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~ .. Matbuat Umum Mü -
( durlüğünden tebliğ o
J hınrnuştur : 

l Gazetelerde öz türkçe yazı
trın b<l§makale yerinde, bö
ıu1medcn ve öteki yüzlere atıl
~adan yazılmasını Reiıicüm
ur, gazete sahibi arkadaşla

J"tndan dilemektedir. 
t" Gazetenin en btJ§ındaki öz 

j r.ırkçe yazı, siyasi başmakale 
l ?labileceği gibi, gazetelerin dil 
ı ~nhılabına yardım olarak yaz-
1 ı.'kları örnek yazılar da olabi
l ır. 

Bu düzenin gazetelertle, en 
l ll7;Qk 7 gün içinde bcqlıyabile-
1 Ceğini, Rciıicümhur arkadcqla-
I ~~ın özeninden beklemekte- J 
~- ır. 
~ 

- - ~ 

Giinclelik. 

YENİ SEÇll\t 
Cümhuriet Halk F ırkasınm 

'?n grup toplantısında mebus se
Sttn' · r'l ının yenilenmesine karar ve -
1 rnişlir. 

l Türkiye bu sene en iyi iş yıl -
harından birini geçirdi. Hiç bir 
)) uhran sıkıntısı altında değiliz. 
lı ış münasebetlerimiz tamamen 
tnorrnaldir. Millet Meclisi, hükii-

et ve fırka kurumlarının kendi 
aralarında, bu kurumlarla halk a
~8.ıtnda sevgi, saygı ve güven her 
&.tnandan daha üstündür. 

d' O halde neden yeni seçime gi-
1Yoruz? 

d Dünyada herkesin aramakta ol· 
.tnuğu İ•tikrar'ın Türkiyc'de bütün 
n '~ı ile devam etmekte olduğu· 
u reıslerimizin faydalı buldukla

rı h' 
il\ kı~ ~amanda tekrar ispat et • 

e •çın! 
ta Mebuslarımız bir kaç ay son· 

0 
?aten yeniden seçilecekti. Kıt 

d ttaaına yaklaııyoruz. Bizim iç ve 

d~~ •ıyasa şartlarımız ne kadar 
\lt .. ka aunse, dünya ııyasa havası o 

d dar sisli ve bulanıktır. Her yan
Q~\:ehlike çanının sesi geliyor. 
ll'l \ arp olacak mı? Buna ihti
a: Vernıek istemiyoruz. Fakat biz 
~ .. tak kendi işlerimizi düzeltmeğe 
li~· Yetirebiliriz. Başkalar; için e
lık ~.1en gelecek olan, iyilik sağ-

ı emekten ibarettir. 
onu F..ğer bir karışıklık olacaksa, 
deın n ~aktım da biz bilemeyiz. Ma
'ed kİ bugün tehlikelerden bah
l'urk~ e~ ~oğalmıştır. Buna ka~şı 
dott •Ye nın en sağlam hıo..zırhgı, 
e"el kenelik bir istikrara bir gün 
bilir? avuşmaktan başka ne ola· 
llla}'.' Yeni seçimin Mustafa Ke
hUti.i ın T~erine ve fırkasına karşı 
has;ı İ ... urkiye halkının yüzde yü:z 
fUph

1 'R•nı. göstereceğinden asla 
ke.da e etrnıyoruz. Bu bağlılığın bu 
"&.trı r •tlu ve sarsılmaz olarak de
batk jtrnekte olduğunu bizden 
~\l"v:t~rı?~ da öğretmek sadece 

f k rnızı ve iytibarımızı artırır. 
"alq~ hlap rejimleri kurulduğu 
f!~ R~ k er taraf ta ilk uyanan ve 
flipfıea· d~yb'?lan şey, istikrarsızlık 
do~l'\ı 1 l ır. Bu rejim iyi olabilir, 
illi? ~o abilir, fakat acaba sürer '- ı::.n • • 
'-tttlla ıyı dostlar bile bu sualin 
Çell'le-.tın) a llğramasmın önüne ge
J.ı .. 1 ~er D" ~ \ittiittıd · uşmanlar ise menfi bir 

ell'la] .e ısrar ederler. Mustafa 
~etin d·~nkıJabı, 1934 le cümhuri
ror. Si~:d~.ncü meclisini seçtiri . 
tarla aec·tnrn, hatta normal şart-
ehlike]' 1 en ikinci meclisinde 

tı'ıtş sav 
1

1 
hasta Irk devresini atlat

tıirı kökıl a~ilir. Türk cümhuriyeti
tıı ı erı b"t•· ··ık . b w I ttap) • u un u enın agrı • 
arı herafrnıştır. Bunu gösterecek o-

a "' ır~:\l b" . . . d • b" ~ •tıç 1,· ızım ıçın erm ır 
t ~lır1 ~a •~d~n. olmayanlar için de 
starıbuı Y '" hır menfaattir. 

• 15.11.934 

FALiH RIFKI 

Gazi Hz. ile 
Belçilca luralı Hz. 
arasında telyazıları 
Belçika Kıralı Leopold Hazret· 

lerinin yevmi mahsusları münase
betiyle Reisicümhur Hazretleriy~ 
le müşarileyh Kıral Hazretleri 
arasında aşağıdaki telgraflar le· 
ati edilmiştir: 

Belçika Kıralı HQ§metli Üçüncü 
Leopold Hazretleri 

Brüksel 
Yevmi mahsusları münasebe

tiyle zatı hQfmetanelerine en sa
mimi tebriklerimi ve şalııi saadet
leriyle Belçika'nın refah ve ikba
li hakkındaki temennilerimi su-
narım. GAZl M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru Hazretleri 
Ankara 

Vaki tebriklerden ve memleke
tim hakkındaki temennilerden 
dolayı zatı devletlerine teşekkür 
ederim. LEOPOLD 

---------·-.-------
1\1. Pesmezoğlu 
ökonomilc eserimize 
inaıııııı anlatıy,or 

Atina, 17 (A.A.) - Ökonomi baka
nı M. Pesmezoğlu lstanbul'dan buraya 
gelmiştir. 

Yolculuğunun neticeleri hakkında 

gazetecilerle görüşürken, M. Peımez
oğlu Türkiyc'nin uluları tarafından el
de edilen ökonomik eser hususunda de
rin havranlığını bildirmi~tir. 

Her gün sabahlan Ankarada çıkar 

Mecliste 
Büyük Millet Meclisi, reis vekili 

Esat Beyin reisliğinde toplanarak, hu
dut ihtilaflarının tetkik ve halline dair 
Türkiye - Sovyet Rusya ittihadı ara· 
sınd ki mukavelenin yeniden altı ay 
uzatı lması hakkındaki protokolun tas
dikine dair kanun layihasmın birinci 
müzakeresini yapmıt ve perıembe günü 
saat 15 te toplanmak üzere dağılmııtır. 

•••• 

Sak.o meselesi 
' hallediliyor mu ? 

Cenevre, 17 (A.A.) - Şako ibtilafile 
uğraıan 22 azalı komite dün saat 10 
dan itibaren saat bire kadar hemen fası
lasız toplanmış ve fakat 20/ 11 tarihin
de toplantıya davet edilen fevkalade 
asambleye verilecek olan rapor ve tav· 
siyeleri tamamen hazırlamağa muvaf
fak olamamıttır. 

Bununla beraber, Çekoslovakyanın 
'Paris sefiri M. Asvuskin'in başkanlı

ğında bulunan komitenin çalışması eyi 
bir yolda gitmekte ve bazı tavsiyeler 
ile anlatabilme umulmaktadır. Bu tav
siyeler, muhasemahn durdurulması gay· 
ri askeri bir mıntnka ihdas ve icap eder
se Lahnye'ye de müracaat edilmek sure
tile Bolivya ve Paraguay arasında doğ
rudan doğruya yeniden kunuşulmıya gİ· 
rişilmesi hakkındadır. 

Komitenin bugün raporunu bitirece
ği umulmaktadır. -·-.-
Tevfili Rüştü Bey 

Belgrat, 17 (A.A.) - Tevfik Rüıtü 
Bey ve maiyeti dün akıam Cenevre•ye 
gitmek üzere Be!gra:.'tt.n a)"ı'Jlm•:t•a. dır. 

Atina Elçimizin 
Gazetecilere 
söyledil{leri 

.1 tina Elçimiz Ruşen Eşref Bey 

Atina, 17 ( A.A.) - Atina ajansın

dan: 

Türkiye sefiri Ruşen Eşref Bey dün 
gazetecilere ıu beyanatta bulunmuştur : 

"- Her şeyden evel vazifem, muh· 

terem selefim Enis Bey tarafından takip 
edilen siyasete devam" etmektir. Feyizli 
ve hakimane olan bu siyasetin hatları 

büyük şefim Gazi Mustafa Kemal'in ya
ratıcı dehası, nurlu ve kudretli eli ile 
cümhuriyet hükumeti tarafından çizil
mi§tir. Büyük şefimin düsturu sizce 
malumdur: "Vatanda sulh, dünyada 
sulh,, bu düsturun ihtiva ettiği siyaset 

(Sonu J. üncü sayılada ) 

. Hollanda tayyarecileri şehrimizde 
Londra -Melburn yarışının iltlncileri bugün Ankaradalar 

BÜyük yarı~tn ikincileri M. Parmentier 
ve M. Mol 

Londra .. Melburn arasında 
18900 kilometre üzerinde yapıl
mıf olan büyük hava yarıtrnda 
ikinci gelen tayyareci Parmantier 
ve Mol bugün saat on birde tay
yareleriyle Bağdat'tan §ehrimize 
geleceklerdir. Tayyare K. L. M. 
hava nakliyatı şirketinin malıdır 
ve Hollandada F okker f abrikasm-

Londra • Melburn yarışında ikinci 
D. C. tipi 

da yapılmakta olan Duglaı D. C. 
tipindedir. Tayyarenin on dört 
yolcu ve iki tayyareci, bir telsiz
ci ve makinist taşıyabildiğini ve 
bu yükle saatte vasati 295 kilo
metre sürat temin ettiğini öğren
dik. 

Tayyarecilik için bir zafer olan 
bu son yarışta saatte vasati 300 
kilometre sürat elde etmit olan 

o . 
~ASYA 

_ .. -c .... 
- ..... Dl ... 

AFRİKA 

gelen K. L . M.'in Fo1rker • Duglas 
tayyaresi. 

ikinciler ıehrimizde tayyareciler 
ve hava sporu ile alakadar olan 
zevat tarafından karşılanacaktır. 
Karşılamaya ittirak etmek İstiyen 
zevatı saat ondan itibaren Tat
han önünden hususi otobüsler 
tayyare meydanına tafıyacaktır. 
Karşılamaya herkes ittirak ede
bilecektir. 

ı..ot-toftA. 
'tJ.14. 

Dört köşeler: Mecburi durak yerleri: 11. - Bağdat. 111. - Allahabat. IV. - Sirıgapur. V. - Darvirı. VT. - Şarlövi. 
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PAZAR 

Her yerde 5 kuruş 

ÖZTÜRKÇE 

Dil yolunda 
Dofru doğru yürüyonun, yok kurulu 

bir pusum 
Görüyorum ben önümö, batımda var 

bir usum 
itte size arkadaılar kısaca bir lakırdı 
(Millet) demem timdensonra varken ün

lü (ulus) um! 

" ,. ,, 
Terslik etmek sevmez içim, dik kafAh 

değilim. 

Apaydınlık duruyorken ama benim fU 
dilim, 

Yabancının biçağiyle ebnem ·onu bin 
dilimf 

(Bilim) varken (Bilgi) varken demem 
arbk ben (ilim) f ,, ,, ,, 

Yiğit gibi yürürsen sen bırakıp da utana 
Kolaycacık iyi olur canındaki fU uncı. 
Ülkülerin arkasında tanımanan uaancr 
BugÜn olsun, yarın olsun duyacaksın 

JcnrancL 

" ,, " 
Doğruluğa, iyiliğe, güzelliğe durma tap . 
Tatlılıkla konuı oğul, olma acı, olma fapf 
BoıboıunR tek bir günün geçmeıin fU 

acun da 
Ululuğa temeller kur, gÜzelliğe yapı yap! 

" ,, ,, 
Sevgilerim için beni çekmeyiniz sorguya 
Sanmayın ki içimdeki benim çorak bir 

hmçtırı 

Yalansız bir gönül verdim ben bu yalçın 
duyguya 

Bence onu sevememek, türk oğluna &a .. 
yınçtır. 

" ,, " 
Batım belki karanlıktır, ıtık azdır 

özünde; 

Ancak ıunu biliniz ki gönlümde bin gü
neı var. 

Ne kara var, ne deniz var can eYİmin 
gözünde 

Ama o bir köpürdü mü ne de ona bir ~ 
vart 

FAZIL AHMET 

Marsilya suikasti 
Yugoslavya muhtırast etraf ındı 

Pariı, 17 {A.A.) - Yugoılav
ya'nın uluslar kurumundaki daimi 
murahhası M. F otiç, Dıt itler Ba
kanı M. Laval'le uzun müddet gö
rüştükten sonra dün aktam Ce
nevre'ye yollanmıştır. Bu görür 
mede bilhassa Yugoslavya'nın 
Marsilya cinayetinin başlangıcı 
hakkındaki muhtırasının görütül· 
düğü zannedilmektedir. 

Pavliç'in iddiası İngiltere'de 
alaka uyandırdı 

Londra, 17 (A.A.) - Belgrat 
tahkikatının ortaya çıkardığı me
suliyetlerin Uluslar Cemiyetinde 
konuıulması düşüncesi burada ih
tiyatla karşılanmaktadır. Zira 
bunun Avrupa yalıtmasına zarar 
verebilecek bir gerginlik doğur
masına müsait müfrit neşriyata 
yol açacağından korkulmaktadır. 

Buna kan11lık Pavliç'in iddia
sına büyük bir ehemmiyet veril· 
mekte ve Roma hükumetinin, ad· 
li tahkikatın eyi bir neticeye var
masını temin için, buna muhale
f et etmemesi temenni edilmekte
dir. -···-·--
Avusturya bakanları 

Romada 
Roma, 17 (A.A.) - Avusturya baş

vekili ve hariciye bakanı buraya var
mıt ve istasyonda M. Musolini tarafın
dan selamlanmıılardır. 

İlk konuşmalar yapıldı 
Roma, 17 (A.A.) - Avusturya bttt 

vekili M. Şuınig ile M. Muıolini arasın 
daki ilk konuıma bu sabah Venedik 18• 

rayında olmuttur. Bu konu,mıya Avus
turya hariciye bakıuu da i,tirak etmiştir 
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DIŞARDAN GELEN SON-~ HABERLE . 
Jt'RANSA'DA 

Sar için M. Laval'ın 
sözleri 

Paris, 17 (A.A.) - Dıt işler bakanı 
M. Laval ayan hariciye komisyonunda 
demiştir ki: 

"- Fransız hükumeti mesuliyetini 
Uzerine aldığı menfaatleri korumak va
zifesile mükelleftir. Fakat meselede hiç 
bir gizli fikri yoktur. Antlaşma Sar ara
zisi halkına üç anlaşmadan birini seç
mek suretile mukadderatını serbestçe 
tayin etmek hakkını vermek istemiştir. 
Bu antlaşma halka seçimin serbest, sa
mimi ve gizli olacağını vadetmiştir. 

Fransız hükumetinin endişesi ulus
lar cemiyeti konseyi ve onun kurumları 
tarafından tesbit edilen zımanlann mü
essir surette temin edilip edilemiyece
fidir.,, 

Dış işler bakanı bundan sonra şark 
antlaşması hakkındaki fransız - leh gö
rüşmcll'rinin ana 'ıatlarını izah ederek 
konuşmaların dostane mahiyetini teyit 
etmiş ve umumi barış için Avrupa şar
kında ve hatta Asya uzak şarkında dost
sa bir anlasmıya varmak umudunu izhar 
eylemiştir. 

Komisyon namına reis M. Berenger 
bu tebliğlerinden ötürü bakana tesck
kür etmiştir. 

M. l..aval Cenevre'ye ,;diyor 

Paris, 17 (A.A.) - Dış İşler Bakanı 
M. Laval Şako anlaşamamazltğı konuş 
malarına katışmak üzere pazartesi gü
nü Cenevreye yollanacak ve bu suretle 
Uluslar Cemiyeti konuşmalarına gir
mek için belli edilmiş olan tarihten 
daha önce orada bulunacaktır. 

M. Laval dün sabah Avusturya elçi
ıini kabul ederek Fransanın Avusturya 
istiklali hakkındaki vaziyetinde hiç"bir 
oeğişiklik olmadığını temin etmştir. 

Avrupa sıyasası ve M. Laval 

Paris, 17 (A.A.) - Dış işler baka

nı M. Laval dün ayan dış işler komis
:ronunda Avrupa sıyasası hakkında 

meclis komisyonundaki sözlerini tek
rar ettikten sonra Sar meselesiyle uğ
raprak ilçler komitesinin Roma konuş
malarından bahsederek, franau istekle
rinin mezkur komitede kabul edilmesi 
çok muhtemel bulunduğunu söylemiş
tir. Komite bu husustaki kati raporunu 
21-11-934 te açılacak olan uluslar ce
miyetine verecektir. 

)f. I•'Jan<lcn Roma'ya gitmiyecek 

Paris, 17 (A.A.) - Salahiyet sahibi 
mehafil M. Laval'ın Roma yoJculuğun
da Başvekil M. Flanden'in M. Laval'le 
birlikte Romayı gideceği hakkında ga
zetelerde çıkan haberleri tekzip etmek
tedirler. 

~I. Löhr(in tayyare ı-ergisini açtı 
Paris, 17 (A.A.) - Dün Reisicüm

hur M. Löbrön en güzel fransız, alman, 
ingiliz, çek ve leh mallarını ihtiva eden 
ııluslararası tayyare sergisini açmıştır. 

