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Gündelik. 

FRANSA iLE 

Geçen gün bu sütunlarda sakat 
kafalı bir fransız muharririnin 
Yazısından bahsetmiştik. Fakat 
şüphe yok ki dost Fransa'da, Ga
ıi Türkiyesi için doğru düşün
mekte olanların sayısı her gün ar
tıyor. Eyi kelimesi yerine doğru 
kelirnesini kullanmaklığnnızm se
bebi var. Çünkü bir edebiyat sev
gisi değil, yeni Türkiye hakiyka· 
~İnin, olduğu gibi, anla~ılmasmı 
ıstenıekte ısrar etmekteyiz. 

Tan gazetesinin son sayıların· 
dan birinde çıkan uzun bir maka
le, bu çeşit yazılara örnek olarak 
alınabilir. Makalenin baş tarafı, 
türk inkılabının tenkidine ayrıl· 
mıstır: Bu inkılap garp medeni· 
Yetinin sınırlarım Asya'ya doğru 
genişletmiştir. Bu inkılap, derin· 
likte, zamanımızın bütün ihtilal
lerini gecmektedir: "Gazi'nin bü· 
Yük medeniyet davasının insan
lık tarihinçle hic:: bir benzerini bil
miyoruz. Eski Türkiye'de haya
tın her hareketi, bir din kuralına 
bağlı idi: Gazi böyle bir memle
kette devleti dinden ayırmıştır.,, 
Mı harrir, her birini, tek başı

na, bir inkılap değerinde gördü
ğü hareketlerimizden ayrı ayrı 
bahsettikten sonra, Gazi'nin İç ve 
dış sıyasasma geçiyor: "Türkiye
nin milli birliği, onun Yunanis
lan'la dost olmasına sebep olmuş
tu:. Bizans düştü~ündenberi, bu, 
eşı olmıyan bir had' sedir.,, 

Türkive'nin politikası, barış ve 
l\nlaşrnadır. c;; ... l.;i nizam ve 
6 ~y' e dönmüştür. ı=' ransa için bu
Fun ehemmiyeti büyüktür. Çünkü 
k ransa, Suriye' ,1.,. Türkiye'nin 
o~ı:;usudur. 

h Muharrir yaz11ınm sonunda iki 
I akivkate varıyor. Bu hakiykat-
e~den biri, •arlt me•ele•inin bit
~ıı olması'dır. ikincisi, Sumatra'
I an A~adir'e kadar yayılmış o
b~n tnüsliiman yığınlarına doğru. 
t k nl\n1~1amizm tehlikesinin ar 

1 THrkive tarafından gelmiyc 
Cek olduğudur. 
b M11haırrir bu makalesini, lstar 

ul' da, fransız §İrketleri ile bük• 
~e~ a~?wsınd:a ki mün~ka~aları dir 
t Y;n oarendikten, fransız mel· 
pep "ri davası hakkında frans; 

rofesörleri ile görn~tiiktcn so:~
ha Yaznııstır. Yeni Tiirkive'nin l:u 
\t:r:ket! 0 rjnde hic bir haksızlık 
lek azy.~ kasti yoktur. Bu mem
a ette her sey, türk inkılabının 
\ı na J>rensiolerioin b't.bii gidişine 

YR_ak ?.aruretindedir. 
Yet ,.,. Gazi inkılabının meden:-
e d~vaı:.ının bövle hir dava' ı ne . , 
tetk"kı anlıvacak olan Fransa'da 
lırı 

1 
""~ilrnes;nden memnun ka

l'rıe \ Rnvle bir davanın, bazı 
flrkn aatlı-re zıt gelen hareketleri 
kiı:s_ındaki yük!ltek ve derin ba
lerin~ e~ cok onların görebilecek-

..... RUphe etmeviz. 
•urk" ' ~· a'l'u ıye nin dıs aryasaımda, ta-

da .. 7.h~e empervali:1.:m unsurların· 
•• lC b' • • b 'Öy] ırının ulunmadıiını 

içit1dın;kte olArılar tam hakiykat 
•~fire :rler. Eskiden en eyi mi
lıur.·• agn·hyanlA.r, türk evleri idi. 
it tıUn, hic .. h . h 
h ornsula"' . T~ı:>k_esız, e11

1 
ra dat 

111,,n l • ur ıye sınır arın a n· an ardır 
bith~~ tne""faatirnizi, kimsenin, ve 
da :,sa komsuları'Ttı7.m zararın
it~ 1• •rtanıd_ıvonız. Türkiye' de sü-
...., •"> e J W• o 

ı ih·l~i , .P.•mız zaman, bunun 
giikilny~P 1!'1 ?ütün çevresindeki 
kadar k ısttkrar ile alakası ne 

81 1 olduğunu bilivoruz. 
FALiH RIFKI 

• 

Sovyet bayramı 
Dün şehrimizde kutlandı. 

Sosyalist Sovyet Cümhuriyetleri bir· 
liğinin kurulut yıldönümü dolayısile 
diin akıam büyük elcilikta bir •ı.ıv..-e 

Dost Sovyetler Birliğinin Önderi 
M. Stalirı 

verilmi§tir. Suvarede Büyük Millet Mec 
liıi Reisi Kazlm, Ba,vekil ismet Pa,alar
la vekillerimiz, mebuslarımız, kor diplo
watik ve matbuat erkanı bulunmJ:ttl:-

c;0 vyetler Birliğinin Ankara BOyük 
Elçisi M. Karahan 

dır. Davetlileri Karahan Cenaplan kar
fılamıı ve suvare geç vakitlere kadar 
sürmüştiir. 

Moskova'da yıldönümü . . 
merasımı 

Moskova, 7 (A.A.) - Uç gün devam 
edecek olan teşrinievel inkılabının 17 
inci yıldönümü şenlikleri bugün başla .. 
mıştır. Moskova, yalnız bu 17 yıl zar
fında Sovyet Rusya'nm her sahadaki 
çalışmalarını gösteren fotoğrafiler ve 
resimlerle değil şehrin imarı, asri bir 
hale getirilmesi isin yapılmış olan in
şaatın ikmali dolayısile bir bayram 
manzarası arzetmekte idi. 

Münakalata engel teşkil eden bir· 
çok binalar ortadan kaldırılmıştır. 

Moskova ehalisi şimdi bunların yerin
de büyük meydanları ve geniş cadde
leri görmektedir. Yeni inşa edilmiş o
lan büyük binaların önleindeki iskele· 
ler kaldırılmış ve şehrin manzarası bir
denbire değişmiştir. Meydanlarda ve 
caddelerde memleketin 17 yıl zarfın. 
daki çatışmalarını gösteren resimlerle 
bitmek üzere bulunan yeraltı demiryo
lunun modelleri ve inşa edpmekte O· 

lan Volga - Moskova kanalının re.. 

simleri teşhir edilmiştir. 
şenliklere iştirak et~ek lize:e .Rus

yanın her taraf mdan bırçok ışçı he· 
yetleri geldiği gibi yabancı memleket· 
terden de birçok işçi murahhaslar gel· 

miştir. 
Gazeteler, Sovyet Rusy.anın aıyaaal 

(Sonu z. Jnci ıayıfadı) 

• • • 

Her gün sabahları Anknrada çıkar 

Amerikan seçimi. 
Son dalcil{.adaltl neticeler Ruzveltin 

zaferini 
'A' wyork, 7 ( A.A.) - Seçimin 

saat 1 ye kadar belli olan netice•i 
ıudu ı- : 

A}an İçin: 
19 Demokrat 
3 Cümhuriyetçi 
1 Çiftçi 
1 Terakkici 

12 Üyelik şüpheli 
M ebusan için: 

?.08 Demokrat 
52 Cümhuriyetçi. 
1 Çiftçi 
3 Terakkici 

171 Üyelik §Üpheli 
Nevyork, 7 ( A.A.) - Dün otuz 

milyon amerikalı, M. Ruzvelt'in 
yeni sıyasası lehinde ve aleyhin
de kararlarını vermi~lerdir. Seçi
me iıtirak edenlerin sayı•ı timcli
ye kadar görülmemi~ nisbette çok 
olmuştur. Nevyork'taki Seçime 
12.000 zabıta m~muru ile 3000 
devlet polisi bakmaktadır. 

Nevyork'ta elli •ayılı haydut 
yakalanmıştır. Şimdiye kadar mü 
messiller meclisine 130 demokrat 
ve 20 cümhuriyetçi •eçilmiştir ki, 
demokratlar lehine olmak üzere 

Fransada ğene buh
ran mı haşlıyor? 

Pariı, 7 (A.A.) - Radikal sosyalist· 
)erin tokririnde sıyasal mütarekenin mu
hafaza edilme~i istenmekte ise de aya
nın mı•vaJ'.dnı.~; oL""n::.~su.ın mebusan mec 
lisinin dağıtılmasına ve muvakkat büt
çenin kabulüne muhalefet olunmaktadır. 
Halbuki bu projeler arasında, M. Du· 
merg'in bcbemabal kabulünü zaruri gör
düğü iki mühim proje vardı. 

Dün ak§am M. Dumerg'in yakınında 
bulunanlar, radikal bakanları perıembe 

günü M. Dumerg, muvakkat bütçe pro· 
jesini meclise verdiği zaman onun bu 
teşebbüsüne karşı geleceklerini muhak
kak farzettirecek derecede vaziyetin va
himleımit olduğunu söylemekte ve M. 
Dumerg'in kanunu esasi ıslahabna ait 
projenin kabulünü elzem saydığından 

.'nlayı baı hal karıısınd. ikbdar ~vlüi.U 

. ekı'Jeceğl söylenen Fransa BaıvekiU 
M. Dumerg 

terketmeyi tercih eyliyeceğini ilave eyle
melcte idiler. Bakanlardan biri dün, per
ıeınbe pnü buhranın önüne geçmek 
İçin bir mucize gerek olduiunu tôyle
mittir. 

Dumerg çekilirse yerine 
kim geçecek? 

Paris, 7 (A.A.) - M. Dumerg'in is
tilası takdirinde kendisine ayan meclisi 
reiıi M. Janeni'nin ve yahut mebuıan 
meclisi reisi M. Fernan Buison'un halel 
olacaiı söylenmektedir. Bu iki zat kabul 
ebnezlerse kabine teıkiline M. Laval 
memur edilecektir. 

•• • 
gosterıyor 

bire karşı yedi gibi bir fark gö•
termektedir. Ayan meclisine altı 
demokrat ve iki cümhuriyetçi se
çilmiştir. 

M. Ruzvelt, secim neticelerin-

Fırkası şim<ıiden büyük bir ekseriyet t 

kazanan Amerika Birleşik Devletleri 
Reisi M. Ruzvelt'in birkaç pozu 

den çok memnun olduğunu •Öyle
miştir. 

Demokratlar, seçim mücadele· 
•inin başlangıcındaki tahminle
rinde ısrar etmekte, ayan mecli
•inde üçte iki ekıeriyet temin ve 
mümessiller meclisinde pek az Ü· 
yelik kaybedeceklerini •Öylemek· 
tedirler. 

Demokratların gösterdikleri ül
kü §imdiye kadar daima cümhu· 
riyetçi üye seçmi§ olan yerleri ka
zanmaktır. 

~*~ 

Nevyork, 7 (A.A.) - Milli kal
kınma sıyasası bir huduttan öte
ki hududa kadar güven reyi al
mıştır. T ektük bazı cümhuriyet 
fırkası şehirleri bu modaya mu
kavemet etmişlerse de Pansilvan
ya, Konektitüt ve Ohvo gibi mü
him merkezlerde mağlup olmuş
lardır. Ovelerinin hepsi değişecek 
olan mecliste demokrat fırkası 
kendi umudunun da üstünde ola
rak fazla mebusluklar kazanmış 
ve yalnız üçte biri değisecek olan 
ayanda ise 70 azalık elde etmiş
tir. 

Bir ayan iiy<·si namzedini 
kaçırdılar. 

Şikago, 7 (A.A.) - Seçim ya
pılırken ayan meclisi namzetlerin 
den zenci doktor Josef King hay
dutlar veya siyasi dütmanları t:ı
rafmdan kaçmlmı,tır. 

• ikinci teşrin 

1934 
PERŞEMBE 

Her yerde 5 kuruş 

Kiiçiih Ütiik. 

Sarı güllü ev 
-Ay! .. 
Başımı çevirdim. Sarmaşıklara gö

mülmüş, sarı boyalı bir köşkü çevireıı 

parmaklıklarda, çocukluktan gcnçkızlı

ğa yeni geçmİ§, sarışın bir yÜz çabala· 
yıp duruyordu. Bir ayağı parmaklığın 

tellerine sıkılmı§, yere inemiyordu. Ya
nına sokuldum. Belinden tuttum, y~e 

indirdim. Yüzü kızarmış, gözlerini lcnl
dırmıyordu. Dudaklarını ısırışından bir 
yerinin acıdığı anla~ıhyordu. 

- Geçmiş olsun küçük hanım. Bir 
yeriniz incinmedi ya? 

- Eksik olmayınız. Ayağım biraz 
ağrıyor. 

Yere iyice basamıyordu. Yürüyü~iin
de aksaklık seziliyordu. 

- Bir arkadaşa uğTamı§tım. Eve dö
nüyordum. Sarı köşkün parmaklıkların
daki güllere gözüm ilİ§tİ. Sarı gül gör
düm mü, hiç dayanamam. Parmaklığa 

tmnanayım, dedim. Beceremedim. 
Bu küçük kıza bir gül kopardım. Ar

tık bana yabancı gözile bakmıyor, cıvıı.. 
dıyan bir kuş gibi, kısa k11a konuşuyor .. 
du. 

- Böyle bilmediğim bir evin gülb
rini koparmağa ka1kıştığun için belki 
beni kınarsınız. 

Yaıı ilerlemiş, olgun bir adam gibi 
içini çekti. Benimle uzun uzun konuş

mak, bana içini dökmek istediğini ani-
yordum. 

- Kimin kızısınız siz? 
- Bilmem, tanıyabilecek misiniz? 
Babası bana yabancı değildi. Dö.-t 

beş yıl Önce ölmüştü. 
- Babanızı bilirim dedim. 
- Öyle mi? Çok iyi bir adamdı. 

Evet, size aarı gülleri niçin çok sevdi
ğimi anlatıyordum. Belki babamın ik" ... 
ci cvlcnişini bilirsiniz. Ben beş altı ' · 
ıında idim. Deniz kıyısında bir eve ~J· 

şındık. Bu evde benim yaşımda üvey 
karde§lerim vardı. Babam üstüme titri-

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

M. Tituleslio ve 
Tevfik Rüştü Bey 
arasında telgraflar 

Romanya Hariciye Bakanı M. Titulet
ko'nun Türkiye'den ayrılma11 münase
betiyle Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Bey ile aralannda ıu telgraflar t_..ati 
edilmiıtir: 

Tevfik Rü§tii Beyefendi 
Ankara 

Aziz dostum; her ikimizin de candan 
özlediğimiz sulhun ilerlemesi yolunda 
yeni bir if gördükten sonra bir defa da· 
ha ayrılıyoruz. Yüksek vasıflannız vata
nımızın ve dostlarının eyiliğine olarak 
kendini göstermek Etrsatını buldu ve 
müşterek davaya olan parlak hizmetlc
ı·inden dolayı herkesin minnettarlığını 
k-. zandı. Bize karşı gösterilen erişilmez 
misafirperverlik Ankara'ya yaptığımız 
yeni ziyaretin hatırasını ı;linmez kıla
caktır. Bütün kalbimle teşekkür ederim. 

Tit:ılesko 

Romanya Hariciye Bakanı M. Titule~ko 
Hazretlerine; 

Bükref 

Aziz dostum; Türkiye'den ayrılırken 
bana göndermek lütfunda bulunduğunu:ıı 
yazıyı büyük bir minnettarlıkla oku
dum. Mümtaz devlet adamı vasfmızı ~e 
sulh davasına olan hudutsuz: afkınızı bır 
defa daha takdir etmeme ihtiyaç ol
saydı, bu hususta Ankara toplantısı bu· 
nu İspat edecek en kuvvetli bir eser 
olurdu. Balkan müttefiklerimizle • ~era
ber, Avrupa emniyetini ve ıulh ıçınde 
kendi öz: emniyetimizi hıılelden ~asu.n 
tutmak yolunda duyduğumuz ateılı bır 

istekle çalııt·k. • 
Aziz meslektaşım ve dostum; sız: bu 

güzel davaya kuvvetle yardım ctt~nix. 
Bu h;,k'keh bir defa daha sövlem~k ıste
rim. Güzel sözl,.rinizden dolayı size t~
teklciir Ye candan duygularımı teyıt 

ederim. 
Tevfik Rüstü 



uıLTl<..IU<..'IJE. 

eniz lconuşmaları 
İngilizlerle anıcrikalılar 

anla ıyorlar 

Londra, 7 (A.A.) İngiliz Harİ· 
ciye Bakam M. Saymen amerikan 
'deniz murahhası M. Norman Da· 
vis ile japon teklifleri ve görüş· 
melerin bugünkü safhası hakkın
da konuşmuşlardır. Bu konutma
lardan çıkan neticeye ıöre ingİ· 
lizler, gerek amerikalılar İngiliz! 
amerikan ve japon deniz güçlen 
arasında 5/5/3 nisbetinin muha
fazasını istemektedirler. 

Deniz görüşmelerinden 
son ümitler 

Londra, 7 (A. A.) Deniz 
meselelerine ait görüşmelerin ye
niden baılaması ve İngilizlerin 
bir uzlatm formülü kabul ettir· 
mi ye çalışmaları fevkalade muh
temel görülmektedir. Bu intiba, 

Sir Con Saymen'in dün akşam 
M. Norman Daviı ile yapmış ol
duğu konuşmalardan sonra haııl 
olmu~tur. 

Londra, 7 (A.A.) - Taymis gazete
si, deniz hazırlık konuşmaları hakkın
da yazdığı ~ok mühim bir makalede di

yor ki: 
"Vaşington muahedesi artık mazi

ye karışmıştır. Bilhassa bunun içindir 
ki onun yerine yeni bir deniz silahları 
muahedesi koymak zarureti vardır. 

Dünyanın yeni bünyesini kurmak için 
zemin manialardan temizleıuniş olsay
dı şimdi Londrn'da yapılmakta olan 

hazırlık konupnalarından Umldin ke
silmemesi lazım gelirdi. Filhakika, bu 

hazırlık konuşmalarının gayesi 8nU
mUzdeki sene Londrada toplanacak o
lan konferansın yapacağı muahedenln 
temellerini atmaktır. 

Buglin bu hususta hakim olan ingi· 
liz noktai nazarı şudur: Deniz konuş
maları akim kalır ve bunun neticesinde 
Amerikanın esasen mlithiş olan deniz 
inşaat programı bir kat daha artarsa 
- ki bu böyle olacağa benzemekte
dir - İngiltere bundan katiyen telaşa 
'düşmez, ve bunu tam bir soğuk kanlr
Jık ve sükunetle kar§ılar. İngiliz ve 
amerikan bahrfyelilerlnin bir gün ihti· 
Jafa düşebilecekleri ihtimali varit de· 
'.iildir. 

Bunlar arasında bir harp medeniye
timize nihayet verir ve bu yalnız İn· 

giltere ve Amerika arasında değil fa. 
kat pasifik denizi üzerinde bulunan 
kanada ve Avusturalya ile Amerika 
~rasında da rncvzubahs olamaz. ÇünkU 
bu iki hük<\mct de İngiltere kadar ve 
belki daha fazla pasifik muvazenesinde 
lfikadardırlar. Ancak ba, İngiltere ile 
Amerika'nın Japonya'ya kat'§ı mUtte
hit bir cephe teşkil edecekleri manası
na da alınmamalıdır. Japonya 8teden
beri memleketimizde bilyilk bir muhab 
bet ve derin bir dostluk görmüş ve bu· 
gün de g8rmekte bulunmu tur. İngflte· 
re J aponya'nın metalibatrnı ikinci de
recede bir muhatabın istekleri feklin· 
de karşılamıyor ve bu me'talibatı tama
miyle anlıyor. 

