini koruma
'ğa çabalıyor, beraberlik sayısı ya
kın gibi ... ama bu sıkışıklık çok 
sürmiyor, on beşind dakikada 
gevşiyor ve F enerbahçe ikinci sa
yıyı da yapıyor. Bunun peşinden 
üçüncü sayı gecikmiyor. Biraz 
sonra dördüncü sayıda oluyor, fa
kat hakem buna ofsayt kararı ve
riyor. Halbuki kaleye çarpıp dö
nen topu geriye çevirmek için ko
tan akmcı ofsayt olamaz. Ancak, 
seyircilerin böyle gördüğünü ha
kemin, belki daha önce, baska 
türlü görüp takdir etmiş olması da 
kabildir. 

Maç, artık F enerbahçenin tam 
baskısı altındadır. Çankaya ken
'di tarafının çiz~isinden ileri ge
çememektedir. Fikretten Şabana, 
Şaban' dan. Mu7.aff ere, Muzaffer
den Niyazi'ye - hiç bir Çankaya 
oyuncusunun ayağına bile takıl

madan - gecen tooun seyri çok 
zevklidir. Eyi paslaşmalar arasın
da hakemin saydığı dördüncü sa
yı ve nihayet soldan gelen bir san
deli hiç yere indirmeden tutulmaz 
bir vuruşla Çankaya kalesinin ağ
larına takan Muzaff er'in ustaca 
bir şütü ile de beşinci ve son sayı 
oluyor. 

*:(.~ 

Oyunun nasıl oynanıld·~ıni\ ge
lince: Münakaşasız kabul etmek 
lazımdır ki F enerbahçe, Çanl(aya 

Teker teker gözden geçirilecek 
olursa iki takım oyuncuları ara
sındaki bu fark, iki takımın oyu· 
nu bakımından da hemen göze 
çarpmaktadır. Dünkü maçı sey
redenlerden ayak topunun yaban
cısı olmıyan birkaç kiti t "Fener
bahçe' den 5-0 dan da iistün bir ne
tice beklerdik.,, diyorlardı. Hal
buki bu netice, iki takım arasm
daki birkaç sınıf farkını meyda
na çıkaracak kadar kuvvetlidir. 
Zira Fenerbahçe'nin 18 saatlik bir 
tren yolculuğundan üç buçuk sa
at sonra ve hiç tanımadığı bir a
landa Çankaya ile karşılaştığını 
da hesaba katmak gerektir. 

Ankara Futbol Heyeti, evelki 
gün, ne için yazıldığını bir türlü 
kestiremediğimiz bir tebliğ gön
dererek Fener bahçe umumi kati
bi Muvaffak Beyin radyoda Fe
nerbahçe'ye dair geçenlerde ver
diği bir kopferansta yanlışlıklar 

bulunduğunu meydana çıkarma
ğa yeltenmişti. Muvaffak Beyin 
dinleyip okuduğumuz bu konfe-
ransında esasen mevcut olmıyan 

bir takım iddiaları tekzibe uğra
şacağına bu gibi maçlar tertip et
mek suretiyle Ankara Fut bolunun 
yükselmesine yardım etmek bu 
heyetin başlıca vazifelerinden 
olmak lazımdır. Zira ayak topu 
da, diğer bütün sporlar gibi, yan
lış nazariyeler ileri sürmekle ve 
kendini dev aynasında görmekle 
değil henüz olgunlaşmamış oyun
cuları daha üstünlerinin karşısına 
çıkarmakla ilerletilir. F enerbah
çe' nin dünkü maçı, Ankara ayak 
topu oyuncuları ve seyircileri için 
bu faydayı temin etmiştir. 

N.E. 

Saraçoğlu ~iikrii Bey Fenerhah

<;cye hir öğle yemeği \'erdi 

F enerbahçe'nin Reisi olan Ad
i iye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 

BÜYÜK 

Fener akıncıları Çankaya 

kalesinin önande 

liğinden Agop Efendi 78 dakika
da bitirerek birinci gelmiştir. ikin 
ciliği de ittifak Spor' dan Nuri B. 
almıştır. Koşunun sonunda kupa-
yı idman Cemiyetleri Reisi Aziz 
Bey birinci gelene vermiştir. 

