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Beıinti Sayıf aıla: 
Yeni kitaplar: Çankırı masalları -

Hüseyin Namık 

D\in pazar günü Ankara Hukuk Fakül
tesi profesörleri İstanbul Üniversitesi rek
törlüğüne tayin olunan ve ıimdiye kadar 
A1.tkara fakültesi dekanı bulunan profesör 

Sendikalar komitesinin ilan ettiği 
grev daha şimdiden yiyecek ve 
benzin kıtlığı meydana getirdi. 

Altıncı Sayıl ada: 
Sinema ve Tiyatro. 

~iÇiN 
ANKARA'YA 

GELl\'IELISINIZ? 

Cemil Bey ıerefine Anadolu kulübünde San Franıisko, IS (A.A.) - Sanayi 
bir ziyafet tertip etmiılerdir. Yemekte bü- münıısebatı mili bürosu, patronlarla San 
tün profeıörJerden baıka Adliye Vekili Sa- Fransisko ile civar ıefıirlerin 32,000 e baliğ 
raçoğlu Şükrü Bey ve mektebin müdürü olan dok ve kamyon ameleleri arasında bir 
Fevzi Bey hazır bulunmuılardır. itilaf vücude getiremediği takdirde 110 Lin 

Ziyafet nihayetinde Ankara f akü it esi kiti umum grev ilan edecektir. 
hukuk tarihi profesörü müderris Maksudi Bir milyondan fazla halk, günlerce gı-

Bapa•6arririrnizin La T arqai Kımalid Bey Ankara hukuk fakültesinin dokuz se- dasız kalmak tehlikesine maruz bulunmak· 
lltcıHcw için yazmıf olJağ• makalınin nelik ilmi faaliyetini huJisa eden, Cemil tadır· 
tirkçılİni nıptJiyonu:: Beyin fakülte hayatındaki rolünü tebarüz Seattle' den ~len komiiaistler, birçok 

Ti uzaktan bir Ortaçağ kasabasmın binaları, yollan ve demiryollarmı tahrip et 
• 1 k . . B k, k tr' ettiren uzun bir nutuk iyrat etmiştir. Nut • mı'şlerdı"r. aya etini görece sımz. u zev on JUr 

l;ın polis kuvvetleri 500 kişilik bir 
müfreze, 2200 hususi polis memuru 
ve 4400 muhafız ile takviye edil • 
miştir. 

Bundan başka 6000 muhafız bir· 
kaç saat zarf mda temin edilebile • 
cektir. 

Grevin tesiri Vancover ile Los 
Angeloes arasındaki okyanus sahi • 
linde daha şimdiden kendini göster 
mektedir. 

• eyi bir fotoğrafa bakılarak da aJmabilir. kun hulasası ıudur: Greve ait olarak ittihaz edilecek karar 
O.m .. mabedi, en yıkık harabelerden biri- "- Ankara hukuk fakültesinin yeni 1 I k 'd HALKA YiYECEK TEMiNi iÇiN a-· ne o ursa o sun, muhakkaktır i, yenı en TEŞEBBÜS VE TEDBiRLER 
dir. Ba mabedin iki kitabesinin metnine ve Türkiye'nin ilmi hayatında mühim rolü · 

b yük h k b d 5000 amele, miktarı 4,000 e baliğ bulunan Salaamento, 15 (A.A.) - Kaliforniya va. resmine hemen her Ü .. tari ita m a vardır. Bu müessese tarihi ehemmiyeti' ni bir ı grevci ere iltihak edecektir. 
raıgelebilirsiniz. Eski Ankara mahallesi ve taraftan büyük' !erimizin bu mektebe karıı liıi, Sanfranıiıko grev ınıntakasma yiyecek me-
h ı b 1, k' ah il ı · · Hizmetkarlar sendikası, altıbin atçının 
ayatı, stan u un es ı m a e ermın gösterdikleri alakaya, dig-er taraftan iyfa b . vat ta,ıyan kamyonların ıeyriıefer ıerbestiliği-

nıüıteına tiiranelig·i yanmda kaba ve sö • ugün grev ilan edeceklerini bildirmiftir. 
tti''-'' m"h' t ihA O f medyundur Z' tık ki hi ni temin için bunlara polisle beraber askeri dev nöktür. Müzelerimizdeki Hitit eserleriyle, e gı u un ar 1 Va.?ty eye · ıraat merkezi olan mena ta · za re· 

ancak, pek mütehassıs tarihpnaılar veya Bu müessese doğrud1'.D doğruya Büyük Ga- ler birikmiftir. Bu zahirelerin San Fran- riyelerin de refakat etmesini emretmiıtir. 
arkeolog-lar avunabilir. zi'nin emir ve ipretleriyle açılmıftır. Ga • siıko'ya gönderilmesı' ım· kaAnıız bir hale gel. 

PAZARTESi GÜNÜ UMUM[ GREV Aakara etrafmdaki step boıluğuna, zi'nin bu mektebin kütadı münasebetiyle iy· miftir. 
k BAŞLIY ACAK. 

Aaya'Dlll her yerinde bulabilirsiniz. Gö rat bayurduklan tarihi nutuk Ankara fa - Zabıta, büyük yolları muhafaza etmek-
yiiksek, renbiz, balatlazdur. Burada tulu kültesi için ebediyen medarı iftihar olacak ve grevcilerin gözçülerinin faaliyetlerine Sanfranıiıko, 15 (A.A.) - Sendikalar, pa 
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SAYlSl HER YEklO.:. 5 KüıtUŞ. 

Rüşvet nıaznunlarının mahkemesi 

Mahkeme kararını 
bugün verecektir 
Metr Salem ve Leon Faraci Efeadileriq 

muhakemelerine vekilleri hazır olduiu lıal 
de birinci asliye ceza mahkemesinde db 
sabah devam edilmi§tir. Maznunlardan Le· 
on F araci Efendi sa mi in arasında görölii· 
yordu. Maznun vekilleri müdafauameleri• 
ni okumaya baılamadan evel Metr Sale· 
min vekillerinden avukat Galip Hikmet B. 
Metr Salem Efendinin mabakemesi eına· 
ımda söylediklerini tahriri olarak istidaya 
rapten hakime tevdi etmif, müddei lllDUmi 
Fuat Bey ise zabıtlar muvacehesinde tah
riri ifadenin bir kıymeti oJmamaıı lazım 
geldiğini ileri sü.rmü§liir. Hikim tahriri 
ifadenin okanma11D1 İltemİf ve ifade oku 
mufbır. Metr Saleın bu tahriri ifadesinde 
Riittii Beye rüpet teklif etmediğini ve id• 
diamn hakikate mupyir oldujuau söyli
yorda. Bundu baıka bu ifadelerde Ritli 
Beyin kendisini aamaıkı çıbrmak jpa 
kendisini lekelemeğe tepbbiiı ettij' taırii 
ediliyordu. 

Bundan ıonn ıın ile Sadettin Ferit, 
Galip Hikmet ve Himit Şevket Beyler mi· 
dafaanamelerini okudular. Müdafaan•mele 
rin okunufU dört saat sördü.Muhakeme öf 
leden sonra da devam etti. Her üç maıa•• 
vekili iınat edilen suçlar sabit olmadap... 
dan möekkillerinin beraetlerini iltediltr. 

Mahkeme karannı yam nat 15 tt tef 
him edecektir. 

ve ıruplar, bitin bu çe§İt semalarda ol· bir teref vesiykasıdır. Büyük Dibi'nin bu mani olmağa çalıımaktır. zarteıi riinii için umumi ere• illnmı kararla,-
duja gibi olar. Gerçi etnfm topoğrafyası fakülte dıvarJarma altın harflerle bakke • Santa Rosa'da dokuz grevci tevkif edil tırmı,lardw. Sovyetlerin Milletler 
dalgalı, genif, initli çıkııhdır. fakat bu da · · B YiYECEK MADDELERiNDE 
IJoılağu dolduran bir feY değil, burada dilmiı sözleri bütün talebenin kalplerinde, mı§lır. unlar yiyecek nakleden kamyon YOKLUK HlSSEDILIYOR. Cemiyetine girmesi 
oturanlar için yeknaıakbğı azaltan, bakı· dimağJarmda yer tutmuftur. lann benzin depolarını delip patlatmağa 
p, uzaklarda dolaıırken, arasrra durduran Biitiin profetörlere tedrisatta reb • uğra§ıyorlardı. Nevyork, 15 (A.A.) - Umumi grev müzakereleri ilerliyor. 
hicqlardaa ibarettir. ber olmupar. Bu mektebe m" es • Benzin mevcuda~. münasebetiyle, reımi makamlar ve halka· Cenevre, 15 (A.A.) - lnip'e T ...... 
.. ~ ,.. .._. • aillı 1 1 ' ? ilr mfrl&1 ...._ Wfen1ea '9 .......,. ~ •m.1 midiriyeti, tleta puip tahll•llf .-ur. fi,_ ,.,. ajW1 IHldiri7or: So'fJtller lttilla ....... 

size1 laiıııalanms,. ~·~ JO~, mekteple lamet Pata Hazretlerinin yalan • bir tUDn kOni1iaW -eleıüün köprüleri ler ile beuinin · diden okJJ.. hiasedi • letler cemiyetim ılnlMi laaklm4a ...,_ 
modem mekteplermuı ve maesseselenmıı, d l"kad ima I berhava etm k --•---~ ı S.nf ._,_ pm 1 ..... d • c1· lo "k " •--
birka h k r . s· b 1 kal an a a ar o 11 olmuftur. smet Pa • e llUllUllaıy e ramııtAO liyor Difer taraftan Mirea polis ve Senpol e en yan remı ıp mati muaııurnı.. 

b b- ç .er de unız l~aorr.ıunoızz anHaatt",!la b'ız"ıam· şanm bu mektebe karfl alakası muhtelif te· üzerine yürümekte oldaklanm istihbar et- hi •
1 

. d d il 
1 

k .. d' çok ilerJemiflir. Sovyetlerin milletler cemi-
a gı ıçm en ge ıy • . ti-· d d . oll • lf' r enn e e grev an o anma uzere ır. 

bazı acemiliklerimizi tenkit bile edecekıi- kıJde tecelli etmi§tir. ismet Pata mektebin ·:f' en emıry arını. ~abaf?lar marife- · Bü "k t 1 San 0. 'd h"d' yeti heyeti amumiyeıinia 10 eylilde Ceaev-
Diz. Caddelerimizin hepsinin aıf alt olma • f abri profesörü ünvanmı kabul etmekle tı e muhafaza etmek •çın tertibat alaıfbr. ~ k~:e eder d" ı~ego a a 11 re' de aktedeceği alelade içtimamda ctmİJela 
dıfma, binalanmızm daha bö~, daha tedris heyetini tereflendirmi§lir. Hemen olan fi 1

• ar an en ıte uymaya b~ı: girmesi muhtemeldir. Maamafih alahiyet. 
zengin ol...adığına esef edecek1UUZ. \emen her sene diploma tevzü merasiminde 130 bin amele greve lamıılardır. Zıra burada çalıpn ekseruı tar mehafilde SoyYetler'in milletler cemİJed 

O halde Ankara'ya niçin geleceksiniz? bulunarak yeni mezunlara diplomalarmı iştirak ediyor. zenci amele az ücreti almakta ve reımi ma n• bbal edilmeıi için hangi tarihte...,... 
lsta~~l'~n em~lsiz ı~Jan, dağları, hay~· kendi elleriyle tevzi ederek fakültenin ta- San Fransisko, 15 (A.A.) _ Sin· kamların znnni yardımı ile mal sahipleri · müracaat edeceğinden ademi malimat bt. 
letlen ıçmde bırkaç gun .daha. mbı~tbo~ma , rihi ehemmiyetini memleket hayabndaki dikalar komitesi 15 reye karşı 560 nin zulmüne .... aruz bulunmaktadırlar. yan edilmektedir. 
eski tehir krımmın hiç fiıpheaız m ır ge· (S 3 .. .. ·"'ad ) !!!!!'!!"!!"'!'!"'!'!""""!!'~'!!!'!'!!"""'!!!!!!!!!!!!!~!"!"'!!"'!!!!!'!"'~----!""'~--~~!!!!!!!!'"'!'!'!l!!!!!B!'!!!!!a u masallarmm lıavaımı canlandıran ıuay ona • •nca sa,,u a reyle bugün umumi grep ilan edil • 2 z 

Ye davarlan araımda rüya görmek daha mesine karar vermiştir. Greve 27 L h• t d • ) k h d• 
hot değil midir? ' 30 h . 1 bin rıhtım amelesi ve 105.000 işçi e ıs an a ınanı mı) aca a ••• 

Fakat, eğer gelirseniz, Ankan.d~ 8Zlr8D temiz e i;?tirak etmektedir. 
tekolan bir feY göreceksiniz. Burada mıl!ı • • • J Mesai nazın Madam Perkins Ok 
bir fek•ooin bir manzara, elle tutulur bır me ışı ve netıce erı· 
madde"' teneffüs olunur bir bayat halinde· yanus sahili ile daimi surette tele • 
dir. &nda, bu step parçaımm san, yal· Londra, 15 (A.A.) - Sunday Taymis fonla temas halinde bulunmakta ve 

Meşhur tayyareci Adamoviç kardaşlar olduk lan 
iddiasiyle iki dolandırıcı halkın tayyare almak itin 

topladı klan parayı alıp sav uştular. 
Çlll, kum toprağı üstünde bir can cisimle gazetesinin Berlin muhabiri diyor ki: M. Ruzvelt'i vaziyetten telsizle ha
bplanmakta, bir cisim can bulmaktadır. " 30 haziran tasfiye gününde iydam berdar etmektedir. Merriam mınta· 
Sin edebiyatlarm, tarih kitaplannm ve edilen şahısların tam bir listesini öğren. kası valisi devlete ait kırk hastaha· rada kendilerine son zamanlarda Atlas deni 

Lodz, 15 (A.A) - iki meçhul tah11 ba dır. Poliı tahkikata baılanufbı 

ruetelerin ölmit oldağuna iytikat ettir· mek hiç bir vakit mümkün olamıyacaktır. ne ile bahri ve askeri hastahanele • HALBUKi ADAMOVIÇ BlRADdRLEa. 
dikleri bir milletin, genç bir ideal heyeca· Almanya'da umumen beslenen kanaate il 'h · 
iliyle nasıl blkmmıkta oldnmnu seyrede- rin yiyecek ve aç ı tıyacatının kı· 

-- göre, Başvekilin vermiş olduğu 77 rakamı • 1 t · · k 
teksiniı. Dünyada 6ayat'taa, inüt'ten, et- taat vasıtasıy e emınıne arar ver-hakiykatten çok aşağıdır. Röyter Ajansı. h'li 
aartt'ten, nııllıirı' den, iy1RG11 w nikbin· miştir. Şehir da ı nde seyrisef er 
lik'tea giizel bir feY var mıdır? nın bir muhabirine beyanat veren Rayıb. hemen kamilen durmuştur. San 

el a_ı ___ ,..J __ ..J_L ver zabitlerinden biri, iydaın edilenlerin 
Mazi birçok yerler e AUUn uma ...... Fransisko civarındaki bir.kaç §eh • · 1 h - '--'-' 186 kişi olduğunu söylemiş, diğer taraf. 

eyı görünür. Hal'e ge ince, enu soauua· rin belediye reisleri yiyecek ve içe-
.,.. tenha, binalarımız az, ağaçlarımız tan bir ecnebi diplomatı da bunların haki k 

1 lıirbç yapadadır. Ankara'yı gelirseniz, kt adedini 200 ile 300 arasında olarak tah cek ve yakacağı a mıyan şehirlerin 
ili •nıiia :reni bir py, i.ıikbal denen ni· min etmiıtir. ihtiyacatını temin için iycap eden 
-'i,i ıireceksiniı. Turizm için bu da Bu tasfiye işi hakkında başvekil tara tedbirleri düşünmek üzere toplan • 
emsalaiz bir cuihe deiil midir? fmdan Rayiştag meclisinde verilen iyza • mışlardır. 1300 kişiden mürekkep o-

zini geçen Adamoviç kardeıler süsünü ver· 

miıJer ve kendileri için ıenJikler yaptırmıı· 
LEHIST AN TURN"SlNE ÇIKTILAR. 
Vartova, IS (A.A.) - Ameriba ... 

• ,, . • tayyarecileri Aclamoviç kardeıler, Bea n 
Banlar, tayyarelen Sitı of Var§&V,, ı Joe, Lehistan turnelerine NflllDlflıNır. 

lardır. 

sabn almak için halk tanfmdan toplanan ia Bugün lnovroklavda bulunu tanar& 
neyi aldıktan soan oıtadan kaylJolmuflar • terefine reımi kabuller teıtip edilmiftir. 

Ankan, biJik botlu ve tenhalık hat, mumaileyhin avam nazarında nüfuzu 
içinde, ıize bir :randdıpa, bir dojufllll, bir nu muvakkaten iade etmiı olsa dahi, yolu 
byanıım pn türlriiaü laaftlml teneffi, et _ nun üzerindeki bir çok mütkülitı halle 
tirecektir. Bu bir nılı kiridir. llllan kad- yardım etmiyecektir. Hücum kıtalarmı 
retiae, iradenin, ahlakın ve yaf&ID&k bra- teşkil eden 3 milyon efrat, hila bir takım 
nam güzelliğine ve "81&letine tekrar İna· fesatçılar tarafından iğfal olunmaktadır.,, 

barak, bütün Avrupa memlektılerinin, Milyonlarca ev kadını, hayat pahalılı 
içinde yuvarlanıp bocaladığı miitkilittaa iı ile mücadele halindedir. Yiyecek azh. 
iimitıiz ve betbin olanlara gii)meğe baıh· zr ciddi enditeler doğurmaktadır. 25 mil 
yacalumız. yon katolik gayri memnun.dur. Naziler 

Londra görüşmeleri 
Almanya ve Italya. ı,. 