Dlinyanın en kuvvetli Qç deniz dev
leti bir1eşel'Ck, bilhassa Japonya için, 
tahripkfir bir deniz yar11mın onune 

çme!idirler. Her ne oluna olsun ge. 
milerin hacimleri ve topların kalibra· 
Jan itibariyle herhangi bir tahdidat 
koymak zaruridir. Aksi takdirde çok 
tehlikeli bir rekabet başlamış olacak
tır. Böyle bir rekabet miJletlerin hazi
nelerini berbat eder. Vaşington mua
hedesi pasifik denizinde istihkamJara 
dair ve Çin siyaseti hakkında çok kıy
metli hükümler ihtiva etmektedir. B11 
bUkümler emniyette tnilsavat ve Çin'in 
ınlllkt tamamiyetine istinat eder. 

Yeni bir uzlaşma tarzı konu u1abf. 
lir fakat bu iki dUsturdan ayrılma~ı 

lmk~n yoktur. Yerine bir diğerini bul
madan Vaşington muahedesini ortad 
kaldırmak mUthiş bir mesulivt 3ıl ub 
na girmek olur. 

LEHESTAN'DA 

Lehistanı ı sıyasası 

değişnıemiş 
Varşovcı, 7 (A.A.) - Diyet mecli

sind~ki umumi görüşmeler akşam geç 
vakte kadar devam etmiş ve bütün fır
kalar söz almışlardır. 

Son olarak me<bus Miedzinski hil· 
kfımet bloku namına ıöz alarak hükQ
mete veya bloka karşı yapılan tenkit 
ve hüc:fımlara c:evap vermiştir. Kendisi 
hükfunet grupunun tamamen bilerek 
kabul ettiği mesuliyctten korkusu ol
madığını söylemiştir. 

Diyet meclisi bUtçe layihasını bilt· 
çe komisyonuna vermi§tir. Mebus Mi
edzinski nutkunda ezcümle demiştir 

ki: 
"- Fransa ile olan ittifak, anane 

ve şöhretini muhafaza etmektedir. Le
histan tarafından aktedilen bUtün be· 
Jgelerdc bunların ittifak ve vecibeler
den biç bir ~eyi değiştirmiyeceği tah
sisen zikredilmektedir. Eğer Almanya 
ile yapılan anlaşmadan bahsediliyorsa 
bu anlaf1113da ittifaklarımızın bir vir· 
gülüne kndar sabit kaldığı tasrih edil· 
mi§tir. Fransız salahiyettar adamları 
da komşularımızla olan münasebetleri 
normal bir bale soktuğundan dolayı 

Lehistana karşı muahaze edilecek bir 
şey mevcut olmadığını tanımışlardır. 

Eğer bazı hatalar olmuşsa bunlar bi· 
2im tarafımızdan yapılmamıştır. Fra:ı
sız mesul şahsiyetleri ve ezcümle şim
diki adliye bakanı Liberte gazeteııinıie 
bunu müsahcde ve tesbit etmiştir.,, 

M. Miedzinski sözlerini şu suretle 
bitirmiştir: 

"- Lehistan sıyasaeı ittifaklarına 

ve dostluklanna sadıktır ve sadık kat
makta devam edecektir. Fakat bu sıya
sa bir nntişanlbr sıyasası olmıyacak
tır, Mevhum bir percstij meselesi de
ğil, hayati icnbat mevzuu bahiııtir.,, 

BULGARİSTAN' DA 

Sof yada tevkifler 
Bir ceneral ile iki miralay 

kampa tıkıldı 
Sofya'dan Taymis ngzetesine bil

dirildiğine göre eski Sofya muhafızı 

ceneral Zorafko Yorgiyef ile miralay 
Porkof ve miralay Gorbanof yurda 
hainlik suçiyle bir kampa hapsedilmiş
lerdir. 

Ceneral Yorgiycf ve miralay Porkof 
ite Türkiye'ye sığınmış olan Make -
donya komitesi başı Mihailof da teşki
lat ile alakadar olarak töhmet altına 

alınmışlardır. 

Ja onla ·ın gizli 
filos11 ınu var? 

Vaşington,? (A.A.) - Nevyork Tay
:mis gazetesine göre, amerikan deniz 
mehafili japonların gizli bir filo inşa 
ettiklerine kanidirler. Bu filo 18 mil 
süratinde hakiki muavin kruvazör olan 
ve ticaret filosu bürolarına kaydettiril
memiş yarım düzine ı>etrol gemisinden 
müteşekkildir. Bu suretle Japonyanın 
şimdi hepsi en modern olmak Uzere ve 
kruvazör haline ifrağ edilebilir 34 yük 
gemisi mevcuttur ki bunlardan 21 ta
nesi en aşağı 13 mil yapabilmektedir. 
Halbuki amerikan yük gemilerinden 
hiç biri 13 mil yapamamaktadır. Ame· 
rika denizçlleri meselenin Londrada 
mevzuu bahsedilmesini istemektedir
ler. 

İngiliz ve Japon ticari ~örüş
nıeleri neticesiz 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz ve japon 
sanayicileri arasmdaki görüşmelerin 

akamete uğraman yU2Unckn İngiltere 

hUkfuneti japon ithalatını kontenjana 
tabi tutacak mıdır? 

Avam kamnrasındn bu şekilde soru
lan bir suale cevap veren ticaret bakanı 
M. Runcimım, hUk<lmctin bu meseleye 
pek çok ehemmiyet vermekte olduğu
nu, ancak timdi teklif olunan tedbir-
terin vaziyeti dilzeltnıeğe yarayaca
ğından şliphe etmekte bulundaiunu 
ıöylemistir. 

FRANSA' DA 

Radikalle in parla· 
mentoda haşl{anları 

ltlm olacak? 
Paris, 7 (A.A.) - Radikal gosyalist 

gnıpu dün toplanmıştır. Bu toplantıya 
hususi bir ehemmiyet verilmektedir. Zi· 
re, hrka ayan üyeliğine seçilmiş olan M. 
Şotnn'ın yerine ~endisine bir pıırlamen· 
to grupu başkanı ııeçecektir. 

Eski Ba~vekil M. Daladiye grup 
başkanlığına nnmzetliğini koymıyaca

ğını söylemiıtir. Crup baıkan seçimini 
geri bırakmıştır. 

Bu geciktirme M. Eryo'nun serb::st
liğini alır almaz tekrar grup ba~kanlığı
nı kabul edeceğine bir delil 5ayılmakta
dır .. M. Eryo, hükumetin maksat ve ni
yetleri hakkında işi tamamilc kavramak 
suretile mÜ7.akerede bulunmasını temin 
elm"'k istemiı olduğunu söylemiştir. 

Ne kanunu cı::nsinin tadiline ait olan 
proje, ne de üç aylık muvakkat bütçe 
projesi mebusan meclisi divanına veril
miş de~ildir. 

M. Eryo, yaprlacek gÖrü§melerin ve 
alınacak kararlann serbest olnın::ı için 
arkadaşlanna görüşmeler esnasında ~e
kilmelcrini teklif etmiştir. 

Dahiliye bPkoını M. Marşando, bugün 
bir lcebine buhranının doğuracağı türlü 
tiirlü tehlikeler hnltkında izahat vermiş
tir. Mumaileyh devlet müess sesinin ıs
lahını temenniye şayan bulmakta olup 
ulusal meclisin hükumete lazım olan oto 
rite ve istikrarı bahşedecek metinlere 
kati bir ıckil vereb

0

leceğini söylemiıtir. 
Yapılan görüşmelerden sonra mebu

s n meclisi maliye encümeni reisi M. 
Malvi, arkadaşlarını aralarında uzlaşma 
ya davet etmiştir. Rndikal sosyalist ba
kanlımn huzuru ile yapılan b:r görüşme 
neticeginde yeni bir takrir kabul edilmiı
tir. Bu t krir üzerinde mutabık kalınma
sı için imkanı olan noktaları tayin etmek 
tedir. 

1 - Bütün fırkaların sıynsal müta
rekeyi muhafaza etmeleri, 

2 - Muvakkll bütçe projesinin ge
ri bırıılulmasiyle naıl bütçe kanununun 
kabulü. 

Mebusan meclisinin feshi ve lınnunu 
esasinin yeniden tadili hususları için bir 
formül bulunnmamıttl'l". 

Diğer tanrftnn sol cenah radil<alleri, 
demokr tlar, halkçılar ve sol cenah cüm
huriyetçileri de dahil olmak üzere bütün 
ınyasol (?l'Uplar, bnıvckil M. Dumerg'e 
bir tekrir göndererek kendisine tama
men güvenleri olduğunu bildirmiılerdir. 

Sosyalist cümhuriyetçilet', muvnkkat 
bütçeye lüzum olmad•ğınt söv)cmt'kt .. ..tir 
ler. Sol cenah müntehası sosyolitleri ile 
komünist grupunun ise faşizm tehditle
rine düıman olduklannı aöylemeğe ba
r..f!t voktur. 

Komünistlerin parlamen
tod~ uygunsuzluklan. 

Paris, 7 (A.A.) - Mebusan meclisi
nin celeesi, YugoslaV' Kıralı Aleksandr 
ile, hariciye bakanı müteveffa Bartu ve 
eski reisicümhur Puanka'I'enin hatırata 
nnın tebciline hasredilmi§tir. 

Merasim esnasında bütün mebuslar 
ayağa kalktıkları halde komünist

ler yerlerinden kıpırdamamak 6U· 

retile bir mUnasebetsizlikte bulun-

muşlardır. Aynı zamanda Puankare'· 
nin yurtseverliğinden bahseden nutku 
müstehziyane alkışlarla birçok defalar 
durdurmuşlardır. Başvekil M. Dumerg, 

bu ünlü ölülerin hatırasını tebcil ıçın 
nutuk aöylcmeğe başladığı zaman ise 
yalnız komünistler değil, !Osyalistlerin 
ekserisi de ayağa kalkmak suretile hu
sumetlerini izhar etmişlerdir. 

Celse hitam bulduktan sonra hüku
met erkanına ait sıralarda yalnız ba
kan M. Eryo kalmıştır. Onun etrafın
da birçok mebuslar ve bilhassa maliye 
encilmeni azası bulunuyordu. M. Eryo 
hiç şilphcısiz kendilerine muvakkat 
bütçe hakkında maliye encümeni maz
bata muharriri M. Jakiye, ubık bakan• 
]ardan M. Bonneti ve maliye bakanı 

M. Jermen Marten ile yapmış olduğu 
hararetli miinakaşalar hakkında izahat 
v,.nnistir. 

SOVYE'l'LER Hll{Lİ~iNDE 

n ı,· 
• em ı 

Moskova, 7 (AA.) - Müdaf~ ko
miseri M. Voroşilof askerlik akademi
sinden bu sene çıkan zabitlere hitaben 
neşrettiği bir günlük emird.c, vazifede 
olduğu kadar hususi hayatlarında da 
nefislerine karşı sıkı bir inzıbat tatbik 
etmek suretile zabitlerin kızı!ordunun 
her nelerine ka.r§ı otorite sahibi bir ku 
mandan, muallim ve şefkatli bir arka
daş olacağını bildirmektedir. 

Sovyet hayram1 
Ba~ı l. inci sayılads) 

ve kültürel hayatın biitUn sahalarında
ki muvaffakiyetlerinden bahsetmekte
dirler. 

İzvestia diyor ki: "Sosyalizmin te
melleri sağlam bir surette atılmıştır. 

Ne mukabil ihtilalin yeraltı sulan, ne 
de emperyalizmin topu, tüfeği onu ber
hava edemez. 

Çilnkü biz birer düşman olan sınıf· 
lara ve kör tabiatin vahşi unsurlarına 

karşı mücadele ederek yetişmişizdir.,, 
İzvestiya şu suretle devam ediyor: 
"Teşrinievel inkılabının 17 inci yıl 

dönümünde biitün dünya biliyor ki, kı· 
zılordu, dünyanın en mükemmel ordu
sudur. Kızılordunun silahları, sanayi· 
imizin elde etmiş olduğu gücün ürli • 
nüdür. Kızılordunun kurum zihniyeti, 
ııovyet işçisinin ve onun mensup oldu
ğu fırkanın imkanları tensik hususun· 
da göstermiş oldukları fevkalade gü
cün ürünüdür. Kızılordu kumandanla
rının ve askerlerinin askert malUınatla
nnın seviyesi, teşrinievel ayının işçi 

kütlelerinde uyandırmış olduğu azim, 
kUltlir glicUnün ürünüdUr. Kmlordu
nun çok kıymetli olan zihniyeti, bolşe· 
vik sıyasasrnın sanayileştirmek ve kol
lektifteştinnek sahasında işçi kütleleri 
arasında harcamış olduğu ç.aJışmaların 

neticesidir. Kmlordunun birliği işçi 

diktatörlüğilnUn memleket dahilinde 
kendisinin düşnuım olan sınıfları orta
dan kaldırması keyfiyetinin UrlinUdür.,, 

İzveııtia devam ediyor: 

"Silahtan bırakma konferansının a
kamete mahkfun olması, deniz mesele
leri hnkkındaki görüşmelerin çıkmaza 

girmesi ve hava silahları yarışı göste
riyor ki: dünya yeni bir emperyalist 
evrensel savaşa doğru gitmektedir. 

Faşist maceraperestler, sovyetler a
leyhinde bir savaş çıkarmak için çalış· 
maktadırlar. Fakat onların sovyetler a
leyhinde bir cephe yapmak umutları 

boştur. Emperyalist devletler arasında
ki ihtilaflar o kadar büyüktür ki, bü 
tün aklı başında olan insanlar, bir sa
vaş çıkar çılanaz bu savaşın bütün dün
yaya ı.>irayet edeceğini bilmektedirler. 

Sovyet devi, sahi!Jerine çarpıp kırı
lan dalgalara sükun ve dikkat ile bak
maktadır. O, güçlerinin ço'k büyük ol
duğunu, düşmanlarmr tamamen imhl 
edebileceğini ve ne kadar gilçlü olursa 
sulh için mlicadele bahsinde o kadar 
dost elde edebileceğini biliyor. 

Sovyet Rusya gayelerine vasıl ol
mak için harba muhtaç defildir. Güç· 
lü bir sulh sıyasası takip ediyor ve 
harbı istemiyen bütün milletlere elini 
uzatıyor . ., 

••• 
Moskova, 7 (A.A.) - Sovyet ihti· 

lalinin on yedinci yıl dönilmil münase
betiyle kızıl meydanda orduya mensup 
blitün mUsellah sınıflar bUyUk bir ge
çit reami yapmıştır. Askerlerden sonra 1 

yUz binlerce işçi geçmiftİr. Harbiye 
Komiseri M. Voroşilof kısa bir nutukla 
yıldönümünU selamlamıştır. 

••• 
Moıko~, 7 (A.A.) - Teırinievel in 

kılabının 17 inci yıldönümü mera11mı, 
dün Moskova' da büyiik tiyatroda komü 
niıt fırkasının merkezi hükumet tqkilô.· 
tınm i!tirakiylo 1apılmıştır 

Bu merasimde M. Stalin, M. Molotof, 
M. Kaganoviç, M. Voroşilof, M. Kale
nin ve diğer hüklunet büyükleri ham
bulunmuılardrr. 

M. Kalenin bu münasebetle bir nu· 
tuk ıöylemiıtir. 

( lH , ~,IA~\ A "UA. 

I M. Titulesko Bükreş'tc 
pek parlak karşrlandr 
Bükreş, 7 (A.A.) - Ankara ve Sof· 

ya'dan avdet e.:en 1 . .Y. Titulesko 17,15 
te Bükreş'e muvasalnt etmiş ve istasi· 
yonda Bnşvekfl M. Tnuıresko ile Ba· 
kanlardan birçoğu tarafından istikbal 
olunmuştur. Hariciye müsteşarı 'Jıı1. 
Radulesko, ve dı:ıhiliye müsteşarı M. 
Titeano, hudut istasiyonu olan Giur· 
giıı'ye kadar istikbale gitmişlerdi. Sa· 
at JS de kabine içtimn etmiŞ ve M . Ti· 
tulesko Ankara ve Sofya müzakeratı 

hakkında iyzahat vermiştir. 

M. Titnlcsko Sofyn'•la iki giin 
kalclrfctan ~onra rncmle

kf'tinc •lcin.lii 
Sofya, 7 (A.A.) - M. Titulesko 

burada iki ~ün kaldıktan sonra bugUn 
öğle vakti Ruscuk tarikile BUkre c ha 
reket etmiştir. 

Bakan bu iki gün zarfında bu12'ar 
ricalile mülakatlar yapmıştır. ____ .. ___ _ 
lGiçii k ;;ıiik 

Sarı güllü ev 
( Başı 1 inci sayrlada ) 

yordu. Ben bir türlü bu yalıya ısınarnı• 

yordum. Eski evimizin dört yanrndn iri, 
sarı güller vardı. Evin arkn yüzü b ıtan 
baş bu güllet le örtülü idi. Günlerce ye
meden, içmeden ağladıfım, hiç durmll" 
dan "babacığım, beni sarı güllü eve gÖ• 
tür,, diye yalvardığım gözümün önünde
dir. San güllü evle bir ilitiğimiz kalmn• 
mış ol cnk ki, bir daha ornya gitmedik. 
içimdeki ükünç şimdi bile yanıp tutuıu• 
yor. S:ın gülJ .. ri bunun için çok aeviyO" 
rum. Bilmediğim bir yerden gül nşınnıı· 
ğa ka'kıımnmı artık kınamazsınız sanı 
yorum. 

Sarı ın kızın yolu aynlıyordu. 
- Cünaydın, diyerek beni yalnız bt 

raldı. 

Derin bir dalgınlıfa gömülmüıtü111. 
Eve ı;clinciye kadar hep bu küçük J. zı 
düşündüm. 

xxx 
Aardan yıllar geçti. Biribirini lcovalı• 

ynn yolculultlnrla yurdu b ıtan b ın do
laşıyordum .. 

( •••• ) de bet on gün knlacaktım· 
Bol gölgeye gömülmü bir çınnraltını 

çok beğenmiıtim. Boş kalınca hep bura• 
da dinleniyordum. Bir nk§nmÜstü, üze
nip b::!Zenilcrek piıirilmit kÖpükJü kah• 
vemi içerken, uzaktan temiz giyinmig, 
genç bir kadmm geçtiğini gördüm. Yü• 
rüyÜ'"Ünde, kollanm aallayııındo ince 
bir a~ırlık vardı. Kahveciye bu kadınıo 
kim olduğunu aoracaktım. Vazgeçtim. 

Ertesi gün yolda knrş•karııya geldik· 
Yanımdan hızlı adımlarln geçen bu ka• 
dım ben tanıyordum. 

Sordum, "Çocukları okutan Cüncr 
Hanım,, dediler. 

Beni çalııtığı yere ıötürdülcr. GenÇ 
kadının elini sıkarken, knr§undn, dört 
beş yıl önce, sarı köşkten sarı gül f,oplY 
rırken ayağı incinen küçük kızı butacn• 
ğrmı, kırk yıl düşünsem yörenemezdirn• 
Okunı:f;'lft kapısından girer girmez yüzU• 
müze iç açan bir gül kokusu vurdtt• 
Önümüzdeki çakıllı yo!u bitirince k r• 
şımızıı. san güllere gömülü bir çatı çrlctt• 

Beni tanıdığını belli etmedi. Ben de 
onun isteğine uydum. 

