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fE ·t YAPII~ARll\llZ 
• Yeni§ehir'deki devlet mahalle
~1.nde geçen gün Dahiliye Vekilli
~~. binası ile Emniyet Abidesini, 

un de Nafıa Vekilliği binasını 
a~tık. Yansen'in devlet mahalle
•ı . k n1ın tamamlanmasına pek az 

a ltlı§tır. 
Bir medeniyetten, hatıra ola

k~k, nihayet yaoılar, abideler ve 
hıtaplar kalır. inşa duran yerde 
t okvot durmuştur, sözünü sık sık 
e rarlarız. 
Osmanlı saltanatının inkıraz 

~ıllarının bir şairi osmanlıcasını 
ece': bildiğiniz bir beyitinde: 
J rba gittim, haftan başa yapı-
ırk, sarka J?eldim, boydan boya 

)'ı ılır gördüm!,, divor. 
d··~~lnı7. halk fakirleşmiş değil, 
. d~!\unceler o kadar miskinleşmiş 
l 1 k• • I ı ımparatorluğun son zaman-
arında umran, sadece isral sayıl
kağa başlanmı$ttr. Güzel bir par-
~n. •ehreminlerinin bl\smı yedi

lını unutmamunzdır. Babıali bir 
}'a • 
t ~.~ın enkazının yam başında 
e~ 1'11 <'lmustur. 

Bir devlet parasına göre va
J>~r: fakat mutlaka yapar! Anka
ra ı:ıın temellerini attığımrz, Kay
ae~ıye drı;;yu ilk ravları clöşediği
~ız vakit, içerd~n dışardan, 
d- 1-Ian~i para ile?,, sualini 
d UYrn11"tuk. O ~ünden bugüne ka-

ar seh'fim;zin biivi'k bir parçası
nı, hütfü, Ani\ dolu' da yer yer um
r'~ ~serleri. dem;r ve tas yollar, 

a. rıkalar. könrii1""r yan•rk Yap
lt'ta.k 8.!!kt idl"rle itlik. ~ilnkii in
:nca va~amak istiyor<l11k. Yap
- a.~. ve insanca yasamak iradesi, 
•ııııı .,d, . k" ı T un an arı yarattı. 
İld a.n7.1nıattan sonra saltanatın 
l't\ ~n ödütıc alarak kurdu Mı sa
C·yların hir hesabına hakmız: 
d uınhurivet on birinci vılına ka-

a.r, hi1tiin mfl!ml•keti fe""'hlatan 
~rle · · · '-' rı ıçm o kadar altın harcama 

'•trr v b''t·· fi ~ e u un masra arını son 
lla.~~sine 1<adar yurdun öz kay-

Y arındı\ hulmustur. 
lbutJt>tnak. fakat mutlak& ŞlÜzel, 
"'- A\a yeni, m11•1ıııka plA.nla ve 
,/'a.t1a vapm"lc ! Eski m1•kin dii-
,.,~Pl • k l'ürJn erın mu avemetini kırarak, 

"ıe. ve nıanazrasını, en kısa za
~a.rndııı., bir şZarp memle1<:eti man
hir;:ına çevirmek! en büvük se~ 
tar f 11 en kiir.ii'< köv,. kachlr, her 
ttta.k !h. Y.lll.~ncılık ülkiisünii .Y~Y 
den ır. hır ~eyrf P. garp teknıiır 
)erı: Yenı sehirdHk, veni mimar· 
ttı,~:k~1'~ teJ,.~kilerinden ayrı' 
l,l'J ı · ınsn davııt'1lrzın ans yo~ -

"'•ın 1 1 
19 l\r o malıdır. 
. 14 ten l t • .... '-'i:ti h. .. eve nası yctısecestı-

1'\ı"'l kr hırlü hilemediaimiz Av
)dla.~ oskoca kıta, t91R He 1~34 
i,.,,

0 
B'rl\sında b;r m;sli daha 

l'ltnd ed1l'"'liştir. Bnrlil"'·n ya· 

~h;~: 1 .ı:-ski bavmdır Berlin'ir 
tini r;~d ve minıari telakkilc=--
1\e Ye • ederek, hep~;nin yeri~ 
~i~ ':1 zamanın sehircilik ve 
~la.11 rı tel"-kkHerini kovmuş 
.... YeDven. b" h. 1 .. ,'Utt\ır r,.. 1 ır r.e ır kuru -
~ ao · '1J7.el sanatlar ve plan lb n an\ ... . . , 

'Uıtur B·~~ın ıçıne kadar ıokul-
~-n • Uhın bu gil'7el sanat ve 
~f.-_ .. ı nıeeelelerini dersler kon-
•d .,, ""' . , it trrı 11ıd ' reıumler, m~mualarla 
.etin -,";ın takip etmeli, memle
h)'İz. J)·· tarafında takip ettirme-
"1 ''il ve . b. eraı· • nı ınasınm acılış 
fı, h •tn1nde h ı 

vek1ıı·-.. u undueumuz Na-
::ı inıası ~1 1:ürkive'deki yapıla
ı· ... ~"'tıii'! ) zet'ınde kontrol hakkı
.;:r• Pı1•ne~ ~ıştı~ .. Dnhilive Vekil
" •r •e ka b eclısınden biitün şe-
1<~ l'a.pt1~: ... aları, kendi planları
i,111ttnu ep. ~a mecbur kılan bir 
ili er ,tt'terl·~z~vel çıkartmıştır. Bu 
) '!tımar~ eı:ı, ve asrımızın ye
ti~ Ultlr~n Y:nı !~hi~ilik, hulasa 

ll)'t,lare.Jc e ~zellık telakki)~ 
ıdare olunduktan 
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BAi 
Fransız 

Fransız kabinesini 
M. Flanden teşkil 

ediyor 
Pariı, 8 (A.A.) - M. Buison ile M. 

Laval reddettikten sonra M. Flanden 
yeni kabinenin teşkilini kabul etmiştir. 

M. Löbrön M. Flanden' e 
kabineyi teşkil etmesini 

tavsiye etti. 
Pariı, 8 ( A.A.) - M. Dume.-g kabi

ne teşkilini kabul eden M. Flanden ile 
uzun uzadıya görüşmüı ve kendisine 
hükumeti teşkil etmesi tavıiyes.inde bu
lunmuştur. 

M. Dumerg çekiliş sebep
lerini anla tryor. 

Faris, 8 (A.A.) - Kabine toplantı
sından sonra beyanıtta bulunan M. 
Dumerg kanunu esasinin ıslahı proje
sini müdafaa ederek halk hakimiyetine 
taraftar gözükenlerin buna manl ol
mak istediklerini ve bunların tazyiki 
üzerine bir kısım nazırların gerek bu 
projeye gerek bu ıslahatı kolaylaştıra
cak olan muvakkat bütçenin kabulüne 
itiraz ettiklerini ı>Öylemiştir. 

M. Dumerg, meclisin feshine muarız 
olanların çevirdiği manevra ile kabine 
buhranının ortaya çıktığını ilave ede
rek demiştir ki: 

"- Buhrana sebep olanlar, şubat 
hadiselerine müncer olan siyasetten 
mesul olanlardır. Ve gene halkın haki
miyeti diye bağıran bunlardır ki ha
kim halkın önünde yukarıki siyasetle
rinin hesabını 1'l" iiınkün mertebe geç 
vermek isteme':t dirlcr ... 

Paris, 8 (A.A.) - M Dumet"g isti
fasında, Reisicümhurun. davetine mil
li birlik hükumetini teşkil maksadile 
icabet ettiğini ve bu hü!dlmetin mem
lekete faydalı neticeler elde ettiğini 
hatırlattıktan sonra diyor ki: 

"- Fakat, kanunu C6as1 ıslahatmı 

tahakkuk ettirerek milletin büyük ek· 
seriyeti tarafından hararetle arzu edi
len esere teşebbüs edildiği sırada hü
kfunet azası ara!ında ihtilaf hasıl ol
du. Aynı ihtilaf üç aylık muvakkat 
bütçe layihası vesilesic de baş göster
di. Bu layihanın kabulü hükfimete, 
kendisini yarı yolda bırakabilecek ma
nevralara maruz kalmad'1n eserini ta
kibe imklin verecekti. 

Radikal sosyalist grupu mütareke 
prensipini muhafazaya karar verdi Fa
kat başvekilin lüzumu münakaşa götür 

(Sonu 2. inci •ayı/ada) 

B. l\'I. Meclisinde 
Fransa ve Yugoslavya 

meclislerinin cevabi 
telyazrlarr okundu. 

B. M. Meclisi bugün Esat Beyin riya
setinde toplanmış ve celsenin açılması
nı müteakip Fransa ayan ve mebusan 
meclisleriyle Yugoslavya ayan reisi ta
rafından B. M. Meclisi Reisi Kazım Pa§a 
Hazretlerine gönderilen aşağıdaki tel
graflar okunmuştur: 

Müessir tabirlerle B. M. Meclisinin 
muhabbet hislerine tercüman olan tel ya 
zımzdan <lolayı yüksek asamble namına 

(Sonu 3. üncü sayrf ada) 

sonra Türkiye'yi hayalimizdeki ' .k manzarası ile görmekte gecı me-
yiz. işin zorluğu başlangıçtan, 
modem umran davasının herke
sin dütünceaine bikim olması saf· 
buındadır. 

FALiH RIFKI 
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YET 
Her gün sabahları Ankarada cıkar .. 

kabla·esı diist .ı 
Gazi Hazretleri Nafıa Vekaleti binasımn 
a ~:ılış resminde bul undular ve 

Sergievini gezdiler 
Y e:ıifehir' de 

devlet mahalle-
sin de yapılma. 
sı bitmiı olan 
Nafıa Vekaleti 
binası dün me
rasimle açılmıı 
tır. 

Yeni binanın 
önüne gerilmit 
olan bez levha • 
larda "kur, yap, 
güven,, , gibi 
güzel dövizler 
okunuyordu. Ve 
killerimiz ve me Gazi Hazretleri Nalıa'da vekil odas11ıda \ 

buslarımızla ıehrimizin bütün I 
miiesseselerinden açılıt resmine 
davetli olanları, baıta Vekil Ali 
Bey olduğu halde vekalet erkanı 
karşılıyordu. Tam saat 16 da, Bat
vekil ismet Paşa Hazretleri, yeni 
binanın kapısı önünde durarak 
"Jrurumlarımızın daha rahat çalı-
şa bilmeleri için yeni binalar ya
pılmasının doğru olduğu ve böyle 
binalar yaptırılmasını düşünmüt 
olanlara tesekkürün borç bulun
duğu,, suretinde hulasa edilebile
cek sözlerinden sonra muvaff akı
yet diliyerek hazır olanları yeni 
binayı gezmeğe davet etmiştir. 

Binanın ikinci katma çıkılır
ken, merdiven başında duran bir 
memur Bey, ziyaretçilere "Nafıa 
Mecmuasının,,, son sayısından bi
rer tane sunuyor ve bu suretle de 
nafıamızm son bir yıllık çalışma
larının ne sribi neticeler vermiı ol 

'Gazi Harretlerl sergiyi tetkik e<Ilyor. 

duğunu tetkik imkanım veriyor- bazı eıyayı iptidai vasıtalarla 
du. yapmakta devam edenlerin daha 

iki yüz altmıı kadar odası olan modern çalıımalarmın zamanı 
bu büyük yapı gezilirken mı- gelmit olduğuna itaret buyur-
zıkamn istildal ma111 çaldığı işi- muılar ve geç vakit clönmüıler-
tilmiş ve herkes ihtiram vaziyeti dir. 
almı§tır. Bu sırada Gazi · Hazret
leri yeni yapının kapısından gire
rek kendilerini ka11ılıyan Başve
kilimiz ve vekillerimizle beraber, 
hazır bulunanlara selam vererek, 
yukarı kata çıkmışlar, binanın bir 
çok yerlerini gezmiıler, beğen
diklerini bildirmiıler, hazırlan
mış olan büfede kahve İçmiıler
dir. 

İkinci te 
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CUMA 

Her yerde 5 kuruş 

ÖZTÜRKÇE 

Önderi dinlerken 
Dinledim ISeıı aözlerini eJ ulular uluıu 
lııklarla yıkarken sen battan bap uluau. 
Öğütlerin, gönüllere köpürerek akardı 
Adın, sanın ıu acuncla timfels sibi ça-

kardı. 

Boralara (geri 1) dedin. aydmlıia (ile
ri!) 

Sen anlattın bize nedir öz türkçenin de
ıeri 

Batılara (kaçıl!) dedin. doğulara (gel!) 
dedin 

(EJ Türkoğlu, yiikael çabuk, gökleri de 
del! ) dedin. 

Her dofnıyu, her pzeli aene seve ta
mınclE, 

Bin yap11n bu yurt cli)'e ölüme de anı
mak; 

f fte sen bu ülkülerle a1dal ettia aluıu 
Ey en özel duyplana • cotkunu. kut· 

luıul 

Yıpranmayan. &fmmayaa, akaanuyan tek 
sençain, 

Bat üıtünde aüne,ain .... aönüllere ıü
TeDÇIİn. 

Yurt içinde ıııkan Mil, ~erde in
cisin, 

Ateı saçan tepelerin • pnc:iaia, dinci
ıinf 

Uzellerden çekip almq clamarlarm iMi 
kanı 

Sensin timdi fU budum lfÜnet befb 
baka DL 

Evet sen bu topraklan ~ pziyle be
kanım, 

K..anbit devirensin, çiriiteasia. ya
lranaml 

Bu dGsenJ sen dit6n4h. - hnlaa lla 
cliiiinü 

Ekiminin t1 bugiinden bü yeaıJetil ü-
rüırii I 

Sende ıördük bu eneaael bnaYJfr. 
YUlfl 

Ululukla andiçiıi, pzellde lmqı 1 
FAZIL AHMET 

M.Ruzvelt büyük bir 
zafer kamndı 

Nevyork, 8 ( A.A.) - M. Ranelt ıim
diye kadar biç bir ......-.. Reiaicüm

huruna nasip olmamq bir pnn ~ al

mııtrr. Demokratlann h•llllllf oldukta 

n muvaffalüyet büyüktür. lkbcl.r llM'Y• 

kiinde llulunan cümbarbel:li fab, ild 
batkanbk seçimi ......... claiıaa Wr 
miktar üyelik ka,.becl-"- clemolratlar

da bunun akai olmuı•· Demokratlar 
mecliste üçte ikiden fala llir ela.iyete 
dayanacaklardrr. 

Demokrat cümhariyetp flrlranm .ı. 

batılan, yani bu fırbam ıımaWaalrir 
saicenah srupunu ortada blchrmq...._ 
dır. Yani frrkanm aabWni ortada 

(Sonu Z. inci •yıiad•) 

Gazi Hazretleri, Nafıa Vekale
tinden çıktıktan sonra Ankara 
Sergievi'ndeki sanayi sergısını 
ıereflendirmiıler, her tarafım a
laka ile gezmiıler, binanın güzel 
olduğunu söylemiıler, "Lozan
dan sonra,, kummm uzun zaman 
açık kalmuınm faydalı olacağnu 
aöylemiıler ve ağızlık, bıçak aibi 

Ji r;ellc.i akşam sovyet bayr~au dolayısile Sovyetler BJrllğl A.-. Blyü 
El'iiliğinde verilen suvarede BDyiü Elçi Karahan Cttaaplar& ..,.dlllıais, 

Hariciye ve D•biliye Velıillerimh 



SAYIFA 2 

Fransız kabinesini M. 
Flanden teşkil ediyor. 

(Bnşı t. inci sayıfada) 
miyen layihaların kabulilnden sarfı 

nazar etmesini şart koydu. Radikal 
sosyalist fırkası muzaharetini bu su
.retle geri almca, bUtün azası ekaliyete 
ait olan bir kabinenin teş~ilini düşün
mem. Buna binaen istifamı ve arkadaş
larımın istifasını tevdie kendimi mec
bur görüyorum . ., 

Paris, 8 (A.A.) - M. Löbrön, nazır
lar meclisinden sonra, M. Dumerg'le 
yapmağa lüzum gördüğü mülakat es
nasında, yeni kabinenin M. Dumerg ta
rafından te k"lini ısrarla rica etmişse 
de mumaileyh reddetmiştir. Bunun ü
zerine M. Löbrön meclis reisi M. Bu
ison'dan rica etmiş ve fakat mumaileyh 
de meclis reisliğindeki hizmeti daha 
nafi olduğu kanaatiyle bu vazifeyi ret 
etmiştir. Reisicümhur bunun üzerine 
M. Laval'e müracaat etmiş, M. Laval 
kendini münhasıran harici işlere ver
mek arzusile kabine teşkili vazifesini 
kabul etmemiştir. Bundan sonra Eliza 
sarayına çağrılan M. Flandcn yeni ka
binenin teşkili vazifesini kabul etmiş
tir. 

M. Flanden, saraydan çıkarken ken
disine sorulan suallere cevaben derhal 
ziyaretlerine başlıyacağrnr ve en kısa 
bir zaman zarfında muvaffak olmağa 
~alışacağını söylemiştir. M. Flanden 
evelemi.rde mebusan ve ayan reislerini 
ve M. Dumerg'i görecdrtir. 

Huhran lıakkmda f ransız 
gazetelerinin diişiinceleri 

Parla, 8 (A.A.) - Kabine buhranının 
5nüne geçmek İçin yapılan çalışmalar 
bo,a gitmiştir. M. Dumerg, iktıdar mev
kiinden çekilmeyi k ti surette karnrlaş
tmnı~trr. Şimdi bütün mesele, rnatbuntın 
istemekte olduğu ısiynsal mütnrckcyi ko
ruma ve kalkınma itine devam eylemeye 
en ziyade lavık olan şahsiyetin kim oldu
funu bilmekten ibaret kalıyor. 

