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ÖZTÜRKÇE 

l'iirk dili, büyük dönen
meyi haykıracak ozanı 

bekliyor ... 
San-. k" .. .. 1 . ın· ·••in ı yer yuzune ge mıf geç-

k 1~ &ayısı bilinmez değişik dillerle hay;;;n. bütün ozanların üstünde, eski 
daıı nan ozanı Homer'den daha büyük, 
~·ı a evrensel bir ozan yoktur. Hangi 
\ll de ol 1 b. . . " ursa o ıun, onun ır çevınneaı 

t lrdır, 8% çok kültürlü olan herkeı onu 
dil okurnuı, ya dinlemit veya adını 
t~~~ıtur. lıte bu kadar yayılmıt bü-

bır ozandır. 
t Umalım ki sözü, yazısı düzgün bir 
~ç ~Ürk ozanı bu ölgüsüzü dilimize 
tn• rıuı. (La Divin KomediJyi de dili
i tıe Çevirmek ister .. Homer kadar de-

trli olan D t • · b ··ı ·· ·· ·· ·· d dil' • an e nın u o gusuzunu e 
1fllizde görmek isteriz. 
Ancak .••• 

... lıütün bunların üstünde duyan, dü-
~llncn v t A • • d k b. 
İst • e a ıçın en aynıyan ır genç 

erız ki M . ,. E • . s-•-t , • enç ın, rgene ,run, aaar-
~ l nın, Kızılmnağın çağlayıılarmda 

11ltııkular1 çağlıyan büyük iıleri haykır-
tı •• ıs· s k tia·İ ıze a arya kıyılannda yurt ıev-

lat 1 
e fırlıyan türkün büyük itlerini an

•ın. 

Avıarlı Kiraz kadının Sakarya bo
~lltıd 
tıa, a çakmak çalan dedesine, babaaı-
ı koca11na, oğluna, yanında kalmış iki 
"'ıı ·ı ,. d 1 e azık ve gülle taıırken, Isı Yoz-
.. a ın ·· 
11 

us tündeki yamaçtan yettiği kP ~-
ısının l . . d .. .. k.. -

tı.. gıcırtı arı ıçın e sonen tur usu-
la bize söylesin. 

lr ~ngaltepe'ye trrmaıan evrencikli 
i Oca. tiirkün ıürükliyerek getirdigı ya
~~ banağını nasıl aldığını bildirsin. 
l'i \ille taııdığı kağnısının ölen öküzü ye
tile Reçcrek, güzel boğazına boyunduru.
lt" takarak araba kolunu yolundan ah· 
0Yltıarnak • • Yah ih ' kad .. kü. Zİine ıçın t an a ar o • 

in . e, olan yağcılardan Satılmıt kızı 
~~gelinin, bu gösteritsiz türk kızm1n 

k duygusunu bize açım. 
) 1\.~ilderi donduran akyelin kartı 
._:~aç-dan yalayıp getirdiği kar yığı· 
ı Uıtünde yağmurluğuna bürünerek, 
ıı:ar •• 
ct llıtüne yaslanmıı Büyük Kurtarı· 
Y~or~da olduğu gibi bize bildirsin. 

~İi .. -.ıhleri yüce katında diz çöktüren 
tıı Y1.1k türk çocuğunun gönlünde kay .. 
Yaıı ...;:k k . . . • '"-1 l'İ • ".. se ulus sevgasırun ıncellA e-

~Un~ bize birer birer çözerek anlata • 
•111, 

Ytr 
8

ir büyük uluı bir atılı,ta en yüce 
'-iı e eıiıtirrnenin ne demek olduğunu 
\ii:~~Ylerken bundan türk ulusunun 

;. destanı doğsun. 
b\i: ~r atılı§ta, bin yılı çiğniyerek, önü-

.. zlt .. 
~. 0 rten kara örtülerin nasıl yırtıl-

l llıru bir.. b" d" • d'.k .. Ak .. ii .. ....r ırcr ızıp o sun. yuz-
tllrkü b k .. 1 .. ç~... n ağrın dan fırlıyan a yuz u 

diıi !'1 bozuk bir tarihin iğri büğrü gi-
nı tutt .. d ... "12 ugu clile na11l §aşmayan og-
Yola Yo .. n lt ·•· · b' b. nl t ' V • e tıgmı ırcr ırer a a sın. 

Her ~iin 

Büyük ff olla da 
tayyaresi dün ge • di --

Ankara, Londra - Melbu rn yarışının ikincilerini 
dün gerektiği gibi ~-;:arşıladı. 

Dür.kü sayımızda şehrimize geleceği

ni yazdığımız Holanda tayyaresi birk~ç 

saat gecikerek gelmiştir. Dün hava işle

rjoin içinde bulunan ve bulunmayan bü • 
yük bir entellektüel kalabalığı tayyare 
alamnı doldurmuştu. 

Otobüsler, görmek istiyenleri taşı _ 
rnakla bitiremiyordu. Yüzlerce hususi ve 
taksi otomobiller yol boyunca sıralan-
mıştı. - ..--- ~. 

Başvekil P~şa, Misafir tayyarecileri 
kazandıl:Jarı yarıstaa. dol@yı kutlarken 

r 

Daha sabahtan tayyarenin gelip gel

rr..yeceğini yahut hangi saatte gelebile -

ceğini soranlar o kadar çoktu, ki alanın 
t'!lefonunu boş yakalamı;k bir ıans olu -
voıdu . 

R•ı yüksek şlaka, ulusun hava itleri
ne, tayyareye olan İyi duygularını ve 
bağlarını göst~rir ve bunlar, yurtta da
ha geniş, daha üstün bir çalııına alanı 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Başvekilimiz Hollanda tayjfaresile yaptık 
larz uçuştan sonra ıayyıı.edea. inedcen. 

'tlc ~._1!te gelecek yavrularımızın yük-
1 

'•rı. l.lltürlü olmalarını böylece başar- c~~-_.L~~~~~--'.....S.~~-
li Hollanda tayyarecileri kendilerini kar şrlıyan tayyarecilerimiz arasında (yukar-

~ lter ulusun baıı, acun soysal1ığınm da): Londra - Mclburn yarışında ikinci gelen tayyare Ankara tayyare alanında. 
.... , llıı olan t•• k.. b ·· . ..::r. •• 
"" ok ur un ne u7 '°"' ne go-
dır, fJc fayıp coıturan bir mitolojiıi var-
~lnd Çakıllı, ıııklı suya batarak Tann 
~otta •n İnen ak kemikli yüce bayın 

rı ara da 'i lln bulutlara binerek uçan 
L nıev'd 
~)"- Ct eıtanı, Olimp tepelerinde 
d.t - fan di•i t l .. ıı. .. • 1 . d 
.~ " anrı ann oaau'=ç erın en 
~illt b~ -tağıdır? Türk mitolojisini, 
" ır, ne k d t'ltıııtır a ar çok türk ozanı hay-
~ı!J~da · Kara örtünün gölgelediği 
J~i auu~.uıuk kalmıı türk varlığı 
~llııu11a Yuk Mustafa Kcmal'in türk 
111 ,.... .verdiği güre ile, tutu•turan u-) ~ .. g, . . " 
lrtt1 

81 ıle o kalın ve kara örtüyü 
lı .. : . 

0
· · Albndan ak alınlı türk çık-

~ • nu . de.at n acunu tutacak, doldura-
141«'1iın anını haykıran ozanı da hiç 
~ Ycktu k" ' tı.- r ı, pek az günde doğa-

~ ~zi d~ 
!ti.o. onenınesi türk ozanını özle-

, onunı k 8 ucaklaımak istiyor. 
Edirne Mebuıu 
ŞEREF AYKUT 

Tayyare Cemiyeti 
Umumi Merkezi 

dün toplandi 
Tayyare c ·emiyeti Umumi Mer

kez heyeti dün saat on beşte T e
kirdağı Mebusu Cemil Beyin re
isliği altında altı aylık toplantıs~
m yapmış, merkezi idare heyeti· 
nin ve murakıplerin raporlarım 
dinlemiş, altı aylık bilançoyu tas-
dik etmiştir. 

16 şubat 1935 te onuncu yılını 
bitirecek olan cemiyeti ilk kuran 
Bolu Mebusu Cevat Abbas Beye, 
yıldönümü dolayısiyle, m~rass~ 
bir tayyare madalyası verılmesı
ni uygun görerek toplantıyı bitir-
miştir. 

Ankara sanayi 
sergisi kapandı 

934 Ankara Sanayi Sergisi dün 
akıam ıaat 20 de kapanmıştır. 
Sergiyi he! bini ilk, üç bini lise, 
orta ve yüksek mektep talebeleri 
olmak ü:zere 90 bin kiti ziyaret 
etmiştir. Sergiyi gezenlerin en 
çok dikkatlerini çeken pavyonla
rın başında gelen, Milli lktısat ve 
Tasarruf Cemiyetinin tertip etti-
-. "L 'd .. gı ozan an once ve sonra., 
pavyonu halkımızın bu yakın a
lakası dolayısiyle bir müddet da
ha kaldırılmıyarak ve hu suretle 
halkın daha genit bir surette is
tif adeıi temin edilecektir. 

C. H. F. kongresi 

Dün vilayet fırka mer
kezinde bir toplantı 

yapıldı 
C. H. F. Ankara kazasına bağ

lı nahiyelerin reisleri dün sabah 
fırka merkezinde idare heyeti re
is vekili Mümtaz Beyin reisliği 
alında toplanmışlardır. Toplantı
da Mümtaz Bey, fırka dilekleri
nin temin edilenleri hakkında, 
reislere iyzahat vermiş ve bunlar
dan fırka kongrelerini haberdar 
etmelerini söylemiştir. 

Vilayetin her tarafında ocak 
kongreleri ba,lamış olduğundan 
bunlar bitince nahiye kongreleri 
yapılacak ve halkın yeni dilekleri 
bu kongrelerde derlenecektir. 

--~-------·--------
Sanayi programı· 
mızın tatllikatı 

ilerliyor 

Başvekilimiz, namuklu 
fabrikasının temelini at -
mak i~in Konva Ereğ

lisine gidiyor. 
Konya Ereğlisi'nde kurulacak 

pamuklu mensucat f abrikasınm 
temel atma merasimi yarın yapı
lacaktır.· 

Meruime riyaset edecek olan 
Başvekil ismet Pa!a bu aktam on 
yedide hususi bir trP.nle bı1radan 
hareket edecektir. ismet Paşaya 
lktııat Vekili Celal Bey ve Kon
ya mebusları, Sümer Bank erkanı 
refakat edeceklerdir. 

Hasan Rıza Bey 
Riyaseticümhur umumi 
katipliğine tayin edildi 

Açık bulunan Riyaseti Cümhur 
Umumi Katipliğine vekaletinde 
bulunan Riyaseti Cümhur Hususi 
Kalem Müdürü Hasan Rıza Be
yin tayini icra Vekilleri Heyetin
ce taavip ve kabul olunmuştur. 

---··----
İktısat Vekilimiz 

diin geldi 
lktısat Vekili Celal Bayar Bey, 

it Bankası Müdür Vekili Muam
mer, Sümer Bank Umum Müdürü 
Nurullah Esat Beylerle birlikte 
dün şehrimize dönmüf, durak
ta bankalar müdürleriyle, lktııat 
Vekaleti erkim tarafından karı•· 
lanmııtır. 

19 
ık~.ci teşrin 

1934 
PAZARTESi 

Her yerde 5 kurut 

Gündelik. 

1NC1R DA VASi! 
FALiH RIFKI 

Bütün Franaa'da 50 mümeaİ· 
li bulunan ve Aydın kooperatif· 
ler birliği ile birlikte franaız pi · 
yasasında türk inciri satan Comp 
toir du Proche Orient'ın müdürü 
Reçenlerde matbaamıza geldi. 
Türk inciri ticaretinin Franaa'da 
bizzat spekülasyon merakbıı türk 
tüccarları taraf mdan öldürülmek· 
te olduğundan bahsetti. Fiat kıra• 
rak, mal bozarak, bu miifterİ ka • 
pısma kavgasmm ancak türk mm 
tahsilleri aleyhine olduğunu an • 
lattı. 

Bu hikayeyi bize imzası altın
da bir mektupla iyzah etmesini 
kendisinden istedik. Salahiyettar 
vekalette de mesele hakkında tala
kikat yaptık. Şunu anladık ki ye
kalet dahi böyle bir davanın tam 
üzerindedir ve türk inciri ile türk 
incir müstahsillerini korumak için 
tedbirler almak üzeredir. 

Vaziyetin ne olduğu, iyice 
anlaşılmak için Comptoir du Pro
che Orient miidürünün mektubu• 
nu asağıda neşrediyoruz. 

Fakat daha evel bütün bu ted
birlerin ancak mahsul ve müıtali
silin korunmasından ibaret oldu
ğunu söylemek isteriz. Çünkü ne 
zaman böyle bir inzibat fikri or • 
taya cıksa, hemen arkaamdan hü
kumetin ihracat monopola teaİI • 
deceği rivayeti ortaya ablmakta • 
dır. Bu rivayetlere brp, seçen• 
lerde Anadolu Ajann pzetelere 
kati ve açık bir iyzah glndermif. 
tir. Bu iyzahın son aabrlan tun-
1 d " r··ı·· · · --·ar ır: .... u un ıçın ......... --
bah•olan ıeklin aahcl H alıcı pi. 
yaıalar menlaat oe lalepleriıN 
uygun ve piycualann ntiilaadel• 
ri imkanı ile mütenaaip bir ın,. 
metlenJirme ve iatilırar tw ef. 
mek makaaJınJan ibaret ol,fufd 
anl Qf ıl mal ıJ ır •• ,, 

Aşağıdaki mektuptan anlapla
cağı üzere, türk malları üzerinde 
emin taciret yapmak isti1en ecne
bi müesseselerin de iatediti bu • 
dur. 

Paris'e dönmekte olan mektuıı 
sahibi ile, bu sefer lstanbul' dan 
geçiıimde rastlattık. F....,_'clan 
gelen yeni telgraflara göre, türk 
incirinin iytibar ve aabııoa tesir 
eden spekülasyon hareketinin .de • 
vam etmekte olduğunu söyledi. 

Bu mukaddimenin .onuna, Ay· 
dm kooperatifinin eski müdürü· 
nün gazetelerde çıkan fU sözleri • 
ni almak istiyorum: "Tic«ır isin 
bir incir me•elui olmı~ir, I• 
kat mü•tah•il için çalı biiyiilı .,. 

(Sonu 4. üncii «1yı/tllla) 



sr.· .• 1. /\ 2 HAKiMiYET! MILLIYK 

ŞARDAN GELEN S 
l'L.L\A UA 

M. l\i1ısolini - Şuşnig 
koııuşmaları 

Roma, 18 (A.A.) - lstefani ajansı 
bildiriyor : M . Musolini dün akşam Avus 
turya Başvekili M . Şuşnig ile hariciye 
bakam M. Berger Waldenegg şerefine 

bir ıivafet vermiştir. 
M. Musolini söylediği nutukta mi -

eafirlere hoc;geld;ııiz dedikten "'onra şun 
lart söylemiştir: 

H_ Zati Devletlerinizin Roma'da bu 
lunuşu iki memleketi birlestiren dMtluk 
milnasebatınrn yeni bir delilidir. Bu mü 
nasebat ilerde inkişafa müsaittir, çünkil, 
mUşterek menfaat ve ülkülerin hepsin
den emin bir l"sas bulm:ıktadır. Bütün 
ltalyan ulusunun bliyük bir heyceanla 
takip ettiii cıon hadiseler. İtalya ile Avus 
turya ara~ındaki dostluğun Avrupa birli 

finin ieaplanna tamamen uygun olduğu
nu ve bizim için ve herkes için emin bir 
sulh ve huzur ıamanr olduğunu göster
miştir. Bu dostluğun diğer memleketler
le olan mtinascbatrn ı:rnis1etilmesine IT'8 

ili olmadığl aşikardır Memleketlerimizden 
her birine ait menfaatlerin bu anlayış ve 
takdiri ill"rfir ki. ltalva A."•ısturva V" Ma 

caristaıı'm dahil bulundu~u sivasal. öko 
nomik ve harsi uzlasmahınn hensi tees
ıüs ve inkişaf etmistir. Bu uzlaşmalar 

muayyen şartları kabul ederek ?.vm üt
kU ve avm mak<1atlan güden herkese 
ıçıktır. Fasist bUkOmeti enerjisini siya
.anın inki~<'fma tahsis etmiş ve edecek · 
ti 

M. Suşnig, cevabında, gördükleri hüs 
nU kabulden ve M. Musolini'nin hakla -
rındaki sözlerinden dolayı M. Berger'te 
Avusturya Jıiikameti ve ulusu namına 

teşekkür ettikten sonra demiştir ki: 

"- Gerdr Avusturya•nm bu sene ge
~irdiği milı-kiil saatleri gözönüne alarak 

•e genk mamz kald1ğı vahim ziyam ha
tırası için. Avusturya'nm dostluk anla~
malariyle bağlı bulunduğu İtalya'dan 
gördüğü tam anlayış ve müzaharetten 
dolayı Zatı Devletlerine yeniden teşek

lrür etmek benim için bir mecburiyet 
fdi. ltalva, Avusturya dahili işlerine her 
hangi bir tesir icrasına bir kere olsun 

t~ebbüs etmeksi:r.in, sulh davasm2 biz -
ınet arzusunun delilini bütün dilnyaya 
örnek olacak bir tarzda vermiştir. Genç 

A vusturya'nm biricik arzusu müstakil 
mevcudiyeti ile barışın korunmasına ça-

lışmakt1r. Biricik ihtirası, bizzat kendi 
menfaatlerinin üstünde medenivet ve te 

rakkiye hizmet etmektir. Bizi dostumuz 

l'"""~airstan ile birleştiren ö1mnomik mü
nasebat, ducenin basiretli teşebbiisilrıe 

m edyun oTduğumuz misakla kolaylaştr

nlmrştrr. Ye hu müna!öebcıt, diğer dev

letlere karşı hic bir suretle tecerrüt te

ıebbüsüne matuf değildir. nurad3 görü

,u .. ,;· -: !t.:ılva'ıımkinin tamamen aynıdır. 

tabiidir ki , hizim1e miin;:ısebete g-irrrıek 

arzusunda olan ve bize hiirrnet etmeğ"c 

karar vermis bıı!ıman herkesle nmumt 

menfa::ıte hizmet çaresini araştınnağa 

ımade bnlunuyoruz. Bizimle miinasebata 
girmemek liizumuna inanana karşı hiç 

bir şey yapamayız. Her halde. -tevletle
rlmfafo doıJtane miina~bab ve katt me
ıele)e~lelrj telakkiterimizin müşt~k he-

de,i, mimam;ı ı?etGrmez tıir valnadrr. 
Ve, kanfü ld, bu, ~rsmtı geçiren 
menıltketimizde ahvalin devamh istik
rannn hıtdhn olm~ .. , 

Hususi radyomuzla 
aldığımız haberler 

- Tür ·ye Hariciye Vekili Tevfitc 
Rüştü Bey uhtslar cemi,.eti taplımtmn
d. bulun ÜZet"e c~ rider
k~ Milaı:ıo'da durarak Tüdtiyc-.ün 
Roma ttfin De "rüşmüştür. 

ntülesko mahrrer ohn Parla 
teyabatini talik etmiştir. RomAD,,a Ha
riciye Ba ıu uluslar c:snireti toplanb-

i§tiralc ctmefı üzere Biihq'teu 
dofrud ~naya Ceııeue'ye gidecelr -
tir. Toplantı bittikten, tonra Puid zi.. 
1eret edecflıtir. 

- Filipin~ ufnyan yeni !tir tay
fun yeniden büvük tahribe.t ,.apmqbı'. 
200 k;şi ölmüştür. 

iN<; LTERE'DE 

Deniz konferansında in
giliz tereddüdü neticeyi 

uzatıyor 
Londra, 18 (A.A.) - Vaşington ant 

tasmasının kaldırılması artrk önüne ge
çilemez bir hadise tc;ola kki edildiğinden 
devletlerin buna göre, bir yol tutmaları 
m~ .. -te~i ortaya konulmaktadır. 

Jcıponya'nın, müzakerelerin başındaki 
vaTiyetini değiştirmiyeceğini gösteren 
cevabı ve Vaşingtonun da tavizlerde bu 
lunmryacağmm muhakkak bulunması, 

konuşmalann istikbaJini büyük bir bet -
binlikte mütaleaya s~bep olmaktadır. 

Taymis gautesinin dün sabah Va -
şington'dan a1dığr bir telgrafta, M. Nor· 
man Davis'in, iiç taraflı anla~mamn im
k~n~11.:lığJ halinde iki taraflı hir anlaşma 
metni hakkında M. Ruzve)t'i istimzaç et 
ti~i hitdirilınektedir. Resmi mehafile gö
H'. ff'v~ııl.ıtdt" sefirini. ilk defa in~fli% he
veti murahhasasile istisare etmeden ... . 
bizzat kendi h"sabına malO--nat istih-
sali icin böyle bir teşebbüste hulunmuş 
olrn;ı:ı;y mııbtemel bulunmalı:tadır. 

Her halde japon1arla anla~:ıbiJme ol 
<ltıkra kan!'l?k bir vaziyet ih~as f'tmek • 
teıfü. İnı?ilizlerin Amerika ile japon 
~kvh~an bir mü!iterek cephe man!arası 
r:östt'rebilecek avrı bir anlaşma prensi -
r.ini hh11l edec,.kleri süohelidir. F<ıkat 
ilerde, iki taraflı anlasrr.alar fikrinin der 
piş ecH1mPc:i imkarısU! cleğ-il<lir. Hu an -
]aşmalar di i!cr devletlere acrk butundu
rııfa.rak ineilizterin ne suretle olursa ol
sun ictinap etmek istedikleri ;apon 
a l eyhtarlığı intibama mani olunabilecek
tir. 

Her halde, iki taraflı anlaşma telkini, 
muvaffakivet ihtimali ne olursa ot<ıun, 

siyasal meh::ıfilde halen hararetle konu
su lan fikirlerden birini teşkil etmekte· 
dir. 

niğ~r cihetten, ingiliz siyasal meha
filinin miihim bir kısmının Japonya hak
kındaki sempatilerini muhafaza ettiği 

intibaı cievamdadır. Bu intiba, bu hal iki 
eski müttefik arasında gerginlik ~ıkması 
tehlikesi gösterdiği takdirde, İngiltere -
nin japon deniz ilerlemesine mani olmak 
için hic bir sey yanmryacağmt zannettir
mektedir. Buna binaen :fn~iltere'nin iki 
sempati cereyam ve Amerika veya J:ı -
ponya ile anla~ma manevraları arasında 
tereddüdüne şahit olunuyor. Bu tema -
yüllerden hiç birinin üstün olmaması ve 
japon cevabı esasına dayanan yeni bir te 
~ebbüsiin tecrübe edilmesi ihtimali vaı· 
dır. 

Zannedildiğine göre, Tokyo'nun ce
Tabı japonlar tarafından in~lizlere izah 
edilmesini müteakip Amerikaltlann bir 
daha istimzaç edilecekleri zannedilmek
tedir. 

