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Giindelik. 

GENE A~AÇLAR. 

ıı..ıı k.a.rtal çimento fabrikası, bi • 
-.. fil Çı!>lak olan etrafını ~ğaç .. la
tı -cİa. Eıkıden kalma hasta hır aga
~ıka,. k-:Stirmit. Halbuki bu sene 
•il dıgınuz bir kanuna gÖt'e ke
~ek a~a.ç için salahiyettar m~-
d.. dan ızın alması lazımdı. Mu-u .. 
M l'ü ... nıahkemeye çağırmışlar. 
F i!'kunı olmaktan güç kurtulmuf. 
•~d a.t r~enlerde taşocağı . orta • 
... a.n hır ba•ka a<Yaç kesılece -
Rl., k" 'ı' ~ d ah ıt de, kanun formalitelerin-

en iç birini ihmal etmemiş. 
ta. Müdür ecnebi olduğu için, ls
lca.~~ul a_ğaçlarının hu k.adar di~
tii h hınıaye edilmesınden hıç 
brp ~~iz ancak memnun kalmış
ruİ kaski bu tedbir, Boğazici ko -
I arı tahrip edilmeden ve Çam • 
ıca iist.. d k" S k • . 

0 un e ı eras er tepesınm 

0J1a"h~, seyrelmeden alınmış 
.. kYdı ! Çünkü lstanb11l'un bir • ;:t 

1 
eşsiz pevizajları odun fiatına 

1 ıo gitmi~tir. 

d.. Kartal çimento fabrikası mü
Uti' " tı 1nun basından geçen bu vaka-

k dostlarım arasında konusur -
d edn: iclerinden biri güldü, bana 
~ ı . ki: 

ç - Ankara treni Kartaldan ge
~r~en kasabanın en büyük cazi • 

'' olan serviliğe doğru bakınız! 
t .. Havret ! Bu servilik yokedilmiş
::.· Sebep mutlaka mezarlık ar • 
İıtnın_ müzayedeye çıkarılmak 
1 

•. ennıış olması gerektir. Arsa hiç 
~Phesiz servileri ile birlikte da
le1ı cb~ para edecekti. Fakat esa -

111 • ır metre arsanın bir ar,ın a • 
ri erıkan bezinden daha cok değe
an:•tnayan K"rtal kasabası ya • 
l da, o tarafların biricik süsü o
;..rı •erv"1~in satılmasına ne ihti-

c •ardı? 

ta k.asımpasa ıervilerinden son
la.} bazet:ler~e .kopan feryat, Kar
lll eledıyeımm knlaiına varma-
11.1 '1 °!sa ~erektir. Şimdi, lstanbu • 
le~ euecli bir damgası olarak, mil
~r edebiyatında yeri olan Ka
"1.lın ahmet servilerini dü,ünüyo • 
te · Burası ihtiyarlarının yerine 
1)1~ h~rviler diki1P.rek korunacak 

1r nıanzaradır. 
•in· Muhterem İstanbul belediye • 
ı-ı!!'• Kartal aerviliğinin hazin 
ed 11 

• iiz~rinde düaünmesini rica 
Cflk 12

• Bizzat Muhittin Bey Sala
~lrı IYıımm biraz ye,erti1meai İ· Be k8:~ar U~bğını bilir. 
,.ı_ • ~ nıunasebetle en güzel şeh
' aıJltzın bel d' • d ik. . 
lbrz dalı e ı:vesm en ı nca -
,._ k d a var: biri plan yapılınca- . 
beıe; ar bufriinkü boş devlet ve 
la.tt •Ye arsalarından hiç birini 
ilcin ~amak icin tesebbüs almak, 
aeç~111 de asfalt yol ve tramvayın 
ha . ekt~ olduğu mıntakanın, da
lerı!'Dıdıden üç metre aralık ev • 
le.tak ve. ar~aları tam takır boş o • 
tinciri hrk~n ve dar bir mahalle 
bıefr: ! y a!ıne gelmesini menet • 
bir ._ f~nı Yapılar kanununda te
'-'a.dd ' 1

1Yelerini himaye edecek 
Da.hn; er unutulmut olsa bile, 
Rii~ı 'Ye vekaletimiz bunları pek 

tanıanılatabilir. 
FALiH RIFKI 

--------.... ia-4Hmıı--~---• 
revfik R·· tü .. Be . • UŞ · yın 

rıyaseti altındaki 
heyet döndü 

lıtanb 1 
le\'effa u ' 21 (Telefon) - Mü • 
leı;nin Kıra) Alekıandr Hazret • 
lulllrıak ce~aze merasiminde bu • 
l' e•filc R~e~~ Hariciye Vekili 
lleıll'ad u~tu. Beyin reisliğinde 
diba ... .:" rı~,, olan heyetimiz 
>'nana böl" ~onaaüt, muhafız ala
le~ize °.eıı!e . alqamki trenle 

lt~etina. ftır~ 
lc..lıJan.b ta lllutat aaeruimle 

ltbr. 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar 

[ 
22 

Birinci teşrii\ 

1934 

1>AZARTESI 

Her yerde 5 kuru• 

B.lçtlk ltllal ve Balkan ltllalı koase1ıerlala 
""' .. - ---- ·~·- -· ..... ,...,. _\.: - . 

tellUğlerl amamı salb arzasaaaa bir delWdlr 
~ .. ,..... ...,~...... . --~.....--- - ... ' 

.. - .__ - _ •• J • - • - -

Tebliğlerin akisleri Turhal fabfikaSı .nda 

Fransız gazeteleri 
takdir ve tebrik 

ediyor 
Paris, 21 (A.A.) - Küçük iti

laf ile Balkan itilafı tebliğlerinin 
dün matbuat tarafından görmüş 
olduğu iyi kabul bugün de teey -
yüt etmektedir. Bu tebliğlerin 
mutedil olu~undan ve ilk defa o • 
larak bir takım grupların müşte • 
rek bir siyaset tahakkuk ettirme • 
lerind .. n dolayı memnuniyet iz • 
har edilmektedir. 

Figaro gazetesi diyor ki: 
"Tebliğ her noktadan mükem

meldir. Söylenilme•i lazım gelen 
herıey, tebliği tanzim etmif olan 
zevat için medarı ıerel olacak m
rette azimkarane, mütedilane,, ba
siretkarane ve siymi bir kiya•etle 
ıöylenmistir. Avrupanın kendin 
için bir ölüm darbesi teşkil ede -
bilecek bir sadmeye uğradığı •ı -
rada devlet adamlarının kendile
rine yükıek memliyetlerinden 
bQ.fka mülahazaları rehber itti • 
haz etmemif olmalarından dolayı 
memnun olmak icap eder. Böyle 
bir nelı hakimiyeti, böyle bir gö
rÜf geniıliii ve böyle bir fikir se
lameti teslivet verici feylerdir. 

Eko dö Pari diyor ki: 
" Yugoslavya'nın ve Küçük fytilafm 

diğer devletlerinin niyetlerindeki itidal, 
takdir edilmek İcap eder, bu devletler, 
tedbirsizcesine mukabele bilmisillerde 
bulunmak için Marsilya suikasbndan is
tifade etmek niyetinde değildirler. 

Radikal sosyalistlerin naşiri efkin 
olan Ovr gazetesi eğer böyle bir merkezi 
Balkan birliii vücude gelecek olursa bu 
birliğin, İtalya ile Küçük fytilafnı uzlaş
tmlmasr İşine iıtiraki suretiyle, Avnı. 

pa'nm siyaseti üzerinde derin tesirleri o

lacaktır. 

••• 

Uman bakımı 
nedir? 

Bettin, 21 (A.A.) - Alman istihba
rat bürosu bildiriyor ı 

Balkan iytilifı ile Küçük f ytilifın 
Belgrat'ta ittihaz etmiı olduktan karar 
sureti hakkında mütalea beyan eden 
''La Korespondans diplomatik E Poli. 
tik Alman,, fÖyle yazıyor: 

Bu karar, hiç fÜphesi:z makul bir tek
liftir. Dünyamn ıimdiki vaziyeti kartı· 
smda istisnasız bütün devletlerin bir sulh 
zihniyeti ile sakinane ve objektif bir sa
rette itbirliii yapmalan faydadan hali 

değildir. 
Balkan devletlerinin istikbal hakkın-

daki mesuliyetlerini müdrik olmalan ve 
yeniden zihinlerde uyanacak hatıraları, 

bul kalması affedilmez birer ihtar ci-
m~ • • 1 
bi telakki etmelerı tamamıyle an qılır 

bir ıeydir. • . 
Beynelmilel tehlike, bızzat hadısele-

• kendisi değildir, belki bu doğura· 
: 1 ruhi haletler ve bu hadiselerden çı
kacak neticelerdir. Binaenaleyh, mesul 
devlet adamlarının vazifesi bütü~ icraat· 
larında bu tehlikeyi idrak e~ekbr. Be~
nelınilel mahiyette ittihaz edılecek . bu
tedbirler, her ıeyden evel muhaarler 
meselesine müteallik bulunmalıdır. ~ 
kan iytilifı ile Küçük Jytilifm kendile- 1 
riniapbl,ükWr~ maru 
kdacmk •• Wirik dnletl•le ihtilal .... 

İtalyan matbuab 
gayet eyi karşı-

. lıyor 
. Roma, 21 (A.A.) - Küçiık i

tılafın tebliği İtalyan matbuatı ta
rafından menınuniyetle karıılan
mıstır. Mezkur matbuat bu tebli
ği beynelmilel siyaset sahasında 
siikun ve huzur arzusunun bir ni -
şanesi addetmektedir. Fransanın 
dostları olan devletlerle halisane 
münasebetler Roma ile Paris ara. 
sında hususlü arzu olunan muka
renetin zaruri unsurları addedil • 
mektedir. Tevere gazetesi müstes
na olmak üzere diğer bütün gaze
teler, tebli~i sadece sakinane mü
talealarla iktibas etmektedirler. 

Sovyetlerde bir ca

sus şebekesi mey· 
dana çıkarıldı 

Moskova, 21 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: Yüksek askeri makamlar, Le
ningrad'ta 7 teırinievelden 13 teırinie. 
vele kadar, maksadı kara, deniz ve hava 

kuvvetleriyle memleketin müdafaasına 
çalııan fabrikalar ve Leningrat ve Nur. 
mansk limanlannda bulunan gemilerin 
vaziyeti ve idaresi hakkında malumat 
toplamıı olan casus teıkilatı meselesi ile 
iıtigal etmiıtir. 

Bu teıkilitın batlıca simaaı, Fuhs ia
sinde bir almandır ve en yakm mesai ar
kadaıı da Kotpsser isminde bir avas • 
turyalıdır, bunlar, montajcı olarak Nur
mansk'da kain Nursnabstroy müease ... 
sinde çalıımıılardır. Aralarmdaki muha
bere hususi bir ıifre ile idare ediliyor ve 
imza yerine de müstear namlar kullaıu
lıyordu. 

Birçok Sovyet vataadqlanıu da ken
di efradı meyanına kaydetmit olan bu 
teıkilat, faaliyetini Leningrat ve Nur -
manska . kadar geniıletmiıti. Leningrat
taki baılıca ajanlardan biri olan Bortzi • 
kovski, Fuhs ve Kotgasser tarafından 
aralannda kararlattınlmıı olan hususi 
harflerle Leningrat'm planında askeri 
kıtaatın, memleketin müdafaasına çalı
tan müeueaelerden en mühimlerinin, 
tayyare meydanlannın nerelerde bulun
duklannı tesbite memur edilmit idi. 

Fubs, çekoslovakyab Kadletz'e de bu
na mümasil bir emir vermiı ve onu Le • 
nincrat elektrik santırallarmm, caz fab
rikalannm, su yollanmn ve harp vuku • 
unda hava taarruzlarına hedef teıkil 
edecek noktalann vaziyetini tesbite da
vet eylemiı idi. Kadletz, bu vazifeyi ifa 
edecek yerde keyfiyeti Hariciye Komi • 
aerliğine haber vermiıtir, 

Kotgasser, Nurmansk' da Sovyetler
den üç kiıiyi daha teıkilita alımı ve bun 
lan filo hakkında muhtelif gizli malGmat 
toplamağa memur etmİ§ti. 

line sokacak olan sergüzeşt tecrübeleri 
yapmakta hiç bir menfaatleri yoktur. 

Çek matbuatının son günlerdeki na
hoı lisanı bir takım endiıeler dofurmuı
tu. Bereket versin Yugoslavya mümes-
aillerinin ihtiyatlı ve basiretli hareketi 
bu enditeleri izale eylemiıtir. 

Maamafih Küçile Jytilafm karan, 
muvakkat Wr hal sureti tetkil etmekte 
ft muhtelif mıHleler acJlr; blnwlrtadlr. 

İsmet Paşa Hazr etlerinin · söylediği 
nutkun aslı nı veriyoruz 

Sivas, 20 (A . 
A.) - Turhal ıe
ker fabrikasını a
çarlarken Baıve • 
kil ismet Paşa 

Hazretleri şu nut 
ku irat buyurmuı 
tardır: 

• - Arkadaşlar, 

Açılma mera • 

simini yapacağı -
mız fabrika hak· 

kında Nuri Beyin 
dinlediğimiz iza • 
batı üzerine bir 
ıey eklemek iste
mem. Bu izahat
tan anlatılıyor ki lımet Pı. Hz. vagonunun pençere ıirul .. 
Anadolu'nun ortasmda kurulan bu 
fabrika civar 7 - 8 vilayet hal· 
kına zirai ve iktısadi sahada da • 
ha ıimdiden feyiz sahasına hal
kımızı ve köylümüzü refaha ulaı
l1t'8Jl çıiın açmııtır. A:ı. zaman zarfında 

ve büyük bir emek n p)'Nt .arfiyle or
taya çıkanlan ve ba§Udan lııa fabrika 
memleketimizin ıek• İlatİJ8Cllll t...... 
men dahilden temin imkimnı ikmal et· 
mit bulunuyor. Bu ıördüjiimüz •• tim-

(Sonu 3. 6ncil aa,.fada) 

'Bqvekillmlz YerHy lstasyo nunda köylülerimizle uzua 
bas&lballerde bulunmuıtur. 

: ;amet P .. JI•. nln etrafım cevlrea JilylQlerlmlsln teşkil ntlll blahlıi balb. 



SAYIFA 2 HAKIMIYETI MJLLIYE 

IŞARDAN GELEN S 
İSPANYA'OA. 

İspanyada askeri 
diktatörlük mii? 
Paris, 21 (A.A.) - Lö Jurnal'in Bar· 

ıelon'dan alarak verdiği bir habere göre, 
ortada dolaşmakta olan bir şayiaya na
zaran M. Zamora istifa etmiş ve Cene. 
ral Franko ile ceneral Goded bir askeri 
diktatörlük tesis etmişlerdir. Bu haberi 
teyit veya tekzip ettirmek imkanı hasıl 

~lmamıştır. 

Hükumetin itimat reyi 
kazanacağı tahmin 

olunuyor. 
Madrit, 21 (A.A.) - Önümüzdeki 

nafta başlangıcında meclis huzuruna çı
kacak olan hükumetin, itimat reyi ka:ı:a
nacağı tahmin edilmektedir. Gerek hil. 
kQmct ve gerek yan resmi matbuat, A'!!l
turi'deki ihtilal hareketinin tamamen 
bastmlmış olduğunu ve biribiri arkası 

ııra mütemmim malQmat gelemekte bu· 
lunduğunu haber vermektedir. 

Dün kıtaat tarafından istirdat edil • 
ıniş olan Mieres ıehri ihtı1al hareketinin 
merkezi idi. Ve oradaki ihtilalciler bil
hassa komünistlerle beraber son derece 
tiddetli tethiş hareketlerinde bulunmu! 
olan sendikalist anarşistlerden terekküp 
ediyordu. Bask memleketlerinde de ih
tilat hareketi bastırılmış ve ihtilalin son 
mukavemet ocaktan silahlannı bıraka· 

rak teslim olmuşlardır. 

(spanyol ihtilalcilerinin 
başı teslim oldu. 

Madrit, 21 (A.A.) - İhtilalcilerin 
reisi Fernando Derosa Leuciani, muh
telif yerlerdeki tethiş hareketlerinin 

bütün mesuliyetini üzerine alarak tes
ti molmuş ve asıl büyük şef olan Ama
ro del Rosal'i ihtilal hareketine tahsis 

edilmiş olan parayı alarak ecnebi mem
leketlere kaçmıı olmakla itham eyle .. 
miştir. · 

Hususi bir membadan bildirildiği • 
ne göre, T...eucioni, italyan tethişçilcrin· 
aen olup bundan bir kaç sene evci Brük
tııelde Prens de Piyemon'a karşı yapıl
mış olan suikastın failidir. 

Hafif bir cezaya uğradıktan sonra 
I;eudoni İspanyaya iltica etmiş ve son 
'.ramanlarda müfritlerle birleşmiştir. 

Diğer taraftan Katalonyanm dahiliye 
müşaviri M. Denkas, Kata1onyanm es
li emniyeti umumiye müdürü M. Ba
~ia'ya iltihak etmek üzere Perpinyon'a 
gelmiştir. 

Her ikisi de muntazam askert kuv

vetlere karşı ateş açtırın~ olmakla it 
bam edilmekte olup Franaa'ya iltica et
miılerdir. 

Söylendiğine göre, ihtiW hareketi
nin plnmın tatbikine baılanılmadan 

daha evel asketrt kıtalar harekete geç -
miştir. Yoksa 150 kilo mikdarmda dina
miti ihtiva eden bir depo iniilak etmek 
Uzere bulunuyordu. 

SOVYETLER BIRLtr.t'NDE. 

Fenlandiya'yr büyütmek 
mi istiyorlarmış? 

Moskova, 21 (A.A.) - Havas bildi· 
riyor: İsveç, Estonya ve Letonya eridi-

• nı harbiye reislerinin ahiren Fenlandi
yayı ziyaretleri mllnasebctile Pravda 
gazetesi, faşist matbuatın hudutları U
ral dağl:ırma kadar dayanacak olan bü
yük bir Fenlandiya vücuda getirilmesi 
lehindeki neşriyatından dolayı infial 
bhar etmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Uzakşarkta bir ihtilaf zuhuru ihti -

malini derpiş eden Fenlandiya mehafi
Ji, milli ordunun takviyesini istemekte
dirler. 

