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Berlin, 6 ( A. A.) - Sar uluslararası polia 

giicü için Cenevre' tle ~·apılan anla§mayı 

'Almanya'nın onayladığını hükumet bu ak .. 

§anı bir nota ile bildirecektir. 

Her yerde 5 kuru' 

Tlrk kadınlı v ıaıa -- JJarranı glnl 
Giindeük 

KADINLIK GUNU 
Bütün doğu ellerinde yalnız 

onlar kurtulmu§lur; batı ülkele· 
tinde onlar kadar kurtulmuı olan• 
lor, parmakla ıayılabilir: Türki· 
)'e kadınlarının dünkü sevinci ye· 
tinde idi. 

Biz büyük bir devrim içindeyiz. 
}' eniden bir ulusal varlık kurmı· 
)'oru.z. Ancak, onu, kendi öz ma• 
)'Qsı ile yeniden yuğuruyoruz. 

1'iirk kurtuluıu demek, türkün 
kendini bulufU demektir. 

Soymzl41ma, yüce ağacın • "? 
köklerinde, ne de gövdesinde ıdı. 
Ona bütün kötülük, özlüğünü bo· 
~n Cl§Uardan gelmi§tir: Kadın· 
erkek ayrılığını, bu uğursuz Q§ıla· 
tın başında sayabiliriz. ' 

Ba§kalarının, kadına ne gözle 
baktıklarını dü§Ünmek bile iste· 
ltleyiz. Türklük, ikiye bölünmez 
bir aoy bütünlüğü demektir. Kur
fı.ılug yolunda ilk konağımız ulu
•a.l birlik' ti· ulusal bütünlük'le 
ikinci kona/ımıza vardık: Şimdi 
hep birlikte, ulusal üstünlük ama. 
Crna doğru yürüyeceğiz. 

Yeryüzünde yerimiz, bu yer Je. · 
iildir. Eksiğimiz çoktur. /§imiz 
~elindir. Biz kadınlarımıza bir ün 
PQyı vermiyoruz: Onları büyük, 
Qğır, zorlu savagta yanımıza, ateş 
boyuna çağırıyoruz. f adınlartmıza bayramlarını hut
Qttıaktan ne çıkar? Şimdi hep. 
tinin kulağına, Türkiye'nin her 
~anından: 

-1§ ba§ına! 
Sesi geliyor. 
Kadınlık bayramında sevine

cek olanlar, biziz.; erkeklerdir. 
Çiinkü bu bayram, biz.e, milyon· 
1Qrca kolun, kalanın yardımına 
4Qvuştuğumuz günü andıracaktır. 

F. R. ATAY 

Deniz sanayiimiz 
• • 
ıçın 

Maliye Bakanlığı ile Krup konıorsi. 
)omu arasındaki konuımaJardan sonra 
8ii.rner Bank ile bu konsorsiyomun mü
tkı.eaaili arasındaki göriitmeler de ıonuc. 
~lllıt ve bir protokola bailanmııtır. 

(Sonu S inci sayı/ada) 

Bfiyük Millet Meclisinin dUnka toplantısında Bayanlarımıza localarda yer verildi. 

Hall\.evinde 
Dün Halkevinin salonu, türk 

kadınlık dünyasında yeni ve özlü 
bir devrenin başlangıcını göste
ren heyecanlı bir gün yaşadı. Er. 
kek yurddaşları gibi devlet 
idaresinde türk kadınının de söz 
sahibi olduğunu kabul eden ka· 
nun, Ankara Bayanlarınr bu mut· 
lu günü kutlamak için Hal~evine 
toplamıştı. 

Ankara Kız Lisesi muallimleri· 
nin hazırladığı toplantıya bütün 
Ankara Bayanlığı çağrılmıştı. En 
ulu bayanlarımızın yanıbaşında U· 

lusal kılığı ile köylü bayanların 
yer aldığını görmekle imtiyazsız 
sınıfsız, kaynaşmış bir ulusun tek 
ülkü etrafında nasıl toplandığını 
göğsümüz kabararak bir daha 
seyrettik ... 

Saat bire yaklaşmadan salon 
dolmaya bqlamııtı. Bayan ismet 
İnönü, Bayan Kazım Özalp, Ba
yan Celal Bayar, Bayan Muhlis 
Erkmen, Bayan Cemil Ubaydm, 
Bayan Rifat Börekci Saylav Ba
yanları, Kız Lisesi muallimleri 
öbür okul muallimleri, talebeler: 
~alonu doldurmuılardı. Gelenler 

_ ıçerde yer bulamıyorw. ka· 

pıda bekliyorlardı. Bay Necib Ali 
Kücuka, Kültür Bakanı Abidin 
Özmen de gelenlerin içinde idi. 

1Ik önce Kız Liıeıi talebesin· 

Ba~kanlığa !içilen Bayen Alet 

söylediği istiklal marıını dinledik. 
Necib Ali Kücuka toplantının 

ıebebini anlattı ve dedi ki ı 
- Sayın Bayanlar! Toplantı

mızın ma.luadmı hepiniz blliyo-

(Sonu J üncil sayı/ada) 

1".lillet~leclisinde 
Büyük Millet Meclisinin dünkü top. 

lanhar, kadınlara saylav seçmek ve ıay. 
lav seçilmek hakkının verilmesinden do
layı türk kadmlarınm Büyük Meclise 
kartı duydukları güzel duyguların teza. 
bürüne vesiyle oldu. 

Millet Meclisinin evclki günkü top. 
lantısında verilen karar üzerine türk ka
CQ.nlrğının yalnız kendi ulusu içinde de. 
iil bütün acun kadınlığına kartı örnek 
olmak yolundaki İnancı bir kat daha ar. 
tmnak için Ankara kız liacsi muallimle
rinin davetiyle Halkcvinde toplanan ka. 
dınlanmız saat 15 de kız okulu talebele. 
riyle birlikte Büyük Millet Meclisine 
gelmitler ve Ba§kan Kazım Özalp'a 
Meclise kartı duygularının deyimleri o
lan bir mektubu sunmuşlardır. 

Meclise gclen kadınlarımızla kız o. 
kulluların Mecliıı görüımelerini takib 
etmeleri için bütün dinleyiciler locaları 
ile toplantı salonunun bir k11mı ayrıl -
mııtı. 

(Sonu 6. ıncı ıayılada) 

Vali ve Belediye Ba~kanımızın 
Soyadı 

Anbn veli ve belediye baıkaıu Bay 
Nenad, Tandoian aoyadını almııtır. 

{ - -

ArnaYutluk Ulusal Bayramıl 
dolayısiyle Atatürk'le Kıra) 

Zogo arasında relyazılan 
"'Arnavutluk Ulusal Bayramı mü

nasebetiyle Atatürk ile Arnavutluk 
Kıralı Sa. Ma. Zogo arasında aşağı
daki telyazıları gönderilmiştir. 

ARNAVUTLUK KIRALI 

S. M. ZOGO 
Tiran 

Arnavutluk milli bayramı müna
sebetiyle zatı haşmetanelerinden 
hararetli tebriklerimi ve memleke
tinin büyüklüğü ve refahı için o-

lan temennilerimi kabul etmelerini 
rica ederim. 

Türkiye Reisicümhuru 
K. ATATÜRK 

TÜRKİYE REİSİCUMHURU 
ATATÜRK'E 

Ankara 
Göndermek liltfünde bulunduk

ları tebrik ve temennilerden dola

yı zatı devletlerinden teşeililrlerl
min ve değişmez dostlulumun te· 

minatını kabul etmelerini rica ede-
rim. ZOGO 
~ 

Cenevre Sar işini 
l\:OllUŞUyoı 

Cenevre, 6 (A.A.) - Sar üçler ko-

mitesinin raporu dün öğleden sonra 
neşredilmiştir. 

Rapor, Uluslar Derneği, istatüko
ya yarar reyden sonra andlaşmalarla 

kurulan rejimin devamına karar verir
se Sar topraklarının hukukan hangi 

(Sonu 2 inci sayıfsda) 

1'1a ~silya suiliasti 
işi Cenevrede 

Cenevre, 6 (A.A) - Dün sabahleyin 
M. Lava! ile M. Eden yeniden görüş_ 
mUşlerdir. Bu görüşmenin esaslı mev. 
zuu, hiç şübhesiz Yugoslavya'nın - ö. 
tedenberi uluslar derneği dı~mda yapı. 
lan görilşmelerde başlıca yer tutmu~ o. 
lan - müracaatıdır. 

Konsey huzurunda tedhiıcillk mesele. 
(Sonu Z. inci sayı/ada) 

1rM,,,r<trrmrun aa sayrav seçmelcrl ve seçnmeleri /çfn cvefkl gan Büyük Mlllet Mec1/slnfn çıkaidı~r kanun aurlne <fDnka bayram gününl1 kuran Anlara katfm1arr, Ha1Revlnil1 o;alonunu crol<fırrm 



IAYIFA :ı ULUS 
ı;: 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
~UNANISTAı T~DA. 

Kisve l{anunumuz 
ve Y nuaııistan 

Atina, 6 (A.A.) - Hükfunet kova
J!eyonuna girmiş önderlerin dün ak
tamki toplantısında, Türkiye'de dini 
kılık meselesi esas itibariyle dini bir 
mesele olduğu iç.in, bu hususta daha 
geniş belge beklemeğe karar vermiştir. 
BUtün fırkalar önderleri konferansının 
toplanmaya çağrılması gerekip gerek
ıncdiği bundan sonra anlaşılacaktır. 

Atina, 6 (A.A.) - Hükfunet bloku
na girmiş sıyasal fırka başkanları bu
gün toplanarak ruhani kılıkların giyil
mesini yasak eden türk kanunu etra
fında görüşmüslerdir. Bütün fırkaların 
toplantısını yapmadan önce yeni du • 
yumlar beklenecektir, 

0E1'1Z GÖRÜŞMELERİ 

Deniz k:onuşmaları 
Londra, 6 (A.A.) - Son görüşme

lerden çıkarılacak en esaslı sonucun Ja
ponya'nın hareketinin gerçek anlamı 

hakkında ingilizlerle amerikalılar ara
ıında tükel bir tefsir anlaşamamazlığı 

aanılmaktadır. Vaşingtonda görüşme

lerin başlangıcındanberi japon planının 
Japon amirallığı tarafından düşünüle
rek anıklanmış bir plan olduğu ve Tok
yo hükUmetini uzla~maya yanaşmamak
\an vaz geçirmek mümkün olmadığı 

~Uşüncesinde bulunmuş olduğu halde 
lngilizler japon tekliflerini "azami va
ı:iyetler,, saymışlar ve bunların azaltıl
ması imkanı olduğu fikrinde bulunmuş
lardır. 

İngilterenin, Va§ington anlaşması
nın kaldırılmasında önceki mühlet için
de göriişmeleri uzatmak için umudsuz
ca bir çalışma harcanmasını beklemek 
gerektir. 

Evelki gün ingilizlerle amerikahla
rrn yapmış oldukları görüşmeler, ingi
Jlz murahhaslarına muhataplarına ame
rikan heyetinin mevsimsiz hareketinin 
tehlikeli olduğunu anlatmak için yeni 
bir fırsat vermiştir. Fakat şurası da 
gerçektir ki, amerikalılar da Japonya
nın uzlaşmaya yanaşmamazhkları kar-
9ısında amerikan geneloyunun duymk
ta olduğu sabırsızlığı muhataplarının 

abaylarını çekmekten geri kalmamış
lardır. • Nasıl ki japonlar da böyle yap
ouşlardır. -

hal~·a Va _ington deniz aıu1laş
ınasnn hozmıyaeak 

Roma, 6 (A.A.) - Lavoro Faşista 
,azetesi ltalya'oın Vaşington deniz 
andlaşmasını Japonya ile birlik olarak 
bozması için hiç bir sebeb olmadığını 
töyliyerek diyor ki: 

"Bu andlaşma denizde Avrupa'nın 

en güclü ülkesi kadar silahlanmak isti
yen ltalya'nın isteklerini, zırhlı ve tay
yare gemisi bakımından, kısmen ger
çekleştirmekte idi. 

Öte yandan 9 devlet andlaşması ve 
dört devlet andlaşması ve deniz muahe-, 
C!esi bir bütündür. Bu andlaşınalardan 
birinin bozulması ötekilerinin de bo
zulmasına yol açar. Bu bozmayı yapı
cılık bakımından, alakalı bütün devlet 
ler arasında bir anlaşma takibetmelidir. 
Japonyanın tek başına olan bir hare
keti ve pasifik ulu denizinde amerika 
ve İngiltere derecesinde aUl.kası olmı
y~n İtaiya'nın buna girmesi ancak u
luslararası münasebetlerinde karışıklı
ta yer verebilir. Bunun için İtalya'nın 
bu teklifi abaması pek yerindedir.,, 

Amerika'ıını deniz görüşmele
rinden çekileceği doğru değil 
Vaşington, 6 (A.A.) - Dışişleri Ba

kanı M. Hul, Japonya, Vaşington, and
laşmasmı bozarsa Amerika'nın da deniz 
görüşmelerinden çekile '·eği hakkında 
çıkan şayiaların yersiz olduğunu bil
dirmiştir. 

M. Hul, Amerika'nın deniz silahları
nın daraltılması hakkında bir uzlaşma
ya varılacağından umudunu kesmemiş 
olduğunu ve Japonyanm henüz bu yol
daki kararını resmen bildirmediği gibi 
deniz görüşmeleri de sürmekte oldu
~undan Amerika murahhaslarının Lon
dra'da lralacaklannı sövlemiştir. 

Cenevre Sar işini 
konuşuyor 

(Başı 1 inci sayrfada) 

şartlar içinde bulunacağını tesbit et
mektedir. Andlaşma, halkın Fransa ve 
Almanya'dan hangisini istediğini ple
bisitle bildirmesine dairdir. Uluslar 
Derneği bu isteği göz önünde tutarak 
kararını verecektir. Andlaşmanın hü
kümlerine göre, plebisit Almanya a
leyhine çıkarsa Almanya Uluslar Der
neği lehine kendi hakimiyetinden vaz 
geçmeği andlamaktadır. Uluslar Der
neği şimdiye değin Sar'da hükumetin 
icrası için bir komiserdir. Plebisit ista
tükonun korunması sonucunu verirse 
bu derneğe Sar topraklarının bütiinü 
ve yahut bir bölümü üzerinde hakimi
yc kkı venr.ek ortaya çıkacaktır. O 
kurun bu toprakların şimdiki rejimin
de değişiklik olup olmıyacağını karar
lastırmak Uluslar Derneğinin işi ola
caktır. Bu suretle dernek kendisine ve
rilecek hakimiyet hakkını ileride and
laşmanrn hükümleriyle uygun bir ölçü 
içinde kullanacaktır. Bundan, uluslar 
Derneği, statüko lehinde karar verirse 
yeni bir plebisitin ileride mümkün o
lacağı anlamı çıkarılabilir. 