RELÇtKA'DA 

Be c·ı{a ]{ahinPsinin .. 
ıım1ılalı hicimi 

Brüksel, 18 (A.A.) - M. Tönis ka· 
bineyi kurmak için konuşmalarına de
vam etmi~ ve müzahereti her bilkQmet 
için lazım olan sosiete jeneral müdü

rü M'. Frankı'yi görmüştür. Her?ıalde 

programda mühim bir değişiklik olmı
yacak ve geniş ökonomik idari ve ma
li tensikat ve memleketin bugünkü güç 
lük1er sebebiyle kabul edeceği tasarruf 
lar sayesinde Belçika frankı•nın kati 
surette koruma gerekliğine daymmı~ 

bulunacakhl'. 

Siyasal mehafilde lııf. Jaspar tara
fından Krala verilen formüle uygun ~ 
laralt dola~an muhtemel kabine li~tesi 
§Udur: 

Başvekil : M. Töni5> katolik. 
Millt Müdafaa: Deveze, liberal. 
Hadciye: Himam. böera?. 
Ha:ıine: Franki. liberal, 
Maliye : Sut. liberal, 
Dahiliye: Pierl~ bto?ik. 
Adliye: Bovens. liberal. 
Nakliyat tt P. T. T~: Rübem. de-

mokrat hrristiyan. 
Mesai: Vanıı.satn, Jratoli~ 
Maarif: Godding .. liberal, 
Milstemlekeler: Şad, katolitc, 
Ziraat ve Nafıa: Van Karzlaett. ka-

tolik. 

T .. &-Elen 
ilctısat V el{illeri 
arasında tel vazıları ., 

Elen .Milli lktısat Bakanı M. 
Pe-;me:z.oğlu ile lktısat l'ekilimiz 
Celal Bavar Beyefendi arasında 
ııfağıdahi telya:z.ıları teati edil
miştir. 

lktısat Vek:li Celal Bayar 
Beyefendi Hz. 

Ankara 
Arkadaşlarımızın Ankara'da 

Balkan jtjfafı konseyinde ortava 
atmı, old•·k1~.n iktr~adi mesele
nin b .. llinin rn< merJ.. .... lesini göste
ren sıkı bir Türk. Yunan teşriki 
mesaisinin temellerini Z:\tı devlet
lerinin münevver yardımlan ite 
attık. Bu fırsattan bilistifade be
nim ye arkadaşlarımın mazhar 
olmu, oldıtG-nmuz unutulmaz mi
saf irpel'Yf'rlikten do lavı zah dev
letlerine ha~~retli te~ekkürlerimi 
arzederim. Sizinle beraber yap
mış oldn~m bo!\ seyahat, mem
leketinizin sanayiine vermiş oldu
ğunuz ~yanı haYTet hamlevi hav
"""'rf,.fa takdir etm~YUe müsaade 
hshc:olmu~ ve 1'ü'Viik türk mil
ı~tiTiin vükM'"k dehasını n:ı%anm
da bir kere d~ha isp"t. etmiştir. 

PestnP%oğlıı 
Mi'li lktısat Babanı M. 

Peımezoğlu Hz. 
Atina 

7.~tr devletlerinin göndermiş ol
d•·kları telaraft~n fevkalade mü
teh~''is oMonı. Zatı tlevletlerinin 
ı;"\Jır~tanmh feyyaz Yun~n - Türk 
rlostln~ zihll,Vetinin bir timsa
lini bulmnş olmaktan mütevellit 
derin maf.:ruzivetimi beysn etme
ği bir vazife addederim. Zatı dev
letlerinin pek münevver anlavıs
lan savesinırle ,.l,t~ ed'ltr!i' ola~ 
ve Anlrnra'da B"Llvın itilafı kon
seyinde ilenvP siiriif .,..,,üş iJ·tu;adi 
meselenin hallinin ilk merhalesi
ni te~kil eden ~ıkı tesr:ik; mesainin 
~Ür;\.t!e ve muhakkak surette ta
haklrnk edece!!ine olan tam ve 
sarsı~2 itimadımı beyan ede
rim. Zah devletlerinden Türkive
nin kend'lerini daima coşkun bir 
surette karsılıyacağından emin 
nlmalannr rica ederim. Dostlük 
hislıı>rime itimat huyurunuz, aziz 
meslektaşım. 

Celal Bayar 

Uf .. USLAR CEMfYETt 
----------------~----

Cenevrede sıyasal 
faaliyet arbyor 

Cenevre. 18 (A.A.) - Konsey top
lantısının üç dört gün gerilemesine 
rağmen Cenevre•de siyasal faaliyet aza
lacak değildir. Salı sabahı si1ahsulan
ma konferansı bürosu M. Hıenderson1-

nn başkanlığında toplanacak ve öğle~ 
den sonra Şako savaşıyla meşgul olacak 
olan assamble açılacaktır. Bu arada. 
Cenevre'de bulunan devlet adamlan 
evrensel siyasa meselelerini görüşecek
lerdir. 

İsviçre Reisicü.oıhuru clçiliği
mizcl e öğle yemeği yedi 

Cenevre, 18' (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi mnrabiri 'bildiriyor: 

İsviçre reisicümhura M. PiJogolaz 
ve refikaları bugün öğle yemeklerini 
:Bern'deki elçiliğimizde, Cemal Hüsnü 
Beyle beraber yemişlerdir. Pek sarnimr 
bir hava içinde g~en bu yemekte dış 
işler bakanı M. ıtotta TC Bern'deki ha. 
u elçiler de refika1arilc haztr bWWl-
muşlaxdır. · 

Bu rece açık ecahaneler 

Anafartarar caddesinde 
YENl ECZAHANE 

Y enifelriFde Gazi hulvamıda 
YENiŞEHiR 

eczahaoeleridir. J 

HABE L ' 
H1RLEŞ1~ UHV.EETllliRüE 

Amerikada ~lbirliği 
meselesile 
uğraşılıyor 

Nevyork, 18 (A.A.) - Bangerlerden 
sonra milli kalkınmayı t emin maksadiy
le hükumetle elbirliği etmeyi şimdi de 
Amerika ticaret odasr istemektedir. Re
isicümhur ite ökonomik mahfiller ara -
srndaki mütarekenin tam olduğu sanıl

maktadır. 

Haftada bir çıkan "Analist,. achndaki 
ökonomik mecmua, bu haftanın ökono -
nomik faaliyetinde bir revaç hasıl olmuş 
olduğunu, pamuk ve ipek istihlaklerinin, 
çelik ve çinko ve elektrik cereyanı istih
sallerinin artmış ve yapı kontoratoları 

miktarının çoğalmış olduğunu kaydet
rr.ekte ve ecnebi memleketlerdeki karga
şalıklara rağmen dövizlerin istikrarı umu 
dunun belirmekte bulunduğunu yazmak 
tadır. 

Bangerter gibi sanaviciler, tacirler ve 
ticaret odaları da reisicümhur, kongre 
"e efkarı umumiye arsaında tereddütlü 
katmışlardır. Bunlar kendi elbirliği plan 
tarım hazırlamakta iseler de neticede re
isicümhur tarafından yapılan mütareke 
kklifini kabul etmemeleri takdirinde 
kendilerine zorla kabul ettirilecek olan 
planlardan pekaz farkh planları kabul 
mecburiyetinde kalacaklarından son de
rece korkmaktadırlar. 

Birçok sanayide görülmüş olan misal 
ler, gerek hükUmetin ve gerek ticaret, 
sanayi ve maliye mehafilinin clbirliğile 
tabirini tarif etmekte haylı güçlüklere 
uğramakta olduklarını göstermektedir. 

Nihayet sanayi mahfelleri Atlas Ok
yanosu ile Büyük Okyanos araııındaki 

grevlerin tekrar başlamasından korkmak 
tadırlar. 

FRANSA'DA 

M.Hitler Alman-Fransrz 
anlaşmasr dünya barışr

nm temelidir diyor. 
Paris, 18 {A.A.) - Maten gazetesi, 

sablk muhariplerden mebus Goy ile 
Paris belediye azasından Monnier'nin 
M. Hitler'le iki saat yaptıkları bir 
mülakatı neşretmektedirler. M. Hitler 
ezcümle diyor ki= 

··- İki ulus arasında an1aşamamazlık 
mevcut olamaz. Hali ha:urdaki mü~kü
lat, Sar meselesinden ileri gelmekte
dir. Almanya'nm. harbm dehşetini an
lamadığnu zannetmek tam bir delilik
tir. 

İki memleketin münevver smıflan, 
galiplerde de buhrana mani olamaksı

un harap olmuşlardır. Yeni bir soysal 
nizam tesisine çahşmak gerektir. Eğer, 
Fransa ve Almanya anlaşırlarsa, bütün 
Avrupa'da ökonomik vaziyet düzelecek 
tir. Bu rüyanın gerçekle~mesi iki ulu
sun güdeceği yola bağlıdır. Sabık mu
hariplerin dünyaya sulhu kabul ettir
memesi mümkün değildir,. 

MACARİSTAN'DA 

l\lac:ır wızetcleri Yngo~lavya'ya 
hümm t>diyor 

Buda~te. 18 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Marsilya faciası hakkın
da Yugoslavya'nm Cenevre'de yapaca
ğı teşebbüsün muhtemel neticeleriyle 
meşgul olan ekseri macar gazeteleri gi
bi majar Saz gazetesi de yazdığı bir 
mak;ueyC" büyük harflerle "Yugoslavya. 
nm kin mücadelesi üzerindeki örtil 
kalkmıştır,. başlığını koymuştur. 

Azest gazetesinin de bu meseleye 
dair makalesi şu başlıkla ı;ıkmıştrr: 

"Yugoslavya cihan sulh unu tehdit 
ediyor.,, 
Yarı resmi Pester Loyd gazetesi ise 

vaziyeti tetkik ederek hi~ bir şeyin 
Yugoslavyanm bu teşebbüsünde Maca
ristan•r methaldar göstereceğine dela
let etmediğini ve fakat sadece siyasal 
muhacir ve mültecilerin kontrolünü is
tiyebileceğini kaydetmekte ve bu tak
dirde ise, Macaristan•m protestoya 
hakkı oimıyacağmr ve bilakis Yugos
Jnya'run bu yoldaki teşebbüsüne mn
zaJıaret etmesi gcrekleneceğini bildir
mektedir. 

Büyük Hollanda tayya .. 
resi dün geldi 
f Başı l ine! s;ıyıfada) 

L: .. l ~ ani' ' yapmanın w.ç le gu~ o mıyaca~ırıı · t 
br. Büyük tayyarecil'k ül!cüsü güclerılek 
için bu imk'.mlar gözden Jc:9çrrıhrıaı11' 
gerektir. 

Tayyarenin birkaç saat geciknıe;İ· 
nin sebebi, yolcularından birinin giiıtı" 
··k l · · d "" l k • bir'ııÇ ru mese c;osını uze tme · ıçın 

saati halepte boşuna geçirmeğe zorııııı· 
mıc:. olmasıdır. Ve bu gecikme. karşı· 

7 .. JI. 
)ayıcıların bir parçasının şehre ao 
meterine sebep oldu. Buna rağmen ge• 
ne epey bir kalabalık vardr. 

·ıı· Saat 2 sularında, Ankaran'ın üzer• 

den motör gürültüleri işitildi ve ~; 
rültü ile beraber tayyare de kendı!l 
gösterdi .. 

Alanın üstünden hızla geçerkeıl O' 

nun nasıl bir nesne olduğunu seznıe1'• 
te gecikmedik.. Hızlı, güzel çiı:gillı 
büyük bir yolcu tayyaresi!... "" 

Tayyare, bir tur yaptıktan 50ııt• 
inişe geçti ve o zamana kadar tı.anatll' 
rmm içinde gizlediği ınış ıakun1ıı1 

sarkıttı ve buıru kesmeğe yarıyan !el' 
natçıkJarmr açtı .• Tayyare kısa bir ~ 
s:ıfeye indi ve yavaş yavaş hangara dog 
geldi ve birer birer motörlerini sı.ı" 
turdu_ durdu.. 

Şimdi bir dağ gibi önümüzde dııt.ı' 
tayyarenin kapısından evvela ma~!I 
nistlerin {motörlcre bakanların) yüsd 
görüldü. Bir npurun merdivenini iıJ' 
diriyor gibi, maden bir mudiven sı!' 
krttılar .. Yolcular ve sonra da tayYarfl 
ci1er yere indilel". 

Tayyarenin kanatlarmm altında lef' 

sa bir merasim yapıldı. değerli ta>?d 
reciler, elde ettikleri zaferden otur 
kutlandı Ye misafirlere büfede ikfllısı 
ediJdi-

Yarım saat sonra, holandalr tayyare" 
ci1er tayyareeiJerimizi uçu~a ve ·taYY~ 
relerini göstenneğe çağırdrlar .. Tarf' 
re epi bir yükle havalandı, ~ehrin ıı:ı: 
rinde tıçtu1ar.. Afanm üzerinden fırt 

,,.; 
gectiler.. HoJandalrlarm Londra 
M . ·1 '-.l"kl • sı1'1 efburn yarışı ı e geçıı-uı en • t 
imtihandan sonra gösterebi!diklerrl1 
az denilemez .. 

Tayyare uçuşa hazırlandığı sıradS 
Milli Müdafaa Vekili Zekai ve Giiı1l' 
rük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Be~ 
Ier atana geldiler. Tayyare indiJcteJ'l t 
sonra tayyarecilik işle.rine candan b~ ' 

-h olan büyllk Başvekilimiz ile Matı.)' 
Vekili Fuat Bey geldiler. l 

Başvekilimiz tayyarecileri kutladJııf 
tayyareyi eyice gördü ve tayyare b~ 

_kında malfunat aldıktan sonra piJ~t "' 
uçmak teklifini kabul ederek Zek§.i "' 

. dt" 
Fuat Beylerle tayyarec:iledı:rıı:ı. et 

.. kk 'I..:_ b· .. dıl mure ep ı.oı.x grup tayyareye '" d,si 
ve Ankara üzerinde yarım saat kll ~ 
uçarak indiler. Başvekilimiz ta~ya:~ 
cileri tekrar tebrik ettiler ve eyı ~il' 
c.ulukJar te~nni ederek tayyare 
nmdan ayrıldılar. r4 

Aldığum2 maHlmata göre: taY>'' O' 
0111 havada beş saat kalmakta ve deva ~· 

larak. saatte 295 kilometre hızla te' 

maktadır. En s.on hızı: 325 kiloOlet 1" 
dir. 12 dakikada 5000 metreye ç.ı~~ 
ta ve 8000 meueyc kadar yüttselc 

mektedir. ' 
Her biri 700 beygir kuvveti ~rt':,. 

tane rayt saykJon motöriJe ıniiccl1ft er 
dir; pern.ne-leri üç kanathdrr .,e ~it' 
van~ kanatlarmm ha.ada ayarı 1' c1# 
dir. Motörlerl ltompr~sörlü ~ re 
törJü'dilr fi' 

Tayyarenin lmgün Eski~bfr -:;,rıı' 
tanbut - Atina yolu ile Aıııstet' 
gidece~i söy}enmektecfir. 

• • • f.\1ftl 
frft1" Bu tayyare ile Londra - d f}1" 

yanşmda açan tayYareJer ar~1" 1 
;çifl 

funan baş fark ötekilerin bu yarı~ ~ . btf"" .'1 bılhassa haznlanmııJ olma?arı, • ~ı;~ 

kabil bu tayyarenin normal bt! re tıl' 
tayyaresi btıJunmasrdır. Bu t~ rtcf'~ 
yolcu tayyaresi olarak kuJlal'l llti'f' 
servisten ahnarak bn yarışta tıÇ•iıtÔe 

• %fl'le• 
muştur; yarın da gene bu hı tf"' 
devam edip gidecektir. öteki tıı ııııt' 
terin bugün!ü Pıaıteri!e bir ha"a 1,1,tW 
tında veya umumi tıir hizmette 

nı?maJarı imk!nsızdrr. 
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!!rı - siywıi. 

Kültürü yayma işi 
~İstiyoruz ki ulusumuzun geniş halk 

Y_~ıınlarına yeni kültürün heyecanını gÖ
lurelirn, zevkini aşıhyahm. Ona tiyat
l"Oyu tanıtalım, ona gerçek musikinin ta
dını duyuralım. Hem öyle bir yoldan ki, 
o, kendine verilmek istenen bütün kül -
~~r YİYİmlerinde, kendi toprağımn, ken-

~- suyunun, kendi gÜnetinin eserlerini 
lor·· •un. Yani ona sulfato yahut maniza 
~i~i Bach yuttunnağa Napoli havalan 
;:rmeğe çahtmayıp ona, alışmıt olduğu 

vaların tadını bir başka beste ile, ev -
renıel tekniğe dayanan bir beıte ile du
Yurmağa çalııalnn. Tiyatroda, resimde, 
Levkelde, her şeyde, böyle. Bir öz kül -
liir k<ikü ulusta ve yurtta olan bir kül -
tür.Ve ancak bunun yanında ve bir ikin
ci R"enit kaynak olarak, uluılararaıı kül
t~ .. 
uru hazmettire ettire verelim. 

Böyle yapmayıp da dışardan aldığı -

hıızı içeriye boca edersek hem birçok ha

ltnrısrzlıklar hem de bir o kadar akıüla -

bteller yaralmıt olur ve bununla, ancak 

"eticeyi ve verimliği geciktirmiş oluruz. 

Düpedüz tercüme ve dıtardan, oldu

iu gibi, İçeriye lafıma metodu, bir tan

~nıat ~todu idi. Mesela sarayda. bir in

ce &az takımının yanında bir de flarmo

hilc orkestra yanyana ya§atrldı. Ve bir 

ltalrlc, orket'tramrz, gitti Bertin' de Beet

hoven'i çaldı. Fakat bütün bunlardan 

türk halkının hiç haberi olmadı. Adana' -

"'" köyündeki değil içindeki adam için 
bile, Yıldı7.'da terennümsaz olan alaEran

ıa saz takrmlan kadar Beyoğlundaki 

&arıarz tiyatrosuna arada sırada uğrıyan 
fre11lc tnı->larının da beş paralık bir fay
da", olmadı 

Buna kırtı denilebilir ki, hemen bir 

favdaıı olmadı ama zamanla oldu, çünkü 

bu ... ün evrensel bir kültüre bağlanmak 
ko·kuıuzluğunu havkıran insanlar, ni -

Lavet o dar çevre içinde tutulan kültür 

kt·r·ırnlarrnd'\n faydalanmış olanların ço
cı·k•arı yahut torunlıtrıdrr. Bu, pek ııs
tc ... bir izah o~r. Cünkü bu mantrk1a be
•aber bu gÜzel ıabır 17 milyonluk oluı 
İçi,, kabul edilse, Er7İncan'11. kiiltür, an
ca'· fln kuşak sonra gidebilir 

Bundfl" başka. mesela ben. Beetho -
"en'i ell=den fazla kere dinlediğim hal
de havdi ondan vaz geçtim, Cht>nen'i bi
~ anlamam. Çünkü bende müzik kültü • 
ı-" u, Yarnam .. drr. Anamdan gelmiş bir ter-
biye değildir. 
•• inkılap yapmıı memleket olarak. her 
1!•rnizde olduğu gibi büvük kü1tür dava
•rrtda da, bütün ulus için kültür, vakit 
leçirrneden kültür istememiz. verinde -
dir. Demek oluyor ki, büyÜk kültür aa
"•11•na atılırken, kültür islerini kurmak 
\'e lcunırnlarla berkitmek k~dar, bunların 
-..ı•Yıırnı ve sevgisini yaymak da batta 
te•ecelctir. 

Bugün, birçok maıraflan göze ala -
tak bir opera yap111 mevdana getirmek, 
~tc· " ıt geçirmeden ve orkestraımdan or-
1.i estra tefi, zengin gardrobu, tarkıcraı ve 
t"t'lıaç operalrk repertuvanna kadar bü -
Şun Unıurlan yetiştirmek mümkündür. 
hu Var ki, elimizde harmonize edilmiş 
ı·"'" t•rkrlan olmaz, yeni muzikin di -
Il\e •t' . k .. 'k ) ına olmıı!Tlızı teman edece muzı 

.:.Yırraı ve rnüzik terbiyesi hazırlanmaz -
~ her şey havada ve halk, baka kala-

hr Bu k b" ·· 1 1 'tt' f' · n" arşı. utiin u us arın gı ı-

1 Yoldan 'd'I k .. 'k" .. t 1 1 • ,., ı ere mu·•" m once eme -

9~ .~trlacak ve bu t,.melatma işi ulus öl
ııunde t l d.. • utu ac=\k o1ursa, o zaman, vur-

"" deri k lb" • Ye doğru atrlıtı atbatı olara 
Uzılc d 

•er avaınun """" ı"tafath ve d11lı" 
~reaentatif,, olan katlan da temelin 

lf nde ke~diliiinden yükselecPktir. 
\ııı arrnonıze edilmit yüz tane halk şar
..... :rdun her tarafında tfoıletiliyor, 
~ le. lıyor ve söyletiliyor. Adama, bu, 
llu le.~ la~ ne kadar kolay l{ÖrÜn\ir. 
~ li ? bil@ halbuki. birkar. kere yÜz

tii~ ~e ~~rkaç yılın emeğini yutar. 
t~ler Yuz tane halk '8rkıımı mek -
i~ne "e ha1kevleri kanalından evlerin 
L. Yeri t' --tlc. eş ırmek ıaydığımlZ ıartlardan 
~opa' •Yrıca, hem İnatçı ve yılmaz bir 
°"ta"~ncla hem de saat P-ibi işliyen bir 
o) •zasyon ı' 'd' M'" "k • . bö' 1 ""• b" .. şı ır. uzı ıçın y e 
dl.. utun kültür işleri için de böyle -

BURHAN ASAF - -·-·-----
CAGRILIŞ 

Ciirnriilc 
tQ. )Cı ve inhisarlar Encümeni 
•--ı - 1934 --· .. .. """P -~ .... gunu ıaat 15,30 da 

br. 

ışehi_ r ve Taşr 

Misafir tayyareciler Başvekilimiz, Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri ve lrarıılamala gelenler arasında 

Kaçakçılık maznunları 

ve mustantik kararı 
lıtanbul, 18 (Telefon) - Gaz tica. 

reli yapan neft sanayi tirketinin Çanka

ya vapurunun ihrakiye olarak aldığı gaz 

ve motorini türk sularında sarfettiği ve 

gümrük resmini bir buçuk ıene ödeme

diği anlatılmıştır. Ayrıca bu vapurun 

Romanya'dan dört seferde getirdiği gaz 

ve benzinlere ait beyannameleri doğru 

olarak tanzim etmediği meydana çıka _ 

rılmıthr. Suçla alakadar görünen tirket 

erkAnından Y etua ve Behar Efendiler 

hakkında sekizinci ihtisas mahkemesi 

mustantikliği tevkif kararı vermiştir. 

Suç tahakkuk ederse ödenecek res.Ülı ve 

ceza üçyÜz elli bin liradır. 

Yunan Haş\'t•kili l\'1. 
Pt•sm.-zo~hmu kutlada 

lıtanbul, 18 (Telefon) - Ati
na'dan 18 tarihiyle bildiriliyor: 
M. Pesmezoğlu Başvekil M. Çal
daris'le görüşmüt ve Ankara' da 
imza edilen Türk • Yunan ticaret 
muahedesi hakkında iyzahat ver
miıtir. Bat vekil muahededen do
layı M. Pesmezoğlunu kutlamıt 
ve memnuniyetlerini söylemittir. 

Paris 1,.nivcrsitc Rcktörii 
lstanbulda 

İstanbul, 18 (Telefon) - Paris 
Üniversitesi Rektörü lstanbul'a 
gelmit ve bugün üniversiteye gi
derek Rektör Cemil Beyle göriit· 
müttür. Cemil Bey yarın akşam 
misafir şerefine bir yemek vere
cektir. 