Çiinkii ~rihi çıkmazların en korkunc~- arasmdan sınat müesseselerin başına ge· 
dan insani faziletler sayesinde bir avuç ıde çirilmiş olan müteaddit mühim şahsiyet· 
alistin milyonlan nasıl kurtarmıı olduğunu ler istifa etmiştir. 
göreceksiniz. Medeniyetin inkırazmdan, bir Diğer taraftan Alman.ya'nm harici si 
kannbğa gömiliip kalmaktan bahsedildi- yaseti meselesi, yakm bi.r istikbalde ehem 
ii p1 zamanda bir alılak w İradı aydınlığı miyetli bir daıva halini alacaktıt~ Haaaa. 
ile •tbu olaa Anbn havalDll teneffü tan franıız mebıafili, batvekilin bu huau1 
lhnlllİll faydalarmı takdir etmez milİDİI? taki ıük\ttunu çok IDlllalı addetmektedir 

F ALIH RIFKI ler. 

Roma, 15 (A.A.) - Havaı ajansın
dan: Bütün gazeteler stefani ajammm 
fUk misakı hakkındaki tebliği hakkında 
tefıiratta bulanarak ltalya'nm fark miıa. 
kı fikrine iJtibakınm ilk fransız projesinin 
Londnda dejİJIDİf olınaınıdan ileri geldi
ğini kaydetmektedirler. 

Lavaro pzeteıi, "bu nıiaak bundan 
böyle fevk.alide miisal-*pener bir kir • 
meli Mil ...,._lctı ve ..U.a malaıfaa 
u iPa bircoll fu91ar ıl'ltlmektMir... tli-
ror. 
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1. tıı A UA 

Amerika'nın 
notası 

R 

ALMANYA, AMERiKA HAKKINDA 
FARKLI BiR MUAMELE 

Y APMIYACAKMIŞ. 

Berlin, I 5 (A.A.) - Alman ajansı 
bildiriyor: Amerika hükumetinin m ·· naka
Jelcr mC$elesine dair olan 27. 6. tarihli Do 
tası münasebetiyle, salahiyettar mehafıl 
Amerika'nm Berlin sefirine hükUnıein Ame 
rika hakkında farklı bir muamele yapmak 
tasavvurunda bulunmadığını bildirmiftir. Al 
ınanyanm döviz vaziyeti ve ticari muvaze
nesindeki açık dolayısiyle halen faiz tedi
yesi mwteb'at bulunmakla beraber, al
man hiikiimeti diğer alacaklı memleketler
le olduğu gibi Amerika ile de Daves ve 
Yung istikrazları faizlerinin tediyesine im
kan verecek müzakerelere giriımeğe ama
de bulunmaktadır. Kuponların vadeleri an 
cak 15 1 O ve lı 12 de geleceğinden müza 
kere için lüzumu kadar vakit vardır. Keza 
alman hükômeti, Almanya'nın Amerika'ya 
karşı olan diğer taahhütlerinde de ameri -
kalı alacaklılar hakkında farklı muamele 
yapmayı asla düıünmemektedir. Amerika
lı clacaklılar 29.5 tarihli alman etbliğinde 
bild;,ıJen yüzde 3 faizli konsolide booola
rmı kabul ettikleri takdirde alman büküme 
ti 4 7 tarihi; alman - İngiliz itilaf ındaki 
bcyar.a!ı, Amerika hükômeti hakkında da 
tntlıilta omadedir. 

ŞEREF NİŞANINI KiMLER 
TAKACAK. 

Berlin, ıs (A.A) - Reisicümhur, bükfı 
metin teklifi üzerine "Şeref salibi,, nifanı 

ihdas ebnipir. Bu niıan umumi harpta hiz
met eden bütün alınanlarla harpta ölenlerin 
~ulltmna ve ailelerine verilecektir. Cephe 
muharipleri salibinin üzerinde kabartma iki 
kılıç resmi balnnmaktndrr. 

BERLIN'DE AÇILAN BiR SERGi. 

Berlin, ıs (A.A.) - "Çiıı it baıında,, 
namı ahında vücude getirilmiı olan sergi
nin küpt resmi yapılmı!tır. 

Profesör Lessing, 1930-1933 senele
rinde Çm' de yapmıı olduğu ozon tetkik se
yahati esnasında toplamı§ olduğu kolleksi
yonlan teıJıir etmipir. 

M. SIMON'UN BEYANATI ET -
RAFINDA TEFSiRLER. 

Berlin, IS (A.A) - La Korrespondam 
Dip?om.,,tik gazeteşi, İngiltere'nin yeni hiç 
bir mesuliyet deruhte etmiyeceğine dair 
M. Saymen taraf mdan avam kamarasında 
vaki beyanat hakkında tefsiratta bulunarak 
diyor ki: 

"Bu sözlerin mana11 §Udur ki, fransız 

planlan biç bir mecburiyeti tazammun etme 
mekte ve diğer devletler de bu planların 
kıymetini bizzat kendi mesuliyetlerine göre 
tetkik edebileceklerdir.,, 

Diğer cihetten büyük bir Paris gazetesi, 
M. Saymen'in alman hukukunun müsavatı 
meselesine dair olan telmihini en nazik bir 
nokta olarak tavsif etmekte ve "1rk lokar 
nosunun Ahnanya'ra kar§l bir himaye ola
c:ak yerde silahların müsavatmı intaç edip 
~tmiveceğini endişe ile sormaktadır. 

Alman gazeteleri Almanya'nın, planı ya 
panlarm bunun hakiki manası üzerinde an
lapoalarına huzurla intiz&r edebileceğini 
ilan etmektedir. 

IYRA nDA. 

Şahinşah Hazretleri 
ALAHAZRET, SEYAHATi MÜDDE
TiNCE ALAKA GÖSTEREN IYRAN 

HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ. 

Tahran, 15 (A.A.) - Şahinıa)ı Haz • 
retlerinin avdetleri münasebetiyle bütün 
memlekette yapılmakta olan milli §Cnlik • 
ler dön hitam bulmuştur. • 

Şahinşnb Hazretlerinin Türkiyeye se • 
yahatleri esnasında ve avdetlerinde bütün 
milletin göstermiş olduğu hissiyattan dola • 
yı memnuniyetlerinin millete iblağını Rei • 
sülvüzeraya emir buyurmuşlardır 

GELEN o L 

Kıral kupası 
tayyare müsabakası 

MÜSABAKAYI MOLAZIM 
ŞOFlL T KAZAN Dl. 

Londra, IS (A.A.) - Kıral kupası i
çin yapılan tayyare müsabakalannda birin
ciliği müJazim Şofilt kazanmıf, pilot Lip -
ton ile Rose ikinci ve üçüncü, gelmiılerdir. 
Bunların criıtikleri sürat, sırasiyle n saat
te 203, 202 ve 186 mildir. Müsabakayı an 
cak alb tayyare ikmal edebilmiıtir. 

LONDRA'DAKl ATLETIZM 
MÜSABAKALARI. 

Londra, ıs (A.A.) - Dünkü atletizm 
~ampiyonluk müsabakaları aıağıdaki gibi -
dir: 

100 yarda koıu: Sir • Macar, 
220 yarda ko!u: Murdoch • iskoçyalı 
440 yarda koıo: Rampling • İngiliz 
880 yarda ko§u: Kuper • İngiliz. 
1 mil koşa: Lovelotk - Yeni zelandalı 
3 mil ko!U: Kosoçiııski - olonyalı 

6 mil koşu: Holden - İngiliz 
Maraton koşusu: Mac Nab Robertson -

hkocyalı. 

Sitipl çez koşusu: ShanbrO(h - iskoç-
ıılı, 

120 yarda manialı: Finlay - İngiliz 

440 yarda manialı: Braun • İngiliz 
Yüksek atlama: Rodosi - Macar 
Uzun atlama: Paul - fra ınz 
Disk atma: ff .. lyaı -
Gülle atma: Okallagan • İrlandalı 
Cirit atma: Boven - İngiliz 

.\LMANYA'NJN LONDRA SEFARET
HANESi ÖNÜNDE NÜMAYiŞLER. 

l..ondra, 15 (A.A.) - Hanı ajansm
dan: Üçüncü ran siyasi mahpuslannm 
tahliyesini istemek için geleq bir heyetin 
alman sefiri taraf mdan kabul tdilmemesi 
üzerdıe, sefaret önünde dün akpm yeni
den tezahürat vuku bulmuştur. Polis teza
hüratçılan sopa ile dağıtmağa mecbur kal 
mıJ ve birkaç kifiyi tevkif etmiftir. 

TEKZİP EDiLEN BiR HABER. 

Londra, lS (A.A.) - Ban İllgiliı ga
zeteleri, fngiltere'nin Berlin sefiri Sir Eric 
Filips'in alman hariciye na2111 M. Fon 
Noyrat ile gÖrü!lüğö sırada mmnaileyhe 3 
vesika tevdi etmİ§ olduğuna ve bunlardan 
birincisinin !Ark misakı projesini, ikincisi
nin fransız - sovyet teminat sistemini ft 
üçüncüsünün de bu teminat siY.emini ilk 
Lokarno muahcdenamesine intibak ettir
mek usulünü iyzah ve te,rih etmekte bo
l~duğunu temin etmektedirler. 

Resmi mehafil, bu haberi tekzip et
melrtcdir. Bu mehafilde İngiliz sefirinin 
alman hükfunetine bir no!a tevdii ile ikti
fa etmi§ olduğu ve buna İııgiltere'nin fran 
sız projesini tasvip etmekte bulunduğunu 
beyan ve İngiliz hükômetinin Almanyanm 
da buna iıtirakini arzu eylemekte old ·ğu
nun ilave edilmiş bulunduğu tasrih edil
mektedir. Bu mehafil §Unları da ilave edi
yor: 

Bu tebliğ, Sir Con Say~n'iu avam ka
marasında kullanmıı olduğu liıanm aynı 
eda ile yapılmışıdır. 

Şimdiden beyan olunduğuna göre M. 
Fon Noyrat, Berlin'den resmi bir talimat 
almadan evel kendi Jahsı namma bazı iti • 
ra.:larda buh:nmoJhır. 

Bununla beraber, bu teklife ~fi gös
terilen ilk kabulden İngiliz leJebbüsönün 
neticelerine ait pek fazla betblııane istin
batlarda bulunulmamaktadır. 

MEKSIKA'DA YENi BiR 
iHTiLAL MI? 

nogales, 15 (A.A.) - Mekıib me -
murlan, Mıırcheline Gallegos'lID tetviki ile 
hıızırlanmıı bir ihtilal hareketi keıfedildi
ğini ve hndiitta bulanan Magdelena Sono -
ra'ya 250 asker gönderildiğini bildirmek
lf'dirler. Suikast tamamen akün kalmıştır. 

BlRLEŞlK DEVLETLER'DE. 

Deniz konferansı 
ve Amerika. 
GÖRÜŞMELERiN TEŞRIN1EVELE 

TALiKi TEEYYÜT ETMiYOR. 

Vaıingtoo, 15 (A.A.) - lngiliz, japon 
ve Amerika mümessillerinin deniz konf eran
smm müzakeratının teırinievel ayma tali -
ki için mutabık kaldıklarma dair Tokyodan 
ı;elen haberler hakkında malumatına mü -
racaat edilen salahiyettar bir memur bu 
haberi teyit eder hiç bir malfunat almadığını 
ve fakat haberin doğru çıkması kendisini 
hayrete döfürmiyeceğini beyan eylemiştir. 

VAŞiNGTON ALMAN SEFiRiNiN 
ALDIGI TALiMAT 

Vaşington,. 15 (A.A.) - Amerikanın 
Berlin sefiri M. Vilr anı Edvard, ellerinde 
alman tahvilntı bulunan amerikalılar için 
herhangi bir farkla muameleyi Amerika hü 
kômetinin kabul etmediğini alman hariciye 
nezaretine bildirmek için hükumetinden sa 
rih talimat almıştır. 

MORGAN BANKASININ ALMANYA -
YA BlR TELGRAFI. 

Nevyork, ıs (A.A.) - l\1organ ban -
kası, alman maliye nezaretine ağır bir tel 
yazısı göndererek Daves ve Yung istikraz
ları hakkında alman kararlan ıiddetle pro
testo etmiştir. 

Yeni hır dünya 
rekoru peşinde 

Ncvyork, 15 (A.A.) - Tayyareci Ka
ro! ve Pelletier Doisy halen Kodoı ve 
Rossi' de olan mesafe rekorunu kırmak üze 
re Santainez tayyaresiyle Penı'ya hareket 
etmiıtir. Tasavvurları limandan kalkarak 
Ande'ları, Atlas denizini geçmek ve Pariı 
üzerinden benzinleri bitinciye kadar Siber
ya'ya doğru açmaktır. Garp isikametinde 
oçmıya teşebbüs ettikleri eakdirde de Avus 
turalya'ya doğru Okyanus denizinden geçe 
ceklerdir. 

I 1'RANSA'DA. 

Almanya ile 
ticari müzakereler 

MÜZAKERELERiN MÜSAiT BiR ŞE
Kl LDE DEVAM ETTIGI 

TEBLI~ EDiLDi. 

Paris, 15 (A.A.) - Hariciye nezareti, 
iiç baftadanberi Berfin' de devam etmekte o
lan ticari müzakerelerin müsait bir şekilde 
ıııkiıaf etmekte olduğunu tebliğ ediyor. Mü 
bim meselelerin ezcümle Daves ve Yung is
tikrazları meselesinin iki tarafın memnuni
yetini mucip bir tarzda halline müsait bir iy 
tilaf m ana hatları iizerinde prensip iytiba
riyle anlaıma mümkün olmuştur. 

M. BARTU BEYNELMİLEL ŞENLiK
LERE RIY ASET EDECEK. 

Pnris, lS (A.A.) - M. Bartu, beyncl 
milel ıenliklere riya~ etmek üzere dün ak 
§ClD1 Bayon'a hareket etmiıtir. 

PARIS SOVYET SEF1RININ 
CENAt'ESt. 

Paris, 15 (A.A.) - Sovyet sefiri M. Do
galevski'nin salı sabahı yapılacak olan cena 
ze merasiminde askeri ihtiramat yapıla

caktır. 
Ell-.. m::lım::I ........... .... 

Bu GECE AÇIK ECZAHANE 

Y cni~clıir'clc Gazi bulvarında 

YE~ IŞEHlH ....... _ .. _ ........ ı. 

~OV\' ETLER BlRilGl'.ı. DE 

Bir Litvanya 
hava filosu 

SOVYET RUSYA'YI ZiYARET 
EDEREK KlYEF'E GELDi. 

l Ar avutluğu 
vaziyetin d·r? 

Mançester Gardyen'in Cenevre muha 1 

biri 6 temmuı tarihiy Je gazetesine bildiri' 

yor: 

Yüksek bir membadan vaki olan istih • 
lıfoskova, 15 (A.A.) - Bir hava ıefe barıma göre Arnavutluğun Dra~ limanmdı 

rint: çıkmış olan Jitvanyalı askeri tayyare • 
ciler dün Kief' e gelmqler ve askeri ve mül
ki memurlar tarafından karşılanmı!lardır. 

ÇIN iÇiNDE MÜSADEMELER. 

Moskova, 15 (A.A.) - Taşkeotten bil 
diriliyor: Cenubi sinkiayngda mahalli hii
kfunet krtaatiyle cenera) fı1açuin müfrezele 
ri arasında 1 O temmuzda vuku bulan mu -
harebeler neticesinde ceneral IY1açuin üç za 
bit ve 79 süvari ile birlikte İnkistP.m yakı
nında sovyet hududunu geçmi!lir. Mülteci
ler silahlarından tecrit edi!miş1erd!r. 

TÜRI.1J HABERLER. 

Avusturya 
başvekil muav · ni 
PRENS ŞT AREMBERG VENEDIGE 

GELDİ. 

Venedili, ı5 (A.A.) - Avusturya 
Başvelıil moavmi Prens Stnrhemberg tayya 
re ile buraya gelmiıfü. Bu ziyaretin M. 
Dolfus'un yakmda Riccione'ye yapacağ~ 
seyahatle alakndar olduğu bildirilmekte
dir. 

lKl AMERiKA MEKTEP GEMiSi. 

Napoli, 15 (A.A.) - Arkansas ve 
Vyoming ismindeki Amerika mtldep gemi
leri buraya gelmişler ve matnt merasimle 
karşılanmıılardır. 

LEH ARTiSTLERi SOVYETLER 
MEMLEKETiNE GiDiYORLAR. 

VarJova, 15 (A.A.) - Leh tiyatro ar 
!istleri Sovyet Rusya' da bir turueye çıka
caklardır. 

BARSELON KÖYLERiNDE 
PA TLIY AN BOMBALAR. 

Barselon, ıs (A.A.) - Hospit alet kö 
yünde üç bomba patlamıJtrr. Bunlardan bi -
ri bir elektrik kofresinde infilak ederek 
maddi zararları mucip olmuJ, bir mensu -
cat fabrikasmm ~nçeresine bırakılan diğe
ri bir yolcuyu ağırca yaralamıftır. Üçüncü 
bomba gene bir mensucat fabrikası sahibi -
nin evinin İçerisine at.ılmıpır. 

"!u son iki tecavüzün mensucat sanayii 
..ısta başılannın ihtirfivle alakadar bulun
duğu tahmin edilmektedir. 

BiR KAZANIN MESULÜ. 

Duğlas - Man adası • IS (A.A.) -
ihtiyatsızlık netiycesi, adam öldürmek

le maznun meshur otomobil koşucusu Ka -
yedon, muvakkaten serbest bırakılmı~tır. 
Habrlardadır ki, geçen 28 mayısla, Man 
adası büyük otomobil koşusuna hazırlan -
makta olan Kayedon, büyük bir kaza geçir
mif ve bu esnada makinisti telef olmu§tu. 
O zaman, kendi de ağır yaralanan Kaye -
c!on, ihtiJ•atsızlık ile itham edilmiş ve ma • 
kinistin ölümünden mesul tutalmaşio. 

