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Bugiin Ankara kadınları. saat birde llalk 
evinde tovlarıar<ıl• Büyiik Millet lUcclisirıin 
aldığı isabetli karardan dolayı bütün me
'deni alem kadınlığına örnek olacak azim-
terini dünyaya bildireceklerdir. 

Her yerde 5 kuruş 

Millet Meclisi ·a taribi oplaatısı 
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22 Yaşını bitirmiş, kadın erkek her türkün saylav seçebilmeleri 
ve 30 yaşını bitirmiş olanların da saylav seçilebilmeleri onaylandı 

Gündelil 

Yeni Seçim 
·Kurtuluş savaşından sonra, 

başta o savaşın büyük başarıcıla
rı, yürekte onun büyük hızı; ulus
ca, ilerilik ve bayındırlık yoluna 
çıkmıştık. Bu geniş ve uzun yola 
gereken yaşayış, düşünüş, duyuş 
düzenlerini almış, ilerliyorduk. 

1929 da acunu saran ökono • 
rnik sıkıntı 1931 e doğru bizim de 
Yolumuza dikildi. 

Her güçlüğü yenen türk; bu
nu da aşacak, yurdu korumak, 
onarmak yolundan kalmıyacaktı. 
Ancak bunun için yeni düzenler 
almak gerekti. Bu düzenlerin 
ulusca yeni seçileceklerin elinden 
çıkması iyi olurdu. işte bu ana 
düşünce ile 1931 mayısında dör • 
düncü B. M. M. Ankara' da toplan
dı. Bugün de yeni seçimi onayla
Yarak ulusal işini bütünlüyor. 

Bu meclis dört yılında vergi 
Yasalarım yeniden yaptı. Bütün 
vergileri sıkıntı yıllarının kazan
cına, gelirine uydurdu. Ulus büt
çesinde, gideri • büyük İ!leri ak
satmadan • gelire göre kıstı. 

Ulusça sattığımız deni~ ~lmak 
Yolunu tuttu. Türk akçesının de
değerini korudu. . 

Yurdda öneni· koruyacak yenı 
Yasalar batardı. Hiç bir yerde dü
zeni, dirliği bozdurmadı. Uluşun 
büyük .sayınlığı her yanda artırıldı. 

D .. d.. ·· B M Meclisinin ökoor uncu . . 
nomik kuruluşlara verdiği yön bü
l'iik olmuıtur. Yapılan işlere ha -
karak bet yıllık program~n ~ı:t~k 
Laıarılmış olduğunu söylıyebılırız. 
. İç ödüncü ve bütçenin. yardı • 

rru ile demiryollarına verılen hız 
eski yıllarınkinden az olmamıştır. 
Başarılan büyük köprü, yol, yapı, 
işleri ise meclisin çalıtma yılla
l'tnı güvençle doldurur. 

Sağlığı koruma yönünden tu
tulmuş yolda iyi gidilmi_ştir. 

Okuyanların sayısı artmış, ~e
ni büyük okulalar açılmıştır. Dor
düncü B. M. M. büyük dil savaşı
nın ilk kazanma orunçlarını yaşa
mıştır. 

Türk kadınının saylav seçmek 
\>e seçilmek önenini tanımakla da 
büyük türk tarihinde ünlü bir yü
kümü yerine getirmit olanların 
kıvancı ile kıvanabilir. 

Dördüncü B. M. M. yurd için
de kurduğu düzenlik denlü yurd 
dışında da iyi sıyasa tutmuştur. 
~a.rıtıklık, dostluk, bağlarını pekit 
lırrniş, türk gücünün acunda sa
l'•nlığım arttırmıştır. Kamunun 
barı' içinde olmasını öz dilek tut
lnuıtur. Ancak istemiyerek gire -
~.~ii bir aa vaşta çok güçlü ve üı • 
un olması yolunu da hiç unutma· 
~ış, ulustan geni§ yardımlar al • 
·•11thr. 
ın·Dördüncü B. M. M. yeni seçi
tı 1 onaylarken geçen dört yılı -

1
1 güvenle anabilir. ·Bu güven, ba

}''11da büyük Önder'ini özünde 
llrd sevgisini duyarak çalışan 

tl' .türkteki güvendir. Ancak he
\> •tn12de bu güvenden daha büyük 
\> e da.ha derin olarak bir de inan 
ila.rdır: Türk başında Atatürk'ü 
}'~kdaha çok şeyler başaracak, bü-

1.1 Yüceliklere erecektir. 
KEMAL ÜNAL 

'~ ••.• Bizim bugün yaı>tığımız hu teşebbüs, Büyüle l\Iillet 
Meclislerinin ve türle inl{ılabının yıllardan heri güt

tüğü sıyasanın tam bir varımıdır.,, ISME1' INöNV 

SON DAKiKA 

Atiııadan· gelen 
garill telgraflar 

Büyük Millet 
M e c l i ı i dün 
General Kazım 
Özalp'ın başkan
lığında biribiri 
ardınca iki top
lantı yapmıştır. 

ilk toplantı ya 
pılır yapılmaz 
menkul ve gayri .. 
menkul emval 
ile bunların inti
fa haklarının ve 
daimi vergilerin 
mektumlarını ha
ber verenlere 
verilecek ikra
miyelere dair ka 
nunun birinci 
maddesinin tef· 
siri hakkındaki 

tezkerenin geri 
verilmesine dair 
Ba,vekalet tez
keresi okunmuş 
askeri ve mülki 
tekaüd kanunu
nun bazı madde· 
leri mucibince 

yapılan tediye- Dün B. M. M. nde kadınlığımızı 6ven 
lerin tazminat 

söyliyen ismet lnönü 
tarihi bir nutuk 

veya ikramiye 
olup olmadığı hakkındaki tefsir 
f ıkraıı ve intikal edecek iıtiklil 
madalyalvı işine milli müdafaa 

ş. Karahisar Saylavı Bay Sadri Maksudi 

Vekaletince bakılacağı hakkın. 
daki kanun layihaıı üzerine gö
rüıülmüt ve onay görülmüştür. 
Bunun ardınca İsmet İnönü (Ma
latya) ile Bay Cemil (Tekirdağı) 
Büyük Millet Meclisinin intihaba
tın yenilenmesine karar vermesi
ni istiyen takriri okunmut ve itti
fakla tasvib olunmuştur. Bu ka
rardan sonra ilk toplantıya bet 
dakika aralık verilmiştir. 

Meclisin ikinci toplantısı yapıl
dığı 2aman teşkilatı esasiye k~
nununun 1 O ve 11 inci maddelerı
nin değiştirilmesine dair olan ka
nunun her şeyden önce ve müsta-

celen müzakeresini istiyen takrir 
okunmuf ve kabul edilmittir. 

Takririn kabulü Ü'!erine kürıl· 

Manisa Saylavı Bay Relik Şevket ince 

ye gelen Bqvekil İsmet İnönü ıu 
nutku söylemiştir: 

Yüce Saylavlar, 

Kadınlann saylav seçmek ve ıaylav 

seçilmek hakkrna sahib olmaları için yü

ce katınıza teklif sunuyoruz. Kadınlan • 

mızın türk tarihindeki hakir yerleri, er

keklerle beraber, dnima, memleketin ve 

milletin mukadderatı üzerinde sö:ı: ve te

sir sahibi olmalarıdır. Türk kadını ta

rihte ne vakit haklı ve itibarlı yerini 

bulmuısa, budun mukadderatı üzerinde 

kendi tesirini gösterebilmiı iıe, erkek • 

lerle beraber karııık ve güç yurd itlerin. 

de el ele çalıpbihniı ise, iıte o zaman, 

büyük türk ulusunu, kudreti ile, medeni 

yeti ile bütün dünyayı kaplamıttır. (0· 
kay sesleri, alkışlar) 

Arkadaılar, türk kadınının hakkı ol
duğu · yerden aynlıp, bir sus gibi, mem
leket işine karışamaz bir varlık gibi, bir 
köşeye konması türk ananesi değildir. 
(Okay sesleri ... ) Türk ananesinin ve türk 
anlayışının zıddı olan bir usuldür ki o
nun, türk memleketlerinde yerleşmesi a
sırlarca - elemlerinizi ve acılannızı 

tekrar uyandırmayayım - geçirdiğimiz 

felaketlerin başlıcalarından ve eıaslıla
nndan birini teşkil eder. (Alkışlar, okay 
sesleri.) 

Arkadaılar, Eski alışılmış darbıme • 
selleri tekrar edecek değilim. Ulusumu
zun bütün ihtiyaclarını, içinden ve ya

kından görmüş ve yetişmiş adamlar ola
rak, inancla söyliyebiliriz ki türk kadı· 
nının geniı alanda ulus işlerine karış· 

masından istifade etmekteyiz, istifade 
edeceğiz. 

Yakın geleceklerde, türl< devletinin 
ve türk ulusunun geniş kudretinin sırrı 
anlaşıldığı zaman, bunun batında, ilk 
gündenbcri türk inkılabının türk kadını
na verdiği haklar esaslı bir delil olarak 
ileri sürülecektir. (Okay sesleri, alkış
lar). Bizim bugün yaptığımız bu teıeb
büı, Büyük Millet Meclislerinin ve türk 
inkılabının yıJlardanberi güttüğü ııyasa-"" 
nın tam bir varımıdır. 

lnkılabcılar, yüce heyetiniz, bunu, 
yurdun ve ulusun menfaati ve iyiliği na-

(Sonu 4 üncü sayıfada) 

Konya Saylavı Bay Refilt 

Atina, S ( A.A.) - Dq l,ler Ba
kanı M. !'tfakaimoa, hükumet bir .. 
liğine girmi§ olan nyala.l önderle
rin toplantısında ruhani elbiseler 
meselesi için Ankara hükumeti 
nezdinde yapılmıf olan tqebbüs
lerle türk hükumetinin ce11abı hak
kında iyzahat vermiıtir. 
Perşembe günü muhalefet fır

kaları da dahil olduğu halde bü
tün sıyasal fırkalar bakanları bir 
toplantı yapacaklardır. 

Atina, 5 ( A.A.) - Fırka farkı 
olmaksızın bütün gar.eteler, bcı§
makalelerinde Türkiye'de dini el
bisenin giyilmesi yaıağından do
layı duymakta olduk/an gücen
likten bahsediyorlar. 

Kathimerini gazetellİ "tehlike,, 
başlığı taşıyan bafmakaluinde 
diyor ki: 

Dün patriğin bundan istisna e
dilmesiyle hasıl olan ilk müsait 
intibaı daha hafilletecek daha sa
rih haberler gelmi~tir. Bu yasak 
için olan altı aylık iıtiınailiğin 
yenile§tİrilmesi, lstanbul Emniyet 
Miidürünün elinde olacaktır. 

Son 24 saatin türk ·yunan do•I· 
luğu için pek nazik olmcuından 
korkuyoruz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi taralından bu do•tlu
ğun esa8larına indirilmif olan dar· 
be o kadar beklenilmez ve o ka
dar ağırdır ki bundan doğan •ar
•ıntı yalnız Elen dünya•ının hi .. 
/erine münha•ır kalmamakta re• 
mi mehafilde de aki•ler uyandır
maktadır. Bu mehalil, dostane bir 
ittilak hülya•ına kapıldıktan •on
"ra, bundan böyle doıt milletin 
kendiıinin en •amimi kanaatlart
na kar§ı bu kadar az riayet gös
termesini alletmiyecek olan yu
nan milletinin umumi hi•lerinin 
ta111ib edilmeme•i karıı-.nda e•
killİ gibi mutad gayretle çalıtmaya 
devam edemiyeceklerdir. lıte bu 
•ebebten dolayı türk - yunan dost
luğuna, onun ehemmiyetine ve bu 
do•tluğun Akdeniz'de komıu iki 
devlet için ·zaruri olduğuna İman 
eden bizler, Ankara'daki taraftar
larından bu dostluğu kuvvetten 
düşürmemelerini rica ediyoruz. 
Yananiıtan'da bu hôdiıenin İnti
baı o kadar acı olmuştur ki türk .. 
yunan doıtluğuna b

0

u doıtluğun 
uçup gitmek üzere bulunan ruhu
nu ancak türk devlet adamlarının 

(Sayrlayı ç~viriniz) 

Ankara kadınlarına 
"İşittiniz; diin Tiirkiye Büyük Millet l\lecli~i türk kadı~lr

ğının tarihce, diinyaca taıımmış, faziletlerini~ ulmıal fe~lakar
lık.Jarım takdir elti. Onların ela erkek ynrdda~ları gihı, dn·
fot idare ·inde ~öz sahihi olduklarmı kanunla kabul dti. 

Tiirk kadmları, faziletlerinin, yurd için ilt·ri f cdakarlıklnrı
nın kanunla te,·M (•clilmi~ olmasını kıvıııu·la kar~ılanu~larchr. 

J :s - 1 .. k 
Bu isabetli karardan sonra, tiirk kaclmhgmm ya nız tur _. 

cemaatma d(•ğil. hiitiin medeni alc·nı knclmlığıııa gf.is~crcce;.;ı 
örnek hakkındaki azimlerimizi Bürül l\lillct Mcclbınc, .'l~•
layısiyJc ulusumuza, aleme Mlclirnwk iizr.rt: konu~ı~ak. 1<:111 

lmgiin saat birde Ankara llalkc·vindc toplanmamzı clı~t·rız:_,, 
Ankara Kız Lisesi Muallımlerı 



SAYIFA 1 ULUS G 1 LKKANUN 1934 PERŞEr. ı.BE -02? • 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA 
ULLSLAR DERNECINDE 1NG1I.TERE'DE 

Uluslar derneğinde 1\11.Baldvin Hindistan 
görüşülenler sıyasasını koı'"uyor 

Cenevre, 5 (A.A.) - Uluslar derne
ği konseyi bugün 8ğleden sonra topla
nacaktır. Konsey 8nce Yugoslavya'nın 
mliracaatrnı gdrilFTiek için, {ize.rinde 
yürünecek yolu kararlaştırmak lizere 
giz1i bir toplantı yapacak, sonra da a
çrk bir toplantı yaparak Sar üçler ko
mitesinin raporunu gözden geçirecek
tir. 

Yugoslav ve macar murahhaslarının 
konseye bir müracaatta bulunmalarına 
ve büyiık devletler mümessillerinin bil
dirimlerine cevab vermeleri beklenmek
tedir. 

İngiltere ve İtalya gibi bazı ülke
lerin iki tarafı dinledikten sonra zor· 
balık usuJlerine karşı genel bir muka
veleyi müsait buldukları anlaşılmakta
dır. Ancak bu usul konsey Gyelerinin 
soktuğunu ve en çok Yugoslavya•yı 

doyurmaktadır. Bundan ötllrU konse
yin Marsilya cinayetini ve tcthiş usu
lUnU k<Stülüyerek Belgrad'ı doyuracak 
bir karar sureti onaylamasına yönele
ceği sanılmaktadır. 

Cenevrc'dc sıyasal görüşmeler 

Cenevre, 5 (A.A.) - M. Laval Ce
nevre'ye varır varmaz fransız mütehaı
ııslariyle görUştUkten sonra M. Alots
ılyf onaylamak ve Roma görUşmelerI 

eonucları Uzerinde konuşmuştur. 
M. Laval bundan sonra M. Benes, 

Yevtiç ve Fotiç terefine bir öğle ye
meği vermiştir. Bu ıırada Sar mesele· 
al, yugoslav milracaatı ve Doğu misa
Jn görüşUlmUştUr. 

t)~Jer komitesi raporu bitirildi 

Cenevre, 5 (A.A) - M. Aloisi'nin 
bakanlığındaki Sar üçler komitesi dün 
toplanarak uluslar derneği konseyine ve. 
rilecck raporunu bitirmiştir. 

Sar'a gidecek ingiliz zabitleri 

Londra, 5 (A.A) - Moming Post 
gazetesine göre 30 kadar lngiliz zabiti 
8ar'daki evrensel zabıta arasında bulu. 
nan lngı1ir heyetine katılmaya anık bu. 
lunmaktadırlar. 

8ar'fla Halk cehhesinin g(i tcrişi 

Sarburk, 5 (A.A.) - Halli cephesi 

6. 1. S.5 tarihi için büyük bir gösteriş 

antklamıştır. Bütiln statfikocular Sar
lfruk'a doğru yllrilyeceklerdir. 

laümü niyeti iade edebilecektir. 
Biz, bu hüsnüniyeti iyman ile bek
liyoruz, çünkü Tiirkiye'yi idare 
edenleri tanıyoruz.,, 

Bütün diğer gazeteler, aynı ma
alcle makaleler yazmqlmdır. 

'.ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Ruhani kisve taşınması için ve

rilen müsaade ıalahiyetini kullan-
mak hükumete aittir kanun sarih
tir. Kanunun bu sarahatinden te-
cahül ederek mütalea yürütmek 
dürüst bir hareket deJldir. 

ULUS: Atina gazetelerinin ga
rib tefsirleri hakkındaki bu tel
grafları soı;ı dakikada aldık. Dü
tiindüklerimizi yarın yazacağız. 

ltina'da reisler toplantısı 
İstanbul, 5 (Telefon) - Atina

dan 5 tarihiyle bildiriliyor: 
Yunan sıyasal işlerini konuş

mak için Başvekil Çaldaris, hü
kumetle çalı an fırka reisleriyle 
M. M. Kondiliı, Hacı Kiryako ve 
Mataksas ile konuştuktan sonra 
muhalif fırka reislerini de çağıra
rall fevkMa.de bir toplantı yapma
ğa karar vermişlerdir. Perşembe 
günü (bugün) yapılacak bu top
lanbya Girid'de bulunan M. Ve
nizelos da çağı·ılmışbr:. Eğer M. 
Venizelos gelmeğe karar verirse, 
toplantı onun geleceği güne ka
dar szeri bırakılacaktır. 

Londra, S (A.A.) - M. Baldvin, 
muhafazakar fırkanın 1700 murahhasr 
önünde muhafazakarlardan bir bölüm 
azlığın hlic:funlarrna kar§ı Hindistan si
yasasını korumuştur. 