Bir avusturyalı tayyareci 
Amerikaya gidiyor. 

Brisbane, 21 (A.A.) - Avusturyalı 

tayyareci Smith, dün sabah saat 4 tc A
merikaya eitmek üzere havalanmıştır. 

J'RANSA'DA. 

Fransız hava nazırı 
Belgrat'tan döndü. 
Pa.ris, 21 (A.A.) - Hava nazın 

Dönen, binmiş olduğu tayyareyi bizzat 
kullanmakta olduğu ve beraberinde dİ· 
ğer iki tayyare bulunduğu halde Yu
goslavyadan dönmüş ve Villakubley'de 
karaya inmiştir. 

Puankarenin tetfin . . 
merasımı 

Nübekur, 21 (A.A.) - M. Puanka
rc bu sabah bu küçük köyde gömül
müştür. Merasimde M. Pua:ıkare'nin 
ailesi efradile nazırlardan M. Tardiyö 
ve Eryo, reisicümhurun mümessili a
miral Löbigo, muhtelif zevat ve sayısı 
on bin tahmin edilen bir halk kitlesi 
hazır bulunmuştur. Bu halk Lobrenin 
bütün köylerinden gelmiştir. 

Bir beynelmilel borsalar 
bürosu kurulmak 

isteniyor. 
Paris, 21 (A.A.) - Muhtelif esham 

borsaları mümessilleri, menkul kıy

metler borsalan için beynelmilel bir 
büro vücude getirmek maksadile top· 
lanmışlardır. Bu büronun tesisinden 
maksat, muhtelif borsalar arasında da
imi bir rabıta vücude getirmek ve 
menkul eshamın teatisini kolaylaştır
maktır. 

Bir ceneral Staviski or
taklığından 18 ay hapse 

mahkfun oldu. 
Paris, 21 (A.A.) - Staviski mese

lesinde parmağı olmakla ittiham edi
len ceneral Baldi dö Fortu, bir ingi
Iiz otomobil fabrikası lehinde harbiye 
ve hava nazırları nezdinde nüfuz imal 
etmek töhmetile 18 ay hapse rnahkfun 
edilmiş ve cezası tecil edilmiştir. 

Açlık yürüyücüleri 
Lile, 21 (A.A.) - Şimal havalisinin 

açlık yüriiyiicüteri, valinin daveti üze
rine vilayet meclisinin içtimamda bu
lunmuşlardır. Bu nilmayiş, tamamen 
sükOnet dairesinde cereyan etmiştir. 

Nümayişçiler, işsizlere yapılacak yar
dımın devlet tara!ında:ı yapılması te
mennisini izhar etmekle iktifa etmiş
ler, hayat pahalılığının indirilmesini 
ve cvelce de yaptıklan vcçhile iş piya. 
sasında fransrz amelesinin tercih edil
mesini istemişlerdir. 

llİNDİSTAN'DA. 

Gandi kendisini bekli
yenleri aldattı. 

Bombay, 21 (A.A.) - Dün kesif 
bir halk tabakası istasyonda Gandhi'nin 
muvasalatını beklemiştir. Fakat bilaha
re Mahatmanm başka bir yol ihtiyar e. 
derek gizli ikametgahına gitmiıı oldu
ğu anlaJılmıştrr. Bu toplantıda halk 
içine kanşmış olan bazı komünistlerin 
herhangi bir hadise çıkarmalarına ma
ni olmak için icap eden ihtiyat tedbir
leri alınmıştı. MalUm olduğu veçhile 
komitenin son kongresinin toplantsun
da bir takrir kabul edilerek Gandiye 
sosyalistlerin muhalefetine rağmen iti
mat beyan edilmiş ve onun fırkaya ver
miş olduğu direktife sadık kalınacağı 
ifade olun.muştu. 

INGILTERE'DE. 

Londra - Melburn mÜSa

bakasma iştirak eden bir 
tayyare yere indi. 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere - A .. 
vusturalya yarışına iştirlk etmiş olan 
tayyareci mülazim Şav, İspanyol sahil
lerinde takriben Barselona 70 kilomet· 
re mesafede karaya inmeye mecbur ol
muştur. Tayyaresi hasara uğramanll1 • 
tır. İngiliz tayyarecisi tekrar havalan • 
mak için mahalli memurların müsaade· 
sini beklemektedir. 

ITALYA'DA. 

M. Musolini ile l\'la
caristan Hariciye Na
zırının görüşmeleri 

Roma, 21 (A.A.) - Macaristan ha
riciye nazırı M. Karıya ile M. Musolini 
arasındaki mülakatın başlıca mevzuunu 
hali hazırda Roma hükQmetinin hal • 
yanın küçük itilaf ile olan münasebet • 
]erini islah için sarfetmekte olduğu 

gayretlerin teşkil ettiği zannolunmak • 
tadır. 

İtalyan matbuatı, Ceneral Gömbö • 
şün beynelmilel vaziyetin telaşı mucip 
olmadığı suretinde Varşovada yapmış 

olduğu beyanatı tebarüz ettirmektedir. 
İtalyan efk§rı umumiyesi, Macaris

tan ile kUçük itilaf arasrndaki miina -
sebetlerin sakin olmasını temenni et • 
mektedir. 

M. Musolininin önünde 
bir tayyare bombardı

man tecrübesi 
Roma, 21 (A.A.) - 160 tayyare, tec

rübe kabilinden yapılan hava muhare
beleri esnasında ve M. Musolininin hu
zurunda 35 ton bomba atmışlardır. 

Bin bomba atıiuuş ve hiç bir kaza 
olmamıştır. M. Musolini, bombardıma
nın yaptğn tesirleri tetkik etmiştir, 

YUNANfSTAN'DA. 

Yunan - Arnavut ihtilafı 
teeyyüt etmiyor. 

Atina, 21 (A.A.) - Milletler cemi. 
yetine karşı girişilen teahhütlere rağ -
men Arnavutluk hükfunetinin yunan e
kalliyeti mekteplerini kapamıa oldu • 
ğu ve bunun üzerine Yunanistan ile 
Arnavutluk arasında müşkülat zuhur 
etmiş bulrııduğu suretinde Proia gaze
tesinin vermiş olduğu haber teeyyüt 
etmemiştir. 

Arnavutluk matbuat 
idaresi de tekzip ediyor. 

Tiran, 21 (A.A.) - Matbuat idare

si aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Arnavutlukta rumca Jisanile ted • 

ri!latta bulunmakta olan rum mekteple
rinin vaziyetini başka bir şekilde gös
termek için bazı yunan mehafitinin 
Yunanistanda sarfetmekte oldukları fa. 
atiyetler ve yaptıktan mitingler ve ga
zete neşriyat? ite cihan efk~rı umumı
yesini Arnavutluk aleyhine çevirmek 
istiyen bazı rum komitelerinin tahrikat 

hilUma olaralf aldığımız maHlmata gö
re Ergeri ve Ayascranda havalisindeki 
mektepler, muntazaman tedrisatlarma 

, devam etmekte ve talebe tam bir mem
nuniyet içinde derslerini takip eyle -
mektedirler. 

Ders senesinin başladığı gündenbe
ri mekteplerin açılmasına karşı hiç bir 
mumaneatta bulunlmadığı gibi hi~ bir 
hıldise de o1mamrştır. 

Yalnız ecnebi memleketlerde bazı 
!etatçı komitecilerin hesabına ve onla· 
rın emrile hareket etmekte olan bazı 
tahrikatçı ajanlar, gayesi talebenin 
mekteplere devamına mani olmak olan 
bir mücadeleye girişerek bu mekteple· 

rin muntazam tedrisatını ihlal etmek 
istemişlerdir. Bunun üzerine bu muhar
riklere kar§ı mahalli memurlar, inzibat 
tedbirleri almıJlar ve onların tahrikat
larrna nihayet vermişlerdir. 

Londra - Melburn yarı
şında Molisonlar ileride 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere - A· 
vusturalya hava yarışına iştirak eden
ler arasında Mollisonlar ilk olarak dün 
saat 19.10 da Bağdata varmışlardır. 

Bunlar Mildenbal'den dün sabah saat 
6.30 da uçmuşlardı, binaenaleyh diğer 
rakipler üezrinde hayli tefevvuklan 

vardır. Rakiplerin bir kısmı Marsilya'
da, bazıları Romada ve diğer bazıları 
ise bugün hareket etmek üzere Atina
da kalmışlardır. 

N 
YUGOSLAVYA 'DA. 

Yugoslav mebusan ve 
ayan meclisi reisleri de 

istifa ettiler fakat 
yeniden seçildiler. 

Belgrad. 21 (A.A.) - Kanunu esa
si ahkanına tevfikan bükümetin vaki 
istifasından sonra ayan ve mebusan 
mecJisleri reisleri de istifa etmişler ve 
fakat hemen yeniden intihap edilmiş
lerdir. 

et işçileriıı reis 
muaviııi i iraflar

da hu]undu 
Liege, 21 (A.A.) - Çarşamba günll 

burada tevkif edilmiş olan şahıs ismi
nin Percetz ve kendisinin Marsilya ci
nayetinin faili ile şeriki cürümlerini 
sevk ve idare etmiş olan çetenin reisi 
Dr. Paveli'nin başlıca muavini oldu • 
ğunu dün itiraf etmiştir. 

Tethişçi reislerin tevkif
leri etrafında ketumiyet 

muhafaza ediliyor 
Roma, 21 (A.A.) - Havas bildiri -

yor: Marsilya suikastinde şeriki cürüm 

oldukları kuvvetle zannolunan Pave

liç ile Kvalerinkin tevkifleri hakkında 

meselenin fevkalade olan mahiyetine 

binaen derin bir kctümiyet muhafaza 

edilmektedir. Yalnız iki Yugoslavın pa

saportlarının ne fransız ve ne de ital

yan pasaportu olmadığı malQm bulun

maktadır. 

Fransız müfettişi M. Reye, polis 

müdürü ile yeniden görüşmüş ise de 
mahpusları henüz görmemiştir. lstic-

vabm neticesi, kendisine bu akşam bil

dirilecek ve ihtimal bu akşam mahpus

ların bulunduğu hapisane polis ve ka • 

rabinicrler tarafından muhafaza edile

cektir~ 

l\fACARISTAN'DA 

Macar ajansı leh - macar 
dostluğundan bahsediyor 

Budape~te, 21 (A.A.) - Macar baş

vekili M. Gömböş•ün mareşal Pilsuds

ki'yi ziyareti dolayısile macar telgraf 

ajansı Varşovadan istihbar ediyor: 

Bu mülakat, tarihte birçok misalle

ri görülmüş olan leh - maca.r dostluğu 

rabıtalarının yenileşmiş, kuvvetlenmiş 

ve resmen teeyylit etmiş olduğuna bir 

timsaldir. Tarihin çizmiş olduğu yol· 

da ve fakat yepyeni bir vaziyette yU

rüyerek dost Lehistan ile yeniden te

masa girmek ve münasebetlerini inki

şafa mazhar etmek başvekil M. Göm

böş'e düşmüş olan bir vazifedir. Her 

iki memleket arasındaki derin ve kuv

vetli his rabıtaları, bu yolda bir kuv
vet kaynağıdır. Ve bu kuvvet, realist 
bir devlet adamı olan M. Gömböş'ün 

Polonya ile Macaristan araaında harsi 
ve iktısadi bir mukarenet siyasetinin 
muvaffakiyetle teessüs etmesini müm
kün kılacaktır. 

Mareşal PiJ~uclski Gömböş'ü 
kabul etti. 

Varşova, 21 (A.A.) - Mare§al Pil
sudski macar başvekili M. Gömböş'ü ka· 
bul ederek kendisiyle uzun müddet gö • 
rüşmüştür. Bu mülakatta Hariciye Nazı
n M. Bek te hazır bulunmuştur. 

Macar başvekili ~eref ine ziyafet 
Varşova, 21 (A.A.) - Başvekı1 M. 

Kozlovski macar ba§vekili şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette hükQmet 
erkim ile diğer mülki ve askeri birçok 
zevat hazır bulunmuştur • 

Ziyafet esnasında iki başvekil çok sa 
mimi nutuklar sövlemislcrdir. 

L 
ALMANYA'DA. 

Suikast münasebetile b• 
alman gazetesi memle~ 
ti hakkındaki vaziyetted 

şikayet ediyor. 
Berlin, 20 (A.A) - Alman istihba 

bürosu bildiriyor: 
"La Korespondans Diplomatik E 

Iitik Allemand" Marsilya suik!l•~i!ı• 

tahkikatı mOnasebetiyle yazmış old 

bir makalede diyor ki: 

"Bu tahkikatın netiyceleri ve y; 

farzolunan nctiyceleri Almanya'ya ve,ı; 
Macaristan'a ufak bir telmihi ihtiva .ı;.., 
tikleri görülür görülmez, katiyen tet• 

ka lüzum gön1Jmeksizin neşredilmiştM' 
Fransız ve çek matbuatı hemen bu tel" 
mihlcri ele alarak mücadelelerine koydl' 

maktadırlar. Bu gazeteler, hiç şüphesı
bu mücadele ve bu hücuınlan kendil 

!erinden yapmıyorlar, herhalde siy 

bir takım icraatı hazırlamak üzere 

kfin umumiye üzerinde tesir icra et 

gayesini takip ediyorlar. 

Birçok ita1yan gazeteleri de ınaa'9 

teessüf AJmanyaya karşı az çok kapalı 

bir tesvilat usulü kabul etmişlerditıı 
MeseUi ortada hiç bir sebep olmadıl' 
halde bir "Münib santralı,, ndan b~ 
ediyorlar. Bu gazeteler, Almanya'~ 
beynelmilel tetbiş hareketinin merkcd 
ve hırvat muhacirlerinin hamisi olaralJ... 
gösteTiyorlar. Almanyamn bu mubac .. 
retten nisbetcn pek az müteessir olrn\J( 
olduğu söylenebilir. Almanyada ik• 
met etmekte olan hrrvat muhacirler4 
dünyanın diğer memleketlerindeki b• 
tün muhacirlerin yaptıkları gibi, biı 
takım gazeteler tesis etmişlerdir, flfl 
kat geçen f Ubat ayında bu gazeteler~ 
Yugoslavya devletine karşı bir tak 
tahrikatta bulundukları tahakkuk e 

ğinden bunların intişarı menedilmiş · 
Bu gazetelere muzaharet eden mu 

cirler, hakiki bir nezaret altına al 
mışlar ve bunlardan birçokları içtin:1' 
hakkının dürü!;t bir surette tefsir • 
dilmektc olduğu Almanyayı terketın• 
ği tercih etmişlerdir. 

Bu gazete, henüz tenevvür etm 
olan çekoslovak pasaportu meseles· 
hatırlatarak Marıillya suikastının it' 
hiç de karışmamış olan komşu devlet 1 

lere karşı bir siyasi tahrik vesilesi ylll 
pılmasının yerinde bir şey olmadığ 
ilave eylemektedir. 

Aynı gazete, netice olarak, Mar • 
yada vukua gelen esefli hadiselerden 
karılacak beynelmilel yegane makul n 
ticenin hemen hemen bütün memlek 
lerde bulunan birçok muhacir grupla 
rınm mevcudiyeti kar§mnda bildin A 
rupanm umumi emniyeti organlnrı 
Avrupa sulhu için ortaya attığı mes 
lelerin derin bir surette tetkiki ol 
lazım geldiğini yazmaktadır. Bu sure 
le bütün propaganda arzularının harf 
cinde mühim bir teşriki mesai sah 
açılabilir. Bundan ötesi, Avrupanın 
tem ve heyecanını sui istimal ederce 
sine istismar için yapılan bir entrika 
dan başka bir şey değildir. 

Tebliğler etrafında 
Siyasi mehafil çok 

memnun 
Belgrat, 20 A.A) - Havas aj 

bildiriyor: Siyast mehafil Küçük iyti 
ve Balkan lytilafı konreranslannın rı 
cesinden fevkalade memnundur. Bu nı 

hafit her iki iytilaf tarafından neşrohl 
nan resmi tebliğler metinlerinin aynı 
masını iki group arasındaki tam tesan 

de atfetmektedirler. Bu suretle Pra 
dan Ankara'ya kadar teşekkül eden b 
blokun sulh siyaseti Fransa'nm sulh 
yasetlyle tamamen mutabık olduğu gi 
Bulgaristan'a karşı olan siyaseti de 
ral Ateksandr'ın çizmiş olduğu siyat' 
tin aynıdır. Bu nokta hakkmda bilfl 
sa kıral Karo! ne prens Pot arasnıd 
iytiiafa işaret edilmektedir. Bu um 
intiba prens Pol tarafından M. 
huzura kabul edildiği vakit kıra] A 
sandr tarafından başlanmış olan h• 
siyasete kendisinin de devam ed 
hususunun söylenmi~ olması ile de 
evylit etmektedir. ,. 



Bir l{ıraliçenin 
çoçul{Iuğu 

V ugoslavya' b.. ..k k 1 M ıit nın uyu ıra ı ve ar-
Ya vaka k tetl . . sının urbanı Aleksandr Haz-

tal"erı~ın kayın validesi Romanya kı -
ıçesı M . H rn t· arı azretleri, "The Story of 

Y ıfe · · ı rı •• ısmı il tında çocukluk hatırala-
IU neşretmiştir. 

J•a~~=liçe Mari Hazretleri, yalnız si
de .. "ld" Yatı bakımından en son kıratiçe 

rı ır H k . '-ralc · em ıralaçe hem de kadın o-

.. 
• onun hatıratı kadar harf'ketli, can· 

'"e ~ ıuzel bir ıeye daha uzun ıamaıt 
le&adiif d"I • - · f' e ı emıyecegı de muhakkaktır. 

.;"-t onun bir hususi tarafı da, çok iyi 

muharrir olmasıdır. 
Netek" _ • 

ırn çocukluga daır bu sefer net· 
~f-· .. 

ıl •ıı Hayatımın hikayesi,. inde onun 
e" 'e muharrirlerden fazla kalemine 

olduğu görülmektedir. Mesela. 
f\I Per <:ay· beraber okuyalım: 

''R ~ usya ! Hayret içinde kalan çocuk 
&ozJeri d . . . m ev gıbı saraylar, harık•ılade 

~arklar, çeşmeler ve bahçeler görüyor. 

