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Giin'delik. 

Uç DEVLET ARASINDA 
FALiH RIFKI 

(l ·~i büyük kıta ile, denizler 
ıetınde hüküm süren üç devlet 

lra.aındaki son müzakereler, Av • 
l'Upa'nın kargaşalığı arasında pek 
az o.. k 1 oOZe çarpıyor. Bu müza eıe. 
er Yeni deniz konf eransma ha • 
Zırlannıak için a~ılmıştır. 

Japonlar diyorlar ki: "İngiliz, 
a.ınerika ve japon donanmaları a
t~sında 5-5-3 nisbeti yerine 5-5-5 
~!sbeti kabul olunsa bile, biz ken
ç~?1izi ernniyette hissedemeyiz. 

t 
Unkü Mançukuo'dan başka müt· 

ef'k· 
• 1 ırniz yoktur. Biz ancak 5-5-10 

nısbeti ile rahat edebiliriz . ., 
Üç devlet birden serbest yarı-

1~1.başladığı vakit, japonların in
gı ız • arnerikan deniz kuvvetleri
ne ttıüsavi bir donanma yapabile
~eklerine inanan yoktur. Fakat ne 
lngilizler, ne de amerikalılar böy-
~ ~erbest bir yarışla bütçelerini 
~ tust etmek niyetinde değildir. 
b·'ıl rnesele, Japonya'nın böyle 
ır tehditle elde etmek istediği 

~na menfaatlerin ne olduğunda· 
ır. 

... liazırhk müzakereleri devam 
e'-ll -· g't· gı sırada, Japonya' ya giden in-
ıı ~ ız sanayi heyeti azasından biri-

.111 beyanatı perde arkasını göstc
l'lr .b. 
j gı ı oldu. Charleı Seligmann 
a~on gazetelerine şunları söyle
~ı!tir: "lngilizler, eski İngiltere • 

· r aronya ittifakını tazelemek ta
k ~ısıdrrlar. Tek zorluk ticari r ... -
/\tttedir. Biz Osaka sanayicile
ı 1 

1 e işte bu meseleyi samimiyet
ı: konuşrnağa geldik. Eğer japon
likt Mançukuo' da İngilizlerle bir
ln ;,Çalışmayı kabul ederlerse, 
lu~ılı~ler de japonlara imparator-

Pazarlarını açacaklardır.,, 
da ~eyet Japonya'ya stittiği ııra
ttı .. h · a.Yrnis ve Deyli Telgraf gibi 
Ja.u. •tn gazeteler, Mançukuo için 
aıt~nya lehinde bir sürü propa -

11

8 
a ınakaleleri yazmışlardır. 

ler· u hliinasebetle japon gazete
llab?1~e çıkan yazılar 'öyle topla
""kı •r: ''İngilizler Çin' de ve Man
l' ... Uo'd • 
f&.atle . 8: Japonların hususi men -
t-ınd k~n_ı tanımalıdırlar.Çin sula
"er a 1 Japon sanca~ına üstünlül· 
ka.b'~ek olan iapon deniz davasın1 
j,I>~ etrnelldirler. İnŞ?ilizler hi · 
)r b· laharruzuna karıı koymama· 

' ır ~Usy arpta ne Amerika, ne d " 
etrrı~~dt~rafını tutmamayı temin 

1 
1 ırler. 

n ·ı· " Cerag R•d1z gazeteleri, Mançuri ma-
te.113 ın an sonra, deniz konfe -
)a'y~ krasında, ve japonlarm Rus
&ıs111d a~şı tecavüz tehlikesi kar
J"-!lo a, :"~iliz sanayi heyetinin 
)i.ik ~~ada girisrnis olduğu bü 
tıı11 rn ıkvasta politika manevrası
tadır) an;ı. c:1 ne olduf?unu sormak -
lere'n~r. Bövle bir hareket lngil
~\lı...u11\ J\.1i11etler cernivetinden so-h qı f ol . 
'rb1 t rt;ası, ve Uzakşarkta bir 

t"tlbilir eşvık etrnesi ile tefsir olu-
f n : •. r k PJ iZ •· h ~. bit nıute as11slarr. bir itti· 

hı İç.ine h-lsa, bunun İngiliz aana
"e 'tlcak ır faydası olmıvaca~ını, 
h\., k ' Anıerika'ya yahut Rus
~rbeat ahı bir harpta Japonya'yı 
' 0 Ylern k ırakınağa yarıyacağını 
~'ttlar ~ tedirler. Zaten nerede 
t\~tı A.~nkse japon fiatları ora
d 1 lto~Y Pa ve Amerika ticareti-

enhe:ri Jor. Kırk şu kadar sene
~~ ticaretaPonya' da oturan fran
lt elti P.aı t 01dası reisi memleketin
t~ll -le b~ ~·erde ne~rettiği bir ma
,.' '. fakat •atların zarara liat de-
'tıı •ddia ~~rrnal telakki edilme

f So,,: i~r. !aponlar parala
• iner aayrlaJa, 

aa tıcare 
Yeni ticaret anlaşma 
sı nasıl imzalandı? 
Türk • Yunan ticaret anlaşma· 

sı dün gece tam saat yirmi dörtte 
Türkiye namına lktısat Vekili Ce
lal Bayar ve Hariciye Umumi Ka
tibi Numan Rifat Beylerle Yuna
nistan cümhuriyeti namına Elen 
ökonomi Bakanı M. Pesmezoğlu 
tarafından imzalanmıştır. imza
dan sonra, M. Pesmezoğlu yeni 
anlatmanın iki ülke arasındaki 
içten gelen sevgi ve bağlılığı kuv
vetlendirmeğe bilhassa hizmet e
deceğinden bahsederek iki ülke 
ticaret ve refahının inkişafı dile
ğiyle lktrsat Vekili Celal Bayar 
ve Tevfik Rüştü Beylerin · elleri
ni sıkarak kadehini kaldırmıştır. 
Tevfik Rüştü Bey de, bu anlaş
manın meydana gelmesinde M. 
Pesmezoğlu'nun göstermiş oldu
ğu büyük emekleri kaydetmel< 
ıuretivle mukabelede bulunmuş
tur. Bundan sonra, her iki devle
tin Vekil ve Bakanı teknik heye
te harcadıkları dikkatli emekler
den ötürü tefekkür etmişlerdir. 

imza merasiminde, Hariciye ve 
lktısat Vekaletleri alakadar erka
nı hazır bulunmuştur. 

Resmi tebliğ 
Türk ve Yunan heyeti murah

hasaları arasında birJcaç günden beri 
müzakere edilmekte olan Türk-Yu· 
nan ticaret anlaşması bu akşam Ha
riciye Vckalct·nde imzalanmıt ve ıu 
tebliğ netredilmiştir : 

lki dost memleket arasındaki ti
cari muahedeler ~ müteallik meıele

ler en samimi b'.r zihniyetle tetkik 
edilmiştir. Mahsullerinin aynı olma
"• iktısadi bünyelerinin biribirine 
benzemesi ve icabatma tabi bulun
mak zanıretinde oldukları ahdi rejim 

aralarındaki mübadelenin tanzim i
ıini ihtimamlı mesaiye muhtaç bı
rakmıştır. Türk heyeti murahhasası 
Yunan mahıulabnın Türk piya
sasında daha geniş bir yer bulması
na imkan vermek ve bu suretle mü
badelelerin Türk ihracatını mahsus 
surette azaltmak ile değil, fakat Tür 
kiyeye Yunan ihracatını tedricen ar
tırmak suretiyle rasyonalize edilme
sini iıtihdaf etmiıtir. Bu makatla · 
iki memleketin lktııat Nazırları M. 
Pesmezoğlu ve Mahmut Celal Bey 
muhtelif ameli ihtimalleri derpiı ve 
tetkik etmi~lerdir. 

Bugün (dün) imzalanan anlatmada 
Yunanistana ihraç olunan Türk mah· 
sulatının tediye uıulleri itibariyle 

b:rkaç sınıfa aynlmasına lüzum gÖ· 
rülmÜ§ ve az ehermniyetli cirolara 
tahsis edilen tripartit takas usuliyle 
bu sahada yeni bir tatbik ıekli der· 
pi~ olunmuttur. Diğer taraftan mu· 
ayyen bir yüzde itibariyle tam taka
ıa tabi bazı sınıf c,ya için huıuıi bir 

klering tesis olunmu,tur. Türkiye
ye ithal olunı.cıık Yunan mahsulatı 
için serbest ve ıabit ve kontenjanlı it 
halat liı.teleri tanzim olunmuı ve bu 
mı-hsulattan bazılan için de tarife 
üzerinden tenzilat kabul edilmiıtir. 

imzalanan bu anlaşma, ıimdiki 
anlatmanın münkui olacağı 1~ Bi· 
. . v!:.nundan itibaren merıyete 
r.rncı n.a 

Yeni tefrikamız 
Nüzhet Haşim Beyin İtalyancadan 

dilimize çevirdiği 

Benim günahım 
Yarın ba~lıyor 

• • • 

Her giin sabahları Aıılrnrada çıkar 
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Her yerde 5 kıınış 

şması din gece imzalandı 
'Türk · Yunaıı ticaret anlaşması hangi 

esaslara göre . yapılmıştır? 
Tü . kiye - Yunanistan arasında- 1 münakaıalarda iki ulusun ticari 

ki ye lİ ticaret anlaıması dün ge- münasebetlerine en devamlı ve 
ce H r riciye Vekaleti merasim ıa- en inkiıaflı istikameti verecek 

Türk - Yunan ticaret anlQfmcuı dün gece lmzalanırlıent: 
yukarda Celal B. Qfağıda M. Peıme:zoğlu 

fonunda imzalanmııtır. Yeni an- yol ve çareler samimiyetle aran
laıma, Türk • Elen ulusları ara- mıt ve pek mühim kararlara va
ıındaki samimi uzlaımarun yeni · rılmııtrr. Bu son bakımdan yeni 
bir delilidir. Bir haftadan biraz ı anlatma devamlı ve elele bir öko-
daha fazla süren geceli gündüzlü (Sonu 3. üncü sayı/ada) 
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Yeni anlafmamızı, yal
nız memleketlerimi:z arasın
da mevcut olan eyi ticari 
müncuebetleriı idame ede
ceği için değil, aynı zaman
da, onların daha genif öko
nomik elbirliğini hazarlıya. 
cağı kanaatiyle imzaladım, 

~·~ 
Dii11 gece Tiirk - Yunan ticaret anlaşması imza edildikten sonra Yunan lktı

sat Bakam M. Pesmczoğlu Cenapları yukarıya türkçesini de koyduğumuz inti
bamı fransızca olarak yazıp gazetemize •ermiftir. Bu değerli vesikayı "ıvanç 
duyarak koyuyoruz. 

ÖZ TÜRKÇE · 

Aldığım öğüt 
- Sayın Baıkanıma -

Ko1 abnıttı kıyılara ağaçlamı her dalı, 
Yaprak yaprak ıtıiını, ay denize ya• 

yardı; 

Bıraktım ben kürekleri; dütüncemin 
sandalı 

Duyguların engininde aill' ağır kayar· 
dı. 

Bilmiyorum neydi, beni gölgelere bağ· 
lıyan 

Besbelli ki ti içimde bir ıey vardı ağ
ltyan 

Tepelerden Eırlabrdı kendiıini tatlara 
Sanki benim can evimde delirmit bir 

çağhyanl 

Deyemem ki yaralıydım, deyemem ki 
yulıydun, 

Ama gene kupkuruydum, söpsönüktüm, 
paslıydun l 

Y avaı yavaı sokularak sindi benim lı:a· 
nıma 

Gölaelerin arasında saklı duran serinlik. 
Duraunluğun ortumda ıunu dedi canı

ma 
Uıtümdeki ıonıuzluklar, altnndaki de

rinlikı 

N~ aü16nUp dunırsun sen, neye güler, 
aflanm? 

Karanldda konuıarsun, döpnünün, çal 
larsın 1 

Gönlünde bir dolu vana ol ülküler sav• 
Clll 

Ululuklar korucusu, aüsellilder avcısı l 

Sen erkeksen, nasıl derim sana "açıl, bit 
gül ol !" 

Tutuı ülkü ateıine yanıp kavrul bir kül 
ol! 

Damarında koıup dursun kanların en 
zengini 

Boralarla aidip güleı, ,ökte ara denginil 
. Bırak bütün kıyılan, çakıOan. aıilığı, 
· Gönlün olsun denizlerin en eoıkunu, en

cinit 
~AZiL AHMET 

DÜZELTME: 
DUnktl sayımızda Fud Ahmet Beyin 

yazramda, yirml UçUncll ıattrda bi~erce 
yıl denilecekken yıllarca yıl biçimınde 
dizilmiştir. Dilzeltir~. 

Sovyet bayramı münaaebeıiyle 

Hariciye Vekilimizle M. 
Litvinof'wı biribirine 

gönderdikleri telyazıları 
Ankara, 10 (A.A.J - Sovyet ihtila

linin 17 inci yıldönümü münasebetiyle 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey Sov
yet Hariciye Komiseri Mösyö Litvinof• 
şu telyazı&mı göndermiıtir : 

Hariciye Komiseri Mösyö Litvinaf 
Moskova 

Sovyet Ruıya milletlerinin Birind 
Teırin ihtilalini kutlayacakları bu sıra• 
da Türk-Sovyet dostlufunuıa mümtaz 
biniıine ve dünya sulbüaün yorulmu 
müdafiine hararetli tebrilderimi •öader
mek benim için hususi bir zevktir. Aynı 
nizam ve terakki ülkülerini güden •• 
memleketlerimizin sulh hislerine olduiu 
kadar umumi menfaatlerine de uyduğu· 
na kani bulunduium elbirliğimizin de-

. • • • d"J-1-ler
0

1mi de tek· vamı ıçın en samımı ı ea 

rar etmek isterim. 
Doktor Tevfik Rüttü 

Mösyö Litvinof fU cevabi telyaz111nı 
gönc!ermiıtir : 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
Ankara 

Dostça dileklerinizden ve hakknn~a: 
ki lütufkar sözlerinizden dolayı ıamırt" 
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T • •. l 1 
enı ıa yan pa-·.a-
meutosu açılflı 

R::ma, 10 (f •. A) - !çlerir:de he' 
kad.n h!lfonar. v~ 22 korpur.:ıı;yc.na 

mens;;? ?::.:lnuan ve aktcdecti.Jeri mcc 
Jis, y:ıtpıia~ail l:ar.unu ecaal nlaha!ın· 
dar. ı:ı;,n:ı:t iıa1.i~~ t!: parlamento hali· 
r.e gr:uek ol.-~ S23 na, iik tiefa ol;ı .• 
nk kn;>itöld·~ t~plar:.mııtardır. 

Iti. :Muso'ini. bir r.u~uk ııöy1iyerek 

bi!hassa ı-0 yfo ci~ıni f tir: 
"- C~çen Hl:' {:rtlcrin 6ij•asi mÜ• 

eant: taa c imişti, !a§ist asrı, bir hak 
ve bir vıaiiı telakki edilmesi tazım ge· 
len i~ kar~ısmda :-:ıti!lavatı i!ıwe etmek 
ıuretile bu :nUsavatr ipka Hmiştir . ., 

Bütün meclis ayakta olduğu halde 
dü~eyi uzun uzadıya selamlamıştır. 

ROMANYA 'DA. 

Romanya Bal{anlar 
l\feclisi Ti üleslcoya 

teşeldcür etti 
Bükreş, 10(A.A.)- Bakanlar Mecli

ıi M. Tjtuleskonun dı' aıyaıa ve son sı
yasal hadiseleri hakkındaki etraflı iza
hatını dinledikten ıonra memlekete ifa 
etmiş olduğu hizmetlerden dolayı ken· 
diıine hararetle teşekkür ebnİşlir. 

MACARtSTAN'nA 

Macar Başvekili 

Budapeşte'ye döndü 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Başvekil M. 

Gömböş Avusturyada bir giln kaldık
tan sonra Roma seyahatinden dönmüş 
tUr. 

M. Gömböş'ün Viyana' .. 
daki görüşmeleri 

Viyana, 10 (A.A.) - Macar Başvt· 
kili M. Gömböş, Budapeşte'ye dönme
den önce Avusturya'ya gelmiştir. Resmi 
mehafil, dün M. Gömböşün Avusturya 
ricali ile yapmış olduğu görüşmeler hak 
kında büyük bir gizlilik göstermektedir. 

Macar Başvekilinin Viyana'ya uğra
masının tamamen hususi olduğu resmen 
bildirilmiş olmasına rağmen Avusturya 
ricali ite yapılan konuşmalann şu nok· 
talar hakkında olduğu söyleniyor : 

1.- Ökonomilerinin dü:ı:eltilmesi ve 
bunların dil:ı:enlenmesine ait teknik mes
eleler, 

2.- Umumi sryasa. 
Akşam gazeteleri, bu görüşmelerden 

hasıl olan intibalan kaydetmekte ve iki 
memleketin ökonomik ve sıyasal yakınlı 
'ğınm zamanı geldiği tezini ileri sUrmek
tedir. 