Yeni İsveç sefiri 
lıveç'in Ankara Elçiliğine ta

yin edilmit olan M. Vinter dün 
sabah ıehrimize gelmiı ve Anka
ra durağında elçilik erkanı tara
fından karıılanmıf br. 

" t ,.. 

Yeni lsveç Elçisinin Ankara durağın
da karşılanmasından bir intiba 

--~----···------~ 
İnhisarlar memurları koruma 

kanunu layihası 

inhisarlar idaresi memurları 
koruma kanunu layihası Maliye 
Vekaletince tetkik edilmektedir. 
Bu layiha inhisarlar memurlarına 
devlet memurlarına tekaüt kanu
nu ile verilmiş birçok hakları aY· 
n~p v.ermetkedir. 

Hilaliahmer yılbaşı 

balosu 
Hilaliahmer Ankara merkezi, 

tehrimizin tek hayll' evi olmak ıı
f atiyle, çalıımalarma devam et
mektedir. Son iki ay içinde orta 
mektep ve liseye devam eden 15 
talebeyi geydirmiş; verem dis
panserinde ayakta tedavi gören 
veremli yurtta§lara muavenet et
miıtir. Ankara'ya işlerini bitir
mek için gelen malul gazilere yar
dımda bulunmuştur. 

Senenin en "büyük balosu olan 
yılbaşı Hilaliahmer balosunu ha
zırlama komitesi geçen yıllarda 
vapılan isleri tetkik etmektedir. 
Bu seneki balonun daha güzel ol
masına 1935 senesinin daha can
lı karşılanmaırna çalıtılmakta
dır. 

Bu münasebetle, son kanun 
1935 tarihinde başlıyarak bir haf
ta devam edecek bir Hilaliahmer 
haftası hazırlanmaktadır. Bunun 
icin de evelce lzmir ve latanbul
da tatbik edilen hafta program
lat'ı getirtilerek tetkik edilmekte
dir. 

Hafta, balo gecesi başlıyacak

tır. O hafta içinde şehrimizde bu
lunacak olan bütün muallimler 
bu hayır evinin mesaisine iştirak 
edecek, mekteplerde konferans
lar verilecek, halkımız yardıma 
davet edilecektir. 

Halkevi ictimai muavenet ko
mitesi o hafta Hilaliahmer Cemi
yetiyle elbirliıli ederek yardım e
decelctir. Cebeci mıntakaırnda 
hazırlanan 30 yataklı Hilaliah
mer yardrtn evi ve f ıkara aşhane-

Bulgar ){fil · ·~:· 

varlıklu.ırı 
Bulgar ulusal vc.rlığmı t üm -

mak bizim için gerektir. Omın 
için kültür ve ekonomi Bulgaris
tanından kısa rakamlarla bahse -
deceğim. Balkan komşumuz elli 
altı yıllık istiklal havası içinde 
kültür bakımından bir hayli eser
ler meydana koymuş ve pek geri 
ve zayıf olan bulgar ulusunun ye
tişmesinde bu kurumlar faydalı 
olmustur. 

öi'.ıceden maarif sahasındakı 
varlığı rakamlarla gösterelim: 

1880 yılında bütün Bulgaris -
tan'da 1936 halk mektebi varken 
1929 da bu yekun 5418 olmuştur. 
Bu halk mekteplerinden baska 
bugün Bulgaristan'da; 130 ana 
mektebi, 1385 projimnaj, 103 jim
naj, 126 ilk ve orta sanat mektebi, 
2 terbiye enstitüsü, 2 üniversite, 
1 harbiye mektebi, 1 musiki aka
demisi, 1 güzel sanatlar akademisi, 
1 yüksek ticaret mektebi ve 1 de 
yüksek korporasyon mektebi var
dır. 

1880 de Bulgaristan'da okur 
yazar nisbeti: yüzde 2.1 iken bu nis
bet 1926 de yüzde 47.86 olmuştur. 
Bulgar istiklalinden on beş yinni 
sene önce bir kaç okuma odası v-:r· 
ken şimdi hemen her şehir ve ko
münde okuma odaları açılmıştır. 
Biri Sofya'da 179.000 ciltlik ve Fi
libe'de 129.00~ ciltlik iki yurt kü
tüphanesi vardır. 

Asırlarca yabancı lstiylası al -
tında yaşamış olan bulgar ulusu
na. ulusal ve kültürel douygulan 
aşılamak çin bulgar yurtseverleri 
kültür varlıkları varatmak icin sa-
vaşmışlardır. · • 

Sofya'da, binlerce benzerinden 
her nasılsa tahrip edilmeden ka -
lan güzel bir türk eserinde, büyük 
camide 1880 de ulusal arkeoloji 
müzesini kurmuşlardır. Yapısı b.a
kımından çok enteresan olan bu 
türk çatısının altında muhtelif ta
rih devirlerine ait eserler, para 
kolleksiyonlarr ve güzel sanatlar 
eserleri vardır. 

1879 da kurulan Sofya etnoğ • 
rafya müzesi, bulgar ulusal giyi -
minin zengin bir kolleksiyonunu 
ihtiva etmektedir. Bulgar ulusal 
süsleri, ev eşyaları, ev dayama dö
şemeleri, kocakarı ilaçlarının ve 
aletlerinin her nevi burada toplu
dur. 

1926 dan sonra bu müzenin mu· 
siki kısmı da yapılarak bulgar ulu· 
su içinde yaşayan ulusal şarkda -
nn sözleri, notaları ve ulusal mu
zik avadanlıktan buraya toplan
mıştır. 

1890 da kurulan tabiat bilgileri 
müzesi, Balkan yarımadasındaki 
benzerlerinin en .zenginidir. Ge • 
niş hayvan, ot ve maden kolleksi
yonları vardır, içindeki eşyalar 
150.000 parçadır. Ayrıca da haşe -
rat istasyonu vardır ki, içinde 
100.000 parça vardır. 

Bundan baska Sofya'da ve muh
telif şehir v; köylerde 23 müze 
vardır. 

Tiyatro bulgarları terbiye işin· 
de mühim rol oynamıştır. Bugün 
Bulgaristan'm belli baslı 9 tiyat
rosu vardır. Bunlardan dört büyü· 
ğü Sofya'dadır. 

Sofya ulusal tiyatrosu, Sofya 
ulusal operası, operetler oynayan 
Sof va kooperatif tiyarosu ve ayr~
ca Stoyçef tiyatrosu. merkezded.ır 

Filibe belediye tiyatrosu, Pı -
levne şehir tiyatrosu. Vama bele
diye tiyatrosu, Tımova vilayet ~!
yatrosu daimi temsiller veren bu
yük tiyatrolardır. Bundan baska 
bir cok gezginci tiyatro truolan 
vardır. 

" " ,, 

Bulgar ulusal varlığının kuv • 
vetlenmec:inde daha büyük rol ov
myan bul~ar edehivatı ve b_ulgC'r 
resmi icin de yarın kısaca bır ya-
zı yazaca~ım. Naşit H;:r1'kı 

si o hafta içinde açılacaktır. 
3 yardım evinin 6 odası tahsilde 
olan fakir talebeye ve diğer 6 o
dası da cemiyetin himavesinrle 
bulunan fakirlere taluia edilecek-
tir. 
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ayı meşgul eden b'"r mesele 
Sar plebis ·ti n ese esi nedir ? 

u meseJeniıı. ef cesi? .. 
Pariste çıkan Vu mecmuası

nın muharriri M. Gorla, Sar ple • 
bisitinin ne gibi netiyceler vere • 
bileceğini tetkik için Röling ve 
Sarbruk'ta uzan tetkikler yapmı§· 
trr. Bu tetkik yazısını kısaltarak 
alıyoruz: 

~ğrafya bakımından Sar. 
Milyonlarca kişinin bakışla,rı • 

hı üzerine çeken ve Avrupa da 
'6rlü sıyasal hırsları harekete ge
tiren Sar, küçücük bir toprak par· 
~sıdır. Orada kömür madenlerin
de ve ağır sanayile uğraıan sekiz 
yüz bin nüfus yaşar. 

Sar güzel bir memleketti; E • 
teklerinde Sar nehrinin aktığı or-
tnanlar ve tepeler serpili bu top
rakların göze çarpan hususiyeti, 
kilometreden kilometreye yükse· 
len ve büyük çarkları olan yüksek 
kulelerdir: Bunlar kömür madem 
kuyulannm tesisatıdır. 

Bir kaç zamandır, Sar şiddet
li bir sıyasal mücadele alam ol • 
mustur. Versay muahedesiyle ulus
lar ~emiyetinin vasiliği altına ko
h•tlmuş bulunan Sar halkı, 13 ka
nunusani 1935 günü, gene bugün
ki gibi aynı vesayet altında kal -
mak mı, Almanya'ya iltihak mı 
etmeyi, yoksa Fransa'nın olmak 
mı istediği hususunda kararını 
\'erecektir. Plebisit gününe daha 
bir kaç aylık zaman bulunmasına 
rağmen memlekette hakiki bir tet
hiş hüküm sürmektedir. Üçüncü 
Rayh'ın terrorist usulleri burada 
bütün kuvvetiyle tatbik edilmek
tedir. T ethiş hareketleri, tehditler 
tahkirler, Hitler rejiminin pro-

tındaki bir alman şehri manzarası 
gösterir. Kahvelerde, lokantalar -
da, berber dükkanlarında, büyük 
mağazalarda, fabrikalarda, her 
yerde Hitler selamı işitilir: "Hayl 
Hitler !,.. Her yerde romanvari se· 
lam verilir. Bir fabrikada arkadaş
larını basit bir "bonjur,, la selam
lıyan işçi derhal herkesin gözüne 
batar. Bugün Sar'da "bonjur,, a
deta ihtifalci bir formül olmuştur. 
Binalar her fırsatta ve hatta hiç 
sebepsiz gamalı haç bayrakları 
cekmektedirler. 1933 alman mo -
dası olan kahverengi elbise sokak
ları bu renge boyamaktadır. Bir 
çok gazete köşkleri faşizm aleyh
tarı gazete ve mecmualara kartı 
boykot yapmaktadırlal'. Buralarda 
ancak kenarlarında büyük harf -
lerle statükoya ve Fransa'ya kartı 
taarruzkir yazılar taşıyan Hitlerci 
gazeteler satılmaktadır. Hitlerci 
propagandaları idare eden "alman 
cephesi,, büyük miktarda para 
sarf etmekte ve bu paraları bir 
yandan Sar'ın büyük sermaye sa
hiplerinden, ve diğer taraftan al
man kaynaklarından temin etmek· 
tedirler. Propaganda hususunda 
hiç bir masraftan çekinilmemek -
te, üç dükkan üzerinden birinde 
Hitler'in, sarıtın alman kızlarını 
cezbetmek için, hazan "Güzel A-
dolf,, tarafını ve hazan dC\.kahra
man taraf mı retuşla tebarüz etti
ren resimler sıralanmaktadır. He
men her yerde "Sar her şeye rağ 
men almandır,, veya, "yabancı bo
yunduruğundan kurtulmamız için 
yüz gün kaldı,, gibi ibareler taşı· 
yan afişler asılıdır. 

Sar yahudileri, ıimdiden, iı -

lik İstatistiklere göre Sar' da her 
gün ekserisi işitilmemiş derecede 
zalimane olmak üzere on kadar 
sıyasal polis vakası olmaktadır. 
Hükumet komisyonunun seçim 
mücadeleleri esnasında ve seçim
den ~onra uluslararası polisin 
yardımına muhtaç olacağı şüphe
sizdir. Çünkü Sar'da mevcut olan 
polis kuvvetleri pek azdır. Bu ka
dar küçük bir polisin yardımiyle 
hazıTlanacak suikastlerin önüne 
geçilebileceğini ummak delilik o
lur. 14 temmuzda uluslar cemiye
ti, Sar'ın polis miktarını artırma
ya karar vermişti. Bununla bera -
her henüz bu yeni güçlerin hangi 
memleketlerden alınacağı bilin -
miyor. 

Muharrir bundan ıonra Fölk
lingen şehrinin iş merkezi olan 
Röbling fabrikalarında, patron M. 
Röhling'le yaptığı bir mülakatı 
yazıyor. Bu ıanayici bütün Sar'ın 
Hitlerci olduğunu çok ate1li ıöz
lerle anlatarak seçim netiyceleri 
hakkında suale cevaben diyor ki: 

- Hiç şüphemiz yoktur: Rey
lerin yüzde 97 veya 98 i Alman -
ya için olacaktır. Başka türlü de 
olamazdı. Esasen bunu size der
hal ispat edebilirim. iste 'Alman 
cephesi,, ni gösteren bi~ tablo. Bu 
grafikler Almanya'da nüfusun 
yüzde 97 si, yekun iytibariyle 
479,146 kişinin "alman cephesi,, 
ne kayıtlı olduğunu gösteriyor. 
Rakiplerimiz bu rakamların doğ
ru olmadığını, ve bunlardan bir 
kısmının rey hakkına malik olma
dığını söylemekle yalan söylüyor
lar. Size aza kartımı gösterebili
rim. Göriiyorsunuz ki numaram 

Sarburk polis müdürü Doktor Matem, Sar poli:-. .rverı .. rı reisi İngiliz JI. Hemsley, hürriyet cephesi ıell 
sosyalist Msks Bravn Sa.r'da komünist şefi Friç Plord. 

Paganda vasıtalarıdır. tikballerinden endiyşeye düterek iki yüz binin üstündedir. Ar"kadat-
Sar meselesinde A.lmanya'yı a- itlerini tasfiye etmekte, timdiden larmıdan birinin kartının numara-

lakadar eden cihet, tahmin edile- birçok banka hesaplan Fransa'da sında dört yüz bin gibi bir rakam 
~ği gibi, alman ökonomisi için açılmak üzere Sar'da kapatılmak- vardır. 
•kinci derecede ehemmiyeti haiz tadır, timdiden Sar sokaklarında - Sizinle bu meseleleri müna-
olan kömür madenleri değildir, "terki ticaret,, ilan eden mağaza. kata etmek istemiyorum. Bununla 
Çünkü Rur kömür madenleri bile lar görülmektedir. beraber size tamamiyle nazari bir 
larnamiyle itletilememektedir. Sar'a hicret etmit olan sıyasal sual sormama müsade ediniz. Ne. 
Mevzuu bahsolan §ey bambatka - mülteciler ikinci bir hicret tehdidi. tiycesi Almanya aleyhine olacak 
dır: iki yıllık mevcudiyeti zarfın- nin Üzerlerinde kanat gerdiğini bir plebisitin sanayiiniz üzerinde 
da ne iç sıyasada ökonomi saha • görmekte ve endiyşe içinde yaşa · ne gibi tesirleri olacaktır? 
31"da ve ne de dı, sıyasada en kü- maktadırlar. - Size bunu derhal söyliyebi-
cük bir mnvaffl'kiyet kazanama- Sarburk heyecan içindedir. lirim. Almanya bu takdirde ben-
""'ış ola'!"'I Bitler hiikumeti, alman Şehrin başlıca iki büyük caddesi den hiç bir fey satın almaz. Çün-
ı.l·ııı;t1n1•., - .... l--•rr• .. lııh karşısında, !ıyasal sıtmaya tutulmuf halk küt. kü ne diye isi bir çocuğu koru -
'"'"

1
11< ...... " r~ ii-:e., iytib~rını kurtar· leleriyle dolu taşmaktadır. Her- sun? Almanya olsaydım ben de 

b-'"'k i,.:...., ne oh·r~a olsun, parlak kes bir dost veya düşman kar- başka türlü hareket etmezdim. 
ır ınuvaffakiyet kazanmaya ka- şısmda mı bulu~d.uğu~u .. a~lamak Hakkım yok mu? Bana gelince, 

~~r .vermiştir. Eğer eski alman re- için karşısmdakınm yuzunu ve el· eğer istihsalimin yüzde 60 mı sa 
J•rnı devam etseydi Sar' da hiç bir hiselerini tetkik etmektedir. Şe. tın alan Almanya artık bir şey al· 
~?'asal mücadele olmıyacaktı, çün- hir Almanya'dan gelmiş ve hal. mazsa işçilerimin yüzde kırkına 
ll hu takdirde Sar ittifakla Al - kı~ arasına karışmış olan on beş yol vermeğe mecbur kalırım. 

~anya'ya dönüş için rey verecek- bin nazi propagandacısiyle adeta - Statüko taraftarlarını tefri-
11· Gerçi Sar' da, muhalif cereyan· tamtmıyacak hale gelmi~tir. kacıhkla ittiham edenlerin fikri -
h~ra. ın~ydan vererek vaziyeti va· Şehrin merkezinde~ bi~az .. u - ne iıtirak ediyor musunuz? 
:ıt'leştıren vt- bir alman vilayeti- zakta Sar hükUınet daıresı yuk - - Tabii. Statüko lehinde rey 

11111 
tekrar Almanya'ya iltihak et- selm:ktedir. Burada her dil işiti- veren bir hain, bir alçak veya ha-

:ı~~i ihtimallerini azaltan Hitler lebilir fakat hükumet azaları ve lis bir ahmaktır. Maks Brauvon'u 
e1ıanidir. memu~lar arasında ekseriyeti al - örnek alınız. O bir hayduttur, ma-

l k'I d' 1 Tı'pı'k bir zisi pek fÜpheli bir adamdır. 
Şllrburk ~ehrl. 
bu ~ar tehirleri ve bilhassa Sar

t naıyonal eoıyalist rejimi al-

man ar tef ı e ıyor ar. 
İngiliz olan polis müdürü f:len .. sl~y, - Belki öyledir. Fakat bura-
vaziyeti İycabı ketum ve cıddı hır da bir çok sosyalist ve komüniıt 
adamdır. Bana gösterdiği günde- var. Bunların hepsine de asılma-

.. 

Sar'm Alman 

ya'ya dönmeai • 

ni yalnız bir u

lusal iş değil, ay 

nr zamanda men

faat işi de say

dığı için bu yol· 

da çok uğraştı• 

ğmı söyliyen, Sa· 

r'm meşhur fab

rikaları müdürü 

Rökling Rayş • 

fUrer M. Hltler 

ile bir arada. 

ğa müstahak, haydut diyemezsi
nız ya ... 

- Siz onları saymayın. Zaten 
bir çoğu "alman cephesi,, ne yazı
lıdır. Tabii bunların içinde, binler
ce adamın açlıktan öldüğü güzel 
Rusya'ya güvenenler çoktur. fa -
kat Erenbraytştayn ve Sulzbah'da 
yapılan nümayişlerden, bizim ve 
dütmanlaTmuzın kuvvetini anla -
yabilirsiniz. 

Mösyö Röhling bana bir kaç 
resim gösterdi. Her yerde olduğu 
gibi bu resimlerde de Erenbrayt -
ftayn' daki nümayişcilerin Sulzbah· 
tıtkilerden daha fazla olduğu gö -
riiliivordu. 

Erenbraytstayn' daki nümayiş· 
çilerin coğu Rayh almanlE'~ı oldu
ğu için bu fotoğrafların bir sey 
ifade etmediğini söyledim ve M. 
Röhling'ten yahudi mcsele11i hak · 
kmdaki dfü~iincelerini sordum. 

- Her °Şeyden evci, dostlarım 
arasında bir kac yahndi bulunclu
ğunu söyliyeyim, dedi. Tabii Ray. 
hın bu meseledeki tavrını tamami-
le beğenmiyorum. Bir cloktrinin 
heyeti umumiyesi memnunivet ve· 
rici olsa bile, gene münakasası 
lazım bir nokta bulunabilir. Ben 
kendi hesabıma, Sar'daki vaht di 
lerden hiirmele sRyan ol.anlan ko
rumağa çalısacağımı gizlemem. 

Ertesi gün fabrikasını p.:e"':erelc 
bir kaç resim almak icin J'~ösyö 
Röhlinr.'ten izin istedim. HPmen 
razı oldu. Fabrikada iiçüncü Rayh 
havası var. Hitler selamını aşağı 
yukarı herkes kullanıvor. Etekten 
geçirilmiş olan amele, görüniiste 
olsun, Almanya'ya geçmek isteği
ni r.füterivor. Her tar,_fta nropa · 
ganda afişleri var. Bir dekovil 
treninin Jc~narlarına, Sar'ın Yllban
cı boyunduruğundan kurtulacağı 
tarih yazılmış PlebiAit Almanya a
leyhine cıkarsa işçilerin hepsini 
kovmakla korkutmuslar. Bu gibi 
tehditler her yerde olduğu gibi bu
radıı da cokdokunaklı. 

Sar Almanya'ya geçerse öteki 
kömür tacirlerinin vaziyeti süphe
li olacak. fakat Mösyö Röhling 
böyle bir ıeyden pek çekinmiyor. 
Alman harp sanayiinin onu hırak
mıvacaihm. bir c<'J,. ~•oarişfer ve· 
r~e2'ini ı•muyor: F~kat kömür 
madenleri ne olacak? Sar kömür
lerİJ";n muavven hir m~ hreci yok
t tr. Btt kömürlerin ne Fransa'va, 
".,. de Almııı.nya'vft liizumu vardır. 
Bu sene çı~arılan 10.500.000 ton 
kömiirden Almanya bir milyonu . 
ntt bile 10lmamıttır. Doktor Göb -
be'~'in Sar A.lmanya'ya geçince 
veni kömür madenleri isletHeceği 
hakkındaki sözleri de, güzel fakat 
bos lakırdılardan ibarettir. 

işçiler §Öyle dütünüyorlar: Güç 
ve tehlikeli bir it için ayda 900 
frank alıyoruz, bu azdır. Alman -
lar bize daha çok para verecekler. 
Eğer Rur' daki itçilerin daha kö -
tü ıerait altında çalıttıklarını söy
lerseniz, inanmıyorlar. "Biz alma
mz almanca konuıuyoruz, neden . . ı· ., Almanya'ya rey vermıye ım ·,, 
diyorlar. Statüko'nun Sarlılar için 
hiç bir manuı yok. Daima karar· 
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sızlık içinde oldukları için, al .. 
man idaresi altında kararsızlıp 
tercih ediyorlar. Uluslar cemiyeti 
komisyonundan başka bir hükUmet 
görmedikleri için Hitlerci rejimin 
yaşayıflarmı iyileıtireceğini umu
yorlar. Halbuki böyle bir ümide 
kapılmalarını iycap ettirecek se • 
bep de yoktur. 

Hiirriyet <'t•phe~i. 
Ahalinin yüzde yetmİfİ katolilc:

tir, onun için kilise çok mühim biı' 
Tol oynamaktadrr. Papaslar, Hit
lerciler aleyhinde ve Statüko le· 
hinde sözler söylemektedirler. Bir 
kaç aydanberi sosyalist fırkası biı 
"mütt"!hit cephe,, yapmıftır. Sos-
yal - demokratların batı Maks 
Bravun'la komünist lider friç Fort 
beraber çalışmakta, eski kavgala
rı unutarak birlikte propaganda 
yapmaktadırlar. Bunlar orta AT· 
nıpa'da faşizm istilasına karp 
Sar için yapılan kavgaların bir set 
olacağını, Hitler'in yenilmesinin, 
nasyonal - sosyalist hükômeti sar
sacağım anlamaktadırlar. Hani 
hani seçim listelerini kontrol ede
rek seçime hakkı olmıyan binlerce 
kişi buluvorlar. Alman cephesi. 
ö!ü!eri bile seçim listelerine yaz· 
cfırmıshr. Yalan yere listelere ya:z:
dmla~ların 50.000 kadar olduğu 
sanılmaktadır. Bir kaç gün evel 
statüko taraftarlarına seçim günü
nün tehir edileceği söylenilseydi 
sevinirlerdi. Bugün kavgaya hazw 
olduklarını anladıkları ve korkak 
nörünmek istemedikleri için böy. 
le bir fey onları sevindirmez. 