Tayyare sergisinde Sovyet 
pavyonu 

Paris, 17 (A.A.) - Hava sergisinin 
ıovyet pavyonunda Çelyuski'nin 29 yol 
cusunu kurtarmağa muvaffak olan pos
ta tayyaresi ile yükseklik şampiyonu 

!stratosfer balonunun sepeti nazarı dik 
kati celbetmektedir. Bundan başka tay 
yareciliğin tarihine ait çok enteresan 
bir eser vardır. 

Paris'te erkekler kıyafeti 
komitesi kunıldu 

Paris, 17 (A.A.) - Paris'te "Eı·kek 
kıyafeti" komitesi isminde bir komite 

lnmılmtıftur. 
Bu komite dün verdiği akşam ziya

fetinden sonra matbuata programının a
na hatlarını izah etmiştir. Bilhassa 'ti· 
yatro ve artistik aüvareler için süva:.-e 
elbisesine umumi bir surette dönüJme
ei mevzuu bahistir. 

Kıral Aleksandr'm 
yüzünün kalıbı 

P.aris, 17 (A.A.) - Yugoslavya el
çiliği K.ıral Alek~r'ın yüzüniln ka· 
Jıbını Paris fthriae armqaa etmittir. 
ıo. 1 ı. 1934 tarihinde çok kalabaltk bir 
halk bu kalıbın öniiııdea aewıittir. 

ITALYA'DA 

İtalya· A vnsıurya 
dostluğu 

Roma, 17 (A.A.) - Avusturya baş
vekilinin M. Musolini ile görüşmesi do
layısile lstefani ajansı İtalya - Avus
turya münasebatınm sürprizler bekle
miyecek derecede sağlam ve dostane ol
duğunu bildirmektedir. 

Bütün gazettler bu yolculuk hakkın
da tefsirlerde bulunarak iki memleket 
arasındaki dostluğun devamını ve fakat 
yolculuğun Avrupa sıyasasma hiç bir 
şey katmıyacağını yazıyor. 

Ciornale Ditalya gazetesi diyor ki: 
.. İtalyan sıya~ası eyi komşuluk ve 

Avrupa'nm sıyasa ruhudur. İtalya biz
zat kendisi için Avusturyada hiç bir JCY 
beklememektedir. 

Avusturya - İtalya 
görüşmeleri 

Roma, 17 (A.A.) - Avusturya Baş
vekili M. Şuşing ile M. Musolini ara
sındaki ilk konuşmalar, bu sabah Vene. 
dik sarayında olmuştur. Bu konuşma
da Avusturya Dış Bakanı da bulun
muştur. 

1 F.llfST AN'DA 

Havyar sandığından 
çıli.an çocuk 

Varıova, 17 (A.A.) - Sovyet sını
rında bulunan Stolpci istasyonundan 
bildirildiğine göre sovyetlerden gelen 
havyar sandıkları vagondan indirilirken 
bunlardan biri kazaen yere düşmüı ve 
açılmı§tır. Orada bulunanlar hayret 
içinde şunu görmüşlerdir: Havyar kutu 
lannın arasmda boylu boyunca yatan 15 
)'llflannda bir erkek çocuk, bu sandık 
Smolensk'ten geliyordu. Çocuk bitkin 
bir halde bulunduğundan bu garip yol
culuk usulü hakkında henüz izahat ve
rt>memİJtİr. 

' 
l~ehiı;tan'da hir tuzla kapatıldı 

Varşova, 17 (A.A.) - Lehistan taz
lalarının en büyüğü olan Bochnia tuz
lası her ihtimale karşı kapatılmıştır. 

Bu tuzlada çalışan işçiler grev yapmak 
ve tuzlayı ele geçirmek fikrindedirler. 
İşçiler, ücretlerin indirilmemesini is
tiyorlar. 

ARNAVUTLUK'TA 

Yunan - Arnavutluk anlaşama
mazlıiiı hakkında arnavut 

gazeteleri ne diyor? 

Tiran, 17 (A.A.) - Arnavutluk mat
buat bürosundan bildirilmiştir: 

Besa gazetesi, hususi mekteplerin 
devlet tarafından idaresi hakkındaki 

son düzeltilmenin kati surette tatbi
kiyle meşgul olarak, hükumetin maa
rif' sahasındaki faaliyetinin bu sene 
pek mühim olduğunu, mekteplerin ço
ğaltıldığını, muallim kadrosunun dü
zeltildiğini yazmakta ve nihayet bu 
kadar mühim bir düzeltilmenin başlan

gıcında içtinabı kabil olmıyan ve an
cak tatbiki sırasında görülen teknik 

mahiyette bazı noksanların da kaldırı
labildiğini memnuniyetle tesbit ve mü
şahede etmektedir. Bu noksan ekalli-

yet mektepleri hakkında da vaki olmuş 
ve bu hal bazr yunan mehafili ve mat
buatı tarafından arnavutluğun uluslar 
cemiyetine verdiği 1921 beyannamesi 
nin 6 ıncı maddesini bozar şekilde gös
terilmeğe yol vermiştir. Hakikatte, yu
nan azlığı bu maddenin mana ve şümu
JU içinde bütün haklarından tamamen 
istifade etmektedir. 

ULUSLAR CEMİYETi , 

YugMlavya, Uluslar Cemiyetine 
müracaat etmedi 

Cenewe, 17 (A.A.) - Marail
ya auikaati ıiyaaal cephelerinia 
nızMmeye konuhnaıı yolunda 
ıimdiye kadar Yugoslavya tara· 
fmdan hiç bir iıtek olmamqtır. 

tNGlLTERE'DE 

Alman tehlikesi ve 
İngiltere 

Londra, 17 (A.A.) - M. Winston 
Çorçil radyoda söylediği bir nutukta 
Alman tehlikesinin çoğalmakta ve yak 
la~kta olduğunu bildirerek, büyük 
Britanya'nın Avrupanın en kuvvetli ha
va devleti olması gereklendiğini söyle
miş ve : 

"Ya teslim olmalı, yahut hazırlan
malıyız" demiştir. 

Deniz konferansınfla murah
haslar cevap bekliyor 

Londra, 17 (A.A.) - Gazete haber
lerinin aksine olarak Japonya'nın ceva
"bı gelmemiştir. Japon mehafili bu ce
vabın İngiliz-amerikan konuşmaları hak 
kında Japon Elçisi tarafından çekilen 
telgrafın Tokyoya varması üzerine ge· 
ri kaldığını zannetmektedirler. 

Diğer taraftan Amerika murahhas 
heyeti de Vaşington'a sorduğu sorgula
ra pazartesi gününden önce cevap bek
lemiyor. Her iki murahhas heyeti de 
hükfunetlerinin İngiliz istekleri karşı
sındaki tutıa<:akları yolun diğerinden 

önce söylemekte fayda görmediği aşi
kar addedilmektedir. 

Japonya'dan cevap geldi 

Londra, 17 (A.A.) - lngilterenin 
deniz konuşmalarında orüt bir hal tarzı 
bulmak için Japonyaya yapmış olduğu 
tekliflerin cevabı Tokyodan Japon mu 
rahhas heyetine gelmiştir. Heyet bu 
cevabı tetkik etmektedir ve birkaç gü
ne kadar İngiltereye bildirecektir. 

Londra mehafilinde hakim olan ka
naata göre, bu cevap, müzakerelerin 
müspet bir netice vereceğini ümit et
tirecek mahiyette değildir. 

Amerikalı tayyareci Londra' da 

Orly, 17 (A.A.) - Londra-Melburn 
yarışına girmiş ola.n amerikalı tayyare
ci Rayt - Wright dün Kalkut~dan 
buraya gelmiş ve bu sabah Londra'ya 
yollanmıştır. 

Derhi koşusunda kazanan atlar 

Londra, 17 (A.A.) - Büyük "Derbi" 

koşularında 21 at içinde BJank birinci 

gelerek müşterek bahiste ikiye onbir, 

J oane Dream ikinci gelerek altıya yüz 

ve Celesti.a City de Ugüncü gelerek bire 

yirmi ve~iştir. 

lngiltere'nin müdafaası için 
düşünülenler 

Londra, 16 (A.A.) - Lortlar mecli

sinde Lord Mottistone hükumetten de

niz, kara, hava kuvvetleri için gereken 
asker sayısının tayin edilebilmesi için 
imparatorluk ulusal miidafaa icaplarının 
tespitini istemiştir. 

Harbiye Bakanı Lord Hailsham, asri 
terakki ve inkisafın ve kara müdafaa.sı 

ihtiyaçlarının eh azalmadığını s~ylemiş
tir. 

Saffı harp krovazörJeri, harp filosu
mın esaslı unsurudur ve bunlardan kad
ro harici zamanı yaklaşanların yerine 
mümkün olcuğu kadar yenileri yapılma 

lıdır. Harp içinde yapılmış olan kruva
zörler yerine yenileri yapılmaktadır. 

Bugünkü değişikliklere göre, deniz 
yollarımız için gereken kruvazörlerin sa 
yısına dikkat edilmelidir. Lord Hails
ham, deniz konferansının gelecek sene 
toplanabileceğini umut etmektedir. 

Bir sorguya cevaben Lord demi§tir 
ki : 

- M. Baldvin hududumuzun Ren lu

yılarında olduğunu söylediği zaman, Av 

rupa'da İngiltere'nin muhakkak bir an-

nevt düşmanı mevcut olduğunu söyle
me k istemişti. M. Baldvin bombardnnan 
tayyarelerinin yapacakları hücumların 

müessir ve şiddetli olmalannda hücum 
merkezlerinin yakınlık ve uzaklığının ge 
niı ölçüde rol oynadığını dütilnüyordu. 
Hücum mer~ezi ne bdar uzak olursa 
kendi tayyareJerimizin düşmamn yolla
rını kesmeleri o kadar çok ihti~I içine 
girer. 

BİRLEŞİK DEVLETLERDE 

Birleşik devletlerin 
yeni ökonomik planı 

Vaşington, 17 (A.A.) - Ulusal ö
konomik planı bazırlamıya memur edi
len komisyon raporunu neşretmiştir. Bu 
raporu, Reisicümhurun da beğendiği 

söyleniliyor. Komisyon, sovyct, japon, 
nazi ve faşist ökonomi sistemlerini tet
kik etmiş ve bunlardan hiç birinin A
merika'da tatbik edilemiyeceğine karar 
vermiştir. Ancak, komisyon ökonomi
nin tanzimi işinin hususi teşebbüslere de 
bırakılnmıyaci\ğı neticesine Tarmıştır. 

Komisyonun kanaatine göre hususi 
teşebbüslere hükumetin karışması . •ru· 
ridir. Çünkü hususi teşehbüs!"'r tarafın
dan tanzim olunan ve ynlnı~ kendi men 
faatlerini gözeten plônlar ekseriya fela
ket! .. netieelenmrktedir. 

İnsul'ün muhakemesi 
bitiyor 

Şikago, 17 (A.A.) - Samuel İnsul 
ile suç ortaklarının muhakemeleri bit
mek üzeredir. Jiiri heyeti ayın 22 sinde 
konuşmalarına başlı)acaktır. 

Silahsızlanma konf••ransmda 
ingiliz murahhası 

Vaşington, 17 (A.A.) - M. Norman 
Davis silahsızlanma konferansı büro
sunun toplantısında hazır bulunmıya

caktır. Amerika'nın deniz konuşmala
rındaki mumessili Londra'da kalacak 
ve Cene"{e•ye onun yerine İsviçre Se
firi M. Hugh Vilson gidecektir. 

Çin Amerika'ya gümüş 
~öntleriyor 

Nevyork, 17 (A.A.) - Çinde gü
müş çıkarılması üzerine resim konuldu· 
ğu tarihtenberi ilk defa olarak, dün bu 
memleketten 500 sandık gümiif gelmiş· 
tir. Nevyork'taki piyasanın 1929 dan
beri en yüksek rakam olan 55 çenti 
bulması bu resme rağmen Çin ihracatı
na müsait bir vaziyet doğurmuştur. 

Amerika bakırı-toku azalıyor. 

Nevyork, 17 (A.A.) - Birinci teş
rinde bütün dünyada bulunan arrtılmış 
bakır stoku 6.700.000 kilo azalmıştır. 
Amerikan stoku 11.500.000 kilo eksil· 
miş, buna karşı ecnebi stokları 4 mil
yon 750 bin kilo artmıştır. 

Deniz konuşmalan boşa 
çıkar"a ..• 

Vaşington, 17 (A.A.) - Amerika 
Hükfımeti, Londra deniz kon.u~maları 
boşa çıktığı takdirde iş birliğinde bu
lunmak üzere İngiltere Hükfunetinden 
bazı teklif'ler almıştır. Reisicümhurla 
görüşmek üzere hareket etmiş olan dış 
isler bakanı M. Hull bu meseleyi M. 
Ruzvelt'le konuşacaktır. 

Zencilerin asılması geri lnrakıldı 
Nevyork, 17 (A.A.) - Alabama tem

yiz mahkemesi 7. 12. 34 tarihinde idam 
edilecek olan zenci Patterson ile Mor
risin idamlarını tecile kar.ar vermiştir. 

l\IACARlSTAN'DA 

1\1. Ilitlcr, 15 sene önce Peşte) c 
giren anıiralı kutladı. 

Peşte, 17 (A.A.) - M. Hitler Ami
ral Horti'ye bir telgraf göndererek mil
li ordu başındl Peşteye girişinin on 
beşinci yıldönümü münasebetiyle al
man milletinin hararetli tebriklerini bil 
dirmiştir. Amiral Horli, alman mille
tinden bu kadar hararetli bir dostluk 
nipne!!i almakta büyük bir sevinç ve 
memnuniyet duymakta olduğu cevabını 
vermiştir. 

AVUSTURYA 'DA. 

Avusturya Ticaret Bakanı 
Budapeşte' den döndü 

Viyana, 17 ( A.A.) - Avusturya -
Macaristan ökonomik konuf!D8larını iyi 
1ıUretle neticelendiren ticaret bakanı 
Budapqte'dcn ,eri dönmüıtnr. 

DE(;IŞIK HABERLER 

Yugoslavya' dan 
çıkanlan macarlar 

Belgr;ıt, 17 (A.A.) - Salahiyet ~ 
bibi mel>afil bazı macarların sü.rilJlllC 
katiyen tıahsi değerde olduğunu ve 11• 
carista1''daki heyecanın sürülenler aı• 
sında :Rudapeşte dış İşleri Bakanlığın~ 
yükse-le memurlarından birinin kardt 
de b•ılunma!ından ileri geldiğini bildi
riynrl<?ır. Pasaportları yolunda olrnı~ 
yalnız 30 kadar macar tebit edilmiştife 

Makedonya ihtilal komitesi 
raporlarının iç yiizü 

Sof'ya, 17 (A.A.) - Makedonya ila
tilal komitesi merkezinde ele geçen "' 
zabıta tarafından tetkik edilmekte o ... 
belgelerden bah~den bazı yabancı P 
zeteleri bir takım yabancı phıılar 9' 
elçiliklerin bahiı mevzuu olduğunu f-' 
makta iseler de bu belgelerde böyle ı;it 
şey yoktur. ~unlar komitenin iç -" 
lcrinden ve kurumun ayrı grupları .,. 
sındaki uğraşmalara ait rapo.rlardan i1'I' 
rettir. 

t~panya ihtilaldlerinin 
muhakemesi 

Madrid, 17 (A.A.) - Kanunu e.,,t 
zımanları mahkemesi toplanarak 1'r 
talonya üyesi hakkında hüküm verıoel 
salahiyetini haU: olup olmadığı mesel• 
sini milzakereye başlamıştır. 

Cümhuriyet miiddeiwnumisi ile ~ 
nunların avukatları mahkemenin ..ı' 
hiyet kararı vermesini iatemiılercli" 
Aksi takdirde davaya askeri mabldl' 
meler bakacaklardır. 

Bir fabrikatör ortadan kay~ 
Poznan, 17 (A.A.) - Szamotuly'deıl 

bildirildiğine göre oradaki k&nUr fat1' 
rikasının mUdUril ve ba'Jıca hisse _. 
netlerine sahip bulunan franıız tdıflll' 
sından Hanri Borah ortadan kay~ 
muştur. Matbuat, birçok karşrlrkaı• sc:• 
imza eden ve amelenin baı.mı ~ 
yen mumaileyhin Fransa'ya kaçtıfd" 
zannetmektedir. 

Müddeiumumi meseleye el koycrı..r 
tur. 

Avrupa hanşının temel dire~ 
Bertin, 17 (AA.) - İaşe Bakanı • 

Barre, ecnebt köyliileri mümessiller~ 
Cenevre iş bürosu murdıhaslarını ~ 
bul ederek demiştir ki : .. BugUn r 
rişan bir halde bulunan ökonomik V,; 
yet ancak ekim esası üzerinde dili~ 
bilir. Her memleket bu mesel 

kendine uygun bir yolda hallcttn~lİ~ 
Avrupa barı'ı köylülerin elbirlıi1>' 
çalışmasına bağlıdır. 

Belçika kabinesi 1ıala 
kurulamadı d) 

Brüksel, 17 (A.A.) - Resmen~ 
rildiğine göre, M. Jaspar yeni k~·. Jsl" 
kurmak vazifesinden afieditmesıPI Jeti 

raldan dilemiştir. Anla§Jldığına " 
M. Jaspar kırala bir kabine listesi~,... 
miş, fakat kırıl bu li&teyi ~ 
tasvip etmemiştir. 

ispanya' da siyasal bu}ınlll 
yeniden mi başlıyor? P~ 

Madrit, 17 (A.A.) - Halkçı "'~.i 

fırkası .uaunı etrafında tophy•~ 
yet yalnız M. Löru'dur. Zire ~ 
ekimcilerin siyasal kuvvetini ve ,_ 
nn hükfunet ve parlamento çokhl~ 
zerindeki tesirlerini yeniden aıeY~ 
koymaktadır. Bu fırka her gilO -" 
kaJJerden bir tramım daha=~ 
betmektedir. Kabinenin ., 

olan mevkii katı g8rünmemekt• ~ 
kında mühim ıiyaal hadJ.e1ef 
aanıhnaktadır. 