Bize, yeti§tirdiği yavruları birer bire' 
tanıttı. Kimisine düzgü okuttu. Kirniııl• 
ne ezgi söyletti. En ton, güneş aaçltı 
deniz gözlü bir miniminiye: 

- Bana "San Güllü Ev1, i .öyle &t1• 
kayım yavnım, dedi. 

Sözleri yumşatarak söyliyen bir nifa:' 
dan, nntın lcızm bana yıllaTca önco "~ 
lattıldannı yeniden din1edim. Yonırn•7 
dakilere göstermemcce çalışarak birib .. 
rimize b:ıkıştık. 

O güzel türlr köyilndelci okunai~ 
dört yanmı çevreliyen sarı güller ~ .. 
geçt"kçe daha çok gelişir ve orada rt1 
tün türle krzlanna ömek Güner Hanı t 
güller kadar sevdiği yavrularını okut~• 

SERVER zlY' r 
Kınamak - Ayıplamak 

UkUnç - Hasret 
Yörenmek - Hatıra gelıncK 

Okunak - Mektep 
Düzgü - Manzume 
Eze:i - Sukı 
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seçim 1 
Cümhur Reisi M. Rooıevelt, uluıu

nl Un kendini ne kadar tuttuğunu şu ııra
llrda ·· • · Deal ( ogrenmıt olacaktır. New 
Yeni hareket) adını verdiği kendi prog

~llllının tatbikı, artık epeyce ilerlemit 
ulunuyor: 

( Parayı, alacaklılara ve finansı özeği 
d llleıkezi) olan Wal Street'e göre deiil 
.e çalışan geniş halk yığınlarına göre, 

çıftrile .. 1 k . . . . . 
h 

.. re gore ayar ama ışı, ıçerının ve 
atta d d 1 • • .. ··ı ~ ışarının eprenme erını ve guru -

tulerini kırarak başarılmıştır. Böylece, 
~0Prak mahsullerinin fiatlarını arttırarak 

ankalara kar~ı borçlu çiftçinin durumu 
n~ (vaziyetini) düzeltmek, elden gel
ttıı r ha! ır. Çalışkan halk yığınları derken, 

lkçı reiıicümhur, itçiyi de unutma
~!hr. Paranın düşmesi, bu ıınıf halk 
Uter-inde elbette ki zıt teıir yapmıttır. 
~iinkij işçi için, para, gündeliğinde ve 
.u iÜndeliğin nominal yahut reel değe
;n~e rol oynar. istihsal ettiği mal, ken
kının değildir ki, malın değeri artmakla, 

endi kazancı da artsın. Aksine, para· 
n.~n •lurılılığı ( ıatın alma kabiliyeti) dü

~Unce, ~ündeliğin reel değeri de düş~~' 
rıieıtlektır. Şu var ki, M. Roosevelt, ııçı
•• n hakkını başkalanna yedirtmemek 
;Çın, derhal iş saatlerine kanşmış, bun
arı indirrn;ştir. 

Başta içpazarın menfaatleri, bu içpa· 
;ar rnekaniz.ması içinde, ıeniş halk yı
l ınlarının menfaatı, her iki menfaat ko
f Unun gerçekleşmesinde de ulusun men-
?alleri, işte M. Rooıevelt'in programı, 

~~llldiye kadar bu olmuştur. Bu yolda 
ırçok güçlüklerle çarpışmış, arada, 

~duna:ı:lara bile girmiştir. Şu var ki, her 
1
! hakkında günü gününe hesap vermek
t~n kaçmadığı gibi halk yığınları ile 
0 

an ilişiğini de gevşetmemiştir. 
. Programının tatbikını, daha bitirme

;ııtir. Sağ ile ıol, oportünistlik ile ra
ıkaUık arasında, daha atılması gerekli 

:ek çok ileri adımlar geri adımlar var
ır. Yalnız, çıkıp ulusuna diyebilir ki, 

;rnacı nçıktır, gidişi açıhtı:r, inancı açık· 
Ş•.r. Birkaç aydanbt-ri yaptığı da budur. 

•llldi Yapılan seçimde, fırkalara rey 
Vcrilıne . • • d .. .. .. •. d "b t . sı, ışın ıı gorunuşun en ı are • 
~~· Ulus, reyini fırkalara değil, New De
~ ın lehine yahut aleyhine vermiştir. 

ew Deal ise, uluı davalarının topluca 
Ve hiribirine bağlı olarak ortaya konma
&ın 'an başka bir şey değildir. lşte bu
nun·· k ıçın denebilir iri, bu seferki ameri-

lln seçimi, harpsonrnsının en dcmokrat
~a ıeçirnlerinden biridir. G...-enlerde sı-
•l\ ·ı ı -.. 
hö 1 

e talya, Almanya, Sovyet Rusya da 

d. Yle toplu ulus davası için ulusun ken
lnde k"I n sorrnuıılardı. Ama oralarda, fır
' ar b .. l .. 

dikı . ? ~n durumu el altında tutabil-
il-. ~rı •çın, o seçimleri Amerika seç;mi 

arşılr-stırmı>k doğru olamaz. 

r Al ınerikan ulusunun bu sefer verdiği 
e, r 'k• b 

• • 1 ı akımdan ehemmiyetlidir: 

rn 1
· New Deal'i tutup tutmamak bakı

ttıdan, 

to 
2

· Üyeler odasını olduğu gibi, Sena· 
Yu da Üçt b' k d d v• • v• de e ır a ar egıştırecegın-n. 

Ôyl ki d b e • M. Roosevelt ulusu arkasın-
iÖtii u~.uraa, hem New Deal'in daha ileri 
~Oo ruleceği hem de ileride ( 1936) M. 
•~·ı'evelt'in ikinci defa olarak batkan -... ~ ... 

gı oranlanabilir. 
Elde1c· bel 

"~lt'i h 1 ıelere göre, halkçı Rooıe-
kanlık alk~n ~•ilam omuzlan, ikinci bat
ti ·ı .•eçunınin öbür ucuna kadar, ıeY-

1 e, ııt• le 
tiev~ I> 'Yere , ıevinerek taşıyacaktır. 

eal'i İıe, haydi haydi. 

BURHAN ASAF ---------.............. ______ ~~ 
Adan.ad .d .... . 1 . a ı are amır erı 

toplandılar. 
&i k~:ana, 7 (A.A.) - Vilayetler idare
kın~ u~.u. mucibince vilayetin işleri bak 
L ırorıi•ülrn k .. v k 
~Yt'rıak " e U7ere çagrılan aza 
1•liiind aınları şehrimizde Vali Beyin re
k~ k.e toplanrnıılardır. Toplanhda bet 
ite ~-. Yl ·~•kanundan başka vilayet da-

... ,r erı d h 
rn.tat- e azır bulunmuş, konut-

geç vakt '- d d • . e Ka ar evam etmıttır. 

~dan d 
.<\ • a a Pamuk satıştan 

dana 7 ( 
tn\ık &at ' A.A..) - Borsamızda pa-
li 1tı de · -t-ebneciı·... varn edıyor. Bugun pamuk 
d ıgand ·· · 

h 1 to b. e uretılen K.levland cinıin 
t-uHlln, ik' ın .kilo Pamuk, kilosu 45 ku-
•ıt- •ne, · · Pllınu&cı cınsı de 42 kuruştan, mı-
~UkI.r arının kilosu 39 - 40, yerli 
tıl •n kil 
1 

blaıtar, 1( oıu da 33,5 kuruştan sa-
O 1turu1t .. oza 60 - 70 ıisamm kilosu da ..... 

HAKlMl r .1:!. J.'1 MİLLİ YE 

Şehir ve Taşra! 
M. Maksimos İstanbulda 

sarayları gezdi 
latanbul, 7 (Telefon) - Yunan dıt 

itleri bakanı M. Maksimos yarın Atina
ya hareket edecektir. M. Maksimos bu
gün sefirimiz. Ruşen Eşref Beyle beraber 
Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarını 

gezmit konsoloshanede ıerefine verilen 
çay ziyafetinde hazır bulunmuştur. 

Yunanistan' da arnavutluk 
aleyhimle mitin~ler 

lıtanbul, 7 (Telefon) - Arnavutluk 
hükumetinin yunan ekalliyeti hakkında 
aldığı tedbirleri proteato etmek için Yu
nanistan'rn birçok yerlerinde mitinrler 
yapılmakta olduğu Atina'dan bildirili
yor. Yunaıı zabıtasının tedbirleri saye • 
sinde bazı hadiselerin önü ahndrğı ha
ber verilmektedir. 

İstanbul'da musiki ted
birleri için söylenenler 

latnnbul, 7 (Telefon) - Musikimiz 
de yapılacak ıslahat hazırlıkları ilerle
mektedir. 1 stanbul şehir meclisinin ala
turka şarkılar ve ga7eller söylenen ga
zinolardan bunların kaldırılmasını istiye
ccği söyleniyor. Bununla beraber bu iş
le alakadar olanlar şehir meclisinin buna 
resen karar veremiyeceği kanaatindedir
ler bunlar bu hususta elde bir kanun ol
madığını ileri sürmektedirler. 

liitank«•nin nlıWniimii 
w' 

İstanbul, 7 (Telefon) - Umumi harp 
mütarekesinin yıldönümü münasebetiyle 
11 sonteşrin günü İngiliz. konsoloshane
sinde bir kabul resmi ve İngiliz kilisesin
de de ruhani biı· ayin yapılacaktır. 

Ticaret oıla!"ı loplan<lı 

İstanbul, 7 (Telefon) - Ticaret oda 
ıı meclisi bugün nylık toplantısını yap
tı; toplantıda r stik \'C deri meselesi için 
komisyon tarafından hazırlanan raporla
rın dağıtılmasına karar verildi. Ticaret 
odası eski umumi katibi Vehbi Beye hiz 
metlerinden dolayı 1500 lira ikramiye 
verilmesi tekarrur <'ttİ ve bu hususta f k
trsat Vek&letine müracaat edildi. 

VatJurculuk şirketi iki 
büyük vaour alıyor 

lstanbul, 7 (Telefon) - Vapurculuk 

şirketi Loyd Tristino kumpanyasından 

Bulgarya ıapuriyle bu büyüklükte diğer 

bir vapur satın almağa karar vermiştir. 

Son anlaşma yapıldıktan sonra vapurlar 

on bet gün içinde limanımıza gelecekler

dir. Vapurlllrdan biri, 3700 Ötekisi 3800 

tondur. 

Köstence' deki 20.000 muhaciı
~elmck iizeredir. 

İstanbul, 7 (Telefon) - Romanya'· 
nın Köıtence limanında toplanmış olan 
20.000 kadar muhacirin memleketimize 
gelmeleri için alınan tedbirler tamam -
lanmak üzeredir. Bu sene Romanya'dan 
30 bin kadar muhacir gelmittir. 

Yeni muhacirler ~eldi 

Tekirdağı, 7 ( A.A.) - Bugün Ro
manyadan 1500 türk muhaciri gclmiş-

t • Muhacirler Hayrabolu köylerine 
ır. 

verle tirllmektedir. 

sa:: E 

At yarışlar: 

Yarın at yarışlarının altıncı ve so

nuncu haftasıdır. Programda çok güzel 

koşular vardır. Kosular o kadar müsa

vi kuvvette atları bir araya toplamıştır 

ki birinciliği kazanacakları ke~tirmek 

pek güçtilr denebilir. Bu şerait altında 

bahsi müşterekte kazanabilecekler çok 
şanslı kimseler olacaklardır. 

Birinci koşu: üç yaşında yarım kan 

ingiliz taylara mahsustur. Mesafesi 

1800 metredir. Koşuya Yıldız, Ceylan, 

Küçük Klas ve Kap isminde dört tay 

kaydedilmiştir. Bu taylar arasında şim 

diye kadar ka7.andık1arı koşularla en 

ziyade nazarı dikkati celbeden Küçük 

Klas ve Ccylandır. Konya'dan gelerek 
geçen hafta güzel bir koşu kazanan 
Yıldız da bu taylardan aşağı kuvvette 
değildir. 

İkinci koşu: dört ve daha yukarı 
ya taki halis kan İngiliz at ve kısrakla

ra mahsustur. Mesafesi 3500 metredir. 
Kosuya kaydedilen at ve kısraklar 

şunl ardır : Barc, Ronflon , Bekar, Kaz
badalya. Grandezza. 

Geçen. hafta aynı cins at ve kısrak
lara mahsus 3000 metrelik koşuyu 

Grande zı:a kazanmıstt. Fakat bekar bu 
kosuda yoktu. 

Ur un zaman koşturulmıyan Bekar 
yarın normal kosusunu kosarsa rakip
lerine nazaran daha şanslıdır. 

Ür üncü kosu: iki yaşında ve mem
lekette doğmus yerli halis kan İngiliz 
taylara mahsustur. Mesafesi 1800 met
redir. 

Dördüncü haftada bu taylar arasında 
yapılan ko ... uyu Ahmet ve Fikret Bey
lerin Erol'u kazanmıştı. 

Dörtlüncii ve besinci koşularla daha 
uzun boylu tahminlerimizi yarın ya7.a· 
cağız. A. t. 

Yarınki fııthol ma<:larr 

Ankara Futbol Heyetinden: 

9. 11.934 cuma günü yapılarak lik 
maçları: 

1 - Ankara Gücü - Altın Ordu 2 in
ci takımlar•. Saat 10.30 da, Hakem Se
dat Bey (G. Birl:~i) 

2 - Çankaya - Gençler Birliği 2inci 
takımları. Saat 11,4S te, hakem Hikmet 
Bey. 

3 - Ankara Gücü - Altın ordu 1 in
ci takımları. Saat 13 te. hakem Cemal 
Bey. 

4 - Gençler Birliği - Çankaya 1 in
ci takımları. Saat 14,30 da, hakem Se
dat Bey (M. Gücü) 

Yeni millet mektepleri 
açıldı 

lıtanbul, 7 (Telefon) - Beyoğlu ve 
Fatih mıntakalarında millet mektepleri 
açıldı ve deralere de bQJlandı. 

Yeni Nafıa Vekaleti binası 
bugün açılıyor. 

Nafıa Vekaleti Devlet mahallesinde
ki yeni binasına taıınmııtır. Yeni Ve
kaıet binasının llçılma reımi bucün saat 
16 da yapılacaktır. 

RelP<liye meclisi 

Belediye meclisi pazar gUnU top· 
lanacakhr. 

lspartadan Ziraat Ban
kası buğday alıyor. 

Isparta, 7 ( A.A.) - Ziraat Bankaıı 
vilayetimizde de buğday alma istaıiyo
nu ~ ııştır. lsparta'ya yirmi kilometre 
uzakta ve Aydın demiryolu Üzerinde bu
lunan Baladız istasiyonunda gerek Bur
dur ve gerekse Isparta civarı ürününün 
n1ınması için ambar \•e saire işleri tama
men bitirilmiş ve memurlar gelerek ha
zırlıklara lmşlamışlardrr. Yakında alım 

işl nrine başlanacaktır. Burada açılan am
bardan köylü çok memnundur. Bundan 
sonra köylü bu sayede buğdayını kolay
l•kl1t ve yükr.rk fiatla satabilecek,ir. 

A<lapazarı Tiirk Ticar«'l Hanka
!'ının "t•rmayt•!'i 1 milyon 

liraya <;ıkarılı~·or. 

Mevduat sahiplerinin birdenbire ve 

toplu bir surette paralarını çtkmeleri 

üzerine sıkıntıya duçar olan Adapazarı 

Türk Ticaret Bankasının vaziyetini ve 

bu suretle memleket iktısadiyatında 

yer tutmuş olan bir kredi müessesesi

nin yıkılması netice!'inde milli tasar

ruf hareketinin riiç.ar olacağı sarsıntı 

ve aynı zamanda diğer milli bankaları

mıza yapacağı fena te~ir nazarı itiba

re alınardk bankanın sıkışık vaziyetten 

kurtarılması için milli bankalarUı hazi· 

nenin de iştirakile banka sermayesinin 

bir milyon liraya çıkarılması kararlaş

tırılmıştır. Bank"nın sermayesine ha

zinenin de iştirakini temin için hükft

met meclise bir layiha vermiştir. Layi

ha· ;:ı göre bankanın sermayesi bir milyon 

liraya çıkarılmakta ve hazinenin de 

250 bin liralık iştirakte bulunmasına 

Maliye Vekili mezun kılınmaktadır. 

Hazine bu 250 bin lirayı hazinede 

mevcut milli esham ve tahvilat karşı

Jık gösterilerek bulunacak kredi ile 

veya karşılıyacak miktarda esham ve 
tah\ itat satılmak suretile temin ede
cektir. 

Adliye Vekaleti irıtilıa11 
endi meni 

Adliye intihap encümeni arıtmak 

işlerile uğraşmaktadır. Yer değiştir

mek istiyenlerin işleri bunlar bittikten 

sonra başlıyacakttr. Sıhhi özürleri için 
yerlerinin değiştirilmesini istiyenlerin 
raporları encümene verilmek üzere 
tıbbı adliye verilmektedir. 

Maarifte tayinler 

Umumi müfettişliğe tayin edilen 
Konya maarif müdürü Esat Beyin ye
rine Balıkesir maarif müdürü Vasıf 
Bey tayin edilmiştir. 

E~ki vakıflar i~in bir tamim 

Evkaf umum müdürlüğü cald vakıf
ların vaziyetlerinin tamamen tesbitl 

hususunda vilayetler müdilrlUklerinc 
bir tamim yapılmıştır. 

Burdur 'da yeni bir köy 
yatı mektebi 

Burdur, 7 (A.A.) - Hacılar köyüa
de bir yatı mektebi inpsına bqlanınıı
t1r. Temel atma ıenlifinde Vali, Ma&fif 
menıuplan ve Hacilar'a civar köyler he
yetleri hazır bulunmuitur. 

Havza'da camhurivet 1-ııyramında kaymakam Bev konuıurken ve ollmburJyet timsali. Yazısı memleket postasında 
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. 'Anl{ara radyosu 
7. inci akşam 

' Dün akşam Ankara radyosu zengin 
bir programım kusursuz başardı ve 

Nurullah Şevket Beyin çok gUttl ve 
terbiyeli sesi her şeyin üstünde b{jyük 

bir değerle yer tuttu; bunu bilhassa 
söylemeliyiz. 

Genç kızların konuşmaları, özü iti
bariyle. terbiye ve kültür davasının 

mtikemmel bir tahlili olmuştur denebi
lir. 

Bundan sonra, iki parca halinde, 
kırk dakikava yakın mi.ıkemmel bir mu 
11iki dinledik. bu gü7el gecmic; d"\.i'·=ı

ları kıymetli musiki üstatlanmıza. Nu
rullah $evketin temiz ve terbiyeli se

sine borçluyuz. 
İki musiki pım;ıısı arasında, on da

kika kaıfar haftanın sinema tenkidi ya
pıldr. Tenkitci, anlarhğmr ve bu işleri 
bildi~inl pek eyi isnat etmistir. Sinema 
ve arti!lt, eyi ve kusurlu tarafları ile 
bütün sırlarını münakkidin eline ver
mis gibiydi.. 

Ofisin saatinde. amerikan koopera· 
tifleri hakkında çok favıfalı ve pelr tıe
ğenilen matfımat verilmiştir. Ofiı:e 

hundan dolavı bilhassa te"ekkür eder
ken bu gibi bilg-i artıran konu mabrm 
sıkla ması dileğini de kaydetmek istıo 
riz. 

Cazbant dün akşam, işini coşgunca 
ve muvaffakıyetle görmüştür. 