Herhalde İtalya ve Avusturya seya
hatleri, Viyana - Roma - Budapeşte 

Uçüzünü kuvvetlendirmiştir. 
Gömböşüıı Berline gideceği hakkında 

geçenlerde ortaya atılan havadisten ar
tık pek o kadar bahsedilmemektedir. 

minnettarlğnnı arzederim. Ulusla.rarnsı 

ıulh işlerinde Türkiye Cümhuriyetinin 
dıt aıyasa11nı idare eden mümtaz ve a
z.imkar ıahsiyetle beraber çalıımaklığım 
aynı zamanda Türk-Sovyet münaıcbet
lerini de kuvvctlendinniı olmak itibari

le beni~ için her vakit huıuıi bir zevk 

olmuıtur. Bu beraber çalı§11lftnm Sov
yet Rusya ile Türkiye arasındaki tarihi 
dostluğun bir ifadesi olduğuna ve mil
letlerimizin ternkki ve a adetini intaç 
edeceğine kaniim. 

Litvinof 

Sovyet hnyramı dolayısiyle 
komşu elde büyük şenlikler 
Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet Rus-

1a'run her tarafından ve hattiı en uzak 
yerlerinden gelen haberler, folultıbıo 17 
inci yddönümünün büyük tezahürlerle 
"utlulandıcını göstermektedir. 

Moskova'daki ı~zahürlcre bir mil
yon 750 bil'.lt Leningrut'ta bir milyon 
Gno bin, Kiyef te 400 hin kisi istrak et· 
mi~tir. 

Yeni f ransız kabin esi 
eyi karşılandı 

Par!ı.;, 10 (A.A.) Esham borsau, 
pe..ııi müttıreke füncsini iyJ lfarşılu• 

mt;ıtır. E~nsen gözde olıın ~11hamda 

r.üçfü bir ylikselme knyJedildiği gibi 
bu•ün fr:ı.r.sız kompartımanlarında da 
gö!ı.: batar derecede faaliyet görUlmU§ 
t!l:-. İngiliz lir3srnm biraz düşmesi İi· 

:ı:erinc b?.zı eshama alt muamelelerde 
duyufacak kaılar ihtiyatlı davranılmıya 
başlanmıştır. 

Meclisler de kabineyi 
eyi karşıladılar. 

Paris, 10 (A.A.) - Yeni kabine, 
Gyan ve mebusan meclisleri tarafından 
da eyi karşılanmı tır. 

Ayan :neclisinde M. Laval'ın hari
ciye bakanlığında kalması ve maliye 

encUmenini belli ba 1ı azasından M. 
Renyie ile M. Roy'un tayinleri tevec. 

cUhle karşılanmıı olup bUtün gruplara 
mensup iyan iiyeleri hükC\metin vazi· 

f'esini kolaylaştırmıya yönelmit bulun· 
maktadırlar. 

Mebusan Meclisinde de fikirler şu 
suretle tebellür etmektedir: 

M. Flanden. radikallerin yardımını 
şimdiden temin etmi tir. Sosyalistlerin 
mUstenkif kalacakları ve hUkQmetin 
kendilerinin istintclifından faydalana
cağı söyleniyor. 

Şu halde M. Flanden, parlamentoya 
geldiği zaman ancak ufak bir muha
lefetle karşılaşacaktır. 

Kahine buhranının nz siirme
inden memnuniyet 

Paris, 10 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: kabinenin kurulması üzeri· 
ne borsada hasıl olan dikkate değer 

aksülamel, buhranın hakikaten pek güç 
olan hallini bir an önce gerçekleştir

miş olan M. Flanden'in bu husustaki 
muvaffakıyetinin hasıl etmiş olduğu 

eyi intibaı kuvvetlendirmiştir. Knti 
hüküm vermek için hükumetçe yapılan 
vaitlerin gerçekleşmesi beklenilmekte
dir. 

Gazeteler, hükGmetin salı günü par
lamentoya geldiği zaman karşısında ge 
niş bir ekseriyet bulacağını söyliyor· 
lar. 

Bundan ba!ıka evrensel vaziyetten 
ve bilhassa Sar meselesinden bahseden 
gazeteler, Almanya'ya Fransa'nm ha
rekete geçeceğini hatırlatmaktadırlar. 

Kabinenin toplantısı 

Paris, 10 ( A.A.) - Kabine, dün 8ğ-
1eden sonra Başvekil M. Flanden tara
fından çizilmiş olan programı gerçek
leştirmek için bir toplantı yapmıştır. 

Maliye bakanının, yeni masraf ihti
yarı bahsinde parlamentonun teşebbüs 
hakkını tahdide müsait olacak metin
leri tetkike memur edilmesi gösteriyor 

ki, hükOmet, parlamentodan doğrudan 
doğruya kendisinin bir disiplin örne
ği göstermesini istemek arzusundadır. 

Hükumetin beyannamesi, bakanlar 
meclisinin sah gilnkü toplantı~mda 

ka tileşece kti r. 

ı\1. Dnmerg' c hn!!hlık 

Paris, 10 (A.A.) - Üyelerinin sa
yısı üç buçuk milyona varan eski mu

haripler ulusal birliği ite Paris Bele

diye meclisi sabık Başvekil M. Du
merg'e bağlılıklarını bildiren birer 
mektup göndermişlerdir. 

Fransız - Alman 
gı.imriik anlaşması 

Paris. 10 (A.A.) - Almanya ile 
Fransa arasında gümrilk resimlerine 

ait yapılan uzlaşma bugün imzalanmı~
tır. Uzlaşma iki memleket arasındaki 
ökonomik münasebetleri kolaylaştıra· 

caktır. Uziaşma, devlet reisleri tara
fından tasdik edildikten ıonra meri
ycte girecektir. 

ftAK1M1YETİ MİLLİYE 

ll1RLEŞJK l>EVLETLERDE 

fv'I. Ruzvelt'in sıyasası 

ve terakkici fırka 
Va~ingtonı 10 (A.A.) - M. Rıızvc!t'

in, im1erd peli patılaK lHr. e~serlyet 
elde etmiş olan yeni te.r.ıkkici hr~anın 
8nderi Ayandan "M. Lafolct il,. göı:üş

mesi bfrdik bir alaka iTı.: karşılanm1ş· 

tır. i'}mdi M. P.ıızvelt, M. Lııf•)let ile 
bir bı-:lik mi ya~.:ıcak, yoksa soysal ve 
ökonomilı: <JA!1a·nrda tam vı.: kôkten l!:· 

la.hat l~liye•ı M. Lafolct, denıokrat f!r
lramn ve :tıattti cUmhurlyctçilerin ol 
c.enahını kendidne doğru mu çekecek 
sorgusu sorulmaktadır. 

M. Lafolet, gazetf'cilere ökonomik 
buhranın ururi olarak fır:kalarrn bir 
araı·a gelmesini intaç edeceğini söyle
mi~tir. Lafo1et ilerde takip edeceği 

hareket tarı:ımn ReisicUmhurunkine 
bağlı olacağım bildirmiştir. 

Daha şimdiden bazı liberal demok
ratlar, M. Ru:ı:velt, terakki Gryasasrn
dan vaz geçtiği takdirde kendisinden 
ayrılacaklarını söylemişlerdir. 

Amerika'nın borcu 
Vaşington. 10 (A.A.) - Amerika

nın borcu, 25.495.702.294 dolan bulmuş 
tur. Amerika, hiç bir zaman bu kadar 
borca girmemiştir. 31 birinci tf'şrin 

1919 tarihindeki 25.478.592.112 dolar o 
zaman dehşetli bir yekön sayılmıştı. 

Dış ticart·tin ı;eniQlemcsi için 
danışmalar 

Vaşington, 10 (A.A.) - Yabancı 

memleketlerle olan ticaretin geni~le

mesi hakkında Reisicümhur M. Ruz
velt ile görüşmek ve dUşilndliklerini 
bildirmek Uzere Amerikanın Uzak 
Şark ile cenubi Amerika'daki sefirleri 
Vaşington'a geleceklerdir. 

Amerika'nm Cin'deki sefiri M. Nel
son Conson ile Rusya'dalrl ceneral kon 
solosu M. Corç Hans'ın şimdiden bu· 
raya gelmişlerdir. 

Tetlıişçilcre kar~ Arnanı~ız 
takibat 

Paris, 10 (A.A.) - "Hükumet, ha
reketleri barışı tehlikeye koyan ulus
lararası gizli tethişçi komitelerin te· 
şebbüslerini meydana ç1karmak ve hu 
teşebbüsleri kırmak için bütün rnesu
liyetleri tesbit ettirmekı cezaları tertip 
ve tatbik etmek için diğer hükfimet
lerle birlik bir çalrşma yapmak mecbu
riyetindedir.,, 

Yukardaki karar sureti, Yugoslav
ya Kıralı Aleksandr'm cenaze merasi
mine ait olarak verilen ve heyecan u
yandıran maltımat ve müteveffa kıra

lrn ziyareti münasebetiyle gereken bü
tün ihtiyat tedbir1erin alınmamış ol
ması dolayısiyle xzhar olunan teessüf
ler üzerine ayan meclisi hariciye en
cümeni tarafından alınmıştır. 

Sar'.Ia tutulan komiiııh~tlcr 
Sarbruk, 10 (A.A.) - Sandswcilel'

de yedi komünist tevkif edilmiştir. Bun
lar 5/11 tarihinde vuku bulan karışık
lıklara iştir§k etmişler ve bil' ictimada 
serbestivi temin etmek istiyen Sar polis 
memurları üzerine ateş açmışlardır. 

Giindeli'h-. 

tJÇ DEVLE'f ARASINDA 
(Başı J inci sayrftufa) 

rını yüzde altmı~ düşürdükleri 
halde, Japonya' da hiç bir fiat ye
rinden oynamamıştır. Japonlar iş-
cilerine pek ala geçinecek günde
lik vermektedirler. Yalnız japon 
sanayi sermayesinin üzerinde, sos
yalizmin Avruna sanayi sermayesi 
üzerine yükledi!H masraflardan 
hiç biri yoktur. Bir kilo saati 180 
franga satan iapon sanayicileri, 
hisse senetlerine mükemmel kar
lar dağıtmaktadırlar. 

Bu gidi~le bir zaman sonra Ja
ponya'ya karşı Uzakşarkta bir ta
arruz değil, avrupalılar tarafın· 
dan, Akdeniz•<le bir müdafaa po
litikasının günün meselesi olduğu-
nu göreceğiz. FALiH RIFKI 

IN(;iLTl:.HE'UE. 

İngiliz Başvekilinin 
sözleri 

LondrG, 10 (A.A.) - M. Mal:donal:l 
ofi.n al ~nm r.:.ondm belediye lordu ~-
1>1ıfından verilen lıir ziyafette hir nu· 
tu~ ,öyliye.rek dış sıy3sadan ve silah
lArı brr.:ıkma meselcı;inden bahsttmiş 

ve •bizim kendi denememiz göstc:rmiş
tiı" ki, zihinlerin ~imdıki halinde, si
lahi•rı bırakma tcşcbbiı:ü,. slobfarın 
e ihilmcsine veyahut evrem:el güve
nin artırılmasına, b.ırışm perkitilmcs;· 
r.e yarıyacak bir çare de~ildir.,, de

miştir. 

Makdon.tld lıuııdar. &onra emniyeti 
tcmiu için evrensel bir uzlaşma yapıl
m.ı.sım istcmi~tir. Bu uzJaşm:ı ulusal 

müdnf.ı. .. yı besab:ı katmak suretile ulu
~al aıla.hları sıkı bir turette daraltacak 
tır. Bu uzlaşma, devletlerin bnrışma ve 
maksatları hal~kındcl l;;ıtiyen şüpheye 

mnhal bırakmıyacak bir ı;ekilde olma

lııhr. 

Silr me::ıc:esir.den bahseden ba~vckil, 
lr.gillcre lıuk~metinin son gi:nlerde 
p:ebisitin riırultüsüzce yapı!masını kn 
bul etmekte oidueuna dair alman hü
kfimeunden teminat almış olduğunu 

söylemiştir. Nihayet Almanya'nrr. Ce
nevrede bulunmaması meselesine do· 
kunan ing;ü.t: başvekıli, İngiltere hü
kfunetiniı1 almdn ulusuncı yalnız bnşı· 

na kaiınak t.uretile hdkkını hiç bir za
mar. kendi kend:ne alamıyııcagını ve 
Alrrumya uluul cemiyetine domip don
miy~ceği meaeleıı.indP kar.ırsıı: kaldık

ça Al:nanya.,ın barış '<irzusunda bulu ı
duğu rurctiııdeki beyanatın dığcr mil
letlerin itimatsızlıkla kaışllamdkta de
vam edcc.eklermi anlatmah"tan yorulmı· 
yacağını bey<'n etmı~tir. 

Gene deniz görüşmeleri 
meselesi 

Londra, 10 (A.A.) - Japon malıafi. 
ti, şifahi teklifler h~kkındaki İngiliz: tef
sirlerini pek iyi karoılamamaktadırlar. 
Bu tektinere Tokyo Hüknmctinin vere
ceği cevap bekleniyor. 

fngrtiz mabafili, bu tekliflerin ingi
llz murahhas heyetinin bu meselede kati 

bir vaziyet almış olduğu manasına gel
mediğini, bu heyetin görüşünü değiştir-

mek scrbC'sttiğine malik bulunduğunu 
bıldirmektcdir. Biitün akitlerin ulusal 

müdafaalarına ait ihtiyaçtan kendileri ... 
nin takdir etmeğc hak snhibi oldukları
nın kabltl ve teslim edilınesinin, Vnşing· 

ton müahedenamesiniı: te&pit etmiş ol
duğu 5-5-3 nispetinin terki demek 
olmıya.cağı bildiriliyor. 

Japon mahafili, Tokyodan cevap gel
meden önce herhangi bir mlitaleadl. bu

lunmaktan kac;ınmaktadır. Ancak, ingi· 
tiz projesinin filoların azaltılma ı icin 

Japonya'nm göstermiş olduğu gereklik· 
ten bahsetmediği ve inşaat prozramları· 

nm önce diğer devletlere trbliği fikri
nin japon isteklerine t:ygıın gelmediği 

bildirilmektedir. Japonların dlişüncelerl

nc gö::e, amira1lık daiteleri lıerhanr.i s1-
nftan olursa olsun büti.b gemilerin ha

cim yekunlannı münasip gördüğli m!k· 
tarda t~spit etmek salalıtyctine m:ılık 
olınalıdıtlar. 

Amerikalılar, Japonya·nrr.. f :ıgilteı ~
nin görüşüne iştM\k ~tmemesi ve \'a. 
şington mualıedenamcsini fcsheylcmcc;i 
takdirinde takip edeceklerı hıırel:et tar
zını tayine lıazırlanmaktadırl:ır. 

Mançuri petrolleri hak
kında japon cevabı 

Londra, 10 (A.A.) - Jappnyanm 
Mançuride kurduğu yeni petrol rejimi 

hakkında İngilterenin Tokyo sefirinin 
gönderdiği rapor, hariciye bakanlığı 
tarafından alakadar kumpanyalara ttb· 

liğ edilmiştir. Bilindiği gibi Japony.ı 
hükunıeti, Japonynda teı:is:ıt meydan<> 
getirmi§ ve yerleşmiş olan petrol kum 
panyalıırmdan 'Satrş muameleleri, fiat
larr ,.r 1CJ35 yılmda yapacaklar: stok· 
lar hakkında malCmıat istemis~i. Bu is-

1l İKİNCİ T.c::mt~ 1931 PAtA~ 

L 
A manya · ·r~- s:? yı 

..:ı • ,.? protesto mu euıyo». · 
lo d (A A ) ı .. hııfıll n rn, 10 . - A :r. .. n ın 

Almnn Sı?!iri M. Von H"e"'ıi Sır Coll 
Sayınen neL<lİ:lde Y'IP"''o; 0J<t·ığıı tcşeb
bü~ün, Frnnson.n SarC:n phb'siti11 ser• 
bcs~c yapıJ, . .ası makndiJie •!rr."f nlrlıl' 
ğu teşebLıt.,Jcrıa kııı·ş1 bir nevi p• otc•lcı 
mahiyeıinJe olmuş olduğunu b ldirfl'ek• 
tcd'r. 

lncihz mehafi1i, Lmıa c:vap "'Jıı"llk 
alman t~ebbfl••inün luıtiycn hatır• gt• 
. 'lı . 1 el t..! 'h Jj " 6' tin mcmcsı azını r. c.:ı .wr 1 ~ırnn o 

öniind~ tuttuğunu ııoyJ rnc1.tcdir. . cJI 
Sar hükumet lr-::mieyl'.lnunun ut 

.. • F ' '1 h' ' .. .ıı-'- 111'' uzerıne ransn n•n t:ı " ı 'hır rnuuaı• 

de balunma~ınrn ilıtİm:ıli olMadığııtlı 
çünk~ hlmtmya'nın S•r to,,rnlcJarı ,dl 
na%il,.rin hc1' turl.i tf:ş .. Lbii lnİnl' Jın.'11 

g"!cccf!i Jı:ı.ktunC!l\ te,,.,in ... t •t-r<liği b">'~ 
cdilmr-ht,.diı·. Snvrt b('k" t'nilmiycn 1>ıt 
tdcrnı scbc-pl.,r cJoY.,yı h le hükumet "..°' 
. '- ~· . a , . ' .. r.rıu" mıııyonu, .ı;cnuı elJn "'ı 7:'1J:I r,ur ... 

nsnyi; ve w:b:ıtı lcnrun~~vn kafi oll.'11~ 
d10r:.ın!l knna.-ıt gctıriue 1926 uz1nfrı'lt1 .. , 
mucıbİnr•' Fran~'ldıın a .. kcr ye.rdınıı 1 

tcmei!c Jı,.k!fı olacaktır. 