V :ıt!ı:nın l!iizeJliklerini tanımak 

için 

Bizim Akdeniz 
Başmuharririmiz Falih Rıfkı Beyin bu 

başlıkla gazetemizde yazdığı makale ailsi -

lesi bir kısım ilaveler yapılarak kitap ha -
linde neşrtdilmiştir. 

bulunan beş İtalyan zırhlısı oradan ayrd· 

mışlardır. 

Buuun!a beraber vaziyet hali meraklı· 

lığını ve ehemmiyetini muhafaza etmekte • 

dir. Zira halya hükumeti Arnavutluktan 

muay~en metalipte bulunmo}lur. Bu meta 

lip arasında en mühim?eri ıunlardır: 

Arnavutluk, Balkan paktına girmiy .. 

cektir. 

Yugoslavya ile Arnavutluk arasmdakJ 

cıünnsebetler daha az ıanıimi olacakbr. 

Arnavutluk ltalyan müpvirlerini ged 
çağıracaktır. 

Diğer taraftan haber alındığına gör• 

Tıran' daki İtalyan elçisi borçlarm faizleri, 

Arnavutlu taki İtalyan mektepleri ve 

ehemmiyetsiz birkaç mesele üzerinde müıa 

kerelere başlamak üzere Arnavutluğa tek· 

lifte bulıınmuıtur. Arnavutluk hükiim i, 
bu teklifi ka~u) ederek müzakereye hazır 

olduğunu bildirmiştir. 

1931 senesinde nihayet b hn ve Arna

rutluğun siyaset, hukuk ve arazi bakımla

nndan ıtatükosann muhafaza eden italyan 

-- amavut dostluk muahedesinin tecdidi 

Arnavutluk tarafmdan reddolunmaımda• 

beri Arnavutluktaki İtalyan nüfuza sarsd • 

mağa başlamıJ(ır. Macmafıh 1927 ıenesiA 

de imza edilmiı olan 20 senelik bir muahe
de ile el'an Arnavutluk, ltalya'nm miittefl. 

ki bnlonmaktadrr. 

1932 senesi birinci kanununda Ama.
vutluk, ltaJya tarafmdan vaki olan biı 

gümrük ittihadı teklifini de reddetmiftir. 

Ondan sonra Arnavutluk da mali vaziyeti• 

ni düzeltmek üzere - zira daha evel akt• 

edilebilen istikrazlar memleketin refah 'H 

terakkisine değil, italyaıı tazyiki altında 

askeri yollar, ıevkulcen tertibab ve li
manlar inıaırna basrolunmuJto - balya

dan para istemiı, İtalya da buna reddet· 

miıtir. 

Bwınn üzerine Arnavutluk, İtalyan mii 

ıavirlerini iılerinden çıkarıp ve mektepleri 

milli bir sistem dahilinde ıslah, maaılar

dan ve masraflardan tenkisat yapıp ital· 

yan nüfuzundan kurtulmağa savafmca 

ital} anlar Arnavutluğun halya'ya gönder

diği bütün ihracat eıyası üzerine büyük 

takyidat koydular. 

G~çen sene Almanya, eve1ce millet!e.r 

cemiyetinde mali komite azası olan Al· 

mnnyan'm Tiran sefirine baı vurarak 

Avusturya'da Macaristan'da ve sair mem • 

leketlerde olduğu gibi milletler cemiyeti· 

nin Arnavutluğa mali bir heyet gönderm~ 

sini, bu suretle memleketin mali vaıiyetilli 

düzeltmesini teklif etti. 

Anladığıma göre Arnavutluk balya nii 
1 

fm dairesine dahil sayıldığı için bu yolda 

hi~ bir tedbir ittihaz edilmi! deiildir. 

Yugoslavya ile bir ticaret mıiahedetl 

tktedildiği gibi Arna'flltluk kendi yükleri-

Af yon, Isparta, Burdur ve Antalyanın ııi ihraç edebilmek için Çekoslovakya il• 
seyahat esnasında alınmış birçok resimleri de müzakerelerde bulunmaktadır. Ama· 

uere ilave edilmiştir. vı:tluğun Yugoslavya hududuna varan yol

Muharririn, Akdeniz kıyılanna ait gö- lar yeniden tamir olunmaktadır. 

rüı ve uygularım ihtiva. eden bu kitabı o- Şurası unutulmamalıdır ki l 921 ıene-
kurlarınuza tavsiye ederiz. · sinde sefirler konferansında Arnavutlu

19-23 Temmuz Hilaliahmer haftasıd.ır 
ğun istiklali tanındıktan sonra bunun bet 
hangi bir tehdide karıı muhafaza ve hima
yesi ltalya' nm salihiyeti dahiline veril· -------------·-------------•!mi-••---------• miıti. 



Niçin Kemalist 
şehircilik? 

lstanbul, 11 temmuz 1934 
İ t tanbul'u Karadeniz sahil memleketle 

riyle, Akdeniz'in ıark memleketlerinin ta· 
bii bir tevzi merkezi telakki ederek, ya • 
hut Asya - Avrupa mübadelesinde kara 
ve deniz yollarının merkezinde olduğunu 
hesap ederek doğru yanht bir İstanbul 
coğrafyası anlatılabilir (1 ). Fakat bu coğ 
rafya zengin ve çok nüfuslu bir lstanbul 
için batlıca sebep ve imkan olarak göste
rilemez (2). 

Sonra gene İstanbul için, tehir müte · 
hass111 planını fU veya bu telakkiye göre 
tanzim etmit olabilir, mesul mevkide ol· 
mıyan vatandat şu veya bu tedbiri fayda
lı bir bulut telakki edebilir. 

Biri· bütün Karadeniz kıyı memleket-' . 
leriyle Anadolu vilayetleri, öteki Akdenız 
tark memleketleriyle uzak Asya yolları 
lıtanbul'un ilrtısadi hinterlandıdır diyebi 
lir. Bir batkaıı Türkiyenin bütün sınai 
müesseselerinin l stanbul' da kurulmasını 

tavsiye edebilir. 
Liman işlerinin iyi tanzimi sayesinde, 

Pire'nin Köıtence'nin, Varna'mn liman 
celirlerinin lıtanbul'a intikal edeceği 
ümit olunabilir. 

Fakat bütün bunlar Türkiye'de ve kom 
ıu memleketlerde görülen cihazlanma 
hareketinin mahiyetini ve istikametini de
iittiremez. Cihanın bugün ıahidi olduğu • 
muz iıtiraph hercümercinin bakiyki . ~ 
beplerini, ıarp ve timal A vrupaaındaki ın 
biclamların iç yüzünü anlatamaz. 

Hatti bu türlü görüt ve anlayıtlarla 
bqünkü alman buhranı bile İyzah edile • 
mez. 

Cihan harbından sonraki tarihin zaru· 
retlerini ve inkitaf temayüllerini kendimi 
ze göre anlamağa mecburuz. 

En yakın olarak Türkiye'nin ve kom · 
fU memleketlerin ıiyaıi hudutlan içinde
ki cihazlanma hareketleri, bizim en az ge
lecek senelerdeki milletler mübadelesinin 
laacmini ve karakterini tannnamrza yan • 
yan iıaretler olabilir . • 

Türkiye'nin ve komıu memleketlenn 
cihan barbından evelki temerküzler aley
hine, milli menfaatlerini ne pahasına olur 
sa olsun kendilerine tahıiı etmek temayül 
leri, yeni tarihte geçici bir buhranın de -
lil, bizzat bu tarihi yapan zaruretlerin 
...ı.m. 

Milli hudutlarımız içine aobcaimuz 
istihsale yanyan her cihaz yalnız bizim 
için faydalıdır. Bizim cihazlanmamızclan, 
eılf i tekilde kalmamızdan istifade edecek 
memleketler de az değildir . r 

Eski devirde olduğu gibi (3) bu devir
de de tarihin içinde ve kartısında yer 
alan milletler vardır. 

18 İnci aırın ikinci yarısından sonraki 
cihan tarihini ikiye bölen bu devir; en 
doğru olarak Türkiye'nin dünü ve bugü
nü ile anlatılabilir. 

Yeni devir Kemalist ve Kemalizmin 
parolası Millileımedir. 

Devlette, cemiyette, terbiyede, sanat . 
ta, ilimde, itte, menfaatte ilh ... M.illi!eı~e 

Millileten Türkiye'nin ve millı hıç bır 
türk tehrinin gayri milli menfaatleri veya 
nıilletler aleyhine menfaatleri yoktur. 

Bizim yeni Türkiye'yi inıamız milli 
bir zarurettir. lnfayı kendi emek ve ken· 
eli paramızla yapıyoruz. Biz bu emeği ve 
bu milli sermayeyi ( 4) ancak ve her tey
clen evel memleket içinde; 

Umumi refah seviyesini artbracak, her 
türlü iıtihsalimizi kıymetlendirecek .müı 

pet itlere tahıiı edebiliriz. Milli sermaye 
mizi ancak ve her teye tercihan; 

Memleket rnabıullerimizin nevilerini 
ıslaha, bu mahsulleri iıtihlilı edecek milli 
fabrilcalan, milli pazan teaiıe, istihsal mm 
blkaMyle pazarlar arasında yollarm in
ıuma ..... veya deniz milli nakliye vası • 
...._ hkeaunülüne. 

Ve lııu faaliyetleri iyi tanzim edecek 

(1) Aı1• 1ollerıq aiı 1•1•nı dilritıf bir 
lttlti1lr HiH1in Rtılunl 1~ tara!••• indi -
ltW edila ( Aıytı'nın lalııiıni) adı ltiıa6111 ıntl. 
.. , iummdtı otırtlır. 

(Z) Ytni ftlürltrin Hııl coıraiı•ı• raj. 
llltn hraldalrltırına Ot tılıi ftleirltri11 coıra/ ı• 

1.,11.,,,.. rajmtn nasıl dajddılrlarıH '•"'•• 
totllti yaıJarda İftırtf tdilmiıti. 

(J) Cilttın ltarbından tctllri cltuirdt tiltan 
ntiibadtlninin nasıl bir taraflı bir iıtiımar ıiı • 

b · t • "lıan milltl ltndnt da1arulıjına vt ıı 111 trnın tı . . 
ltrini iıtiımar tdtnltr cıt iıtismar dıltnltr dı-
1t naıd iltiyt ayırdıjına gtnt bıından tııtllri 
1aıılarda iıartl tdilmiffİ. 

( 4) Baroda rsaun milli olmıyan ıtrmayt 

ile ()'ani iıtilıraılar ııtya ttntbi ıirkttltrt Vtri
ltn İmli1aılarla) btyntlmiltl rtlıabttltr yapıla
nııyataiına lfartt tfmtji f a,Jalı baldam. 

ŞEHİR 
Posta telgraf ve 
telef on işleri. 

Ankara - İzmir telefonu tcşrini
t!\'cl nihayetinde bitecektir. Me -

nıurlarm sicilleri tetkik 
e<lilmektcdir. 

Haber aldığmuıa göre; Ankara ile iz
mir arasında yapdmasma devam edilen le 
lefon battmm tetrinievel sonlarma doğra 
b'~ir:lmesi ümit edilmektedir. Evelce lstan 
b;I ile Zonguldak arasında yapılması dütü 
nülerek bilahare Ankara ile Zonguldak ~ra 
smda inıaıı muvafık görülen tel~fo~ tesı~ 
tı için de iycap eden malzeme sıpanf edıl
mipir. Bu hat 300 kilometre uzunluğu.oda 
olacak ve giizergib1a mevcut telgraf dırek 
terinden istifade edilecektir. 

Posta ve telgraf idaresi tamirat iıleri
le de azami derecede meıgul olmaktad1r. 
Halen muhtelif mıntakalarda 18 yerde tel 
graf direkleri tamir edilmektedir. lycap 
eden tamirleri yapmak ve bazı hatlara ıs
lah etmek için bir program hazırlanmakta
dır. idare kadrosunda mevcut yedi bine ya 
km memurun sicilleri tetkik edilmektedir. 
Ba sicillere nazaran bir kıdem ceheli hazır 
lanmaktad1r. Bu sicillere göre memurların 
kıdem ve liyakatlerine bakılarak kendile
rinden istifade edilmiyecek olanlar tasfiye 
edilecektir. Sicillerin tetkiki daha üç ay ka 
dar devam edecektir. 

Lozan'ın yıl dönümü 
hazırlıkları. 

lıtanbal, 15 (Telefon) - Loıan mua 
hedeıinin yıldöniimii miinasebetiyle iiniver 
sitede biyiik merasim yapdacakbr. Maahe 
deain imzalandığı giin yapılacak merasim· 
de profesörler ve talebeler nutuklar söyli· 
yeceklerdir. 

Prağ iinivcr~;İtesi talebeleri 
İstanbul' da. 

İstanbul, 1 S (A.A.) - Şehrimizde 
bir gün kalmak üzere Prağ üniversitesine 
•• .., bir talebe ,.,.,. ıelmiflir. Misarır 
talebeler, talebe birliii tarafu.daa kar11lan 
mıftır. 

lstanhulda sıcaklar. 
lıtanbul, IS (Telefon) - iki günden 

beri lstanbul' da tiddetli sıcaklar büküm ıür 
mektedir. Bugün hararet gölgede 34 de • 
rece idi. Halk plajları ve serin yerlere kof 
makta ve sıcaklardan kurtulmağa çahı -
maktad1r. 

Evakf tayinleri. 
Mardin Evkaf müdürlüğüne Urfa mü • 

dürü Hilmi Urfa evkaf müdürlüğüne Diyar 
bekir müdürü Tahsin Diyarbekir evkaf mü
dürlüğüne Ankara müdürü Ferit, Ankara 
evkaf müdürlüğüne Adana müdürü Halisi, 
Adana evkaf müdürlüğüne Manisa müdürü 
Mitat, Manisa evkaf müdürlüğüne mahli
lat müdürü Rahmi Beyler tayin edilmiıler
dir. 

elemanın yetiıtirilmesine harcıyabiliriz. 

Bütün bu yapdacak itler ve cihanın re 
kabetler yüzünden uğradığı aayııız fela -
ketler ortada ve gözönünde dururken mil 
li sermayemizin bir tek santimini bir li -
man nbtmuncla veya bir transit yolunda 
beynelmilel rekabete arzedemeyiz.. Mem
leket talüni bu rekabetle beraber bqka 
memleketlerin buıuıi prtlanna (S). 

Kendilerine tahakküm edemiyecej'İıniz 
hadiselerin seyrine baibyamayız. 

Yollarımızı naııl milli müdafaa ihtiy• 
cunızı, milli mahsullerimizi kıymetlendir
meli (6) düıünerek yapbkaa, 

Upk, Alpullu, Eıkitebir, Turhal teker 
fabrikalarını naıd beynelmilel pazarlar 
için defil de kendi milli pazarımız için 
kurdukaa, 

Limanlarmuzı, tebirlerimizi kurarken 
de aynı ıeyi düıüneceğiz. 

Bütün milli menfaatlerimizi idrakte ol 
duğu gibi bir tek ıehrimizi mesela latan· 
bul'u yeniden kurarken de Kemalist kala-
cağız. 

NEŞET HALiL 

(5) Harp, ilttilil, rejim dtjqildilrltri, ita -
rolrlılr illt .. ıibi. 

(f) Mtıtli Erıani bolrır, Zonıaldalr lıi
mir, orta ut yiilrstlr Antulola m•lu•l yollan., 

ve TAŞRA. 
İstanbul' da 
tifo vakaları. 
Hastalığın önüne geçmek için aşı 

tatbikine başlandı. 

lstanbul, 15 (Telefon) - Şişli ve 
Pangahı semtlerinde görülen tifo vakalan 
nm önüne geçmek için iycap eden tedbirler 
ahnmıflır. Hıstal.ğa mani olunmak üzere 
aıı tatbikine baılanmııbr. Yapılan tetkik -
ler neticesinde hastahğm sudan ve bazı ye 
miılerden ileri geldiği anlaıılmıflır. 

Fener-yugoslav 
maçı~ 

Ankara hukuk 
fakültesinde. 

(Baıı 1. inci sayıfada) 

Erkenden ••• 
O daha uyanmamıştır, 
Uykuya kanmamıştır; 
Vazgeç, uğrama ... 
Yollarda yama yama 
Biriken suları atlayarak. 
Yagmuru, yelleri tokathyarall 
Yürü yolunda ·~ 
Ama kolunda 
Asılı olsa o, 
Bir çiçek sepeti gibi; 
Sen ona sokulsan, sana sokulsa 6., 

Bir çiçek sepeti gibi. 
Belini kavrasa kolun 
Öylece sonunda bu uzun yolv::. 
Sonunda doğunca güneı, 
iki gölge eş, 
Yollarda yama yama 
Biriken sulara vurur; 
Dur, 
Vazgeç, ugrama ... 
O, daha uyanmamışt~ı', 
Uykuya kanmamıştır. 

M. N. 

rolünü tebarüz ettirmiftir. Talebe için dip
lomalarmı hükumet reisi ve tarihi bir ııbsi
yet elinden almak ne büyük bir saadet ol -
duğuna tasavvur edersiniz. ismet Pap An
kara fakültesinde çalıfma seviyesinin yük -
selmesine de tesir icra etmiftir. lımet Pata 
fnkültede söylediği bir nutukta, memleket 
zeki fakat az çahpn cahil adamlara değil, 
çok çahpn çok malumat sahibi adamlara 
muhtaçtır, buyurdu. Ba sözler hem profe
sörler hem talebe için bir esaı olmaıtur. 
Mektebin dokuz senelik bayatından kısaca 
bahsederken, Gazi'nin yeni hukuku tedris 
için yeni bir müessese lüzumuna dair emir-

}'cncrbalıçe dünkü nıaçı lerini muvaffakiyetle, isabetle tahakkuk et- ~!!'""'!!!!!!!!!!'!'!!!"!"""!!..,..!"""""'!'!!'!'~"!!!'!!!'!!'!!!!!!!!!!o..11!!!!!!!!!!!!!9 
l - 2 kaybetti. tiren Mabmat Esat Beyden bahsetmek çok ca bahsetmeie müsaade ediniı. Cemil Be. 