Bundan sonra da ofis ve ajanı ha· 
berleri okundu ve neşriyat nihayete 
erdi. 

Ankara radyosu yeni çahııma hava
tında ikinci haftasına bu aksam gire· 
cektir. Bu al·şamın programı şudurr 

Dakka: 

1 O. - Çocuklara masal 
15. - Yunan halk şarkıları 

(piyano ile) 
10. - Sümer Bank saati 
20. - Musiki~ 

Mendelssohn Variations s~rıeuse• 
Ferhunde Ulvi (Piyano) 

10. - Havacılık saati 
1 S. - Dans musikisi 
Ajan! haberleri. 

Bugünkü Avrupa radyo 
programlarından 

seçmeler 
Konserler 

Viyana snat 12 den 13.10; 20.15 tel
siz orkestrası ve caz tarafından muhtelif 
parçalar; Brntislava 17 .20 piynno kon
seri; Beslav 16; Brüksel 21 ulus uyanl 
22. 15, karmen; Budapcşte 13.30; Buda
pe~te 19 Kurina'nın sigan orkestrası; 

Rükrq 17 Ştravs'in serenadı; Bükreş 

18.15 İspanyol dansı; Almanya istasiyo
nu 20.10 Bertin flarmoniıi; Londra 22.11 
ak§am konıeri, 23.15 gece konseri: 
Brabm; Paris (radyo Pari) 21.45 sen
foni konseri; Prag 18.20 salon orkeı • 
trasL 

Oı•era Ye operetler 
Bükreı saat 20.35 devlet operasmdan 

nakil; 
Londra 21 "bizim madmıu:el ca.bı .. 

opereti; 
Kopenhag 22.35r 

Asker konseri 
Loadra (Rec) 2~.lOı 

Dans ve ısigan musikisi 
Viyana aaat 23.3-1 mavi çocukhr or

kestra..; Breslu 22.25-24; Bucilıpqte 
17.34 cazbant; Londra 0.15 SidneJ ICayt 
orkettrası; Lüksemburc 23.20; Roma 
2230; 

Plak nc~rıyau 
Viyana ıaat 16.10 dal' 17 ye luıdar~ 

Breılav 8; Brün 18.25; Brükıel 19.IS 
karmen; Budapeıte 21.35; Bükret lZ; 
Pariı (poıt Pariziyen) 23.25; Stolıbolrn 
20; Vartova 19.30 Moriı Şövaliy•ı 

Konferanslar 
Viyana saat 15.ZO de A.usturya ~ 

liği; Viyana 18 de eski baıvekil Ştreru• 
vitı tarafından uluslar pıikolojiu Y• 
dünya ökonomisi; Viyana 18.25 de ini
verıite profesörü Dobretıberger tanlın
dan modern para rslahatçılarının yanlıı
ları; Almanya istaıiyonu 17 ozenherz· 
in konferansı; Londra 19.50 almanca 
!konferans; Kolonya 18.20 dünya aavJOu 

ve sebe?lcri; 



~ 
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Gat~pta fikir ha ı ek etleri 
Y e.ui unwrikun e·dd>iyalına bir ha kış - Talleyrand·nın !"İ\"a .. i

~ aıa flair ha~ı vt..~izeleri - 1~1-;izlik hakkında birkaç rakam. 

.. Eınope., mecmuası, yeni amerikan 
edebiyatwa dair Ph. Soupault imzasiy
Je dikkate de ger şu yazıyı neşrediyor: 

'J'am bir ferdiyetçiler meml~keti o
lan Birle~ik devletlerde, Avıupa mem. 
lelletlerinde olunduju gibi muııyytın 

edebi zümrelere tesadüf edilemez. Ora. 
da m~hllrrirler, Yi muazıaın şehirlerde 
yabı.H b\iyUk ~rkeılerden uzötk yerler
d~ tam bir yalnız;h1' içinde çJlı~r ve 
yaşarlar, 

Toplandıkları vakit aralarmda edebi 
}Deselelere temas etmiyen bu m"hıırrir· 
ter, lmna ra~nwn bir noktada hemfi
kirdirler. O da püritaniım meaelesidir, 
Filhakika yirmi beş otuı senedı:nberi 

hakiki muharrirlerin hepsi, pürltanlı
min fikri faaliyet ve edebt eserler üze· 
rindeki tahakkiimünU yılunağa azim ve 
gayret etmişlerdir. 

Bu fikir hürriyeti tilrlil türlü müş
külatla. hattfi bazıları şiddete milraca· 
at suretiyle ve fakat, püritenlerin kud 
ret ve hayatiyeti hesaba katılına dik
hte değer bir silratle temin olundu. 
O kadar ki bugtin amerikan edebiyatı, 
en nazik meselelere en ziyade cesaret 
ve cilretle temas eden bir edebiyat ol
muş bulunmaktadır. Hattl bu cesaret 
ve cüretkarlrkta bir nevi safdillik de 
münhede olunabilir. 

Sherwood Anderson gibi bir muhar· 
rir, cinai münasebetleri bir çocuk saf
fetiyle muhakeme ettiği içindir ki genç 
edebt nesiller üzerinde derin bir tesir 
icra eylemiştir. Onu taklide koyulan 
gençler AndtrllOll'un kendisine te· 
min etmis olduğu nüfuı n mevkiden 
istifade ederek o samana kadar ahlak 
namına temas edilıneaj memnu olan 
meseleleri ilim noktai naıanndap tet
kike ba,laddar. Bu turetle bir ruhiyat 
Aliminin serbutçe tentae etmesine mü
saade olunan meselelere muharrirlerin 
de temas etmelerine itiru edilerDCtdi 
ve böylece kalenin en mübiGl luıuıu fet 
hedilmis oldu. Püritenler bile itiraz 
edemrdiler ve pek uıun zaman koyu 
bir istibdat altında kalmış otan ede-
biyat, birdenbire zençirlerini kopara
rak bütiin "memnu,, mevzulara hücum 
etti ve Sh. AndertıQn'un cüretkarlrğı 

bile bu hücumun yanında çocukça bir 
cüretk~rlık kaldı. 

Genç çdipler yalnız amerikan mu
harrirlerinin nüfuzu altında kalmamak 
la Lawrente gibi. James Joyc.c gibi in· 
giliz muharrirlerinin tesirine de tabi 
olmaktadırlar. Hele J. Joyce'un. uzun 
2amandan'1eri Amerika'da yasak olan 
ve son r:iinlcrde memlekete s;erbeatçe 
girm<'sine müsaade edilen me hıır 
"Ulysc;e . i imli eseri o derece muvaf· 
fak oll't'u tur ki bazı kimseler yaı;ağın 
t<'krar on ]l'T''lSı fikrini il.;ri ıürmüı;; 
ler~ir. Fakat hu vasağa rağmen ]Qyr • 
vvet k•ıvvetli olan nüfuzunu tesis et
miş bulunuyor. Bu tesir. hem ahlakf 
hm be-iii 1' kımd;ın ~deta kurtarıcı bir 
1esirdir 

Denilebilir ki genç nesillerce en zi
yade t 1 lit edilen ve onlar için en kuv· 
vetli ilh-ım membaları olan muharrir· 
Jer, savdrğ ımt 2' bu üç muharrirdir. Fa· 
kat bunların hiç birinip tesiri altında 

kalmamış olan ediplerin adedi de çok· 
~ur 

Amerikan muharrirleri her seyden 
evet isyan ha11nde olan muharrirlerdir. 
İşte bu mll&terek "isyan,. dır ki genç a
merikan ediolerine müşter~k bir hassa
siyet ve mUsterek temayüller vermiş· 
tir. 

Ananelc!ri yıkmağa koyulan. okuyu
cuların ve muhitin hislerini rencide et
mekten çekinmiyen bu edipler yavaş 

y;[lva• Avrupa'nın tesirinden de kurtul
muş ve kendi meınleketlerini ycnidtn 
k~tfetll\eğe baılamııludır. Hu keşif, 

onlardan baıılarını ftniden isyana ıev
kettiği ~ibi buılarına da umnuıdrklan 

heyecanlar ve zevkler verdi. Şairler, 

R"~ancılar. birlrsik devletler tQpralc. 
laq i~limipin ve havtısınm ıevkini 'itt· 
mcıtil b l dıl<ır Ru v~ni unşurlar .a~ 
ycsinc;l~ m ırirlerin adedi dç rn~ ~ı 

dı. 

Muhakkaktır ki bir ~~biyatm en 
feyizli devri bijyük bir •iif har~lteti 
doğurduğu devirdir. f ştt Amerika bu 
devri ya.jıyor. Büyük bir ıair orduau, 
yeni bir ülkeyi fet)ıe koyuldu. Henüz 
tekevvür\ halinde bulunan bu }"'eni A· 

merikan nazmı hakkında şimdiden bir 
hilküm verilemez. O henüz kendini a
ramakt;tdır. Hayal $leminden yeni ye
ni çıkma~a başhyan şairler, hazinele
rini bir gün yıkacakları müşterek bir 
ınerkeıe doğru yQl arıyorlar. 

fngiliz ve umumiyetle Avrupa naz
mı ile münasebeti olmıyal\ bu yeni na
r.rm, mahiyet itibariyle daha riyade 
Folklor'u hatırlatır. Hatta bu mahiye
tin ehemmiyeti şununla aabittir ki ha
liı amerikah sairJer yanmda zenci ru
hunu terennüm eden birçok zenci şair
lere de tesadüf edilir. 

Hulasa amerikan edebiyatı hususl
leıttikçe. yani amerikalılaştıkc;a büyü
mekte. ehemmiyet ve mana kespeyle
mektedir. 

Son ı:amanlarda Fransa'da Brozlie 
şatosunda mc~hur Talleyrand'nrn bazı 
tanınmamış ve tabedilmemiş vazıları 

bulundu. ilk defa olarak "Revue de 
ParJs,. tarafından neşredilen bu dikta. 
te ıayan yaıılırdan "siyasiyat hale/un-. 
da fikirler., isimli kısmı tercüme edi· 
yoruı. Bu ya.zrlarrn ikinci Restauratiorı 
devrinde kaleme almdr~ı tahmin edill
yor: 

BUyük Okyanus'a hakim olan dev-
letin Akdeniz'de kudretini azaltmak 
Avrupa'nın menfaati iktiı:aııdır. 

- Herhangi nam altında olursa ol· 
sun biz (yani Fransa) daima İngiltere 
ile harp ederiz. 

- Esas servet ziraatten doğar. Fran
aa'nın ziraatı bilhassa memleketin fç 
taraflarında pek katil bir haldedir. Or
tada çok t>ara &ördüğümüz için keadi· 
miıi ıengin zann~diyoruı. H~lbuki bu 
bir hatadır. Zenginlik al8metini ren
gfn1fk s~nryoruz. 

- Milletler arasında mlinaferet 
barbarlrk devirlerinde affedilir, mede. 
niyet devrinde affedilmez. 

- Esas kanunlarını taın vaktinde 
değiştirmedikleri içindir ki hükfıınet· 
lerin hemen hepsi devrilir. Mü~ahede 

etmesini, görmesini bilenler, milletler 
ahlak ve seciyesinin tam bir inkılap 
ge~irdikleri zamanı derhal aeıerler. 

- Eyi bir politika sayesinde bir 
devletin korku telkin edebilmesi için 
mutlaka kudretli olması elzem değil

dir. Kudretli olabilmek imkanını haiz 
bulunması kafidir. 

- Zaman, hadisatın Uzerine örttil
ğü nikabı kaldırdıktan sonra o hfidisa
tı tefsir etmek kolaydır. 

- İttifaklar artık yalnız aileler a
rasında aktedilemez. ;Bir hükümdarın 
müttefiki, milletinin de müttdiki ol· 
malıdır. 

- Hayatta ihtiyarlığı kaldırmak. 

aydınlığın en kuvvetlisi olan tecrübe
yi kafamızdan çıkarmağa bedeldir. 

*** 
Londra'da çıkan "The Times .. gaıe· 

tesl blitün cihanda işsizlik vaziyeti hak 
kında .ru ralı:amları nl'~rediyor: 

Beynelmilel mesai bürosunun 1934 
yılı yaz mevsimine ait olmak üzere bii
tün cihanda işsizlik vaziyetine dair neş 
rettiği istatistiklere göre işsizliğin bu 
son ü~ ay zarfında geçen ıenerıin aynı 
devresjnc nisbetle azaldığı ve fakat bu, 
salahın. geçen ilkbaharda göriılen sa. 
!ah kadar ehemmiyetli olmadığı anla
şılıyor. 

Bu istatistiklerdeki rakamlar yardım 
cetvellerini sendikalar ve patronlar ta
rafından tanzim edilmiş istatistikler
den almıştır. Binaenalerh muhtelif 
memlçketlerin mukayeseli vaziyetini 
tesbit etmek imkiinrnı vermektedirler. 

Neşredilen iştatistiklerden anlaşıl. 

dı~ına göre 1933 eylUlünde İngiltere
de ücretle çalışmakta olan kimselerin 
adedi 7.796.000 iken eylOl 1934 te 
10.171.000 e çıkmııtır ki bir yıl içinde 
37 5.000 kiti ye it bulunmuı demektir. 

A1manya'da ağuıtos 1933 te çalışan 
larm adedi 13 43S 581 iken ağuttoı 1934 
te 15 533 000 e çıkmıı. yani 2.097.419 
niıl etinde artmıtttr. 

1929 r kamları için 100 müşiresi ka
bul edilir e f n~lltere'de eylot 1933 te 
te.Wt edilen ni•bet 95,9, 1934 teki de 
99,S dur; Birle ik Amerika devletlerin 
de ise temmuz 1933 te tcsbit edilen niı 
bet 63,8. ter.ımuı 1934 niıbeti 77,4 tilr: 
Japonya icin haziran 1933 te 89,5, hazi
ran 1C)34 te QO,C) dur. 

Eyl(\l 1934 tıe b8tU11 ln2t1tue'deki 

HAKIM1YET1 1V.!LJ~1YE 

ı l'almncı l'a.tıısı 

Balkan a taşması 
Tan gazetesi 2 te§rinievel tarihli 

sayısında şu ba~makaleyi y~zıyor: 

Geçen salı günil Ankara'da açılmış 
olan Balkan anlaşması konferansı bu
gün bitiyor. Kıral Aleksandr'ın merke
zi ve şarki Avrupada pek acıklı ve pek 
canlı bir teessür uyandıran ölümünden 
~ok önce prorramı bütün teferrU.tiyle 
teıobit edilmi§ olan bu toplantının gÜ· 
nün hadiselerinden dolayı büyük bire
hemmiyet aldığını iytirafta herkes müt
tefiktir. Balkan anlaşmasının yaratıl
ması Avrupa sıyasasında yeni bir hadi
seydi. Bu grupun sağlamlaştırılması, 

uluılararası uhada birlik hareket etme
leri için teşkilatlandırılması. Belgrat. 
Bükret. Atin• ve Ankara kabinelerinin 
- hiç şüphesiz yakın bir istikbalde 
Sofya kabinesinin de - bundan böyle 
yalnrz müşterek menfaatlerinin korun
ması için değil aynı zamanda umumt 
sıyasaya ait bütün meseleler hususun· 
da, görüşmeye karar vermeleri hadisesi, 
bfitün bunlar, hüsnü niyet sahibi ulus
ların geniş bir işbirliğinin inkişafı için 
değeri küçUltülemiyecek unsurlardır. 

M. Titülesko'nun bellibajlı müte • 
şebbişlerinden biri olduğu Balkan an -
)aşması uluslar cemiyetinin tavsiyeden 
geri durmadığı müşterek menfaati o· 
lan devletler arasında anlaşmalar siste
mi çerçevesinde yapılmış bir mıntakavi 
toplull..lktur. Bütün kıtanın uluslarını 
bir arad~ toplıyacak hakiki bir Avrupa 
birliği yapılamadığı için, birbirini ta· 
kip eden mıntakavi anlaşmalar sulhun 
sağlamlaşması hususunda en lyi garan
tiyi temin etmektedirler. Bu anlaşma
lar devletlerin sıyasal ve ökonomik is
tiklatlerini masun bıra'kmakla beraber 
her uhada gerçek bir birlik çalıJma 

için mükemmel bir çıkı~ noktasıdırlar. 
Şimdiden uzun olan tecrübesi dikkate 
defter netiycelcr vermi, olan küçük iti
laf rn misali, müşterek bir aıyaaanm iı· 
tisnai hadise terin blitün iycaplarına in· 
tibak tttirilmesine imkan veren bir 
si•teme lytimat ilham edecek mahiyet· 
tedir. Balkan anlaşmasının, diplomasi· 
nin, herhangi başka bir sıyasal grupa 
karşı tevcih edilmiş suni bir es .. ri oldu· 
ğunu sanmak hata olur. Bu anlaşma 
bütün Balkan uluslarının. bilyllk nü -
fudarın vasıtalı veya vasıtasız ve.aye· 
tinden kurtulmak arzusundan do~mU§· 
tur. Bu nüfudar, kendi husuııi hed~f
leri için bu uluslarr birbirleri aleyhine 
ayaklandırarak, aralarındaki rekabetle
rini idrutlf' ederek, onları korkulu ta
hakküm 11e hegemonya arıularına kur· 
ban ederek madde sık sık faaliyette bu~ 
lunrnuslardı. Kavgalan Avrupa sulhu 
üterine ağır bir tehlike yükliyen Bal. 
kan devletleri miistakil mevcudiyetleri· 
nin vekarınrn kendi menfaatlerine ait 
mesetcleri aralarında do~rudan doğru
ya halletmeyi, emniyetlerini beraberce 
temin etmek için anlaşmayı ve birbir· 
lerine yardım etmeyi ve refahları için 
beraQerce çalısmayı emr~ttiğini 8ğren
diler. 

Bugün elde edilen netiyceye varmak 
için uzun yollar katetmek iycap etmiş. 
tir, ve Türkiye ile Yunanistan'ı, Yugo~ 
slavya ile Romanya'yı aynı eserde yak
laştırmak ve şerik yapmak için sabırla 
takip edilmiş ne kadar gayretler iyc.ap 

etmiş olduğu tasavvur edilebilir. Krral 
Aleksandr'la kırat Boris'in müteşebbisi 
oldukları Bulgaristan - Yugoslavya 
yakınlasması tnyasası bu r:ihniyet dai
resinde gerçekleştirilmiş en mühim te
rakkilerden biridir.Bunun içindir ki Bul 
garistan'ın şimdiye kadar ileri sürmüş 
olduğu prenıip iytirazlarına rağmen ni
hayet, içinde menfaatlerini faydalı bir 
surette müdafaa edebileceği bir teşek
küle girmesi pek mantıki bir iş olur, 
halbuki tecerrüt sıyasası Bulgaristan'ı 
ümitsiz bir vaziyete mahkWn edecektir. 
Bu yakınlarda verdiği beyanatta Tür
kiye Hariciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Bey 
Sofya hükQmetinin balkan antlaşmasına 

itaizlerin adedi 2.135.155, eylül 1933 te 
2.458.744 ve eyJUI 1934 te 2.097.251 o
larak teabit edilmiıtir. Keıa Alınanya
nın itıiıleri 1934 eylUIUnde 2.398.000, 

1933 eylUlünde 4.124.288. haıiran 1934 
te 2.52Ş.OOO adedinde idi. Avusturalya· 
ya edince 1933 haziranında 106,652 yi 
bulall iısiz adedi haziran 1934 te 
88.210 a dilşmüş. keza Kanada'da ağus
tos 1933 te 31,131 den afustos 1934 te 

• 28.600 e lnmfstir. 

girmesi beklenebileceğini. bütün Bat -
kan uluslarının bir dostluk ve kardes· 
lik hııvaın fç;n<le yaşadıklarını görmek 
ümidini asla terketmiyeceğini söyledi. 