I..ord Salisbury ve arkadaş1arr "ko
ruma maddeleri,, nin berkitilmesini is
tiyec:ek yerde anayasa (kanunu esasi) 
projesinin esaslı yerlerine hücum et
mek tedbirsizliğini göstermiş oldukla
rından bu maddelerin kaldırılması için 
vermiş olduklan takrir 290 reye karşı 
1,102 reyle abanmıştır. 
Şu hale göre Hindistan anayasa pro

jesi, muhafazakarlar kongresinde mü
him bir çokluğun anayım kazanmıştır. 

Muhafazakar f ırkasmm 
kararla.rr 

Londra, 5 (A.A) - Muhafazakar fır. 
kanın dünkü konseyinde bire karşı üç 
ekseriyetle alınan karar kati telakki e • 
dilmektedir. 

Konsey, hükumetin kanun layihası i· 
çin esas tutacağı Hind komitesinin ra. 
porıınu tasvib etmiştir. 

Bu karar, fırka efkarı umumiyesinin 
bir nevi yoklaması olmuştur ve bundan 
sonra muhafazakar fırkanın heyeti umu. 
miye halinde toplanması düşünülmekte
dir. 

Rapora muhalif olanlar rey verenle. 
rin yüzde 26 sıdır. Fakat bunlar, efka. 
rr umumiyeyi bu mühim mesele hakkın. 
da tenvire devam edeceklerini bildirmek. 
tedirler. 

Muhalefetin fikirlerini neşreden Mor. 
ning Post gazetesi, şunları yazıyor: 

''Hindistan'ı bu delicesine ve yıkıcı 
projeden kurtarmak için mücadelemiz 
henüz başlamıştır. İngiliz milletinin ha. 
reketlerinde itiyad haline girmiş olan 
tedbir ve makulluğu hükumet projesi. 
tedbir ve makullüğil hüklımet projesi
evel, kendini göstereceğini ümit ediyo • 
ruz.,, 

Öteki gazeteler, dünkü neticeyi mcm. 
nuniyetle kaydetmekte müttefiktirler. 

Taymis gazetesi diyor ki: 
"Şimdi raporun doğrudan doğruya 

parlamentoya gideceği muhakkaktır. !n. 
giltcre ve Hindistan'daki terakkiperver 
fikir adamları raporun avam kamqrasr 
tarafından sadece tasvibini istemekte • 
dirler . ., 

Mançcster Gardiyan, şunları yazmak. 
tadır: 

"Hindistan'in terakkisi için rey ve. 
renlerle M. Baldvin'in dünkü celsedeki 
hareketlerinden pişman olmıyac:aklanna 
eminiz.,, 

Deniz ~örüşnıeleri yılan 
masalı oltlu. 

Londra, S (A.A.) - İngilizlerle a
merlkalılarm yaptıkları genel toplan
tıda yalnız moral meselesi görüşülmüş
tür. Vaşington andlaşmasınm bozul
masından sonra ne yapılacak? bilindi
ği üzere bu meselede birçok tezler kar
şı !aşmaktadır. 

Japonlar, kendilerinin çoktanberi 
bilinen kararlarının konuşmalar üz.erin
de doğrudan doğruya hiç bir tesir yap
mıyacağını söylemektedirler. 

Amerikalılar, Vaşington andlaşma

sının resmen bo7.ulmasının görüşmele
rin ilk safhasının sonu demek oMuğu 
fikrindedirler. 

İngilizlerin düşüncesi, ister bu and
laşmamn bozulmasından önce olsun, 
ister bozulmasından sonra olsun her 
halde üç yönlii bir uilaşmamn esasını 
bulmak için hiç bir çareye baş vurmak
tan geri durulmaması gerekeceği yo
lundadır. 

Amerikalılar, düşünüdklerini her 
ne kadar açıkça söylemernişleı;,se de, 
oranlandığına göre, Vaşington deniz 
andlaşmasınm bozulmasından sonra ar
tık dokuz devlet andlaşmasının da ya
şıyamıyacağına inanıyorlar. 

İngilizler ise dokuz devlet andlaş

masında, bu andlaşmanın kendiliğinden 
bozulabileceğine dair bir madde bulun
madığını ileri sürüyorlar. 

Bu uğurda uzun uzadıya görüşül

düğü sanılmaktadır. 

•r ±sE ~ . 'i 

ı Keııdi radyomuzla 
[ duyduklarımız 

Uluılar Cemiyeti konseyi 
dünkü toplantı6lnda Sar encii
meninin raporu ile mqgul ol
muştur. 

- Fransa Hariciye Bakanı 

! 
M. Laval, Sar'a Uluslararası 
bir polis kurumunun gönderil- r 
mesini Uluslar Cemiyetine tek- 1 

l /il etmiştir. Ancak bu kurum-
! da ne alman ve ·ne de fransız 

polisi bulunmıyacaktır. Tekli
lc lngiltere ile ltalya muvala

ll kat etmiştir. 
- A1acar gazeteleri, macar 

1 tebaalarının Yugoslavya'Jan ı 
göçetmeğe başladıklarını ve 
clün 254 kisinin macar toprak- 1 
l .... . k d 1 
arına geçtıgım yazma ta ır-

! lar. 1 
\"- - --- -- - - - :/ 

IACAR1STAN'DA 

Attilamn mezarı 
aranıyor 

Hudapeşte, 5 (A.A) - Yüz yıllar. 
danbcri aranmakta olan Attila'nın meza
nru kaplryan esrar yeniden macar ve ya. 
bancr bi1ginlcrlni ve bilgin oc:aklannı 

şiddetle alakadar etmeğe başlamıştır. 
En yeni nazariyelere göre, Attila'nın me. 
zannın Csongrad eyaletinde, Tisza ile 
Csanytelek köyü arasında bulunması 
çok oranlıdır. Buna dair eski yazılan ve 
eserleri araştıran macar ressamı Josef 
Torbagyi Novak•ın da fikri bu yoldadır. 
TorbagyL Novak, bir Bizans imparator. 
luğu murahhas heyeti üyelerinin bahset. 
tiği Attila'nın tatosu ve karargahının 
Felegybaza şehri yakınında Yakabszal. 
lao nahiyesine bağlı bir tepe üstünde 
bulunduğunu iddia etmektedir. 

ITALYA'DA 

Siyam kıralı tahttan 
vazgeçiyor mu? 

Roma, 5 (A.A) - Siyam ulusal mec. 
lisi ba§kanı ile. bir bakan ve iki yüksek 
memurluk bir Siyam heyeti Triyeste. 
ye gelmiştir. Heyet orada deniz yapı 
tezgahlarmr ziyaret etmi~tir. Bu tezgah. 
tarda yakında Siyam için iki torpido ya. 
pılacaktır. 

Heyet Londra'ya gitmiştir. Orada, Si. 
yam kıralı Praydhipak•m saltanattan 
vazgeçmesi meselesi hakkında görüşe -
cektir. 

Japonya'mn yeni Roma elçisi 

Roma, S (A.A.) - Kıral, dün sabah 
yeni japon büyük elçisi M. Yotaro 
Sougimoura'yı kabul etmiş ve elçi ken
disine itimatnamesini vermiştir. 

SOVYETLER BtRLtCINDE 

Kirof yoldaş için 
taziyetler 

Moskova, s (A.A) -Türldye büyük 
elçisi ile diğer bütün sefirler, M. Kirof' -
u·n öldürülmesinden ötürü Dışişler ko -
miserliğine taziyetlerini bildirmişlerdir. 
Dışişler komiserliğine Türkiye Dışişler 
Bakanı vekili Bay Şükrü Kaya'dan da 
bir taziyet telgrafı gelmiştir. 

Kirof'a yapılan büyük öHi alayı 

Moskova, 5 (A.A) - Kirofun ölüsü 
diin Moskova•ya getirilmiş ve karalarla 
örtülmüş olan durakta Sovyet Rusya 
Merkezi İcra komitesi üyeleriyle, hük\i. 
met üyeleri, arkadaşları ve dostları tara. 
fından karşılanmıştır. Muzika ölüm mar. 
şmr çalarken bir asker müfreze saygı 
merasimi yapmış ve bir bava filosu du. 
r<?k üzerinde uçmuştur. 

Tabut, Stalin, Kalenin, Molotof ve 
öteki büro üyeleri tarafından bir top a. 
rabası üzerine konulduktan sonra ölü 
alayı sindikalar evine gelmiş ve ceset o. 
raya bırakılmrştıi-. Yüz binlerce işç· bu 
eski bolşeviğin ö1üsil önünden geçmek. 
tedir 

ALMANYA' DA 

Çinde l{oınüııiz:an 

yol{edilecek 
Bertin, S (A.A.) - Çin'in Berlin 

orta elçisi M. Liuşing, gazetecilerin 
sormuş oldukları sorgulara karşılık ve
rerek demiştir ki: 

"Çinde komünizm pek yakında kati 
surette yok edilecektir. Çin hükumeti 
yakında mecburi askeri hizmet kura
lını kabul edecektir.,, 

Elçi Çin'in çok yakın bir zamanda 
yeni bir genlik devresine kavuşacağr
nı doğrulamıştır. 

Çin - Alman münasebetlerine işaret 
eden elçi, son zamanlarda Almanya ile 
Çin arasındaki ticaretin - Çin'in dış 
ticaretinin evrensel ökonomik buhran
dan ciddi olarak müteessir olmasına 

rağmen - sürekli ilerlemiş olduğunu 
söylemiştir. 

Çin elçisi, bundan başka Ni!nkin 
hükfuneti tarafından yeni demiryollan 
yapılması ve bazı nehirlerin yollarının 
arınması için projeler hazrrJandığınr 

söylemiştir. 

Almanya'tla sıyasal bir Çf•kiliş 

Berlin S (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Tanınmış musikişinaslardan ve dev
let şfirası üyesinden Berlin filarmonik 
orkestrası müdürü Vilhelm Fuert Vag
ner, propaganda bakanı doktor Göeb
bels'e istifanamesini göndermiştir. Bu 
istifa kabul edilmiştir. 

Sryasal mahiyette olan bu hareke
tin büyük akisle.ri olacaktır. ÇUnkU bil
hassa M. Goebbels'in başkanı bulundu. 
ğu Almanya kültür odasının perşembe 
akşamı vereceği fevkalSde müsamerede 
orkcştrayı FuCTt Vagner idare edecek
ti. 

LEHISTAN'DA 

Ru ya ile Lehi ~tan ticari 
anlaşma ı 

Varşova, S (A.A.) - Rusya ile Le

histan arasında 1935 yılı için bir kon

tenjan uzlaşması yapılmıştır. 

Uzlaşmaya göre Lehistan, Rusyaya 

madenden yapılmış eşya çıkaracak, bu

na karşılık olarak Rusya da Lehistana 

bahk, kimyevi ürünler, kürk, ha.;yar, 

şarab, patates ve antrasit kömürü vere

cektir. 

DAGNIK DUYUMLAR 

Tayyareci Ulm 
tehlikede 

San Fransisko, 5 (A.A) - Honolu. 
lu telsiz istasyonu tarafından alınan bir 
telsiz telgrafa göre, tayyareci Ulm yo. 
lunu kaybetmiş ve benzini hemen h"
men tükenmiştir. 

Tayyareci Ulm knrtarıltlı 

Paris. 5 (A.A) - Londra'dan Jur -
nal gazetesine bildirildiğne göre, Prezi. 
dan Kolic vapuru, A vusturalyah tayya. 
reci Ulm'u Honolulu'ya 34 7 mil uzakta 
bulup almıştır. 

Hind ulnscularınm kararı 

Dombay, 5 (A.A) - Hind ulusçula. 

rr fırkası, kongreye verilecek değişim 
projelerini konuşmadan abamaya, proje. 
ye karşı durmayı kararlaştrrmıştır. U. 
lusçu fırkanın saylavları genel vali top. 
lantı devresini açmak ti?.ere kongreye 

girdiği zaman görüşme salonundan çık. 
maya ve vali gittikten sonra tekrar mec. 
lise gclmeğe karar vermişlerdir. 

Garıdi propagamla gezintisi 
) apamıJacnk 

Bombay, 5 (A.A) - Genel vali Gan. 
di'nin sınırdaki kasabalarm ycnidt"n ba. 
yındırf.ınması için bir propaganda ge. 
zintisi l apmak ·üzere Pişaver'e gitmek 
için istemiş olduğu izini vermemiştir. 

'.Mahamata, beraberinde Pişaverli iki 
tahrikatcıyı götürmek isteğinde idi. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 
-----~~--------------
Silah fabrikalarının em-
rinde bakanlrklar varmış 

Vaşington, 5 (A.A.) - Silah tica• 
rcti tahkikat komisyonu önıinde dun 
yapılan if"?aatı hfılasa eden komİS} on 
başkan vekili M. Nve, demic;tir ki: 

.. Su ve Ticcır<:t B kanlıklarının si· 
lah fabrikalarının emrinde bulun!l uş 
olduklarına dair, elimizde pek çok ele• 
liller vardır. Tahkikat sırasınd.ı hi e 
verilen "Dupont de N mur,. .,irkcti 
müdiirlerindcn birinin bir mektubu \ar 
ki, M. Huver'in, ticaret bakanr buh•n· 
duğu sıra.da silah ticaretini tahdid için 
1925 te Cenevre'de toplanan konferan• 
sın "Amerika silah fabrikalarının işine 
ket vuracak kararlar almasının,, öniine 
gecti~ini gösteriyor. 

"Dupont de Nemur,, sirketi sonrii• 
dan gazetelere bildirimrtc bulunarakı 

Cenevre'deki herhangi bir konferansın 
üyeleri Uzerinde hiç bir uz nüfuzunu 
kullanmaya çalışmadığım iddia etmiş• 
tir. 

Bu şirket, yalnız savaş mühimmau 
ile ticaret mallarının biribirine karış• 

tırılmasına mani olmak istemiştir.,, 

Silah ticart•ti tahkikatı 

Vaşington, 5 (A.A.) - Silah ticare• 
tini tetkik komisyonu önünde şahitlill 
eden "Colt Pire Arms,, şir:ketinin hu• 
kuk müşaviri M. Holden, Amerika hüı 
kumetinin 1914-1916 yıllan içinde 1"9 
giltere'den almış olduğu &iHih ısmarla
malarını devrettiğini ve bu ı&marlama• 
tarın Kana'da yolu ile fngiltere'ye gön 
derildiğini söylemiştir. 

Komisyona verilen bazı vesikalar
dan anlaşıldığına göre, Belçikadaki bit 
silah fabrikası, Vinçister Şirketine ve 
sair İngiliz, fransız, İtalyan, çekoslo
vak, alman, Avusturya ve macar silah' 
fabrikalarına müracaat ederek uluslaı: 

kurumu tarafından silah satışının kon .. 
trolu için anıklanan projenin, silah ta• 
cirlerinin lehine ne suretle değiştirll• 
mesi mümkün olabileceğini sormuştur. 

Şak o meselesi etrafında 
Vaşington, 5 (A.A.) - Şako'da ba• 

rış ve düzenin yeniden kurulması ça~ 

lışmalarrna girmesi için uluslar dernc~ 

ği tarafından Amerikaya yapılmış oları 

çağrılışa Amerikanın vermiş olduğıı 

karşılığın aslı henüz bilinmiyor. 

Cenubi Amerikann sıyasal mahfel• 
lerine göre, Amerika, Buenos • A1• 
res'tc toplanacak olan dört devlet kotv 
feransma katılmayı dilşfinmektedir. 

Şili, Arjantin, Peru, Uraguay ve ih• 
timal Brezilya da bu konferansa gide•/' 
cekkrdir. 

Konferansa gidecek devletlerin hcP" 
sinin amerikah olması birleşik Amcri• 
kanın Amerika birliği tezine riayef 
anlamına geldiği gibi bu devlctlerdel'1 
dördilnlin uluslar derneği Uyesi oınııı· 

ları da bu konferansa adı geçen det• 
nekle bir nevi çalışma beraberliği çcş· 
nisi vermektedir. 

M. Velles, cenubi amerikalı diplO 

matlarla yapmış olduğu görüşmeler sı• 
rasmda Amerikanın uluslar dcrneğinirı. 
danışmalı komisyonuna gircmiyeccgi 
çünkü böyie bir girişin Amerikayı bit' 
manda deruhte etmek veya y:ıpıJacııl' 
herhangi fili icrata iştirak eyıc.ınclc 
mecburiyetinde bırakacağını söylcff11' 
tir. 

"ka'• M. Vellcs, aynı zamanda, Ametı 
nın bitaraflar komisyonuna ve Buerıo9 

. A" 
- Ayres konferansına gitmesinın . e 
meTika için güce baş vurmakla yerın t 
getirilecek bir taahhüd olamıyacağıtl 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

"ka'oııı 
Brezilya'nın da Birleşik Arnerı 

güttüğü yola benzer bir yol gütmesi 
0

•1• ·· tak~ 
ran ıvardır. Her iki ülke de rnus ·\d 
surette harekette serbest kalmak .,e 1 

• 
• rctJcrl-

savaşcı taraf ile münasebet ve tıca 

ne devam etmek isteğindedirler. 
. . rasın· 

M. Velles ile Paraguay cJçısı a 6 ·yet., 
daki görüşmeye büyiik bir ehernmı nra 
. . El . b örüşıneden so 

rılmektedır. çı u g . ut• 
·nderıntŞ 

Assomption'a bir tel yazısı go 
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Ga~avuz 
TürkJeıi 

. ~gavuzlar üzerinde çalışan 
b~~gmlerin yazılarında en ziyade 
Roze çarpan şey anadillerine bü -
Yiik sadakat/arıdır .. 

Ne garibtir ki Anadolu'nun 
~~nubunda çöl boyunda ve çöl 
ıçınde yaşıyan türkler, alış veriş 
ettikleri çöl uluslarına dillerini 
Öğretemeyince, onların dilinde ko 
nuşmaya alışmı' ve bazı oymak -
lar bu yüzden dillerini unutmuş 
olrnalarma karşı, ana yurddan ay 
rılalr bir yüzyıldan fazla zaman 
Reçtiği halde, bu hıristiyan türk -
ler anadillerini inadla direne dire 
ne korumuşlardır. 

Bu türklerin başka bir ulus ta 
rafından yutulmamaları ve hele 
hulgarlaşmamaları için en çok 
eıneği, 84 yaşında Cakır Mihal 
adlı bir keşiş harca~aktadır. 