BU GECE AÇIK ECZAll~
Adli1e Sarayı ~ 

ANKARA 

eezahaıtM1dfr. 
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farı - ıi:wısi .......... . . 

Gü7~l sanatlar işi 
da. ll~yük Önderimiz, bu yılki nutkun-

• iUzel sanatlara geniş bir yer ayırdı. 
On Yıl cümhuriyet bayramında ortaya 
~lığı ileri ve yüksek kültür şiarı da ku
lt klarımızda çınlamaktadır. Fakat bun-

rı kirn başaracaktır ve nasıl başara
taktır? 

Kim ve nasıl derken hiç bir zaman 
tahıatarı kastetmiyoruz. Teşkilatr, ka· 

?'atları, parayı kastediyoruz. 
lca llugün, gözümüzün önünde, iki Ba-

nlılı:, kendilerine yeni bir kurum, ye-

ni bir düzen vermekle meşguldür: Öko
llornj ile Nafıa Bakanlıkları, eski duru
lllun baştan aşağı revizyonunu yaptık
tan sonra yeni gerekliklere göre yeni şu-
bcte • • · · la r açıyor1ar, yenı sıyasalara gırışıyor-

r Ve, gerekiyorsa, yeni müsteşarlıklar 
kuruyorlar. 

Bizde, genit manada kültür daha 
darc. manada güzel sanatlar denince, 

lbevcudun tanziminden ziyade olmıya· 
~n Yaratılması mevzuu bahistir. Musi-
~~ • ~1 ını Yaratmak istiyen, halk prıu an 

İle çeıitli modern besteler arasında ken
tline t4*nik bir geçit noktası bulmağa 
... tıcl>ur olan, tiyatro hayatını yaptmak 

~tiyen, türk Z"vkini biitün sanat çevre
tl'İndc güvenilir ve kıvanç verir bir 
ta11ıılararası değere çıkarmak istiyen Mr 
tnillet, bütün bu i§leri, mevcut insan 
trlalzemeıile başaracağını umsa bile 

tlıevcut usuller daha dogv rusu usulsüz
l''k 
u ler ve mevcut kurumlar daha doğru-

1" kurumsuzluklar ile başaramryacağını 
Önceden kestirmelidir. 

Şüphe yok ki bütün bu işlerin toplu 
01ıtrak akncaklan nokta Maarif Veka

letidir. Gene cümhuriyet maarifinin 
lllusa tahsil ..;e terbiye vermek bakımın· 
dan şimdiye kadar ne kadar büyük 

emeklere giriştiğini biliyoruz. Ve bu
~un gereken tetkilatı ve nizamatı oldu
tunu da~iliyoruz. fakat genel kültür 

iılerj ve güzel sanatları için, bakan
lıkta bir müdürlük ölçüsünde olsun bir 

'-'erci bulunmadığını da biliyoruz. 

l'iirlı:iye'nin bütün kültür ve güzel 

'-n.ttal' işini gerektiği gibi hem yarat

lllak, hem yaymak, hem de ulusal yafa

)ııın daima ön planında tutmak için, 

la.lkanlığa yeni bir teşkilat kanadı ek

lerneğe lüzum vardır. Bu kader genel, 

hu kadar biribirine bağlı olmakla bera

her ayrı ayrı alınınca birçok belli başlı 
leşkiliı.ta muhtnç olan işleri tanzim ede-
hitrne'- · • M ·f B k 1 ~ ·· t le' " ıçın, aarı a an ıgına mus a-
dıl bir nıiıst11ışarlık eklemeğe lüzum var-
ır. Bir 11 ıüsteşarlrk ki, ilk orta-yüksek 

lılhsiUe mesleki tahsil işlerini mevcut 

Ola.na bırakarak, kendisi, güzel sanatlar 

'k~dernyamız, müzik nkademyamrz, ti-
tatroJ.. .. 1 . . b••t•• b 1- "rnnız, muze erımız ve u un un· 

ta bağlı olan teşkilat, koruma ve 
11

"
0

Pagancfa işlerile uğraşacaktır. 
lltl l)~~a, bir müdürlüğün yahut bir ge

ll'ıudürlüğün başaramıyacağı kadar 

~~İf Ve çeşitlidir. Ve, kendini kavrıya
~ek ribi eyi tasarlanmış bir teşkilata -.e 

ta rnercie bağlanabilmesi için, ortaya 
l>tan, 1 k "t ~ 0 ara konmıya ve toptan mu a-

~ı· edilrneğe ihtiyacı vardır. Bütün in
~- •klerife b··t·· • • • k t 1 ·ıe ';t\l • u un gırıntı ve çı ın ı an • 
i• •a.rıat !Uhesinin nasıl yaratı1abilece-
•tıden kA 

tıı. • •Ynı şubede çalışacak sanat a-
tı llaıı) Para kazanacağına ve nasıl ya-

hbilece ~. • 
~ gıne kadar. Bu sanat şubesı-

'lit k1urulmasından aynı şubeye ait fa. 
et erin • h 1 v l .. .. 

t\itllı . genış a k yıgın arına gotu-
CSın.. ) d• ·1 • bı. le d ~ Yayı rnasına ve sev ın mesı-
ll ar. 

BURHAN ASAF ----·----
u~:versitenin 

Yeni enstitüleri 
"i~':a:;hu~ 17 (Telefon) - Üniversite

""" ~ 7aı ve ikbsadi enstitüler bu ak
l?.ao Çt dı, Dersler saat 16,30 dan 

• kadardır. 

Ceıaı 
''~Nurullah E!-'at Bcvler 

t htı~iin geliyorlar . 
lt •tanbul • 

&at bak • 17 (Telefon) - Yunan ik-
telel\ İk a.nı M. Pesmezoğlu ile buraya 

~tıd8 5 .. lısat Vekilimiz Celal Bey, ya
"4lt._h t urner Barık umum müdürü Nu-

"ta1c.~ .. 'Y•at .~ey olduğu halde bu akşam 
• dCllldü. 

.HAKiMiYETi MiLLiYE 
=ı 

Şehir y Taşra 
Sehitler Al)idesi ve 
' Konservatuvar 

Bina~ı 
İstanbul, 17 (Telefon) - Şeh7ad'!ba

şrnda ynpılncaı< konservatuvar bi'1asile 
16 mart şehitleri ab;drsi için açılan ek
siltme, ayın yirmi bcş:nden bao:lam-.k 
üzere bir ay daha uzatıldı. Bngüne ka
dar bu işleri yapmak için 300 kadar mi
marın şartname aldığı ö~renilmiştir. 

I 
Soförl••r cf'miyc·ti seçimi 

ı:tanbul, 17 (Telefon) - Esnaf ce
miyetleri murakl\be bürosu, şoförler ce
miyetinin yaptığı seçimde yolsuzluk o
lup olmadığını araştırdı ve seçimin yo
lunda yapıldığını alakadarlara bildirdi. 

Edimc'nin kurtulu~ bayramı 
İstanbul, 17 (Telefon) - Bu ayın 

yirmi be,inci günü Edirnenin kurt-ıluş 
bavramı olduğundan bayramda bulun
mak üzere Edimeye 40 hukuk talebesi 
gidecektir. 

Soy adı kanunu i<;in 
Başvekaletin tamimi 
Soy adı kanunu 2 son kanun 

1935 gününde meriyete girecek
tir. Baıvekalet bu münasebetle 
devlet teıkilatma bir tamim yapa
rak halkın yazım başlangıcında 
bu işe sarılmalarını temin ıçm 
münevverler tabakasının ve bil
hassa bu tabakanın büyük bölü
ğünü teşkil eden memurların bu 
iste de önayak ve halka örnek ol
maları için sen kanun 1935 sonu
na kadar memurların soy adlarını 
seçip nüfusa yazdırmalarını bil
dirmiştir. 

Devlet Surasına verilmiı olan 
soy adı nizamnameleri projesine 
göre söyleyişte ve yazısta öz atsız 
yalnız soy adını kullanmak ve 
imzr lara öz adın ilk harfini veya 
harflerini ve soy adının tamamı
nı yazmak caiz olacaktır. Soy ad
ları ancn.k mahkeme karariyle de
i!ic:tirHehilccektir. 

K~<lrn evlenince babasının soy 
adım bırakıp kocasının soy adını 
;:\ facR ktır. 

Dt•vl•·t SfU'illi:nla ii <' iiyf' sc<'il~cf'k 
P=ikumet hir tezkere He Millet 

M v 'isine ıniirac;\A.t ederek Dev
let ~itrasında açık bt11unan üç 
üvel:1C" için seçim yapılmasını is
temic;tİr. 

·~-----
A tina Elçimizin 

gazetecilere söyledikleri 
(Başı 1 inci sayıfada) 

ilk aksini elen milleti ile onun yüksek 
§eflerinin asil kalbinde bulmuştur. Sulh 
aşkı iki hükumeti yaklaftrrdı ve bunun 
faydalarının mütekabilen anlaşılması iki 
milletin dürüst bir şekilde teşriki mesa
isini perçinledi. iki kardeş milletimizi 
bu kadar kuvvetli bir fekilde birleştiren 
bağlar bütün dünyaya nümune olabile
cek bir sulh ve anlaşma abidesi yarat
mıştır. Bu abide d:ğer do;t iki Balkan 
milletinin, esaslan iki memleketimiz ta
raf ındıın atılmış sulh eserine dahil ol
ma1arilı- tokviye bulmuş ve bu cihetten 
doğan Balkan antlRsmau dünyanın bu 
köc;rs:nde tanzim_,,edilen sulhu temin et

mekte6':r. 
Büyük nazırlarıntz M. Maksimos ile • 

M. Pesmezoğlunun, beyanatlarile Anka
ra sevahatlarınm neticelerini biliyorsu
nuz. Benim vazifeme gelince, vazifem 
iki m~mleket arasında politika ve öko
nomi 'lahi\lnrında mevcut münasebetle
rl" inkişnfına ateşli bir imanla çalışmak 
olacAktrr.,, • 

Ruşen Eşref Bey, sözlerinı, yunan 
·ıt .1 .. k k ,eflerini selamlıyarak mı ehe yu se 

bitirmiştir. 

A tina Elçimiz ve Elen 
gazeteleri 

Atintt, 17 (A.A.) - Bütün Elen ga· 
zeteleri Türkiye'nin yeni Atina orta el
çisi Ruşen Eşref Beyin geliıini candan 
selamlamPıktadır. 

Ankara radyosu 
17 inci akşam 

Dün akşam Hilmi Malik Bey inatçı 
ve kavgacı çocuklardan bahsetti... Ço
ctık terbiyesi, çocuk yetiştirmesi hakkın
da faydalı şeyler söyledi. Hilmi Malikin 
konferanslarının pedagojik ehemmiyeti
ne bilhassa i~aret etmeğe lüzum görür
ken oku ··ucu lanmıza bu konferansları 
takip eylemelerini tavsiye ederiz. 

Bu konuşmadan sonra, Ferhunde Ul
vi Hanım piyanoda eyi tanıdığtmrz me
haretile zeybeği çaldı ve musiki bitince 
de, kimyager Nuri Refet Bey zehirli gaz 

lar hakkında dinleyicilerini aydınlata

cak gibi, malUmat verdi ve korunma yol 
larınr gösterdi. Nuri Refet Beyi, kul
landığı anlatma tarzından dolayı kutla
mak isteriz. Sade ve herkesin anhyabile 
ceği gibi tane tane sıralanmış sözleri· 
nin, karı§ık, açık olmıyan bir tarafım 

bulmak çok güçtil. Nuri Refet Bey, rad
yonun bütün bir memleket Uzerine şü
mullenen faydalarından birini, söyledik
lerile isbata hizmet etmiştir. 

Kıymetli kimyagerimizin yarın ve 
öbür akşam da devam edecek olan kon
feranslarının, z~hirli gaz korkusu ve 

meselesini halledeceğine inanıyor ve 
bundan dolayı da, bütün okuyucuları

mıza bu mevzua layık olduğu ehemmi· 
yeti vermelerini tavsiye hatta ricaya lü
zum görUyoruz. 

Zehirli gazdan korunma konferan
sından sonra Ulvi Cemal Bey piyanoda 
kendi eserlerini çaldı: bu muvaffak ol
muş eserlerin dinleyicileri memnun et
tiği muhakkaktır. Mükemmel olan e

serlerini Ulvi Cemal pürüzsüz çalmış· 
tır. Musikinin ardından Ercüment 

Behzat Bey kendi şiirlerinden üçünü 
okudu: Kaos, 931-934, yastıkta bir ka
dın baıı .• Ercüment Behzat bunları çok 

beğenilecek gibi, inanarak ve candan o
kumuştur. 

Bu akşam, Ankara Palas cazı hem 
seçim de, hem çalışta pek muvaffak 
oldu. 

Uarne'ın putpuri randevusu çok 
güzeldi .• 

Cazdan sonra ajans ve ofis haberl~ri 
okunmuştur. . ___. 

Bu akşamın programı şudur : 

19,30 dan 2 l e kadar 

1 O - Edirne mebusu Şeref Bey çocuk 
meselesini konuşuyor. 

15 - Musiki:. 
Hasan Ferit keman "suite,.inden 

parçalar 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

1 O - Zehirli gazlardan korunma 
20 - Musiki: 

Pugnani - Kreisler prelude et Al
legro 

Sarasatc Malaguena 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

ıu - İktısat Vekaleti saati 
15 - Dans musikisi 

Haberler 

İstanbul radyo programı 
Saat 18 den 19 a kadar Tokatliyan 

otelinden nakil, 19 dan 19,30 a kadar 
Doktor İbrahim Zati Bey tarafından 
konferans, 19,30 dan 19,45 e kadar dün 
ya haberleri, 19,45 ten 20,15 e kadar, 
havazan kitar 20,15 ten 21,15 e kadar 
plak neşriyatı 21,15 ten 21,30 a kadar 
ajans ve borsa haberleri, 21,30 dan itiba 
ren stüdyo, tango ve caz orkestrası. 

Secim hazırlıkları 
lstanbuİ, 17 (Telefon) - Bütün ka

za kaymakllmları bugün belediyede top
landı ve yeni mebus seçiminin hazırlık
larmı konu,arak mahalle ve nahiyelere 
Vf'rilecek talimab tesbit etti. 

Ziftli ve katranlı mantar kırın
tılarından yapılan eşya 

Ziftli ve katranlı mantar kırın
tılarından kalıptan geçirme ıure
tiyle elde edilen oluk, çubuk, sa
bun kalıbı veya benzeri ıekiller
deki cisimlerin mamul addedil
memesi ve gümrüklerde ona gÖ· 
re muamele yapılması alakadar
lara bildirilmiştir • 

Yeni İsveç Sefiri 
l)ugiin g•~liyor 

lstanbul, 17 (Telefon) - M. 
Buheynan'ın yerine lsveç'in An
kara Elçiliğine tayin edilmiş o
lan M. Vinter bugün buraya gel
di ve akşamki trenle Ankara'ya 
harelcet etti. 

M. Vinter fsveç'in Paris Elçili
~i müsteşarı idi. Bundan evel de 
Londra ve Oslo'da muhtelif va
zifelerde ve İsveç Hariciye Ba
kanlığı şube müdürlüğünde bu
lunmuştur. 

M. Vinter Ankara'ya hareke
tinden eve] gazetecilere: 

- "Yeni vazifesiyle Türkiye
deki 11erlemeği yakından takibe 
imkan ve frrsat bulduğundan do
layı memnun oldı1~nu ve Türki
ye ile lsveç'in asırlardanberi ıar
sılmıyan bir dostluk ile biribirine 
bağlt bulunduğunu ve hu dostlu
~un Prens Gustav Adolf Hazret
leriyle refikalarmın Türkiye'yi 
ziyaretleriyle bir defa daha samİ· 
mi bir surette tezahür ettiğini.,, 
söyledi. 

Opera Heyeti Kuruldu 
f stanbul, 17 (Telefon) - Cümhuri

yet Halk Fnkası umumi katipliğinin 

tebliği üzerine bugün halkevinde kon
servatuvar müdürü Yusuf 7.iya Beyle 
burada bulunan b~stegar, sar. .. tk~r ve 
aktörler toplandılar ve mcmlck'!tte bir 
opera heyetinin kur.,Jma lıcızırl klarile 
uğraşmak \izPre bir komite ~rçtiler. 

Seçilen komite i' bötümü yRotı ve 
opera için gerek olan orkestr,. :ıe k11dın 
ve crkekt'!n mürek~P.'> ofacak temsil he
yeti işlerini konuştular. 

Bu komitenin işlerine Münir Hayri 
Bey bakac1'khr. Son kanunun yedi~inde 
burl\da ve onunda orad:ı verilecek ilk 
temsiller için Münir Hevri Beyin (Ül
kü yolu), (Bayındır) ve (Taş bebek) pi

yesleri hazırlanacaktrr. 

ihtikar yok 
lstanbul, 17 (Telefon) - lhtikiırla 

mücadele komisyonu tetkiklerini bitirdi 
ve yiyecek nesnelerinde ihtikar olmadığı 
nı anladı. 

Bir Alman vapuru 
Trabzon' da karaya 

oturdu 
Trabzon, 17 (A.A.) - Alman ban· 

dıralr Angorya vapuru bu sabah liman 
içinde sahile vakm bir yerde karaya o
turmu,tur. Vapur k,.ndi vesRitile kur
tulmağa çalı~maktadır. Siivari vapurun 
kurtulec,.ğın• söylemektedir. 