Alman Jıiiki'ırrıl'ti Sar'l?ıt 
mii,fohalerle hulunmu 

Cenevre, 10 (A.A.) - Havas AJ3" 

bildiriyor : 

Şımdi CencVT"'yi işgnl e-dıo:n nıes•J4 

Sa; hükumet komhyonu bai'k1lnrnın 51'
1 

dal:i almıın '~ t erhesinln çahşnıas1na cJil' 

ir v"rdlfi rapor Ue ara§tırmalar srra-ııt'I' 
da yak,.,lanft'UŞ bir takım dosyalard1'' 

Bunlarda bir takım tehditlt'rle sat 
halkı ii:ı:erinde yapıJao tazyıklerden b.ıı• 
&olunm:ıhtadn·. 

Ahali birer birer alman cepheSİ!'le 
girmeğe davet edılmiş olup raporda bıl 

l ·1c3tte 
fırkanın inzioot r.l"murl::ırmm ha cı 1 

gızU faaliyette bulunan polis kuvvetlef ,.oa 
olduğu beyan edı1:mkt-:dır. Bu rapO 

alman hükumetinin de Sar'da n.üda~1ıW 
fe 

de bulunmuş olduğ•l be} dil edilmekte 
it~· 

bu mll.dahaleyi gösteren bir takım \fll 

tar sayılmaktadır. 

Almanyn UJut".Jar CPmip .. f•ıe 
dönecek mi? 

ıtn; 
Ll)ndra, 10 (A.A.) - M. Von 

·aıııil 
bcntrop, Londraycl acaba Alman: 

. c ~ 
nıunyyen şartlarla ulusal cemiyetıt1 

si11lbları bırakma kouf<:~ansma d611ıııt' 
sini hatırlatmal: için mi geldi ? • ô' 

Dcyli Heratd•tan ~onra 'itnd1 ~ 
Deyli Telgraf bu su.ıle cevap ~er~, 
bu ihtima1i11 vadt olduğunu yazıt-'~· 

ve birçok alametlerin Almanyanfll ~ 
lahlanm.ı programını btbik yUı:ll00 t 
çekmekle o1duğı. aıkıntılan gö•terı1"' 
te bulundugunu sCiylcmişti.r. 

Bu gazete diyor ki : ~ 

Öte yandan Ber!in H .1<i1meti, te~ ,..µ• 
§ına kalmaya m:ıhkum olduğunu 9 ,~· 
m1ştır. Biitün bunlar hı.kuk bet'11~ı.ıf' 
ğine nit i:lteklerlr.i bmıkmuluıutn• :11t 
tar ctrr.iyctine d~nmek için fırsat 1c 
dığıM göstermektcrlir. 111',ı'' 

Alman mtimernili, L->ndr1;,"da A t -t' 
y;ı'ı1ır. si.lahlannıa emri ..akiir.! ıca~: ,ıı 
bu tsao; t'\zcrınc emnfy rt meseh5·"1pııt .. .. d • . " y6nc ı'' rorn~mcy'" ev~nı ıçın 'uazı ıcn#' 

bt.ı l:n nır. Burı•.nla beı'1btr, bti ~ı.~e<Ji_) 
resmen bir m!.takc1 yürütUlrneto~ .. 
=~"""='""'"':"'"""!--=-='-~5~==-"!'::-=-~---~ (l~I 
tek yabanc.ı kumpıınysiarl~ bili< re df' 
h.r ar.ısmdatü mutat mhnasebetle ·r)~ 
gun olmıdığından tngtitere tııl~;ııd~ 
bzkanhğı To'kyu hUkCimeti .,e~ıe' 
protestoda bulunm\ı~tlı:r. ışıe ·~ ;611' 
İngiliz petrol grurlarına tebl~ itı ıı$I 

• h ·ı runetı" mı~ olan belge, Jııpo·ı 1.! • tıt'• 

proto:.5~-ıya venni1 olduğ.l ce"3P 

ti.·. 

o 
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ve Taşra 
( Ba'iı 1 inci sayıfada) 

nn'"ıı.ik calıcıı!la da götürecek olan 
~a.'~a. İçin bir nevi intikal devresi 
ahılıyetindedir. 

d Anlaşına, ~ekil itibariyle bun
an evelkilerden evvela tripartit 

:ı~ası itibariyle ayrılıyor. Türki-8: ~hracatr beı gr1•0'"'.. avrılmıştır. 
ırınci gnıpta canlı ""yvanlar ve 

taze balıklar vardır ki Yunanis-ta , , 
n a vaki ihracatımızın yarısm-

~an biraz fazlasını teşkil eder. 
d~~ların yarı bedelleri serb.est 
k ovız olarak verilecek ve gerıye 

alan Yarısı için ise, yunan malı 
trıü~ayaasında. kullanılacak bono 
;::rilecektir. ikinci grupa, maden 
I onı~rü ve tuzlu konserve halık
tr. i'_'nnektedir. Bunların bedel
ı,C:rtnın yarısı Yunanistan'ın ecne-

Türk - Yunan ticaret anlaşmasının imzasında bulunan Türk ve Yunan devlet adamları: Tevfik Rüıtü Bey, Celal 
Bayar Bey, M. Pesmezoğlu, Yunan Elçisi Ce naplarr 

Ankara radyosu 
Onuncu akşam 

Dün akşam, program Necil 

Beyin musiki hakkında verdiği ç 

ğerli bir konferansla baıladı. Ner·ı ·· 

"En büyüğümilzün özlli görüşü il<" u

lusal musikimize yepyeni bir car 1·1-

tıldı,, diye söze girişti. Musikinin i ı

kılap gençliği için bir kültür kayna~ı 

olacağı, inkılap Türkiyeıinin kültür 

cerçevesi içine girebilecek en yeni tek

niklerle yazılmış ulusal musikiye otan 
ihtiyacı çok güzel anlatıldı. 

Necil Bey ileriye olan inanını an· 
lattıktan sonra, savaşlardan muzaffer 
çrkan inkılapçı türk. kültür savaşın
da da güçlükleri elbette yenecektir. 
dedi ve biz tarihi baştan yapanın ço
cuklarıyız. İzinden gitmiye andit:tik 
sözleriyle konuşmasma nihayet ver<'i. 

Bundan sonra, eyi yazılmış ve evi 
çalınmış zeybek havalarını dinledik. 

1 hıernleketlerdeki alacağından 
röstereceği karşılığa mukabil o-
9ra1c derhal Cümhuriyet Merkez 
a~lcarnızca tesviye olunacak ve 

rerı kalan yarısı ise, mübayaa 0-

Unacalc yunan mallarında husu
~i. takas karsılığı olarak kabul e
ılecektir. Üçüncü grup malları

lrıız bedP.lleri mukabilinde hususi 
~kas volivle yunan malı ithal e-

Tevfik Rüştü Beyle IY.. Maksimos biri 
birine değerli telyazıları gönderdiler 

Cemal Reşit Bey, yürük zeybek. afrr 
zeybek ve zeybek dediği üç parçasının 
ayrı ayrı hepsinde de muvaffak olmu!'I· 
tur. Cemal Reşit Beyi bunlardan do!a
yı kutlarken yeni türk musikisinin ku
rulacağı gelecek icin kendisinden d-~ 
çok iş ve eser heklediğimi"i de söyle
meliyiz. 

ılebilecek olan pamuk ve yün
dür. Yiyecek maddeleri dördüncü 
Rrupa girmekte ve yumurtadan 
Paıtınnaya kadar baslıca yiyecek 
lnaddelerini ihtiva eden bu grup
~n ihracatımızın bedelleri Yuna-
1111buı'm ecnebi memleketlerde 
•laC6fı olup bize devredeceği he
~ba ll"•,lcabil Cümhuriyet Mer-

ez Ban'<amızca derhal ihracı 
~Üteakip tesviye edilecektir. Be
r•ncf ll'Upta mütebaki di*er mal-
~rnnız bulunmakta ve bunlara 
·~~ hedellerin yüzde kırkının onu 
~zde Yirmi betinin tripartit ya
l\i, C6nıhurlyet Merkez Banka
lbrzca ihracı müteakip nakden 
~e Yunanistan'm ecnebi memle
I rlerde göstennit olduğu karşı-
1' nıukabili ve yiizde otuz beşi 
:: ~erhest döviz olarak ödene
" ktır. Anlaşmıya ilişik 9 mektup 
) llrdrr. Yunanistan'a, muay
--~n bir türk iıtihsalat ve sanayii-
·•• nı·· le· uteessir etmiyen maddeler 
1-1'" tarife tenzilatı yapılm1ştır. 
11,e.~ki nıernleketin mü,terek ina
lı 1 hıemleket arasındaki bir ik
'•&addi hirlik tesisindeki lüzum ve 

v adır. 
_.'Fkilhakika iki memleket ökono-
·••ı h .. 
)i.j Unyeı1ine vakından bakış bu 
dezurnu ve her iki memleketin ne 
c recelerde b; .. "birini tamamlavı
t~rrna~vette oldL•ğunu açıkça gös-

~~.rc:tecftr. 
)en u~k · Elen ulusları vüzyıllan 
til»~ ve sıyasal sahada olduğu 
~· I sahanın perk temeli ola
rtıh ... ? an ökonomik sahada da sa-

~i~i'• i:;:ne ~:•rm;:~. 
llıezoğlu heyeti 
hu~n Wdivor 

Yuna lk • 
~zo .. 1 

11 
• tısat Bakanı M. Pea-

'-'llt ~ j ıle lktısat Vekili Mah
Oc:lor0 e al B. refakatlerinde M. T e
tıçitn ~ulRos, M. Haci Vasilis, Atina 
il,,_ ,,h. uşen Eşref, gaztemiz it ... \'a .. 

ıfJc1 a ... rrırı, Bolu Mebusu F8:1ib 
lltt, -Ylerle Yunan heyetıne 
d ""t \I .. ~ ~' . ilthk A '!•1 namına mihman-
1~titıd Ya"an Türkofis müşavir
ti ıı-.;" Hulki, Hariciye Vekile
C~il Ba mihmandarlık yapan 
'-'~ M·~Ylerle Sümer Bank U
.,elte F Udürü Nurullah Eaat, He
~~ı ahrikaaı M··d·· ·· R t l ,, er old .. u uru eta 
~ ~ bu u~ halde bugün saat 

f•lecekt· •uaı trenle Eıkişehir'e 
... ~İt'e ır. Heyet Eskiıehir'deo 
• et~~· oradan Ertuğrul yatiyle 

~it,,, a!~iv~ burada Hereke fab-
t.ftad dıkten sonra, aynı yat. 

"-t 4 .:."Ya'ya gidecektir. Heyet :'k ~e ot~ukta _Mudanya'ya vara-
~ •ece . hlobılle Burıa'ya gide
~ ll....._,~~rada geçireceklerdir. 
~~ '1 1 fabrikalan gezdik 
~llt. 9Yet latanbul'a döne-

Yunanistan Hariciye Nazırı M. 
Maksimos Hazretleri Türkiye 
topraklarını terkederken Harici
ye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey
efendiye şu tel yazısını gönder
miştir: 

Hariciye Vekili T evlik Rüştü 
Beyelendiye 

Ankara 
Güzel ülkenizde bulunduğum 

sırada gördüğüm ve onun unutul
maz blr hatırasını beraber götür
düğüm cana değer kabulden do
layı en atefli teşekkürümü çok 
mütehassis bir kalple bildiririm. 
Büyük Şefi Gazi Muatala Kemal 
Hazretlerinin münevver idareai 
altında asil dost milletin yaptığı 
ve verimli neticeleri beraberce 
güttüğümüz ıulh eıeri için en 
emin bir zıman olan hayret veri
ci gayretleri bir daha görebilmek 
lır.atını bulduğumdan dolayı bil
hasaa bahtiyar oldum. iki memle
ketimiz arasındaki aıkı el birliği-

Tütün ve üzüm işin-] 
de yunanlılarla nasıl 

ı ""' ? ça ışacagız. 
Tütün ve üzüm işinde Türk-Yunan 

çalışma ve hedef birliği hakkındaki müş
terek tebliğin bazı tüccarlarca ve bil

hassa tütün ihracatının bir elden idare 

edileceği şeklinde tefsir .. dildiği işitil

mittir. Yaptığımız tahkikat böyle bir 

tefsire mahal olmadığını göstermit ve 

şimdiye kadar mükerreren ve en ıala
hiyetli şekilde ıöylenmiş olduğu veçhile 

ne tütün, ne üzüm, ne de herhangi bir 
mahsulümüz için inhisar şeklinde bir el

den ihraç mevzuu bahsolmadığını teyit 
etmittir. Tütün için mevzuu bahiı olan 

ıeklin ıahcı ve adcı piyasalar menfaat 

ve taleplerine uygun ve pİyasalann mü

saadeleri imkanı ile mütenasip bir kıy

metlendirrnl ve istikrar tesis etmek mak 
sadrndan ibaret olduğu anlaşılıyor. 

(A.A.) 

~--------~·---------
ÇAGRILIŞ 

''Büyük Millet Meclisi Dahiliye En

cümeni 13. :ıtL 1934 (Pazartesi) günü 

ıaat (10) da toplanacaktır. Azayı kira
mın ıehneleri rica olunur. 

Maliye Encümeni 12. xL 934 Pazar

tesi günü Heyeti Umumiye içtimaından 

sonra toplanacağından mensup olan aza. 
yı kiramın tetrifleri rica olunur • 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni 12. 

xı. 934 Pazartesi günü Heyeti Umumiye 
içtimaından sonra toplanacaktır. Azayı 
k:ramın tetrifleri rica olunur. 

. • E ·· · 11 •ı 934 Pazar H,r1cıye ncumenı · ... · 
günü saat onbe~te toplanaca~,n~n.men
sup t"'an azayı k·ramın teşrıflen rıca o-

lunur. 

nin bu yeni temaala daha çok 
kuvvetlenmiı olduğu kanaatiyle 
Türkiye'den ayrılıyorum. Balkan 
anlaşması konseyinin vardığı mü
him neticeler, sıyasamızt açarken 
ve dost dört ülkenin her çareye 
ba§ vurarak ıulhun yerleşmeıine 
yardım etmek hususundaki kati 
azimlerini teyit ederken besle
miş olduğumuz bütün ümitlerin 
yerinde olduğunu göstermiıtir. 
Reisicümhur Hazretleri, 8Qfvekil 
Hazretleri ve Türk hükumeti 
neztlerinde şükranıma ve en de
rin minnet ve sadakat duyguları
ma tercüman olmanızı rica ede-
rim. 

Haricive Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi cevaben aşağıdaki tel 
yazısını göndermiştir: 

Hariciye Nazırı M. Maksimoa 
Hazretlerine 

Ati na 
Türkiye'Jen ayrılırken bana 

B. M. M. encümen 
toplantdan 

Büyük Millet Meclisinde Tetkilatı 
Esasiye, Bütçe, Dahiliye, Hariciye, ikti
sat, Milli Müdafaa, Ziraat, Gümrük ve 
inhisarlar, Meclis hesapları tetkik, Kü
tüphane, Arzuhal Encümenleri toplan· 
mıt ve resis, mazbata muharriri ve ka
tipleri seçmiıtir. 

Adliye tasfiye encümeni 
işini bitiriyor. 

Yeni Hakimler Kanununa göre ha
kim sınıfına mensup olanlar arasında taı 
fiye yapacak olan encümen ancak bu a
yın sonlarına doğru mesaisini bitirebile
cektir. 