Öğütleri ve yazıları ile bunla
ra yabancıların sözlerine kapıl -
mamalarını ve soylarını unutma
malarını anlatmaktadır. 

Tipleri bakımından Deliorman 
lürklerine pek çok benziyen, ko
nufuşları ufak tefek ayrılıklarla 

beraber Rumeli ağzının aynı olan 
Gagavuzlar, türk alfabeıi çıkalı -
danberi türkçe kitabları, haftalık 
ları ve gazeteleri satın almakta 
~e dikkatle okumaktadırlar. 

Bu hıristiyan türkler, eskisiyle 
ölçülürse sayıları çok eksilmit 
olmuına rağmen, usları, çalış -
kanlıkları ve güzel huyları ile 
•evgi ve bağlılığımıza değer bir 
\ı'arfıktır. 

Gagavuzlar, Avrupa'nm bilim 
\ı'e düzüm çalışmalarına karşı usal 
kayıtsız kalmamıılar ve her böl
kede değerli adamlar yetiştirmiş
lerdir. En yoksul bir Gagavuz 
köyünde liseyi bitirmiş, birkaç 
Rence rastlanır. Dört beş dil ko -
lluşan ve yazan delikalılar, kızlar 
da çoktur. Hepsinde bir bilim sev
Risi vardır. Hepsi türk soyunun 
konukseverlik, sözdururluk, yiğit
~ik ve alplik gibi büyük artıklığı
l\ı saklamaktadırlar. 

Yaşadıkları kasaba ve köyle
rin adlarının yüzde doksanı hala 
lürkçedir, Besarabya' daki gaga -
\tuz köylerinden bir takımının 
adları şunlardır: 
illa, Kıpçak, Valkanes, Kırbab, 
., Çadır, Komrad, Kilyet, Aldır
"'-azayak, Baburcu, Haydar, Çal-
~Y, Köpköy, Dizgince, Tomay, 
~okmeydan, Karalık, Beşelma, 
l(omgaz, Eniköy - Y eniköy - İç 
eobriça'daki gagavuz köylerinin 
ır takımı: 

I> Babadağı, Keltepe, Paşapınar, 
aşakışla, Karadağ, Y enisala, İn

İYköy, Kasapköy, Kargalık, Ka -
hnbucak, Çamurlu ve Koyunba -
a. 

_.. f?obrica'daki gagavuz köyleri-
1 •tıın bir takımlarının adları şun
'"dır: 

Y danlık, Durankulak, Kara • 
ta~h, Üçorman, Kalaycıderesi, 
1\ Yıtahmet, Keramet, Sürtükköy, 
~ a"arna, Gavursürtük, Şahla -
~abla, Kılıçköyü, Tatarsögüt • ... 
~e .. -· • d"ll ti . -uımız, ı e· 
Ilı "" Uk b" • 4 uuy ır man 

ttıııhbugUne kadar 
la

11 
afaza etmiş o

le . &a"'avuz tiirk-
tınd 

~·· en, Beşelma 
O}')" 

t~ u bir grupu 
•teri 

''tıcta Yor. 84 ya-
'dlr Çakır Mihal 
t,., bir keşiş ga
la ltıların bulgar-

~~ası için elin
~ teleni yapmali
.,~1: eacrıer yazıp 
t~ "e nasihatlar 
\t1t:;tedir. Yazı 
~ '!rrnız KU-

.. ~~ &aylavr Bay 
>•~1 'Uluğ ou .. •ı ·ı 
tİtrLı 1 e gagavuz 
t ,.. er· 
Qj~i 1 hakkında 
~ır. '>'dınlatmakta 

N.ULUG 

ULUS 
:zzs Si 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Başbal~anımız 

Edirncye gitti . 
Başbakanımız İsmet İnönü be

raberinde Sıhhat Bakanı Refik ve 
Başbakanlık Hususi Kalem Müdü
rü Vedid ve Trakya saylavları 0 }. 

duğu halde Edirne'ye gitmek ü
zere clün akşamki trenle lstanbula 
gitmiş!erdir. 

Fırka Genel Katibi 
· Cümhuriyet Halk Fırkası Genel 
Katibi Bay Receb İstanbul Üni
versitesinde ilk inkrlab dersini 
vermek üzere dün akşam İstan
bul'a gitmiştir. 

Gönüllü mülkiyeli sanını 
alan büyüklerimiz 

Mülkiyeliler dün geceki toplantıla -
rında Bakanlar Heyeti ile Fırka Genel 
Katibi Bay Receb, grup reis vekili Te
kirdağ aaylavı Bay Cemil, denizli say -
lavı Bay Necib Ali'yi gönüllü mülkiyeli 
olarak kabul etmi,lerdir. Mülkiyeliler 
geçen yıl Batbakan ismet İnönü ile Mec· 
lis Baıkanı Ki:ı.rm Özalp'ı öz mülkiyeli 
olarak almışlardı. 

Huknk-:ular toplanıyorlar 

Hukuk Çıkışları Birliği üyeleri cuma 
günü saat on dörtte Ulusevinde bir fev
kalade genel toplantı yapacaklardır. Çı
kışlılar bu toplantılarında birbirleriyle 
tanıtarak konutacaklar ve on beş gün 
sonra yapacaktan idare heyeti seçimi 
için esaslar kuracaklardır. 

Arif Oruc 

Bir zamandanberi Paris'te bulunan 
Arif Oruç ikinci teşrinin ilk haftasında 
Sofya'ya dönmüş, bulgar hükumetince 
bulgnr tabiiyetine tekrar kabul edilmiş· 
tir. Kendisine bulgar hükumetince bir 
vazife verileceği haber alınmıştır. 

T. D. T. C. tebliği 
T. D. T. C. Umumi Katibliğinden: 
''Türk dili ,, bülteninin 8-9 sayıları 

bir arada olarak çıkmıştır. Bu sayıda 
ikinci türk dili kurultayının toplantıla
rında geçenler de basılmıştır. Altı gün 
süren kunıltayda okunan söylevler, ra
porlar, konuşulan sözler bu sayıda top
lanmaktadır. 

Bunlardan başka, yeni umumi mer -
kez heyetinin ilk çalışmaları, yeni folk
lor derlemesi için gönderilen program
lar, yeni taramaların yollannı gösterir 
yaz•larla Örnekler. tarama dergisinin u
laması için yapılan program da bu sayı· 
da ye!' bulmuştur. 

12 formayı aşan bu basım iki sayı bir 
arac'a olarnlc sayılmıştır. 

Dağıtma yeri lstanbulda Türk kitab
cılık Limited şirketidir. Her kitab onda 
bulunur. 

İki sayı bir arada olduğundan bu ba
sımın değeri 60 kuruştur. 

Abone olmak istiyenler, 10 sayı için 
üç lira göndererek abone yazılabilirler. 
. Gelec.elc. sayıda bitecek abonelerini ye

mlemek ıstıyenler, eskiden abone olduk
larını bildirerek Türk Kitabcrlık tirlı:e
tine yazarlarsa aboneleri yeıı.ilenece1'• · 

Kıy af et kanWlu ve 
İstanbul ruhanileri 
İstanbul, 5 (Telefon) - Ermeni ka

tolik Sent Mari kilisesi bat papazı (Bo. 
gos) kıyafet kanunu hakkında ,unları 
söyledi: 

" - Böyle bir kanunun çıkarılması 

çok iyi olmuştur. Çünkü şurası inkar e
dilemez ki dünyada laiklik ilerlemekte 
bunun neticesi olarak ruhani kıyafetler 
bazı kimselerce hor görülmektedir. Ba
zı kim<;clcrin karşılarında papas görün
ce bir hoşnutsuzluk hissetfklerini görü
yoruz. Ve bir papas halk arasında dine 
veya dünyaya aid bir iş hakkında fikri
ni ileri sürdüğü zaman kendisine, sen 
papazsın böyle işlere karışma dendiği 

vakidir. Bilakis sivil kıyafetle söylenen 
aynı sözler halk tarafından tam bir ha.. 
kikat olarak dinleniyor. Hatta bazı ileri 
giden kimseler daha başka türlü dütü
nerelıt papasları medeni teşkilatın dışına 
çıkarmak istiyorlar. Bu hal papasların 
itibannr azaltmaktadır. Bu sebeblerle bi
zim halk arasına ruhani elbiselerle ka
ntmamamız çok İyi olacaktır. Din in
sanm kıyafetinde değil kalbindedir. Kı
~etin t!in ile hiç bir alakası yoktur. 
Zaten ilk hriıtiyanlık tetkilatında pa
paslar kıyafetlerini hükumetlerin kanu
nuna ve bulunduktan memleketin ade
tine göre uydunırlardı. Papaslann ayn 
kıpfet giymeleri papas ve sivil halkı 
birbirinden ayırmak için sonradan çıka
nlmı' bir adettir. Eski zamanda papas
larm tiyatroya gidip gİbnedildel"ini an
lamak hayat ve soysal tesirlerini mura

kabe altında bulundurmak için o zaman 
böyle bir tedbire bdki lüzum görülmüı 
tü. Fakat bugün için bu kadar iptidai 
tedbirlere lüzum yoktur. Herkes aynı 
kıyafeti giymeli ve insanlık fazileti kı
yafetle değil harC'ketlerle anla,ılmalrdır. 
Ruhanilerin ruhani elbiselerini mabed. 
Ierden dışarda giymemeleri günah olma. 
dıktan başka bilakis medenidir. ,, 

Bu sözleri söyliyen papas Bogos'un 
arkasında redingot vardı. 

Gene bu mesele hakkında Beyoğlu 

ermeni kilisesi papaslarrndan ruhani 

meclisi azası katolik papas Torna Şida
her:-Bu kanunu samimiyetle ve memnu. 
niyetle karşıladık. Madem ki, 'f ürkiye 

Cümhuriyeti böyle bir kanun çıkannıt
tır biz, ona itaata mecburuz. Medeniyet 
inkılabında avrupahlardan çok daha ön_ 
de olan Atatürk'ün fikri, düşüncesi ve 
gösterdiği yol daima aydınlıktır. Dini 

kıyafet kanunu bizi son derecede mem • 
nun bıraktL Atatürk'e çok çok tefekkür 
ederiz. Bu sayede medeni kıyafete ka
vuıuyoruz. Biz, din demekle katiyen 
kisve anlamayız. Bugünkü siyah etekli 
elbiselerimiz, dinden gelen bir zaruret 
defildir. Din için iyi insan olmak kafi_ 
dir.,, demittir. 

Ankara güreşçileri 
Güreş birincilikleri Uçüncil devresi: 
Hüseyin 6 dakikada lstanbula, Mah

mud 7 dakika 25 saniyede Eıktıehirli 
Mestan'a galib. 

Selim, elimine olmuıtur. Mileabaka
lara devam ediliyor. 

CUMA IJK MAÇLARI 

Ankara Futbol Heyetinden: 

7. 12. 934 cuma gUnU yapılacak lik 
maçları: 

1 - Ankara GUcU - İttifak Spor 

2 inci takımları. Saat 9,15 de, hakem 
Halim. (A.O.) 

2 - Çankaya - Altın Ordu 2 inci 
takımları. Saat 10,30 da, hakem Hikmet 
(A.O.) 

3 - Ankara GUcU - İttifak Spor 
1 inci takımları. Saat 11,45 de, hakem 
Adnan (Galatasaray) 

4 - Altın Ordu - Çankaya 1 inci 
takınılan. Saat 13,SO da, hakem Sedad 
:CM. O.). 

Çağrılışlar 
Belediye kanunu muvakkat endime

nl 6-12-1934 perıembe aünii ... t (14) 
de toplanacaktn-. 

1"•• 
Vilayetl..U. husuıi idaresi munkkat 

encümeni 6-12-1934 perıembe pnU 
saat (14) ele toplanacaktır. 

İkbsat Vekilimiz 
M. Raf f ile konuştu 

Alman sefiri M. fon Rosenberg ce • 
napları. beraberlerinde sefaret müsteşarı 
M. Fabriçyüs ve Berlin'den celmiş bu
lunan Berlin hariciye Bakanı müdürle _ 
rinden M. Raff bulunduğu halde dün 
lktısat Vekili Bay Celal Bayar'ı ziyaret 
etmiş ve Hariciye Vekilliğinden ticaret 
itleri umum müdürü Bay Bedi Arbel de 
hazır bulunmuştur. Ceç vakta kadar sü
ren konuımaların 24 eylul 1934 tarihli 
alman döviz kararnamesinin doğurdufu 
vaziyetle alakadardrr. iki taraf mevcut 
türk - alman klering itilafnamesi bO
küm icablarının tamamen mahfuz kala
cağı noktaımı teyid ederek dostane ay
nlmıılardrr. M. Raif bugün Berlin'e döıt
mek üzere tehrimizden hareket etmiıtir. 

Bııakşam 

Çocuk Esirgeme Kuru
munun ulusal kostümlü 

balosu 
B. M. M. Bafkam Kazım Ozalp'm 

yüksek korumalan altında. Türkiye 
(Çocuk Esirgeme Kurumu) menfaatine 
8. 12. 934 per,embe günü altşmnı Anka
ra Palas aalonlarında verilecek olan ulu
sal kostümlü balonun çok güsel ve el -
lenceli olma11 için çah,malara devam 
edilmektedir. 

Balo seceıi zengin bir de piyango ç~ 
kilecektir. Ulusal kostüm müsabakalan 
yapılacaktır. Müsabakalarda kazanan -
lara kıymetli hediyeler verilecektir. U -
lusal kostüm mecburiyeti yoktur. Frak 
ve simokinle de gelinebilir. Biletlerin ... 
bt yerleri: Yerli mallar pazan, Ankara 
Eczanesi, Rehberi Ticaret mağazası. 
Akba kitabevi, B. M. M. muhasebesin
de, l ı, Osmanlı ve Ziraat Bankıtlarmda 
satılmaktadır. 

Bilet fiatları: Bir erkek iki kadm 
için 6 lira, Bir erkek bir kadın için S 
lira, yalnız bir erkek için 3 liradır. 

Üniformalı zabitan refikalariyle bir
likte 3 liralık biletle gelebilirler. 

Bir tefsir dileği 
Balya - Karaaydm madenlerini ki • 

ralama ve iıletme türk anonim tirketi • 
nin ülke dqından setireceii guoilinla 
aümrük resmi ve muamele nrcisindea 
3 sene muaf tutulmasına dair fesbediL 
mit tirkete verilen haktan iatifade edip 
etmiyeceiinin tefsir yolile balliDi hük6-
met meclisten istemiıtir. 

Amerika ile yapılan itilafname
de neler var? 

HükUınetimizle Amerika Birletik 
devletleri arasında 25 birinci tepin 1934 
tarihinde imzalanan mütekabil metali. 
bin tesviyesine dair olan itiWnamenİll 
tasdiki hakkındaki layiha Millet Mecli. 
.sine verilmiıtir. Bu itilafnameye göreı 

Türkiye Amerika Birletik Devletl.-i 
bükUnıetiae 24 IWıunuevel 1923 taribll 

anlatmada clabil olan Amerika tebaaları 
taleblerinin tamamen teaviyeaini tazam. 

mun etmek üzere (1,300,000) dolar ... 
recektir. Bu meblai, her senelik takai

ti (100) bin dolar olmak üzere 13 se. 
nede ödenecektir. ilk taksit itilafname 
Millet Meclisince tasdik olunduktan IOll

n 1 haziran 1936 tarihinde tediye olu
nacaktır. 

Soyadları nızamnamesi 

Devlet Şura.;ında 

Devlet Şurası umumi heyeti bugün 
nüfuı genel müdürü Bay Ali Galib'in 
buzuriyle soyadı nizamname projesini 
tedkik ebnittir. 

Ankara Halkevi Halk der~ha
neleri komitesinden: 

Komitemiz tarafından verilmekte o • 

lan lisan ve usulü defteri kursları bu 

ıene :Bahriye caddesinde huıust Bizim 

mekteb binasında 9 ilkkanun 1934 pazar 

gUnU saat 18 den itibaren Yerilmefe 
bqlanacaktır. Kayıtlıların mektebe mtl

ncaa tla den saatlerini öfrenmeleri. 

3AYIFA 3 

Eski türklerde ad nasıl 
verilirdi 

Eski türklerde çocuk bir yafı- cir
diii Yakıt ad &lırdı. Oğuz Han bir )'a
ıma l'elİnce ad YertnEk İçİa loplamLhiı
ftl biliyoruz. Dede Korlmd kitahmda 
ise türklerde bir erkek nlid lr.alara • 
manlık eseri göstermedikçe ad konmadı
ğı yazılmaktadır. Filhak'.ka bütün hiüye
lerde kahramanlık gösterenlere Dede Kor 
kud tarafından ad verilmektedir. Türk
lerde umumiyetle ad verme adetleri 
fÖyle idi : çocuk doğdufunu baba11 
haber aldığı valut ne işle meşgul ise 
veya neden konaıuyorlar i~ onun ismi 
çocuğa konurdu. Bu hal ea e~ki türk -
lerde olduğu gibi bugünkü bazı türk 
boylannda da vardır. Kahramanlık gös
terenlet"e, ulusa büyük iyilikler yapan
lara merasimle ad verilir. Gök türk ha
nr Kutluğ ve Cengiz Han heb kurultay 
tarafından ad almıılardır. 

Yaf8111ıyan çocuklara Yaşar, Dur
sun gibi isimlerin konduğu hepimizce 
malümdur. Daha sonra Sablmıı. Satık, 
Dunnuı, Durak gibi isimler de ayna h-

. tagoriye girmektedir. 
Birazıcık da ad verme usulleri.den 

bahse çalııalnn: Adların batına Er .ö
zü cetirilerek adlar konulabilirdi: & • 
togan, Er - tuğnıl, Er - toap. Er - to
na gibi 

Renk adları getirilerek isim olar: 
Kara - sungur, Kara - bota. Ala lmt, 
Ala taf, Kızıl Anlan, Boz timür sröi 
isimler olduğu rı1>i yahuz renklerin 
kendisi de has ilim olurdu. Bu re.ılrler 

bilhusa Ak, Kara, Sarı, Ala. Kızd 11-W 
adlardır. 