Ekselsivor diyor ki: 
''Bizi gözetlemekte olan yabancı ül

kelerde, ülkemizde derin bir ihtilafın 
büküm sürmekte olduğu intıbamın ha
sıl olması gerektir. Çünkü yabancılar 

bundan ist;fade frrsatını ka<;f1'1'nıvacak

lardır. Bütün fransızlnrın en büyük vazi
fesi sükünu korumaktır.,, 

Maten gazetesi diyor ki: 
"Bu akşnmdan itibaren bizim kusur-

larımızı kollamakta olan yabancılara 

Fransa•nın yoluna devrun etm•ktc oldu
ğunu ve onun zaafından istifade etmek 
:umnnrnın gelmemiş bulunduğunu gös
terecek yeni bir mütareke ve ulusal bir 
birlik k"J.ıinesi te~ekkül Ptmelidir. 

Bu yola devam edecf'klCT araıınd M. 
Buiııôn'un ve nrada Sll'nda hattn M. 
Fland n'in ndlan f?Cçm~kte ise de en 
kuvvetli oınmzet M. J..,.,vnl'dir. Bazı kim
ıtıl<!l'. M. l.nval'in bir liste h37.trlamış o1-
du~unlJ ve hu listeye göre kuracağı hü
kümetlc h11hrnnr, mevdana ctkar çıkmaz 
lıalft.cJccc~ini sövlemektedirler.,, 

Pö i J\ırn:ıl divor k;: 
" M. Lnvnl kl'lbine kurumuna memur 

ediJec ktir. Fakrıt, kendisinin bu vnz·fe
yi kabul edeceği gerçekleşmiş de· 'ldir. 
Zira, hariciye baknnlığına gelelidenberi 
bütün çıılışmasını yalnız banşın devam 
ve inkiı;afı meselesine hasretmek iste • 
mektedir. 

Ancak kendisi yanılacak 11rartara 
acabl\ davnnabilecek mi? 

Eko dö Pari ve Ovr ga:zcteleri, M. 
Tordivö;nün veni AAh1., .. .,'! e;rmivec.-~i
ni, Mare§lll Peten'in harbiye b .. kanlığ>n. 
dan çe.'ôleceğini n yerine miralay Fahri
nin s::eleceği .. 1 sanmııkt,.dtrlar. 

M. Laval Haricive haknnlığmda kala
eaktlT'. Kabinenin diğer üyeleri değiımi
yecf'ktir. 

Sosvalist Popiiler gazetesi, ıimdı1ci 

"Taziyette yeni hükUmeti ancak M. LaTal 
in kurabileceğini söylüyor. 

Paris, 8 (A.A.) - Kabine saat 11.30 
dn istifn etmi~tir. Rn~:k;t) nazırlar, ka
bine toplantısında istiEalannı M. Du
merg'c verm;slcr ve onların h:ırekctin

d"n sonra M. Dnmerıt d:ğer arkl\daşla
riyle b~rlikte istifa mektubunu hnzırla

mı~hr. 

t.t1fa edPn 10 redik•l na:m"dan dnrdü 
M. "•rrnerP,'e gön..l., .. <l'k'eri 1)r Tn("k ıp

tn, M D ~~ fl''l'3lrnrhn demi, edilen 

ITALYA'DA; 

Musolini - Göınböş 
~onu~maları 

Roma, 8 (A.A.) - M. Musolini ile 
Macar Ba vekili M. Gömböş, iki uzun 
konuşma yapmışlardır. Bu konuşma

larda İtalya - Avusturya - Macaristan 
protokoluna dayanarak umumi sıyasa
ya müteallik meselelerle iki rr.emleke
ti alakadar eden meseleleri tetkik et
mişler ve iki hiikfımetin direktiflerin
de hiç değişmemiş tam bir beraberlik 
ve her iki hükflmette Avusturya ile 
çalışma birliğini genişletmiyc devam 
arzusu bulunduğunu görmüşlerdir. 

Geçen martta yapılmış olan proto
koldaki şartlara göre bu protokola di
ğer devletlerin de girmeleri imkSnı 

vardır. 

Protokolun ökonomik münasebetler 
de eyi neticeler vermiş olduğunu gö
ren M. Musolini ile M. Gömböş, iki 
memleket arasında daha sıkı kültür mü 
nasebetıcri olmasını istemişlerdir. Bu 
maksatla iki memleketin maarif bakan
ları pek yakında toplanıp görüşecekler 
dir. 

1. C.()mhiiş Roma'clan ayrıldı 
Roma, 8 (A.A.) - Macar Başveki

li M. Gömböş, Roma'dan ayrılmış, is
tasyonda M. Musolini tarafından ul!:ur 
lanmıştır. 

Sar tüccarlnn Alouınya lrndu
dnnun açılmasını istiyorlar 

Bertin, 8 (A.A.) - Sar ticaret oda
sı ve diğer ökonomi kurumlan Budun
lnrarası Cemiyeti Konseyine ve Atoizi 
komitesine müşterek bir muhtıra vere
rek Sar ürünlerinin başlıca alıcısının 
Almanya olduğunu ve bilakis Fransaya 
satı"ların azaldığını, çünkil fransızlann 
Sar mamlılatrnı atmak istemediklerini 

bildirmişlerdir. Muhtırada alman mamfi 
latınrn satın alınması için Sar hududu
nun Almanyaya açık bulundurulması 

gerekliği kaydedilmektedir. 

Almanlar fran~ızlarm Sar polis
li~i ctmc~ini reddediyorlar. 
Berlin, 8 (A.A.) - Alınan istihbarat 

bürosu bildiriyor : 
Fransa Hariciye Bakanı M. Leval ile 

Alman Sefiri M. Köster arasında yapı
lan görüşmeye dair çıkarılan son fran
sız tebliği Sar meselesini aydınlatmak
tan çok uzaktır. Fransa'nın Sar'da dil
zeni ve seçim hUrriyetini asker gönde
rerek temine salahiyettar ve hatta mec
bur olduğu düşüncesini tabii Almanya 
katiyen kabul edemez. M. Köster bu 
ciheti M. Laval ile yaptığı mülakat es
nasında açıkça bildirmiş ve görüşmele
re devam edilmesini istemiştir. M. Kös
ter hükfimetinden ~erek kendisi, gerek 
Londra, Roma ve Brüksel'deki Alman 
sefirleri için Berlinden talimat gelmek
te olduğunu ve bu talimatın Sar'da fran 
sız kıtalarının kullanılmasının protesto 
edilmesine ve Alman görüşünün umu
mi olarak bir defa daha anlatılması lü
zumuna dair olduğunu da bildirmiştir. 

11;aysal mahiyetteki mühim ıs1ahabn mu 
knvele dışında olduğunu izah etmi§ler
dir. 

Paris, 8 (A.A.) - M. Löbrön 
M. Pier Laval'i kabul ederek ye
ni kabineyi teşkile memur eyle
mittir. 

M. Dumerg'in 
beyannamesi 

Paris, 8 (A.A.) - M. Dumerg 
f ransız ulusuna karşı şu beyan na
m evi neşretmiştir: 

"Bütün vatandaşlarımdan, şim
diki güçlükleri en uygun bir tarz
da hnl icin gerek olan sükunu mu· 
hafaza etmelerini rica ederim.,, 

Paris, 8 (A.A.) - M. Löbrön 
M. Laval'i kabulden önce kabine
nin kun1mnnu meclis ba!\k n1 M. 
Büison' dan istemiıse de kabul et
memiştir. 

HAKİMİYETİ MlLLlYE 

M. Ruzvelt büyük bir 
zafer kazandı. 

( Başı 1 inci sayı/ada ) 
kaldırmışlar ve nyandaki bir çok cümhu
riyetçi üyeyi açıkta bırakmışlardır. 

Şunu da söylemek gerektir ki eski 
iki medi ten k 1mış ol n bir çok cüm
huriyetçil er de yeni siyasaya yardımcı 

olmuşlardır. 

Demokratların en kati muvnEfrkiyet 
leri, Pnnsilovanya zaferidir. Orada va
tilik mı'k':lmrnı cümhuriyetçilerden al
mışlardır. Oradn ayan üyesinden cüm • 
huriyetçi M. David Rid'in yerine demok
rat Guffey gelmiştir. 

Pansi•ovanya'nın cümhuriyetçi Eırhn-
11, cüçlü bir sanayici aile olan M"1lon 
ailesinin elinde uysal bir alet gibi idi • 

Fırkaların yeni mecliste 
vaziyeti 

Ncvyork, 8 (A.A.) - Seçimin ıon 

neticeleri şunlardır: 
Mümessiller meclisi: 311 demokrat, 

100 cümhuriyetci, öbür Efl'kalar ıo, 14 
Üyel'k belli d .. ğif dir. 

Ayan medisi: 25 demokrat, 6 cüm
huriyetci, öbür fırkalar 2, 2 üyelik bel
li değitd•r. 

M. Marriam, 1.010.:932, M. Sinkler 
747.579 rey n1mı«brdır. M. M:çel, mii
messiller med"si \iyeliğine seçilmiş ilk 
zenci demokrntbr. 

[H. M. - Geçen mecliste partilerin 
Üye nisbcti şudur: 311 demokrat, 114 
cüm'ıuriyetçi, 5 çiftçi işçi. 

Avnnd:-ki nispet de şuydu: 
60 demokrat, 35 cümhuriyetçi, 1 çift

çi işçi.] 

fırkası ve Cümhuriyet 
efkarı umumiye 

Nevyork, 8 (A.A.) - Efkarı umu
miye cilmhuriyet fırkasına, bıı hezi
metten sonra, ya yeniden kurumlan
mak ve yahut ortadan kalkmak gerek 
olduğu merkezindedir. 

1932 deki 17 devlet yerine şimdi 23 

devlette demokrat vali bulunacak ve 
bun!ar meclise ve ayana tamamen de
mokrat temsil heyeti göndereceklerdır. 

Borsa bir puanın dörtte biri nisbe
tiııde ve buğday da üç çent yükselmiş
tir. Çiinkü uazı kimseler seçim netice
sine enflasyonist bir mana atfetmekte
dirler. 

Ruzvelt Fırkası iiçtc ikiden 
fazla ekseriyet kazandı. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Ayan meclisi 
seçiminin neticeleri hnkkında son alınan 
rnkrunlnra göre demokratlar 25 üyelik 
kazanmı~tardır ki, önce malik oldukları 
Üyel"klcrle beraber 68 etmektedir. Ayan 
meclisi 96 üyeden ibaret olduğuna göre 
demokratlar üçte ikiden fazla bir ek
seriyet kazanmti oluyorlar. 435 üyeden 
ibaret olan mebusnn meclisinde de şim
diye kadar 263 üyelik elde etmİ§lcrdir. 

ISPANYA'DA 

lspanya'da örfi iclarc hir ay 
daha uzahlclı. 

Madrit, 8 (A.A.) - Resmi gazete 
örfi idarenin bütün ispanyol arazisinde 
bir ay daha uzatılması hakkındaki kara. 

n neşretmiştir. 

Grev emri tatbik Cflilmcmiş 
Madrit, 8 (A.A.) - Ulusal iş kon

f edcrasyonu tarafından verilen umumi 
grev emri Madrid'te olduğu gibi Sevil
la'da da tatbik edilmemektedir. Seyrü
sefer sükunetle cereyan etmektedir. 

iki ihtilalci iydam edildi 
Madrit, 8 (A.A.) - Son ihtilal ha

reketine i~tirik ve katil cürümlerinden 
dolayı harp divanı tarafından ölürn ce
zasına mahkum edilen Gerra Pardo, Le.. 
on şehrinde ve Jose Laredo Korrals, 
de Gijon şehrinde kurşuna dizilmişler-

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

ISTANBUL 

eczahanesidir 
1 

a ız y 
na 

Maarif Vekaletinden: 
915 sayılı kanun hükümlerine göre 

yapılan yab meccanirk seçim imtihanla
rında kazanan talebelerin adları anlaşıl
mıştır. Seçim imtihanfarı şu esaslara gö
re yapılmıştır: 

1...- Her vilayet merke:ı:inde mü~a
baka imtihanı açılmıştır. 

2.- Müsabaka imtihanlan "türkçe
edcbiynt" , "tarih • coğrafya" , ,~iyazi
yc" derslerinden yapılmıştır. 

3.- Sualler vekaletçe tespit edilmiş 
ve yerlerine gönderilmiştir • 

4.- Cevaplar vekaletçe hazırlatılmış 
ve köşeleri kapalı talebenin adlarını snk
lıyan kağıtlara yazılmıştır. 

S.- Veknlette teşkil edilen bir hey
et, k:rnin olduğunu bilmediği bu kağıt
ları okuyarak not vermiştir. Başka bir 
heyet de kiığıtların lıöşelerini açnrak ad
larım cetvellere yazmıştır. 

6.- 1934 bütçe kanununun 10 uncu 
ma<lJesi hülcümlerine göre lisesi olmı
yan vilayetlerden müsab<:.knya iştirtk e
den talebeden en fnzln not alanlardan 
87 ve umumi müsabıJmya İştirak eden
lerden 223 talebe alınmıştır. 

Anlcaradnn alınan talebe şunlardır: 
H. Bnhaettin kızı Müzeyyen, Bcy

tull:ıh ltızı Cülbiyc, Reşit oğlu Ragıp, 
Abdurrahman oğlu Hakkı, Osman Rem
zi oğlu Fikret, Yusuf Ziya oğlu Muvaf
falt, Emin oğlu Halit, Ahmet oğlu Ha
san, Hüseyin oğlu lsmnil, Mehmet oğlu 
Necmettin, Hüseyiı:ı of.lu Hrundi, Hü
seyin kızı F<'ride, Kasım oğlu Zafer, 
Hakkı oğlu Feyzi, lbrahim kızı Kez
ban, Hnbibull h kızı Sevim, Mehmet kı
zı ilhan, Osman kızı Furuze, Omer 
Hayrettin oğlu Mncit Hilmi, Sabit oğ
lu HRlulc, Tevfik oğlu Samih, Mehmet 
Nuri kızı J.atife, Sıplcatullah oğlu Saf
fet, Bt:kir o&lu Halit Hanım ve Efendi
ler. 

Antalya 
Mehmet oğlu Abdürrahman, Nazım 

--~--
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Japonlarla deniz silnlıları me
sdt•!'\indc uzla~ılahilccckmiş 

Londra, 8 (A.A.) - Japonlar deniz
de hukuk miisavatının tahakkukuna ya
naşmıyan her türlü teklife karşı yaptık
lan mukavemet önünde, İngilizlerin da
ha ziyade kabul imkanı olan yeni muta
vassıt teklifler derpiş <'ttikleri anlaşıl

maktadır. İngiliz murahhc:s heyeti Ja
ponya'ya, amiral Saito'nun Vaşingtona 
gelmesi esnasında son defa yaptı(:rt tel
kine uygun olarak merhale merhale mü
s:ıvat vermek imkanını düşünmektedir. 
Tokyo Hükumetinin mümessilleri bu 
planı gerek kül halinde ve gerek tatbik 
tarzı itibariyle reddettikleri takdirde, İn
giliz murahhas heyeti yeni bir formül 
düşünecektir. Bu murahhas heyeti de -
niz kuvvetlerinin keyfiyet itibariyle tah
didini ipka etmekle beraber, kemiyet iti
bariyle tahdidin ilgaısnı teklif edeceği 
söylenmektedir. Yani üç devletten her 
biri her tipten istediği kadar gemi inşa
sında serbest olacak ve fakat tonaj ve 
teslihat itibariyle olan tahdidata kati
yen riayet edecektir. 

İngiliz murahhas heyeti bugün öğ
leden sonra Japon murahhas heyetiyle 
bir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda 
bu tekliflerden hiç olmazsa birıncisinin 
verilmesi muhtemeldir. 

Japonlar uzlaşmaya yanaş
mıyorlar. 

Londra, 8 (A.A.) - Bugün ingiliz
lerle japonlar arasında ya(Mlan deniz 
toplantısında görüşmeleri için bulunulan 
çıkmazdan kurtarabilecek hiçbir ilerle
yiş elde edilememiştir. Her iki taraftan 
da hiçbir teklif yapılmamış ve Royter 
ajansının aldığı habere göce japonlar 
tekliflerinin tadili yolunda hiçbir şey 

ileri sürmedikten başka herhangi bir a
rabulucu hal suretini kabul etmek tema
yülünü de göstermemişlerdir. 

Sar meselesi hakkında 

alman <lüşiincesi 

Londra, 8 (A.A.) - Fransıa; lataa
tının Sar hududuna doğru hareketini 
protesto için Londra'daki Alman Sefa
retine Berlin'dcn talimat gelmiştir. Ha
riciye Bakanı M. Saymen çok meşgul 
olduğundan Alman Sefiri dün yapacağı 
ziyareti bueüne bırakmıştır. 
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oğlu Semih, Emin oğlu Kem I, A. '("a

hir oğlu Cevdet. 
B lık:?sir : 
lbrahim oğlu Orhan, lsmail H. cğh• 

Recai, Mustafa ozlu Mustafa, 1. flck· 
kı oğlu A. Hamdi, lsmnil oğlu H. l~ 
r:ıh;m, Kamil kızı Meserret, Mustafa 
oğlu Yut.uf. 

Bursa : 
Ahmet k zı oğlu Hnlit Ziyn, Mehmet 

o~lu Hikmet, Sabri oğlu Kcmnl, Sait 

oğlu Sait, M Nuri oğlu Muhittin, Sii
leyman oğlu Kadri, Abdülkadir oğlıJ 
Mustnfa, Hüseyin oelu Sait, M. şe
rif oğlu Ş::vket, M:ıhmut oğlu Ahınctt 
Ahmet Hulusi o~lu Suphi. 