Faşist aleyhtarları Sar ahalisi 
nin inatçı kafalarına girebilmei 
için çok güçlükler çekmektedirler. 
Uluslar cemiyeti komiayonunua 
eskiden kalma memurlan prusya
lılardan fazla prusyalıdır. Sarburk 
polis kuvvetlerine gü•enmek de 
doğru değildir. Polis müdürü, me
murlarının alman cephesine yazdı 
olmalarına rağmen vazifelerini 
dürüst bir Jekilde yapacaklarına 
emindir, vaktından evel bir karp 
talık çıkacağını da ummamakta • 
dır. Yalnız plebisitin sonunda Al
manya için verilen reyler yüzde 
elliden fazla olursa, alman cephe. 
ıinin, Uluslar cemiyeti komisy~ 
nunun tasfiyesini beklemiyecep 
ne, o zaman şehrin üstüne deh~ 
çökecei!ine ve bir karğll'81ığın çr

kacai{ına kanidir. 
Vaziyetin kararsızlığını gören 

faşizm aleyhtar:arı ona göre t~d • 
birler 21trnaktadrr. Komüni't lıde
ri Friç Fort: "Statükonun kalma
sı lehindeki propagandadan .b~: 
ka başlıca vazifemiz, kendımı:u 
müdafaa için hazırlanmaktır. A_ • 
şağı yukarı hepsi faşist ol~~ polıs. 
lere güvenmiyon1z. On'!n !ç.ın ted
hişe kartı kendi kendımızı k~ 
mak mecburiyetindeiyz. Müt.teh l 
cephenin Sar'daki muvaffakıyet· 
lerinden memnunum. Pıtrarnız yo~ 
ama toplantılarımıza gelenler. ço. 
jalıyor. Plebisite kadar ~atol.~klt!'
rin de yar.dımiyle reylenn vuzclr 
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Yarının liloları 
naıd olacak 7 

f.ai /•pon 4~niı: /ilOMJad•a aç ,,.rça manevralarda. 

Amerika'nın Nev Ovtlook mecmua

aında bahriye muharrirlerinden ve es

ld bahriye zabitlerin.den Vcyp Franıiı 

Palmer yudıfı bir makalede diyor ki: 

Bu sene Amerikada 9imdiye kadar 

görülmemiş bir bahriye İllfUt devresi
ne giriyor. 

Yeni deniz konferansı toplandılı u
man japon murahhaslarının BUyUk Bri

tUlya ve Birlqik Amerika devletleriyle 

mtlaavi bir vaziyete gelmelnlni illtiye• 

teklerini §imdiden aöylemft olduldarma 

bakılırsa, denb: inpatmm tahdidine im· 

Jıtn olmıyacak demektir. 

Onun için Reiıicümbur M. Ru.zvelt 

bahriyemizi muahedenin bıraktıiı aon 

hadde kadar kuvvetlendirmeğe karar 
nnniı bulunmaktadır. 

Linson muahedesi ve o hususta veri

len layiha mucibince bahri inpat ve bu

nun bütün maaraflan ikiyilz milyon do

lara yakın bir yekQna varıyor. 

Bu büyük parayı en iyi olarak ne 
yolda harcıvabilirb: ? 

Onbin to 1uk hafif krova.zörlerin, de-

nizaltı gemilerimizin, torpidoların, tay

yare gemilerinin değeri nedir? Tayya· 

reler, harp gemilerini büsbütün değu

den düşürmüıler midir ? 

Her ne kadar bugUnldi harp gemile

rimiz daha tayyareler teairli bir harp 
llJahı olmadan yapılmış ,eylerse de ce
ne bunların bir hava filosuna karıı te

Iİrli bir mukavemet edecekleri muhak
blrtır. 

Harp gemilerinin tayyarelt-re kartı 

korunma tertibatı alması yeni bir mes
ele değildir. 

Bir gemi üzerind~ bombanın tesiri 

gilllenin tesirinden pek de farklı değil-

elliaini statüko lehine kazanacak 
lradar kuvvetleneceğiz.,, diyor. 

Bu aavatta katoliklerin alaca
lı tavır da çok mühimdir. Bir 
lraç gün sonra ahaliyi statüko le
hine rey vermeie çajıracak olan 
Wr katolik grupu yapılacak.Bunun 

dir. Güvertede açacaktan rahne biribi
rini andırır 

Bblm .gemi inşaat mUhendialerimiı:, 

ıu il.zerindeki kısımda bulunan zırhlı gül 

lelel'C mukavemet edebilecek tarzda yap

mııtardır. Bundan batka. güllenin nü

fus edebileceği ağır bir zırha bomba, ka

bil değil, itliyemez. Bomba ancak gemi

nin üzerindeki tertibata ve ufak toplara 

.zarar wrebDir. Fakat bunun bir ge

minin can alacak kıaımlanna tesiri ha
fUtir. 

&ayet bir bomba, torpil gibi ıuyun 

altmdatd lmımda pathyacak oluna o 

.zaman fazla tahribat yapabilir. Fakat 

bir bombayı havadan bir torpil isabeti 

ile bu şekilde atabilmek kolay kolay 
mUmkiln olur ıeylerden defildir. 

Tayyarelerin harp gemilerine ne ka

dar zarar verebileceğini mütalea eden 

bir bahriye muharririmiı: demiıtir ki : 

"'Hücum halinde bulunan tekmil bir 
bava filoıunun hep birden bir gemiye 

verebileceği zarar, tek bir denizaltı ıe· 

misinin yahut bir tek torpidonun vere-
ceif zarardan azdır." 

Bugünün harp gemileri fazla muka
vemetlidir. Torpil ve mayinlerin bef
altı rabneıine mukavemet edebilir 

Gene bu gemiJtt onbeş, yirmi tane 

kadar infilaklı cWleye tahammUl edebi

lirler. Bu itibarla elin harp gemili mu· 
kavemetli ve tesirli bir harp silahı ol· 

maktan asla düşmemiştir ve birmilletin 
hakiki kuvveti ona istinat eder. 

Önümüzdeki deniz konferanamda ja

ponlar ve ingiliı:ler harp gemilerinin 

hacminden cü.z't bir ıeyin indirilmesi U
zerinde konupcaklar. 

Hakikatte İngiltere ticaret filosuna 

mensup olan birçok gemilerini icabında 
harp krovazörll haline ifrağ' edebilir. 

Zira bunlardan birçoğu eauen ihtiyat 

harp filosuna dahil olmak il.zere yapıl

mışlardır. Bu gemilerin üzerinde top 

yerleri hazırlanmış olduğu gibi İngiliz 

Bahriye Nezaretinde buralara yerJeıtiri

lecek toplar da hazır bulunmaktadır. 

Bu gemilerin in§81tı, icabında kolay· 

ca gilnrte üzerindeki teaiaatm kaldın· 

labilmesine elveriıli bir surette yapılmıt
trr. 

sUratleri kırk beş 'mil olacaktır. Bun
ların harp ve mukavemet kuvveti, gene 
öteki memleketlerde bulunanlardan bir 
hayli ilerde olacaktır. 

Bunlar 1000 kadem uzunluğunda o
lacak ve büyük gemilerin en süratlileri· 
ni teşkil edeceklerdir. 

Bu gemiler, yanlannda gayet ıürat· 
11 tayyare gemileri de olduğu halde yer· 
yüzilnün herhangi bir noktasında yol
da durmağa ve komanya almaia muh· 
taç olmaksızın gidebileceklerdir. 

Bundan batka süratli torpil döken bir 
krovazör tipi de vücude getirilmek ge
rektir. Fransa, İtalya, Japonya ve İn· 
giltere'de süratli büyUk torpil döken ge
miler tekemmül ettirilmiştir. Bizde ise 
1888 senesinde yapılmıı olan torpil ge
mileri 16 mil süratle gittikleri zaman bi
le makinelerinden ses vermeğe hatlar. 
Yeni torpil gemileri, herhangi bir mil-

letin en süratli bir filosunun etrafında 

ıUratle manevre yapmak kabiliyetinde 
olacaktır. 

Her tarafı torpil yatağı ve makine
den ibaret olacak olan bu gemilerin ıu 
liıtilndeki kısmı gayet alçak yapılacak 
ve uzaktan görUlme imkinı aagartye in
dirilecektir. 

Bunlann korunma tertibatı tayyare 
topları ve fazla ıilratlm olacaktır • 

Bunların vazif eıi tek başlarına dUt
man sahillerine ve yahut düıman donan
masının bulunduğu yere gitmek ve ora
lara öldürücü yüklerini dökmek, d8fe
mek olacaktır. 

b~Lı;i köpe~i vadesini g~re~eklerdir. 

Bununla beraber, blz amerikahlar 

fran•ız ve italyanlarınkinden on defa 
daha yavas torpidolar yapmakla neden· 
se iktifa ediyoruz. 

Bizim önümüzde aşılmasz gereken bir 

Okyanus bulunduğu için gemilerimizin 

hem koman}'.a, hem de sürat bakımından 

çok ileri götiirülmesi lazımdır. Bir ha

yat ve ölüm yarış·nda on mil eksik sür

at, her halde büyük bir şeyin kaybedil
mesine sebep olabilir. 

Bizim denizaltı filomuz. hacim itiba

riyle bütün devletlerdt-n ilerdedir. Fa

kat, ne yazık ki, ileri gelen bahri devlet

lerden hepsinden daha fena denizaltıla· 

ra sahip bulunuyoruz. Bunular eski 

programa göre yapılmış şeylerdir ve Ü· 

zerlerinde harptan alınan tecrübelerin 
faydası görülmemeiştir. 

Bugünün en tesirli denizaltı filosu 

Japonya'dadır. Gayet kuvvetli gemileri, 

sonra vazifelerini dini bir iş görür gibi 

yapan iyi talim görmüş efradı ve zabit

leri ile bu filo, en mUthiş bir denizaltı 
rakibidir. 

Bizim büyük gemilerimizin. dalma ve 
manevra kabiliyeti yerinde ve yolunda 
değildir Her halde bunları bırakıp yer
lerine küçük. çabuk dalar, iyi manevra 
yapar bir denizaltı filosu vücade getir
mek lazımdır . 

İlk önce denizaltı Filosunu vücude 
getirmiş bir millet için bugün elinde bu
lunan denizaltı gemileriyle muvaffaki
yet kazanmasının tilpheli olduğunu iti
raf etmek acı bir fey ise de, ne yapalim 
ki, doğrudur. 

Bir filo ile birlikte ne kadar fazla 

tayyare bulunursa, o filo o kadar kuv· 
vetlenmif olur. Bu da kuvvetli ve ıUr
atli tayyare gemileri bulundurmak. bu 
ıuretle herhangi bir noktaya toplu UÇUf 

yapabilmek ile mUmkUn olur. 
Tayyare gemilerini ldlçUltmek daha 

doğrudur. Elimizde bulunan Lekıing
ton ve Saratoga gemileri lüzumundan 
fazla büyüktür. Bahriye .zabitleriml.z 
bir tek sepetin içinde fa.zla miktarda 
yumurta yerlqtirmek buıusunda tered
dütlü davranıyorlar. 

Yanlarında toplar ıve tayyare topla-

için de ulualar cemiyetinin atatil
bnun mahiyetini tesbit etmesi 
Wdeniyor. O zaman Sar'm en 
•111 gCSren ve nüfuzlu papaılan, 
ahaliyi statüko lehinde rey verme
le davet edecektir. 

Papulann alman cephesi aley
ldadeld hu çalnmalan onlan çok 
lurpalamaktadır. Şimdilik itlerin
den ablmak veya bir konsantru • 
JOD kampında hapsedilmekten 
._kmıyan bir kaç papu, Sar' da 
Hitlerci rejime kartı alenen taar

naz etmektedirler. 

Mamafih, harp gemilerinin mUmldl 

olduğu kadar bUyUk yapmak nefimi.ze
dir. 

Bi.z açıktan açığa denizde kuvvetli 

bulunmak .zaruretindeyiı: Vaktiyle bazı 

.deni.z merkezlerini elde edemeyifimizin 

sebebi diplomatlarımızın hatası olduğu 

kadar gemilerimizin kifayetsizliği ol

muştur. 

'Borda ateşine ha'Zlrlanmış bir lngll/r ıemlslnd• toplar. 

29 evlUlde Sulzbah'ta yapılan 
toplantıdııı faşizm aleyhindeki va
alann ahali üzerinde ne büyük 
bir telkin haıaaıı olduğu ve sosyal 
demokratlarla komünistler ve pa -
paslardan mürekkep müttehit cep
henin faşizme karşı ne korkunç 
hir silah olduiu görülmüttür. 

Her gün vagonlar yerin dibi-
ne inerek miktan elli bin tona ka
dar yükselen kömür çıkarıyorlar. 
Otuz bin madenci karanlıkta ya 
flJOr. Bunların itleri güç ve bir 
kaç gün ıonra seçecekleri mukad • 
derat acıklıdır. Buna kartı bir 
teJ yapmağa iktidarlan yok; yal
mz esareti gözlerinden .aklayan 
perdeyi dütürmek rerektir 

Bahriye mütehassıslanmız, yeni harp 

gemiıi inıaatmda bugün en büyük top

lara malik gemilerden yü.zde elli daha 

büyük toplarla ~biz edilmit gemiler 

yaptırmak fikrindedirler • 

Bunlarm cesametçe büyüklükleri ni

hayet Uçte bir raddesindeolacaktır. 

Bunlar büyük bir ıllratle Atlat Ok· 

yanuıunu geçerek vazifelerini yapmak 

ve dönmek kabiliyetinde olacaklardır. 

Bunların hava hilcumlanna kartı kuv

vetli korunma tertibat' bulur.acalrtır 

Sualtı kısımlan hacimce o kadar kil

çUlecektir ki hareket halinde iken bu 

gemi oniki torpil yese, gene yolunda 

kalmıyacak ve seyrine bütün ıüratiyle 
devam edebilecektir. 

Bu gemilerin yanrııra ıüratin fazla

lığı için -ıırhmdan fedakarlık edilmiş 

harp kravoo:r:8r'cri gı-:iecettir. Bunlann 
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bin tonluk krovazörlerimi.z gettk ıUrat, 

gerek filodaki mevkileri itibariyle bah

riyenin ihtiyacına hakiki bir cevap ver
mekten uzak bulunuyorlar. 

Cenevre konferanımda denizaltı ge-

milerinin kaldınlmamasına karar vttil

diği cihetle ingilizler ticaret gemileri
nin topla teçhb: edilmesi noktasında faz 
la ısrar etmi§lerdi. 

Jutland muharebelinde ingilizlerin 

Black Prince ve Warrior zırhlılarının 

berhava olması ve batmasını intaç eden 
hazin deni unutmamalıyız. 

Black Prince'in bu ikibeti deniz es

rarından birisini teşkil etmektedir. Et
rafında 250 harp gemisi bulunduğu hal
de bu gemi yedi zabiti ve 820 tayfası 

ile bir anda ortadan kayboluvermiıtir. 
Bu üç gemi, o harpta mevcut en ileri 

üç tipi teşkil ediyorlardı. 
Gelecek barpbrda bu ti;ılerin çok da 

ha tekemmül etmiş olanları mühim va· 
z:ifeler göreceklerdir. 

Yeni destroyerlerin dayanık, hız ve 
komauya alma kabiliyetlc.ri artırılmak 

gerektir. Bunlar, bütün filo araımda en 
fay dalı cüzülerdir ve daima denizlerin 

rı olmü prtiyle bunların en ileri plen 
meziyetleri süratleri olacaktır. 

Önümüzdeki yıl içinde bi.zim bahrt 
inpatımız meeeleai, gayet mühim bir 
mesele haline gelecektir. 

Önilmilı:deki onbcş yıl içinde tatbik 

edilecek bir plan yapacağımız için çok 

dü,ünmek, çok eaa.lı kararlar vermek 
gerekliği kartıatndayı.z. 

Bu meeeleler, yalnız bahriye men
suplarını değil, bütün bir milleti allka 
dar etmektedir. 

Almanyaya ka1'1ı 
İtalya 

13 intinci t~ırin tarihli La Repüblik 
ga•ctesinde Piyer Dominik yazıyor: 

Biz bu gazetede daima tekrarladık 

ki Almanya silahlanmamış olduğu za
manlarda yeniden emperyalizm yolları
na girmemi§ olsaydı, İtalya onunla an
laşabilirdi, Almanya'nın tekrar büyük 
bir askeri ve hava kuvveti haline geldi· 
ği, emperyalist sıyasasmın ve Avuıtur• 
ya ile birlcımek arzusunun kuvvetlenoo 
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diği, bütün Avrupa, Almanya'nın Tuna 

ovasından ve Balkanlara hakim olmak 

için Tuna boyunca inmeye çalıştı~ını 

farkettiği bir sırada bu anlaşma aı tık 

mümkün değildir, Bu şartlar içinde, di· 

yorduk ki, ilk tehlikede olan İtalyadır, 

Almanyanın sıcak denizlere doğru in· 

mesinin hedeflerinden biri Tiryestedir, 

ve Almanya bu yolda daha ilk adımını 

atar atmaz, Trente ve Udine ve bu iti· 

barla da Milano ve Venedi'kin kapıla· 

rrnda 1talya (içinde avusturyalılar da 

dahil olduğu halde) 72 milyon almanı 

sırtında bulacaktır. 

İtalyanlar bunu biliyorlar. Yanıl

mak korkusu olmadan söylenebilir ki 

Almanya'nın yeniden silahlanması ve 

Alman emperyalizminin kalkınması kar

ıısında İtalya ııyasası takip edeceği yo

lu seçmiıtir. İtalya; Ren ve Tuna hat

larında revizyonizmin muhalifleri sını· 

fında yer almağa karar vermittir. 

Bizim Holanda, Belçika, Lüksem• 

burg ve lsviçre'nin istiklillerini koru

mak azminde bulunduğumuz ve Sar•ın 

haklannı müdafaa ettiğimiz gibi. İtal

ya da Avuıturya istiklalinin muhafaza

sı gerekliğini müdafaa ediyor ve Ti rol'· 

dan Karadenize, Bohemya'dan Adriya• 

tiğe kadar müstakil devletleri kuruyor. 

İşte buna bir misal. Alman matbuatı 

ve bilhasaa Börıen Çaytung, M usolini 

- Gömböf görütmeleri dolayıaile şu 

italyan tezini anlamadığını ıöyledi: 

Ökonomlk hegemonya fikri protokolları 

ıirmek fstfyen bütün memleketler ta

rafından tcıkedilmelidlr. Esasen bu fik

ri nasıl anlıyabillrdi ki bu prtta Alman
ya kastedilmitti. 

Lavoro Façiıta ıazetesi meseleyi 
tasrih etmlıtir: 

B~rna Çaytung, ltalya'nın ve Roma 

protokoll•rmı irmal•mı~ ol•n diğer dev· 
letl•rin Tuna havalisinde ve Balkanlar· 

d• bir •lm•n ökonomik Mgemonyasrna 
tahammaı edemiyeceklerini yazmakla 

M demd i1tf!dilimizi •nlamadığını 

~ylOyor. 

Şu halde bu basit esası baJka türliJ 

Jysah «lecetiz. Biz ltalya'd• ~k iyi 
bi1iyoruz ki Almanya'da A vusturya'nı11 

•çrJ: veya kapalı bir pkilde ilhakına 

temaya/ «liliyor, çankii alman/ar A vus· 

tary .. yı bir IJkoaomilc hegemonyanın 

tabii ıwrbsl addf!diyorlar ve bu heg•· 

moayayı Tuna memleketleri hegemo,,. 
yası takip .deulttir. 

81.z ltalya'da pek iyi biliyoruz ki Al· 
maay .. nrn Yugoslavya'ya yaltla~m•k 

lçJa y•ptıf ı bOtOa g•yretl~r alman mu
harrir Ye sıy•sal adamlarıma lcana•tia· 
e. aaabtarı Yaıoslavy•'da olan batan 
Ballcaa 11»mlebtlerinde alman hge • 
monyasınr tesiae matultar. 

Mes.I• ıudur: ltalya ve diğer alaka 
dar devletler bu tepbbOslere kati ola
rak m•ni olacaklardır. Dilıüncemiz 

bundan daha açık bir surette anlatıla· 
maz. 

Bu sözlerden daha urih blr ıcy ola 

maz. Yalnız son cUmleyi biraz tefsir et• 
mek ll.zımdır. 

İtalya Almanyanm maksadını anlı• 

yor; Almanya'nm tetebbOllerine mani 

olmak istemiyor, fakat tek bapna değil, 
bu birinci nokta. 

Şu halde iıtatükonun muhafazasında 

alikadar olan baıka devletler hangile· 

ridir? hiç fiipheaiı: İngiltere ve Fransa 

(Fransa menfaaderini terkedemiyeceği 

ve bu iki devlet İtalya ite beraber Avus 

turya'nın istfkl&linl muhafazayı taahhüt 

etmiı oldukları için) ve tabüdir lı:i biz· 

.zat Avusturya, fakat aynı zamanda kü· 
çük itilaf. 

İtalyan gazetesi küçük itilaf ve Bal
kan anlatmasının anahtarı Belgrad'ta 
olduğunu, ve Belgrat aaraılmca bütün 
binanın yıkılacağını, Almanya'nm Bel• 
gradı sarsmıya çalqtığm kabul ediyor 
ve İtalya'nn bu umumi yıkıllflll.& ve bu 
itibarla da bu hususi sarsıntıya müaaa· 
de etmiyeceğini söylüyor. 

Bir yandan Fransız - İtalyan, diğer 

taraftan İtalyan - Yugoslavya anla .. 
masının İtalya, Küçük İtilaf, Fransa ve 
bizzat Avuıturya için de bir umumı ıe
llmet tedbiri olduğu bundan daha açık 
ça ima edilemezdi. 
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Japon 
•• '1J u _ an ıgı 

a llirçok kimseler, japon casusluğu? bu 

r a ne, bu türlüsü de var mı? diye hay
'lle 
teı· aoruyorlar. Evet, İngiltere'nin En-

ıcens . . ' 1 k . le • aervısı, Fransa nm casus u ış-
tı §Ubes· ' llt ı var, Almanya'nın •.• Rusya -

~\tar; fakat Japonyan'ın? yüzlerde bir 

Ç" nnıaınazlık, tereddütler seziliyor. 