Adsız adınaa aud koallldufu - • 
lum olduğundan IMırada tekrara ta...m 
görmemekteyim. 

Ay, Bay, il, Alp sözı..iyle Wdikte 
has iaimler yapılmak adet idi. Dede 
Korkud kitabında has isimlerin ka..I. 
duğu tarzlara dair mühim malumat el. 
de edebiliriz: Kabile adı hın isim 11-W 
kullanılmıştır: Salur Kazaa. Baymdır 

han, Bayan Selçuk. Adlarm bir lmmı 
da bahalarının adlariyle beraber ,_.1-
maktaclır: Hik koca oğhı San te.lmaı, 
Artun oğlu Direk, Rayan Selçuk oilu 
deli Dündar... bebıumrn l.tmi kendi h • 
minde yani soyadı tarzında kullanllim 
bazı adlara rastplmekt~ 

Kan Cüne oflu Kara Budak, K.nh 
Koca oğlu Kan Turalı .• tanifi ialmler 

de vardır: Bay Böre, San - K.W.ı, 
Bay Bican, Deli Dumrul, Demir Gidi, 
Deli Karçar. 

Cı eki ile yapılan isimler de vaN.rı 
Okcu, Yalancı.. 

Bir parça da fiillerden pkan .a.,. 
anlatmafa çalrfa)mu 1 - Fôlleria ~ • 
küne dık, duk, tük gibi ekler getirilerek 
has ilim yapılır: Bayduk, Kurtok, Ti • 
mirgendik, Mandılr gibi. 

2 - Fiillerin köküne mq, miı seti
rerek isim olur: Almış. Sablmıf, Ters 
Uzanuı. llalmıf, Kaytmıt p,i. 

3 - man, men getirerek isim ppcl
maktadır: Poıaman, Talapnan, Sall -
man, Sorman, Pannan, Donnan gilri. 

Fiillerden yapılan isimllrin kundla
n daha pek çoktur. Ben yalnız bir fikir 
verebt1mek için bu bir kaç misali gôate
riyorum. 

Binzıcık da kadın isimlerinden llalıs 
edelim: malumdur, ki eski türklerde 

dahi kadınlara son derec biinnet eailir 
ve mühim bir mevki verilirdi. BillM!D -

aleyh Kagan'ın mukabili olarak le.tun 

da kuDanılır ve sonra da prenses karşı

lıfı olarak da Kunçuy sözü bulunarc!u. 

Kadm adları ya çiçek adlan olarak •o . 
nur yabud hürmet ve kıymet gösteren 

isimler takılırdı: Ulun Eke, Banr Çiçek, 

il Bilge, inanç Hatun, Akgül, Anğ, 
Arığ Türk, Elmas, Ay Çiçek, il Kutlu, 

inci, Sevim Cümüt, Sevinç gibi kadın 

adlan misal olarak z1krolumbilir. 

Eski türklerdeki ad verme adederi 
hakkında bu iki yazımızla bir fikir ftl'-

meğe çalııtık. Bu hususta ilk ilmi tet

kiki macar üniversitesi pl'Ofesörlerin • 

den Goaıbocz Zoltan. Al"p9d Hanedanı 
zamamnda türk ıaJısi adlan namiyle 

çıkardıiı bir arqtırmada bulabilininiz. 
Bundan aonra IMı mevzu üzerinde -e
lerce çalqan ceac macar üimi Nq-1 

Laszlo'aun müteadclid memmalanla •u 
mevzua dair yazdığı yazıı- gelir; iri bu 

zatın t.itüa türk adlanıu Wr araya lmp

hyan ba7'ik eMri de yakmda ç.._..• 
caktrr. Türkçemisde evnli Besim Ata· 
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B-ıl.kan Postası. 

Yugoslavya hükumet fırkası konferansı 

Yugoslarya'da HUkOmet Fırkası 
Merkez İcra Komitesi,, Başbakan M. 
Uzunoviç'in başkanlığında toplanarak 
görüş~eıerde bulunmuş ve dört gün 
süren bu konuşmalarda bugünkü bütlin 
sıyasal meseleler inceden inceye tetkik 
olunmuştur. 

Gazetelere verilen resmi tebliğe na
zar n, Kıral Aleksandr'm ölilmünden 
sonra, devletin ve milletin birliği hak
kındaki fırka prensiblerinin muhafaza 
edilmesine ve c.in ve ülke ayrılığı üze
rine kurulacak her türlü cemiyetlere 
müsaade olunmryacağı kararlaştırılmış 
trr. 

Mcbusan meclisinin faaliyetine ge -
lince, resmi tebliğ umumi valiliklerin 
muhtariyetleri hakkında derhal bir ka· 
nun çıkarılm.1sı ve ökonomik C:urumun 
inceden inceye göz:den geçirilmesi lil
zumunda ısrar eylemektedir. 

Romanya ile Sovyet Rusya ara
sın<la şimendifer nakliyab 

Sovyet Rasya ile Romanya anı!!ın -

da ııyasal münatJebetlerin yeniden baş

laması üzerine iki memleket arasında 

şimendifer nakliyatının yeniden kurul

muı me11elesi dllşilnülmek' Her 

iki memleket fimendifer idareleri mu

rahhaslıırı bu it için bir hafta evel Ti· 

raspol'dc bir toplantı yapmışlardır. 

Dniester nehri üstündeki Tiraspol 

- Tigina fröprfisUnOn harab bir halde 

bulunduğu ve bunun tamirinin çok u
mana mütevakkıf olduğu anlaşddrğm. 
dan, şimdilik nehir üstfinde gemilerden 
mfirekkeb bir köpril kunılması ve de
miryolunun b;.ı köprliden ge~rilmed 

kararla§ttnlmı§ttr. 

Tuna iisriinde kurulacak yeni 
köpriilcr 

Romanya -.e Yugoslavya hfrkimıetle
ri, Tuna üzerinde yeni köprliler vap
tırmak guretiyle iki memleketin §i wD• 

ôiferle biribirine birleştirilmesi için 
~örüıımelere başlamışlardır. 

llkönce Romanya'da Turnu - Sever 
in ile Yugoslavya' da Kladovc arasın -
da bir ktiprli yapılması işi gelmektedir. 
Bu köprü 400 milyon leye malolacak ve 
masrafların yarısı Romanya yaı:ısı da 
Yugoslavya tarafından verilecektir. Ge 
ne Yugoslavya ile Romanya arasın
da ikinci bir köprü de Peznevo yakı • 
nırıda kurulacak ve gazetelerin yazdık· 
larına göre bunun yapılmasına 193.S 
may-unda başlanacaktır. 

Bulgaristan ile Romanya'yı bfrfbiri 
ne birleştirecek Rusçuk Yerk<Sy Feri
bot nakliyatı için de Bükre~'te görilı· 
melere devam olunmaktadır. 

Bulgaristan 'm İskk1cri 

Neuilly muahedesinin &enci devri
yesi mUnasebetiyle neırettiği bir ma -
kalede Sofya'da çıkan lakıra gazete. 
si diyor ki: 

" 27 teşrinisani 1919 tarihi Bulgar

istan için en kara gUn olarak kalacak -

tır. Mütarekenin imzasından tonra on 

gündUr ki bizden bir .UrU arazi ılmdı. 

'9alkanlarda sulh muahedelerinin ve 
hassaten Neuilly muahede5tnfn habı~

lığınr tamamen hisaediyoru2. Reiı VU 

son'un programının biç bfr kısmı tat· 

bik olunmamıştır. Millfci veya beynel

milelci olsun, harbı sevsin veya sevme
ıin her bulgar, ırkımızdan bir kısmını 
esarete atan ve milli inkişafı için azım 
en iptidai haklarından mahrum bırakan 
bu haksızlığın acısını içinde duymuş -
tur. Bugünkü vaziyeti nazarı dik.kate 
almak l!zımgeldiğini biliyoruz. Fakat 
gene inanıyoruz ki bu vaziyet ebecH ola 
maz. Biz dış aıyasasmda sergüzeştçi 

değiliz ve her tUrlU mütearrız tadilcili
ğin aleyhindeyiz. Fakat harbtan on beı 
sene sonra bulgar meselesini hal için 
bir çare bulunması da lhmıdır. Bal -
kan milletleri arasında anlap>a bu csaı 
dahilinde kabildir. ,, 

Adaletsiz llarış olmaz 
Bclgrad'uı lrar.sızca olarak ~ıkan 

L'Eko de Belgrad 28 son te.şrin tarihli 
sayısrnda Yugoslavya'nrn Cnevre'ye 
verdiği ve uluslar derneğinde büyük 
bir heyecan uyandıran muhtıradan bah
sederek diyor ki: 

9 ilk te§rin faciasından sonra tah

kikat neticeleri tcdhi§çiliğin macar 
topraklarmda ve bilhassa Marsilya su
ikastınuı hazırlanması hususunda yar
dımlarını meydana çıkardı. Yugoslav 
muhtıra ı iddiaları belgelerle tevsik et 
mek suretiyle uluslar derneğine yapı -
lan mtir;ıcaatı tarr. mlamaktadır. 

Yuguslav ulusu yas içinde soğuk -

kanlıJı ını elden bırakmadıysa, uluslar 

arası düzenirıin koruyucusu olan ulus

lar den~ine güvenini henliz muha • 

faz.a ettiği için bunu yapmı tır. Mesu• 

liyetlerini bilen yugoslav hükümeti 

adaleti k,.ndisi yerine getirmek ve ce

zaları kendisi vermek istememiştir. 

Uluslar cemiyetine meseleyi aydrnlat
ması ve hükmünü vermesi için baş vu

ruyor. 

Müıac~at, Belgrad hükQmetinin ba 
reketini andl~nın 11 inci maddesi
nin ikinci cümlesine istinad ettiriyor 
ve Fransa'da yapılmış fakat Macaristan 
da anıklanmış olan sui kastın Macar -
yugoslav münasebetlerini ve ulusların 
anlaşmalarr,nr bozduğunu ileri sürüyor. 
Çünkü bütün devletler, bütün uluslar 
madkUnı ve takib edilmedikleri takdir
de bu çirkin hareketlerin tehlike-sine 
maruz bulunacaktır. 

lay Beyin eseri sonra da Rıza Nur Re 
yin türk tarihi adlı kitabının 12 İnci cil

dindeki izah b gelir. l'ürk adlarını Hon 
tama' da toplamı~trr. Bu zatın Glossar -

nm pek mühim ad ara raııt gelinmekte
dir. Prof~ör Nemcth de bazı eski türk 

adlarını s>""'•..___f.t,..n bu münasebetle 
türle adl rı ha tK rıc!a çok ktymctli ma • 
fUmat vermdrtedir. Bu araştırmalan 

kendisinin Pannonia'da yeı-leıen rnacar
larm teşekküli adlı lıitabmcla topla ola 
rak huhmabl1ir. 

~AMIK ORKUN 
( Eıki Hüseyin Namık) 

Yugoslavya'run müttefiki olan dev

letler, ve bilhassa Fransa, Belgrad'ca 

verilmiş olan kararın birçok yollar ara 

undan en "ehveni şer,,i olduğunu ta~ 

dik etmişlerdir. Oylar (efkarı umumi

yeler) an~k teşebbüsU yapma şekilleri 

ve davayı müdafaa ea~ tanı lizerinde 

ayrılabilirlerdi. Esasta anla;ma mut· 

laktı. 

Macaristan, cevabında, acele rnüza· 

kere istedi. Fakat M. Tibor Ekhard, 

anlaşmada mevcud ve tavsiye edilmiş 

olan barışcı bir usulü uluslararası ted· 

hişcilik diye tavsif ederek uluslar ce · 
miyetini tahkir etmek için bunu bekle
medi bile. 

Yugoslavya en erkenin en iyi oldu

ğuna kamğ olarak, kon&eyin muvafık 

göreceği zamanda meseleyi mUnaka§a 

etmeye anıktır. Merasim çalıktan için 

de davayı oyahyacak olan o değildir. 

Fakat bir defa dosya açılınca, vazi

fesini yapmrya çağrılmış olan uluslar 

derneği münakaşaların yolundan çık

masına müsaade ederek davayı çıkmaza 

sokmıya~ktır. Yugoslavya'nın şikliye

tinin müdafaası için zikrettiği sarih 

vakıalar sorgular meydana çıkıyor ve 

cevablar istiyor. Bu sorgular mesuli • 

yetler meselesidir. Bu cevablar cezalar

dır. Barı~ sevgisiyle, Yugoslavya, ma • 
car topraklarında maddi cezalar tatbik 

edceck yerde, manevi cezalarla iktifa 
ediyorsa, hiç olmazsa bu cezalarşn ve
rilme i gerektir. 

Anketin Macaristan'a aid olan kıs

mı bitmiş sayılabilecek kadar ilerlemiş 

tir. Yalnız neticeyi çıkarmak, yani 

komplo'nun suçlularını ortaya koymak 
kalıyor. Bu uluslararası komplo bir 
nevi savaş, ancak bayancı canileri ve 
yurdsuzlarr beslemekten ibaret kaldığı 
için en ucuza mal olan, ve yabancı ci
nayet silahlarm:ı müracaat ettiği için 
en çirkini olan bir kötü ıavaş ıeldidir. 
Uluslar derneği Usta§i'nin aylıklı bay· 
dudlan &nünde geTi çekilirse inaanlUı 
için ne utanç J 

ULUS 

Mec 
(Başı 1 inci ssyıfada) 

mına anlayışlarım:zın yeni bir belgesi 
olarak gösterip öğünebiliriz. 

Ancak arka,!aşlar, yeni teklifimizle, 
türk kadınına bu hakkı bir lutuf olarak 
veriyoruz kanaatinde asla değiJiz ve 
kimse bu kanaatte olamaz. Bizim kana
atimiz, annamımız, türk kadım için böy
le vazifelere girmek, esasen hnkkı oldu
iu, ve yanlış olarak, zulüm olarak çok· 
tanberi geri bırakıldığı merkezindedir. 

Diğer bir çok memleketlerde naııl 
olduğunu §İmdi izah etmek istemem. 
Fnkat bir memlekette ki, yurdun her ta· 
rafı istilaya uğradığı zaman, kadınlar 
atcı altında erktkler)e beraber omuz o
muu çalııırlar, memleketin geri kalan 
kısmını korumak ve beslemek için tar
lanın lı:ara toprağrndan yiyecek çıkanna
ğa uğraıırlar, elbette bu mevcudiyetle· 
rin yurdun her köıesinde ve heT taba· 
kasında söz ıöylcmeğe h&kları nrdır. 

(Sürekli alkıılar •. ) 

Herhangi bir ülkede, kadınlar bu ka
dar aiır imtihanlar geçinniı ise, orada 
da kadınlara elbette bizim kanunen ver
diğimiz haklar Yerİlecektir. Şart, evve
li kadınların, bizim kadmlığımız gibi ~ 
tin imtihanlardan geçmiı ve, daha çolıa 
çetin imtihanları göğiislemek için, bilek
lerinde, akıllarında ve yürelderinde kuv
vet o)duiunu iıbat etmiı olmalarıdır. 

(Okay sesleri) 
Yüce arkadaşlar; türk inkılabını tl\. 

rih anmtrrken bunun bir lı:urtuluı oldu
ğunu en batta söyliyecelı:tir. Bu kurtu~ 
luıun muhtelif aafhalan içinde de bil -
hassa kadınlann kurtulmasını anacaktır. 
Bizim inkılnbmuzın, bu memlekette &Ö

rülen bir çok ıslahat teıebbüslerinden 
en bat aynmlanndan biri, kadmlığa 
verdiğimiz mevlli n kadın haklarmı ta
nımakta sösterdij1ıniz isabettir. Türk 
inkılabı denilıeliği ftkit, bunun, kadının 
kurtaluı inkılabı olduğu beraber söyle
necektir. Şimdi almakta olduğumuz te
ıebbüı, bu kurtuluş İstikametinin ta -
mamlanmas~ neticelenmesi ve en verim
li bir hale getirilmesidir. Gelecek Büyük 
Millet Meclisinde kadın saylavlarla bera. 
ber çalışmak; BüyÜk Millet Meclisinin, 
kuruluıundanberi, bu memlekete getir
diği fe)'İzlerin daha çok geni§lemesini, 
daha ileıj verimlerde bulunmasını temin 
edecektir, kanaatindeyiz. Temiz, duru 
kanaatimiz budur. (Okay sesleri). 

Arkadaılar, bizim inkılabımızı, gerek 
ona önderlik etmekte, gerek onu feyizli 
ve verimli kılmakta, Atatürk, en anlatı
cı bir surette temsil etmektedir. Kadın
lan hakkından mahrum edilmekle, yarı 
yanya kötürüm bir hale gelen ulusumu
zun üstünden bu baskıyı knldınnasr, 
Atatürk.ün batlıca hizmetleri arasında 
sayılacaktır (Alkrılar .•. ). 

Yüksek heyetinizin timdi aösterdiii 
tezahürü, türk ulusunun ilerlemesi ve 
yükselmesi için çalııan Yüce Önderimiz 
Atatürk'ün gayretlerini sevgi ve saygı. 
larla kar§dadığuuzrn esaalı ve yeni bir 
delili olarak alıyoruz. 

Arkadaılar, fevkalade iyi iıler bata
ran 8üyÜk Meclis bütün umutla -
nna erişmiş bulunuyor. Memlekete et
tiğiniz hizmetlerin en parlaklanndan bi
rini, bugün, teıkilatı esasiye kanununun 
tadili ile yapmıı olacaksınız. Gelecek ne
si), dördüncü Büyük MiJlet Meclisinin 
büyük İ§lerini anarken, türk kedınına 
bütün hakları vermek, kötü bir sistemin 
kendilerini karanlıkta bırakan usullerin
den onlan kurtarmak için gösterdiğiniz 
gayretleri daima §Ükranla, minnetle tek
rar eck~ti•. Türk kadınının memleke
te hizmetlerini, onun kurtulıııunu ta -
mamlamokla taclrımış oluyorsunuz. 