Yeni bir spor kurumu 

Tiirkiye~de ilk atletizm kulübü 

hugiin teşekkül etti 

Ankara, Türkiye'de yepyeni ilmi bir 

spor müesıeıesi kazanda. "Ankara atle

tizm kulübü,, memlekette ntletik fampi

yonluk kazanmıt ve milli takımda yer 

almıt sporcuların kurduğu bu kulübün 

ba~mda Maarif Cemiyeti Reisi Konya 

mebusu Refik Bey vardır. fırka Umumi 

Katibi Recep Bey ve Gençlik teı

kilatı Reisi Hüseyin Rahmi Be· 

yin de tasvip ve kıymetli direktifleriyle 

kurulan bu kulübün amacı köylerde ka

sabalarda halkı spor ilmine yaklaıbr • 
mak, fenni konEeranılar, ilmi broıürler 

vasıtasiyle atletizm, cirit, boks oyunları· 
nı umumileştirmektir. 

Bu teıekkülün azaları vücudundan 

ziyade knfalan işliyen her münevverdir. 
Kulübe uzun ömür ve muvaffakiyetler 
dileriz. 

Cekiş tarihi 14/ 12/1934 - bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
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Dün havanın yağışlı olmasına rağ

men Muhafızgücü'nün kır biniti Akköp
-rü - Gazi Çiftliği - Y alıncık sırtla· 
n istikametinde yirmi kilometre kadar 
geniş bir çember üzerinde yapıldı .. 

Akköprü civarında güçlülere İyi gün 

Bu suretle Atlı kafile mevcudu yetmiş 

kiıiyi bulmuş oluyordu .. Şimdi, artık av 
koşusu başlıyacak .. Bu saha yağmurl 

süngerleımiı tarlalarla dolu ve üç bin 
metre kadar uzayan bir yer ... 

. Kumandanın "av serbest!,, diye hav-• 

Dünka av binişinde atlıları mrz çiftlikten geçerlerken 

dileyen Kumandan İsmail Hakkı Bey, kınıı yamndan fırlayan ok gibi 
0

J .itün 

binitin istikametini aöyledikten sonra, 

Gazi Çiftliği garbındaki ağıllardan itiba

ren de serbest av biniti yapılac:aiını, bu 

koıuda birinci gelecek olana koıunun bi 

tim noktasında bekliyen Melek İsmail 

Hakkı Hanım tarafmdan bir küçük ha • 

trra hediyesi verileceğini söyledi.. Yağ • 

murun devamlı yağıtı Muhafız Gücünün 

bu yılki biniılerinin b&§lanğıcı olan dün 

kü binişin tadını kaçırmak için ne kadar 

çalııtıysa muvaffak olamadı .. Nemli ve 

taze bir toprak kokusu ulak havayı dol· 

duruyor ve at süren kırk kişiyi bu koku 

memleL:et sevdası halinde sanyordu .• 

Ağıllara neıe ve sevinçlerle gelindi. Bu

rada atlıspor kulübünün de eüçlülere 

katııacağı bekleniyordu.. Atlı Sporlular 

güçlülerin topluca karırlamalan önünde 
aY koıuıunun baılıyacağı yere geldiler. 

kafileye bir hamle yaptırdı .. Öne • n en 

geri kalacak olan birinci gelen "r d J 

sinema 11marlıyacak diye k .. ..r~r· ~tırıl -

mı~ olması geri kalmadaki v ' mct.:n 

hududunu geniıletmiıti .• 

Bu serbest koıuya atlı sporlu' ar daha 

ıeriden, ikinci bir kademe halinde İşti • 

rak ettiler. 

Muhafız Gücünden süvari birin-İ 

mülazimi Salahattin Bey bindiği Kara 

Fatmaıiyle vadedilen mükafatı birinci 

olmakla kazandı.. Göğüslerinde çam 

yaprakları olan kadınlı erkekli bu spor

cu kafilesi Muhafızgücünde sıcak şarap-

la göğüıJcrini mtıp istirahat ettikten 

sonra onuncu yıl marşını duygulu hay• 

kmşlarla aöyliyerek ayrıldılar-. 

