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R.tıZVEI.T'IN ZAFERl 

ftu Anıerika cümhurreisi Mösyö 
ıvelt" hiiyi.ik ~n fırkası yeni seçimde 

!ltıtt hır. muvaff akiyet kazan -
bir ;r· lktıdar mevkiinde bulunan 
diy ıkka sıyasal seçimlerden şim
ıaf e I adar bu kadar parlak bir 
kaı er e çıkmamıştı. Demokrat fır-
ıııe.:. ~İni seçim nctiycesinde mü
•eti;' .c:r. meclisinin ücte iki ek
dıt etını kazanmış bulunmakta-
hir · tYa? meclisinde de kuvvetli 
lley e serıyet elde etmiştir. lki se
de e Yaklasan hükumet sürümün
çi:daonra demokrat fırkası bu se
~e k e Yıpranmış olarak değil, ta
beın u;vet alarak çıkmıştır. Bunun 
~an ırka ve hem de fırkaya da
lıu:~ ~iikumet ve bilhassa cüm -
llag eısı Mösyö Ruzvelt için ma • 

1 Çok büvüktür. 
lind A.~erika' da cümhurreisinin e
Röı ~. .?lunan kuvvetin derecesi 
feri ~hune getirilirse fırkanın za
~elt~ı er seyden evel Mösyö Ruz
ttıi, ~ mal etmekte hata edilme -
'-le 'kur. Zaten şimdiye kadar a -
~ rı an sıvasasmda yenilik namı-
'ebh~ Yapılmışsa bunun bütün te
~''ı l•~ ve mesuliyetini Mösyö 
Çek·"'" L '·endi üzerine almaktan 

ınrn .. ~· .... · • h lk • bük' ~İ.ind \gt ıcın a m yenı -
Roıd e herhalde cümhurreisini 
Attı e.nk kaçırmadığı ıüphesizdir. 
)'aa erı ~n ulusunun ökonomik sı • 
~ı.,.:~rndaki yeni tecrübeler daha 
tebl, .. e l M?syö Ruzvelt'in şahsi te
~erif uı erı netiycesi olduğundan 
•in" ~ek hükmün ilk önce kendi
di R ~tl bultınması tabii idi. Sim· 
li.ı-. '~velt bu hüküm ile övü;ebi. 
\re 

1
.• nun ilk seçim zaferi vade 

iıe :?-e dayanıyordu. Bu defa.ki 
liıne ve yaptığına aittir. 

lihe atat Yeni formüller istiyor •. 
~örıda •zm ve kapitalizmin klasik 
la,.a em \re kurumları yeni ihtiyaç
tıka UJabiJmiş olsaydı, ne buhran 
IU>-u~ \re ne de onları dı!ğİstirmek 
liilttı u. duyulurdu. Amerika gö -
'onr:nı~ş bir refah devrinden 
~İt h ~ırdenbire gene görülmemit 
~elt ~ ra~ devrine girmişti. Ruz
~''tn erıkan ulusunun büyük bir 
hal'ı:'i,~ •ıkıntı icinde bulunduğu 
ii aeç· ır zamanda cümhurreisli
!ıkn •mi mlicadelesine atıldı. Ça-
'I) \re • .h ir c: k ıstı sal eden sınıf ondan 
l~tıdo I Şev1~r umarak kendisine ,il te~i:~·: Ve onu devletin başı· 
•tıa-. •ler .. Ruzvelt halkın bu 
r '"'•e .. ~liı'tı· ruveni katşısında ne libe-
~"! ın ne d k . 1· . .. · 'l1llii ' e amta zmın çu-
,:ıa~ esasları icinde bocalayıp 
~·- a7:dr B" ··k b" ·1 h "on0 • • uvu ır cesc.. ' ı e 
İiyiik lllık krizi büyük finans ile 

'ıl Çal &anayii di.i~ünerek değil a
~tlleru:Şan \Te istihsal eden büyük 

"ak an Yı~ınmı göz önünde tu-
~ia heciııtirmek çarP.lerini ara -

\> b aİ~adı. Bu çareleri bulmak· 
jlttıekt u uktan sonra da tatbik 
lit:> oır: ll\nıanıivle muvaffak o-

tta• adri{ı hen... b·· "k h. .. 
~~ Ilı uz uyu ır mu-
~I erik evztıu teslcil etmektedir. 
't el'h;rıdn teerübPsinin iP.hinde ve 
d ecl'iiJ..e e. co~ Şevler söylenmiştir. 
d~ iddianıncl.henüz bitmiş oldui;ı 
1 
lilr,.e 

0 
e ılemez. Hayat yürü -

"~~darı b~td,n Önünden veva arka -
"liı-·· "1 en f'k" 1 d d · f'ku"ecek . ı ır er e aıma 
dl •tler " tı~. Amerikan tecrübesi, 
()jtt he