Denizli : 
Mahmut oğlu Ali, Şükrü oğlu fla~· 

met, Emin oğlu Mu!ıt"lfn, Hı::lil oğlu Ahı 
"111 Mahmut oğlu M. Gafur, Mehmet og 

A .Demir, Osman kızı müşerref. 
D.iy&ırbdıir : 
M. Faik oklu Ahmet Nasır oğlu h· 

mail, Adil oğlu Bchrmn. 
Amnsya: 
Mustafa oğlu Dnvut, Yt:kup oğ\"' 

Mustnfa, Murtcza oğlu Kcma1. 
Aydın : 
Mehmet oğlu Mustafa, Ali çavut ot 

lu Salnhnttin, Ali oğlu A. Hamdi. 
Baynzıt ı 

Cevdet oğlu A. Ihsan. 
Bilecik ı 

lbmhim oğlu lsmail, lsmnil oğlu p• 
zım. 

Bolu : 

SaJık oğlu Hasnn, Sezai oğlu 5;bı1ı 
A. Riza oğlu Fikret, Hakkı oğlu HaliJt11 

Vasıf kızı Leman. 
Burdur r 
Hacı Süleyman oğla Hasan, Ah111et 

kızı Leman. 
Çanakkale ı 
Şerif Ali kızı Lütfiye, Hüseyin oğh1 

M. Vahdet, Ahmet kızı Nigiır, Ali oğlı.t 
MC"hmet, Talat kızı Akwe. 

Çnnkırı : 
Mehmet oğlu Abdullah, Hayri oJll1 

Ekrem. 
Çoruh : 
Oıman oğlu Süleyman, Tevfik cild 

Mclımel Mehmet oğlu İsmail, Mehıtıct 
oğlu Mehmet, Kemal oğlu Nazmi. 

Çorum: 
Nuri oğlu Feyyaz. Yusuf oğlu fiil• 

mi. 
Etaziz: 
İsmail kızı Müyesser, Ali oğlu :Meb' 

met. 
Erzincan: , 
Rıza kızı Zehra, Abdullah oğlu CI' 

fer. 
Giresun: 
Tevfik oğlu Satahattin, Ali Ru:a ta• 

zı Lütfiye, Ahmet oğlu Münir. 
OOmüşane: (yok) 
t çe t Vilayetinden: 
Fuat oğlu Hikmet, İsmail oğlu >Jiı 

H. Cemal oğlu M. Kemal, Yusuf ıcı'1 
Neriman, Hayri oğlu Fahrettin. 

Isparta: 
Sadık oğlu Sadettin, Şükril oğlıf 

Zeki, Salih kızı Pakize. 
Kocaeli: 
Ali oğlu Mehmet, Halil oğlu 1~ 

il, Fehmi oğlu Fehmi, Hidayet tcı' 
İlhami ye. 

Kırklareli: f 
Hüsnil kızı Nedret, Abdülha1irt' 

0 

lu Snlahattin • 
Kırşehir: 

Ömer oğlu M. Kemal, Rasitn °gto 
Fadıl. 

Manisa: tt/-' 
Mustafa o~lu Bekir Sami, J.(tı5 

oğlu Osman, Snteyman oğlu Rifat·defı 
Mersin: Abdüliadir oğlu t'f eG •f 

Mustafa oğlu Ayhan, Bilal oğlu fi 
rullcıh. 

Mardin: 
Mustafa oğlu Raif, 

Hızır. 

Muğla: ıcd1 
Yakup oğlu İrfan, H. İbrahlrt' 

Semiha, ŞUkrli kızı İfakat. 
Muş: 'f,i• 
Tahsin oğlu Ziya, :Mahmut oğl1l 

Cemal. 

Nif de: vııl1' 
Mutahhar oğlu MuzaUcl'• t>CJ# 

oğlu Sırrı, Falk kızı Melahat. ~f' 
lah oğlu Musta!.a, Adem oğlu zı ) 

(Arkası 'fi' 
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Saar meselesi 
Avrupa politika kavgalarının batında, 

hirkaç haftadanberi Saar İfİ geliyor. 

\1 eraaiUea barıt mukavelesine göre, 

Saar'ı t I" · 1 b' · • d le • n a unı p e ısıt tayın e ece tır. 

l!u nlebisit'ten sonra SRar ya Almanya' -
' :'\ , .. 
• on·cek ya Fransa'ya katılacak yahut 

f nıd'k: ~ibi, Milletler Cemiyeti'nin j~ ... 
tesi..,-ı .... k":lac'lktrr. 

H'tler hükumeti, ilk gününden beri, 
s.,.'."\ • • • • • 1 k d r ış•nı, ılcı mem e et arasın a yapı· 

lacak rloğrudan doğruya konuşmalarla 
hı1l 1 etmen.i Fransa'ya teklif etmişse de, 

Fransa, buna yanaşmamıt ve mukavele

d-. dend'i!i gibi, davayı ancak Saar hal

k·nın krndisini., halletmesi lazımgeldi • 
iini ilen !öÜrmüştür. Ogünbugün, Saar 

etrafındak; münıtkaşalar, değişik perde-
ler" · d . .. uzerın e devam etmış ve şu son gun-

lerde P"k gürültülü bir hal almıştır. 
Geçen l\ylar içinde Saar'da çıkan ba

zı karışıklıklar, ortaya, polis meselesini 

•ttırrnıştır. Polis kuvvetlerini saarlı ol

nııyan unsurlarla berkitmek düşünül
nı" Ufıe de, bu hususta mevzuu b3hsola • 

bilecek (çünkü Saar'da polislik ed-.?bil -
nıe•~ • · " •çın mutlaka almanca bilmek ge-

rektir) yegane memleekt f sviçre, tebaa

sına gidip poliı yazılmak müsaadeıini 
"etmediğinden, polis meselesi hallediJe-
nı-• . ~ .. .ıttır. Plepisit sırasında daha fena 

karışıkl•klardan korkulduğundan, Fran· 
18

• Saar ııınırlarına lazımgelence müda

hale etmek üzere, nckeri kıtalar yolla -
nııştır. Ve en büyük gürültüler de bu
nun Üzerine kopmuştur. 

Şimdi alman hükumeti, Fransa'nın 
~u hareketini, kançılaryalan, matbuatı, 
b ~. ~~kçuları, kısaca, resmi gayri resmi 

Ulun vasıtalarile protesto eylemekte· 
dir. 

~r.giltere ile 1 talya, Saar'ın iıgali değil, 
~~bederse karışıklıklar önlenmek üzere 
ır takım askeri kıtaların hazır bulun • 

duruı fı d k' f .... " ınası etra n ıı ı ransız goruşune 

~atkın bulunduklarından, Almanya, bu 
•ıt .. de yalnızlığını hissetmektedir. 

I Plebisit'in tabii neticesi, bütün saarlt
ar alman olduklarına göre, Almanya. 
Ya dönmek olmalıdır. Y aJnrz bir sanayi 
~.~nt.,ka11 olan bu alman topraklarında, 
1 

UYuk bir işçi kalabalığı vardır. Ve bun
harın sindikalist ve mıuksist teşkilatlan 
hi eni.iz ayaktadır. Bu teşkilatın Hitler'ci 
•• r Alınanya lehinde rey verdirtmiyece
tı a 'kA 

.g ardır. Buna karşılık, nasyonal sos-
ralıst inkılabı hakikaten sola gitmiş bu· 
k~~ıa İdi, bu sindikalist ve marksist tet
bı atı, Sn:-rlı işçi, şimdiye kadar çoktan 
~~ından savmuı olacPlc ve bu seferki 

I> <'bisitte .. w .. .. Al · • f'OP.'Sunu gere gere, manya 
ırırı 
• rey V<.'rc-crkti. 

Nc•i • 1 - ah . d nı • cenın ne o acagını t mın e e-
ıtetn,..k! .. ber<>ber, denebilir ki, şayet 
·~q ' tn Uo t r"ftarları kazanırlnrsa, 8 • 

İi an _halk ' arckctinin şefi, bunun içinleri 
:t rınde d . . d 1 1ıd erın hır murakabeye a ma· 
ır. 

BURHAN ASAF 

Acı bir ölüm 
tefi~ski Tahran Sefiri Sadrettin Beyin 
~ .aıı \'e arkadaıımız Mecdi Sadrettin 

Yın an . H . . 1 b 1 da 1( nes. anımefendının stan u -
L.. ad köyu" d k' · d "ld····· •· d'' U\I .. n e ı evın e o ugunu un 

Yuk tee .. 1 . . d k A. ısur er ıçınde haber al ı . 
fır krkadaşımızla bu büyük acıyı payla

, ederli ailesine sabırlar dileriz. 

HAKİMiYETİ MİLLİYE: 

Şebir ve Taşra 

Yeni Nafıa Vekalett binasının açılış resminden değerli intibalar 

Belçika heyeti 
İstanbul, 8 (Telefon) - Belçika 

Kıralı Hazretlerinin tahta çıktığını 

Reisicümhur Hazretlerine bildirmiş o

lan Belçika heyeti, bugün deniz yoliyle 

ve Pire tarikiyle Belçika'ya dönmüş 
tür. 

Talulicli lımlnt l1eyc·ti 

İstanbul, 8 (Telefon) - Türk Bul

gar hududunun tahdidine dair bazı iş

leri halletmek üzere buraya gelmiş o

lan Bulgar heyeti işini bitirdi ve ak

şamki konvansiyonelle Sofya'ya gitti. 

Biikre~ Ef,~imiz Ankara·ya 
gt•Hyor. . 

İstanbul, 8 (Telefon) - Bükreş se

firimiz Hamdullah Suphi Bey Ankara
ya gitti. 

Yt·ni ra•l~·o proA'ranu 

İstanbul, 8 (Telefon) - Radyo 

programlarından alaturka musikinin 

kaldırılması üzerine radyo şirketi pro

gramlarında yeni değişiklikler yapmış 

tır. Şirketin hazırladığı programın tat

bikine başlanmıştır. 

Konservatuvar. ilk konserini bu ak

şam fransız tiyatrosunda vermiştir. 

Fransız nwzm·hµ;uula nwra .. im 

İstanbul, 8 (Telefon) - Umumi 

harpta ölen fransız askerlerinin istira

hati ruhu için, 11-11-934 pazar günü 

Feriköy mezarlığında merasim yapıla

caktır. 

\iman mrzarlı«nu zivnret 

İstanbul. 8 (Telefon) - Şehrimiz

de bulunan alman kolonisi de yarın 

Trabiye'deki alman mezarlığında bu

lunan alm::ın askerlerinin mezarlarını 

ziyaret edecektir, akşam da Tatonya 

salonunda bir toplantı yapılacaktır. 

Oc; inA"iliz tayyaresi 

İstanbul, 8 (Telefon) - Londra'dan 

hareket eden üç İngiliz tayyaresi bu

gün Yeşilköy tayyare karargahına gel

diler. 

M. Titiileskonun te
~el\:kürü ve Gazi 
Hz.niıı i)tifatalrı 

Romanya Hariciye Nazırı M. Titü

lcsko türk topraklarım terkcdcrk'"n °Re

isiciimhur Hazretlerine bir telgraf gön

dererek mazhar olduğu büyük iltifattan 

dolayı minnettarlıklarını arzetmiş ve Ga

zi Hazretleri de M. Titülesko'ya bu se

vimli telı?raftan pek mütehassis old~kla

rını teşekkür ve selamlariyle birlikte 

bildirmcğe Bükreş elçiliğimizi memur 
buyurmuşlardır . 

Yunanistan Hariciye Ba
kanı M. l\~aksimos Ati

na'va hareket etti 
İstanbul, 8 (A.A.) - Yunanistan 

Hariciye b;ıkmı M, Maksimos Hz. bu

gün Vunanistana dönmek üzere Helou

an vapuru ile hareket etmiştir. Müşar 

Heyh hareketi esnasında vali, vali mu

avini Beylerle merkez kumandam, ye

ni Atina elçimiz Ruşen Eşref Bey. Ha

riciye Vekalcti kalemi mahsus müdü

rü, emniyet müdürü, yunan ceneral 

konsolosu ve yunan kolonisi tarafın

dan teşyi edilmiştir. 

Mızıka yunan ve türk marşlarını 

çalmış ve asker ihtiram rasimesini ifa 
etmiştir. 

Sirketlerın hesanlarr 
İstanbul. 8 (Telefon) - Şirketler 

Başkomiseri İbrahim Beyin reisliği 

altında olup elektrik, tramvay ve tele

fon şirketlerinin hesabat ve muamela
tını kontrol eden heyetler, islerini bi
tirdiler ve vardıkları netice hakkında
ki raporlarını Başkomiserliğe verdiler. 

Bu raporlarda bilhassa telefon ve 
elektrik şirketlerinin hesaplarına ait 
kısımlar çok dikkate şayandır. 

Dolandrrrcıları haber 
veriniz! 

Büyük Millet Meclisinde 
Başı 1. inci sayıfada) 

teşekkür eder ve samimi minnettarlığı

mızı meclisinize iblağ etmenizi rica ede-
rim. Fransa Ayan Reisi 

Jannency 
Fransız Mebusan Meclisi Reisi, Bar

tu'nun ziyaının Türkiye B. M. Mecli
sine ilham ettiği değerli ve yüksek 
muhabbet nişanesinden hassaten müte
hassis olmuştur. 

Fransız Mebusan Meclisi namına 

heyecanh teşekkürlerimizin memleke
timizin dostu Türkiye'nin mümessille
rine iblağı hususunda li'ıtfünüzü rica 
ediyorum. 

Fransız Mebusan Reisi 
Buisson 

Büyük hükümdarının feci akıbeti 

yüzünrlen Yugoslav milletinin maruz 
kaldığı büyük kayıp dolayıs: ;le Türki
ye B. M. Meclisinin ızhar ettiği derin 
teessür ve heyecanlı taziyetlere karşı 

Yugoslavya •İ}'an meclisi namına tesek
kürlerimi arzederim. 

Ayan Meclisi Reisi 
Tomosiç 

Bundan sonra Meclis ihtısas encü
menleri azaları seçilerek pazartesi gü
nü toplanmak iizere içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Himayei Etf alin balosu 
ilk kanunun 6 ıncı günü yapılacağı

nı ~t'Ç"'nlerde fınber verdiğimiz Hiınayei 

Etfal balosunun reisliğini Büyük Millet 
Meclisi Re:si Kazım Paşa Hazretlerinin 
k1tb·ıl ettiklerini hııber aldık. Geçen sene 
olduğu gibi hu ııene efe balo komitesi 
şehrimizin ııayın Hanım ve Beylerinden 
miirclckep olarak önümüzdeki hafta 
İçinde çalı~mağa başlıyacaktrr. 

Öğrend:ğimize göre, geçen sene ko
mitccle ca1ışmış olanlardan başka Hannn 
ve Beyler bu seneki komiteye girecek
lerdir. Böyle seçme kimselerin hazırlıya
cnklnrı balonun çok güzel olacağına §Üp 
he etmeyiz. 

Univc.rsitede hir heyet 
İstanbul, 8 (Telefon) - Üniversite 

fakültelerinde Dekan'ın reisliğinde bir 
istişare heyeti teşkil edildi. Bu heyet, 
evelce mevcut olan müderrisler mecli
sinin vazifelerini yapacaktır 

SAYIFA 3 

Ankara radyosu 
8. inci akşam 

Yedi gündür yeni procramla çalm&ı 
Ankara radyosu dün gece ikinci llafta
nın ilk gününün programım muvaffald
yetlc ba~ardı 

Çocuklara masal güzel bir ıeıle an 
l:ıtıldı. Çocuklara çok faydalı bir edebi· 
yat örneği olan bu masallar yalnu ço
cukların değil büyüklerin de hoıuna gi 
decek tarzda seçilmiştir. On duib ma· 
saldan sonra yunan halk şarkılan piya
no ile birlikte 15 dakika bize dost hir 
ulusun sesini tanıttı. Yunan halk s~r

kıları hakikaten güzeldi. ~·ı güzel han 
şarkılarınaan sonra yeni Türkivc'nin ye 
ni islerini anlatan ciddi bir on c•akilra da 
beş senelik planda, Sümer Bank'ın payı
nı ulusal ökonomimizle olan ilisikfi!tleri 
bakımından dinledik. 

Ferhunde Ulvi Hanrmm piyano ile 
iştirak ettiği yirmi dakikalık musiki fas
lı programın en muvaffak parçatanndan 
birini teşkil Ptti. 

Bundan sonra, Şıkir Hazim Bey ha
vacılık hakkında, cok etraflı bi!giter ver
di. Geçmis ve yasann'lıs tas, tunç.. • de
virleri gibi, bir hava devrinin başJamış 

olduğunu sövledi ve havacılığın vardığı 
tekamülleri anlattı .. ve sözünü; uçar 
millet. tayy:ıreci millet, havada kunetli 
millet ... y~ni devrin istedi~ baş ns•f-

•tardır. Böyle olmai''l ve bıınu yao!!nğa 
mecburuz diye bitirdi. 

Havacılık konusmasından sonra elanı 
musikisi on bes dakika coşkunca cknm 
etti. Ajans haberleriyle program tamam· 
landı. 

Bu akı;;amki ])roırram 
• l"'I şudur: 

9 Sonteşrin 1934 

10 - Asker hika§yderi 
15 - Musiki: 
Nurullah Şevket 

" .. 
,, ,, 

Yeşil kurb1ca 
Ulu dağlar 
Hicran 

,. ., U1111na 
Nurullah Sevke~ ('ı. eganni) 
10 - On dakika kahkaha 
20 - Musiki: 
Hande] Sonate 
Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyano) 

1 O - Ev kadmına öffltler (İ. pt. bs 
enstitüsü hocalanadan 8111er• 
la Hanım) 

15 - Dans musikisi 
Ajans haberleri. 