İstanbul, lS (A.A.) - fenerbahçe bu tabii olur. yin ilmi faaliyetinden azan andıyı h.ı... 
gün ikinci maçmı Yugoslavya ile oynadı. Ve Ankara fakültesinin Avrupa fakülte • liizam yok: yirmi sene zarfmdı lstaabal • 
2-1 kaybetti. Ba netiyce Yaıoılav takımı- leriyle boy ölçüıecek bir proırama malik da ve Ankarada mavaffakiyetli Ye parlala 
nm kuvvetsiz olmadıjw göstermekle bera- olmas1nda, profesörlerin munf f akiyetli bir tedrisatiyle, biyik, ciddi eserleriyle h•W 
ber bugün misafirlerin yüksek oyııadıklı • surette intihap edilmif olmasmdı, mektepte ve billaassa habka düvel salaasmdaki ele. 
rına da bir iıaret addedilemez. Bilakis Fe • laik ve inkılapçı ruhunun hakim olmaımdı 
nerbahçe ilk yanm saat zarfında belki cu- ilim hukukçu Mahmut Esat Beyin büyük 
madan bile güzel bir oyan çıkarımı ve bir- rolü vardır. 

rin vukafiyle, Cemil Bey, ancak memlekell

miz dahilindeki beynelmilel haknka divel 

naehafilinde ıerefli bir mevki kannmrı bir çok goller kaçırmasma makabil ancak bir Ankara fakültesi Büyük Dibi'nia bu 
sayı kaybetmiıtir. Fakat san lacivertliler m~ktebe yükletttiği yeni vaziyfeleri iyfa 
bundan sonra oyanlannı gevfftmiıler ve mi etmiı midir? Bu suale kati cenbı tarih ve
gfirlerin mütemadi favul yapmaları ken • recektir. fuör için iki ciltlik Lozan'ı yamuı olmali 
dilerini ıinirlendirmiftir. Biri serbest vuruı Fakat tarihle uğraıan bir adam sıfatiy- unutulmaz bir ıeref iinvamdır, liyakat l>ir· 
tan diğeri de güzel bir f11tla iki gol yemit- le tarihin vereceğini tahmin ettiğim cevabı hanıdır. Lozan'm ne kadar ciddi lnr ça111-
ler, oyunlarma nazaran bana çıkarmalan hulasa etmeğe müsaade ediniz. Ankara fa- mı mahsulü olduğuna her okuyan itinf e-
iycap ederken çıkaramamıılır ve yenilmiı- ku"'ltes'ı vaz'ıyf•ıı'nı' 'ımka"n dahilinde azami ..ı... 

arkadıtımızdır. Bir profesöri dinyaya la.o 

nıtmak için bir (Lozan) kafidir. Bir pro • 

terdir. ... der kanaatindeyim. Türk ırkı istiklal hn111 
muvaffakiyetle iyfa etıaipir. Açık söyliye • ve milli miicadele isimleriyle malim biti• 

Geçen günkii mağlubiyetleri Belgrat'ta biliriz. Yeni Türkiye' de gençlere yeni hu • 
pek fena tesir brrıkmıı olduğundan yugoı- knki telkinleri aııhyan yeni hukuki mües-
lavlann bu galebeyi kazanmak için bütün 1 · · k ı · kıla""'"t bir zihni se1e en, yem anan an ın ~ -
mevcudiyetleriyle çahftıklan, didiıtikleri 1 • h d • b k ka kar•ı mem .. .. .. yet e ıyıa e en, yem a a :r • 

goruluyordu. Bu behemehal kazanmak eme leket münenerlerine rağbet telkin eden Is- Cemil B. bu pnh epiloğm ilk miverriM. 
li oyuna çok asabi bir ıekle ıolunoı bitta - tınbal'iin milp darülfiinnna deii~ Anka- ilk miidekkikidir. 

alemin gözü önünde cihantümal ehemniy .. 

ti haiz fili destan yarattı. Lozıu mualaedetl 

bu flDh destanın ıanh bir hatimesidir. 

bii tebik azaı..ı sirat dipniif ve OJllll Ja-L k f-L!!ltesi olma .... •. D-..:- INa fa- Ba L..,, "k - • ı. __ .ı __ .. 11•w• • k betmitti n ma• aa• r- --.- .,.,. mevm ue1111e .._ 
pze •ınu ay r. kiikedea çıba talebem adedi 801 bdar: sonra da pekçok eserler yazılacaktır. Fa • 

Yugoslavya takımı saat 20.30 konvan- drr. Ba inkılapçı ıençler memlekette yenı . . .. .. • .. . . .. 
ıiyonel treniyle Belırata hareket etmi.t:r l"kk'I • • .. . 1 . I kat Cemıl Beyın goruılen kla11k ıoriı te-

~ ... · hukuki te a ı enn samıymı napr en o - .. . .. .. .. .. 
Hıareketten evel kafile reisi Fenerbahçe ku- duklan kadar da, inkılap ve ciimhuriyet e- lakkı olunacaktır. Sözuma bıtırmedea h • 
lübüne müracaat ederek Belgrat'tan aldığı saslannın da en ıaurla, en sadık hadimleri ce dokuz ıene zarf mda f akiilteyi filen ida • 
talimata istinaden iki maç yapmak üzere olmuılardrr. Bu fakülteden çıkan talebe re eden fakülte dekanı olan Cemil Ber, 
davet ettiğini resmen tebliğ etmiftir. Fe • cümhuriyetin yapması için çahpnayı bir dfn bahsetmek i,terim. Beyler, malimdar. 
nerbahçe daveti kabul etmekle beraber ta- milli ve vatani vaziyfe bilmiılerdir. Çiin- ki, bir müeıseıenin, matlup surette itleme • 
rih tespitini ıonrıJa brrakmıfbr. ltü fakültenin fİarı, talebeyi, ciddi mali • 

matla teçhiz etmekle iktifa etmeyip, talebe· 
Almanya'ya ne kadar yi, cümhuriyet ve inkılap müesseselerine 

yumurta ihraç edeceğiz. karı• ıam~miyet ve sadakat rolünde ter 
Tiirkofisten tei>lii edilmiftir: Temmuz bıye etmege çalıımak olmuıtar. 

f d Alllld1aya GI. S. A. ve GI S. Fakültemizin dokuz senelik hayatını 
ayı zır m ı k • d' b .. 
B. ımıflarmdın t 666 kental yumurta ithal l hulasa etti ten sonra fUD ı, ugun ·ıe~~ • 
edilebilecektir. Tafsilat için ofis fubeleri • fında toplandıinnız dekannnız Cemı .oe -

l"k dar odalara müracaat olunması. yiıı fakültemiz hayatındaki rolünden kııant ve a a a 

si, beklenilen verimi vermesi intizam, i1111-

bıt ve vaziyfetinashk esaslarına baihdır, 
Ankara fakültesinde dokuz sene zarfında 
bu üç esası temin eden en mühim imiller • 
den biri intizam ve inzıbatı seven, vuiyfe
~inaıhk niimuneıi olan Cemil Bey olmuftar, 
Muhterem Cemil Bey, büyüklerimiı sili ha
günden daha büyük vaıiyf eler iyf ası i(ia 
seçmiflerdir. Size yeni vaziyfenizde ma • 

' • 'affakiyet temenni ederiz. 

Vatanın uzak diyar 
)arından intibaları 
Zigana dağlarında 
akşam olurken. 

(Folo m•hcıbirimiı Ctmcıll 

Oaima ruban merbut kalacağınız bu 
fakültede hem okutanlar, hem okuyanlar 
isminizi daima hürmet ve minnetle zikre • 
dfceklerdir. Buradaki dokuz senelik faali • 
yetiniz bir insan için yüksek bir ıeref tef • 
kil edecek mahiyette cereyan etmiftir. SiH 
teıekkiir ederek ve yeni vaziyfeaizde .. • 
vaff ak olmanızı kalplerimizden temeui e' 

derek sözümii bitiriyorum.,, 
Sadri Makıadi Beyin natkandaa ...,. 

Cemil Bey kısa bir nutukla -bW. 
'ff hiitiiıa ırkadaflanu te,.üir et • 
mit, fakiiltedea aynldıimdu dola,. len • 

ıirüi hildirmiftir. 



Garpta fikir hareketleri. 
HlTI..ERClLlK NE ZAMAN VE NASIL DOGDU - BiR AMERJKA 

LIYA GÖRE ASYALI RUHU, HiNTLİ RUHU VE 
GANDl'DE HAKİM OLAN RUH ..• 

Paris'tt çıkanMercure de France mecmu fikirde olduğunu,, bildirdi; höyük maliyeci 
ası, M. Heiden tarafından neşrediltn ~ pek ferin servetlerini müsadereden vaıgtçti ve 
kıymetli bir eser olarak tanılan "Milli sos· bir taraftan tatili iıgale müsaade etti, diğer 
:yc.listlik tarihi,, ni ıa suretle halasa edi • taraftan da patronlara teminat vermeğe ça· 
)'OT lı!fı. Fakat, rakipleri arasmdaki miiııaferet 

Milli sosyalist fırkası 1918 de Bremen ona gayet mühim bir siyasi ittifak aktı fır· 
§ehrinde teıkil edilen "Adilane sulh amele satmı vermemi§ olsaydı programındaki bu 
komitesi,, nin Mür.ih şubesinde doğdu. Ko· değiıiklikler fırkasının dağılmasına mani ola 
rnite azasının yekiinu tahminen yüz. bin ki· mıyacaktı. Bciyük araz.inin çiftçilere dağıtıl
Jİden,, Münih §ubesinin aza adedi de kırk • ması hakkında bir plan bazrrlıyao ceneral 
tan fazla değildi. Bu şubenin riyaseti Drex- Fon Scbleiher, bu tasavvuru ile, reis Hinden 
ler isminde bir amele tarafından deruhte e- burg'un oğlu miralay Fon Hindenbarg'a 
dilmiş bulunuyordu. Drexler, ihtilalden son kendine düım.an etti. Miralay, Fon Şlay
ra komitenin vazifesi kalmadığını görünce her'in meclisi f esbetmek hususundaki talebi 
şubesini bir "Alman amele fırkası,, "kline ni reddettirdi. O vakit Şlayher, bu muvaffa 
ifrağ etti. Bu fırkanın idaresi altı kişilik bir kiyetsiz.liğinin asıl amili olduğunu zannetti· 
heyete tevdi olunda ve propaganda iıine de ği Fon Papen'i hapsettirmeğe karar verdi. 
G. Feder memur edildi. O sıralarda Bavye· Potsdam garnizon kıtalarmm yapacağı teza
ra ordusunun ikinci piyade alayında "siya. hürat bu teşebbüse vesiyle te§kil eyliyecek· 
si muallim zabitliği,, eden Hitler, bu Feder· ti. O sıralarda gene Fon Şlayber'i devirmek 
in bir konferansını dinlemiş ve fevkalade be ve iktidar mevkiine geçmek için Hitler, Fon 
ğenınişti. Bu konferanstan sonradır ki Hit- Papen ve Hugenberg arasmda miiz.akere ce 
lcı fırkaya kaydedilmiş ve idare heyetinin reyan ediyordu. Bitler başvekil olmak ve 
yedinci azası olmuştur. 1919 teşrinievelin. meclisi feshetmek istiyor, Hugenberg de 
de ilk nutkunu söylemiş ve bu tarihte, takip milli sosyalistlerin mürakahe ve tahakkümü 
edeceği yolu tayin etmiştir. altmda yapılacak intihabatın netiycesinden 

Hitler ,nisan 1920 de alman ordusun. endine ettiği için bu teklifi kahal etmek is 
.tan çıkarak bütün faaliyetini fırkanın pro· temiyordu. Fon Papen'in tevkifi tasavvuru, 
pagandacıhğma hasretmeğe haıladr. Fırka· müıakeratm akim kalacağını ve reis Hmden 
nın toplantılarda "sükun ve inzıbatı temine bnrg'un başvekaleti Fon ~apeo'e vermek is 
me~or adamlar vardı. Eylul 1920 de tediği esnada ıayi oldu. Üç şahım müteka-

H:.ı b,, ı h'' kıt ı ki' 'fragw bil müsaadatta bulunmaları kararlaıtırıldı. u er un an ucum a an ıe me ı 

etti. Bu hücum kıtalannın esas vazifesi mu· Hıtler, intihabat netiycesi ne olursa olsun 
L ı·r f k ·· ı t ı t ı 1 bo teıkili tasavvur edilen kabine azasının ki -aa ı ır a ve zumre er op an ı arın z • 

kt milen mevkilerini muhafaza edeceklerine ma ı. 

iair namus üzerine söz verdi. Bunun üzerine 

- 30 kanunusani 1933 - Hitler ve Foo 
Papen reisicümhurun huzuruna giderek 
"milli temerküz.,, ün bir emri vaki olduğunu 
bildirdiler. O zaman Hindenburg, Hitler'i 
baJVekil tayin etmeğe razı oldu. Hitler'in, 

mri altına geçirdiği elli bin ıabıh 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

...tanhda bire~· barbar millet olan bu garp 
lnara kendisini faik bilen ırkların isyanıdır. 
Biz, medeniyetimizin, ıarkm hiç bir hususta 
üstün gelemiyeceği bir fikri ve ruhi tekamül 
eseri olduğuna kaniiz. Fakat ~ark onun yal
nız, kendi nazarında aşağı addedilen maddi 
şeklini görür. Ruhumuz münhasıran maddi 
obaydı vücuda getirmekliğimize imkan ol -
mıyan aletlerle tabiatm kuvetlerini muraka 
be altında bulunduruyoruz. Ticaret teşkila 
tnnızla askeri kuvvetlerimizin arkasında 

saklı bulanan bu hakikati prk keJf edemedi. 
Bu sebeptendir ki ıarkrn eo kıymetli dimağ 
ları dahi garp medeniyetinin hakiki mahiye 
tini bilmezler. 

Asyalı şahsi kıymetimizi takdir eder fa. 
kat terakkiyatrmızdaki sahteliklerden nefret 
eder. Biz, ooun nazarında vekar ve temkin
den mahrum insanlarız. 

Şark ile garp arasında feci bir vaziyette 
kalan bir memleket de Hindistan' dır Vakur, 
mağrur, hassas ve irfan sahibi olan hintliler 
hem kuvvetli hem de kendilerine nispetle 
daha az hassas olan İngilizlerle daimi temas 
halindedirler. 

Gandi, hint ırkının bir timsalidir. Bunun 

içindir ki hintliler Gandi'ye bir ilah gibi ta· 

pımrlar. Gandi, ecnebi terbiyesi ve tecrübe 

lfri sayesinde kollanmasmı öğrendiği malz.e 

me ile saflık, akıl ve mantık ve teaztla karı 

,ık bir bina kurdu. Bu binanın karıısında 
hayret etmemek mümkün değildir. 

Gandi'nin ruhu mıknatısi bir mahiyeti 

hnizdir: zira edile) serdinde hakiki bir üstat 

olmakla beraber ıuurlu bir mantık yolu ta

kip etmez. Gandi'yi hareket ettiren ve süs

leyen birkaç bin senelik milletin "ırki ha

fıza kuvveti,, dir. Bnnu, Gandi'nin, yazıla

rından daha vazıh olan ef al ve harekatında 

daha iyi görmek kabil... Gandi, ingiJiz men 
r.ucatını boykot etmek lüzumunu mantıkla 
ispat edebilir. Fakat daha ehemmiyetli olan 
nokta "ırki hafıza kuvveti,, nin, garp ter· 
b:yesinin rahat kisvesini yırtmıı ve o vunnak 
bilmezse de buna mukabil ilanihaye taham· 

ınül etmesini bilir bir ırkın tabii hareket 
tarzını bulmu~ olmasıdır. 

Açlık grevi de aynı mahiyettedir. En es-

16 TEMMUZ 1934 PAZAR~ 

Yabancı postası. 

Almanya' da kadın. 
"Bu yazı, Amerika' da intiıar eden T o· 

d:ıy mecmuasında çıkmı§lır. Muharriri Hit· 
Jer rejiminden evel ve sonra altı sene ka· 
dar Almanya'da otunnuı olan amerikan ga 
zetecileriuden Miryam Bird isimli kadın· 
dır.,, 

Almanya' daki yeni rejim kadını eve sev
ketmek istiyor. Bununla birlikte erkeğin de 
evde faz.la kalma11 alman ırkının seciyesiy
le telif edilemez addedilmektdir. Zira Prof. 
Alfred Baumler'in dediğine göre ev bayatı 
bir genci barba değil, cemiyete hazırlar. 
Bu itibarla Berllıı salonları bir delikanlı 
için tehlikeli addolunuyor; zira kanaat edi
liyor ki delikanlı daha f arkmda olmadan 
etrafını alan kızlar, onu sulhçu yapıver
mektedir. Bu itibarla üçüncü Rayh hüldi
meti, erkeğin cinsi için evleri ve salonlan 
d<'ğil, açık hava kampları daha münasip bir 
içtima yeri görmek emelindedir. 

Bu dava Nazilerin büyük bir teyit ve 
miizabaretine mazhar olmaktadır. Bu mev
zu üzerinde propagan nazırı Göhbels de -
miştir ki: 

"Biz Naziler, kadını umumi hayatm 
haricine çıkardık. Çünkü tabiat, kadmı a
çıkta değil, dört duvar içerisinde yaııyabi
lecek kabiliyette yaratmııtır.,, 

Bu itibarla alman kadınından Alman· 
ya'da beklenen şey, oğullarının tahsil ve ter 
biyesini babalara bırakıp, kendisi onu harp 
Srlhalarında kahramanlık edecek bir ruh ve 
seciyedc yetiıtirmektir. 