Odesa kançılarımızı 
yaraladılar . 

Moskova, 10 (A.A.) - Türki
ye'nin Odesa Kançıları Zeki Ce-
mil Bey bir meçhul adam tarafın
dan atılan iki kur,unla yaralan
mı,tır. Derhal tedavi altına alın
mıf ve kurşunların çıkarılması 
için ameliyata karar verilmiştir. 

İstanbul rıhtım şirketi 
satın alma mukavelesi 

İstanbul Rthtım Şirketinin satın a

lınmaıı için hazırlanan mukavele proje
si Adliye Vekili Saraç oğlu Şükrü Bey 

ile hukuk müpvirleri tarafında11 •~tkik 
edilmektedir. 

Kars'ta konferan~lar 
Karı, 10 (A.A.) - Halkm zehirli 

gazlara kartı bilgilerini artırmak için 

dünden itibaren konferanslara batlan
mıthr. ilk konferans Orduevinde veril
miı ve pek çok halk bulanmuthlr. 

göndermek lutlünde bulunduğu
nuz telgraf tan dolayı hararetle 
teşekkür ederim. Ankara toplan
tımız, ehemmiyet ve kuvvetini iı
pat etmif birer vesika olan Bal
kan anlCJ§maıınrn yarattığı teaa
nüt ve Türk - Yunan anlcqmaıiy
le biribirine bağlı bulunan Yuna
nistan ve Türkiye arasındaki ırkı 
birliği bir daha göstermiıtir. Bu 
Balkan ve Avrupa aulhu eıerine 
olan şahai yardımınız çok büyük
tür. Ve meıut neticeleriyle çok 
verimli olan toplantımızdan son
ra bu yardımı şükranla anmak iı
terim. Sevimli düıüncenizden çok 
mütehaHi• olan Reisicümhur 
Hazretleri derin teşekkürlerinin 
ılze bildirilmeaine beni memur 
etti. lamel PQ§a Hazretleri de si
ze bütün kalbiyle tqek.kilr eder. 
Madam Makaimo .. a saygılarımı 
bildirmenizi rica eder ve size de 
güzel bir dönüf ve eyi bir sıhhat 
dilerim aziz dostum. 

Büyükderbentte bir . .. 
şimendifer kazası 

oldu 
9/ 10 gece yann Büyükderbent iı

tasyonuna gelen bir yük treni badut işa-

retini biraz tecavüz ettiği için mezkU.. 
trenin lokomotifi ile mukabil taraftan 

gelmekte olan diğer bir yük tftninin lo

komotifi çamurluk noktalannclan biribir
ler:ine sürtünmütlerdir. 

Bu sürtünmeden mütevellit aaraınb 
neticesinde birkaç vagon yoldan çıkmııtır. 

Her iki trenin batmemu.rlarr hafif 
surette yaralanmışlardır. 

1 nsanca bir zayiat olmadığı gibi va

gon ve makinelerdeki hasar da ehemmi
yetsizdir. 

Yol dan çıkan vagonların kaldmlmaaı 

bu akşama kadar süreceği için dün An
karadan lstanbul'a doğru yola çdmn bir 

numaralı sürat ve bet numaralı yofcu lıa 

tarlanndaki yolcular aktarma suretiyle 
Haydarpqa'ya varmı'1ardır. 

Kanunlar kontenja
nı tahsisatı dağıhldı 

2/ 1156 sayılı ve 21. 8. 934 tarihli ka
rarnamenin k?ntenjan listeleriyle veri
len tahsisattan Birinci Kanun 934 ve 

1 kinci Kanun 935 aylarına ait olan/an 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletince bu
gün gümrük bat, ve merkez miidürlük
ler0ne tevzi edilmittir. 

Türkofisin radyo servisi 
Türkofis bu akpm dokuza on kata 

Ankara radyosiyle Türk-Yunan anlaşma 
!ltnın esaslarını a1akadar tüccarlanmıza 
bi\Hrecektir. Anlaşma metni servis ola
rak Türkofis ıubelerine ve bütün oda-
1.-· a g5nderilmiştir. 

Cemal Reşit Beyin UIYi Cemal Bey 
tarafından piyanoda çalmmı• zeybek 
havalarından sonra, Semih Bey Anb
ra'nın bugünil ve yarını hakkında bir 
konuşma yaptı .• Ankara'yı görmiyen, 
yahut yeni değişiklikleri hakkında bir 
fikri olmıyan radyo dinleyicilerinin 
Semih Beyin verdiği malGmattan ne 
kadar çok faydalandıklarmı anlamakta 
hiç gUçlük yoktur. 

Birçok tepeler üzerinde, bol han 
bol güneş ışığına gömülmüı olarak td· 
ru1an modern Ankara Semih Beyin 
kuvvetli ifadeleriyle çok güzel tarif 
edilmiştir. 

BugUn bite eski Ankara'nrn kaybol· 
duğunu görilyoruz, pek yakında on
dan, en kilçUk bir eser bile kalmrya
caktır. dfyen Semih Bey Ankara yo
lunda sarfedilen efor'un bUyükHlğl· 
nU anlatmaktadır. 

Semih Bey ıözOnU bitirdiği c-.ı 
Ankara. yapı pllnr ne. bagtlnO ft p
rını fle glSzlerde tamamen ,eki!lemmı 

ve canlanmrş bulunuyordu. 

Semih Beyden sonra, Gui Huret
lerinln nutuklanndan bir parça okaa
du ve nutukta geçen öz tirkçe ~r 
karşılrkları ile tekrarlandı- Ye nutkan 
ardından yirmi dakika kadar muu1ü 
dinlendi. 

Bundan sonra da Sabahattin Ali Bey 
bize, halk şiirleri okudu .. Eyi aeçlbnfı 
ve eyf okunmut halk tllrlerinin bBtln 
dinleyicilere zevk verdiğinde şüphe e· 

' dilemez. 

Kaynağı halka ve hayata dayanan 
her Şey, temiz ve daima olgundur. Halle 
şiirlerinin bundan ötilrUdilr ki herh-si 
memnun bıraktrğma ve bırakacağına i
nanıyoruz. 

Sabahattin Ali Beyin baık ıHdert 
olarak bize okuyabileceği. 1ayısıı: c1alaı 

nice hazineler vardır. Ve bu bolluk lliıt 
ilerisi için umutlar vennekttdir. 

Bundan sonra Ankara Palaa'ın cuı. 
dans havaları çaldı ve ajans haberleri 
dinlenerek program sona eritti· 

Bu akşamın programı fUClur : 
10.- Amerika seçimi hdlanda to

nuıma 

1 S.- Musiki : 
Ulvi Cemal İki tlrfril 

a) Kana boa içsemt 

b) Yayla gtlHl 
Cemal Reşit Zeybek 
Nuru11ah Şevket (Te...-ı> 

1 O.- Maurice Chevalicr Anbrm'• 
20.- Musiki : 

Handel Sonall 
Necd~t Remzf (Keman) 
Ulvi C:.-mal (Piyano) 

10. - (DiyanaradyU• Pihrf) 

15.- Dans musikisi • 
Ajanı ve Ofis haberleri 

JSTANBUL RADYOSU 
Saat 
18 

19 

19,20 
19,30 

20 
21,15 

Tokat ti yar. otelinden nakil: 

Çay saati. 
Tayyare ile Ankaradaa lstaa
bula bir yolculuk 
Ajans haberleri • 
Havayen kitar ta1nau. mubtdıf 
kitar c11erlcri. 
Plak ile musiki DCfd,.tr 
Ajans ve borsa baerleri 



Mançester Gardiyan'ın mühim bir makaıesı 

A vrupanın hasta 
Kemalin kudretli 

adamı Gazi Mustafa 
idaresi albnda genç 

devletlerin en canl ı ve heyhetlilerin
den birisi oldu. 

"Eski Tiirkiye Balkanldarm 
birlE'şmcmesine çalışırdı~ bu
gün hu birleşme Ankara'da 
Gazi taraf mdan teşvik edilmek
tedir. ,, 

2 ikinci tqTİn tarihli Mançu
ter Gardiyan ga.ute.i, Balkan bir
liii hakkında 'yadığı bir ba.ıma
ltalede diyor ki: 

" Balkan deTletlerinin Türki
,e'nin merkezinde dostça görüş -
mek için top1anmalan bundan 20 
yıl önce bir insanın tasanur ede
miyeceği kadar büyük bir deti
tikliğin nipneaidir. 

"Avrupa'nm hasta adamı,, 
Gazi Mustafa Kemarin kudretli 
idaresi •ltmda genç devletlerin en 
canlı ve heybetlilerinden birisi 
haline geldi. 

lürkiye her ne kadar hacimce 
küçüldü ise de sıhhatine kavuıtu. 
artık ba,ka milletler üzerine çul
lanmıt bir vaziyette değildir ve 
bir zamanlar gedikli düşmanları 
olan sırplar, yunanlılar ve bulgar
Jar!a. dostluk kurmuştur. 

E .,1.ri gü':lleı·de Türkiye'nin dış 
ııya:sasınm haşlıca amacı Balkan 
uluslarını hirlefJIK"kten ahkovmak-

tı. Böyle bir birleıme, türklerin 
Avrupa' da ve o zaman idare mer
kezleri olan lstanbul' daki varlık -
Jannm nihayete ermai teklinde 
telakki olunuyordu. 

Bugün ise Balkan birliği Tür • 
kiye'nin yeni merkezi olna Anka -
ra'da Gazi tarafmdan teşvik olun
maktadır. 

Niçin? Çünkü bir Balkan bir
liği kurulacak olursa o zaman bü
yük devletler dışardan balkan iş
lerine burunlarını snkmağa kıyı -
şanuyacaklar, ve balkan toprakla
n uluslararası dalaverelerin çar • 
pntığı, harplann ham-landığı bir 
saha olmaktan çıkacaktır. 

Türkiye'nin, timdi, hiç biri ü
zerinde hüküm sürmediği balkan 
ulusları kavgası gürültüsü kalma -
mıştır. 

Balkanlarda birlik ve barıı 
türkler için en büyük bir emniyet 
vaziyeti hazırlıyacaktır. 

Bulgaristan, bu konferansta 
temsil edilmemiştir. Bulgaristan
ın bu arada bulunmayıtı iyi bir 
fi.ey olmaz; fakat Yugoslavya ile 
Bulgaristan arasında yakınlaşma 
hareketi yavaı yavaı ilerlemekte
dir.,, 

---------------------···------------------~ 
reni çıkan kitaplar: 

Loyd Corc't tn dördüncü cildi 
11.r. l.oyd Corç, hatıralannm dördiin

dl cildini de bastndı. Bu dörd6ncU cilt, 

gene gayet mühim noktalan kavramak

tadır. Uçilncil ciltte eski başvekil de

nizaltı gemilerine karşı tedbir almak 

hususunda mukavemet gösteren bahri

ye bak:lnlığına ve donanma kumandan

lığına hücum etmiş ve bu bakımdan o 

cilt büvük bir alaka uvandırmıstı. Dör

dincü ciltte hücum nabeti harbiye ba

kanl·vma ve 11mumf karargih ile cene

ra11ara "elmiştir. 

Mi •er T oyd Corç. miittefiklerin ce

neralları arasında Saray, Mud ve belki 

de Pen·n miistcsna olmak üzere birçok

Jıınna hürumd:ın dıt cekinmemekte, 'Pa

sentJ"'l'dcıı \'(' Mud hiicumundan bah

s•-'f'r"'en h'h·lik bir öfke ile köpürmek 

tedir 

~· uh.,rririn devir devir ayırarak ve 

S"'"ısivetler hakkında fazla durarak u
f'fh H'lma tarzı. bu dördüncü ciltte da

ha ~fvıtdc kendini g&stennektedir . 

"'itı'!otiı ifil'll:mıtn cephesinin en kuv· 

vetli tarafına hücum yaptıran ve daha 

az zaviatla daha iyi netiyccler almak 

imkftnl;ırmın cahili olan Strateji'ye ya· 

pıl:on hücum cok acıdır. 

M. T~o"d Corç, bütün cepbeJıordeki 

V87.İveti ~:italt";ı ettikten sonra İngiliz 

ac\erlerinin zekice 01ı111yan tedhfrleri

ni ta•hik ettirme1eri yUzfinden mahvo· 

lan bir cok havata esd etmektedir. 

Miie11ife ,göre Som'da da bu hata iş· 

lenmiş, fakat henü harp tecrübesi ki

fayctsiı: bulunduğu cihetle taliin vfirfi 

gillmüstü·r. Fransızlar, daha 1917 ek 

Jaznn gelen dersleri almışlar ve ceneral 

Peten yanlış vaziyetleri düzeltmiştir. 

Kitapta 1917 •nesi hadiseleri P• 

ıendaJ çılr,ınhğına kadar tetkik ve tala· 

m olunrmkta. muharrir iddialarını ta· 

mamiyle ispat edebildiğine ltani bulun

maktadır. 

Loyd Corç, aleyhinde bulunduğu 

1917 hücumunu ~için durdurmamıştır? 

Akla gelen bu sorguya cevap veren e• 

ki başvekil, kitabında buna mani olmak 

için eJinden geleni yaptıiını anlatmak
tadır. 

Bu kitaptan bir iki aatırnu tllrkçe
ve çeviriyoruz : 

"1917 aenesi hadiselerine baktığım 

:aman görüyordum ki askeri batlar de

ğişrr.t:dikc;e Strateji'yl deği,tirmeye im
kan yoktur. Her ikisi de gayrı tat-it 

derecede inatçı olan Robertson ve Hatg 

l<ı.,nanfla mevkiinde hldıkça bu snhada 

'eni bir sıyasa kullanmak imkan yok-

'°ll .. 

Burada eski başveki1. başvekilliğe 

geldiği zaman mııhafazalrirlardan bir 

coP.unun kumandanlar arastnda deği-, -
c;ikJik yapılmaması hususunda ağır bas· 

tıl-lımnı kavdetmekte: fakat kendisinin 

böyle bir şartı kabul etmediğini söyle

mektedir. 

Bundım sonra kitar>ta kendisinin ce

neral H;ıio'e karşı takındığı vaziyet 

menuu hahsohnakta. umumi 'kara~· 

hın kendisi aleyhinde yaptığı propa • 

""ıt"~"lu aın1atılmalrtadrr. 

Dahı. ileride fnm~t• harp planlan 

tenlrit ediliyoT ve Vilson ile Foş'un 

dostluklarının bir felaket olduğu aöy

Jenivor. Lovd Corç'a göre Fransız sıya

sası ingiliz sıyasasının yolunu Şllflrt · 

mış ve barbın yarıyolunda kumanda be

vetinde delYisiklik yapmak imkjn altı -

ne S?irmemistir • 

Bu taarru2lar ve kumandanJarm ki

favetsizliPİ behainden soma 1917 yı

lmda yandan barrtı hareketlerine llY" • 

laıı furJJar merak ve alaka verici mahi

yettedir • 

İmparator Jtarl'ın prens Sikst vau

taaiyJe yaptığı münferit sulh te~

sil burada bütün vesiykalariyle anlatı· 

lıyor. Avusturya ile mtlnferlt bir sulh 
yapılması T.oyd Corc'a mutayim ge1ivor 

du. Zlnı bu suretle faPJa harp etmeni· 

zin maksada varmak m5mk6n olacaktı 

İmparator Karl, ancak münferit bir sul

hun Avusturya'yı tamamiyle harap ve 

mahvolmaktan kurtaracağı hakkındaki 

kanaati doğru idi ve Loyd Corç böfle 
bir iş yapılmasını imkansız bulmuyor -

du. Yalnız bu teklif suya düşte. Çtlnktl 

Avusturya İtalya lehine cilzt bir feda

karlıktan başka bir ıey yapmıyordu • 

Yukarda da söylediğimiz gibi Loyd 

Corç'wı dördilııcü cildi, kumandanları

ni, taarruz plinlumı tenkit etmek hu

susiyetini göstermektedir • 

HAKH1IY KTI MILLIYE 

Krizin ilerleyişi hakkında 
nikbin bir görüş 

Alman "Ökonomik vaziyeti tetel.ik 
enstitüsü., reisi oh:n profe~ör Vagcman 

son günlerde bir konferans vennistir. 
bu konferansın K'ilnişe Çaytung'ta çı-

kan ve krizin tekamülü haklunda hayli 

nikbin görüslere varan bir hulasasını 
aşa~ıva naklediyoruz; 

1928 de nikbin1iğe haklı olarak mu

halif bulunan profec;ör Vl'oeman bu -
gün~ü vuiyette. betbinliğe karşı delil

ler DÖSterrrı .. "te-'ir. 
B•mu ya":ır'-en bilhassa nakit para

nın fevk,,J::ıc'c br1lıı;;.una dwanmakta -

dır. Fakat, kısa vade ile ödünç veri

len para, uzun vade ile verilmeğe baş -

)andığı anda. islerin vcniden ~oğalması 

yolunda l•Rti bir h:>mle yaoılmıs olacak
tır. ancak bu":ünkü vrı 7İyet höyle cleğil-

dir. 
Birinri cım,f cıhlicr,.svonların randı-

m<>nr bu~ün de het"'en hcrren 19?9 rfa

ki k:ıdar yükse'rtir. Bu d:ı, bugünkü 
vaı-i•·etll're aöre iC<lerin dil7.elmesine 

manidir. ~anaviin. ticaretin ve ziraa

tin karları ise pek azdır. 