_ene 0 fÖzler hayret verici genişlikte 
•ııı.. t 1 
tı on antrlan, askeri hareketlc-r al· n .• 

. tçınde parlıvan kiliselerde ruhanf a 
Yınler ·· .. goruyor. Hakiki olduğuna ina -
nıtamı''acak kad b .... k 1 k .. ar uyu ve par a •nu-
Ct\1her1 

er. yeleleri ve kuvruk:an •ıça · 

;~ koşan atlar görüyor, vahşi bakışlı, 
a at en hulyaperver hikayelere bit: uy 

&una·· 
rı .. 1'.~ecek kadar güzel kazak ala7Ja. 

2 
goruyor. Bu kazaklardan bazıları u

,~n kırmızı kaputları irinde, yi.ilcsek 
ıtUrk1·· ":< 
ı._ u kalpaklariyle tepeden tırnağa 
Gdar silah . . d . • . 
d 

ıçın e efendılerının kap 
a n"'b 0 et bekliyorlar.,, 

Çocuk gözlerı·n· ·· d··-·· ·· k"'lt·• .. ın gor ugunu, u ur-
1\1 hafıza ·· ı l)I ne guze muhafaza etmiş ki 
.ıun kafa bunları böyle eısiz bir taı -

'" kabb"" · ııyetıy)e itliyerek güzel sözden 
lotlananl ki .. ara zev e ve comertçe ıunu-

r~r. Ne kadar taze hayaller! Ne zen -
rın renkler. 

Ruftya' . ı· v. lı• ·· nın genış ıgı, uçsuz bucaksız-
&'ı. bir küçücük kızın hayaline ıığış

hıak .. 
.a_ ıçın, kızdaki muhayyelenin ne ka
"411" en. 

ıın olmaar lazımdır. Çar sarayla-
l'lıun ge • ı· -. . b nıı ıgını akın nasıl anlatıyor: 

"G··-1" ogüslcrini kaplıyan gümüş fişek-
ıkler k . urşunlarla dolu. Topuksuz siyah 
Çızıne1 · lca erı ayak bileklerine doğru kat 

g .. t kıvrılıyor ve etrafa rus dillerinin 
Ute} kok ler usunu saçıyor. Gene bu göz-

Yet Utu~ koridorlar, birbirine açılan ga· 
rinlenış holler ve salonlar görüyor. Üze 
d.. c korkak adımlarla yürüdüğümüz 
0teınel k ki . er e> adar geniş o kadar cilalr 
Uz:~sana donmuş bir gölün buz sathı 

~?de kr.yıyormu' hissini veriyor.,, 
>Q 1_.ızler için temenni edilecek bir ,ey, 

•utabın • · b" -.. ıyı .r muharririmiz tarafın-
~ta~ttan aıaiı tercüme edilmesidir. 
rr.i • •n daha uzun bir tahlilini, gazete -
~n bu ·· k"" 8 gun u ıaymnda bulacaksınız. 

u uzunca t hl"t· . ~ . a ı ı de okursanız, kıtabın 
QI etı hakkında iyice fikir edinınit 
Qrıunuz. - B. A. 

~-------·------
~·· Utnhuriyet bayramı gu-

nü Artvin de Gazi 
büstünü dikecek 

Art · lJ . .vın, 21 (A.A.) - Cümhuriyetan 
ıncı Yıld.. .. .. . 

ı,.. onumunu kutlulamak için 
rada b"" .. k t.futıt 

1
• uyu hazırlıklar yapılmaktadır. 

ba e ıf Yerlerde taklann kurulmasına 
tlannırttır O .. .. ..mh . dan • • gunu cu urıyet mey-
•na büyük eaz·· . . .. .. 

hQ1•ca. 1 nın bır buatu de ko-

t gından Artvin halk 29 b" • · Cfrin .. .. ı rrıncı 
na., 

1 
aunu bu suretle iki bayram yap-

o acaktrr. 

-=------~--------------
BU GECE 4ÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

tSTANBUL 

eczahanesidir. -

eblr ve T 
Maarif Vekili Bey 

geldi. 
Maarif Vekili Abidin Bey bugün tet

kik seyahatinden dönmüt ve iıtasiyonda 

Vekalet erkanı tarafından karıılanmış· 

tır. 

Ciimhurıyet bayramı 

hazırlıklarr 

İstanbul, 21 (Telefon) - Cüm· 
huriyet bayramı şenlikleri için ça· 
lışılmağa başlandı: birçok yerler· 
de taklar kurulmakta, bu se • 
neki bayramın da geçen seneki gi
bi güzel olması için ciddi tedbir • 
ler alınmaktadır. 

İn:?iliz mektep gemi!'i kuman

dan ve zabitanı abideye bir 
çt•lt•nk koydular. 

İstanbul, 21 (Telefon) - İs
tanbul' a gelmiş olan İngiliz . mek
tep gemisindeki kumandan, zabi
tan ve talebe bugün merasimle 
Taksim'deki Cümhuriyet abidesi
ne bir çelenk koymuşlardır. 

Tal ebe öğleden sonra şehri ve 
müzeleri gezmişlerdir. Kruvazör 
yarın sabah gidiyor. 

l;-akirlcr kin muaw·ne <'\'İ. 
.> -

Amasya, 21 (A.A.) - Halkevi fakir 

hastaların parasız bakılması için bir mu· 
aycne evi açmııtır. 

Ruam miicadelc~i. 

Muğla, 21 (A.A.) - Muğla, Milas, 

Bodrum ve Fethiye kaza merkezlerinde 

ayın başlangıcından beri ruam hastah

ğıyle savaşa baılanmıştır. 

Ü<·ak kongreleri. 

Kütahya, 21 ( A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası ocak kongreleri ikinci teı

rinin birinde başlıyacak sonunda bite

cektir. Nahiye kongreleri birinci kanun

da yapılacak ikinci kanunun on betine 

doğru kaza konırreıi toplanacaktır. 

Şehir bandosu için beş 
müteha~~ıs getiriliyor. 

İstanbul, 21 (Telefon) - ls
tanbul belediyesi şehir bandosu i
çin A vusturyadan beş mütehassıs 
getirtiyor. Bu mütehassıslar hem 
ders verecek, hem bandoda çala -
caklardır. 

Zonguldakta beledi ye 
meclisinin içtimaı. 

Zonguldak, 21 (A.A.) - Yeni seçi

len belediye mecliıi bugün toplanarak 

riyasete ittifakla Muhittin Retit Beyi 

ıeçmittir. 

Turlıa] f ahrikasıııda 
(Baıı 1. inci sayı/ada) 

di bütün müıtemilatını sizinle beraber 
dolaıacağımız fabrikanın sermayesinin 
tam"lmiyle milli bankalarımız tarafından 
ödenmit olduğunu söylemek size büyük 
bir zevk verecektir. Bu itibarla iş Ban. 
kası ve Ziraat Bankasının ortaklığı ile 
vücude getirilen bu fabrika tamamiyle 
milli kudretimize dayanan bir müessese
dir. Bundan ba~ka bu fabrikanın sanat 
terbiyesi sahasında da halkımıza büyük 
hizmetleri olacaktır. 

Arkadaşlar, bu işler yapıldıktan son
ra kolay gibi görünüyorsa da başlanğıç
ta ve yapılırken müşkülatsız geçtiğini 

zannetmemek lazımdır. Bedbinler bizim 
bu işleri bugünkü gördüğümüz mükem -
mel §ekilde başarılamıyacağını zannedi
yorlardı. Cümhuriyetin kudretli enerji
sinin ve miJli kaynakların bu bedbinlik
leri siihuletlc erittiğini bugün görüyo
ruz. Her mü~külü yıkml'k ve yenmek 
milleti refah ve huzura kavuşturmak e~ 
büyük emelimizdir. 

Meml<'ketin sınai inkişaf hedefine 
d.oğ.r~ daima ilerliyecf!ğiz. İlerdeki itle
rı':"ızın başarılacağına şimdi gezeceği -
mız bu mühim fabrika büyük bir delil 
ve misaldir. 

Ajansın notu: 
Başvekil Paşa Hazretlerinin yukarda 

neşrettiğimiz nutuklarına ait telgraf te
ahhurla alınmıştır. 

Turlıal f allrikasına 
giden lıeyetin geçir

(liii;i ralıatsızlıl<: 
Seker fabrikasının küşat res -

mini yapmak üzere hususi trenle 
Turhal'a gitmiş olan heyet hafif 
bir zehirlenme hadisesi geçirmiş
tir. Bu hususta yaptığımız tah -
kikat meselenin şu suretle cere -
yan etti ~ini göstermektedir: 

Seyahate ittirak edenlerde ye
mek dokunmasından hemen umu
mi denecek bir rahatsızlık görül
müş ve yapılan tetkik neticesinde 
bunun bir bakır calığı olduğu or -
taya çıkmıştır. Bakır çalığını en 
çabuk hissederek tedbir alan ve 
geçiren Başvekil Pş. Hz. olmuf ve 
bundan sonra Turhalda fasılasız 
altı saat çalışmadan sonra bütün 
rahatsızlıklar geçmit şimdi kim
sede hiç bir arıza kalmamıstır. İ
cpa edenlere lazım gelen ihtarat 
yapılmıştır. (A.A.) 

···-
Adana cümhuriyet bay

ramı hazırlıklarına 

devam ediyor. 
Adana, 21 (A.A.) - Cümhuriyetin 

on birinci yıldönümü bayramı, program 
ve teferruatiyle metgul olan kutlulama 
komisyonu dün 16,30 da tekrar Vali 
Beyin reisliğinde toplanarak evelki top
lantıda vazife taksimatı yapan komisyon 
azalıklarının yaptıkları itleri tetkik ve 
merasim programını kati olarak tespit 
eylemiıtir. 

I 

Recep Bey bugün 
geliyor. 

lstanbul 21 (Telefon) - Cüm
huriyet Halk Fırkası Umumi Ka
tibi Recep Bey bugün Ankaraya 
hareket etmiş ve istasyonda tefyİ 
edilmiştir. 

Sovyet Rusya' da staj gö
ren mühendis ve ustaları
mıza diploma dağıtıldı. 

Moskovadan bildirildiğine göre dün 
Kayseri mensucat fabrikaları için Trük 
troy'un açmış olduğu hususi kursla -
ra devam ederek bunları bitirmiş olan 
türk mühendis ve ustabaşılarının me -
zuniyet merasimi, parlak bir surette 
yapılmış ve merasimde Türkstroy'un 
mümessilleri ile, Türkiye sefarethane
si, hariciye komiserliği ve Sümerbank 
mümessilleri ve sair zevat hazır bulun
muştur. 

M. Zolotarevin söylediği merasimi 
açış nutkundan sonra mütekabilen nu
tuklar irat edilmiş, merasim hassaten 
hararetli ve dostane bir mahiyet ikti -
sap etmiştir. Orkestra enternasyonal ve 
türk milli marşını çalmıştır. Türkiye 
büyük elçiliği namına Fevzi ve İsmail 
Hakkı B eyler, hariciye komiserliği na
mına da M. Osetroy ve diğer zevat söz 
almışlardır. Karşluklı nutuklardan son
ra M. Zolotarev, türk mühendis ve us
tabaşılarının yetiştirilmesi için Türk -
stroy kurslarında sarfedilen mesainin 
neticelerini bildirmiştir. Kursları 64 us· 
tabaşı ile 5 mühendis ikmal etmiştir. 
Bunların ekserisi çok iyi ve iyi dere • 
celerle mezun olmuşlardır. 

M. Zolotarev, türk milli marşının 
şiddetle alkışlanan nağmeleri arasında, 

şehadetnameleri Sümer Bank mümes • 
sili Fevzi Beye vermiştir. 

M. Zolotarev, merkezi icra komite -

sinin Sovyet Rusya ile Türkiye arasın

daki ilk teknik işbirliği tecrübesinin ve 

türk mensucat fabrikaları kadrolarını 

teşkil edecek unsurların mezuniyetle -

rinin bir hatırası olmak üzere Türk • 

stroy'da kursları bitirmiş olan mühen -

dis ve ustabaşılarına hususi birer ni • 

şan verilmesi için müsaade istemiştir. 

Mumaileyh, ilk nişanı kura talebesin

den mühendis Fevzi Beye vemıit ve 

sonra diğer talebeye tevzi eylemiıtir. 

Ergani istikrazınm 

33.000 liralık ikramiyesi 
Zonguldak, 21 (A.A.) - Ergani da

hili istikraz tahvillerinin 33 bin liralık 

ikramiyesi Zonguldak amele birliğine 

iıabet etmittir. 

Erzurumda belediye . . 
seçımı 

Erzurum, 21 (A.A.) - Erzurum·aa 
belediye intihabatı neticelenmittir. Halk 
büyük bir arzu ve nete ile reylerini C. 
H. F. namzetlerine vermitlerdir. 

.o 

fl nkara Birası; Umduğumuzdan stün 

1,ürkiye köy 
ilibsadiyatı o, 

Türk köylüsü ne eker, ne toplar, na
sıl toplar. ne kazanır? Türkiye'de top
rak mahsulleri, toprağın muhtelif yer -
inde verim. kabiliyeti nedir? 

Bu suallere Türkiye'de herkes az 
çok doğruya yakın cevaplar verebilir, 
tahsil seviyesi ne olursa olsun her va· 
landaş memleketin zengin, fakir iatih
ıal mıntl'kaları, Adana pamukçuluğu, 
hmir üzümcülüğü, Bafra tütüncülüğü .• 
ilah .• ilah .. hakkında bir ıeyler konuıa
bilir, kırk küsur bin köy, on küsur mil· 
yon köylü hakkında bir çok kıymetli 
müşahedeler anlatabilir. 

"Türk köyünde randıman azdır, mah
sul kalitesi dü§iiktür, köylü zararlı tab-. 
at kuvvetlerine karşı mücehhez değildir, 
faydalı tabiat kuvvetlerinden istifade ede 
miyor, köyde ekme, balona, biçme, top
lama, hazırlama.. ilah.. i,leri iptidaidir 
(2) ,, 

Köy.ün istihsal ettiği mahsul fU, is
tihsal için kullandıiı alet budur; diye. 
bilir. 

Fakat bütün bu vatandatlardan (hiç 
biri dememek için kendimi zorlayonm) 
bir çoğu köyde randımanı artırmak, 
mahsul kalitesini yÜkseltmek, köylüyÜ 
zararlı tabiat kuvvetlerine kar,ı teçhi:a 
etmek, fay dalı tabiat kuvvetlerini köy • 
Jünün emrine vermek, köyde sürme, 
ekme, bakma ilah •. ilah .. itlerini inki,af 
ettirmek, türk köyünü en kısa zamanda 
mukadder olan refahına kavutturmak 
için, köye ne götürmek, köyü nasıl tan
zim etmek lazım geldiğini yanhtıız ola
rak söyliyemez. 

Senelerce köyü makinele,tinneğe ça· 
lıştık. Teıebbüsümüz tam ve iyi bir 
netiyce vermedi (3). Köy ileri teknike, 
iyi mahsule mukavemet etti. Niçin? 

Eğer bunu bilseydik, türk köyüne 
makineden, tohumdan evel götürülecek 
daha başka şeyler de olduğunu dü,ün • 
seydik, ı,öyde netiycelerle değil sebep
lerle çarpışmasını bilseydik; bet on s• 
nelik sistemli bir çahıma türk köyün& 
cennet yapardı. 

fımail Hüsrev'in kitabı budur. Hüs
rev; memleketimizde ilk olan bu eseriyle 
bize, köyün tekniğinden ayn ve teknl • 
ğine hakim olan mevzuunu; köyde ye. 
tiıtirenle toprak. yetiıtirenle iıtihlalc 
eden araarndaki kartılıldı münasebeti, 
köyün içtimai ve iktısadi lnrruluıun11 

verdi. 
lsmail Hüsrev'in kitabı 203 aayıfa

dır. Ve kitap on bir aayıfalık "nazari 
methal,, batta olmak üzere üç inama ay

nlmı,tır. 
''Nazari methal,, de Hün-ev, ıayanı 

dikkat ilmi bir ehliyetle mevzaunua 
mücadelesini yapar. usulünü, naazriye
sini anlabr, tahliller, kaı1ıla,tmnal• 
yapar. 

Birinci kısnnda "Türkiye'de köy ik-
tısadiyatının harici kurulata.. tetln1c • 
dilir. Türk köyündeki ilırtıaat aiıtemle • 
ri, istihsal tekniği, yetiıtinne ve qlet
me tekilleri, ihtiaaala,ma, pazar anla• 
tılır, bunlann ohıt. devam edi,. claiıht 
ıartları, birbirleriyle münaeehetleri hak
kında rakamlar, misaller verilir. Hüı 
rev'in bu kısmın sonuna ayn bir bahiı 
(üçüncü bahis) olarak eklediği (Tür• 
kiye köy ikhsadiyatının dünya içinde 
farklılatması) na ait tetkik; "kapitalizntıı 
kapitalizmin doğu,u. inkitafı, ve bu in
kişaf kar,111nda Türkiye'nin yavaf ya • 
vaı tabi bir memleket haline geliti,, ki
tabın belkemiğidir. Kitap doğru olarak 
nazari methal ve bu kısım dikkatle o • 
kıın,Juktan sonra anlaulabilir. Türk kCS. 
yündeki iktısadi ıiıtemler, köyün geri 
kalıtı, kısmi veya niıbi inkiıafı, tek• 
niğe, iyi ve fazla mahsule mukanmetl 
tabi birer netiyce olarak bu iki t.ahiıt• 
çıkanla bilir. 

ikinci kısım, birinci kmmn dnanl 
ve netiyceıidir. Bu lomnda Hi"""• 
"Türkiye köy iktıudiyatmm dalu1i lru-

( 1) Türkiye KCSy fktıaacliyatı: Ya• 
zan: İsmail HUarev. Akba ldtapevi. Plo 
atı 125 kuruı. 

(2) Aynı kitaptan sayıfa 63. 
(3) HUsrev, bu kitabmda İhsan Abl. 

din Beyin Anadoludald traktör mezar• 
lıkları hakkındaki bir tetkildnden bah ... 
der, kitabın batka bir yerinde de Ana&>. 
lu köyilnde makineye muvaffa1dyetl• 
rekabet eden kol ltÇilerlnden ba!Peder. 