11 
.. e sısteınler mücadelesİn· 

..... llhilir u; kati zaferle çıkmamıs 
·•ıU .• rak h -
~ .. ttaııebet• l at alkın yeni secim 
di~ hun ıv e vermiş oldu "'u hü . 
~~~ekte :~dttl~sça nl\sıl takdir e-

ıt""l'ltıigt• ugunu da pek güzel 
t J.f ır. 
ile~ er si te . 
ı>la fa}'d~la rnın, her formülün 
le .1>1lir. B rı, hem de mabz1 rları 
..... l'i, hu .. u acunda bütün fikir . 
"'ek . un nı f ~ 

1 
ırnı.~ en aatleri birlestir • 

ı,~t er ~n~ı?oktur. Soysal kıy -
rıa i• ... ,;.,._ fay daları, mahzur -

( So nlr'1 1 f'Tı1 7ant~n k:ıhu. 
nu 2 • • 

• lrlcı •ayıfada ) 

Her giin tmha.hları Ankar:.ıda çıkar 

o • 
1 Fransız e 

Düıı Mebusan l\1ecl isiı~de 1 eyaıı 
ni okud t 

• 
amesı-

Paris, 13 (A.A.) - Flanden kabinesi 
bugün parlamentoda beyannamesini o
kumuştur. 

Beyannam~de fırkalar arasındaki 

sıyasal anlajmamn devam etti~i ve bu-

Cemiyl i yoliyle nrıyacağız, cumuriye

ti her t .irlü ihtilal veyn dil:tatörlük te

§Cbbü!>l rine karşı rnüdr.faa edeceğiz 

ve kanunun çerçevesi içinde adaletin 

istiklalini ve tamamladığını temin ey

liyeccğiz. Milli kalkınma eserine de· 

vam için parlamentoya güveniyoruz . ., 

Beyanname'de teskin ve kalkınma 
eserinden dolayı ulus namına M. Du

mcrg'e teşekküı edilmekte, bütçe açı

ğının yavaş yavaı? ortadan kaldırılma
sı, masraflar hakkında parlamento te
şebbüslerinin tahdidi, 1935 bütçesinin 
süratle kabulü ve asaj'işin muhafazası 

(Sonıı 2 foci say fada) 

C. llu F. l(ongreleri 

Kongreler Ayın 15 inde 
Başlıyor 

Cümhuriyet Halk Fırkası An
kara vilayeti kurumu bu ayın on 
beşinden itibaren kongrelere baş
lıyacaktır. Merkezdeki ocaklarla , 
kazalara bağlı köy ocak ve nahi
yelerinde kongreler gelecek ayın 
onuna kadar bitecek ve ondan 
sonr."l. merkezdeki nahivelerle ka
za kongrelerine başİanacaktır. 
Merkez nahiye ve k~~a kongrele
ri de birinci kanunun sonuna ka
dar bitecek ve vilayet kongresi 
ikinci kanunun ilk yarısında ya
pılacaktır. 

C. H. F. vilayet idare heyeti 
dün sabahki içtimamda bu husus
ta kararlar vermit ve bu kararla
nnı kendisine bağlı kuruma bil
dirmiştir. 

14 
İkinci teşrin 

1934 
ÇARŞAMBA 

llcr yerde 5 kuruş 

öZ'füRKÇE 

Genç okutucularrrnıza 
Bilgilerin baymnda hin sert kay .. 

bin çalı, 
Güçlüklerin balkanlan, çamurlan, 

bataiı, 

Ününüzün olmalı 
En yumu§ak yatağı! 

* * * 
Çeliklerden bileklerle girin bilim 

cengine, 
Yırtıverin bir solukta yol kapıyan 

kör sisiı 
Yelkeni de parçalı\nsa gene çıksın 

enırine 

Ülkünüzün gemisi! 

ıı:. * 
T ckmeleyip yılgınhjı, ahhrken ya

rma 

Koıkuları }ere sersin okunuz; 
En kılağlı bir bıçak da karanlıfıa 

Minna 

~~-~---------.. ···--------------~~ Siz dunnadan sokunuz! 

• • • 

Dün kabin~ilnin programını okuyan 
yeni iransız Başvekili M. Flanden 

Eski Bapekil M. Dumerg'le 

nun da icraatı tazammun eylediği bil
dirilmekte, Fransa'da ve cümhuriyet 
birliği içinde hareket birliği teklif e
dilmektedir. 

Beyannamede deniliyor ki: "Fransa 
sulh istiyor. Zira sulhu hem dışta hem 
içte muhafaza edeceğiz. İç veya dış 
sulhu bozmak iddiasında bulunanlara 
karşı kuvvetli olmak istiyoruz. İttifak
larımızı ve dostluklarımızı artıraca
ğız, hukuku dilvelde adaleti Milletler ------·------
M. Pesmezoğlunun 

beyanab 
Yunan ökonomi bakam M. Pesmez. 

oğlu bugün cümhuriyet köşkünde Ana 
dolu Ajanımın Bursa muhabiri ile Bur
aadaki gazetecileri kabul ederek atağı. 
daki beyanatta bulundular: 

- Bursaya ilk gelenlerin gözleri ta
biatın zengin güzelliğiyle kar~ılqıyor. 
Otomobille köşke çıkarken manzarannı 
mütemadiyen değişmesi insanda bir sine 
ma filmi seyrettiği hissini doğuruyor. 

Eskişehir'de, Hercke'de ve Bursa'da na
zarı dikkatimi celbeden ve söylemek is
tediğim bir nokta, türk devletinin iş 
adamları pratik bakum! n ellerine aldık
lan meseleyi görmekte berabeT artidik 
cepheyi de ihmal etmiyorlar. E!kişehir' • 
le, Hercke ve Bursa'da sanayi tesisatı 
arasındaki fark bu müesseselerin şehrin 
tabii hallerine ve sempatisine mani teş
kil etmeyişidir. Hcreke ve Bursa'da sa
nayi, şehrin manzara güzelliği içinde ve 
11ehrin tabii çerçevesini bozmadan ahenk 
le ımktanmıt bir vaziyettedir. 

Türkiye'dc ve Bursa'cla sureti kabu
lüm hakkında belki kompliman telokki 
edilir diye bir şey söylemek istemiyo -
nım. Bunu bırnkıntz da yunan gazete-

cilerine söyliycyim. 
Bu aralık yunan ökonomi bakanı ken 

disinin bir aralık gazeteci olduğunu söy 
liyerek iltifatta bulundular. Ve gazete
cilerden birinin göğsündeki kııyakçı ro
zetini görerek, siz kayakçımmnız diye
rek sordular. Ve kendisinin lsviçre'de 
bu güzel sporu yaptığını ve çok zevkli 
bi- 'ICV olduaunu söylediler. 

M. Gömlıöşün 
mühim l)ir ııutkıı 
Budapeşte, 13 (A.t\.) - Macar a

jansı bildiriyor: 
Macaristan Başvekili M. Gömböt hU

kQmet fırıkası tarafından verilen bir 
ziyafette de ayrıca söz söylemiı ve bil· 

Macar Başvtkill M. G6mb61 

kUnıetin seçim kanununda değitiklik 
yapmak niyetinde olduğunu bildirmiş
tir. 
Başvekil ıbundan sonra dış meselele

re temas ederek demiştir ki: 
- Roma misakı, bir bilyük devletle 

iki kliçük devleti Tuna havzası mese
lelerinin bir kısmını halletmek üzere, 
bir araya toplanmıştır. Bu üç devlet, 
aynı zamanda bütün sıyasal ve ökono· 
mik anlaşmamaztıkların önüne geç
mek niyetiyle açrk bir vaziyet vücude 
getirmek Uzere de birleşmişlerdir. Bu 
üçler misakı ile, misakı imza edenler 
her tlirlil ahvalde birbirlerinin karşı
lrklr yardrmlarına güvenebilirler. 

Anlaşmanın esasını teşkil eden bazı 
şartları bidayeten kabul etmek sure
tiyle herkes bu anlaşmıya girebilir. 
Fakat iştirak için bu şartların kabulü 
muhakkak 15.zımdrr. 

Başvekil sözüne şu suretle devam 
etmiştir: 

- Oldukça sarih surette iyzahat ver
diğimi zannediyorum. Çünkü macar 
hükfımetinin, muahedelerin tadili key
fiyetini sıyasaya esas olarak almakta 
bulunduğunu birçok defa tebarüz ettir-

(Sonu 2. inci sayıfada) 

/; --
1 Cumhuriyet Halk Fırkası gurubu 
j Reisliğinden tebliğ edilmiştir: 
• ett§' 

C mhuriyet Halk Fırkası Meclis gurubu
.un bu gün saat onbeş buçukta toplanması 
Reislik tarafından rica edilmektedir. 

·Himayei Etfalin ., 

l{ostüınJü llalosu 

Tertip IIeyeti dün ilk 
toplantısını yaptı 

Himayei Etfal Cemiyetinin 6 ilk ka

nunda Sergievi veya Ankara Palas sa

lonlannda verilecek kostümlü balosunun 

tertip heyeti dün birinci df(a olsrak hi

mayei etfal salonunda toplanmıt ve ba

zı kararlar vermiştir. Tf'rtİp heyeti Naci 

Pata'nın refika!arı MFtkbule; Doktor lh 
san Beyin refikalsrı Zehra; Dahiliye ka

fomi aıahaus müdürü Ekrem Beyin .,Sj. 

kaları, belf(liye medlsi ausından Hay. 

rullab Beyin refikaları, Tekirdağ mebu

su Cemil Beyin refikaları, mühendis 

Akil Be)"İn refikaları, Döktor Celal Be

yin refikalan, Şevket Fuat Beyin rcfi -

kalan, Hariciye Vekaletinde Cevat Be

yin refikaları, Hariciye Vekaletinde Ke

nan Beyin refikalan. Celal Beyin refika 

tarı Hulusi Fuat Beyin refikaları, Tev

fik K;";zım Beyin refikaları, Mürsel Pa

tanın refikaları, Baki Beyin refikalar, 

Muammer Beyin refikalan, Kemal Zaiın 

Beyin refikaları, Rauf Beyin refikalan, 

Ahmet Hulusi Beyin refikalan hanıme

fendilerle; Hariciye Vekaleti Umumi 

Katibi Numan Rifat, Vali Nevzat, Ha

kimiyeti Milliye yazı itleri müdürü Na
suhi Esat Beylerle Himayei etfal umumi 
merl;ez aza11ndan mürekkeptir. 

Baloda ayrıca eşya piyangosu tertip 

ve bu iılerle meıgul olmak üzere macar 
sefiresi, yunan sefireai, Hulusu Fuat Be
yin refikası, Ahmet Cavat Beyin refikası 
hanımefendilerden mürekkep bir komite 
ayrılmııtır. 

Tertip heyeti önümüzdeki pazar gü
nü ikinci toplant111nı yaparak fiatlarla 
piyango meselesini aörüıecektir. 

Eskiliğin bağlarınd•n çeke çeke si. 
çözüa 

Yurttatların bqmı. 

Kırın yeri, yakm göp, aa ıömriiı 

bir fÖSÜD 
Silmek için yaımıl 

*** 
Ancak size yağı olsa lriiçüc:ülr bir 

bnnea 
Sakın onu tanımaımk bhmelin İçi

..a. 
Dinç deniniz bilgilerin pmarma ... 

naca 
Kana kana içüüal 

••• 
Geçmiıleri, geleceii, -....a kat

laym, 
Paraı.ırn 'bulutlan wlk7Lia.. il. ....... 
Dalgalara çelme vunm, denmeri at• 

laym. 
lnnak olup tapıml 

• • • 
Şimtek olun, bora olun. yaylalardan 

ldeAn 
Kaurgaya (yasak!) desin içinizin 

tok seti. 
Gönlünüze yalaz dolu bir süt .erip 

beslesin 
Ana yurdun memesil 

FAZILAHMET 
Den - Zeka, dirayet 
Us - Akıl 

Yağı - Düşman 

Tevfik Rüştü Bey 
Cenevreye gitti 

Hariciye Vekili Doktor Temk Rlt
tü Bey dün aktamki ekı.,,..... lıbınbala 
hareket etmiştir. Vekil Bey •u Üflllll 
l.tanbul'clan CeneYre'ye ....... el ede• 
cektir. Tevfik Rüttü Bey iıtasiyoncla 
Büyük Millet Meclisi Reiai Kiznn Pa
ta Hazretleri, vekiller n aefirler, Hari
ciye Vekaleti erkinı •• sebretl• erki
nı tarafından uğurlanmıfbr. 

.Dün ilk toplantısını yapan Himayel Etfal Cemiyeti kostümllJ balo Jcomitttsl 
azası bit arada 



SAYIFA 2 HAKIMIYFl'FI MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER; 
ldANSA'DA 

Fransız kabinesinin 
beyannamesi 

(Başı 1 inci say/ada) 
JUzumunda şiddetle ısrar olunduktan 

ıonra deniliyor ki: 

"Devlet ıslahatı muazzam ve zaruri 

bir iştir. Rejimin akıbeti bu ıslahata 

bağlıdır ve idarede, adliyede, vilayet

lerde ve hatta nahiyelerde de ıslahat 

yapılmalıdır. İntihabat usulünün ısla

hı meselesinin bu devrenin ikinci kıs

mında müzakeresi muvafık olur. Hü

kOmet alakadarlarla anlaşarak yeni bir 

memurlar nizamnamesi yapacak ve ida

re birliğini temin için Başvekalette ye

ni te,kilat vUcuda getirecektir.,, 
Beyanname §Öyle bitmektedir: "HÜ-

kfünet istizah takrirlerini ancak istis
nai bir şekilde kabul edebilir ve layi

tıatar hakkındaki müzakerelerin kısa 
liesilmesini parlamentodan istiyecek· 

tir. 

Yeni kabinenin büyük hir 
ekseriyet kazanaca~ı Aamhyor 

Paris, 13 (A.A.) - Müfrit sol ce

nah mensupları "faşist" denilen bazı 
yurtsever cemiyetlerin dağıtılmasını 

pek ziyade ısrarla istemedikleri takdirde 
kabine beyannamesini takip edecek olan 

görüşmelerin hararetli olmıyacağı an
lafılmaktadır. Radikal sosyalistlerin 

yakin hizipleri ve merkez grupları ka
bineye müttefikan itimat reyi verecek
lerdir. Bunun için 150-175 reye karşı 

400 reyin hükOmet lehinde olacağı tah
min olunmaktadır. Bütçe bu suretle 
çabucak kabul edilecek ve bilkCımet ö
konomik meselelerle meşgul olmağa 

lmkan bulacaktır. 

Radikal Sosyali!'tlerin l\leclis 
Grupu Reisi 

Paris, 13 (A.A.) - Mebuaan mecli
al reis vekili ve eski maarif nazırı M. 
Delbos, iyan hası o1an M. Şotan'ın 
yerine radikal sosyalist parlamento 

grupu reisliğine seçilmiştir. Grupta 

mutedil temayülü temsil eden M. Del

bos 31 muhalife karşı 65 reyle reis in
tihap edilmiştir. 

Sovyctlerin yeni Paris dçi~i 
Paris, 13 (A.A.) - Sovyet Rusya

nın Paris Büyük Elçiliğine M. Putem-

kin'in tayinine Fransa Hükfuneti mu
vafakat etmiştir. 

M. Putemkin Sovyet Rusya'mn 1924 
de Ankara elçiliği müsteşarlığını, 1930 
da Atina Orta Elçiliğini ve 1932 de Ro 

ma Büylik Elçiliğini yapmıştır. Sovyet 
Jerin silahsızlanma konferansında ve 

milletler cemiyetindeki heyeti murah
hasası azasındandır. 

Fransız Hariciye Bakanı Biiyiik 
Elçimizi lıuımsi hir ziyafete 

ça~rrrdı 
Paris, 13 (A.A.) - Evelki gün Ha

riciye Bakanı M. Laval ve refikası Bü

yük Elçimiz Suat Beyi ikametgahında 

hususi bir ziyafete davet etmiştir. 

Paris Biiyiik Elçimiz Balkan 
sefirlerine bir ziyal et vertli 
Parla, 13 (A.A.) Hususi muhabiri-

mizden - Pariı Büyük Elçimiz Suat 
Bey ve refikası bugün balkan dev

letleri 1efirlerine bir ziyafet ver
mi,tir. Bu ziyafette franıız rical ve 

mebuslardan ve hariciye bakanlığı er
ktnmdan birçok kimseler hazır bulun-

mu,tur. Ziyafet pek samimyetle geç
mlftir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazannda 

EGE 

eczaha~eaidir. ı ________ , 

Hava anlaşması 
tekzip ediliyor 

Brüksel, 13 (A.A.) - İngiliz, fran
ıız ve Belçika erkamharbiyeleri arasın 
da hava kuvvetlerine dair teknik bir 
anlaşma yapılmış olduğu hakkında bir 

ecnebi gazetede çıkan haberler Paris 
ve Londra'da olduğu gibi satahiyettar 

Belçika makamlarınca da kati olarak 
tekzip edilmektedir. 

Hava ittifakı tekzip e·diliyor 

Paris, 13 (A.A.) - Fransız, İngiliz 
ve Belçika erkanı harbiyeleri arasında 

gizli hava mukaveleleri mevcut olduğu· 
na dair çıkan haberler üzerine, iyi 

malumat alan mehafil bu haberi kat'! 
surette tekzip etmişler ve salahiyettar 

yegane makamlar olan hükumetler ha
ricinde askeri makamlar tarafından bu 

derece mühim itirafların tasavvur edile
miyeceğini bildirmişlerdir. 

Paris resmi mehafili de aynı suret
le kat'i beyanatta bulunmuşlardır. 

R01\f ANY A 'DA. 

Romen parlamcntosumla bir 
silah Ye casmduk işi 

Bükreş, 13 (A.A.) - Skoda işi par
lamentonun sonbahar devresinde görll-

şUlecektir. Görüşmenin pek acele ola
cağı anlaşılmaktadır. 

Bu iş 1932 de bir Çekoslovak firma
sının bürolarında yapılan araştırmalar 

esnasında şüpheli vesikalar bulunması 

ve bunun üzerine firma müm~silinin 
casuslukla ittiham edilmesiyle başlar. 

Skoda işi bazı fırkaların muhasım

larına karşı silah teşkil etmiştir. O za

mandanbcri bu işle . uğraşan tahkikat 
komisyonu raporunu hazırlamıştır. He
nilz meclise verilmemi' oJm bu rapor
da bur siyasal şahsiyetlerin alakadar 

bulunduğu gösterilmektedir. Raporun 
Skoda firmasiyle silah mukavelesinin 
yapılması sırasında iktidar mevkiinde 

bulunan ulusal köylü fırkasında heye
can doğuracağı tahmin olunuyor. 

Giin'delik. 
( Başı 1. inci sayıfada ) 

le değer görülür.. Bu ölçüde tek 
hakim ise hiç şüphı:.siz ulustur. A
merikan ulusu - büyük bir ekse
riyeti itibariyle - devlet reisinin 
yaphklarım beğendikçe ulusal 
menfaatin bu tecrübe ve yenilik 
lerde oldui!unu kabul etmek ka
dar tabii bir şey olamaz. 

ZEK1 MESUT 

M. Gömböş'ün beyanab 
' Başı 1. inci sayıfada ) 

miştim. Misaka istirak icin kabulü iy
cap eden şartlardan birini de bu key
fiyet teşkil eyleme)(tedir. 

Roma misaklarının ruhundan ilham 
alan bir sıyasa takin edilmedikçe, Av-

rupa için bir kurtuluş olmadığına ka
niim. Ve bundan dolayıdır lci macaris

tanın tadilci ve mutedil gayelerine mus 
Jihane bir surette vasıl olması ihtimal-

leri bulunduğu hakkında ümitler bes
lemekteyim.,, 

\ VlTSTURYA '04. 

Avusturya Ba~vekilinio 

R 
, • • 

oma yı zıyaretı 

Roma, 13 (A.A.) - Avusturya Baı
vekiti :M. Şuşnig ile M. Berge Walde-

nek, bu hafta sonunda Roma'ya gele
ceklerdir. Avusturya Batvekili, geçen 

ağuıtoa ayında büyük manevralar es
namıda ilk defa olarak M. Musolini ile 
görüşmü§ olduğundan bu seferki ziya-

ret resmt mahiyeti itibariyle hususi bir 
mana almıştır. Avusturya Başvekilinin 

Roma'da 3 veya 4 giin kalacağı ve bu 
esnada 6 şubat 1930 tarihli İtalya A

vusturya anlapası ye İtalya - Avus
turya - Macaristan protokolu çerçeve-

si içinde görüşmeler yapılacaiı tah
min edilmektedir. 

l G1L.:t'1f,ftE'DE. 

İngiliz - Japon 
anlaşmasını tekzip 

Cenevre, 13 (A.A.) - M. Makdonald 
ingiliz-japon deniz heyetleri arasında
ki gizli görüşmeler hakkında amerikan 
matbuatında çıkan haberleri bizzat tek
zip etmiştir. Bu haberlere göre, ingi· 
lizler Mançuri ve Japonya piyasasında 
elde edecekleri ökonomik faydalar mu
kabilinde deniz sahasında japonlar le
hine bazı fedakarlıklara muvafakat e
deceklerdir. M. Makdonald, bu haber
leri kat'i bir surette tekzip ederken, a
merika ve japon murahhaslarının ingi
liz murahhas1ariyle ayrı ayrı yaptıkla
rı görüşmelerden diğer tarafın daima 
haberdar edilmiş olduğunu kaydetmek· 
tedir. M. Makdonald'ın bu haberleri 
bizzat tekzibe lüzum görmesi, İngilte
renin İngiliz ve japon görüşleri arasın
da herhangi bir yaklaşmanın amerikalı 