Bu noktai nazar, alman kadınları ara
sında da akisler uyandırmı~tır. Alman ka
dm muharrirlerinden Guida Diehl, "Die De· 
utscbe frau,, mecmuasında yazdığ ıbir ma
hlcde diyor ki: 

"Hakiki alman kadını mücadelecidir, 
analık muhabbetinden dolayı mücadeleci
dir.,, 

Bir kadmm erkeğine mütevaz.iane hiz
met etmek, onu büyük masraflara sokma· 
mı=.k suretiyle mücadele yolunda yardım 

edebileceği kanaati !!akimdir. 

felaketi bu kadınla, onun vaktinin fasla 
kısmını evde rahat Te huzur içinde geçiılf 
d<ı harp ve talim ıahasma uğramıyan kod" 
sı yüz.ünden Almanya'nm ba§ma gelmiflir· 

Nazi'lerin izdivacı çoğaltmak amı " 
emelinde olmalan askeri bir zaıuret 1" 
zünden doğmaktadır. Almanların kadmı"' 
uayi makinesinden ayırmaları ve korta~ 
ları Larp makinesine faydası dokuaml" 
i~dir. 

Von Papen'in geçen ilkbahar mevsiı:nlr 
de söylediği bir nutukta dediği için Almaıt" 
ya'da kadınlardan fazla çocuk doğurnıalr 
rını istemek harp meydanlannı daha mii,. 
pet bir hale koymak içindir. 

Ziraat nazın, yazdığı bir kitapta alma• 
kızlarının halis Toton ırkmdan olmalarlt 
bünyece te§ekkülleri, ne kadar gürLüı. al
man muharibi doğurabilecekleri bakımıo
dan üç grupa taksimini ileri sürüyordu. 

Bunları niçinde en eyi grup, Nazi lider
lerine tahsis olunacaktır. Bunların iyza .. 
müşkül değildir. Nazi liderlerinden çoğu 
)'a Adolf Hitler gibi bekardır, yahut me•• 
lekçe asker oldukları için bunun haricinh 
herhangi içtimai bir işle uğrapnak fınatJo 
uı bulamamıılardır. 

Naziler feministlik aleyhtan değillerdir 
ama herhalde kadm ırkının aleyhindedirler. 
Naz.ilerin bu vaziyeti her smıf kadınlar üze
rinde tesir göstermel.1en hali kalmamakta• 
dır. 

Almanya' da kadınlar, birçok iılerdeJI 
çıkanlmıılar ve Hitler'le Göring'in riyased 
altmda kadınlara iş vermemek hususunda 
te,Jebhüsata giriıcn bir grup te§ekkül el· 
mittir. Bir siipiirge henüz ortalığı tamamİJ
le süpiirmüı değildir. Bazı mesleklerde tek 
tük kadınlara tesadüf olunabiliyor. BerliD
de hali çalı~an beı, altı kadın gazeteci vat 
dır. Fakat erkek meslektaşlan bunlara mat 
buat kulübünü kapalı tutuyorlar .. Tababet 
yapan birkaç kadın doktor da var, fakat 
dcktorlar mecmuası, bunlar aleyhinde bit 
hayli neıriyat yapıyor. 

Aynı senenin nihayetinde fırka azası üç 
biıı kişiyi bnlmuJfu. Hitler'i, nüfuzundan do 
layı kıskanan idare heyeti az.ası temmuz 
1921 de, Hitler'in bir gaybubet z.amanmdaa 
iitifade ederek idare heyetini Münib'tea Ber 
)in' e nakletmeğe karar verdi. Bunun üz.erin· 
ne Hitler, fırkadan çekildiğini bildirdi. Fa
kat çekilmesine mani olmak için kendisine 
fırkanın birinci reisliği verildi ve Drexler 
fahri reis olarak kaldı. 

Fırka, 25 şubat 1920 tarihinde 25 mad 
., lik bir program kabul etmişti. Bitler, bu 
progrnmm birinci maddesi olarak "Büyük 
Almanya,, nm teşkili esasını kabul ettirmiş· 

ti; fırka, diğer taraftan, programın 3 ön • 
cü maddeJ;ini tayyctmiş, daha doğrusu har· 
fi yen icrasından feragat eylemiş ve müıtem 
lekecilik meselesini imparatorluğun ıarka 

&loğru inki~af ı lehinde ter ketmişti. Son mad· 
de de kuvvetli bir merkezi hühiimet ihdası 
mevzuubahstı. Hitler bunun tahakkukuna 
çalışacaktı. Bidayette, bizzat iktidar mevkii
nP. geçmek istemediği anlaıılıyor; 1923 te 
bile henüz Ludendorf peyrevlik etmekle ik
tifa etti. Teşrinisani 1923 te Ludendorfun 
isyan teşebbüsüne iştirak etmesi üzerine beş 
senP- kalebentliğe mahkUm edildi fakat on 
a)' sonra affolunarek hapisten çıktı.Bu es • 
nada Lcdendorf'la arası açılmış, fırkası da
eılmıJtı. Fırkayı gene toplamağa çalıştı. Fa
kat bu iş pek yavaş yürüdü; çünkü Hitler 
art•k ke.ndi hesabına çalışm1'k istiyor ,.P La 
nuniçin tab'an itaata meyyal olmıyanları ya 
itaala mecbur etmek, yahut fırkAdan Ç!kar • 
mak iktiza eyliyordu. 1926 senesi ba~!ar.n· 
dr fırka azasının yekunu 30.000 i f.-lınu! 

olma'da beraber bu aza ikinci derecede reis 
Jere ta i bulunuyor, Bitler ise bunlara lüzu 
ınmu kııdar emniyet edemiyordu. Frkanm 
'ki senede temin etti~ı ioki~af sayP.~·n 1e 
1928 umumi intiJ.abatındll 807.000 rey al
dı ve on iki mPbasu seçildi (fakat 1924 in 
ti'1abrtmda 32 mebus vermi;ti). Bunu la 
kip eden ~:; t sene içinde dnrrn"dan yapılan 
pro"""~nda. fırl;aya evini 1930 intihabatın 
da 1O7 mebus temin etti. 

yedek memurlariyle tesis ettiği tedhiı siya - ki zamanlardanberi borçlusundan parasını 
seti sayesinde temmuz 1932 de 230 iken alamıyan bir hintli, kapısının önüne yatar 

aynı senenin teşrinisanisinde 1 ~6 ya diiş - ve l<endisini nçlıktan öldürürdü. Bu usul 

mü§ olan milli sosyalist mebuslarının adedi Hindistan'da bala tatbik edilmekte olup ek 
288 e çıktı. Fakat bu adet, yeldinu 81 i bu 

Guida'ya naz.aran "asil bir Nazi kadını 
r.üslü püslii elbiseler geyip, ziynetler takın· 
maz.,, Zira bu süsler, bu göz alan ziynetler 
vazife ve talim halinde bulunan bir çavu· 

şun gözünü vazifesinden ayınnağa sebep 
olabilir . 

Kadınala erkek arasındaki rekabete bir 
kaynak vazifesini gören mekteplerde bd 
rekabetin önüne geçilmiıtir. Çünkü imkitı 

nisbetinde muhtelit tedrisat yapan mekteJJ4' 
ler kaldrrı!mıştır. Kızlar ekseriyetle kendi· 
)erine mahsus mekteplerde tehsil g-rüyor· 
la:: ve Prusya kültür nazınnm bir beyana· 
tında söylediği gibi bu mekteplerde ğır ve 
zor derslerden ziyade kadmhrm vücutlarl" 
nı ve sıhhatlerini düzeltecek derslere eheın· 
miyet verilmektedir. 

Milli sosyalistlik bu zafer sayesinde bü 
yük bir sağc .. nah fırkası olmuştu. Ekseriyeti 
kecd!ne celbi kolaylafbrmak maksadiyle 
Hitler, proJ.Tramını değİftirdi. Uzun müddet 
Almanya'nm esaslı siyaseti Fransa,yı orta· 
dan kaldınmık olacağını iylan ettikten sonra 
"Al:.nanya'da, Fransa ile anlaşmak istemi -
yen kimse bulunmadığını ve l<endisi de bu 

lan komünist mebuslar hesaba katılmasa bi 
iP. geniş salahiyet verilmesi hususunda bir 
kanun çıkartmak için kafi değildi. Bu sebep 
ten Hitler merkez. fırkasiyle üz.akereye gi 
riıerek kilise hukukunun tahdit edilmiyece • 
ğini ve kilisenin devletle münasebetlerinde 
hiç bir değişiklik olmıyacağını taahhüt eyle
di. Merkez fırkası da bunun üzerine geniş sa 
lahiyet kanununu kabul etti. Fakat 21 ve 
t'2 haziranda hüı:um lutalan merkez fırkası 
ııın ve milli alman fırkasının bütün Alman· 
ya,daki ıubelerine hücum ettiler. Hugenberg 
reisicümhur Hi.ndenburg'a müracaat etti. Fa 
hat reis, Neudeck'teki malikanesinde bolu -
nuyor ve hücum kıtaatı kimseyi yaklaıtınnı· 
yordu. 

Hugenberg 27 haziran tarihinde istifa ı 

etti. ertesi günü Hitler, milli alman fırkası
nın feshini kararlaştırdı. 5 temmuzda da 
merkez fırkası f esh kararını biuat verdi. 

Garplıların, kendi alemlerinden başka 
ôlemlue mensup insanlarda ~ bilhassa As 
yaldarda muammalı bir rah lar:zetmeleri ka 
dar gülünç bir şey tasaooar edilir mi? Hele 
o muammayı ltt1.lil etmeğe, ke§ldmeğe kal 
lıı~trkları vakit psikoloji sahasında ne tahal 
acemiliklere düştüklerini anlamak için Ame 
rlka' da Boston' da çıkan Atlantic mecmua -
sında neşredilen bir makalede asyalı raluı -
an fD tarif teşebbüsünü okuyalım. Makale 

sahibi larkma vaTmaksızm garplılar hesabı 
r.a cürüm iytira(ında da bulonııyor: 

Garplı dimağlar için Asya daima bir hay 
ret membaı oldu. Disraeli, "Asya muamma 
smdan,, bahsederdi. Fakat JÜ senelik te -
mas ve gayret netiycesinde Asya, gözümüz 
dr. daha ziyade vuzuh peyda ediyor • Daha 
anlamadığımız. haz.ı §eyler tanı da Asya'yı 
11önneğe ve anlamağa başlıyoruz. 

Şarklıların garplılara karfl isyanı, na -

Hitler'le birlikte inanılıyor ki impara· 
torluk Almanyası hnzırlıksızlık yüzünden 
mn[!IUhiyete uğramıştır ve bu, istikbalde 
lı'lcrar etmemelidir. 

s"riya müessirdir. Çünkü hu suretle ölen bir 

adamın heyulasından korkmıyacak hintli 
pek azdır. Gandi,nin dimağı bu iptidai zafer 
lerden pek uzak bulunduğu muhal•kaldır; 
fakat onların, kendisini gayrı şuuri olarah 
ef al ve harehatında sevk ve idare etmedil• 
ini iddia edilebilir mi? 

Prof. Baumler'e göre kadının vücuda 
rretirdiği nisai kültür, edebiyat, ti)·atro, re
sim ve fende kendisini göstermiıtir. 1918 

Prusya'da hu sene birçol< kızlar kolleje 
girmeğe hazırlanmış oldukları halde kültür 

·- -·-- -·--

Cümhuriyet Merkez Bankasının 12Temmuz1934 vaziyeti 
il 
il 

1 

AKTiF 

Kasa: 
Altın: Safi Kgr. 

Banknot 
Ufaldık 

13.214,696 

Dahildeki Muhahtrler: 
Albn: Safi Kgr. 1.788,024 
Tiirk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

Albn: Safi Kgr. 3.745,128 
Altına tahnli kabil Serbest 

1 dövizler. 

Hazine T ahvillP.rİ: 

LiRA 

18.587.567,17 
16.492.606,-

694.932,48 

2.515.004,-
632.318,21 

S.267.833,78 

4.S94.41G,85 

Deruhte edilen evrakı nakli-
ye kaqılığı 158.748.563.-

Kanunun 6 ve 8 inci mdaddt 9.484.929,72 
!erine tevfikan vaki tc iyat ı---·---ı 

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve T ahvilit cüzdanı: 

1
, Esham ve tabril&t: DttUh • 

le edilen enakı nakdiye 
karıılıit (itibari kıymetle) 
Es1ıam n Tahvilat 

I
Altm ve Döviz üzerine avan~ 

t Hissedarlar: 

Muhtelif:. 

3.826.310,-
2.443.333,52 

27.627 .370,22 
3.482.635,57 

Yekôn 

' LiRA 

35.775.lOS,65 

3.147.322,21 

9.8G2.2S0,63 

14:>.263.633,28 

G.269.673,52 

31.110.006,79 

157.473,72 
4.500.000,-

9.372. 762,96 

249.458.228,76 

PASif 
LiRA 1 \!P_o\ 

Sermaye: 1s.ooo.ooo,-

ihtiyat Akçesi: '63.914,30 

. 
T edaviildeki Banknotlar: 

Duuhte edilen evrakı nakliye 158.748.563.-

Kanunun 6 •e 8 inci madde-
9.484.929,72 !erine tevfikan nki tediyat. 

Deruhte edilen evrakı nakti • 
ye bak.iyesi. 149.263.633,28 
Karıılığı tamamen ahın ola· 

8.6S8.000-rak tedavüle nıedilen 
1S7.9Sl.633,2B 

Türk Lirası Mevduatı: 

Vadesiz 22.698.318,78 

Videli -.- 22.698.318,78 

Döviz Mevduatı: 

Viaeaıa 8.154.865,82 
Vadeli l..667.310,87 9.822.17&,69 

Muhtelif: 43.32Z.18S,1l 

Yekôn 249.45sns_ı? 
. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddio/05 1/2 -Altmüıerineavanı.o/c4 1 / 1 
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reni kiuıplar 
Loit Cor'cun harp hatırası 

masalları. 

Siirt - Bitli~ yolu. 
Sürt, 15 (A.A.) - Siirt ile Bitlia ıra. 

smda yeni yapılmakta olan yol hakkı.la .. 
rÜ!mek üze.re Muı valisi Milat Be, Sür* 
gclmiıtir. 

Çankırı 

lliın yalmz meık ile olmu. Jlim için 
ber ftyden eni aık lizmıdır; feragat li
zımdır. 1limde aıkı olm.ıyu adam göı bo
Jacdığa çdmuı demektir. Binaenaleyh o 
nevi insanlum yegane gayesi kendisini 
ilim göstermeğe çalıJ111aktır. feragati bi
le. ve ııkı olan bir ilim miatesihi her tir • 
lii müıkilat içinde, ber türlü yoksulluk 
İ~iade çalıpna1m1 da bilir. Zaten o nevi in
ıaalar için hayat pahasına dahi olaa ilim
den aynlmak mümkiıı müdir 1 

Bana bu sahrlan yazdıran, Ali Dehri 
Beyin yukarda ismini koyduğum eseridir. 
Bu eser bana profesör Pastinski'yi hatır
lattı. Macaristan' da bir ihtiyar ilim tanır
.11111. Bu ihtiyar pek uygun olnuyu odacı
iıuda oturur, en fena ıeraiti hayıtiyeyi ıii 
rer; boğumdan ve hayabndan keserek 
liirk lagıtini tab için para biriktirirdi. Hal
Luki ilimle ağrapnasa aldıfı tekait aylığı 
kendisini mükemmelen Ye müreffehen re-

nazırı sade bin kıza müsaade etmiıtir. Bo
lla mukabil 1 O bin erkek ~oaığu ginniıtir. 
htikbalde bu kadarına bile müsaade edil
DJİyecektir. Bu müsaadeyi alabilmek için 
kızlar arasında büyük bir mücadele ve re
kabet haı gösternüıtir. 

Kadınların vücutlarını sağlamlaştıra

cak ve vatanperverlik duygularına kuvvet 
•erecek derecede tahsil ile iktifa etmeleri 
fikri hakimdir. 

Yeni çıkan miraa kanananda kadından 
tevarüs hakkını nezeden maddeler vardır. 

Yeni rejim eğlence kadmlarını hile birçok 
kayıtlara tabi tutuyor. 

ladıalar üzerine sof uca takyitler konu
hıyor. Hatta kadınların valsten Laıka bir 
tlanı oynamaları da kanuni addolunD1Jfor. 
Kııd.larm fazla renkli, cicili bicili elbiseler 
giymeleri bir nevi franm dostluğu telakki 
elumyor. En ziyade giyilen kıyafet kahve 
rengi sade Lir ke.tiimdir. 

Her - bar aı..a. balan .. nzi
yeti kabul etmif görünüyorlarsa da Bitler 
rejimi albnda bulunan kadınlar merhamet 
edilecek haldedirler. 

Zengin kad lar, Bitler partisi -
r.e pıra vermektedirler ve son intihabatta 
Hitler'e erkeklerden fazla lmdınlarm rey 
verdi wi anlaıılmıştır. 

119 senesinde tamamiyle açılıp saçılan 
luıdmlarm bugün bu kadar sıkı altma gir
ınesi serbest bayat taraftarlarmm canını Si· 

lnyor. 
Vilhelm ıamanmda kadm için iç (K) 

~ardı: 

linder, (çocuk) Kırcbe, (kilise). Kiic
lae (mu fak). 

Simdi bu üç (K) ortadan kılbu,, bir 
le'k X kalmıştır: 

krill? (hJ\rp.) 