Betbintere ve i~lere para ba~lamak 
imkanlarının bitti"'ini icldia edenlere 

karsı, dü .. l{ünlük devrelerinin daima ve 

bütün memle'ketlerde, fenni terakki

yatın sonu geldiaini haber veren bir ta

kım peyP-amberler mevd:ıona cıkardıfiı · 

nı tecrübe PÖstermistir. Sanki ins:ınlık 

daima yeni ve büyük isler karşısında 

bulunmııyormus ı:"İbi 1 Gecmis zaman • 

larda da, ancak ökonomi dışında kalan 

amillerin. bilhassa hükfımetin yardı -

mivle bastmlan biiyük krizler görül • 

müştür. Ökonowik "otomatism., ancak 
ehemmiyetsiz olan düskünlüklerden çı-

kabilmek imkinını verebilmiştir ve bu

,;tn bir çok memleketlerde, düşlrllntilk· 

ten çıkmak itin güçltl ve cahs1r:an bir 
ökonomik sıyasanın lazım olduğu anla-

şılmağa başlanmıştır. 

tn~iliı hükilmetinin güçlü çalışması

na ve Hitler Almanya'smrn kriae k•l'fl 

yaptığı savaşa muvazi olarak. Mösyö 

Ruzvelt'in kalkınma programı da tatbik 
edilmektedir. Profesör Va~eman bu 

programda ökonomik bakımdan bilhas

sa para ve kredi sıyasaJariyle kriı: mas

raflarına ve ekim teskilatı servislerine 

ehemmivet vermektedir. Ekim sıyasa

sı, ürünlerin mühim miktarda azaltıl

ması netıjcesini elde etmiş ve havala

rın bozuk ~itmesi de yardım ettiğinden 
çiftciler icin fiatların gelirini iyile§ -
tirMei?e muvaffak olmuştur. 

Fak;ıt Amerika ekimi için sanayi s1-

yasası, hiç olmazsa doğrudan doğruya 

yanılan vardım kadar ehemmiyetlidir . 

Kriz masraflarına gelince, bunları 

bir enflasvon gibi göstermek yanlıştır. 
Bu masraftan lazmı olan paranın en 

<;ok kısmı ödünç yoliyle. yani umaml 

borçların artuıbnaaiyJe temin edilmit

tir. Bununla beraber umumi borçl•r 

ni9beten azdJT. Bu borçlar ycHnunıın 

30 haziran 1935 te 32 milyar dolan bul· 

ması muhtemeldir. Fakat bu paranın 
fa.hl ulusal gelirin yiizde ilrilindcn 
fazla değildir. 

Profesör Vageman i!lerin açılmasına 
başlıca mani olarak, uzun vade ile 

verilen para faiainin pahalılığuu ıör
melctedir. En emin işler için uzun va. 

de ile verilen paralara yüzde 5 faiz is· 

tenmektedir. Halbuki profesör Vage
man'ın fikrince faiz en çok yüzde 4 U 

geçmemelidir. Bu iytimatsır:hk da en

flasvon korkusundan iterl gelmektedir. 
Amerika'run yaphfr ithalat tetkik 

edi1irse bu memleketin, kenifi sınırları 

içinde ürilnOnll gayret sarfetmcden 
yüzde 20 ve fazla para urfcderek de 

yüzde 30 nisbetinden fazla yükseltemi

yeceti görülür. Amerika ihracatuıın 

bu tahlilinin. dünya alıt veriıinia bln

yeaini &fağı yukarı vasati olarak g&. 

terdiği ve binaenaleyh 6konomik faa -

Jiyetin yilzde SO dan futa düştne9i im

klmız olduğu kabul edilebilir. Ba gö
rüt dofru iee, bllttin memleketlerin dıt 

al" veritlerinia büyüle biT faaliyet g&

tenneıine çok muhtemel nazariyle ba
kılabilir. 

Balkan Postcuı. 

Ankara konferansı 
A tina'da fransızca olarak inti~ar e

den yarı resmi Lö Mesaje Daten gaze
tesi 4 birinci teşrin tarihli sayısında 

şu başyazıyı neşrediyor: 

Ankara Konferansı tarafından bap
rrl .. n iş gündüz ışığından korkmıyan ve 
en keskin tenkitlere tahammül eden na
dir uluslararası tezahürlerden biridir. 
Konferansın neticesi olarak neıredilen 

tebliğ sarih ve gürbüz tabirlerle statüsü 
bu toplantı esnasında kat'i olarak tespit 
edilen balkan anlatmasının karakterini 
meydana çıkarıyor. Bu tabirler sarihtir: 
Cünkü bizzat anlatmanın gayesi itikir 
bir surette hudutsuzdur, gilrbüzdilr. 
Çünkü ıerik devletler balkanlardaki ül
kelerini yabancı nüfuzlardan ve sulhu 
tehdit eden karıııklıklardan masun bu
lundurmak için bugün irade ve gUce ma 
liktirler. Ve bu tabirler çok enerjiktir
ler; çünkü, balkan anlaşması bir Avru
pa mmtakasının sulhcu menfaatini mil
d1f .. a ederken bütün Avrupa'nrn men
faatine hizmet ettiğini müdriktir. Efer 
her tarafta herhangi bir yönden esecek 
tehlikeli cereyanlara karşı koymak içni 
buna benzer teşekküller vücut bulursa 
bu cereyanlar kendiliklerinden kesile
ceklerdir. 

Balkan teşekkülünün idare edici fik
ri budur. Bu fikir başkalarına karşt her 
hangi bir tehdit edici temayülden ve ni
yetten uzaktır. Bu tesekkül balkan ihti
yaclan çerçevesi içindedir ve anlaşmaya 
yalnız sözden ibaret bir idf'alle değil, fa. 
kat müspet bir isbirliği k::ırariyle iştirAk 
ed C"k dioer halkan dl'vletlerine dl' a
çıktır. 'Ra1kan anlaşn,cısı C'tr:ıfına bir 
çizrri dziyor ve bu cizp,ivi ü•re1erinin, is
tiklaUerini, toprrıktarrmn lıiitUnlüğUnü 

veya sulhcu çalrşmalarını bozabilecek 
olan her şeye karc;1 !"<'cilmez bir hale ko 
yuyor. Resmi tebliP. diyor ki : Ba1kan 
tarda sulh tehdit t'dilmivecektir ve baş
ka hir tarafta tehıfü t'ditdiği takdirde, 
balkan anlaşm:ısı. gayretlerinin difer 
sulhcu unsurların gayretl,eriyle bir y!Sn
de birJ~m~i savecıind,. kendi toprakla
rında vazivete hılkim kalacaktır. 

Bunlar hie kitmenin takt1amryacak 
ve kinde hicbir gh:ti dUş\\nce bulunarm
yaca k velrarlr t18r:1erdir. Bal~tı anlaı.ma 
11 tcbliiii balkan ulut1lan v,. dOnva kııır
şısında bir dürüstlük tezahürli. sulhçu 
calı$m?.larm inki~af edehil,.ceğt bUti.in 
sahalarda bir tesanüt vaididir. 

Bu saha geniştir. Anlaşmanın öko
nomik konseyinin kısa statüsü inkişaf 

irııkinları bakmıından zengindir. Hepsi 
bir zamanlar, Profesör Yorı:a'nnı tah=
rince osrr .:ınlr imparatorluğu denilen u
luslar c~iyetine mensup olmuş ve komşu 
bulunmak itibariyle birbirine yakın ta
rafları olan balkan devletleri bütfin bu 
şartlara rağmen manevi ve ökonomik ih 
tiyaçları hususunda oek az it11hir1iği yap
mr.-!::ı.rdı. ~ .. ~,,k ~on yıllardır ki, dört 
hariciye bakam konseyinin kendisine 
h~kh teşektı:ürlerde butundu~u batb'\ 
konferan.ı karstlıklı anlasma huıusunda 
hakiki bir gayret sarfedilrnJttir. Ha.fiae
lerin seri inkic;afı (husuai teşebbüslerin 
eseri olan ilk b~l~n konf,.ransı 1930 da 
yaptlmı"tır, bir iş otan balkan paktı 1934 
tarihinde oldu) anlasmanın istinat etti
ği temeflerln s_a~lamhğnr gösterir. 

Bu m1d!'laf b'llkanlara ve batlt~.,lar dr
şrna ait biT ft\rli hadise!t-rin "'8rdnm ol
madan .-ukua gelf!mer:di. Bu hac!i9e1er 
biricik pyetıi 1>31kan hudtttlannm em
niyetini temin etmek. balkanlardan 1a
bancı nüfuıtınıı uzaklntırma~ yanma· 
dada d,.vamı .sııllııı iıüku...,•tle,.in ve u
lt•s~1rın uvasal. ökonomik ifbirlijtiyle 
hazırlamış olan birliği dikte etmiştir. 

Balkan an1a!lması diriltici prenaipi 
kadar temayülleriyle de bir güctilr. Da
ha fazla büyültülmesi Balkanlıların e
lin-'e olan büvülr hir ı?Ü<;. 

"B~lkan Balk:ancmıa., 

- Balkan ba1kanlı1arındır-
Belgrat'ta İngiliz diliyle neşredil

mekte olan Savt S!av Hera1d gazetesi 

'"'Balkan Balkancıma., başlığı altında 

yazdrğı biT başmakalede diyor ki: 

"Geçen hafta balkan itilafı konfe
ransında Yugoslavya Hariciye Bakan 
Muavini Dr. Puriç, Balkan Birliğinin 
Yugoslarya dı§ sıyasasmın esası oldu
ğunu söylediği zaman s<Szlerinde bir 
katiyet görünüyordu. 

Bu sözler, yalnız Yugoslavya'nm 
değil bütün Balkanların sıyasasında 

tuttuğu yeni yönil g&ıtermesi itibariy
le gayet ehemmiyettldir. 

Tarihte ilk defa olarak Balkanlılar, 

ı 
Sırp, Hırvat ve 

Krrallığı 

Berlin'de 1925 te çıkan Möayo şe .. 
zel'in "Barış muahedelcrinin 11ya..ı 
bilançosu,, atlı kitabında, Yugoslavya" 
nrn teşe-kkülü ve ahalisi hakkında atı
ğıdaki tafsilat bulunmaktadır: 

Bilyük savaştan önce, Sırp - Hırvat 
uluslarının büyük bir parçası Avustur
ya - Macaristan hakimiyeti altında icll 
ve bu hUkilmete bağlı olan Hırvatistan. 
Slavonya, cenubi Macaristan, Karaynl, 
Dalmaçya ve Bosna'da slav ırkına meıt
sup yedi milyon halk vardı. Hab11burl 
hanedanının yıkılmasının baslıca sebebi 
de, Avuaturya-Macaristan'rn, slav me
selesinin hatti yolunu bulamaması~ır. 

Yugoslavya, yahut resmi adiyle Sırp. 
Hırvat, Sloven kırallığı. eı;ki Sır\listad 
ve Montenegro ile 1914 ten önce A• 
vusturya-Macaristan'a ha91ı olan ala.
topraklarından mütesekkilc1ir. 

Aşağıdaki is~atistik, Sırbistan'ın ba• 

rış muahedelerinden sonralci büyüıne" 

si hakkında bir fikir verebilir: 
Sırbistan ve sonradan Yugoşlnvya• 

nın: 

1912 senesinde 48.300 kilometre mu• 
rabbaı arazisi ve 2.688.000 nüfusu vardı. 
1913 te, yani balkan savasından sonrl 
arazi 87,300 kilometre murabbaına .t 
nUfus 4,550.000 e çıktı. 1920 de ise a
razi 271.532 kilometre murabbaını ve 
nüfus da 12,017.923 ü buldu. 

Yugoslavya'nın Avusturya ve M•· 
caristan tarafındaki sıyasııl smrrlarl 
kendi etnografik sınırlarım geçmekte 
ve bugün 500.000 almanla 472,000 macat 
Yııgoslavya'da oturmaktadır. 

Memleketin şimalinde Adriyatik de
nizi. Yugoslavya'yı ltalya'dan ayır• 
maktadır. 

Sınır mıntakaları şöylece taksim "' 
dilmiftir: Deniz kenarında italyanl"' 
memleketin içinde de alavlar .,ardıt• 
Bu da, iki memleketin arasmdaki an ... 
'8IJ'lamu1ığm sebeplerindendir. 

Yugoalavya'nın, itaJyanlarla meskGll 
olan limanlara ihtiyacı vardır, fak8t 
İtalya, Adriyatik denizi ilr:erindeld ha
kimiyetinden hiç bir fedıwkirblr yapd~ 
istememektedir. 

300.000 den fazla llav, İtalyan haki
miyeti altmda~ır ft buna kartı da Yık" 
goalavya'da 20.000 İtalyan bulunmakta• 
dır. 

1920 de yapılan Yugoslavya nilfu•• 
nun sayımı, bu yeni lnralhkta 14.000oof 
ki~ bulunduğunu g&ıtermtştir. Bu ar 
yıdan. yugosJav tabiiyetinde olan 3 ıntlo 
yon buJgar. türk. amavut, romen ve ya
hudiyi çıkarmak gerektir. 

Fakat geri kalan 12 milyon da g•• 
yet parçalanmış haldedir: Etnografli 
farlr1u hie bir rol oynamamış ise de 
sırp, hırvat ve sloven1erin vlizlerce vrl• 
danberi sllren aynlıtı. miitim karakter 
benzemezlikleri meydana getirmf~f 

Hırvatlar ve s1oventer batı 1'U1tDrd
ne yakındırlar. Eaasen bunlar ltato~ 
tir. Sırplar ise ortodokstur. 

Bosna'ya gelince. ahalinin ea çot
milslUmandır. Sırplar birlepıif ve oıet" 
kezlleşmif bir hükOmet fikrini ya.,... 
istiyorlarsa da, yugoalav ahatlıinin~ 
karda slytenilen btltln kolları lttil09' 
istiyorlar. 

Yukanya yuc1ığaıs nilfu uy.,,,,.S
na göre, Yugoslavya ahalisinin met1111' 
kete tabim w.ldl taJledir: 

Kilometre 
munbbaı JlfOful 

Sırbistan 1'7.000 4.4'1tJ.of/I 

Boıy'Vordina (Cenubi 
Macaristan) 
Boma 
Montenegro 
Dalmaçya 
Hırvatistan ve sla
vonya 
Slovenya 

41,000 

51.000 
14,000 
12,000 

42,000 

21,000 

2/J7S."" 
1,8""·-

43-,,,,, 
64$.-

z,000.~ 
ı,600 

barıt içinde ve hepsi istik1atteriot ~ 
bip olarak yalnız kendi menfaatle 
korumak üMriisiyle lmtir:aç ecli1~!~ 

Bu auretle ••saikan Balkanlı•·- · 
dır.,, M>zfl ilk defa kuru bir 11811 ;.,-tr 
tan hakikat Ahasına çıkıyor. 

.•. Dr. Puriç'in aözlerl B~ 
için yeni bir sabanın, yeni bir -5 
baılangıcma iıaret ediyor. ~ 

Balkan memleketleri tam ve 
aıyaııa.1 istiklallerine sahip olarak 
reket ederler ve dıtardan gelecek rtf 
hangi bir tazyikin altında t.aıın- 1 

hem Balkanların, hem de bil'·;,, ,. 

pa'nın geleceği eskisinden ç !c 
olacaktır. 
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'!:?htor11muzurı 1.-öşcsi 
:ı:: 

''S on zamanlarda şeh-
rimizde sıkça görülen 

bir hastalık: romatizma. 
Şu son iki yıl içinde Ankara'da "oy

nak Yerlerinin had romatizması hastalı
fına" sıkca raıslanmaktadır. Bütün mem 
lekr-tlerde görülen ölümün o/o80 inin ro
llıatizrnadan ileri geldiği dikkat gözüne 
alınacak olursa bu hastalıka savaşmanın 
ne kadar lüzumlu olduğu anlaşılır. Ya
bancı memleketlerde istatistiklerin ver
dikleri ve %80 gibi oldukça yüksek Tİ· 
Yazt nispetin bizdeki yazılışı bu kadar 
Çok değilse bile ona yakın olduğu mu
hukkaktır. 