Rey vereceklere gösterilen temina
tın rey hakkı olmıyan sarlılara geniş

letilmesine gelince, Almanya ve Fransa 
Uluslar Derneği idaresi zamanındaki 

hareketlerinden dolayı bu gibi sarlı

Jar hakkında ne takibat, ne mukabelei 
bilmisil ve ne de ayrılık gayrılık ya
pılmıyacağını onaylamıştır. Sar toprak
larında 13-1-1935 te muteber olmak ü-
2ere üç yıldanberi oturan her şahıs 

sarlr olarak kabul edilmiştir. 
Cenevre, 6 (A.A.) - Uluslar cemi

yeti konseyi, üçler komitesinin Sar ü
zerine olan raponınu bir1ikle onaylamış 
tır. Toplantının başlangıcında M. La
val bildiride bulunarak M. Aliziyi ra
pordan dolayı tebrik ettikten sonra 
Fransa hükOmetinin bu raporun bütün 
sonuclarrnı onayh:makta olduğunu söy
lemiştir. 

Fransa hükumeti hiç bir gizli düşün
ce beslemediğini ve uluslararası çerçe
vesi içinde kalmaktan başka bir kaygu
su bulunmadığını isbat etmi~tir. 

Eğer umulduğu gibi Almanya hüku
meti de Fransa hükumetinin beslemek
te olduğu niyetin aynini beslemekte 
ise Sar meselesi Sar halkının serbestçe 
11cçeceği bir hal suretiyle sona erecek-
tir. · 

Cenevre, 6 (A.A.) - Dünkü Ulus
lar derneği konseyi Sar raporunun ko
nuşulmasını, üyelere raporu tetkik im
kanı vermek için, bu sabaha bırakmıştır. 
Sonra konsey gizli celse halinde Sar 
hükumet komisyonu başkanının plebi
sit, asayiş tedbirleri üzerinde verdiği 

bildirimi dinlemiştir. 
. Açık celseye gelince, konsey, Sar 

raporunu bırakarak Sar'da düzenin ko
runması yolunda görüşmeye girişmiş

tir. 
M. Laval plebisit dolayısiyle düze

nin korunması yükümünü konseyin ü
zerine almasını istiyerek demiştir ki: 

"Fransız hükumeti bu yükümü üze
rine almaya anıktır. Ancak, Fransa
nın hiç bir gizli düşüncesi olmadığını 
alman ve acun sıyasal geneloyları ö
nünde iyice göstermek için bunun fran 
sız ve alınanların dışında kalacağı ulus
lararası polise verilmesini. istemekte
dir.,, 

M. Eden, Almanya ile Fransa ve 
öteki iılkeler de onaylamak şartiyle 

ingilterenin gereken polisi vermeğe a
nık olduğunu bildirmiştir. 

M. Benes ve Aloisi de, buna benzer 
bildirimlerde bulunmuşlardır. 

M. Litvinof hükumetinden gelecek 
buyruğu bekliyeceğini söylemiştir. 

İngiltere-de Sar'n asker 
göıulcrmeğe anık 

Cenevre, 6 (A.A.) - M. Eden Ulus
lar derneği konseyinin toplantısında 

şöyle demiştir: Konsey karar verdiği 

takdirde Sar'a gerektiği kadar uluslar
arası gUc göndermeğe anığız. Sonkli
nun plebisiti sırasında, Sar'da düıen 

ve asayişi korumak i~in orada böyle 
uluslararası bir güc bulundunılmasJ iş
tenilir. Eğer büyük Britanya bu husus
ta işbirliğine çacrılacak olursa öteki 

L.~GlL TERE' DE 

Amerikalıların 

alacakları 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz kabine

si, dün Amerika'nın borçlar hakkında
ki notasını gözden geçirmiştir. En er-

-keni önümüzdeki hafta sonunda gön
derilecek olan karşılıktan her türlü te
şebbüsün borçlular yönünden değil a
lacaklılar yönünden yapılması gereke
ceği hususunda direnilmesi ve fngilte
re'nin görüşmelerde bulunmaya hazır 
olduğunu ilave olunması muhtemeldir. 

Kollekrif barış sist<'nıi 
Londra, 6 (A.A.) - M. Baldvin'in 

son nutkunda bahsettiği kollektif ba
rış sistemi meselesiyle Uluslar Derne
ği andlaşmasının 16 ıncı maddesinin 
tefsiri işi dün lordlar kamarasında ko
nuşulmuştur. 

Hükumet namına karşılık veren Sü
bakanlrğı danrşmanr (müsteşarı) M. 
Stanhop demiştir ki: 

"Hükiimet kollektif barış sistemini 
bütün gücü ile korumaktadır. Sıyasa

lllbZ bir tecerrüt veya müdahale sıyasa
sı değil, fakat nüfuzumuzu uluslarara
sında eyi anlaşma ve çıkan zorlukların 
goruşme He halli için kullanmaktan 
ibaret olan bir nüfuz sıyasasıdır.,, 

M. Baldvin nutkunda kollektif barış 
sistemini e ndar anlamında kullanmış
tır. Bu sistem asla ecza vermez. 

Uluslar kurumu, savaşa baş vuran 
ulusları cezalandırmak için değil sava
şın önilne geçmek için kurulmuştur. 
Uluslar derneği ve onun barış sıyasası 

sistemi fikri şudur ki, herhangi bir u

lus diğer bir ulusa karşı bir şikayet ve 

yahut ithamda bulunduğu takdirde bu

nun Uluslar Derneği konseyine veril

mesi ve orada şikayet eden ulus tat

min edilmek lizere açıkça, kinsiz ve de
rin bir surette görüşülmesidir. Bu su-

• 
retle acun barışını koruyabiliriz. Ger-

çek kollektif barış sisteminden anladı

ğımız ve Britanya hUkfunetinin güt

mekte olduğu sıyasa budur. 

İngiltcre'nin deniz sülcri 
artırılarak 

Londra, 6 (A.A.) - Dcyli Telgraf 
gazetesi, 1ngiltere'nin gelecek yıl do
nanma asker kadrosunu genişleteceği
ni yazıyor. Bütçe buna göre yapılacak
tır. 

Gazete, bu kararın deniz konferan
sı sunucuyla ata.kası olmadığını bildi
riyor. Çünkü ingiliz filosu müretteba
tı ehemmiyetine göre başka filolardan 
azdır. 

YUGOSLAVYA 'DA. 

Yugoslavya, topraklarındaki 
nıacarları çıkarıyor 

Belgrad, 6 (A.A) - Yugoslavya'da 
oturan vizeleri uzu biten ve bunlan ye
nileştirilmesi abanan bir çok macarlar 
48 saat içinde yugoslav topraklarından 
çıkmağa çağınlmışlardır. 

ülkelerde bu maksatln oralara güclerini 

yerleştirmeye ve işbirliğine anık bu
lundukları takdirde ve Fransa ile Al
manya bunu onayladıkları takdirde bu 
çağrılışı onaylayacaktır. 

Almanya Sar'a y~ni polis gön
derilmesini onay1nr mı? 

Cenevre, 6 (A.A.) - Alman meha
fillerine göre, uluslar konseyinde Sar'a 
uluslararası gücler göndermek üzerin-

de yapılan teklifi Almanya'nın bu yol
da görüşmelerde bulunmadan onaylıya
cağına oran verilmemektedir. 

Jrak, lyran aleyhine {;]uslar 
'1erneğine müracaat edecekmiş 

Cenevre, 6 (A.A.) - Irak Dışişler 
Bakanı Uluslar Derneği Genel Katibli
ğine gönderdiği bir mektubta, Irak ile 
İyran arasındaki sınırın lyran yönün
den sürekli olarak bozulmasından ötü
rü !rakın meseleyi gelecek Uluslar 
Derneği konseyinin görüşmesine konul
masını istemeğe mecbur kaldığını bil
dirmektedir. 

ALMANYA ~uA 

Alman müzikçilerine 
ne oluyor? 

Berlin, 6 (A.A) - Münih operası or

kestra şefi ve Bavyera muzika akademi. 

si müdürU Knapperts Buisch Furt Vag. 

ner ile birlik olarak işinden çekilmiştir. 

Muzika mehafilinde dönen şayialara 

göre, Bestekar Rişard Straus'da alman 

muzika odası başkanlığından çekilmek is

teğindedir. 

Miiziktc de uln!'Sal osyalizm 
sıyasası 

Berlin, 6 (A.A) - Havas ajansı bil. 

diriyor: 

Dün akşam bir filarmoni konseri ve. . 
recek olan profesör Erik Klayber son 

dakikada bu yükümü abamıştır. Ve ye

rine başkası konulmuştur. Profesörün 

buhareketi hiç şübhesiz ulusal sosyaliz. 

min yeni kiiltür sıyasası ile alakadar bu. 

lunmaktadır. 

Fon .Makcnzcn'in 85 inci yılı 

Berlin, 6 (A.A) - Berlin şehri, ya

nn feld Mareşal fon Makenzen'in 85 in. 

ci yıldönümünü tesid edecektir. M. Hit 

terin emriyle bütün askeri binalar bay

raktarla donatılmıştır. 

FRANSA'DA 

Uhı~lararası ticaret komitrsi 

Paris, 6 (A.A) - Uluslararası ti-

caret mübadele komitesi eski bakanlar

dan ve Stresa konferansına başkanlık 

eden M. Jorj Bone'nin başkanlığında 

toplanmıştır. 

Litvanya, Çekoslovakya, Yunanistan 
ve Belçika murahhaslarının, Baltık, Bal

kan, küçük itilaf ve altın bloku Ulkeleri. 

nin ökonomik yakınlaşmaları lehindeki 

bildiklerini anlatmıştır. 

800 milyon franklık ulusal 
koruma tah~isatı 

Paris, 6 (A.A) - Meclis, maliye ko. 

misyonu sü bakanlığının fevkalade ihti

yaçları için istenen 800 milyon franklık 

tahsisatı onaylamıştır. 

:Fransa silahlanmakta Almanya
Clan geri kalmaktan korkuyor 

Paris, 6 (A.A) - SU bakanı gene -

ral Moren meclis ordu komisyonundaki 

bildiriminde demiştir ki: 

"- Mareııal Peten'in ge~en temmuz

daki bildirimindenberl Almanya silahla· 

rrnı o aerecede artırmıştır ki, Fransa'. 

nın şimdi aşağı bir halde kalmamak için 

yeni tedbirler dllşUnmesi gerektir.,, 

SOVYETLER BlRLl(;lNOE 

Sovvc·t Rusva'da diin 71 tec-lhi~çf . . 
kurşuna dizildi 

Moskova, 6 (A.A.) - Leningrad'd.ı 
yüksek mahkeme, Sovyet memurlarına 
karşı suikasdte bulunmak üzere Letofl' 

ya'dan ve kısmen Fenlarıdiya ve Lehi5
• 

tan'dan gelen 39 kişinin muhakenıesiof 
dün yapmış ve bunları ölüme mah'1<(ıttl 
etmiştir. Mahki'ımlar bu sabah kurşuı:ıJ 
dizilmişlerdir. Öte yandan Mosko\1'3 

Mahkemesi de gene Lehistan'dan \e 

kısmen Letonya'dan gelen 32 tedhişcİ• 
yi mahkeme etmiş ve bunlar da bu sıı· 

bah !curşuna dizilmişlerdir. 

Kfrof Yoldaşın ölii alayı 
Moskova, 6 (A. A.) - 200 kişiJı1' 

bir Ukrayna heyeti ile Leningrad falı' 
tikaları ve mrntaka Kolkozlarınca seçi• 

len 1000 mümessilden 600 ü Kirof't.111 

ölü alayında bulunmak üzere buraY
3 

ge im işlerdir. 

lACARISTAı ı:~DA 

2000 l\f acar Yugoslavya "daJJ 
sınır dı~ma çıkarıldılar 

ral 
Budapeşte, 6 A.A) - Macar telg 

. y ~ a1ansı ugoslavya'dan yeniden sınır 
şına çıkarılmış olan 700 kişinin dUP 1~ 
şam Szgct'e geldiklerini bildirmekted1

'' 

Şimdiyedek Yugoslavyadan dışarı.~ 
kanlmış olan macarlann sayısı iki b111 

bulmuştur. Bunlar hemen Budapeşte'>" 
gideceklerdir. 

l\f arsilya suikasti 
isi Cenevrede , 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

sinde mazbata vazganhğına en gilcl~ 
namzet olarak W. Eden'in adı ileri 11Url 
mektedlr. 

1\1. I~aval'in SÖ) ]edikleri 
Cenecre, 6 (A.A) - M. taval .ıco;, 

sey konuşmaları üzerinde §U bildirırrı 
bulunmu§tUr: 

"- Fransa ile Almanya arasında ıo~ 
luk oranlarını bir tarafa atmış olan b. 

konuşmalar. uluslar derneğinin gerÇ': 
rolllnü doğrulamakla barış savlağ1111 

faydasına olmuştur.,, 
(IJ I 

Cenevre. 6 (A.A) - Ulustarkll 
munun dünkü hususi toplantısırıd14 

fi' 
Yugoslavya'nrn Macaristan'a karşı ,ı 

ki ittihamlarının ruznameye atııırı" 
tıll' kararlaşmıştır. Bu mesele, Macaris df-

m dileği veçhite hemen milzakere c: 
leccktir. ~ 

Cenevre, 6 (A.A) -Uluslar derrıeıfl 
gizli toplantıda, yugoslav müracıt8~, 
bu toplantı devresi gilndeliğine Jcot' 

masını birlikle onaylamıştır. 

BORSA 

I" 