ı·liııltu, japon casusluk kurumunun faa
")er 
l'aı ınc dair bugüne kadar pekSz bir §ey 

da llınıı veya hiç yazılmamış ve yahut 

~tır}'a~laınamıştır. Japonya, casusluk 

'a~Utnunun aza teşekküllerini gayet 

t~lıı .t~tınaktadır. Hiç bir avrupalı bu 
dar 1

i 1n sırrını öğrenememiştir. Alaka
\ıır ltıeınleketlerin casusluktan korunma 

tırrıı "c b arı sırf tahminlere dayanıyorlar 
l'orı tından dolayı da muvaffak olamı
lı>'a <ltdı. Beyazlar, hiç bir ip ucu yaka· 
le "l'lıadıktarından, japon ajanlarının hi
. e tec.. . 1çi11de •Sst;-; metotları karşısında acz 
~~l Çırmrıworlardı. Ancak yakın za
~tı ~~adır ki, japon casusluk kuru
~"ltlt lıslerinin arkasında dönen işler 
\lltı ında biı parça fikir edinmek müm-
a· 01abiJ · • · d b Janı 'Tlıs. ve bunun neticesın e, u 
te~i) arın faaliyetleri önüne büsbütün 
l>ılıdderrıernekle beraber hiç olmazsa bir 

et · · ' . 
ttrrıek • ıçın güçleştirmek veya tahdıt 
d~ h-n·~tnkanı hasıl olmuştur. Avrupa'
dı}'aa Uz dah:ı buna muvaffak olunama
~ll}'a ~: alakadar hiikGmetlerin, Bri
liind· tndistanında ve Fransa'nın Çin 
b· 1"de ıJ tedb· son günlerde aldıkları muka-
111:.ıar d ırter hissolunur derecede kolay
li~n.ı <>turdu. Bilhassa cenubi Asya 
ltr· arında b 1 . A 

ltıil\ lta u unan Japon umumı ev-
l'ıa tl\ Pannıası, japon casus kurumu-
'' ağırı 1 l:ır <>la 0 tnamakla beraber, gene çok 

Jap rı bir darbe indirmiş oldu. 
ç'lıııy:nl casusıan hangi maske altında 
h r ar? J il jap aponya'mn dışında yaşı-
~tı)a rtı Onların birçoğu doğrudan doğ-
tr. Cslckten • d w•Jd" .. • faıt yetışme casus egı ır-

<ilt at bu • bi 0non-ıı . ışe yarıyacak askerlik ve 
ldjl'ttı 11. 'Şlerini her an hükumetlerine 

l>att 'ı;e a 
le . lnlarda llladedirler. Hattft daha pek 
'tı l'itıdc ., ' Arnerika ve Avrupa gazete
' tJc, t\n] Saf Çocuklar gibi her şevi gör-
lJt aınak • . . 
~ ~ay tdi . ıstıyen 1aponlar.,la sık 
~lıttırı d .. lıYordu. Gayet saf bir tavır
~" ~t ,,c .un.Yanın fabrikalan geziliyor, 
1_ 1.i\tJıaaaı 11Stıhsaı metottan öğreniliyor, 
-.r " s arla b b ~ ıı.CtiJiy era er askeri yapı-
tc ltlttnda or, bu veya şu silahın sistemi 
ı. l:tıilc il ~o.rgular soruluyordu. Garbın 
qtr CtiJığ• d 
~E ky a 1 ın en duyulan gururla da 
() teıırtıek n atılarak japon misafirlerinin 
\:~lar da, :

1
rzulan yerine getiriliyordu. 

lı,.,. rl dıkları rnal\imattan büyük 
''''=-l"~lr • .. . mrııılek,.tlı-rıne domi-

]•poa hdıaları en ucm işçidir. 

orlardı BugUn de Avrupa ve Amerlka'
rn müstahsilleri elleri ve ayaklan ti

caret mukaveleleri ile bağlı olduğu hal
de, kendilerinin öğrettikleri istihsal me
totlarile çalıpn japon rekabetine kargı 
pşkmlık içinde didinip duruyorlar, ve 
(endilerinin yetiıtirdiklerl talebelerin, 

..zarlan nasıl bker birer ellerinden al-
klanm, hiç denecek kadar düşük gUn

de1ik1rr mukabilinde istihsal edilen mal
lar!a mU!ltemlekelerinin dolup tastığım 
-.. .,,.ediyorlar 

Asya asyablarındır ! bUyük bir hırsla 

kPndilerine mal ettikl·r· ve asyacay.a çt 

virdikleri Monroe doktrini, japon tüc

carına, müstcmlekelerdeki yerli tüccarın 

para cüzdanlarını, bankalardaki a1acakh 

hesaplarını açtıran binbir gece masalla

rındaki Ali Babanın sihiri yerini tuttu. 

Japonların, böyle sokulup ilerlemelerine 
de müstemlekeci devletlerin kendi ara
larında anlaşamamaları, ayn ayrı yapı
lan ticaret mukaveleleri sistemi yardım 
etmektedir. Müstemlekelerde, Japonya'
ya karşı yapılan ökonomi savaşında fe
sattan başka hiç bir hayın olmıyan pres
tij bakımını bir tarafa bırakacak ve gün 
doğusu Ulkesine karşı birlikte harekete 
geçecek yerde, kendi kendilerini öldU
rürcesine münferit bir surette hareket 
ediyorlar ve akıllannca daha büyük bir 
muvaffakiyet umuyorlar, Veyi mağlQp
lara 1 bütün mana ve şUmulile bugUn 
için ne kadar yerinde bir söz. 

Jailonlar, kurduktan fabrikaların at

larım yerlerile beraber, Pilsen'de bira 

fabrikası, Solingcn çelik fabrikası. Kem
nits çorap ve örgü fabrikası diye taktı
lar. Bundan dolayı uluslararası tanın

mış olan aHimeti farikı:ı.larla halis Pil
sen birası, Solingen çelik: mamulatı, ha
kiki Kemnits çoraplarını adeta bedava 
denecek kadar düsük fiatlarla bütün dün 
ya pazralarına yıi!dılar. Bu vaziyet göz ' 
önlinde tutulacak olursa, Japonya'da, 
Avusturya'nın Pilsen birasını, Alman
ya'nın Solingen çelik mamulatını ve 
Kemnist çoraplannı yaparak, kanunla 
korunan alameti farikayı bile küçük dü
şUrccek kadar ileriye giden bir Japonya 
ile, eskidenberi bildiğimiz ve ahştığı
mız vasıtalarla boy ölçlilemez. Diploma
si nezaket ve saygıların akıldan çıkarı
larak aynı desise ve hilelere müracaat 
etmekten başka bir çare kalmamıştır. 

Bu yapılırsa japon muvaffakiyetinin de 
arkası kesilir. Ve buna bugün başlan
mazsa sonra çok geç kalınmış olacaktır. 
CUnkil Japonva, muhtelif müstemlekeci 
devletlerin bütiln zayıf noktalarımı ku
surlarını, kaygu ve ihtiyaclannr, erkek 

kadın casusları sayesinde yakından 
~~liyor. Bundan dolayı onlarla birlikte 

lışmaktan vaz geçemez ve vaz geç-
ça b' · et d mek de istemez. Sebe ı ıse gay sa e-

. B .b. kadın ve erkekler yalnız 
dır: u gı ı 
casusluk yapmakla kalmıyorlar; pek de 

. n· bir iş olmamakla bera-
temız ve şere ı . 

h l 'f ı·manlarda yerleşmış olan ber, mu te ı ı 
. ~ ]eri ana yurtlarına pa-Japon umumı ev 
ra da yetistiriyorlar. . 

1919 yılında, o zamanlar Mançu~ı;a
• k · tan Harbın de hükumet mer ezı o 

nın e casus 
1 s inci piyade alayına mensup v .. 
kurumu hizmetinde bulunan yuzbaşı 
Hiroşi Takagava ile tanışmıştım. B~ 
ı:atla 1920 de de Kalküta'da pazar hfilı 
önünde karşılaştım. Bu karşılaşmadan 
hiç de memnun kalmıyan bu zat, fazla 
konuşmadan veda ederek yanımdan a~
rıldı. O sıralarda rus yardımcı kruva~ö
rü Orel'de bulunuyordum. Orel'e do~: 
nüğiim zaman makine efradından bırı 

SA'f 1&. 7 

Çarların 
meza ları a ıl 

1 
ı~~raıısada iflas a · 

ve dolandı ·'ıcı ){ ar 
1 100 milyonluk bir iflas 

La Depe§ gazetesi 11 ikinci te~rin 
tarihli sayısında Edmon Arokur yau
yor: 

Avusturya gazetelerinin verdiği bir 
habere göre, son zamanlarda Sovyet hü
ktüneti çarların mezarlarını açtırarak, 
bu mezarlardaki ölülerin gömülllrken 
Uzerinde bulunması muhtemel olan de
ğerli §eyleri almak kararını vermiştir. 
Piyer ve Pot kalesinde bulunan bu me
zarlarda bir hazine bulunacağı kuvvet
le umuluyor ve bu hazinenin bu suretle 
meydana çıkarılması isteniliyordu. 

Mezarlan açma işi yapılmıştır. Bu 
ite dair, doğru gibi görünen bir çok 
haberler verilmektedir. Bu haberler 
arasında da, doğru ise alakayı çok çe -
iken romanesk mahiyette bir keşif de 
vardır. 

Romanof hanedanının azalan, ceviz 
tahtasından aağlam bir tabutta yatan 
bir tanesi hariç olmak Uzere, gümüş 

tabutlarda yatıyorlardı. Boy bos iyti
bariyle olduğu kadar şan ve ~öhret ha -
kımından da en bilyUk çarlardan biri 
olan Büyük Petro'nun sırtında, daima 
işçi kalmak istediği için, kaba kumaş
tan yapılmış bir gömlek olduğu görül
müştür. Üzerinde hiç bir mücevher bu
lunmamı,, yalnız siyah ve mütekalhs 
bir hale gelmiş sağ elinde hUkOmet 
mührünü sıkı ııkı tuttuğu görülmüştür. 
Mumyalaştmlmış olan cesedi. 209 yıl
danbcri bu kudret sembolün\i saklamak
ta ısrar etmektedir. 

İpekti elbisesiyle bozulmamış ola -
rak kalan büyUk Katerina'nın göğsünde 
platinden ve elmastan ağll" bir gerdan
lık, parmaklarında da yüzükler bulun -
muştur ... İçkiden zehirlenerek kırk do
kuz yaşında iken ölen ikinci Nikola'nın 
babası üc;üncU Aleksandr, bir ceneral el-

bisesi giymiş olduğu halde, Rusya gibi 

çok geniş bir memleketin miistebit hü
kümdarlığını yapmaktan doğan yor -
gunluğunu çıkarmaktadır. Göğsünde, 

altın üzerine işlenmiş elmaslı nişanlar 
bulunmuş, kılıcının da bir çok kıymet
li taşlarla süslü olduğu görülmüştür. 

İkinci Aleksandr'ın birinci Nikola'nın 
cesetleri de, değerce ötekilerden aşağı 
kalmayan mücevherlerle dolu imişler ..• 
Fakat 1812 de Moskova'nın yandığını 

gördükten sonra 1815 te Paris'e giden, 
Napoleon'un rakibi birinci Aleksandr'ın 
tabutu açıldığı zaman, tabutun boş ol
duğu görülmüştür 1-. 

Bunu iyzah etmek için. 1825 ve on
dan sonraki yıllarda çıkan çok akla 
yakın bir rivayeti anlatıyorlar: HükUm 
siirmekten bıkmış ve şan ve şereften 
iğrenmiş olan çar Alekı:andr, gençliğin
denberi beslediği bir hulyayı gerçekleş
tirmek, bir köşeye çekilip Jan Jak Ru
so gibi feylesofça ve rahat yaşamak için 
öldUğii haberini yaymıştı. Onun ölil -
mü saray doktorları ve erkanı tarafın
dan tesbit edilmis olmasına rağmen, 

halk bu ölüme inanmıyordu. Bir kaç 
aydan sonra çann, saltanat hüküm sUr
menin yorgunluğundan, saray entrika
larından, milletler arasındaki yalancı
lıklardan, memlekette dalma mevcut o
lan ayaklanma ihtimallerinden, iyilik 
yapmak isteyip r~ -•ılüm yapmak mec
buriyetinden bı 1 -;öyleniyordu. Çar, 
iki yıldır ortadan kaybolmak isteğini 
yenmeğe çalışmıştı. Hatt! 1823 yılının 
ortalarına doğru Moskova baş piska -
posuna, kendisi çekilince tahta kardeşi 
Nikola'nın çıkacağına dair olan bir ve
siyka bile vermişti. Mühilrlil olan zar -
fın ilstüne de, kendisi bu vesiykayı is
teyinceye kadar bunun Uııpenski kilise
sinde devletin diğer vesiykalariyle be • 
raber aaklanmasım, öldüğü zaman da 
hemen açıJmaıımı yazmıştı. Tereddüt -
le geçen yirmi beş aydan sonra da bir 
gün gizlice yola koyulmuştu. 

bana, bu japon umumhane kapıcısı ile 
sokak ortasında böyle giipe gilndilz ne 
pazarlık ettiğimi sordu. Kulatdanma 
inanmak istemedim. Yanıldığını ıı8yle
dim. Hayır, yanılmıyorum 1 dedi. Kalkın 
birlikte gidelim de gözünüzle görün, 
ondan sonra kanaat getirirsiniz ı içinde 
japon kızlan dolu olan binanın kapısı 
önllne gelmiştik. Zile bastık. Yava!Ça 
açılan kapının önUnde sırtında kimono
su ayaklannda hasır ııandallan olduğu 

halde yüzbaşı Takagova yerlere kadar 
eğiliyordu. H. F. Bönit 

Noyes Viner Jumal'dan 

Geceleyin, yapyalnız bir hırsız gibi 
Kamenostrof sarayından çıkmış, kendi
sinin geleceğini bilen, Aleksandr Nevs
ki manastırındaki papasların yanına 

gitmişti. Kilisede dua ettikten sonra 
bir keşiş çarı takdis etmiş, çar da bir 
ihtiyar gibi iki büklllm, çıkıp gitmişti. 
13 eylOlde Taganrog'a geldi. On gün 
sonra da imparatoriçe Elizabct çara il
tihak etti ve ikisi de, bir katlı küçük 
bir evde, orta halli insanlar gibi yaşa
dılar. Hatta çar. ev işlerini görmekten 
bile çekinmiyor, "yirmi beş yıl çalış

tıktan sonra dinlenmeyi hak ettim. 
Bir asker bile bu kadar çalıştıktan son
ra tekalit edilir.,, diyordu. 

Fakat Novrosisk umumi valisi olan 
Vorontııof'un rahatı kaçmıştı. Kendi 
topraklarında bu kadar ağır bir konu -
ğun bulurunasrnı hfç istemiyordu. Çara, 
Kırımda iklimin daha tatlı olduğunu, 

orada çok rahat edeceğini söyledi, çar 
da Kırım'a gitti. Onu Simperopol, Gur
suf, Baydar. Alupka ve Balaklava'da 
görenler oldu. Gözle görülecek kadar 
çabuk ı:ayıflıyordu, nihayet l:SldU. 

Halk bu habere inanmadı. Onun ye

rine Orkof köyünden bir mujik'in gö

mUldilğUnt1 söyledi. İnanmamakla na 
kalmadı, çarın Fedor Kusmiç adiyle a

şağı yukarı kırık yıl daha Siherya'da 

yaşadığı, seksen yaşında ve çok sofu 

olduğu zamanlar onu tanımış kimseler 
olduğu ve ancak 1864 te öldUğU yolun
da tafsilat hile verdi. 

Romanof hanedanının bUtUn azası 

gibi bu çarın da iri yapılı olmakla be

raber daha gençken ihtiyarhyan ve bU

tUn hayatlarınca birer çocuk kalan a -
damlardan oldu~una insanın inanacağı 
geliyor. Karısı tarafından öldürtülen 
üçUncü Petro'nun torunu ve sarhoş as
kerleri tarafından boğazlanan birinci 
Pol'un oğlu olan Alekııandr, tahta çık· 
madan evel saltanat ıUrmekten korku· 
yordu. Daha on sekiz yaşında lken, ba
basının veliaht olduğu zamanlarda §Öy
le yazıyordu: "Ben yalnız sükGn ve ra
hatı seviyorum. Saray hayatı benim 
harcım değildir. Sarayda bulunmaktan 
çok ıstırap çekiyorum. Benim gözümde 
hiç bir değeri olmayan parlak mevki -
teri elde etmek için yapılan alçaklık -
lan gördükçe, altüst oluyorum.., Alek
ıandr'ı meşhur f ransrz alimi Laharp o
kutmuştu. Fransız ihtilalini, dünya 
yüzüne attığı yeni fikirler, ortaya koy
duğu eser için, çok beğeniyor, Napo -
leon'un dehasını, enerjisini takdir e
diyor ve muzafferiyetlerini alkışlayor
du. Esaretin aleyhinde idi. Demokra -
tik temayülleri vardı. Farmasondu ve 
düşkünlere acırdı. Buna rağmen oto -
ritesini ~ok kıskanırdı. Baba~ının öl· 
dürtilmesi yüzünden yirmi dört yaşın
da iken birdenbire tahta çıkması iycap 
ettiği zaman, taç giyme merasiminden 
sonra sarayın bir kö~sine kaçmış, ken· 
disini delice alkı~layan halka görün -
mek istememişti. Eltı ay aonra, Napo
leon'un da imparator olmak istediğini 
öğrenince Laharp'a "o da dUştU, yur -
dunun şeref ve rahatı için menfaat bek
lemeden çalışmak gibi en büyük ve en 
temiz şereften kendi kendini mahrum 
ediyor.,. diye yazmıştı. 

Acaba böyle bir adamın tabutunun 
boş olduğunu bize söyleyenler buluna· 

cak mı? 

~------·--------
Sükun gerekliği 

La Repllblik'ten : 

t leri kanşık görenleri dinliyclim 

" Fransa'nın siyasal hartası kara le
kelerle dolu; Avrupanın şarkında dost
lukların, birleşmelerin bize karşı yeni 
yeni grruplanmatarı görülüyor. 

Hitlcr nutuklariyle, Göring seyahat
Jariyle, Göbels propagandasiyle !"ransa
yı her taraftan sanyor. Fransa'run eski, 
sadık dostlan birer birer ondan ayrılı

yorlar. 
Geçenlerde Lehistan bizi bıraktı; ya

nn Yugoslavya, öbür gün de Romanya 
bizden uzaklaşabilir." 

Bunlan aöyliyenler, Mı\caristan mer
kez olmak üzere Almanların reisliği al
tında büyük bir Tuna birleşmesini göz 
anUne getiriyorlar ve yalnız Çekoslovak 
yanın bize sadık kalacağını sriyJUyorlar. 

Fransa'da Sosyete Spesyal Finansyer 

adlı bir şirketin iflası haber verili}'or, 

önceden şeker alış verişi yapan bu şir· 

ket. tanesi 500 franga hisse senetleri çı· 

karmış, fakat bunların değeri çok geç· 

meden düşüvermişti. 

Henüz bilinmiyen bir tesadüfün te• 

siriyle iflastan kurtulan şirket, bu sefer 

işini değiştirmiş, harpte zarar gören 

sanayi erbabiyle mal sahiplerine her se· 

ne verilen tazminat tak~itlerini t:ıhsil 

etmekle meşgul olmağa başlamıştır. 

Tahkikat neticesinde bu şirketin 20 

milyon frank değerinde 46.420 hic- c se

nedini gayrı nizami bir şekilde 13 mil· 

yonluk bir borca karşılık, Hindi Çint 

bankasına verdiği, bu şirketin sahiple

rinden olan Jozef Levi adlı birinin. baş

ka bir bankaya olan borcunu kapatmak 

için şirketin müşterilerine ait 6 milyon

luk bir alacağını kullandığı ve iki sa

nayici hesabına tahsil edilen iki milyon 

franga yakın bir paranın da, sahiplerine 
verilmediği anlaşılmıştır. 

Bundan OOşka bu şirket, alacagını 

fazla göstermekten de S'llçludur. Yansı 

hisse senedi, yarısı da alacaklı hesap ol· 

mak Uzere 200 milyon alacağı olduğunu 

gösterdiği halde, tahkikatın sonunda 

hisse ııenetlerinin değerlerinin fazla r;ös 

te1'ildiği ve alacakların da tahsili •~ 

kansız olduğu görülmüştür. Buna göre 

şirketin alacağının yalnız 100 milyon 

frank olduğu ve 100 milyon franklık da 

bir açığı bulunduğu anlaşılıyor. 

Bedbinleri muhayyelcsi çok çabuk i§• 

liyor. Yeniden kazanılan dostlukları, 

kocaman Rusya'yı, yakında gerçeklet

mesini dilediğimiz Fransız-İtalyan an.o 

taşmasını unuttuklarından vaz ge!jt-lim, 

Şarki Avrupa hakkındaki görUşleri hig 
de hakikate uymuyor. 

••• Lehistan'm bizden uzaklaştığını 

kat't sanmak da pek yanlı§ olur. '8i1a· 

kis iki ulusun dostluğunu bozmak ve 

beraberliğini zayıflatmak için yapılan 

çalışmaların iç yüzünU FranstZlara anlat 

malı ve dostluğu sağlamlaştırmak ı~in 
her şeyi yapmalıdu. 

Birkaç aydanberi de Yugoslavya'da 

Alman intrikaları dönüyor. Hattii bir a

ralık Almanların, Avusturya'daki na.:ıie

re gösterilecek bazı kolaylıkJara karşı 

Yugoslavya'ya Karintiya'nın bir parça· 

ımı teklif ettikleri söyl~memiş miydi ? 

Tabii bu rivayet tekzip edildi, Marsil· 

ya'daki korkunç cinayet her şeyi bı>T.a• 

cak gibi olmuştu. Fakat bu işte Yugos
lavya ulusu kendi menfaatlerinden. !Hl• 

dakatinden ve kıralının son isteklerin· 
den ilham alacaktır. 

Bununla beraber birkaç gün evel 
Fölkişer Beobahter gazetesinde Yu.;os· 
lav Hariciye Bakanı Mösyö Yevuç'in 
ağzından tuhaf bir ıniilakat çıktı • .Mös· 
yö Yevtiç bu mülakatta, sözde, Möı;y~ 
Göring ve Alman kuvveti hakkındakı 
takdir duygulannı anlatıyordu. Bu da 
tekzip edildi. Bu da sebepleri kola .:a 
anlaşılabilecek manevralardan biri idi. 

Bu bedbin haberleri yayanlar, Ro
manya ile Almanya arasında sıkı öko· 
nomik anlaşmalar yapıldığını ve hitler
ciliğin Romanya'da endişe verici sem
patiler kazandığını temin ediyorlar. 

işin doğrusunu söylemek gerekse bu 
bedbin kimseler, gözlerinde büyüttukle
ri, fakat bütün bütün dipsiz olmıyan bu 
tehlikelere dikkatimizi çekmekle fena 

yapmıyorlar. 

Fransa, A vrupanın şarkındaki m~tte· 
fikleri nezdinde sağlam vaziyetini mu
hafaza etmektedir. Orada Fransanı le
hine birçok hatıralar, dostluklar ve kar
şılıklı menfaatler var. Fakat :Frn sa 
müttefiklerini kaybetmemek için, on arı 
büyük uluslann işbirliği yapmalnr ıJa 
bugün her zamankinden çok lazım ~l.ın 
karşılıkh ökonomik menfaa~ıarla bı ..., t 

Jukları sağlamlaştırmalıdır. 

Bir taraftan da herkesin C z.n r 
kuvvet delili olan iç sükun lor •"'n. ı· 

dır. 



Orta Avrupa'da 
sıyasal durum 

Yazan: Vord Prayı 
Prag - Çekoslovakya 

.. 1915 yılında Avrupa'da eskisinden 
-41aha qın bir buhran bat göıterecektir. 

Önümüzdeki ilkbaharda Almanya, 
blitün bazırlıklanm tamamlamıı olarak 
harba hazır bulunacaktır. 

O zaman istediği ıekilde 300 bin ki
,Uik Rayhver'i bUtlin modem teçhizatı 
ile, silahlan, otomatik tüfekleri, gazları, 
tanktan, batta aftr toplarile Almanya 
hazırdır. 