GOÇLO 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

BOMON11 BİRASI 
BOMONTI GAZOZU 

BOMONTf son .\Si 
1STEY1N1Z 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

almız. 

lhtiyarlıkt · ze~ 
gin olmak mün1 • 
kündür. İğn ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa f aY" 
yare piyangcsun" 
dan ( 10.000) liı a 
kazanmıştır. 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu il~nlan 

10.000 KİLO DİNGİL YACI 
3.846 ,, 712 C. VAKUM YAGI 
2.000 ,, KEMİK YACI 

Yukardaki üç kalem yağın pazarlığına talip çıkmadı
ğından yeniden pazarlığa konmuştur. İhalesi 25. 11. ~~ 
pazar günü saat 14 tedir. Taliplerin e~saf ve ş~rtnames~ı 
görmek üzere her gün ve pazarlığa gırecekl:nn de tem~.· 
natlariyle vaktinde M. M. V. Satınalma komısyonuna mu-
racaatlan. (3482) 8-5333 

CAG lLAN 

(50,000) ;:det cağ torbası 
kapalı bürüm ile satın alı
nacaktır. Üzerine mrakılma 
sı 28. 11. 934 Çarşamba gü
nü saat 11 dedir. İsteklile
rin bağlağını görmek üzere 
her gün M.M. V. Satınalma 
komisyonuna başvurmala
rı ve üzerine bırakılmasına 
gireceklerin de pey akçele
riyle dilek mektuplarını 
vaktinden evel reisliğe ver-
meleri. (3270) 8-5035 

CAG 
Yapı: Kınkkale'deki ya

pı keşfi değişmiştir. Bu de-
fa yalnız Kınkkale Gedi~!i 
Mektebi binası kapalı bn-
riim He y_aptırılacaktır. Ü
zerine bırakılması 27.11.934 
Sah günü saat 11 dedi~. t:
teklilerin kesif ve baglagı 
ile resimlerini gönnek üze
re her gün M. M. V. Satın 
alma komisyonuna başvur
malan ve üzerine bırakılma 
sına gireceklerin de pey ak· 
çe ve dilek mektuplarını 
vaktinden evet mezkur ko
misyon reisliği.ne vermele-
ri. (3268) 8-5034 

CAG 
Malkaradaki hayvanat 

için 175 bin kilo arpa kapalı 
bürüm yöndemiyle alına

caktır. Ü zerine bı:rakılına&ı 
5-12-934 çarşamba günü sa
at 15 tedir. Bağlantı ve ör
neğini görmek için her gün 
eksiltmeğe gireceklerin de 
belli gün ve saatinde dilek 
okuntulanm Tekirdağmda 
F. satmalma Ko. nuna ver 
me1eri. (3375) ~5161 

İLAN 

J 55.000 adet pansuman 
paketi münakasasmdan vaz-
geçilmiştir. (S510) 

8-5365 

Ordu için 100 adet zenit 
marka ve örneği gibi saat 
kesişme ile 27. 11. 934 saat 
14 te alınacaktır. İsteklilerin 
beUi gün ve saatta komis -
yona uğramaları. {3483) 

8- 5372 

İLAN 

Ankara Harbiye mektebi 
civarmcla mülhak kıtalan 
için yaptırılacak bina kapa
lı .zarf usutiyle münakasaya 
konmuştur. İhalesi: 17. 12 
934 pazartesi günü saat on 
birdedir. Taliplerin keşif, 
sartname ve proieleri gör -
mek üzere her gün M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
müracaatları ve münakasa
ya gireceklerin <le ihale sa
atından evel teklif ve temi
nat mektuplarım mezkur ko
misvon reisliğine vermeleri. 

(3495) 8- 5367 

ft.AN. 

Yapı; Kırıkkale sanatlar 
mektebi ihtiyacı için bir a -
det tahta baraka pazarlıkla 
insa ettirilecektir. İhalesi 
29. 11. 934 perşembe günü 
saat ı l dedir. Taliplerin ke
şif ve şeraiti ile resmini gör
mek üzere her gün ve pa2ar
Jığa iştirak edeceklerin de 
vaktında pey akçeleriyle M. 
M. V. satınalma komisyonu
na baş vurmaları. (3511) 

8- 5366 

CAG 
(7690) kilo Dikra yağı 

açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Ü zerine bırakıl
ması 26. XI. 934 Pazartesi 
giinü saat onbirdedir. İstek 
lilerin bağlağını görmek ü
zere her giin ve eksiltmesi
ne gireceklerin de pey ak
çeleriyle vaktind M. M .V. 
Satmalma komisyonuna baş 
vurmaları. (3285) 8-5040 