Çıkmışbr. 
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Doktorumuzun köşeai 

Kalp hastalıklarının önüne nasıl geçilebilir? 
Kalp hnstabğına tutulmuş insanlarda lııfzıssıhlıa kaideleri 

DUnkü yazımızı okuyanlar pek iyi 
anlamışlardır ki, doğuştaki ~rızalar 

müstesna olmak üzere hemen bütün 
kalp hastalıktan mikroplu bir hastalı -
ğın seyri esnasında ikinci derecede ha
ııl olan ihtilat sonu hastalıklardır. 

Kalp hastalrklarırun sebeplerini anla· 
tırken nasıl bir aırayı takip ettikse koru
nabilme çareJerini de aynı sırayı takip e

'derek anlatacağu~: 
Romatizmanın bilhassa kalp hasta • 

Jıklarına sebebiyet verdiğini ehemmi -
yetle not etmiştik. Filhakika dıştan 

bakılış ta basit bir (oynak yerlerinin 
ağrıma ve şişmesi gibi) görünen bu 
mikroplu hastalıktan kan yolunu takip 
ederek kalp gireği zarında ihtilat ya· 
par. Orada teşribi bir bozulma olduk
tan sonra hekimin yapabileceği tedavi 
ve yardım maalesef ehemmiyetsiz ve te
siri az olan bir yardımdan başka bir şey 
olamaz. Bunu bilemiyen bir çok bas • 
talar iyice kavramaltdırlar ki, en kü • 
çük bir romatizma bile olsa katiyen ih· 
mal etmiyerek romatizmalarını hekim -
terine en kestirme yoldan giderek kö · 
künden tedavi ettirmeğe ve fırsat düş -
tükçe nüküslü bir hastalık olan roma
tizmalarını arada sırada kontrol etti
rerek fasılalarla ve hekimin lUzum gös
tereceği devre içerisinde ilaç almalı -
4!ırlar. Şüphesiz bu ilaç ağrısı dinmiş 
romatizma için değil onun sinsi sinsi 
~alışarak kanda ve kalpte yapacağı tah
ribatın önüne geçmek içindir. İnsanı 
yormıyan bu basit tedbir sayesinde U • 
2UcU ve çektirici olduğu kadar öldürü
cü bir kalp hastalığının önüne kolay -
lıkJa geçen tesirli bir koruma tedbiri 
olmuş olur. 

!kinci derecede mühim telakki etti
ğimiz diğer mikroplu hastalıklarda 

'(difteri, tifo, kızıl ve il~h .•• ) bütUn me
auliyct hekime dllşer. Şüphesiz ki ken
'di başlarına bile çok ağır seyreden bu 
mühlik, bulaşr .:ı hastalıklar dikkati 
Jiendi üzerlert-ıe çeken hastalıklar ol· 
'dukJarı için vaktinde hekim mUdahale
sini istilzam ettirirler ve bu sayede he
kim tarafından esasb tedaviye maru?. 
kalan hastaların hastalıkları ihtilatsız 

olarak iyi edilir. Esasen dikkat edile
cek olursa tifo, difteri, kızıl ve ilah ... 
nctiycesi kalbinde ihtilat yapmış has
talar hemen hemen yok gibidir. Çün
kü mütehassıs bir hekim tarafından 

tedavi edilen bu nevi hastalıklar valC
tinde ve esaslı olarak tedavi edildikle
rinden kalpte ihtilat yapmağa vakit 
bulamamışlardır. 

Halbuki romatizma nisbeten hafif 
seyreden bir hastalık gibi karşılandı · 
ğından hastaların pek çoğu vaktinde 
hekimlerine müracaat etmezler ve o za· 
mana kadar da pek çoklarının kalple· 
rinde malCım ihtilatlar başlamış ve hat
tı! ilerlemiş bulunur. 

Frengiden ileri gelen ihtilatların 

6nüne geçmek için de yapılacak tek çn· 
re hastaların hastalıklarını iytiraftan 
çekinmemeleri, hiç sıkılmadan aile he· 
kimlerine dertlerini açmaları ile kabil· 
dir. Bundan başka tedaviye çok mun
ta~am devam etmek ve muayyen teda
vi devrelerini ikmal ettirmek için çok 
sabırlı olmalan şarttır. Aksi takdirde 
hekimin gene aciz katacağı müessif va
ziyete tevekkül etmek lazımdır. 

Veremin kalpte yaptığı ihtilat yu • 
karda anlattığımız marazi sebeplerle 
mukayese ediJecek olursa nisbeten az -
dır. 7.'.lten kalpte ihtiJatını yapan ve · 

raluşunu., ; içtimai dağıhna ve farklı • 
la§mayı, borçlanma şekil ve netiyceleri
ni, derebeylik münaıebetlerini tetkik e
dr. Ve bu kısmı "Türkiye lıı:öy iktısadi
yatında teknik inkılabın na ait çetin bir 
münakaşa ile bitirir. 

Hüsrev kitabını seneler süren :zahmet
li bir hazrrlnnmadan sonra neşretti. Ki
tabı okuyanlar ve kitabın içine yer yer 

Jerleştirilmiş vesiykalann hangi mem
balardan nasıl hir sabırla toplanabilece

ğini düşünenler; bi:Ede bu türlü tetkik
lere cesaretin ne ömür yıpratıcı bi; ça -
lışmaya mal olacağım anlarlar. 

Hüsrev'in muvaffnkiyeti, ilmi oluşu
nun, tahlil ve tasnif liyakatinin, ve bir 
davaya ba[i'lnnacak kadar temiz bir türk 
mitliyctperveri lıı:ahırnm mükAfahdır. 

O, didindi, yoruldu, biz köyün ki
tabını kaz"nd•k Hüsrev'i dc.ğil kendi
mizi tebrik eddim. NEŞET HALiL 

rem hastalığı ilerlemiş bir hastalıktır. 
Beşeriyetin kısmen hakim o1duğu bu 
mühim hastalık veremin bilinen tedavi 
esaslarına istinat edeceğinden burada 
uzun uzadıya anlatmağa imkan bulamı
yoruz. 

Netiyce iytibariyle görülüyor ki 
mikroplu hastalıkların seyirleri esna · 
sında meydana çıkan kalp hastalıkları 
ancak bir ihtilat netiycesidir. Yakala -
mldıktan sonra hekimliğin yapacağı te
davi kalp ve damarlar cümlesniin sava
şını kısmen düzeltebilmek ve daha faz
la ilerlemesine mani olmaktır. Hasta -
hk teessüs etmiş ve teşrihi şifanın te
mini imkansız bir hale gelmiştir. Bt• 
gibi hastalar biraz aşağıda anlatacağı . 
mız esas ve şartlarla hayatlarını sükun 
içerisinde idame edebilirler. Fakat biç 
bir 2aman normal bir insan gibi kuv -
vetli cehitler, kuvvetli savaşları yap . 
mak imkanını haiz olamazlar. 

Şu haJde kalp hastalığına tutulmuş 

insanların hayat hıfzıssıhhat şartları 

nasıl olmalıdır? 

Tetkik edilecek olursa çok geniş ve 
o nisbctte mühim bir mevzu teşkil e -
den bu bahsin h erkesçe yapılabilecek 

ve yapılması ile faydalar elde edilebi
lecek kısmını hulasa etmekle iktifa e · 
deceğiz • 

1 - Kalp hastalığına tutu1muş bir 
hastanın hıfzıssıhha şartları haddi za 
tında sıhhatlerini korumak istiyen nor. 
mal insanların hıfzıssıhhat şartlarına 

benzer. Şimdiye kadar uzun uzadıya 
anlattığımız mikroplu hastalara karşı 
koruyucu tedbirler almak ilk ~nrttır . 

2 - Hareket ve idman: Kalp çar -
pmtısı, göze çarpabilecek kadar kuv -
vetli nefes darlığı yapabilecek idman 
ve hareketler müstesna olmak şartiylf' 
hafif ve yormıyan hareketlere müsaa · 
de vardır. 

3 - Gıda: Bilhassa miyde ve bağır
~a'klarda tahammür suretiyle zehirli 
maddeler ha!!lrl edebilen gıdaları :-ılma
mak lazımdır. Her memleket tcğaddi 

şekJine göre deği en bu yemek seçme 
bizde şu suretle hüUisa ediJebilir: 

Damarlarda kan tazyiki yüksek olan· 
]ar kırmızı et ve yumurta, hamurlu ye· 
mekler, miyde va bağırsakları tenbel 
olanlarda sirkeli, biberli, baharlı ye -
meklerle konserveler ve tavada kızar · 
mış bütün yemekleri almamak doğru
dur. 

t.spirtolu içkiler: Bunları büsbütün 
menetmek de doğru değildir. Çiinkü 
makul ve fiziyolojik nisbette alman al
kol hazan kalp ve deveran cümlesinin 
mukavvisidir. En muvafık olanı şa • 
raptır. Hekimin müsaadesi olmak şar. 
tiyle günde litrenin 1/ 3 veya 2/ 3 si ka. 
dar şarap alınabilir. 

4 - Tekerrür eden heyecanlar: Kalp 
hastalığına müptela kimselerin kendi
lerini üzmemeleri, çok geniş olmaları 
lazımdır. Bu gibi hastaların fazla yor
gunluklara tahammülleri yoktur. Bu 
sebeple kalp hastalığına tutulmuş olan
lar kendilerine sakin ve muntazam bir 
hayat hazırlamağa çalışmalıdırlar. Bu
nun gibi muhitlerindeki akraba ve 
dostları bu imk5nları temine çalışma -
lıdırlar. 

5 - Uyku: Kalp uzvu diğer uzuvlara 
nazaran hiç dinlenmiyen bir uzuvdur. 
Vücudun diğer uzuvlarının hayati fail· 
liyetlerinin iycahatrna uyarak fazla ve· 
ya az çalışır. Bu hadiseye kalbin ava -
zavi savaşı denir. Bedeni ve ruhi 

faaliyetler aşırı derecede fazla olursa 
kalp bila fasıla çalışır ve bu çalışma 
tabiiden fazla bir nisbette olur. Bu se
beple bütün kalp hastalan kalplerinin 
az çalışmak suretiyle kısmen olsun yo
rulmasına mani olmalıdırlar. Bunun 
için yapılacak en mühim tedbirin bil· 
şmda tam bir sükOn ve muntazam uyu
mak gelir. Şayet uykuları az geliyorsa 
ılık banyolara baş vurmahdırlar. Bu 
da kafi gelmezse hekimlerine müracaat 
ederek valeryan, bromür gibi müsekkin 
ilaçlar ve iycap ederse hekimlerinin 
tavsiyesiyle hafif uyku ilaçları alma· 
tarı doğrudur. 

Su banyolarının kıymeti büyüktür. 
34 • 36 dereceli kısa süren( beş- on da
kika) banyolar derinin rahatlanmasına 
ve vücut derinliğindeki kan cevelanı· 
nın kolaylanmasına yardım ederler. Sı
cak banyolar ise bilakis kalp hastalıfl· 
na tutulmuş hastalara tavsiye ediJmesi 
doi!ru deiHldir. Soğuk banyolar ise 
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Aydında he1ediye 
Aydın belediye intihabı 10 teşrinicveJ 

de sabah saat 8 de başladı. Akşam 23 de 
bitirildi. İntihap dolayısiyle şehir baştan 
ba§a sevimli türk bayrakları, defne dal -
lan ve §iarlarla süslenmişti. Belediye 
meydanına kurulan halk k\irsüJerinde 
halk hatipleri halkın heyecanını coştu • 
ruyor cümhuriyet hiikı'.'ımetimizin yurt
taşJann siyasi haklarım koruma husu -
sunda aldığı tedbirlerden ve kadınlara 
intihap hakkı veriJmesinin ehemmiye
tinden bahsediyorlardı .. Halk daha yedi· 
den iytibaren sandık başlarına toolandr

Jar. Saat sekizde intihap başladı. İlk re
yi atmağa mitli bank müdürü Akil Bey 
hazırJanırken muhabiri.ıiz reyini ilk ola· 
rak atmış bulunuyordu. f ntihıp akş'1ma 
hatta gece yarısına kadar aynı alaka ve 
heyecan]a devam etti. Öğleden sonra 
ş:ddetli bir bora çıktı arkasından yağ -
mur basladı. Buna rağmen hı1kımız si
yasi haklarını kulfa- -.,kta devam cdi • 

yorlardr. Doksan yaşında ihtiyar 
Hasan amca, Damadının otomobill e git 
mesi için yaptıi!ı t"klife ben vaya gide -

rim diyerek iki Ni~li'm sandık ba<;ına 
gelmiş ve reyini kulhnmı«tu. Her mek

tep bacılarında miidür ve muallimleri ol· 

duğu halde sandık başlarına gelerek in
tihan hakkında ma!Umat aldılar. Orta 

mektep taleheleri cürnhuriyetin onuncu 

yılı marşını sövtiyerek ~elditer ve mÜ· 

dürJeri Refik YxJdrnm Bey rok heye

canlı bir nutuk söyledi talebe uzun müd 
det sandık baslarında kaldılar ve mual

limlerinin izahatını dinlediler. Geç vakit 
p.ene onuncu cümhuriyet mar§ını söyli
yerek gittiler. 

Gece her taraf donatıldı fişek ve pat 

]ayıcı maddeler yabldı, fakat büyük 

seçimi ııasıl oldu? 
dost hükümdar ve Fransa Hariciye Na

zırının ölüm haberleri iizcrine cl rktrik -
lcr söndiiriildii ve şenliklere son verildi. 

930 senesi intihabında Aydın'da 

5230 miintehip varrlı. İntihap beş giinde 

bitirilemediğinden bir hafta uzatıldı 12 

giinde 2828 kişi rey verdiler. Bu intihap 

Şurayi Devletce feshedildi. Yenitendiğin 

de bir haftada nisap doldurulamaclığın

dan intihap 15 ~ün sürdü ve 3395 yurt

daş rey verdi. Bu intihapta intihap hak

kını haiz vurtta~ ıavısr 7029 du. Bir 

·:-~ .. '?.772 yııt'tta~ reyini kullanmış ve 

intih::ıo bi•mistir Halkımızın siyasi hak

J;ırım kulfanmak hıısu,unda gösterdiği 

al!ika ve hassasiyetin bu bir mikyası ola

cağı gibi siyasi terbivemizin yükselme 

d • r 0 r:e-;ini ele gösterir. 

Tasnif dün akşam bitirildi neticrde 

umumiyetle hrka namzetlerine rey ve

rildiği antaşılclı. 

Asli azalığa seçilenler: Tüccar Ah

met Sakir Bey. fabrikacı Halim Bey. 

çiftçi Eltrem Cemal Bey, avukat Nafiz 

Bey. tüccar Raif Muhittin Bey. çiftçj 

Salih Bey. tüccar Raif Fevzi Bey. ma

nifaturacı Ahmet Duman Bey, sabık be

Jediye azasından Hamit Bey, tuhafiye· 

ci Ömer Bey, eczacı Şevket Bey, avu

kat Ahmet Nec:ip Bey şekerci Refik 

Bey, araba yapıcısı Ragıp Bey, diş he

kimi Şevki Niyazi Bey. avukat Osman 

Bey, eczacı Ziya Bey, bakkal Arif Ef., 

miitekait kaymakam Sait Bey, bakkal 

Hasan Ef., mürakiplikten mütekait 

Hüsnii Bey, miihendi« Hıfzı Bey. -----------·. __ ... _______ _ 
) nhrmt·ı nmdmu. 

"Tim Star~· of my J,if e., 
Yazan: Romanya 
kıralİÇf'"i l\1aric 

Romanya kıraliçesi Mari Hz. "'Ha · 
yatım,, adiyle bir kitap neşretmiştir. 

Kıralice Viktorya ile ikinci Aleksandr
ın torunu ve Avrupa kırallarından ço · 
ğunun akrabası olan bir prensesin 
gençlik senelerinin hatıralarını kendi 
kalemiyle neşr\?tmesi biç şüphesiz çok 
entere!an bir harekettir. Maamafih hu 
kitap yalnız enteresan olmakla kalmı · 
ror. A vnı zamanda bir sanat eseridir 
Bu sözden maksat; eserin bir roman 
olduğunu iddia etmek değildir; bu e -
ser, en §effaf hakikatlerle çerçeve]enen 
vakaların hikayesidir. Bahsettiğimiz 

sanat. hikayenin söyleniş tarzındadır. 

Bu kitap, gayet zarif ve selis bir ingi · 
Jizce ile yazılmış olup muharririn şa · 
yanı hayret tahattur ve müşahede kuv
vetiyle zenginleşmiştir. Muharrirde 
eski adetlerin garabetlerinden neşe ÇI· 

karan kuvvetti bir mizah kabiliyetiyle 
az söz]e çok şey ifade etmek ve dalana 
tam kelimeyi hulmak kudreti vardır. 

Kıraliçe Mari bu eseriyle bize hariku -
tade bir kitap vermiş oluyor. 

Bu kitabın sayıfalarında en ziyade 
göze çarpan husus, kıraliçe Mari'nin 

ingiliz'liğidir. Kent'te güzel, eski bir 

evde doğan, lngiltere'nin kır hayatın

da yetişen, ingiliz idetlerine ve köy 
hayatının seısiz açık havasına alışrk o-

sert olmamak şartiyle bazan faydalı te-
sirleri vardır. 

6 - İklim: Kalp hastalıklarında ik
limin seçilmesi işi tetkike değer mü· 
him bir meseledir. Zayıf ve savaşı iy
tibariyle natamam bir kalp için çok so· 
ğuk, çok rüzgtir ve yüksek rakım iyi 
gelmez. 

Zira çok soğuk fazla bir kalp ve 
devran faaliyetine Jüzum gösterir, kuv
vetli rüzgar hastayı kırbaçlıyan münebbih 
olduğundan kuvvetli bir adale savaşını 
ve damarlar ispazmozunu intaç ederek 
kalbin yükünü arttırır ve nihayet yük
sek rakım kalbin ani genişleme veya 
tint olan mtihlik :zaafını ln!aç ederek 
hastanın hayatını tehlikeye koyabilir. 