Gizli nüfus vazımı . 
lianunu hakliında 
Hükumet gizli nüfusun yazımı 

hakkmdaki kanun müddetinin u
zatılmasına dair Millet Meclis1ne 
bir layiha vermiştir. Bu layihada 
gizli nüfusun bildirim ve bunların 
habersiz yazım müddetinin ve 
aynr kanunun ikinci maddesinde
ki gizli doğum, ölüm ve evlenme 
def terlerinin belediyeler ve muh· 
tarlarca vali ve kaymakamlara 
verilmesi ve be~inci maddesinde
ki cezaların tatbik ~<lilmesi. müd· 
dctinin bir ~uhat 1<l35 tarihine 
kaf:far ozatıl~a~ı teklif olunmak
tadır. Gizli doğum ve ölüm ve 
evlenme yazımı işini gerek hal
kın ve gerek hükumet teşkif"tınm 
lazım olan ehemmiyetle takip et
tiği hükfunetin meclise verdVii 
esbabı mucibe mazbatasında kay
dedilmektedir. 

Birinci teşrinin on beşine ka
dar 2,865,216 gizli doğum, 
1,726,701 gizli ölüm ve 890,593 
gizli evlenme yazılmış ise de 
memlekette daha birçok miktarda 
gizli doğum ölüm ve evlenme kal
dığı vilayetlerden gelen cetvelle
rin mukayeseli tetkikinden ve 
halkın arkası kesilmiyen müraca
atlarından anla,ılmtf ve kanun• 
daki müddetin uzatılmasına lü
zum •Öriilmüttür. 

SAYIFA 3 

Yurdun kuruluşun. 
da Türl{ kadınının 

payı 

(Meslekte ve modern hayatta kadın) 
mevzuu Uzerinde Hakimiyct'te intişar 

eden yazılarıma, Burhan Asaf Bey ar 
kadasımrz l 4. 1 l. 934 tarihti Hakimi· 
yet't;, (Mutfakta iş arasında kadın) 
başlıklı bir yazısı ile temas etti. 

Bu sureıle münakaşaya zemin açıl· 
mış olması iytibariyle çok memnunum, 
cevabımı aşağıya ya7.dım. 

1 - Miitevali harplerin. uzun zamım· 
danberi devam edegelen ba'cımsızlıihn, 
bilgisizliğin neslimizin saiYhğı üurin· 
de çok kötii tesirler yaptığı, burrün in

karı kabil olmayan bir hakikattir. 
2 - Nüfusumuzun artmasına da (i1t· 

tısacli, zirai, c:iyasi, askeri gibi) bir çok 

sebeplerden do lavı 7.aruret ol<luğu u • 
mtımiyetlc kabul edilmektedir. 

3 - Vücut ve beyin sağlığı iytiba· 
riyle bir milletin vasati krvmetinin a
şağrsınib bir kıymete malik olan un· 
surlarının milleti' ve cemiyete lüzum· 
suz bir viik olmaktan ve böyleleriniA 
çocuk vapmaları (1ti bir mi11etin icti -
mai sınıfları icerisinde en ziyade Ürf'· 

yen bu kıvmetc:iz sah-sivetler otdııl!o 

her memlekette tutulan istatistiklerle 
ispat edilmi~tir.) milletler icinde .e -
faleti artırmaktan başka bir şeye yara
madığım ırk hrfzıssıhhasr ilmi bize h
tivetle ispat etmiştir. Şu halde bir 
memlekette nUfusun artırılması mcvwv 
bahsolunca, bu nüfusun, en azdan va. 
sati kıymette ve vasati kıymetin üstün
de bir kıymeti olan şahıslarla artınl -
masına olan zaruret böylece kendiliğin
den anlaşılmış oluyor. Şu halde: bit 
milletin. vasati kıymette ve 'kıymeti va
sati kıvmetin üstünde olan kadınları
nın ve erkeklerinin yapacağı çoc11klar.1 
ihtiyacı vardır. 

4 - İstatistikler ispat ediyor ki: 3 
çocuk mevcut nüfusu ancak muhafaza.. 
va kafi gelebiliyor. Bir mitJetiÔ nüfu· 
sunda trdrici bir artma ha ·layabilmesi 
icin beher aileye vasati olarak 4 çocuk 
isabet etmicı olması la7.tmdrr. 

Kendisinden 4 çocuk beklenilen kıy
metli bir kadmr aynı zamanda bUrocla, 
memuriyette cahcıtrrmak, bu ikinci mes
leğin analık mesleği ile maddeten b
bili telif olamayacağından sarfınanr. 

milletin kıymetli kadınına karşı çok bO

yUk' bir (?addarhk olur! 
5 - Irk hıfzıssıhhası ilmi kadmı 

mutfa~a ve yata~a tahsis etmiş değildir. 
Bilakis kıymetli bir kadınm bütün bü
vUklUğiinil, milletin içindeki fevkalade 
1<ıymetini bivoloiikman tebarUz ettiren 
ve ona en hakiki ve en sereni kıymeti
ni veren "e verdiren bir ilimdir. Irlrtn. 
milletin idndeki en büyük şahıslan o
nun yarattığmı ve milletlerin en büyük 
yaratıcısı o olduğunu en evel gene ırl: 

sağhğı ilmi tesbit etmi' ve hepimize 
öğrı-tmiııtir. Tarihteki büyük adamla. 
rın, dahilerin şcctrclcrini tetkik ettiği
mizde bunların mt•tlaka yüksek by
rnrtte bir "ana" ya malik otduklarmı 'it: 

•üksek krymett bir "ana" sız, büyük 
adamların yetişemediğini bugün artılr 
bu ilmin yardımiyle öğrenmiş buluM • 
yoruz. 

6 - Irk sağh~r uydurma bir fc1ıdc 
değildir. yiiksek ve bugün artık müdrwı
ven olan biyolojik bir ilimdir. O . JTt11I 
hıfzrssıhhasr, ırkın biyolojisidir. Bir>
loii ise mukayeseli tcşrihc. fiziyolojiye 

İptina eden tecrübcvi bir ilimdir. Kül· 
türü yükı:ek olan İngiltere, Almanya. 

İsveç ve Amerika ~ibi bir çok memle
ketlerin üniversitelerinde, ırk sağlıiı. 
ırk biyolojisi icin çoktan kürsüler ih • 

'las edilmis. enstitüler yapılmıştır. Bn 
lc:ür<:Ulerin hocaları ve enstitülerirr1ncn
subini hummalı bir faaliyetle ~alışıvor• 

!ar ve milletlı-rinin sağlrih. hat ve is
tikballeri icin çok feyizli netiyef''er 
.. ıde etmişlerdir. Hic !;Üohesiz ki hirnn 
.. . 't . de dahi ırk hıfzıssıhhası. 
:.ınıversı emız . . d·· 
ırk bivoloiisi ilmi icin kiırsfl ıhdas e 1 

Jeceğini katiyetle bekliycbitiriz. 
7 - Bir çok kadınlar çalışabilir ft 

hic şüphesiz çahşacaklardır. Çünkfi htt 

bir millette, hususiyle medeni millet -
!erde, ana olmak meziyetini haiz olma· 
yan kadınların sayısı pek çoktur. Bu· 
günkü içtimai ahval kar~mnda bilh11• 
sa kıymetli kadınların çalışmak mecbu
riyetinde olduklarım gene Haldmivette 
intişar eden (terbiyenin bi7olojlk te

mcileri) mev uu üzerindeki yazılardı· 

da gtistermitthn. • 
Kıymetli bfr "9dınm glSreccği ltı a·•-



SAYIFA 4 

l' abmıcı l'ostası 

Ball{anlarda gizli l{urumlar 
Şarki Avrupa ahvalini iyi bilenlerin 

.erdikleri malUınata göre Yugoslavya 
kıralı Aleksandr Hazretlerinin öldürül

mesiyle netiycelenen cinayette gizli ce
miyetlerin çok taşkın vata"nseverlikleri 

bllyilk bir funil olmuştur. 

Hakikatte bu gizli teşekkill1er 1929 
yılında öldürülen kırat tarafından 

diktatörlük ilna edildiği zaman bu

na muhalif davranmışlar, o günden bu

güne kadar da bu yüzden Balkan ya
rrmadasında bir çok entrikalar çevir· 
mişler, cinayetler işlemişlerdir. 

Hırvatların teşkil etmiş oldukları 

Ustaşa isimli gizli cemiyetin bu cina • 
yette ne dereceye kadar mesul tutula
bileceğini anlayabilmek için bulgar ta
rihini biraz karıştırmak lazımdır. 

1912 yılında Bulgaristan Balkanların 
en kuvvetli devleti idi. 1918 de ise en 
zayıf devlet vaziyetine düşmilş ve 1913 
senesinde muhalefet ettiği bir hadise
ye, Makedonya'nın Sırbistan tarafından 
lfgaline boyun eğmeğe mecbur olmuş
tu. 

Her ne kadar 1934 yılı mayısında ya
pılan hilkmet darbesinden ıonra Malte
donya komitc:nin ortadan kaldmlma
a için bulgarlar tuafından bir teşebbüs 
ftki olmuşsa da gene komiteciler Yu
gostavya•ya kar!lı derebeyce olan faali
yetlerini durdurmadılar . 

tmro ismini taşıyan Makedonya u -
lualararası ihtilal komitesinin, bfitlin 
UlkUsü bu fesatçı hareketlerde devam· 
dan ibaret bulunuyordu. 

Hırvatların Ustaşa'sına örnek teşkil 
etmiş olan tmro komitesi 1893 yılında 
Balkanların en korkunç adamı olan 
lvan Mihailof tarafından kurulmuştu. 

Bu kurum, kanunu esasisi. gizli ka
nunları ve sairesiyle alelade bir c-şkıya 
çetesinden çok farklı sıyasal bir komi· 

tedir. Bunların maksadı sırpların eli
ne geçmiş olan Makedonya'ya muhtari
yet temin etmekti. 

Bu teşkilat o kadar gizlidir ki lmro 
ya mensup olan bir adam, aynı teşkila
ta mensup bir başkasına tesadüf eder 

ve onu tanıyamaz. 

Makedonya'da bunların bir merkezi 

komiteleri vardır. Buraya Makedonya -
nm her tarafından murahhaslar 5eçilir. 
Bu toplantıda komitenin faaliyeti göz

den geçiriHr: masraf ve varidat tetkik 
olunur. 

Bu teşkilat gönill rızasiyle verilmiş 
bir takım teberrularla mali vaziyetini 
dür.ettir. 

Buraya bağlı olanlar, o kadar bağlı
dırlar ki huna misal olmak üzere şunu 
sayabiliriz: 

Bütün ailesi efradı bu komiteve hiz
met yolunda ölmüş olan ihtiyar ve fa -
kir bir kadın. kendisine miras olarak 

kalmış olan bir kutu mücevheratı, bir 
tane~ine el sürmehh:in bu tt-şkiJata te
bemı etmistir. 

Bu hadise. mensuplarının teşkilata ne 

kadar candan sadık olduklarını göste -
rir delillerden biridir. 

Bu komiteye azalık ihtiyaridir. Hiç 
bir yaş kaydı yoktur. Komite içinde on 
ııC'kiz yaşında çocuklar ve seksen yaşın
da ihtiyarlar bulunur. Kadınlar da faal 
bir surette vazife alabilirler. 

Bulgaristan'da bir bulgar kızı. bir 
bulgar tabiti ile evlenmiş, ondan sonra 
Yuogslavva'daki Skopi kasabasına gi-

nı kıymetteki herhangi bir erkek gore. 
biliı-. Falcat memlekete, millete bir çok 
sağlam vucutlu sağlam beyinli ve bi 
nacn:ıleyh milletin hayatı için çok kıy
metli çocukhr yetiştiımek işini: işte, 

milletin içindeki bu kıymetli kartınla · 
rından b, .. 1<a hic bit kimse göreme..:. Bu 
vaziyetteki hir aralık. milletin nefine 

olarak gösterilecek olan fi%yoloji ve 
biyolojik iktitiarların en yükseği, vata
ni hizmetlerin en büyüğüdür. Onun 
içindir ki Burhan Asaf Bey arkadaşı -
mızın şu cümlesi, be~im kastettiğim 
manada yani oiyoJojik manasiyle anla
şılmak şartiyle, çok doğru ve çok kıy -
metlidir: "Çalışan anaya cemiyet bütün 
kolaylıkları ve bütün yardımları gös -
termelidir.,. Yurdun yeni kuruluşunda 

türk kadrnı payını, memlekete yetişti -
receği bir çok kıymetli çocuklarla gc -
tirecekZcrdir. Ve bu suretle de o, bu ku
ruluş ve yükscli§e en büyük, en şerefli 
ve en yaratıcı bir hisse ile iftirak et· 
mi.ş olacaktır. Dr. Mahmut Şemsi 

derek orada modistralık yapmağa başla

mıştı. 

Her ne kadar bu kadın, kendi işiyle 
uğraşıyor ve sırp ordusundaki zabitle
rin karıları da kendisine elbise yaptırı

yorlar idiyse de gene kendisine şUp -
heli bir gözle bakılıyordu. Lakin bu 
vaziyet modistra kadını tatil günlerin -
de elbisesi altında bir silahla dolaş· 

maktan menetmiyordu. Bu kadın, bir 
hainin iydamına memurdu. Bir giln a • 
radığına rast geldi: onu öldürdü ve 
sonra silahını kendisine çevirdi. 

1925 yılında da komiteye ihanet et -
miş olan Poniça isimli bir adam, şimdi 

Türkiye'ye iltica etmiş olan Mihailof· 
un karısı tarafından öldürüldü. 

tmro komitc;si namına yapılan her 
faaliyet ve işlenen her cinayet derhal 
uluslar cemiyetine bildirilmektedir 

Bu bahislere Amerika'nın adı bile 
kanştırılmıştır. Bir gün Bulgaristaıı"da
ki Amerika konsoloshanesine bir adam 

gelmiş ve daireye girer girmez bu bi -
nanın kime ait olduğunu öğrenmek is
temiştir. Binanın Amerika bUkfunetine 
ait olduğu kendisine bildirilince ad<>.n 
cebinden çıkardığı bir silahla kendisini 
vurmuştur. 

Öldükten sonra cebi aranmış ve o -
rada bulunan vasiyetnamesinde kendisi

nin Amerika konsolosu tarafından öl· 
dürüldüğü. bu binanın bir ölüve ait ol
duğu için usulsilz surette satıldığı, bi
naenalevh konsolostan para alınıp !m
ro'ya verilmesi yazılr olduğu görülmüş
tür. 

Bu cereyanı ilerletmek için bu kabil 
hareketlere baş vurulduğu da göriil -
müştür. 

Gerek bu komite, gerek bundan tü -
cemiş olan Ustaşa gizli cemiyeti t§ 1929 
yılında kırat Aleksandr tarafından. dik
tatörlük ilan edildiği zaman kendisini 

ölüme mahkUın etmişlerdi. 
İsmi ifşa edilmiyen bir adamın ver

diği ma!Umata göre diktatörlük ilan et
tiği zamana kadar gizli teşkilat kıra] 

Aleksandr'a hiç bir ehenuniyet verme
mekte; varlığını, yokluğunu milsavi 

saymakta imiş. 

Fakat ondan sonra Yugoslavya ulu
sal birliğini kurmak ve korumak için 
yapılan biltün icraatın bu kırat tarafın. 
dan geldiği anlaşılınca her iki cemiye
tin gizli mahkemeleri iydamına karar 
vermişlerdir. 

Bu gizli teşkilatın mevcudiyeti, ci -
han harbrndan sonra merkezi Avrupa•. 
nın şarkındaki ekalliyetlerin muahede
lerle kötü vaziyetlere düşmesinden ve 
büsbütün hertaraf edilmek istenildiği 

halde buna imldin bulunamadığından 

ileri geldiği söylenmektedir. 

Bu vaziyet devam ettiği müddetçe, 
bu gizli cemiyetlerin faaliyetten geri 
durmıyacakları da tahmin edilmektedir. 

( Lit~reri Davcest - Amerika) 

Fransa'da ökonomik 
ıslahat 

Paris'te c;rkan Entransijan gau
tesi yazıyor: 

Yeni bafvekildcn ökonomik kırize 

çare bulması bekleniyor. O da her şey
den önce bu işle uğraşacağını ~aklama
dı. Fransa da onun için sükuneti boz· 
madı. Bfkarı umumiyenin, ıkvl tin ıq. 

lahiyle alakadar olmakla 'ıe:-ab~r. her 
şc:yden evci iş hayatına daha ço~ ehC'tTI
miyet verdiğini kalJuı ı tmc-1: gere~tir. 

Bugünlerde ticaret, sanayi ve ziraat 
gi.içlükler içindı: {i.- Heı gün yeni if

laslar oluyor. Bu yüzden de işsizlik ar
tı) or. Bu ı;;artlar altında soysal rahat• 

lığı meydana getirmek istemek, boş bir 
lııılya olur. Memleket anc1k, b:ışında
kılcrin sefaletini azaltmak ıçı'1 verimli 
bır t;ırzda çalıştığını anladığı gün ra· 
hat l'<lebılecektir. 

Memleket bekliyor. Kaybolan ıyı 

giinlerin bir hokkabaz değneği darbesi 
ıle hemen geri geleceği hulyasında de
ğildir. Fakat "bir şeyler yapmak ~e

r< k olduğuna,, kanidir. Ne yapmalı? o
nu bilmiyor ve zaten bu onu alakadar 
Ctmez. Ü, kendisinin 1JU)iimadıifı na] 
çarelerini bulsunlar. kendisine rehber

lik etsinler diye iş başına adam ı;etıri. 
yor ve kendisine gösterilecek olan J>ro
gramı da sabınızlıkla bekliyor. Şimdi 
Mösyö Flanden bu programı hazırla

makla meşguldür. Ticaret Bakar.h&ı 

yaptığı için dış uluslarla miibadel~ :şi-

1 
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. 
Almanya'da nazı 

Manç{'sh~r Gardiyan gazetesi 
,·aziyeti nasıl göriiyor? 