lar üzerinde şüpheler doğurmasından 

endişe etmekte olduğunu göstermekte· 
dir. 

Deniz göriişmelcri 
Londra, 13 (A.A.) - Amerika ve 

japon tezlerinin telifi için geçen hafta 
ingilizler tarafından yapılan deniz tek
lifleri meseleyi şimdilik teknik saha
dan sıyasal sahaya nakletmek ve ingi
liz - amerikan münasebetlerini alaka
landırmak gibi bir netice doğurmuştur. 
Amerikan murahhas heyeti, daha ge
çen hafta, Vac;ington muahedesinin il
gası ve muhafaza etmek istediği 5/5/3 
emsalinin terki dernek olan teklife mu 
halefetini gizlememiş 'Ye fakat bunun 
japontar tarafından reddedileceğine in
tizar ettiği için muhalefetini resmen 
bildirmemişti. Halbuki dün aabah Tok
yo'dan gelen bir telgrafta, Japonya'
nın teklifi nazarı itibare ahndığ1 ve 
kendi hakkında bazı tasrihat istemek 
tasavvurunda olduğu bildirilmekte idi. 
Aynı zamanda Taymis gazetesinin Va
şington muhabirinden gelen bir telg
raf ta da, şimdiki görüşmelerin akam e
ti İngiltere ile Amerika arasındaki 
müşterek gayelerle birliğin muhafaza
sını tehlikeye koyduğu takdirde Riesi
cümhur ile müşavirlerinin pek mütees
sir olacakları ve bunun Vaşington ve 
Londra muahedeleri kurtarıldığı tak
dirde temin edileceği bildirilmektedir. 

fnwliz hiikômetinin Mançurl 
petrol mcı:ıt•le!'İ hakkında 

yeni reşebbfo~lcri 
Londra, 13 (A.A.) - Finaşil Taymis 

gazetesine göre İngiltere hükOmeti 
Mançuri petrol inhisarı meselesiyle 
Japonya ile iş gören petrol kumpanya
ları hakkındaki tahdidat meselesine 
dair japon hükftmeti nezdinde yeni te
şebbüslerde bulunmak üzeredir. 

I..ondra'daki alman murahJıa~ı 
Londra, 13 (A.A.) - Havas bildi

riyor: M. Hitler'in murahhası Fon 
Ribbentrop, Londra'da Almanya'nın 

Cenevre'ye dönmesi için görüşmelerde 
bulunduğu hakkındaki haberleri tekzip 
etmiş ve bunların tamamen hayali ol
duğunu sövlcmicıtir. 

M . Eden ile bir saat kadar görüşmüş 

olan M . Ribbentrop. bu görüsmenin u
mumi bir mahivctte olduğu ve temas 
ediJnn meseleler arasında eyi anlaşma 
esası üzerine ulusların işbirliği işinin 
de bulunduğunu bildirmiştir. 

Neşredilen resmi bir tebliğde, gö
rUşmenin üç c:eyrek saat sürdüğü, M. 
Ribbentrop'un yeni hiç bir teklifte bu
lunmadığı ve görüşmenin yeni hiç bir 
unsur veya amil doğurmadığı bildiril
mektedir. 

Sermaye hakkındaki Amerikan 
karanndan İngilizler 

memnun 
Londra, 13 (A.A) - Sermayelerin 

memleketten dışarı çıkması yasağının 

Amerika'da kaldırılm'l olması İngiliz 

maliy me-hafilinde para serbestliğine 
doğru yeni bir terakki eseri ve doları 
hiç değibe !İmdilik kıymetten dütilr
mekten vazgeçtiğine bir delil olarak 
telakki edilmektedir. Bu ise kambiyo. 
tarın istikrar bulmasına yardım edece· 
ği gibi uluslararası para ifJerinin tet
kikini de kolavla,tıracaktır 

DEClŞlK HABERLER 

Sovyet ağır sanayii 
ilerliyor 

Moskova, 13 (A .A.) - Ağır sana
yiin birinci teşrin ayı zarfındaki istih
salatı yeniden artmıştır. Bu suretle çe
lik font ve saire gibi en mühim şube· 
lerde 1934 senesinin 10 ayı zarfındaki 
istihsalat 1933 senesinin yekun istihsa
latını da geçmiştir. 

1\fa<'aristan 'da ki tcthiş~ilcr 
meselesi 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Macar tel
graf ajansı resmen bildiriyor : 

Alınacak yeni malumat müstesna ol
mak üzere, macar polisi Marsilya ıui· 
kastiyle alakadar tahkikatını bitirmiş
tir. Yüzlerce nazi sorguya çekilmit ve 
21 kişi polisin nezareti altına alınmış
tır. Tahkikat neticesinde isticvap ve. 
tevkif edilenler de dahil olduğu halde, 
hiçbir kimsenin suikastle alakası olma
dığı ve Vlada Georgief'in Macaristan
da oturmamış olduğu sabit olmuştur. 
Hırvat siyasal mültecisi olarak telakki 
edilebilecek bütün Yugoslav tebaasının 
polisin nezareti altında kalmaları için 
tedbirler alınmıştır. 

işsizlere yar'1m1 için geniş 
hir program 

Vaşington, 13 ( A.A.) - Yardım i
daresi, 12 milyon işçiye iş bulmağa mü
sait geniş bir program haz1rlamakta
dır. İşsizler ve yoksullar için elbise, 
ayakkabı ve deri fabrikaları iJe evleri
nin inşa ve tamiri için malzeme imal 
etmek üzere, tuğla, kereste ve sair fab
rikalar açılm::ısı için mühim para tah
sis edilecektir. Kundura atelyeleri için 
kuraklık mıntakalardan gelen ve 'imdi
ye kadar fabrikalar tarafından yapılan 
protesto üzerine kullanılması tehir edil 
miş olan milyonlarca deri utın alına
caktır. 

Bu usul artık pek çok münakaşala
ra sebep olan işsizliğe karşr sigortaya 
lüzum bırakmıyacaktır. 

Papa e~ki ispanya kıralmı 
kalml etti 

Vatican, 13 (A.A.) - İspanya'nm 
sabık kıralı üçüncü Alfons i1e ailesi 
dün Papa tarafından kabul edilmiştir. 

1\lcksika'da bir kaza 
Meksika, 13 (A.A.) - Fırtınalı bir 

havada Meksika körfezindeki Armen 
adası açıklarında iki tenezzüh gemisi 
arasında bir çarpışma olmuş, erkek. ka
dın ve çocuk olmak üzere 17 kisi telef 
olmuştur. 

Bir tayyare cliiı;;tü 
Şerburg. 13 (A.A.) - Tecrlibc uçu

şu esnasında bir deniz tayyaresi düş
müş ve içindeki bes kişiden üçü kömür 
haline gelmiştir. 

Musik · şinaslarımız 
Maarif Vekilimizin reis
liği altında bir toplantı 

yanacaklar 
Önümüzdeki hafta içerisinde Maarif 

Vekilinin reisliği altında memleketin ta

nınmış musikişinaslarmın iştirakiyle bir 

toplantı yapılacaktrr. Toplantıda milli 

musikimize verilecek veçhe görüşülecek 

ve bu görüşmelerden sonra Avrupa'dan 

Hlzrmgelen musiki mütehassıslan getir

tilecektir. 

Giresun imam ,.e hatiplerime
deni kıhkla gezmeğe siizleştiler 

Giresun, 12 (A.A.)- Vilayetimiz ı~ 

hir ve köylerindeki imam ye hatipler 
kendi aralarında yaptık!arı bir toplanb

da dini vazifelerinden başka zamanlarda 

unk ve cübbelerini çıkannaia karar 
...,.-ek 1ar1k .e cübbelerini çıkanmtlar, 

medeni kıyafetle gezmeie bqlamıılar • 
dır. 

Almanyanın ha~• 

kuvveti nedir? 
Bir frnnsız gazetesi bu ııu~uel' 

if saatta bulunu'\'or. 
Paris't~n 8 ikinci teşrin 'tarihli ~ 

1i Meyi gazetesine bildiriliyor: Le 1 , 
nal gazetesi bugün çıkacak otan sa~ 
sında alman hava kuvvetleri bakk , 
yazmakta olduğu makalelere de11adl ' 

decektir. tıi 
Bu makalede Lö Jurnal di~ol' ~ 

"Almanya hava kuvvetini te~kıl e il' 
tayyarelerin sayısı 3000 den a~ağı del. 1' 
dir. Alman tayyare fabrikatarı11 '1 
Yunkers, Albatros. Blohm, 'J;'os ve "jSC' 
G. nakliye tayyareleri yapmal:ta: 1 rt' 
ler, Foke-Vuf, Henkel ve Klem fab 
katarı ise sadece avcı tayyareleri 1" 
makta uğraşmaktadırlar. .,-

En kuvvetli alman tayyaresi ~ , 
kers'in G. 38 numarası ile yaptığı ~· 
reşal Hindcnburg atlı tayyaredir. /1' 
manya'da buna benzer altı tayyare.,.
ha vardır ki bunlar hem 1-omba, , 
de nakliye tayyaresi olarak kullanal' 

bilirler. ' 
Bu tayyareler, nakliyata tahsis 0~, 

duğu takdirde her biri, bütün t~ 
zatı tamam olmak üzere 60 askeri;;; 
te 125 mil süratle ve 900 milden ~ 

bir mesafeye bir uçu!;ta götürcbititl 

Bu nevi tayyarelerden sonra tek tJ1 
kineH ve üç makineli Luft Hansa ~ 
yareleri gelmektedir. Bu tayyareler tfl 
]aylıkla bomba tayyaresi veya harP ~ 
yaresi haline konulabilirler. Bunl~, 
ı 7 5 tanesi hizmette, elli tanesi ..... 

yat. elti tanesi de İ"'3 halindedir · tJ 
Makinenin ortada olması. artılr 

. • • b eti "' tıcaret tayyaresının arp tayyar , 

tine gelmesine mani teşkil ettne-~ 
tedir. Bir tayyarenin harp edebi.,,,.. 

için içindeki filo kumandanının uscı" 
de uçuş yaptığı memleketi görebil-" 

si kafidir. I 
275 makineden mürekkep olan bll 

lo, hava bakanlığı tarafından yapıl~ 
olan bir diğer fi1o ile takviye olu~ 
tur. Bunlar asker! hava karargth1''

1 
, 

da talimler yapmalrtadırJar. Alm"'1' 

nın kaç tane bomba tayyaresi bulu:; 
ğu kati olarak kestirilemezse de 

Saatken'de askeri hava merk~zinde fi 
mi tane vardır. Sonradan bomba t~ 
yaresi haline çevrilebilecek tayYare ıfl 
le bu mevcudun herhalde 200 den 
ğı olmadığını söylemek yanlıı ol~, 
· Şu halde diyebiliriz ki bugUO il 

manya bomba taşıyacak ve asker ıı• 1 

decek 500 tayyareye malik bulun~ 
tadrr. Çifte makineli ve sllratli. 1cO cd19 
bomba tayyareleri de hizmet halıııd il 

Almanların silahlanması iki esa• ı{J 

bilinde vukua gelmektedir: ~ 
müdafaa için silah1anma, öteki b ~ 
ve taarruz için silahlanma. Cener'1 I 
ring'in bava silahlan arasında etl ..-" 
avcı ve müsademe tayyarelerine e 
miyet verdiği görülmektedir. ~ 

Halkevinde gece 
eğlencesi yapılacak.~ 
Ankara Halkevi bu ayın ~ 

ikinci günü için azası a~ 
bir gece eğlencesi tertip e~ 
Bu eğlence de Halkevimizi.JI. / 
yaptığı İf gibi muhakkak~ 
:zel olacaktır. Bize haber J'.. 
ğine göFe bu eğlenceye i!li..-1' ' 
cek azanın her gün saat 18 il ~ 
'arasında eve müracaat ede~ s' 
)etlerini almaları li.znndır~., 
müracaat tarihi ayın yİflll 
lı alqaımdır. 

Yeni bir paııta •e ıeJııraf~ 
Posta Telgraf Umum 11-~ T ' 

Yenişehir'deki devlet maha1'l 
ni bir posta ve telgraf W...-
caktır. 

Yeni telefon hatlatf 
İzmir ve ZonpJdak'ta 1 

olan telefon hatları .-alJ 
ikmal edilebilecektir. 
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ıtutf akla iş arasında 
k1.~clııı 

Doktor Mahmut Şemsi Bey, gaı:e
t'rnizd, "M esi ekte ve Modern hayatta 
kadın b - ı h .. a~Itgı slcrnda ırkrn ıs a ına 
daır b. k . . 

ır aç makale rıeşretmıştı. 

A.~ağıdaki yaz.tela bu makalelere te
llıas edilmektedir. 

de !•rih bize öğretiyor ki, matriarkal 
.. vtrlerde, kadın, cemiyetin yaıayışı 
~erinde devleti d<>ğrudan doğruya ve 
~r~ yolundan elinde tutmak suretiyle 
.. lcırn İmiş. Daha ıonraları, erl<"•k 
\!zerinde tesiri olr!uğu için bakim olmu,. 
~~raylarda, birçok intrikaların ucu ya 

•r güzel kadının ya b;r kinci cadının 
&er c·· .. çe Parmağına bağlr bulunmuştur. u-
num·· 

uze kadar da, kadının yıtşayışnnız 
iiz....: _ _ı A hAd' 

~·••ıueki tesirleri, bazan siyası a ı· 
leler doğuracak kndı\r mühim olmuştur. 

Şu var ki ne kadar j .. in altında •tL_ , "' 

:4'dtn Parmağı., çıkıuıa çıkun, şu son 
'_ii2Yıllarda kadın, cemiyetin gidişi üze
l'itıde ancak dolayraiyle müesııir olmuf· 
~r: Onu garpta şövalyenin çiçek deme· 
tinı kabul ettiği Andan itibaren de. 

~rict. Üzerine alfnan ortıtkları sayma~ • 
lr0eadığ1 dakikadan itibaren de takip 

~liriz; fU vaziyet deiitmez ki, o, 
~ &aınanlarclanberi, artık: ana, sev· 
~ı •e evkadınıdır. Mutfıtktan yatağa 

et..-. 
kadının it hayatına, serbeat iş haya

bıı. ahlrnau, garpta geçen yüzyılın. 
"'-ılelcetimizde de bu yüzyılın ba~ın -
da '-tlıtr. Ru hareketle beraber kadının 
~Yıa] durumundll bir değişiklik ~örü· 
llr. Çünkü yeni kadın, o zamana kadar 
)~ln12 erke~e ayrılmış olan iş çevrelerini 
l>ir~ birer ~ener ve benimser. Yeni ka
~" tipi, muhafazakar 2örüşü elbette 
ı,. memnun bırakmaz Bir aksiilamel 

slar vn genisler. Bu aksülamelin son 
~eıı:-,, noktası k"dına, İtalyan fasizmi ile 
ll • . . . 

"tan nasyonal sosyalizmınde venl"n 
l'eı:-d· 

ır, Bu yer, kadının yeni baştan, 
":'

11
t'ak ile yatak :-ırasına avdet etme -

1•dir. 

bi Bizd~ki kadın har keti, bu manada 
r tey olmaktan u7.aktır. iliz, kadını 

~~adede .. ken, onu boyıtnsrn. süslensin ''e 
~r bebek • kadın, ''süs • kadın,. olsun 

dıye d k .. .. .. d' aza etmedik. Mutfa ta çurusun ı-!e de azadetmedik. lş tutsun, çalışım 
ti e Yll"rdı.ın yeni kun1luııunda payını ge-
l'ıin diye azadettik. Fakıtt bu, onun, 

::: olmaktan, uv~ili olmaktan, ev ka
Ç·· 1 0lınaktan çıkması dem"k değildir. 
l'~nlcii bu dıt bir ifrat bir <'lc~tı·em olur. 
1'~~ lnkıl~bı hütün ~örü.lerinde, ihti-

c:ı oldu~u kadar tolera'1 f .. kat tol ~-
~rold~ğu ~"du da realist ve. ger~"~
i . • Turk ınkıli\b•, harem daırelerımn 
~11lde k · · d ~ iç· Yaşıvan mahlPku en ıyı ta11• 1 '{1 

~~· tnııtf.-k il .. yatak yahut mutfak ile 
'''< . ! f . t 1• ar'lııı.,tla uvd~rma hır fc ııe en•n 

111 alcat · • da 1na kendini kaptırarak fr-: z..,ın 
ra.r- \'e küçükburjuva görüşüne kapa -
"'.~. Fakat aileye inandığı için dece-

1Yet' b. k' . let 1 ır takım di,ili erkekli tek ışı • 
:ı. den Ye •eks ve heves dü~künlerinden 
~ .. ,t .. . . 
İt K0 rrnek iıtemez. Hatta hepsının 

tİ~"~. olmaır muhtemel oba bile. •w• 

-...,. 
1 

e. t11rk inlrılabının kadına vcrdıgı 
"'1ıd e bir Yer ve bövle bir mana karşt
de ' kalındı mı, ırkın ıslahı meselesi 
·~:nceılc bu bakımdan ele alınır. Bu ise, 
.:L. 

1

~1" calışmaması daha doğrudur., ..... bir d .. 
,. uıturla değil ''calışan anıtya 
~ •:r~t bütün lcolaylrklan ve yardım
lit. ~oıterınelidir .. düsturivle ifade edi
~· ticadatımrz Doktor Mahmut Şemsi 
"-tı "': Pelı: Yeni ve pek cazip ve memle-
L • "llı~de le • 
11111~~ P" faydalı tatbıklere yol aça-
' t olan ırk ıılahı ilmini bu zaviye· 
tii......_ etkile _ _..1 • d' d 
--'"'ele • 'CQI "''f olarak tak ım e er 

••teriz. 

-----~URHAN ASAF 

~. 
'<e,.!>'-. ' 

"'~ar da •lil c·ah..,maları 
Şarki l< . • 

dtrıerıı . arahisar, 13 (A.A.) - Söz 
., e •">le · · · · . tti ii rı ıc;:ın reıs Talat Beyın da-
to <ı:erine d .. 

llları,1 un akşam Halkevinde 
taılııııllirrı~~§· ve bu Yesile ile orta mektep 
'" tU ı_ •nden Behzat Bey tarafın. ~ rıt tar·h· 

ti)ttıi • ı ı hakkında bir konferans 
§tır. 

s·· , 
Siirt 11rt le Zf'lzt•le 

krıtt~ 13 
(A.A.) - Dün saat 9,17 de 

e.ır garba d w b' 
• ztr ogru ır zelzele olmuş-

ar Yokt ur. 

t~ ' ~rıu l'urn da so~uklar 
"-"•l•rl'\a~ 13 (A.A.) - Erzurumda ~t eyıce w 

e it_. ıogunıu~tur. Civar tepe-
>'•fnıııtır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE SAYIFA 3 
fil 

Şehir ve --- - 1 

Taş r a 
Kuı·tuluş, Kuı-uln~ 

Ankara'da son onb~ gUn içinde dört 
açılma topluluğ-unda bulunduk. Vili
yetlerevi, Emniyet Andacı, Sergi, Na.
f ıa Veklleti. 

M. Pesmezoğlu ve Celal 
Beyin Bursa' daki 

tetkikleri 
Bursa, 13 (A.A.) tktısat Vekilıınız 

Mahmut Celal Beyefendi refakatlerin-

Alman B. Elçisi İzmir'de 
mektepleri gezdi 

de bulunan Sümer Bank Umum Mü
dilrü Nurullah Esat Beyle birlikte sa- I 
at onda kö~kten ayrılarak vilayeti, C. 

Büyüklerimizle 
Sovyet lliiyükleri 
ara~ında kutlama 

t~lya7ıları 
Sovyet ihtilalinin yıldönümü müna- I 

ıebetilc Reisicümhur H azretleriyle M. , 
KRlenin ve Başvekil Paşa Hazretlerile ı 

İzmir, 13 (A.A.) - Şehrimizde bu
lunmakta man Alman BUyllk Elçiıi 

Dr. Von Rosenberg Cenapları yanın

da f zmir Konsolosu Her Holi~tayn ol-
duğu halde İzmir mektep vaziyetini 
görmek için Gazi ilk mektebini gezmiş 
ve beşinci sınıfın derslerine girmiştir. 
Büyük Elçi türkçeyi bildiği için ders· 
teri dinlemiş ve çocuklarla konuşmuş· 
tur. Talebeden Suzan Hanım tarafın

dan bir buket verilmiştir. Sefir mek
tep müdilriine böyle güzel ve modern 
çocuk yetiştirmenin büyük bir zevk ol
duğunu söyledikten sonra ziyaret intl
balarından bahsetmiş, mektebin intl-

H. F. ve Belediyeyi ziyaret ettikten 
sonra do{:ruca !pekiş Fabrikasrna in
diler. Rılahare vilayeti ziyaret eden 
Yunan Ökonomi Bakanı M. Pesmezo~
lu ve refakatlerindeki ?evat İpekiş 
Fabrikasında Mahmut Celal Beye mü
laki oldular. fstetme amirliği odasında 
kısa bir istirahattan sonra birlikte fab
rikayı iplik ve boya krsrmlarına varm
cıya kadar gezdiler. M. Pesmezoğlu 
her kısımda uzun Hzun durarak verilen 
iyzahatr dinlediler. 

En sonra kumaş dairesinde kumaş
ları tetkik ettikten sonra fabrika mü

düriine · "Rizim memleketimizde de 
ipekli sanayii vardır. kısa zamandn 
fabrikanızın gösterdiği terakki ve ku
maşlardaki incelik ve nefaset şayanı 

takdirdir. Tekrar tekrar ve çok çok 
tebrik ederim .. dedi. 

Rundan sonra Celal Beyefendi fab-
rikanın kumaşlarının yıkanmasında 

kullanılan artcziyen tesisatını ve su
vun kirecini ayıran makine kısımları
nı ve kamgarin yün iplilH fabrikasının 
kurulaca~ı mahalli tetkik ettiler. 

İpekis'ten sonra asri kaplıcayı, Mt•
radiye'oeki tarihi evi ve Muradiye tür-

! 
~.~:~;~::·~:;~da atôdoki telgnllar 