Dr. Baha GELENBEVl 

tan prenses, hayata İngiliz gözü ile 
bakmak huyunu tamamiy1e temessül et
miş ve bu hissini her r.itti ği yere bera
ber tasımıstır. Anlaşı1dt~rna göre prcn· 
ses alman ve rus akrabalarına yaban,.ı 
nazariyle bakıyor ve Prusya şakaların

dan hazetmiyor. Kendisinin zengin mi
zah ~abiliyeti h er sayıfarla göze crarp • 
maktadır. Muhtelif sahsiyetlerin ga· 
yet canlı portrelerini b•ı e<;erde görmek 
karildir Mesela sabık Kayzer Vil
h e1m"in gayet parl:ık ve sasaalı ünifor· 
malı kal abalık maiyeti ile kendi düğü

nüne t?;elişini ve yahut lmaliçe "Kar · 
men Silva., ile ilk mül a1<atınr tasvir e
dişi fevkalade p.üzeldir. KıraJiçenin 

Rusya hatıralarıntlan ikisini dercetme· 
den ı;eçemiyoruz. Bunlardan birincisi. 
henüz nek küçi.ik yaşta iken İkinci A • 
Jeksandr'ı ziyaretine ait intibaları kay· 
dedivor: 

"Rusya! Hayret içinde kalan çocu'< 
gözlerim dev gibi saraylar, harikulade 
parklar, çeşmeler ve bahçeler görüyor. 
Gene o gözler hayret verici genişlikte 
aite toplantıları, askeri hareketler. al · 
tın kinde parlıyan lc:ilise lerde ruhani 
ayinler görüyor, hakiki olduğuna ina
nrlmıyacak kadar büyük ve parlak mü· 

cevherler, yeleleri ve kuyrukları uça • 
rak koşan atlar görüvor. vahşi bakıc:lı. 

fakat en hulyaperver hikayelere bile 
uygun düşecek kadar güzel kazak alay· 
tarı görüyor. Bu kazaklardan bazıları 
w ·n kırmızı kaputları itinde, yük!lek 
kiirklü kalpaklariylt'. tepeden tırnağa 
ka·lar silah icinde efendilerinin kapı · 

sında nöbet be?cliyorlar. 
Göğüslerini kaphyan gümüş fişek · 

tikler kurşunlarla dolu, topuksuz ı;iyah 
çizmeleri ayak bileklerine doğru kat 
kat kıvrılıyor ve etrafa rus derilerinin 
güzel kokusunu saçıyor. Gene bu göz. 
Jer uzun koridorlar, birbirine açıları 

gayet ger.iş holler ve salonlar görüyor. 
Ü zerinde korkak adıMJarla yürüdüğil · 

müz d,)ıtemeler o kadar v5si ve o kadar 
mi.icella ki insana donmuş bir li{Ölün 
buz sathı üzerinde kayıyor hissini ve· 
riyor.,, 

İkinci intiba bir kaç sene sonra "Sa· 
sba amca ,, dedikleri Üçüncü Alek· 
sandr'ın tahtta bulunduğu zamanlara 
aittir: 

"'Kıratın bah~esinde büyük bir gemi 

Y u gosla v Y. 1iyabet 
~ieclisi Azası 

kim] erdir? 
M::ınçe .. ter Gardiyan gazetesimn bit 

muharriri. kıral !hinci Piyer Hazret• 
]erinin b\iyümesine kad;ır YueostavY'• 
yı idare edecek olan niyabet meclisi a· 
?.<'hırı hakkında şu iyzahatı vermekte• 
dir: 

"Niyabet mec1isine mUteveffa ~ıra• 
tın amcazadesi ve pek yakın dostu o• 
lan prens Pol'ün dahil olması gayet ta• 
bii telakki olunuyordu. Fakat bu lıe• 
yete kıraliçe Mari ile sabık diktntör ce
ner:al z;skoviç'in gireceğini bckliyeıt• 
Jer. şimdi hayrete düşmüs buJunuyot
hır. Kıraliçe Mari'nin bu heyete dahil 
olmaması ı'laha iyi olmuş, ve galip bit 

ihtimal ilr. buraya dahil olmayı dul kı• 
raliçe lcenclİ!lİ ~~tememiştir. Şimdiye 
kadar dahili ,;iyaset ile hic uğ'raşmarrıtf 
olan lnrnliçe. bu suretJe üç «iocuğu
nun. iyi bir tahsil ve terbiye alması ;çiti 
daha S<"rhest uj!raş:ıbiJccektir. 

Dr. Stankovic, Belgrat darülfünU 
nıında profrsörliik ve geçen bahar rrıe~· 
simine kadar Yugoslavya maarif nazır
lığı etmi ~:ıy1h sırp bi1ginlerin~enClir. 
Bu ı:at, miiteveffa kıralrn büyük: iyti • 
madma mazllardı. Bundan evelki kahi• 
nelt'r zamanında lrt'ndisiylc bükümdar
ırn muhteJif meseJelcr bı41'kmda akıl 
danışmış olduf!u rivayet olunur. 

Dr. Peroviç bir Hrrv:ıttır. Za~r<'p't~ 
diktatörlükten evel ve sonra bit' çok 
~lısmrştır. Daıı defa yapılan icraııtrn 
t:ıdil eıiilmesi Jehinde muvaff:ıkiyetsil 
de ()}sa, teşebbüslerde bulundu~u söy• 
]enir. 

Ayan azası Banjanin, Macaristat1 
idaresinde bulunduğu sıralarda yani 
harptan evel gazetecilik ediyordu. ıKe1" 
disi Hırvatiıstanh bir sırptır. Harpta 
Londra'da teşekküJ etmiş olan yugos• 
slav komitesinin ileri gelen azasından 
birisiydi. 1917 senesinde Korfu•da bu• 
lunnn bugün'kli hükOmet şeklini takar· 
rür ettirenler arasında bulunmu~tur 

Hce nr kadar bu zat. 1929 scnesi11e 
kadar koyu 1.ıir demokrat ve doktor 
Trumbiç'in y~km bir caJısma ı:ırkadaşı 
olarak bulunmuşsa da ondnn sonrn te• 
mayiilünü der istirerek muha fa"?'·' r ve 
kıraliyetci olmus. rtikt:ıti)r1iik re;;..,{• 
ne muvafakıtt ı?Östermistir. 

M. Zek, sloven irl:-ıre T'!leınurların' 

dan birisidir k; doktor Pernvic r:ibi hi~ 
bir fırkanın adamı olmamıstır .• 

Bu dört zat da Perelt s hsi. gerek 
umumi hayatları ivtih:ırivle fT'eml <'ket • 
te iyi şöhret sahihicl irler. 

direği vardı. Bu direkte krralın oğul• 
lan direğe tırmanmak. yelkenleri v• 
ır Jeri kullanmak terrübelcri yapıyor• 
lardı: (".Ünkü yelken o 1?Ünlerde gemi" 
lerin ml\him aks~mmn;m hiri idi. Dü~· 
me kazahırrna mani ollT'""k üzere dire• 
ğin altına bit' a~ gerilmisti. 

Sasha amr.a kahk:ıl-ıaı'IM cok hoşla• 
nan bir adamdı. Ööte yemeğindell 

sonra misafirlerini hahceye götürür, 
bu ağın üstünde kosturur ve sıcratırd.ı. 
Bizi de bu derece e«>Jendiren ve ~t· 
düren bir -0yunu batrrlı:ımıyorum. Bil• 
hassa dev cüsseli Sasha amca da nih•• 
yet a irm üzerine tırm""nınca eğlence 
son haddini hu1urdu. Kıralın ağa ur• 
manma:>ını hiı f'.OcuH :ı.r büyük bir se • 
vinç ve biraz da ltorku ile beklerdik• 

Sasha amca ağın tizerinde bizi kovala( 
ve bir köşeye "'tkı~tınnca ağın üzerin• 

de zıplamağa başlardı. Onun ağırlt~ı 
bizi top gibi havaya fır]atırdı. Biz cr~-
lıklar içinde sanki hiç bir ağırlığım'' 
yokmuş gibi havalara crkıp tekrar ağ• 
düştükçe o da bir taraftan kabkah gilf 
1erc1i. İşte ilahJara m?.hsus bir oyuf1 

Bizim tanıdığımız Sasba amca ııtl 
böyle idi. Onun istenilen şekilde yapı• 
lacak portresini tarihe bırakıyorut11·" ıt 

Krraliçe Mari'nin on yedi yaşın 

Romanya veliahtı prens Ferdinand'l• 
evleneceği tarihe katlar devam eden bıJ 
çocukluk hatıralarının tafsi]atına r;irW 
mek bu kısa sütun kinde kabil drğil" 
dir. Okuyucularımıza bir çok zengıfl 
resimlerJe süslenmiş secme mizahlar'• 

zeki bir müşahidin pürüzsüz ingilizce • 

siyle yazıJmış bir kitabı tavsiye ediY"" 

ruz. Eserin bu birinci ciJdinden s~f1~ 
gelecek olan ikinci cildi daha cıcl 
mevzular etrafında olacaktır: fakat ,. 

t .. 
ğer o da aynı ruhla va?:ılırsa yalnıı 
rihç:ler için dc!il. lıer1·es için çok: etJ' 
teresan bir eser olacaktır. 
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Türkiye Cümhur ~yeti 
payidar olacaktır 

Aınerika sefirinin ınühim bir nutku 
"Chicago Tribüne., Paris. 

S. B. Te~rin 1934 

l~llıcrika'nın Türkiye Sefiri Mister 

J6bn ~ P. Skinner Paris Amerikan ku

'?ii nun dünkü haftahk ziyafetinde 
rkiyc h kk 

111
• a ında bir nutuk iyrat et-
ıı ve GAzt h"k .. u fımetinin demokrat 

llıucss 
. eseler lehindeki gayretini sita· 

}>ille anrn 
ıştır. Amerika Hariciye Ne-

%artti mc 
.... nsuplarından birçok tanınmış 
~'"9attn b ı Cenap u unduğu bu ziyafette Sefir 

titre" larnun vermiş olduğu nutkun 
uınesin' w • 

~ı . . 1 aşagıya dercedıyoruz: 

ti Çllnızden birçoklarının Türkiyeyi 

~et Cbniş olduğunu tahmin ediyo
... 111. Em· · ha ınım ki İstanbul'a ayağınızı 

&ar basrna ... ot 't . h"k" .. d" h " orı enın u um sur u-

l] "' hayatınızla malınızın emniyet 
tında O)duguw b' "}L • a·-· • • derhaJ ır u aeye gır ıgınızı 

til'lll lnlatnl§ırnızdır. fstanbul'a girer 
ez Bo~-· ., . . . b' 

1
• ı;cu:ıçı nın romantık ve S" 

ır ı caz'b • b 1 esıne tutulur ve bu şehrin 
a§tnetin" 

b' . 1 anlarsınız. İ•tanbul'un hah;ı 
ıçılrnez k 1 k . 

h . o c sıyonlarını ziyaret ve 
arıkulad . 
~\ e mımart abidelerini seyret· 
taJ için 15aatlerce, günlerce, hattl haf. 

arca ge •• 'r. zersınız. Bununla beraber 
Urkiye' . . 

yı zıyarete gelen a1e1ade bir 
ICYyah görd" ğ" 
~ · u u maddi eserlerle o de· 

1 ıne,gul olur lı:i , en ehemmiyetli te 
a\Jı:i ett. w . 

'l'·· ıgım şeye dikkat etmez. O da : 
Urkiye'nin Cu"mh . t "d 'd' B"' )'tik b" urıye ı aresı ır. u 

b~ ır adamın - çünK:U Mustafa Kemal 
bu~Y~k bir adamdır ve tarihte de daima 

Yük b' lcı _ır adam olarak yaşıyacaktır-
Ynlct)ı lid l"ğ' • c·· er ı ı altında bu devletın 
uınhuriy t ·a . , b 1 e ı aresı kurulmuştur Başta 
u unanl b . . au ar u ıdareyı o kadar esaslı bir 

bü:~.tte ilerletmekterlirler ki atİ}'e ait 
J un mesuliyetleri cekinmeden üzer· 
erine l b" . r f a a ılırler. GAZl'nin bugün et -
a ını · 

d" çevıren muktedir arkadaşları 
Unyadan k ' ld'k . l'lnd çe ı ı lerı zaman, arkala 

a bırakacakları halk k"tl · "'k" ve b u esı o yu u u .. 
r" ınuesseseJeri matHlp şekilde yü · 
Utecek 'k . l 1 hdarla mUcehhez olacaktır. 
•tanbul' • lı:a , u zıyarete gelen kimseler, An· 

rctrla Ya kadar uzanacak olurlarsa hay-
er · · ıçınde kalacaklardır. Birkaç se-

rteJik b' 
lı: ır zaman içinde ne kadar mü-
eınrne] b' h' w .. icra· ır şe ır yapıldıgmı gorecek-

ın· ır. Bu terakki bizim garp şehirleri 
lı:~~de ~irkaç sene cvel gösterilen hari
ı.·· delıkleri andırıyor. Ziyaretçilerin 
ı.Orecekı • 
ba k erı şevler karşısında takdirden 
ka~ a bir his beslemiyecekleri muhak· 
t'ı .tır: fakat belki de hükOmet merke-
nın "Ş h ' hın e ırlerin kıraliçesi,. ve "Alla-

ola Y;rattığı şehir., isimleriyle maruf 
)'a n stanbul'dan kaldırılarak Ankara· 

tasınma •• )'a · sının sebeplerını anhyamı-

td Cllklardır. Lakin bu meseleyi tetkik 
ıa Ctek olurlarsa, bunun halledilmesi 

rı:'~. gelen siyasi bir cephesi olduğu
~ goreceklerdir. Türk devletinin in-

kişafı için Türkiye halkını siy~si sah~· 
da tmrşılaştırahilmek maksadıyle bu· 
viik bir yaratıcı gayretin gösterilmesi 
lazımdır. Türkiye'ye gelen ecnebiler 
ıiraatle çok alakadar olmaktadırlar. 
Nüfusun çoğunu çiftçilerin teşkil etti
ğini, toprak mahsulünün halkt ancak 
iaşe edebilecek miktarda olduğunu ve 
f .. nni idare ile halkın yaşayış standar
dını yükseltmeğe çalıştığını görüyor
lar. Bu gibi fenni idare sistemleri fil
hakika çok iyi şeylerdir; fakat Türki
ye halkını yükseltmek gayretiyle hu 

id:ıreyi tatbikat sahasında da takip et· 

mek lazımdır. 

Tiirkiye'ye gelen ecnebiler tahsil 
ve terbiye sistemi ile de çok alakadar
chr1ar. HükOmetin cehalete karşı mü
cadele açtığını ve eski Türk harfleri· 

nin yerlerini L~tin harflerine bırakt1 -

i'ım görürler. Bunun bizim garp usul
lerimize karşı yapılan bir itilaf zan· 
nederler. Bilmiyorlar ki bir türk çocu
i!u eski harflerle okumayı üç senede 
öğreniyordu: halbuki Utin alfabesiyle 
bu işi bir senede yapıyor. 

Türkiye'ye her gelen, feslerin ka 1-

dırılmış olmasından bahsediyor ve bu· 

na esef ediyor. Hakikaten fes çok zarif 

ve biz garplıların kullandığımız her 

türlü şapkalara kıyasen manzarası hoş 

bir şeydi. Fesin kaldmlmasrnı hüku

metin lüzumsuz bir hareketi gibi telak

ki edenler bulunabilir: fakat bu kim

seler unutuyorlar lı:i Türkiye halkını 

yeni bir idare iJe karşı karşıya getiren 
siyasr bir hareket vardır. 

Bu misalleri birkaç misline çıkar

mak kabildir. Bunlar jçinde en büyük 
hakikat şudur: 

Tlirkiye hükumeti bir cümhuriyet 
idaresi kurmuştur ve bu idarenin mu 
vaffakıyet\ için halkı. onu işletmeğe 

muktedir bir h ale ~etirmek iizere ha· 
zırlamak niyetindedir. 

Muhterem efendiler! Halk işlerinin 

bugünkü inkişaf devresinde demokrat 

müesseselere karşı mücadele edilirken, 

hatta burada Fransa'da halk o eski 

"hürriyet, müsavat, uhuvvet,, kelimele

rini alayla yadederken Türkiye'de cüm 

huriyet idaresi kurulması, enteresan 

telnkki edeceğiniz bir hareket değil 

midir? 

Türkiye'dc vaziyete hakim olanlc1r 

hükCımete istedikleri şekilde bir model 

verebilirlerdi. Gilbert ile Sullivan'ın 

operasındaki Rus, Fransız, Türk veya 

Prusyalı olması muhtemel olan ve ne

ticede İngiliz olduğu meydana çıkan 

bir adamdan bahsederken söylenen saç 

ma sözleri hatırlarsımz. Bu hareketi 

tefsiren anlatmak istiyorum ki iktidar 
mevkiindekiler hüklımetlerini istedik· 
leri şekle koyabilirlerdi; fakat uzun 

Ehemmiyetli bir 
tenis maçı 

Kavaklıdere Ankara Sporting kulü
bünde, bu ayın 26 ıncı cuma günü, tam 
saat 15 te, Ankara tenis ıampiyonu 
Mehmet Karakat ile 1934 Oxford üni
versite §ampiyonlanndan muallim Mr. 
Frank arasmda S setlik gösteriı müsa
balm,ı yapılacaktır. 

Maçın galibine kulüp tarafından ku· 
pa vazcdilmi~tir. 

Mr. Frank bu sene, yakmlarda dün
yanın l 1 İnci oyuncusu addedilen macar 
f8mpiyonu Von Kehrlin~'i Wimbledon
da beş sette yenmi~ ve Oxford'u Ameri
ka' da temsil etmi~tir. 

Mehmet Karcılnş Ankara' da hiç mağ. 
Jü, ohnamış, hatta Türk;ye'nin gözbe -
bcği tenisçi Sedat'ı burada 4 sette, meş.
hur Suat'ı ise ba sene lstanbul'da Ateş -
,..fınes k?rtJ .. ..,nda Challenge kupasında 
6-2: 1-f; ; 6-6 mafrllıo etmi~tir. 

Şehrimizde ilk d~fa yapılacak olan 
bu k"\tl.ar mühim ve 'ZevWi tenis maçını 
hü!ün rnor sevent~rimiz bilaöcret seyr
edt-bikC<"ktir 

teemmülJer ve uzun tecrübeler netice
sinde Tiirkiyc vatandaşlarının ırcfah ve 
saadetlerinin ancak cümhuriyet idare
siyle idame ettirebileceğine kani oldu
lar. Yalnız şunu hatırlamanızı isterim: 
Türkiye halkının ananeleri otokrasi 
ile yuğrulmuştur. Onlar şimdiye kadar 

otokratik bir hiikfımet idaresinde ya

şamışlardır. İşte bunu nazarı itibara a

lırsanız, Türkiye'de elde edilen muvaf

fakiyetlerin ehemmiyetini anlarsınız. 