Bugünk-ü Avrupa prog
ramlarından seçmeler . 
KONSERLER: 

Viyana saat 12 öğle konseri, ZZ ak· 

şam konseri Breslav 6.35 sabah konse

ri, 19 akşam konseri; Brin 15.55 iife 
konseri: Figaro'nun düiiiaü; Briibel 
22.20; Budapcşte 17.30 piyano; Bila-et 
17 Kovadis, 18.15 İstanbul cölü; Lon
dra 17.30, 23 piyano konMl'İ; Franlıfurt 
24; Prag 20.40. 22 senfoni kameri; 
Stokholm 20.50 muhtelif parçalar; 

OPERA VE OPERETLER : 

Budapeşt" 19.53 "ayda,.; Pariı (post 
Pariz.iyen) "o ben'im,. opereti; Roma 
20.45 Lehar'ın Paganini opereti; 

(yazısı memleket pos#--• • l 



SAYll'A tı 

tası ) 
Marmaris mektubu 

Hususi muhabirimizden: 
Akdenizin ismi pek tanınmamı~ gü

zel köşelerinin başında Marmaris ge • 
lir. Marmaris, etrafı sık çam onnan • 
lariyle çevrilmiş, latif havası, ruha en
ginlik veren manzarasiyle (Porartör)e 
nazire teşkil eden timaniyle Akdenizin 
incisi denmeye layıktır. 

Cümhuriyet devrine kadar devamlı 
bir kayıtsızlık yüzünden ekim ve liko
nomfk geliri gerilemiştir. On bir se -
nedenberi memlekette devam eden be
lediye faaliyeti kasabayı bugün eğleni
lebilecek bir gezme yeri haline sokmuş
tur. Vilayet merkezinde bulunan bütün 
halk ve memurlar her sene yaz mevsi
minde Mannaris'e akın etmektedir. 

Ekim işlerinde daha fazla meyvacı
lrk ve turfanda sebzecilik gittikçe ge
nişlemekte ve memlekete oldukça gelir 
temin etmektedir. 

Balıkçılık ve sığala yağcılığı mem
leketin en esaslı mal satı§ kaynakları -
dır. Halkın mühim bir kısmı sünger· 
cilikle uğraşmaktadır. Cümhuriyet 
bayramı çok neşeli geçti. Bayramdan 
evel Marmaris, çiçeklerle, bayraklarla.• 
defne dallariyle, renkli elektriklerle ge 
lin gibi süslenmişti. Marmaris halkı 

ve köylüler bu bayrama geçen seneki 
gibi coşkun bir heyecanla iştirak etti
ler. 

Saat dokuzda makamda başhyan 

kutlama sona erdikten sonra belediye -
nin hususi surette Muğla'dan getirttiği 
bir bando sporcuları, mektep talebesini, 
halkı ayrı, ayrı Cümhuriyct meydanı -
na götUrdü. Talimatnamede yazılı me
rasim veçhile kaymakam vekili Musta
fa Bey, askeri, talebeyi halkı, memur
ların bayramını Şube reisi Rıfkı Beyle 
beraber kutluladı. Bilahare belediye re-

Aydrn'da Halkevinin 
Aydın - Halkevimizin son ay çalış

maları ba~lrca şunlardır: 

Dil, tarih, şubesi, Firdevsi gecesi 
yaptı. Dil bayramı kutlandı. Bu şube 
öz dille konferanslar verdi. 

Güzel sanatlar şubesi: Yeni muallim 
getirterek bandosunu kuvvetlendirdi 
ve yeni unsurlarla kuvvetlendirdi. Pi
yano kursları aksamadan yürüyor, ta· 
til dolayısiyle ara verilen keman kur
su da başladı. Mandolin derslerine de 
bu ay ba~lanacak. 

Temsil kolu: Cilmhuriyct bayramın
da (Hi metin oğlu) piyesini temsil et
ti. Halkevi s::ılonunda ayrıca sanatlar 
.mektebi ve orta mektep talebeleri tem
sil ve müsamereler verdiler. 

Spot subesi: Mıntaka ile clele vere
rek memleket sporunun yürümesi ve 
gençliğin yUkselmesi ydundakf çalı,. 

malarmda iyi netiyceler alıyor. 
Soy"al yardtm şubesi : Bir çok za

vallı ve kimsesiz çocuklara belediye ve 
hayır cemiyetlerinden y:ırdım teınin et• 
ti. Bu sene de kimsesiz mektep ço -
cuklarının kitap ve yemek ve yatmak 
fötiyaçlarmı karşılamağa çalıŞiyor. 

Kurslar şubesi: MilJet mektepleri, 
halk dershaneleri ve yabancı dil kurs
larını açmak Ozeredir . 

Ne•riyat ve kütilphane şubesi: Ne§
riyat sahasında çalışmalarını muvaffa
kiyetle vürütüyor. Kütüphaneyi gittik
çe zenginlestirmektedir. Birinci teşrin 
ayında Halkevi kütüphanesine 3282 

yurttaş P-elmiştir. Bunun 782 i mual
lim, 1114 talebe, 694 memur ve 692 si 
sair meslektendir. 342 yurttaş roman, 
106 sı edebi, 160 ilmi, 299 u ansiklope
dik, 212 si .tarihf, 1 ?7 si athht 342 ai 
muhtelif eser ve 1544 yurttaş da mec • 
mua ve gazete okumuşlardır. 

Köycüler şubesi: Köylülerle stkt te
masını muhafaza etmekte kendilerine 
her türlü yardımda bulunmaktadır. (P • 
muk ekicilere öğüt) atlı bir broşür bas
tırarak ti' dava dağıtmıştır. 

Milze ve sergi şubesi: Halkın sağlık 
ve soysal terbiyesi üzerinde çok iyi te
sir yapan sağlık mUzesinl son ayda 176 
kadın, 341 erkek olarak 518 yurttaş zl. 
yaret etmiştir. Kıyafet mUzesi de zen
ginlemektedlr. 

••• 
Vilayet sıhhiye komisyonu dUn vali 

beyin ba lığı altında toplandı. Bu top
lantıda ebir ve köylerin sıhhatini ala
kadar eden birçok faydalı kararlar ve
rildi. Top yatağmdan gelen uyun 

isi Hamdi Beyin şefliği altında bando, 
halk, sporcular, mekteplilerin iştirakiy
le İstiklal ve Cümhuriyet marşları söy
lendi. Bundan sonra Cilmhuriyet Halk 
Fırkası Marmaris idare heyeti reisi Ka
mil Bey türk milletinin yüceliğini an
latır bir nutuk söyledi. Kimil Beyden 
sonra kilrsüye belediye reisimiz Hamdi 
Bey çıktı, sultanlar devri ile cümhuri
yet devri arasındaki ııyasal ve soysal 
değişiklikleri anlattı, cUmhuriyetin be
lediyecilikte göze görUnen feyizli işle
rini istatistiklere dayanarak iyıab et
ti ve halkın alkıştan arasında klirsUyU 
ter ketti. 

Hamdi Beyden sonra Marmaris spor 
kullibil reisi muallim Ferit Bey bir nu
ttık söyledi. Nutkunda geçen kara dev
rin acılarını canlandırdı, sultanlann 
ulusa karşı güttüğü uyutma sıyasasını, 
medreseler, tekkeler, zaviyelerle de -
vam ettirebildiğini, oralarda beslenen 
kara kuvvetin zaman zaman büyük in
kılaba karşı durmak istediğini, fakat 
inkılap kılıcının şey Saidin, derviş 

Mehmedin kafalarını kopardığını ve 
koparacağını heyecanlı bir dille anlat -
tıktan sonra gençliği kara kuvvete kar
şı daima tetik bulunmaya davet etti. 
Ferit Bey sözlerini, cümhuriyetin ana
yurtta yaptığı büyük isleri rakamlar ve
rerek, Osmanlı imparatorluğu c;ahşma -
siyle karşılaştırarak bitirdi. Bilahare 
iki mektepli küçük manzume okudular, 
merasim bu suretle sona erdi. Gece fe
ner alayı yapıldı, mekteplilerin ve hal
kın kalpten gelen (Yaşa, Büyük Gazi), 
(Yaşasın Cümhuriyet) sesleri kilçük 
kasabamızı çınlatmıştır . 

Belediyenin getirttiği hava fişekle
ri bayrama renk vermit ve gece eğlen -
celer geç vaktta kadar sürmUştür. Fethi 

yeni çalışmaları 
örtUlmesini, içine lağım karışan ark su
lariyle sebze bahçelerinin sulanmasına 
izin verilmemesi, şehir içinden geçen ve 
içine Uiğım karışan su arıklarının da 
Üzerlerinin kapatılması, meı;bahanın 

fenni ve esaslı bir şekilde ıslahı ileköy
lcrde lağım çukurları kazdırılmasını 

ve bunun sıhhat memurları tarafından 
sıkı bir surette takip edilmesini karar 
altına aldı. 

Yabancı Postası 

İspanya raJın n 
o~lu 

Rir ingiliz dilhcrinc gciniil mü 
• ? 

vermış ... 
Deyli Meyl gazetesinde okunduğuna 

göre hpanya kıralı Alfons'un oğlu 

prens Juan'ın Londonderri markizinin 

kızı 23 yaşlarında Leydi Helen Stilvart'a 
Paris'te evlenmek teklifinde bulunduğu 
haberi, Londra'da büyük bir hayret u
yandırmıştır. 

Bu haber her ne kadar hem kız ai
lesi hem de kıral Alfons tarafından 

tekJ!ip edilmişse de gene bir aslı bulun· 
duğu ı:annolunmaktadır. 

Paris'ten verilen haberler, bu şayia· 
nın İspanya kırat hanedanına mensup 
bir zat tarafından çıkarıldığını bildir· 
mektedir. Prens Juan, kıral Alfons, 
ister peki, ister hayır desin, bu izdivacı 
y pacağını söylemekte imi~. 

Bir Kübalı kadınla evlenmiş olan a
ğabeyisinin hareketini kendisine ör. 
nek alan prens Juan, evlenmek arzusun
da olsa da gene ispanya kanunları mu· 
cibince erginlik yaşı olan yirmi tiçe gi
rinceye kadar bekliyecektir. Kıra} Al
fons'un tahttan çekilmesinden evet 
prens Juan'a İspanya tahtının varisi na
zariyle bakılırdı. Gene bir gün tahta 
çıkması dilşUnüldüğü için prensin mu
hakkak bir prensesle evlenmesi gerek
li gösterilmektedir. 

Maamafih prens, delice aşk içinde • 
dir. Ve taç ve taht üzerindeki her tilrlU 
haklarından vazgeçerek bu izdivacı 
yapmak dileğindedir. 

Bir Deyli Meyl muhabiri prens 'Ju
an'la bir bahriye küçük zabiti olarak 
bulunduğu Ayrın Dük ingiliz zırhlısın
da görüşmUş ve kendisine ajansların 

nişanlandığından bahsettH<lerini söy1e-

HAKiMİYETİ MlLLIYE 

• 
1 g 

• 
1 

La Republik gazetesinde Piyer Do
minik yazıyor: 

Lö Popüler gazetesi zafer şarkıları 
çağırıyor ve bunda haklıdır; İngiliz 

işçileri belediye seçiminde mükemmel 
bir muvaffakiyet kazandılar. Hadise· 
yi münakaşa etmek Manş'ın öte yanın
da muhafazakfi.r oldukları zaman seçim
cilerin belediye üyelerini seçmek için 
zahmete katlanmak istemediklerini kay
detmek beyhudedir. Netiyceler mey· 
dan da. 

Esasen bu netiyceler, M. Makdo -
nald'ın başkanlığı altındaki birlik hU -
k<lmetinin zevalini teyit ediyorlar. Mu
hafazakarlar tek başlarına veya pek az 
farkla ekseriyeti teşkil ettikleri bir hü
kOmetin başında eski sosyafüıt M. Mak
donald'ı bırakmı lar!la hu ayrı bir me
seledir. Muhafazakar !ngiltere'nin, en 
vahim uluslararası münakaşalarda her 
ikisi de harptan önce adamları olan ve 
hadiselerin geride bırakmıs olduğu li
beral Saymen ve isçi Makdonald tara· 
fından temsil edilmiş olma"ına şaşıla -
bilir. Fakat in~iliz muhafazakarları -
nın aynı zamanda ulusçu. imparator -
Jukcu ve derin bir surette soysal bir 
hareketin ba ına gececek gücte adam. 
lan kendi aflarında bulam:ımış veva 
bulmak istememis oldukları bir kere da
ha rrörülüyor. Muhafazakarlar bugiin 
zaaflarının, tereddütlerinin. mesuliyet 
korkularının cezasını cekiyorlar. 

İlk bakışta, bu biizm icin nahoş bir 
şeydir. İngiliz hududunun Ren nehri 
iizerinde olduğunu söyliyen bir muha
fazakar. ve hatta muhafazakarların ön
deri M Baldvin'di. 

Ananevi olarak. belki de alman sos
yal- demokrasi,inin eski kudreti M. 
Makdonald neslinin adamlarını derin 
bir surette mütehassis ettiği için, işciler 
daima otnukça alman taraftarı kalmış. 
tardır. Bilakis, muhafazaklirlık ana. 
nesi oldukta uzun ıamandanberi Fran
sa ile ittif•ka veya anlaşmaya doğru 
cevrilmi ti. 

Fakat 1919 a doğru çok rafil>ette o -
lan fikirlerin zayıflayışınt da hesaba 
katmalıyız: Cenevre bu2iin dünkü e -
hemmiyetine malik de~ildir: sonra şu· 
nu da söylemeliyiz ki, İngiliz işçileri, 
iktidar mevkiine gelir gelmez gene iş
çi kalabilirler. fcı1<at inriliz olduklarım 
gösteriyorlar. tn~iltere'nin denizlerin 
veya hic olmazsa bazı denizlerin hfiki
mivetiT' · mhafaza etmesi liiıum1u ol -
duğu itin donanmavı azaltmaktan çe -
kiniyorlar: Cünkü Hindist.,n impara -
torlultun vUreğidir. Hindic;tan üzerin -
deki halı;irniyetlerini kıskançlıkla gü -
düvorlar Bu münasebetle şunu da kay
dedelim ki bfüUn komünist namzetler 
kıwbetmislerdir. 

Silahlanması il ikar olan Almanya 
vazivetin ardımiv1e, işçilerin, iktidar 
mevkiine J?e15eler de şimdi takip edilen 
sıyasadan başka bir .sıyasa yapamıya . 
caklarına inanılabilir. 

Buna inanmak için ayrı bir sebep de 
Hitler'in bir isçi inPitiz icin iki taraflı 
düşman oluşudur. Sıyasal hasım fakat 
aym zamanda ideolojik hasım. Devlet 
adamlan ne kadar otoriter !!ÖrünmUş o-

miştir. Prens, bunun üzerine uzun u
zun gillmliş ve sormuştur: 

- Hanfti kadınla? 

Muhabirin bu haberi. tekzip edip et
miyeceği hakkındaki !lorgusuna prens, 
kısaca şu cevabı vermiştir: 

- Ben tamamiyJe serbestim f 

Prens 21 yaşındadır. 
Aynı meseleyi bir de Leydi Stüvart'a 

soran gazete muhabiri, kendisinden şu 
cevabı almıştır: 

- Hiç aslı, esası yoktur. Böyle bir 
§ayfa nereden yol aldı, bilmiyorum. HA
Hi bundan bahsetmekte ne fayda var, 
anlıyamıyorum. Prens Juan: iki sene 
evci bur do fdi. Resmini Deyli Meyi 
gazetesinde gördüm. Şimdi zanneder -
aem. gemideki hizmetiyle meşguldUr. 

B<Syle ıılıız bir haberin gnzetelerde 
yer bulmnsı çok can sıkıcı bir geydir. 

Roma'd bulunan kıralın hususr ki
tibi bu haberin saçma olduğunu ve du
yunca kırnhn bununla eğlendiğini söy
lemiştir. 

Kızın babası, uzun zamandanberi İs· 
panya kıral hanedanının dostudur ve 
i!P taraf birbirini iyi tanırlar 

• • z e 
lurlaraa olsun, İngiltere ekseriya li

beral ideolojiye itaat etmiştir. 
Şu halde evelsi giinkU işçi zaferi bi

zi korkuya düşürmemelidir. Hatta bu, 
muhafazakarlığın yıkılışına alamet ol -
sa bile, oyunu kaybetmiş değiliz. Her 
şeye rağmen 1914 te İngiliz hUkOmeti 
liberaldi. 

Bununla beraber yarın Avam kama
rası feshedilir ve İ§çiler seçimden mu
zaffer çıkarlarsa mesele bUtün Avrupa 
için husust bir ehemmiyet alacaktır. 

CUnkU, Fransa ve bazı küçük devletler 
müstesna, bütün A vrupa'nın parlamen
to demokrasisinin içinde rol oynannya
cağı veya pek küçük bir rol oynıyacağı 
tecrübelerde selametini aradığı görü -
lecektir. Ve bu esnada İngiltere de 
kendi .elametinin c5ki sistemin (adiy
le analım) İngiliz sisteminin devamın
da arayacaktır. 

İn~ltere bakımından 
işcilerin kazancı 

Taymis ~azctc~i rey \'erenlerin 
pişmanlr~ı yakındır. diyor 
Amele partisinin zaferleri başlrğı al

tında 3 ikinciteşrin tarihli Taymis ga
zetesi ~u başmakaleyi yazıyor: 

"Belediye seçiminin netiycelerinden 
anlaşılıyor ki amele partisi Londra'da 
ve başka secim dairelerinde zafer ka -
zanmıştır. 

Londra'da bu parti, yirmi sekiz Uye
likten on be~ini önümilzdeki Uç yıl için 
kendi elinde tutacaktır. Bu suretle 
parti, bu seçime girerken beslediği bü
tün dileklerin gerçekleştiğini görmüş 

demektir. 
Şimdiye kadar bu partinin elinde 

bulunan on bir üyeliğe bu kere, dört 
tane daha katılmış, bu suretle bu mu
vaffakiyet, 1919 yılında kazanılan bü
yük seçim .zaferini de geçmiştir. 

Bazı bakımlardan bu ilerleyiş dik -
kate değer. 