Arkadaılar, heyeti umumiyesini )' ük
ıck onayınıza layık görürseniz türk ulu· 
ıu içinde yeni bir devre ı:.çacnk olan ka
nunun müzakeresine geçilecektir. Bu ka
nunun müzakeresi ile, türk kadınına, 
memleketin şurasında burasaında layık 
olduğu mevkii vermek için gösterilen 
tereddütleri zihinlerden siİmiı olacaksı • 
nız. Türk kadını da, Büyük M·Jlet Mec
lisinde, memleketin mukadderatı hak -
kında söz söylemek, kanunların ve alı -
nan tedbirlerin aile ve yurd için ameli 
ve faydalı olması hakkında kıymetli fi
kirlerini millete k1tr§ı ifade etmek fır
satını haklı olarak bulma§ olacaktlJ'. 
(Alkıılar .•• ). 

İsmet İnönü'nden sonra sıra ile 
Refik (Konya), Sadri Maksudi (Şebin· 
karahlsar), İsmail Mehmed (Sıvas) ve 
Refik §evket (Manisa) söz aldılar. 
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• • s nın tarihi 
Bay Refik kadınlarımıza verilen bu 
yeni haktan bahsederken: 

'"- Dün bir evin pırtısı gibi değeri 
kliçültUlcn tUrk kadını durmadan yU· 

• rüyen, olgunlaşan bUyük inkılabın bu 
atıma girmesile yepyeni bir acuna gi
riyor. Tilrk kadınını acun tanrr. Er
kekten hiç bir savaşta geri kalmamış, 

onunla omuz omuza yürümüş, onunla 
tarlada beraber çalışmıştır. Ekin kal
dırırken, ineğini sağarken, yavruswıa 

ninni söylerken dahi erkekten ayrılmı
yan tUrk kadını ulus işlerinde de yük
sek varlığını göstermiştir. 

Baylar, bu kanunla türk kadını de
ğeTi olan yeri alryor . ., demiş ve ı<:lzUnU 
"Bay~r, sevinelim, öğünelim. ÇUnkU 
Atatürk'ümüz vardır. (şiddetli alkıtlar) 
ulus varo1sun. Ata ti.irk iağolırun,, diye 
bitirmiştir. 

Bay Sadri Makıudi kadmlarm ıi· 

yast hakları hakkında bugün hukuk ta
rihinde tebellür etmi~ fikirleri hulaaa 
etmiştir. 

İsmail :Mehmc:d (Sıvaa) - Seneler
denberi hizmet ettiğimiz padiphlarden 
biz bu hakkı fıtueydik tUrk k8yl0sfi, 
tUrk kadını mebusluk hakkı hıtceeydi 

mükafat olarak bizi ya ipe çekerdi ya 
denize atardı. 

Şunu cilmleye ıöylemek isterim ki 
türk kadınlan, tUrk köylüleri sizin 
saadet yollarınız açıktır ve açılmıştır. 

Çünkil ba~ızda Atatürk'ümliz, Başba· 
kanımız vardır,, demiş ve alkışlanmış
tır. 

Refik Şevket İnce (Manisa) - "Ya
ratılı~ı yafayışı, mevcudiyeti kendi 
millettaşlan arasında, vatandaılar ara
sında hak birliği C1W1ına dayanan tllrk 
te,kilatı esaıiyesinde bir gedik vardı. 
BugUn esasını kabul ettiğimiz birliğin 
yalnız gedik olan bir noktasını ikmal 
etmiş olmakla milletin itlerine seneler· 
denberi muvaffakiyetle ve katiyet1e 
ve dalma yilrilyenk saadetle muvaffak 
olan Halk Fırkası bu vazifeyi dahi te
min etmek faziletini göstermi§ olmak
la tarihin en parlak aayıfalarına bir 

yaprak daha ilave etmi' oluyor,, de

miş ve ilave etmiştir: 

Soyadları 

Türk Dili Araştırma Kurumu
nun aoyadlan üzerindeki yazısı • 
nın E. F. G. H. harflerinin listesi 
ıudur: 

-E-
Ece - Esendemir - Edebali 

Edebalı - Edemen - üdgü T og
rul - Efruiyap - Eftekin - Egc
bigi (ka) - Ekinci - Eksik -El 
aldı - El almıt - El Arslan -
Elban - Elbuga - Elçi - Elçi 
Boga - Elçiçek • Alçiçek - Erk 
Arslan - Er.indekaan - Erkut 
• Eles (ka) - Elgay - Elik - Eliş -
Elitaı - Elkatmıı - Ellarmıt -
Elkoca - Eltimür - Elmas - El 
üçünmüt - Eınlük - Emon -
Enez - Engüdar oğlu - Eren • 
gürün Elçi - Emnanç - Eniçük 
Esen huğa - Esetekin - Erkem 
(ka) - Esüntimur • yeaüntimur 
- Enücür - Enük - Enüştekin 
- Enüftekin Garça - Erbek -
Erbuğa - Ercasp - Erdemanar 
Erdemci - Erdem - Erdim -
Erdoğmış - Erdoğmuf - Erem
kara - Eren Sayın - Eren Uluğ 
Ergene (ka) Enuştekin - Esen 
Boğa Erke (im) Esmer Ay - Er 
Sançmıf - Eşmı - Ertana • Er • 
tene - Ertat - Eybek • Aybek 
Eytemiş - Eytmif - Ervüz -
Esin (ka) - Etk ·Ertek - Ete 
Evrenüz - Ertoğan - Eysanbo
ğa - Esenboğa - Ertonga - Ez
gütekin - Ersan - Eşkara -
Ertargm - Ertem - Ertokut -
Ertuğrul - Eyup Beğcik. . 

-F-
Frengis (ka) - Fregar - Fu 

ran - Boran· 
-G-

Galı Tekin - Gargılı - Gat
gar - Gatfar - Gava (ka) 
Gayır - Gökçe - Gökhan - Ca 
zanhan • Kazanhan - Gökmen -
Göktaı • Göğta.f - Gö' " -
Göndük - Gönültaf - l>cirçüm 
Göreğen - Güneri - Cülcehre
begüm (ka) - Giçik Biğim -

-
"- Amme hul·ukuna taalHık edc11 

bir hakkın şimdiye kadar açık kalmış 

olan bir gediğini kapatmak yolunda 
bize verilen ve daima arkasından git• 
mekle bütUn milletin reha ve saadet 
bu 1duğu Atatürk'ün büyük direktifi 'e 

onları tarif edenlerin çalışma' arı, ken· 
dl1erine karşı gösterilen saygıları artr· 
makta beraber kadınlara karşı zaten 
mevcud saygı ve sevgimizi artırmı~cır,,. 
(Okay sesleri, alkışlar) 

Bunun üzerine kanunlar reye konu· 
larak ittifakla kabul edilmiştir. 

Buna göre teşkillitı esasiye kanunu· 
nun onuncu v~ on birinci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmıştir: 

22 yaşını bitiren kadın, erkek ber 
türk mebus ı~ek hakkını haizdir. 

30 yaşını bitiren kadın, orkek her 
tUrk mebus ııeçilebilir. 

intihabı mebusnn kanununda da (IU 

değişiklikler yapılmıştır: 

intihabı mebusan kanununun muad
del ikinci maddesi aşağıda olduğu ı;i· 

bi değiştirilmiştir: 
Tilrkiye BüyGk Millet Meclisinin 

üyeleri Türkiye devleti halkındnn her 
40 bin nüfu.ta bir ki~I olmak üzere ııe· 
çilir. Bir intibah dairesinin nüfusu 40 

binden aşağı olsa dahi her haldı: hır 

mebus seçmeğe hakkı olacağı gibi nı.1· 

fusun 40 binden yukarısı için aşa{!Hltı
ki gibi muamele yapılır: 

55 bine kadar bir, 55 binden 95 bınt 

kadar iki, 95 bin birden 135 bine kad ı 

Uç, 135 bin birden 175 bine kadar dôr1 

mebus &C""Çilecek ve bu miktard&n ziya· 
dffi bu yolda artırılacaktır. 

intihabı mebusan kanununun 5, 11, 

16, 23, ~8 inci maddelerindeki 18 ya~ı· 

nı bftfronler kaydı 22 yaşını bitirenler 

şeklinde değiştirilmiş ve bu maddekr· 

deki "zUkQr,, kaydı kaldırılarak yeri
ne kadın, erkek konulmuştur. 

Rey verenlerden, rey verirken hü· 
viyet ve ş.ah!!iyetleri belli olmıyanlarrn 
~yl kabul olunmaz. 

Meclis yarın saat ıs te toplanacak· 

tır. 

Göçüncü - Gök - Gökalp -
Gökbörü - Gökçe - Gursançtı 

Gunthaıı - Guyıldar - Guyuk 
Cuzhan - Gücü - Güç - Güçin 
Güçtekin - Güçtimur - Gülbe· 
denbegüm - Günıili (ka) - Gö 
yük - Görhan - Gözkaman -
Guda - Gunabeyüm (ka) Gur· 
han - Gayırinal - Gök kryas -

Cerboğa - Cerehan - GergöY 
Gerguz - Gergüy - Cerksar -
GeY"sİyuz - Güçüm - Günhan 
Gü!tekin - Gür - Gümüş Arıe 

(ka) Gürdegir - Gümüştekiıı 
Çandar - Gürü - Günce o2f arı 
- Güncü (ka) - Gündü - Gu· 
müt (ka) - Gürdap - Gümüt• 
tekin - Gürtekin - Gün ana -
Güzel (ka) - Giinçe - Gündüı 
- Gürboğa - Gümüşboğa -: 
Gürsul - Gün (ka) - Güysıı 
(ka) - Güncü - Gün doğd\J -
Güner Han. 

-H-
Hakan - llçi - Hazar_. 

Hıtay Kıtay - Hülakü - J-13 " 

nay - H<"nsu - kansu - Hat• Sa" 
nı • Katı Saru - Homan - Ba • 
hadır - Hasar - Hı§an J{ııaJ1 
Hulin Siini. 

Vnktf icare ve mnkntnnlart 

Hü" imet vakıf icnre ve mukataa};ıtl 
... )ise 

bakayıuınrn tasfiyesi hakkında ınCC 
b. kanu 1 "ha • • B 1nyih•· u n ayı ıı vermıttır. u • 
ya göre: 

Cümhuriyetin ilan edildiği'1339 ~ 
_ • • 111etııı-lı yılı nı1l3yetine kadar efrad zun 

f • eı.,re 
de tahakk'.lk etmit bulun:ın v. k 

1 
el" 

ı.: C I• 
ve mukataalannın kayıdl:ın teı ıun 
lectktw. 1340 senesinden 1929 r: !ili )': 

b sonuna kadar efrad zimmetinde ,.,tııı 
ııırıo•O 

kuk etmiı olan icare ve nr.ıkııl 21 
• 

" . l "dn~ ~ 
yuzde a1tmı~ını 934 malı yı 1 ı.,. • ıl• 

• b • . 935 ""'lı 1 yahut yüzde yetmıt eşını .,e 
.. . k ı n :c1rt 

sonuna k11dar odeyenleran a.a . '·· ~,. ' ...... mukataa bordarı terk:n o n 
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tası 

Niza harabelerinde bir gezinti 

Aydın, (Hususi) - Halkevimirin 
dU tarih ve edebiyat kolunun Sultaaiıi
llr'daki (Niza) harabelerine bir geııin
tf tasarladığını birkaç gün önce yaz
ıtıııtrm. Bu gezinti diln yapıldı. Çok •
Yi ve eğlenceli geçti. 

Gezintiye kumandDn zabitler, fırka 
"c lialkevliler, kadın erkek muallimler 
~ttldılar. Aydm'dan kamyonlarla ay
tıldık. KöıJklüler gczgincileri konukla
dılar. Çay kahve verdiler. Sultanhisara 
"ardığnnızda da nahiye çevirgeni Şit, 
fırka ba kanı Ali Zilhdü Drik ve muh
tar Bahri başlarında olduğu halde kar
tıladılar, fırkaya götürdüler, sigara ve 
~ay sundular. Öğle yemeğinden sonra 
harabelerin olduğu yere giderken geç
tiğimiz yerlerde her köyün çevresine 
&İrince hoş geldiniz yazılı askılar gör
dük. Harabelerin yanındaki köylil kar
de,ler oraya toplanmışlar, bize öncll-
1Uk ettiler. Dışa çıkarılan eski yapıla
rın hepsini gezdik, Halkevimiz tarih 
' )11.tnun ba kanı HulOai Erdofan ile 

arkadatı HHm1ct Ştilenin elblrliği hazır
ladıkları mallitnatı HulOai Erdoğan o
ku İıı •• Bununla gördUklerimizin ne ol
duklarını belledik. Gezilme ve görülme 
gün bataııya kadar sUrdQ. Glin batar
ken Sultanhiaar'dan ayrıldık. Yatsı o
kunurken Aydın'a döndük. Halkevimiz 
şimdiyedek vilayetimiz ve bitişik vila
yetler çevrelerindeki eski eserlere ge· 
zintiler yaptı. Fakat en eyfsi ve eğlen
celisi dUnkü gezinti old.ı. 

Ege mrntakası bugün, UrününUn bol
luğu alış verişinin ileriliği ve bundan 
ötnrU bayındırlrğıyle nasıl önde sayı
lıyorsa günlemcşten önceki çağlarda da 
öyle UnlU bir yermiş. Böyle olduğunu 
Ege çevresinde eskiden 103 bUyUk kent 
olması betU ediyor. 

Ben her gezdiğim eski kentler için 
edindiğim bilgileri yazarım. Niza için 
öğrendiklerimi de yazıyorum. Bunlar 
belki de yanh§tır. Bu yanhıları bllgin
lerlmh: dUzeltfrlerse bu da bir kaz?nç 
olux. 

ULUS 

Niza; Günlemeıten iki bin yıl önce 
LAkedemonyalı liç kardeı İtmiros, Ayıt

mfradea, İdraros bugünkü Sultanhisa
rının yamaçlarında Uç kent kurmuşlar
dır. Bunlardan İtmiros dün harabeleri
ni gezdiğimiz Niza'yı kurmuş. Bazıları 
bu kentin daha önce kurulduğunu söy-
lerlerse de Şeri Tiskiye bunun gerçek 
olmadığını yazıyor. Bu Uç kentin oldu
ğu yerde çok &algın bir kolera çıkmış, 
halkın çoğunu kırmış geçirmiş. Bun
dan ötUrU Uç kentin halkı Niza'da top
lanmışlar. Nlza'nın Menderes ovasının 
yukarısında çok bitimli ve verimli top
rakları vardır. 

İncir o ı;aman da bu yakanın önde 
gelen UrUnn idi. O çağda da eyi eusam 
ve pamuk yetiştirilirdi. Avrupalılar 

zeytlnyağını bilmediklerinden nizalı

lar susam yağı çıkarırlar, Kıbris ada-
11ndan Avrupa pazarlarına yollıyarak 

tıattrnrlardı. Senato kapııında önce di· 
rek be§lı iken zelzeleden yıkılınca di
rek altında yerleştirilen ve nizanın 

9Cmbolil olan ~kUz başı ile incir Uzüm 
ve palamut yaprakları da bunu belli t· 
diyor: Nira iki yamaç üzerine kunıl
mU§tur. Kılzlıdan bakanlar burayı iki 
kent eanarlarsa da iki mahalledir. Bu 
Ud mahallenin arasında Messotis çayı 

akardı. Sel suları tiyatro alanh~mın 

altından geçer ve kendi su basmasına 
kartı korurdu. 

Bugün burada tiyatro, jimnaz, ahali 
alanı, kUtliphane ve senato alonları 

yapıların durumu ve ıuların tiyatro a
lanının altından geçirilmesi buranın da 
tıpkı Bergamadaki anfiteatrolar ben
zerinden olduğunu gösteriyor. 

Niza, en çok Roma imparatorların

dan Antoyos Piyoa'un zamanında çok 

parlttmrştır. Piyos'un kıu Fostin bu 

kenti bir edebiyat ocağı haline getir

miştir. Onlil bilgin Aristidem burada 

iôi. İstirabon delikanlılığında burada 
bu bilı,tinlerdcn okumuştu. 

Vilayetimiz çcvrCilindeki öteki hara

beler hemen hemen tamamen yüze çıka

rıldığı haı1de Niza daha toprak altında 

yatmaktadır. Yüze çıkarılan yerleri 

pek azdır. Burada 1909 da almanlar ve 

1921 de de elenler çalıtmı§lar. Buı gü

:ı:el eserleri yilze çıkarmt§lardır. Bun
ların bir kııı.mr Yunanistana göt{l.rül

mllf, bazı1arr da lunir mUzesine kaldı

rılmı9tır. Sultanhisarının Selçuk ve 

osmanh tUrklerine ait glinlemecini ön

ceden yazmııtım. Bu keı: ondan ötürü 

tekrarlamıyorum. Yazıma son verir

ken sultanhl rlıların bir dileklerini 

yuacağım. Aydın deır.iryolu kumpen

ya.sınrn götilrme parasını çok alması 

1ı1ultanhisarlıların başta gelen portakal 

lirllnünün sUrümUne ket vuruyor. Sul

tanhisar portakallarını korumak içfo 

bu dileğin yerine getirilmesi çok eyi 

olacaktır. Geçen seneki soğuklardan S

türll Sultanhisar portakalları çok za

rar gördüler. Bu kez de tren parası

nın çokluğundan ürünlerini değer pa· 
hasile satamularsa Sultanhisar porta· 

lar 
Toker - Div ~ı mu ı< ebat murakı

bı Bay Besim, To - Divanı muhasc· 
bat murakıbı 111 ı .. ıimil, Turan - Diva 
nı m4hasebat murakıbı Ahmed, Tuğ • 
rul - Ev. U. Md. memurin ve tahrirat 
Md. Kenan, Tonguç - Gazi Terbiye 
enstitüsü müdilrU İsmail Hakkı. To
sun - Hariciye memurlarından Sala. 
haddin, Turfan - 8 inci fırka Emir za 
biti yüzbaşı Hicri, Tunç - Yüksek be
den terbiyesi muallimlerinden Vildan 
Aşir, Taşgm - Asma fidanlığı milclü
rU Cevdet, Tan - D D. Y. İş. U. Md 
genel yazganı Bay Nazmi. Haydarpaşa 
D D. Y. hareket muf. Ferruh - Cebeci 
hastahanesi doktor yü2b2şı Süreyya, 
Ödemiş tmlh hakimi Seb:ıti. Tuncay -
Riyaseti cümhur köşkünoc Ramazan, 
Tuncay - Defterdarlık muamele ver -
gisi memuru M. Ziya. 