O zaman alman tayyarelerinin sayısı 
dört bine çıkacaktır. Bu iki kuvvet, al
manlann gözünde harp yapmanın imti
zaç etmiı bir teklini gösterecektir. 

Yeni alman stratejisi tayyarelerle 

ıivil ıehirlere ve erzak depolarına hü

cQm etmek ondan sonra hücQm kıtaları 

nı oraya salmaktır. 

Alman erkinıhatbiyesi, artık kesif 
orduların lüzumuna inanmamaktadır.Bu 

ordular, milletin ite yaramıyacak unsur

trını bot yere istihdam etmek demektir. 

Fakat eğer adet aranırsa Almanya'

nın bir milyon siyah muhafızı, 2 milyon 

ki§ilik hücum kıtaıı vardır. Bunlar, o 

kadar eyi disiplin altına girmiJ, talim 

ve terbiye görmüttür ki istediği gün 

bunları ıeferber edebilir. Halbuki aynı 

derecede bir orduyu seferber edebilmek 

için Fransa, İtalya, İngiltere, üç hafta

ya muhtaçtırlar. 

Bundan bütün Avrupa erkanıharbiye

beyetleri haberdardır. 

Harp çıkacaktır demek istemiyorum. 

Şunu demek istiyorum ki önümüzdeki 

ba" ardan itibaren Avrupada sulh, kaza 

•e 1,adere bağlı bulunacaktır. 

Bunu koruyacak yegane çare İngil

tere ile Fransa'nın tedafüi bir ittifak 

yapmalarıdır.,, 

Bu sözleri bana eöyliyen adam bilen 

bir adamdır. Kendiıi, Avrupa'nın bir 

düzineyi bulmıyan isimleri hepmiizce 

maruf diplomatları arasında en ziyade 

tecrübeli olanlardan birisidir. Geçen 

hafta uzun uzun konuıurken bu sözleri 

bana söyledi. 

BugUnknU günlerde açıktan açığa 

konuşmak cesaretini yalnız alman ve 

ltalyan ıefirleri g&teriyorlar. 

Bununla beraber, Avrupa milletleri, 

f8yet bu laflar, hariciye dairelerinin 

dört duvarları arasmda konuşulacak o

lursa, harp tehlikesine karşı gelemiye
ceklerdir. 

Diplomatların bu ıekildc ihtiyat gös

termeleri haklıdır. Çünkü bunlar, bir

~k ölüm tehdidi mektuplan ahrlar. Ev 

terinin etrafında birçok taharri memur-

za 

100 milyonluk bir 
dolandırıcılık 

• 

Diler taraftan da Rouen tchrinde 

bafka bir rezalet patlak vormiftİr. Bil

J(lk bir infaat 9irketinden koğulan bir 

memurun ihparı Ozerine, bu firketin 

teslim etmediği .aallar için para aldığı 

•e yaptığı işlerde büyük yolsuzlu'·lar 

bulunduğu görüln:aUftür. Bu JoJandın

cıhğın 100 veya 120 milyonluk olduğu 

tahmin ediliyor. Mesele fUdur : 

On onbeş !enedenberi bu inşaat şir

keti Rouen limanı ve Sen nehrinde ya

pıl an inşaat için bahri nafıa idaresine 

büyük miktarda malzeme · satmaktadır. 
Tahkikattan, bu firketin teılim ettiği 

malzemeye nazarap dört misli daha faz

la para aldığı anlqıhvor. Bu da blikQ. 

metin mühendisleriyle kondöktörıeri· 

nin ortaklığı sayeıinc!e yilpdmııtır. 
Malzemeyi veren 'irket aynı zaman

da rıhtım ve diğ~· tetıisa~ı yaıımagı da 

taahhüt etmiftİr. Bu inş1atta dl' ,art

n•meyt uymıyan f*çok yolsuzlukler 

yaprlrnıttır. Bunun için birçok kimse

lere bazen ayda ıdana b1fına alOOO fran
gı bulan rü,vetler 9erilmittir Tahkikat 
devam ediyor. 

.. 

1 
tarı durur. Onların yanına gidinciye ka

dar birçok sorgulara çekilirsiniz . 

Şimdi merkezi Avrupa devletlerinin 

hariciye dairelerinde mürekkepli kalem 

kadar makineli tüfek de gerekli nesne

ler arasına girmiştir. 

Bununla beraber, Dolfus'un ölümü 

ile neticelenen, fakat hakikatte netice

siz kalan Nazi darbesinden sonra anılus 

yani Almanya ile Avusturya'nın birleJ

mesi tehlikesi yıllarca geriye gitmittir. 

Kendisi Avusturya'da doğmu§ olan 

Hitler, bu fikirde bile olsa, mütavirleri 

bugün bunun aleyhindedirlcr. 

Habsburg hanedanının avdeti hak

kında Avusturya ve Macaristan bütün 

partilerine mensup adamlarının mUta

lealarım dinledim. 

Fransa küçük itilafı zorlamadıkça 

ve yahut Avusturya - Macaristanın kı

rallık ve kilise taraftarlarının büyük bir 

hareketi olmazsa prens Otto'nun taht 

ve taca kavuşması kolay olacak itlerden 

değildir. 

Macar hükfuneti bugünkü ulusal 

varlığına hiç bir yabancı katmak ve Vi

yanaya bu suretle yanaşmak niyetinde 

değildir. 

Yugoslavya ile İtalya arasındaki ger

ginlik hali devam ediyor. Yugoslavya

lılar M. Musolini'nin Brenner geçitine 

geçen temmuz ayında asker gönderml!

sinden ve Avusturyanın istiklalini mu

hafaza edeceğini söylemesinden sinir

lenmiş bir haldedirler. Eğer o zaD\an 

bir tek İtalyan askeri hududu geçmit ol

saydı, o zaman Yugoslavya, Çekoslo

vakya, hatta Macaristan da aynı şeyi 

yapacaklardı. Bu suretle Avusturyanın 

parçalanma!:ı üzerine bir Avrupa harbı 

patlaması da içtinabı imkinsız bir hal 

olacaktı. Bu nefret ve dütmanlık duy

guları daha uzun da sürebilir. Her hal
de bu saha, gizli ve kötü niyetlerin 

mozayıki şeklini göstermektedir. 

Bana tecrübeli eski bir başvekil de

di ki: 

"- Dış siyaseti hiç bir zaman, bu
gün olduğu kadar güç ve karışık bir 
manzara takınmamıştır. Bugünün bir
denbire vuku bulan muhabere ve temas 
ları o kadar üst üste yığılmaktadır ki 
insan düşünme~e vakit bile bulamıyor. 

Bundan başka, bugünkü diplomat, bir 
nesil evci mevcut olmıyan, efkarı umu
miyenin ne istediğini de göz önünde 
bulundurmak zaruretindedir. 

İşin müşkülatı, yanlıt tarafı tutan 
ulusların artmasile daha çoğalıyor. 

Sonra eskiden olduğu gibi, meseli 
ruslann İstanbul, sırpların Selanik, al
manlann Adriyatik üzerindeki iddiala
rı, ıonra Tuna devletlerinin rıı ·.ıfaatle

rinin birlctmeli gibi şeyler, ıulh mua
hedelerinin kurduğu yanhş nizamlar yü 
zünden cölgede kalmı'tn 

Macariıtan, merkezi Avrupa sulhu
nun anabtandır. Bunun bir takım dev
letler arasında tek batına tecrit edilmif 
bir halde bırakılmaaı buralarda huzur
suzluğun, sükunıuzluğun sebebi olmak
tadır. Küçük itilaf diplomatları iki haf
ta içinde Macaristanı çiğneyiverccekle
rini söylüyorlar. Fakat bunlar, Macaris 
tanla eyi geçinmek suretile sulhun ne 
kadar emniyet altına gireceğini bilme
mektedir. 

... Bir hükumet adamına sordum: 

- Fransa ile İngiltere'nin gelecek 
dünya harbını durduracaklarını söyle-

mekle ne kastediyorsunuz? bunlar bel
ki kendilerini müdafaa için harp ede
bilirler; fakat yabancı memleketlerde 
döğüşmek için bir tek asker göndere
ceklerini ummam. 

O cevap verdi: 

- Zannederim ld Fransa para ve 
tayyare gönderir; İngiltere para ve ge
mi gönderir. ilkin, siz ister müdahale 
etmek isteyiniz, ister latemeylniz: her 
halde bu it bitmeden ılz de bl'!fmala 
mecbur olacabmrtdır.,, 

P>e1U Meyi) 

ıW1 a tu şka 
da· vası 

Büyük şimendifer kanları yaparak 
birçok kişinin ölümüne ıebep olan Ma
tutka'nın davası Budapeıtc'de göriil
mektedir. Eski bir istihkam zabiti olan 
bu adam, büyük harpta köprüleri uçur
mak işile meşgul olduktan sonra, gUniln 
birinde, önceden sebepleri anlatılmıyan 
tren kazaları yapmağa batlamıttır. 

Macaristan'da Riya - Torbagi köprü
sünü uçurarak birçok yolcunun ölmesi
ne ve yaralanmasına sebep olduktan ıon 
ra bu tehlikeli adam yakalanmıt ve Avuı 
turya'da Ansbov, Almanya'da YUten -
berr. tren kazalarını da onun yaptığı an
laşılmıştır. 

F.s· sen buna benzer bir suç yUzlln -
den Avusturya'da altı sene hapse mah -
küm olmuştu. Avusturya hilkQmetf. bu 
y<'ni davanın görülmesi için Matuıka'yı 
Macaristan'a teslim etmiş ve her hangi 
bir cezaya mahkQm oldu!tJ takdirde, da 
ha önce Avusturya'da evetce hUkmedi
Jen ecza mfü:ldetini doldurmasını ıart 

kosmuştur. Alman hillillmetl de muha • 
keme etmek için bu adamm davan g8 -
rli1ıH\1rt~n sonra kendisine teslimini iste
mektedir. 

Matuşka vakalandığı zaman polis 
ken...ti,ine meslekinin ne olduğunu ıor • 
muş. o da "şimendifer kazaları mUtehas 
sısı,, olduğunu söylemiştir. Hattl bazı 
kimselere, yat>tığı şimendifer kazalarını 
sevrederken duvduğu zevki bile ballan
dıra ballandıra anlatmıstır. Matu,ka'nm 
yaptığı itleri ve söylediği sözleri normal 

Matuılca, lcarm ve lcnrı 

_,örmiyen macar adliyesi, deli olup ol
madığını anlamak i~ onu akd doktor -
lanna muayene cttinmf, doktorlar Ma
tuıka'nın aklı batında olducuna dair ra-

or vermltlerdir. 

Ticaret de yapmrı olan )la~ 
evlidir ve bir de kızı vardır. Ken~ 
tanıyanlar onun namuslu bir tüccat 
iyi bir aile babası olduğunu söylem 
dirler. Hatta bazı ihtiraları bile varll' 
Fakat bunlara kulak asan olmamıttıı 

Matu9ka mahkemede saçma .,,; 
sözler söylemekte, ağlayıp aıztanıakf'r 
hlkimler izin verirse onların gözil aoer 
de bir bomba yapabilect'~İni söylernek&t' 
dir. 

Evelce biıtün bu kazaları keyif. =~; 
yaptığını söylemiıken, şimdi Leo .....,. 
olup bundan iki sene evet ölen birist!! 
kendisini manyetize etti ;;.ini ve bt111"': 
kazaları onun isteğiyle y ptığrnı id 
ediyor. Mahkeme ken !isini d,,ğru t 
lemeğe davet edince, hfi kimler "·ı 
bakmafı tlıtUne alına hakikati söyli1'° 
cetfni bildiriyor. 

Blyotorlogl .umtlndı IJlınler/a •DHe rMrastml 

Ayasofvanın hayatından •• uç ~ 

çag 
Nasıl kurulmuştu? nasıl kiliseden camiye döndü ve şimdi. .. 

Nevyork Taymis gaetesinin hafta
lık sayısında P. V. Vilson imzaıile çı· 
kan bir makalede derili yor ki: 

"Yeryüzünde Atina'nm Partenon'u 
Agranın taç mahalli gibi bir takım me
deniyet abideleri vardır ki bunlar biç 
bir ülkeye, biç bir dine, hiç bir ulusa 
at değildirler; bunların varisi doinı

dan doğruya beteriyettir. 

Bunlardan birisi de methur Ayasof
ya mabedidir ki Asya ile Avrupa ara
sında ve Boğaziçi'nin bir tarafındadır. 
Şarkın ve ga.rbm saygı duyduğu i>u hö
yük eserin mulradderatı bugünlerde bir 
değitme bekl~m·ktcdir. 

Burası bir bıri3tiyan kilisesi ola.ak 
yapılmıı, sonra bir müslüman camisi 
haline getirilmişti. Şimdi Türkiye'de 
bir yenilik t•rıftan. burauuın yeıyü
zündeki müzelerin en başmetlisi hali
ne gelmesi kıtr.ırın veı:mi9tir. 

Beş yüz seredenheri müslüm ırların 
vurdukları baıimd altında gizli r. Jmıt 
olan Bizans mozaikleri son zıı.nanlarda 
eski haline getirilmektedir. 

Earar, hücOm, katliim, takdiı gibi 
birçok hatıralarla dolu olan bu kilise 
ve camiin tarihi 532 yılından bqlar ve 
on diSrt asrı kanar. 

Bu mabedin Oç bakımdan ve Uç fa
•ılda tetkiki gerektir: Birincja.l yapı· 
nın bruluı remnl ve mimariai ld buna 

bir mucize nazarile balulır. 
İkincisi bunun 1453 yılında tehirle 

birlikte müılümanlar tarafmdan zaptı 
ve tezyinatının bertaraf edilmesi 
UçüncüsU ise uzun bir müddet için bu
ranın Mekke'den sonra mukaddes tu
tulan bir cami halinde muhafaza edil
meıidir .,, 

Muharrir, burada İmparator Jüstin
yan'ın ortasında ot ı~d..ığu hipodromu 
ve ogünkü Bizansı anlatan uzunca 
bir tasvir yaptıktan sonra diyor ki: 

••- Bu mabedin mimarları trallesli 
Antemiyos ile milesyalı lzodoros'dı. 

Bunlardan Antemiyos riyaziyeci idi. 
Bu adamın bir buhar makinesi icat et
tiği de rivayet olunur. Bundan başka 
bir projektör de icat ederek arkadaşla
rını hayrette bırakmıştı. 

Bcı yıl müd ~,.tle burada her gün 
yüz üıtat mimar, on bin amele çalı,mış 
ve bunlar her gece gü"?üş para olarak 
ücretlerini almışlardı. Yapının masrafı 
en az 50 milyon dolar tutmuştur. Her 
halde bizanslılar, bu binaya bizim harp 
gemilerine harcadığımız şekilde bol 
bol para harcamışlardır. 

Efsane şeklinde rivayet olunur ki 
kıral, toz, duman içinde çalıpnları 

kontrol eder, sonra işçiler avadanlrk
lılrmı bıraktıkları zamaıı bir melek ge
U,. onlatı bcflı:ler: gece herba bu; .. 

t lt 

pılmakta olan yapıyı korumulfo " 
"Bu kilise, imparator Jüstiylll 

--•"'"'-
rafından Allaha verilmiştir.,, lıl! ~ 

k<ife tqı üzerine bu yazılı idi. QCP~· 

ri bu yuı ,u şekle çevrilirdiı "BU f(I'. 

le dul Öfra6ya tarafından Allah•iJll'1 
rilmişti~ ... Ve bu yazı sık ırk tasb:.w 
re uğrardı. Bu Öfrasya'nın kİID olclN"'" 

uaştırılmıt. sonradan bu kadın. ~ 
ya tq tatıyan öküzlere 1o11 verdi;.f, 
söyliyerek inşaata yardım ettiğini 
)emiştir. Bunun üzerine bu yaıı~~ 
orada kalmasına müsaade otun~! 

Yeryüzünde birçok meşhur k 
Jcr vardır. Sen Piyer üzerine J1 • 
Anjel'in yaptığı kubbe, Floran•• 
Duomo üzerine Brunelleşi'nin y•P 
kubbe gibi. Bundan ba~ka birço~ 
milerin üzerinde de büyük kubclcr 
dır. 

Ayasofya'nın üzerindeki 
kutru bir murabba üzerine çisıl...ıt _ ., .. ,,. 
ması Roma'daki Pant on'da oldtıl" 
bi dairevi bir duvar i: e ine 
tulmam•ş olması i tı""r'yle eli 
d ğer. Burad~ki kub'1 , ~:.irt ~ 
rine oturtulmuştur. 

Kubbenin yamaçlarında 41 
vardır; bunlar kubbeye öyle 1'if 
zara vennektedir ki eski z 
'bunu g5renler, kubhenin bir 
lanmadığma, ilah~ bir zencirlc 
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•Une auldığına inanırlardı. Eski sofq 
•daınıar, kubbe kemerlerinin içinde mu 
bddeı emanetler bulunduğuna inarur-
1-dı. Hatta müsltimanlar, bunlar ara· 
•ında peygambexin saçı bulunduğuna 
hıanınışlardır. 

Bu mdbct yapılırken kubbede kulla
nıhnak ı çi n f stanbul'un bütün evlerin· 
de Pek az kurşun kalmış, etraftan ta§ 
le saire toplanmıştır. Bir zelzele mın
*-kasında bu kadar büyük bir kuhoeyi 
- 10 7kadem gı!nişlik ve 48 kadem yük
ltklik - sabit bir halde tutmak müş
knı bir iştir. Bundan dolayı kubbe, 
lllutat tuğlalardan daha ince olan Rod
}a tuğlalarile yapılmıştır. Bu incelik 
irtifa arttıkça artar. Tepede ise bu in
celik yumurta kabuğu inceliğine iner. 

Bu mabet, putperestliğe karşı bir 

llfcr kazanmak ve Süleyman mabedini 

IÖlgede bırakmak heyecanile kurul

llluttu.r, Bir .zamanlar, Diyana ve Efez 

lllabctlerini süaliyen sekiz yılankavi 
•titun Ayasofya'ya getirilmiştir. Bun

cla.ı ba§ka sekiz tane porfir sütun da 
1lllı>arator Orelya'nın kıraliçe Zenob-

Ya'yı mağ1Qp ve esir etmesi üzerine 

Palınir'deki Güneş mabedinden alınıp 
tctiri\mişti. Diğer sütunlar da az çok 
itimat edilecek rivayetlere ~öre Apol
lo, Oefi ve Atina'daki Pallas mabetle
rin~ aittir. 

Bu katedrahn tttkdis edildiği gün 
Çnk Şatafatlı bir gün olmuştu. İmpara· 
tor, kalabalık halk arasında yayan ola· 
tak Yürüyordu. Patrik ise İmparator· 
luk arabasında bulunuyor ve bu kafile 
bütün bir imparatorluk servetinin dö
lriildüğü Ayaaofya'ya doğru ilerliyor
du. Bu bUyük •hayı aydınlatmak için 
}akılan ışıkların ıayısı her halde altı 
binden az değildir. 

Buradaki mukaddes emanetler, prk 
Ortodoks mezhebi usulünce altından, 
IÜnıüşten ve mUcevherlerden yapıl
lllıttı. Binden fazla kadınlı, erkekli 
lbuıikifinas alaya iştirak ediyor, bir ta
"-ftıan musiki Aletleri çalınıyor, bir ta
'4ftan da sesle teganni olunuyordu. 
llUtün havayı mukaddes günlük kokusu 
.&atnıııtı. 

Lnparator ve İmparatoriçeler bura
da tvlenmişler burada taç giymişlerdir. 
&ur.da onların çocukları vaftiz edil
lbittir, 

Bu mabedin 9imdi mozaikleri mey
"-ııa çıkarılan garbi koridorunda gü
~klrtar af dilemişler, vaız ve nasihat 
llıltaıiılerdir. Bu ihtitaını muhafaza 

'dtbilmek için on binden fazla dükkan 
t•-e •. 
-7 vcrmıttır. 

Jt lttasında kiliıe lrifi gelmiyordu 

türkler 9ehre gi.rmeğe muvaffak ol· 
muşlardı. 

Herkes, Kostantin sütununun yanın-

da bulunan koruyucu bir meleğin bu 

akını mhakkak surette, durduracağına 
inanıyordu. Fa'kat melekten eser yoktu 

ve mabedin kapılarına darbeler iniyor· 

du. Yeniçeriler içeriye dalıyorlardı. 
Bir zaman nasıl Bizantiyom, Konstan
tinopl olduysa, bu sefer de Konstanti
nopl İstanbul olmuştu. 

Sultan, yere eğilerek geldi. Fatih 

ikinci Mehmet, başının üzerindeki toz

ları silkti ve mihrabın önüne giderek 
saygı al5meti gösterdi. Sonra bir ku
manda verdi ve bir hoca, mirnbere çıka
rak bir ezan okudu. 

Müverrih Gibbon, kendine mahsus 

tarzda islamlığın bu mabede girişini 

acı, acı yat ve tasvir eder. 

Dinin verdiği emre uyarak sultan, 
buradan puttan ve heykelleri çıkarttı; 
yuvarlak kemerlerdeki mozaiklerin ü

zerini de badana ettirdi. Mihrap larm 

şekli değiştirildi ve büyük methal, ha

zin bir surette sadeleştirildi. Mckke'

den gelmiş ve padişah tarafından kul

lanılmış mukaddes bir seccade duvar
lardan birisine asıldı. Bundan başka 

duvarlara Allahın, peygamberin ve es

babın isimleri biiyük harflerle yazdı

rıldı. Bir tarafa iki yeşil bayrak asıldı 

ki bu, müslüman dininin zaferini gös
teriyordu. 

Üzerlerine vurulan beyaz badanaya 
rağmen bUtün mozaikler dayanıkhklil· 
rını muhafaza etmişlerdir.,, 

Muharrir, bundan sonra ~abet içe

risinde yapılan malüm değişiklikleri 

de anlı>ttıktan sonra diyor kiı 

"- Artık ne yeşiller, ne maviler ka

filesi Ayasofyaya dalıyor. Ne de bir 
sultan hıristiyanlığın mağllıp edilmiş 

ananeleri üzerinde dolaşıyor. 

Bu eski eserlerin güzellikleri üze

rinde yepyeni hir hava esmektedir. 

Son senelerde bu camilerde ibadet 

edenl eri grömüş olanlar, bunların eski 

nesillere mensup kimseler olduğunu 

söylüyorlar. 
Garp usulünce giyinen genç türk, 

ibadet etmek ve bundan evel ağzını ve 

ayağını yıkamak lilzumunu duymuyor. 

O, temizlik kanunlarını yerine ge· 

tirmek için başka çare ve vasıtalara 

maliktir. Mustafa Kemal, kendi heykc

tlnl diktirmt,, feı ve peçeyi yasak et

mittir. Sultanların oturduğu Yıldız 

ki)t'kU şimdi bir müzedir . 

O halde •ultanlarm camisi neden 
bir ınUze olmasın? 

Ankara radyosu 

18 inci akşanı 
Edirne mebusu Şeref Bey, çocuk 

bakımı, çocuk sağlığı meselesini açık 
ve herkesi düşünmeğe sevkedecek bir 
yolda ortaya koydu. Bu işin yurt için 
çok büyük bir dava olduğuna işaret e
derek ulusun buna gerektiği gibi de· 
ğer verdiğini , himayei etfalin iki se· 
nede 314.187 çocuğa baktığını ve 126 

bin 49 çucuğa da süt vermiş olduğunu 
sevinç duyarak söyledi ve bu suretle 
çok faydalı bir konferans vermiş oldu. 