Bezı seçim çevrelerinde her ne ka· 
dar a:nele tamamiyle kazanmış değiller
se de kendi muhaliflerinin kuvvetini 
kırmağa muvaffak olmuşlardır. 

Finsburi gibi bazı seçim çevrelerin
de ise eski 38 farkla ekalliyette kalan 
bu parti şimdi 38 farkla ekseriyet ka -
zanmış bulunuyor. 

Haknev çevresinde evelçe bir tek U
ye çıkarabilen parti, 9imdi kırk beş 

üye çıkardı. 

Vandevort'tan ise eskiden hiç Uye 
leri yokken bu defa ilk olarak zayrf bir 
şekilde olsa da, temsil edilmeğe başlan 
mışlardır. 

Bu seçim savaşında terakkici parti 
büsbütün ortadan çekitmeğe, belediye 
ıslahatçıları ise adam akıllı gerileme -
ğe mecbur olmuşlardır. 

Öteki §ehirlerde de amele partisinin 
aldığı reylerin arttığı görülüyor. 

Burnley'den de ilk defa olarak üye 
çıkarmışlardır. 

• .. Bu 'Seçimde bu zaferi kazanan teş
kilata bUyilk bir güven duymak gerek
tir. 

Bunların amaçlarının ulusal menfa
atlere uygun görmeyenler bile erken. 
den çahşmaP,a başlayıp işlerini sebatla 
takip eden böyle bir teşkilatı takdir et
mek mecburiyetinde kalırlar. 

Bu seçimde verilen reylerin şöylece bir 
kısa tahlilinden de anlaşılır ki bu defo 
amele partisine rey verenlerin yüzdesi, 
bundan evelki seçimlerdeki değersiz 

rakamlardan daha yüksektir. 

Belediye ıslahçıları herhalde hu ne
tiyccdcn rahatsız olacaklardır. 

Fulham'da bunların kazandığı hir 
zafer ehemmiyetliriir. Eve1ce buranın 
bt\tlln tlvelerl ameleye muhalif olanlar
dan ibaret iken şimdi ekseriyet amele
nin eline gecmiştir. 

Şura ını da kaydetmek gerektir ki 
bu zaferler, sadece parti teşkilatının 

iyi çalıstığını değil, aynı zamanda e 
çlcilerin bir sosyalist idaresinin ne de
mek olduğunu anlamadıklarını da gös· 
termektedir. Bundan dolayı aosyali t
ter teybinde kısmt uyanıklık yetmiye· 
cek ve ıo yalist belediyeciliğini yen -
mck yolunda vn eiriımek gereke -
cektir • 

Şurası gerçektir ki kısmi seçim me
bus seçiminin ne suret göstereceğini 
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liarşısında 
Vaşington ne diişüniiyor~ 
Vaşington'dan Londra'ya bildirildi

ğine göre Londra'da yapılmakta otan 

deniz konferansı ve japonlarm Mançu· 

ko'daki petrol sıyasaları orada alaka u· 

yandırmaktadır. 

Amerikalılar deniz kuvvetleri nisbe• 

tinin 1922 Vaşington konferansında ol· 

duğu gibi İngiltere, Amerika ve Japon 

ya için 5 -5-3 kalmasında ısrar eunel! 

dileğindedir. 

Bundan dolayı Japonya'nın yaptıra· 

cağı her Uç gemiye karşı Amerika be~ 

gemi yaptırmayı gerekli bulmaktadır. 

Hatta bu Londra ve Vaşington muahe

delerinin bilnyesini yıksa da böyle ya· 

pılacaktır. 

Amerika, kendisinin gerek Vaşing • 

ton, gerek Londra konferanslarında 

bir çok fedakarlıklar yaptığını, gene 

bu yolda mutedil bir hareket takip ede

ceğini, fakat hiç bir veçbile yukarki 

nisbetten ayrılmıyacağını söylemekte· 

dir. 

Amerika bütün dilnya filolarını:ıı to

najını artırmak istiyen bir plana taraf· 

tarlık etmek arzusunda değildir. 

Amerika, bütün dilnyadaki deniz 

kuvvetlerinin, kruvazörler ve tayyare 

gemileri hariç olmak üzere. her sınıf• 

tan yüzde yirmi nisbetinde indiriJme· 

si hususundaki teklifinde elan ayak di

remektedir. 

Bu tekliften kruvazörlerin hariç tu· 

tutmasına gelince İngiliz ticaret gemi· 

lerinden bir kısmının top taşıması 'VC 

iycabında kruvazör haline gelebilmesi 

iytibariyle, bu teklif İngiliz ve ame'" 

rikan menfaatlerine uygun düşmek iy• 

cap eder. 

Bundan baı;ka Amerika, gene f ngil· 

tere ile anla'jarak denizaltı gemilerini 

azaltmak ve bu gemileri bir müdafaa 

silahı tanımamak fikrindedir. 

Amerika, bundan ba ka İngiltere'nirt 

harp gemilerinin hacmini azaltmak hu

susunda fazla ısrar etmiyeceğine de 

kanidir. 

Vaşington'da İngilterc'nin japon ..,a· 

ziyetinin ve Amerika'nın büyük gemi· 

lcre olan ihtiyacının iyi kavrandığı kn· 

naati vardır. -
anlatmaz ve birinin netiycesi. ötekinin 

netivcesinden tamamiyle farklı olabilir• 

Fakat belediyeleri e?c geçirme)'e 

gayretleri sosyalistlerin biltUn hükfune• 

ti ele geçirmek yolundaki sava 1arını11 

bir haslangıcı sayılmak gerektir. 

Eski belediye idnrelerinin aldıkları 

iyi ve yerinde tedbirlerin mağlup otına· 

larına mani olacak bir zaman olduğu da 

söylenemez. M<"sela Battersea'da vazife• 

terini gayet iyi yapan ve ile yıl içinde 

bir lirada Uç ilin raddesinde fintları 

ucuzlaştıran belediye ıslahçıları da ye• 

ni seçimde muvaffak olamamışlar, yer· 

terinden tılmışlardır. 

Fakat bu yolda reylerini ku11anaf1" 

lar, alıştıkları fiatların arttığını göriirt· 

ce ne yaptıklarını anlayacaklardır. f;\' 

meselelerinde de sosyalistlerin iyi bir 

netivceye varacakları şüphelidir. 

Bu reylerin netiycesi şunu gösterir 

ki belediyelerde demokratça bir idare 

makinesini işletmek pek güç bir i'tit'· 

Bunun sarsıntısı görülecektir. 

Amele partisi, muhalifleri heyeca11
: 

lı, teşkilatlı bir hale gelince kuv11et1
1 

rakip olacaklardı~ 

Teşkilat, seçicileri hakikatin ktıyıısıl 
ba rna kadar götürebilir. Fakat onl11

'" 
·rı 

su içiremez. Bundan başka scçictlct1 

cahillik ve alakasızlık yUzünden bıJ ,,., 
ziycte dUştUklerini hoş gönnenin de 

faydası yoktur. 
1 

SözUn kısası, bu seçiciler kendiler 
1 

ne layık olan belediye üyelerine k•' 

vuşmuşlardrr. Amele partisine ~! 
verenler de, bUsbütUn rey venneycn 

de yaptıklarına pişman olacak kadaı 
y~· 

,a yacaklardır. 
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Gagauz türklerine dair Naşit Hakkı 

Beyin Ankara radyosunda bir konfe
ran-sını dinledik. Daha evel de bir yazı
nın türkce tercümesini Akşam gazete-
inde okumuş idim. Epey zamandır bu 

t'" llrkler hakkında bir yazı hazırlamak 
~rzusunda olduğumdan yukarda zikret
tigiın iki hadise bana bu fırsatı verdi. 

Rıristiyan ortodoks olan Gagauzlar 
'Bulgaristan'ın şimalinde pek az mik
tarda bulunmaktadır. Daha kesif küt
leleri daha şimaldedir. Bulgaristan'da 
Varna'nın ~imalinde Kestriç köyünde 
ekseriyeti teşkil etmektedirler. Bu mev
kiin etrafında da Caferli, Yeniköy, Ce· 
"izli gibi köylerde de gene gagauzlara 
tesadüf olunmaktadır. Bunlardan ma -
ada XVUI inci asrın sonlarında ve 
Xıx uncu asrın başlarında Besarabya
dan hicret etmiş gagauzlar da vardır; 
Dobruca'da da gagauz1arın bulunduk
larını kaydettikten sonra bu türk so -
Yunun buralara nerelerden ve ne za -
lllanları geldiğini araştırmağa çalışa
lı:rn: 

Gerek Bulgaristan'ın ve gerek Ro -
ltıanya'da bulunan türklerin menşeleri 
artık tamamiyle malQm bir keyfiyet 
ise de yalnız gagauzlarla Deli Onnan 
türklerinin bu havaliye nerelerden gel
diği rneselesi h§UI muhtacı tetkik bit 
halde kalmaktadır. Buralardaki bazı 
tUrk camiaları arasındaki ağızdan ağıza 
intikal eden ananeye göre bu türkler 

Anadoludan ve Kastamonu vilayetin -

ıı .. n buraya gelmişlerdir. Bu rivayeti 

e~ela Gadiyanov zikretmiş, sonra tah
kika lüzı..m görmeden Romansky de 
tekrarlamıştı. Şkorpil kardeşler de 
l>eli Orman tilrklerinin Proto - bulgar 
Yani alaYlasmam~ bulgar tUrklerinin 
baırivesi telakki etmektedirler. 

ra 
Su mesele ile ciddi bir surette uğ -
n ve gagaudar hakkında çok kıy -

tnetti tetkikleri le tanınan Moşkov ge
rek Deli Orman ve gerek gagauz tilrk
ler· · hu ının mencteleriyle de uğrşamış ve bu 

1 
susta ilmi bir netiyceye varmağa ça -

~~ıştır. Moşkov'a ı;öre bu türk1er 
ŞnnaJden, Karadeniıdn şimalinden bu
::ı.ra ~elmislerdir. Gagauzlar da Oğuz 

klerınden bir lı:ısmı olup Balkanlara 
tııiyJattan sonra 1064 te gelmişlerdir. 
~eli Orman türkleri ise Peç_enek tilrk
~rinin bakiyesidir. Bu noktayı teyit 

; en Bizans tarihleridir. Gerek Oğuz
olrrn ve gerek Peçeneklerin Bizans ile 

an ın" 
1 una.,e1'atını ve bu havalide yer-
e~ti,.na·-· . • • 

d '"'ını pene hı~ans tarihlerı kay-
ı:-tti1-Je · . . ' rı ır .. n bugün bu haavlide otu-

r ları k'I • 
1l> es ı erın evlatları telakki et-

ek ta i- .. .. kt d. ti ı gorunme e ır. 1055 senele-

t • ~de Pecel"eklerin Dobruca'da yerleş
ırılr'I · . . 

i 1 
ını de bildiğimiz için bu tarzr 

:ılı bize mülayim gibi gelir ise de 
nların b" . • . - 1- d.. . . hrj . ırısının mus uman, ıgennın 

~1'nın k lmasmm sebebini hallet -
-le ivc2n eder. 

JirereJt · .. k 
~r· • T ıse ~agauzlarr Kuman tur -

ının bak· i .1 ıyesi saymaktadır. Moğol 

..,, 
1 ası rrasında buralara çekilmişler 

tin~ zamandanberi buralarda safiyetle
~o ... a~u~~fa ?a etmişlerdir. Profesör 
nın skı 15<? bu tetkiklerinin bir kısmı-

't!:-.""W 
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tJsşit Hskkı Beye: 

ribin verdiği delillere dayandığını hiç 
birisinin de ispatı imkanSJz elduğunu 
söyliyerek bu ciheti tetkik için başka 
bir yola baş vurmak lazım geldiğini 
söylemektedir. Bu yolun da dil tetkik
leri olabileceğini ileri süren Kovalski 
bu husustaki tetkiklerini de 1931 de 
Leydc'de toplanan beynelmilel müsteş
rikler kongresinde okumuştur . 

Buralardaki türklerin dilleri hakkın
da tetkik yapanlar arasında da Mlade -
dcnov ve bilhassa Cilingirov gibi ze
vatı bulmaktayız. Sofya üniversitesi 
türk dili lektörü olan Gadiyanov da 
1910 -1911 senelerinde imali Bulga
ristan'da dolaşarak buralardaki türklcri 
etnoğrafi ve dil bakımından araştırmış 
ve mühim iki rapor çıkarmıştır. 

Profesör Nemeth de iki sene evel 
buralarda ara~tmnaya çıkmış olup he
nüz araştırmalarının netiycelerini çı • 
karmamış ise de bana yazdığı bir mek
tupta bura türklerinin lehçeleri tam'!l
miyle Anadolu lehçesiyle birleştiğini 

yazmaktadır. Kovalski ise mezkQr kon
grede otiuduğu tetkikinde bu ciheti iyi
ce araştırarak bazı mühim noktalar tes
bit etmektedir. 

Yukarda söylediğimiz gibi bu hava

li tUrkleri kendilerinin Anadoludan 
geldiklerine inanmışlar ve b>ı hususta 
bir anane ağızdan ağıza yıllardanberi 

devam edip durmuştur. Halbuki tari
hi vakalar arasında Osman oğullarının 
bı·raları istilasından başka An:ıdoıudan 

buraya türk kütlelerinin geçtiğini gör
memekteyiz. Yalnız bir vesiyka Osman 
oğullarından evel Selçuk oğulları zama
nında bir kısım türklerin Rumeliye 
geçtiğini gösterdiği için dikkate şa -
yandır: Sultan Süleyman'ın şehnameci-

si olan Seyit Lokman Selçuk oğullan 
zamanında Anadoludan Saru Saltık atlı 
birisinin riyasetinde bir takım türk o
balarının Rumeliyc geçtiğini anlatan 
Oğuzname'dcn naklen bir küçük risale 
yazmqtır; ki bu risale Viyana milli 
kütilphanesinde elime geçmişti. Bura -
da Saru Saltık bazı türk obalariyle Ru
meline geçip Dobnıca nevahisinde sa· 
kin oldu,, ibaresi yazılı olduğu gibi bu
nun biraz tafsilatına da tesadüf olunur. 
Fakat bu türk obalarının hristiyan o -
lan gagau.zların ecdadı olmaları imkan
sız olduğu için belki Deli Orman türk
lerinin ceddi olabilirler • 

Hafızam yanılmıyorsa bir kaç sene 
evel Edirne'de çıkan bir gazetede de 

' bu m::v.zua dair bir makale okumuştum; 
bu muharririn de aynı noktayı ileri sür
müş olduğunu zannediyorum. Maama
fih şurasını tekrarlamak lazımdır: ki 
Saru Saltrk türklerinin hıristiyan gaga
uzlarla hiç bir alakası olmadığı sarih
tir. 

Gagauz türkleri hakkında bizde ma
atteesssüf hemen biç bir neşriyat ya -
pılmamıştır diyebiliriz. Benim Türk 
Dünyası atlı kitabımda da bu bahsin 
noksanlığı göze çarpar. Maamafih bu 
eserde yalnız bu türkler değil Kıbns 

türk1eri, Lehistan türkleri, Yugoslavya 
ve Yunanistan'daki türkler bahn de 
noksandır. Kitabımın ikinci tabını ya- ı 
parken bütün bu noktalan tamamlama
ğa çalışacağım. GagaU% türlcleri hak -

HAKJMIYETI MILLIYE 

Türkiyede atlı spor 

Kulüp ve Sipahi Ocağı 
beraber çalışacaklar 
Türkiye Atlı Spor Cemiyeti umu

mi idare heyeti dün Ziraat Vekili ve 
Atlı Spor Kulübü Reisi Muhlis Beyin 
reisliğinde toplanmış, ve kulübü alaka
dar eden birçok işleri konu~uştur. 
Dünkü toplantıda, karara bağlanan iş· 
lcr arasında mUhim olarak şunlar var
dır: 

- Kulübe, Macar Başvekili M. Göm
böş tarafından hediye edilen, 26 av kö
peği, derhal getirilecek köpeklerin ü
retilmesi ve bunlardan ve yavruların

dan domuz avlarında istifade edilmesi 
iç.in tedbirler alınacaktır. Umumi idare 
heyeti bu tedbirleri kısmen tesbit et
~. kısmen de, kulüp merkez idare ve 
spor heyetlerine brrakmıştır. 

- Türkiye Atlı Spor kulfibilnün 
lstanbul'daki Sipahi Ocağı ile beraber 
çal~ası, iki kutup azasından her bi
rinin diğerinde de tabii aza olarak te
lakki edilmesi, ve kulüp azalarının iki 
müessese vasıtalarından kulübün asli 
azaları olarak, istifade etmeleri hak
kında, Sipahi Ocağı reisi Atıf Bey ta
rafından yazı ile yapılan teklif kabul 
edilmiştir. Bu karara göre, Ankara'dan 
1stanbul'a. 1stanbul'dan Ankara'ya gi· 
decek. her aza, bulundukları yerlerde
ki kulüplerin manejlerinden. ahırların 
dan. parklarından, hiç bir şey ödeme
den, istifade edebileceklerdir. 

- Kulüp azalarının biribirleriyle 
daha sık temasları için, Anadolu kulil
bünün tahsis edilecek salonlarında haf 
tada bir gün toplanılmasına karar ve
rilmiştir. 

Kulüp, yaz mevsiminde tatil edilen 
toplu binişlere tekrar başlamıştır. Bu
gün ikinci bini yapılacaktır. 

Bu~r top oyunu 
Bugün Ankara Giictl alanında saat 

ondan itibaren Ankara mmtaka!ı ayak 
topu birinciliklerine devam edilecek
tir ve günün en zorlu oyunu da saat 
14 buçukta 1932-1933 birincisi Gençler 
Birliği ile 933-934 birincisi Çankaya a
rasında yapılacaktır. 

Gençler Birliği bu yıl birincilikle
rine çalışmış bir halde gireceğini. A
teş - Güneşli oyunculara karşı oyna
mış olduğu Ustün oyunla gösteımi§ 

oldu. 