9 ikinci teşrin tarihli Mançester 
Gardiyan gazetesi yaı:ıyor: 

Zahirden görünüşe rağmen Alman · 
ya"da diktatörlük bugün her zaman -
kinden kuvvetlidir. Bununla beıaber 
Hitler'in iş başına geçtiği günden1ıcri 

llk defa olarak Almanya"da ho;ınut.;uz

luk bu kadar şiddetli bir dereceyi oul· 
mamıştır. Hatta bu hoşnutsuzluk na
ziler arasına bile yayılmış bulunuyor. 

Almanya'da hayat pahalılığı artmış, 
fiatlar ve aylıklar düşmüş, vergiler ;ır. 
tırılmıştır. İrtikap ve irtişa cümhuri -
yet :zamanındakinden çok ileriye git -
miştir. 

Memlekette ham maddeler hayli1len 
bayiiye azalmı ·hr. Önümüzdeki kış 

mevsiminin 1923-4 enflasyon kışındnn 
daha kötü olması ihtimal dahilinde ~ir. 

Memlekette hürriyet kalmamış, sanat 
durmuş ve tedhiş her tarafı bürümüş· 
tür. Bütün bunlarla beraber diktatör
lük kuvvetlidir. Almanya'da bugün hiç 
bir muhalefet fırkası yoktur. 

Protestanların muhalefetini heı;aba 
katmamak lazımdır; zira bu sıyasal bir 
muhalefet olmaktan uzaktır. Bu muha

lefet, olsa olsa, Sar' da plebisit yapıl· 
dıktan :;onra vahim olabilecektir. 

30 haziran vakasına kadar tiçüncil 
Rayh'ın temelini teşkil etmekte olan 

kahverengi gömleklilerin şimdi atları 

bile anılmıyor. Bu kahverengi gömlek
lilerden binlercesi şimdi ihtilalci bir 
ruh taşımakta ve öldürülen Röm ile 
öteki reislerin intikamını almak için 

fırsat kollamağa başlamışlardır. Fakat 
henüz mükemmel bir teşkilat yapmış 
değiUerdir. 

Her ne kadar komünist ve sosyalist
lerin gizli muhalefeti çok esaslı ise de 
bunların sayısı az olduğu için diktatör
lük için korkulacak bir şey sayılma -

maktadır. 

Noye Novarts ve Gegenangrif ve sa
ire gibi milliyetçi gazeteleri her ne ka· 
dar hayalhanelerinden uydurup her 
nüshada Almanya'da diktatörlüğün za
yıfladığını, mukabil ihtilalin patlak 

vermek üzere olduğunu ortaya atıyor -
tarsa da böyle bir şey yoktur. 

Halbuki diktatörlüğün orada kuvve
ti vardır; ve bir kuvvet iyi kullanıla· 
cak olursa gün geçtikçe tesir ve nü -
fuzunu artmr. Hala ulus bu rejimin te
siri altındadır: muhalefet eden yoktur. 
Her ne kadar diktatörlüğü yıkmak is -
tiyen bir takan sinsi muhalefetler var· 
sa da bttı ların tehlikeli olabilmesi uzak 

bir istikbal mese1esidir. 

Hitler'in Rayhverler elinde olduğu 
haberi de doğru değildir. 30 haziran 
hadisesi vakıa, Rayhverlerin bir zaferi 
ve kahverengi gömleklilerin hezimeti 
idi. Fakat her ne kadar bu hezimet ni
hai olmuşsa da bu zafer nihai olma -
mıştır. 

Üçüncü Rayh bir temelini yıkmış, 

başka bir temele geçmiştir. Fakat bu 
yeni temel Rayhver değildir. 

Kahverengi gömlekliler, ulusal sos
yalistliğin vücudu demekti; bunlar, 

reisleri Röm'le birlikte ortadan kaldı
rıldı. Fakat elan bu parti yaşamakta ve 

Almanya'yı her zamankinden daha kuv
vetli olarak idare etmektedir. Şimdi 

kahverengi gömleklilerin yerine Rayh
verlere rakip olmak üzere bir S.S'ler 

yani siyah gömlekliler teşkilatı kurul
mustur. 

Almanya'da normal manasiyle bir 

hükümet Lulunduğu pek de söylene -
mez;. Herhalde Almanyanın bugünler
de gayet seyrek toplanan kabine tara -
fından idare edilmediği şüphesizdir. 

Hitler, bugünlerde kendisine yakla
şılmaz bir şahsiyet halini almıştır. 

Göbels ile Göring'in gayet az nüfuz -
tarı kalmıştır. 

S. S. kıtalarınm kumandanı olan 
Himler'in bugünkü mevki ve nüfuzu 

ni biliyor. Fenni meselelerin y:ıbarıcısı 
olmadığı için de fenni bir ptan hazırla· 

mak iktidarındadır; herkes bekliyor. 

diktatörlüğü 

Göbels ile Goring'in nüfuzları mecmu
undan fazladır. 

Fırka reisi olan Hes de kuvvetlidir; 
bundan başka doktor Saht'a okonomik 
diktatör Jemek yanlış olmaz. 

Siyah gömleklilerin kaç kişi olduk
ları bir sırdır. İhtimalki bunlar 300 bi

ni aşmaktadırlar. Bunlar şuradan bura
dan devşirilmiş kimselerdir. Bunlarda 
krıhverengi gömleklilerin çoğunda gö -
rülmüş olan heyecan bulunmamakta -
dır. Yalnız iyi talim görmüş, iyi silah
lanmışlardır. Bunlar, Rayhverin biltün 
vasıflarını haizdirler fakat vazifeleri 
hariçte harp etmek değildir. 

Bunlar. Rayhverin Hitler'e tahak · 
küm ettikleri ayiasmı tekzibe kafidir. 
Rayhverlerin de bir kuvvet olduğu 

muhakkaktır. Fakat bunların dahili iş
lerle alakaları yoktur. Dış styasasında 

ise Rayhverlerin büyük bir tesir ve nii 

fuzları olduğu görülür. Bununla bera
ber biltün sıyasa bunların istediği ve 
dilediği yolda yürütülmez. Üçüncü 
Rayh askeri bir diktatörlük değildir. 

Üçiincil Rayh, ulusal sosyalist par
tisi, isimlerine evelcc Gestappa, şimdi 
ise Gestapo denilen gizli polis kuvvet -
!eri, siyah gömlekliler ve Dr. Şaht üze
rine kurulmuştur. 

..• Hitler ve partisi zaferden zafere, 
muvaffakiyetten muvaffakiyete gitmiş
lerdir. Fakat bununla beraber, hiç bir 

şey eskisinden iyi değildir. belki fen:t· 
dır. Bunların bundan sonra da bir çok 
zafer ve muvaffakiyet kazanmamaları 

için sebep yoktur. Fakat vaziyetin de 
bugünkünden daha kötü olmaması için 
de sebep yoktur. 

Şurası bellidir ki Bitler, kendisi 
bahtiyar değildir. Her ne kadar yeni 
muvaffakiyetlere gözUnU dikmişse de 
pesimist olmuştur. Bu ilçüncü Rayh'ın 
içinde bulunduğu paradokstur. Zaferle
ri büyilk olduğu nisbette boştur. 

Nazi diktatörlüğü her şeyi başarmış, 

ve hiç bir şeyi başaramamıştır. 

Almanya ve Sovyetler 
Entransijan gazetesinin Bertin mu

habiri yazıyor: 

"Yeni rus elçisi Suriç yoldaşın M. 
Hitler•e Jtirnatnamesini verdiği gün· 
denberi alman hükCımetinin Rusya•ya 
karşı olan tavrının değişeceğinden çok
ça bahsediliyor. 

Bununla beraber, bazılarının gföı

termek tstedikleri gibi, hariciye ba

kanlığının büsbütiln başka bir tarzı 

hareket takip edeceğinden bahsetmek 

mübalegah olur. Şimdilik bir nevi 

platonh yaklaşma ile iktifa edilip ile

ride daha müsbet neticelere varılmak 

isteniliyor. 

Buna rafmen M. Hitler'in yeni elçi

yi ilk resmt ziyaretinde ne kadar mü

sareatla karşıladığım gören 11yaaal 

mehafilin çok hayrete dliştilğü de mu

hakkaktır. Bu gibi ziyaretlerde bir dip

lomatın umumi mahiyette birkaç söz 

teati etmesi ve konuşmaları on beş, yir· 

mi dakikadan fazla sürmemesi usulden 
iken M. Hitler'le Suriç yoldaşın konuş 
ması bir saatten fazla ve ayrıldıkları 

sırada M. Hitler Suriç yoldaşa hiç bek 
lenilmiyen bir iltifatın eserlerini gös
termistir. 

Alman hükilmetinin evvela ökono
mik sahada bir takını menfaatler elde 
ederek sonradan aıyasal sahada da te
şebbüslerde lıulunmak için Rusyaya 
karşı ciddi mukaddemeler yaptığı şüp
hesizdir. 

Bundan epey zaman evet alman 
BBnayicilerinin teşebbüsü üzerine al
man ökonomi bakanile birleşen alman 
ökonomik servisleri Rusya ile anlaş
malar yapmak yolunda yeni esaslar a
raştırmasını hükfimetten istemişlerdi. 

Bu yoldaki müzakereler şimdiden baş
Janı ıstır. 

Eyi haber alan ınehafilde, şarka doğ
ru y.ıklaşmanın liizumu saklanmamak
ta ve gösterilen korku da, her şeyden 
önce, büyiik bir tehlike telakki edilen 
cus hava filosundan ileri gelmektedir. 
Onun için iki memleket arasında vü

cut bulması istenilen daha eyi müna
sebattan maksat yeni esaslar üzerinde 
bıı modils vivrendi aktetmektir. Bina
enaleyh Almanyada sovyetlere karşı 

fransızların takip ettiği sıyasa körle-

En çabuk yapılması gerek olan şey, 
işsizliği ortadan kaldırmaktır. Fakat a
lış verişe eski canlılığını vermedikçe 

işsiıdik ortadan blkmıyacaktır. lkinci 
olarak da, yaşayış pahalıhğıylc ;avas
mak gerektir. Bu iki işin rle çok güç ol

duğunu kabul etmeliyiz. Fakat ulusun 
selameti de bunların halledilmı.;sin: t,ağ 
1ıdır. tilmeğe çalışılmaktadır. 

JB İKİNCİ ı'EŞRlN 1934 PAZAR 

Fro je meselesi 
Son günlerde Fransız gazeteleri 

uzun ıamandanberi süren ve geçen haf· 

ta biten bir casusluk davasından fazla· 

ca bahesediyorlar. . 
Levazım yüzbaşısı Froje isminde bıt 

zabit, bilhassa Kravs is.'ninde lıir es.su· 
sun ittihamlarr iızerine beş sene hapse 
ve askerlikten kovulmağa mahkum ol· 

muştur. 

Froje'sin suçu, Fransa milli müda· 

faasiyle alıaıkadar mühim bır takım ve· 
sikaları ecnebi bir hükumete satmış ol·• 
masıdır. Ancak, esasen miıh im olan bl.1 
suça, davanın gizli olması da ilave o
lunca, işin etrafındaki esrar perdesi da· 
ha ziyade kalınlaşmış, hiç kimse ver• 
dön'de, Mondiaye'de yararlıklar göste· 

ren. Marok'da parlak hizmetler yapan 
bu zabitin mahkum olm2sının asıl <ıebe• 
bini anlıyamamışur. 

Dava. Belfor ceza mahkemesinde gö· 
rülmüştilr. Projeyi ittiham edenler a· 
rasında gene bir levazım zabiti ola:ı /\• 
lcksandr'la, Gaysman, De lla Tore gibi 
iki hilkumet hesabına çalışan caı;uslar 

ve yukarıda adı geçen Kravs vardır. 
Froje'yi kabahatli yösterip fransu: er• 

k5nı harbiyesine yaklaşmak arzusunda 
olduğu sanılan bu adam da beş serıe 

hapse mahkOm olmuştur. Kravs esl{i bit 

leh zabitidir. Alayının kasaı.ıını soydu· 
ğu için askerlikten koğulmuş. ;, ora
dan da hem alman, hem fransız hükO• 

metleri hesabına casusluk yapmı ur. 
Davanın sonlarına doğru, miidt1eiu· 

muminin Froje'yi ittiham iiçn en çok 

güvendiği ,ahitlerden Della Tore. kô· 
tü bir işe alet olmak istemediğini, dog· 
ruyu söyliyeceğini bildirmişse de, mu• 

hakeme gizli olduğu için kimse bllnun 
ifadesinin re yolda olduğunu öğrcneıne 

miştir. 

Mahkeme, davanın Litarafane bır su· 
rc-ttc görüldüğiinü herkese anlatmak i• 
çin, yahut da - bazı fraı:ısız gazetele· 

rinin dediği gibi - ıevahiri kurtarmak 
arzusiye son celseye bazı eski muharip 
birliklerinin reislerini de davet etnıiŞ· 
tir. Bunlar celsenin sonunda davanın 

bitanıfane cereyan ettiği yolunda bir 
mektup da neş.retmi~lerdir. Ancak işin 
iç yü:ı:ilnil bilenler, bunların celsede bu• 
lunmasının hiçbir değeri olmadığını, 

çünkü hepsinin, Frojc'yi ittiham eden· 
terin başında bulunan Aleksandr'ıo 
dostl a rı olduğunu söylüyorlar. 

Froje'nin müdafaası işini iizerirıe 

alan tanınmış fransız avukatlarından 

Mösyö Jan-Şarl Lögran'la Froje'nin er• 
kek kardeşlerinin, haki~atin ortaya çık• 
masr yolundaki biitiln çalışmaları bo~ 

gitmiştir. 

Hatta 1933 te Froje'nin avukatın• 1 

- Si:t ne kadar uğraşırsanız uğra• 
şm. Froje'nin davası Belfor ceza nıah· 
kemesinde gizli olarak görülecek ve bet 
sene hapisle askerlikten koğulma ceza• 
sı verilecektir, demişler. Avukat sıııı 
celseden önce bu sözleri de hakimlt ro 

bildirmiştir. 

Biltün fransız gazeteleri Froje'nin 
aleyhinde kuvvetli bir de-lil olmadığı i· 
çin mahkemenin kararına rafmen on.un 
casusluk yapmış olmasını şüpheli buhJ• 
yorlar. Gazeteler de bu zabitin, sırf 
fransız erk.im harbiyesinin casusluk la' 
rumu olan "ikinci daire"'nin isteği ütt" 

rine ceza giydiğini sanıyorlar. Hatdi oıı 
ceki fena misalleri görerek cesaretini 
kaybeden halk, fransız adaletinin lıit•• 
raflığından ve doğruluğun<lan bile şiiP" 
hclendiğini saklamıyor. 

Froje'ye gelince, davanın başıno.ın 
sonuna kadar masum olduğunu anlııtı:ııa 
ğa çalışmış, verilen hükmil de, ınun~· 
kaşa etmeden emir almağa alışkın ııır 
asker tavriyle, gayet sakinane kar~ıl3• 
mıştır. 

• d vası Fransız gazeteleri: "FroJe a ·r'' 
bitti; fakat, Froje meselesi bakidı 
diyorlar. 

Bu işi öğrenrn herkesin aklına .. ş~ 
sual geliyor : Acaba Fransa'da bu yu .. 
den yeni bir Drcyfüs meı::elesi dlha mı 
çıkacak ? 

1 Auk:a ~~t·lt•tlh~ Kci•=• 1 
ilıınları. 

İLAN 
Bası bos olarak bulun'!.P 

İsviçre hanına konulan uç 
merkep iJe dört koyunu~ 
sahiplerinin 21 teşrinisarıı 
34 çarşamba günü ak!';amıoa 
kadar Belediyeye müraca
atları aksi takdirde hayvan
ların satılacağı ilan olunur· 

(3450) s-SZ60 
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Nercclt·n gc·Jiyoruz? 

l(ainatm meydana gelişi ve bütün 

gezer ve durur yıldızlariyle gök boşlu

ğun vücuda gelişi her insanın dima

ğında bir muamma halinde kalmakta 

Ve her insan kafası bu müthiş muam

rnanrn sırlarını bulmak için uzun dü

şüncelere dalmaktadır. Tbomas More

Ult'nun kainatın tekevvünü hakkında 

ınevcut ilmi malfımatı ilmi bir metot

la ve herkesin anlıyacağı bir dille yaı:
dığı eser Faik Reşit Bey tarafından 
dilimize çevrilmiş ve "Nereden geli

Yoruz ?,, adını taşıyan bir cilt halinde 

akşaın kütüphanesi tarafından basıl

rnıştır. Bütün mektep talebeleri için 

Çok faydalı bilgilerle dolu olan bu eser 

aYnı zamanda her düşünen insan için 
0kunnıası bir ihtiyaç olan kitaplardan

dır. Bu itibarla bu değerli eseri bütün 

okurlarımıza sağlık vermeyi borç bili

riz. 164 sayıfalık bueserin 40 kuruş gi

bi ucuz bir fiatla satılması aynca kay

dedilecek bir meziyettir. 

Nafıa İşleri ~lecmuası 

Muntazam ve metodik bir tarzda ha

zırlanan ve nafıa Babasında çok değer

li ınaHlmat ve bilgilerle çıkan "Nafıa 
işleri mecmuası,, nın 11 inci cümhuri

Yet yıldönümüne tahsis edilen sayısı 

Çok muvaffak olmuş bir eserdir. 84 

!ayıfalık eyi k!iğıda basılmış çok zen

gin ınünderecath metin kısmından baş
ka içinde birçok büyük kıtada harita 

Ve krokiler bulunan bu eser, climhuri

Yct rejiminin on bir yıl zarfında nafıa 

Sahasında harikalı çalışmalarını ve bu 

Yolda elde edilen şaşırtıcı neticeleri 

bütün tafsilat ve teferrüatiyle anlat

lllaktadır. Metin harici gayet güzel ba

tıılınış resimlerle söylediklerini vesika

landıran mecmua neşriyat ve propa

ganda vazifesini büyük bir muvaffa

kıyetle .eörmektedir. 