Şeref Beyden sonra Ulvi Cemal 
piyano, Necdet Remzi kemanla Hasan 
Feridin eserlerinden çaldılar ve musi
kinin ardından Nuri Refet Bey gazla· 
ra karşı korunmanın baş meselelerin
den biri olan maskeleri anlattı 

Nuri Refet Bey, maskelerin cinsle
rini söyledi ; maskeyi meydana getiren 
parç.ata.rın vazifelerini, mdskelt:rın ııa

sıt takılıp kullamlacağmı. maskenin 
nasıl seçilmesi ve korunması lazım 

geldiğini anlattı, 

Değerli kimyagerimizin, korunma· 
nın bu çok mlihim vasıtasmı dinleyici
lerine tanıtmak ve öğretmenin güçlü
ğünü yenmis olduğunu bilhassa söyle
mek isteriz. Bizce havadan korunma, 
en bilyük yurt davalarımızdan biridir; 
en ileri değerde bir milli müdafaa me
selemizdir. 

Ankara radyosunu görmekte olduğu 
bu işten, Nuri Refet Beyi de konfe· 
ranslarmda gösterdiği muvaffakiyet
lerdcn dolayı kutluyoruz. 

Bundan sonra, Necdet Remzi, Ulvi 
Cemal Beyler vadettikleri güzel parça 
Jarı çaldılar. 

- , 
'Memleket haberlerij 
~ -

Zeytinciliğimiz hakkında 

· konuşmalar 
İzmir, 18 (A.A.)- Aydın Halkevi H· 

tonunda T. odası reisinin başkanlığı al-
İzmir, 18 (A .A.) - Aydın salonun

da ticaret odası reisinin başkanlığı al
tında yapılan, zeytin rençperlerinin 
bulunduğu bir toplantıda, zeytinciterl
miz:in kurumlandırılması için konuşma
lar yapılmıştır. Yeni zeytin mahsulll 
çıkamadan zeytinyağı piyasası yliksel
miş ve fiatlar 29 kuruşa kadar çıkını!" 
tır. Yeni mahsulün piyasaya çıkmasın
dan sonra fiatlar yirmi kuruşa kadar 
düşmüştür. 

Aınasya•da fırka kongreleri bitti 
Amasya, 18 (A.A.) - C. H. F ocak 

ve nahiye kongresi bitmiştir 

Üziimlcrimiz Selanik panayı
rında madalya aldı 

İzmir, 18 (A.A.) - Selanik uluslar 
arası sergisine iştirak ederek Ege mın
takası mahsullerini teşhir eden ıehrl
miz ticaret odasına, ıergi heyeti tara
fından gönderilen bir madalya ile dip· 
loma gelmiştir. 

Trabzon'da lik maçları 
Trabzon, 18 (A.A.) - Mıntaka Uk 

maçlarına başlanmııtır. 

Kuma oturan alman vapuru 
I 

Trabzon, 18 (A.A.) - Kuma oturan 
alman vapuru 13 aaat uğrapadan ıon
ra yüzmüştür 

Yumurta \'e fındık piyasası 
yük~eliyor 

Trabzon, 18 (A.A.) - Yumurta ve 
fındık piyasası yilkselmektedlr. İç fın
dığın kilosu 44, yumurtanın aandılı 

Trabzon' da fırka kongreleri 
Trabzon, 18 (A.A.) - Fırka nahi• 

ye kongreleri bitmiştir. Vilayet kon• 
gresi yakında yapılacaktır. 

Trabzon belediye meclis~ 
Trabzon, 18 (A.A.) - Belediye mec.. 

liıi toplantısını uzatmııtır. 

Denizli'de güzel bir park 
yapılacak 

Denizli, 18 (A.A.) - Belediyemh 
memleket hastahanesi yolunun satma 
dlişen binaları istimlake karar vermif" 
tir. Burada güzel bir park yapılacaıE 
ve parkın ortasmda Gul Hazretlerinin 
heykelleri dikilecektir. 

18parta•da ekim l~lerl 
Isparta, 18 (A.A.) - Vllayet ımı· 

rında kıtlık ekim itleri faaliyetle de. 
vaın etmektedir, UrUnOn daha •erfmll 
olabilmesi için ıu gUnlerde menim 
yağmurları beklenmektedir. 

Sovyetler, İzmir panayınndald 
eşyalarını hayır cemlyetlerlmia 

verdiler 
İzmir, 18 (A.A.) - DCSrdilncU ulu .. 

Jararaaı İzmir panayırında gtisterllen 
Sovyet Ruıya pavyonundaki efyadan 
bir inamı vflayet emrine brralnlmııtır. 
Bu etyalar, HllaHahmtt, Hlmayel Et• 
fal ve diğer bayır cemiyetlerine dalı• 
tılmııtır. 

Kayseri'tle mebu! eeçimi liazırbll 
Kay1erl, 18 (A.A.) - Belediye , ... 

ni mebus seçimi hazırlıklarına hafla· 
mıştır. Şehir meclisi seçim masrafı 0< 

tarak belediye bütçeıinden mUnakal• 
yapmı§tır. 

Himayei Etfalin faaliyeti 

Musikinin ardından İktısat Vekaleti 
saatı başladı ve Elektrifikasyon büro • 
sundan elektrik miihendisi Haydar Re • 
sit Bey elektrikle işliyen demiryolları ile 
buharla isliyenleri arasında bir karşılaş
tırma yaptr. at eşli lokomotiflerde du • 
mantarın köprüleri, tunelleri .. bozduğu
nu söyledi. Elektrikli demiryo11arında 

ilk vapı ve kurum parasının cok olduğu-
nu raı-at pek a?. bir zaman icindeki bu Himayei Etfal Cemiyeti Umu• 
!arkın karşılandığını anlattıktan sonra -- - -- -- · mi Merkezi 1 ikinci teşrin 934 ta• 

789 kuru§tur • 

E ğl' z ld k' k 1 d'' .. RuJ'iski'den Kazanova.. rihinden 16 ikinci tqrin 934 tari• 
re ı - ongu a ta uru ması uşu- hine kadar 1702 çocuia yardım 

niilmekte olan elektrikli demiryolunun Teganni: Mme. Marie Boyer 
· etmittir. ve büyük elektrik santralının iktısaµi ve Pıyano: Ulvi Cemal 

sınai varlığımızda cok hayırlt neticeler 10 - Maliye'nin saati Bunlardan 295 hasta çocuk Ye 
ver,.ceği müjdesini bize verdi. 15 - Dans musikisi kadın umumi merkezin polikli· 

Bu, faydalı konferanstan sonra caz Haberler. niklerinde muayene Ye tedaYi e-
Çarda~'ı çaldı ve ajans, ofis haberleri dilmiştir. Ayrıca dit muayeneha-

verildi. İstanbul radyosu nesinde 48t çocutun dişleri ... 
Bu akşamki program §udur: ayene ye tedaYi edilmiftlr. Süt 
10 - Sadri Etem Bey eserlerinden Saat 18 den 18,30 a kadar fransmca damlası kıamında da her pn 150 

okuyor. ders, 18 den 19.30 a kadar plak aetriya- çocuğa ceman 914 kilo bedava 
ti - Musiki: tı, 19,30 dan 19.40 a kadar dünya Mb. aüt tevzi edilmittir. 527 çocuk •• 

Necil Kizım 3 'Piyano parçası leri, 19,40 dan 20,10 a kadar oda muti- anne umumt merkezin hanyola· 
Piyano: Ulvi Cemal kisi pi1anolu Kuvartet (Cemal R99it, La rmdan istifade etınlftir. Yardnll 

1 O - Zt-hirli gazlerden korunma ,inski. izzet Nezihi, Mesut Cemil BeJ· için miiracaat eden 11 fakir ço-
20 - Musiki: Madam Mari Boyar ler), 20,10 dan 20,30 a kadar konferam euğa 103 lira 1 kanıt para yardı· 

trafında birçok kütüphaneler ve mo
.. iklcri yapmağa ve öğretmeğe mah
:- ~Uesseseler mevcuttu. Bu moza
lb lerın garba gitmesi, orada öğrenil
d tıi büyük bir ıanat hareketi uyan-
1~flrıı,, Rönesane bunun hasadını top
-..ıuıtır. 

Nazilli gdt>cek yıl çok sunları teganni t-decektir: (Doktor Ali Şükrü Bey tarafından), mı yapılmıfbr. 
pamuk t•keeek Monyuşko'dan Lakontes ope- 20,30 dan 21,15 e kadar plak ile macu Umumi merkezde faldr talebet 

rasından Aria'yı. ve romen ve hafif musiki banlan, 21,11 ler için açılan ••haneden her gGn 
• * • Denizli, 18 (A.A.) - Pamuk piya- Rujipki'dcn şcvtan değirmeni; . den 21,30 a kadar ajam ve &orta haber- 185 çocufa ıteak öfle yemeli Y9' 

4 1453 yıb mayısının 29 uncu gDnU, aası ekicilerimizi sevindirmiştir. Çift- Korloviç'tcn. ilk yıldızlar; leri, 21,30 dan itibaren Bedriye Rasim rilmittir. 53 fakir çocu*• palto, 
1-ııhlofya dehtet ve korku içinde ka- çllerlmiz gelecek sene daha çok pamuk Paderevski"den, göz yaşlan; Hanım. tarafından türkçe .özlü tango ve göğüslük, kaaket ~e mektep le.a· 
lb halk ile doldu. Tan yeri yeni •tn'· yetiştirmek için şimdiden sapanlarına Moskovski'den, akşam; •a1slar, radyo caz ve tango orkestra11 ile znnı vermek suretiyle sevindir· 
.::.._ıı, uzun bir muhuanıdan IODra aanlm11Jardır. Yoteko'dan, Kıral Ogiist; birlikte. mi,tir. 

·;:::s~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~ 
~i:veti Milll1e'nin Ramanu 4 Tefrika: 8 muş ve titrek, her ikisinin cazibe- yağı flirterin, karşısında, Lon- Mesela Beethovcn'den bir şey. O 

Benim Günahım 
{MEA CULPA) 

Yazanı 
~NNIE VIVANTI 

fSf ı .\yd~hk sabahleyin, parıltılı 
lene "'akıtleri Elsy ile güneşte 
Gr,:,~n koşuşuyordu; Norman 
huı ,: saf ve halis kurlarını ka
\t~~ 1Yor, İngiliz mantalitesine 
he\1 ınutat boş konuşmalara 
iste tsleniyordu: o mantalite ki 

tiirı~ ~aYilmalardan uzaktır, her 
\te, u uy~ıu ifadeleri beğenmez 
rtt ınrnuınıyetle, her türlü mücer
içiıı, ''7zu~ardan kaçınır. Onun 
\tt ,, golf ıle tenisten atlardan 
ı._ .rarı ı ' OJqlota J ardan, tiyatrolardan ve 
lt011u r an konuşuluyordu; ve 

taııu ~~anın diyapazonunu azami 
libıuy1 e muhafaza etmek için gü-

Pakordu, Çok gülünüyordu. 

liiJı ,,,at ge<:_e geç vakit, meçhu
!';tndan Yasagnı cazibesi onu Ve
l'ardu. ~ Yarı karanlığına çeki
"''\tan1,1~tra~a, aylı gökün altında, 

a · 2t:an suların heyecan-

1 ta11anca aılmdan türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

h şırıltısında, Saad Nasir, kederli 
ve düşünceli şarklı, onun etrafın
da bir acayip tahrik havası, bir 
telkinci ve mistik sevda havası 
yaratıyordu. Ona vatandan ve 
dinden, ıstıraptan ve ümitten, fe
dakarlıktan ve ölümden konuşu
yoTdu. 

Gündüzün, kuvvetin zayıflık 
üzerindeki hakkına dair Britanya 
zabitinin mağrur teorilerini, he
men de tasvip ederek dinlemiş o
lan genç kız, geceleyin, İngiltere-
nin kırbaç, mukaddes k!t~p ve •!
kolle medenileştirmek ıçın geldı
ği Mısır halkmm ç;ktip ce.fayı 
öğrenerek iğrenme ıle tıtrerdı. 

N onnan Grey t ... Saad Nasir!! ... 
sanşm saksonla esmer ıarkb ara· 
sındaki zrtbk, böyle antagoniatik 
ve ikisi bir arada böyle kudretli 
iki şahsiyetin zıtlığı, onu, kork· 

si altında tutuyordu. dra ve Richmond'un kurlan kar- zaman gelirim. 
Ve bu ikiz çarpıntısından, za- şısmda ne kadar yüksek ve ulvi Ve çıplak omuzlarında ~yaz 

man zaman, şaskmhk ve azap, ne- idi! ... Gercek, bu, yaşanmrya ve mantosu, hızla kalktı, dışarı sı-
şe ve ic sızısı duyuyordu. Kendi- hatırlanmıya değer bir az bulu- vıştı. 
ni, her ikisine karşı da sadakatsiz nur ve acayip macera idi. Güvertede 1dmseler yoktu; fa· 
ve hıyanet etmiş gibi görüyordu. kat pruvaya doğru, parmaklıklara 

Teyzesi Elsy ile birlikte gü- VI - _,, _ • .nnş bir yalnıı adam vardı. 
neşte gezinerek N orman Grey'in Son akşam. Varişın arif esi. Hızh adımlarla ona yaklaştı; 
temiz gülümseyişine gülümsiye- Helouan'ın muhteşem beyaz _Hemen dönmeğe mecbu~ 
rek cevap verirken, şayet Saad'm ve altın salonunda balo. nım, - dedi; - sırf sizi selamlamalr 
münzevi ·yüksek siması karşısına Bir lehli müzisiyen, Rahmani- için geldim. • 
cıkarsa altü~t olur, kanı yüreğine no/'un meşhur "Preludio,, smı Saad Nasir cevap vennedL Bil· 
dolar taşardı. çok pedaUi ve saçlarını çak sallı· yük taneli kehrüba kısa bir ~e~!· 

Ve gece geç vakit, yanıba~m- yarak çalıyordu. hi pannaklannın arasında dondu· 
da bir büyük yıldtzla ortalı~ı ay- Yüzbaşı Grey'in yanında otu- ru··yordu .. . " . 
dınlatan ayın altında, mağnır ve ran Astrid, (Salonda, Rahmanino~un •• dı· 
esrarlı mısırlı delikanlt, şarklı ru- - Bu müzik bana titreme ve- ri gömülü sü delinntstı. ıcıne 
hunun karanlık girdabını ona gös- riyor, - diye mmldandı. - diri gö- kanatıldığ~· s;ndığa, böğürerek. 
terirken, sahranın sonsuz yalnız mülmüş olan ve dışarı çıkmak ümitsiz darbelerini vuruyordu.) 
hğım, tekmelenmiş, istismar edil- için tabuta vurmakta olan birini Astrid, bozu1mus bir sesle, 
miş, aç bırakılmış feltahlannın tasvir ettiğini öğrendiğimdenbe- - Yani bu ~elişim adiyo de-
çektikleri cefaları anlatırken, ve, ri artık dinlemiyorum. Ben kaçı- mek kindir, • dedi. 
martirlik pahasına da olsa, onla- yorum. Mısırlı dönü" ona baktı: 
nn kurtarıcısı olmak istediğine Ve kalktı. - Niçin .. adivo,.? Yann gece 
yemin ederken ... Astrid, bir bari- Nonnan Grey, acele acr'e, NiJ'in üstünde av oankt~acak 
kulide sım muhafaza ettiğini, bir _ Ben de geliyorum, • dedi. Kız hafifce içini çekti. Mınl 
necip milletin hürriyet rüyasının - Hayır, rica ederim, siz ka· dandı: 
ıeçme :ve mihntaz emini olduğu- tın t Pretudio bitince, lebliye söy· - Ne rlemelr ı..•rvorsnnm, an. 
nu hiuederdi. leyin_ bir ,ey çalsm... Ne bile- 1amıyo.mm 

Ah, bu miıtik bağ, mutat b• yim ben.. bqka bir lef çatsm-
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lsmetpaşa Kız Enstitüsü 

ŞAPKA 
Sipariş Atölyesi 

lsmetpaşa Kız Enstitüsü 
Müdürlü~nden: 

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

NafJ!-1 VPlz.;. ı~t:YldPn: 
Ankarada Yenişehirde vekalet binasında teslim şartiy

le 250 ton yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulü ile 
münakasa va konuJmustur. 

Münakasa 1. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat ıs te vekalet malzem" müdHrlüe-iinde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesiykası ve 600 
liralık muvakkat t,eminatlarım mal ı;anch~ına vatırdığ'ma 
dair olan makbuz veya banka kefalet mektubu i1e birlikte 
aynı gün ve saattan evel komisyon riyasetine vermeleri 
lazımdır. 

Teminat c;ek olaı:ak kabul edilmez. 
Bu hususa ait ı:tartnamel~d parasız olar~k m:-1 ~,.me mü· 

dürlüfüncten alahilitıler. (3341) 8- ~136 

Ankara iera dairesi gayrimenkul ~alış M. Ju
iundan: 
Mahcuz olup paraya- çevilmesi takarrür eden Ankara Musabey 

M. de Mektep çıkmazı sokağında kain tapunun 57 pafta 253 ada 10 
. parsel N. da kayıtlı 247metreden bir bap ahtaP hane aşağ ıda yazdı 
,artlar dairesinde satılmak Ü.zere artırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı 
Bahçe kapıaından girilince bir avlu sağda bir hali solda bod

rumda bir mutfak abpp merdivenle yukan çıkılınca bir sofa bir 
oda diğer kapıdan girilince :r:emin katta bir aralık sağ ve solu bi
rer oda ve üıt kıımı etrafı henüz imla edilmemiş diğer aksamı da 
muhtacı tamirdir. Heyeti umumiyesine 2100 lira kıymet takdir e-
dilmiştir. • 

Satış şartlan 
1 :- MezkQr hane peşin para ile olmak üzere 20. 12. 934 tarihi

ne mü~dif. per§embe gün}.isaat 14 ten 16 ya kadar icra dairesi gay· 
rimenkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir editmit olan yukardaki kıymetin hisseler 
nisbetinde yüzde 7,5 pev akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen bedelin % 75 ni 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra saaat 16 da en çok arttıran ta. 
libine ihale olunacaktır. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel mukadder kıy-
. metin% 75 ni bulmadığı takdirde 5 • l • 935 tarihine müsadif cu • 
martesi günü saat 14 • 16 ya kadar yapılacak ikiaci arttırmada kt-Ta 
Uç defa nidadan sonra .saat 16 da mukadder kıymetin % 75 ni bul
mak prtiyle en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihalevi müteakip 
verilmediği takdirde ilzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale 
.tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim etmedi~i takdirde 
ihale bozulacak ve işbu talipten eve) en yükıek teklifte bulunan 
talibin teklifi veçhile almaya ra:r:ı olup olmadığı kendisinden so . 
rulduktan sonra teklifi vec;hile almaya razı olduğu takdirde fark 
ihalesi feshedilen birinci talipten tahsil edilmek ÜT-ere ikinci ta
lip uhteıine ihale edilecektir. Teklif veçhile almaya razı olmadığı 
takdirde mal yeniden 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılarak ke
za muhammen kıymeti %75 ni bulmak şartile en çok arttıran talip 
üzerine kati ihalesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde ise 2280 nu • 
maralı kanuna tevfikan borç 5 sene müddetle tecile tabi tutulacak-
tır. --

6 - Her iki arttırmada mal talibine ihale edildikte tapu harcı 

% 2/ 5 dellil ücreti talibe ait olacaktır. 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul 

Uzerlndeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı mi.isbitelerile 20 gün içinde icra dairesine bildirmele
ri aksi takdirde hakları tapu sicilJile sabit· olmadığından bedelini 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Arttırmaya işttrak edenler daha evet tartnameyi görmüş, 
okumut ve gayri merl'lrulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları ta
mamen kabul etmiş at ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık arttırmaşartnamesi 1 • 12 • 934 tarihinden itiba
ren 933/ J 73 No. lı d..,f ile her kese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra dairesi gayri menkul 
satıt memurluğuna müracaat eylemleri lüzumu ili., olunur. 

8 - 5277 

SERVETi FtJNUN 
43 senerlir ""'1madan nesir vazivfesini yapmakta 

o1an hu haftahk .-~imli J?azetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her ~avrsı ?O knnıs. 

• ..___..atzmam•••aa•~~••mma~m~m~•rı1mmmmmmmema...,..~ 
Dinar Belediye Reisliğinden: 

820 lira kıymeti muhammeneli Eski Belediye binamız 
20. g~n müddetle ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye veril
~~ştır. Taliplerin ihale günü olan 5-12-934 çarşamba gü
nu saat ~4 ten. e~el Belediye Encümenine Nizami depozi
to a.kçesıyle ~ı~lı~te m~raca~t etmeleri ve müzayedenin 
tafsılatlı şeraıtını beledıyemızden aramaları ilan olunur. 

(3458) S--5?84 • 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 15 il. teşrin 1934 vaziyeti 

AKTif 1 PASiF 

1 

Kasa: 
Altm: Safi Kır 13.748,245 
Bubot 
Ufaldık 

Dahildeki mahbirler: 
Altm: Saf. ip 1.788,02~ 
Tiid liruJ 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kır 3.807 ,039 
Albn• talırili kabil Sne.t 
döYisler. 

Hazine Tahvilleri : 
1 Deruhte .:dilen ewalu aalrti. 

1• kartıllİJ 
Kaaanan 6 Ye 8 inci m•dtle
lerinr tnfilc.r ••ki tediyat 

Senedat Cüdanı: 
Huine bonolan 
rıcut ıened•t 

F.!ham ve T ahYilit cizdua: 
Eıhaııı H tah-n1lt: Deralt
te alilen nr•la a .. diJe 
ıı..-..ııiı (itibul kıymetle) 
€ıh•• n TahYUI• 
Avanslar: 

Alba ve diYia lberiae 
T•h•ilat üeriM 

'füıf'dA rlar: 
'1uhtelif: 

LiRA 
19.338.048,25 
6. 716.369,-

645.323,48 

2.515.004,-
476.280,10 

5.354.917,29 

8.530.229,31 

158. 7 48.563,-

9.632.517 .-

3.767.747,60 
6.017 .209,8 l 

28.024.272.221 
4.524.41 7 ,38 

108.047,67 
337 .895,48 

LiRA 

26.699. 7 40, 7 3 

2.991.284,10 

13.885.146,60 

149, t 16.046,-

9.784.957,41 

3ı.S48.689,60 

445.943,15 
4.500.000,-

10.863.3 l 2,90 

250.835.120,49 

Sermayeı 

ihtiyat Ak~si: 

Tedarildeki Banlmodu: 

Derahle edil• ewalD uktiJe 

WGDIUI • " 8 iacl ..... 
leriae teftilwt nld tedi,aL 
Denbte edilea ewala aald> 
,. bakiJesL 
larplıfı ...... altm .... 
ralr tedHile nsedilea 

Tirlr liruı ••dub ı ,, ... 
Vldeli 

Döviı meYdaab: 
VMesit 
Vldeli 

Matelif:ı 

URA 

158. 748.563,-

9.632.517,-

149,116.046,-

8.688.000,-

18.606.1 l O, 77 
-,-

10.359.738,67 
793.857,46 

LiRA 
15.000.000,-

663,914,30 

ıs1.M4.04t5 

18.606.110,77 

11.153.595,U 

47.607.45ş.29 

250.835.120,45> 

2 Mut 1933 tarihiaden ihnren: Iskonto hıddi %5'/• -Allal iıerine Huı o/o41/• 

Musiki Muallim Mektebi 

Müdürlüğünden: 

Mektebimizin kız ve erkek talebeleri için nümunesi
ne tevfikan yaptırılacak 122 kat elbisenin münakasası 13 
kanunuevel 934 perşembe günü yapılacaktır. Talip olan
ların şeraiti anlamak üzere mektebe ve ihale günü mek
tepler muhasebeciliğine müracaattan ilan olunur. (3410) 

8 - 5274 

HAV ACILIK VE SPOR 

131 1 N C t S A ·y 1 S I 

Londra - Melbum yarışını kazanan tayyarenin ve uçu
lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
yapılmış bir kapak içinde çıktı. 