TÜRKİYE'DE HAVA POSTASI 

Otuz eylıilde. türk mmeti bü-
y ük bir sevinç ile İstanbul - Diyar -
bekir hava hattını açmıştır. Türkiye 
Cümhuriyeti hiikumcti, türk milleti
nin terakki ve inkişafına bütiin gayre
tin i sar fe tmektedir. Demiryolları Ana· 
dolu'nun en uzak kasabalarına yetiş· 
miştir. Bundan mada, Türkiye cilmbu
riyeti hava hatları inşasiyle meşgul 

olmaktadır. 

İstanbul ile Diyarbekir arasında te
sis edilen yeni hava postası yolcu d~ 
nakledecektir. 

Yeni türk hava postası aşağıdaki 
yolları takip edecektir: 

İstanbul'dan saat yedide kalkacak, 
Eskişehir ve Ankara'ya uğradıktan son 
ra Diyarbekir'e gelecektir. Bütün bu 
mesafeyi yedi saat zarfında alabilecek
tir. 

Birinci Teşrinin 29 unda Türkiye 
hükCımeti maden para basacaktır. 

Türk milleti Gazi Hz. nin heykelle· 
rini her mmtakada rekzetmektedir. Ge
çen hafta, Adana'da, büyük ihtifal ile 
ve vilayetin mülki ve askeri erkanı hu· 
zuriyle Gazi heykelinin temelleri ku
rulmuştur. 

El - Camiat - iil - islim.iye (Bagdat) 

ltalriıni .. ti' M'll' · • ..,e ı ıve'nı., romanı: .:> Tefrika: 121 da cesaret edemiyordu. 
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(Tiirko~s gÜDIÜkservis!) 

MÜSTEHLİK PlY ASAL.ARDA 
YUMURTA TALEPLERi 
FAZLALAŞMAKTADIR. 

Budapeşte'den alınan malllmata na
zaran Macaristan'dan Avusturya'ya bu
günlerde fazla miktarda yumurta sevke
dilmektedir. Almanya'ya yapılan scvki
yat ise ufak partilere inhisar etmektedir. 

PAMUKLARIMIZA TALEP 
ARTMAKTADIR. 

İstanbul şubemizden alınan malGma
ta göre son günlerde İtalya, Japonya, ve 
bilhassa Almanya'dan pamuklarmuza 
fazla talep vuku bulmakta ve sevkiyat 
y2pı?ınaktadır. İtalya fiatlan, iane mal
lar, cif Cenova 3 liret 70 santimdir. (39. 
75 Kr.). 

ALMANYA GOMROK TARiFESiN
DE DE(ilŞlKLIK. 

Almanya Maliye ve İktısat Nezareti
nin 13. birinci teşrin 1934 tarihli resmi 
gazetede intiF relen bir branna göre, 
savdarm beher kentalinde (100 kilo) 
§İmdiye kadar alınmakta olan 25 mark 
gümrük resmi 22. 10. 934 tarihinden iti
baren 35 marka pkanlmıftır. 

BiRLEŞiK AMERiKA iSPANYA' .. 
YA TOTON iHRAÇ EDiYOR. 

Nevyork'tan alınan haberlere göre 

Amerika ihracat banlı:ası, İspanya tütün 

inhisan hesabına İspanya'ya gönderile

cek 14 milyon libre Kentucky tütünleri 

için l milyon dolarlık bir kredi açmııtır. 

İspanya tfitün inhisannın Amerika'dan 

jthaJ olunacak tütünlerin İspanya'da tek 

rar muayenesine şart koıması ve bu 

yüzden teslim ve tesellüm işinde birçok 

müşkülat zuhuru muhtemel bulunması 

dolayısiyle ihracat bankası krediyi aç

madan evel tütünlerin mattup evsafta 

oldukları hakkında tütün çiftçileri ida

resinin kefaletini aldığı gibi lıpanya bil

kfimeti de açılan kredinin bilahare öden-

. mesi için lazım olan döviz müsaadeleri • 
nin verileceğini temin etmiştir. 

Amerika'nın orta vadeli kredi usuli

le ihraç etmekte olduğu bu tütünler Js • 
panya'nın bir senelik tütün ihtiyacına 

tekabül etmektedir. İspanya şarapları 

mukabilinde ve takas yolu ile ithalini 
düşünmüşse de Amerika ile halen müza
kere etmekte olduğu yeni ticaret mua

hedesine kendi taraplanna bagka prtlarla 

sürüm tmin edeceğini ümit ettiğinden, 

bu tasavvurundan vaz geçmittir. 

FRANSA'NIN ALMANYA'YA OLAN 
1HRACATINDA FAZLALIK. 

Fransa ticaret nezaretinin bir istatis
tiğine göre Fransa ile Almanya arasm
da 10-10-934 tarihine kadar yapıtmıı 

se 

1 

olan al~ verişler Fransa'nm Almanya'yt 

olan ithalatın yeniden fazlalqbbnı gös

termektedir • .Fransa Ticaret Baabsa ta• 
rafından 1-8-934 aarihindm 10-10-934 

tarihine lı:adar &ansız ihracat tlccarlan 

hesabına tediye edilen havalelerin yekft. 

nu 440.084 milyon franga baliğ olmuı • 

tur. 2~-9-934 tarihindeki tec!iyat yckfın" 

ise 274,1?7 milyon franktan ibarettir. 

İki memleketin ticaret munzcneal 

10-10-934 tarihinde Fransa lehine 7S.21t 

milyon frank bir fazlalık lı:aydetmekte • 
clir. 

YUNANISTAN'A GONDERILECEll 
POSTA PAKETLERi HAKKINDA. 

Yunan İktmat Nezareti YnnanMtan'a 

ğönderilecek posta paketl•rine pn&ll 
konsolosluldannca muaaddak mcate teıo 
hadetnamesi il!ve edilmesi baklmıda ge. 

çenlerde blr kararname nqretmiftl. 

Mezkur kararaame bükiimleriadc bu de. 

fa yapılan tadilita göre meDfC ıel-de'
namelerinin badema yunan lııomoloül• 
lanna tasdik ettirilmesine liimm kalma• 
mıştır. 

Ankara Halkevi RelsUğinden ı 
F vimia nqrtyat ve kiitiphett ........ 

lesinde eçık olan bir ua1rJı iPn ~ 
yapılacaktır. Bu ıubeye ka,.tlı _. 
31. 10. 934 ~ pnii aut 18 M 
HaJkevine ıelmeleri rica oluaw. 

Halkevl Reisllğinden ı 
Halk deeNıae'-i w ._.._ llııawlltıed 

tarafından her Hne ~ fta~ 
almanca •• mpizce ti-. b....., il• 
usulü defteri ....... k MM 1 İkİllcİ ~ 
rin 934 de HaJkevi yalamntle Ballriytı 
caddesindeki Hususi Bizim Mektep't• 
•erilecek tir. 

1 - Sınıflar azami 25 kitiliktİI 
2 - Her kun iki derecelidir. 

3 - Deraler laaltada ikidef ... . 
4 - o-... .. __._. ........ . 

J'9 kadlırdlr. 

S - Kanlua mektep ......., .... 
yan zent aluuıcalmr. 

6 - .Mirac:Mlls Halkeft Wf'. 1 -

pç 25 birind tepin 934 ÜfK? ....... 

yapdmalıdır, 

7 - Halkevl müracaat aıra numara• 
~ile beher sınıf için 25 talebe aalcak .U. 
ğer miiracMtlan ......- olM'ek bJd .. 
dec<'ktir. 

Kirabkköşk 

Çan kayada profesör Cemil B&c 
yin köşkil mobilyalı vey~ mobi~ • 
yasız olarak kiraya ftnlecekar. 
Su elektrik, havagazı, telefon t~ 
si;atı ve 8 odası vardır. tstiyenle
rin ı ı ı S numaralı telefona miira• 
caatlan. 

8-4749 

lnsanlıiın ha ı i 
Amire Marlo 

dı 1D~şarda gecenin karanlığı, odada küçük lambanın ay -

May, Jisor'a yaklaştı. Bakıştan kararsız bu çehrede ağır 
gevşek, yana kaymış gibi idi... Yavaşça parmaklarını eli -
nin üzerine koydu. 

Dün kendisine: "Senin ölmüş olduğanu sandım" diyen d11t 
daklar artık hiç bir şey söyliyemiy«eklerdi. Gelip ~el 
hayattan baki kalmış olan bu cesetle değil, bizzat ölümlC 
münasebete girişmesi lazımdı. May orada, hareketsi.z, vtt 
tevekkülle seyredilmiş ölüm hallexüP düşüne diifÜne, YoP 
luğa vahşicesine arzettiği beyhude teslimiyet içinde, beii
leyip duruyordu. 

n ıgı v k . ka e apıdan gelen ışık: kapı yan taraf takı odanın 

l.f~~sı idi ve oraya Kiyo'nun cesedi getirilip konulmuştu. 
i.-· tep teneffüshanesi, yeni gelen esirlerin hapsedilmesi 
~~b~~tl b ta f :. 1 mış ve dışarı atılan cesetlerin de hısım akra a 
ra ında 1 ' . İse b n a mmasına ses çıkarılmamıştı. Katof un cesedı 

bu kulunamamıştı. May, Kiyo'nun cesedini, bir ağır yara· 
Ja arşı ·· · · · B ıet . gosterılen ihtimamlarla oraya getirmıştı. u ce 

' Rıyo'n "1 d "b' k ' Çch . un o me en tasavvur etmiş olduğu gı ı sa ın 
in reiı değil, zehrin verdiği takallüslerle boğulmuş ve bic 
sanö~~ büsbütün başka bir şeydi. 

lun" · ta un teçhız ve tekfinin den evel M ay onun saçlarını 
rı:yor ve kena· d · · - · · "h · d bir ı e ışıteceg·ı korkusu ıle yalnız zı nın en 
takım ana ·· ı · ' d ·b· bir ca soz er geçıriyordu. "Canım ' er gı ı ve 
Yabancıda d - ·ı · ld -bu b·ı . n egı , etınden bir parça koparılmış o ugu-

ı e bale " ·ı· " a· "H Büt" sevgı ım ıye mınldanıyordu; ayatım •.. ,, 
\'ardun ;unları bir ölüye söylediğinin birden bire farkına 

~~ :kat May'm, çoktan, göz yaşlan kurumuştu. 
ıcye frn anın sihrine kendini kaptırmış olan Jisor, kim -

aydası ol y d" ·· .. Yor du .. 
8

.. ... mıyan ıstırabın manasız oldugunu uşunu-

te ... r;t ~k~ işte burada. Sükfuı ... ,, Fakat elini uzatmağa 
:r ·-~~. emıyordu. Ölenlerin ruhlannm yaşadığına inan-

-~ k:lrsı hürmet duvmuvor. fakat elini azatmaia 

Korkulu, hemen hemen işitilmez bir sesle~ 
- Geliniz, dedi, bana biraz ısındı gibi geliyor ..• 
Jisor bu çok insani, çok muztarip, fakat hiç şaşkına ben

zemeyen simada bakıştan aradı. May ona sükunetle ve 
ricakar değil ümitli gözlerle bakıyordu. Zehrin tesirleri 
daima şüphelidir, May ise hekimdi. Jisor kalkıp May'm 
peşine düştü. Kiyo'nun mavimtrak ve kırışıksız alnına do
kundu: soğuktu. Ölüme mahsus soğuklukla soğuktu. Ora
dan elini çekmeğe May'ın gözlerine bakmağa cesaret ede
miyordu. 

Nihayet, her ümidi kaybetmiş bir adam halile: 
- Hayır, dedi. 
May sadece: 
- Ne yapalım! cevabını verdi. 

Ve Jisor'un tereddüt içinde, yavaş yavaş, odasına 
döndüğünü gördü. Ne düşünüyordu? Kiyo orada bulun -
dukça ancak onu düşünmek kabildi. Bu ölü ondan birşeyler 
bekliyor, May'ın bilmediği, fakat herhalde verilmesi la -
zım gelen bir cevap vardL Onun için de, ah ötekiler gibi, 
dualarla, çiçekler ve çelenklerle avunmak kabil olsaydı 1 
Hiç bir çocuğun ondan görmemiş olduğu anaca sevgileri 
ellerinden kopanp alan utırabm, en vefkatli hayat ıekille
rile ölülere ıöz söyliyen müthis bitabm ötesinde bir cevu L 

Jisor odasında tekrar sedire uzanmıştı. Çabuk orada mı. 
ruyordu: sükfuı. Elini uzatıp haplaa hazırlamalı idi: bil 
çeyrek saat sonra, bizzat ölümü nihayetsiz bir rahimklr • 
lık içinde ve kendi fenalığını istemi§ olan bir kötürümü clB-

k 
• • • _-1.J 

şünür gibi düşünebilecekti: ölüm ona artı ınşemıye....., 

bütün hükmünü kaybedecek ve umumi huzur içine yavatça 
kayıp gidecekti. Kurtuluş çaresi elinin alunda idi. Öliilere 
hiç bir yardımda bulunmak kabil değildi. Daha fada aatırap 
çekmenin manası vannıydı? Muztarip olmak sevgiye m~ 
korkuya mı yapılmış bir nezir sayılmak lazımdı? ... Tepıı4 

ye el sünneğe hala cesaret edemiyordu ve iç SJkmtısı ~pı 
tedilen hıçkırıklarla beraber boğazına yapışıyorlardı. Elini 
uzatıp bir risalecik yakaladı. Bu Politlque de Pekin'in bit 
nüshası idi ki Kiyo'nun cesedini getirdikleri .zaman ora)'I. 
düşmüştü ve Jisor'un üniversiteden kowlmaınna Hbebi~ 
vermiş olan nutku yazıyordu. Kenannda Kiyo'nm el ,..... 
ile: "Bu nutuk babamın nutkudur.,, diye yazılımftL 1CiJO ba 
nutku tasvip ettiğini bi~e bir defa e>ı.ma bab~ ~ 
mi§tL Jisor risalec:iii ;,avatça ka,.,,. ilen lmi4lne ~ 
ma•a baPaclı .,._"" 



SAYIFA 6 

Göklere fışkıran san'at 
(Dinamik mimarlık) 

Lugate göre "dinamik,, makine fen
ninin, kuvvetlerin hareket ve hesabın -
dan bahseden kısmrna denir. 

Aerodynamik (havanın kuvvetinden 
Hidrodinamik (suyun kuvvetinden bah
seder. 

sanatı temsil etmektedirler. Bunlar u . 

mumi heyetleri ile güzellik ve heybet 

arzden bedii nUmunelerdendirler. Dina

mik miymarlrğm ortaya koyduğu bu ev

saftaki binaların bir iki nümunesini say

falarımıza alıyoruz. 

HAK!M1YET1 MİLLİYE 22 1. TEŞRİN 1934 PAZA.L~ 

........_ v ... ..-. ---_... 
-. 
" 

' 
Dinamik miymarlık ise fen ve sana· 

trn şaheserler vücuda getiren son tarz 

ve iycadından bahseden yüksek miymar

hğa, sıhhi miymarlığa alem olmuş gibi· 

dir. 

Bu tarzda yapılan inşaat en muba

lağah zevk ve his sahiplerini bile tatmi

ne kafi gelmektedir. "'Kdjak" ın Dinamik mimarlığa ait iki sevimli taslarr 

Umumi harp dünyada mevcut adet· 

lerin hepsini kökünden değiştirdi. Bir 

insanı öldürebilmek için on ton demir 

atılan fecaatti devirden arta kalanların, 

hayata karşı iptila ve heyecanın arttı. 

Bundan sonra hayatı güneşin ışık ve sı

caklığı altında, temiz havanın, deniz 

suyunun, kumunun, tayyare veya oto • 

mobilin kucağında keder, elem, azaptan 
uzak yaşamak yolu tutuldu. Bu arada 
eski kıyas ve tertiplere karşı tamamen 
arka çevrildi. Hudutsuz bir hürriyet, 
fütursuz bir hayat içinde fenaya göz 
yummak isteniyor. 

Umumi harptan sonra doğan dina • 
mik miymarlığın vücuda getirdiği eser-

lerin umumi arzuya ve bu arzunun f el
se fesine - tercüman oldukları görülmek
tedir. Umumi arzunun aslına uygun o
larak yüksek zihniyetlerin yuğurduğu 

ve vücuda getirdiği bu eserler fen ve 
sanatın terakkisine şahit olmaktadırlar. 

Terakki arıklarrndaki esaslara bakı• 
lınca "bir projenin tersimi esnasında 

miymarına her türlü serbestiyi vermek,. 
kayıt ve şatlardan uzak 'bırakmak, ilim 

ve fen vasıtalarını bolca yardımcı et. 

mck, hayal ve arzuyu yaşatan eserler 

ibda ettirebilmek şarttır. 

Bu şartlar altında yapılmış bir çok 
binalar vardır. Villa, gazino, hastane, 

spor ve oyun yerleri, v. s. 
Yanlığrna ve dikliğine uzayıcı hatla

ra göre tertip edilen dinamik planlar, 
yerden göğe doğru yükselen "fışkıran,, 

Ebniyelerin en yüksek ve hususi vas

fı bol ışıklı ve bol havalı olmalandır. İç 

taksimatta avlu ve sofaların ihmal edil

diği görülür, iklimin muhtelif tesirleri· 

ne göre koruyucu tedbirler atar.ık ya

pılma esastır. Bu sebeplerden dolayı 

dinamik miymarhğa "Sıhhl miymarhk,. 

adı da verilmektedir. 

Yapıda muhtelif malzeme kullanmak 

mecburiyeti vardır. Cidar ve bölme du-

Güzel görünüşlü bol güneşli bir yalı. 

varlarının takviyesini temin eden bütün 
kısımlar, gövdenin içerisine saklanmış -
tır. Binaya dimdik duran bir fibide ze-

rafet ve heybeti vermek istenmektedir. 

Demir direklerin, beton sütunların 

hiç birisi dışarda dğildir, gizlidir, bu ıu· 

retle dış ve iç duvarlara istinat teşkil 

etmektedir. 