Dört c;erik memleket bakanlarının 

toplanmış oldukları Ankara'da vazedil
dili ~ibi meae1enin sarahaten tarif edil 
mis iki cephesi vardır: Sıyasal cephe 
ve ökonomik cephe. Sıyasal sahada 
Balkan anlasmasınrn kati statüsünü 
lrUcük ititaf statüsü modeli fü~erinde 

teshit etmek mevzuubahs oldu. tki te· 
şekkiil şüphesiz ki aynı kuruma malik 
olacaklar, •ulhun korunması olan aynı 
hedefe doğru yürüyecekler, aynı pren
siplerden mülhem olacaklardır; fakat 
mubte11f taraflarda tahmin edilenin hi
lafına olarak hiç bir zaman teşekkUle 

fnktlap etmiyeceklerdir. çilnkü balkan • 
lar mu'hiti. kücütc itilafın muhiti otan 
merkezf A vrupadan cok farklıdır. İlk 
sıyıısal cndiyse tabitdir ki böylece bir· 
!esmiş olan devletlerin hudutlarını kar
şılıkh olarak teminat altına almaktır. 

M. Titülesko sulhu teskilatlandırmak 

demek sulhu tahrir etmeyi :tasarlıyan
Jarm bir taarruza kalkışamıyacaklarr 

kadar büyük bir askert kuvvete malik 
olmak demek olduğunu ı;öylemiştir. Ro
mınya Hariciye bakanı demiştir ld ~ 
"Bir devlet tek başına böyle bir a ke· 
ri kuvveti meydana ~rtiremeıse. man
tık ona aynı \taziyette filan devletlerle 
şerik olmayı emreder. Anlaşmamızın 

bütün hikmeti buradadır. Şu halde 
Balkan ıntlaşmasL gayesi. en dürüıt 
ve en nazik bir hizmete tahsis cdilmit 
mühim ve kollektif bir kuvvetin yara• 
tılması suretiyle sulhu korumak olan 
bir devletler tirketini meydana getiri
yor.,. 

Meselenin ökonomlk «phcılne gelin
ce, bu çok daha na.ıflrtlr, çllnlrU tabiat· 
teri iyeabı oldukça muhtelif menfaat· 
leri uzla§tırmn lunndır, •e bu ancak 
bUtün alakadar tarafların birbirlerine 
karşı fedakarlık zihniyeti beslemeleriy
le kabildir. BurM. da Balkan anlaş· 
ması küçük itilafın misalinden mUlhem 
olabilir, kUçiik hilaf bu sabada tak
dire değer netiyceler elde etmiştir, 

BUkreş"te toplanmış olan Balkan dev -
Jetleri ihraç bankaları mümessillerinin, 
Uç devletin hakiki bir mali işbirliği e
saslarını vazeden mukarreratı da bunu 
ispat eder. Ankara'da müttefikan ka· 
bul edilmiş olan tedbirlere dair şu sa
atte resrrl membadan hiç bir sarahat 
olmamasına rağmen, dört devlet bari· 
ciye bakanlarının pek mlisait bir hava 
içinde müzakere etmiş oldukları müşa
hede ediliyor ve çok enteresan kararla
r~ varmış oldukları gidenmiyor. Şim
diki toplantı, herhalde. Balkan anla • 
masınrn sıyasal bir hakikat olduğunu 

ve küçük itilafta aynı plan iizerinde, 
bu anlaşmanın bundan böyle dilnyanın 
şimdiye kadar en karışık kalmış kısım· 
tarından birinde bir nizam ve sulh kuv
veti vUcuda getirdifini ispat eder. 

Madrlt birinciteşrin 1934 

İspanya, kendini disipline güç ve
ren ferdiyetçiler ülkesidir. Bundan ö
türüdür ki, burada din büyük bir üre 
ile başarılabilen sıyasa fileti olmuştur: 
İspanyollar A Dios rogando y con el 
mazo dando. (hem Allaha dua et hem 
de çekici vur) derler katolik hükümdar
lar ancak bu suretle arap çöküşünün 
bir sürll TavaifGlmülfi.k devletlerinrlen 
bütün bir ispanya yapabilmişler: ikin· 
ci Filip de bundan ötürü, yalnız dini 
değll, ülkesinin güçlükle elde edilen 
ve çok gevşek bir halde olan &ıyasal bü
tününü de tehlikeye sokan ıslahatçılar
la amansız bir mücadeleye girişmişti. 

Ana ülkeye müstemlekelerin katıl

ması sıyasa meselesini de sadeleştirmiş 
oldu. Fakat bu birleşmenin sonunda 
yurdun çalışan kuvvetlerini de sürükle· 
yip götürmüş ve İspanya çok de~ersiz 
hükümdarlarına, iltimasla iş ,görmesine 
rağmen, eski krrallık parçalarını içten 
gelen bir duyeu ile birbirine ba0lanmış 
bir bütün haline sokamadan s·yasal ku
rumunu ve farnsız örneğindeki merke
ziyetçiliğini muhafaza edebildi. Fran
sız delişmesi müstemlekeleri ana yurt
tan ayırdığı sıralarda. lspanya"da uzun 
müddet kararsızlık için<le kalan ve en 
sonunda da hanedan kavgalarında iki -
J/e yarılan bir dOşftnce sarsıntısı oldu. 

Bu tarihtenberi, biri anane: güden. ött 
ki serbest düşünen i':i İspanya ktrf' 
kıırşrya bulun'llaktadır ki. ı unların ay· 
kırılıkları arada bir, değ i ~il:likler orta· 
ya atmaktadır. 

1869 ihtilalinden sonra 1871 de jllı 
cumurluk kuruldu. Lal.in o <levrin bit 
ka~ ki iden ibaret olan cumurluk iitc· 
yenleri, köklerinin çoğu romantikte o
lan naı:ari pJanlarını gercckleitirmelcte 
kabiliyetsizlik gösterdiler. JHikümch~r
lık 1874 te yeniden geri dönünce, ser• 
best düşünce lspanya'sını yoriı.ın v• 
inkisara uğramış bir halde buldu. Hii • 
kümdarhk aleyhtarlığını da liberalitf111 
tavizler. imtiyazlar vermek ıuretiylt 
gcciştirmeğc muvaffak oldu. Ancalı. 
gün geçtikçe özü bir türlü 5erbest üni• 
veraite demek olan "Institution libre Ot 
En~nanza" yüreiinde, devletin kur• 
duğu ve doJayısiyle devlet makinesinin 
her koluna tekrar giren yl'ni iıtere ei .. 
rişmek hcve•lisi bir sol doğdu. 

BüyUk savu. İspanyol ulusunun mJ· 
nevi dünyasında derin bir uçunım açan 
hırsları katmerleştirdi. İçtimai karga• 
şalıklar gUn geçtikçe şiddctlenivordll· 

Hele acun sava ından sonra sendi· 
kalizm ile sosyalizm. mü:rmin ibir ana?'• 
şiun ruhu tqrmağa basladı; Katalon• 
ya'daki sanayi inkişafı da apacık bir 
ayrılık güden rejiyonalizmi bcsliyordı.I· 
Ülke dı ma göçetmelerin gerile,mesi, 
çocuk ölümlerinin azalması, \cendini 
bilhassa münevver proletaryanın kuru· 
munda gösteren demokratik bir tuyilr 
yaPfl)lğa başladı. Nitekim hekimlerin. 
avukatların ve mühendislerin :i!ih .... sa· 
ym kendi sınırını aşmış bir ölçüye 
vardı. ve bunların dıı çoğtı. son yıllar 
içinde propagandasr çok kuvvetle yı .. 
pıJan komünitt diltüncelerine kendile .. 
rini vererek aıyau ile uğr:aımafa baı • 
ladılar. 

Dünya buhranı, monartinin destefl 
olan toprak mülkiyetinin temellerini 
sarsınca, artık onun da gü•enecclr bit 
,eyi kalmamrıtı. Anartistlerin acndi· 
ıkali•tlerin, toeyelistlerin w wrbed 
düşünenlerin aynı umanda yaptıkları 
hücumların sonunda, tariht bir gün ,,. 
lan 12 nisan 1934 teki aeçimde monar-.1 
yenilcli Her ne kadar geçici hilkfımet, 
tehlikeli 110lcuları sırtından atma dene
mesinde bulundu ise de, parlamento .. 
nun yasaları ananeci 1spanya"yı sinir· 
lendirecek kadar köklil idi: 

19 ikinci tefrİn 1933 teki seçimde, 
muhafazakarlar ağır basnn bir ç:okltt~ 
kazandılar. Varılan bu sondan sonra 
sol kanat fırkaları kendi hükumetleri 
zamanında yaprlan bu seçimin ya83Y' 
uygun olma mesele1ini ortaya attılar. 
aneaJc cumurluk reisinin elinden temel· 
li yasaya uygun olmak üzere halkın is· 
teğini yerine getirerek on göre l'T'l.1 e
dil bir hükumet kı.ırmaktnn tw;;lrn 1 ir 
şey gclmf yordu. İlk Leru k lıint' · 
orun edilerek dü üriildl' r. ınd n (\ a 
Samper'in mutedil h"'k-m ti i-; b n • 
da kahnca. muhalifler var kuvvetleri'/• 
le harekete geçtiler. İlk önce Katalon· 
YC! hükumctj kazan k<ldırdı. arkasmd~n 
sosyalistler. hükumeti ele almak için si· 
lahlı bir patırdı çıkarmak tehdidin 11 

bulunmağa. Bask vilayetlerinde kar· 
gaşalrklar cıkarmağa koyuldular. 

Meydana çıkarılan bir silah kaçak .. 
çıhğı da açıkça gösteriyordu ki, k ii• 
nistlerle tek cephe kuran ıo yalis 1 r 
hakikaten hükumeti devirmeğe haıırl'.t· 
nryorlardı. Öteki taraftan Katalon • 
nın ayrılma istiyenleri de gayet so uiı 
bir tavır takmryorlardı. Sağ kanatta 
bulunanlar daha kuvvetli bir hükilroet 
istlyorlardL Bunun sonunda da Sanıper 
hükumeti geri çekildi ve yerine şirrı· 
diki Lerı.ı kabinesi geçti. . 

Sol kanatta bulunanları, sonu ~ili 
olmıyan bir müddet için cumurluk hii· 
kiimetinden .atan bu kabinenin kururrııl 
üc katlı bfr isyan do~urdu. Katalo~ .. 
ya'daki avrrlmak istiyenler. halkı, rınıl 
takil K;ıtalonya cumurlu!!unu ilan tt• 

mf'; e zorlarken. ba§larında Azana'ıı111 

b"tilll buhınduiu sol kanat fırkaları da u 
lsnan)•a isin federal hir hükumet il " 
ediyordu. Sosyalist sendikaların n ço1' ., .. 
kuvvetli bulundt•kları M::ıdrit ve :Bı 
bao'da isyan grevi ile birlikte resnıi • ~
pılara saldırıldı. Komüniı;tler tar f • 

dan yapıldığı tesirini bırakan bu hare'° 
ket kolayca savusturuldu. 

Gün geçtikce hıı.rek tlerin\ .. re1<1 '<"'. 
tirmesine rağmen inkılapçı ı~ anvıı t 

11 
seriyette deö-ildir. Ar-·sıra bı: b ·ı ft" 
pasif bir biçime giren ananeci f'lr 1-
va ise, çok çabuk yapılan ıslah tıf1 .... 
tından var kuvvetiyle dirilerek ye1'

1
1 

lstiyenleri durdurmaktadırlar. tt-
Noye Zürher Çaytuf'tl!t' 



ı 
Havza'da cürnhuriyet bayramı 

Samiun muhabirimizden - İlk (Mü
dafaai Hukuk) kurumunu ya,pmak gibi 
tarihin yüce bir eşsizliğini tBi!ıyan hav
ı&lılar, cümhuriyetin on birinci yıldö
nüınüııü yürekteıı ~elen unJz lenlik
lcrle :kutJ.nu.ılacdı.r. 

Şehrin her yanı §Cltlı bayr.aklart-
11lub ve defne daUarilc donaoaUş, bir
k.ç yere büyük 'W't! süslü taklar lırucul
rnllftu. Köylcnien :raya. atlı iden ko-

Ha.vza'da clJmhuriyet timsali 

nuklarla dolan cadde ve sOkaklardan 
cümhuriyet meydanına doğru bi.r ulus 
&eli akıyordu. Meydan ulusla dolar, 
dolmaz Havza'nm genç ve bilgili kay
ınakamı Şevket Bey, öı:lil bir istekle 
•e öz türkçe olarak konuşmağa başlıldı. 
Şevket Bey sözlerini §Öyle bitirdi: 
.. Türk çocukları .. yurt sevgisi, budun 
lı:aygusu damarlarınızdaki asil kanın 

sönmez ateş o\mumı ~st'iyor ... Ciıittıği
miz yoldan nynlmlyatım. B\a yol tlilll· 
huriyetin, birliliğin 'Ve bunların kt>ru
yucusu o1an türkün büyük ~tas1 Gazi

nin yoludur .. ,. 

Kaymakam Beyin sürckıi al1nş1:ırla 
biten nutkundan sonra fırka ve beledi
ye içinde konuşmalar olmuş ve ulusal 
kıyafetlerle meydanda yer tUtan mek
kpliler hep bir ağudan cüm'huriyet 
marşı söylemiş1erd1r. 'Bundan ~onra ge 

çit resmi yapılmış, mektepliler, jandar 
ma1ar meydandaki bütün ulus, önlerin
de davul olduğu halde geçmişler ve 
hiç bozulmaksızın Cümhuriyet Halk 
Fırkası önüne gelmişlerdir. Burada da 
emktep müfettişi Nami Bey, güzel bir 
konuşma yapmıştır. 

Öğleden sona gene cümhuiyet mey
danında biriken köylü, şehirli ulusa. 
mektepliler (Mavi yıldmm) piyesini 
oynamışlar ve zengin bir programla 
cğlenceleini sona erdirmişlerdi.r. Ak
şama kadar kasabanın hc.r yanında u· 
luı toplantıları ve eğlenceleri ..Urmüş, 
gece olunca evlerin pençcrelttinden 
fışkır.an ışıklar ortalığı güne ~virrniş· 
tir. 

Bir yandan ttner alayı yapılırken, 
bir yandan da fırka onünde bilyük bir 
toplantı olmuştur. Bu toplantıda müd
deiumumi Bey adli inkılabımız ve me· 
deni kanunlarımız bakımından bilgili 

bir konferans vermiş kaymkam Bey 
de devletçilik, halkçılık, cümhuriyet· 
çilik, laiklik, inkıla~ıhk, milliyetçi
lik kökleri üzerinde konuşmalar yap
mıttır. 

Bundan sonra ulus dağılacak sabah· 
ı-. kadar bu mutlu günü sevinçle. ö
ğünçle yapmışlardır. 

z. o.,._ 
Trabzon'da cümhuriyet bayramı 

Cümhuriyetimizin on birinci yddö
nüınü burada kok cofkun bir hisle kut
landı. lki gUn evci biç durmadan ya
lan yağmurlar bayram gece~i kesilmif 
f!•\nes merasim saatine kadar her tara· 

umumi caddeyi takip ederek ,chu dön 
mUılerdi. Cadde U.erinde kurulan bir
çok taklarm ön ft arka kısmında bü 
tUn caddeyi kartıdln karşıya kaplıya .. 
dövizkr. inkılabı bütlin lıakiki ve deri-

on'da, Vali, Kolordu Kumandanı mülki ve askeri erktin merasimde, 

· .ıtmuştu. Halk bütün neşe içinde 
. huriyet meydanına akın ettiler. 

l-Iukumet, askeriye, devair büyükleri, 
llleınurıar umumi ve beledive meclisle· 
ı . .,. 
:rı azaları, Cümhuriyet Halk Fırkısı 

1 
eyeti, halkevi üyeleri, şirketler aza-
arı, bankacılar, tüccarlar esnaf cemi-

Ycticr· . ' 
rrı · 1

• mektephler, halk, matbuat 
lttr s,:ııe ri, spor kulüpleri cümhuri· 

Yet m d 
Y nında toplandılar. 

Her ·· muesscsenin duracağı yer evel-
te bclr ld 
t 1 o uğundan merasim çok mun· 
bazarn devam etti. Geçit resmi halkevi 

1.' 
1
"dosu tarafından idare olundu. Köy-

u er d 
ı atlarile bayrama is:tirak etti· er. s .,. 

Porcular onuncu yıldönümünde 
oıautiu gı' b· 
lar, ı çok süslü ve muntazamdı· 

Mer11si · kurs .. d m yerme konulan yüksek bir 
hız u en hatipler inkılabın tarihini ve 

ını anlat 1 . lis re- tı ar. Lıse talebesinden Ha-
ı:.f ndi r· k' 1 . . rasi 1 ır erını, duyg\llarını me-

rrı .. 1111 Yerınreki binlerce halka mükem· ... en .. 
bir hit ışıttiren gür bir &esle çok güzel 
1ar a abedc bulundu ve sürekli alkış

rasında k"' .. d 
Ge . ursu en indi. I 

Çıt resmi bittikten sonra halk 

mefhumile ifade ediyordu. Çeyrek :ıaat 

mesafelerde caddenin meydanlık kı

sımlarına kurulan halk kürsülerind;n 
Cümhuriyct Halk Fırkasının halk ha
tirılCTi vapılan islerin bilyüklü~ünU an. 

HAKlMIYETl MlLLIYE 

'Trabton'da 1cış1a onüne merasimle 
1conu12n 'Gazi bıistü 

]attılar. halk mer~sim mahallinden &kın 

akın dönerken halk hatiplerini aayıı 
ile ve sevinçle dinliyorlardı. Eski Jev
rin tarihinden canlı bir misal denecek 
kadar ihtiyar bir ut kürsüye çıkar.ak 
hazırladığı nutkunu titriyerck oku· 
du 'Ve halk, ihtiyan takdirle alkıfladı. 

Halk hatipleri saat on aeki.te ka
dar faaliyetlerine devam ettiler. Mek· 
teplerde ve sair müesseselerde verilen 
müsamerclıe.r halkla dolmuştu. Bütün 
halkın göğsünde fırka rozetleri vardı. 
Resmi ve hususi müesscttler -ve bil
hassa fırka ve ba11revi 6nlcrindeki 'tak
lar ~ok güzeldi. 

Vilayet balosu bütün eençlerin lka

tılmalacile sabahlara kadar ı\lrdü. 

Her mUcsacscden muhtelif şekillerde 

fi,ekler atılıyor, tehrin scmuında ye

ni bir alem doğuyordu. Htl" tar~f ıftk, 

her taraf aiya içinde- H&lk hatipleıi 

Jmliğin aonlarma bdH küraUlerdc 
nutuklarına dn'lm ~ttiler. 

'rabron'da tezafıfirat sırasında CO§arak 
halk .lDrsü.süne çıkan ve ballca lbitao 

•den !O yaşında bir jJıtiyar 

Sinoı> Tayyare Cemiyeti 
toı>lanh~ı 

Sinop, 6 (A.I\.) - Sinop Tayyare 

şubesi Vali Beyin reisliği altında ida

re crktinınm iştirakiyle fevkalade bir 

toplantı yapmıştır. Toplantıda aza 

kayıt ve teberrüat temini etrafında mü 

him tedbirler alınmıştır. 