İÇİNDEKİLER 
- Havada Emniyet Mahmut Beliğ 
Zorlu bir bombardıman tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir tavsiye münasebetile (fıkra) Kaya 
- Londra - Melbum yolunda nasıl 

yarıştılar? Orhan Haydar 
- Büyük Okyanos bir defa daha aşıldı. 
- Ankara'da kış sporlarına hazırlık llyas 
- 1934 Türkiye bisiklet birinciliği Kemal Celal 
- Memleketimizde at yarışları A. 1. 
- Gökle yer arasında ·Abidin Daver 
- Suya düşen prensip Server Ziya 
- Tayyareci konuklarımız gittiler. 
- Ankara'da ayaktopu oyunları V. S. 

Askeri Fahrikalar 

29247 
9528000 

8944 
416 

'ficaret Kaleminden:· 
KİLO D~MİR ŞERİT 
ADET GALVANİZLİ DEMİR KAPSÜL 
KİLO HURDA NAKLİYE MESE PARMAGI 

,, ,, ,, GÜRGEN İSPİTI. 

Yukarda yazılı malzeme pazarlıkla 22 2. Teş. 934 per
şembe günü saat 14 te satılacaktır. İstekli olanların yazılı 
gün ve saatta: malzemeyi görmek istiyenlerin de her gün 
ticaret kalemine müracaatları. 8-5259 

_,.r.mmıııunı nımımııınan11ıınıııuııınn1Aııııaııınu11111111111111t1H1111111111111H111 111 nınıııım1111111111111 1111nmııH1111ıııı= 

BITMEl\'llŞ SENFONiYE AiT BiLETLER 
ŞiMDiDEN SATILMAKTADIR. iSTiCAL EDiNiZ-

.. ........................................ .. 
• 
ilan 

Belediyeler Bankası 15 ikinci tepin tarihinde A· 
nafartalar caddesinde Nafıa Vekaletinin tahliye et
tiği binanın birinci katma nakletmiştir. 8-5276 

Ankara Etnografya 
Müzesi Müdürlüğünden : 

Müzemizin orta avlusunun kapatılması ve diğer ~ 
mmın tamiratı 10-11-934 tarihinden itibaren yirmi gilO 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konutınur 
tur. İştirak edecek talipler fenni şartnameyi almak içid 
Maarif Vekaleti inşaat dairesine müracaat edebilirld'• 
İhale vilayet idare heyeti mübayaa komiayonu tarafmdali 
3-12-934 pazartesi günü saat ıs te yapılacaktır. (335+) 

8-5124 

• 
Üssü Bahri Satınalma Ko. ReisliğindeO• 

3500 KİLO MUHTELİF REÇEL 
3500 KİLO BEYAZ PEYNİR 
1450 KİLO MUHTELİF ŞEHRİYE ,_ 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda yazılı (3) kale~ 

zak kapalı ~rf usuliyle münakasaya konmuştur. 1 • i 
934 tarih ve üçüncü pazartesi günü saat (14) te ihalell 
ra kılınacağından taliplerin şartnamelerini görmek il 
Üssübahri Kumandanlığı satm~lma ve İstanbul'da 
snnpa§a'da Deniz satınalma komisyonlarına müracJ 

(3424) 



SAYIFA 11 

Halil Naci Ka~tçılık ve Matbaacılık Her nevi olan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

lstanhul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni Ahiçe1ebi 
mahallesinin Kafesli sokağında tamam kagir iki kattan 
ibaret ve eJyevm şekerleme fabrikası olarak kullandan 1, 
3, 5 No. h mağazanın hazineye ait 11953910 - 37324800 his
sesi : 8878600 hissesinin bedeli olan 9449 lira elli kuruş 
dört sene ve dört müsavi taksitle nakten ve 2016900 his -
sesinin bedeli olan 1891, 27 kurus nakten veya mübadil 
VCEiykası olarak defaten ve 1058410 hisse bed~li olan 992 
lira 58 kurus da nakten Te defaten verilmek sartiyle ce
maıı 12333 lira 35 kunıs bedeli üzerin<1en kapalı zarf usu
livle satılacaktır. İsteklilerin 3. 12. 934 pazartesi günü sa
at 12 buçuğa k2.dar 925 liradan ibaret muvakkat pev ak. 
çeleriyle teklifnamelerini komisyon riyasetine tevdi et -
meleri. (7561) 8-5177 

DİŞ ve AGIZ BAKIMI 
MtNE DtS MACUNU 

' Diş ve ağı.z boşluğunun mükemmelen hıfzıssıhha
ıını temin ettiği gibi dişlere hiç bir zarar vermez. A
ğız ve diş koruması !Jugünkü telakki ile yalnız dişle
rin fırçalanmasmdan ibaret olmayıp aynı z-amanda 
fırçanın giremediği çukurluklar ile fırçalanmasına 
imkan olmıyan ağzın ve boğazın yumuşak kısımlan
nm da mikroplannı öldürücii bir su ile yıkanması la-
zımdır. İşte MİNE DİŞ MACUNU bu ihtiyacı da 

temin etmektedir. Çünkü hafif, ılık suda kolaylıkla 
eriyebilen 

(MİNE DİŞ MACUNU'· 
gargara halinde de kullanılır. 

D. D. Y. U. l\tüdürlüğünden: 
İstanbulda Sirkecide kain Antalya nakliyatı umumiye 

&inhan tarafından Devlet Demiryoltan umum müdürlü -
ğij namına yapılmakta olan mesajeri nakliyab içi.n tara -
fcyn arasında mevcut mukavele müddetinin hıtamına 
~cbni mezkur şirketin badema umum müdürlük namına 
hıç bir muamele yapmıyacağı itan olunur. S-5247 

Ankara ~lilli Emlak 
Müdürlü~nden: 

U••M ••"CD klJIDltti 
Cinai jfilı:f'aıı l..ira K. lzahat 
8Utode Baker 
'l'larkalı hinek 
l)tornornı ı adet 150 00 Nakten Pesinen 

1 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 27. 11. 934 salı günü 

~at .ı.~ te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 
ahplerin müracaattan. (3368) 8-5150 

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

' 
Srhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Celi lesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

64 kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı tarafımız
dan verilmek üzere açık münakasa suretiyle 29 ikinci teş
rin 1934 perşembe P,'Ünü saat 14 te Galatada Karamusta
fapaşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke
zinde müteşekkil komisyonda ihalesi icra kılınacağından 
talinlerin ~artname ve nümunelerini görmek için Ankara
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat 
Muhasipli ğ' i ile mezkur merkez baştabipliğine müracaat-
lan. (3365) 8-5125 

Jandarma Umwn Kumandanlığından: 

Jandarma umum kumandanlığı ihtiyacı için 57 ton al • 
man kok kömürü alınacaktır. Pazarlık için ikinci teırinin 
24 üncü cumartesi günü saat on beşte ve şartnameyi gör
mek üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat ohm -
malıdır. (3443) 8-5272 

Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: 

Mektebin bahçesinde yapılacak hala ve tuvalet pav -
yonu için 15. 11. 934 tarihinde pazarlık suretiyle yapılm 
münakasada verilen fiat muvafık görülmediğinden pazar
hkla 21. 11. 934 çar!5amba ~ünü saat (10) a kadar uzatı) -
mıc;tır. İsti yenlerin proje ve şartnameleri görmek pazar· 
hğa i5tirak etmek iizerc yüzde 7,50 teminat mektuplarile 
ihale günii olan 21. 11. 934 çarsarnba günü saat (10) aka-
dar her gün mektebe müracaatları. (3442) S--5271 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

20. 11. 934 günü müskirat beyiye tezkerelerinin değiş
tirilmesine başlıyoruz. Elinde müddeti teşrinisani 934 
sonunda bitecek beyiye tezkeresi olan bayiler bu tezkere 
He bir de fotoğraf alarak satış şubemize gelerek tezkere -
lerini değiştirsinler. 5. 12. 934 günü saat 24 ten sonra ya
pacağımız yoklamalarda tezkeresini değiştirmiyenlcr gö
rülürse bir kat faz1asiyle ceza alınacaktır. (3444) 8 -5273 

Ankara asli)e hirinci 
hukuk malıkeme"imlen: 

Bursa'da kanal müteahhidi 
Nuri Bey nezdinde harita mü .. 
hendisi sabık harita mülaziml 
Hikmet Beye. 

Karınız Melahat Hanım ta4 
.rafından aleyhinize ikame olu4 
nan botanma davasının yapılan 
tahkikatında ikametgahınu:ın 

meçhul bulunmasından naşi ila
nen tebliğat ifası auretiy1e tab .. 
kibt hitam bularak dosya hey• 
ete nrilmit •e yine ikamctgi4 
hmızm meçhul butunmasından 

nafi davetiyenin ilan edilmeli 
111retiyle tebligat yapılmaama 

karar verihni§ ve muhakemesi 
5"12-"4 tarihine milsadif çar
,_,.,. glnU aat 14 tayin kıbn
llUf olclafımdan mezkQr gUnde 
iDahbmeye plmenls veya mu
IMdak 1lir wlril pdennenls 
abf taWinle ~da mu
lııa\ıme,e 4'n.a oluwağı tc6-
H1 ma\ •• imim olmak he· 
.... oa-. 8-5275 

KİRALIK 
Yenişehir İnkılap soai 

No. 24 beş oda müstakil ev" 
Görmek için içindekile~ 

konuşmak için Nafıa Vekf.; 
Jeti Şoseler fen heyetinde 
Şinasi Beye. 8-5278 

ZAYi 
570 numaralı araba numarUh 

61 kaybettim. Yenisini .-... 
ğundan eskiainin hükmü yok
tur. 

Akköprü Yeni Turan mahaJ. 
ininde Bekir oğlu Bayram 

8-5282 

l\.umbara hiitün hir İstikhaldir. 
Ankara Memurlar Kooperatif 

• 
Şirketinden: 

Müessesemize 15 ten 18 yasma kadar üç çırak alına
caktır. Bunlar şimdilik tezgahtar muavini ve ileride 
tezgahtar, reyon şefi, mağaza müdürü olmak üzere 

yetistirilecektir. Aşağıda gösterilen şeraiti haiz o
lanların her gün besten sonra kooperatif müdüriye -
tine müracaattan ilan olunur. 

KABUL ŞERAİTİ 
1 - Türk olmak. 
2 - AhJakan halim ve seciye sahibi bulunma'k. 
3 - En az orta tahsilini bitirmiş olmak. 
4 - Ankarada yerleşmiş bulunmak ve muteber 

kefalet gösterebilmek. 
5 - Her türlü hastalıklardan azade. kuvvetli. 

<linc olmak. 8- 5213 

İnhisarlar Umum 
1\f üdürHiOiinden: 

l - Şemsipaşa deposunda tütünleri gazla isterlize et
mek için komigasiyon tesisatı kapah zarf usulil~ münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Fenni şartnameleriyle ptanlan Cibalide Levazım 
ve mübavaat şubesinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 1-12-934 tarihine müsadif cumartesi gü
?ü saat (14) te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinde 
ıcra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arası.nda ~aprlacağ'mdan fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
f~ıyemızce tetkiki için münakasa gününden laakal on 
gun ev el tevdii lazımdır. 

~ - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
taym ol~nan ~ ve saatte kanuna uygun olmak üzere fi
at!ı tekhfname de 'fo 1,S muvakkat teminat parasını ko-
mısyona tevdi etmelidir. (7214) 8-4922 

Ôksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önUne geçerek ölrsürükleri keser ve müzmin 
btöit§irJer il~ g6ffts nezJeJcrini katiyen ıeçirdifi 'ibi nefn darlı 
frm da çok faydası vardır. 

Eskişehir Belediye Reisliğinden: 
Köprü başında kain belediye otelinin beş senelik ka

n 31. 10. 934 tarihinden 20. 11. 934 tarihine mösadif aalı 
günü aat oa bqe kadar yirmi gün müddetle ve kapalı bari 
asaliyle artırmaya konulduğundan talip ohmlann tektif
nameyi almak Ye ıeraiti müzayedeyi öğnnmek iizere be-
lcdiyeye müramatlan ilan olunur. (3432) 8-5240 

Türkiye iş Bank88l 

Yüksek Ziraat Enstitüleri 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitilsü mütedavil sermayesinde te
raküm etmi~ olan 1800 adet ~ tenekenin aleni m~ 
sa ile satıtaca~ndan taliplerin 24. 1 ı. 934 tarihine mil&• 
dif cumartesi ;ünü saat 10 da % 7 ,5 teminetlariyle mB:: 
davil sermaye komisyonuna nıüracaatJan. (3456) 8-5 

Kimden istimlak 
edildiği 

Hidayet Ef. oğlu 
Ali Ef. 
Mehmet Ef. kızı 
Akkız H. 

Mahalleıi 

Yeğen B. 

" " 

Sokağı No. Muha•nrz-. 
bedel 

Cami 11 300 • 

"' 
n 

imar Müdürlüğünden: 
Yukarda cins ve enafı irac edilen lumelerbl eakae 

28.. ı ı. 934 çarşamba giinii bilmü.zayede satrlacağmdan tlt
liplerin imar nriidürlüğfintk'ki koınisyoaa mfiracaatlan. 

(JffO) 8--5233 
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. Ankara Milli Emlak Mürlürlüiiinden: 
J,fahallesi Mevkii sokağı Cinsi Kapı Miktarı Muhammen Hisse 

No. M.2 krymeti miktarı 

Lira K. 

Kac. taksit 
olduğu 

Mü la-
hazat 

lımetpaşa ince yol arsa 5 i60 240 00 Tamamr Nakden peşinen 
Yukarda yazılı arsanın mülkiyetinin ihalesi 27-11-934 salı günü saat 15 te icra edil-
ek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. {3369} 8-5151 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

CAG 

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

14 kalem ölçü aleti 
30 tondemircevheri 
15 ton mangan cevheri 

24 2. Tes.. 934 

24 2. Teş. 934 
24 2. Teş. 934 
24 2. Teş. 934 
24 2. Teş. 934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle 
hizalarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icr~ edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatlan. (3426) 8-5252 

ÇAÔ 

( 40) adet komple saraç 
takımı açık eksiltme ile ah
ııacaktır. U zerine bırakılma 
il 20..11-934 sah günü saat 
on birdedir. 1stekliterin bağ 
lağım görmek için her gün 
ve eksiltmesine girecekle
rin de pey akçelcriyte gün 
ve saatinde M.M.V. Satm
alma komisyonuna başvur-
maları. (3215) 8-4914 

f LAN 

Kınkkale askeri sanatlar 
mektepleri için aşağıda ya
nlı dokuz türlü eşya eksilt
miye konulmuştur. Üzerine 
bırakılması 25-2. Teş.- 934 
pazar günü saat 14 ten 17 ve 
kadardır. f stekli1r.rin pey 
akçeleriyle Mo. Sa. Al. 'Ko. 
nuna başvunnalan. (3216) 

Cins! 
Pijama 

Takım 

200 ( 500 metre 
tisor mek
tepten ve
rilmek su-
'retiyle. iy
m.al edile
cektir.)" 

150 adet' · 
130 .. 
95 " 

109 " 

377 .. 
164 çift 

ün çorap 223 .. 
renk gömleği 377 adet 

8-4940 

CAG 

Dörtyol'daki asker için 
pah bürüm yöndemiyle 

50 bin kilo ekmek eksilt
eye çıkarılmqtır. U zeri-

ne bırakılması 25. 2.Teş. 934 
Pazar günüdür. 
İsteklilerin bağlılığım gör
mek için her gün. eksiltme
ve g-ireceklerin de belli gün 
de dilek bitikleri ve pey 
akçeleriyle DörtyoPdaki ko 
misvona başvunnalan . 

(3286) 8-5041 

CAO 

Lüleburgaz kıtaatı ıçın 

274 ve Kınkkale kıtaatı için 
308 ton un kapalı bürüm yo
lu ile alınacaktır. Üzerine 
hırakılması 25-1 1-934 pazar 
günü -;aat 16·16.45 tedir. İs
teklilerin helli gün ve saa
tinde dilek okuntuları ve 
pev akceleriyle Lülehur
gazda F. Sa. A 1. Ko. nuna 
basvunnalarr. {3201) 

8-4884 

İLAN 

500 ile 1500 adet dağ top 
koşumu katırların pazarlık 
gününde talip çıkmadı -
ğından tekrar pazarlığı 
22. 11. 934 per~embe günü 

·saat 11 dedir. Talipler fenni 
. evsaf ve şartnamesini gör -
.mek üzere her gün öğleden 
sonra ve pazarlığa iştirak e
deceklerin o gün ve saatm -
dan evet teminatlarivle bir
likte M. M. V. Satınalma ko
misyonun3 müracaatları. 

(3451) 8- 5269 

t LAN 

Ordu ihtiyacı için 17 ka
lem eczayı baytariye ile mal
zemei timariye kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 11. 12. 934 sah günü 
saat 14 tedir. istekliler ev-

1 
l saf Ye şartnamesini görmek 

üzere her gün öğledeq. soma 

ve münakasaya gireceklerin 
o gün ve saatmdan evet te
minat ve teklif mektuplariy
le birlikte M. M. V. Satmal
ma komisvonuna müracaat-
ları. {3452) 8- 5270 

CAG 
Bir akümülatör batarya 

grubu açık eksiltme ile sa
tınalınacaktır. Ü zerine bı
rakılması 8-12-934 cumarte
si günü saat 11 dedir. İstek
lilerin bağhhğmı görmek 
üzere her gün ve ~ksiltme
sine gireceklerin de pev ak
c;eleriyle vaktinde M. M. V. 
Satınalma komisyonuna baş 
vunnalan. ( 3423) 8-5242 

DAKTİLO 
ARAYANLAR 

. Eski ve r.eni yazıyı güıel 
yazanın fahri daktiloluk 
yapmak istiyorum. E rumu
zu ile gazete idarehanesine 
yazılmasr. 8-5279 

Kiralık ev Vf 

dükkan 
Hacıdoğan'da Hatuniye 

mahallesinde karakol civa
r1nda bakkal Elmas Ef. nin 
üstündeki 4 odalr ev ve ya
nındaki dükkan kiralıktır. 
Gezmek istiyenler icindeki-

. lere konturat için İş Ban
kasında Ata Nedim Beye 
müracaat etmeleri. 8-5280 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZI TERBtVE 

1 
ENgTtTÜSÜ HEKtMt 

1 
M ua vene hane: Adliye ı 

sarayı yanında Genc:;ağa 
apartımanında Hususi !1 

daire telefon: 2661 her ~ 
gün ö~lecten sonra saha· 

1
1 

1 ha kadar gece müracaat ~ 
~i l::ın l- :>hnl "1ıınnr R- 41Qf. ~ 
~ ~~-~- 'M.- ~-~~~~~~ - -~i., 

Eyi bir daktilo 
Türkçe ve fransızca bilen 

referanslı ciddi bir daktilo 
H. vazife anyor. Yurt ga
zetesinde Münir Beye yazı 
ile müracaat. 8-5285 

1, Ankara Levazım ~mirli~i 1 
satın alma l<omısyonu 

ilanları. 

İLAN 

Yüzyirmibin dörtyüz ki
lo bulgur 27. 2. Teş. 934 T. 
ne müsadif Sah günü saat 
onüç buçukta kapalı zarf 
usuliyle ihalesi yapılacak
tır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün, talip
lerin de belli saaten evel 
teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte Bayramiç'te 
Fırka Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (3263) 

8-5033 

fl..AN 
Ankaradaki kıtaat için 

otuz bin kilo zeytin yağı ka
palı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. İhaJesi 10 
kanunuevel 934 pazartesi gü
nü saat on dörttedir. Şartna
mesini görmek üzere her 
e:ün Ankara levazım amirli
ği satınalma komisyonuna 
müracaatlar: ve ihale günü 
de vaktinden evet teminat 
ve teklif mektuplannr mak
buz mukabilinde yukarda 
yazılı satmalma ko~isyonu
na vermeleri. (3454) 

8-5268 

Kiralık ev. 
Yenisehir 1 zmir caddesi 

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

1 \s. F. U. M. Satın Alma 
Komi!'yomı ilanlan 

25 TON LÜLECİ KİLİ 

Yukardaki malzeme ale
ni münakasa suretiyle 7 /1. 
Kan/ 934 tarihinde saat 14 
te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra münaka
saya ginnek için d : o gün 
teminat {ve teklifat) ile 
müracaattan {3411) 8-5219 

1 ~nkara n,.l,.ffht> Reiı;liği 1 
ilanları 

tT ... AN 
Başı boş olarak bulunup 

İsviçre hanına konulan üç 
merkep ile dört koyunun 
sahiplerinin 21 teşrinisani 
34 çarşamba günü akşamına 
kadar Belediyeye müraca
atları aksi takdirde hayvan
ların satılacağı ilan olunur. 

{3450) 8-5260 

imtiyaz sahibi ve Baımu • 
barriri FALiH RIFKI. 

Umumi nqriyatr idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankuı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa
smda bası/mı~tır. 

Yalnız mükemmel değil; 

Hem mükemmel, hem ucuz bir radyo 
Yüksek ayırma kabiliyeti (mahalli is • 

tasyonu sureti katiyede ayırır.) Büyük se
da intişar kuvveti {9 vatlık çıkış lambası) 
" PHİLİTE " ten yapılmış mahfaza - çok 
zarif gösteriş - işte PHİLİPS 940 A mo
del radyonun başlıca hususiyetleri. Fiatma 
göre bu makinenin verdiği netiyce, evelce 
en pahalı makinelerin verdiği netiyceden 
yüksektir. 

Salahiyettar 
acentalanmızda 
Tecrübe ve Satıt ı 

Türk PHİLİPS Limited Şirketi, İstanbul 
8- 5267 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök-. . 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 

Kanzuk eczahanesi her cc - t' 
zahane ve ıtriyat mağazala-
rından arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

· Kun·et ve iştah için en birinci devr 
ŞARK MAl.T HULASASIDIR. 

Her eczahanede bulunur. 
~ Bomonti Fabrikası. Ankara - Yenişehir. Tel: 1842 
... - • ~~~~ .. - ~ - • .. ~--r"1111!~ ..... 

1 SİNEMALAR 1 
1 

Bugün, bu gece 1 YENi 
GİZLi SEVDA 

Bütün bir kadınlık - Bütün bir aşk
IRENE DUNNE - PHILLIPS 

HOLMES - LIONEL ATWILL 
Ayrıca: Böcek muharebesi, 

Aynca: Dünya haberleri 

1 Bu gece 

ASRI TALEH~ 
Amerikan üniversite hayatını canlan
dıran hareketli ve çok zevkli film. 

RAMON NOVARRO - MADGE 
EVANS 

Aynca: Canlı resimler. 