1 
1 Sov •et Sosyalist Cümhuriyetleri birliği ı 

Merkezi icra Komitesi Reiııi M. Kalenin . 

Moskova 

Birinci teşrin ihtilalinin yıldönümü 
münasebetiyle hararetli tebriklerimi ve 
§ahsi saadetiniz ve dost birlik memleket 
terinin refahı hakkındaki samimi dilek
lerimi bildinnekle çok bahtiyarım. 

GAZI M. KEMAL 

Türkiye Reiıicümhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri 

Ankara 

Birinci teırin ihtilalinin yıldönümü 
münasebetiyle ıevimli tebriklerinizden 
dolayı ıamimi teşekkürlerimin kabulünü 
rica ederim. Zatr Devletinizin saadeti ve 
dost türk milletinin ve cümhuriyetinin 
refah ve muvaffakiyeti hakkındaki en 
eyi temennilerimi arzeylerim. 

ı' KALENİN 

ı:am ve mükemmeliyeti hakkında tak
dir ve tebriklerini bildirmi~tir. Mek
tepten hararetle uğurlanan misafir ta
lebenin tezahiiratına yaşasın Gazi diye 
bağırarak mukabelede bulunmuştur. 

B undan sonra sefir cenaptan erkek li
sesini ziyaret etmiş. mektebin laboratu
varlarını, revilerinl, yemek ve jimnas
tik salonlarını gezmi! ve müdür Hilmi 
Bey tarafından verilen iyzahatı dinle
miştir. Sefir burada sınıfın riyaziye 
dersine girmiş ve dersi dinlemiştir. 
Elçi sınıftan çıkarken talebe ve mu
alllmlcre muvaffakryet temenni etmlt 
ve duvarda asılı bulunan bir levhada 
yazılı olan Büyük Gazi'nin "Ne mutlu 
türkiim diyene .. cümlesini yllksek seı-

ı ı helerini gezdiler. Hususi surette Burstı Halk Komiserleri Meclisi Reisi 
M. Molotof 

Moskova 

ı le tekrarlamıştır. Değerli misafirimiz 
lisede de gördüğü ilerllikten çok mem
nun kalarak mektep mtidürllne mem
nuniyetlerini bildirmlstir. Bundan son 

ra Burnov?.'da Ziraat Mektebini ziya
ret etmiştir. Vali K!zım Paşa da ken
dilerine burada mlllaki olmuştur. Mi
safir buradan da aynı müspet ve kıy-

kebabı \ t'mek kin ikametlerine tahsis 
edilen kö ke döndüler. Vekil Bey ye
mekten sonra Gemlik'ten ve köyü olan 
Umur'ıev'..fen r.elen heyeti kabul etti
ler. Kendilerinden zeytincilik ve bu 
seneki ?eytin mahsulii hakkında iyza 
hat aJdıhır. Bundan sonra M. Pesmez
oğlu ile birlikte 1 pek BöcekC(iliği Ens

titüstinii, Sait Etem 'Reyin ipek fabri
kasını, Yeşilcami ve türbesini gezerek 
Mudanya'ya hareket ettiler. Acemler 
istasyonu mevkiinde kalabalık bir küt-
le tarafından uğurlandtlar. Mudanya
<lan Ertuğrul yatı ile İstanbul'a gide
ceklerdir. 

Yunaniı::tan '•la tleniz tavva
rf'cili«i irin V••ni le~kilat 

İstanbul, 13 (Telefon) - Atinadan 
13 t:orihinde bildirilmiştir: İktısat mec
lisi Başvekil M. Çaldaris'in reisliğin

de dün toplanmış ve şimdiye kadar as
keri karargaha lıağlı olan deniz tayya
reciliğini ayırarak yeni bir teşkilat 

yapmaya karar vermiştir. Bu teşkilat 
yunan bankalarrndan 170 milyon drah
mi ödünç alacaktır. 

l!oilanh11l'ıla hir emniyet 
memuruna i~tcn .-) çektirildi 

İstanbul, 13 (Telefon) - Kınacıyan 

Hanına ait bir dosyayı ortadan kaldır
mak suçundan İstanbul Emniyet Mü
dürlüğü Dördüncü Şube Başkatibi 

Muhlis Beye işten el çektirilmiştir. Es 
ki komiserlerden komüsyoncu Dikran 
Efendi ile mal sahiplerinden Kınacıyan 
Efendi müddeiumumiliğe verilmişler 

dir. 

Cankırı'da yeni hir ilk mcktt•p 
.. yapılıyor 

Çankırı, 13 (A.A.) - Çankırı mer
kezinde yapılacak betonarme büyük ilk 
mektep müteahhidine ihale edildi. 

f.ankırı belediye meclisi 
.. ıopJanılı 

Çankırı, l3 (A.A.} - Yeni intihap 
edilen belediye meclisi ilk toplantısını 
yaptı. Senelik çahıma programını ha· 

zırlamağa baıladı. 

Talc·hc k«·ıuli işini kemlı 
yapacaktır. 

Maarif Vekaleti birçok memleketler~ 
de olduğu gibi talebenin yapabileceklerı 
işleri hademelere yaptırmıyarak tal.eh: 
ye yaptırılmasını muallim mek~eplerı, .lı
ı:eler ve pansiyon müdürlüklerıne tamım 

etmi$tir. 

Sovyct birliğinin dost milletleri birin
ci teşrin ihtilalinin yıldönümünü kutla • 
dıkları bu büyük ~ünde, cümhuriyet hü
kumetinin ve kendimin dostça tebrikle
rimizi bildirmekle bahtiyarım. Ve Sov
yet SosyAliat cümhuriyetleri birliğinin 

refahı hakkındaki samimi dileklerimizin 
kabulünü rica ederün, 

iSMET 

Baıvekil ismet Pata Hazretlerine 
Ankara 

Birinci tetrin ibtililinin yı)dönümü 

münasebetiyle ıevimli dileklerinizden 
dolayı derin minnettarlığımın kabulünü 
cümhuriyet hükumetinden ve Zatı Dev-

' !etinizden Halk Komiserleri Meclisi na
mına rica ederim. Doıt büyük türk mil
letinin ıaadeti ve refahı yolundaki en 

1 eyi dileklerimi kabul buyurunuz. 

1

1 

MOLOTOF 
'.. -

Tekirdağı kurtulu~ hayranımı 
kutladı 

Tekirdai, 13 (A.A.) - Bugün Te
kirdağının 12 inci kurtuluı yıldönümü 
binlerce ilclqlarımızın içten gelen yük -
sek heyecaniyle kutlanmııtır. Saat do
kuzda Muratlı ıoıeıinde bütün halk, 
kurumlar, mektepliler toplanmıılar ve 
ıehre giren lutaları karıdamıılardır. Bu 
rada kıta kumandanına bir buket verile
rek teşekkür edilmiı ve bütün aıkerlere 
çiçek dağıtdmıttır. Şehrin kap111nda be
lediye reisi namına coıkun bir nutuk 
söylendikten 10nra kıtalar binlerce hal
kın "yaıa Ulu Gazi, varol türk askeri., 
ıeıleri arasında cürnhuriyet meydanına 
doğru hareket etmiı ve halk ta bir sel 
coıkunluğu ile Caz.i Hazretlerinin hey
keli önünde toplanrnıılardır. Burada ku
rulan halk küraüıünde saatlerce süren 
birçok uzun ve heyecanlı nutuklarla 
memleket balkı Ulu Cazi'yi takdis ve 
minnetle anarak İçten bağlılığını bir ke
re daha göatenniı ve neıeli kurtuluı ıea
lerini bütün Trakya ufuklarına yaynuı
tır. Bilahare parlak bir geçiş resmi ya
pılmııtır. Gece kıtalar tarafından fener 
alayları yapılacak ve halk bayramı aza
mi surette tenlendirecektir. 

Trabzon'da fındık satışı 
Tarbzon, 12 (A.A.J - Bu sabah bor

sada üç vagon iç fındık 42,SO kuruıtan 
aatılmııtrr. 

Burdur' da cümhuriyet meydanı 
Burdur, 13 (A.A.) - Şehrimiz Cüm

huriyet meydanının yapılması için be
lediya 1600 til"a para venniştir. 

metli intibalarla ayrılmıştır. 

Soy a<lı nizamnamesi 
Dahiliye Vek!lettnce hazırlanmak

ta olan soy adı nlzamnameaf projesi 
ikmal edilmtı ve Devlet ŞQrl -
ama sevkedflmek üzere Bafvekllete 
verilmiştir. 

Baha ve kardeş yanında çah
şanlann kazanç vergisi 

Baba ve :kardeılerl yanında milstah
dem bulunanlardan kazanç vergisi alı
nıp alınmıyacağı etrafında Maliye Ve
kaleti tetkikat yaptırmaktadır. 

Avn!'lturya'dan ~ele<'.-k e'!yanm 
gümrük r~!'4mf 

21 temmuz 934 tarihinden sonra 
gümrUklerfmize gelmiş bulunan Avuı
turya menıeli e!yanın eski uzl .. ma hO
kilmlerl dairesinde geçirilmeal hakkın
da yeni Avusturya uzla~masında yazılı 
bulunan bir hükümden uzlaşmanın geç 
tebliğ edilmesi yllzUnden istifade edl
lememiı bulunması dolayısiyle bu mal
ların kararnamenin Resmt Gazete'de 
neşri tarihinden ba,lamak Uzere ve bir 
defaya mahsus olmak şartlyle ıs gün
lük müddet zarfında bu hükümden 11-

tifade ettirilmesi İcra Vekilleri He
yetince kabul edllmlttir. 

Erzincan'da zelzele 
Erzincan. 13 (A.A.) - Bugün saat 

10,12 de hafif bir zelzele olmuttur. 

Burdur'da hir olornohil kazası 
Burdur, 13 (A.A.) - BugOn Bur

dur'dan Antalya'ya giden bir otomobil 
Çubukboğazında devrilmiştir. Dort ya
ralı vardır. 

Muğla şehir mecli~i 

Muila, 12 (A.A.) - Bugün öğledea 
sonra ilk toplantısına yaapn ıelür mec:li
ıi 933 yılı kati hesap cetveUerine ve bir 
yıllık çalıpnasının raporuna balmııı .e 
kabul etmiıtir. Oncıe yaptınbmı olaa 
projelerine göre memleket sul.rmın f-
ni bir tekilde kurumunu yapmak içim 
belediye batkanhfma salahiyet Yermİf
tir. 

Bundan sonra selen bazı kiğıtlan 

okumuı •• kurultayın sayg ... ruu yük
sek Önderlerine bildinnelı: içia söz keail
...lıtir. 

Kurultay çarı ...... ,a..a tekrar top
laucaktır. 

Benim gibi yaşı otuz beşi gcçmit 
ve kırkı bulmamıtlar pek iyi bilirler: 

Abdülhamit devri o>t gibl y ... ma, mct· 
rutiyet, durup dinlenmeden dalapna, 
mütarekenin ilk bölilmU, ıatırıp afalla

ma yılları idi. Çok uzak gönler~.en2te

ri durmadan \istüne kül atılarak ıond\l
rülmek istenilen Türk şuuru, bütUn bu 
çabalayışlara dayandı; istiklal savatın· 
da varlığını her yerde tanıttı. Bu yıl
lar Tilrki.in kurtulu~ çağıdır . 

'Kurtuluş çağı, tarihimizde yı.ice des 

t.:ınlar çağıdır. En büyük ku~andan· 
dan ve kumandanlardan en gerıde kal· 

mış bir nefere ve onun cephane t~ııy~n 
. k dar her Turkun annesıne, karısına a • 

yaptığı iş, bu destanın sıralanmış bırer 

mısraıdır. 

0 ç.ağı tarihe yazdıktan, daha doğ· 
rusu tarih in yilreğine kazdıktan sonra 

. • ·· d ll-du • Kurulu1 yurtta yenı bır gun °r. · 
çağı. k 

Sekiz seneye yakın, yurdun pek ço 
B ' "rdllğüm yerlerinde dolaştım. ır go .. _ 

yeri, lkl yıl ııonra başka türlil gordum. 
Değişen, yalnız Ankara değildir. K~
rulıın, yelnız Ankara değildir. Her ko
şe<le yapı var. Bu yıllar, ttirklerin 
karıncalaştığı yıllardır. Orada burada 
rasgddiğimlz tembelleri atarsak, diy~
billrlz: ki, Tilrk, en çok çalıştığı bır 

zamanda yaşıyor. 

Biz, içinde olduğumuz için belki bu 
çalışmanın u~ultusunu duymuyor..-. 
Dışardan gelenler, bunu bizden daha 
kolay fa.rkediyorlar. Başvekilimiz, ls
tanbul'dakl veya Kayseri'deki bir fab
rikayı açarken ~ka bir yude açılma· 
ya hazırlanan bir fabrikanın damı lku· 
ruluyor. Hiç değilse temeli atılıyor. 

Çalışanlar, daima etraflarını çafı~

maya zorlarlar. Türklerin en çok çııah· 
şanı ve en hilyUğü, mille-tini işten •ı: 
çekiyor; onu, nice yüz yllarda~n 
daldığı uykudan uyanıklığa çeklyor. 
Onu aahici rahata erdirmek için, yalan
cı rahatından uzaklaştırıyor ve kurtarı· 
yor. 

Türkiye, bir çalışma ufultusu jçin
dedir. Sanki bUtOn yun bir fabrlb: 
her tllrk bir ameledir. Hep ameleytı J 
en bllyllğilmilzden en kUçUfümüze ka
dar. Kuruyorll%, yıkılan bir yurdu ku
ruyoruz. O yurdu, devlerin eliyle, dev 
lcTin gücü ile; terliyerek, Hzülerek ve 
yorularak kuruyoruz. Onun içindir lı:l 

bizim yaşımızdaki başka millet lnun
ları bizlerden daha genç görünüc1er. 
Böyle olmasın mı? Biz onların Y'flO& 

<-geldiğimizde onlardan kim billr be; 
defa daha çok yaşamışızdır. Biz yılla
rı günlerimize ııkıştırmağa uğra,ryo

ruz. Böyle yapmamız gerek. 
Sergi, başlı ba!ına bir mektepti. Bir 

zamanlar, yabancı milletlere neye nir 
olduğumuzu. bu esirlikten kurtulmak 
için neler yaptığımı.!ı ve lJC"fi bq yıl 
içinde neler yapacağımızı buradan öğ
reniyoruz Yerin dibinden çıkardığı

mız kömürden, koyunlarımızın sOtiyle 
yaptığmnız yiyeceklere, yOniyle yaptı• 
ğımız giye~eklere kadar her türk malı
nın varlığını burada, bir arada g1Sröyo· 
ruz. 

Bu binanın içine girip çıkanherkee, 
eğer gözlerinde bir bozukluk yüu. 
türk maddesinin manasını anlar. Tfirk 
devletinin istiklali hangi temellere da
yanıyor, görür. Bu yolda bilmediği Yar

sa öğrenir. 
s~giden öğrcneceğimir başıhia iş~ 

)erden bi.ri, belki serginin en deterlt 
malı, her şeyden önce binasıdır. Onu 
bir türlı: yapmıttrr. Türk çalrşıp lfr': 
nınce ve kendine inanılınca hCT ,eyı 
yapabilir. İşte bir ders: Her i'hnizi 
kendimiz yapacağız. yapabilecek laale 
geleceğiz; Türk malını alarak yAfıya
cağız. Boş yere paramızı yurdun dıt~· 
na çıkıarıp başkalarından para dil~ı
yeceğiz. Her şeyimiz bizden ve hızım 

için. - .. iki 
Emniyet andacının açıldıgı gun 

çocuk, iki küçük türk çocufu birbitle-
riyle konuşuyorlardı : . 

- Bu sakallı ihtiyar lı:im? Ehnde 
tuttufu dipçiğe benziyor, değil mı? 
Neye bir elini arkaya dayamış? Ncdrn 
giyinmemişler? ikisi de çıplak. Eskı
den ıtalarımız böyle mi döğüıurlı:r 

miş? 
- Demin iki bey konuJuyordu. B4n 

de sokulup dinledim: Bu sakallı ı ' ı
tiyar, yurdu koruduğunu göstermek • 
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1\1. J 11111ergin çekilmesi ve F raıı'"' ız 
g zeteleri 

Entraıısijan'dan: 

Nihayet Mösyö Dumerg çekiliyor. 
Bundan dokuz ay evet onu bir kurtarı
cı gibi alkışlıyorlardı ve o gercekten 
bir kurtarıcı idi. Onun başa gelmesi, 
işleri yoluna soktu. Güven avdet etti 
ve bizi yok edecek gibi göriinen karı
şıklıklardan sonra sükQnetin geri dön
mesini dış memleketler bir kere daha 
şasarak rör~üler. Bütce denk geldi 
ve vergiler azaldı. Lui Bartu tarafın -
dan gavet üstadane idare edilen dış sı
yasa. büvük bir ulusa yakışan parlaklı
ğını aldı. Kısa, fakat büyük bir fırtı

nadan sonra güzel gemi yeniden engin
lere açıldı ve iyi rüzgarlar onu bulut -
suz ufuklara doğru götürüyordu. 

Fakat. düm<'ni elinde tutan kapta
na birdenbire her taraftan kUfürler 
yağmağa başladı. Tavurlarr, hareketle
ri sebepsiz. fena tenkitlere uğradı. O
nu. tayfalara tahakkUm etmekle itti -
bam ettiler ve gemiyi, başka türlü bir 
idare ile limana götürmek istediler. 
O. mliteessir oldu ve dümeni bıraktı. 

E'!asen 'ıcendisi hiç bir şey istememiş
ti. Gemi batacağı zaman onu aramış· 
]ardı. O cta bu yorucu ve tehlikeli işi 
yeniden üstüne almağa razı olmuştu. 

Fakat işi fena yürüttüğünü söyledik· 
teri için çekiliyor. 

Gitmesi hizi ne gibi tehlikeler kar
şısında bırakırsa bıraksın. ona sitem et
meğe hakkımız yok. Rahat çalışabil • 
mck için iğreti bütçe istedi diye, hiç 
yoktan çıkarılan bir "usul,. kavgası yil
zünden. yaptığı hizmetler, bizi için· 
den çıkardığı batak, dinlenmeyi hak 
ettiği bir ya ta gösterdiği fedak5rlık, 

hepsi unutuldu. &ahsi menfaatler bes -
lemedi ~ i unutuldu, karakteri takdir 
edi1medi. beslediği dilekler iftiraya 
uğradı. O da bunlardan bıktı, iğrendi 

ve gidiyor. 
Bazıları onun, te1ifibeyn gayretlertni 

kabul etmesi gerek olduğunu söylüyor
lar. Blitçenin cabuk yapılmast taahbUt 
edildiğine göre, Uç aylık iğreti bilt -
ceden vazgeçmesi lazımdı, diyorlar. 

Belki de öyledir, bilmiyorum. Bil
diğim bir şey varsa onun, iğrenmekte 
haklı oldu;u~ur. Biz adamlarımızı öl
dilrilyoruz. İşe, bilyük bir işe sarılan, 
esaslı deği!.liklikler hazırlıyan bir baş
vekil.. İse başlamak istediği zaman, a
mansız, aralıksız hırpalanıyor. Ehem
miyetsiz teferrüat için mecliste yi\zden 
fazla sorgu ile karşılanıyor. Bunlara 
nasıl davana bilsin! Haydi iğreti büt • 
den vazgeçti. Geri kalanlardan da vaz
gecebilir miydi? Bizim sıyasal adetle
rimiz çok fen.a .. Hükumete hizmet eden
leri mezara girdikten sonra göklere 
çıkarıyonız. Fakat ônları valı:tmdan e
vet mezara gönderen biziz. Bi:ı:e kavga 
etmek. hir.ten şevler üzerinde ayak cti
remek, carpısrr.ak 15znn. Ve bu gidişle 
de halimi::in ne olacağını ali ah bitir! 
Tan•dan: 

Bu gazete, Mösyö Dumerg'i iktidar 
mcvkiindca çekilmeğe mecb:ır eden se
bepleri savdıktan sonra devam ediyor: 

'' •.. Önce komünistlerle sosyalistler 
birleşerek Mösyö Dumetf?:'i cümhuri -
yet taraftarları nezdinde iytibarctan 
düşürmeğe çalıştılar. Onu. "demokra -
tik hürriyetler . memleketinde faşizmi 
kurmakla ittiham ettiler. Bu ittiham 
ne kadar dinı::iz olursa olsun. yavaş ya
va radik~ller 1>una inanma~a başladı· 
lar. Bl•ıM'un ittih:ımn,,mesi üzerine 
"surlu. Dumerg radikal hakimler tara
f•ndan mahkum edildi. 

... Hakikatte Mösvö Dı.:merg bir u
lusun n- n :örHi • iirıe kurban ~itmiş de· 
ği!dir. ·O. f•rh•larrn ve bilhassa bugün, 
ra-libl fırkA nm !!Özleri kararını ih
ti~ .... J.,.rı vii ·;.,..ı n di;~tii. 1\-1' ;;syö Eryo 

çin e1ini arkaya dayamış. Yanındaki 

oğlu imiş. Genç olduğu için öne atı
lıyor. Bu heykeli buraya koymuşlar, 
biz görelim de bu genç gibi hep öne a
tıli' lım: yurc'ıı,...uzu konıyahm. 

Unutul!T'ıt" ve uyutulmuş Türk ço· 
CUb'll. kim b:lir, ne kadar eski zaman
larr!"nb ri böyle l·onıısl'!'adm. B yle 
konuşt rulm d n. Ne mutlu sana, ba
şında seri bu biiyük hakikatleri dit ün
me~e r eken büyü!-terin v:ır. Ne mutlu 
sana, kurtuluş cağında doğdun; kuru. 
luş çağında ya~ıyorsun. 

HASAN Aı.t 

r 
ne derse desin, ne düıünürse düşün

sün, vicdanının derinliğinden neler 
duyarsa duysun, Mösyö Dumerg'i dü
şüren odur. Tabii Mösyö Eryo ken