Temeller radye olarak • arme beton· 

dan- dökülür. Arzani takviyeler tezyi

nat yerinde görülmektedir, Yerden yu -

kan doğru bakıldığı zaman binanın du· 

ruş ve manzarası bir heykeli andırır. 

Kol ve kanat gösterir. 

Beton duvar ve kesimlerin şekli miy

marlığrn kıymet ve kudretini ifade eder. 

Zevkli ve sevimli bir görünüş verir. 

Hulasa umumi manzarası mutlak bir 

kuvvet, mutlak bir heybet arzeder. 

Umumi arzuların aslına uygun ola

bilmek için tezyinata çok mütehammil

dir. 

Dinamik miymarlık, netiyceten: Öy

le bir sanattır ki gayesi, hususi ihtiyaç· 

lan esas ittihaz etmeden binayı gayet 

tezyinath. kullanışlı, mükemmel bir ha· 

le koymak. binanın teşkil ettiği kütleye 

hususi bir letafet ve azamet verebilmek

tir. Bu tarzda eserleri seyrederken he· 

yecana kapılmamak mümkün değildir. 

Taslaklarını seyrettiğimiz sanatka

rın arzularını seçmek kabildir. Doğru

dan doğruya tezyinat ve heybeti canlan

dırmağa çalışmıştır. Azamet ve güzel. 

liği bir kaç çizgi ile ifade etmekte ve se
ve, seve seyrettirmektdir. 

Sanatkarı ihtimal tenkit edenler d,. 
bulunabilir, fakat o halkın fikir ve ru -

e == 
- • --

hundan doğan arzu dalgalarını tahlil et

tikten sonra eserlerini açıkça ortaya 

koymakla kendisine düşen işi görmüş • 

tür. 

Sanatın yüksek eserlerine meftun o

lanların şekilliğe ait hiç bir şey ile ala

kaları yoktu, duygu ve tertipleri, geç· 

miş ite taban tabana zıttır. 

Geçmişin her çeşit renk, şekil, tarz 

ve hükmüne yıkıcı bir tekme vurulmuş-

Sıhhat ve hayat yatağı bir köşk. 

tur. Bundan dolayı yeni iycat ve ibda 

edilen "dinamik miymarlık,. da eskisine 
zıt bir varlık yaşatmaktadır. 

EKREM FUAT 
ı::==== • 

m 23 :sı 

Konya belediye mec
lisinin toplantısı 

Konya, 21 (A.A.) - Dün top....., 
belediye meclisi reis ve encümen ~ 
lannı ittifakla seçmittir. Riyasete ı' 
belediye reisi Şev.ki Bey almmıt ve ~ 
cümen azalıklanna da Rifat, SalAhatli" 
Mehmet Ramiz Beyler seçilmittir• 

Ordu' da belediye seçiJ11l 
Ordu, 21 (A.A.) - Heyecanla .,_,Jr 

yan belediye intihabatı C. H. F. naJ 
lerinin müttefikan seçilmeleriyle neti' 
lenmittir. 

Kütahya belediye 
meclisi toplandı 

Kütahya, 21 (A.A.) - Dün aaat ti 
da fevkalade olarak toplanan beted.i1' 
meclisi reisliğe Etem Beyi seçmittir. t:r 
cümen azalıktan intihabı da yapılmııtO't 

Adana belediye meclisi 
de toplandı 

Adana, 21 (A.A.) - Fevkalade tol"' 
lantıya çağrılan yeni ıchir meclisi aza1r 
n dün saat 15 te toplandı. Yeni reis~ 
encümen azalıktan seçimine baılancllt 
Yapılan seçimde mevcut 31 azadan otıa_; 
zunun reyile eski reis Turhan C~ 
Bey tekrar belediye reisliğine ıeçilrrı~r 
tir. Daimi encümen azalıklan da seçil
dikten ıonra, büyüklerimize saygı t~ 
grafları yazılmasına karar verilerek l 
teıriniıani 934 te toplanılmak üzere e~ 
se tatil edilimştir. 

Oe'\·let Oemiryollnn U -
mum Miidiir)iiğii satın 

alma komi~yonu ilanlan 

Ankara Levazım amirlij!i 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 15 1. teşrin 1934 vaziyeti 

t LAN 

Münakasası feshedilen 

takriben dört yüz otuz bir 

ton demir tekrar müna · 

kasaya konmuştur. Münaka 

sa 21. 11. 934 çarşamba gü 

nü saat 15 te Ankarada ida 
re binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsil at Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde 

beşer liraya satılan şartna · 
melerde vardır. (3091) 

8-4740 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEK1M1 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 

apartrmanında Hususi 
daire telefon: 2661 her 

~ gün öğleden sonra saba· 
~ ha kadar gece müracaat· 

ZAYl 

Sahibi bulunduğum 627 nu • 

m~ralı kurt köpeğinin numarası 

zayi olduğu cihetle yenisini alı

mıcağından eskisinin hükmü 

voktuı:;. 

Mehmet Reşit 

8-4754 

İLAN 
Izmir. Mevki kıtaatının 

yüz kırk sekiz bin beş yüz 
kilo sığır eti 30-10-934 sah 
günü saat on beşte kapalı 
zarfla alınacaktır. Sartname 
sini görmek istiyenlerin her 
gün ve taliplerin de belli sa· 

.atten evet teklif mektupları
nı İzmir Müstahkem mevki 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2921) 8-4512 

fLAN 
İki yüz yirmi bin kilo has 

ekmeğin kapalı zarf usulile 
15.11.1934 pers.embe günü 
saat 15 de ihalesi yapılacak-

tır. Şartnamesini görmek is. 
tiyenlerin hergün taliplerin 
0E" vakti muavveninden evel 
teminat ve teklif mektupla
ri1e birlikte Bursada Frrka 
5atm alma komisvonuna 
müracaattan (4003) 8-4737 

t LAN 
Bin liralık samana pa · 

zarlık günü talip cıkmamış
tır. Pazarhı!'ı 24. 10. 934 çar· 
o:nmba günü saat 14 te ya -
pılacaktrr. Şartnamesini 
görmek Ü7.ere her gün ve 
pazarlığa iştirak için de 
vaktinde teminatlariyle be
raber Ankara Levazım A -
mirliği satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (3095) 

8- 47~R 

iLAN 

Aşağıda cins ve miktarı 
yazılı beş kalem sebze 23 
teşrinievel 934 sah günü 
saat 14 te pazarlığı icra kı
lınacaktır. Şartnamesini gör 
:TI'tk iltiyenler her gün ta-

1 AKTiF \1 PASiF 

Kasa: 
Alhn : Safi Kır. 13.654,663 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Albn: Saf. Kır 1. 788,024 
Türk lirası 

1 

Harirteki Muhabirler: 
Altın : Safi Kır 3.807 ,006 

dövizler. 

LiRA 

19.206.417,2C 
12.218.256,-

664.035,75 

2.515.004.-
288.429,65 

5.354.869,63 

5.764.219 30 

LiRA 
Sermaye: 

32.088. 708,95 ihtiyat Akçesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

2.803.433,6! Deruhte edilen nrakJ oaktiye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
!erine tenikan nlci tediyat 
Deruhte ~dilen evrakı oakti· 

LiRA URA 

158.748.563 ,-
1 

9.625.273,-

15.000.000,-

ti63.914,3l 

1 

Albna tabYili kabil Serbe•I 

Hazine Tahvilleri: ı------ı 
11.119.088,93 ye bakiyesi. 

Ku,ılığı tamamen albn ola · 
rak tedavüle nudilen 

149. 123.290,-\ 

Deruhte !dilen evrakı nakti. 
ye kar1ılığı 

Kanunun 6 Ye 8 ine. madde· 
lerinf' tevfikar vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Haz.ine bonolan 
Ticui ıenedat 

J:sham ve r ahvilit cüzdam: 
Eıha"' .e tahvilat: Deruh
te tdileo evrakı nakdiye 
karşılığı (itibari kıymetle) 
E~bam vt Tah.tli• 

Avanslar: 
Alhn ve döviı üzerme 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

1 
"llubtelif: 

!iplerin de belli saatte temi 
natlariyle birlikte Ankara 
Levazım Amirliği satmal
ma komisyonu riyasetine 
müracaatları. (3088) 

Kilo Cinsi 
7200 İspanak. 
9000 Soğan 

14400 Lahna. 
7200 Pırasa. 

19500 Patates 
R--473. 

158. 7 48.563,-

9,625.273,-

3.716. 16.ı!,bO 
4.299.068. 7 7 

28.104.437,62 
4.466.141,66 

Yekun 

98.150,84 
3.534,29 

149. t 23.290,-

8.015.231,3 i 

32.570.579,28 

101.685,13 
4.500.000.-

11.983.978,2g 

252.305,995.6\ 

Türk lirası mevduatı: 
Vadesi% 
Videli 

Döviz mevduab: 
V!desiz 
'/ideli 

Muhtelif: 

8.688.000,- ı 7 1 290 5 .81 . .-

19.239.021 ,28 
-.- 19.239.021,28 

10.618.889.7; 
840.461.11 

Ye1 uo 

11 .4 ~9.350,85 
1 

48.132.419,1 7 

' 

' 

252.305.995,60, 

!. r.'!" rt 1933 tarihinden itibaren: ls\conto t1addi o/051 
/ ıı -Altm üzerine avans %41

/ 2 

Y enişehirde Kocate
~~ pede bir evin üç oda, 

Zayi el çanta ı. 

İçinde biraz para ve fotoğraf. 

raflar ile üstünde isim yazılı al· 

tın kalem bulunan kadın çantası 

Yenişehir polis merkezile Ordu· 

evi arasında düşUrülmüştür. Bu -

lan Divanı Muhasebat azası Zi

ya Akif Beye getirdiği takdirde 

metnnun edilecektir. 

6-4753 

İLAN 
Cümhuriyet bayramı do 

nanma tesisatının kesreti do
~~layısile evlere elektrik r•P" 
~ tr işlerinin bu ayın yirrni i" 
~~kinci gününden itibaren •1 

sonuna kadar yaprlanuy•cr 
~ v ·ı 1 ~gı ı an o unur. • 

Elektrik şirketi 
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, ... ___ mwıuııımııımıı11111111nııııuı11Hıııınıımımıııaıımııımııııın11wııınııı1111ınum1111ttuuınııııwıııuı11111~ 

A M OK İ 
-.--.••mımı-.ımnıaımr•--•---111U11.-ııııu111a: 

r ornacı, tesviyeci ve 
tenekeci alınacaktır 

Askeri Fabril{alar Umum 
Müdürlüğünden: 

ti 8~1rıkkale fabrikaları için Tomacr, tesviyeci ve teneke
tör tncak~r. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete 
le • e takdır edilecek yevmiye ile ve yol masraftan kendi-
~~n~it olmak üzere istihdamı kabul edenlerden imtihan 
lti;k·· kara'da bulunanların Fişek, İstanbuldakilerin Ba
llar ~y ~arut Fabrikalarına ve f'zmirdekilerin de Halkapı-
............_:aınırathanesine müracaatları. (3016) 8-4626 

Nafıa Vek3letinden: 
1 

- Srvas • Erzurum hattı için 150.000 adet normal ve 
2 1 ?50 aaet makas kayın travers, 

- Fılyos • Catalağzı hattı için 40.000 adet normal ve 
a .1755 adet makas kayın travers, 

- Afyon - Antalya hattı için 160.000 adet normal ve 
4 .ı 170 adet makas kayın travers, 

- Afyon - Antalya hattı için 175.000 adet normal ve 
1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile 

}d· aYn ayn münakasaya cıkanlmıştır. 
taııu ilnakasa S teşrinisani 1934 tarihine müsadif pazartesi 
)ilpıI saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında 
~tsikac:1ktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası 

1 • as!Yle 

2 ıncı Parti için ( 5897) 
s ,, " " (2882)' 
4 .. " " '(7113)' 

liraı ti" ,, ,, (7915) 
~a~ ın__uvakkat teminatlannm merkez muhasebeciliğine 
lıe t ~~.rgına dair makbuz veya Banka teminat mektuplal'! 
\?e k e !f ınektuplanru aynı gün ve saate kadar vermelerı 

'l' ~ısyonda bulunmaları lazımdır. 
de A~~ler ,bu husustaki şartnameleri (15) li.~a.!111:~~.bilin
•Iab·ı· ara da Nafıa Vekaleti Malzeme Mudurlugunden 
'-71 trlcr. (2969) 8--4576 -
..\~ara Fırka Karargahında Top. 

ayı Sa. AJ. Komisyonundan: 
'l'o • 

'tg. ı.)>ç~ alayının ihtiyacı olan 70,000 Kg. odun, 140,000 
Fasuıy~nyıt kömürü, 5,000 Kg. kuru fasulya 25-10-934 Kuru 
ili mu ~at 9 da, odun saat 10 da kömürün saat 11 de ate
ll'ıuvakk asa !le ihaleleri yapılac~ktır. Tliplerin teminatı 
ta lllü atelerıyle birlikte muayyen günde komisyonumu· 
............__ racaatlan ilan olunur. (2888) 8-4462 

HAKlMfYETl MİLLİYE 

Musiki Muallim Mektebi Müdür 
lüğünden: 

Mektebin kışlık yaş sebze ihtiyacı pazarlıkla ihale edi
leceğinden taliplerin 25-10-934 perşembe günü saat 15 te 
Mektepler Muhasebeciliğine şartnamesini görmek için de 
mektep idaresine müracaatları. (3063) 8-4702 

\ Hayat pahalı değildir 
Et, Tavuk, Balık, Sebze, Tatlı ve Börek olmak üzere 

~ sabah akşam ayrı üç türlü yemek bir kişi için 14 lira iki 
·: kişilik bir aile için 23 liradır. Akşam yemeklerinde bir 
,.~çorba ilave edilir. Daha fazla iyzahat için 2037 No. ya 
~~ telefon edilmesi. Yenişehir Gazi Caddesi Vardar apar-
~ trmamnda Aş ocağı. 8-4679 ~~ 
~ ~ 
~ .............. .-. .. .-. .............. ,, ,.., 19' ,.., 19' 19' "" 

.. ~.,., .. ,., .. ""'.""""• ~ .... .... :A:: ;.:~~:.:::.,;:.:;,a;":.:~:y;;.a; .,..:.:*:....::.e;:w.:..::..~:.. .. :.-~ .... ~ .• i' .. ~ 

~nııııııııuııuıııııııııaııııııınınıuu l\elepir eşya muıuıı ııııuıunuıııuıınıınııımıııı 
1 Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini İ 
~ çok uc~z olarak yalnız Bahkpazan civannda Işıklar ~ 
1 caddesınde (HALK MOBİLVE ~'\LONUNDA) bu- 1 
~ lursunuz. Telef on: 2037 8 - 4323 1 
ııııınnıııınııııınlllllınıuınnııınıııııvımıllUllmlll!lııınııııınmmnUBıınıııımııımııııııınnmıımımıımmııııııııl1!lll!!!Hll! ııııımaıonıı111111111DU111m 

• 

Istanbul' da: Liseler 
alım satım komisyo
nundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve 
orta mekteplerle miilhak pansiyonların İrmik, Şehriye, 
Nohut, Kuru fasulya, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Graver, 
peyniri, Şeker, Kuru meyve, Hayvan yemleri, Yemek ve 
ekmek artıklariyle Çamlıca Kız Orta mektebinin sebze ve 
patatesi ve Erenköy Kız Lisesinin sebzesi ve Kandilli Ktz 
Lisesinin ekmek ve patatesi: 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer pey
niri, nohut, kuru fasulya, mercimek, bezelye 7-11-934 ve 
İrmik, şehriye, yoğurt, kuru meyva, hayvan yemleri ye
mek ve ekmek artıkları 14-11-934 tarihlerine müsadif çar
şamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmuştur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Erkek Lise
sindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de teminatı mlıvakkate makbuzlariyle birlikte 
komisyonumuza müracatlan. (6735) 8-4675 

Sümer Bank Umumi 
l\lüdürlü~nden: 

Ankara'da yeni inşa edilecek Sümer Bank Merkez bi
nası için açılan proje müsabakasının planlan tevdi tarihi 
o~.arak .~velce .. tes?it edil.e~ 3~ birinci teşrin tarihinin gö
rulen 1uzum uzerıne 10 ıkınct teşrin 1934 günü saat 17 ye 
kadar temdit edildiği ilan olunur. (3045) 8-4678 

ll~az Belediye Riyasetinden: 
Çelik boru ile 16249 font ile 18806 lira keşif bedelli Il

gaz kasabası su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ihale günü 3-11-934 saat 15 te te
minat akçeleriyle Ilgaz Belediyesine gelmeleri ilan olu-
nur. (2908) 8--4506 

Kumbara bütün bir i-,tikbaldir. 

SAYJFA 7 -
PARİS ÜNİVERSİTESiNDEN MEZUN 

Diş tabibj 

Ekrem Avni 
Seyahatinden avdetle diş fenninin son ve çok mühim bir te· 

rakkisi olan (Dişaiz ağızlara Pıofcsör Kantoroviç usulü diş 

yapma) levazım ve tesisatını gctirmittir, 

Bu usulde yapılan ditlcr alt veya üst en düz ve silik çeneler
de bile, ısırmak ve koparmak ta dahi1, bütün çiğneme ve sair 

ağız hareketlerinde biç bir suretJe yerinden oynamu:. 

Damakta lastik pul kullanılmaz. Ölçü alçı ile değil, hususi 
~ hoş ve rahat bir madde ile alınır. 

Himayei Etfal apartımanı Telf: 3910 

a-4732 

T. Ta. C. U. Merkez Reisliğinden: 

Elbise m ·· nakasası 
Cemiyet odacıları için elbise, palto yaptırılacaktır. T~· 

tiplerin Cemiyet Merkezinden şartnafneyi almaları ve mu· 
nakasaya iştirak etmek üzere 25 birinci teşrin 934 perşerna 
be günü saat on beşte muhasebe şubesine müracaat etme-
leri. 8-4712 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada gümrüklenmiş olarak maktaı 25X 2. 

sxı m/m ve tulü 2100 m/m olmak üzere 50 ton tama de· 
miri kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klering yapılmış olan memleket• 
terden getirilecektir. .. . 