Uğut - Divanı muhasebat başmu
Takıbı Bay Nedim. Uludağ - Gazi ter
biye enstitüsü mUdUr muavini İsmail 
Hakkı. Ulubay - M. M. V. tercüme 
şubesi şefi Faris Abdurrahman, Uğurlu 
- ŞGrayı devlet azasından AU Riza, 
karde§i oğlu İktısat bakanhğt memurla
nndan Vehbi, Uru - RiyaseticUm -
bur kalemi mahsus evrak baş kfttibi Ek
rem, Uray - Riyaseti cllmhur kalemi 
mahsus mütercimi Rüştü. Uğur - MU
essesemiz mücellithane şefi Rauf ve kar
deşleri Necdet ve Mehmed. 

Yurdam - İstanbu1 Ahmet İhsan 
matbaası Jito şefi Ziya. 

İstatistik U. Md. ııoyadlan: 
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Ankara ı"adyosu 
Dün akşam, türklerin havacılıkta el· 

de ettiklen değerli muvaff akıyetlerin
den bahsedildi. Uçabilmek için bütün 
mühendisler, fc.n adamları var kuvvet
leriyle çalıştıkları halde hiç bir şeyin 
yapılamamış olduğu devirlerde türkle
rin muve1ffak oldukları söylendi. 

Ancak beş on sene önce süzülme u

çuşlariylc alınabilmiş olan bir mesafe

yi yüz otuz yıl evel, He?Brfen Ahmed 

Çelcbi'nin Galata kulesinden uçarak 

Üsküdar'a geçtiğini, I...agır Hasan Çcle

bi'nin ancak bugün düşünülcbiJmiş o

lan raketle uçuşu on dokuzuncu asırda 

başardığını, Bebekli Bay A tıf'ın Bcy

ko1:'da uçtuğunu .. radyoda bize çok gü

zel anlattılar ve bu konuşma "bunlar, 

türkün yilksek kabiliyetlerine parlak 

birer örnektir. Türk ulusu, türk ha\'a· 

cılığı bunlarla, haklı olarak övünebilir.,, 

sözleriyle bitti. 

İkinci konuşma spora, Uçilncüsil dö· 

viz kaçakçılığı hakkında idi. Madam 

Bayarın san'ı \17"'1 ~ürdilğil için, An· 

kara Palaı caz f akit kalmadı. 

Bu akşam radyo programı şudur: 

ALTINCI HAFTA 

6 İlkka~mn 934 

10. - Sıhhiye Vekiıeti saati 

15. - Damı musikisi 

10. - AkagUndfiz konuşuyoı 

15. - Musiki: 

F. Kreisler Liebesfreud 

" " Liebeslied 

,, " Schön Romarin 

Keman: Necdet Remzi 

Piyano: Ulvi Cemal 
10. - Radyo amatörUnün sözleri 
20. - Musiki: 
F. Kreisler Polichinelle 

,, 
" 

" ., 
Caprice viennoı& 

La Gitana 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: UJvi Cemal 
Haberler 

GUmrUk, lnhisarlnr Vekfiletinde s0o 

yadı alanlar: 

Arun - Gümrillc ve İnhisarlar Ve. 

kateti ıatişleri müdUrU Safi. Avuz -

Zatişleri mümeyyizi İhsan. - Bayr k
dar - Zatfşleri rnilmey}İ · S "d. Nural 
-Zatişleri tcdkik memu ı f rem. Al -

tan - Zatişleri tedkık m muru Tahsin. 
Karagöz - Zati lcri kat"bi Hasan. Kon
gur - Zatişleri katibi Mümtaz. Okur
oğlu - Zatişleri katibi Taceddin. Ya -
vuz - Zatişleri katibi Avni. Anib.,l -
Zatişleri katibi Azmi. Oktar - Zatişle

ri katibi Şükril. 

Başbakanlık aayalgı geneli Bay Crlal 
Sayım. Aykut - Başbakanlık ~ayalgı 
genelliği muavini Bay Sabit ve kardeş
leri Şevket ve Fahreddin. Gür - Başba
kanlık sayalgı genelliği birind çevirgc
ni Bay Adil Gencay ~ Başbakanlık ~
yalgı genelliği beşinci çevirgcni Bay 
Cemil. Ayan - Ba~bakanhk sayalgı ge
nelliği yedinci çevirgeni Bay Faik. Uy
sal - BS§bakanlrk aayalgı genelliği o -
nuncu çevlrgeni Bay Hüsnü. Bilge -
Başbakanlık 6ayalgı genelliği onWlcu çe
virgenlik yu:ganr Bayın Müzeyyen. To
Jonay - Başbakanlık aayalgı genelliği 
sekizinci mümeyyizi Bay Ekrem. Akman 
- Başbakanlık savalgı genelliği seki
zhd memuru Bay Faik. Akyol - Baş
bakanlık sayalgı genelliği be§incI şube 
mümeyyizi Bay Kemal. Onay - B.ısba
kanlık sayalgı genelliği birinci ube me
muru Bayan Nimet. Gündoğdu - Baş

bakanlık sayalgı genelliği beşinci şube 

memuru Bay Tevfik. Kuday - Başba· 

kanlık sayalgı genelliği dördilncU şube 
birinci mümeyyizi Bay Sabrl. Binışık -
Sanayi şubesi mümeyyizi Aziz Neriman. 
Bayraktar - Tasnif şubesi tetkik me -

muru Refik. Özoğuz - Nüfus şubesi 
tedkik memuru Nejad, Kutlu - Mua
melat şubesi dosya memuru Sinan. Çe
tin - Sanayi şubesi memuru t. Hakkı. 
Akın - Matiye şubesi memuru o. Nuri. Dahiliye Bakanlığı hususi kaleminde 
Songor - Tasnif şubesi memuru Umia. soyadı alanlar: 
Vvrensel - Neşriyat şubesi memuru M. Olgun - Şef Kemal. Çelebi - Şef 
Hikmet. Uyguç - Ziraat şubesi mildU- Alaaddin. Utku - Şifre memuru Cev -
rU O. Ferid. Kural - Neşriyat şubesi det. Güver - Şifre memuru İsmail. Bay· 
memura Mitat. Öıçclik - Makinist Ha- çura - Şifre memuru Fahir. Boztaş -
lis. Ateş - Kalöriferci Ali. Larçm - Ş"fre memuru Tevfik. Koç - Şifre me-