Ekim ürünlerinden yüzde bir tah

silat esası kabul edilmiştir. Cemiyetin 

bu karariyle alakadar olan belediye 

meclisi, cemiyetin bu kararında haklı 

ve tüccarları alakadar eden maddeleri 

şehir namına müttefikan tasdik etmiş
tir. 

s 

Piyano aranıyor 
Yanm veya bütün kuyruklu eyi 

marka ve eyi halde bir piyano ki
ralatmak yahut satmak istiyen
ler şartlarını telefonla matbaa
mızda (V, D) adresine bildirsin 
ler. 
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j Mes ekle ve mc ern 
hayatta. kadın 

Ool.ıtor Mahmut :Şemsi Beyin mesfolttıe ve mo4@nl #Mlyatta '-"n 
1takhında1ti tetkiklerinin bir ftt.....,nr f)a •)'tn biriRCi giini fllıııan 
sayımıza koymu§tuk. Bugan de diğer kı*"""1t ••rrfllftmmcm 
ge,iriyoruz. 

~deni nikahın 'llOI\ zamanletda, 
(modern) bir şekli be1irmefe b9-şla

mı§trr. IE\ı'liliğin (~a-n) denileft 
bu şeklinde. münhasttaft k~ndi&lnl balı: 
~tmuık, ~mtk, i~, giydinncl<, gez· 
dlrip ıeğltndirtnelt 'çln e•lenir. Buna 
mukabil dt erirelt o kadmm 'rii~adun· 
dan istifade eder. Halbuki mlinhasıran 
bir çocufa malik otmak için, ctmiye
tin kendisine karşı göstereceği nefre~ 
ti dahi göze *lank. ıethfe yalda n 
bir bdm. belediyede niklh memuru· 
nun huzurunda, neticesi i8Crl>est mu'ka 
rene\ mukabilinde kendisine bakacak 
olan bir erkekle evlenme mukavelesi 
alı:teden diğer bir kadmdan, ahlakan 
hiç şüphesi% ~o'k yüksektir 1 işte zama
nımızda kadm ;1e erkek arasmdald 
böyle (cinsii mlinattbct)e (modem ev
lenme) denilmektedir. Halbuki bu (o· 
dahlt) m resmt bir §eklinden baıka b'ir 
şey değildir. Kanaatimce en sert evlen 
meler dahi, esasmda ıanahk olmadıkça 
(cinst münatcbetler)den başka bir ~y 
değildir • 

Tabir ana olmak mabadiyle nle· 

nip de herhangi b'ir kusur nctices~ ço

cuk olmıyacak 'Olursa ona bir ,ey de-ne· 

mu. ~ncak umanmuzdı mm~ hn 
o derece terakki etmiştir ki, mUtehH

a11 bir doktor lrusurun kimde o1hlu· 
nu derhal teşhis eder. Ve ebcrlya tt
keğin cvel« mt\zmin btr (Ganorrt.le 
.... Blennoragie bel lbfUltlufa. ~lr
mlş olması neticesinde kısır kaltnış ol· 
duğu anl•şıhr. Böyle bir vaka karşı
sında kadına. ya başka bir el'lkekle ev
lenmek 'ft ya'hut e•len.rneden ~•el 1ro
atsmın, kedrn tardından g&terlltttk 
mütehanrı bir dokrordan, knırT olm•· 
dıtını bddircn bir npor ls~melıı: hak
kı 'Venhne1idir. Bu ikinci ft'ktan halen 
her kn~ babası istifade edebilir. Şeref
li bir erkek bu hmmıtakl -4cametini 
gizlememelidir. (:ünkO evlenip c!e çc
cubuz katan bir kadm, kusurun koca
sında olduğunu 'bildiğinde, bütün ha· 
yattnca betbaht olur. Bir kadını en bU· 
yük saadetinden. analıktan mahrum C· 

derek bütün hayatınca betbaht etmek 
ise hiç.bir erkeğin hakkı defTHdir. 

Kadın ve erkeğin vazife hakları Ü· 

zerinde vuzuh arasak onların hayati 
vazifelerini kemali ehemmiyetle :naza
n dikkate almamız lazımdır. Ant:ak 
bu hayati vazifeleN!ir ki. burntla mad
di bir esas teşkil edrccktir. Cin teri 
(yani kadın ve erkciYi) iktısad~n. siya· 
ı;eten ve haddi zatindc hemen hetbir 
hususta bogün bir moda halini almış 
olduğu üzere sanki yalnız bir cins 
insan vannıs gibi kabul etmek ~k at· 
hi ve dü üncesiz bir ey olur. Burada 
ise kabahattn büyilğü kadındadır. Çün 
kü halen kadınlar, tabii vazifeleriyle 
uzun müddet telifi kabil olmıyan ve 
dolayısiyle nev'in bekasını tehlikeye 
koyan eyleri isteıneğe ve onlara alış
mağa baslamışlardır. Fakat bu kısa 
görüşlü siyasetin fena neticeleri gene 
kendilerine raci olacaktır. Çünkü mü
nevver hanımlarımızda bugünkU ahval 
çocuk yapmamak veçhesine doğru in
ki,af etmektedir. Bu ise gene kendile
ri için bir musibet olur. Çünkil erke· 

fin bütün bir cihan k'ıymetinde olan 
serbntliklcrini e•Iilik ile değişmek f. 
çin, (çok kere gayrı şuuri olarak) ver
dikleri karar iki taraflıdır. Erkek ai
le ister, yani çocuk değil, 4jOtuklar Is-. 
ter ve bunun içindir ki, kendisini. ço
cuklarının anasiyle bUtUn hayatınca 

bağlar. İkinci bir sebep de maneviya
tını tatmin etmiyen istikrarsız bfr ha
yat olan bekirhktan •e lokanta haya
tından kurtulmak ister. BUyUk bir 
tehanUrle maneviyatını ok§ryatak bir 
tekilde bezenmiş bir ev, sıcak, samimi 
TC fedakir bir aşk yuvası, bir ev ida· 
resi bulmak ve görmek ister. Öyle bir 
ey ki, onun içinde erkek etrafını, karı· 
sının, çocuklarının anasının, sadakatle 
bcalenmi! bir atJtı ile çevrilmiş göri.iı. 

Zamannnızm modem dediğimiz 'ha
yat ise, aile ocaft tber(ne yıkıcı bir 
tesir yapmaktadır. BOyUk !Chfrlerde 
birçok aileler, (aile lokantan) denilen 
aşçı dilkHnlanndan yemek getirtmek 
tedirler. Bunun neticesinde, aile efrı-

dmın üzecine olan suitcsirinden sarfı 
nazar. bir ..kere ev idaresi çözülmekte· 
dir. Bu vaziyeti bilhassa kadın mem
nlniyetle kabul ediyor. Çüaldi ınodenr 
olınalc istediğinden artık evde ve aile
deki salahiyetli mevkiini pek &örmek 
İ6temez. EvdeD soka,ğa, cemiyete atıl 
mak ve ruhi ihtiyaç.larını orada ,eider• 
mek ister. 

Böylece evliliiin erkek için olan C• 

hemmiyeti bir 'kere iktrsadi cepheden 
<sarstlmrş oloyor. ~tinltln lltnk. kadın 
kii'~tik mtky~sua iltbeadf btr müene&e 
olan (ail~)deki o kUW"etli mnı1tHni tu
rakmak üzeredir. Ve erke~in çok •v
diği ve takdir ettiği bu küçüle ikt&Mdt 
müesscity (onun yalnız ubibi Mtil, 
fakat içinde <le ya~dığı} bu kendi evi 
bo%ulmak üzere olduğundan, artık tr• 

kek ıi,Çin, bir ızaman ôu çok sevdiği e· 
vinin dahi kıymeti kalmıyor .. Ve neti• 
cede evlilik iktisaden lüzumsuz bir ha· 
1e gelm'iş. iktrsadt ehemmiyetini lray• 
betmiş demektir. !Ju ıuntlc de nltc· 
fi ~vlenmeğe 9Uttft lmvfttH bit tah
rik ~ksilaniı -oluyor. 

Fakat buhdm ıonre, clntl, ha,.att 

ve ahlak'I ~~ .W.i "C'ltlilik mıcn

ıra gömüJtnqtür. Çiiftkü emir: içm tek 

bir btlmla ya; lr, ka4ınm tek Mr 

erkekle yqamaaadtrn 4aha bltylk Mr 
iedaldrlrktır. ÇünkU tabıiet ~ bn 

e"'eği poligam (Wl'Çek lladnal• ~i•) 

ve kadını 4a SDCIM«_. (Mr erkek içia) 

yaratDUJtıt'. Bi.... " o_._ 
&ique tetkikler bunu bize eçık olarak 
gösteriyor. Erkek evleniyor, yani her 
oeyden feragat ederek bUtUn hayahn• 
ta 1>1r 'kadınla ya,amatr kabul ecliyor• 
ısa bunu, lc:utdufu •He yttnSt, yatt' ~ 
ıcukları için yapıar. Ve ~- t>n\Rl ~fft· 
dir ki, erftk oknirken çok ~ n 
çok güzel bir kaciıaclaA ziyade qi bir 
ev kadını ve iyi bir ana almak için 1a· 
zımgelen evsafı haiz olan bir kadını 
arar ve çocuklarının anası olduğu i· 
çindir ki kendisin! kansma bUtttn tıa. 
yattrtca bağlar. Fake't kadın gitgide 
(modem ıolmağ1) attJl'dıka '\'c gt'ft· 
be gün .kendisini daha aiyade ( setbm) 
ıgörUr ve çocuk istemez ise, o za n 
artık erkek için (çocuklarının an " ) 
olmaktan çıkar. Ozaman ne olur O 
zaman. iktısadi tahrikten mada ai1 -
de. ann ve babayı birbiTinc ba hyan r 
tak evlet kaygusu dahi kalmıımt$ 
ıcağından artık erke i (bir kadm t e -
1i1iğe) bağhyacak ne kalmı tır' V ·
yetin bu sekildeki bir ikisafı k r 
da, erkek bo!;anma keyfiyetini. k n -
nen, evlenmenin ameli bir surette lr 1-

tlırılması ~eklinde kolaylaı::tırat t r. 
Şu halde kadın evinin id re tnd , 

ve dotayısiyle çocuk doğurmaınn 
kindiğinden, bir zaman ailede o kae r 
kuvvetli olan mevkiini her seyden e 1 
iktısaden gömmüş olacaktır. Er' e' 1 -
kantada ve pansiyonda kansız dahi ' -
şıyabilir. Böyle bir vaziyette ka n 
erkek için lüzum!IUZ bir yükt\ir. Erttk 
nlendikten sonra dahi bıtkar hay 'tı 
yaşıyacak olursa. beltarhğa has olNl 
yüksek hürriyetini feda edip iki" i 
bir sahsı bütün bayatınc. ~i~ • 
giydinnck ve bc~ek için kendisine 
kanuni bir mecburiyet yüklenemcr. 

O zaman, iktısadea ~ok kol•J o~ n 
bir (kadın arkadq) ile yapm&Jtı tr-r
cih eder. Çünkü bu, niklhh bir kadı· 
nın, malik olduğu karıuni haklard. n 
hiçbirisine malik değildir! Fakat cın
siyet münasebetleri hususunda clıahi (ni 
kahtı olup da çocuk yaomıyan kac'rna 
nispetle) daha çoktur. Zira (kadı~ ~r
kadaş) ebedi bir gençli~e malıHır. 
Çünkü burada erkek, yaşlanan arkıoda
şmı ,daima, yeni bir cinsi cazi. e~'vle. 
genç bir hemcinsi tarafından ı tıhl f 
ettirecek bir vaziyettedir. 

Bundan çıkur1acak netice 
Kadının (kıntarılması) hususun 
mlicahedeler ve bununla miıter fı 
lan birçok tetahilrat, zarurt ol rak 
kikt ev kadınlannın adetlerini a 
caktrr. Bu suret1e evlenme Ue 
mıyacak olan birçok kadınlar V k ft• 

dilerine bir i! ~caklar ve yahut a 
odalık, metres olmai• mttbur ka • 
caklardır. Her bdmıft ise iş b ı1ma• 
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sına hiçbir m~mlekctte iktısaden im
kan olmadığından bir çokları da res
men fahi e olmağa mecbur kalacaklar

dır • 
Evli kadının yerine tedricen oda

lıkların geçmesi ise, 40·45 yaşını ta
mamlamış olan kadını, cemiyette lü
zumsuz bir hale getirmek gibi me um 
bir netice doğuracaktır. 

Yaşlanmış ve ihtiyar kadın, cemi
yetteki saygılı mcvkiini (ev kadını) ve 
(ana) olmasiyle kazanır. Bu iki vasıf 
bulunmıyacak olursa. ihtiyarlayan ka
dının cemiyette bir manası kalmaz. 
Böylece kadınlığın (kurtarılması) di
ye kıymet verilen hareketler vardığı 

netice itibariyle, kurtarılmanın aksi
ne müncer oluyor. Ve yeni harem ka
pılarını acmış bulunuyor. Fakat bu 
defa kadınlık şeref ve hususiyetini da-

ha ziyade bozucu bir şekilde. Çünkü 

evelki haremlerin teşekkülünde temel, 

nüfusun çoğalması, ve binaenaley ço

cuk idi. Şimdiki haremlerde ise, ka

dın, erkeğin yalnız cinsi zevkini gi
dermeğe vasıta olmaktan başka bir şey 
olmryacaktır. Bugünkü vaziyetin bu 
neticeye varacağında ştiphe edilemez. 
Ve erkek vaziyetin bu şekilde inkişa
fına şüphesiz yabancı kalamıyacak ve 

kendisi için en müsait olan ciheti se

çecektir. Bunun neticesi boşanmalar 

çok kolaylaşacak ve yahut erkek evle

nirken öyle bir vaziyet alacaktır ki, 

etrafında, ktta gençliğini bitirdikten 

sonra dahi, daima genç kadınlar bula

caktır. 40 yaşını bitirmiş olan kadın

ların mukadderatı ise, hakikaten acı

nacak bir hal alacaktır. Halbuki di

ğer t rraftan. bilhassa böyle kırkını bi

tirır iş anaların aile ve cemiyetteki 

rr "vkileri ise, cocuksuz hemşirelerine 

nazaran ,ne kadar yiiksektir. Çocukla 

rı artık büyiimüşler ve analarına karşı 

neler borçlu olduğunu anlıyacak bir ha 

le gelmişlerdir. Onların yeni uyanan 

askları, bu gençlere, sevgili analarına 

karşı olan şükranlarını her adımda ih

sas ettirmektedir. Ve en sonundn, 

üçüncü nesil, (yeni evlat evlatları) 

yetişmeğe başladığında bu en sev· 

gili nna bu yeni saadet iç i!1 c'le 

güneş gibi parhyacak ve kendi genç

liğini bir kere daha torunlarının için

de yaşıyacaktrr. Artık, o, en ziyade 

gıpta edilen bir kadın olmuştur. Ciin

kü ihtiyarlığı çocuklarının ve evlat ev

latlarının kendisine karşı olan sıcak 

sevgileri ile t etevvüç etmiştir!. 

Burada Grillparzer ismindeki şai

rin kiiçük bir mısramı türkçeye çevir 

meden geçemiyeceğim : 

"Mesut ve bahtiyar ona derim ki, 

mevcudiyetinin son saatini çocukları

nın ortasında çalar .. .'' 

Fakat diğer taraftan bu mutlu ana

ların zavallı hafifmesrep hemsireleri. 

varlıklarının sönük, uyasrz gölgeleri 

altında. üsüverek vadelerini beklerler. 

Artık onları arıyan, onların halini so

ran kim vardrr? Artık kendilerincle 

erkeğin aradığı cazibe kalmamıştır. 

Hatta kendi maisetlerini temin edecek 

paraları bile hitmistir. Bu ise, ihtiyar

lrkta en meşum betbahtlıktır. Çocuk 
yapmamı"llardır ki, şimdi sönük mev

cudiyetlerini onların sıcak sevgilerinde 
ısındırabilsinler. Nasıl olmuştu da 

gençliklerinde o yavrucukları isteme
mi!'lerdir? Fakat kendilerine pişman

lık cok J!ec gelmiştir! .. 

Velhasıl yazımızı şöylece icmal e
debilelim : 

Kadın ana oldukça yükselir, analık
tan uzaklastıkça serefini kavbeder. 

Viicudu ve vüzü en ı;izel ve bevni 
de en iktMarlı olan kadının dahi mad · 
deten ve fT'anen en şerefli mesleği ana
lıktır rvinin kadrnı olmaktır. Her er
ke (j'e cliiscn vazife. viiksek bir neslin 
bı'"ıası ve kurucusu olmağa çalısmak
tır . 

Hir bir k:>dın. birçok kıymetli ÇO· 

cııkl.,ra ve belki hir dahiye hayat ver
rrekten rt .. 'ıa hiiviik bir tahassür duya· 
maz ve c>'ıa hüyük bir saadet tanıya
maz: Mille .. in en 7ivade tehcit ve tek
rim edeceği ve h"'ltta önlerirde saygı 
ile eğileceği kadıııhr. vüksek kıymet

teki birçok ~ocuklnra hayat vermiş o
Jan analardır . 

Dr M'\HHUT ŞEMSi 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 8 iKiNCi TEŞRiN 1934 PErtŞ~ 

Eski ve yeni hayatta yem ·k sa on arı 
iskemlelerden ibaret olarak yaptılar. 

Şimdi muhtelif sitillerde ve husust 
şekillerde yemek odası takrmları yapıl 
dığı ve ihtiyaca göre parça adedinin 
çoğaltıldığını görüyoruz. 

Yemek meselesi insanların maddi 
hayat ve savaşları arasında her zaman 
en eski yerini tutmaktadır. Eskiden 
beri misafirlere en iyi iltifat ve iyti
bar, yemek ikramı suretiyle olur. 

Ev sahibi için bu tarzda misafirper
verlik, sofrasına davet etmek, davetli
ye karşı ; hürmeti, dostluğu, ahlak ve 
tabiatça olan imtizacı garaz ve ıvazsız 
meyil ve tabii muhabeti, alaka ve tema
yülü, ifade eder. 

Her memlekette sofraya mahsus a
dap vardır. Yemeklerin ve sofraların 
tertibi davetlilerin kıymetleri ile miite
~1sip olur. 

Bu gibi to{'lantılarda içtimai yeri 

Sofra takımlarına gelince ev sahibi
nin mevki ve servetine göre kıymetli 
madenlerd~n. billürden, muhtelif paha

lı ve sevimli şeylerden toplanırdı. 

Takımların çokluğu ve pahalılığı ev 

ıahibi olan kadının mensubiyetine, ser
vetine, asaletinin derecesine göre de -
ğişirdi. 

Asilzadeler aleminde hu gibi husu
siyetler, mühim birer mesele teşkil e -

der di. Sofranın tertibi doğrudan doğ· 
ruya haysiyet ve şeref üzerine tesir ya

pardı, bu :.ebeplerden dolayı yemek o
dalarının tarihte ve (leçmişte ehemmi 
yetleri vardır. 

rt hayatın mübalağa ve heyecanına eş

yayı uydurmak taklitte esas teşkil et

mektedir. 
Takımların aksamında ince işçilik 

ve inhinaların bugün kıymeti kalma -
mıstır. bu sebeple tarih ve sanatı bu· 
glinkii eserlerde okumak imkanı da yok 
gibidir. Bugünkü sanat kargaşalığının 
meydana çıkardığı takımları görmekle 
müteessiriz. Ru güzellikten uzak şey
lerde sitil aramak bo51ına bir yorgun
luktur. 

fycat ve ihtira devri olan asrımııcla 
kıymetsiz seylerin çabuk gözden uzak
lasacağına kaniiz. 

Bugünkü asrilik moda mm, yarın

ki sanatrn yaşayacağı günlere geçmek 
için bir değisme yolu olduğunu kahul 
edebiliriı. 