Kote edilmiş milli tahvillerin günün fiatlarma 
göre temin eyledikleri 

Gc1irleri gösterir cch'elc1ir, 
~~~111!"!!!!!!"'!!!!!!'""'!!!!!!!!!!!!"'!!!~~~=~- ~~~~~~~~ 

Bu fiata 
Senelik 3-12-934 göre 

Tarihı'n- 'bi Geliri takrı TAHVİLİN CİNSİ 
T. L. deki yüzde 

-------------------------------l·--------l---ff_a_t __ .ı~ 
1. - Sermayesi ve Geliri milli para 

ile ödenenler ve müzayedelet"de 
baıabaı kabul olunanlar:" 

1334 % 5 Dahili İstikrazı • • • • 
1933 % 5 İkramiyeli Ergani İstikrazı 

2. - Sermaye ve Geliri ecnebi para. 
sile ödenenler: 

1933 % 7 1/ 2 Türk Borcu I (Tranş). 
> > > > > ıı > 
> > > > ) ili > 

Anadolu D. Yolları l ve 11 Tahvil!itı. 
Anadolu D. Yolları % 60 Hisse senetleri 

s.-
5.-

3 .10 
3.10 
3.10 
4. 60 
2. 75 

94 
97 

27.55 
26.35 
26.trS 
45.20 
27.50 

1STANBUL . oorss'' 
Menkul Kıymetler ve Kambıyo 

Acentaları birliğinden 
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Bayan Makbule N.aci anlatıyor 

(Başı 2 inci sayfada) 
rıunuz. Kararlarımızın bir usul 
İçinde verilmeıi gerektir. Bu ba
knndan toplantımıza bir batkan 
leçmeliyiz.,, 

Bayan Af et birlikle bafkan ,. 
çildi ve kürsüye çıkarak kendini 
~kan seçenlere teıekkür etti. 
kız Lisesi muallimlerinden Bayan 
lclal ve iffet deyazgan aeçildiler. 

Bayan Afet toplantıyı açarak 
dedi ki: 

- Konuıulacak m•u.mu Ulu 
i<'::etesinde olnıdunus. BiiyÜ 

Türk kadınlığnnın bayram günü 
u kabul etmekle göıterdiii yükıek tak. 
.rlerinden ötürü te,ekkürlerimizi suna

lım.,. 

Bayan Sıdikadan sonra enstitü ev 
dersi muallimi Bayan Süheyla söz aldı 
•e su ı.:övlevi sövle-di: 

' 

İapanya gibi Iatin memleketleridir. 

Amerika'da, İngiltere'de, şimali Av
rupa memleketlerinde kadınlar secim 
saHihiyctiri t at;;:k ctm::kteclirler. . 

Kadının sıyasal chliyctsizliğine ka
ti hiç bir scbPb yoktur. Kadın bugün 

ha 1902 de kadınların seçmek ve se
çilmek hakkr mevcuddu. 

Bu yaptığrm kısa teşhirden kolay
lıkla anlıyoruz ki kadınlar seçmek ve 
seçilmek hakkının kabul ve tatbiki le
hine olan e:encl hareket çok kuvvetli-

Bayramlarını kutlamak için tJayanlarımız Halkevtne giriyor/ar. 

Türk Bayanının intibah haJd&:ma 
dair olan kısa musahabeme 1>a9larkea, 
intihaba ait kıüçU.k bir baflangıc yapa· 
cafım. 

Bayanlar, 

lnkrtab mııu hlklmly.t peremlpl· 
nin fflen tatbiki oldufun.dan bunı& it
tirüln her vatandat l9fn hak oldutu 

genel ve ökonomik hayata samimi bir 
eurette karrpnıştır. Tezgahlarda. tica
ret eıvlerin.d., mağaularda, blitUn ge
nel hizmetlerde çalıpaktadır. Ruaya'· 
da en faal eanatlarda filen askerlik va. 
ailesini de yapmaıct.dır. Amerlb okul-

dir. 

Bugün muhtelif illkelerde 160 mU
yon kadm; saylav, bakan, elçi olmak 
hakkını haiz bulunmaktadır. Bunu da 

lllve edoyLm ki bdmlara intibah hak-
1n verflmeıkle bütün kadınların evini, 

barkını bırakıp fırka mücadelelerine 
.. ıhyacalını farzetmek dofru değil -

Bayan Ahter anlatıyor 

saltanat devrindeki tü.rk kadını i1e 
cUmhuriyet devrindeki türk kadmını 
kartıl&ftıracağım. 1ştebu farkın büti.n 
dilnya zekasınr hayrete düşürcc . k kacbr 
büyüklüğüne bugün hepimiz şahidiz.. 

O devirde türk kadını sanki nıtu
bete bırakılmış demir gibi paslandr. 
Kanı kötü itikatlarla işlenilmez bir ha
le getirildi. Zekasına saha verilmedı. 

Türk kadını nuzun bir zaman evde ka
patıldı. 

İfte değeriyle dünyayı şaşırtan ze
k5.sına layık bir isim bulamadığım 

tUrkU.n hayatı olan Atatürk, tü~k k.,~ı-

Baysnlarımı~rn Bttşksnl'irnı yapan Bayan Alet locMla, 

Bayan Maravv.t anlatıyor. 

lannda gene lazlar ıllah faa11f etlcrile 
uirqaıralc Mkerllk vulleelne ı....rtan• 
maktadırlar. 

Finlandlya'da ı~ danberi M f8fin· 
de bulunan erkek ve kadın bllcUmle 
flnlandlyalıların seçme hakkı vardır. 

Bıyanıu Mecll11t•, lonrıımuırrı a1nttyot1ar. 

Alillet Meclisi bize en büyük haJc.. 
lQrımızdan birini vermekle yüce 
f>ir iı yaptı. Bundan ötürü, biz an
ltaralı kadınların Büyük Millet 
At eclisine bağlılığımızı ve tqek
ltiırlcrimizi •unmamı~ gerektir. 
&ımun için toplandık. Söylev .öy. 
1errıek istiyenler br.ıyurıunlar. Top
larıtı açılmı§tır.,, 

Birinci olarak söz alan Kız Ens
titüsü tarih stajiyeri Bayan Sıdl· 
~~ alkışlarla biten söylevinde de
dı ki: 

"-Kadınlar, türk kadınlans 
Türk tarihi, türk kadınlıfının yiikselı. 

terini belirten yüce eıerdir. 
Son yüzyıllar bu hakikati bizden P 

~ek İster, gibidir. Fakat hakikat, gb.. ' 
"""'ir mi arkadaılart Türk ulusunun de. 
i~. kültüre ettiii önclerlildw unutal.11• .. 
'-'ll ki, türk kadmının uluaun içindeki 
>~. hakkı unutulsun! O, tarihin h• 
~sında varlıiını, söylensin söylenme. 
•ıtt k h' •. • en ço ıuettınr. 

l<adının layık olmadığı kertede kal 
~r. haklarının verilmemesi, o cemi,.t 
lıtitt • ·ı· • · ba 1 .. 'il ' da d .. ~rı ıgın t ıca ama en araım • .... 
'°" Y •kın tarih olarak Osmanlı devrinin 
t.. Çağlan buna bir örnektir. Cumar. 
lıi lr devri bu kötü hatrralann hepsini, 
~derı 'ld' il ı. 

'tlc lliı: alnımız açık, türk uh.ısunun yük. 
)' kabiliyetleri içinde artık yerimizde-
~. 

~~iin Türkiye Büyük Millet Mecliıi 
' türk kadınına, saylav ıeçmek, ıe. 
~li ek ~akkını da verdi. Bunu kanunla 
I.._ .. ~ttı. Bize olan güvenini ııyaıal itin 

>'oniinde de gösterdi. 

~lls Önderi Atatürk'ün büyük inkı.. 
;:dan biri daha tahakkuk etti. 
~" bağlılığımız sonsuzdur. 

~ ~bakan lnönü'nün meclisteki çok 
~ ~~ söylevi türk kadınlığı için ne bü-

...., hatırada. 

~ ??"n hükümetinin yaptığı büyük İf
~ lçınde, bunu da yapmıt olmaıım 
'!,i kfldını unutmayacak, türk ka- ı 

ı! •i da if . . pal il·· c n yaz enuzı ya mı. 

ı_.. f! ~Jiik llluıumuzun tek müme11ili o
"Yiilc Millet Mecliaimiz:e, bu kama. 

meydandadır. Diğer taraftan yurddaf-
1.ar birlik menfaat ve talllerlne karv 
verirken hep beraber okaylI oknak 
mecbu.riyetinedlrler. Bundan anhyo
.rıu 1d bu mesuliyetli 19 onu yapmaya 
kabiliyetli olduğuna hU.kmedftenlere 
vwtme.i gerekil olur. 

Hatt8. lQOS de meoliste 28 kadm U
Y• vardı. 

Norve9'te 100'1 dtnberi H Yatında 
bulunan heır norveçll kadın rey vennek 
hakkına maliktir. 

dk. 
Kaduıklm ııyual ideali olan bu haJi. 

b malik olmağı lstiyen kadınlarm 

10yeal ve eıyasal fikir ve temiycde her 
gön daha ziyada yübelmete çalııma
hwı lbmı olduğu da unutulmamalıdır. 
Kadınlar meale aıyual bir terbiyeye 

. Bttyramtarınr kutlamak ıçin Bayanlarımız HıllcevltN glrlyorlll'. 

Seçimin hak olduğu nazariyesi ulu- Danim,arka'da 1915 tenberi 25 yaşın- malik oldukları zaman hakikt hür ol-
.al üstünlüğün ifadesidir. Ulusal Us. da bulunan her erkek ve her kadının duklarını hissedebilirler. Ancak o za-
tUnlük istiınaeız yurddaşların hepsin- ı.eçmek ve acçilmek hakkı vardır. man çocuklarına hürriyetin yUksekli-
dedi.r. işte bwıdan Ötilrli çocuklar ve lsve~'te 1919 danberi 25 yaşında ka- ğini tanrtabillrler. 
delilerden ba§ka 'blitün vatandaşlar er- dınlar seçmek hakkına maliktirler. Al- Şimdi tUrk kadınına gelelim: 
kek ve kadın seçime rey verebilirler. manya'da buglin kadınların seçmek Türk kadını yaratılışında zeki, b-

Büyük savaştanberi birçok ülkeler- hakları vardır. Yeni Avusturya cilmhu- biliyetli ve cemiyetine faydalıdır. Fa-
de kadınların seçilmesi onaylarunı,tu. riyetindc de kadınlara seçmek ve seçil- kat bir diğer arkadaşım bu ilerleyişi 
Kadınlara sıyasal hakların verilmesini mek hakkı vecilmiştfr. uzun olarak anlatacağından ben bu 
abayan ülkeler ancak Fransa, İtalya, Cenubi ve garbi Avusturalyada da- bahiste çok durmıyacağım, yalnız 

Büyüle Millet Meclısıne gitmek için Halbvinden çrkıyorlar. 

nını o uyku devresinden yavaş yavaş 

uyanduarak delil, silkerek kurtardı. 

Duran kanına hareket, zekasına aaha 

verdi. Ve Avrupa medeniyetinin 
senelerce kazandığı medeniyeti Ata
tUrk bir gim~k çabukluğile bize ka
zandırdı. 

lttc dün i' alenında çocuk kalması 
lıtonilen tUrk kadını bugün .. Turk 
kadını,, !amine ltyık bir ~itle sokuldu. 

İftebugün Türk kadınının müdafaa 
edeutl menfaatleri ve yapacağı vazi
feleri cın.unUJmtif, sıyasal haklarını 

tatbik etmesi kendisi için faydalı ol

dutu tealim edilmittir. Ve dün muhtar 
olan ve belediye seçimlerine kar~n 

kadın bugün tetriı meclise üye seçil- . 
mek hakkını da bzanmı,tır. 

İft• demokrat türk cümhuriyetinin 
Uatiln bir UlklisUnün bu yüksek eseri
ni candan takdir ederkctı ulusun canı, 
ruhu oı..n Atatürk'e Büyük Millet 
Meclt.lne bütün bayanlar namına de
rin aaygı ve sonsuz teıekkür!erimizi 

bildiriyorum . 

Sık sık sürekli alkışlarla kesilen 
Bayan Süheyla'nın söylevinden sonra 
Bayan Ahter seçme ve seçilmenin ge
nel dcğC1'ini uzun boylu anlattı. Sonra 
kız enstitüsü mualliml .. rinden B·wan •.rn 
rüvvet Avni söz alarak dii üncelerini 
şu söylevle anlattı: 

Saygı de~er arkadaslacım, 

Bugün hurada sizin gibi Ç-.)': d•ğ ·r
li bir toplantıya söz ~öylcrnek için bul
duğum fırsat şimdiye kadar, bulduğum 
özh fırsatların en özlüsü, düşün~leri
min çok üstüne çıkan bir kuvet kuru
nunun doğumudur. 

Bugün, bütün yurd için bir bay
rnmdır. Hem öyle bir bayram ki birçok 
Avrupa uluslarının bile nail olamadık
ları çok ünlü ve çok canlı oir gündur. 

Bugiln, türk kadınının kalbini öyle 
heyecanla doldurmuştur ki, en büyük 
savaşı muzafferiyetle sona erdiren 
kahraman kumandanlarımızın duyduk· 
lan heyecan bile onun yanında heye
cansız kalır .. 

Bugünkü türk kadınının zaferi bii-
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B. JI. Jtl. Bat/canı Klzım Ônlp y•rind•. 

tün bir ulusun sıyaaal yaşayışında ilk 
varılmış bir üstünlüktür... Bir zafer
dir. 

Bu zaferi yaratan, türk ulusunu, 
türk yurdunu bütün acLJnun hayret gö
zü karşısında div adımlarile ilerleten, 
daima ilerleten bliyilk Atatürk'tilr. 
Dün bir süs kadını olan tiir,k kızı öyle 
ha:nleyle, öyle hızla bir dönenmeye u· 
Jaştı ki •.. Bugün saylav hakkını bul
maf:-a uğraştı. Ve Atatürk dUn kafes al
tında esir kalan tUrk kadınına saylav 
olma kudretini aşıladı. 

Yiice, çok yüce Atatürk, sen yur· 
dunla, yurdun seninle var olsun .• 

Düşününüz kardeşlerim, on bir yıl
lık çok az bir zamanda Avrupa dev
letlerinin yüz s~ede başarabildiğini 

bizler yapt:L Acaba hangi dönenme • 
den başlayıp da sayalnn? bunların hep
ııi sizlerce bilinen şeylerdir. 

Hatta bizler değil, bütün batı ulU&
lan bile türk dönenmesini bUyük bir 
hayranlıkla takip ediyorlar_. 

Türk kttı medeniyet alanında kendi 
varhğmı gösterdi. Türk kızı kentiis:in
deki kabiliyetin bir batı kadınından 

üstün old;ığunu isbat etti-

Şimdiyckadar çal:şma sahası bula
l'I'.afüğından dolayı sönmeğe bahkiım 

olan kad n, kendisine verilen hakkı kö
tü kullanmadı •. Daima çalıştı_ 

Arkadıı .a. ım, bundan 68 yıl evl.'l bir 
türk ka1·n muallim bulurunadığınclan 

yapılan c'lra,..tırma neticesinde ancak 
bir rum kı ... c bu munllimliğe t .. yin edi· 
Jiyor .. Zira o zam&nki zihniyette kadın 
an:.ak ev kadını i li .. D:şarda muallim
lık y:ıı,f""'" ı onun hakkında fena düşün 
cel re sctıı.bi.} et verirdi. 

Şimdi ise bakanlıklarda, okullarda 
ticaret ev erinde, fabrikalarda türk ka
dınının \.me,) gôzüJ..."iiyor .• KüJ•"ırümü
ztin yük eldığinin derecesini gösteren 
şudur ki herkes onu takdirle gôriiyor .• 
Ve kim<s t mud ctmeğe hak bu amıyor •. 

S.ıyEıiı arJ.adaşlarım, en mühim no'k
t ya "'ımui temas etmek isterim. Evet 
bugün Atatürk türk kadınına saylavı
nı seçme ve memleketine saylav :>ima 
hakkını V\.:riyorsa, onunla beraber ka
dın arkadaşının omuzlarına da meauıi
yetirJn yarısını veriyor demektir. 

Kadın saylavı sade bir mevki almak 
için yahut, acunda türk cümhuriyeti
nin kadın mümessilleri oldugunu gös
termek için değiJ, bu işi candan seve
rek, şimdiye kadar 1.er alanda göster
diği varhgını bir kere daha göstermek 
içi yeni bir tecrübedir. 

Dacbnki Atati.:rk"iimüz bizleri dü· 