disini müdafaa edecek: Fırkasına kar
şı vazifesini yaptrğını söyliyecek. Fa
kat fransızların Mösyö Dumerg'in fe
dakarlığına, bitaraflığına, görgüsüne 
müracaatlerindeki sebep, yurdun men
faatlerini fırkaların hepsinden üstün 
tutmasında idi. Halbuki Mösyö Eryo 
fır\c:ı•unın emirlerinden, entrikaların -
dan dışarı çıkamadı. Bu iki adam ara· 
sındaki farkın yalnız bu olduğunu ka
bul edelim: Yalnız bu fark, tarihte 
ikisine de layık olduğu yeri verecektir. 

Mösyö Dumerg. ileriyi gören bUtün 
fransızların alkışları arasında köşesi -
ne çekilecek. Zaten o yalnız istediği

ni yapmayı düşünseydi. köşesinden hiç 
ayrılmazdı. Radikaller ve tefleri, rah
nenln UstUndedirler. Yıktıkları için, 
yapmak da onlara düşüyor. 

•.. Bozmadıklarınr ılSyledikleri mU
tarekeyi kendileri bozdular. Fakat bu 
iddia kimseyi aldatamaz. MUtarekeyi 
ihtilalci unsurlarla mı korumak isti • 
yorlar? Dün meclisteki sosyaUst grup, 
bir "savaş hUkfımeti,. kuracak olan 
cümhuriyetçilere yardım bakımından 

hiç bir kayıt koymadığını aöylllyordu. 
Evelki gün Mösyö Blum, Popüler ga • 
zetesinde, böyle bir hükfunetin. sos -
yalistleri savaşın başında görmekle e
min olabileceğini yazıyordu. 

Radikaller mütarekeyi böyle yardım
cılarla mı koruyacaklarını umuyorlar? 
Yol açıktır. Mösyö Dumerg radikal 
nazırların çekilmeleri karşısında ikti
darı bırakıyor. tdare etmek, bozukluk 
yerine dilzen getirmek, hükumete meş
ru otoritesini geri vermek istediği, 

cümhuriyetçi parlamentoyu, radikalJer 
de dahil olduğu halde l:>UtUn cümhuri
yetçilerin gerekliğini kabul ettikleri 
- bu işi yapmağa çağırdığı için Mös
yö Dumerg'e "faşist., diyorlar. 

Şimdi dışarda barışı ve içerde dü
zeni korumak, ulus işlerini nasıl çevi

rip düzeltmek gerek olduğunu göster
mek, Mösyö Eryo'ya düşüyor. 

Amerika secimi ve 
Deyli Meyl 

8 ilcinci teşrin tarihli Deyli Meyl ga
zetesi Amerika acçimine dair yazdığı 
bir başmakalede diyor ki: 

Amerika reisicümhur seçimiyle !yan 
seçiminin üçte birinin seçimi M. Ruz
velt ile demokrat fırkasının büyük bir 
ekseriyeti ile netiycelenmiş ve yetmiş 
sene müddetle Amerika'yı idare etmif 
olan cilmhuriyetçiler fırkası meclisin 
dörtte birine inmiş, eski mevkilerini 
kaybetmişlerdir. 

Okyanosun öteki kıyısında böyle ne
ti:yce veren seçimler pek seyrektir 

Mr. Ruzvelt. iki yıllık bir çalışma -
dan sonra amerikalılara kendisini sev
dirmeğe muvaffak olmuş ve memleketi 
kendi lehine kazanmıştır. 

Ekseriyet o derecede kazanrlmıştrr 
ki münakkitler ,şimdi Mr. Ruzvelt'in 
ekseriyetle ne yapacağını değil, ekseri
yetin Mr. Ruzvelt ile ne yapacağını so
rusturmaV,a başlamışlardır. 

Bu suretle müfritler ve enflasyon 
taraftarları vaziyetlerini k•ıvvetlendir -
miş olduklarından reisicümhurun üze -
rine :ığır basacaklardır. Bununla bera
ber M::-. Rıızvelt. kuvvetli bir şahsiyet 
sahibidir: bazı işleri bozmak taraftarı 
olan arkadaşlarını kontrol altında bu -
lunnuracak bir kudrettedir ve hiç kork· 
madan kullanacağı veto hakkı kendi e
lindedir. 

V;ıziyct böyle olmasına rağmen ge
ne önünde başaracağı işlerin müşkülat
la dolu olduğu muhakkaktır. 

Amerika kalkınmasının ikinci saf
hasından beklemekte olduğu iyi netiy
celer, henüz belirmemiştir. 

Masraflar yükselmiş ve gelir durak
lamış, ticaret ise esaslı bir gelişme ese
ri göstermemiştir. Celik işleri yeniden 
1932 yılındaki en kötii vaziyete düş -
mü tür. 

Bütün bunlara rağmen amerikan mil
letinin M. Ruzvelt'e güvenleri vardır 
ve o da buna değer. 

Amerika, bu seçimde Mr. upston 
Sinkler'in arkasındım yürümek isteme-

HA!'Jr.~lYETt r:tlLLlYE 

Sa· m selesi l\:aı·sısında Almanlar ve ., 
1 1'an. ı •lal' 

Sar meselesi ve almanlarm fransız
ları protesto meselesi hakkında Deyli 
Meyl gazetesinin 8 ikinci teşrin tarihli 
sayı.<ıında şu yaı-ılar çıkmıştır: 

Sar hududunda bulunan fransız as -
kcrlerinin herhangi bir hareketleri kar
şısında protestoda bulunduğu haberi 
BerJin'in resmi bir tebliğle bildirilmiş

tir. 

Londra'daki alman elçisi bu mesele 
üzerinde İngiliz hariciye ba'<anı Sir 
Con Saymen ile temasta bulunmak em
rini almıştır. 

Paris. Roma ve Brüksel'deki alman 
elçileri de hu yolda emirler almışlardır. 

Berlin'de neşredilmis olan tebliğde 
Paris'teki alman elçisi ile fransız hari
ciye bakanı M. Lava! arasındaki konuş
malardan bahsolunmakt,chr. 

Tebliğde, fransız hariciye bakanı -
nın fransız askerleri tarafından Sar'ın 
1 gat edileceği yolunda çıkarılan habe
rin asılsız olduğunu söylemesi memnu
niyetle karşılanmaktadır. Diğer taraf -
tan M. Laval. Fransa'nm Sar'daki nl • 
zam ve asayişi muhafaza etmek için iy
cabmda asker sevkedebilmesi hususun -
daki noktai nazarını da muhafaza etti
ğini söylemiştir. 

Tebliğ "tabii olarak bu noktai na -
zar. Almanya tarafından kabul edilebi-
1ec '• bir sev dei'ildir .. diyor. 

Alman elçilerine verilen direktifte 
Sar topraklarının bugUnkU günde al· 
man devletine ait olduğu, bunun için 
orava asker gönderilmesinin T .okıımo 
antlasmasına uygun olmadığı da bildi -
rilmektedir. 

Her Hitler'in Sar komiseri olan Dr. 
Bürkel, neşretti fi bir emirde Sar hu· 
dudu na 25 mil mesafede bulunan yer -
lerde ikinci kanunun onuncu gilnün -
den şubatın onuncu gilnüne 'kadar hU -
cum kıtalarının. ilniforma giymesini 
yasak etmiştir. Aynı zamanda hilcum 
kıtalariyle siyah muhafızların bu ha
valide askeri yürüyüşler, talimler ve 
yoklamalar yapmaları da menolunmuı -
tur. 

Bu hareket, Fransa'nm, Sar'dakl po

lis kuvveti tarafından menedilemiyecek 
herhangi bir hareket vukuunda fransız 
askerlerinin yUrüvüse hazır bulunması 
yolundaki dilşüncesine almanların ne 
suretle mukabele ettiklerini göstermek
tedir. 

Fran ızların bu fikirleri, Almanya

da hoşnutsuzluk uyandırmıştır. Dr. 

Bürkel'irı •ıerdiği bu emirde almanla -

rın plebisit esnasında Sar idaresini 

müşkül vaziyete sokmamak hususunda 

almanların verdikleri söze sadık kal -

dıklarmı ve kalacaklarını göstermek 

maksadiyle verilmiştir. Bu emir, nazi

lerin Sar•a doğru yilrUmek v~ yahut rey

lere müdahale etmek hususundaki plA
nına bir nihayet vermektedir. 

Şimdi Almanya'da sorulan sual ıu

dur: "Fransa, Almanya'mn bu silkfuıet
li val'iyetine nasıl mukabele edecektir?,, 

Bu suali Dr. Bürkel, Sar'daki üçler 
komisyonunun başkanı olan italyan mu
rahhas Kont Aloizi'ye de sormuştur. 

Dr. Bürkel, bundan başka Almanya. 
mn elinden geldiği kadar taahhütleri· 
ne sadık kaldrğmı ve Sar vaziyetini 
muhafaza edebilmek için her şeyi yap
tığını söylemiştir. 

Almanya'da mesut mevkide bulunan 
adamların hepsi. Sar'da sulhun ve asa
yi in korunması için alakalı surette uğ
raşmakta mesul vaziyette olmıyanların 
vaziyeti karıştıracak ta~kınhklar yap. 
mamasını temine çalışmaktadırlar. 

Sai'da ikinci kanunun on Uçüncü 
giinU yapılacak olan pleblsitte almanla
rın ekseriyeti kazanacaklarına o kadar 
güvenleri vardır ki hükQmet ulusal sos-

diğini meydana koymuştur. Amerika
lılar, bir adamın vadettiği şekilde yurt
larında bir yeryüzü cenneti kurmak ar
zusunda değilterdir. 

Amerikalılar, cessurane yapılmış 

teşebbüslere, alınmış tedbirlere taraf
tar olmakla beraber, sosyalistlere ve 
komünistlere taraftar bulunmuyorlar. 

Amerika Mr. Ruzvelt'i takdir edi -
yor; çünkü bu zat en müthiş buhran 
günlerinde çok cessurane tedbirler al -
mış, kollarını kaVU§turarak yerinde o
turmamıştır. 

yalist fırkası b\I yolda hareket etmeyi 
muvafık bulmaktadırlar. 

G~('en mart avında Sar'daki ulus:ıl 
sosvalist fırkası da dağıtılmıştı. 

İki vcsivle ile Sar'tla oturanlar, Al· 
mnava'<laki hakanların ne di.işiinccdc ol
duğunu anlayıp din!.:mek iizere Alman
yaya rclmislerdi. 

Mayıs ayında Dr. Göbels, hududa 
yakın bir yerde bulunan Zvay brüken'e 
gelen Sar'lılara bir nutuk söylemiş. a
ğustos ayındada Her Hltler on binler
ce sarlıya Koblenz'te hitap etmişti. 

Bu nutukları dinliyenler, her ikisin
de de meydan okur ve fesat çıkmasına 
yol acar tek bir kelimenin sarf edildi -
ğini duymamışlardır. 

Her Hitler, nutkunu söylerken eliy
le Fransa'yı işaret ederek demişti ki: 
''Sar meselesi, Fransa ile bizim aramız· 
da bir ihtilaf mevzuudur. Aramızda 

ihtilaflı olan yegane toprak meselesi 
budur . ., 

Ondan tonra hatip. eğer bu mesele 
ve bu ihtilaf güzeJce halledilecek olur
sa o zaman Fransa ile Almanya ara -
sında bir ahenk tesis edildiğini söy
lemis ve demişti ki: 

"İki büyük devletin, ebedi bir su -
rette düşman kalmalarına sebep yoktur. 
Her ne kadar uluslararası k<StU yürekll 
propagandacılar, bizi ayırmağa uğraşı
yorlarsa da gene iyi niyetlerin hakim 
olacağına kanaatimiz vardır.,, 

Tii·~ ive Cümhur·
ye • lliusal Bayramı 

Bclgrat'ta çıkan "Vreme,, gazetesi
nin 29 te§rinievcl tarihli sayrsrndan : 

"Dost Türkiye bugün ulusal bayra
mını, yani cümhuriyet ilanının yddö
nümünü kutluluyor ve bu suretle yeni
lenmiş ve inkılap geçirmiş TUııkiyc'

nin on birinci yılını kapıyor. 

Ulusal yasımızın bu acıklı günle -
rinde ttirk ulusuna ve onun bUyilk ön
der! ReiııicUmhur Gazi Mustafa Ke -
mal'e karşı beslediğimiz saygı ve tak

dir duygularını g8sterebilmek için 
kalplerimizden, bir an kin elem ve 
yas duygulannı cıkarmağa uğraşryo -
ruz. 

Doğru görüşlü Kemal Paşa'nın, f e
dakar iş arkadaşlariyle blrllkte tllrk u
lus ve yurdunun saadeti için vilcuda 
getirdi ğl ilerlemeleri bu sütunlarda, 
kaç defalar ve ne büyük heyecanlarla 
anlattık .. Şimdi de, bu yılki bayram do
layısiyle kısa bir zaman zarfında Tür
klye'nin iç kurumu bakımından vUcu -
da getirilen dahiyane inkılapları i!la -
ret ederken, Tiirkfye dış sıyasasının 

faydalı çalışmalarını biltiln dünyaya 
ve bilhassa Balkanlara ilan etmek ve 
anlatmak isteriz. 

Türkfye'de devlet idaresinin refor
mu türk ulusunun ruhi ve fennt terak
kileri gibi, çok ideal bir tarzda yapıt
mış ve buna müvazf olarak padişahları 
ve halifeleri atılmak ıuretiyle Osman
lı imparatorluğunun bir vakitki eski
miş kuralları terkedilmi' ve yabancı 
tesirlerinden kurtulmak muvaffakiyeti 
hasıl olmuıtur. Kemal Paşa koca bir 
ulusu jşe ve teme ilerini yeniletmeğe 

sevketmeğe muvaffak olmuş ve bunun 
için medeniyet dünyasının takdir ve 
övmesine haklı olarak. mazhar olmuş
tur. Türk reisicümhurunun şan ve 
ıerefle kazandrğı ''mütekamil ve mu -
zaffer., sıfatı bütün türk ulusunu se
vindirecek bir tarzda teeyyüt etmekte
dir. Türk ulusu Kemal Paşa'nm cUm
huriyetin onuncu yıldönilmü kutlula
nırken söylediği parlak "şeref, sulh 
ve refah,, sözünü anlamış ve kavramış
tır. 

Gazi bu münasebetle "biz, kaybetti
ğimiz asırları bir kaç sene içinde tela
fi etmeğe mecburuz . ., demiştir. Bu aht 
ve karar tam manasiyle yerine getiril -
miştir. Türkiye hakikaten asırlarca 

hem kendini hem de bütün Balkanları 
sarmış olan karanlıkları atlamış ve te
lafi etmiştir • 

Türıkiye büyük devlet adamının ida
resi altında tam manasiyle modern bir 
devlete has olan bütün vasıflan kazan
mış bulunuyor. Türkiye'nin kültürel 
ve maddi terakkilerinin seviyesi gıpta
ya değer bir yüksekliğe çıkmıştır. On 
beş milyonluk muazzam bir halk küt -
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lesinin ulusallaştırılması i~i ö nek • 
cak derecede insani bır tarzd:ı y:ıpıl• 
mıştır. Bu hakikati orta~ a ~tmair oll• 
hassa lazımdır. Okuma yazmıı hıda fi 
bilyük ölçüde fnkişaf etmiıtir. Ek!t11 fi 
sanayiin mükemmelleştirilmeııi suretlr 
le memleket ökonomi bakımından y0 
seliyor. Türkiye'de demiryolları ini" 
sı her şeye tekaddüm etmektedir. 00 
yıl içinde demiryotları iki bin kilomet' 
re artmıştır. Memurlar layık oldukilrl 
seviyeye yükselmişlerdir. Bir uluı\11 
medeni seviyesini ölçmek icin en gil• 
zel bir ölçü olan kadınlık seviyesiol 
gelince: bu Türkive'de o kadar kuvvet 
li bir hamle göstermi~tir ki Türki)• 
kadınlığı buı!Ün Avrupa uluslarının se
viye ine yükselmiş buluuuvor. Son ~ 
bir yıl içinde türk ulusunun kazar dr 
ğı bu varlıkların ba hcalarından ,iti 
de, hakiki ulusal müdafaanın tiasall 
olan ve demokratik bir müesseseye h" 
bütün vasıfları haiz bulunan ti.irk or
dusudur. Bu ordu, sulhçuluğu tam rol/' 

nasivle sabit olmu bulun"n türk ul .. 
sunun sulhçu emel ve ~ayelcrinden U. 
ham almaktadır ve dünya sulhunun tr 
mini ve Avrupa'ya daha fvi bir istik• 
bal hazırlanmasını gözeten yaratıcı e• 
mel ve gayelerin ırüc;lü unsurlarında• 

biri halini almaktadır. 

Modem Türkiye'nin ulusal hayatltl' 

da ilan ve tatbik ettiği sa ·fam prensip

ler bol bol dış sıyasasına da germekte

dir. Bunun verdiği netiyceJer ulust:\r• 

arası hayatta ve bilhassa Balkan de1' • 

Jetleri arasındaki münasebetlerde a • 

yet sarih ve açık bir surette tezah r 

etmektedir. Balkan ulusları arasında 

dış güçlerin hodbin emellerinden ku • 

tutmak ülküsü günden gtine büvüy ret& 

vücut bulma1(tadır ki; bu kurtul k 

istek ve andı 29 teşrinievel 1<l23 tari • 

hinde Ankarada gayet parlak bir su• 
rette ortaya atılmıstır. 

Bunu bilhassa bu duygu1 rın turk 

ulusunun kalbinde daima mevcut ~ 

lunduğundan çok kati bir surette e111iıt 

olan biz yugaslavlar bliyiik bfr memnu• 

niyetle kayıt ve işaret ederiz. Yugos .. 

lav - türk dostluk ve ademi tecavUJ 

antlla masının ve birleştirici kıralıını• 

mUteveffa Aleksandr'ın Ttirkiye'ye se
yahatinin yıldönümfinil hatırlatan tnrlr 
ulusal bayramının kutlulandıttı bu gfn• 
ler değil midir 

Cok erken ölen hU\cümdarımızrn b\l 
tarlht seyahati ile iki ulus arasındaJd 
dostluk teyit ve tekit edilmiş, iki bil• 
yük şefin ~ahst muhabbetleri ve birbir• 
terini anlamalım ile mühürlenmistir· 
Kırat A leksandr ve Kemal Paşa umu• 
mun <1aadetinl temin icin birbirlerini 
çok rilzet anlamışlardır. Türkleri .,, 
yugoslavları ezeli olarak birbirine ba~· 
lıyan bu duygu Ti!rkiye Reisicümhur\l 
ve türk ulusunu bugünkü ulusal ba1 • 
ram kutlu1uğumı, gecmı, seneterc1• 

parlak bir surette yapmağa sevketoaif' 
tir. Ankaradaki dostlarımız Yugoela~ 

ya·nın ulusal yasının türklere de ..-ıı 
oldu~unu gösteren bir karar vermlflt'" 
dir. Bu karar umumi yas dolayıaiy1• 1111' 

yılki kutlulama merasiminin mika~ 
mertebe mUtevazıane olması karandı" 
Bu suretle modern ttirk hUkilmet ,.et" 
kezinin sokakları ve Boğaziçinfn tc'f 
fi büyük olan efsanevf kıyılan bu 1' 
ulusal bayramın muhteşem gUrUttlle"' 

rini göremiyecektlr. Bize karşı göifet' 
dikleri bu tesanOtten mUtehas1tl sı~ 
şükranlarımızı türk dostlarımıza su,,,r 
ken kıralımızm; Kemal Paşa'nın ve .,r 
tün türk ulusunun kederini o kadar ,r 
mimiyetle duydukları ölümü yiiJU11 " 

den yüreklerimiz parçalanmış old&I~ 
halde Türkiye Cümhuriyetinin ullJP" 
bayramını kutlar ' ve kendilerine ,ar• 
ıılmak bil mi yen sevgi ve sadakatle~" 
mizi ve bUyük dost devletin teraklr ~ 
devam etmesi hakkındaki temennf1C: 
mizi arzederiz . 

------. ---~---

. .KEVI FR.I fvJJ:'~ ' 1~ lff 
• yılJ 

Cümhuriyetin on birinel .. 
sayısı çıkmıştır. Ülkü'nün ~~ ~ 
yısiyle 36 sayıfalık bir broşür; r11' 
rasız olarak verilmektedir. Curt" 
huriyetin onuncu yılının Antca 
da nasıl kutlulandığım an1~taf 
eser Enver Behnan Bf y tara 
dan yazılmıştır. 
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odern evcilik etrafında 
İç ve dış resimleriyle planları

nı nesrettiğimiz bu ev, Almanya'-
da • o A 

d ' ruzgarlan sert, kışı çok şid -
M~li bir mmtakada yapılmıştır. 

ımar, rahat rahat yaşamağa ka
~ar_vermi" olan üç çocuklu bir ai-
enın bütün arzularım tatmin et -
~e '~ vazifesini üzerine almıs, hem 
d onf ~:· .. hem kullanıs ve h~m de 
~ıs gorunü tc hiiyük bir zevkle a
J?; ır baslı bir yapı yaparak bu işi 
rn._uvaffakiyetle başarmıstır. Rüz -
garlann azrrm, kışın şiddetli ol • 
tnasına ra-' ~en veya belki de sırf 
~~~dan dol ayı. evin içine müm -