Münakasa 15. 11. 1934 tarihine müsadif perşembe gunü 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktrr. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesiykası ve. 212.5 
liralık teminatlarının Malsandığma yatırıldığına daır o~~n 
makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gun 
ve saata kadar komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ve· 
kal et Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. {2931) 8-4603 

Anlcara Valiliğinden: 
Ankara mmtaka sanat mektebinin Tesviyecilik, Ma .. 

rangozluk, Boyacılık, Demircilik, Döşemecilik, :renekeci.ı 
tik, ve elektrikçilik atelyelerine muktazi muhtelıf malzc.ı 
me kapalı .zarf usuliyle eksiltmeye konacaktır. . .. 

İsteklilerin 22-10-934 tarihine müsadif pazartesı gunü 
saat 15 te teminatlariyle birlikte vilayet encüme~ine mü· 
racaat etmeleri, ve şartnameyi görmek istiY'._e1nlerıı" de heı 
gün mektep idaresine müracaatları lüzumu 1 an o unur. 

(2839) ~4492 

Eskişehir Lisesi Müdürlüğündeıı: 
1 - Mektebimizin bahçe ihata du!·~n !le h_ahçede Y~· 

pılacak hala ve tuvalet pavyonu 18 Bırıncı teşnn 934 tarı· 
hinden itibaren (20) gün müddetle münakasaya konul• 
muştur. ~ 

2 - İhata duvarının münakasas1 açık olacak tuvalet 
pavyonunun münakasası kapalı zarf usuli~l~ yapılaca~. 

3 - İstiyenlerin proje ve şartnameler ıçın mektep ıda4 

resine ve münakasaya iştirak için de inşaatı bir ı:tühendis 
veya mimar nezareti altında yaptıracaklarına daır Note:
likten tasdikli bir teşhhütname ile ihracat odası kayıt ka• 
ğıdı ve yüzde 7,5 teminat ve teklif mektuplan il~ 
7-11-934 çarşamba günü saat 10 da mektepte toplanacak 
komisyona müracaat lan. (301 t) 8-4673 

Nafıa V ~kaletinden: 
Derincede Travers Fabrikası ya·nmda inşa ettiritece~ 

olan ve muhammen bedeli (34000) lira bulunan 10 adet hı• 
na kapalı zarf usum ile münakasaya konmuştur. . _ Ü 

Münakasa 3. 1 ı. 934 tarihine müsadif cumartest gun 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında ya!'dacakttr. 

Taliplr.rin tekliflerini cari seneye mahsus Tıcaret Oda· 
sı vesikası ve 1700 Jirahk muvakkat teminatlarının Mal• 
sandığma yatmldığma dair olan makbuz veya milli bir 
bankanın kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saate ka• 
dar komisyona vermeleri Hi7.ıtndır . 

Talipler bu husustaki münakasa .evrakını (25) lira mu• 
kabilinde Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden te-
darik edehilirler. (2863) 8-4511 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahce'de yeniden yapılacak "~06704~. lira be

deli keşifli fabrika inşaatı kapalı zarf usulıyle munakasa4 

ya konulmuştur. . 
2 - Krrdırma şartnamesiyle projeleri on beş ~~a mu• 

kabilinde Cibalide Levazım Şubesi Nakit Muhasıbı MO' 
su1Jüğünden alınacaktır. . .. .. 

3 - Kırdırma 7-11-934 tarihine müsadıf salı gunu saat: 
on dörtte Cibali'de Levazım ve mübayaat şubesinde ya.ı 
pılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki liüküml.ere göre ~· 
karda tayin olwıan gün ve saatten evel komusyona veril .. 
melidir. 

5 - Kırdırma, şartnamenin ma~dei mahsusası mucl-1 

hince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında y~pılacaktır: 
6 - Talip olanJann % 7,5 muvakkat temmat parasıylo 

birlikte müracatlan. (Ci755) 8-4658 



SAYIFA ~ 
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İ Muhterem !a!ı~z~ ehemmiyetle 1 
el 

nazarı dikkatlerine: 1 
§ 

1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do ~ 

nanma tesisatını ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti 1 
fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • ı
trikçilere yaptınruz. 

2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke
timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti· 

tiniz. 1 
3 - Donanma tesisatının esas tesisatımzdan ve 

muaddidinizin tahammülünden fazla olup olmadığını 
elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve · ı 
tiniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 

Aksi takdirde biiyük arızalara, dolayısile şehrin 

cadde ve büyük kısımlannm karanlıkta kalmasına se- 1 
bebiyet verebilirsiniz. i 

il Teht[i;kt; iakm'Şirketİ 1 
-llllmlHH• 11 Bllll il •An::tS 1•11 2 . 

Eskişehir l~isesi Müdürlüğünden: 
Mektebimize alınacak 80 - 125 ton yerli kok kömürü 

22 birinciteşrin, 934 tarihinden iytibaren (20) gün müd
Öetle açık münakasaya konulmuştur. İstiyenlerin şartla
n öğrenmek üzere mektebe ve münakasaya iştirak için 
yüzde 7,5 muvakkat teminat mektuplariyle 11 ikinciteşrin 
934 pazar günü saat (10) da mektepte toplanacak komis-
yona müracaatları. (3068) 8--4742 

-----------------------------------------------
Çanl\:ırı Valiliğinden: 

28600 lira 22 kuruş bedeli keşifli Cankırı merkez Gazi 
ve Kurtuluş mektebi bahçesinde yeniden inşa edilecek 
ilk mektep binası kapalı zarf usuliyle 9. 10. 934 tarihin
aen iytibaren bir ay müddetle münakasaya vazedilmiş
tir. Taliplerin ihale günü olan 10. 11. 934 cumartesi gü
nü saat 14 te yüzde 7,5 teminat mektubu ve ehliyeti fen
niye vesiykasiyle birlikte Encümeni vilayet ve şartname 
ve kesifnamesini görmek istiyenlerin de her gün Maarif 
aairesine müracaatları ilan olunur. (3090) 8 -4739 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

48 ADET OTOMOBİL DIŞ LASTf Gt 
9 ,, OTOMOBİL tÇ LASTİÔİ 

48,86 METRE ARABA LASTİÔİ 

Yukarda yazılı üç kalem araba ve otomobil lastikleri 
açık müzayede suretiyle 10-11-934 tarihinde satılacaktır. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün fabrika umum 
müdürlüğünde nakliyat kısım amirliğine ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte yevmi mu
ayyeninde komisyona müracatlan. (3051) 8-4694 

150 ADET ÇELİK SAÇ 
MUHTELİF VİDA VE ÇİVİ 
1300 KİLO SUTKOST1K 
MUHTELİF BEZ 

28-10-934 
28-10-934 
28-10-934 
?8-10-934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle 
18-10-934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta-
liplerin teminat ile müracaatları. (3052) 8--4693 

14 TAKIM ELBİSE ) 
. 14 ADET KASKET ) 

4 ADET KÜRK İÇİ ) 27-10-934 
14 ÇİFT FOTİN ) 
14 ÇİFT DOLAK ) 

47 KALEM ECZA VE ALATI SIHHİYE) 27-10-934 
Yukardaki malzeme ayn ayn pazarlık suretiyle 27-10-

934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. (3074) 8-4727 

. BİR KADRAK TEZGAH 
BİR TON GRAFİT 

25.10.1934 
25.10.1934 
25.10.1934 5 ADET SU SAATİ 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretile 25.10. 
tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
rln teminat ile müracaatları. (3094) 8-4734 

500 GRAM Pİ LATİN TEL 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa suretiyle 12-11-
934 tarihinde saat 14 te iha· 
lesi icra edilecektir. Talip· 
lerin şartname için her gün 
&ğleden sonra münakasaya 
girmek için de o gün temi
nat (ve teklifat) ile müra· 
caatlan. (3076) 8-4 726 

İLAN 

Küçük Yozgat fahrikasm

da Boşing sistemi bir asit 

siilfiriki teksifhanesi tesis 
olunacağından taliplerin 22. 
11. 934 tarihine kadar tek
liflerini fen şubesine gön -
dermeleri. (3075) 8-4745 

HAKlM1YETt MlLLlYE 221. TEŞRİN 1934 PAZART 

1
. .-...,, ,... . ..--.. .... ..-• •""• ... _.. .... ..__... 

~ Ankara Belediye Reisliği 
ilanları. f 

~ ~ 

İLAN 

182,74 lira bedeli keşifli 
hal civarında bulunan hata
nın Fayans pisvarlan sökü· 
lerek akar su tertibatı ve a-
çık mecra yapılarak saç-

n paravanalar konulması 
ve boyanması 23 teşrinievel 
934 sah günü saat on bu-
~ukta Belediye Encümenin 
de pazarlıkla verileceğin
den taliplerin müracaatları. 

3064) 8-4 703 

İLAN 

Bundan böyle Hakimiye
ti Milliye meydanından Sa
manpazarına kadar olan 
caddenin iki tarafında ke -
hapçı, köfteci, piyazcı, kah
veci ve lokantacı dükkanla
rı açmak için izin verilmi
yecektir. {4007) 8 -4757 

İLAN 

Belediye hayvanatı ihti -
yacı olan yetmiş beşer bin 
kilo arpa ve saman toptan 
ve defaten 27 teşrinievel 
934 cumartesi günü saat on 
buçukta belediye encüme
ninde pazarlıkla alınacağın· 
dc:ın taliplerin müracaatları. 

(4008) 8--4756 

~1\femur aranıyorQ 
Q • ı~ S Satış mağazalarımızın ~ 
S eldiven, şapka, kürk kı-
Q sımlariyle veznelerimizde 
Q ve çiftlik daktilo işlerin-
~ de çalıştırılmak üzere ka- ı 
ıı dm ve erkek memurlar ~ 
) alınacaktır. İstiyenlerin 
i Ankara'da Orman Çiftli-

! ği Umumi İdaresine mü- ı

1 ~ racaat eylemesi. 
~~ Telefon: 1824 ~ 

i Posta kutu: 3~ 
~ 8--4704 

. 

... - .,.,_,., . ..-.. .... 
Satılık av köpeği. 
Kıymetli bir av köpeği 

satılıktır. Görmek istiyen
leı postahane caddesi çeş
me çıkmaz sokak N o. 9 

8-6467 

~•11111111M111111111ımo1111111111111111n1111111 .. _ 

Mürebbiye 
Fransızca, almanca ve 

İtalyanca iyi bilen yüksek 

seciyeli, orta yaılt bir Avuı· 
turyalı Hanım iyi bir aile 

yanında mürebbiyelik an -
yor. Adresi Hakimiyeti Mil· 

liye vasıtasiyle M. Morelli. 

llllll'"'P'llllllllllUllD• •n _"._. 

Acele 
Kiralık oda aranıyor. Te

miz bir aile yam tercih olu
nur. Posta kutusu 51 No. ya 
yazılması. 

ARANIYOR! 
Y enişehirde möble ve 

f konforlu bir oda veya ı 
ı küçük daire .. Telefon 

1 8 4 O a müracaat. 
8-4689 

'"" lmtiyu lllhibi "e Baımu 
barriri FALiH RIFKI. 
Umumı nqriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. - c-Çanlcırı caddesi civarında 
Hakimiyetı Milliye Matbaa -
fmda basılmıştıt. 

.~ . 

l\lilli l\f üdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

3,846 KİLO 712 C. VA
KUM YAGI 

2,000 KİLO KEMİK YAGI 

Yukardaki üç kalem yağ 
aleni münakasa ile mübayaa 
edilecektir. İhalesi 3-11-934 
cumartesi giinü saat on bir
dedir. Taliplerin evsaf ve 
sartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
münakasasma iştirak ede
ceklerin de teminatlariyle 
vaktinde M. M. V. satmal
ma komisyonuna müracaat
tan. (2914) 8-4488 

İLAN 
O :du ihtivacı için (500) ite 

< 1 ~00) has top kosumu katu 
1<apalr zarf usulivle satm ah
ıacaktır. İhalesi 24-10-934 çar 
~amba e:ünü ~aat 14 te icra e· 
·lilecektir. Talipler evsaf Vt" 

"Sartnamesini e:örmek üzert" 
lıer e:ün ve münakasava işti · 
-ak edeceklerin o gün ve sa· 
-ati ıı rlen evel teminat ve tP1dif 
mektunlarivle birlikte M. M 
V. satın alma komisvonuna 
"":1Üracaatl?n (2144) 7-3512 

İLAN 
Hava ihtiyacı için muh

telif ebatta Dürit ve Conta 
pazarlıkla alınacaktır. Şart
namesini görmek istiyenle
rin her gün paıarlığma isti
rak edeceklerin 25-10-934 
perşembe günü saat 10,5 da 
teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Satınalma komisyo
nuna müracaattan. (3061) 

8-4701 
tLAN 

Inşaat: Haydarpaşa Has
tahanesinin tamiratı kapa
lı zarf usutivle münakasaya 
konmustur. İhalesi 27·10-934 
cumartesi günü saat 11 de
dir. Taliplerin keşif şartna· 
me ve projeleri e:örrnek üze
re her gün M. M. V. Satm
alma komisyonuna müraca
attan ve münakasaya işti
rak edeceklerin de teminat 
ve teklif mektuplarmı ihale 
saatinden evet mezkQr ko
misyon reisliğine vermeleri. 

(2830) 8-4378 
tT~AN 

İstanbul K. lığına bağlı 
k1taat için 200 ton un kapalı 
bürüm yolu ile satın alına -
caktır. Ozerine kalması 11 
ikinci teşrin 1934 perşembe 
günü saat 15.30 dadır. lstek
lilerin bağlığım ve örneği • 
ni gönnek için hergün ve 
eksiltmeye girmek için de 
o gün ve saatinde dilek o -
kuntu ve pey akçelerile Fın
dıklıdaki komisyona baş -
vurmaları. (3086) 8-4744 

İLAN 
7300 metre kumanda teli 

kesişme ile alınacaktır. 
Bağlığını görmek için her 
gün ve kesişmeye girmek 
için de 25. 10. 934 perşembe 
günü saat 14 te M. M. V. 
Sa. Al. Ko. nuna başvurma
ları. (3097) 8- 4743 

Satılık çiftlik yeri 
Ankarada Keçiören Et -

likpalas arkasında Ovacık 
çiftliği denilen tapulu 7000 
dönüm arazi satılıktır. Ga -
zetenin ilan memuruna mü -
racaat. 8-4759 

• 

Bir siren alınacak 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak .. 
re on beyir kuvvetinde bir siren satın alınacaktır. 

Satın alınma; münakasa talimatnamesi mucibince ki'! 
pah zarf usuliyle olacaktır. 

İstiyenler belediye yazı işleri müdürlüğünden şartna• 
meyi alabilirler. 

Teşrinisaninin 10 uncu cumartesi günü saat on bett' 
ihalesi yapılacağından taliplerin teminat ve teklifleriyll 
birlikte belediye encümenine müracaatlan ilan olunur· 

8-4750 

Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Emnıyet lş. U. Müdürlüğü için pazarlık suretiyle 40 
ton yerli kok kömürü alınacağından taliplerin şeraiti ~ 
lamak ve tekliflerini bildirmek üzere 25. 10. 934 perfeDJll"W 
günü saat 14 te üçüncü şube müdrlğüne müracaat euor, 
teri ilan olunur. ( 4005) 8-474 

Ankara Fırka Karargahında ToJJd 
Alayı Sa. A. Ko. Riyasetinden: 

2200 kilo samanın yapılan ikinci münakasasmda tr 
lip cıkrnadığından 25. 10. 934 saat 11,5 tehir edilmiıtit• 
Taliplerin muvakkat teminatlariyle birlikte Fırka karat' 
gahındaki komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

(4004) ~748 

Donanma tecrübesi 
Cümhuriyet bayramı için devairi resmiye, müesse

sat ve hususi evlerde yaptırılacak bilfunum donanma 
tesisatının 28 ilk teşrin pazar günü akşamı saat 18.30 
dan 19 a kadar berayi tecrübe tamamen tenvir edilme-
sini rica ederiz. 

8-4751 Elektrik §irketi 

Eskişehir Lisesi Müdürlüğünde 
Mektebimizin elektrik tesisatı 21 birincitepin 934 

rihinden iytibaren (20) gün müddetle açık m.UIMaka.., 
konulmuştur. İstiyenlerin proje, şartname ve mukavel9 

nameyi görmek üzere mektep idaresine, mUnak••P 
tirak için de tesisatı, bu gibi işleri muvaffaldyetle 
mış, fenni ehliyet vesiykasmı haiz bir mUtehul!l!D n 
reti altında yaptıracaklarına dair noterlikten tudikli 
taahhiltname ve yüzde 7,5 teminat mektuplarlyle m 
kasanın yapılacağı 10 ikinciteşrin 934 cumartell 
saat onda mektepte toplanacak komisyona mUracaa 

{3069) 8--4741 

Ankara Milli Emlik 
Müdürlüğiinde 

Fort markalı kamyonet 1 adet 35 lira nakten petlneO 
Yukarda yazılı kamyonetin ihalesi 28.10.1934 puar 

nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayede bir hafta t 
edilmiştir. Taliplerin müracaattan ( 4009) 8-4758 

İstanbul Milli Emlak 
Müdürliiğiinde 

.Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 
3840 metre murabbaı arsa üzerine mebni dört katta al 
oda ve altında dokuz dükkanı müştemil Yuaufyan 
nın 240 hisse iytibariyle hazineye ait 30 hİ88esi bedeli 
sene ve iki müsavi taksitte verilmek şartiyle 15675 
üzerinden kapalı zarf usuliyle 11. 11. 934 pazar günli 
on dörtte satılacaktır. İsteklilerin yevm ve -ti 
kura kadar l 176 liralık teminat mektuplariyle te 
melerini komisyon riyasetine tevdileri. (6760) ~ 

1 SiNEMALAR 
1 Bugün, bu gece 

Meşhuı Tenor Herbert Ernst Gror 

1 YENi 

tarafından temsil edilen: 
AŞKIN SESİ 

Almanca sözlü fevkalade güzel sahne
leri havi büyük operet. 

Ayrıca: Mikimavs futbolcu 

Bu gece 
DENİZALTI EJDER! 

(Fransızca sözlü) 
:Aşk ... Heyecan .... Macera. .. 

Fay Wray ~ Ratph Bellam' 
Aynca: Fox Dünya havadialerL 
Oynıyanlar: 

Halil Naci K.tçıhk ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratle çıkarılır. Telefon: 1230 