Yemek odası takımları eskisine göre 
artıp eksilmemiştir. Nevi, cins ve arfe
dinde değişiklikler yok değilJir. Esa -
sen takımlar mantıki ihtiyaçlara göre 
yer alırlar. Devir ne olursa olsun. ma
sa her zaman masa olarak kalacaktır, 

maksat ve ihtiyacın manası açıktır: ma

sanın ayakları. sekli eğilmis. bükiilmüs. 
düz konmus ehemmivetli değildir. Ma
sanın yüksekJi~inde de o kadar deği -
~iklik olama,.;, Bu işin sitil ve moda ile 
alakası o!mayıp insanların boyu ile mü
tenasip olması maksadı temin eder. 

19 uncu asırda mobilya amilleri r ar
calarr iki dolaplı bir büfe, bir masa ve 

Hususi ekili erin adı "Modern eş· 
yadır.,. 

Eşyanın bugünkü hali evelce de işa· 
ret ettiğim gibi yarınki ihtilata doğn.ı 
atılmış bir adımdır. 

Apartmanlarda t;ıksimlere bakılın -
ca "vemek odası ve yemek salonu,, n e~ 

ki yüksek ehemmivetini çok kaybetti· 
ğine şahit olmaktayız. 

Geçmişte olduğu gibi mükellef bir 
yemek odası ve takımlarını koyacak 
geniş ve esaslı yerleri yeni inşaatta 

görmemekteyiz. 
Yemek salonunun yerini (yemek yi· 

yecek yer) almıştır. Ekseriya yemek, 
oturma odasında yenmektedir. 

İnsanların ihtiyaçlarının zamanla 
değişen ve yükselen bir nisbeti olduğu 
unutulmamalıdır. 

Eşyaya dikkatle bakılırsa yasayışı· 
mı7.rn hakiki bir ifadesini te kit eder. 

Eski eserler: hayatımızın muhtelif 
safhalarını bizimle beraber yaşamış 

mültefit bir hizmetkar gibi gözlerimi· 
zin i nüne koymaktadırlar. 

Bız bu eşyanın arasında hayatımızı 
kolay ,rahat ge~irmişizdir. 

Sözümüzü gene yemek salonunda bi· 
tirelim. şair tl'angal bıı;;ı kıs g .. nünün 
lalezarıdır, dermiş. 

Biz de sofra başı hav<1t yoh•nun la· 
lezarıdır diyoruz. 

EKREM FUAT 

Eski çağlarm eksik malzemeli yemek salonlarrndan bir örnek 

olan insanların bir çok sıyasal ve öko· 
nomik işleri ağız tadiyle hallettikleri 
görülür. Mahalli adetler aslına ve hu
susiyetine tamamen uygun olarak sof
rada temsil edilir. Havadis ve hikayele
rin tatlı, tatlı, tefsiri sofrada olur, ko
nuşmalar, anlaşmalar sofranın tabii ne· 
tiyceleridir. Yüzyıllardan beri bu hal 

böyle gelir. böyle gider. Sofra üzerinde 
bir ulusun ahlak ve adetleri dalgalanır. 

Ecdadımız mutfakta yemek yerlerdi, 
yalnız a"il aileler yemek pişirilen yer
de yemek yemezlerdi. 

18 inci asrın sonuna do~ru bu tertip 
de visti. Ô -;1e ve aksam yemeklerinin sa-
1onlarda venilmesi adet oldu. 

Salonların tertiplerinde ve yemekle-
rin cinslerinde zamanın fantazisine, 
mevsime ~öre dr.öişiklikler vapılırdı. 

Masalrırın yalnız bir taraflarında ve
mek yenir, sıralarda veya ü.;; ayaklı sı
palarda oturulur, duvara arka verilir, 
masanın bir tarafı yemek alıo verecek
ler icin serbest bırakılır<lr. Bu tertip 
çok devam etrnistir. Belli olmıyan u . 
zun bir pe1ecek icin de viveceği yemek 
için ayrılım yerlerde almak ihtivacr o
laraktır. Buralara "Yemek salonu .. di
yoruz. 

Lale devrine göz gezdirilirse hüküm
dar ve mensuplariyle zengin vezirlerin 
birbrlerine rekabet edercesine yemek 
salonlarını ziynetli ve kıymetli eşya ile 
doldurduklarını, tertihata ehemmiyet 
verdiklerini, pek çok servet sarfiyle 
süslenen saray ve konaklarda zarif ve 
gizli köc:e ler vücuda getirdiklerini gö· 
rürfü:. 

Yemek odalarına ait eski eserleri, 
tabloları tetki1< edersek fransız sanat -
karı "T,oriot .. nun (Yükııelen sofra) ıı 
sırf istiha verecek ve ruhu sıkmryacak 
esaslara göre tersim edilmiştir. 

Vür.uda ~etirilen daha hir çok eser
ler, ~ec;mis zamanda yemeğin ne usul 
ve ne tarzda ve ne gibi şartlar altında 
ve n'l!ltl dekorlar içinde yenildiğini, 

buP:iin bi1e kolaylıkta göstermekte ve 
öP,-retmektedir. 

Yüksek sosyete mensupları 

zamanına mahsus inceliklerini 
mek için tuvalet değiştirirler, 
için siislenirler. 

yemek 
göster

sofra 

18 ind asırdan evel yemek salonla. 
rından bahsedilemez. 

O zamana kadar sıraya konmu~ ye- 1 
mek oda!lı esyasr da yoktur denilebllir. 
İycnba göre ortalardan birisi yemek 
için hazırlanırdı. Yemek odası takım

ları : Yemek tabakları ,edevatı koymağa f 
yar:ıyan bir etajer, ve bir masadan bia· 
retti. 

Yük .. ek hayat mensupları sabah kah
valtısını yalnız alırlar. Öğle yemekle-

rinde sevdiklerini sofralarına kabul e
derler. Bir arada yenen yemek debdebe

li olur. Sofranın ıidabına riayet edilir. 

Sofrada toplananların yerleri kıy • 

metlerini gösterir, tarihin geçmiş de • 

virlerinde sofranın değişiklikleri hak. 

k nda yazdığı hatıralar gözden geçiril

diği zaman asırdan asıra yemek adabı

nın inceleştiği, takımların, tertibatın ve 

tezyinatın zarifleştirildiği görülür. 

19 uncu asırda yemek odası mobil

yası ve yemek takımları geçmişten 11-
ham alarak ihtiyaca göre tertip edil. 
miştir. 

Masalar, büfeler, dekorlar v. s. 
ıfobilya yapıcıları tarihi ve eski takım 

ların taklidinde aslına benzemesine o 
kadar ehemmiyet vermemektedirler. /o~ Modern yaprcrlrğa uygun bir yolda h"azrrlanlllI~ bir yemek salonu 

• 
ilan 

Metre ı<ıymeti 

Numarası Borçlunun ismi Clnal Hektar murabbaı Mevkii muhammenesi 

4068-3950 Kaymakam Nuri B. ve Sebze bahçesi v Süteyma.ntahtı 1500 
z. Zehra H. bostan evi 1 1936 

4206 Kanbur Oğ. Hasan Maa hane sebze Gül viran 1650 

bostanı 4437 
3904 Salih K. Behiye H . Seb:ıe bostanı ve .. 1000 

ahır samanlık 3128 
ı222 Abdullah oğlu Arif Ef. Bo7: tada 15 6955 .. 35 

3745 .. 400 

3837 Kürt Mehmet oğlu Alo Maa hane baf 9440 Küçük Esat 300 

3952 İbrahim oğlu Kazım Ef. .. H 14160 1~00 

3980 Kılıççı Ahmet Ağa .. " 
23524 500 

4069 Niyazi Ef. ve Emine H. .. .. 11216 .. 700 
4059 Mehmet oğlu Hüseyin İki ey ve bir bağ 15300 Yukarı ayrancı 14~0 

45 Nec~p Ef. Maa hane ba~ 4548 Aşağı eğlence 350 
4010 Otabatmaz oğlu Ali Ef. 

" " 
,, 29844 Mecidiye 1100 

4011 
" 

H 

" .. .. 32628 Kubbeli 450 
4109 Rıza B. ,. .. ., 6896 Cevizlikcr 2000 

3988 Baki B. .. •• .. 8608 Akte~c l20A 

Ziraat Bankası Ankara 
Sandığın da • • 

Bankamızdan istikraz etmiş oldukları me baliği yapılan tebliğata rağmen ödemeyen 
borçluların bankamıza ipotekli bulunan yukarıda evsafı ve kıymeti muhammeneleri ya
zılı gayrimenkulleri (1697 numaralı kanun hükiimlerine göre muamele yapılmak üzere) 
bir buçuk ay müddetle açık artırma suretiyle satılığa çıkanlmıştır. 

İhalesi 20 kanunuevel 934 perşembe günü saat on beştedir. 
Talip olanların belediye deltahna ve fazla malumat almak istiyenlerin Ziraat Bankası 

'Ankara Sandığına müracaattan ilan olunur. 8-5096 
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., v • Mı tl aacılıl\ Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süra tle çıkarılır. Telefon 1230 - -
Malive Ve {aletinden: 

AnkC!ra'da Yenisehir'de yapılmal{ta olan Nafıa Veka
'"ti ile İktısat ve Ziraat Vekaletleri binalan arasında 
20532 metre mikabı toprağın şartnamesine tevfikan kazıl
ması ve o taraftaki çukur yerlere doldurulması kapalı zarf 
~.uliyle miinakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa 
~n~ olan 20 1 kinci teşrin 934 sah giinü saat on beşe kadar 

ahye Vekaleti İnşaat Komisyonuna müracaatları 

-~a 
(3185) 8--4946 

BtTMEl\fiS 
' 
SENFONİ 

Senenin §aheseri.. 
'111:11tıı:ıınmımııı111111111üill!llllllll!l ıır.r'll!lllllllllllı!l!!lllllll!lllllllllllllll!llmırııııı ·ır.mıtlllllll!!llRRHIDI 11111111111mıwm 

Ankaı·a Evl<af MüdürJüğünden: 
1kinci valcıf apartmanının 2 inci kapısının 2 ve 8 No. 1ı 

:•i.rclcri pa2arhkJa kiraya verilecektir. Tutmak isteyen -
derın 2 inci teşrinin 10 uncu cumartesi günü saat 15 e ka-
ar Evkaf müdürlüğiine gelmeleri. (3337) 8-5107 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisvonu ilanlan 
İLAN 

. l ... zmit'teki kıtaat için aşağıda cins ve eb'adı ve metre 
~ıkabı yazılı üç kalrm kereste tO teşrinisani 934 cumarte-
~ ~ U 1 I" n saat 14 te açık eksiltme ile satın alınacaktır. stek-
~lcri!1 eksiltme günü saatinde fzmit'teki Fırka satmalma 

0rn1syonuna müracatlan. {3042) 
Metre Mk. Eh'adı Cins' 
4,343 4XO 22XO Ol Cam tahtası 
1,834 4xo:osxo:24 Kalas 
ı,ooo 4X0,22X0,25 Döşeme tahtası 

D İLAN 
p 

1 
oksan bin kilo pirinç ka 

1; ~ za~ .usu~iyle ihalesi 
ıi . c~~nısanı 934 cumarte-
11 günu saat 14 dedir. Sart
t~nıesini görmek Uzer~ her 
li~? Ankara Levazım Amir-

tı. lnc mUracaatlan ve mU-
~a~asaya iştirak için de vak 

1;:1
1 
e teminat ve tek1if mek 

ı· P arını makbuz mukabi
~~d~ .. ~nkara Levazım A-
11 rlıgı satmalma komisyo-

Unu Riyasetine vermeleri. 
(3096) 8-4806 

fLAN 
talt Bin liralık nohut alına -
la ~r. Pazarlığı ı O teşrini
at ıı 9!34 cumartesi günü sa
•in ?n ~örttedir. Şartname
"' 

1 rtonne~ üzere her gün 
" kr>azarhğa iştirak icin de 
ta~ tında teminatlariyle be
...... elr Ankara Levazım A -
·••ır · ... · 
11 !~1 satmalma komisyo -

u rıyas~tine gelmeleri. 
(3306) 5083 

B İLAN 
itan ;ş Yiiz elli bin kilo un 
gara 1 

•. 2!rf mlnü verilen fiat 
10 

1 gorulmüstür Pazarhö-ı 
te · · • ·"" gün .. $rınısani Q34 cumartesi 

tı.atn u ~a~t on bestedir. Sart· 
~ esını görmek üzere her 
d~ ~;c .'Dll.!;trJı~a iştirak icin. 
.\n•- tnınatlariyle beraber 

"'ar;ı Le A . 1 · ~ . Sat vazım mır ıuı 
ınaırn k . . ., 

~Ctin a omı<;yonu nya -
e gelmeleri. (3~~&) 

8-5108 
I! lL~ N 

taıı:J'rarni~. Eıine ve Ki
\1an a bulun--n kıtaat hay-
2so ~ın ilıtiyacı olan 
tarrı kilo kuru et kapah 
'a"t a 27-11-934 sah günü .. on·· 
l'an1ı \1<; bur111<ta ihalesi 
_... acaktır ~ rtn · • ... om, · .~a amesını 

taıını ek. istivcnl,.r her gUn 
,,,.,, terın_ de belli saatten 
tunı,,. ~"" 1 n"'t ve tcktft rnek-
........ rıyle b b 
·••l<;'te era er Bavra-
ııuna ~~tınalma komisv<>-

nıuracaatbrı, (3~~8) 
............... 8--5115 

Rira11k · 
ı·~araoc;ı 1~1 k b anda Orman Çift-
tc}i oaı rşıaında eski Kars o-
1t· an y ır<lh'-t erde dokuz oda 
l'tıctırah1r 'Yazıhaneye ve ika
~aki ka~v:lv~rişlidir. Altın· ı 
Ctıdidcn kıracısı Rıza E -

sorula. 8-5090 

8-4l'?l 

n .. , lı·ı krnin olları l r 
ımım 1\1 fülii rliijiii "atm 

ttlma komi•wonu ilanları 

İLAN 
9022 adet meşe traversin 

kapalı zarfla münakasası 21. 
1 l. 934 çarşamba günU saat 
15 te Ankarada idare bina -
smda yapılacaktır. Fazla 
tafsilat Ankara ve H. Paşa 
veznelerinde iki~er liraya 
satılan sartnamclerde var -
dır. (3246) 8-5003 

t LAN 
150 ton petrol. 130 tan 

benzin. 400 ton rezidü. 70 
ton Sirşof yağiyle 45 ton 

. Pis gazın kanalı ıarfla mü
nakasası 20 ikinci tec;rin 934 
sah günü saat 15 te Anka
ra'da idare merkezinde ya
pıl~,.aktır Tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerin
de beger liraya satılan sart
namelcrdc yazılıdır. (3205) 

8-4909 

ZAYi 
Ankara belediyesinden aldı -

ğım No. l motosiklet plakasını 

kaybettim. Ycniainl alacafımdan 
eskisinin hükmü yolrtur. 

İnşaat 

Ford garajında 
Hamdi 

8-5104 

. Mühendisi 
On senedenberi demiryol; 

... u köprii betonarme ve bi-
"' ' 1 l" na islerinde çalışmış P an-
lariyle ikramiyeler kazan -
mış, bir inşaat sirketinde ç~
bsmak arzu ediyor. Adrc~ı 
Mühendis B. Samsun. İzmır 
oteli. S-5112 

Kiralık ve Satılık e\ 
Y enisehirde Orduevi'nin 

arkasında konforlu, hususi 
tertibatlı fevkalade kulla • 
mşh ve Üstüne daha bir kacs 
kat yapılmağa mütehammil, 
müstakil bir ev kiralıktır. 
(Müsait şarta karşı da satı -
labitir.) 

Gümrük Zat işleri müdü-
rü Safi Bcvden sorula. 

8-5111 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ ~ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gen~ağa 
apartımamnda Husust 

Möl1le 
Ve konforlu, aile nczdin. 

de bir oda. Y cnişchir Sıhhi
ye sokağı 37 alt kat. 

B 

8-5058 

FRANSIZCA 
İNGİLİZCE 

ve 
~LMANCA 

lisanları 

YALNIZ 

1 
R 

L 
1 
T 
z 

MEKTEBiNDE 
SERi ve iY t 
BİR ŞEKİLDE ÖG-
RENMELİSİNİZ 

Ankara - kooperatif arka -
smda Ali Nazmi Bey apar
tımam . 
İstanbul- 373 İstiklal cad-
desi. 8-4869 

Muhasip aranıyor. 
İyi bir muhasebeciye ih

tiyaç vardır. Lisan bilenler 
tercih edilir. 

Akba Kitap Evine mUra-
caat. 8-5048 

DOKTOR MUZAFFER~ 
lBRAHtM ~ 

.Cebeci hastahanesi ~~ 

MiUi Müdafaa Vekaleti 
satın olma komisyonu 

'lanları. 

İLAN 
Yansı peşin yansı bono 

ile ödenmek üzere 20,000 ki
lo pamuk ipliği alınacaktır. 
lhalcsi 10/2. Teş./934 cu
martesi günü saat 10,5 da 
kapalı zarfla icra edilecek
tir. Şartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin de o gün komisyona 
müracaatları. (3038 8-4668 

CAG 
A. M. Çantalanna verilen 

para yüksek görüldüğün
den kesişmesi 1 O. l 1. 934 
Cumartesi glinU saat 14 e 
bırakılmrstır. Bağlılığım 
görmek istiyenlerin her gün 
kesismeye gireceklerin de 
o gürı ve saatinde pey akce
leriyle M. M. V. SA. AL. 
KO.n ına başvurmal n. 

( 3283) 8-5038 

CAG 
Agrr makinah tilfekler 

için serit kutulan alınacak
tır. Kesişmesi 12. 11. 934 ö~
ledcn sonra saat 14 tedir. İs
teklilerin pey akceleriyle 
~ününde ve bağ-hğmı gör -
mek idn her gün komisyo
na başvurmaları. (3249) 

8-5018 

CAG 
Makinah tüfek su kutula

rı alınacaktır. KcsismP.!i 12. 
11. 934 saat 10 dadır. İstek
lilerin pey akceleriyle gü -
nünde ve ban lığını görmek 
için her ~ün komisyona baş
vurmaları. (3248) 8-5017 

CAô 
Kırıkkale askeri sanatlar 

mektebi için asa iYıda yazılı 

sehıe ve sairP eksiltmiyc ko 
nulm\ı~ttıt'. Üzerine bırakıl
ması 28-2. Te$.-934 çarşam
ba g-iinii ~aat l4-17 ve kadar 
dır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte pey akçeleriyle Mp. 
Sa. Al Ko. nuna haşvurma
lan. (3217) 

Cinsi · Mitakrı kilo 
Lahana 3000 
Prasa 3000 
t spanak 3000 
Patates 3000 
:Kuru soğan 2000 
Ekmek 36000 

Erkek koyun eti 6000 
8-4939 

CAô 
Çorlu ve Muratlıdaki a~

ker i,.in kanatr bürüm yön .. 
demiyle 354600 kilo c;kmek
lik ı n a!macaktTr üzerine bı
rakıl '11C'sı ı. ı. Ka. 934 cu -
martesi günü saat 16 darlır. 
bai'?;lantısmı görmek icin her 
gün vP. eksiltmeve girecek -
terin de belli gün ve saatınGÖZ HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI ~ da !;0r]ı1daki komisyona baş 
vurmalan. (3332) S.:-S097 

Zayi 

Mülga İtibarı Milli ban .. 
kası hisse senetlerimden 
merhum pederimiz Nuri Pa
şanın sahip olduğu 18/4668/ 
92 sıra numaralı 25 adet se
nedi zayi eyledik. Yenileri
nin verilmesi için müracaat 
edeceğimizden eskilerinin 
hükmü kalmadıf mı ilan 
ederiz. 