~ür.dü. Ve Büyük MiJlet Meclisi Baş
bakanımızın teklifini tereddüd etme
den kabul etti. Kanun ile bizlere say
lav olmak hakkını verdi. 

Kardeşlerim, şimdiden bize verilen 
vazifenin büyüklüğünü bilerek çalışa
lım. 

Bu hak bizlere bağışlanmış bir hak 
deği!dir. Türk eri diğer bütün ulusla
rın erlerinden daha önce kadını takdir 
etti, kurtuluş savaşında sırtında .cep
hane taşıyan, yaralanan, kardeşlerini 

bir anne ve abla gibi sevgiyle kucağı
na basan değerli karagün arkadaşını, 

refah günlerinde de yanında bulunma
nnı çok derin bir r zu ile isteyişi ulu 
Atatürk'ümüze ve onun canJan yar
dımcısı saylavlarıı.a ~evgi ve saygıları
mı:::ı ne kadar söylesek azdır .•• 

Bize alan açılmıştır. Sözle değil, 

bizler i;ıin başına geçtikten sonra ken. 
dimizi göstereceğiz. 

Nemutlu ciimhuriyet kadınına ve bu· 
giinü ycışıyanlara .. 

Bayan Mürii·ıvetten sonra Bayan Pe-

rihan İldeniz'in Sok alkı,lanan söylevi
ni dinledik: 

Batbakan'ın dün mecliste söyledik -
terinden bana asıl çarpan şu ulu .&ler 
oldu: ',Yeni teklifimizle tilrk kadını· 
na bu hakkı bir ıotuf olarak veriyoruz 
kanaatinde asla değiliz ve kimse bu ka
naatte olamaz. Bizim kanaatimiz, ana
nemiz tilrk kadını için böyle vazifele
re girmek, esasen hakkı olduğu ve yan
lış ol&rak zulüm olarak çoktanbcrl ge
ri bırakıldığı merkezindedir.,, 

Bu, türk inkılabına ya~an bir eöz· 
dilr. Türk kadını yakın yarında serbest 
ve rahat çahşmasile bunu ltıbat edecek
tir. 

Şimdi kısa bir hikaye s.öyliyeceğim: 
Geçen yaz Konya'daydmı. Orada kon
yalı köylü kadınların arasında tam bir 
kültür muhiti içinde geçirdiğim tatil 
günlerimi hatırlarım, bu sefer gene bir 
insan olarak onları daha anhyarak ta
nımak istedim. Konyalı kadroları orta 
zamana bağlryan duyguları duymak 

için bir gün Konya köylüsüniln kıya
fetine girdim. Şalvar giydim. Bqnna 
başörtü aldım. Ve annemle çarşıya çık· 
tnn. İlk intıbamı kötü oldu. Gayet b
palı olan bana, çarşıdaki halk yiyecek 
gibi bakıyordu. Diikk3nlara girdilL 
Kimse bana ehemmiyet vcnniyordu. 
Beni insan yerine koymuyorlardı. Bo

ğulur gibi bir sıkıntıya tutuldum. O 

zaman anladım ki beni geriliyemiycece
ğim bir hamle ileri atmıştır. Ve inkt· 
Hib içinde büyüyen türk kızlarına ga
yet tabii gelen; yurd içinde rahat do
laşmanın kıymet ve ölçiisünU ani• 
dım; veo büyük işi, kadım bunaltıcı 

çerçeveden çıkaran o yüce değifikliği 
anladım. 

Sonra bu iş: kadına yurd itlerin.de 
erkeklerin yanınd<ı yer açan bu lnkı:
Jab tamamlanması geldi. BU: bu ulı: 
değişikliği istiyorduk. Diliyorduk. Biz 
yurd işlerinde yavrularının aağlığmı 

ke>ruyan analar gibi titiziz. 

Atatürk sana tqddtiir ne lrilçWt 
sözdür. Bugün senin annenin ıuhu 

türk kadınının yaf.tyaıı Ye daima de
vam edecek nıhıı Klll akımdan apu. 

Sonca belediye mccliai kadın Gye~ 
rinden Bayan Makbule tldmi.z .az aldı. 

- Türkiye Büyük Ulusal Kurulta
yı, birçok yüzyıJlar ihmal edilen bizle
rin, tUrk kadmlarmm önümüzdeki se
çimde saylav seçmesi ve seçilm~i bak· 
kını birlikle tanıdı. 

Dört sene evci belediye seçiminde 
liyeliğeyol veren ulu Atatürk'ümüz ve 

Büyük Ulusal Kurultayı düne kadar 
yarım bir varlık olarak ya§ıyan bizleri, 
bütün yurd kadınlarını bUtün acun kar
şısına tam lr.r varlık olarak çıkarıyor. 

Değeri içlerimizi coşturan, kıvanc
la dolduran bu hak yollarımızı aydın· 
latmışhr. 5 ilk.kanun 934 senesi türk 
kadını tarihinin başlangıc günüdilr. 
Artık açık ve temiz alnımızı gizliyen 
çağ geçmi§tir. Seçim hakkının verdiği 
inanc ve sevinclc yilrilyeceğiz. Tilrk 
kadını da ülkünün işeyarıyan bir var· 
lığı, çalışan bir varlığı ve dü,Unen bir 
varlığı, toprağının da erinin yanında 

bir koruyucusu olacalrtr. 

BugUnilmllzil ve yarınımızı bize ay
dınlatan ışık yolu açan en ulumuz, 

A tatürk'ilmüze kıvancla çarpan bağlı
lık duygusunu sunarken siz brdql~ 
rimin de duysularmm yanlruau olduğu
ma inanıyorm... 

En sonra kız lisesi muallimlerindea 
Bayan Azime'nin türk kadınlığını bu 
ulus yolunda andiçmeğe ça&ıran özlU 
söylevini dinledik: 

- Dün Büyük Millet Meclisi yeni 
bir kanun onayladı. Bununla ulusun 
cumhuriyet tacı giydiği gündenberi 
tan yerinde beliren ışıklarından birisi 
daha, bütün kuvve<tiyle bir daha yandı. 
Ve kanun şeklinde ulusun hayatına 

girdi. Türk kadını da tiirk erkeği gibi 
saylav seçmek ve saylav seçilmek hak· 
kmı aldı. Bu demektir ki di.işmanlarma 
her hür insan gil.ıi mlistakil yaşamağa 
layık olduğun..ı a~kcri savaşi1e isbat 
ettikten sonra soysal savaşında kadını· 
nı da şimdiye kadar içine almadığı bir 
uvaşa aldı. 

Yani, kadn, erkek için diye çalışma 
&abasındaki tabii olmıyan tek aynlışı 
da kanunen yok etti. Ve bununla demiş 
oldu ki kadın, erkek yoktur. Ulus var
dı-r. Güc vardır. Dilek vardır. Fikir 
vardır. Ve bunların hiç birinin dişili

ği, erkekliği yoktur. Gidiiecek amac 
vardır. Gidecek ulus vardır. Ve hakiki 
üstünlük o amaca götürülmekte değil, 
gitmektedir. 

Bugünden sonra kadın götürülmi
yecek, kendi gidecek, ilham alacak ve 
yürüyecektir. Acunda hiç bir kabiliyet 
yoktur ki işlemeden yükselsin. Hiç 
bir yük yoktur ki omuzlanmadan du
yulsun. Dündenberi kadın, ulusunun 
içinde mesut. unsurdur. Yalnız ana ol
mak suretiyle değil, fakat gücünün yetti
ği bütün noktalarda mesut bir unsur
dur. O ne karabahtlı devirdi ki ulusu· 
nu kadın ,erkek diye seçmişti. Ve her
hangi bir amaca gideceği yolların ne 
olacağını bulmak için yalnız erkeğe 

hak vermişti. Ve kadından gelece-k 
herhangi bir ışığa sed çekmek istemiş
ti. Halbuki gayet tabiidir. Bir nokta 
ilzerinde ne kadar çok düşünen olursa 

0 kadar çok ihtimallerin belki o ka
dar çok imkinların doğmasına meydan 
verilir. Ve sonra bunlardan vaziyete 
en uygunu seçilir. Nasıl olur da kadın, 
yurdunu sevindiren, yurdunu kurta
ran, yurdunu rahata erdiren vaziyetler
den hiç birine müessir olmadan onu 
benimser ve içi rahat eder. Hiç kimse 

bir başkası hcsabma çıalıfmaz. Herkes 
keıul\ gUcll yettiti kadar parçası oldu-

gu bütünü Iayık olduğu yiıK cklige çı· 
karmak için uğraşır. Gıücü y tme ( 
giicünü artırma çarelerine v r r. 
Fakat benim işimi yap demez. Ve y -
but senin işini ben yapıyorum dıye .r 
kütle çıkamaz. Ve nihayet gucu en 
çok olanı en öne koyar. Fakat bunu ka
dın veya erkek diye ayırded~ez. 

Şimdi bize düşen vazife türk kadı
nının bu yolda da yüksek eserini ulıısu. 
muza ve Atatürk'c layık hir surette 
bü iin acuna isbat etmektir. Ben Ata. 
türkün büyük anasının maneviyeti hu· 
zurunda bu inanın bana yüklediği va
zifeyi yapmağa ar.rliriyorum. Ve her 
türk kadını da bu andı ezelden içmiştir. .... 

Söylevler bittikten sonra, bu top
lantı dolayısile gelen tl'lyazılan okun

du. Yozgad valisi Bay Baran. Yozgad 
Ha'k Fırkası, Ankara valisi Bay Nev
zad Tandoğan, Bursa kadınlığı adına 

belediye meclisi kadın uyeleri türk ka· 
drnlığrnın bu mutlu gününü kutluyor 
ve yiiceişlcr başarılmasını diliyordu. 

Okunan telyazlarından sonra baş
kanlığa gelen üç takrir reye kondu 
ve üçiı de onaylandı. Dileklerden birin· 

cisi türk kadınlarına sıyasal hak veril
mesinden ötürü büyiık önder Atatürke 

tti.rk kadınlığının saygılarmn sunul· 
ması yolunda idi. Bu istek sürekli al
kışlar içinde onaylandı. 

Başkan Bayan Afet, bugüniln türk 
kadınl·~ının en büyük bir günü olma· 
sı dolryısile "tiirk kadınlığının bay· 

rıım günü., olmasını diledi. Bu istek 
de alkışlar içinde onaylandı. 

Oçüncü takrir saylavlara bizzat say
gılar sunmak üzere toplantıda bulu
nanların türk kadınlığı adma Büyilk 
Millet Meclisine gitmelerini istiyordu. 
Bu takrir reye kondu ve onaylandL 

Bundan sonrp toplantıda bulunanlar 
dağılmadan Büyük Millet Meclisine 

gittiler. Okurlarımız türk kadınının 

bu yüce bayramına ait son savlan gaze
temizin Millet Meclisi parçasında o
kuyacaklardır. 

Bibliyografya 
Umman ve Hind denizleri 
hnkinıiyeti ve türk1er 

Deniz kayına.kamı Bay Said T8lat 
bu ad altında tarihi bir eser yazmıştır. 

Birçok kaynaklardan vebu arada ingi· 
liz ansiklopedisinden de faydalanarak 
yudığını söylediği bu eserinde müel
lif ilk bölümü 1sa'dan önceki deviı'lere 
ayı~tır. İkinci bölümünde lsa'dan 
islamhğın çıkışına değin, üçüncü bö
lürniiDde islamlıktan osmanhhğın baş
langıcına değin olan uzlar anlatılmıştır. 
Dördündi bölümde osmanhlıktan son
raki devre ele alenmıştır. Tarihi araı
tırmalarımıza katılacak her yeni kita
bı illkeiçin bir kazanç sayarız. Kitab 
dffliz mathaasınca basılmıştır. 

Güneş 
Gene Bay Necmettin Veysi'n.ln ese

ridir. 3 perdelik maıuum bir destan 
olan TC lstanbulda Emel matbaaamda 
basılan bu 88 sayıfalık kitabın fiatı 30 

kunıatm. 

Yedi ~n 
5 iJklrtmm tarihli 91 inci aaym çık-

mıştır. Ba ayıda Baylar Naci Sadul- ı 
leh, Mahmut Yesari, Hüseyia Cahid, 
Ahmed Refik, Ziya Şakir, Selim Tev· 
fil(ia 7Uılan vardır. 

.. 

lzmir ticaret ve sanayi 
odası bülteni 

İzmir ticaret ve sanayi odası tarafın

dan hazırlanan billtenin eylfil - k!

nun tarihli 9 - 12 inci sayısı çıkmıt

tır. Bu sayıda 1933 yılı içinde yabancı 

ülkelerden İzmir limanına yapılan it· 

halatı madde ve devlete göre gösterir 

istatistiklec, 1933 İzmir limanı ithala

tının devlete göre umum yeklinları, 

muvakkat kabul auretile gelen eşyalar, 

1933 yılı İzmir limanına ithalat, mu

vakkat kabul ve iade suretile yapılan 

ithalatın devlete göre umum yeklinlarr, 

1933 yılı İzmir limanına yapılan itha

li.tın madde üzerine yekf.tnları vardır. 

Mavi Alevler 

Bay Necmettin Veysi, kısa şiirleri

ni Mavi Alevler baflığı altında 84 sayı

fabk bir cilddc top1anmııtır. lstanbulda 

baaılan eserin fıatı 35 kuruıtur. 

1op 

Top meanuasmM 2 inci sayısı 32 
sayıfahk zengin retıim ve yazılarla 

.çıkmı11trr. Tanesi 12,5 kuruştur. 

'ürlcofis l aberleri 
lç ve Dış piyasalnrda 
yumurta 'nziyeti. 

Kış mevsiminin başlaması dolayı

siyle ülkenin her tarafında taze yumur
ta istihsalatı azalmıştır. Şark vilayetle· 
rinde yumurta toplama işleri daha güç
leşmiş, isteğin çokluğuna rağmen rnal 

azlığı piyasalan daraltmıştır. Karnde • 
niz limanlarından İstanbul yolu ile Al· 
manya, Fransa, İtalya ve lspanya'ya se91 

kiyat yapılmakta ise de istekler tama· 
mile karşılanamamaktadır • 

Karadeniz sahillerinde birinci sınıf 
yumurtanın yüz adedi 250 kuruştur. 

Küçük yumurtaların yüz tanesi 150 • 
170 kuruş arasındadır. İhrac iskelele· 
rinde kontrollu yumurta sevki yatı do· 
layısiyle maliyet fiatı üzerinde hafif bir 
fark kaydetmiştir~ 

İstanbul'da 1440 lık yumurta san· 
dıkları 42 - 45 liraya kadar muamele 
görmüşse de bu fiatlar hır kaç partiye 
münhasır kalmıştır. En son vazivete gö 
re 720 lik çift sandık yumurtalar 37 • 
39 lira ti.zerinde durmaksızın muamele 
görmektedir. 

Marmara kıyılarında bilhassa iri, ta· 
ze yumurtalar çok fiatlanmıştır. Husıısi 
toplama kurumlan yüz yumurtayı 280 
kuruşa kadar toplamışlardır. Ege kıyı • 
lannda yumurta vaziyeti daha <".ansız· 

dır İzmir'den İtalya ve Yunanif:tnn'a 
sevkiyat yapılmıştır. Fiatlar umumiyet· 
le, yüz yumurta 250 kuruşa kadar ımı· 
amele görmüştür. 

lç piyasalarda: Erzurum, Erzincaıı 
Gümüşhane taraflarında soğukların şid 
öetlenmesi yumurta toplama işlerini 

güçleştirmiştir. Sıvas'ta da fiatlar yiil<· 
sektir. İri yumurtaların yüzü 200 ku • 
ruştan mua nele görmllştür. Eskişehir, 

Kütahya, Afyon ve Anadolu dcmiryol· 
lan üzerinde yumurta fiatları umumi· 
yetıe yüksektir. Tue mal azdır. 

Acun yumurta vaziyetine gelince: 
Müstehlik: memleketlerde fiatlar umu
miyetle yükselmekte, taze yumurtalara 
karıı istkler arttığı nisbette arz azal • 
maktadır. Her tarafta konserve yu • 
murtalara, soğuk hava depolarındaki 
mallara müracaat edilmekte, başlıca 

mllstahsil Ulkclerde istekler artmakta -
dır. 

Yugoslavya, Bulgaristan ve Romaıı· 
ya'da havaların soğuması, bazı tarar.ar 