Poliklinik 

İstanbul'da muntazaman neşredilen 
bu aylık tıbbi mecmuanın birinci te§ -

rin tarihli 16 ıncı sayısı çıkmıştır. Dr. 

Abınet Asım Beyin "Kordon düşükle
ri • nın tedavisine dair,, bir etüdü, Dr. 

Zakar Beyin "Kolosistografide safra 
keacs· . . . 

ının geç dolması,, mevzuu ilzerın-

dc makalesi, Dr. A. Remzi Beyin "Ve

r~ın tedavisinde c;içck toksinlerinin te
llır· 

. ı,, hakkınrla ve Dr. İffet Naim Be-
}'ın "ı.r • h .n.trıklann ekran altında tashıhi,. 

akkında birer etütleri, Dr. Marko Be
Yin ''T b A li ı bı d~ntoloH .. ve Dr. Ruııculdu 

ı akıu Beyin "Şarap,, başlıklı yazıları, 
-..:., birinci teşrin birinci tıp kitap ser-

11 .-- -- ~-
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HAKİMİYETİ MİLLİYE 

( Memleket Postası ] 
Bursa'da bir Türk kızının modern şapkacılığı 

BURSA-
Kız enstitülerimizin memlekete in

kılabımızın istediği ev kadınları yetiştir
meye yönelmiş olan gayeleri artık, ta
hakkuk etmiye ve meyva vcrmeğe baş

lamıştır. 

Buradaki kız enstitüsünün bir iki se
nedenberi verdiği mezunlardan bir kısmı 
Avrupa'ya tahsile gidiyor, bir kısmı 
Ankaradaki yüksek kursa dev~m ediyor, 
bir kısmı da ya bir yuva kurarak veya 
hayata atılarak memlekete faydalı birer 
unsur oluyorlar. 

Resmini yollardığım Mediha H. mek 
tı-bin şapkacılık şubesinden bu sene me
zun olmuş ve babası büyük bir memur 
olduğu halde, eski devirlerde sanata kar 
şı olan garip kanaat ve zihniyetlere yeni 
n~lin yer ve ehemmiyet vermediğini 

gösteren çok güzel bir teşebbüste bulu
narak Bursa'da bir şapkacılık atelyesi 
açımıttr. 

Bursa'nın bu ilk türk - hem de ha
nım - §apkacısı şimdi en gilç beğenen 
hanımlarımızın bile zevklerini tatmin e
decek kadar mlikemmel ıapkalar yap
makta ve artık Bursa hanımlarını fatan
bul ppkacılanna muhtaç brrakmamakta 
dır. 

Bu teşebbüs memleket münevverleri
ni cok memnun etmiştir. 

Babasiyte beraber atelyesine gittiği
miz zaman Mediha Hanımı iş başında 

gisi, kongreler, cemiyetler, y,.ni eser

ler ve sair tıbbf mevzular Uzcrinde ma

JQmat vardır. Bu değerli mecmua yal

nız 15 kuruş fiatla satılmaktadır. 

İstanbul Sanayi ve Ticaret 

Odası l\f ecmua!'ı 

İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası 

tarafından çıkarılan aylık mecmuanın 

50 inci cildinin birinci teşrin tarihli 

15 inci sayısı çıkmıştır. içinde M. Veh

bi Beyin Turhal Şeker Fabrikasının 

açılmasına dair bir yazısı, H. Nezihi 

Beyin lastik ve lastik piyasaları hak

kında bir metodu, Tevfik Süleyman 

Beyin "Son ticaret ve klinik anlaşma

lan,, başlıklı yazısı, Ahmet Ekrem 

Beyin "Zeytinyağcılık,, hakkında bir 

etildil, Ali Rıza Seyfi Beyin Türkiye

nin İngiltere ile ticaretine ait bir etü

dü, Seyfi Cenap Beyin "Yün mensucat 

sanayii,, • Necmettin Osman Beyin 

"Deflasyon ve altın standardı mesele

leri,, mevzulu yazısı, Ali Rıza Beyin 

"Türk ticaret aeyriseferleri,, hakkında 

mütaleaları ve bundan başka piyasaya 

ve ökonomik hayata dair birçok malQ

mat vardır. Fiatı 50 kuruştur. 

Tefrika: 7 

bulduk. Evinin mütevazı bir köşesini 
atölye yapmıştı. Gördüğümüz şapkata. 
rın hepsi de birer siparişti. O kadar 
fazla idi ki, yetiştiremiyeceğinden kor· 
kuyordu. Babası : 

- Arasıra kardeşleri de yardım edi
yorlar. Lakin iş böyle giderse bir iki} aı 

Mediha H. atölyesinde çalrşırbn 

dımcı almaktan ba§ka çare yok, diyordu. 

Mediha Hanım, bu işi para kazanmak 

için yapmadığım, mektebin aşıladığı san 

at aşkiyte ve sadece kendisine daimt bir 

meşgale olsun diye yaptığını anlattı. 

Mediha Hanımın çalışma masası 8-

nilnde Paris'in. en son şapka modelleri 

mecmuası duruyordu. Az çok lisan bil

diği için modayı günü gününe +akip et
mekte ve teknik usullerle çalışmakta
dır. 

MUSA 

Öz Almanca 
Halis bir alman kadını 

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

Müracaat Posta kutu 173 
8-5184 

Kiralık ev 
Yenişehir İzmir caddesi 

(10) No. lu ev kiralıktır. 
Her türlü tesisau vardır. 
Görmek istiyenlerin içinde
kilere müracaatları. 8-5171 

KOCAELİ ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN: 

İzmit'in Rahmiye K. den Veli 

O. Rıza tarafından karısı Hali

me aleyhine ikame ettiği bo;ian • 
ma davası üzerine mer:burenin 

iki sene mukaddem Sırbistan& 

gittiği ve orada ikametgfihının 

meçhul bulunduğu bittahkik an
laşılan milddeialeyhe ilanen teb

liğat ifasına ve yevmi tahkika
tın 27·11-934 tarihine müsadif 
sah günU saat 10 a talik edildiği 
tebliğ makamına kaim olmak Uze 
re ilan olunur. 8-5253 

Benim Günahım 
tik bir pardtr dolu koyu gözlerle 
karşılaştr, Bu, açık renkli hade-
kaların, bir gölge koyusuna bat -
mış gibi görünen kapkara göz be
bekleri ile carpışması gibi bir şey 
oldu; donuk solgun ince yiizünde 
o karanlık şerit, genç kıza bir de
fa daha altilst edici bir sansasyon 
verdi. 

(l\1EA CULPA) 
Yazan: 

o\NNIE VIVANTI 

Anlattı: 
&öz~ ~ize gelince, böyle berrak 
f af erı, bu san saçları ve bu şef • 
kak ruh? .size bağışlıyan muhak
dit' 0 sı.zın pırıl pırıl Norveciniz • 

G .. ı u erek cevap verdi: 
du .. - Bir kadında "şeffaf ruh ol-
g~nu kim söyliyebilir? " 

rey alay etti: 
da j;:- Raydi canım, on sekiz yaşın
onu 

1~ ru~ ! Hangi kara girdaplar 
GŞınıdıden kapayabilir? .. 

la11 ~n~. kız açık renkli hadaka
haf"tstüne sarışın kirpiklerinin 

1 
Perdesini indirdi. 

Ri~~~ey samimi bir eda ile koluna 

- liayd· " gidelim . 1 quots,, oynamaya 
ltuns 1 ; ı~ter misiniz? Yunan 
"'"\lA'"~nosuh ıle geminin hekimi var, 

"' •tıi h,.~Hvorlcır. 

1 tal yanca aslından türkçeye çeviren ı 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

- Ama ben oynamasını bil • 
mem ki. ..• 

Grey gülümsiyerek, 
- O halde, - dedi; - durup sey

redersiniz. Bu mütevazı vazife ka
dına çok yaraşır. 

Dostların yanına vardılar. As 
trid o hoş oyunu çabuk öğrendi. 
Güneşten sıcaklı~~ ~~rtmış, ceketi 
ile beresini kendıhgınden çıkarıp 
attı, ve gök mavisi kısa esvapları 
ile ince omuzları ve yanları mey
da~a çıktı; böylelikle, çevik ve ha
vai, şuraya buraya uçarak, Coro~ -
un bir tablosundan fırlamış yetış
kin bir ninfaya benziyordu. 

Mısırlı seyretmek için gibi 
yaklaştı. Grey aşikar bir nezake~.
sizlikle başını çevirdi; .o za~an. o
bürü, sert, bir selam ışaretı bıle 
vermeden geçti. Fakat bir an As
trid'in gözleri, kudretli. manve • 

Delikanlı, ağır ağır yürüyerek 
öte tarafa geçti. 

Portatif şezlonglara uzanmış 
bir çok kadınlar, ağır yürüyüşün
deki vekarı, levend gövdesinin 
ahengini, şaşılacak profilinin 
klasik saflığını isaret ederek onu 
gözleri ile takip ediyorlardr. Fa -
kat o. bu bakıslarm farkında değil 
gibi idi. Netekim kimseye aldır -
mıvordu: hep valmz duruycrdu. 

Siivariden başkası ile münase
beti yoktu. Süvari, onunla karşıla
sınca, durup hürmetle konuşuyor
du. 

Bazı kere güvertede, ihtiyar, 
sarıklı bir arap peyda olur, ona ka
ğıt veya kitap getirerek önünde 
hakir ve tazimkar beklerdi. Bir 
hizmetçi idi, belki bir katipti, ki 
tek kelime söylemeden, eğilerek, 

SAYlJ.A. S 

Saime tenkidi. 

Sönmeyen Ateşi oyıııyaıılar 
Halkevinde geçen hafta oynanan 

Sönmeyen Atef, Nahit Sırrı Beyin ka

leminden çıkmış bir eserdir. Sönmeyen 

Ateş, istiklal savaşının cephe gerisinde 

geçen fikir, menfaat, kndın ve memleket 

sevgisi, silah kaçakçılığı, cephane komis-

yonculuğu mücadelesinin güzel sahne

lerle iş1enmi, c.anlı bir aynaardır. 

Eserde oynıyan ıenç kıymetli ama

törle-, popüler şöhretleri ağızlarda dola

şan tecriibeli ıalctörlerden daha olgun bir 

oynayışla eseri sonuna !:adar aksahna -

dan 11ürüklediler. Türk s&hnesinde Su

det Hanım ayarında bir kadın eleman 

bulunmadığını iddia edebiliriz. 

Po7lu otunışu ve yÜrüyü,ü müstes

na - lci; bu eda. lc;ndisine çok yakı' -
maaına rafmen İnsana. bir az yapmacık 

hiaaini veriyordu. - Sesini kelimelere 

göre kullanıtı sahneye hakimiyeti za

rarsızdı. 

Piyesi aeyrederken yanımda Fransız 

sesli film mühendislerinden Andre Boje 

vardı. ikinci perdenin sonunda "Bu Ha· 

nan kuYVetli bir istidat, böyle bir ele -

mana, f stanbuldalö tiyatrolarınızda bile 

rastlıyamadım,, dedi. 

Kadriye Hanıma ıelince o da kendi 

janrında iyi idi. Pürüzsüz bir türkçe ko

nutuyor. Yalnız bütün meclislerde ye -

rinden kalkmaması, oturarak konuıma

sı, sahnede dolaımaktan ürktüğüne el. 

lalet ediyor. 

Mehmet Ali Bey rolünü iyi aberle
mİf. Tavurlanna bazan hikim, bazan 
mübalağalı hareketlere kaçıyor. Uzun 
tiradlarda lüzumsuz "aes çdoflan,, yapı-

SERVETi 

yor. Fakat rolünün ağırlığı göz önünde 
tutulraa bu kusurlannı mazur görmek 
lazım gelir. Mehmet Ali Beyin, ro1ün 
ağır baskısı altında ezilmekten kork • 

maz görünü~ü, bize ilel'.iıi için ümit 

verdi. 1ki ayrı rolü yüklenen Şemsi 

Bey, hiç akaamadan, iki karakteri birb~ 
rine hiç benzetmeden muvaffakiyetle 

başardı. 

Yalnız ilk perdedeki rolünde bir in • 

giliz lordu tipi ve kıyafetiyle görünme

si eserin ulusal ve yerli havası içinde bir 

az aykm düştü. 

Kadriye Hanımın kocası rolünde Ke
mal Bey ve silah puarlığını. kendi ve 

arkndaşı hesabına idare eden Sethi Bey 

kusursuzdular. 
Sethi Bey, memleket davaınnı umur-

lamıyan menfaat dü,künü adam tipini, 

fazla laubali oynamasaydı, biraz daha 

sinsi, müstehzi oynasaydı daha çok mu· 

vaffak olacaktı. Diğer elemanlar da ken· 

dilerinden istenilen vazifeleri başarmağa 
çalıştılar ve muvaffak da oldular. Has· 

ta bakıcı rolünde Handan Hanım aesİ• 
ni cümlelere göre kullansaydı fazla he

yecanlanıp kelimeleri ağzında t~kerle • 
meıeydi iyiye yıalnn bir netiyc:eye ererdi. 

Piyesin ıtık, dekor Ye akaesuvar it

lerini idare eden sahne mühendisi Ha• 
mi Beyi burada ayrıca takdir etmf'yİ bir 
vazife biliriz. 

Senelerdenberi, zevkinin ve özlü bit. 
gisinin değerini Halletti sahnesinde oy-

nanan piyeslerde ıösteren bu ıenç tek

nisiyen, kulis arkaımdaki çalıtma mek .. 

nizmasımn belkemiii olduiunu bir k .. 
re daha İspat etmiftir. M.C. 

FUNUN 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-' 
her sayısı 20 kuruş. 

as il il 1••11•1111 
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DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

~~ ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 1 
Muayenehane: Adliye 

sarayı yanında Gen~ağa 
i apartımanmda Hususi 

daire telefon: 2661 her 
~Un öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat 
'"'n ~::1h111 nlnnnr ~~Qf 

ZAYİ 

Operatör 

ŞevketB. 
Berlinden dönmüı, 

hastalariyle meşgul ol
mıva baslamıstır. 

DOKTOR MUZAFFER 
tBRAHİM 

Cebeci hastahanesi 
GÖZ HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 
Adliye sarayı Gençata 

apartımanı Telefon: 2025 
8-5012 

1 inci te§rinde aldığım av 
tezkeremi kaybettim. Zayiinden 
yenisini alacağımdan hükmU ol- i 
madığı ilan olunur. ~.,g ra.__,IJ!i1AJRl!IRlllllD'~,.,..,...,,••••••tll 

8-5250 Nazif Ziya 

hafif fantazma adımlariyle döner 
giderdi. 

Işıklı gün, mavi tüveyçlerini 
dünyanın üzerine saçu ... parılda
dı .. Alev alev oldu, sonra yanarak 
grubun ateş yığını üzerine düştü 
ve bir kül rengi alaca karanlıkta 
bayıldı. 

- ..• Geceniz hayrolsun ! 
Astrid, teyzesi ve yeğeni ile 

birlikte inmiş. kendi kamarasının 
kapısından onları selamlıyordu. 

Sonra, yalnız kalınca, yatağın 
kenarı'1a oturdu. Pençerecikten, 
denizin soluyan göğsüne Astarte
nin döktüğü bütün o incilerin kı
mıldanışlanm görüyordu. 

Seyahat ne kadar kısa idi!.. 
Saatler nasıl uçuyordu!.. Niçin, 
niçin bütün o parıltıyı hayran sey
retmek icin dışarı güverteye dön
miyecekti? Verandanın, yalnız 
dün akşam genç şarklı ile konuş
tuğu köşesine kadar gidecekti. 
Bir kaç güne kadar onu bir daha 
görmiyecekti. Bir daha asla gör: 
miyecekti. Kendi toprağı, kendı 
halkı onu almış, kapmıı, yutmuş 
olacaktı. Kendi arap evine, kendi 

arap adetlerine dönecekti •.• Kim 
bilir, belki bir baremi vardı.-

Bütün araplarm bir haremi yok 
mu idi? .. Öyle .. Bir başka, bir aşa
ğı ırktan olduklarını söyliyen 
Grey'in hakkı vardı ... 

Saad N asiı'in baremi 1. Kim bi· 
lir o sevda büyülü yer nasıldı?Kim 
bilir ne kadar kadın, kendi zevk· 
teri ve onun neşesi için tapılan e
fendilerinin dönüşünü orada bek· 
1 i yor lardı? 

Astrid siddetle kalku. 
Evet.. Verandanın köıı;esinde 

Mısırlı onu bekliyordu. 
Onu görmekle şaşırmış gibi 

yapmadı. 
v 

Zaman çabuk geçiyorau < e • 
vik Helouan, Girit adasının en
ginlerinde yayılmış parlak d liz 
üzerinde uçuyordu; sallanan b ~ • 
rmda, çarpan insan yüreklerin l n 
mürekkep yükünü taşıyarak ccnu· 
ha doğru uçuyordu. 

Astrid O'Reylly. heyecrn11 
\"C 

altüst edici bir Ç.ifte hayat ~M .. ı -
yordu. 

(Sonu v- .. ) 



Sergide dolaşmalar 

SergiC:e hammad<iesi dışer ·an gelen • sa nayı 
Türkiye OsmanJı devrinde kendi ham m,:dde!erini işlemek~ t~n acizdi. Şiıııdi memlekette 

hammaddesi içerde bulunm~ıyan saııayi IJile k.u k~:ı " rnaya J,a şlaınıştıı·. 
Gizlaved limited şi rketi 1932 yılın-

da kurulmuştur. 500 bin lira se rmayesi 
vardır. Fabrika otomobil lastikleri, şo
sonlar, kundura last ikleri, ayakkabı -ök 
çelcri, çizmeler, yer muşambası, spor ve 
t enis keten1i la!'t ik ayakkabıla rı yap
maktadır. 