T~QKIYE 

~IRAAT 
B4N~SI 

HAK1M1YETI M1LLIYE 

Sıhhat ve İçtimai ~Auav enet Vekfileti 
Celilesi Hudut ve Sahil !er Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

64 kalem evrakı matbua k.a;;.ıt ve levazımı tarafnmz
dan verilmek üzere açık münaka<;a suretiyle 29 füinci teş
rin 1934 persembe günü saat 14 te Galatada Karamusta
fapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde müte ekkil komisyonda ihalesi icra kılınacağından 
taliplerin şartname ve nümunelerini görmek icin Ankara
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat 
Muhasipliği ile mezkur merkez ba~tabipliğine müracaat-
ları. (3365) 8-5125 

ir memur alınaeak 
Ali iktısat meclisi umum katip iğinden: 

Dairemizde kalem amirliği vazifesini iyfa etmek üzere 
( 4500) kuruş asli maaslı (barem .derecesi 8) fransızcadan 
bir (mütercim) alınacaktır. Ali tahsili olanların müsaba
ka imtihanı ile diğer şartları öğrenmek üzere. 26 ikinci 
teşrin 1934 akşamına kadar İstanhul'da (Hükllmet daire
sinde (eski Babıalide) hazinei evrak müdürlüğüne) ve An
karada (Başvekalet ali iktrsat meclisi umum katipliğine 
müracaat etmeleri. (3464) 8-5330 

An iara Umunı Evkaf 

Müdürlüffü d~ıı : 
Büyük Millet Meclisi caddesinde. evkafa ait olan Bele

diyeler Bankasının çıktığı 356 No. 1ı hane birinci kanun 
934 iptidasından mayıs 935 sonuna kadar altı ay müddetle 
kiraya verilmek üzere 18-11-934 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle müzayedeye konmu~tur. İhalesi 29-11-934 per
şembe günü saat 15 te Evkaf Müdüriyetinde yapılacaktır. 
Tafsilatlı ilam beledive ile dairenin ilan tahtalarına ya
pıştırılmıştır. Tutmak ve müzayede sartnamesini görmek 
ve pey sürmek :istiyenlerin her gün Evkaf Müdiiriyetine 
müracaatl:ın. (3475) 8--5318 
;oıııı ımn ı ı • ııııım ı ı ıuıııı oı· •u ııı ··ıu ·n•ıııııı•ınm • ı ı ıı ıuııını ıııııııınııu!lllll! 

~ 6 r ARILI KIRAL · 
1 Charles Laughton ~ 

•ıımımıınuınııı r.mnmıı ı mnııunm nımıı1DDımınnıııuııımımmımıll!llııumıı ıııııııııııı~ 

Jandarma Umum Kumandanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonun dan: 

Mevcut nümune ve evsafına uygun (250) adet sarı bel 
kayışı pazarlıkla satın alınacak ve pazarlığı 28. 11. 934 çar
şamba günü saat (11) de açılacaktır. İstekliler nümune 
ve şartnamesini İstanbulda Jandarma Muayene heyetiy
le Komisyona müracaatla görebilirler. Pazarlığa girecek
lerin gün ve saatında teminatlariyle komisyonumuza gel-
meleri. (3457) 8-5371 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

On bin beş yüz kilo pırasa, yedi hin beş yüz kilo lahna 
yedi yüz elli kilo tel kadayif alınacaktır.Pazarlığı 25/2. :I'eş. 
934 pazar günü saat 14 tedir. Şartnamesini görmek üzere 
Mr gün ve pazarlığa iştirak için vaktmda teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım Amirliği satmalma komisyonu-
na gelmeleri. (3490) 8- 5353 

HAVACILIK VE SPOR 

131 l: N C l S A Y 1 S I 
Londra - Melburn yarışını kazanan tayyarenin ve uçu-r 

lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
yapılmış bir kapak içinde çıktı. 