Toplıyan: Ali Dehri 
Çankırı mntboosı 1933 

çindirebilirdi. f ıkat içinde ilim afla tap • 
yan bu ıdamm ölünciye kadar ilimle i§li
gal etmemesine imkin var mıdır 1 ... Bina
enaleyh ba muhterem ihtiyar da miikeıa -
mel bir evde oturacaima bir tek yatakla 
bir tek masa Ye bir tek kırık saadalyeden 
ibaret olu daraak bir odada ohmu, en 
mükemmel ve mükellef olarak yemek Jİ· 
ytbileceği halde amelelerin duam ettiii 
kuytu ve küçük lokantalarda yer; bu 111 -

ntle tiirkçe lugat kitıbmı neır isin para 
arttmrdı. Feragatin timsali olarak her za

man habrladığmı bu kıymetli ihliyarm ge 
çen sene İstanbul' a gelip ucuz matbaa ara 
d:ğmı, oradan da Birat'ı gittiğini ifittim. 
Yırtık elbiseltt içinde fakir bir ameleden 
daha basit bir bayat geçiren bu ihtiyar fe
ngatiu nasıl bir timsali ise Ali Dehri Be
yin ba eseri de feragatin o derece bir tim
sali addolunabilir. 

Berbat bir tab, bir bikiyeıün dizildiği 
pantolarla diğerininki tamuaiyle ba,ka 
ve fena bir kağıt üzerine basılan bu eser 
ne kadar fedakirlıklarla çıkınlınıı olduğu 
uu yeknazarda gösterebiliyor. 

Bu vadide mütemadiyen ~lııan ve 
cidden müsmir mesailer vücude getiren 
1 alit Beyin de bu işte el emeği olduğu an 
laplıyor. Mokaddemeyi T a1at Bey yazmıı· 
tıı. Esasen bu masallar evefce Çankırı' da 
neırolanan "doygu,, gazetesinde ~mıftı. 

Masallanmızda eski iytikatlal'IB, idet
lerin ve daha sair birsel< noktalarm ideri 
ni bulmak mimkündür. Binaenaleyh bu
larnt toplanarak bir an evel nepi ıarari • 
dir. Ali Dehri Bey de hissesine düfU vui
f eyi pek mükemmel bir surette Ye büyük 
'1ir ceht sarf ederek yaptığından kendisini 
candan tebrik ederiz. 

Bu eski metinlere istinat eden masallar 
ela hazan son derece mühim kelimelere de 
tesadüf edilmektedir; ki bu kelimeler 
eftlce Dede Kerimi kitabımda ela bllaml
makta idi. 

Dehri Bey bazı yerleri okmkea laer ae 
dense mürettip hatası olarak aynı tam ta
kip etmemektedir. Bazı yerde ''et6,, bazı 
yerde de "itti,, diye okuduğu kelime 
,. eyitti,, olması iycap eder zaıumıdayım. 

Bazan da metni aynen naklederken manası 
"'alum olmıyan yahut oknyanlırca mana
sı bilinmemesi ihtimali ol sözleri iyzah 
etmiş olsalardı çok eyi olurdu. 

Sayfa 11 de bir ''koçu,, sözü geçmek· 
tedir. Dehri Bey buna "göç,, zannetmekte 
ise de bu zan yerinde olmasa rerek; ~Ün· 
ki bu kelime araba manasmı relir Ye me
tinde de vazdıan görülüyor ki ha manada 
kullanılmıştır. 

~ri11 uma bir tahlile ihtiyacı oldup 
ou n ha hassala etraflı tetkiklere lüzum 
t.,.sıl olmakta oldniuu, kitaptaki birçok 

Loit Corc'an harp hatıratı hiç şüphe yok 
ki kütüphaneler için kıymetli hir eserdir. 

Barba tekaddüm eden sekiz on senelik 
dtvri kısaca toplayan fasılda bir çok mesele 
lere, hadiselere ve mevzulara temas edil -
mekte ve bunlar hakkmda fikir edinecek 
kadar malin.at verilmektedir. 

Dünya barbmın baılang1a parçası başlı 
bapna istifadeli olacak ~kilde 11ralanmıJ 
ve Lord Grey için yazdıkları ise biiyik harp 
tarihi ve menıeleri üzerinde çalııanlara isti
fadeli o1acak tekilde tertip edilnıiıtir. 

Loit Corc'un hntrratmm her sayıfasmı 
dolduran bu faydalı malômatm bellibaılı 
vasfı bütün lngiltere ve Fransa'yı saran ka
rı1ıklrğı, otorite noksanını canlandırmasıdır. 

Frenç'in, çok büyük asker denen fakat 
kanaatimce ancak müstemlekeci bir vali o
lan Kiçner'in, Robertson'un, Jofr'ın ... ve 
daha bir sıra baı geçinmi~ insanların karar 
sızl klarmı, affır da olsa söylemeli, liyaht
ıızliklerini görmek için Loit Corç'un hatıra
tı herhalde o konmalıdır. 

Kısa bir harp tecrübesi geçirdikten ve 
Fransa cephesinin hiç değişmeden yalnız in 
san yutan vaziyetini kavradıktan sonra 
Loit Corç'un zafer ve muvaffakiyet bakı
mından yaptığı teklifleri takdir etmemek 
elden gelmez. Harbı bitirmek için merkezi 
devletlerin zayıf taraflarına hücum etmeniu 
zaruret olduğunu söyliyerek baıvekile yap
tığı teklif pek mahiranedir. Fakat bu teklife 
~elilik diyen Robertson'a verdiP.i cevap her 
alde daha çok mahirane sayılabilir. 

Polemik edebiyatın keskin esr ""' gör· 
m~_k için lritaptan !U parçnyı alıyorum: 

aokt lar sarahaten göstermektedir. AJtmcı 
ıayıfada bir "suya kurban kesme,,de11 
bahsedilmektedir ki bu adet soa derece 
111iihimdir. Eski türk iytikatlannın bakiye
si olan bu adeti bugünkü orta Asya ka
vimlerinde hatta Ural kavimleri arasında 
da görmekteyiz. Ural kavimlerinin bazılan 
suya insan dahi kurban etmekte idiler. Bu 
adetin izlerini b zı rus ve fin alimleri güç 
hal ile bnlabilmi1lerdir. Bu hususta Kro· 
hn'an çok kıymetli bir kitabı da vardır. 
Bu adetin bir izi olmak üzere yağmur yağ 
m;ısı için suya insan kafa tasının konuldu
fiunu biz de geçen sene halkevi namına 
vaptığımız bir köy tetkikinde lesbit ettik. 

Velhasıl bütün masallarım z, halk bil
gilerine ait her nevi malzeme ortaya ko
nursa bun•nrı işlemek ve mühim neticeler 
elde etmek imkanı vardır. Dehri Bey bö -
yük f edal•arlıklarfa miitevazıane çalqarak 
iıstüne düsen vazifesini yapmlflır. Binaen 
aleyh Dehrl 3eyi tebrik ederken diğer 
gençlerimizin de aynı sahada yüriimelerini 
hararetle tavsiye ederiz. Halkevlerinin dil, 
edebiyat ve tarih komites'yle köycülük fU· 

heleri bu meselelerle de uğraprlarsa mii
biın bakiykatler ye ilmi 11eticeler elde edi

leceği Jiiphesizdir. 
Hiiseyiıa Na.Jı. 

Loit Corç "salim bir sevkulceyşin pren
sipleri hakkında kabineyi tenvir etmek öze 
re tevdi ettiği memorandumanlarmdan birin 
de, Sir Vilyam Roberston ıunları yazıyor· 
du: 

"Htrhangi bir divane, bizim ndicti ka· 
tiye noktasından Fazla kavvetli olamıyacağı 
mızı anlıyabilir.,, dedikten sonra J(iyle söy
lemektedir: Bir bayağılık olmak için, bu mü 
1abazat her ıeyi ihtiva ediyor. Sonra devam 
la "Fakat, lıtrlıangi bir akıllı neticei katiye 
noktasının, diipnanı mağlup etmek için en 
iyi talihe malik olacaiımız nbkta bulundu
ğuna anlayabilir ve lıerlıangi bir deli de en 
~ok müıkülatlı karıılaıacağı yeri kati bir 
karar ile harp yeri olarak intihap eder. Ay 
ııı zamanda lıer deli bilir ki neticei katiye 
hiicumu, neticei katiye inmda yapılmak Ja
umdır ..... ,, 

Hulasa, arada bir edebiyat ve üslôp far 
lu bulunmakla beraber aynen tercüme etti
ğim bu satırlar, Robertson'a karşı haklı ola 
rak yaptığı mukabil hücumların güzelliğini 
göstermektedir. 

Bununla beraber Loit Corç, Balkanlarda 
bi rcephe yapmak hususundaki muannidane 
tasavvur ve tekliflerine karıı koyan Robet
son'a ve öteki kumandanlara gene dürüst 
davranır. 

''Hangi kumandan iine yayılmıı siperle 
rin az çok hoJBltılmasma yahut ihtiyntları -
nın azaltılmasma naz gösterebilir ve hangi 
komandan kendisine verilen fazla bir kuv
veti. böyle çetin bir cephede lüzumsuz gör
mek cüretinde balonabilir.ıt diye bunlara 
lıM vermeğe uğraşır. 

Habralmm her tarafında üzerinde, ~'ll1l 
lacak, istifade ile tekrar tekrar okunacak 
yerlere rastlan?.. Fakat, Çanakkale llareki.
tmdan Ye iytilaf b'fftlleriain hezimetinden 
bahsederken, manffak olmuı kahraman bir 
lmvvctr. karp kullandığı iki kelimeyi bir tür 
lü aff edememekteyim. 

İytilaf devletlerinin daima geç kaldık
larından açıkça ağlanırken n bunun önüae 
geçemediğini söylerken "yavaş ve tembel 
türkün,, yarışı daima kazandı;- ft kop 
direğine daima ingilizlenlea eni ıeldiiJllİ 
söylemesi oldukça priptir. Tiril temi.el n 
yavaf ise ona geçemiyenler lterhalde daha 
çahıkan ve hızh değillerdir. 

laldı ki, loit Corç tirkiia çok çalııka• 
ve pek çok hızlı oldağuna görmek isin 1918 
den 1934 e kadar kifi derecede çok za -
mam yapmıJ ve bir sirii hadiseler ve haki 
katlerle karıılapnıJlır. 

Bana öyle geliyor ki ihtiva ettiği vesiy
kalar iytibariyle luymdli olan n o ıamaa 
herulde cenal bir ıekiya sahip bolunmuı 
olan Loit Corç'tı, ne d:mdi bilemem, ıcaba 
şimdi ihtiyarlık atehi mi hud oldu 1 ! .. 

Loit Corç habrah ile dünya harbı tarihi 
ne hizmet etmiı oluyor, fakat pruı malaak 
kak ki kullandığı ba iki kelime ile de p:ru
kirlıimm ispatım yuatmqtır. 

ŞA~IR HAZIM 

İthali menedilen mecmua. 
Türkiye aleyhiade neıriyat..._ dola· 

yı Jösiii partHt meaaua11a111 -:ıtt 
miıe ithali ve mewutlarıa topla 

Heyeti vekilece kararlapnıfhr. 

Yurdun 18 inci sayısı. 
Cümhuriyet Halk Fırkasum 15 aiıwle 

bir çıkanp köylere paruız yolladljı 
YURT gazetesinin ou aekizinci sayası çds
mııhr. Köylerde düiün yapmak ipa faıla 
para sarf edilmesiyle mücadele edm lau sa
yı, bu mevmu birçok resimler ve reliımll 
bir hikaye ile de canlandırmı§br. 

Bondan baıka içinde yurt bilgili, laJ " 
ynrecilik, ziraat ve bayvu b~ Lir W, 
lü ıairin tiiri ve aaire vardır. 

HAKl::\11YETI l\ıtl.LİYE 
Uç yeni kitap çıkardı. 

Bir terciimeler lriitiiphanesi tem ettifl 
mizi eveke yılll!lftık. Ba lriitiiphaaeain J 
cildi ha11lmıı ft kitaPStlıra ftfihnqtir. 

Birinci kitap 

BERNAR ŞOY' un 

Amerika'da bir konferana 
AtJı eseridir. Fıab: 25 braJtar, 
Uciaci kitap 

POLMORAN,ın 

Cihan şampiyonlan 
Atla rcnuubr. Ba wa ._ 1e11e)e,. 

cL> ÇJkan biyik laiüyeleria m ıiıelitlr. 

Fiab: 60 kunfhir. 
Oçincii kbp, ller tiirlriia Alok---• 

vuife olu 

PROFESÖR PIT AR'ın 

Anadolu. 
atlı kitabıdır. Fiab 60 kuruJtar. 

ADA w TARIK kita, eôııtiade 
uh'-aktadar. 

Kiralık apartıman 
Hakimiyeti Milliye meydaamda lı l.a 

kası karııllllda her tirli es&ahe istiraJaall 
Jaayj kalorifer, laavaıuı, banyo ft saire t. 
Iİsab mew:at ........ bir daire kiraya.,. 
riJecektir. Talip elulann Hakimiyeti mil
liye meydumda lopade~ müesseseıi. 
müracaat dmeleri. 

> 
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.4ntlre Malro 

alıyormuş gibi, yüreğinin atışından doyuyor ... ,. Bir köşe ba
§ında, akşam sislerinde kül rengi görünen çiçek açnuş ağaç
larla dolu bir bahçenin boşluğunda gar~ fabrikalarının baca
ları birdenbire meydana çıktı. Hiç birinden dwnan çıkını -
)'ordu. Yalnız tcrsaneninki faaliyette idi. Bütün dünya ko
münistlerinin Çin'in selametini kendisinden bekledikleri 

Hankeu şehrinin grev yapmış olması kabil mi idi? Tersane 
çahşryordu; hiç olmazsa kızıl orduya güvenilebilir mi idi? 
Koşmağa cesaret edemiyordu. Şayet Hankeu, herkesin san
dığı gibi değil idi ise Şanghay'daki bütün arkadaştan ölüme 
lllahkfim idi. May da. Kendisi de. .. 

sının üzerinden elini uzatarak kendini tanıttı: Vologin. Bir 
erkek gibi değil olgun bir kadın gibi semiz görünüyordu; 
bunwı sebebi de acaba kıvrık burnu, çocukça yüzünün çiz
gilerindeki incelikten mi, yoksa arkaya atılmak için kesil· 
miş olduğu halde hep yanaklarının üzerine sert birer kakül 
halinde düşen kırçıl saçlarından mı geliyordu? 

kurmak. İktidarı birliklere vermek. Bilhassa silahlan 
lim etmemek. 

- Hep aynı şey. 

tca 

V ologin kalktı, yüzünde hiç bir ihtiras veya arzu ifadesi 
olmadığı halde pencereden nehre ve tepelere doğru baktı: 
Bu hareketsiz çehreye sairifilmcnamlannkine benziyen bir 
sabit bakış biraz can veriyordu. Kısa boylu idi ve karnı ka· 
dar yuvarlak olan sırtı da onu adeta kambura benzetiyor • 
du. 

Nihayet Enternasyonal murahhas heyeti. 

Bütün köşk aydınlık içinde idi. Kiyo en üst katta Bovo
din'in çalıştığını biliyordu. Alt katta matbaa, bozuk vanti
latör sesleri çıkararak işliyordu. 

Bir nöbetçi, büyük yakalı bir baştan geçme gömlek gi • 
Yinmiş olan Kiyo'yu tetkik etti. Onn japon saaarak yaban
cılara yol göstenneğe memur hademeyi parmağı ile gös -
terirken gözü Kiyo'nun uzattığı kağıtlara iliştiği için kala
alık, antreden önüne diişüp, Şanghay'la meşgul şubeye gö
iirdü. Kendisini kabul eden katibin ilk Fenlandiya isyan
arın1 tertip etmiş olan yoldaş olduğunnu biliyordu. Masa-

Kiyo: 
- Biz Şanghay'da yanlış yola gidiyoru2, dedi. 

Bu cümle muhatabım şaşırttı: düşüncesi kendinden da
ha hızlı idi. Fakat bu cümle ile o ne demek istiyorsa onu ifa
de ediyordu: eğer Hankeu, ihtilal teşkilatının kendisinden 
beklediği yardımı yapamıyacaksa silahları teslim etmek 
intihar etmek demekti. 

Valagon ellerini haki elbisesinin kollarına sokarak. iri
ne gömüldüğü kanapeden başını ileri doğru uzctttı: 

- Sonra! 
- İlk önce şunu öğrenmek istiyorum: burada neler olu-

yor? 
- Devam et: Şanghay'da neden yanlış yola gidiyo • 

ru2? 

- Fakat fabrikalar neden, neden çalışmıyorlar? 
- Dur. Protesto eden hangi yoldaşlarclıri 
- Mücadele grupundakiler. Sonra, tethişçiler. 

- Tethişçiler umurwnda bile deeil. Ötekiler ise ..• 
Kiyo'ya baktı: 
- Ne istiyorlar? 
Kuomintag'dan çıkmak. Müstakil bir komünist fırkası 

- Düşündüğümü sana söyliyeyim: farzet ki Kuomin 
tag'dan çıktık. Ne yapacağız 

- Evvela her işçi birliği ve her sindika için bir milis. 

- Hangi silahlarla? Burada tersane cenerallerin elin • 
dedir. Şimdi Şanghay tersanesini de' Şankayşek'in ~aptet 
ti. Mongulistanla olan rabıtamız da kesildi: Şu halde ruı 
silahlarına da giivenemeyiz. 