.u.n _oldu~u kadar bol güneş girme
sı ıcın, pencerelerin büyük yapıl
rası ev sahibinin belli başlı arzu
aruv:lan biri olmuştur. 

Zemin katının simal tarafında, 
~u~f ak, ütü odala;ı gibi evin ida

sıne ait daireler bulunmaktadır. 

~u dairelere de, geniş ölçüde tu • 
.. lan şark ve garp cepheleriyle 

YUzleri garba bakan bahçe hali, 
C:alışma, oturma odaları, yüzü 

§arka d w 

ba'"ı ognı olan yemek odası 
rıu g anınaktadır. Evin cenup so -
kısna da bir kısmı camekanlı bir 
raçrnı da açık olan üstü ö..rtülü ta
......_ a gelmektedir. Garp tarafında, 

bahçeye bir yüzme havuzu yapıl -
mıştır. Aile, misafir ve hizmetçi 
lerin vatak odaları gruplara ayrı 

larak üst kata yerleştirilmiştir. 
Catı arasında da masa tenisi ve 
sinema oynatılabilir. Yapı 3000 
metre mikabı olmakla beraber, 

hem sade ve hem de ferahtır. 
Bu yapıda dikkatle tetkik e -

dilecek şeylerden birisi de, çatı ve 
bu çatırun saçaklı oluşudur. 

Avrupa'nm belli başlı mi-

Tefrikaı 3 

Benim Günahım 
( lEA <;ULPA) 

A. y~•n: 
NNıt vıv ANTJ 

bir;; ~o uma gidiyor, - dedi; -
}) .. , .aha söyleyiniz! 

iic-Iiiğ·· •kanh eğildi, oturdu, ve 
ko"ı un dalgalı ahengi ile ak
laı}ı _Panye ederek söylemeğe baş-
" f e faj 
1' e ıt ", ce qııe ~a f arıtaisie 
F:t . rn ordonııer, 
, ıe nuis , ·ı l . f . 1..a 1 • • s 1 uı aut ma vıe, 

111 donn r: eı ...... 
Ses ı:"~c kız d:j ündü: "Ne tath 
t? rlı 1 e de vumu~ak, titrek, es -.. ,,, :···" 
"' !''t .. ne er . d" v ı.ı 1 i' oyez que ıe vous ıe 
Ca . osc aimer 

r 1e " ' S;ı11 ~ 1 eux rnourir pour ma vie 
a nomrn Ast . er.,, 
rıa 

r:ıı - Teş~kkü" · · elana r ederım, • dıye mı-
Pak \ve gidecek gibi yaptı. 

a 0 kalkmıştı, ve önünde 

1 talyanca aslından türkçeye çeviren ı 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

eğilerek kendisini takdim ediyor-
du: . 

- Adım Saad Nasır'dır. El A-
bid'denim. Babam Du-el-Set pa -
sa idi. 
· Astrid'in aklına H eine'nin bir 
storfu geldi: 
"leh heisse Mahomet 
leh bin aus Yemen. 
Und mein Stamm sind jene Asra 
w ele he sterben wenn sie lieben,,. 

Ve kendi gözlerinin iç~ne ba -
kan o koyu gözlerine, kadıf ~ ve a
teş gözlerine bakarak kendı ken • 
dine sordu: . ö-

- Kim bilir, o da sevınce 

len ırktan mıdır?.. . 
Şimdi o gülümsüyordu; ve bı-

raz koyu yüzünde dişleri, hemen 
hemen mavimtrak denecek kadar 
parlak beyazdı 

marhk mecmualarında, diyebili -
riz ki, artık taraça çatılı tek bir 
yapıya rastlanmamaktadır. Belki, 
kiibizim denilen biçimin o türlü 

yapılışında bir güzellik vardır. Fa
kat, koyduğumuz resimlerden an
laşılacağı gibi, ötedenberi gördü
ğümüz ve yapılarımızı örttüğü -

ElrERNôAD 

TE~ 

müz çatılar dahi, uyduruldukları 
zaman yalnız güzel olmakla kal -
mıyor, hem iş görüyor hem de 
süs oluyor. 

- Benimle korkusuz konuşa
bilirsiniz, - dedi. • Bir çöl çocuğu 
olmakla beraber, sizin İngiltere -
de "centilmen,, dediklerinizdenim. 

Genç kız da gülümsedi. 
- Bundan şüphe etmiyorum, -

diye mırıldandı. 
Öbürü, ona sıkı, fakat atılgan 

olmıyan bir bakışla baktı. Siyah 
saçaklı uzun kirpiklerinin arasın -
dan gözleri, batrengi ince saçla· 
nndan gök~engi gözlerine, al ağ
zından boynunun nazik hatlarına 
ve ince omuzlarına bakıyordu. 

Dışardan bir ses çağırdı: 
- Astrid !. .. Astrid L nerede -

sin? 
O zaman delikanlıya birdenbi

re işaret etti! 
- Allaha ısmarladık! 
ve kaçtı. 

il. 
Güvertede yeğeni ile ylizbqı 

Grey'i buldu; ikisi de biraz öfkeli 
idiler. 

- Fakat, Astrld, bir saattir se
ni arıyoruz. 

- Küçük hannn, neye böyle 
kaçtmız? Nerede olduğunuzu bl • 
lebilir miyiz? 

Kübizm saçakları da tıraş et· 
mişti. Saçakları traş edilmiş olan 
binaların duydukları acıyı mal 
sahipleri de tatmışlardır. Su ıızm-

tılanndan cephe sıvalan yer yer 
döküldüğü gibi yapının yüzü, yağ
mur yağdığı, karlar eridiği gün • 
lerde, tuvalet yapmış güzel bir 

T!l2f2A~ 

J " 

FQEHDL 

kadının hUngUr hüngür ağl81111§ 
yüzüne dönüyor, ve bu yq izli 
yüz böyle hahalarca, aylarca çir
kinlikten kurtulamıyor. H. Tuna 

Astrid, havada bir boş jest 
taslağı yaptı. Muammalı bir gU -
lilmseyişte, 

- Kim bilir, - dedi; - uzaktay
dım. 

Yüzbaşı Grey, biraz gücenmiş, 
seyahat tablosuna bakmak Uzere 
onlardan ayrıldı. İki genç kız da, 
pupaya doğru inerek, eski yerle • 
rfne döndiiler. 

Orada, Elsy'nin annesi Lady 
Mary Taylor'u şezlonga uzanmış 
ve bir çok örtüler ve şallarla ör -
ttinmüs buldular. 

Uzun eteniz yolculukları sev -
miyen I...ady Taylar, her zamanki 
şik§yetlerine başladı. 

Astrid sözünü kesti: 
- Fakat, Mary teyze, bak, bak 

deniz ne güzel! Bir lacivert 
taş döşemesi gibi düz ve parıltılı. 

Lady Tay lor hükmünü verdi: 
- Kumandan, barometre dü -

şliyor, diyor; bu akşam ... 
Elsy annesini öperek, 
- Düşüıune onu, anne! başka -

şey düşün! düşün ... ki ben on beş 
güne kadar gelin olacağım. _ 

Annesi içini çekerek onu bag • 

SAYIFA: S 

Ankara Radyosu 
13 üncü akşam 

Dün akıam çok Hvimli üıtat Nurul-
' lah Şevket birdenbire rahataızlandıiı 

için radyo programında deiitiklik yapıl
mış ve hiç beklenmiyen bu botluiu Neoo 
det Remzi, Ulvi Cemal Beyler doldur· 
muıtur. 

Nurullah Şevket'in gilzel ... ınl din
Uyememek üzüntüıünü Necdet Remzi, 
Ulvi Cemal Çaykovıki' den Şan san pa • 
rol ve Andante'yi, ayrıca Krayıler'den 

Lagitana'yı çalarak gidenniılerdir. Ulvi 
Cemal Bey ayrıca Şuman'dan bazı par· 
çalar çalmııhr. 

Dün ak~ki programda, birdenbire 
meydana gelen bu değişikliğe rağmen 

gene tatlı bir radyo - muıiki akşamı ya

ıadık. 
Gümrük ve l nhiaarlar Vekaleti ıaa· 

tinde, irfan Sıtkı Bey, türk tütüncülüıtü
nün tarihini ve tuttuğu tekamül yolla· 
rını o kadar iyi anlattı, ki kendiı;ne 
verdiği malumattan dolayı bol bol şiik
ran borçlandık. 

Tütünün üç yüz elli yıl Önce Türki· 
ye'yc nasıl girdiği ve az zamanda nl\sıl 
piyasalarda aranan ve beğenilen mükem
mel bir mal haline geldiği çok ivi izah 
edilmittir. 

irfan Sıtkı Beyden ıonra, mühendiı 
Mazhar Bey radyo amatörleri için hazır 

ladığı öğütlerini aöylemittir. Mazh ar 
Beyin öğütleri bizde, iyi bir muanimin 
verdiği ders İntibamı bıraktı; tane tane 
söylenmit ve dinleyicilerinde pürüzlü 
hiç bir nokta bırak-nadan veril'T1İf mÜ· 
kemmel bir ders. 

Radyo mevce)erinin, ış k f?İbi inik:;ı 

ettiği, makinelere biri doğnıdsn doğru· 
ya gelen, ötekiıi meseli yüz kilometre 
kadar yükseklere çıktıktan sonra akse • 
dip gelen iki türlü mevce bulunduğunu, 
akıedip gelenlerin hazan doğru gelenle
ri yuttufunu ve bu suretle de malri~ler 
de yayılma denen feyding yani aeıin 
kaybolma hadisesinin vukua geldijini.
anlatb_ 

Bu alqamın programı tucları 
14 Sontqrin 1934 

ıs - Fazıl Ahmet Bey kendi iz tarlı 
çe tiirlenni okuyor. 

ıs - Muıiki: 
Necil KiDD Sonate 
F erbunde Ulvi (piyano) 

10- Naaret Namık Bey (Ev koope
ratifleri hakkmda bir konutma) 

20 - Muıiki: 
T, O, Cb - hokkabaz 
ıin1 skot - arap dan11 
Vladigeroaı - fokıtrot 
Ferhunde Uln H. (piyano ile) 

10 - ZiTaat Vekaleti saati 
tS - Dana muıikiıi 

Ajanı haberleri 

Bugünkü Avrupa pro
gramlarından seçmeler 

KONSERLER ı 
12.05 Tuluz'da senfoni 
20.05 Preabms'da Bethoven 
20.46 Ştaaburs'da büyük konser. 
21.00 Vaf10n'da Şopen 

OPERAveOPERETLERı 

13.15 Tuluz'tla operet 
14.15 Laypzis'cle opera 

17.35 V UfOft 

rına bastı. 
Sonra üçü de, gökrengi .bakış -

ları ile dalgaların gökrengı kabar· 
tılanm takip ederek, sessisz kal
dılar. 

Biraz sonra sarışın Astrid, 
- .... Londra'da ihtiyar almanca 

profesörümüzün öğrettiği ~iiri ha· 
tırhyor musun, Elsy? Sefıl Ea· 
Jing varoşunda oturan o zavallı 
ihtiyarı biliyor musun? ... 

- Öyle. Bize slirden başka bir 
şey öğretmezdi. Biraz çocuklaş • 
mıştı. . • 

_ Öyle iken, o şiirlerden hırı, 
yola çıktığımızdanberi heı> a~h~
dadır. Almancası nasıldı?. Bılmı
yorum artık. Fakat" ... We~, Gctt 
will ... ,, diye başlıyordu: ~anrı 
kendine aziz olanları genıs du~:'a 
boyunca uzaklara dolaı::mava go'l
derir dernek istiyordu. Ne kad "'r 
doğ~! Düşün, verlerindeı_ı kımıl • 
dayabilecekleri halde hır yer e 
kakdmış duranları düsün ! ... Mer
hulün kudretli çağırışını. uzaklı · 
ğm halecan verici davetini işitmi
yen kara talihlileri düı:;ün ! ... 

(Sonu var) 
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Sergide dolaşmalar 

Sergide Türk halıcılığı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

H~~lı<·ılık en eski çağlaı~danheri ulusal l•İr Türk sanatı r ır Uzun a~ırlar dini 
taassup yüzündeıı asıl sahalarında çalışaman11~ olaıı Türl~ ressanıları duygu vedü~iin<·elerinin bütüıı 

İnceliklerini halıların ipek ve yün dokumaları 
Isviçre'nin saat, Lyon'un ipek, fs

koçya'nın yünlü sanayileri gibi, halıcı
lık da türkün çok eski devirlerden beri 
ııhıoıal ve iinlü sanatıdır. Türk halılan, 
"Jorj Kıırl,,ın dediği gibi, türk genç kı
sının, ruhunun inceliğini, hassasiyetini, 
i:Öz:lerlnin ışığını ve türk ülkesinin 
tonıuz gUzelliğlni ve şiirini aksettiren 
ölmez tablol:ırdır. Halıcılık türkün öz 
malı olan bir sanayi şubesidir ... Çünkü 
flk halıyı dokuyan tlirkler olduğu gibi, 
en r<bel halılar gene türk işçiler tara
f1nı1an doicunmaktadır. 

Halının tarihle teı.adiif edilen ilk iz
lcrıne, Zll aıır öncesine ait olduğu tah
min edilen eserler halinde 1.'ürkistanda 
raillanılm11tır. Milattan sonra hah on 
Uçuncti asra kadar yalnız tiirke has bir 
sanat ve yalnıı: türk evinin bir süsü o
larak kalmı9tır. Ancak bu çağdadır ki 

Halılar );ılılıidir 
Bazı insanlar, bakteriyoloji ilminin 

inkişafından sonra halıların mikrop yu
vası olduklarım bu itibarla da sıhhi bir 
ev eşyası olmadığını ileri sürmüşlerdir. 
Halbuki tenc:ffüs edilen mikroplar oda
nın havasına yayılı olanlardır. Halıların 

ise, elektriklenme hassası dolayısiyle 
tozları ve bunların taşıdığı mikropları 

çekmek ve nesci arasında alakoymak has 
sasr olduğu sabit olmuştur. Şu halde ha
lılar bir nevi hava tasfiyesi işini de e:ör
mektedirler. 

Hali dokumacılı~ı 
Selçukiler devrindenberi Anadolu'da 

dokunan halılar şöyle bir taksime tabi 
tutulabilir: 

1 - Göçebelerin çadırlarında ördük
leri ytirük halıları, 

Sergide bir halı standı 

komşu uıusıar bu eşsiz türk sanatını 

taklide başlamışlardır. Hintliler Akbor
han gelinciye kadar bu sahada kayda 
değer hiç bir muvaffakiyet göstereme
mişler, hatta bundan sonra yaptıkları 

halılar bile iptidai ve çiğ, iki çeşit kır
mızı ile sarı ve beyaz renklerden mü
teşekkıl hır dokuma parçası olarak 
kalmıştır. İyran'da ise halıcılık türk iş
çılerinin gayretiyle başlamıştır. Bugün 
de İyran'da halı türkler tarafından do
kunmaktadır. Çin'e halıyı türkler götür
müs, inkişaf ettirmiş ve yerli zevke aşı
lamıştır. 

Türkun ince zevkinin ve duygulu sa
nat nın bulunduğu muhit ve ıklime nasıl 
uyduğunu anlamak için bu çeşitli şark 

halılarının karakteristiklerine bir göz 
gez lirmek kafidir. 

İyran'da halıların üzerine ağaçlar, 
yollar, kanallar ve çiçekler, hayvanlar, 
madalyonlar av sahneleri çizen türk, 
Çin'de halılarım sarı bir rt:nk. ,.,oluk kır
mızı ve portakal renklerile süslemiştir. 

Çin halılarında her çeşit ciçekler, madal
yonlar, semboller, bu renklere bürünmüş 
tiir. Kafkasya'nın bol renkli tabiatı için
de yaşıyan türk, halılarında bol renk ve 
d3ha zivadc şen bir kırmızı ile beyazın 
çesitJ,.r;.,j kııll<>nmıştır. 

Haçlılar seferleri esnasında ve daha 
s-ınra cenubi Avrupa'daki türk istilası 

i; .. e,.inıo tiirklr>rle temasa gelen garplılar 
hılıcılı1• c;an;ıtını onlardan öğrenmişler 
v,. 'Tlt'Mlt>k•tlcrine götiirmüslerdir. Tür
)t"i., tı.,un z~man Mikimi kaldı~ı Balkan
l:ır ı., ~ .. hu öz türk sanatı yerleşmiştir. 

Fi h::ıfon, makine halı"ı 
On dokuzuncu asırda elle dokunan 

r"\' ların -nakine halılarına ;i-;tiinlüğün

den şüphe eden yoktu. Fakat büyük 
harptan sonraki ökono:nik buhranla hal
kın istihlak gücü azaldığından lüks bir 
süc; ec;··ası olan el halıları yerine onların 
taklidi olan ucuz makine işi halılara 

r •ı,:::t arttı. Bir yandan makine tekniği
nin ilrrlrmesi de çok dü'>ük olan maki
ne h1lısının kalitesini ni'\oeten yükselt
tı. El iı:ıri 1 erinin modern kübik desenlere 
tı amam;ıldn ve hu d<'senleri ~aşıyan ma
ki.ut- '•a· ı r ·rıın modern ev mimarisine ve 
mohi•v<'sine daha iyi intıbat-: e\mesi de 
b·ı r .. :7'v"t ii,.erind• tesir ya,ı.. 