Çankayalılar da daha bil' hafta evel 
Türkiye birinciliklerinden döndüler. 
Konya'da Eskişehir ve Afyonlu rakip
lerine karşı üstün oyunları ve Bursa'da 
Türkiye birincisi Beşiktaşa karJr aldı
ğı netice göz önüne getirilirse bu genç 
lerin de yabana atılmaz bir güçte oldu
ğu meydana çıkar. Acaba bugün hangi 
takım galip gelecektir? Çankayalılar 

kında bu kısa yazıyı yazdırmağa vesile 
olan Naşit Hakkı Beye teşekkür ile o
rada topladığı materyalı neşretmelerl
ni de bilhassa rica ederim. 

HÜSEYiN NAMIK 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Celilesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Un.. m 
Müdürlüğünden: 

64 kalem evrakı matbua kac;ıt ve levazımı t~raıımız

dan verilmek üzere acık münakasa suretiyle zq ·kinci tec;
rin 1934 perşembe günü saat 14 te Galatada Karamurta
fapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde müteşekkil komisyonda ihalesi icra kılınacağından 
taliplerin sartname ve nümunelerini S?:Örmek icin nkara
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat 
Muhasipli~i ile mezkur merkez bastabioliğine müracaat-
ları. (3365) 8-5125 

Hilalahmer f\~erkezi Umumisinden: 
Eskişehir merkez ambannda: Tunç ve mermer havan. 

sırlı testiler saç sandık, müstamel muhtelif sediye ve ara
ba demirle~ müstamel galvaniz saç parçalan, otomobil 
şaseleri, dökme soba hurdaları 10 ikinci teşrinde, eski ip 
ve hortum ve çuval ve muhtelif bez ve sediye bezi 11 ikin
ci teşrinde, Galvaniz varil, başlıklı eğer takımları, ayarlI 
kalay; Torna, znnpara, makkap tezgahlan 12 ikinci tes
rinde, muhtelif somun anahtarları, demir çekiç ve torna
vidalar, bidonlar, zunpara kağıdı ve saire 13 ikinci teşrin 
1934 tarihlerinde satılacağından taliplerin müracaatlan. 

8-5127 

Ankara İnhisarlar 
Başmiidürlü~den: 

Çogul Tuz ambarlarının esaslı tamiratı 4. 1 ı. 934 tarı
hinden itibaren yirmi gün müddetle açık münakasaya ko
nulmuştur. Keşif ve şa-tnameyi görmek ve daha ziyade 
tafsilat almak istiyenler her gün başmüdürlük münakasa 
komisyonuna ve şartnamesi mucibince yapmrya talip olan
lar ihale günü olan 24. 11. 934 tarihinden cvel saat on beşe 
kadar muvakkat teminat olan (82) lira 24 kuruşu başmü
dürlük veznesine nakten yatırdığına dair makbuz ibraz et-
meğe mecburdurlar. (3311) 8-5072 

röner dolap 
Döner dolap 

Türkiye'de görülmemiş hususi surette Ankara ser
gisi için HARAÇÇI ZADELERİN yaptığı döner do
labr sergide mutlak görünüz. Müstesna bir eserdir. 
Tavsiye ederiz. 8-5116 
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atılgan, girgin ve çok nefeslidirler. 
Gençler Birliği için, zayıf tarafları yal 
nız boylarının küçüklüğüdür, denile
bilir. Şayet yerden ve açıklariyle oy
narlarsa gençler birliğinin ağır gördü
ğümüz mUdafaasına tehlike doğurabi

lirler. Gençler Birliğinin kalecisi ve 
yardımcıları takımlarının ve hatta An

kara'nın en kuvvetli kalecisi ve yar
dmıcılarıdır. Muhacimleri top oyunu
nu benimsemiş gençlerdir. İçlerinde 

Ali Rıza Bey gibi idareci bir oyuncu
nun bulunması bu gücü bir kat daha 
artırıyor. Zayıf taraftan yukarda da 
ip.ret ettiğimiz gibi müdafilerinde gör 
düğümüz vuruş kabiliyetinin ağırlığı
dır kl bu hal kendilerine tehlike olu
yor. Şayet bu eksiği tamamlarlarsa 
Çankaya'nın sayı yapmak fmkinmı 

azaltını1 olurlar. 

Bundan evci AnlCara Gllcll - Altın· 

ordu birinci takımları oyunları vardır. 
Hemen bu da ilk oyun kadar görUlme-

ğe değer. Altın ordu her gün biraz da
ha gilcüni\ artırmış bir takımdır. An· 
kara GücU karşısında alacağı eyi dere
ce birincilikler üzerinde düşünceleri 

altüst etmeğe k5fidir. 

Yarınki at koşuları 
Yarın sonbahar at koşularmın altın

cısı ve sonuncusu koşu alanında yapı
lacaktır. At koşularının sonu olduğu 

için yarış programı çok zengindir. Ya
rınki koşulara girecek atlar çetin bir 
imtihan geçirecek ve koşular heyccan
h olacaktır. 

Piyano aranıyor 
Yamn veya bütün kuyruklu eyi 

marka ve eyi halde bir piyano ki
ralatmak yahut satmak istiven
ler şartlanru telefonla matbaa
mızda (V. D) adresine bildirsin
ler. ~ ı ::tn:ın<'lerc. bir kısmının ta-
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~a • • • C1 • hav Y onu dınlerken içinden şunlan geçmyordu: Sız 
atınıza ku "f k lanı an rtulurken başka Katof'lar da lokomotı a-
arına 

J. a Yanıyor. başka Kiyo'lar ... ., 
tsor'un b • bi, d akıştan. sanki unutkanlık arzusuna uymuş gı-
ışarda k inb" ürl. ü gtirijJtiis.. -ayboldu: yolun ötesinde, limanın b ır t 

doğru ~·.dalgalarla beraber, güneşte parıldayan denize 
Bu gı.~ı~or gibi idi. May, Pey'in mektubunu düşünü

har·ad gtirultüler, japon ilkbaharının füsununa, insanların 
:ı. tklan b .. ·· l 
·ı·1ı~ Uttin emeklerle, gemilerle, vinçler e, otom~ 

ıtay. ;· d.~Yıp iş işliyen kalabalıkla cevap veriyordu. 
tl>'l to cy_ın "11cktubunu düşünüyordu: onun ölüleri bütün 
"c tıu P~o-ını kaphyan pazı kuvveti savaşı içinde çalışan 
~.. ç t ışı ha - ""k b" lltf cn· . yatın ta kendisi haline getirmiş huyu ır 
r •n ıra:ı · 
ltıın b esme sığınmışlardı. Gökyüzü, çam ormanla-
~- luid n d .. . . h r·r b .. 

: 1 rüı - .. n a guneş gıbı panldıyor. dallan a ı çe u-
~ tın Viigar vucutlarmı yalayarak geciyordu. Jisor, bu rüz-
ı e tu unrt b. a· . 'b" 

t, • .,: .. • ::ın ır ırmak gibi, zamanın ta ken ısı gı ı 

h ve i1 1~ clc>fa olar;:ık, kcnJini öliiıne yakh!•:tı 

ran zamanın onu dünyadan uzaklaştmnayıp bilakis dünya
y.a, sakin bir uzlaşma ile bağlamakta olduğunu duydu. Şeh
nn kenarında, birbirine girift duran vniçlere, denizdeki ge
~erle kayıklara, yollarda birer gölge gibi hareket eden 
ınsanlara baktı. "Hepsi ıstırap çekiyorlar,, diye düşündil. 
"Her biri mustariptir, çünkü düşünebilmektedir. Ta içte, 
2ihin insanı ezelilikte tasavvur edebiliyor ve hayat şuuru 
ancak ıstıraptır. Hayatı zihinle değil, afyonla düşünmeli. 

Bu ışık içinde dağılmış ıstıraplar, düşünce olmasaydı, orta

dan kaybolup giderlerdi-.,, Her şeyden ve hatta insanlık bile 
kendini tecrit et~ bir adam gibi minnetle çubuğunu ok-

şuyor ve göz kamaştırıcı güneş altında, her biri içinin en 
gizli yerinde saklı katillik kurdunu bağnııa basa basa ölü
me doğru yürüyen bütün bu meçhul kalabalığın tela§mı 
seyrediyordu. 

Gene düşündü: "Her insan bir delidir, fakat insanın alın 
yazısı dediğimiz şey, bu deliyi bütün aleme bağlamak için 
sarfedilcn emeklerden başka nedir ki ..• ,, Sisli gecede, aşağı
dan yukarı doğru aydınlanan Ferral'ın yüzü gözlerinin önü
ne geldi: "İnsan oğlu ilahe olmak hulyasmdadır •.. ,, 

Elli düdük birden havayı yırttı: o gün bayram arifesi 
idi ve iş o saatt ~ duruyordu.. Küçücük adamlar. ıehre giden 
dü., vob kovu1clu1ar ve hiraz sonra, uzak ve karanhk. bir 

klakson gürültüsü içinde, bütün yolu doldurdular: işçilerle 

patronlar, hep birden işten çıkıyorlardı. Bu kalabalık, uzak
tan seyredilen her kalabalığın tereddütlü hareketiyle, san
ki bir hücuma kalkıyordu. Jisor, gece olunca, kaynaklara 

doğru koşuşan hayvan sürülerini vaktiyle görmüştü: bun

lardan biri, bir kaçı, hepsi karanlıklar arttıkça azalan bir 

kuvvetle suya doğru koşarlardı. Hafızasında, afyon bunla

rın bu koşuşmalarına vahşi bir ahenk veriyordu ve uzaklar

da kaybolan insanlar, çıldmnışa benizyorlardı. Hafif, çok 
yüksek bulutlar koyurenk çamlann üzerinden geçiyor ve 
yavaş yavaş gökyüzünde dağılıp kayboluyorlardı. Jisor'a 
öyle geldi ki bunlardan bir kaçı, hani şu karşıda görün~er, 
onun tannnış ve sevmiş olduğu, sonra ölmüş adamlarm ~·: 
desi idi. İnsanlık kaba ve ağır, eti ile, kam ile, ıstırabı ilO 
kaba ve ağırdı ve bütün ölen her şey gibi kendi kendini ya· 
pışıyordu. Fakat kan da, et de, ıstırap da, hatta ölüm de, 
orada, yukarda, ışık içinde - musikinin sessiz gecede kay• 
boluverdiği gibi - kendi kendini emip yok ediyordu. Ka· 
ma'nın çaldığı çalgıyı hatırladı ve insan ıstırabının. t~pra
ğın terennümü gibi, gökyüzüne yükselip kaybol.?u~u 
s::ındı. Onda. yürcJi gibi saklı ve mübtez süt 'j:ı ı- ""nne, . , . 
1::ı.pteuiım;i, ı ...... J i ... nı olınıy .. n ı: ... n .. ,, c; .. 

( 
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Sergide Tiirk tütün ve cigaraları 
n~vl~t. inhi--.:ır1 türk topraklarım istismar için kurulmş olan rejiııin h~:t:ün eksik ve hatalarını tasfiye 

etmiş~ türk yurttaşının, türl{ işçisinin ve türk hazinesiuiıı menfaatlerine 

uygun her şeyi türl{ olan hir kurun1 yap mı~tır. 
Sergide dolaşmaJarımrza devam e

derken, inhisarlara tahsis edilen krs
mrn önünde bütün dikkatimizi hususi 
bir itina ile teksif etmemeğe imkan 
yoktur. Çünkü, cümhuriyet rejiminin 
kurduğu inhic;arlara giren tütün, ispir· 
to ve tuz gibi 'll'l1oc' !rin relirleri, :ı~

manh nevrinde 1 .. vl"'t;n borçla--na 
mukabil kapitülssyonlarr temsil e-den , 
ve bugün adr bile her türkün kalbinde 
kara hatıralar uyandıran "düyunu u
mumiye,, idaresine terkedilmişti. Bu 
müna~ebetle hatıralarımızda memleke
tımızın bir yarı-müstemleke devresi 
yaşadığı günlerle kayıtsız ve şartsız 
:ııüstakil cümhuriyet devrini mukaye
seli bir surette gözden geçirmek fay
dalı olacaktır. 

Tütün 
Yabancı menfaatlere yarıamak ve 

yabancı sermayelere pek karlı bir iş 
zemini bulmak maksadile 1883 te ku· · 
rulmuş olan "Müşterekülmenfaa İnhi
sarı Duhanı Devleti Aliyei Osmaniye,, 
müselsel terkipli admm bile türklükle 
alakası olmadığı için halk arasında kı
saca "Reji,, diye anılan bu müessese 
devlet içinde devlet kurmuş, yabancı 

sermaye mümessillerinden biri idi. 30 

yıl türk müstahsillerile türk ko1cula
rmı biribirine kırdırarak halkın dişin
den, tırnağından kopardığile yüzde üç 
faizin bir fevkaladelik olduğu devir· 
lerde hissedarlarına yüzde 12 ye kadar 
yüksek faiz dağıtmış ve yüzlerce ya
bancı memuru en yük.;ek bir lüks için
de yaşatmış olan reji, türk bünyesini 
kemiren mikroplardan biri idi. 

Rejinin ökonomik hayatımızda oy
nadığı kötü rolü idraksiz osmanh hil· 
kiimeti bile idrak etmişti, bu rol o de
rece kötü idi. Fakat kapitülasyonlarda 
eli, kolu bağlı bulunan imparatorluk, 
adındaki şaşaalı 'büyüklüğe rağmen bir 
şirketi yola getirmeğe bile muvaffak 
olamamıştır. 

Türk topraklarında, müstemlekelerin 
de yaptıkları gibi hareket etmek isti
yen yabancı şirketlerden birçoğu gibi 
rejiyi de ortadan kaldırarak tarihe 
mal eden ciimhuriyet rejimi olmuştur. 

"Reji, ekseriya, tesisinden önce 

mevcut olan bandrol sistemi kadar bile 
hükumete gelir temin etmediği gibi 
türk tütüncülüğünü yük!eltmek husu
sunda kendisine düşen vazifeleri de 
ihmal etti. Memleketin en mühim ge
lir kaynaklarını intizamsızlıktan kur-

turmak için esaslı icraata geçmek lü
zumunu anlıyan cümhuriyet hükumeti 
1925 senesi reji şirketinin imtiyazını 

ve teşkilatını satın aldı. Tütün inhisa
rmın cümhuriyetten önce ve sonra ha
zineye temin ettiği geliri şu mukaye
seli istatistikten tetkik etmek söyle
diklerimizin doğruluğunu anlamak 
için kafidir: 

Tütün inhisannın hazineye verdiği 
reji zamanı 

1923 4,650,867 
1924 3,355,306 

Devlet zamanı 
1925 9,525,171 
1926 11,838,423 
1927 18,696,287 
1928 22,000.824 
1929 M,ooo.oor 
1930 23,500,001 
1931 21,080,00l 
1932 20,100,00l 

'1 :epe tecrübe istasıyônunda bir tarla muhtelif dnslerin tohumları biribiryle 
karışmaması için tütünlerin başları örtülmüştür. 

Bu rakamlardan da anlaşılıyor ki 
devlet inhisarı 1929 da. rejinin hazineye 
1924 de verdiği paranın tam yedi buçuk 
mislini temin etmiştir. Ondan sonraki 
yıllaroa görülen nisbi azalmanın sebebi 
ise cihan buhranının bütün memlek~t -
lerde olduğu gibi Türkiye' de de müs. -
tehliklerin satın alma kabiliyetini azalt· 
mış olmasında aramahdrr. Mikdar itiba
riyle satış azalmamış, bilakis artmıştır. 

Fakat alıcılar şahsi bütçelerinin daral
ması yüzünden daha ucuz nevileri ter
cih ettikleri için satış tutarı bir mikdar 
azalmıshr. 'Tütün inhisarı kurulur ku
rulmaz hazineye daha fazla varidat temi
ni için satışı artırmak imkanlarını ara
mış ve bunun için aldığı tedbirler az za
manda verimi çok artırmıştır. 

Reji son on sene zarfında ancak 
2.983.491 kilo işlenmiş tütün satabil -
mişti. Halbuki tütün inhisannm işlenmiş 
tütün satışı 1932 de 10.615.311 kiloya 
çıkmıştır. Satışın artması imalatın da 
çoğalmasını icap ettiriyordu: Reji zama
nında senede 2 milyon küsur kilo rad

desinde olan imalat 1932 de en ytiksek 

haddini, yani 11 .093 .972 kiloyu buldu. 

İmalatın artırılması için de her şeyden 

önce inhisar idaresi rejiden devralmış ol

du~u fabrikaların istihsal hbiliyetleri
ni fazlalaştırmak işine koyuldu. Eski ma
kineler en modern yeni makinelerle de
ğiştirildi. Bugün inhisarlar idaresi emrin 
deki bütün fabrikalarda ekserisi son sis-

tem olmak şartiyle 90 sığara yapmama 

kinesi, 41 kıyım makinesi, 48 cıgara pa· 

l:etleme makinesi, 42 tütün paketleme 

makinesi ki ceman 222 makine vardır. 