F abrika kurulduğu sene 150 işçi ça
lıştırırken gördüğü rağbet üzerine bun
ların sayısını geçen yıl 300 e çıkarmış

tır ve şimdi 600 i şçisi vardır. 

1·"eclis Reisimiz Kaum Paşa lastik fabnlr•• ıtr61yelerlni gezerlerlten 

Fabrikanın ku11andığı kauçuk Hin· 
distafl ve Felemenk'ten gelmektedir. 
Ham kauçuk fabrikanın hamur kazan
larında iki saat kadar devrederek ma
cun haline gelmektedir, Ayakkabı las
tikleri için bu macun yüz ve taban ma
kinelerine konulur ve buradan çıkan 

yüz ve taban lastikleri orada lcalıplara 
göre kesilir. Memlekette yapılan las
t:1<:ler hariçten yapılan ithalatı mühim 

Ay•lckabı ludlderl imalatı 

Lastik fabrikasından hiı ıörünüs 

Kauçuğu hamur yapan kazanlar 

Çifteler Harası Müdürlüğünden: 
20 baş kasaplık inek ile 20 baş damızlık inek 24 ikinci 

teşrin 934 cumartesi günü saat 14 te hara merkezi olan 
Mahmudivecle pazarhk suretivle satılacaktır. Taliplf'rin 
satışa iştirak etm~!: iizd.! har~ya <?"elmeleri (7710) 

C- 5235 

miktarda durdurmuıtur • 
... abrikanın mamulatından olan oto

~· "ı il lastikleri henüz piyasaya çıkarıl
mamıştır. İlk latiheal sergiye örnek o
larak te,hlr için gönderilmittir. Bu las
tikler yapılmaya başlandıktan sonra 
l\vrupa ve Amerika mamulatın1ım da· 
a ucu%a satılabilecek ve daha <ıag l...ı rr: 

ı lacaktır. Fabrika otomobil lıA!ğ i 6' 

hasında memleketin biltün ihtiyac.fl·,, 
karşıladıktan başka Afganistan, tran, 
Irak, Suriye gibi komşu memleketlere 
ihracat yapmayı tasarlamaktadır. 

Fabrikanın 'imdilik piyasaya çıkmış 
ı>lan ayakkabı lastikleri ve ıosonlan 
Av:-u:>a ithalatından yüzed 40 ucuza sa
tılmakta ve çok rağbet görmektedir. 

Fabrikanın otomobil lastiklerinden 
t<>nra en mühim olan istihsal şubesi dö• f'11ne muıambalarıdır. 

Bu mupmbalar muhtelif renklerde 
ve istenen çetit ve desenlerde yapıla

caktır. 

Bu 11Wf&mbalar Avrupa mamulatın
dan çal ucuz olacak ve m~leketln lh
tiyac-• nı karşılryacaktır. 

Demir tel fabrikası 
250 bin lira sermayeli "İktıaadl ve 

sınat tesisat ve işletme türk anonim 
tirketi" 1929 da memle~ette ilk modern 
çivi fabrikasını kurmuştu. O zamana ka
dar mevcut olan birkaç çivi fabrilı:aaı 
l\vrupa ithalatiyle rekabet etmeye mu
vaffak olamamıtlardı. Ayvansaray'da 
şirketin kurduğu çivi fabrikası çalış

maya başladıktan sonra ilk yıl Avrupa 
çivileri memlekete yüzde 25 eksik girdi 
ikinci yıl bu eksilme yüzde 75 l buldu 
ve daha sonraları artık yabancı mem~
ketlerdcn gelen çiviler büsbütün mem
lek ete girmez oldu. Ulusal çivi ima
latını temin etmiş olan şirket, çivilerin 
yapılması için lazım olan telleri de ken
disi yapmak tefebbü!!üne girişti ve Ay
vansaray'daki bilyük ve tamamiyle mo
dern demir tel fabrikasını kurdu. 1932 

de kurumu işine giritilerek 19'13 yılın

da çalışmaya batlıyan bu fabrika mem
leketin bütün tel ihtiyacını karfılıya

cak kadar geniş tesisata ma'i'<tir. Çi
vinin ham maddesi olan tetle beraber 
' "'ı-mlekete o zamana kadar hariçten ge-

. 'en galvanize, bakırlı, dikenli tel 
le, tavlı tel, yay ve kafes telleri vel

hasıl her çefİt tel yapmaya batladı. 

Fabrika yaptığı teller için gerekeo de
mir çubukları henüz Avrupadan getir
mektedir. Fakat Ergani'de istihsal e
dilecek bakırlardan memlekette bakır . 
çubukları ve demir sanayii programı 

mur ibince Zonguldak'ta demir çubuk
lar yapılmaya başlandığı zaman demir 
ve bakır tellerin bütün ham maddeleri 
mclY' 1 ~ketin içinden temin edilebilecektir. 

S irketin tel ve çivi fabrikalarında 

'!20 ye yakın işçi çalışmaktadır. 1932 

de memleketin bütün tel ihtiyacı hariç
ten temin edilirken fabrika çalışmaya 

1 
ha.,Javınca 1932 de hariçten gelen tel 1 
6()()() tnna indi ve fabrika da 8000 küsur l 
ton 1· · 1· te 1 yaptı. 

.\nliara gümrüğü MüdiirlüğiindeL 
Müdürlüğümüz ihtiyacı için sekiz ton yerli kok kömürü 

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

............... -~ ... -.~·---.._ . ..,,.,..,........ .... _,.~ 

., 

Fabrib'nın tel .,..tıne ve Hdtle yeri 

lace ıalv•nlsli tel yaprlu yer 

Sergide dizel labrı"kası standı 

== CS!Z E -
Eskişehir Belediye Reisli;:,'1nde0: 

Köprü başında kiin belediye otelinin beş senelik~ 
n 31. 10. 934 tarihinden 20. 11. 934 tarihine mUsadit j;,ıf 
günü saat on beıe kadar yirmi gün müddetle ve kapalı lif. 
usuliyle artırmaya konulduğundan talip olanların tele,~ 
nameyi almak ve ıeraiti müzayedeyi öğrr.nrr~k a~er.t • 
tediyeye m6ncaatlan ilan olunur . . (3432) · e - 5240 
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~~~e~!!bY.~~m~le~!,~!!~~!11 I Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanlan 
d.erilecek gençler için bu sene açrlmış olan müsabaka im
tıhanlarmda muvaffak olan talebenin isimleri, tahsil züm
releri ve tahsil için gönderilecekleri memleketler aşağıda 
Yazthdır: 

Maarif Vekaleti hesabına Riyaziye: 
Fehmi oö-Ju Mehmet Nai' Konya Lisesi 

Agah oğlu hOsman Konya Lisesi 
Ali Rıza oğlu Hasan Rıza Konya L~ses~ 
Abdülkadir oğlu Ahmet Sıvas L~ses~ 
Ömer Fevzi oğlu Tuğrul Ankara Lısesı 

İktısat Vek~leti Makine Mühendisliği: 
Cevdet oğlu Necmi Ankara Lisesi 
Ahmet oğlu Hasan Galatasaray .Lis~si 
İsa oğlu Ali Rıza Konya Lısesı 

Fransa 
Fransa 
Fransa 
Fransa 
Fransa 

Almanya 
Almanya 
Almanya 

Ziraat Vekaleti Su Mühendisliği -
Sait o<Tlu Mithat Galatasaray Lisesi Amerika 
Ziraat 'Vekaleti Fizik· 
Ali Kemal oğlu Burhanettin Galatasaray Lisesi Almanya 

Adliye Vekaleti hesabına Hukuk • .. • . 
Ali Galip oğlu Recai İstanbul Hukuk Fak~ltes! İsv!çre 
Sakir oğlu Hcıkkı Ankara Hukuk Fak~~ltes~ İsv~çre 
Hamdi oğ"lu Necip Ankara Hu

1
kuk Fak~~ltes~ tsv~çre 

liasan oğlu Tahir İstanbul Hmmk Fak~ltes! İsv~cre 
Mehmet oğlu Salih Ankara Hukuk Fak~ltes~ İs~çre 
Cemal o«lu Kemalettin İstanbul Hukuk Fakultesı İsvıçre 

İstatisbtik Umum Müdilrlüğü İstatistik -
Mehmet oö-lu İbrahim Ratip Ankara Hukuk Fakiiltesi 

b İtalya 
Hasan oğlu Mustafa Ulumu Aliyei Ticariye Amerika 

Maarif Vekaleti Demircilik - . 
Aptullah oğlu Sami Konya Sanat Mektebi Almanya 
Ali oğJu Abidin Ankara Sanat Mektebi Almanya 

Maarif Vekaleti Elektrikçilik -
İbrahim oğlu Hulusi İstanbul Sanat Mektebi Belçika 

Maarif Vekaleti Dökiimcülük -
Ramiz oğlu Cemal Konya Sanat Mektebi Almanya 

Maarif Vekaleti Şapkacılık -
Bekir Kemal kızı Türkan Ankara İsmetpaşa Kız En~titüsü 

Paris 
l. Atlan yukarda yazılı talebeler, askerlikle ilişikleri 

olmadığı.na dair mahalli askerlik şubelerinden alacakları 
Vesika ite en geç 25 te&rinisani 1934 tarihine kadar İstan
bul'da Maarif Teftiş Dairesinde, Umumi Müfettiş Resat 
~uri ve Refik Beylere müracaatla hilviyetlerini ispat ede
ceklerdir. 

2. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebelerden 1416 
numaralı kanuna göre şu vesikalar aranacaktır: 

a) Nüfus hüviyeti varakası, b) teahhütname ve kefalet
name, c) sıhhat raporu. 

Bun1arm ayn ayn nümuneJeri mucibince tanzim edit
nıesi icap eder. Sıhhat muayenesi, talebenin f'stanbul'da 
ntüfettiş1iğe müracaatında, yapılacaktır. Kız talebenin 
Haseki Hastahanesinde ve Erkek talebenin Cerrahpaşa 
hastahanesinde muayene olunmalan laıımdır. 

3. Hüviyet varakası talebenin namzet bulunduğu mek
tep müdürlüğünden alacağı nümuneye göre mahalli nü
fus dairelerince tasdik edilir. 

4. Teahhütnameler behemehal Noterlikçe tasdik edile
cektir. Her talebenin tstanbul'da kefil göstermesi kabil 
olamıyacağı düşüncesiyle talebenin namzet gösterildik
leri veya imtihan merkezi bulunan mekteplere müracaat
la alacakları nümuneye göre tcahhütnameleri hulunduk
lan şehirde "ıazırlamalan tavsiye olunur. Ancak sıhhat 
ınuayenesi İstanbul'da yapılacağına göre herhangi bir 
~~nfi netice zuhunında Vekaletimiz namzetlerinin teah-

Utname icin sarfedecekleri paradan dolayı bir mesulivet 
~<l~uJ etmez. Bu teahhütnameleri ve gösterecekleri kefil
erı f c::tanbu1'da tedarik edebilenler hunu tercih edebilirler. 

1 
5. ı::ütün bu muameleler 30-11-1934 sabahı bitmiş ve ta

ebl'nm ertesi günii müretten oldukları memleketlere git
lllek üzere hazır bulunmuş olmaları lüzumu ilan olunur. 

(3434) 8--5234 

[(as tam 
. 

'.t 11 Vilaveti 
"' 

. ,.. 
:ıı11m1 

Fın~iimen l{alcminden : 
(Adet) 

l\~aateterrüat K.B.H.10 Markalı 

Torna tP?""t>hı 2 
ıso M.l\JT. Amerikan avi nesi 2 

. Rastamonu mmtaka sanat mektebine muktazi olup 
c~ns ve evsafivle markası yukarda yazılı iki adet torna tez-
R'ahi J • 'h" d 't' h Y e 1ki adet amerikan ayincsi 5-11-934 tarı ın en ı ı-
aren (20) gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya ko-

~Ulrnuştur. Mezkur atat Kastamonuda teslim alınacaktır. 
de: bede~~ malın tese1lümünde ZiraatBank.ası v~s!tasiyle 
tn haı gonderilecektir. Talipler bu baptakı seraıtı anfa-
9-'~k Üzere teklif mektubunu teminatı ile birlikte ihaJe gü-
••U O] • •• 
ev 

1 
an 25-11-934 pazar günü saat ondan yanı. beş .~n 

ca e kastamonu vilavet daimi encümen rivasetıne mura-
~an Han olunur. (3406) 8-5197 -------
..\)lL!llra V~HHöinden: 
n Sanatlar mektebi için 935 mayısı nihayetine kadar alı-

acak 30 b" k' · · • k ks'lt lllev m ılo ekmek şartnamesı mucıbınce açı e ı : 
·;tıij e konulmuş olduğundan ;halesi 26. 11. 934 pazartesı 
ttı.1 , ~~at 15 te yapılacaktrr. Taliplerin ( 202 buçuk) liralık 
Cii~ar.~a~ teminat makbuz veya mektubile ihale günü en
tünı:111 v11ayete ve şeraiti görme?· üzere de her gün en· 

n kalemine müracaat etmeleri (3327) B-5102 

CAÖ 

1 adet kızakla soğuk destere 
2 " devir ölçülü aleti 
6 " Amerikan makkap evi 
Elektrik kaynak teli 24 2. Teş. 934 

I 
24 2. Teş. 934 

14 kalem ölçü aleti 24 2. Teş. 934 
30 tondemircevheri 24 2. Teş. 934 
15 ton mangan cevheri 24 2. Teş. 934 

. Yukarda~i m~lzemeler ayrı ayn pazarlık suretiyle 
hız~lan~dakı t~rıhlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Talıplerın temmat ile müracaatları. (3426) 8-5252 

CAG 
Malkaradaki hayvanat 

i~~~.175 b~ kilo arpa kapalı 
burum yondemiyle alına
caktır. Üzerine bırakılması 
5-12-934 carsamba günü sa
at 15 tedir. Bağlantı ve ör
neğini görmek için her gün 
eksiltmeğe gireceklerin de 
betıi giin ve saatinde dilek 
okuntnlarım Tekirdağmda 
F. satmalma Ko. nuna ver 
meleri. (3375) 8-5161 

CAG 
Yapı: Kınkkale'deki ya

pı kesfi değ'işmiştir. Bu de
fa yalnız Kırıkkale Gedikli 
Mektebi binası kapalı bü
rüm ile yaptuılacaktır. Ü
zerine bırakılması 27.11.934 
Sah g-ünü saat 11 dedir. İs
teklilerin kedf ve bağlağı 
ile resimlerini j?Örmek üze
re her gün M. M. V. Satın 
alma komisyonuna basvur
ma ları ve üzerine bırak~lma 
sına gireı:eklerin de pey ak
çe ve dilek mektuplarını 
vaktinden eve1 mezkur ko-

'\nf<ara t~vazım amirli:!i 
satm alma komisyonu 

il anlan. 

İLAN 

Bavramic, Ezine ve Ki
razhda bulunan kıtaat hay
vcınatmm ihtiyacı olan 
250 flOO kilo kuru ot kanalı 
zarfla 27-11-934 sah günü 
saat on üc bur11kta ihalesi 
yamlacııktrr. ~artnamesini 
e-örll"ek h:t;venler her ~ün 
ta1inlerin de betıi saatten 
eveı temin"t ve teklif mek
tnolariyle beraber Bayra
miç'te satmalma komisvo
nuna müracaatfan, (3~~8) 

8-5115 

iLAN 
Ankara'daki kıtaat icin 

krrk bes bin kilo sabun ka
palı zarf usuliyle miinaka
saya konulmustur. 1halesi 
4 kanunuevel 934 sah günü 
saat. ?n rlörttcdir. Şartna
mesını görmek icin her gün 
ve münakasaya istirak icin 
de teminat ve teklif mek
tuplarım vakti m11ayyenin
den eve] Ankara Levazım 
Amirlii7: satmalma komis
yonu Riyasetine makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(3362) 8-5158 

ZAYİ 

Bursa askerlik şubesinden 
almış olduğum askerli~ vesika
mı, nüfus tezkeremi ve hastaha
nelerden almış olduğum vesika
larımı kaybettim. YeniJerinl ala
cağımdan eski1crinin hükmil 
yoktur. 

Bursalı Mehmet Nuri oğlu 
8-5266 Mehmet D. 324 

ZAYi 

İnpat Usta Mektebine tcah
hüt ettiğim doğrama işleri için 
Ankara mektepler muhasibi me
suJtnğünün 670037/193 No. Jr Ye 
2 ağustos 1934 tarihli teminatı 

katiye makbuzunu zayi ettim 
yenisini çıkaracağımdan hükmü 
olmadığım ilan ederim. 