Sedat Nuri Suphi Nuri 
Celal Nuri 

Kiralık Hane 
Y enişehfr Paplar tepesi 

GUUlstan sokak yeni yapı. 
8-St>91 

CAG 
Daire müdüriyeti hayvan 

ahtrlarmın tabam parke ta· 
şı ile ve kesişme ile onartı· 
lacaktır. İstektitcrin kesiş -
me günU olan 10. 11. 934 cu
martesi {?:ünü komisyona 
başvurmaları. (3333) 

8-SOQ~ 

1 
~ =•••••m•••• ı ıaı 1 
.\okara R.-lt>dive ReiMli~i 

ilanla". 

1L AN 
514,72 lira bedeli keşifli 

Bahkpaıarında Asri halaya 
çini efr!'"i ve bordurlann ta
miri 13 İkinci teşrin 934 salı 
gttnn sa!tt on buçukta Bele
diye encümeninde paaarbk
ı. verileceğinden taliplerin 
milracaatlan. (3330) 

8-5095 

Ankara Valiliğinden: 
Sanatlar mektebi için 935 mayısı nihayetine kadar ah~ 

nacak 30 bin kilo ekmek şartnamesi mucibince açık eksilt
meye konulmuş olduğundan ihalesi 26. 1 ı. 934 pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin ~2,5 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mektubiyle ibnlc gi.'nü en· 
cümeni vilayete ve şeraiti görmek üzere de her gün en -
cümcn kalemine müracaat etmeleri (3327) 8-5102 

Ankara Milli Emlak 
ıvı ·· ~ ·irliiöiind~n: 

1 

Muh~mmen 

Kapt kıymeti Hisse Kaç taksit 
Mevkii Mahallelii Cin~i ı ·:>. Lira K. miktarı oldugu 
Zir Hoda Dükkan 24 160 00 Tamamı nakten peşinen 
,, " " 26 160 ()0 .. ,. " 

Yukarda yazılı diikkautarın ihalesi 5. l l. Q34 tarihinden 
iytibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin mlira -
caatları. (3326) 8-5101 

Divanet İs]eri ReisJiITT.nd~n: 
Diyanet işlerinde müstahdem yedi erkek ile iki ka<iın 

hademeye yapılacak elbiselerin 3 ikinci tesrin cuınarteo:;i 
güniinde ihalesi yapılamadı~md~n bir hafta mii<ldetle 
temdit edilerek 13 ikinci tesrn 93<t salı günü ~aat on beste 
ihalesi icra cdilecekt"r, Taliplerin levazım mernnrlıığuna 
müracaatları. (3325) 8- 51 0Q 

E1e1{tril{ mühcııdi~i aranıyor 
Anadoluda bir elektrik şirketinin f cnni mesuliye

tini deruhte edecek bir elektrik mühendisi alınacaktır. "~ 
Taliplerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları sattır. t 

~ 1 - Türk olmak, 2 - Elektrik şirketlerinde çalışmış 
bulunmak. '~ 

Bu evsafı haiz olanların diplomaları, c;alıştıktarı 
yerlerden aldıktan vesiykalan. nüfus tezkereleri su -

~ retleriyle bir kıta fotoğrafla birlikte talep ettikleri ~ 
ücretin miktannı bildirerek nihayet 10 gün zarf ındıı 
tekliflerini İstanbul posta kutusu 176 numaraya B. S. 
rnmuziyle göndermeleri ilan olunur. 8-5106 

ma•mar.an11••••••-~rır 

Ankara İııhisarlar 

Başmüdürlüğünden 
Ankara orman çiftliğinde yeniden yapılacak memur 

binası pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Bedeli keşfi 
( 5863) lira (27) kuru olup kesifnameyi almak istiyenler 
üç lira mukabilinde alacakları gibi ihaleden evel o/c 7,5 te· 
minatı muvakkate vereceklerdir. İhale günü 6-12-934 per· 
şembe günü saat on beştedir. İsteklilerin başmüdürlükte 
müteşekkil alım satım komisyonuna müracaatları. 

(3340) 8--5113 

Devlet Demirvol1anndan: 
10.11.1934 tarihinden itibal'Ul para ve kıymetli e3ya nalo 

liyatma tenzilat yapılmıştır. 
İdarenin mesuliyeti altında yapılacak nakliyattan, be. 

her on liralık kıymet ve küsuru iç.in, sigorta, tahmil ve 
tahliye ücretleri de dahil olduğu halde beş kuruş, 

Mürsilin veya adamının muhafazası ve mesuliyeti al
tında yapılacak nakliyattan da beher on lira kıymet için 
vanm kuruş 

ücret alınır. 
Fazla tafsil at için istasyonta~a müracaat edilmelidir. 

(334?) 8--5114 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

2000 KİLO ctG BEZİR 14 2. Te• 934 
6 TON CİNKO LEVHA 14 2. Tcş. 934 
KAY AŞ FABRlKASIND~ YAPI-
LACAK KALORİFER TESİSATI 15 2. Te§. 934 

Yukardaki mal2C111e inşaat ayn ayn pazarlık sumiyle 
hi2alarmdaki tarihlerde saat H te i,halesf icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile mflracaatlan. (333') 8-5!09 

(498.646) ADET ATEŞ 10000 KİLO ARPA 
TUÖLASI. stJOO }{tLO SAMAN 

Şartnamerleki tadilat se- u OT 
bebiyle 3. 2.Teş. 934 tarihin- ısaero KUR 
de pazarlıjı yapdamıyan a-. Yukardaki malzeme ale· 
teş tuğlalarının şartnamesi- ni münakasa suretiyle 28. 
sine (bil~um tuğla)~ z T 934 tanlıinde saat 14 
muayenelen alman anayı • eş. • • edil cektir: 
namıuna (DİN) gilre AY· te ıhales.ı JUa ~. • 
rupada bitaraf bir müessese- Taliplerilt prtnarne ıçıa hll' 
de yapılacaktır) kaydı kan- giin lfleden smmt mftnaka• 
maştm puarhfı 15. 2. Tet- saya ıfmtek için de o gftıı 
934 .tarihinde ~lacôtır. tcaiinat (vo teklifat) ile 
Talıplerhl yeTmi ınedctarda ~ (3336) 
pawlıfa lftlnkl~ (= 8-Sl 10 
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E 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRİSİD 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda 

kökten çıkarır. 
tamamile 

Merkez deposu: Kanzuk e czahanesi 
Her eczahaneden arayınız. 8-4964 

A k~ara inhisarlar 
Basmüdürlii<!ünden: ., 

Cankın tuzlasının idare binası tadilen tamir olunaca
ğından açık olarak yirmi gün müddetle münakasaya konul
muştur. İhale günü 24. 11. 934 Cumartesi günü saat on 
beştedir. Sartnameyi görmek ve fazla malfırnat almak is
tiyen taliplerin ihale gününe kadar Ankara İnhisarlar Baş 
müdürlüğüne müracaatları. (3309) 8-5074 

Dinar Belediye Reisliğinde • • 
31. 10. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle ka

palı zarf usuliyle senelik iycarı 1201 lira tahminli belediye 
hamamı ihale tarihinden iytibaren 15 temmuz 1935 senesi
ne kadar iycara verileceğinden taliplerin yüzde 7,5 kuruş 
pey akçesi ile birlikte teklif mektubunu 20. 11. 934 salı gü
nü saat 16 da belediye encümenine.göndermeleri ilan olu-
nur. (3322) 8~5088 

Van Valiliğinden : 
Van - Erciş yolunun 21 / 200 kilometresinde Ablavgez 

suyu üzerinde 9/ 6 34 açıkh~ında iki kemer ayağı kargir 
ve arka avakları kazık ve dö~emesi alu::ap ve 1024 lira be
deli keşifli köprü inşaatı bir sene müddetle yapılmak ve 
inşaatta kara ağaç ve yahut cıralı cam kullanılmak iizere 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 25. 11. 934 pazar günü saat 11 de ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin vila ·et daimi encümenine müra-
caatlarr ilan olnn11r. (3~?"\ 8-5086 

Anl\.ara İnlı·sarlar 
Ba~müdürlüğün<len: 

Akçakoyunlu tuzlasının tuz ambarlarmm tamiri açık mü
nakasaya yirmi gün müddet le konulmuştur. İhale günü 

27-11-934 sah günü saat on beştedir. Şartnameyi görmek 
ve fazla malUmat almak isti yenler İnhisarlar Başmüdür-
lüğüne müracaattan. (3329) 8-5093 

-lll 111111111111111111111111111fi11111111!111111111111111111111111111111111111111 llll llll l l I ! . -

i 1\1, İı e diş macu u ~ 
~ En mükemmel bir diş macunudur. :: 
ES Çünkü: İki yüzü mütecaviz mütehassıs diş tabiple- = 
§ rinden mürekkep bir heyet tarafından ihzar olunmuş- = 
- tur. Ve bu heyet son terakkiyatı tetkik etmiş ve bütün -
~ dünya mütehass1slarımn da aradıklarr billlmum =: 
ES evsafı bir araya tophyarak . ;;; i. l\iiııe djş macununu § 
:= (4317) meydana gelmiştir. 83B §§ 
-1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111 

Ankara inlıisarlar 
BaşmiidürlüITT.inden~ 

Yerli Tazlasmın idare binası tadilen açık münakasaya 
yirmi gün müddet)~ konulmuştur. İhale günü 24. 11. 934 
Cumartesi günii saat on beştedir. Şartnameyi görmek ve 
fazla malUmat almak istiyenler İnhisarlar Başmüdürliigü-
ne müracaatları. (3~10) 8-5073 

daimi Kocaeli vilayeti 
encümeninden: 

Vilayet dahilindeki bataklıkların kurutulması için 
Ekskavatör makineleriyle yapılacak ameliyatın metre mi
kap vahidi üzerinden ihalesi 19 İkinci Teşrin pazartesi gü
nü saat on dörtte icra edilecektir. 

RAKIMIYETI MİLLİYE 

120200 i:ilo sığır eti 

Çanal<liale JandarTia Mel\.tep1eri 

Sa n Al a Komisy 1 a : 
1 - Çanankale Jandarma mekteplerinin senelik ihti

yacı olan sığır eti kapalı zarf usuliyle yeniden münakasa
ya cıkarrlmıstır. 

2 - İhal~ 15-11-934 perşembe günü saat 15 te Çanak
kale vilavet dairesindeki komisyon<la yamlacaktır. 

3 - Şartnaqıeler Çanakkale ve İstanbul Jandarma sa
tın alma komisyonlarrndan istivenlere gösterilir. 

4 - Talip olanların ihale günü komisyona müracaat-
ları ilan olunur. (7091) 8-4874 

Ankara Valili!!inclen: 
Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesine alınacak o

lan 41 kalem alatı tıbbiye münakasaya konmuştur. 8 ikin
ci teşrin 934 perşembe günü saat on dörtte ihalesi yapıla
cağmnan taliplerin sartnameyi görmek üzere hastahane
ye, ihale gününde teminatlariyle birlikte vilayet mübaya· 
at komisyonuna müra\.aatları. 0050) 8-4677 

Polatlı Toı). A. Sa. 
Al. {o. Riyasetin en 

310000 kg. kuru otun münakasasr 10-2. Teş.- 934 cu
martesi günü saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin yev
mi mezkur ve saatte muvakkat teminatlariyle birlikte ko
misyonda bulunmaları lüzumu ilan olunur. (3296) 

8-5056 

Anl{ara inhisar a ~ 
Basmüdürl·· ğiinde : 

Cogul Tuz ambarlarının esaslı tamiratı 4. 11. 934 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle acık münakasaya ko
nulmuştur. Ke!?if ve sartnamevi görmek ve daha ziyade 
tafsilat almak istiyenler her gün ba~müdürlük münakasa 
komisyonuna ve sartnamcsi mucihince yapmıya talip olan
lar ihale günü olan 24. 11. 034 tcırihin ·ien evcl saat on bese 
kadar muvakkat teminat olan (82) lira 24 kurusu başmü
dürlük veznesine nakt"n v~tırdığma dair makhuz ihraz et-
meğ-e mecburdurlar. (~3 11) 8-5072 

Afyon - Antalya hattı 56-74 üncii kilometreleri arası 
4 iincü kısım insaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile mü
naka"aya konulmustur. 

Miinakasa 15 tec:rinisani 934 tarihine müsadif nersem
be p:iinü saat 16 da Ankara'da Vekalet Müstesarhk maka
mrnrla yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odas1 ve ehliyeti fenni
ye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminatlarının 
merkez muhasebeciliğine vatırrldı~ma dair olan makbuz 
veva nümunesine uvgun banka kefalet mektub'lnu aynı 
gün ve saatten evel komisvon rivasetine vermeleri lazım
dır. (Muvakkat teminat nml·2bili c-Pk k~h11l e<lilme7..) 

Talinlcr h11 husustaH ~artnaıneleri (40) lira mukabilin
de Vekalet Malzeme M;;rl;: .. rnğiinden satm atabilirler. 

(3171) 8-4885 

Anlcara De terdarlıfil dan : 
Mütekaidini askeri ve mülkiye ile eytam ve eramili

nin ikinci altı aylık yoklamalarına teşrinisani iptidasında 
başlanacak ve ayın yirminci gününe kadar hitam bulacak
tır. Bu müddet zarfında ashabı m2aşm yoklama ilmüha
berile yeni yazılı nüfus hüviyet cüzdanları ve resmi se -
netlerile birlikte bizzat muhasebei vilayete müracaatları 
ilan olunur. (3233) 8-4966 

Ank:ara şehri içme suyu 
liomisy nun an: 

22. 10. 934 T. ne müsadif pazartesi günü ihalesi icra 
kılınacak su boru malzemesi tedariki ve ferşiyat ameli. 
yatı münakasası 22. 11. 934 tarihine müsadif perşembe 
gününe talik edilmiştir. 30 No. 1I şartnamei fennide çe
lik borular mukavemeti milimetre murabbaı için 34-45 
kilogram ve gerek 600 M/ M ve gerekse 400m/m tik çe
lik oru sihanlan 8 milimetre olarak nazarı dikkate alına
caktır. İhale 22. 11. 934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Ankarada İş Hanında dördüncü katta komis. 
yon dairei mahsusasında icra kılınacaktır. Fazla malU -
mat almak ve şartname görmek istiyenlerin komisyona 
müracaattan. (3168) 8-4967 

§ 

8 IKINCl TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

Yerli kurşunkalemlerinin her çeşidi piyasaya 
çıktı. Tamamen yerli malı ol.m kuvruklu yıldız 
markalı 

Kurşun kalemlerini 
Kopya kalemlerini 

Renkli kopya kalemlerini 
Kırmızı-mavi posta kalemlerini 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 1 
görmek ve tecrübe etmek için Ankara dördüncü 
mi11i sanayi sergisindeki 110 numaralı NUR KA
LEM Ltd şirketi kursun kalem fabrikası standını zi-
yaret ediniz. Siparis kabul edilir. 

Nurkalem kursun kalemleri ecnebi mamulatın
dan her suretle üstündür. Kırtasiye mağazalarında " 

~ araymu:. 
§ 
= NURKALEM LTD. SİRKETİ KURŞUNKA-
~ LEM FABRİKASI: AYVANSARAY - İSTAN-
1 R U L. R-488Q 
a-•""ı"'ıımttmOf'lfllP-~~~~~-,---------~----r----,r.l'fll 

··rlüğiinde De • • 
,,1'i';esı 

• z 
l - MPktehimize 108 lira ücretle hir tarih muallimi alı

nacaktır. İsteklilerden hic hir yerde vazifedar olmıyanlat 
diğerlerine tercih e<lilecektir. 

2 - İsteklilerin üniversite tarih şubesi mezunlarrndan 
veya Maarifce müseccel Lise tarih muallimlerinden bu
lunması ve mütekait zabitler için de üniversite de bilimti
han ehliw·tname almıs olması şarttır. 

3 - Taliplerin s1h'1at raporu, hüsnühal kağ1dı. Niıfus 
tezkeresi ehlivetnamelerinin tasdikli suretleriyle fotoğ
raflı fiş veya kısaca hal tercümeleri ve hizmeti askeriye 
sini ifa ettiğine .<lair vesaik ve mektepten verilcek teahhüt 
senedi suretiyle birlikte 10-2. Teşrin- 934 akşamına kadar 
istida ile Heybeliada'daki mektep mürlür1üğ'üne müracaat-
lan. (7224) 8-4956 

kt · sadi · şletme er ·· dü ·lüğü deJJ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermayesinin ye· 

tistirdiğ'i aşılı aşısız meyvah meyvasız fidanların mevsi .. 
min hulülü iytibariyle ucuz fiatlarla eski ziraat mektebin· 
de satılmaktadır. Ankara ikliminde yetistirilmis olan fi
danlardan istifade edilmesi tavsiye olunur. (3324) 

8- 5099 

Hari a Umu J\ıı·· dür!·· Günden: 
1 - Şartnameleri ayn ayn tanzim edilmiş Harita kıta

sı hayvanatı için aşağıda miktarları, ihale günleri ve saat· 
leri yazılı mevaddı iaşe paazrhğa konmuştur. 

2 - Taliplerin sartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarlığa istirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (3328) 
Saatı MİKTARI 

13 61,000 kilo arpa 
14 32,000 .. saman 
15 42,000 .. kuru ot 

A kara 

İhale tarihi 
lS/ 11/ 934 
15/ 11/934 
15/ 11 / 934 

8-5103 

Pala 

Cinsi 
Pazarlık 

,, 
,, 

MASARil{ OR IffiSTRAS · 
HER CUMA ., THE " DANSAN • .. 

HER AKŞAM PAVİYONDA 
APERİTİF VE DİNE KONSER 
İLAVETEN PERŞEMBE İLE CUMA!< 
TESİ AKŞAMLARI DİNE.DANSAN 
FİATLAR MUTEDİL. 
MÜKEMMEL SERVİS. 

8-5105 
""""""" 

B ker Mağazası 
Muhterem Ankara halkına bir kolaylık olmak üzere 

en iyi kumaşlariyle diğer bazı eşyalarım Lozan Palas ote'" 
linin salonunda teşhir ve sipariş almak üzere Londra aka'" 
demisinden mezun makastar Kazım Beyle mümessili S3 " 

lahattin Nail Bey bir hafta kalmak üzere Ankara'ya gel-
mişlerdir. 8-5089 

---1 _._... s·iNEMALA 11 imtiyaz ıahibi •e Baımu 
barriri F ALIH RIFKI. 

J KULOP] 
•Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHJ 
ESA°I. 

Çankırı caddesi civarında 
Halumtyetl Milliye Matbaa 
fında '1asr1mı~rr. 

[ YENi J Bugün Bu gece 
Z.h:ı'fCİLER KRALI 

1 İNCİ BUBUL 
Fevkalade eğlenceli ve kahkahalı filim. 
Ayrıca: Dünya havadisleri 

Bugün, Bu gece 
"Arslan Adam,, ın unutulmaz l<dıu.ı ... J 

nı meşhur sporcu BUSTER CRABBE 
tarafından temsil edilen: 

Münakasa kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Talip oan 
lann münakasa kanunundaki tarifat veçhile teklif mek
tup1annı 1125 liralık muvakkat teminat mektubu veya 
banka makbuziyJe mezkQr gün ve saate kadar vilayet dai
mi encümenine vermeleri. Ve şartnamesini görmek isti- ~-----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~--"!/ 
yenlerin encümen kalemine müracaatları. (3224) 8--4935 

HAŞİYE: Güzel Fatma gccilı::ti~indcn 
ö~ür diterL 

ARSLAN TARZAN 
Fransızca sözlU filim.. 

Aynca: En yeni dünya havadisleri 