Bütün dünya bilginlerinin ehemmi

Yetle araıtudıklan bu tehlikeli hastaıı· 
iın oluşu ve hastalann (1) esenlerinin 

lizerinde yaptığı fenalıkları ~ nihayet 

iyi etme çarelerini okurlarımıza anlat

mayı faydalı bulduk. Zira hekimcilik 

hayatımızda öyle hastalara rastladık 
ki, "romatizman mı var; oraya birazıcık 
tentürdiyot çalıver, geçer! ... " diyenıerı 
~ok 2Ördük. Tentilrdiyodun 9'e yahut 

•ıcak tuğla oturtmakla kısa bir an için 

d~nen sancıların geçmesi o hastal?fın i· 
Yi olrnası demek olmadığı muhakkaktır. 
Bunu bilmiyenleri gafil avlıyan roma· 
tiıına sinsi sinsi ilerliyerek kalpte, böb
reklerde ve oynak yerlerinde yapacağı 
fenalığı yaptığı gibi günün birinde ha
Y~tı da tehlikeye koyar. Zaten bunun 
lçın değil midir ki, romatizmadan ileri 
gelen ölüm nispeti bu kadar yüksek C'lu· 
Yor 1... Günün en mühim mevzuu olan 
roınatizma hastalığı ile türk hekimliği 
Yakından alakadardır. Her yerde oJdu
lu gibi bizde de bu hastalığa karşı sa
lasrnak zamanı eelmiştir. 

Romatizma hastalığının sebepleri: 
iri Büyük harbın başlangıcına kadar he

mler iki tilrlil romatizma kabul eder-
lerdi. B" • . 1 . ) d"ğ • d · ırısı (ası romatızma , ı en e 
CvaJ:ınc.ı "omatizma). 

k (Asıl romatizma) aalisilatlı ilaçlara 

1 
a~şı hassas olup hususi bir virüsten i· 
erı geldiği kabul edilirdi. Fakat bu 

:lkrobun keşfi için yapılan ara~tırmalar 
naat verici bir neticeye varmamıştır. 

la (Yalancı romatizma) ise gonokok, 
b treptokok, verem mikroplarının veya 
Unların zehirlerinin mahsulü olan ve 

&alisilat mürekkebatma karp mukave-
1llet}j olmakla karakterize edilen bir cins 
~onıatizmadır. 

En son araştırmalara bakılacak olur
~ bir kısım bilginler, bütün romatizma 
a astalıklarını aynı sınıf içine koyarak 
~~e.ce ve bi.r tek romatizma hastalığı 
rı lınde anlatırlar. Bünye değişm<'leri
~ daha büyük ehemmiyet verilmesi bu
}ol 

8.:b~p olmuştur. Şüphesiı: bakteri
) 

0Jınır. hekimlikte yaptığı büyük inkı-
laaPta.n sonra hastalıkları yalnız mıkro~ 

rı iJ 
lrlak e anlatmağa ve isimlemeğe çahş-
1111 norrnal bir hareket olarak karşılan
) Itır. Netekim, dizanteri. verem, ko· 
era, difterı· b ·11 . h . b.. • re 1 ası erı angı unyeye gı-

r erse g"ır . 1 h.. 1 
~ sın er, teza uratı aynı o an 

ta1ıg~ 1 rn d · ı · b ·· ·· •Un .• ey ana getırme en u goru-
~n :okieşrnesine yardım etmiştir. La· 
rı astalrklara ka~ı "muafiyet" 'ana· 
ı aks·" ·ıı , 

de h 
1 

gibi bünye değişmesi, şahsiyetin 
ba:.: ~~miyetini meydana koyduğu gibi 
tın b" u~yelerde başka başka mikropla-

1rbırl · 
ları d erıne benziyen arazı doğurma-
•it .a tıer tezahüratın marazı bir amile 
nıa.!1bi telaı..ki etmekte çok :ihtiyatlı ol-

... ,ıza s b 
t e eı. olmuştur. 

boyışt~ bunun gibi, romatizma ıçın de 
edır $ 

"ticu · on yılla .. da bu hastalıkları 
aiYet tta. Yapan mikroplara karşı has~
}cti ~esclsi ortaya çıkr Bu hassasi
•eı· n zıya deliği birrok sebe .... lerde.n ileri • •r· rn·k ıı .-
~rıa' 1 roplar kendileri de t-unu ya-

r. O 
al'nı ek· zaman birçok cins mikronlar 
tıı d ş ıldc oynak yerleri tagayyüratı 
ı· OğururJar B 1 . . 
ıncle · u an atışa hekım dı· 

"\\7Rt~;LLERJ1 ) nazariyesi denir. 
fıtıd;ın .1 RA UD" ismindeki bilgin tara
l'tye ~. k defa ileriye atılan bu nazari-
.... Core k d . 
.. ııl.r'> an a bulunan herhangı 

1) ronı f 
terelt it a ızınayı yapabilir. Mikrop 
"licuriü~nda bulunduğu zamanda, gerek 
'a'kh b" muayyen bir noktasında mib-
lı ır ilt"h 

. &lığı .ı abı doğurursa bünyenin 
clırde zıyadelC§miş bulundug~ u tak-lt roınat· 

fllilcro 
1 
ızmayı hasıl eder. AI...LER-

----- P-arın zehhi"rl l · · · r 
1

' ~ erının ve tahrıp o-

t · ( 
1
) E:scn • ô .. 

ır. · z turkçe sıhhat demek· 

Kütahya'da yeni 
mezbahanın açılışı 

Yeni mezbaha Vali Vekili, Belediye 
ve Fırka azalan ile kalabalık bir halk 
önünde açılmıştır. Şehir bandosunun 
çaldığı istiklal ve onuncu yıl ma~şlariy.1~ 
merasime başlanmıştn. Beledıye reısı 

mezbahanın nasıl yapıldığı ve belediye 
işleri etrafında halkı aydınlatmış ve Va
li Vekili kurdeleyi keserek kutluluk di
lemiştir. Kurbanlar kesilmiş, gelenle
re teker dağıtılmıştır. 

Aydm'cla fırka ocak konwclcri 
·Aydın civarındaki bütün köy ve ma

halle fırka ocak kongreleri devam et
mektedir. Ocak kongreleri bu ay sonu
na kadar bitirilecektir. Birinci kinunda 
nahiye ve kaza ocak kongreleri ba§lıya
caktır. 

Mer in'de 1ete piyesi 
Mersin Hallrevi temsil komitesi Me· 

te'yi oynamıJtır. Piyes çok güzel oy
nanmış ve çok kalabalık olmuştur. 

İzmir' de veremliler pa,iyonu 
yaınlacak 

Halkapınar Su Şirketinin geçmiş se
nelerde halktan fazla olarak aldğı 150 
bin liranın 100 bin lirası ile bulaııc:ı 
hastalıklar hastahanesinin yamba~ında 
bir veremliler pavyonu yapılacaktır Ge· 
ri kalan 50 bin liranın L:mir'in diğer ih· 
tiyaçlanna sarfı için Vilayet, Nafıa Ve
kaletinden müsaade istemiştir. 

lunan protoplazmadan sıkan yabancı a]. 

buminleri yayar. 

KLİNGE ismindeki diğer bir araştı
rıcı, yaptığı dikkate değer ara§tırmasın· 
da tavpnları serum şırıngası iJe hassas 
kılmıı ve sonra oynak yerlerine ıerum 
şırıngaları yaparak romatizm.ya benzi
yen bir hastalığı meydana çıkartmıştır. 
Yüzlerce tavşan üzerinde yapıJan bu tec 
rübe ile meydana çıkan romatizma yal· 
mz oynak yerJerindc değil, kalpte ve da. 
marlarda da aynr şekil tez:ahUratı doğur
muş ve daha mühim olarak salisilatlı 

ilaç verilir verilmez bütün bunlar kay· 
bolmağa yüz tutmuştur. 

Bu nazariyeden başka bir de mikrop 
meseksi vardır. Bunu da ikiye ayırarak 
gözden r;eçirelim : 

A) STREPTOKOKLARIN romatiz· 
mada en mühim rol oynıyan bir basil ol. 
duğunu kabul edenler pek !iOktur. Ne
tekim, had romatizmaya tutulan pek 
~ok hastaların oynak yerlerinde biriken 
suyun şırınga ile çekildikten sonra ya
pılan muayenesinde ya hiç bir şeye ras
lanmıyor veya raslanıraa raalananlarm 
%68 inde streptokok mikrobu bulunu
yor. Bu görüıü müdafaa edenler yaJ. 
nız bununla kalmıyorlar, aynı samanda 
oynak yerlerinin örgUlcrinde, lenf ukte
lerinde de istreptokoku btilmuflardır. 

Bundan başka romatizınahlarm ~n •e
ya oynak yerleri suyundan istihsal edi· 
len iıterptokolda hayvanlarda romatiz
mayı ıun't ve tecrübevi olarak tevlit et
mişlerdir. 

B) Verem hastalığını yapan Koh ba. 
silinin bazı romatizmalıların kanlarnda 
rastlandığı ileri sürülmü§tür. Ehcmmi
yctl not edelim ki, bu iddiayı kabul e
denler pek azdır.,, 

İleri sürülen '!:>unlar gibi daha .;:ek 
çok nazariyeler maalesef romatizmanın 
hakiki Smilini henüz: meydana çılrartama 
mıftır. Uıtünde daha pek çok çaJışılm.ı-
11 lazım gelen bu mühim mevzuun ileri
de varabileceği tekilleri şimdilik bilgin
lerin araştırmalarına bıracak olursak he· 

kimliğin tedavisinde hakim olduğu bu 
tehlikeli hastalığın oluşunda h.azırlaHcı 
ve yardım edici harici ve tabıt olan a
milleri gözden geçirelim : 

Rütubetin romatizma üzerine olan 

. . • Romatizmanın olu§unda rütu
tesın . 
betin tesiri meselesi de münakaşa halin-

d d. Bir kmm araştırıcılar rütubetin e ır. 

ve soğuğun romatizmanın oluıunda yar-

dımcı bi rtesiri olduğunu iddia etmekt~
dirler. Buna mukabil başkaları b~ go: 
.. il kabul etmemekte ısrar ettik1erı 
ruş . " 
göze çarpar. Bunların aöyledikler~ne. go· 
re romatizmaya yılın her mevsımınde 
raslanır. Yağışlı kı§ Kilnlerindeki ro-

HAKIMIYH:Tl MILLIY E ____________________________ ,_. _________________ ~----~PJI 

Balıkesir' de: 

Ra~it Rıza temsil heyt>ti 
Balıkesir'e gitti. 

Raşit Rıza temsil heyeti şehrimize 

gelmiştir. Heyet yeni kadrosiyledir. Bu 
kadroda Darülbedayiin tanınmış artist· 
teri bulunmaktadır. Bugün ilk temsil 
Şehir sinemasında verilecektir. Piyes 
(Onlar ermiş) namında Bedia Ferdi ve 
Vasfi Rıza beyin tercümesi üç perdelik 
komedidir. (Şavaı) 

Balıkt!Sir' clt• tiitiinciilük 
Şamlı nahiyesi köylerinde tütüncülük 

yıldan yıla genişlemektedir. Bu yıl Kurt
dere köyünün yetiştirdiği tütün çok gU
zel ve nefistir. Nahiyeye gel~n Balıke
sir inhisarlar eksperi köyün tütünleri· 
ni görmü§ ve tütün yasaaına uypn ola
rak cins cinı ayrılarak denk yapılmış o
lan tütünlerin değer fiatla İnhisarlar l
daresi tarafından satın alınacağını söy· 
lcmlştir. 

Tütünlerinin beğenildiğini ve değer 
fiatla satın alınacağını duyan köylü çok 
sevinmiı ve önümüı:deki yıl daha rüzel 
ve daha çok tütün yetiştirmek Uzere 
şimdiden hazırlığa girişmiştir. 

Balıkc.Jr'de kupa maçları 
Mıntaka kupa maçları başlamıttır. 

Birinci oyunda İdmanyurdu ikinciıi, İd
mangUcU ikincisini 2-1 yenmi§tir.Alay 
İdmanyurdu - ldmanbirliği birincileri 
arasındaki oyun çok zevkli olmut. Alay 
İdmanyurdu 1-0 kaı:anmJflır. 

(Türkeli)) 

matizma musabı di~r aylara nazaran 
daha fazla olduğunun bir kanun halin
de bbul edilenüyeccfini Jddia ve ispat 
etmektedirler. 

Romatizmanın oluıunda ıotutun ve 
rütubetin yardımcı bir tesiri az çok ol
makla beraber batka mllhim lmiller de 
ite kanıır. Şimdiye kadar hatmmın 

blle gelmiyen bu mühim Amillerin ba· 
tında "atmosferik elektrik'' gelir. Hava· 
yi neıimide elektrik iyonlannın roma· 
tizmanın oluıu üzerindeki tesirleri bil· 
hassa menfi olan İONLARın müspet t
onlara nazaran fazlalaşmasşı ile meyda
na gelir. Romatiıma ağnlannın tiddet .. 
lenmesi Dr. STEFFER'e göre menfi O• 

lan ionlann azalmasiyle hasıl olur. Ve 
rütubet bi1hassa bu cins fonların azalma
sı işinde belli başlı bir mUeHirdir. 

Çok kıymetli olan bu görüşe inanma

mak kabil değildir. Katiyetle inanılan 

birçok keşiflerde olduğu gibi fennin 

kat'i olara kkesip attığı bir~ok nazariye 

ve kanunları yeni buluşlarla parçalayıp 

yıkan muasır itml ara~tırmalar bu yolda 

son s8zfinü söylemi~ değı1dir. fnklr e· 

dilemiyen bir hakikat varsa o da, inean 

vUcudUnUn, yeryüzUnde yaıryan bftttın 

canlı mahlukatın hemen hepsinin !nıgUn 

birçoğunu bilemediğimiz harfe! ve tabi; 

muhitin tesirleri altında olmaaıdtT. Ri1 

diklerimid bulandıran J'W lreıiflere lıi) 
bir zaman hayır demediğimiz gibi, o gö
riltil kabul etmeden evci bunlarm tecrU
bevi neticelerini beklemeği akıllıca bir 
hareket olarak karplamaktayız. BugUn 
için bilmekliğimiz lazım gelen esaslan 
ıu ıuretle hula .. edcbilirb : 

1 - Romatizma tehlikeli ve mikrop
lu bir hastalıktır. Mikrobu henüz ~et
fedilmemiştir. 

2- Romatizmanın oluıunda harici ve 
tabii yardımcıları vardır. Bunlar, soğuk 
ve rütubet ve rOttıbetin yakından ala
kadar olduğu atmoıferik elektriğin men 
fi ionlarının romatiı:ma aancılannm ya
vaşlama ve şiddetlenmcaine rnüeaııir ol
ması hadisesidir. Beton inşaat bilhassa 
bu bakımdan araştırmağa değer bir mes
eleyi ortaya atmaktadır. 

Beton im;aatta rUtubet olmamasına 
dikkat edilmesi, bilhassa Jü.umlu olan 
bir takım ııhhi ve mimari prtlara bağ
lıdır. Bunları bu yazunııda hulasa et
meğe imklin olmadığı gibi bu işi yapı iş
leriyle uğraşan mimarlarımıza, mühen
dislerimize terketm~ği doğru buluyoruz. 

Yarmki yazımızda romatizma hasta· 
lığının seyrini ve yaptığı tehlikeli ihti
latlannı ve en ıon tedavi esaslarını an· 
latacağız. 

Dr. BAHA CELENBEVI 

l{csimle düuya haberleri 

Mimar For Büjurik 1937 Pariı sergisi için ~lik "' htoada bir ,_,. pro
jesi teklif •tmiıtir. Bu kule, Eylel kulesinden altı buçuk defa daha yüksek ya
pılacak ve üzerinde bulunan üç platformdan her tarafa tayyareler uçurmak 
mümkün olacaktır. 

Yukanya koyduğumuz projede bu kule ile Ey/el kulesi ,,.U,.yeu olunmak
tadır. 

Soa samaıılarda JlebiJ:a CiJmbUT17ett, ıstJllaJlai• lJJ t•d 1dd4,,,,,.tJ .. &ı>
ı.m; . c . ..:rvan yük mt1ruimle kutluuştır. Bıı maaueb etle •ii•el ,.,.tlar sarayı m ..,.., 

ıtı•~I ye bOylJJr bir tı,.tro biDUZ blu llJJflltut. 
R.smin.i Jroydulumua bu tiyatroyu Mebilu Rei.sicimbanl tıSllUftlr. Tamı· 

mile mermerden olan bu binaya l>undatt otua s.ae evel Nşlaoauştı. 