- Şanghay'da tersaneyi biz zaptettik. 
- İhtilal ordusu önünüzde değil, arkanızda orcıuğu za 

man. Burada kimi silahhyacağız? Belki on bin işçiyi. Bu. 
na "Demirordu,, nun on bin komünist mevcudunu ilave e
diniz: On bin daha. Her birine vereceğimiz ancak on atmı• 
hk fişektir! Halbuki bunlara karşı yalaız burada 75.000 ne
fer var. Şankayşekıe ötekileri nazan dikkate almasak bilt 
başkalan, alacağımız ilk hakiyki komünistçe tedbiri görür 
g'lrmez alevhimizde birle.şeceklerdir. Sonra krtalanmrzı no 
ile teçhiz edeceğiz 

S3nu v ... r 



SAYIFA & HAICIMIYETI MIUIYE 

• 
SİN ve TiYATRO. 
Meksika üzer11n e gök gürültüleri. 
Dört beı sene evel Paris'te ikameti esna 

sırıda sovyet rejisörü Aysenıtayn ile sık sık 
görüımek fırsatma nail olmuıtum. Bu, ateı 

li, tezatlı, dikakte değer derecede kültive, 
harikulade zeki, sari bir neteye sahip bir a
damdır. Sinema vadisindeki eserlerini ikin 
ci planda saymakla öğünürdüı kendisini bir 
filozof, bir fikir yayıcı diye tanımalarını 
tercih ederdi. Herkes, hatta fikirleri onun
kilerle en az tetabuk edenler b~~:! "Potem
kin zıhlısı,, filminin mübdii e:raf ında top
lanıyorlardı. O sol ve sağ bütün hııyranları 
arasında vaziyeti gayet eyi idare etmesini 
biliyordu. Sık sık söz alır ve çok orijinal 
bir aksanla, muarızlarmın tenkitlerinden 
hiç çekinmeden fikirlerini açıkça söylerdi. 

Gördüğümüz gibi o sempatik ve kendin
de mevcut olduğunu tahmin ettiği kadar 
dehaya sahip bir adamdı, ki bu da az teY 
değildir. 

Sovyet sefaretinde Esaa Hat isimli fil
minin temsilini hatırlıyorum. Çok güzel ve 
iistat elinden çılanıı bir filim. Salonun bir 
cephesi her smıf a mensup insandan müte -
tekilcli. Ve hepimiz muazzam bir Lenin 

ıÖlleri önünde oturuyorduk. Filim sessiz 
olduğu için bir piyanist bir buçuk saat müd 
detle enternasyonal marıw çaldı. Kimse 
itiraz edemiyordu. Esasen resimlerin bir 
nehir gibi akııı bir müddet sonra piyano
mm sesini örtmüı ve tamamen boğmuflu. 
Filmin telkin ettiği traktör mistiliği o ka
dar kunetli idi ki tenuilde bazır bulıman
lann hepsi ideta hemen ertesi günü bi,·er 
traktör almak karannı venniılerdi. 

lıte propagandanm muvakkat zaferi! 
Ogindenberi Aysenıtayn bize biç bir 

teJ vermemiıti. Gazeteler bize onun Meksi
ka' da çalrfbğou haber veriyorlardı. Hatti 

tuhaf haberler çıkarıyorlardı: Güya Mos • 
kon'ya dönmiyecekmi.f, giya kominist li
derleri onu memlekete sokmak istemiJ.or • 
lıuımw-

Bu haberleri manasızlıklarından dolayı 
kaydediyorum. 

lıte bugün de bu büyük rejisörün yeni 
bir eseri karıısmdayız: Meksika üzerinde 
gök giriiltiisii. 

Bu eser çok yüklü, mükemmel ve gayri 
müsavidir, ihtiıamlar, kusurlar ve dersler
le doludur. Başlangıçta ve dökümanter gi
bi göründüğü halde birinci sülüsü geçildiği 
zaman takipleri, dansları, iıkenceleriyle ma 
cera ruznameye dönüyor; nihayet sonunda 
Pudovki'nin Asya iizerindt fırhnasmı ha -
brlatan bir bitiıle milli ihtilal netiycesinde 
islikli.li ve makineleımeyi tasvir ediyor. E
seı de birlik noksanı göze çarpıyor. Mer -
kezi mevzu çok zayıftır, içtimai tarafları 
asıl mevzu ile alakadar gibi görünmüyor, 
T iıtlikatli olmasına rağmen sovyet nazari -
yatına biraz aykırı kalıyor. Fakat bu ufak 
tef ek kusurlar müstesna güzellik, mana, 
resimlerin üslubu, bağlantılar kıyas kabul 
edilemiyecek derecede güzeldir. Belki sine
ma makinesi hiç bir zaman bir memleketin 
havasını, çehrelerin hayatını, insanların ru
b11nu bu kadar kavrıyamamııtır. Böyle bir 
mükemmeliyet, böyle bir kudret akla dur • 
~onluk veriyor. Aysen§layn sükütlardan ve 
biribiri üzerine çekilen resimlerden cüretle 
istifade ediyor ve bunları tekrar ediyor. 

Eserdeki memleket dekorları araların -
da hatta filmin hudutlarını bile geçen, hi
kayeyi muazzam bir göz ziyafeti haline 
getiren bir dram temsil ediyorlar. Bu sahne 
lt:rin ressamı bizi toprakla, bava ile, bulut
la, nebatla, insanın sözle tarif edilemiyen 
hislerile bizi anla§lırmanın yoluna bal • 
muı, ve insan yiiziinön gölge ve rüzgirla 
sessiz muhaveresiai bize iıittirmiflir. Ay· 
senftayn bizim oda içi inkıliplanmızm 
kaybetmif olduklan klasik sinema ananesi
ni en yiiksek derecesine çıkarmıft1r. 
Aleksandr Ama 

1UVEL LITERER 

l 
O.ılas Fa1nbukı "Do11jaoan• ın lras•sİ lıa1afı,, lil•indı ınc 

beyaz p1rdıdı göriil1eıktir. 

Çin tiyatrosu 
Hatoman' a çıkan dar bir sokağın niha

yetinde ona yabancı nazarlardan saklıyan 
yüksek bir dıvarm arksamda Çin üslubu
nun mükemmel bir nümunesi olan eski bir 
saray yükselir. Bu binanın pansiyonerle • 
ri, 6 dan 18 ya,ına kadar yüz kadar ta
lebenin hepsi de bir gün büyük, eşsiz Me 
Lang Fan'm, Çin tiyatrosunun iftihar etmiş 
olduğu en büyük aktörün seviyesine erit -
mek arzusiyle yanarlar. ihtiyar ve meşhur, 
fakat hi.la bütün kuvvetlerine sahip olan 
l\1e Lang Fan'ın bizzat kendisi de bu, genç 
talebeleri müstakbel aktörler olan konser
vatuvar tarzındaki sarayda ders verir. 
... Çin' de tema§& sanatı tahsili çok küçük 
ya~ta, daha kabiliyet ve istidadın çocukta 
gorunınesine imkan kalmadan baılar. 

Onların bu suretle ve bu kadar erkenden 
nezredilmeleri, Çin' de tiyatronun ferd~ is
tidat İycabettiren bir sanat diye değil fa -
kat çok dekik bir çıraklık devresi iycap 
ettiren bir sanayi fubesi gibi telakki edili -
şindendir. istidat dahi daha büsbütün ib -
mal edilmez fakat mesleki bilgiler yanında 
ikinci derecede kalır. itte onun içindir ki 
hakiyki bayat çocuk ruhunun yumuşak bal 
mumunda izlerini bırakmadan evel müstak 
bel aktörleri en küçük yatlarmda mesleke 
çirağederler. 

Garp sahnesinden çok farklı olan ve 
binlerce senelik ananelerini kıskançlıkla 
muhafaza eden Çin tiyatrosu filhakiyka ak
törün deha ve kabiliyetine orijinal bir tekil 
de tezahür etmek imkinmı vermez. Aktö -
riin kendi fikrine göre bir rol yaratması ve 
temsil ettiği ıahsa binlerce senedenberi ve
rilmit olan ruhtan baıka bir hüviyet ve rah 
vermesine imkan yoktur. Bu tiyatroda en 
kiiçük yüz hareketine, en küçük el iıareti
ne kadar her teY mevzu kaidelere riayet et 
mek mecburiyetindedir. 

Elbiselerin ve onların göz kama§lırıcı 
renklerinin bile kendine his manaları var -
dır. Aktörün sanatı ıa)ısi temayüllerini bo
ğarak ananelere en iyi temessül edebilme
sinde görünür .Çin'in, büyük aktörü Me 
l.ang Fan'a karıı duyduğu hayranlık onun 
ananelere yalnız intibak değil fakat onları 
yükseltmesini bilen zarafetinden ve inceli
ğinden dolayıdır. 

Çocuklar konservatuvara 6 ya,ında 
iken verilirler. Akrabalar o andan iytibaren 
artık çocuğa katiyen karı§mazlar. Talebe 
tahsilini ikmal edinci ye, yani 18 yaıına ka 
dar orada kalır. Bu mektepte çok sert bir 
rejim takibederler. Çocuklar sabahın be -
tinde kalkarlar ve akıamın altısma ~adar 

- bir saat yemek tatili müstesna - mü
temadiyen çalııırlar. Akıam saat 8 de ya -
takhanelerine giderler. Tahsil ve talebeye 
karıı muamele tekfine gelince muallimler 
küçüklerle daha yaılılar arasında hiç bir 
fark gözetmezler vücudun elastikini temin 
edecek beden hareketleri, cambazlık talim
leri en mühim dersi teıkil eder. 

Çin tiyatro ananesinin dahi müdafii ve 
büyük Çin aktörü Me Lang Fan geçen sene 
Amerika'ya yaptığı seyahat esnasmda Nev
york'ta tiyatro temsillerinde hazır bulun -
da. Beyaz meslektaılarının oyunlarını gö -
riince enela hayrette kaldı, sonra onlara 

, karıı alika ve tecessiis duydu. Bu modem 

Okyanos alaları filiınlırinin 11oi lın sa11allrarı L·~ V ıltı 

tiyatroya daha iyi tetkiyk edebilmek iizere 
ikametini temdit etti. 

Çin ananelerine sadık kalmakla bera -
ber Me l.ang Fan garbın temap hakkında
ki büyük heyecan kuvvetini ve faziletlerini 

takdir etti. Şimdi bu büyiik ~n suatkirııı 
nın memleketinde, bu biribiriae tabanla~ 
na zıt iki temsil tarımı mezcdecek yeni bi• 
tarz bulmak için derin düıüncelere dataut 
olduğu söylenmektedir. 

DAGENS NYHETER'de• 

Türk maden kömürleri ile işli -
en kuvvei muharrike kullanını 
Odun ve odun kömürü yakmak bilvasıta ormanlarımızın mahvı

na sebep olmaktır. Ecnebi mahrukatı yakmak milli serveti 
harice akıtmaktır. 

'?:onguldak maden kömürü ve memleketimizin hemen her 
tarafında bulunan linyit kömürleri ile işliyen 

LOKOMOBiLLERiMiZi 
Tercih ediniz. 

1-:ANS FRANK veŞKi 
Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han, mektup adresi: 

Posta kutusu 1420 Telefon: 4-4038 
7-2535 

Milli Müdafaa VekiletJ 
Satın Alma Komisyonu 

fylanlan 

il.AN. 

l nuna miiracaatlan. ( 1481) 
7-2654 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı ıçin 
11460 metre mavi renkte kış 
tık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartname ve nümunele
rini görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra münaka
saya iştirak edeceklerin 23-
7-934 cumartesi günü saat 
10,5 ta teminatlariyle birlik
te M. M. V. SA. AL. KO. 
RS. ne müracaatları. (1336) 

iLAN 1 Kayseride bulunan kıtaat 
için (110,000) kilo sığır eti 
kapah zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24-7-934 
salı günü saat 14 te yapıla
caktır. Talipler şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
vakti muayyeninde teklif ve 
teminatlariyle Kayseri' de 
Askeri Satın alma komisyo
nuna müracaatları. (1401) 

saat IS te yapılacakbr. Talipler 1 
prtnamesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iftirak için de vakti 
muayyeniade teklif ve temiaatlariy 
le lzmir Askeri ıatm alma komisyo 
nana miiracaatlan. (1492) 

İLAN l 
320.000 kilo ana paıarhk ıünün 

de verilen fiat pabah ıörildiiğün
den 17.7.1934 salı paü saat 10 
da tekrar pazarlıiı yapılacaktrt. 

serbestçe tasarrufları için mal 
nın kendilerine iadesine ba 
mahkemece 14.7.1934 ta· 
karar verilmif oldaia ilaa ol 

7-Z758 

Taliplerin teminatlariyle Ctrcüs ----------
&Jlllftebapda bulunan kıtaat 

efrat ve hayvanab için (50.000) 
kilo arpa (35,000) kilo saman 
( 45.000) kilo ot (350.000) kilo 
odun (4.000) kilo gaz yağı aleni 
münakasa ile satm almacaktır. iha
lesi 2 ağustos 934 perıembe günü 
saat 14 de yapılacaktır. Talipler 
prtaamesini görmek üzere her gün 
ve miinakasaya iştirak için de vakti 
muayyeniade teminatlariyle Beytöı 
febapta askeri satın alma komisyo- 7-2306 

7-2531 

iLAN. 
239,850 kilo kuru ot kapalı 

zarfl• münakasaya konmaftur. 
ihalesi 1 • 8 • 934 çarpmba giini 

7-2656 

İLAN 

Hava ihtiyacı için muhtent eb
adda fotoğraf camı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Şartnamelerini gör 
mek istiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığa iıtirak edecek
lerin 22.7.1934 pazar günü saat 
10.5 da leminatlariyle birlikte M. 
M. V. Satın alma komisyonuna mü 
racaatları. (1568) 7-2760 

askeri satın alma komisyonuna mii 
racaatlan. (15 7 7) 7-2 7 64 

Ankara ticaret mahke
nıe~inden ı 

Evelce iflaslarına karar veri • 
len Ankara da Anaf artalar cadde • 
sinde 34 numaralı dökkinda kun
duracı Ahmet Nuri ve Mehmet Şi
nasi kollektif fİrketleriy1e muma
ileyhimanm phısları hakkındaki 
iflasm kalkmasını ve Lorçlularıa 

Ankara Belediye Reli· 
lili ilinlan. 

İLAN 

Belediye hastahanesinin bir 
nelik ihtiyacı olan süt, yoğurt, 
ekmek ve diğer erzak 21 te 
1934 cumartesi günü saat on bll 
çokta belediye encümeninde pil 
tıkla a1ınacağmdan taliplerin asit 
racaatları. (1574) 7- 275 
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Akhisar Be ediyesi 
Riyasetinden: 

300 hektar raddesindeki Aklıisar kasabasının haritasının 
tanzimi kapalı zarf usuliyle ve muadde~ ~artu~mesiyle. tek· 
rar münakasaya konularak 26·7-934 tanhmdc ıhale edılecr.· 
ğinden şartnameyi görmek ve daha fazla malumat almak 
istivenlerin Belcdivemize müracaatları ilan olunur. (1423) 

7-2562 

Marmara ·ssü Brhri Kuman
danlığJ. sa ın alma komisyo · 
nundan: 

Marmara üssübahri Kumandanlığı deniz ef:a<lı ihtiya~ı 
bulunan senelik 80000 kilo etin kapalı zarf usulıyle 28 hazı-
ran 934 tarihinde ihalesi icra kılınmış taliplerin . t_eklifa.~ı 
haddi itidalde görülmediğinden 17 temmu~ 934 :~rıhıne mu
sadif salı gi.inü saat 14 te eski ~artnamesı .. dah!.lınde pazar
lıkla mübavaasr icra kılrnacağ"mdan mezkur ~n ve saat~.e 
taliplerin tzmitte Üssübahri satın alma komısyonuna mu-
raqa"-1tlan. (l 509) 7-2677 

lstanbul Posta T. T. binalar ve 
levazım müdürlüğünden 

4,3 ve 1,5 m m kutrunda 155 ton demir tel kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Mezkur tellerin 1 eyllıl 
1934 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartna
me almak için simdiden ~artnamedeki tarifat dahilinde ih
zar olunacak teklifname ve teminatlanm ihtiva edecek zarf
ları tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa
at 14 te Beyoğlunda posta Telgraf binasında 3 üncü katta 
mübayaat komisyonuna müracaatlarL (3499) 7-2509 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum müdürlüğünden: 

1 - Irmak - Çankırı üzerinde Tüney istasyonu civarındaki taş oca 
imdan 3000 M3 balast 

il - Iayseri - Sıvas ü.zeriı:dc Gemerek istasyonu civarındaki taı 
ocaimdan 9008 M3 balast 

111 - Fevzipa,a - Malatva üzerinde Köprü:ığızı istasyonu civarın
daki laf ocaiıntlaa 1 SOO~ M3 balast 

iV - Lyseri - Sıvu iizen.le •n oilu idaayona cnarmdaki 
~ oca,mdan SOOO M3 balast. 

Samsun - Sr.as iizerinde SamS11D istasyonu cİYarmdaki laf ocağa 
dan 5000 M3 blok. 

Yukarda mahalli teslimi ve mikta.rı yamı blok n bal stlann kapalı 
zarfla müoal<ualan 4 ığustos 9:l4 cumartesi giini saat 15 le Ankarada 
i..ıre merkezind~ yaoıla~ktır. Tıfsil•t Tüney, S"noülan ve ~merf'k 
icia An1<ara ve Kayseri, Samsun için Samsun ve Ankl\ra, Könrüağzı idn 
Malatva'ya ve Ankara veznelerimizde be,er liraya s~tılan ~"""amelerde 
Yıoıfrıhr. (1498) 7 - 2723 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka imtihanı 

Tiirkiye Ziraat 
Bankasından: 

(6) miifcttiş namzedi almmak üzere 1 l. 8. 934 cu 
nıartesi güni.i 8aat 9 da Ankara ve ls,anbul Ziraat Ban -
kalarımfa bir miiFıahaka imtihanı a-:ılacaktır. l\1föıahaka 
ya iı:tirak c,fc•<'eklcrin (Miilkiyc) veya (Yiiksck fktı~at 
Ye Ticaret) nu-ktt>himlen ve yahut Hukuk Fakiiltesinden 
mezun hnlunmalan ve yirmi va~dan aşağı, otuz yaşın
dan J,ıkan olmamalan lazım,Jır. 

l\liif ,.ttis namzetl~rine ( 140) lira maaş v~rilir. İki 
flenelik stajdan sonra yapı1at>ak me."Jc i imtihanda mu
vaflak olanlar (175) lira maaıııla müfettisliP.e terfi el-
li ·ı· " ~ ,., Mır. 

k1mtihan prof!l"Rmını ve c;;air ~artlan havi mathnalar 
An ara Ziraat Bttnlcasr Tefti~ Heyeti !\ffüliirliii!'iinden ve 
İstanbul ve fv.nir Ziraat Bankalannd::m tedarik edchi
lir. Talinlf~r hu mathuatla yazılı vt>~ikalan hir mektup
la birlikle Ankara Ziraat Ranka~u Teftis Heveti mfüliir
liii!iinf' nihay«>I 26. 7. ()34 ner~emhp ~iinii aksamına ka 
dar giimlc•rmek vel'& hizzat vermek ı-ınrf"th·fp 'miira<'aal 
c tmi~ hnlunmaluhrl:ır. 7-25Q2 

Di~ arbeki:r be'ediyesinden; 
(37323) o~uz yedi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli keşifli 

Diyaı bekir elektrik tesisatı hafriyat ve inşaat kısmmm ka
Palı ıarfla ihale günü 19. 6. 934 salı günü saat on ikiye ka
dar talip zuhur etrnedi~inden ihale bugünden ivtibaren otuz 
gün zarfında pazarlıkla intaç edilecektir. Taliplerin 19. 7. 
934 tarihine kadar bel,..diyeve müracaattan ve sartname ve 
Projenin İstanbul ve Diyarbckir belediyelerinden tedarik 
erlif ehileceği ilan olunur. (3708' 7-2666 

HAll~Mnifn SAYlfA 7 
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Çok Yakı da Çıkıyor. 