kilcılrğı sönecektir. Müvezzi LC\tfi. Eraslan - Odacı Ihsan. muru İbrahim. Güven - Şifre memuru 

~~~~~G~e~z~g~ln~c~il~e~r~p~o~r~ta~k~a~l~b~a~h~~~el~e~ri~n~d~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~.~H~.~~~~Y~ıl~m~a~z--~O~d~a~a~H~a~k~k~r.~~~~~~~E~m~in~·~T~an~~Ş~i~fr~e!!!!!m~e~m~u~ru~E~r~t~u~ğr~u~l. 
~lı 1 -

~Romanı:4 Tefrika: 23 

• •• en una 
( 11-..A t.:UI..PA) 

Yaa.n: 

o\l\ıf'\11F VIVANTI 

~tftıl.<'a~at sal öyle çabuk hareket 
~ Cdı. Yoldan, petürcsk bornus
~lt na sanlıruş iki bedevi geliyor
~· ~rkalarmdan, rahat adrmlar
~.:u15iyen üstü başı yırtık bir 
q,tc~agız bir eşeği çekiyordu; hiç 
lt:t S etmeden hepsi sala bindi -
~l 0 nra da, işte iki çocuk, ko
~iıı a~ı ve keçi ile geldiler. Keçi -
'~iıı b~ııımeğe karnr verebilmesi 
'Qlt 

1 
ır haylı itme, bir hayli yum-

N?ıımgeldi. 
~ _ 

1hayet hareket edildi; geniş 
lit~;L Yip yükü ile. ışıklan akset 
~l'dı~Ular üstünde, ağır ve sakin, 
~ ik! eşek anırıyordu; yan çıp
{•ttııt1 Çocuk türkü söylüyorlardı. 
'%· Pırtık kızcağız, büyük göz-

" 
1 

A.strid'in yüzüne dikmişti. 
k "l.St "tl' ;t tU rı e, fantastik ve delice 

l'a görüyorum gibi geliyor-

ltaJyanca aslından türkçeyc r<>viı-en: 

NOSHET HAŞIM SINANOGLU 

Öbür kıyıya vardılar; önce ço 
cuklarla hayvanlar indiler; sonra 
da, hareketsiz, taşlaşmış gibi As
trid' e bakan bedeviler. Bu arctda 
kıyıda, kara esvablarma bağlan _ 
mış, yahud zayıf omuzlarına otur 
tulmuş sıska çocuklar taşıyan 
bazı kadınlar birikmişdilel'.. Hcb
si avrupah kıza abdal abdal bakı
yorlarch. O çamurrlan sefil köyle
rinde bu avdmlık görünüşün ma
nası ne idi? 

Nereye gidiyordu? Kimi arı -
yordu? 

Astrid bütün o rüya gören ka
ra gözlere kendi gök rengi göz -
)erini dikti; ve biran gözleri yaş 
doldu. Bu akşam kendilerine ders 
verilmek lazım olan "cehennem -
lik zencileı ., bunlaı mı idi? Kud
retli Biritanva imparatorluğuna 
!"o;ıvaı fYÖsteriimek lüzumu öğreti-

lecek olan "hilekar yirtıcı hay -
vanlar'' , ona o kadar sakin bir 
hayranlıkla bakan bu zavallılar, 
bu terkedilmişler mi idi? Büyük 
koruyucu milletin tüfekleri ile 
rnitralyözlerinin Üzerlerine çev -
rileceği, şu çamurdan yirmi sefil 
kulübe mi idi? 

Kalan birkaç güvercin, gece
leyin temiz evceğizlerine çekil -
meden önce havada, yükseklerde 
uçuşuyorlardı. Yoksul ve sefil ha
yatlarında beyaz veya kanadh 
başka bir şeyleri olmıyan zavallı 
kalblerin neşesi, beyaz güvercin
ler. Felaketi, masum ve bilme
den, getirenler onlardı. Bir ihti
yar, onlar için, titreyen eli ile bir 
taş atmış. bir zabiti yaralamıştı .. 
Zabitin çizilen yanağından kan 
fıskınnıstı: asil beyaz kan, mu· 
kaddes ingiliz kanı ... Fellah he -
men oracıkta cezalandırılmıştı. 
1:akat bu yetmezdi, bu gece "tec
zıye kıtası,, gelecekti. 

Ancak sahilde durub Astrid'i 
böyle yumuşak ve şaşkın gözler -
le seyreden bu miskinlerin bun -
dan haberleri yoktu. Onlara o ka 
dar güzel görünen mavi gözlere 

bakışlarını dikerek, önce biraz gü 
lümsemeye, sonra elleri i.le se
lamlamaya cesaret ettiler. Niha
yet, kanalı geçerken cennetlik ha
yale bir teviye bakmış olan yırtık 
pırtık kız, durdurulmaz bir tapma 
kuvveti ile yaklaştı, ve dizleri üze 
rine düserek küçücük kara eli ile 
esvabının kenarına dokunma} a 
cesaret etti. 

Astrid, heyecanlı, eğildi; zaif 
y:.izünü okşadı. 

O zaman hebsi yaklaştılar, el
bisesine dokunarat_{ ve ona sürtü
nen ellerini dudaklarına götüre · 
rek dört yanını aldılar. 

- A Haha ısmarladık!. Allaha 
ısmarladık L 

Astrid, az ötede seçilen muz
luğa doğru yola koyuldu. 

Arada dönüb dönüb, eli ile, gü
lümsemeleri ile onları seiamhya -
rak uzaklaştı. 

Hebsi. erkekler, kadınlar, ço -
cuklar ve hayvanlar, korunun ka
ranlığında güzel hayal kaybolun
cıya kadar, onu uzaktan, müteva
zi, takib ettiler. 

xv 
Astrid, hebsinin kenarları kır

mızı ıtır çiçekleri ile işlenmiş s::ı· 

yısız gümüşlü sular geçen bir 
bahçeye hakiki bir Binbir Gece 
bahcesine açılan bir parmaklığa 
vardı. 

Gene kız, titriyen elleri ile ka
pıyı itti, ve girdi. Geniş kum yol
lan, yüksek ve taşkın ağaclann 
gölgelerinde kayboluyorlardı. 

Ve her yanda güller. Koyu 
kadife kırmızı güller, pembe gül
ler, kehribar ve kaysı renginde 
güller; ve, akşamın bu alaca ka -
ranhğmda. karanlık büyük ağac
larm gölgesinde yakrlmış küçük 
lambalar gibi, çok donuk bir ay
dınlıkla pırıldayan süt gibi, şef -
faf, beyaz güller. 

Yolun dibinde, en saf arab ic;ti
linde bir villa yükseliyordu. As -
trid biltün kuvvetlerini tonhya -
rak adımlarım sıklastırd1. Su ye
şil pancurlann arkasından, "U 

"muslıaralıiye .. nin sık oymaları 
arasından, acaba. mahbus solgıın 
hurr1er onun gelişini gözetlemi -
yarlar mı idi? 

Yüregi çarparak geniş mer -
mer merdivenleri çıktı, kapıyı 
çaldı. 

- Sonu var -
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TORKIYE • YUNANiSTAN TICA. 
RET ANLAŞMASINA AID 

TALiMATNAME. 
10 ikinci teşrin 1934 tarihinde imza 

edilen ve 15 birinci kanun 1934 tarihin 
de meriyete girecek olan Türkiye • Yu
nanistan ticaret anlaşmasının ne suretle 
tatbik edileceği aşağıda izah edilmiştir: 

1 - Türkiye ihracatının birinci gru 
punu teşkil eden canlı hayvan ve taze 
balıklar bedelinin yüzde ellisi anlaşma· 
nın 3 üncü maddesinde yazılı olduğu 

üzere Yunanistan'dan serbestçe dışarı. 
ya çıkarılabilecek dövizlerle ve geriye 
kalan yüzde ellisi anlaşmanın 9 uncu 
maddesi hükümlerine tevfikan Yu -
nanistan Bankası tarafından verilecek 
takls bonolariyle ödenecektir. 

II - Türkiye ihracatının ikinci gru 
punu teşkil eden yumurta, hububat, kil· 
mes hayvanları, peynirler, soğan, sa -
rımsak, jambon, pastırma, sucuk ve et -
terin bedeli, anlaşmanın dördüncü mad • 
desinde yazılı olduğu üzere yunan itha
latçısı tarafından Yunanistan Bankası· 
na yatırılacak ve bu Banka ile Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankası arasında 

tesbit edilip yakında aynca ilan oluna
cak esaslar dairesinde Cümhuriyet Mer
kez Bankası tarafından tUrk ihracatçı· 
sına türk lirası olarak ödenecektir. 

III - Türkiye ihracatının üçüncii 
grupunu teşkil eden pamuk ve yün ih
racı mukabilinde, anlaşmanın beşinci 

maddesinde yazıtı yunan mallarının it
hali aşağıda gösterildiği Uzere yapıla • 
caktır: 

A. - İşbu maddede gösterilen yu • 
nan eşyasının ithali için evvela bu eşya 
nın CİF kıymetine muadil pamuk veya 
yiinün Yunanistan'a ihraç edilmiş bu· 
lunması lazımdır. 

B - İhraç ve ithalin aynı tacir tara
fından yapılması asıldır. Takas hakkı 

bir defadan fazla olmamak üzere ahare 
devredilebilir. 

C - Türkiye'den Yunanistan'a mal 
ihrac ederek mukabilinde Yunanistan
dan Türkiyeye mal getirtmek istiyen 
tacir, ihraç edeceği eşya için ticaret ve 
sanayi odasından alacağı menşe şeha -
detnamelerini, örneği ilişik 1 N. h be
yannameyi iki sureti ile beraber, 14975 
(*) teşkil edilmiş olan mahalli takas 
heyetine verecektir. 

Ç - Takas Tetkik Heyeti anlaşma· 
nın meriyet tarihi olan 15 birinci kanun 
1934 tarihinden itibaren yapılan müra
catları kabul edecektir. Heyete verilen 
beyannamede ihraca mukabil ithal edi· 
leceği bildirilen madde anlaşmanın be· 
şinci maddesinde miktarla tahdid edil
mis bulundu~u takdirde Takas Tetkik 
Heyeti evvelemirde GümrUk ve İnhi -
sarlar Vekaleti Tetkik Müdürlüğüne 

parası tacire aid olmak üzere l 00 kuruş 
cevflbh telyazısı ile miiracaat ederek 
beyanname sahibi tarafından ithali iste
nilen eşya iı;in kontenjan olup olmadığı
nı soracaktır. 

n - Gümrük v İnhisarlar Vekale
ti Tetkik Müdürlüğü Yunanistan'a ya· 
pılacak ihracat mukabilinde bu memle
ketten miktarlı olarak ithali kabul edi
len madcleler için Takas tetkik heyet
lerinin yukarda yazılı müracaatlarının 

bu mürlürlüğe geliş sırasına göre mah -
sub muamelesi yaparak bu miktarı ata
k .nar tacirin r mrine olmak üzere ayır
dıP"ll H t>vete telgrafla bildirecektir. 

E - T<ıkas Tetkik Heyeti. ithal edi-

(*) Madde 4 - Mülga ihracat tet
kik hep•tlrrinin yerine İstanbul, İzmir, 
Antalya. Mersin, Samc;un, Trabzon, 
Fethiye Milas Silifke, Çanakkale. Ban
dırma, İzmit, Kars, Edirne, Edremit, 
J~dır, Ardahan, Artvin, Enez şehirlerin
de mahallin en yüksek mUlkiye §miri
nin veya varsa muavinlerinin riyaı;etin
de kezalik mahallin en yiiksek Maliye 
memurundan ve merkezden gönderile -
cek veya gösterilecek bir aza ile mahal
li ticaret odasından müntehab iki mu • 
rahhastan mürekkeb beşer kişilik birer 
heyet ikame olunmuştur. Bu heyetler 
yukarıki maddelerde yazılı ihraç ve it· 
hal işlerine aid muameleleri ve mülga 
Tetkik Heyetlerince derdesti intac olan 
bitdimle işleri intaç ederler. 

lecek maddeden istenilen kadar konten 
janın alakadar tacir namına ayrıldığını 

öğrenince, veya ithal maddesi anlaş -
manın beşinci maddesinde miktarla tah
did edilmemiş bulunduğu takdirde mü
racaatları (**) 14975 sayılı kararname
nin tatbikine .lair olan talimatnamenin 
altıncı .ııaddesıne göre intac eder. He
yet bu tetkikatında satış vesikasını da 
nazarı itibare alacak ve bey;ı•ınam~de 

ihrac • dıleceği gösterilen mal fiatının 

hakiki olup olmadığını bilhassa tetkik 
ed"cc.-ktir. 

F - T akas tetkik heyeti, yukarda 
yrınlı t t' ikatını intac edince verdiği 

k rarın suretini aynen beyanname ve 
sur. tk ı i arkasına mühiirlü ve imzalı ola 
rak ge<;irecek, menşe şehadetnameleri
ni tasdik edecek ve beyannamenin aslı
nı tlosyasında alakoyarak suretlerinden 
birini menşe şehadetnameleri ile birlik· 
te alakadar tacire verecek, beyanname
nin diğer suretini de, menşe şehadetna
mesini veren Ticaret ve Sanayi Odası -
na posta ile gönderecektir. 

G - Takas Tetkik Heyeti verilen 
bu beyannameleri ve verdikleri kararla
rı tarih ve numara sırasiyle hususi bir 
deftere yazacaklardır. Bundan başka ih
racat ve ithalatı takip etmek üzere her 
tacir için açacağı hesabın matlubuna 
ihrac olunacak malın: 

1 - Nevini 
2 - Miktarını 

3 - Cif kıymetini 
4 - Heyetçe verilen kararın tarih ve 
numarasını kaydeder. 

H - Takııs Tetkik Heyeti olmıyan 
yerlerde tacir (C) fıkrasında yazılı be -
yanname ile Uç suretini mahalli Ticaret 
ve Sanayi Odasına verir. Bu müracaat· 
Jar yukarda yazılı hükümler dahilinde 
odalarca intac olunarak verilen karar 
beyanname ve suretleri arkasına geçiri
lir ve aslı dosyasında alakonularak di -
ğer ilç sureti odaca tanzim edilen men
şe şehadetnameleri ile birlikte en ya -
kın Takas Tetkik Heyetine gönderilir. 
Heyet beyannameleri usulilne tevfikan 
tescil ve şehadetnameleri de tasdik et • 
tikten sonra üç suretten birini dosyasın
da saklar ve ikincisini, menşe şehadet · 
nameleri ile birlikte alakadar tacire gön 
derir. Uçüncil beyannameyi de, menşe 
şehadetnamesini veren ticaret ve Sana
yi Odasına posta ile iade eder. 

İ - Yukarda yazılı esaslar dahilin
de ihraç olunan mala mukabil yapıla· 

cak ithalat için tacir, aşağıdaki vesika
ları, ihraç edilmiş mal hakkında tetki • 
katını yapmış olan Takas Tetkik Heye· 
tine tevdi eder: 

1 - İhrac ma11arımız için Ticaret ve 
Sanayi odalarınca verilen ve malın Yuna 
nistan'a bilfiil ithal edildiğini göster -
mek ilzere yunan gümrük makamatımn 
tasdikini taşıyan türk menşe şehadetna
mesinin ''B'' .rıüshas·, 

2 - İthal olunacak malın Yunanis. 
tan mevrit ve men;ıeli olduğunu ve CİF 
kıymetini gösteren ve Yunanistan'daki 
takdiri kıymet komisyonu ile Türkiye 
Konsolosluklarının tasdikini taşıyan 

yunan menşe şehadetnamesi, 

I - Takas tetkik heyeti yunan men
şe şahadetnamcsinde gösterilen CİF 
kıymetinin doğruluğunu emsali ianesi
le tahkik ve tetkik eder. 

K. - Heyet ithali istenilen malın 

menşe şehadetnamesindeki ClF kıy· 

metile takdir ettiği yüzde S ten az bir 
fark görürse ithale müsaade eder. Bu 
kıymet farkı yüzde 5 ten fazla olduğu 
takdirde anlaşmanın onuncu maddesi 
hükümlerine tevfikan muamele yapar. 

L. Heyet bu hussutaki tetkikatını 

(**) Madde 6 - Berveçhi bata vu
kubulan müracaatlar üzerine dördüncü 
maddede zikredilen Heyetler tarafından 
heyet azasından bir zatın mecburi refa· 
katiyle mütehassıs eksper beraberinde 
malın bulunduğu mahalde muayenesi ve 
temhiri icra olunarak bu hususta tan
zim olunan rapor heyete verilir. Ve ma 
tın gerçekten satılmış olduğu cins ve 
mikdarını ve mahalli piyasaya göre 
fob kıymetlerini mübeyyin -şehadetna

mesi tanzim ve heyetin tasdikine arzo • 
lunarak bir nlishası Heyet Riyasetine 
tt'vdi olunur. Bu muameleyi müteakip 
heyet rapor hakkında ittihazı karar 
eder. Karardan sonra diğer iki nUsha. 
sr mahn ihraç edileceği gümrUk idaresi 
ne tezkere ile ~önderitir. 

ULUS 

intaç ederek malın ithaline 
ettiği takdirde ithalitın: 

l - Nevini 
2 - Miktarını 

3 CİF kıymetini 

müsaade 1 

4 - Heyetçe verilen kararın t.ı-ih 

ve numarasını. 

Nezdinde evelce tacir namına açıl
mış olan hesabın zimmetine geçirilir. 
İthal malının menşe şahadetnamesini 
tasdik eder ve bu şahadetname ile 1.>ir-
1ikte verdiği kararın tasdikli bir sure
tini ve türk menşe şahadetnamesinin 

"B., nüshasını ve bu ithalat kontenja
nına tabi kısımdan ise, kontenjan için 
evelce Gümrük ve İnhisarlar Veka leti 
tetkik müdürlüğünden alınmış olan tel. 
yazısının bir suretini de tasdik ederek 
malın ithal edileceği gümriığe veril
mek üzere alakadar tacire verir. 

M. - Tacir bunu müteakib ithal 
muamelesinin yapılabilmesi için güm
rüğe vereceği ithal beyannamesine 
eveke ihracat esnasında takas tetkik 
heyetinden alınmış olan takas beyanna
mesinin suretini ve gene aynı heyet ta
rafından veritmi~ olan "L,, fıkrasında 
yazılı evrakı iliştirirler. 

N. Gümrük idaresi kontenjanlı mal
lar için tetkik müdürlüğünün konten
jan veren telyazısının tasdikli sureti
ne dayanarak malın ithaline müsaade 
ettikten sonra türk menşe şahadetna

mesinin "B,, nüshasını dosyasında sak
lanılmak üzere takas tetkik heyetine 
iadesi için ithal muamelesi hakkında 

şerh vererek ithalatçıya verir. 
IV - Türkiye ihracatının dördün

cü grupunu teşkil eden Türkiye men· 
şeli kömür, turlu ve konserve balıkla. 
rın ancak bilfiil Yunanistan'a ihracını 
müteakib bu eşyanın CİF kıymetinin 
yüzde eUisi nisbetinde ve itillfname. 
nin beşinci maddesinde yazılı eşyanın 
ithaline bu talimatnamenin III. üncü 
maddesinde izah olunan esaslar daire. 
sinde Takas Tetkik Heyetlerince mü. 
saade edilecektir. Ancak bu ihracat 
ıçın Takas Tetkik Heyetine verile -
cek dört nüsha beyanname bu talimat
nameye bağlı (2) numaralı örneğe uy
gun olacaktır. ıv.atın ihraç edildiği 

yerde Takas Tetkik Heyeti yoksa Ti -
caret Odasına beş nüsha beyanname ve 
rilecektir. Bu maddede yazılı ihracat 
için tacirden alınan üçilncü maddede
kine nazaran bir fazla beyanname Ta
kas tetkik heyeti tarafından muamele
si bitirildikten sonra, ihracat bedelinin 
yüzde ellisi, üç taraflı kliring hesa
bından ödeyecek olan Türkiye CUmhu
riyet Merkez Bankasına gönderilecek
tir. Cümhuriyet Merkez Bankası, Yu. 
nanistandaki ithalatçı tarafından Yu. 
nanistan bankasına yatırılacak otan, 
ihracat bedelinin yüzde ellisini bu be
yanname ile karşılaştırarak, talimatna
menin ikinci maddesi esasları dahilin
de ihracatçıya liç taraflı kliring hesa
bından türk parasiyte ödeyecektir. 

V - Türkiye ihracatının beşinci 

grupunu teşkil eden sair bilcümle türk 
mahsullerinin bedelteri ise aşağıda gös 
terilen esaı;lar dahilinde ödenecektir: 

A - Bu türlü tiirk ihracatı bedeli . 
nin yüzde 35 i anlaşmanın yedinci mad 
desinde tasrih edildiği veçhile Yuna
nistan'dan serbestçe çıkarılabilecek dö 
vizle ödenecektir. 

B - İhracat bedelinin yüzde 40 ı 

anlaşmanın yedinci ve dokuzuncu ınad 
deleri hükümlerine tevfikan Yunanis
tan bankası tarafından verilecek takas 
bonoları ite ödenecektir. 

C - İhracat bedelinin geri kalan 
yüzde 25 i de talimatnamenin ikinci 
maddesindeki esaslar dahilinde Cüm • 
huriyet Merkez Bankası tarafından ih
racatçıya üç taraflı kliring hesabından 
türk parasite ödenecektir. 

VI - Türkiye'den Yunanistan'a ih
rac edilecek mallara aid menşe şehadet 
namesi ilişik III numaralı örneğe uy· 
gun bir şekilde tanzim olunacak ve 
dördiincü gruba dahil eşya için (A, B, 
C) olarak 3 nüsha, diğer gruplara dahil 
eşya için (A, B.) olarak iki nüsha ve
rilecektir. Bu talimatnamenin iki, Uç 
dört ve beşinci maddelerinde sözil ge • 
çen eşyaya aid menşe şehadetnamele -
rinde yaztlı kıymetlerin Takas Tetkik 
Heyetlerince tasdiki lbrmdır. 

Birinci mac.1dede yazılı canlı hay -
van ve taze balıklar, Takas Tetkik He
yeti bulunan mahallerden ihraç edil -
diği takdirde bunlara aid menşe ıeha
detnameleri de bu heyetlerce tasdik o
lunacaktır. Takas Tetkik Heyeti bu
lunmıyan mahallerden ihraç olunacak 
canlı hayvan ve taze balıkların menıJe 
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şehadetnameleri Takas Tetkik Heyeti 
yerine alakadar Odaların idare Heyet
leri tarafından tasdik olunur. 

Bu talimatnamenin ikinci madde· 
sinde yazılı türk mallarına aid menşe 
şehadetnamesinin "B" nüshası, yunan 
Gümrük makamatına tasdik ettirildik
ten sonra Yunanistan"daki ithalatçı 

tarafından mal bedeli ile beraber Cüm
huriyet Merkez Bankasına gönderil
mek üzere Yunanistan bankasına tev • 
di edilecektir. 

Bu talimatnamenin üçiincü madde • 
sinde yazılı türk mallarına aid menşe 

şehadetnamesini · "B'' niishası Yuna· 
nistan Gümrük makamatına tasdik et
tirildikten sonra mukabil ithalatın ic
rasrnda türk Takas Tetkik Heyetine 
verilecektir. 

Talimatnamenin dördüncil madde -
sinde yazılı türk mallarına aid menşe 
şehadetnamesinin °'B" ve "C" nüshala
rı Yunanistan Gümrük makamatma tas 
dik ettirildikten sonra "B" nüshası ih
raç kıymetinin yüzde ellisi nisbetinde 
yapılacak ithalatın icrasında türk Ta -
kas Tetkik Heyetine verilecek ve "C" 
nUshaı::ı da Yunanistandaki ithalatçı ta 
rafından mal bedelinin yüzde ellisi ile 
birlikte Cümhuriyet Merkez Bankası
na gönderilmek üzere Yunainstan ban
kasına tevdi edilecektir. 

Talimatnamenin beşinci maddesin
de yazılı türk matlarına aid menşe şe -
hadetnamesinin "B" nüshası Vu11anis
tan'daki ithalatçı tarafından mal bede· 
linin yüzde yirmi beşi ile birlikte Cüm
huriyet Merkez Bankasına gönderil • 
mek ilzere Yunanistan Bankasına tev
di edilecektir. 

VII - İtilafnamenin 11. inci mad
desinde de tasrih edildiği veçbile yu
karda yazılı hususat yalnız iki taraf 
gümrüklerinden filen ithal edilmiş eı
yaya şamil olduğu cihetle transit tica
ıetine aid dövizlerin serb~stçe tediye
si meşruttur. 

İHTAR: 
Talimatnamenin Uçüncü maddesinin 

"E" fıkrasına ilave. 
Türkiye'ye muayyen miktarda gir

mesi kabul edilmiş olan bir maddenin 
ithali istenildiği takdirde, tacir namı
na ayrılan kontenjanın kullanılabilme
si için beyannamede ihraç edileceği 

bildirilen türık emtiasının, ithal kon
tenjanının tahsisini tebliğ tarihinden 
itibaren, en geç bir ay içinde Yunanis
tan'a gönderilmiş ve gilmrUk ihraç be-

yannamesi tasdikli sureti ile konşiınen 
tosunun Takas Tetkik Heyetine getiril 
miş olması lazımdır. 

Bu müddet zarfında bu muameleyi 
yapmıyanların, namlarına ayrılınif 
olan ithal kontenjanlarına ait haklara 
sukut eder. Takas Tetkik Heyetleri bu 
suretle kullanılamıyacak olan tahsisatı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Tetkik 
Müdürlüğüne telgrafla bildirir. 

Tacir ihraç edeceği mal kıymetinin 
yüzde on beşi nisbetinde Milli bir ban· 
kaclan alınmış bir teminat mektubunu 
Takas Tetkik Heyetine verdiği takdir· 
de yukarda yazılı miıddet üç aya ka • 
d.ır çıkacaktır. Bu teminat mektubun· 
da, ihracatın üç ay zarfında yapılarak 
yunan gümriik makamatınca tasdikli 
B menşe şehadetnamesi Ta'kas Tetkik 
Heyetine verilmediği takdirde hiç bir 
hüküm ve ihtara hacet kalmaksızın fk· 
tısat Vekaletinin talebi üzerine temi· 
nat mektubu tutarının tazminat olarak 
hazineye tediye edileceği teahhüt edi· 
lecektir. 

Üç ay içinde ihracat yaparak yukar· 
da yazılı menşe şehadetnamesini Takas 
Tetkik Heyetine getiren tacire teminat 
mektubu geri verilir. 
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12 kaşe/lk 
Kutuları isteyiniz 

-ff., • M. Vek81etinden: 
Askeri Liselerin 9, 10, 11 inci 

sınıflarına talebe almıyor. 
ı - Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 

askeri lisesinin 9. sınıfına 183., Maltepe lisesinin 9. sını
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına 116 
kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin
ci sınıflarma da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler terçiluın 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarım tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me
zun bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek• 
tebe alınırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hak .. 
kında aynı muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
onuncu sınıfa 16 :20 onbirinci sınıfa 17 :21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçül· 
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafından 
davet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak· 
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida"' 
resi mesut olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver· 
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi heyet bulun• 
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptınruyan tale-ı 
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri t~
mamlattınhr. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan go
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas· 
raftan da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vermek için velisi olmıyan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren talebe· 
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

11 - Evelce askeri liselere girmek için mtiracaat eden 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek· 
teplere ahnmıyan talebe ellerinde bulunan evraklarını 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönder~cekle~3)~ oradan alacakları emre öre hareket edeceklerdır. 362 ............... 
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Rize Belediye Riyaset inden: 
Bedeli keşfi 10866 lira 50 kuruştan ibaret olan Gazipa

ta caddesinde yeniden yapılacak Parke kaldırımının 6000 
liralık kısmı 25-11-934 tarihinden 15-12-934 tarih cumar
teıi günü saat 15 e kadar 20 gün müddetle dosyasındaki 
lartname dahilinde kapah zarf usuliyle münakasaya kon
lrıll§tur. Talip olanların bu müddet zarfında o/() 15 temi
laatlariyle beraber belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (3624) 8--5556 

SERVETİ FONUN 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A KB A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-1 
her savısı 20 kurus. ~ 

~~~ ~~~ - ~~~~ ~*~~~ ~~~~~~~ *~~ -~~~ 

Urfa Belediye Reisliğinden: 
Binalar için Prese kabartma _bir milimetre kalınlığında 

~üzerine Emaiye olmak şartıyle 7252 adet numara lev
hanın yaptırılması bugünden itibaren yirmi gün müddet
le kapah zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin 
teklif mektuplarını ve teklif edecek1!ri fiat üzerinden 
% 7,5 teminat akçesi veya muteber bır banka mektubiyle 
lbaıe günü olan 16 kanunuevel 9.34 pazar günü saat 15 te 
tina belediyesine müracaattan ılan olunur. (8259) 

8-5563 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vekalet müstahdemini için yaptırılacaş 24 takım elbi

le ve kasket 8-12-934 cumartesi günü s,:ıat on beş buçukta 
Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnameyı anlamak ve nümu
lleyi görmek istiyenlerin her gü~ v~la~etler idaresi üçün
tij şube müdürlüğüne ve pazarlıga ıştırak etmek istiyen
lerin de muvakkat teminatlariyle beraber yukarda yazılan 
Riin ve saatte vekalet satınalma komisyonuna müracaat-
ları- ilan olunur. ( 3617) 8-5554 

Mektepler Alım Satım Komisyonu 

Reisliğinden: 

İnşaat usta mektebi için aşağıda cinsle:i yazılı malz~~ 
~e pazarlıkla alınacaktır. Bu işe girmek ıstıyenler temı
~tlariyle birlikte 6 birinci kanun saat 15 te mektebler ko-
~ısyonuna müracaatları. (3631) . 