Bu tesisat sekiz saat mütemadiyen ça

lışmak şartiyle günde 30 milyon tane c1-

gara ve 28 bin kilo tütün imaline muk

tedirdir. Reji zamanında el ile yapılan 

paketleme işinde şimdi 99 makine çalı

şıyor. Bu itibarla türk idaresi teknik 
işinde de yabancı idaresini geride bırak

mrştır. Reji idaresinin fabrikaları işçinin 
sağlığı bakımından da geriydi. Tilrk işçi

sinin sağlığı işine büyük bir ehemmiyet 
veren devlet inhisarı kıyımhanede çalı-

şan işçilerin eskiden olduğu gibi tütün 
tozunu teneffüs ederek hastalanmaları

nın önüne geçmek için emme cihazlariy
le bu mahzuru ortadan kaldırdı. Bun
dan baska tütUnlerin temizliğini temin 

1 

için de~ ayrıca sıhhi tesisat ~vücude geti- j 
rilmiş, işçilere soysal ve saglrk yardım

ları için de teşkilat yapılmıştır. 
Devlet inhisarı tütünü yalnız bir ti

caret ve kazanç vasıtasr olarak değil bir 

memleket isi olarak ele aldığı için tiitün 

ekim işlerinin teknik bir surette ıslahr, 

inkişafına büyük bir ehemmiyet vermiş, 
hissedarlarına yüksek temettular dağıt

maktan başka bir şey düşünmemiş olan 
eski Reji idaresinin bu husustaki ihmal-

lerini tamir için çalışmasını çok sıkı tut

muştur. İnhis:ıra bağlı olan ziraat fen 
şubesi memleket tütün ekimini tanzim, 

kaliteyi artırmak ve tohumlukları ıslah, 

çiftçilere teknik çalışmayı öğretmek için 
gayret sarfetmektedir. Maltepe ve Sam
sun tohum ıstıfa istasiyonlannda elde 

edilen en iyi cins tohumluklar çiftçilere 

dağrtrlmıs ve birçok tütün mıntakalarına 

tohum temizleme makineleri gönderil

miştir. Tütün hastalıklariyle de geniş 

bir mücadeleye girişilmiş ve bu sahada 

büyük verimler ahnmıştır. 
İyi cıgara yapmak için yalnız tütün 

istihsalini ıslah etmek kafi değildirt tütü

nü iyi yerlerde depo etmek, ve stok ha

linde durduğu müddetçe bozulmamasına 

çalışmak gerektir. Devlet inhisarı bu hu

susu gözönlinde tutarak tütün depoları

nı modern bir tarzda ıslah etmiş ve vü

cude getirdiği yeni teşkilatla mahsulün 

bozulmadan saklanması imkanlarını te
min etmiştir. 

Tiitiin ve cigara nevileri 

Hatırlarda olduğu gibi reji şirketi 
zamanında piyasada ancak birkaç tür
lü tütün ve cigara vardı. Bütün mede-

ni memleketlerde her zevke ve her ke

seye göre pek çok çeşitler yapıldığı 

halde ''Reji., nin bu husustaki ihmali 

tiiı·k halkına ve türk müstehlikine kar
şı en büyük saygısızhktr. 

Devlet inhisarı bu eksiği de tamam
lamıs. eşi bulunmaz nefis tütünlerimiz
den her zevke ve her keseye uygun c:İ· 

rn ve tütün yapmıştır. Dünyanın 

eyi tütününden yapılmış olan Sipai · 

Ocağı ile başlıyan hususi mamulat ara
sında ucu fantazi veya ipek Gazi ciga

raları, tütünün içimine ayrı bir lezzet 
veren siyah kağıtlı Yaka, zıvanalr Sa
lon, muhte1if liiks cigaralardan mürek 
kep çeşit Boğaziçi Kulübü, Bey, Anka
ra. Tiirk Ocağı gibi lüks cigaralar var
dır. Bundan başka sipariş üzerine beş 
muhtelif harmandan ayrı cigaralar da 
yapılmakta ve bunlar istenildiği tak
dirde hıısusi markalar da konulmakta
dır. Kadın ve erkek için ayrı cigara 
kağıtlı paketler halinde satılan Yenice, 
cigaralarmı bizzat kendileri sarmak is
tiyenlere eyi bir nevi temin ediyor. 

Her paketin içine konulan kontrol 
kuponları, paket içinde bir kusur gö
rülecek olursa bunun bayie iadesine ve 

kupon numarasiyle de kusur sebebinin 

tahkik ve ortadan kaldmlmasma im-
, an verilmiştir 

U f'llZ ciıtara 

Nisbeten pahalı olan hususi çeşit· 
terden ayrr olarak halk için daha ucuı 
ce~itler çıkarılmaktadır. Sürümü pek 
fazla olan ve büyük kütlenin, askerin 
kövlünün ihtiyacını karşılıyan bu 
gr~pta 6 çesit cigara, 2 çeşil: pipo tütil· 
nü. 2 çeşit tömbeki ve bir enfiye ile 
15 çeşit cigara vardrr. 

Yalnız köylerin ihtiyacı için yapılan 
ve şehirlerde satılmryan ve sarfiyatı 
5 ~ilyon kiloyu geçen köylü cigarast 
Avrupa'nm ve belki de bütün dünya· 
nın en ucuz cigarasıdır. 20 tanelik pa· 
keti yalnız dört buçuk kuruştur. Bit 
kilo ekmek parasiyle en ucuz cigara· 
dan Yunanistan'da 10, Rulgaristan'da 
20, Romanya'da 18 tane alınabildiği 
halde Türkiye'de bu para ile 37 köylii 
cigarası alınabilir. Türkiye'den baska 
hic bir memlekette bir paket ci~ara bir 
kilo ekmekten daha ucuz deöildir. 

Yab<ıncı memle1'·eıll•rrle r:iı'h 
cigara.n 

Devlet inhisarı teşkil edildikten ve 
bilhassa inhisarlar idareleri bidc~tiril

dikten sonra hariçte türk mamuHitı ci· 
1 garalann revaç bulmaq irin ı_;ayn•t sar· 

fedilmiye başlanmıstır. Bıma daha zi· 
yade propaganda bakımından ehemmi· 
yet verilmektedir, Cün k;l yaprak ha· 
linde satılan tiirk tütünleri, :yabancı· 

lar tarafmdan ha!jka tütünlere kanıtı· 

rılmak suretivle sarfc.dilmekte ve ya· 
hancı memleketler halkına haikt tUti 
tütününün lezzet ve değeri tanıtıbna· 

maktadır. Devlet İnhisarı ttlr:k dgara· 
tarının satışını temin eden İngiltere, 
İsvicre, ve Iraktta hususi iymalathane
Jer ~ücuda getirmiş. ve Norveç, İsveç, 
Danimarka, Hollanda. Fransa, Maca· 
ristan, İtalya, Mısır, Snriye, Filistin 
ve Hicazda satış acente liklcri tesis et· 
miştir. Bundan başka birçok büyük ser 
gilere iştirak ederek, broşürler ve afiş· 
ler bastırıp dağıtarak bu yolda müspet 
propagandalara girişmiştir. Bu propa· 
gandalar şimdiden eyi neticeler ver· 
miye başlamıştır. İşte sergideki tUtUtı 
kısmı bize bu kısa tarihçeyi hatırlattı. 
Yarın da ispirto ve ispirtolu içkilerle, 
tuz ve barut kısımlarını tetkik edece· 
~iz. 

Cfi:ı!i F:!.hri' .. rmda SrJaca pa!cetle me m:ıkinc!cri s~!~·m·-"n l !r 
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üdf rlüiiünden: 
1 - Senıs;paşa deposunda tiitünleri gazla isterlize et

Tnek için komigasiyon tesisatı kapalı zarf usulile münakasa
Ya konıılmuştur. 

2 - Fenni sartnameler!yle planları Cibalide Levazım 
ve müh-., cıat subesinden alınacaktır. 

.. 3 - Münaka:;a 1-12-934 taril'ıine müsadif cumartesi. gü
~u saat (H' te Cihalide l..eva?.ım ve mübayaat şubesınde 
tcra kıl rnacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında vapılac.,ö-ından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
f~~niyemizce tPtktkİ icin miinakaSa gününden )aaka) on 
gtjn evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakac;aya istirak edebilecek olanlar yukarda 
tavin ohman gün vt> cıaatte kanuna uv~un olmak üzere fi
a !ı teklifn:ıme ile o/n 7.S mıwakkat teminat parasını ko-
ttıısyona tevdi etmelidir. (7214) 8-4922 

İ tanhul 
. ,. 
~ 

•• •• •• w •• 

11 ır ıoıın ~ı : 

Mercanağa mahallesinin Cakmakcılar yokuşunda kain 
3840 metre mur<'bhaı arsa ü:r.erine mebni dört katta altmrş 
oda ve altında dokuz dükkanı müştemit Yusufyan hanı· 
nın 240 hisse ivtfüariv1f" hazineve ait 30 hissesi bedeli iki 
~ene. ve iki müsavi taksitte verllmek sartivle 15675 lira 
ıerınden kapalı zarf ust1liyle ı 1. t l. 934 pazar günü saat 

on a·· t . ortte satılaccıktır. steklilerin yevm ve saatı mez · 
l'cOra kadar 1176 liralık teminat mektuplarivle tekJifna. 
ll'lelerini komisyon riyasetine tevdileri. (6760) 8-4746 

------------------------------------------------
inh·sar aı· 

as 
':t 

den 
• Ankara orman çiftliğinde yeniden yapılacak memur 

hınası pazarlıkla münakasaya konulmuştur. Bedeli kesfi 
~5863) lira (27) kuruş olup keşifnameyi almak istiyenler 
Uç lira mukabilinde alacakları gihi ihaleden evel o/o 7,5 te
minatı muvakkate vereceklerdir. İhale günü 6-12-934 per
§ernbe günü saat on beştedir. İsteklilerin başmüdürtiikte 
ll'lilteşekkil ahm satım komisyonuna müracaatları. 

(3340) 8--5113 

An rara · isarlar 

Basınüdürlügu"" ·· nden: ., 
AkÇakoyuntu tuzlasının tuz ambarlannm tamiri açık mü-
2~akasaya yirmi gün miiddet le konulmuştur. fha!e }Ünü 

-ll-934 sah günü saat on beştedir. Sartnameyı gonnek 
~~ .. f.azla ma1Umat almak istiyenler İnhisarlar Basmüdür-

--:_une müracaatları. (3329) 8-5093 

Dinar Belediye Reisliğinden: 
Yapı ve yollar kanununım birinci ve ikinci maddeleri

~e ~evfikan yapılacak merrı leket haritası ve müstakb~l 
arıtası tahminen 300 hektar olup beher hektara tahmı -

nen on üç lira bede1Je ve kapalı zarf usuliyle münakasa -
ia tıkarılmış ise de talibi cıkmadığ"mdan münak~sa~ın~n 

1· 11. 934 pazar günü saat 14 te icrasına karar verılmıştır. 
Teklifler muvafık görüldüğü ~akdirde ihalesi yapıla

~aktır. İstiyen1er şartnameleri Ankara. İstanbul, İzmir 
./ Afyon be1ediye1erinde görebilirler. Taliplerin depo -

0
;tolariyte birlikte Dinar belediyesine müracaattan ilan 
~ur. (3257) 8--5010 

İstanbul p T. T. Binalar 
• 

ve I-ı vazını Müdürlüğünden: 
t .. 1 _relefon c:ebekeleri ihtiyacı olan "50.000" metre Haketel 

'" ıle "lo • "' k'll" h kablo O 'bin metre cift ve "50.000" metre tek na 1 1 sa ra 
ko su kapalı zarf usuliy1e münaka~ava konulmuştur. ~ez · 
JJı{ ll'lalzenıenin "26 ikinci teşrin 1934'' tarihinde ihalesı va· 

acabna · · · · h ·· n sart · tıa?ll • an taltplenn sartname almak ıçın ergu • . 
tllirı erlekı tarifat dahiJinıie ihzar P.dilecek teklifnamP. ve ~e 
l'>lUııt~tl~n ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkOr tarıhe 
bin~ dıf Pazartesi ~ünü saat 14 de Beyoğlu Posta Telgraf 

sının 3 i.incü katmda mübaya komisvonuna müracaattan 

~ 8-4135 

Ankara Etnografya 
t!u . . Müzesi Miidürlü~nden : 

••ır .. 
1 

.ıemızın orta avlusunun kapatılması ve dıger aksa-
4{ n t . • • .. 

tııüarı amıratı 10-1 l-934 tarihinden itibaren yınnı gun 
tı1r 1 et.le! ve kapalı .zarf usuliyle münakasaya konulmuş
:P,ıı~nri~t rak ;dccek talipler fenni şartnameyi alma~ . için 
lhaıe .Vekaleti ins.aat dairesine müracaat edebılırler. 
3~12~g;ılayet idare heY.eti mübavaa komisyonu tarafından 

4 Pazartesi günü sa~ 15 te yapılacaktır. (3354) 
8-5124 

1\1 illi 1\1 üdafaa \1 ekalt>li 
salın nlma komisyonu 

Darılan. 

İLAN 
İstanbul K. lığına bağlı 

kıtaat için 200 ton un kapah 
bürüm yolu ite satın alına
caktır. Ü zerine kalması 11 
ikinci teşrin 1934 persembe 
günü saat 15.30 dadır. İstek
lilerin bağlığını ve örneği
ni görmek için her gün ve 
eksiltmeye girmek icin de 
o gün ve saatinde dilek o
kuntu ve pey akcelerile Fın
dıklıdaki komisyona bas
vurnıaJarı. (3086) 8-4744 

1t.AN 
İstanbul K. lığına bağh 

k1taat ihtiyacı icin 96 ton 
kuru fasulye kapah büriim 
yolivle alınacaktrr. Ü zerine 
bırakılması 21-2. Tes.- 934 
carşamba günü saat 15 te
dir. İstekliler haO-hlığım 
görmek icin her gün ve 
eksiltmeğe girmek icin de 
be11i gün ve saatinde dilek 
okuntulan ve pey akçeleri 
ile Fmdıkh'claki komisyona 
baş vunnalan (3150) 

8-4828 

CAÔ 
Kesismesine istekli cık

mıyan 50 ton hint vai'Yımn 
kesismesi 14. l 1. 934 Çar -
sambr. günii saat 10,30 da
dır. Bağlılığını görecekler 
her friin. kesismiye girecek
ler de belli gün ve saatin
de pey al<çelerivle M M.V. 
SA.AL. Ko.na başvunnala-
n. (3282) 8-5037 

CAG 
Döı tyol'daki asker için 

kaoah biirüm yöndemivle 
150 hin kilo ekmek <>'<sitt
meve cıkanlmıc;tır. Üzeri
ne bırakr1ması 25. 2.Tcş. 934 
Pazar günüdür. 
İstekliJerin haP.hlı~ım gör
mek icin her gün, eksiltme
ve girt?ceklerin ne belli gün 
de dilek bitikleri ve pey 
akceleriyle Dörtyol'rlaki ko 
misvona basvurma1Cln . 

(3286) 8-5041 

CAG 
(7400) metre Manc; teli

nin pazarh<Yına istekli çık
mamıstır. Pazarlığı 10. 1 l. 
934 günii saat 14 e bırakıl
mıstır. Ba<Yhh~mı görmek 
istiyenlerin her giin, pazar
hğa gireceklerin de o gün 
ve ~:ı~tinde nev akl"eleriyle 
l'tf. M. V. SA.AI.. Ko.nuna 
başvurmaları. (3284) 

8-5039 

CAG 
Ordu icin 65 Km. ateşle-

. me kaplu ve Robinlrri acık 
eksiltme ile 24. 11. 934 gü -
nü saat 10 da alınacaktır. 
İsteklilerin ömeP.inin bağ -
lantısmı görmek icn her gün 
komisyona başvurm;llan. 
(3269) 8--4995 

CAG 
3500 adet yerli fabrikalar 

. rıamulatrndan A. Mt. komp
le semer ke~isme ile satın 
alınacaktır. Üzerine bırakıl
ması 17. 11. 934 cumartesi 
~ünü saat 11 dedir. İstekli
lerin baitlıhğı ite örneğini 
g-önnek için her gün ve ke
sismesine gireceklerin ne 
v:ıktmda pey akçeleriyle M. 
M. V. satmalma komisvo • 
nuna baş vurmaları. (3347) 

8- 5119 

Kiralık ve Satılık e\ 
Yenişehirde Orduevi'nin 

arkasında konforlu, hususi 
tertibatlı, fevkalade kulla -
nışh ve üstüne daha bir kaç 
kat yapılmağa mütehammil, 
müstakil bir ev kiralıktır. 
(Müsait şarta karşı da satı -
labilir.) 

Gümrük Zat işleri müdü
rü Safi Beyden sorula. 

8-5111 

1htiyarlıkta zen
gin olmak müm -
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun
dan (10.000) lira 
kazanmıştır. 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

Ankara Levazım amirli~i 
salın alma komisyonu 

ilan farı. 

İLAN 

İzmit için 21400, Darıca 
için 13200, Tuzla için 4400 
ki ceman 39000 kilo patate
sin acık münakasası 26 teş
rinisani 934 pa7.artesi günü 
saat 10 dadır. Sartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
taliplerin de betti saatte te
minatlariyle birlikte İzmit 
satmalma komisyonuna mü
racaatları. (3240) 8-4969 

fT AN 

İzmit icin 10650, Darıca 
icin 4950, Tuzla için 3850 ki 
ceman 19450 kilo kuru so -
ğ'an açık münakasası 24 tcs
rinisan; Q34 cumartesi günü 
saat 10 dadır. taliolerin te
minatfariyJe birlikte belli 
saatte İzmit satmalma ko -
misyom n miiracaatlan. 