Mektep er alım satım 

komisyonu Reisliinden: 
:Meslek muallim inşaat usta mektebi için aşağıda cins ve 

miJ:tan yazılı doğrama kapı ve pençere açık münakasa su· 
retiyle yapılacaktır. Talip olanlar ihale günü olan 26 tem
muz 1934 per~embe günü saat 15 te teminatlariyle birlikte 
mektepler komisyonuna, şartname ile planları P"Örm~k isti
yenler komisyona müracaatlan. (1394) 

Miktan 
93 m~ 44 adet pen~ere 
20 ., 2 ,, kapı 

442 " Tavan sütunlan ve payandaları. 
7-2528 

Ankara belediye riyastinden 
Bazı zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyle 
~u bulan müracaatlan üzerine hakikaten zarureti halleri 
olup olmadığını ve muinleri bulunup bulunmadığım tahkik 
ve tetkik etmeden fakruhal ilmühaberlerlni imza ve şeha -
dette bulunmaktadırlar. Bu ilmühaberler üzerine yapılan 
tetkikatta bazan münderacatr hakikate uygun olmıyanlan 
~örülmekte ve bu ~ibi iJmühaberlere imza koyup tasdik 
edenler hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
dan dolayı takibat yapılmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olunmaktadır. Binaenaleyh böyle şehadette bulunacak ze • 
vatın belediyemiz nazarı dikkatlerini celbeylemeği faydalı 
gönnektedir. (1500) 7-2667 

Afyon Vilayetinden: 
Bedeli keşfi n2415 lira "60,, kuruş olan Zafer abidesi du

van ve merdivcnler/'insaatı l temmuz 934 tarihinden itiba
ren 22 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on al
tıda kati ihalesi icra kıfmmak üzere virmi gün müddetle 
aleni usulle mitnakasava konulmuştur. Kesifname ve fenni 
sartnameyi tetkik etmek istiyenlerin Nafıa dairesine ve 
miinakasaya istirak etmek istiyenlerin de ihale günü muay
yen sacıtte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olu · 
nur. (3654) 7-2595 

Maliye Vekaletinden: 
Fethiye kazasında cam baş şirketinin buhran vergısın

den 5683 lira yirmi kuruş borcu~u? temin tahsili için hacze
dilen 6041 ton mang-aniz madenınm satılığa çıkarıldığından 
talip olanların kazai mezkur müdürlüğüne müracaat etme-
leıi ;lan olunur. (1504) 7-2680 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 temmuz 934 perşembe günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

Şartnameyi gönnek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl 
ziraat memurluklarına müracaat ~tmeleri ilan olunur. 

(1405) 7-2548 

Matbaa sahiple:rine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21-6-934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve re
simleri derleme kanunu mucibince Türkiye'de 2.7.934 tari
hinden itibaren her türlü baskı usulleriyle basılıp neşredilen 
basma yazı ve resimlerin beş nüshasının basanlar tarafın
dan Maarif Vekaleti emrine verilmesi mecburidir. 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır. 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, 

tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, oyma baskılar, (gravür), 
her çeşit resimler sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kıla· 
"uzlar, planlar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki 
notalan, dans notalan ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şir • 
ketlerce nesredilen raporlar, her çeşit kataloğlar, takvimler, 
yıllıklar, yıUaçlar, ve muhtıralar. 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on heı 
gün içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. 

A) Ankara Maarif Vekaletinde derleme memurluğuna. 
b) İstanbul'<la Ebussut caddesi civarında 48 numaralr 

İlkrnelı:tepte derleme müdürlüğüne. 
c) Di~er vilayet merkezlerinrte Maarif Müdürlüklerine 
d) Kazalarrla maarif memurluklarına. 

4 - Forma forma, ci.1z cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve 
sair basma ya:1.ı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çık· 
tıkr,a verilmesi mecburidir. 

5- Verilmesi mecbur} olan basma yazı ve resimleri mtid 
deti icinde vermivenlcr elli liradan aşağı olmamak Uzere 
hafif parn cezasivle cezalandrrıbr ve vermediği h~~ma yuı 
ve re~inıleri avnen v~rmesine de hükmolunur. (1496) ------

Türkiye Hilaliahmer cemi 
yeti merkezi umumisinden: 

Eskişehirin Karacaşehiı köyü civarında kain Hililiahmer merkez an
barında bulunan f aıla bakır (kaıan, tepsi, sahan, tencere, tava, ve 
saire) edevatı ve ayrrca, fütübeç, vernik, neft, çiriş ve alüminyum toz 
boya 19 temmuz 1934 persembe ıı;ünii saat 14 den 17 }'e !tadar açık 
artırma suretiyle satrbcağmdan alakadar o1an taliplerin yevmi mezkur· 
da bıku eşyasının muhammen kıymeti olaıa 132800 kurutun ve direr 
boya mıııl7"m1"si.,in kıvme"i mnhııımme'1tsi olan 67200 kumşnn yizde 
onu n;spetinde depozito akçeleriyle anbarda te~kkül eden saht kHIİl-

n ..... ıı. ...,iir1'caat Pvlemeleri. 
G0-rek müzayedeye i~tirak edecekleri ve gerek sahlacak diğer mal· 

zemevi ,örmek istivenfari anbara 2etirip giitiimıek için herl'Ün saat 13 tle 
köprü l,;ıs?1"da h:ıkhl 1..itif hiraderlı>riıı dükkanı önünden ır'-p"' alt 
bir otrıh::s hareket ettirileceji ilan olunur. 1-Z16Z 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Cümhmiyetin on11DC11 yıl dönümü11ü lmtlulaına miiaasebetiyle yaJ. 

nrz üç bayram gününde knllaaılmak üzere fertİp o!unan poata pullann
dan sarfolunnmıyarık ~eri kalan pullar her taraftan hu!a~a getiribek 
Umum ~idürlü te teskil olrınan bir heyet hu,zcuunda k!lmıltn yalolmıı 
oldağu il3n clDDnr. (1554) 7-2755 

Ankara Evkaf müdürlü{!ünden: 
Şilede insa ettirilecek CRmi'i şerif kaoalı zarf usuliyle 12.7.193-' 

tari'1i11den iti1:ıuen 9.8.1 ~3· tarihine ke.ı!ar ıni.inalrasaya l'onmuft•r. 
İstekli mühendis ve mıymarlann (20.(JOO) yirmi hm lirahk bir W • 

aayı yeniden muvaff akiyetle bitirmi! o!duklarına ait Yesikalarla hir • 
J'lte ınrtneme ve profoyi e.lronk iizerP. her ıriin öileden ıo'lra fırta.W 
E.,kıtf miidiirliig1fo'"n ~"Yeti ff'nııiyerine ve ih~ le tcı ri! : o'"'n " · 'U 934 
perşemb" 1Tiirıü saat 15 lt teklifleri idare enc:üme?"i-... • • •· "··1 "•n"""'"· 

(1562) '-2~:~ 
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Gözü kapalı satın almayınıı No. 
238 

Nn'i 
Dükkan 
Apartmıan kat(3) 
Bostan 

Mevkii 
Saraçlar çar111mda 
Anafartalar caddesinde 
Üçtaı 

Bir soğuk hava makinesi satın almaya karar vermeden evvel leh ve 
aleyhte bütün noktalara dikkat edıniz. FRIGIDAIRE 'in size temin edeceği 
mUteaddid tevait FRIGIDAIRE lehine karar vermenizi icap ettirecektir : 

e ÇÜNKÜ ondaki kıymeı \'e'Yu· 
vanııa yaplığ'ı hizmete nazaran 
fiyeti hiç de pahalı dc{rildiı. iyi 
besap edilırse, dıger Soğuk hava 
makinelerinden daha lazla istila· 
de temin etmekle beraber riyeti 
daha ucuzdur. 

e ÇÜNKÜ haricen aynı ebadda 
olan diğer bir dolaba nishdle 
Frigidaire' in dahilı hacmı istia· 
l>isı daha fozlııdır. Bu lazlalık 

gayet iııce bir tabakada çok mü· 
cssir olan Sıaıaflex izolasyonu 
sayesinde temin edilmiştir. 

e ÇÜNKÜ .Frigidaıre rııııkaniz:. 
ması gaı et kuv\ etlıdir. E.n sıcak 
oıe\ sııııde bile meşru bal 11111.1 daı· 

mcı ı.ugultugu gibi me'kulaıınızın 
da muhalaıası için icap eden en 
aşıtgı hararcı derecesini :.dbİI 
olarak ıuıar. 

e ÇÜNKÜ Fıigidaire Gida mad· 
pelerinizi muhafaza etnıekle şıh· 
iatiniı.i idame eder. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire 'in işlenıt:· 
si ~ayet muklesidarıedir. 

e Ç O N K Ü Bütün Dünyada 
'L.500.000 F rigidaire kullanılmak· 
tadır. 

frlgldalre markasını taıımaran iter Soğuf( ltava dolabı 
ltaklki •• frlgidalre .. değildir. 

dOURLA BiRADERLER ve şs·ı 

~i:!\f !~K~U~H!~BI 
G eneral Motor nıanıdaı ı 

Sahibinin Sesi 
Yeni Ticarethaneyi Ziyaret ediniz 

B Ü y Ü k Fırsat .•. 
0130 Model çift zemberel i 
makinenin ya nız kısa bir 

müddet için fiatı 
90 Liradır 

Nurettin ve Şeriki : Bankalar caddesi N· 
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/lnkara -Ace~fası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 
-ANKARA-

Satılık piyano 
Alman markalı iyi bir piyano 

satıuktır. isti yenler 1985 numara 
ya telefon edebilirler. 

Kiralık hane 
Keçiören'in en mutena yerinde 

be• oda, salon, mutfak, banyo, elek 
trik, telefon, su tertibatı, kuyu ve 
ayrıca bodrum katı ve çamaşırhane 
yi havi bir ev kiralıktır. Keçiören 
baklcalma ve bekçiye müracaat. 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
caat. Telefon: 3272 

18 Telefon : 2155 

Tophanede İstanbul Lc
\'azım Amirliği Satın 
Alına Komisy0Jl 1' 

İlanları 

iLAN 
İdareleri İstanbul Leva· 

zım Amirliğine bağlı kıt'a 
ve müesseselerdeki Hayvan
ların ihtiyacı icin 326700 ki· 
lo kuru ot 21-7-934 cumarte· 
si günü saat 14 te kapalı zarf 
la alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün, talip· 
terin belli gün ve saatten 
evet teklif mektt!P.lanm ko
misvona vermeleri. "46,. 

"3347.. 7-2302 

Abone ve iylan bedelleri: l\lües 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya lankı. vasıtasiyle gönderilir 
Hariçt" kimeıinin tahsil salahiyeti 
yoktur. 

D. D. Yolları ve Liman · 
ları U. l\ld. Sa. Al. Ko· 

misyonu ilanları. 

İLAN 

Lokomotif duman ve alev 
borulariyle bağahk çelik bo
rularıp kapalı zarfla münaka 
sası 27 ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 te Ankara' da 
idare merkezinde yapılacak
trr. 

Tafsil at Ankara ve Hay· 
darpaşa veznelerinde onar li
raya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (1512) 7-2690 

imtiyaz sahibi ve ba§muharriri 
FALiH RIFKI. 
Umum Neşriyatı idare eden yaz 
Jşleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
ıılmıştu:. 

25/ 3 
539 
182 
197 
208 
289 
196 
562 

24 
534/ 1 

291 
247 
367 
363 
255 
463 
544 
545 
546 

23 
199 
105 
113 
179 
188 
106 
549 
206 
162 
168 
505 
540 
205 
229 
324 
204 
202 
361 
134 

Dükkan 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Apartıman kat ( 1) 
dal mutfak 
Dükkan 

" Bir odı 
Ardiye 
Dükkan 

" 
HaM 

" 
" Dükkan 

" 
,, 

" 
" ;, 

Gara) 
Dük kin 

" 
" Bostan tarıası 

Hane 
Ardiye olarak 
Dülckan 
Bir oda 

,, 
,, 
,, 
" 

Koyunpazarı caddesinde 
,, 

" ,, ,, 
Belediye caddesinde 
Koyunpazarı caddesinde 
Zincirli cami sokağında 
Anaf artalar caddesinde 

3 o- Samanpaıarr otobüs durıfl ... 
halli.ııde. 
Tabakhane 
Saraçlar çarıısmda 
Kuren mahallesinde 
Koyunpazarı pideciler sokaJı 
Saraçlar çarşısında 
Ulukapı caddesinde 
Erzurum mahallesi Kayseri uA 

" " " 
" " " Anafartalar caddesinde 

Koyunpaznn caddesinde 
Zahire pazarında 
Atpazannda 
Koyunpazarı caddesind• 

,, ,, 
Zahire pazarında 
Fevzipaşa mahallesinde 
Koyunpazan caddesinde 
Ulucanlarda 
Koyunpazarı fırın aralığı 
Değirmen barkında 
Ahiyakupta 
Koyunpazarı caddesinde 
Saraçlar çarşısında 
Osmımbey mahallesinde 
Koyunpaınrı caddesinde 

.,, ,, 
Hükumet caddesinde 
Atpazarı depoy yokuıund.,. 

,, 
,, 

Ankara Evkaf müdürlüğünden: 
Yukarıda numara ve mevkileri yazılı kiraya verilecek emlaki vak~ 

yenin. 12 .. 1 .. 9~4 tarihinden iyti~a.rcn beı gün müddetle müzayedelt 
temdıt edılmıştır. 19. 7. 934 tarıhrnde per§embe günü saat 15 te ka 
ihale olunacaktır. Taliplerin Ankara Evkaf müdürlüğüne müracaatları. 

7-2752 

Ankara mektepler satınalms 
komisyonu reisliğinden: 

lnfaat usta mektebi için 3 parti halinde mutbak ve yemekhane taW 
mı 20 gün müddetle münakasaya konmuıtur. Bu iıe g;rmek istiy~ 
yüzde 7,5 temintlariyle birlikte ihale günü olan 9 ağustos 934 perfeDI 
günü saat 15 te mektepler komisyonuna, şartname ile listeleir ıö 
istiyenler inşaat usta mektebi müdürlüğüne müracaatJan. 

l inci parti yemek sobası (1) kalem. 
2 inci parti mutbak için bakır takımı (14) kalem-
3 üncü parti yemekhane taknnı (17) kalem. 

(1576) 7-276, 

Bergama Belediye Reisliğinden : 
Şehri (80) lira ücretli fen memurluğu münhaldir. Makina ve yal:.. 

iılerinde behre sahibi olanların ehliyetlerini Nafıa Vekaleti celilesi~ 
lastik ettirerek müracaat eylemeleri ilan olunur. (3863) 7-2754 

Harita Umum müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (S) adet gİ~ 

işareti alctintn aleni münakasası 9.8.1934 perşembe günü saat ( l OJ 
dadır. 

2 - Tal iplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaff 
iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlnriyle Cebecide Harita Uıı:ı~ 
müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (1572) 7-27d 

~ 

Ankara .Asliye Birinci hukuk nıalıkcnıesinden: 

Ankarada Leblebici mahalle • kanununun 141 inci madde .... 
sinde Tahsildar Hasan Ef. keri • tevfikan 11.9.1934 tarihine 111ii.., 
mesi Hacer Hanıma: dif salı günü saat 1 O da Ank•~ 

Kocanız Ankara'nın Sincan kö- asliye birinci hukuk mabkeme1 
yünde postahane hat memurların· de tahkiykatta hazır hulunıı:ıaO J 
dan Salih oğlu Ali Ef. tarafından veya musaddak bir vekil gönder 
aleyhinize ikame olunan boşanma meniz aksi takdirde hakkınızda _. 
davasının ikametgibınızm meçhu • sulün 398 inci maddesi mucibio~ 
liyetine binaen dava arzuhali ila· gıyabınızda tabkiykat icra kılın• j 
nen tebliğ edilmiı ve müddet· zar • cağı tebliğ makamına kaim oı_.1 
fında cevap vermemİf olduğunuz· üzere ilan olunur. 
dan hukuk usulü muhakemeleri 7_z7St 

1 SİNEMALAR ---"'"""') 
( YENi ] 

lU GON 

!ki filim birdenı 

1 - BIRGÜN SANA ;.;elcceğim 

2 - HAYATIM SANA FEDA 

BU GECE 

HA YATDI SANA J,EDX 

BU GÜN 
1 KULÜP) 

lki filim birden: 

1 - ALEVLER ARASINDA 

2 - KİBAR HIRSIZLAR 

BU GECE 

KiBAR HIR IZf.AR 