5120 Adet dam kiremidi, yerli (Marsilya modelı) 
190 ,, Mahye kiremidi 

2 Ton sönmemiş kirec 
iOOo Adet tuğla 

5 m/ 3 Kum. 
........... 8-5561 

~nınivet lsleri Umum 
Müdiirliiğiindeıı: 

t 
934 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 4497 

~snıı elbise ve sapka ile 1196 asgari, azami 1296 kaput ve 
tt.~~315 takım sivil elbise kapalı zarf usuliyle ve 20 gün 

d~t1c münakasaya konmuştur. 
't i~unakasa müddeti 18- kanunu evel. 1934 sah günü sa
"c h ~de hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakite kadar usulü 
le ç ~le tekliflerini teminatlariyle ;,irlikte umum müdürlü
~a~'rtneJeri. Ve şartnamesini görüp almaları için müra • 

eylemeleri ilan olunur. (3571) 8- 5504 

ULUS 

Anafartalar caddesinde Kınacrzade ham altında 

Merhwn Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

' Yeni eczane açıldı 

Harita Umunı l\iüdürlü<!iinden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmıs ihale gün ve sa

atları da zirde yazılı Harita Umum Müdürlüğü Deniz Şu
besi için iki adet sığ su aletiyle haritaların hezlenmesinde 
kullanmak için 7500 metre beyaz bez ve fotoğrafane için 
(13) kalem ecza pazarlığa konmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktmda t eminatlariyle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonu
na müracaatları. ( 3535) 
Saat Cinsi İhale tarih i Gün 

10 İki adet sığ su aleti 8. 12. 934 Cumartesi 
11 (7500) metre beyaz bez 
14 (13) kalem fotoğraf eczası 

8. 12. 934 
8. 12. 934 
8--5427 

1\Iaarif Vekaletinden 

" 
" 

Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 
öğrenmelerini kolaylaştırmak için Musiki Muallim Mek
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılacak
tır. 

İsteği olanların her gün Musiki Muallim Mektebi ida
resine müracaat ederek atlarını yazdırmaları bildirilir. 

(3517) 8--5384 

Ankara ~Iilli Emlak 
1\1ü'111rJiic~iin!l0n: 

Cinsi Miktarı 

Büyük halr ) 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

İzahat 

8. 25x6.50 M. ) 1 adet 200 00 Naktcn peştnen 
ebadında ) 

Yukarda yazılı halının ihalesi 22-12-934 cumartesi gü
nü saat 15 te yapılmak üzere artırmıya konulmuştur. İs-
teklilerin bulunmaları. (3570) 8-5464 

Anlcara Valiliğinden: 
Ankara - Kırşehir yolunda 116 ve 121 kilo metreleri 

arasına şartnamesinde yazılı bağlara uygun olmak üzere 
3482 metre 76 santimetre mikabı taş taşınacağından bu işi 
yapmak istiyenlerin oranalmış olan 6965 lira 52 kuruşun 
yüzde yedi buçuğu tutacak paranın hususi muhasebe mak
buzu veya ulusal eytam ve tahvilleriyle beraber ilan gü
nünden sonra 7-1-935 e kadar her pazartesi ve perşembe 
günleri saat 15 te vilayet encümenine ve işi öğrenmek için 
her gün encümen kalemine gelmeleri ilan olunur. (3611) 

saçlarrnız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJ!EN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 

8-5552 

Kanzuk eczahanesi her ec • t 
zahane ve ıtriyat mağazala- \ 
nndan arayınız . 

• • İngiliz Kanzuk eczanesi ma mutatından. 
Oksürenlere pelesenkli katran eksiri 

Yeni Eczahanede bulunur. 

Ankara l\lifıi Emlak 

Mahallesi Sokağı ~insi 

l\'.lüdürlüğünden: 
Umum Metruke Eski ihale 

No. No. kıymeti 

Lira K. Leblebici Yeni§ar Hane 45/ 19 223 1401 00 

Hisse Kaç taksit Mülahazat 
miktarı olduğu 

Tamamı Nakten veya ikinci tertip 
mübadil bonosu ile pefinen 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyetinin ihalesi 22-12-934 
cumartesi günü saat 15 te yapılmak üzere artırmaya ko-
nulmuştur İsteklilerin bulunmaları. (3569) 8-5463 

SAYIFA 7 

Para, saadetin aırnhtandır. 
Mesut olmak için 7en~in o!

mak 'larttır .. 
Zengin olmak iç.in de bir pi· 
yango bi leti almak lazımdır. 

132 inci sayrsr çrktı 

- İçindekiler -

- Ulusal tayyarecilik S. z. Giivercin 
- Fitre ve zekat 
- Gökyüzü savaşr Mahm ud Beliğ 
- Hava hukuku Rifat Şerif 
- Londra - Melburn yarışı ikincisi An karada ••• 
- İstanbul liki ikincisi Feııerbabçc .. 
- Londra mektubJart Adnan Mahir 
- Gökle yer arasında Abidin Daver 
- Her kadın tayyareci olmahdtr Helen Buşe 
- Kuru dallar (Hikaye) Server Ziya Güvercin 
- Sporcular tayyaresi 
- Sinema 

ve 
Müsabaka 

Zengin resimlerle süslü olan hu sayıyı herkes 
görmelidir 

İkbsat Vekaletin den: 
Vekalet devairi için yaptırılacak olan (50UJ cilt dosya 

kabının münakasa müddeti bir hafta daha uzatılmıştır. 
Taliplerin 1 inci kanunun 9 uncu pazar günü saat üçte ko
misyona müracaatları ilan olunur. (3614) 8-5553 · 
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'}•«·i l\.aWtçıhl~ ve l\lathaacılıli Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Milli Miidafna \'ekôlcıi 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

CAô 
Ordu srhhi ihtiyacı için 

64 ile 89 adet seyyar etüv 
makineleri kapalı bürüm 
yöndemiyle 8. 12. 934 cumar
tesi günü saat 14 te alma -
caktır. İsteklilerin bağlılığı· 
nı görmek üzere her gün öğ
leden sonra ve eksiltmive 
gireceklerin belli gün ve sa
atından önce dilek okuntu -
tarı ve pey akçeleriyle bir· 
likte M. M. V. Sa. Al. Ko -
misyonuna gelmeleri. (3420) 

8-5227 
CAô 

Bir akümülatör batarya 
grubu açık eksiltme ile sa
tınalınacaktrr. Ü zerine br
rakılması 8-12-934 cumarte
si günü saat 11 dedir. İstek
lilerin bağlılığını görmek 
üzere her gün ve eksiltme
sine gireceklerin de pey ak
çeleriyle vaktinde M. M. V. 
Satmalma komisyonuna baş 
vurmaları. (3423) 8-5242 

İLAN 
Ordu için (155) bin adet 

Pansuman paketi kapalı 
zarfla satrnalmacaktır. İha
lesi 29-12-934 cumartesi gü
nü saat 14 tedir. IT'alipler 
evsaf ve şar~namesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli gün ve sa
atından evel teklif ve pey 
akçeleriyle birlikte M. M. 
V. satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3622) 

8-5557 

n •. , l••t llt·mir) o ilan lJ 
mum l\fiifliirliii!ii ~atm 

·ılnııı komi"''onn ilanlan 

İLAN 
Pazarlıkla 3() Tona ka· 

dar Gübre alınacaktır. Ta
liplerin 8-12-934 cumartesi 
saat 14 te Ankara Mağaza
sına müracaat etmeler.i. 

(3627) 8-5562 

İLAN 

Fethiye Belediyesinden: 
Fethiye kasabasında içme suyu için arteziyen açtırı -

lacaktrı. Talip olanların Fethiye belediyesine müracaat
larivle şartlarını bildirmeleri ilan olunur. B-5452 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Dava edilen: Ankaranın Atıf bey mahallesinden bahçivan Ha· 
san Efendi hanesinde Ahmet oğlu Mustafa: 

Davacı: Karınız Ankara'nın Osman mahallesinde Tacettin So
kağında 45 No. lı hanede Şükrü Efendi kızı Mes'ude tarafından 

kendisinin hanesini terkettiğinizdcn mahkemeye müracaatla bir 
ay zarfında kocalık vazifesini ifa etmek üzere evinize dönmeniz 
için size gazete ile tebliğat yapılmıştı. 

Evine avdet etmediğiniz gibi bir cevap da vermediğinizden tah
kikat günü olarak 20-12-934 perşembe günü tayin edilmiş olduğun
dan mezkur gün saat 10 da Ankara Asliye birinci hukuk mahkeme· 
sinde hazır bulunmanız veya tarafınızdan bir vekil göndermeniz; 
aksi takdirde gıyaben tahkikata devam edileceği ilanen tebliğ olu-
nur. 8-5549 

ANKARA BESİNCİ İCRA MEMURLUÔUNDAN: 
Ankara İmaret Mahallesinde Yağlı Dede sokak 8 No. lı evde 

otururken halen oturduğu yer belli olmıyan Halil'e 
Dosya numarası: 934/3990 

Numarası yukarda yazılı dosyada Ankara Belediyesine olan 
borcundan dolayı Yediemin suretiyle Yeni Halde Ragıbın yanında 
olan Eşyalarınız 2-12-934 tarihinde haczedilerek bu hususta bir ha
ciz zabıt varakası yapılmış olduğundan İcra İflas kanununun 103 
cü maddesi mucibince gıyabınızda yapılan bu zaptı görmek üzere 
ve bir diyeceğiniz varsa bildirmek üzere 13 glin mehil verilmiş ol-
duğu bildirilir. (3621) 8-5555 

Tophanf'flf' l!'tanhuJ Le · 
vazını Amirli:ii Satın 

Alma KomiAyonu 
tlanlan. 

İLAN 
Hastahaneler ihtiyacı ıçin 

1680 adet batt?.niye 9-12-934 
pazar günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname 
ve nümuneyi göreceklerin 
her gün ve münakasaya iş· 
tirak edeceklerin belli saat
ten bir saat evel tekliflerini 
Tophanede satınalma ko
misyonuna vermeleri. (581) 
(7670 8-5245 

.\nkara Levazım amirli~i 
satm alma komisyonu 

ilan lan. 

tLAN 

Midyattaki kıtaat ihtiyacı 
icin 50,000 kilo koyun etinin 
kapalı zarfla münakasasr 
20-12-934 T . saat ( 10) da ya
pılacaktır. Sartnamesini gör 
mek istivenler her gün ta
liplerin de belli saatten evel 
teminatlariyle birlikte tek· 
lif mektuplarını Midyatta 
satrn:l lma komisvonuna mü
racaatları. (3557) 8-5447 

tLAN ~.t~~~~ .. ~~~ .... ...t··~ .. ~i"'~~~~··~l''\ı,;.~~"9':. ' 
Haydarpaşa - Ankara hat- ~ ~ 

tı Km. 194 - 868 de Sakarya Jlikkat ~: İzmir Müstahkem mevki 
kıtaatr için 41820 kilo gaz
ya~~ kapalı zarfla 19/ 1. kan/ 
934 carşamba günü saat 15 
te münakasası yaptlacağın
dan sartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün taliple
rin de teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını belli 
saatte İzmir mi.istahkem 
mevki satmalma komisyo
nuna vermeleri. (3576) 

üzerinde bulunan Osmaneli ~ 
köprüsünün yeniden inşası 1 - BİNA İSLERİ PRO-~ 
ve eskisinin sökülmesi mü- JESİ VE BETON AR-
nakasası 1 ikinci kamın 935 ME HESAPLARI YA-

A PILIR. 
sah günü saat 15 te nka- 2 _RİYAZİYE. FİZİK .~ 
ra'da idare merkezinde ya-
pılacaktır. Tafsilat Ankara DERSLERİ DİKKAT. ~ 
ve Haydarpaşa veznelerinde LE GÖSTERİLİR. Rİ- ~ 
10 ar liraya satılan sartna- YAZlYE TATBİKATh~ 

5 7) YAPTIRILIR. 'f.~ 
melerde yazılıdır. (3 8 ~ H k" . . M·ıı· ~ 

R-~4Q~ ~ a ımıveti ı ıye ga. 

1 
· · 

1 
~ zetesi Mühendis (R. M. 1 

ı\ k 
n 1 1• R ·.ıı·-· ~~ F) rnmn:mna vazılması. o ara r~ı· .,, ıve eıe ıµ;ı .. ~~ 

ilanları. Kiralık daire 
tLAN 

585 lira bedeli keşifli Ye
nişehirde ordu evi arkasın
daki yola 1,5 metre arzında 
adi kaldırım yapılması işi 
11 kanunuevel 934 salı gü
nü saat on buçukta pazarlık 
la verileleğinden taliplerin 
müracaatları. (3632) 

8-5560 

ZAYİ SENET 
İkinci Noterlikten almış oldu

ğum 11 temmuz 1934 tarih ve 
6380/846 numaralı alacak aenc· 
dini zayi etmiş olduğumdan mez· 
kur senedin ele geçtiği takdirde 
hükmü kalmamıştır. 

Çankırı caddesi yeni Taksim 
kahvesi müsteciri Davut 

8-5548 

Mürebbiye arıyanlar 

İyi almanca az türkçe ve 
fransızca ve alafranga ke
man bilir genç bir macar ha 
nımı iyi aileler yanınöa mii
rebbiyelik an yor. Telefon: 
2119 8-5550 

Kooperatif arkasında Ali 
Nazmi Bey apartrmanında 
dört oda, banyo, kalorifer 
ve bütün konforu haiz 12 nu
mar;ıh daire devren kirahk· 
tır. İstiyenlerin an"rtrman 
katihine müracaattan. 

ZAYi 

Ankara Emniyet Müdürlü
ğünden yedi sene evet aldığım . 

ikamet tezkercmle pasaportumu 
kaybettim. Yenilerini alacağım

dan eskilerinin hükmü yoktur. 
Ankara Sakarya mahallesinde 
No. 21 evde oturan elektrikçi 

Yugoslavya tebaasından 
Mehmet oğlu Ramir 

8-5558 

lmtiyu ıahibi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesı civannda 

Ulus marbaasmda basılmr~tır. 
..) 

8-5466 

H .. AN. 

Kırıkkale As. sanatlar 
Mp. icin 16 adet çıralr çam 
kalasivle 3 metre mikabı cı
ralr tahta pazarlıkla satın ·a
lınacaktrr. 9/ 1. Kal" 934 pa
zar günü saat 14, 17 ye ka
dar mektep satın alma ko
misvonunda icra kılınacak
tır. Talipleri belli saatten e
vel teminatlarını mezkur 
Mektep Muhasebeciliğine 
yatrrarak makbuzu ile bir
likte Krrrkkale Askeri sanat 
mektepleri satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(3609) 8--5531 
İLAN 

Merkez hastahanesi için 
müteahhit namuhesabrna a
lınacak 5 ton antirasit kö
mürüne pazarlık günü talip 
ç_ıkmamıştır. Pazarlığı 8/ 1. 
Kan/ 934 cumartesi günü sa
at on dörtte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
etmek üzere belli saatte te· 
minatlariyle beraber Ankara 
Levazım Amirliği satınal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3610) 8-5551 

-=== 

I 

,; 

BEYOGLU YERLİ MALLAR PAZARIMIZIN HERKESÇE 
TANINMIŞ TERZİSİ 

YERLİ MALLAR 
PAZARI 

nomiclisı 

10 BİRİNCİ KANUNDA PAZARIMIZDA 
BULUNDURACAGIZ .•• 

YERLİ KUMAŞLARDAN ZEVKLERİNE UYGUN 
ELBİSE DİKTİRMEK İSTİYEN MÜŞTERlLRİ
MİZİN TEŞRİFLERİNİ BEKLERİZ; 

1 ak itle de 

~ 

MUAMELE YAPILMAKTADIR 

Telefon: 1618 

Eyi . 
ve serı bir surette 

Asri lisanları 
FRANSIZCA: 

lNGlLIZCE 

ALMANCA BERLITZ 
Hususi 

ve umuııd 

dersler 

haneoiza., 1den10 
Birinci·kanuna MEKTEBİNDE ÖGRENİNİZ 

kadar 

leni kur~lar Tecrübe dersi meccanendir. 

•eya 

nıektepl~ 

ANKARA: Kooperatif arkasında Ali Nazmi Bey apartımam ~ıtrf 

__ ı_s_T_A_N_B_U_L_:_3_1_s_ı_·s_t_ik_ı_aı_c_ıd_d_e_s_i.~--H-e_r_u_sa_n_d_a_te_r_c_ü_m_e_i_ş_ıe_n_· _Y_a_p_ıı_ır_. __ ~ _ __.,/-. 

Ankara r efterdarbğından: 
Askeri 

Liva numarasr 
An ila. 

ı 500 numaraya kadar 3/12/934 Pazartesi 
501 1000 

" " 4/12/934 Sah 
1001 1500 
ıso1 

,, 5/12/934 Çarşamba 
,, 6/12/934 Perşembe 

,, 
,, 

Mülki 
1 500 8/12/934 Cumartesi 

501 1000 9/12/934 Pazar e 
Yoklama muameıesını teminat dairesinde yaptırmış nüfus hüviyet cüzdan~J, 

ni hadlere tebdil ettirmiş olan askeri ve mülki tekaüt ve yetim maaştan yukaı... t 
yazılı günlerde verilecektir. ~aaş sahiplerinin veya res nıi vekillerinin mutlak sure 
te muayyen günlerde müracz.at etmeleri lüzumu ilan olunur. (3595) S-5~ 

1 

• 
ı · SiNEMALAR ]~ 

(-K-UaJ}p YEN 1 1 Bugün, bu gece 
Gcorges Ohnet'in eserinden muktebes 

DEMİRHANE MÜDÜRÜ 
Gaby Morlay - Henry Rolland 
Ayrıca: Dlinya havadisleri. 

Gece için numaralı biletler gündüz. 
den satılmaktadır. 

' 1 

Bugün, bu gece 
Muhte§em tarihi film: 

BOYOK KATERlNA 
Aşk, kin, entrika, ihtiras.... UG. 
ELISABETH BERGNER - DO 

LAS F AIRBANKS (Küçük) 
Aynca: Dünya havadisler/ • 