2 - Evlerde dol<unan halılar, 
3 - Uıak ve Gördes'de tezgahlarda 

dokunan ve sırn ustadan ustaya devro
lunarık zizli tutulan halılar. 

4 - Saraylar için dokunmuş lilks ha
lılar. 

lstanbul'un evkaf müzesile, İzmir'in 
.. ~ki eserler müzelerinde teşhir edilen 

Eşsiz türk halılarından biri 

halılar 14 üncü, 15 inci ve 16 ıncı asırla
ra ait çok değerli eserlerdir. 

Halı ilıracatmırz 

Türkiye çok eski zamanlardanberi 
garp memleketlerine halı ihracatı yap

mıştır. 1882 tarihinden itibaren Avrupa 
boyalarının memlekete getirilmesinden 

ı.onra türk hahları renk ve nefaset iti

bariyle daha güzelleşmiı ve garp pi

yasalarında büyük bir JÖhret temin et
miıtir. Bilhassa Londra, Paris, Dresd, 

Bedin, Amsterdam, Roterdam, Brüksel, 
Viyana ve Nevyork piyasaları türk halı
larının ihracat merkt:zi olmuştur • 

1913 de ihraç edilen türk halıları 

1.584.4 72 kilo TC 663.436 değerinde idi. 

192? 
1928 
1929 

Türk lirası 
6.52 l.530 
6.363.733 
5.202.512 

Kilogram 
1.367.452 
1.552.331 
1.303.133 

Yukarda soylediğimiz gibi dünya 
buhranı hah ihracatımız üzerinde tesir 
yapmış ve 1932 de ihracat 1,137,000 li
ra değerinde 403,000 kiloya inmiştir. 

lktısat V"lclletindek/ yalnız yerlı 
mallarla döıenmi§ odltdan bir göriırw§ 

Dış piyasasının bu suretle halı ihracatı
mu:a karşt biraz daralmasına rağmen iç 
piyasada halı stiriimü dikkate değer bir 
tarzda artmııtır. 

Sergi~eki standlar 
Sergideki hahcıhk standları ttirk ha

lıcılığının ıuurlu ilerleyişini gösteriyor. 

Hasağa zadeler tarafından teşhir edilmiş 

ve lktısat Vekaleti tarafından satın alın

mıı (yukarda resimlerini gördüğUnUz) 

halılar mobilye sanayii ve modem desen

ler istikametinde ilerleyişin en gUzel 

örneğidir. Biltün devlet müe11eseleri

mizin ve ulusal şirketlerimizin halı ve 
perdelerini bu şekillerde seçeceklerine 
!filphe yoktur. Gene Hasağa zadeler stan 
dında "Ford., şirketi için yapılmış, orta· 
sında "Ford,, yazılı üç halı vardtr. Ford 
tirketi umum müdürü M. Holfinger bu 
halılardan ıimdilik bin tane sipariş vere
ceğini ve maliyeti biraz daha indirildiği 
takdirde dünyadaki bUtün Ford otomo
billeri mamntatı nispetinde yani senede 
l"n az be~ milyon tane almak mümkün 
olaca 1ını söylemiştir. Şirket mUdürU 
şöyle düşünüyor- Bir Ford otomobilinin 
Ömrü mahduttur, halbuki iyi bir tUrk 
halısının vasati ömrü asırları geçer. Bu 
suretle Ford kumpanyası için reklam 
hahları yaptırmak dütüncesi gerçekle • 
!İrse hem bu tirket için ve hem de türk 
halıcılığı için geniş bir reklam sahası 
açılmış olacaktır. 

Sanatkir Salahattin Refik Bey de, 
koltuk ve kanape ince halıları için ulusal 
bir üslfıp hazırlamaktadır. Demiryollan 
arabaları içindeki kumaşları da ince ha
lıdan yapmak miirnkündür. 

Sergi standı mevcut olan İzmirlizade 

M. Adnan ticarethanesi, Ürgüp, Bün • 

yan, Kayseri, Sivas, Isparta, Simav halı
lariyle metguldür. Bu halıların bütün 
hammaddeleri yerlidir. Bunlar arasında 

en fazla rağbet görenler Kayseri ve Is
parta halılarıdır. Kayseri'de şimdi 4500 
tezgah vardır. Bunlardan 2 500 ü ince ve 
2000 i kaba mallar üzerinde çalışıyor. 
İnce malların fiatı metre murabbaı 15 -
25 lira arasında, kaba malların metre 
murabbaı 3,5 • 7 lira arasındadır. İnce 
malların boyaları kireç kaymağına ve en 
şiddetli güne! ışıklarına dayanacak ka
dar sabittir. 

Ürgüp'te yansı ince ve yarısı 
0

kaba 
mallar üzerinde çal~an 4 yüz kadar 
tezgah vardır. Bünyan'da 3~.o tezgah ça 
hşır. Sivas'ta rta ince mallar Uzerinct,. 

arasında 2:<isterınisl~rdir. 
~~ ' 

450, kaba mallarda da 400 kadar t zgah 
vardır. Sivas mamfılatında günden gü11e 
bir ilerleyiş görülemktedir. Ispar'ta'da 
tc1hmini olarak 2500 tezgah vardır Is -
i,arta halılarının üç nevi v,,. rtıı Bir•nci 
kalite metre murabbaı 16 • 17 lira ara -
sında, ikinci kalite 8,5 - 1 O lira arasın

da, iiçüncü kalite de 6,5 - 7 lira arasında 
satılmaktadır. 

Simav'da 1000 tezgah vardır. Simav 
halıları kaba mallardır. ve fiatları ucuz
dur, bu itibarla da çok sarfolunurlar. 
Metre murabbaı 275 - 450 kuruş arasın
da değişir. Bir tezgahın geliri bir aileyi 
geçindirmektedir. Bugün yalnız Kayse
ri de hah işiyle hayatını kazanan yedi 
sekiz bin yurtdaş vardır. 

Kayseri'dcn Yunanistan'a gitmiş olan 
muhacirler orada halı sanayiini inkişafa 
çalışmıılaraa da Kavseri'de halının sıyır-

1 - Halının lüks bir eşya sayılması 
(buhrandan en fazla lüks emtia mütees

sir olmuştur). 
2 - Az dayanan fakat fiatı çok 

düsük olan makine halılarının daha faz· 
la rağb<'t ~örmesi, 

3 - Yabancı me:Til<>ketler gü'Tlrük 
tarifelerinin yüksekliği, 

4 - El ha!ıcılığrnm modern ve mo
dern sanat cereyanlarını takip edeme· 
miş olması, 

5 - Teşki15tsızhk ve propagand1 
l"ksikliği; Halının yukarda izah edilen 
sıhhi mahiyetinin tam aksine olarak ra· 
kip mal amillerinin aksi prooagandahrı. 

Bu güçlükleri dikkate aldıktan sonra 
halıcılığımızın inkişafı için şu tedb:rıe

rin alınmasında fayda vardır: 
1 - Eski tilrk desenlerinin munta • 

zam bir şekilde tespit ve tetkiki. 

Sergide bir halı standı 

dımı 30 - SS paraya yaptırılabildiği hal
de Yunanltaan'da ancak 5 kuruta yaptı
rdabilmcktedir. Bu itibarla da yunan 
mallarının maliyet fiatı yükseldiğinden 

tUrk hablarlyle rekabet etmelerine im
k&n yoktur. Geçen yıl takastan istifade 
ederek yalnız bu firma 225 bin liralık lh 
racat yapmıı ve bu yüzden tezgah sa-

f ole gazel bir halı 

yısı derhal yükselmıştir. 

Sergiye istirak eden "Kemaliye Kü -

tudezade Ali Fuat Bey imalitbane~i 931 

de kurulmuştur. 1 S işçi çalıştrrara k se

nede tahminen 500 metre murabbı halı 

dokumakta ve yalnız iç pazarlarla iş gör
mektedir. 

1915 de kurulmuş olan "Kemaliye 

halı şirketi" nin 33 bin lira sermayesi ve 
180 işçisi vardır ve senede bin metre 
murabbaı çıkarmaktadır. 

Halıcılı~ımızm yarını 

El halıcılığımız ökonomik buhran -
dan en fazla müteessir olmuş sanayi şu· 
bemizdir. Halıcılığımizm ilerlemesine 
mani olan ~üclükleri sövle sava biliriz: 

2 - Modem sanata, mocıem mıman 

ve dötemeciliğe uygun yeni desenleria 

yapılmaaı ve habcılara dıirtıJması, 

3 - Halının ttırk mobilye aanatına 

ve imalAtına mun çeıni olarak sokulma· 
sı, 

4 - Dış piyaaalarda tilrk halısı sa• 
tacak ticarethanelerin artması ve hah 
üzerine neşriyat, 

5 - Muhtelif alıcı memleketler 
zevk, renk ve gllmrük tarifelerine uygun 
iymalAt. 

Halıcılığımızın dış ticaret bakımın· 

dan kalkınması ve inki13fı için geniş bir 
plan hazrrlanmııtır. Bu pltn tatbika baş
landıktan sonra temin edeceği hususlar· 
dan birisi de hah ticaretinin büyük mer 
kezini eskiden olduğu gibi İstanbul'• 

nakletmek olacaktır. 

Halkçı ve devletçi rejim. türkün ulu

sal sanayi şubesi olan habcıhğa değerli 
olduğu ehemmiyeti vermektedir. Ah.,. 

mış, alınmakta ve alınacak olan tedbrile
rin memlekete tıemin edeceği büvülr 
verimlrei inan ve güvenle beldiyoru.s. 

Yeni Türk Mt>cmu•"' 
İstanbul Halkcvi tarafından çıkanlall 

Yeni Türk mecmuasının ey1Ql • teırini-
evcl tarihli 26 mcı sayısı intipr etmiıtir· 
Bu sayıda "on yıllık cümhuriyet,. hak· 
1<ında Dokokinzade Feridun Beyin bir 
müsahabeıi, Ali Riza Beyin "demiryohı 
siyasetimiz,. batlddı bir makalesi, safi 

belediye seçimindeki yeniliklere dair bir 
yazı, Bayrakdaroğlu Muzaffer BeyiSI 
"cümhuriyet ordusunun on birinci yıh .. 
atlı bir yazısı, Safret Beyin "26 eyUU .. 
Refik Ahmet Beyin "dil işi ortaya nasıl 
çıktı,. Rüknettin Fethi Beyin "tarih ıın· 
tatıyor" Halit Beyin "milli verim kır' 
naklarından gülcülük ve gulyağcılrk,. I• 
mail Hiknıet Beyin ··M .. ;ır edebiy•U.. 
Mehmet Halit Beyin "a ... •k "'Sran hakkd' 
da,, M. Kemal Beyin ''k?rku tiyatrOSU
Şekfıre Nihal Hanımın "o"1 yılın dest~ 
baslıklı yazılan. Behçet K~mal, MilJIİf 
Müeyyet, Halit Fahri, İlhami Bekit 
Beylerin şiirleri ve sair haberler vardlt• 
Bu değrrli mecmua 20 kuruı Hatla _.,. 

tıtm~k·adır • 
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Halil Naci Kiğıtçılı1c ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefop: 1230 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
SATILIK 

Boğaziçi'nin en kıymetli ve şerefli mevki inde bugün kömür deposu olarak kirada bu-
lunan iki parça arsa ,. 
Kıymeti Emlak 

Muhammenesi No: sı Harita 
L. K. Mevkii Mahallesi Sokağı E. Y. No: Miktan Cinsi 

14 l15 00 Boğaz Kuruçeşme Kuruçeşme 105 119/2 2 3242 Metre murabbaı 
içi C. si arsa 

15382 so ,. " ,, ıos 119/3 ı 3533 ,, 
Kuruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesile mahdut Lebideryada ~ain sahilhaneden müf

rez ve yukarda muhammen kıymetleriyle ma haJle, ve sokak ve hanta numaraları ve mik
tarları yazılı halen kömür deposu olarak kul tanılan iki kıta arsa ayn, ayn satılmak üzere 

kapalı zarf usuliyle 31-10-934 tarihinden itibaren müzayedeye çıkanlmıstır. İhaleleri 28-
11-934 tarihine müsadif çarsamba günü saat on beşte İstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkamına 
tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi bucuğu nisbetinde teminat muvakkatelerini 
'1~ teklif mektuplarını muhtevi za~flan tayil_l: olunan günd.e _iha!e s~atinden evel idare en
cumenine tevdi eylemeleri ve hantalannı gor m:k v~ şeraı~ı saıreyı anlamak isti yenlerin 
her gün öğleden sonra miidüriyeti mezkur ma hlulat ıdaresıne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (3170) 8-4901 
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Yerli kurşunkalemlerinin her çeşidi piyasaya ~ 
çıktı. Tamamen yerli malı ofan kuvruklu vıldız ; 

== markalı § 

Kurşun kalemlerini 
Kopya kalemlerini 

Renkli kopya kalemlerini 
Kırmrzr-ma\•İ posta kalemlerini 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 
görmek ve tecrübe etmek için Ankara dördüncü 
milli sanayi sergisindeki 110 numaralı NURKA
LEM Ltd şirketi kursunkalem fabrikasıstandım zi-
yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 

Nurkalem kurşun kalemleri ecnebi mamulatın
dan her suretle üstündür. Kırtasiye mağazalarında 
arayınız. 

NURKALEM LTD. ŞİRKETİ KURŞUNKA
LEM FABRİKASI; AYVANSARAY - İSTAN-
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Nafıa Vekaletinden: 
5-11-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan müna

kasa neticesinde verilen fiatlar haddi layıkmda görülme· 
diğinden 4 üncü parti Afyon - Antalya hattı için 175,000 
adet normal ve 1365 adet makas kayın travers pazarlıkla 
satın alınacaktır. · 

Pazarlık 20-11-934 tarihine müsadif sah günü saat 15 
te Vekalet Müsteşarlık makamın<la yapılacaktır. 

TaHplerin 7915 liralrk muvakkat teminatlarının mal
Bandığma yatınldığma dair olan makbuz veya nümunesi
ne uygun banka kefalet mektubu (teminatı muvakkate 
için çek kabul edilmez.) Ticaret ooası vesikasiyle birlikte 
aynr gün ve saatte komisyonda bulunmaları Hiz1mdır. 

Talipler bu husustaki sartnarneleri (15) lira mukabi
linde Ankara'da Vekalet Malzeme müdürlüğünden alabi-
lirler. (3391) 8-5186 ....._ __________________________________________ __ 

tsl<lsehir 
' 

Muhasehi Husıısiye 
' 
Miidü ~lüğünden : 

İdarei Hususiyeye ait Köprübaşı mevkiindeki dükkan
la~ Yıkılarak arsası üzerine yaptırılacak dükkanlarla Halk
e\71 binası 8-11-934 tarihinden 28-11-934 tarihine müsadif 
Ç~rşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak üzere 
Yıııni gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
k~~ulmuş olduğundan taliplerin proje keşif ve şartname
~ın._ı gönnek ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin da
ırnı encümene müracaatları ilan olunur. (33Q2) 8-5190 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

s~trn A1ma Komisyonu ilanları 

17 KALEM ZIMPARA KAGIT, TOZ VE 
CAM KAGITLARI 15/2. Teş./934 

5 TON ANTİMON 17/2. Teş./934 
!';UHTELİF FREZE, MAKKAP 
v E SAİRE 20/2. Teş./934 
Yukardaki malzemeler ayrı ayn pazarlık suretiyle hi

~l~nndakj tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
ahplerin teminat iJe müracaatları. (3381) 8-5167 

41 
KALEM ELEKTRİK 1 
MALZEMESİ 

Yukardaki malzeme ka-

9P3ah zarf usuliyle 4/1. Kan./ 
4 tarih' ı . . ıncle saat 14 te iha-

Cs1 ıcr a· . . 
1 . a e ılecektır. Talıp· 
erın Şartna . . h .. ··... me ıçm er gun 
ogıea 
~· en sonra, münakasaya 
"-1rrtıek · · nat ıçın de o gün temi-

ca (ve teklifat) ite müra
atl"' n. (3388) 8-5187 

ıoooo KİLO ARPA · 
5000 KİLO SAMAN 

19800 KURU OT 
Yukardaki malzeme ale

ni münakasa suretiyle 28. 
2. Teş. 934 tarihinde saat ~4 
te ihalesi icra edilecektır. 
Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra münaka· 
saya girmek için de o gün 
teminat ( v.e teklifat ) ile 
müracaatlan. (3336) 

8-5110 

Milli IHiidafaa Vekal••li 
satın alma komisyonu 

iJ:ınlnn. 

ÇAG 
Ordu ihtiyacı için 39 ka

lem Rontgen malzemesi ka 
palr hürüm volivle alınacak 
trr. Ü zerine bırakılması 21-
11-934 carsamba günü saat 
11 dedir. İsteklilerin bağlr
hğ"mı görmek icin her gün 
öğleden sonra ve eksiltmi
ye gireceklerin de helli gün 
ve saatinde dilek okuntula
rı ve pey akc;eleriyle M. M. 
V. Sa. Al. Ko. nuna başvur
maları. (3198) 8--4904 

ÇAG 
Ordu icin 25,000 metre 

amerikan bezi satın alına
caktır. Üzerine bırakılması 
24-11-934 cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin 
bağhh<Ymr ve örneğini gör
mek için her gün öğleden 
sonra ve eksiltmiye gire
ceklerin de belli gün ve sa
atircfo pev akçeleriyle M. 
M. V. Sa. At. Ko. nuna baş
vurmaları (31 C}9) 8-4903 

CAG 
Trabzon garnizonunda -

ki asker için 348 bin kilo un 
kapalı bürüm yoliyle alına
caktır. Üzerine bırakılma
sı 17. 1 l. 934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. t~teklilerin 
belli gün ve saatmda <li.lek 
okuntularmr ve 2740 lira 50 
knrus pey akceleriyle Trah-

• zondak; komic;vona başvur-
maları. (3250) 8-4975 

CAG 
Bab2eskideki hayvanlar 

icin 245 bin kilo kuru ot 
Hayraboludaki hayvanlar 
için 245 ton kuru otla 232 
ton arpa. kapalı bürüm yön
demiyle alınacaktır. Üzeri
ne bırakılması 8 ı. kanun 
934 saat 14.30 - 15,30 -
16,30 dadır. 1 steklilerin bel
li gün ve sa.atta Lüleburgaz
da As. Satınalma Ko. ~una 
başvurmaları. (3319) 

8-5081 
CAG 

Dörtyol'daki asker icin 
kaoah bürüm yöndemivle 
150 bin kilo ekmek eksilt
nıeve cıkarılmıstır. Üzeri
ne bırakı1masr 25. 2.Teş. 934 
Pazar günüdür. 
İsteklilerin bağ'hbğınr gör
mek için her giin, eksiltme
ve gireceklerin de hem gün 
de dilek bitikleri ve pey 
akcelerlyle Dörtyol'daki ko 
misyona başvurmaları . 