da soğuğun şiddeti yumurta toplam. ı~

lerini geri bıralanaktadır. Bu ülk~ı< roe 
de istihsal çok azdır. 

fspanya'da taze malların azlığı do • 
Iayısiyle cenubi Amerika'dan da ywnur 
ta ithalatı başlamıştır. İspanya piya&a.· 
lannda Arjantin, Oruguvay yumurta• 
lan da görUlmektedir. Fiatlarda istik· 
rar yoktur. Taze mallar çok tutumhı • 
dur. 

Franaada iç istihsal istihll'ke yetme
diğinden ithallt oldukça hareketlidir· 
68-70 kilogramlıklar 950, 62-69 ı<g· 
900, 58-60 Kg. 800, 55-56 Kg. 750, 52· 
54 Kg. 650 Franktır • 

lnglltere'de fiatlar sağlamdır. Diirı" 
yanın her tarafından yumurta gelmelcte 
Te satılmaktadır. ATiıııturalya, Cenııl•i 
Afrika ve Rusya'dan bile yumurta ge
tirilmektedir. Polonya yumurtaları öW 
denberi ucuz arz edildiği için tutuırıl~ 
dur. Fiatlar: en yüksek 25 ve en aşag 
13 1/2 Şilindir. 

Avusturya'da taze yumurtalar. /.• 
l'o• 

B. C. D. sırasiyle 18 - 16 - 14 - 12 
lonya yumurtalarının C. D. sınıfları .,. 
12 • 9 1/4 Macar yumurtalannın C· 
nıfı ise 13 1/2 kunııtur. 

ÜLKU 
FtALKEVLERI MECMUAS' 

B• • • k" kınışlJfr 
ırıncı anun sayısı çı ... 

r·ıı•·· Denizli Mebusu Bay Necib A ~ 11• 

"Türk dili ve türk müziği,, .... ~ .. 1' 
,. , •• tl• 

ya Mebusu Bay Muzaffer ın ıı 

soyu ve türk tarihi,, Bay flaS~. 
Ali'nin "Dil inkılahımızın 1j'~e
teri,, yazrlariyle Bay Ahıne tfU-
simi, Aydoslu Bay Sait, BaY Bıı>' 
seyİn Namık, Profesör Dr: ~e' 
Fahreddin Kerim, Bay ~e~etal'
aud'un yazıları, Bay Ferıd 
in hikayesi vardır. cJiiıe• 

Köycülük bölümünde so~ c yet 
nine ve iskan işlerine genı,. 

verilmittir. 
25 

kUrııf• 
80 aayıf alık mecmua 

tur. 
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Din kılıklarını kaldıran yasa çıktı. 
Bu yasanın içerdekiler gibi dıiMdakiler 
İçin de anlamına bir tek baknndnn vnrı
lır: Türk inkılabının layiklik türesi. 

Türkiye cümhuiyeti Jayik bir mem
!ckcttir. Yalnn bu layiklik inkılapçılar 
ıle klcrikalleY arasında imzalanmıı aı -
Y'\Sal bir mütarekenin verimlerinden de
ğildir Böyle bir layikliğe Batı'nın 1848 
rejimlerinde rastlarız. Nasıl ki o rejim
ler, devlet ile aristokrasi arasında da 
knmpromis yapmayı ayıp bulmamış'ar. 
dı. Türkiye'de layiklik türesi, bütün ceb.. 
he boyunca muzaffer olmuş inkılipçı. 
ların, klcrikallcr ile mütaerkeye yanaş
rnalannın görünürü deGil, klerikallıiı 

din i~erine yarnşmıyan bir aıyaıa aihi 
•rılbktan sonra din işleri için çıke.rttık
ları bir çeşit talimattır. 

Bizde ]ayiklik, denk gelea güçler 
llra111nda bir mütareke değil, üstünlüğü
nü onaylatmış olan gücün ötekini yeri
ne oturtma :dır. 

Kılıklar iti, anlamak iıtiyeoler var
ta, ancak bu bakımdan anlqdR'. Türld
Ye' deki layiklik, savqcı "rnilitant,, bir 
layildiktir. Yalnız içeri doğru değil, cb
tarıya dom da. Kılık yasasını beğen

IJÜyen yabanc1l-'" olması tuhafmuza gi
der. Çiinkü ucu yalnn bize dokunan l>ir 

iştir. Eğer böyle yabancılırr vana, on
lara deriz ki: 

•• Kılık yasası, türk layikliği çevre -
•inde dÜfÜnühnü~ bir İ§tİr. Tıbkı Aya -
ıofya'nm §U ynhut bu dinin ibadetevi 
olm~ktan çıkuıJarak, acnndo:ki bütün 
lldamfar için kspılan ardlarma kadnr 
ıtçılr bir müzeye çevrilmesi gibi.,, Bunn 
11.nll\vıh d ötf'lrnü anlıumtmak, bunu al
kıılayıb öt"kini yirmeh. anlaşıldığı 
kach.r ncın.lmr bir görüıtür. 

BURHAN BELGE 
••• 

Soyadları 

Tl:rkdili araştırma kurumunun 
soyadları hakkında bulduğu "K" 
harfı listesi şudur: 

Kartarı - Kartay - Karuç 
K rumçu - Kasay mirza - Mas
tnıs - Kaşı kaan - Kaşut- Ka
tar - Katılmış - Katkay - Kat
mış - Katrağ - Kattan Alp -
katuk - Kava - Kavan - Ka
Vart . kurt - Kavşut - Kavurt 
l<ette - Key - Kıdır - Kaya 
- Kaya Alp - Kayam - Kayan 
- I" ayan Salçuk - Kayan solan 
Kaya Okay - Kaydu - Kayga
lak - Kayı - Knyımtu - Kaylı 
Kayman - Kaymaz - Kaymış 
ICaynun - Kaysadu - Kaysa -
nık - Kaysıro - Kaytmaz türk
l'nen - Kırgız (ka) - Kırkudu 
l<.ırmk - K yurtar - Kazak -
l<azan - Kazgan - Kazgurt -
l\ebüde - Kelat - Kelbat -
l\encü - Kenç - Kenç besü -
l\.enç tanrım - Kenç toğmu' -
l<.ene sarı - Kera - Kerey -
'<erkesar - Kersin - Keskin -
l<etbuğa - Kinsün - Kiray -
l<.irayt - Kılavun - Kıldı -
l{rJdıt - Kılıç - Ali Pa!a - Kılıç 
~r8lan - Kına - Kındam - Kı
llık - Kınsun - Kıpçak - Kı • 
l'ansa) - Kırboğa - Kırçeçek -
l\ırgıl - Kırhan • bırhan - Ko • 
Ciunı - Koçum Boğrul - Koğu 
' l<oktay (ka) - Kokuçin (ka) 
......._ kolah - Koluman - Kolu sa 
tın - Koluş - Komaç - Ko • 
ttla5 - Komuk - Kon - Ko • 
lla§ - Kondu - Kongur - Kır· 
~y - Kısak - Kıtay Bahadır i
l\ ıtay • Bahadır - Kıyagan -

1Yan çeçek - Kıyauman - Kı
katçığ - Kıyntsil - Kızgın -
't 1lıl Arslan - Kızıl Boğa. - Kız 
l\~nrı - Kimetdü - Kimünsü -
1\ •tnençe - Konurbay - Korhan 
1\ 0rknllız - Korkulu - Korkut 
tt) 0 rkut Ata - Korla Elçi - Kor-
1\ ah - Kosta - Koaun Ko§ay -
l\ 0 tun - Kotan - Koturman -
~Y~u~ - Koyuldar - Kiteçük 
)\0~ı - Kişin - Kitmür -
l\ Urcuk - Koca - Kocak -
)\ ~ - Koç - Koçam Böre -
....._ ~n Bige - Koçkar - Koçlug 
1\0 .. OÇtık - Kölbilge - Könür 
teaıtli - Kösem (ka) - Köysü-
1\0 - kutluk timür - Kovayçin 
"l'ı ._Ytan - Koba - Kobaıın 
tı f kubay (ka) Kubulan - Ku 
• . - Ruçın - Kudat - Kudat • 
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11ürk iiihendis ... 
Birliği yapıs~ dün 

açıldı 
Tüı k Mühendisler Birliği merkezi _ 

nin Y enişehirde Orduevi br!ıaındaki 
yeni ve güzel binası dün saat dörtte Na. 
fın Bclcanı Bny Ali, Mühendisler s;rl"ği 
ba:kanı Behkesir saylavı Bay Enver ve 
şehrimizdeki bütün mühendialer:n huzu. 
rilc açılmıştır. 

Toplantıyı ilk Önce birlik ha§kanı 
Bny Enver açarak demi~tir ki: 

Sayın Baylar, 

Bugün açılmasına yüksek özünüz ile 
o~ur verdiğiniz türk mühendisleri evi. 
nın Üyeleri sizlere büyük teşekkürlerini 
ve derin snygılannı ıunarlar.,, 

~~ylar, cilmhuriyetin, cok kısa yıl_ 
lar ıçınde yarattığı geniş n verimli ba. 
yındırlık alanmda başı ve kolu ile ya _ 
kından ve çok sıkı olarak çaJışmr.ı olan 

tü~k mühendisleri bu kısa zamanda:.: göster 
dıkleri kabiliyet ve ehliyet gelecekte ya 
pılacak daha bilyük işler için de umut 
verici bir düzendedir. Türk ulusu her 
yönde olduğu gibi teknik işlerde de ge. 
ri kalmaz elemanları bağnnda taşıdığım 
göstermiş ve gösterecektir. Kültürümü. 
zü, muasır medeniyetin Ustüne çıkar. 
mak yüksek illkilsünil yüreklerimize çi. 
zen yüce Atatürk'e yakışır ve yara§ır 
kişiler olduğumuzu acun:ı. söyletmek en 
onurlu işimiz o'acakt:r. Türk mühendis. 
leri omuzlarına aldıktan bu işin ehem. 
miyet ve ağırlığını takdir etmekte ve 
bilmektedirler. İnkılab büyilklerimiz.in 
İ"tarctiyle ulusal tekniğin eksiklerini el 
birliğile görüp çarelerini aramak için bu 
çatı altı bize çok değerli adnnlar attıra. 
cağına inanıyor ve uğurlu önümüz ile 
yolumuzu armanızı diliyoruz. ,. 

Bay Enver'den sonra Nafır. Bakanı. 
mız Bay Ali aşağıdaki açılış söylevini 
söylemiştir: 

"-Baylar, 

Türk milhendis birliğinin bu gibel 
) <>rıs:nr açmak için toplanmış bulunu_ 
yoruz.. Çatısı altında seçme bilgi adanı. 
)arımızı toplayacak olan bu yapının ku. 
rulınasında emeği geçenleri Ö\ erim. Ar. 
kadaşlar, her ş~yden önce ~unu söyle_ 
mek isterim ki nafıanın kurum yasası 
yurdnn bayındırlık iş~erini ve bunların 
başarılmasına yararlı bilgi adamlannrn 
yetiştiribnesiııi bakanlığımıza yiiklemi~ 
tir. Bu yönden birlik üyelerinin mesle. 
k~ hayatlarile j}jc;ikli olmamızı pek ye. 
nnde bulurum. Bilirsiniz ki türkJük de. 
mek soysal bir düzen kurmak ve Ulkc. 
mizi bezemek ve donatmak demektir. 
Bu düzeni kuracak, yurdu bezeyecek ka. 
falar ve ellerin sahibi de sizlersiniz. Ve 
bu işde payınız bilyüktür, ağırdır. Şu. 
rası da var ki sayınız henilz yurd~n gc. 
r~kli işlerini karşılayacak kertede değil. 
d.ır. ~emlekette aivil mühendislerin ye. 
~e~ 1888 tarihinde ba~lar. Bil
yuk dünya savaşına kadar 26 yılda ııa. 
yılan 301 olup 249 u sağdır. Büyük sa. 
v:ı! slirdiiğil mfiddetçe mühendis yeti§
tinlmekte durgunluk vardı. Beş yılda 
sayılan ancak 31 dı'r Milh d' 1 . . en ıs enn sa-
~sı cumurluk kurumunda ve onun fey. 
zıle artmaya başlamıştır. Dünya savaşı 
aonunda.n bu ~ıla.değin 16 yıl içinde 298 
mUhendıs yetıı;:n" .. tir Bugu·· .. 

-r-~ • n resmı ve 
hususf işlerde bulunanların topyek{}n 
sayısı 57 S kadardır. Bu yüzden urdu. • ı•w• Y 
muzun .~enış ıgın.e,. ~!usumuzun çoklu • 
ğuna gore her binnıze düşen çalışmak 
payı bu sayı ile tersine olarak nisbet e. 
dilir. Mesleğiniz müsbet ve belli esasla. 
ra dayanır. Yarını bilgi ile kurutan işkil. 
li işlerin sonu sakatlıktır, utanctır. Bu. 
nun için dileklerim her mühendisin pa.. 

yma düşen ulusal borcu bütün olarak 
karşılayabilmesi için mesleki bilgiler üe 
silahlanmış olmak, yapaca~ı her işde de. 
nemeler ve iyi örnekler edinmek ve bun. 
tarı gerekli yerlerde tam bir inan ile kul. 
lanmak ve başarmaktır. Her mühendis 
i~in ayrı ayrı edinilmesi gerekli olan bu 
bassalar birlik arkada§_lan arasında da 
fikir ve emek birliğini peyda etmelidir. 
Birlik bu yüce amaca varılmak için ku. 
runun göz kamaştıran, uslan şaşırtan 
ilerleyiı Te atılışlarında fen adamlarımı. 
za ışıklı bir kılavuz hizmetini g<ırmeti -
dir. 

Birliğin ülkUsil kurtarıcı Atatürk'ün 
açtığı yoldan pşmaksıZin, sapmaksızın 
=1 ~.1:,,,.rek iilküsüne ermektir. Öa dilek. 

Başbakanımız Edime 1 
yolunda 

İstanbul, 6 (A. A.) - Bu sa
bah Aııkara' dan fehrimize gelen 
Başbakan lsmet lnönü, bu akşam 
saat 21.30 da kalkan eksprese 
bağlı hususi vagonla Edirne'ye 
gi~ti. 

radyosu 
Düıı akşam sağlık ve soysal yardım 

bakanlığının saati idi. Yurdda artma ne 
yapılan büyük savaı ve bunlann 6vnie. 
ğe değer varımları anlatıldı. Cümburl
yetten önce sıtma yerleri olan doğu ve 
batı taraflarında ölUm nisbetinin yüz
de seksen beş, doksana vardığı ve acun 
savaşında her yıl sayısı 50 f:ılnl a§an 
yurdda§m sıtmadan lHdüğünU Uğrendilr. 
Cümhuriyetten sonra bir ulus iti ola
rak ele alman ııtmaıun yılda 2-3 mil
yon yurddaşa aşı yapılarak " bataldık. 

Ba§bakan durakta Sıhhat Ba
kam, V li, General Salih, şehri
mizde bu!unan saylavlar ve daha 
birçok kişiler tarafından uğur
landı. 

Ankara avcılar günü 
Geçen gün bi1dirdiğimiz Ankara 

Giicü Avcılık ve Dağcıbk kolu, bugün 
Zir dağında bir açıhş gilnil yapıyor. 

Buna Ankara Avcılar Kulübünii ça~ır· 
mıştır. Saat 1 de yola çıkan iki kol av
cıları Zir'in Kesik.kaya yerinden iki 
geçeli ava çıkacaklar ve av öğleye ka
dar silrecektir. Öğle yemeği Poligon 
ıkarşısmdaki çeşmede yenilecek ve on
dan sonra atı eğlence Te yarı§lan ya
pdacak, ve yeni ıkolun kuruluşu kutla
nacaktır. Bu gilul gilne Ankara Vali
si, Süerdem U. Mildilril, C. H. Fırkası 
Başkanı ve daha birçok cayın kişiler 

çağrılmıştır. Avcılar gUnUniln nasıl ya
pılıp geçtiğini de ayrıca bildir«eğb:. 

Halkcl·inde soyadı koyma şenli-
ği hugiin yapılacaktır 

Bugün Halkevinde saat 14,30 da Hal. 
kevi Üyelerinin 90yadı koyma §mliii ya
pılacaktır. 

Bunun için Halkevinln dit, tarih ve 
edcblyat komiteai &'iittl bir program ha.. 
:urlamııtır. 

Toplantıyı Hallıevi reiai açacaktır. 
Diğer üyeler tarafından türldcrde na. 
sıl ad konuld ğu, aoyadı koymanın lı&
nuni yollan kısaca nnlatıldıktan sonra 
türk soyadlanndan seçilmiş olanlardan 
bazıları ıöylene:ek ve öz türkçe yani • 
lnlJ ıiirler okunncnktır. Bundan aonnı 
Halkevi üyelerinin aldıklan soyadlan 
toplantıya gelenl~rc bildirilecektir. 

Halkevi ÜyeleriJe, merasime gelen u. 
lus ıoyadlarnu seçecekler n ev ıalon • 
lanndaki çaylı danaa katqacaklardno. 

Bugün yapılauk olan ıoyndı koy. 
ma 'nliğine bütün Halkevi Üyeleri •• u. 
l~ davet kartı olmad:uı girebileceklerdir. 

Sny]avlarımızdan soyadı alanlnr 

Gazianteb Saylavı Bay Nuri Con
ker; Ordu Say lavı Bay Şevket Akyazı, 
Erzincan Snylavı Bay Saffet Ziya Arı
kan soyadlarını almışlardır. 