İÇİNDEKİLER 
- Havada Emniyet 
Zorlu bir bombardıman tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir tavsiye münasebetile (fıkra) 

Mahmut Beliğ 

Kaya 
- Londra - Melbum yolunda nasıl 

yarıştılar? Orhan Haydar 
- Ankara'da ayaktopu oyunlan V. S. • 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları r 
1 adet kızakla soğuk destere 
2 " devir ölçülü aleti 
6 ,, Amerikan makkap evi 

24 2. T~, 934 

Elektrik kaynak teli 24 2. Tecs 931-
14 kalem ölçü aleti 24 2. Tes. 934 
30 ton demir cevheri 24 2 Teş. 934 
15 ton mangan cevheri 24 2. Tes. 934 

Yukardaki malzemeler ayn ayrı pazarlık sorctiyJe 
hizalanndaki tarihlerde saat 14 te ihale~i icra erlilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatJarL (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 kaloriff'r tesisatı 

JO 2. teş 934 
Kayaş Carkhanesinin tevsii inşası 30 2 Teş/934 
20,000 Metre Galvenizti Tel Halat 2 ı Kan/9"4 
Elektrik malzemesi 2 L kan 914 
2,0oo Kil o Çiğ Bezir 4 ı. kan 934 
Yukardaki malzemeler ayrı ayrı pazcırlık suretiyle hi-

zalarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ite müracaatları. (3494) 8--5346 

446874 KİLO TÜFEK MALZEMESİ 
18000 KİLO KROM NİKEL ÇELİGİ 

212365 KİLO MUKAYESE MARKA CEL1K 
71000 ODET PERC1N ctvtst .. - -
Balada yazılı dört kalem malzeme 27 2. Tes. 934 pa -

zartesi günü pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin yevmi 
mezkurda satınalma komisyonuna müracaatları. (3508) 

8--5364 
250 TON DÖKÜM KUMU 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 14-L 
kan-934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Ta
liplerin şartname için her 
gün öğleden sonra müna
kasaya girmek için de o gün 
teminat ve teklifat ile mü
racaatları. (3493) 8-5345 

ÜÇ ADET 30 AR TON
LUK ASİT DEPOSU 

Yukardaki malzeme pa -
zarlık SU!"etiyle 11 l. kanun 

.934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip -
lerin teminat ile müracaat -
lan. (3507) 8-5363 ., 

DOKTOR MUZA FFEix 
İBRAHfM 

9 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Ynkardaki malzeme aJe -
ni münakasa suretiyle 18 1. 
kanun 934 tarihinde saat 14 

• Cebeci hastahanesi 
1 

te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartname iç.in her 
gün öğleden sonra, münaka
saya girmek için de o gün 
teminat (ve teklifat) ile mü
racaatları. (3499) 8- 5369 ~ 

~ GÖZ HASTALIKLARJ 
MÜTEHASSISI 

Adliye sarayı Gençağa 1 
~ apartımanı Telefon: 202S~ 
~ S--5012 

~~·-
DOKTOR 

ALTI KALEM ÇELİK ~ 
BORU. 2/1. kanun 934 "~ 

Baha Razım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTiTOSU HEKtllJ 
(Fenni şartnamesinde ta- Muayenehane: Adliye 

dilat yapılmıştır.) sarayı yanında Gençağa 
Yukardak.i malzeme pa- ,.~ apartnnanmda Hususi 

zarlık suretiyle 2 1. kanun daire telefon: 2661 heı 
934 tarihinde saat 14 te iha- ~ gün öğleden sonra saba· 
lesi icra edilecektir. Taliple- J ha kadar gece müracaat-
rin teminat ile müracaatları. lan kabul olunur. 8-4396 

(3498) S-5368 ""' 

Kumbara bütün hlı-. i"tikhaldir. 

fürkiye iş Bankası 

Halil Naci Kiğıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plfuı ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 
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~~ Anafartalar caddesinde Kınacızade ham altında 
~ 

~: Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
t belediye eczahanesi yerine ~ 
~~ ~ 

~ Yeni eczaıı.e açıldı :1 
~ Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 
~~ bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç ~ 
~ bulunur. 
~~ Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 
~,.~..,~~~~~ ~~~~~~~ .. ~~~..... .,.... ....... ~~~,,..w,..~~..t"""~~~..,,.~~:.;'~~~:...: 

Nafıa Vel"aletinden: 
Haydarpaşa' da gümrüklenmiş olarak maktaı 2Sx2. 