(3?86) 8-~041 

İş arıyorum 
Tahsilim orta derecede

dir; fakir ve kimsesiz bir 
çocuğum. Müessese veya 
ticarethanede çalışmak isti
yorum. Hesap ve yazım mü
kemmeldir, daktiloda yazı 
yazmak da bilirim. Adres: 

H. A. rumuzu ile mat -
baamıza yazı ile bildirme -
leri. 8-5179 

Devlet Demiryollan U · 
mum l\liidiirliiğii ~atm 

alma komi~yonu ilanlan 

İLAN 
7000 Ton Linit kömürü

nün kapah zarfla münaka
sası 2-12-934 pazar günü sa
at 15 te Ankara'da idare bi 
nasında yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve 
Ankara veznelerinde ikişer 
liraya satılan şartnameler
de yazılıdır. (3382) 8-5168 

İLAN 
Gösterilecek nümuneye 

uygun ve eni 120 santim ol
mak sartiyle 80 metre ke
ten 17-11-934 cumartesi sa
at 10 da pazarlık suretiyle 
alınacaktır. Taliplerin An
kara Mağ'azasına müracaat-
tan. (3405) 8-5196 

Tor»hmw<le 1-:ıanhul Le · 
vazım .\mirlii!i Satm 

Almn Komisyonu 
IJ:inl:ın. 

lLAN 
İstanbul Levazım Amir

liğine bağlı kıtaat için mü
teahhit nam ve hesabına 
747 Ton Lave Marin kömü
rünii münakasası 6-12-934 
perşembe günii saat 15 te 
yapılacaktır. Sartnamesini 
göreceklerin her gün ve 
miinakasaya istirak edecek
lerin belli saatten bir saat 
evel tekliflerini Tophanede 
satın alma komisyonuna ge
tirmeleri. (752) (7639) 

8-5199 

.\ııkara tevazırn amirli~i 

satm alma komisyonu 
ilan lan. 

f LAN 
Ankara'daki kıtaat ıçın 

kırk sekiz bin kilo zeytin 
tanesi kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 6 kanunuevel 934 
perşembe günü saat on dört 
tec.lir. Şartnamesini görmek 
icin her gün ve münakasa
ya iştirak icin de teminat 
ve teklif mektuplarını vakti 
muayyeninden evel Anka
ra Levazım Amirli~i satm
alma komisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde ver
meleri ... (3363) 8-5185 

f LAN 
Müteahhit nam ve hesa

bına 4444 kilo zeytin pazar
lık suretivle alınacaktır. Pa
zarlık günü 15 teşrinisani 
934 T. ne müsadif perşembe 
günii saat on bestedir. Ta
liplerin teminatlariyle bir
likte belli saatte Ankara 
Levazım Amirliği satmal· 
ma komisvonuna gelmeleri. 

(3401) 8---5194 

Kiralık ev. 
Y eni~hir İzmir caddesi 

(10) No. lu ev kiralıktır. 

Her türlü tesisatı vardır. 
Görmek istiyenlerin içinde
kilere müracaatları. 8-5171 

Terzi 
NEBİYE 

Yenişehir eczahanesi ~ 
civarında Cezmi Bey a
partımanma naklettiği

mi muhterem müşterile
rime ar.zedcrim. 

8-5172 

Mekteı1ler Alım Satım 

Komisyonundan: 
Aşağıda yazılr beş kalem eşya ı 5. ı l-934 perşembe gü

nü saat üçte pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin nümunele· 
ri görmek için İsmet Paşa Kız Enstitüsüne müracaatlan. 

90 Mr. elbiselik kumaş 
30 Çi. çorap 
70.90 Mantoluk kumaş 
65.70 M. krep birman 
30 Cif t ayakkabı tJ404) 

İsmetpaşa l{ız Eıı · titüsü 

ŞAPKA 
Sipariş Atö]ye.._i 

İsmetılaşa l{ız Enstitü 'Ü 

1\1üdiirlii0i.~nden~ 
Mektebimizin sipariş atölyesi simdiye kadar yalnız 

kadın elbisesi yapmakta idi. Son defa büyük fedakarlık
larla Paris'ten getirilen bir kadın şapka mütehassısı tara· 
fından son model hanım şapkaları da yapmağa basladığı· 
mızı muhterem müşterilerimize arzeyleriz. (3396) 8-5192 

r 
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Maliye Vekaletinden 
Y enişehirde eski maliye teftiş heyeti binasında 270 li

ra bedeli kesifli kalörifer tamiratı 17-11-934 cumartesi gü
nü saat 14 t~ pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 21 li
ra pey parasını ihale gününden evet merkez muhascbeci
liğine yatırmaları ve bu gibi işleri yaptıklarını ispat edici 
vesikalariyle komisyona müracaatları (3409) 8-5198 

Himayei Etf al 
\ Cemiyeti Umum 

Merkezindeıı : 
Himayei Etfal Cemiyeti tarafından 6 Kanunuevel 

~ perşembe günü akşamı verilecek kostümlü Baloda 
~~ Fotoğraf çekmek hakkı kendisine verilmek üzere ta
~ lip olan Fotoğrafçıların şeraiti anlamak üzere Hima-

,_.__ yei Etfal Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatlan. 
~ 8-5200 

Kastamonu Vilayeti Daimi 
Encümeıı Kaleminden : 

(Adet) 

Maateferıiiat K.B.H. 10 Markalı 

Torna tezgahı 
150 M.M. Amerikan ayi nesi 

2 
2 

Kastamonu mıntaka sanat mektebine muktazi olup 
cins ve evsafiyle markası yukarda yazılı iki ade.t ~oma t~z. 
gahiyle iki adet amerikan ayinesi 5-11-934 tarıhınden ıti• 
haren (20) gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya ko
nulmustur. Mezkur atat Kastamonuda teslim alınacaktır. 
Ve bedeli malın tesellümünde ZiraatBankası vasıtasiyle 
derhal gönderilecektir. Talipler bu baptaki şeraiti anla· 
mak üzere teklif mektubunu teminatı ile birlikte ihale gü
nü olan 25-11-934 pazar günü saat ondan yani. beş .~üıı 
evet Kastamonu vilayet daimi encümen riyasetıne mura-
caatlan ilan olunur. (3406) 8-5197 

ilan 
Şirketlere, Bankalara., Doktor ve Avukat Bey

lere, Tüccarlara elverişli ve şehrin en muleml 
bir yerinde bulunan eski Nafıa Vekaleti blnasıa· 
da kaloriferli daireler ve odalar kiraya verilecek-
tir. 

fı.;tiycnlerin Koç Zade Ticarethalleltioe 
caatları rk.a olunur. 

müra· 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden : 
Evkaf ambannda bulunan ve satılacağı evelce ilan 

len Ray ve Potrel demirleriyle toprak ve beton tı..,,.. 
arabası ve maka•ma verilen bedel u gödildüğiinden Dtll 
müddeti artmlmııtır. 2 inci teşrinin 17 laci cumartesi gtı. 
nü saat on beşte Evkaf idaresinde ~-yapılacak~. ~ 
mak ve görmek istiyenlerin her gibi B•kaf Mildilrivetine 
·müracaat ~tmeleri (3398) 8-5193 
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KREM 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M 1 N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRfSfD 
.En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamııe 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanıuk eczahanesi 

Her eczahaneden aravmız. H--4Yb4 

Musiki Muallim M ektelli Müdür 
lüWinden: 

Musiki Muallim mektebi için bir cift araba hayvanı 
aatm almacaktD'. Şeraiti anlamak istivenlerin hayvanlar
la beraber mektebe gelmeleri ve pazarlık kin ikinci teşri
nin 15 inci perşembe günü mektepler muhaseheciliğine 
milracaat etmeleri ilan olunur. (3380) 8-5166 

Divanı Muhasebat l(ivasf•linden: 
Divanı Muhasebat Dairesi kalorifer ihtivact kin mü

bayaasma lüzum görülea 1 So ton kadar K::1clrköy kok kö
müıil milnakasaya kontilmuştnr. th~lesi 15- i1<inci te~rin-
034 perşembe gününe talik edi111'i~tir Yevmi mezkiirda 
aaat üçte kati ihalesi yaptlacatm"~n t~Jin olanların şerai
ti anlamak üzere o güne kadar idare ve hesan ic;lPri mü
düriyetine müracaatla teklifl~ıini vemı,.,,.,.; i1~n olunur. 

(3377) 8~5162 

t>olatlı Toocu A 1ayı Satır 
AJıga Komisyon~C!.ap: 

(5000) Kilo kuru fasulvenin ilıal,,.si t512. teı;./934 per
tembe gUnU saat 10 da yapılacaktrr. Talinlerin vevmi mez
k1lrda komisyonda bulunmaları Hi·mmu itan olunur. 

(3373) 8--5154 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Celilesi Hudut ve Sahil ler Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımız
dan verilmek üzere açık minakasa suretiyle 29 ikinci teş
rin 1934 perşembe günü aaat 14 te Galatada Karamusta
fapap sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde milteşekkil komisJ'Oftda ihalesi icra kıhnac~~ından 
taliplerin şartname ve nUmunelerini P"örmek icin Ankara
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum Müdürlü'{ü Avnivat 
Muhasipliği ile mezkur merkez bastabioliğine müracaat-
lan. (3365) 8--5125 

ÖZ Almanca 
Halis bir alman kadını 

(Muallim) çok ucuz ve çok 
istifadeli dersler garanti ile 
veriyor. 

Müracaat Posta kutu 173 
8--5184 

OOKTOR 

Baha Hazım 
1 

GAZI TERBİYE 
ENSTİTÜSÜ HEKf Ml ı 

Muayenehane: Adliye 
sarayı vanmda Genc;ağa 
apartrmanmda Hususi 
daire telefon· 2661 her 
gtln öileden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat
ı ~n k~hn1 olunur R--43<)1' 

ZAYi 
fıtanbul: Aksaray askerlik ıu

besinden almış olduğum terhiı 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hülmıil 

JOktur. · 
321 doğumlu İbrahim Etem 

otlu Ahmet Feyd 
8 SUI' 

ilanen tehliğat 

Ankara ikinci Sulh Hu
kuk mahkeme~inden: 

Müddeialeyh: Ankara0da Co
cuk Sarayı caddesinde Yeğen

bey sokağında elyevm ikamet
gahları meçhul hulunan küçük 
Piyer ve anası Manual Hanım 

Müddei: Gülnaz Hanım tara
fından izalei şüyu davasının An
kara ikinci sulh hukuk mahke
mesinde cereyan eden mahke
mesi sırasında: 

Milddei tarafından namınıza 

açılan dava üzerine mahkemede 

hazır bulunmadığınız gibi mil

ba,irin meıruhatından adresini

zi değiştirmiş olduğunuz anla

şılmasına ve müddei bu kere ila

nen tebli.fat icrasını talep etme

si üzerine talep yerinde görüle
rek mahkemece hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesi mucibince namını
za ilanen tebliğat icrasına karar 
veritmit olduğundan karara u
yarak muhakeme günü olan 
2-12-934 pazar aaat 14 te Anka
ra ikinci aulh hukuk mab.keme
alııde buır bulunmanuı 10.umu 
ilaaea bUdlrllk s-sıao 

HAKiMiYET! MiLLiYE 

Operatör 1 

.·ŞevketB. 
Berlinden dönmüş, 

hastalariyle meşgul ol- .~ 
mıya ba1lamı~ il 

~~,_,~11• ·~ .. ,..,., ;:.,a•m•ısl 

Ecnebi bir hanını 
aranıyor 

Ev işlerine nezaret ve 
bilhassa bir buçuk yaşında 
bir çocuğa bakmak üzere 
ecnebi bir hanım aranmak -
tadır. Hakimiyeti Milliyede 
A. M. rumuzuna müracaat. 

8-5181 

Bir Macar Mühendis 
25 sene tecrübe görmüş, 

Türkiyede 8 sene demiryol, 
köprü, tünel, bina, haritacı
lık işlerinde çalışmış olup 
mezkur inşaata ait taahhüt 
işlerinde münasip bir vazi
fe aramaktadır. İhtiyacı o
lanların M. K. Ankara. Pos 
ta kutusu 55. e bildirmeleri 

5 - 5183 

Adliye Vekaleti çatısındaki olukların tamir ve ilave
siyle demir su varillerinin tamiri pazarlıkla yapılacaktır. 
Taliplerin münakasa günü olan 15-11-934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat J 5 te Maliye Vekaleti Milli Emlak 
Müdiiriyetinde müteşekkil komisyona müra.caat edilmesi. 

(3374) 8--5160 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani Cumartesi 

KUSAT GALASI 

Ork••tra: 

KARL."IUH·SAND 

• 

Ankara ValiliPinden: 
Etimesut yatı mektebinir. 5251 lira 50 kuruş muham

men bedelli kuru erzakr kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. Sartnameyi görmek istiyenlerin her gün vilayet 
maarif müdürlüğüne müracaatları ve münakasaya gire
ceklerin kanuni tarifata göre hazrrlıyacaklan akpal ızarf
lan 1 S. 11. 934 saat on beşte vilayet Daimi Encümenine 
\1f"f"tT'fl'1Pn. (~2c;:n 8-4Q84 

1 ktisadi isletmeler Müdürliiiünden 
;; 

Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermayesinin ye -
tiştirdiği aşılı aşısız meyvah meyvasız fidanların mevsi -
min hu1ülü iytibarivle ucuz fiatlarla eski ziraat mektebin
de satılmaktadır. Ankara ikliminde yetiştirilmi~ olan fi
danlardan istifade edilmesi tavsiye olunur. (3324) 

~5099 

Ankara .. .. --·· 
gumr~gu 

Müdürlüğünden 
Müdürlüğümüz ihtiyacı için sekiz ton yerli kok kömürü 

ile bin kilo kuru gürgen odunu pazarlıkla alınacaktır. Pazar 
hk 21. 11. 934 çarşamba günü saat 15 tedir. Vermek isti
yenlerin belli gün ve saatte güvenmeleriyle birlikte Güm
rükteki satınalma komisyonuna müracaatları. (3307) 

8--5076 

Ankara Valiliğinden: 
Merkez ilk mektepleri için 8852 Ura muhammen be• 

delli marangoz eşyası kapalı zarfla münakasaya konul• 
muştur. Şartnameyi görmek istiyenlerin her glin vilayet 
maarif müdürlüğüne müracaatları ve münakasaya ~ 
ceklerin kanuni tarifata göre hazırlryacaklan kapalı zarf• 
lan ıs. 11. 934 saat 15 te vilayet Daimi Encümenine v~ 
melen. (3252) 8-4985 

Ankara Etnograf ya 
Müzesi Müdürlüğünaen : 

Müzemizin orta avlusunun kapatılması ve diğer aksa
mınm tamiratı 10-11-934 tarihinden itibaren yirmi gUn 
müddetle ve kapalı .zarf usuliyle münakasaya konulm111-
tur. İştirak edecek talipler fenni şartnameyi almak için 
Maarif Vekaleti inşaat dairesine mUracaat edebilirler. 
İhale vilayet idare heyeti mübayaa komisyonu tarafmdaıı 
3-12-934 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. (3354) 

S-5124 

~eskin Telefon Komisyonu 
Riyasetinden: 

Cinsi Beherinin muham· Adet Kilopam 
men kıymeti 

Lira K. 
25 lik santral 300 00 1 
Masa telefonu 35 00 5 
2.5 Mm. lik Tel • ı,75 8500 
Fincan maa deve boynu 13 3000 

Yukarda cins ve miktarlariyle beherinin muhammen 
kıymeti gösterilen Telefon ve malzemesine ihtiyaç görill• 
düğünden aleni münakasa usuliyle mübayaası münakasa• 
ya konulmuştur. Ve 17-11-934 tarihinde ihale olunacak• 
trr. Taliplerin yevmi mezkftrda Keskin Telefon komisyo-
nuna müracaatlaı:ı ilan olunur. (3394) 8--5191 

Vı son •od• 
ADIN-ERKEK-ÇOCUK 

GISLllED 
.... ftd,.W 
' Al•--·· ... •· 

GISLAVEO 

~OSONLABI · ··:-:.-:.:·· 
Tlrki1edekl Yerli llalar Puar._..da ._ am•• n.4wa .... 

••t••..,... .,.,.... 

lmtıyu aahibı •e Baımu 
barriri FALiH RIFKI. 1 SiNEMALAR 1 

Umumi neıriyab idare eden 
Yam itleri müdürü NASUHi 
ESAT 

Çaaiırı caddesi clvarıada 
llaiimiyetj llilliye Matbaa 
ttntl• basrlmıftıt. 

1 YENi 1 Hu gece 
Zevk krah!jesi FRANZISKA GAAL'in 
en muhteşem temsili: 

İLKBAHAR RESMİ GEÇİDİ 

Doyulmaz musiki • mütemadi kahkaha.. 
Ayrıca: Dünya bavadialeri. 

1 Buıun, Hu gece 1 KULÜP) 
Şen, şuh, çapkın yıldız CLAMA 
BOW tarafından temsil edilen 

G'UZ.&L FATMA 

Fruwzca ıözlil muhtqem filim. 
Aynca: Dtlnya handisleri. 