E•bf Apartımanı 4/2 
a..-...5255 üirede Fuat 

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

CAÔ 
(50,000) adet cağ torbasr 

kapalı bürüm ile satın alı
nacaktır. Üzerine bırakılma 
sı 28. 11. 934 Carşamba gü
nü saat 11 dedir. İsteklile
rin bağlağ'ını görmek üzere 
her gün M.M.V. Satınalma 
komisvonuna ba&vurmala
n ve iizerine bırakılmasına 
gireceklerin de pey akcele· 
riyle dilek mektuplarını 
vaktinden eve] reisliö-e ver-
meleri. (3270) 8-5035 

CAG 
(7690) kilo Dikra yağı 

acık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Üzerine bırakıl
ması 26. XI. 934 Pazartesi 
günü saat onbirdedir. İstek 
lilerin bağlağını görmek ü
zere her gün ve eksiltmesi
ne gireceklerin de pev ak
ce1eriyle vaktind M. M .V. 
Satınalma komisyonuna baş 
vurmaları. (3285) 8-5040 

1 \ ... F. U. l\I. Satın Alma 1 
Komi~yonn ilanları 

İLAN 

Küçük Yozgat fabrika -
sında 219 kalem kooperatif 
emtiası ile 8 kalem boş mev
zuatın ar;ık artırma suretiyle 
7 1. Kan. 934 tarihinde ve 
saat 14 te satılacaktır. Ta
liplerin listesini görmek icin 
her ffÜn öğ'leden sonra 13.5 
tan 15,5 a kadar ve artırma .. 
ya gireceklerin de teminat
lariyle vakti muayyeninde 
komisvona müracaatları 

(3430) 8--5232 

İLAN 

Orduda mühimmat işle -
rinde çalışmak üzere bir kaç 
usta alınacaktır bunlara bir 
müddet stajdan sonra göste
.recekleri ehliyete göre 52 li-
radan 126 liraya kadar üc -
ret verilecektir. İstivenlerin 
istida ve vesikalariyle u -
mum müdiirlüğe müracaat -
lan. (3395) 8-5207 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukardaki malzeme ka
palı zarf usu1iyle 4/ 1. Kan./ 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip
lerin şartname için her gün 
öğleden sonra, münakasaya 
girmek için de o gün temi
nat (ve teklifat) ile müra-
caatları. (3388) 8-5187 

ne, '"' llemiryollan u . 
mnm l\liidiirliiğü Mlm 

alma komisyonu ilanlan 

İLAN 

7000 Ton Linit kömürü
nün kapalı zarfla münaka
sası 2-12-934 pazar günü sa
at 15 te Ankara'da idare bi 
nasında yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve 
Ankara veznelerinde iki§er 
liraya satılan prtnameler· 
de yazılıdır. (3382) 8-~168 , 

1 

1 

6AYIFA 7 

Elbise Müilak asası 
Hukuk Fakültesinden: 

Leyli talebe için 150 takım elbise yaptırılacaktır. Ta
liplerin 21-11-934 çarşamba günü saat 11 de müracaatları. 

(3209) 8--4945 

İstanbul: Deniz ı~vazıın Satnı 
Alma Komisyonu Reisli9ind'-'n: 
1500 Ton Mayimahruk: kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 

3 birinci kanun 934 pazartesi 
günü saat 14 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı 
mayimahruk hizasında gösterilen gün ve saatte kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Sartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün 
ve saatte usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte Kasımpaşa'cla Deniz matbaası kar-
şısındaki komisvona eelme1eri. (7 569) 8--5149 ·---
AfJon Vilavefnden 

~ 

Af yon - Gazlı göl yolunun 01 000 - O+ 212 kilometrele
ri aras!nda yapılacak "2939., lira bedeli keşifli parke dö
şemesı 27-11-934 tarihinde saat 14 te encümeni vilayette 
ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya konulduğun
dan talip olanların o/o ? ,5 teminatla encümeni vilayete ve 
keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Nafıa Baş
mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (7696) S--5221 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü - r 

zellik kremidir. Te- · 

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

BALSAMİN ile 

korursWJuz. 

- ........ 

· Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRİSİD 

eıpgy+iMwnf' 

tamamile 

8--4964 

Ankara şehri içme suyu 
komisyonundan: 

22. 10. 934 T. ne müsadif pazartesi günü ihalesi ic~a 
kılınacak su boru malzemesi tedariki ve f erşiyat amelı -
yatı münakasası 22. 11. 934 tarihine müsadif perşembe 
gününe talik edilmiştir. 30 No. h şartnamei fennide çe
lik borular mukavemeti milimetre murabbar için 34-45 
kilogram ve gerek 600 M/ M ve gerekse 400m/m lik çe
lik oru sihanlan 8 milimetre olarak nazarı dikkate alına
caktır. İhale 22. 1 ı. 934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Ankarada lş Hanında dördüncü katta komis • 
yon dairei mahsusasmda icra kılınacaktır. Fazla malu • 
mat almak ve şartname görmek istiyenlerin komisyona 
müracaatları. (3168) 8-4967 

• 

ilan 
Şirkedcrc, Bankalara. Doktor ,..c Avukat Bey

lere. Tüccarlara chrerişJi -ve şehrin en mutena 
hir yerinde bulunan eski Nafıa Vt•kaleti binasın
da kalori( erli daireler ve odalar kiraya verilecek
tir. 

lstiyenlerin Koç Zade Tkarc•thanesinc miira
caatları rica olunur. 

İstanbul: Deniz Levazun Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden: 

259312 kilo ekmek: kapalı zarfla münakasası: 26 ikinci 
teşrin 1934 pazartesi günü saat 14 te 

6000 kilo koyun eti =ı Kapalı zarfla münakas.ası_7 ~~ ikin· 
48248 " Sığır eti: ci teşrin 934 puartesı gunu saat 
9995 ,, Kuzu eti: ıs te 
Deniz talebe ve efradı ihtiyacı içintüzumu olan yukar• 

da cins ve iniktan yU1h dön kalem yiyecek hizasında 
gösterilen gün ve saatlerde kapah sarfla münakasay~ 
konmuştur. İsteklilerin şar1 ı•melcrini ~örmek .~e almak 
için her g6n ve münakasaya girecckleriD de o gun saatte 
Kasrmpqadaki komisyona gelmeleri. (7349) 8-5029 



SAYIFA 8 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğündeı1 : 

t - Gönende yapılacak ( 44302) lira bedeli keşifli yap
rak tütün ambarı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabi
linde Milas müdüriyetimizden ve cibalideki Levazım şube
si nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 6-12-934 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evet komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mu
cibince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (o/0 7,50) muvakkat teminat para-
tiyle birlikte müracaatları. (7751) 8-5264 

Çanakkale Jandarma Mek 
~epleri Sabo Alma Komisyonu 

Reislimnden : 
890,000 kilo ekmek. 1200 kilo un 
1 - Çanakkale Jandarma mektepleriyle hastahanenin 

ekmek ve un ihtiyacı ve yine kapalı zarf usuliyle yeniden 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 28-11-934 tarihine müsadif çarsamba günü 
saat "15,, te Çanakkale hükumet dairesindeki komisyon
ca icra edilecektir. 

3 - Arzu edenlerin mezkur gün ve saatte knmisyona 
pıiiracaatlan ilan olunur. (7764) 8-5263 

Ankara Valiliölnrlen: 
Etimesut yatı mektebine muhammen bedeli (5251 bu

çuk) lira olan 40 kalem erzak 17. 12. 934 tarihine kadar bir 
ay içinde pazarlıkla alınacaktır. Vermek istiyenler şart
lan ve evsaftan öğrenmek üzere her gün encümeni vilayet 
kalemine ve pazarlık için de (394) liralık teminat makbu
.zu veya mektubu veya milli esham ile ilan tarihini müte
akip her pazartesi ve persembe günleri saat 15 te encü -
meni vilayete gelmeleri (3455) 8-5258 
~ 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 
t(p;11; tiraret hiirosnndan: 

Sicilli ticaretin 22 numarasında müseccel bulunan An
liara memurlar kooperatif sirketi namına vazı imzaya sa
lahiyettar olan zevatın tatbik imzalarım havi 3 teşrinisani 
1934 tarihli sirkülerin 17. 11. 934 tarihinde tescil edildi~i 
\'e mezkOr sirküler suretinin berveçhizir aynen neşredil • 
tnekte olduğu ilan olunur. 

Efendim. 
24 birinciteşrin 1934 tarihli İdare Meclisimiz kararına 

tevfikan Ankara Memarlar Kooperatif Şirketi Mitdürlü
lünü ŞükOfe Itriyat Fabrikası müessesesi Ahmet Ekrem 
Bev deruhte etmiştir. ıhmaileyhin imzasivle birlikte İda· 
re Meclisi azalarından birinin imzasını müştereken havi 
olacak evrak müessesemizi taahhüt altına vazeder. 

Alelade muamelat ve muhaberatı tüccariye için Ekrem 
Be~ münferiden vazı imzava me?.undur. 
Müessesemiz namına imzava salahivettar olan İdare Mec

lisi azalarile müdür Ekrem Beyin tatbik imzalarını muhtevi 
cetvelin bitişik olarak takdim kılındığını ve hundan evet 
neşredilen sirkülerin kaffesinin keenlemyekün olduğunu 
arz ile müessesemiz hakkındaki iytimadmızın devamını 
diler, bu vesiyle ile de en derin saygılarımızı sunarız efen
dim. 

8--5256 

Nafıa Vekiletinden: 
Afyon - Antalya Hattı 56-74 üncü kilometreleri arası 

4 üncü kısım inşaat ve ameliyatının 15-11-934 tarihinde 
yapılan münakasasmda verilen teklif haddi layıkmda gö
rülmediğinden mezkur inşaat ve ameliyat 2.5-1 J-1934 tari
hine müsadif pazar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Pazarlık Ankara'da Vekalet müsteşarlık maka
mında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti 
Fenniye vesikaları ve 10,000 liralık muvakkat teminatla
nnın merkez muhasebeciliğine yatınldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun bankada kefalet mektu
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım
dır. Muvakkat teminat mukabili çek kabul edilmez. 

Talipler. bu husustaki sartnameleri 40 lira mukabilin
de Vekalet Malzeme Müdürtü~ünden satın atabilirler. 

(3447) 8--5261 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalette mevcut bulunan Demir soba ve teferruatı 

21-11-934 çarşamba günü saat 15 te aleni müzayede ile 
satılacaktır. Sobaları görmek istiyenlerin ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin Vekalet Malzeme Müdürlüğüne mü-
racaattan. (3448) 8-5262 

Haricive Vekaletinden: 
1452 numaralı kanun mucibince hakkı müktesep teş • 

kil etmemek ve 9 unca maaşı verilmek üzere bilmüsaba· 
ka bir farsça mütercim alınacaktır. 

Memurin kanununda muaarrah ıeraiti haiz taliplerin 
19. ı ı. 934 perfenıbe ::. - •· - kadar vekalete mtiracaatlan. 

8-5251 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Muhasebei 
1 

Es~ehir 
Müdürlüğünden : 

,ıususiye 

İdarei Hususiyeye ait Köprübaşı mevkiindeki dükkan
lar yıkılarak arsası üzerine yaptırılacak dükkanlarla Halk· 
evi binası 8-11-934 tarihinden 28-11-934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak üzere 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuş olduğundan taliplerin proje keşif ve şartname
sini görmek ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin da
imi encümene müracaatları ilan olunur. (3392) 8-5190 

Ankara V ~liliöinden: 
Yeni mektepler için muhammen bedeli (8852) lira olan 

sıra tahtaları ve dolap ve tabure ve saire 17. 12. 934 tari
hine kadar bir ay içindepazarhkla alınacaktır. Bunları 
vermek isteyenlerin şartları ve vasıflan anlamak üzere 
he rgün encümeni vilayet kalemine ve pazarlık için de ilan 
tarihini müteakip her pazartesi ve perşembe günleri saat 
15 te (664) liralık teminat makbuz Teya kefalet mektubu 
veya milli esham ile encümeni vilayete miiracaatları ilan 
olunur. (3456) 8-5257 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani Cumartesi 

KUŞAT GALASI 

Orkestra: 

KARLTON•BAND 

D. D. Y. U. Müdürlüğünden: 
1stanbulda Sirkecide kain Antalya nakliyatı umumiye 

ambarı tarafından Devlet Demiryollan umum müdürlü • 
ğü namına yapılmakta olan mesajeri nakliyatı için tara -
feyn arasında mevcut mukavele müddetinin hitamına 
mebni mezkftr şirketin badema umum müdürlük namına 
hiç bir muamele yapmıyacağı ilan olunur. 8--5247 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

ı - Milasta yapılacak (44722) lira bedeli keşifli yap
rak tütün ambarı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabi
linde Milas müdüriyetimizden ve Cibalide Levazım ve 
mübayaat şubesi nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma S-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evet komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mu
cibince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (% 7.50) muvakkat teminat para-
siyle birlikte müracaatları (7750) B---5265 

18 iKİNCİ TEŞRİN 1934 PAZAR 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun 
Taksime uğrayan Düyunu 

Umumiyesi Meclisinden 
{üzde 7 ,5 faizli 1933 T ürk borcu tahvilleri 

hamillerine tediyat 
İLANI 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan dil· 
yunu umumiyesi meclisi her üç tranşa ait % 7 J / 2 faizli 
1933 Türk borcu tahvillerinin 25 tesrinisani 1934 vadeli 
olan 3 numaralı kuponu tediyatma Ankara. İstanbul, Pa· 
ris. Londra, Bertin, Frankfort S/Main. Roma. Amster • 
dam. Viyana, Brüksel. Anvers, Bal, Cenevre, Zurih, ve 
Budapeşte piyasalarında mezkur tarihten itibaren başla· 
nacağını alakadarlara ilan eder. 

Bu kupona gayrisafi olarak F. F. 18.75 fransız frankı 
tediye olunacak ve muhtelif memleketlerde meri olan ka
nunlara göre iycap ederse vergiler bu meblağ üzerinden 
tevkif edilecektir. 

Hamiller bu meblağı Paris'te fransız frankı olarak ala· 
caklar ve diğer piyasalarda kendilerine işbu meblağın 
kuponların ibrazı tarihindeki rayiç üzerinden muadili ve
rilecektir. 

Yeni tahvillerin kuponları tediyeye vazedildiği tarih· 
ten iytibaren beş sene sonra Türkiye Hükumeti lehine mü, 
ruru zamana uğrayacağı hatırlatılır. 

Salifüzzikir tediyata muktazi altı aylık karşılıklar bi· 
rinci ve üçüncü tranşlar için Paris'te Osmanlı Bankası 
nezdinde ve ikinci tranş için Berlin'de Deutche Bank und 
Disconto - Gesellschaft nezdinde teşkil edilmiştir. 

Diğer taraf tan, Meclis, 22 nisan 1933 tarihli iytilafna
me mucibince haiz olduğu salahiyete binaen, fransız fran
gını 25 mayıs 1935 vadeli gelecek pukon için tediye akçe
si olarak muhafazaya karar verdiğini himillere ilan eder. 

25 teşrinisani 1934 vadeli kuponun Türkiye' de tediye-
siyle muvazzaf müesseseler şunlardır: 

Birinci ve üçüncü tranş· 
lar için 

Ankara'da: 
Türkiye'de Cümhuriyet Mer
kez Bankası; Osmanlı Ban
kası. 

İstanbul' da: 
Türkiye Cümhuriyet Mer
kez Bankası; Osmanlı Ban
kası; Deutsche Bank und 
Disconto - Gesellschaft. 

İkinci tranş için 

Türkiye Cümhuriyet M~ 
kez Bankası; Osmanlı Ban. 
kaşı. 

Türkiye Cümhuriyet Mer
kez Bankası; Osmanlı B8114 
kası; Deutsche Bank und · 
Disconto - Gesellschaft. 

Tediyat İlanı 
Yüzde 7 ,5 faizli 11 inci rang 1934 Türlt 

borcu tahvilleri 
% 7 1/2 faizli II rang 1934 Qhvillerinin 25 teşrinisani 

1934 vadeli 1 numaralı kuponu tediyatma, İstanbul ve 
Paris Londra piyasalarında Osmanlı Bankasında mezkftt 
tarihten iytibaren başlanacaktır. 

İşbu birinci kupona istisnaen gayri safi olarak F. 1" 
28.125 fransız frankı tediye olunacak ve muhtelif memle
ketlerde meri olan kanunlara göre iycap ederse vergiler 
bu meblağ üzerinden tevkif edilecektir. 

Bu meblağ Pa~is'te fransız frangı olarak, ve diğer pf. 
yasalarda ibrazı tarihindeki rayiç üzerinden muadili ve
rilecektir. 

Bu tediyata muktazi altı aylık karşılık Paris'te Osnıall' 
lı Bankası nezdinde teşkil edilmiştir. 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun 
Taksime uğrayan Düyunu Umumiye&l 

Meclisi , 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi İsmetpa~a Kız Enstitüsü 
İdare Meclisi Azası 
Maliye Vekaleti Müsteşarı 

FAİK 

İdare Meclisi Reisi ş A p K A 
Büyük Millet Meclisi 

İkinci Reisi Trabzon mebusu 

Şirket namına imzaya salahi;:= zevat Sipariş Atölyesi 
(Binbaşı EMİN BEY Emin İsmetpaşa Kız Enstitüsü 

İdare Meclisi azası: (Milli Müdafaa Vekileti Levazım 
(işleri beşinci şu müdürü be Mu •• dur·· ıııgun·· ... •· den•. 
(HİCRİ BEY Hicri 

İdare Meclisi azası: (Maarif Vekaleti ilk tedrisat Mektebimizin sipariş atölyesi şimdiye kadar Y~ 
(şube müdürü kadın elbisesi yapmakta idi. Son defa büyük fedaklr~ 

Müdür : AHMET EKREM BEY Ekrem larla Paris'ten getirilen bir kadın şapka mütehassısı ~ 
Ankara İkinci Noterliğince 11506/1828 numara ve fından son model hanım şapk.alan da yapmağa başla ıcd 
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lmtiyu aahibı H Bqma 
'*"" FALiH RIFKL 

Umumi DefrİJ•b idare edeli 
Yam itimi müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çaaiın caddesi clYuıada 
Bdlmlyetl 111111,. ll•tbH . 
inMI• .... ....,,. 

..-1 ----· SİNEMALAR 
.... 1 _Y_EN_l_f . 

1 
1 KULOP) Bugün, bu gece 

GlZLt SEVDA 

Bütün bir kadınlık • Bütün bir aık. 
IRENE DUNNE - PHILLIPS 

HOLMES - LIONEL ATWlLL 
AJflca: Blcek muharebesi. 

1 Bugun Bu gece . 
YAŞAMAK İSTİYURUZ 
Amerikan ıalahıhal müeıseıelerinin 

iç yUzil- bir ıilril genç haydudu ıalaba 
çabpn bir mUfettiıte gilael butabakl
cının 16nUl maceraları •· L.. 

Ayrıca: DUn,a bevadiıleri. 