Sxl m/ m ve tuli 2100 m/m olmak üzere alınacak 50 
ton lama demiri 15-11-934 tarihinde yapılan mü
nakasada talip zuhur etmediğinden 27-11-1934 tari
hine müsadif salı günü saat ı 5 te pazarlıkla müba
yaa edilecektir. Pazarlık vekalet müsteşarlık maka· 
mmda yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesikası ve 
212.50 liralık teminatı muvakkatelerinin mal sandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu He (çek kabul edilmez) bir1ikte 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Ta
l ipler bu husustaki ~artnameleri parasız olarak Ankara 
Vekalet malzeme nı.üdürlüğünden alabilirler. (3477) 

8-5320 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ 

Bursa ·pazarı 

Afyon Vilayetinden 
Afyon - Gazlıgöl yolunun 0+000 - 0+212 kilometrele

ri arasında yapılacak "2939,, lira bedeli keşifli parke dö
şemesi 27-11-934 tarihinde saat 14 te encümeni vilayette 
ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya konulduğun· 
dan talip olanların o/0 7,5 teminatla encümeni vilayete ve 
keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Nafra Baş
mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) 8-5221 

SERVETİ FUNUN 
~ 

43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta~~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri~~ 

ı A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-~~ 
her savrsı 20 kuruş. ~ 

~ 

~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~·~·~~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
AJma KomisyonuReili;liOind~n: 

45928 lira 35 kuruş bedeli keşifli Haydarpaşa Nümune 
hastahanesinin dahili tamirat ve tadilatı olbaptaki keşif
name ve proje ve şartnamesi veçhile 27-11-1934 sah günü 
saat on dörtte pazarlık suretiyle ihale edilecektir. Şart: 

name ve keşifnarne ve projeyi görmek istiyenlerin sıhhi 
müesseseler muhasebe kalemine ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de belli gün ve saatte komisvona müracaatları. 

. (7858) 8-5329 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce mübayaa edi

lecek olan bir adet (R. REİS) marka 7331 numaralı (EL-
LlPSKOP) lambası için 26-11-934 tarihine nıüsadif pa-· 
zartesi günü saat üçte aleni münakasaya iştirak edecekle
rin depo.zito akçesiyle birlikte komisyona müracaatları. 

(3350) 8-5146 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMOJ EN: Saçların dö -
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMO TEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes-
le~ ~ 

KOMOJEN: Latif rayihalı J 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec. 
%ahane ve rtrivat mağazala- / \ 
nndan araymız. 

tngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Fransızca ders 
Fransız Hanım muktedir 

muallim en süratli metot öğ 
retir. Pratik usul ve müka· 
leme. Muhakkak ilerleme. 
Ucuz fia tları. 

Müracaat yeri : Postaha
ne Caddesi Çeşme çıkmaz 
sokak No. 10 8-5300 

iş arıyor 
Viyanalı bir madmazel bir 

türk ailesi nezdinde çocuklara 
bakmak ve almanca öğretmek 

arzusundadır. İstiyenlerin Avus
turya Sefaretine müracaatları 

rica olunur. 8-5327 

VEZNEDAR 
Bir ticarethanede vezne

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

Eyi bir daktilo 
Türkçe ve fransızca bilen 

referanslı ciddi bir daktilo 
H. vazife arıyor. Yurt ga
zetesinde Münir Beye yazı 
ile miirf'c:aat. 8-5285 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani Cumartesi 

KUSAT GALASI 

Orkestra: 

KARLTON•BANO 

Nafıa Vel{aletinden: 
Afyon - Antalya Hattr 56-74 üncü kilometreleri arası 

4 üncü kısrm inşaat ve ameliyatının 15-11-934 tarihinde 
yaprtan münakasasmda verilen teklif haddi layıkmda gö
rülmediğinden mezkur inşaat ve ameliyat 25-11-1934 tari
hine müsadif pazar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Pazarlık Ankara'da Vekalet müsteşarlık maka
mında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti 
Fenniye vesikaları ve 10,000 liralık muvakkat teminatla
rının merkez muhasebeciliğine yatırıldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun bankada kefalet mektu
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmalarr Iazrm
drr. Muvakkat teminat mukabili çek kabul edilmez. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilin· 
de Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satm alabilirler. 