Yakalanan kaçakçılar 

Bize ftrilen ına.famata göre, geçen 
lıir halta içeniade gümrik kon1ma ku. 
nananc• 92 ~cı nbsı olmttf kırlı . , 
seldz bçakc:ı laayvanı )'11kalannnı " 
1465 hilo sümrük " ilin yedi yil:r yir. 
mi kilo inlıisar ka?file bin altnuy yedi 
defter Iİgara klğıdı, :Jedi yüz em yedi 
mecidiye ve dört tüfek eJe geçirihnittir. 

El ve ayakla işliyen ufak 
matl>aalar 

El ve ayakla iıliyen pedal makine. 
Ien1e ufak tabı işleri yapan matbaaların 

beyannameye tabi tutulan büyük tabı 
müesseselerine kıyas edilemiyec:eği ci. 
betle buolann İ§gal ettikleri yerlerin 
gnynıafi irndlan üzerinden kazaııc ver
giı;ile mükellef tutulmalan icab edeceği. 
ni Maliye Bakanlığı alakadarlara tebliğ 
edecektir. 

Ç.Ar.RILIŞ 
Nafıa encümeni 8. 12. 1934 cumartesi 

günü saat (14) de toplanacaktır. ----·----
BAHÇE l\fÜHENDISt 

Viyana bahçe mühendis okulundan 
diplomalı ve iyi türJ.çe bilen bir müte _ 
lıauıı ehven ıartla it aramaktadır. Ad. 
rea: İstanbul Posta kutuau 198. 

lerim budur. Kamunuza teşekkür eder 
•e ninizi, mutlu olmaamı dileyerek a _ 
çarım. ,, 

AçıbJ resminckn eonra çağnlılar bL 
nayı gezmişler, acngin büfede ağırlan • 
DllP,lardır. 

· lar kurutularak önüne geçildi il anla
tıldı. 

İkinci konu§ınayı Bay Akagündilı 
yaptı. Atatürk'e yazdığı bir 9ilrlnl o
kudu. Radyonun devletJe~es.fnin ne 
gerekli ve ulusal bir l§ oldufunu çott 
güzel anlattı. Bu arada rnOzfk F. Jtre
lslerdcn aık sevinci a,k aem ft güzel 
Rozmari'yi çaldı. J.faakaradan 10nra 

bir Viyana havasını ve La Gitana'yı 
dlnledik. Piyanoda Ulvi Cemal ve ke • 
manda Necdet Remzi vardı. En aonra 
ajans haberleri ve dans musikisi ge~dl. 

Bu akşamki progum fudUJ' ı 
10. - Çocuk saati 
15. - Dans musikisi 
10. - Ev kadınına öğütler 
15. - Musiki: 
Scarlatti Parçalar 
Piyano: Ferhunde Ulvı 
10. - Klizım Nami konuınyor 
20. - Muaild: 
Ulvi Cemal Kana kana l~ 

> > Yayla glllU 
Masscnet El~gie 

Ribltzki Sonbahar •§liı 
Me1odfst Kader 
Teganni: K. Çekatovıld. 
Piyano: Ulvi Cemal 
Haberler. 

BUGONKO AVRUPA PRÖ· 
GRAMLARINDAN SEÇMELER 

KONSERLER: ı.ı.oo LeJpı:lg'de 
konser 12.00 Vlyanada .konser, 12.0S Bu
dape§te'de aronser, 17.10 Şimali ltalya
da konser, 20.10 Bllkre§te senfoni, 20.15 
Var§Ovada senfoni 

OPERA VE OPERETLERı 20.40 
Lıılpzig'de Bernard fon Vaymar, 20.45 
Roma'da La bclla Rizetta 

DANS MUS1K1St: 22.30 Lalpı:tg. 
de, 22,30 Bilkreşte, 22,40 Varşon'da, 
23.00 Kolonyada, 23.20 BudaPC§tede, 
24.20 Varıova'da 24.00 Frankfort'ta. 

Samsun'da havalar açtı 

Samsun, 6 (A.A) - Bir kaç sün ön. 
ceye değin karlı, yağmurla siden u.a. 
lar açıldığından çiftçiler laer- yaada ekim 
itlerine baılamı~larcLr. 

Samsun Çocuklan E81rgeme 
Kurumu 

!anıaun, 6 (A.A) - Samsun (Çeuk. 
lan eairreme kunımu) sürekli olarak 
220 çocuğun yiyeceğinl •• si>-eceğini 
vermektedir. Bu taraEta brraktıfı iyi ün 
yüzünden halk, kurumu candan benim. 
•emektedir. Bundan dolayı ıehrin ileri 
gelen bdmtan kurum için e,ıiz bir )'JI. 
hatı bafotu anrkhyor1ar . 

Muğla'da Nüfus deneme sayımı 
Muğla, 6 (A.A) - latatiatik umum 

Müdürü Bay Celal bugün yapılacak o. 
lan nüfut dmeme &a)'UIU için tehrimiz.. 
den Marma.ris'e gİtmqtir. 

D . .. . 
enız sanayıımız 

• • 
ıçm 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

Protokala göre konsorsiyom demir aa. 
nayii için Sümer Banka 9 milyon liralık 
bir kredi açmıştır. Bu arila~ma tesisatın 
Krup konsorsiyomundan almma11 kay. 
dına bağlı değildir. Kredi, Krup kon. 
sorsiyomunun bankaca onay ve tatbike. 
dflecek tesisat projelerine m uygun fi
at teklif ettiği takdirde kullanılacaktır. 
Banka, zamanında alakadar öteki mües. 
seselerden de füıt teklifi ntiyecektir. 
Duyduğumuza göre mütehassıs bir h~ -
yet demir s:ınayiinin kurulma ~ri etra
fında araştırmalarına d:vam etmekte • 
dir. Yaz başlarında inşaata baflanacıığı 
kuvvetle umulmaktildır. 

1 Hal .:evinde hi 
keltraşlık ~ i 

e .. 
• 

Almanya'nın tanınmıı reuam ve hey, 

keltraılarmdan Madam Etha Richtcr, 

eserlerinden baz:ılarmı, bugün Ank&rft 

J.Jalkevinde, te1hir edecektir. Bu esf'r 

lerinden bir kaçının reı.lmlerini koyduğlt 

muz Etha Richter Dresden'lidir. Baba. 

ır, bestekar F ram Leist'in halen ya~a

yan bir kaç talebesinden biridir. Et:1a 

Richter daha altı yaıında il:en kar.- k ·
ı~.., kulhınmasmr bilirdi, modeller' rl~ 

h-J vanıardı. Ona göre bütün yaratrkfa. 

nn aynı yüksek değeri ve a:nacı vardır. 

Pek gene iken annatkar oldu. O!tulu b'

tirince Dresden §ehrindeki Gcm:!-lı::gaic

rie ile Kupferctichkabinet'e ve Albcrti _ 

num müzesine devam etti. Orada en e\•el 

bütün hayvan tekilleri Üzerinde derin 

bilgiler topladı. Sonra, Dresdc.n'deki 
ikıek baytar ekulunda baytar& teırih 

zyoloji deralerioi dinledi. Dalia son· 
ı·- Jeoloji müzesine giderek mukayeseli 
teşrih öğrendi. Müzelerdeki bu tahsilin. 
den sonra ıanatta serbest olarak çalış -
mağa ve Dresden'İn ha}'Tanat bağ
~sincle resimlerini yapınıya batla• 
dı. 21 ya§ında iken ilk eM"rİDİ Saksunya 
hükumetine aattı -.re bu .satıılar böylec• 
devam ~jp gitti. 



SAYIFA 6 

Mecliste 
(Baiı 1 inci sayıfada) 

Mediı Kazım Ozalp'ın baıkanlığında 
.4plandıiı uz ruznameye geçilmeden ön
oe Halkevinde toplanan kadmlar adına 
batkanlıfa verilen •tağıdaki mektub o. 
kunmuıtur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Batkanlığına 

Dün Büyük Millet Meclisi türk ka • 
dınlarının saylav seçmek, saylav seçil· 
mek kanununa onay verdi. Biz türk ka. 
dınlan bundan gönenç duyduk. Gerekli 
olan iş yapıldı. Türk kadını bundan son. 
ra daha iyi anlaşılacaktır. Bı.İ hakikat i 
anlayan, ortaya koyan, kanunla teyid 
eden büyük türk ulusunun mümessille
rine minnet.,. 

Meclisin sürekli alkışlarla karşıladığı 
mektubun okunmasından sonra söz alan 
Necib Ali KticUka (Denizli) şu sözleri 
söylemiştir: 

'' - Arkadaşlar, kadınlarımızın liU • 

yük Meclise karşı gösterdikleri candan 
ve derinden bağlılığa karşı teşekkürleri. 
mizi sunarız. Zaten Cümhuriyet hüku
meti kadınlarımızın haklarını ötedenberi 
tanımağa başlamıştır. Malfimunuzdur ki 
Büyük Meclis kanunu medeni ile kadın. 
tarın medeni haklarım ilkönce tanımış 
ve ondan sonra dünyanın hiç bir yerin. 
de kadınlara hakimlik s1fatı şimdiye ka
dar heniiz verilmemişken Cümhuriyet 
hükumeti bUyUk bir cesaret ve biiyük 
bir güvençle kadınlara hakimlik sıfatım 
vermiştir. Bu vazifeyi muvaffakiyetle 
ba~armaktadırlar. 

Arkadaşlar, Uç senedenberi tilrk kacıı. 
nr adaletin yilksek sandalyasmda adalet 
dağıtmaktadır. Hayatın ve soysal yaşayı. 
şimizin her cebhesinde almış olduğu va-
t 

zlfeyi bilyük bir alaka ile yapan ve er. 
keklerden hiç geri kalmayan tUrk kadı. 
runın sıyasal haklarını kullanmasında da 
bUyük bir alaka ve dirayet göstereceği
ne hiç şilbhe yoktur, ona eminiz. Ken • 
dilerine bayatın bu sahasında da muvaf. 
fakiyetler temenni ederiz.,. 

Bay Necib Ali'nin alkışlarla ve okay 
seslerile karşılanan bu sözleri bittikten 
sonra ruznamede bulunan maddelerin 
göriişiilmesine geçilmiştir. 

Askeri ve mUlki tekaüd kanununun 

66 ıncı maddesindeki hususi bUtçeler ta

birinde belediyelerin de dahil bulundu • 

ğuna dair tefsir fıkrasile Evkaf umum 

müdürlüğünün 1934 yılı bütçesinde 12 

bin liarlık, hudud ve sahiller sıhhat u. 

mum müdürlüğü bütçesinde de 1000 li

ralık münakale yapılması hakkındaki ka. 

nunlar kabul edilmiştir. . 
Türkiye - Almanya ticaret ve seyri. 

seEain muahedesine bağh (B) tarife 

konsolidasyon listesinin nisan 1934 so

nuna kadar tatbiki. 

Türkiye - İtalya ticaret mukavele. 

sine bağlı 4 numaralı listenin değiştiril. 

miş olduğuna dair kanunlarla Ankara 

şehri otomatik telefon kanununun 7 in

ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın. 

daki kanunun birinci müzakeresi yapıl. 

mış ve cumartesi günü toplanmak üzere 
dağıimıştır. 

DOKTOR ALI VAHiT 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasında sa

bahtan akşama kadar hasta
larım kabul eder. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 

ULUS 

Soyadı alanlar 
KÜLTÜR BAKANLIOINDA SOY

ADI ALANLAR 

KUltür bakanlığı orta tedrisat ge. 
nel mUdürlüğUndeki bUtUn memurlar 
da soyadı almışlardır. Genel müdür 
Bay Hasan Ali Yücel, şube müdürle. 
rinden Bay Hayri Ergun, Bay Faik Do· 
ğan, Bay Halil Vedad Gökel, Şube mü 
dür muavinlerinden Bay Kenan Şenel, 

Hamdi Aktotay, Hamdi Aydın, Alaet
tin Dalay, mümeyyiz Bayan Ahsen 
Gencay, Bay Azmi Yüksel, tetkik me . 
murlarından Bay Rami Saylam, Niya zi 
Olcay, Etrrn onat , evrak mf"muru Sükri! 
Demirel, katib Bay E min l nal. dosya 
memuru Bay Ali Özgüt, ka tib bayan 
Perihan Baylan, Bay Remzi Aksoy, 
dosya memuru Bay Hilmi Kurt, katib
lerden Hulusi Karakaş, Ba}•an Fethiye 
Şayan , P erviz Özkan, Münevver Un -
gun, Bay Üükrü Badur, Ahmi Özcan , 
Bayan Saibe Erten odacı Bay Hüseyi~ 
Yılmaz, Murad Hırlat, Ahmed Öktem 
soyadlarını almıslardır. 

MALİYE BAKANNLNICI HESABLA 
RJ TETKİK VE EVRAK MÜDÜR. 

L00ü MEMURLARINDAN 
SOYADI ALANLAR 

Maliye Bakanlığı Hesablar tetkik 

m emuru Ata ve kardeşi avukat Tahsin 

Gökce, Maliye Bakanlığı hesablar tet. 

kik memuru Ekrem Çorbalı, Maliye ba
kanlığı hesablar tetkik memuru Sami 

Kayhan, Milli Müdafaa Bakanlığı hava 
müsteşarlığı sekizinci şubede yiizhaıı 

Ömer Koçak. Maliye Bakanlığı umum 
evrak müdürü Halim Arkun, katipleri: 
Selim Dikmen, Hamdi Yaman, Fahri 
Tunca, Namık Yılmaz, İsmail Uğur, 
odacısı: Ahmet Kurt 

C. MERKEZ BANKNASI MEMURLA
RININ SOYADLARI. 

C. Merkez Bankası Emisyon Şefi 

Bay Fahri Aktan, BRJ veznedar Bay 
İhsan Sünter, muamelAt şefi Bay Nu . 
rettin Baykan, Tahvilat şefi Bay Şefik 
Bilign, veznedar Bay Halit Özden Tah
viUit servisinden Bay Asım Bulgurlu, 
veznedar Bay Ferid Esen. Kambiyo şe
fi muavini Suat Tunca, Muamelat şef 

muav ini Ziya Bengü, kupon servisinden 
Bay T acettin Ö zdemir, kupon servisin
.:len Bay Riza Tuğcu, kupon servisin -
den Bay Cemal Özkan, E misyon servi
sinden Bay Edib Alpsar. Emisyon servi
sinden Bay Mehmed Ali Bozkurt, Emis 
yon servisinden Bay Osman Cankut, 
emisyon servisinden Bay Rifat Onat, 
para tetkik ve imha kom. Nurettin 
Tahvılat servisinden Mehmet Ali Un

ver. hisse senedatı servisinden İrfan 

Ongün. muamelat memurlarından Bay 
Mithat Dcmirkut, Elektrik memuru 
Ray Tevfik Benli, müessesemiz çinko • 
raflarından Doğan Torunoğlu. 

Diyanet işleri reisliği memurlarının 

soyadları: 

Börekçi - Reis Rifat. Çakıroğlu -
Müşavere heyeti azası Şükrü. Batırbay 
- Müşavere heyeti az:ası Harun. Akse

ki - Müşavere heyeti azası Hamdi. Gö
rün - Mlişavere heyeti azası Galib. 
Pehriz - Müşavere heyeti azası Necati. 
Özker. - Zatişleri mildUrU Ömer. Gök· 

ten - Yazı işleri miidilrU Celal. Arslan 
-Sicil milmeyyizi Rakım. Ertem - Mu

amelat mümeyyizi Ali. Yılmaz - Yazı 

işleri mümeyyizi Ahmed. Bayraktaroğ
lu - Müşavere milmeyyizi LQtfi. Boz
kır - Levazım memuru Ziya. Okan -
Evrak memuru İbrahim. Doğan - Ay· 
niyat katibi Necib. Erdem - Tahakkuk 
katibi Sefer. Gökalp - K5tib Hakkı. 
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Güney - Katib Mesud. Karaoğlu .,,. 
Kj tib Feyzullah. Düğücükoğlu - KA • 
tib Mustafa Ertuğrul. Ergin - Katib 
Raşid. Börekçi - Kfi t ib KAzım CoğuL 
Atila - Katib Ziya. Gözen - Katib 
N üzhet. Kulluk - Kütüphane memuru 
Ahmed. 

Diyanet işleri muhasebe müdüriyeti: 
Yeşiltuna - Müdür Rasim. Öndin -

Bi rinci mümeyyiz Şevki . Aytaş - İkin· 
ci mümeyyiz Niyazi. Paze - T . memu· 
ru Reşid. Öğiitcü - T. memuru SükrU. 
Alptekin - Hesab memuru Behram • 
Aydmalp - Kitib Celal Demir - T ed· 
kik memuru Ramiz. 

Ziraat Bakanlığı Bayt r U. Md. me
murları : 

Bingöl - S 1lgm hıstalıklar ~ubesi 

mümeyyizi Bav Zeki. ö ?kal - Katib 
Bay Hikmet. $ıdım - Kat ib Bav S• fik. 