Frıamada ateı al-. .,., Wıda batmaz 

llir ne'f'J 11/IWe yapılmrştrr. Ba •lbiu 

dalY lala tayy.menle Jrııllaıulmak 

içindir. 
Yukarıdaki usim, bu elbi~yi giy· 

mi~ paç Ye 61Hl bir ıra,,.,. inım 

g&tıriyor. 

Vınnalı Jl•tmaael Bije ıtu acaiı 

kılıl• girerek yanan lülıtlar ara11ndı 

tecrlJIH yıpı1or. 

HaJkevimizin köy~ülük 
tnhesinde seçim 

Halllni lcöyeüler kolu üyelsi din, 

umumi bir toplantı yapmıılardır. Top

la ltıcllı yeniden lcurulaa b"lsi. kültür. 
aajj ık, eoyaal, ök'lromİll emeci, ekim cli

:eni, bayındırlık it taksim etme he3 etle
ri-ıe girec•kler için se:;im ya~ıl iı. 

Ce!ec k cur-:ıa yeni h .. y ~!' :r to hn
r k ver:mli ç:ı!ı;:na yo~lanm ar.y .. c:ı:,. 
lıırdır. 



" 1 /\ " HAKfMtVETf MlLLİVE il iKiNCi TEŞRlrl 

,, "d ~ergı e dolaşmalar 

Sergide lüık ko.:cuculuğu 
G!i) heı· türlü çiçek ve zeytinyağı memleketi olan Türl{iyeye cümhuriyetten Önce bütün 
tuvalet levazımı l{o]\:ulu saJ,unlar f.!;ihi maddeler llı., tnrdan gelirdi. İnk:ılaıl rejiminin türk 

sanayiini koruması, memle!ieti llıı ınaddelerde k:eııclinc yeter lıale getirmiştir. 

. 
BOZKURT KOLONYACIS 

Bunlar arasında bilhassa: 1895 te ku

rulan Ethem Pertev, 1909 da kurulan Ha 

s~n ~e ki B~y ve nispeten d~ha yeni olan 

H "'l B<!y Evliya zade ve Necip Bey 

müc .. scselerini zikredebiliriz. 
F 

t 

Şark eskiden ıtriyat ve baharat diya

riydi. Uzun asırlar simya ilmiyle uğraş

mış olan şarklılar kimyevi ve nebati ter

kiplerde büyük ihtısaslar kazanmışlardı. 
Onun içindir ki, şarkın tuvalet levazımı, 

yağları, sabunlan garpta geniş bir mah

reç buluyordu. Şarkın güzel\iği koruma 

ve artırma işlerinde pek büyük sırlar el-

JALE MUSTAıfZffiATJ 

de etmiş oldukları inanı garp aleminde 

o !:aclar yerleşmiştir ki, bugün bile bazı 

Avrupa firmalarının, yaptıkları tuvalet 
c;ıyahrını şark sırlarını taşımak iddiasile 

piyasaya sürdüklerine sık sık raslarız. 

Birçok sanayi şubelerinde olduğu gibi 
şarkın kokuculukta da garba üstünlüğü, 
garpta kültür ve teknik ilerlemelerinin 

başlamasiyle durmuş ve birden bire va

zfyet tersine dönmüştür. 

Garpta makine ve makine sanayiinin 
ilerlemesi ıarkın tezgah ve el sanayiini 

SUKUFE 

durmağa mahkum etrniı, ve bundan son

ra şark yalnız bir ham madde ambarı ve 

Avrupa işlenmiş eşyasına bir açık pazar 

haline gelmiştir. 
Memleketimiz, tuvalet levazımı için 

gereken bütün ham maddelere maliktir. 

Bu itibarla esasen pek büyük sermaye ve 

pek geuiş kurumlara da ihtiyaç göster· 

miyen bu sanayi ürünlerini drşar?dan ge

tirmeğe mecbur kalmamız hiç de mantı

kt bir iş değildi. 

Bu sahada osmanlı devrinde bile, tek 

de olsa, ulusal teşebbUsler ortaya çıkmış 

ve bunlardan bazıları ıürnriik ıınırları

mızın kapitülasyonlar yüzünden dış:ırıva 

~ 

Bununla bC'raber gümrük tahdidatı 

l-ionulmadaıı önce bu ulusal müesseseler 

yalıancr mallarını tamamen durduracak ve 

memleket ihtiyaçlarını karştlıyacak bir 

neticeyi elde etmekten uzak bulunuyor
lardr. Ulusal sanayiin her şubesinde ol

duğu gibi kokuculuk sahasında da ulu

sal malların geniş ölçüde yapılması an

cak yerli sanayii koruma tedbirleri sa

yesinde mümkün olmuştur. 

Bir zeytinyağı memleketi olan Türki

ye' de eskiden ancak idi çamaşır sabunla 

'~=~::•İIMIİUIİS1İt4İllf.IZERAlll••T•J•7 rı yapılabiliyor ve hattll bu sahada bile 
lıi Marailya'nın daha idi cinsten aabunlan 

açık olduğu devirlerde bile Avrupa ile 

muvaffakiyetle rekabet ederek içerde 

mallanna iyi bir töhret ve sürüm temin 

etmitlerdi. 

uluaal llrllnlerimbl~ muvaffalıdyetle re

kabet edebiliyordu. Türk ııoytlnyatın

dan ancak pek az miktarda kutlanıp da

ha fazla vejetalin nevinden nebatf yat

larla Avrupanm yaptığı ıabunlar, teknik 

eksikliklerimiz yii.IUnden TUrtdyede ha

lis türk seytinyafından yapılmıı sabun

lardan fazla slirUm temin edebiliyordu. 

Halbuki ~iıııdi iş değişmiştir. Tıraş krem 

ve toz salıunlariyle en iyi tuvalet sabun

lan bile memlekette yapılmakta ve dıp

rının terkibi meçhul maddelerine ihtiyaç 

görülmektedir. 
Sergide kendileriyle görUtmliş oldu-

Ankara Memurlar Ko
operatifinden: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
hiı.sedarlarına 

Muhterem ortak 1 

Ankara'nın hükQmet merkezi olduğu 

zamanki yoksulluğuna ve o yoksulluğun 

doğurduğu ihtikara kartı 925 senesinde 

tetkil edilen koopuatifinizin uzun sene

ler gerek hi11cdartanna ve gerek Anka

ra halkına çok kıymetli yardımlarda bu-

1 undu ğunu elbet hatırlars!nız. 

Kooperatifinizin hizmeti yalnız bu 

aahada kalmamııtır. O, memlekette ko
operatifçiliğe bir çıfır açmıt: yüksek ıe 

ciyeli milletlerin kin olan kooperatifçi

liğin memleketimizde de ileri gidebilece

ğini milyonları apn muamelatlyle ispat 

etmiıtir. Jl'abt bbmeti bu kadarla da kal 

nuyarak Ankara muhitinde aart bir bak

kaliyenin ne demek olduğunu herkese 

tarutmıf ve nihayet bucUn plyasanrn·her 

@ PERTEV MUSTAHZERATI 

ğumuz: kokucularımızın da söyledikleri 

gibi, ulusal sanayii koruma tedbirlerin· 

den kendileri çok istifade etmiş, sürüm· 
leri ve iş hacimleri bu sıyaaadan sonra 

iki-üç misli artmıştr. 

Sergide yukarıda bahsettiğimiz mü

esseselerden başka lstanbulun Şükufe, 
Jale, Kemal Bey müesseseleriyle An-

kara'nm "Genç Türk" müessesesi temsil 

edilmektedir. Kokucularımızın söyledik· 

terine gfüe sergiler vasıtaslyle yapılan 

propagandalar bu mUeaseaeterin sürUmi' 

nU artırmakta ehemmiyetli bir rol oyna

mı9tır. Bu suretle ulusal mUesseseleri

ml• serginin ve tqhirin faydalarını lren-

tarafında gördUğllnüz temb, sllslU ma

ğazalara bir örnek olmuıtur. 

Muhterem ortak ! 

Son senelerde dünyayı aran iktısadi 

buhranın yıkıcı tesirlerine henüz tecril

be devresinde yakalanan lrooperatifıni

zin faaliyeti bildiğiniz ıelrilde biraz sar

sdmıttı. Ancak memlekette her faydab 

ıeyin h&misi olan Büyük Baıvekllimiz 

ismet Pap Hazretlerinin muzaheretlyle 

faaliyetini tahdit ~den sebepler ortadan 

kalktığı için bugün yeni tq1dlatiyle ea
ki kooperatifiniz bidayette olduğu kadar 

hor ihtiyacınızı tatmine amadedir. 

Mallarımızın çCfitleri battan bata tas

fiye ve ikmal edildiği gibi gün geçtikçe 

hizmet vesileleri de artırılacaktır, 

Her fCyin en iyiıi, en ucuz fiatle sa
tılan mağazalarmuzı bir kere ziyaret 
buyurmanız hakkındaki dileklerimize en 

derin saygılarımızı katarız efendim. 
1 ..... Heyeti 

di tecrübeleriyle de an!:ımı~ olı.ıyorıar· 

Bizim bu sanayi şubemiz Hn tabrnirt· 

terimiz daha l.ıilyük sermaye ile dab' 
standarize mal çıkarmalarıdır. Bu ıll" 
retle firmalarına hallan ıtıven ve ralbC" 
tini art•rmış ve meJhur yabancı fino'" 
larla daha muvaffakiyede rekabet eusıİI 
olurlar. 

r HAYAT 

-------------------------~-
BU G'ECE AÇIK ECZAHANE 

Samanpazannda 

MERKEZ 

eczahanesidir. 1 . ________________ _____,; 

Piyano aranıyor 
Yanın veya bütün kuyruklu e~ 

marka ve eyi halde bir piyano 1ca-.. ..,,,.. 
ralatmak yahut satmak ıstı ,. 
ter şartlannı telefonla mat~fl" 
mızda (V. D) adresine bildi"'"' 
ter. ~ 

ÜLKÜ 
• 

'<EVLat1 Mr :'"'ttJA c-ı 
Cümhuriyetin on birinci ~ 

sayısı çıkmıştır. Ülkü'nün ~~ P". 
yısiyte 36 sayıfalık bir broŞ~iid'' 
rasız olarak verilmektedir. k"!"" 
huriyetin onuncu yılın. ı Arı aP .... 
da nasıl kutlutandığını anlat..,,-. 
eser Enver Behnan Bey ta 
dan vazılmıstır 
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Kumbara bütü~ bir istikbaldir. 

Türkiye İş Banl\:ası 

İstanbul: Deniz Levazım Satın 
Alma KomisyonuReisliğinden: 
1500 Ton Mayimahruk: kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 

3 birinci kanun 934 pazartesi 
günü saat 14 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı 
ınayimahruk hizasında gösterilen gün ve saatte kapalı 
Zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Sartnamesini görmek 
lstiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün 
•e saatte usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif 
ll'lektuplariyle birlikte Kasımpaşa'da Deniz matbaası kar-
ıısrndaki komisyona gelmeleri. (7569) 8-5149 

T~Q.KiYE 

llRAAT 
B4~NKASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QAt-IAT ~D(;Q 

İnhisarlar TJmum 
Müdürlüğünden: 

j 1 
1 
.- İzmir Çamaltı Tuzlası için fenni şartname ve p;o

k.c crı mucibince 120 beygir kuvvetinde iki adet Gazo1en 
apaJı zarf usu1iyle münakasaya konulmuştur. .. 

)a 
2 

- Şartname ve projeler Cibalide Levazım ve muba
at Şubesinden alınacaktır. 

gü ~- - Münakasa 19-12-934 tarihine müsadif çarş~ba 
lcr nu saat l 5 te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesınde 

a kılınacaktır. 
tra i - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikala: 
ien!~da rapılacağmdan fiatsız proje ve tekliflerin heyetı 
'eş 1 Y.ernızce tetkiki için münakasa gününden laakal on 

~un evel tevdii lazımdır. 
ta:y· - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
fiat;n °ht~an gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere 
ıtıi:y~ tckltfname ile o/o 7,5 muval{k.ı teminat parasını ko-

na tevdi etmelidirler. (7095) 8--487.• 

1 

HAKlMlYETl MlLLlYE 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
Alma Komisyonu ilanları 

Aşağıda cins ve miktarı ve ihale günleri ve saatleri ya
zılı 4 kalem erzakm kapalı 2arf usuliyle münakasaya ko -
nulmuştur. Talipleri teklif mektuplariyle beraber temi· 
natlarını belli saatten eve] Garp Hudut Liva Kumandan· 
lığı satınalma komisyonuna müracaatları. (3124) 

Un 270000 12/11/934 pazartesi saat 15 te 
Un 270000 15/11/934 ,, ,, 15 te 
Sığır eti 675000 15/ 11/934 ,, ,, 15 te 
Sığır eti 675000 15/11/934 ,, " 15 te 

İLAf\. 
Beş yüz elli bin kilo sa -

mana kapalı zarf ve pazar -
lık gününde talip çıkmamış
tır. Pazarlığı 12 teşrinisani 
934 pazartesi günü saat on 
dörttedir. Sartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için de vaktın -
da teminatJariyle beraber 
Ankara Leva?.Im amirliği 
satmalma komisyonuna gel-
meleri. (3359) 8-5133 

f 1 A N 
Yetmiş beş bin kilo pa

tates münakasai aleniye gü
nii verilen fiat gali görül -
müstür. Bir hafta müddetle 
temdit edilmiştir. İhalesi 12 
tesrinisani 934 pazartesi gü
nü saat on birdedir. Sartna
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
icin de vaktmda teminatla
rivte ber<ıber Ankara leva -
zım amirliği satmalma ko -
misvonuna gelmeleri. 

(3360) 8 - 5134 

t LAN 
Akşehir'de bulunan kıta

tm ihtivacı icin 200 000 kilo 
un kapah zarf usulile ihale· 
si 15.1 l.1Q34 persemhe günü 
saat onda yapılacaktır. 

8-4780 

SAYIFA 7 

Polatlı Topçu Alayı Satın 
Alına Komisyonundan 

(5000) Kilo kuru fasulyenin ihalesi 15/ 2. teş./934 per. 
şembe günü saat 10 da yapılacaktır. :ratipierin yevmi rnez· 
kurda komisyonda bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(3373) 8--5154 

1 ktisadi işletıneleı· J\iüdürlüğiiııde~ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermayesinin ye· 

tiştirdiği aşılı aşısız meyvah meyvasız fidanların mevsi • 
min hulüJü iytibariyle ucuz fiatlarla eski ziraat mektebi~
de satılmaktadır. Ankara ikliminde yetiştirilmiş olan f 1-

danlardan istifade edilmesi tavsiye olunur. (3324) 
8- 5099 

ihtiyarlıkta zen
gin olmak müm • 
kündür. İğne ada 
köyJülerinden 
Mehmet Ağa Tay· 
yare piyangosun· 
dan {I0.000) lira 
kazanmıştır. 

Şartnamesini görmek is
tiyenlerin hergiin taliolerin 
~e belli ı;aatten evel temi · 
rıat ve teklif mektuplarile 
beraher Konvada Frrka sa · 
tın alma komisvonuna mü -
recaatlan. (309R) 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

8-4736 

flAAN 
Karamanda bulunan kı

t.at ihtiyacı icin iki yüz bin 
kilo un kapalı zarf usulile 
ihalesi 15 teşrinisani 1934 
persembe giin "i saat onda 
vaptlacaktrr. Şartnamesini 
g-önnek istivenJerin hergün 
t;:.liplerin ele belli saatten e· 
vel teminat ve teklif mek · 
tuplarite birlikte Konyada 
Fırka satın atma komisvo · 
nuna müracaattan. (3099) 

Milli Emlak l\lüdf r1ü~iinden: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Kapı Miktan 'Mubammen Hisse Kaç taksit 

olduğu 

MUUl· 
No. M.2 kıymeti miktarı hazat 

Lira K. 
lsmetpaşa İnce yol arsa 5 160 240 00 Tamamı Nakden peşinen 

Yukarda yazılı arsanın mül kiyetinin ihalesi 27-11-934 sah günü saat 15 te fora edilı 
mek üzere müzayedeye k<>nul muştur. Taliplerin müracaat lan. (3369) 8-5151 

8-4735 
İLAN 

on dörttedir. Ankara Leva
zım Amirliği satmalma ko
misyonunda müzayede ile 

Umum sıhhiye deposun- satılacaktır. Taliplerin eş-
da mevcut seksen altı çift yayı gıörmek üzere mahal-
köhne fotinle askeri furu- line gitmeleri ve vakti mu-
nunda bulunan köhne iki ayyeninde dahi satmalma 
dökme soba 14 ikinci teşrin komisyonuna gelmeleri. 
934 çarşamba günü saat (3339) 8-5145 
~~.,_\:'~ ~:;&; :.:; ~ ~ ~ ~ :.....; ~ ~ :_ıııır. :.: .. ~ ;Y.j ~, .. I': 
~ ~ ~~~ ::.a:~ ~4A.:, 

:.. Elel{b11ik mühendisi aranıyor 
~ .. 
~.. . _Anadoluda bir elektrik şirketinin fenni mesuliye
~~ tını deruhte edecek bir elektrik mühendisi alınacaktır. 
~~ Taliplerin aşağıdaki evsafı haiz olmaları şattır. 
t .. 1 - Türk olmak, 2 - Elektrik şirketlerinde çalışmış ~ 
~ bulunmak. ~~ 

~ Bu evsafı haiz olanların diplomaları, çalıştıkları ~ 
yerlerden aldıktan vesiykalan, nüfus "tezkereleri su -

~ retleriyle bir kıta fotoğrafla birlikte talep ettikleri 
~ ücretin miktarım bildirerek nihayet 10 gün zarfında 
~ tekliflerini İstanbul posta kutusu 176 numaraya B. S. 
~ rumuziyle göndermeleri ilan olunur. 8--5106 :~ 

Mersin Jandarma Mektebinden: 
1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı 

olan yüz altmış beş bin kilo elanek 29-11-934 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek is tiyenlerin her gün mektep 
kumandanlığına müracaatları ve taliplerin müoakasa g~ 
ve saatinde muvakkat temirlatlariyle birlikte mektep sa
tın alma komisyonunda ha21t bulunmaları ilan olunur. 