(3447) 8~5261 

Ankara Etnografya 
Müzesi Müdürlüğünden · 

Müzemizin orta avlusunun kapatılması ve diğer aksa
mının tamiratı 10-11-934 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. İştirak edecek talipler fenni şartnameyi almak için 
Maarif Vekaleti insaat dairesine müracaat edebilirler. 
İhale vilayet idare l1eyeti mübayaa komisyonu tarafından 
3-12-934 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. {3354) 

S-5124 

to3sECEMU 

24 IKINCl TEŞRiN 1934 CUMARTESi 

İstanbul: üniversitesi Mühayaat 
({o misyonundan: 
1- Çapada natamam olan evkaf paviyonlarından em• 

razı hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyat
hanenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruş
tur. 

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

3- Yukarda yazılı iki iş olbaptaki şartnamelerine tev.ı 
fikan ayn ayn olarak 3. 11. 934 tarihinden 24. 11. 934 tari.ı 
hine kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip.. 
ler her gün mübayaat komisyonuna müracaatla mimarlık• 
tan alacaktan vesaikle dosyalarını alabilirler. 

4- İhale günü olan 24. 11. 934 Cumartesi günü saat "15" 
te mübayaat komisyonunda bedeli keşiflerin o/o7,5 temi .. 
natlariyle hazrr bulunmaları ilan olunur. (7345) 8-5042 

Koca~li Vilayeti .. 
daimi Encümenindenı 

Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için Ekska· 
vator makinesiyle yaptınlacak ameliyata talip çıkmadı
ğından metre mikap vahidi üzerinden kapalı zarfla müna.; 
kasası teşrinisaninin 26 ıncı pazartesi günü saat on dörtto 
icra edilmek Uzere bir hafta müddetle temdit edilmiştir, 
Talip olanların münakasa kanundaki tarifat dairesindo 
teklif mektuplarım 1125 liralık muvakkat teminat mek• 
tnbu veya banka makbuzu ile mezkur gün ve saate kadar 
vilayet daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini gör .. 
mek istiyenlerin encümen kalemine müracaatları. (3505)' 

8-5358 

Hariciye Vel{a1etinden: 
Vekalet aynıyat ambarında mevcut benzin tenekeleriy

le bazr hurda eşyanın 26 ikinci teşrin 1934 pazartesi günt! 
saat on beşte acık artırma ile satılacaktır. Taliplerin mez
kur saatta Vekalette bulunmaları. (3500) 8- 5370 

Aydın Nafıa Ba~m ühendisliğindeiı 
13632.54 lira keşif bedelli Aydın - Tire yolunda 

3 X 12.00 açrklrğında ayakları beton tabliyesi betonarme 
köprü münakasasr haddi layık görülmediğinden yeniden 
ve yirmi gün müddetle pazarlıkla münakasaya konulmuş. 
tur. İsteklilerin 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
nunu mucibince ehliyeti fenniyesi başmühendislikçe mu
saddak yüzde 7,5 teminat akçesini havi teklifleriyle iha .. 
lesi olan 1. 12. 934 cumartesi ~ünü saat on beşte encüme• 
ne müracaattan. Ehliyeti fenniye vesiykası almak ve ev ... 

1 
rakı keşfiyesini görmek istiyenlerin Aydın nafıa başmü • 
hendisliğine müracaatları. (7697) 8- 5292 

IRASI ç 1 km 1şt1 r. 
Bilumum kırtasiyecilerde bulunur. De osu: İstanbul Ankara caddesi, Afita mağazası No. 111 Mehmet Sadık 

·imtiyaz ıahibi ve Başmu -
harriri FALiH RIFKI. 
Um~mi neşriyatı idare eden 

Yazı i~leri müdürü NASUHi 
ESAT. 
Çankırı caddesi civarında 

Hakimlyeti Milliye Matbaa· 
sında basılmı~tır. 

1 SİNEMALAR 1 
1 YENi Bugün, bu gece 

Umumi arzu üzerine temdit edilen: 
BİTMEMiŞ SENFONİ 

Dfilıt bestekA.r SCHUBERT'in liyemut 
musikisiyle meşbu Wihi şaheser 

MARTHA EGGERTH - HANS JARAY 
Aynca: Dünya havadisleri. 

1 Bugün, bu gece 
( KULOP] 

Fransızca sözlti büyük filim: 

S t B E R Y A M AH KÜ M L A R 1 

Rus hayatından alınmış hakiki şaheser .. 
Baş rollerde: 

LUPE VELEZ • JOHN BOLES 