Gümen - fdue şubesi katibi Bay Etem. 
Akıncı - İdare ışubesi ka tibi Ba•1 Ş'"v· 
ket. Arda - Dosya memuru Bay Cemal. 
Bavla n - Dosya memuru Bay Audür -
rahman. 

Alman\-·a ulu!-41ar c•t•nıiyt·linc 
ne şartlarla clfüwcck? 

Pariı'ten Deyli Meyi gazetesine bil 
dirildiiğne göre M. Hitler tarafından 

busust surette Londra'ya gönderilmiş 

olan murahhas Her Fon Ribbentroy, 
Berlin'e dönmüştUr. 

Bu zat, oradan Paris'e gelecek ve 
M. Laval ile husust surette görüşerek 
ıiUihlanmak hususunda A1manya'ya 
müsavi haklar verilmek şartiyle Al· 
manya'nm uluslar cemiyetine tekrar 
girebileceğini söyliyecektir. 

Bundan başka bu murahhasın Sar 
meselesi ve ikinci kanun plebisitinden 
doğacak mali meseleler hakkında ela 

fransızlarla doğrudan doğruya mUz:ı • 
kerelere girişeceği söyleniyor. ..... 

Aııl\:ara (,ümrüO-ü 
·· d ·i .. ı ·;oii (l n: 

Müdürlüğümüz ambarında bulunan bir kalem sahipsiz 
dört kilo havyar 8-12-934 günü saat 10 da artırma ile sa
tılacaktır. İsteklilerin o gün gümrükte kurulu satış komis-

ANKARA iCRA DAiRESi GA 'ı'Rl MENKUL SATIŞ MEMUR
LUCUNDAN: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranın firenözU mev-
kiinde kain ve tapunun 24-7-934 tarih ve 19-132 numarasında kayıtlı 
bağ ve ev aşağıdaki şartlar daire sinde artırmaya çıkarılmıştır. Mah 
cuz bağ şarkım kasap Ati hoca veresesi garben kısmen Behice ha
nım ve kayalık simalen Behiye hanım cenuben lakavus yoluyla mah
duttur: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

vn'n11na müracaatları. (3645) 8-5580 

Bari a lJmuni l\ üdürliiiü d n: . 
1 - Harita Umum Müdürlüğü matbaası için (9) kalem 

malzemesinin pazarlığı 20 • 12 - 934 perşembe günü saat 
(14) dedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cebe 
ci'de Harita Umum Mü düdüğü satmlama komisyonuna 
gelmeleri. (3590) 8-5567 -

ANKARA ASLİYE B1RİNCİ HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

Ankaranın gecik mahallesinden mescit sokağında 2 numaralı 
evde mu kim Say it ağaya: 

Karınız Ankaranın gecik mahallesinde mescit sokağında 2 nu
naralı hanede mukim Bekir Efendi kızı Baise hanım tarafından 
açılan tescili talak davasının hul.lsası. (dava edilen Say it ağa ile 
10 te rinievcl 334 tarihinde dini merasim ifası suretiyle nikahımız 
kırılarak iki :sene evlilik hayatı geçirdikten sonra davacıyı şuhut 
muvacehesinde tatlık edip evle birlikte Ankara'yı terkederek 14 se
nedenberi avdet etmemiş bulunduğunuzdan Baise hanemm mutal
lakanız bulunduğuna) karar verilmesini istemekten ibaret olan iki 
parça dava istidasının bir sureti size tebliğe gönderilmiş ise de ika
metgahınız meçhul olduğundan rnezkur arzuhal tebUğ edilemiye
rek iade edilmiş ve bunun üzerine ilanen tebliğine karar verilmiş 
olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 in
ci maddelerine tevfikan gazetenin ilanının ertesi gününden itiba
ren on gün zarfında davaya cevap vermeniz liizumu ilan olunur. 

8-5348 

Manisa Vilayetin den: 
1 - Manisa - Menemen yolunun O ~ 643 - 0+ 581 ve 

2+ 845 - 5 r 576 ve 6 t- JOO üncü kilometrelerde noksan 
kalan toprak tesviyesinin tamamlanması (5449) lira (17) 
kuruştuk kcşifnamesi üzerinden eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Bu i-şe ait keşif evrakı parasız olarak Manisa nafıa 
başmühendisliğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme işi birinci kanunun 23 üncü pazar gunu 
saat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 409 liradır. Ve bu temi -

natm eksiltmeğe girmeden ev~el hususi mühasebe yolu ile 
mat sandığma teslimi şıarttır. llan olunur. . (3637) 

8-5576 

Adliye Veli:aletin deıı: 
Adliye Sarayı elektrik tesisatı ıslah ve noksanları ikmal 

edileceğinden görülerek icap eden keşifnamesi yapılmak 
ti.zere elektrik işlerinde ehliyetnameli olanların levazım 
miidürlüğiine gelmeleri. (3642' 8-5579 

3217 metre mürabbah sahada bulunmaktadır ve üzüı,n vardır: 
içerisinde bulunan ev ise ta~ ve çamurdan yapılma duvarla üzeri 
teneke ile örtijlü olup bir gözden ibarettir: Muhammen kıymeti 
(300) Uç yüz liradır: 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üzeredir 10-1-1935 tarihine müsa
dif perşembe saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memurlu
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % de 7,5 
pey akçesi veya milli bir bankanen mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur güniln 16 ıncı saatinde en 
çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme
tin % 7 5 ini bulmadığı takdirde 26 • 1 • 935 tarihine müsadif cumar. 
tesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak 3 üncü artırmada keza Uç de
fa nidadan sonra saat 16 da muhammen kıymetinin o/o 75 ini bul
mak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelede ihale bedeli ihaleyi müteakip ve. 
rilmediği takdirde üzerine ihale diienin talep eylemesi ile ihale tari. 
hinden itibaren ydi giln içinde vezııeye teslim edilmediği takdirde 
ihale bozulacak ve işbu talipten evt.1 en yükst'k teklifte bulunan tali. 
bin teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark ihalesi feshe
dilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine iha
le olunacaktır. Teklifi veçhile almağa raz ıolmadığı takdirde ise 
mal yeniden 15 gün müddetle artırmaya çıkarılacak ve en çok artı
ran talip üzerine kati ihalesi yapılacakter. 

6 - Her iki artırmada mal tali be ihale edildikte tapu harcı ve 
% de iki buçuk dellaliye harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla di~er alakadarların gayri menkul üze
rindeki haklarım ve hususiyle faiz H masrafa dahil olan iddialrrmı ev 
rakı müsbiteleriyle 20 giin içinde f cra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilliyle .ı\abit olmadıkça satış bedelinin pay. 
]aştırma muamelesinden hariç tııt •ıl ;ıC":>!thırdır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-1-935 tarihinden itibaren dos
ya No. sı ile herkese açıktır. 

10 - Yüzde iki buçuk de!Uili,ye ve tapu harcı müşteriye aittir. 

1 l - Taliplerin mezkfır tarihlerde 1cra dairesi gayri menkul satış 
memurluğuna: 8-5572 

' 

Adliye Bali:anlığından : 
Hukuk İşleri Müdürlüğünde açılaıt ve ileride açılacak 

olan Yazganhklara müsabaka ile memur a1macaktır. İsti
yenlerin Orta okula veya lise çıkışlısı olmaları ve memur
lar kanununun dördüncü maddesindeki vasıfları taşımala- ' 
n gerektir. 

Yüksek Okula çıkışlıları veya başka dil bilenler üstün 
tutulur. 

İstiyenlerin Belge ve dilekçelerini 10-12-934 pazartesi 
gününden önce vermeleri ve o gilnde de imtihana girmek 
üzere Hukuk İşleri Kaleıpine gelmeleri ilan olunur. 

(3630) 8--5577 

12 Kalem çelik halat 20/ 1. Kan/ 934 
41 Kalem elektrik malzemesi 20/ I. Kan/ 934 

13371 Kilo muhtelif numarada petrol 22/ I. Kan/ 934 
6700 ,, Demir 22/ I. Kan/934 

Fişek fabrikası tav ocağı duvarlarının kargirc tah • 
~L 23n.Dn~M 
Fişek fabrikası 1 numaralı tav ocağı binasmm 
inşası. 23/ 1. K§n/ 934 
Doğrultma tezgah bıçaklan ve muhtelif makaslar 

6/Şubat/935 
1 Adet pres te.zgaha kalıp hamili (yuvarlak delikli) 
1 Adet ,, ,, ,, ,, (Beyzi delikli) 

6/Şubat/935 

Yukardaki malzemeler hizalarmdaki tarihlerde ayrı ay
rı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin aşrtnamesini gör
mek için her glin 13,30 dan 15,30 za kadar pazarlığa iştirak 
edeceklerin de muayyen gUnde teminat ile mUracaatlan. 

(3602) 8-5540 

Galata İthalat Giimrüğü 
1\'lüdürlüğünden: 

Kilo 
450 

Marka 
GB 

No. 
776/78 

Balya Eşyanın cinsi 
3 Yünlü Pamukla 

Mensucat 
Yukarda yazılı mensucat 29 - 11 - 934 den itibaren ecn._ 

bi memlekete gönderilmek üzere satılıktır. İsteklileri.O 
18 - 12- 934 perşembe glinil saat 16 ya kadar Satıı komlayo 
nuna gelmeleri. (8112) 8-5538 

---------------------------------------------------
Askeri Fabrikalar 

\ Ticaret Kaleınindenr 
1500 kilo arsenik 

Ayın on ikisinde almacaktir. Kaleme gelmelerl 
8-5564 

İLAN 

Talat Hüseyin 
Ortaç 

olacaktır. 
8-5543 

ZAYi 

41 araba numaramı k8f~ 
bettim. Yenisini alacağun • 
<lan eskisinin hükmü yoktufı 

· Akşehirli Mustafa oğlll 
Efrahim 

s-5566 ____ ..... ___________ ____ 
Mürebbiye arıyanlar 

Viyanalı bir Matıllazel 
bir türk ailesinde ço.~~~~ 
bakmak ve almanca ogr rill 
mck istiyor. Arzu edeni~-

. nıuı• Avusturya Sefaretm~ 
caatleri. s-ss73 
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saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen aökülmesine mani 
olnnuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMO]EN: Sacların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç Josyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
2ahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

, IŞIKLAR 
ELISA LANDI - NILS ASTER - PAUL LUKAS 

:M. M. Vek:i etinden: 
Askeri Liselerin 9, 10, 11 inci 

sınıflarına talebe alrnıyor. 
1 - 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 sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
alınacaktır. 

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

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
liında 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 ka~ul ~~ilmemesinden dolayı mektep ida
resi mesut olmadıgr gıbı avdet masraflarını da kendisi ver
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde taı:n .teşkilli sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muayenesını tamam yaptrrmıyan tale
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamlattırılır. Ve sıhhi halleri s~~ebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe.alını:1a~ bu gıbı talebelerin dönüş mas
rafl.an da kendilenne aıttır. 

10 - Teahhüt senedi vermek için velisi olmıyan ve 18 
yaşını bitinniyen talebe aı.m:ımaz ı.s.yaşmr bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedmı verebılır. 

ıı - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden· 
ve müsabaka jmtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere alınmıyan talebe ellerinde bulunan evraklanm 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacakları emre göre hareket edeceklerdir. (3623) 

Elli '!l!ill' ı~;ıınmı ıımoo m , . rı.uırımııımmu:umıııınııı~·M il~ 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 1 
Umumi heyet içtimaı 1 

l 933 senesi bilançosunun tetkiki ve ruznamesinde ki me • i 
vaddın müzakeresi için 25 mart 1934 tarihinde Halkevinde 
alelade ve fevkalade içtimaa davet edilen umumi heyet _niza~
namenin tayin ettiği ekseriyet hasıl olamamasından t:lı~ ~dıl- f§ 

nıişti. 13 ve 27 nisan 934 tarihinde Çocuk sarayında ıkıncı ve i§ 

üçüncü defa olarak toplanan umumi heyet. idare meclisi tara
fından hükumet nezdinde yapılmasına karar v~r~i~i teşeb~ü- § 

satın netiycesine intizaren içtimaınr ic1are meclıs~?ın da~~tıne fi 
talik etmişti. Bugüne kadar devam eden teşebbusler musbet 
bir netiyceye ulaştığından idare meclisi hissedarım heyeti umu- kı 
ıniyesini, aşağıda tekrar edilen ruznamenin müzakeresine de • 
vam edilmek üzere birinci kanunun 7 inci cuma günü saat on· 
da Çocuksarayr toplantı salonunda içtimaa davet eder. 

lçtimaa iştirak için hisse cüzdanlarım ibraz etmek lazımdır. 

Müzakere ruznamesi 
1 - 1933 •enesi idare meclisi ve mürakıplar raporu. 
2 - 1933 senesi bilançosunun tasdiki ile idare meclisinin -

ibra sr . 
3 - Şirket muamelatının tarzı dc\'amı1 
4 - Murakrplerin ve · inhilal eden idare meclisi azalıklan- ; 

na yeni azanın seçilmesi. 8 - 5324 1 
~ ıııııuııııııııı 1111 H:1i1111l91111• lll!llllll~ 

ULUS 

Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 
• 

·M 1 NE 
Diş macununu 

Emniyetle kullanabilirsiniz. 
Umumi deposu: İstanbul Cağaloğlu No. 33 
Telefon: 20264 8- 5455 

• • 
SfÇlml 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Müdürlüğünden: 