(3371) 8--5153 

Eskişehiı11 Lisesi Müdürlüğünden: 
l - Mektebimiz bahçe duvarları için 'l ikinci teşrin 93~ 

tarihinde yapılan acık münakasaya talip .çıkmadığından 
münakasa 15-11-934 perşembe günü saat (U) e bırakılmış 
tır. • 

2 - Mektebimiz bahçesinde yapılacak tav.alet pavyonu 
için 7 ikinci teşrin 934 tarihinde kapalı zarf usuliyle yap~4 

lan münakasada teklif olunan bedel mutedil göriilmedı .. 
ğinden inşaatın 15-1 t-934 tarihine raslryan 'Per§e:nb: ~· 
nü saat (tO) da pazarlıkla ihalesine lk~:-ar venlmtştır, 
Her iki işe ait proje ve şartnameler ;ç'tn mekt~be mUna• 
kasa ve pazarhğa iştirak için <le tayin olunan gunde me)k' 
'teptc toplanacak komisyona müracaat olunmast. <3356 

8-5147 
1: aııımıuııuııııı11111nn ıımıll!!ll!lllllllll !!lımımmımımmınn!illlll!l!llllllllllllllllll!!llllllH ııııııııımıııımıımıııınllillMW 

t~KB.:~ . .::~r 
İstanbul: Deniz Levazım Satın Alma 

Komisyonu Reisliğindenı 
;259312 kilo e'kmck: kapah zarfla milnakasası; 26 ikinci 

teşrin 1934 'J)a.Zartesi giinü saat 14 te 

6000 kı,o koyun eti ·1Kapaıı zarfla müna"kas~sı.: ~~ ikim 
'8Zf8 ,. Sığır eti: .ci teşrio 934 ,pazarteas guon _., 
9995 ,,, Kuzu eti: 15 te 

Deniz ta~be ve efradı ihtty.acı içlnlümmu ol~ yukaı'4 
da cins ve mikmn y.azıJı dört :kalem yiy~cek iuzasmcla 

·· teriJea .....r; .. Ye! ıUatJenie u,atı uıfla münakasaya 
l'OS ili..._ • - •• a.. 'Ve aJ--'• koomllftuc .. İatekJiJerin pıtaa"!PSentU ~e. .. ™ 
için her g:iin ır.e .münakasaya girecek~erm de o gun saatte 
Kasımpaşadaki komisyona Jtelmelerı. (7349) 8-5029 



SAYIFA 8 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürli' ğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

2400 KİLO KURU FASULYE 
1300 ,, NOHUT 
1000 ,, KURU SOÖAN 
1000 ,, PATATES 
700 ., BULGUR 

4 ADET HAMIZA MUKAVİM 
DEKABAJ TEKNESİ 

13400 KİLO SUT KOSTİK 
88,972 METRE MİKABI 3 KALEM 

KERESTE 
MUHTELİF BEZ 

) 
) 

) 
.) 15·1I. teş-934 

) 

15/ 11/ 934 
12/ 2. teş/ 934 

15/ 2. teş/934 
17/ II. teş/934 

Yukardaki malzemeler ayn ayrı pazarlık suretiyle hi
%alanndaki tarihlerde saat 14 t~ ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatları (3353) S-5121 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

l\kçakoyunlu tuzlasının tuz ambarlarının tamiri açık mü
nakasaya yirmi gün müddetle konulmuştur. İhale günü 
17-11-934 salı günü saat on beştedir. Şartnameyi görmek 
ve fazla malumat almak isti yenler İnhisarlar Başmüdür. 
lUğüne müracaatları. (3329} 8-5093 

HAV ACILIK ve SPOR 
11. 1NC1 YIL SAYISI ÇIKTI 

- İÇiNDEKİLER -

- B UCUN Kazrm Namı 
- Cumurluğun on ikinci yılına 

- On birinci du- ~•!l!MEIJ'rfr 
rak S. Z. 

- Gök alanında 
TUrkgücU 
Behçet Kemal 

- Kim bu kadm? 
Hüseyin Rifat 

- Cümhuriyetin 
onbirinci yılr 
Nüshet Haşim 
Sinanoğlu 

Ciimhurl• 

y e t ba vramı· 

mızda dost ve 

komşu Irakm 

tayyarecileri 
••• 

- A n k a r a'dan • 

Diyarkekir'e 

kuş gözil ile 
hir bakış 

••• 
.. Kuvvetli bava filoların• neden 1ü zum vardır? 

,, ,, 

Mahmut Beliğ 
- Tilrkiye bisiklet turu kahramanları arasmda bir sa~t: 

Selman Kaya 
- Gönül acısı (hikiye) Server Ziya 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kuman<J~nlım t"tanhul s~t11u 

Alma Komisvonundan: 
1 - Muhafaza Deniz teşkilatı için yetmiş ton ikinci 

nevi Benzin kapah zarfla 22-11-934 perşembe giinü saat on 
dörtte eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul Gümrük Mu
hafaza ba~müdiirlüğü binasmdaki komisyondan almabilir. 

3- İ stekliJerin hangi müessese sahibi veya ve~ili ol
duklarına dair vesika ite muvakkat teminat olan hın yedi 
yüz elli dokuz liralık vezne makbuzu veya banka kcfalet
nameleriyle birlikte te1dif mektuplarım belli saatten evel 
komisyona vermeleri. 

(7162) 8-4957 

Ankara Milli Emlak. 
Miirliirliiiünden: 

MUhammen kıymeti 
Cinsi . Lira K. İzahat 

Siltode Baker 
markalı binek 
otomobil 1 adet 150 00 Nakten Peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 27. 11. 934 salı günü 
saat 1.~ te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin müracaatları. (3368} 8-5150 

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

lecek olan bir adet (R. REİS) marka 7331 numaralr (EL
LİPSKOP) lambası için 26·11-934 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat üçte aleni münakasaya iştirak edecekle
rin depozito akçesiyle birlikte komisyona müracaatları. 

(3350) 8--5146 

HAKiMiYETİ MİLLlY~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

CAG 
Yozgattaki asker ve hayvanat için aşağıda yazılı dört 

türlü yiyecek satın alınacaktır. Üzerine bırakılma günleri 
ile miktar ve pey akçeleri karşılarında yazılıdır. İstekli
lerin Yozgat Sa. Al. Ko. nuna baş vurmaları (3127). 
Cinsi Pey akçesi kilosu Ü zerine bırakılması saati 
Mercimek 75 20.000 · ıs. 2 Teş. 934 14 
Patates 105 35.000 ,, ,, ,, 15 
Kuru soğan 37 16.750 ,, ,, ,, 16 
Saman 'i2 69.000 ,, ,, ,, 17 

CAÖ 
(50,000) adet cağ torbası 

kapalı bürüm ile satın alı
nacaktır. Ü zerine bırakılma 
sı 28. 11. 934 Çarşamba gli
nü saat 11 dedir. İsteklile
rin bağlağ"mı görmek üzere 
her gün M.M.V. Satmalma 
komisyonuna başvurmala
rı ve üzerine bırakılmasına 
gireceklerin de pey akçele
riyle dilek mektuplarını 
vaktinden evel reisliğe ver-
meleri. (3270) 8-5035 

CAG 
(7690) kilo Dikra yağı 

açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Ü zerine bırakıl
ması 26. XI. 934 Pazartesi 
günü saat onbirdedir. İstek 
lilerin bağlağım g•örmek ü
zere her gün ve eksiltmesi
ne gireceklerin de pey ak
çeleriyle vaktind M. M .V. 
Satınalma komisyonuna baş 
vurmaları. (3285) 8-5040 

r.;~,..~~~·~.-~~WW~~tıa:~~~~ a;:;y_;~:.:.~"I" 
~ ~ 

~~ DOKTOR MUZAFFER~~ 
~~ İBRAHİM ~~ 
.,.~ Cebeci hastahanesi ~· 
~ GÖZ HASTALIKLARI~ 
.~ MÜTEHASSISI ~~ 

1 
Adliye sarayı Gençağa ~~ 

~) apartımanı Telefon: 2025~~ 
~ 8-5012 ~~ 
~ ~ 
~ .... ~~ 

Ankara a~liye hirinci 

hukuk mahkeme~in<lcn: 
Ankarada Leblebici maha11e

sinde tahsildar Hasan Efendi 
krzı Hacer Hanıma. 

Kocanız Ankara'nın Sincan 
köyünden Po<ıt:\hanede hat me
murlarından Salih oğ"lu Ali E
fendi tarafından aleyhinize ika
me olunan boşanma davasının 

~kametgahrnızın meçhul bulun
masmdan nasi ilanen tebliğat ya 
prlmak suretiyle tahkikat ikmal 
e<Hlmiş ve mahkemece de gene 
ikametg§hınızın meçhul bulun· 
masma binaen ilanen davetiye 
\ı>bliğ edilmi~ ve tayin olunan 
7-11-934 tarihine müsadif çar
şamba giinii saat 14 te mahke
meye ~elmectiğinizden muhake 
ıneye devamla ve muhakemede 
hüküm verebilecek dereceye gel 
miş oldu~undan hakkınızda 406 
ıncı madde mucibince tebliğat 

ifasına ve muhakeme 24-11-934 
tarihine müsadi f cumartesi gü
n il saat 14 e talik krlmmrş oldu
ğundan mezkOr günde mahkeme
de hazır bulunmadı~ınrT. tak<lir
de hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 406 ıncı maddesi 
mudbince muamele iyfa lcılına

cağr tebliğ makamına kaim o1-
mak üzere ilan olunur. 8-5148 

ZAYİ 
327-328 senesinde Taşlıca 

mektebi idadisinden almış oldu
ğum şehadetnamemi zayi ettim 
Yenisini alacağ <mdan eskisinin 
hilkmU yoktur. 

1. No. lu Abdullah 
ll-5142 

8-4788 

CAÖ 
Yapı: Kırıkkale' deki ya

pı keşfi değişmiştir. Bu de
fa yalnız Kırıkkale Gedikli 
Mektebi binası kapalı bil· 
rüm ile yaptırılacaktır. Ü
zerine bırakılması 27.11.934 
Salı günü saat 11 dedir. İs
teklilerin keşif ve bağlağr 
ile resimlerini görmek üze· 
re her gün M. M. V. Satın 
alma komisyonuna başvur
maları ve üzerine bırakılma 
sına gireceklerin de pey ak
çe ve dilek mektuplarım 
vaktinden evel mezkur ko-

. misyon reisliğine vermele-
ri. (3268) 8-5034 

Tophanede t~tanhul Le 
vazım .4.mirlii?i Satm 

Alma Komisyonu 
han lan. 

İLAN . 

İstanbul Levazım Amir
liğine bağlı kıtaat için 100 
ton pirinç 21 teşrinisani 934 
çarşamba günü saat 14,30 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Sartname ve nümunesini gö 
receklerin her gün ve mü
nakasava iştirak edecekle
rin belli saatten evel teklif
lerini tophanede satın alma 
komisvonuna vermeleri. 

(492) (7103) 8-4886 

İLAN 

İstanbul Levazım Amir
liğine bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulya 21 teşrini
sani 934 çarşamba günü sa
at 14 te kapalı zarfla alına
caktır. Şartname ve nümu
nesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin belli saatten evet 
tekliflerinin Tophanede sa
tınalma komisyonuna müra
caatları (491) (7104) 

8-4887 

Baha Hazım 
GAZI TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKtMt 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartımanında Hususi 
daire telefon: 2661 her 
ı:;ün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 
l~r1 l{::ıhul olunur 8-439fi 

ZAYi 
Zevcun müteveffa Osman 

Agah Paşadan muhassas ve An
kara emvalinden aldığım maaşa 
ait cüzdanı zayi ettim. Yenisini 
alacağım., eskisinin hülanU yok-
tur. Müteveffa mütekait 

Osman Agah Paşa zevcesi 
S-5155 ZEHRA 

.tl lKlNCt TEŞRİN 1934 PAZAR 
es !!I 

:3çlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve rtrLvat mağazala· 
rından arayırtız. 

t 
tngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden 

Ankara orman çiftliğinde yeniden yapılacak memur 
binası pazarlrkla münakasaya konulmuştur. Bedeli keşfi 
(5863) lira (27) kuruş olup keşifnameyi almak istiyenler 
üç Jira mukabilinde alacakları gibi ihaleden evel o/o 7,5 te· 
minatı muvakkate vereceklerdir. İhale günü 6-12-934 per
şembe günü saat on beştedir. İsteklilerin başmüdürlükte 
müteşekkil alım satım komisyonuna müracaattan. 

(3340) 8-5113 

IIii;;;•d;i;n~-~ımmma1111•ını 

İ ·döner · dolap 
1 Türkiye' de görülmemiş hususi· surette Ankara ser
~ gisi için HARAÇÇI ZADELERİN yaptığı döner dol labr sergide mutlak görünüz. Müstesna bir· eserdir • 
ı Tavsiye ederiz. 8-5116 
ii11111111111111111Jımıı1111rmıııııı11111N1111mıııııınıı1111R11rıııumııııı111111111mD111111m11nuı111111Mm1111111111111111•11111111ıun-

Satılık kurşlln 
Ödemiş tayyare şubesinde levha halinde (9-10} bin ki· 

Io kullanılmış kurşun 21 Teş. S. 934 çarşamba günü artır
ma ile satılacaktır. İstiyenler (200) lira pey parasını veya 
banka mektubunu Ödemiş, İstanbul, İzmir tayyare şubel& 
riy1e Ankara Tayyare Cemiyeti merkezine vererek artır• 
maya girebilirler. Kurşunlar Ödemiş'te tartılarak alma .. 
caktır. 8-5143 

.Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Sabn Alma 

Komisvonundan: 
Satın alınacak olan (600) altı yüz komple eyer takımı 

kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiatm uygun göriilme
mesinden pazarlıkla satın alınması laznn gelen ve pazar
lığının 15. 11. 934 perşembe günü saat (11) on birde yapıl· 
ması kararlaştırılmıştır. İsteklilerin o günün saatında te-
minatlariyle komisyona gelmeleri. (3313) 8-5144 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Evkaf ambarında bulunan ve satılacak olan ve Haki· 

miyeti Milliye gazetesinin 9-11-934 tarihli nüshasiyle ilan 
edilen ray demiri ve sairenin satış günü doğru yazıldığı 
halde tarihi 12/ 2 inci teşrin olacak iken yanlışlıkla 13 ya
zılmıştır. Satış tarihinin 12/ ikinci teşrinin pazartesi gil
nü saat 15 te olduğu tavzihan ilan olunur. (3370} 8-5152 

MEVSİMİN İLK 

DiNE DANSANI 

PAVILLONda 

22 Teşrini Sani 

Perşembe 

KUşat Galası 

Oı<KESTRE = Karlten Band 

8 - 5156 

imtiyaz ıahibi ve Baımu 
barriri FALiH RIFKI. 1 SİNEMALAR 1 

Umumi neıriyah idare eden 
Ya~ işleri müdürü NASUHi 
ESAT 

Çankırı caddesJ civarında 
'Hakimiyeti Milliya Matbaa 
-ırnd11 '1as11m1şt11. 

1 YENİ 1 Bugün, Bu gece 
İki büyük yıldızın yarattığı 
SAYGON GÜZELİ 
Aşk - Heyecan - İhtiras ... 

JEANE HARLOW - CLARK GABLE 
Ayrıca= Dünya havadisleri ve Mi ki 
rüya görüyor. 

1 

rüya görüyor. 