(3242) 8-4970 
fI.AN 

Darica'daki kıtaat için 
34 ton kuru fasulyenin açık 
münakasası 25 teşrinisani 
934 pazar günü saat on<la -
dır. Talipleri teminatlariy
le birlikte be1li saatte ! zmit 
Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3244) 

8-4972 
İLAN 

Haydarpaşa Hastahanesi 
ihtiyacı için 800 ton Lava
marin kömilrünün 14-11-934 
~arşamba günü saat l 4 te 
kapalı zarf usulivle ihalesi 
yamlacaktır. İsteklilerin 
he11i f{i.inde teminatlariyle 
b!r1ikte teklif mektuplariy
le Selimiye'de satmalma ko 
misyonuna müracaatları 

(3122) 8---4805 
1LAN 

Bes yüz elti bin kilo un 
ltanalr zarf günü verilen fiat 
ga1i görülmüstiir. Pazarlığı 
1 O teşrinisani 934 cumartesi 
günü saat on bestedir. Sart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de teminatlarlyle beraber 
Ankar<' Levazım Amirliği 
satınal""la komisyonu riya -
setine eelmeJeri. (3334) 

8---5108 
n.AN 

Hadımköyji kıtaat ihtiya-

<> lTnT~ 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
2000 KİLO ÇİG BEZİR 

'i TON ÇİNKO LEVHA 
14 2. Teş. 934 

14 2. Teş. 934 
KAY AS FABRİKASINDA YAPI
LACAK KALORİFER TESİSATI 15 2. Teş. 934 

Yukardaki malzeme inşaat ayn ayrı pazarlık suretiyhı 
hizalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3335) 8-5109 

2400 KİLO KURU FASULYE ) 
1300 ,, NOHUT 
1000 ,, KURU SOGAN 

} 
) 

1000 ,, PATATES 
700 ,, BULGUR 

) 15-II. teş-934 
) 

4 ADET HAMIZA MUKA V1M 
DEKABA J TEKNESİ 15/11/9.1<+ 

ı 2/ 2. teş/ 934 13400 KİLO SUT KOSTİK 
88,972 METRE MİKABI 3 KALEM 

KERESTE 15/ 2. teş/934 
MUHTELİF BEZ 17 /II. teş/934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle hl· 
zaJarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir, 
Taliplerin teminat ile müracaatları (3353) 8-5121 

cı icin 200 ton un kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 29 ikinci teşrin 934 
tedir. Sartnamesini gönnek 
istiyenlerin her gün taliple
rin de belli saatten evel te
minat ve teklif mektuola
riyle Hrlikte belli saatten 
evet Hadımköy müstahkem 
mevki satınalma komisvo
nuna müracaatları. (3358) 

8-5132 
t LAN 

Corumdaki kıtaat ihtiya
cı icin 250.000 kilo un kana
lı zarf usuliv1e alınacaktır. 
!halesi 1-12-934 saat l 5 te 
olacaktır. Sartnamesini gör 
mek üzere her gün taliole
rih de belli saatten evet te
minat ve teklif mcktuplariy 
le birlikte Çorum'da satm
alma komisyonuna müraca
attan (3361) 8-5131 

lLAN 
İzmir miistahkem mevki 

kıtaatmm 67,400 kilo pirinç 
ihtiyacı kapalı zarf uc;uliyle 
satın alınacaktır. !halesi 
l kanunuevel 934 cumarte
si günü saat 15 tedir. Şart
namesini görmek istiyenle
rin her gün taliplerin de te
minat ve teklif mektuplan 
ile hirlikte belli saatten ev· ı 
vel İzmir Müstahkem mev
ki satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3357) 8-5130 

(498.646) ADET ATEŞ 
TUGLASI. 

Sartnamedeki tadilat se
bebiyle 3. 2.Teş. 934 tarihin· 
de pazarh~ı yapılamıyan ~· 
teş tuf!-laJannın şartnamesı .. 
sine (bilumum tuğlaların 
muayeneleri alman sanayi 
normuna (DİN) göre Av• 
rupada bitaraf bir müessese· 
de ~apılacaktrr) kaydı kon
muştur pazarlığı 15. 2. Teş. 
934 tarihinde yapılacaktır • 
Taliplerin yevmi mezkfirda. 
puarlıö-a iştirakleri. (3323) 

n R--5094 

Sıvn .. C. Müddeiumumi• 

lif•·in """ : 
9186 lira 22 kuruş bedeli ke • 

şifle Sıvas hapishane ve tevkif· 
· hanesiyle jandarma karakolunun 

dahil ve hariç kısımlarınm ta• 
mirati kapalı rarf usullyJe lllC 
baharda havaların açılmasında 
inşaata başlanarak nihayet ma • 
vısın yirmisine kadar ikmal e .. 
dilmek üzere virmi gUn mUddet• 
le ve l7. ıı. 934 sah gUnU ihale 
edilmek üzere münakasaya vaze• 
dilmiş olduğundan müddeti hf'" 
tamında taliplerin yllzde yedi 
buçuk teminat akçelerivle Sıvae• 
ta C. Müddei u. liğinde mUte • 
şekkiJ lromiryona gelmeleri " 
fazla iyzahat almak istiyenler 
şartn!lmevf okumnk Uzere het' 
gün c. Müddei U. lfk kalemine 
ın6rac.aatları ilan olunur. 



SAYIFA b 

KREM 
balsamin 

kanzuk 
f 

Yegane ciddi gü - f., 
zellik kremidir. Te- -~ 

. . . d . ,.. ı· ~ 
nınızın aımı taze ı - ~ 

ğini yalnız K R E M 

BALSAMİN ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRİSİD 
En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamııe 

kökten çıkarır. 
· Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Her ecza ha neden aravımz. ~-4964 

Ankara inhisarlar 
Basmüdürlüi!iinden~ .. 

Çankırı tuzlasının idare binası tadilen tamir olunaca
ğından açık olarak yinni g;ün müddetle müı:ak~s~ya konul
muştur. ihale günü 24. 11. 934 Cumartesı ... gunu saat ?n 
beştedir. Şartnameyi görmek ve fazla maluma~ almak ıs
tiyen taliplerin ihale gününe kanar Ankara İnhısarlar Baş 
müdürlüğüne müracaatları. (3309) 8-5074 

DevlPt D .mirvol1arından: 
10.11.1934 tarihinden itibaren para ve kıymetli eşya nak

liyatına tenzilat yapılmıştır. 
İdarenin mesuliyeti altında yapılacak nakliyattan. be

her ·on liralık kıymet ve küsuru için, sigorta, tahmil ve 
tahliye ücretleri de dahil oldu<tu halde beş kurus, 

Mürsilin veya adamının muhafazası ve mesuliyeti al
tında yapılacak nakliyattan da beher on lira krvmet icin 
yarım kuruş 

ücret alınır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(3342) 8-5114 

Anl{ara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Yerli Tuzlasının idare binası ta dilen açık münakasaya 
yirmi gün müddetle konulmuştur. İhale günü 24. 11. 934 
Cumartesi günü saat on be~tedir. Sartnameyi görmek ve 
fazla malUmat almak istiyenler İnhisarlar Başmüdfülügü-
ne müracaatları. (3310) 8-5073 

480f O kilo yaş sebze 
Üssü Bahri Kumandan lığı Satrn Alına 

Komisyonu Reisliğinden: 
Deniz efradr ihtiyacı için 48,000ldlo yaş sebze kapalı 

~arf usulivle münakasaya konmuştnr. 11. TEŞ. 934 13 üncü 
ıah günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
şartnamesini atmak üzere htanbulda Kasrmpaşada deniz 
satın alma komisyonuna ve İzmitt~ Üssü Bahri K. satın · 

alma komisyonuna müracaat lan. ( ~ı 51) 

Deni~ 1 ,:~esi Müdürliiiiinden 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir tarih mua11imi ah

Aacaktır. İsteklilerden hic; bir yerde vazifedar olmıyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin üniversite tarih şubesi mezunlarından 
veya Maarifçe müseccel Lise tarih muallimlerinden bu
lunması ve mütekait zabitler için de üniversite de bilimti
han ehlivetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhlı.at raporu, hüsnühat kağıdı. Niıfus 
tezkeresi ehliyetnamelerinin tasdikli suretleriyle fotoğ
raflı fiş veya kısaca hal tercümeleri ve hizmeti askeriye-

. sini ifa ettiğine dair vesaik ve mektepten verilcek teahhüt 
senedi suretiyle birlikte 10-2. Teşrin- 934 akşamına kadar 
istida ile Heybeliada'daki mektep müdürlüğüne müracaat-
ları. (7224) . 8-4956 . 

1u1111111ıt11111111111~1111111111111111_1111111111111m11111111111111111111111111111nı1111' 

~ Mine diş macunu ; 
~ En mükemmel bir diş macunudur. ~ - -- -5 Çünkü: İki yüzü mütecaviz mütehassıs diş tabiple- =: = rinden mürekkep bir heyet tarafından ihzar olunmus- = 
§ tur. Ve bu heyet son terakkiyatı tetkik etmiş ve bütlln S 
5 dünya mütehassıslarının da aradıkları bilumum ~ 

. ~ •evsafı bir. araya toplıyarak . ~ 
~, Mine dış macununu ~ 

HAKİMİYET! MILLIYE 

Baha Hazım 
GAZI TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 

apartrmanmda Hususi 

Muhasip aranıyor. 
İyi bir muhasebeciye ih

tiya~ vardır. Lisan bilenler 
tercih edilir. 

Akba Kitap Evine müra-
caat. 8-5048 

J"..~""At"..,,,,.-..,;,:Y-~:Y.~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~ı 
~ ~ 
~~ DOKTOR MUZAFFER~~ 
~~ İBRAHİM ~~ 
~~ Cebeci hastahanesi ~ 
t- GÖZ HASTALIKLARI~~ 
~ MÜTEHASSISI ~~ 

1 
Adliye sarayı Gençağa l• 
apartımam Telefon: 2025~~ 

8-5012 ~~ 
~'lı .. -.. ... ..-.. ... .--... -. .... -.. .... .-.... -. ... -.. .... .-............ .-- ~ 
~,...,,..,..~....,... .... " ...... ,..,. ... - """"'•""'"•'V"&..,..,,..."" .. ,--.:: 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Yenişehir maliye şubesinin 133 lira 16 kuruş bedeli ke
şifli Iağımlarmm tamiri münakasası 10. l 1. 934 cumartesi 
günü saat 15 te icra edilecektir. Taliplerin müracaatları. 
(3343) 8 - 5117 
~':!tf~'W..,. ~~..,,,,,,.:...-:~··~irr~....,.~~,...~:...-:~~~~ <A'.'! ~~:iA'."~~~~~~~~ ~~~ ~~ 

~İktisat 1\1 üf ettiş mu~ 
~ av"n iği ·mtihanı ·; 
:~ İktısat Vekaleti Teftiş Heyetinden: :~ 
~ ~ 
~ f. 
~ 35 lira maaslı İktrsat Müfetti~ muavinliği için 22- ~ 
:~ 11-934 tarihinde imtihan yaprlacaktır. (Namzetler :• 
~~ iç inde evsaft sairevi haiz olmakla beraber bir derece ~~ 
~~ fevk;'1de maas alabileceklere 40 lira da verilebilir. ot .. 
~ . ~ 

~~ Arama şart] arr şunlar dır: 
·~ ~~ 1- Memurin kanununun 4 üncü maddesinde ya-
~~ zr1ı evsafı haiz olmak, 
~~ 2 - A 7.<lmi 35 vasmda olmak. 
~ 3 - l'vfiilkivc nı,,.1<tebinden. Hukuk faküttesincten. 
~~ Yüksek tktısat ve Ticaret mektebinden veya bunlara 
~ .. mlim<'lsil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten mzun 
~ olt'llak, 
~~ 4 - Ahlak ve secive ivtibariyle şayanı iytimat ol-
~~ ctu n-11 bitt~hkik af1faqlmak. 
~~ fmtih::ın~ talin "lanlar 18. 11. 9;J4. tarihine kadar 
~~ Ank~r~<fa fktrsat Vek~leti Teftiş H eveti reisliğine 
~~ arzuhal ile mUr:ıcaat f"rleceklerdir. Arzuhala şu ve-
~~ siykalann rantı l:u:tmdrr: ~~ 
~~ 1 - ~Tiifncı. cii?:danı ve adresi, ~~ 
~.. 2 - Keneli el v:ı nc:;ivle tPrcümeihat hulasası (Me- t,. 
-;,~ murivette ht1hm:mhr mi;~n"!t ve sureti hizmetlerine ~ 
~~ dair resmi veı::ivka rant~nerP.~lerdir.), ~1 
~~ 3 - Ac;kerliH0r:ııi yaptıklarına veya tecil edil- ~~ 
~~ dikh•rine rl~ir ve5:ivl{a, ~~ 
~~ 4 - M~kteo sahailetn::lmesi ve tasdiknamesi, ~1 
~ 5 - Sa<!lam ve vnlculu'!"a miitehammil olduktan- ~ 
~ Il 1 • L "'1 " b•h• • f. .ı a r .,,r 1'1' ~ntı"'~t ti'.\ ı ının ranoru. ~ 

~) Talioler tahriri imtihana t~bi tutulacaklardır. ~~ 
Tahrir") imtih~n An'k-::ırada ve t~tanbul<la yamlacak- ~ 

~ trr. f stanbnlda vanrlacak imtihan yeri alakadara bi- ~ 
~l lah:""a t~hriren hilrlirilec-~lrtir. 

: imtihan programı ~ 
~ \ 
~~ 1 - fktısat (istihsal, tedavül. inkısam ve istihlak)~~ 
~l • 2 - Mali ve ticari hesap (basit ve müİ'ekkep faiz, 
~ ıskonto. fai7li hesaht cari) . 
~~ 3 - Ticari ve mali hesap (şirket muhasebesi, ban-
~~ ka muha~ebesi. bilanço tetkik ve tahlili). · 
~~ 4 - Ticari hukuk (Ticaret kanunu, borçlar kanu-
~ . ·n nu, ıcra ve 1 as kanunu). 
~ 5 - Türkiyenin rabii ve iktısadi coğrafyası 
~ 6 - Banka muamelatı (bankaların nevileri veya 

vaptrklan isler hakkında umumi malllmat, Türkiye 
:1 Mf"rlrr..?; flır~r R'\n~~ca). (3238) 8--5001 
~·~·~~~~4At~ ~~·~·w·~~~~~~~·~~~T~~~~~~~~~~~ 

IK1NC1 TEŞRi N 1934 cuM.A 

Divanı Muhasebat 
Riyasetinden: 

Divanı Muhasebatta açık bulunan 3000 - 3500 kuruş 
maaşlı murakip muavinliklerine aşağıdaki şartlar daire .. 
sinde muavin alınacaktır. 

1 - Yüksek Ticaret, Mülkiye, Hukuk mekteplerinin 
birinden mezun olmak, 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak (muvakkat bir müddet 
için tecil edilmek kafi değildir.) 

3 - Tamüssihha bulunduğuna dair resmi etıbba rapo
ru ibraz etmek (ivcabm<la daire tababetince de aynca mu
ayeneleri icra edilecektir.) 

4 - Ecnebi lisanlanndan birini bilenler 3500 kuruş ma• 
aşla tayin olunabilirler. 

5 - Taliplerin adedi münhal adedini tecavüz ettiği 
takrlirde aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

6 - Müracaatların bir arzuhalle Divanı Muhasebat 
reisliğine yaprlması lazımdır. Fotoğraflan, nüfus cüzda· 
m, mektep diploması, askerlik vesiykasr, sıhhat raporu 
Divanı Muhasebat Zat isleri müdürlüğüne verilecektir. 
Ankara drşmda bulunanların işbu vesivkalan arzuhalle• 
rine bağhyarak ve taahhütlü olarak Divanı Muhasebat 
Reisliiğne göndermeleri lazımdır. 

7 - Müracaatler 15 T. sani 934 (dahil) tarihine kadar 
yapılmalıdır. Andan sonra müracaatlar nazarı dikkate a
lınmıyacaktır. 

8 - Müsabaka imtihanı icrası lüzumu ancak müracaat .. 
larm arkası alındıktan v"! isteklilerin sayısı anlaşıldıktan 
sonra belli olacağ-mdan imtihan günü ve mevzuu 15. T. 
sani 934 tarihinden sonra ayrıca ilan edilecektir. 

9 - Evelce memuriyette bulunmuş olanlar veya halen 
memur bulunanlar bulunduktan memuriyetlere ait vesai .. 
ki ibraz ve arzuhallerinde memuriyetlerini bildirecekler• 
dir. 

10 - İlk defa memurivete gireceklerle evelce bir m~ 
muriyette namzet olarak bulunup da memuriyetleri tasdik 
edilmemis olanlar namzet olarak alınacaklardır. 

11 - Memuriyette bulunmamıs olanların 30 yasından 
fazla yaşta bulunmamaları lazımdır. (3294) 8-S066 

Anl{ara Evl{af Miidürlüğünden: 
Evkaf ambarında bulunan 88 çift Ray demiri ve travers .. 

leri 4 toprak ve beton taşıma arabası bir araba makası do-
kuz muhtelif ebatta potrel demiri 2 inci teşrinin 13 üncü 
pazartesi günü saat 15 te pazar mahallinde satılacaktU"· 
Almak ve görmek istiyenlerin her gün evkaf idaresine, 
ihale günü de Belediye müzayede salonuna gelmeleri. 

Ankara 

(3352) 8--5120 

Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Hazineye ait olup istasyonda mahfuz bulunan taşlı "'" 
dökme değirmenlerle enkaz ve tahtaların pazarlık sure .. 
tiyle ihalesi 10. 11. 934 cumartesi günü saat ıs te icra edi .. 
lecektir. T:ılinlerin mi1r~('!l-:ıt1 ... rr f~~t1.4'ı R-511 R 

lmtıyu ıahibı ve Başm~ 
ba,rriri f Al.IH RIFKI. --1 --- SİNEMALAR 1 
Umumı neşriyatı idare eden 

Yazı işleri müdürü NASUHi 
ESAl 

1 YENi J Bugtln Bu gece 
~!!;.NCİLER KRALI 1 Bu gece 

Fevkalade müheyyiç bir m;:ı. _ .. ı . ... m: 

Çankıtı caddesi civarında 
Hakımiyetı MOliya Matbaa 
'mda basılmrştır. 

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

KARA ÇAYLAK 
Tayyare hünerleri - Heyecanlı ve 
meraklı takipler ... 5 (4317) meydana gelmiştir. 8313 § 

~ HllllllllllllllllllllllllUllUlllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllWUllmllll- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
HAŞİYE: Güzel Fatma geciktiğinden 

l>zür dileriz 
Ayrıca: Dünya havadisleri ve Miki 
rüya görüyor. 