Cümhur Reisi Kemal Atatürk için Erzurumda dikile
cek olan abide türk sanatkarları arasında müsabakaya ko
nulmuştur. İsteklilerin Akademiye crelmeleri veya yazıyle 
programı istemelr i. (8193) 8-5526 

Ankara Orman Te~c-ir Ye 

Fidaııh i: 1' ·i d ·· riyetinde 
Ankara Orman teşcir sahasiyle fidanlığın gösterilecek 

yerlerine nakil ve teslim edilmek üzere (5) tonluk kam
yonla nısfı koyun nısfı beygir gübresi olmak üzere (300) 
kamyon gübre 25 T. sani 934 den 15 K. evel 934 e kadar 
(21) gün açık münakasaya konulmuştur. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere orman fidanlık 
müdüriyetine ve ihale günü olan 15 K. evel 934 cumartesi 
günü saat 15 te % 7,5 teminat akçesiyle mübayaat kon:ıis-
yonunda bulunmaları. (3519) 8-5386 

Kunıbara bütün bir istikbaldir. 

Musiki Muallim Mektebi 

Müdürlüğünden: 

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

8 - 5274 

Koıkferans 
Nafıa Bal{anlığından: 

Nafıa Bakanlığının Demiryollar İnşaat Fen heyeti mü
tehassıslarından Dr. F. Kann 9 birinci kanun pazar günü 
saat 16 da Halkevi salonunda çelik iskeleti yapılara dair 
bir konferans verecek ve bu mevzula alakadar projeksi
yonlar gösterilecektir. 

Alakası olanların gelmeleri rica olunur. (3620) 8-5544 

Anl{ara l\lilli Emlak 
l\iüdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 

Kapalı 933 mooeli ı Adet 
Fort otomobili 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

1000 00 

İzahat 

N akten peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 15-12-934 cumartesi 
günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. (3554) s-54-:ın 

~ 

Türk 
BÜYÜK 
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Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zen~n ol

mak şarttır .. 
Zengin olmak için ele bir pi· 

• yango bileti almak lazımdır. 

~1aarif 
EŞYA 

(,enıiv~tin iıı 

PİYANGOSU 
Çekiş tarihi 14112/ 1934 · bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
1 - adet 3000 liralık 10 - adet 100 liralık 
1 ·adet 2000 .. 220-

'" 50 ., 
1 - " 1000 .. 50 - " 20 ., 

2-
" 

7SO ., 100. ,, 10 " 2-
" 

500 
" 

1000. .. 5 ., 
4 - 5 ., 200 tt 4700. .. 1 

" Biletler her verde s;:ıtılrnakt~rlır R-~848 

Gerede Belediye Riya setinden: 

Gerede kasabasının şimalinden cenuba doğru dereden 
akmakta olan suyun kasabanın elektrik ihtiyacını temin 
edecek bir irtifadan sukutu imkanı olup olmadığt ve im
kanı halinde temin edeceği kudreti elektrikiye miktariyle 
mezkfir suyun böyle bir mahalle kadar akıtılmasının ne 
gibi inşaat ve tesisat ve ne miktar meblağla temin edile
bilebileceğinin ehliyeti fenniyeyi haiz bir mütehassıs ma
rifetiyle keşifname ve planı yaptınlacal.."tır. Taliplerin bir 
ay zarfında Gerede Belediyesine müracaatları. 8-5491 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

1 

1 
~ Yeni eczane çıldı. 

Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 
bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
DA~T bO~R 
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Yalnız mükemmel değil; 

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

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

Salahiyettar 
acentalarımızda 
Tecrübe ve Satış: 

PHILIPS 
940A 

Türk PHİLİPS Limited Şirketf, İstanbul 
8- 5267 

Ankara Mektepler Alım Satım 
• 

Komisyonu Reisliğinden : 
Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri icin alınacak göm -

lek, çorap, mendil, fanila, kravat, iskarpin ile yaptırıla
cak harici elbise ve kasket 1. 12. 934 tarihinden iytibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

Talip olanların 20. 12. 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te mektepler satın alma komisyonuna, nü -
mune ve şartnameyi de görmek istiyenter her giin mektep 
idaresine müracaat edebilirler. (3512) 8-5484 

Muhtelif ebatta 10 parçadan ibaret 182,60 metre mu -
rabbaı muhammen bedeli 2370 lira olan yol halısı pazar· 
tıkla satm alınacaktır. 

Pazarlık 8. l 2. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 11 de Vekalet malzeme miidürtüğünde vamlacaktır. 

Taliplerin Ticaret Ocfası vesiykası ve 177 lira 75 ku • 
ruşluk muvakkat teminatlarının malsandığına yatınldığr
na dair olan. makbuz veva nümunesine uvgun banka ke
falet mektubu ile ( cek kabul edilmez) hirlikte aynı gün 
ve saatta komisvonda hnlunmalan laıımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Vekalet malzeme müdi.lrlüğünden ?1::1hilirler. 

(3546) 8 - 5483 

Nafıa V ~kaletinden : 
Muhtelif ebatta 7 parçadan ibaret 151,81 metre mu· 

rabbaı muhammen bedeli 1970 lira olan oda halısı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 8. l 2. 1934 tarihine müsadif cumartesi günü sa
at 10 da Vekalet malzeme müdürlüğiinde yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykasr ve 147 lira 75 kuruş
luk muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığ'ına 
dair olan makhuz veya muamelesine uygun banka kefalet 
mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikte aynı gün ve sa
atta komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler Ankara'da Vekalet malze-
me müdürlüğünden parasız alınabilir. (3'550) 8-5482 

ULUS 

l\l illi l\1 iidaf aa V ckaleti 
satm alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 
Bornovadaki hayvanat 

için 360 bin kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeğe konulmuş 
tur. İhalesi 9. 1. Kan. 934 pa
zar günü saat 11 dedir. Şart
namesini görecekler M .M. 
V. Sa. Al. Ko. nuna, eksilt
meğe gireceklerin de belli 
gün ve saatinde Bornovada 
As. Sa. Al. Ko. Rs. müra -
caatlan. (3461) 8-5291 

t1 AN 

Ankara Harbiye mektebi 
civarında mülhak kıtalarr 
için yaptırılacak bina kapa
lı zarf usulivle miinakasava 
konmuştur. İhalesi: 17. 12 
934 pa7.artcsi günil saat on 
birdecHr. Taliplerin kesif, 
şartname ve proieleri gör -
mek üzere her gün M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
müracaatları ve münakasa
ya gireceklerin rle ihale sa· 
atından evet teklif ve temi
nat mektuplarım mezkur ko
misvon reisli~ine vermeleri. 

(3405) 8- 5367 

fLAN 
Ankara hastanesinde 40 

kalem eşya satılıktır. İstek
lilerin ilstesini görmek için 
her gün komisyona uğrama
ları. (3527) 8 -5399 

fLAN 
11220 tane muhtelif vat 

ve voltta tungsram marka 
ampul pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin 8 - 12 - 934 cu -
martesi günü saat 10,5 ta 
pey akceleriyle birlikte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na uğra -
mal~rr. (3636) 8-5571 -
\rıkara Lf'vnzım ftmirlii!i 
"alın alma komisyonu 

ilan!arı. 

İLAN 
Merkez hastahanesi için 

müteahhit namuhesabma a
lınacak 5 ton antirasit kö
mürüne pazarlık günü talip 
çıkmamıştır. Pazarlığı 8/ I. 
Kan / 934 cumartesi günü sa 
at on dörtte yapılacaktır. 
$artnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa istirak 
etmek Ü7.ere belli saatte te
minatlarivle beraber Ankara 
Levazım Amirliği satma} . 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3610) 8--5551 

iLAN 

İzmir müstahkem mevki 
kıtaatmm 67,400 kilo pirinç 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
satmalınacağından ihalesi 
25 - ı. Kanun - 934 sah günü 
saat ı 5 dedir. Şartnameleri
ni görmek istiyenlerin her 
gün taliplerin de belli saat -
ten evet teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte kışla
da mevki müstahkem satın 
alma komisyonuna müraca -
;ıtlan .. (3639) 8-5574 

tLAN 
Çorlu'daki kıtaat hayva -

natı için 278550 kilo arpa 
25-l-kan-1934 sah günü sa
at on altıda eksiltme ile 
alınacaktır. Şartnamesini . 
"görmek istiyenlerin her gün 
taliplerin de belli saatten 

·evet .teminat ve teklif mek -

: ) ... : •• • :.4.· ·.~."~~-~:.]X_--·.,.~ . ~ .. · ~· 

BEYOGLU YERLİ MALLAR PAZARIMIZIN HERKESÇE 

TANINMIŞ T E R Z i S İ 

YERLİ MALLAR 
PAZARI 

rinde belli saatten evel te
minatlariyle beraber teklif 
mektuplarım Afyonda as
keri satmalma komisyonu
na vermeleri. (3577) 

Kilo 
202,000 Manisa için 

88,000 Kasaba ,, 
15,000 Kırkağaç için 
6,000 Sahlihli için 
9,000 Menemen için 

320,000 Yekun 
8-5480 

İLAN 
Selimiyedeki kıtalar hay

vanatının ihtiyacı için dört 
yüz kırk bin kilo arpa 29-12-
934 cumartesi günü saat 14 
de kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. Talipleri te
minat mektuplariyle temi
nat mektuplarını belli saat
ten evet Selimiyede Askeri 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3641) 8-5578 

Öz Almanca 
Halis bir alman kadını 

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

Müracaat Posta kutu 173 
8-5506 

--- -- --
[ lrrıtir;ıt: ı.alııbi ve B~~mu~ı 
1 har ri,.i falih Rı(kı ATAY. 

1 Umumi neşriyatı idare tden 

1 Yazı işferi müdürü Nasuhi . 
. BAYDAR. 

. Çariirrı caddesi civarında İ 
Ulus marbaasındı basrlmci~tr. ) 

Eko omiclisi 
10 BİRİNCİ KANUNDA PAZARIMIZDA 
BULUNDURACAGIZ ••• 

1 

YERLİ KUMAŞLARDAN ZEVKLERİNE UYGUN 
ELBİSE DİKTİRMEK İSTİYEN MÜŞTERİLR!
MİZİN TEŞRİFLERİNİ BEKLERİZ; 

Taksitle de 
MUAMELE YAPILMAKTADIR 

Telefon: 1618 

İstanbul: Liseler Alım, Sabm 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Haydarpaşa lisesinin 1200 ton 
Kı i p!e maden kömürü ile Yazı tahtasr, Sınıf dolabr, iki t~ 
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep merdiven, Yazıhane, 
itan tahtası, yemekhane dolabı, kanepe koltuk taknnı ve 
yemek masalarının 19 - 12 - 934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerle resim· 
lerini görmek üzere İstanbul Erkek lisesindeki komisyon 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı 
muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonumuza müra • 
caatları. (8159) 8-5505 -----
Dahiliye Vekaletinden: 

Vekalet aDirelerinin kışlık ihtiyacı için alınacak 15.000 
kilo odun 16 - 11 - 934 perşembe günü pazarlıkla saat 15,50 
de ihale edilecektir. Şartnameyi anlamak istiyenlerin her 
gün Vilayetler İdaresi üçüncü şube müdürlüğüne ve pazar· 
lığa iştirak etmek istiyenlerin de muvakkat teminatlariyle 
beraber yukarda yazılı gün ve saatte Vekalet satmalma ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. (3616) 8-5570 

İl\:bsat Vekaletinden: 
(Roto) marka teksir makinesinin (10) moaeııncıen t>tr 

adedi satın alınacağından (20) gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. Talip olanların 24 - 12 - 934 pazartesi günü t~ 
minat paralariyle mübay~a komisyonuna ve şartname:Y1 

görmek istiyenlerin de Levazım Müdürlüğüne müracaat" 
lan itan olunur. (3615) 8-5569 

Anlcara C. 
Müddei Umumiliğinden: 

Ankara Umumi hapisanesinin (1998) lira (90) kuru§ kt-
Şif paralı elektrik te,isatı tamir ve tadil edilecektir. . 

• ' fsteklilerin şartnaf!1ey~gqİmek üzere Ankara Müdd.~ 
Umumiliğine ve ihale tarihi otan 27 - 12 - 934 perşembe gıı: 
nü saat onbeşte teminat maktmzlariyle mezkur Müdd;• 
umumilik dairesinde bulunmaları. (3612} s-556 "tuplariyle ·birlik-te Çorlu'da 

askeri satın alma komisvo- . 
nuna müracaatları. (3640} ~--~--~--~--~~~~~~~~----~~~~~~~~~--~----

8-5575 

İLAN 
Aşağıda miktar ve mahal-

li yazılı olan ve ceman 
320,000 kilo arpa kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
23/ l. kan/ 934 pazar günü 
saat 15 te ihalesi yapılaca
ğından şeraitini anlamak is
tiyenler Ankara Levazım a
mirliği satınalma komisyo
nuna müracaatları taliple-

1 
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JKULOP] 1 YENİ 
Bugün, bu gece 

Gcoı 6Lv Ohnet'in eserinden muktebes 
DEMİRHANE MÜDÜRÜ 

Gaby Morlay - Henry Rolland 
Ayuca: Dünya havadisleri. 

Gece için numaralı biletler gündüz. 
den satılmaktadır. 

1 
1 

BU GUN 
Tayyare filmlerinin en mudhııı: 

GECE UÇUŞU 
Yıldızların filmi: Helen Hayeı, Myrna 
Loy, Robert Montgomery, Clark Gable, 

Joha Barrymore, Lionel Barrymore 
AyrKa: Dünya havadisleri. 


