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KUTLU BİR YILDÖNÜMÜ 

4 Mart 1935, ismet İnönünün 
başbakanlığının onuncu yılı bitir
diği gündür. Yıllar sayı bakımın • 
dan biribirine benzer. Ulusların 
tarihinde, beş, on yıllık dönümler 
belki de uzun görülecek çağlar 
değildir. Fakat kişilerin yaşayışın· 
da nasıl unutulmaz, azımsanmaz 
günler olursa, ulsularm yaşayışın • 
da da tarih başı olan değeri büyük 
Yıllar ve dönümler vardır. İşte İs
met İnönünün on yıl önce başba • 
kanlığa geçtiği gün ile, onnucu yı· 
lı bitirdiği gün arasındaki çağ 
da türk ulusu için bu değerdedir. 

Türk cumurluğunun ilerleme 
ve yükselme amacı ile bu on yıl 
İçinde aştığı yol onu yaşayanlarca 
belli olsa gerektir .. Gerektir, diyo· 
ruz. çünkü kişiler her vakit içine 
kar.ıştıkları işleri olduğu gibi gö • 
remezler, anlıyamazlar .. Gündelik 
yaşayışımızın ufak tefek sıkıntıla
rı, özel isteğimize uymayan oluş • 
ları bizi yanlış görüşlere, düşün· 
celere sürükliyebilir. Fakat ara • 
dan vakit geçip de o işler tarih O· 

lunca ortada yalnız realiteler ka
lır. Şimdi her nasılsa önceden gö
remiyenler, anlıyamıyanlar da bu 
~· - • İte1 erle başbaşadırlar. On yıl· 
Eia ku." .,., .. ~ olan vilr"" vaı>t mey
dandadıı. 

Bir yapı her şe} rlen önce bir 
program, bir plan işidir. Büyük 
türk devrimi Ulu Önder Atatür • 
kün kılavuzluğu ile bu programm 
ve planın ana çizgilerini çizmiştir. 
Onu adım adım realite alanına ge· 
çirmek, acunun karşılaşmış oldu -
ğu türlü sıkıntılar içinde şaşma
dan, sarsılmadan tutulan yolda 
yürümek ikinci büyük bir iştir ki, 
İsmet İnönünün kabineleri onu da 
başarmış olmakla ün almışlardır. 
Dünkü başarımlar, yarınkilerin 
muştucusudurlar. Çünkü sayın 
Başbakanımız geçen yılların bu -
gün gözümüz önünde duran ve -
rimlerinden sonra yapılacak şeyin 
kalmadığım sanan bir devlet ada
nu değildir. O, yüksek ulus yaşa· 
yı,ırun her gün biraz daha güde • 
şen gerekenlerini ve geleceğin 
bizlerden istemekte olduğu yeni 
çalışma hızını hiç bir vakit göz • 
den rrak tutmamıştır. 

Her yurddaş gibi İsmet İnö -
nünUn de enerji kaynağı türk u -

lusunmı yüce kurtarıcısı Atatürke 
karşı olan sonsuz şcvgi. saygı ve 
hağlıhkı:,r. Bir ülkü yolunda bera· 
ber yürüyenler acaıandaki karşı • 
lrkh güven ve inan onları amac • 
larma kolay ulaştıran başlıccı de
ğerdir. Devrimci olmak bakı: •. · :1 • 

dan idealist, iş başında bulunmak 
bakımından da realist olan Baş • 
bakan devlet işlerinin çevrim\nde 
hu değeri her vakit göz öni.::de 
tutmakla yeni bir çığ.r açmıştır. 

Onun gözlerinde ulusal işlerin gi
ditini okuyabilirsiniz. Çünkü o bü
tün varlığım bu işlere vermiş ol • 
duğundan tasası, ulusal tasa. kı • 
vancı ulusal kıvanctır. 

Altın yürek, demir el.. yalm'Z 
devrim çağları için değil, normal 
vakitlerde bile devlet adamlarının 
ltaşlıca iki başarıcı gücüdür. Dev
let adamlarının her işine yurddaş
lar durmadan işliyen ölçüye göre 
hi9 durmadan işliyen ölçüye göre 
haklı, iyi, doğru çabuk ayırd edi • 
iM-. Altın yürek ile demir elin yap· 
tığı işe adamlığın her çağında bi
çilen değer bellidir. Bunlara bir 
de yüksek ülkü kılavuzluk edince 
bütün ulus erdemli yüce devlet a
dammı candan sever ve onun mut
lu yddönümlerini sevincle kutlar. 

Zeki Mesud Alsan 

---, 
Atatürk 

Güzel duygularım 
k~amuya bildiriyor 

Riyaseticümhur Katibi Umumili. 
ğinden gönderilmiştir: 

Yurdun her yanından, Komu -
tanlardan, türlü kurum ve orunlar· 
dan, yeni seçim devresi için de, Ka. 
mutayca Cumurluk Başkanlığına 

seçilmemi kutlayan bir çok telyazı
ları aldım. Bana karşı gösterilen bu 
pek değerli bağlılıktan çok duygu· 
landım. Kamuya derin sevgi ve 
esenlik dileklerimi sunar, yüksek 
yurdumuz için sonsuz yücelikler 
dilerim. 

Atatürli ve bir macar 
1 

• 
gazetesı 

Budapeşte, 3 (A.A) - Bütün 
gazeteler Atatürk'ün Türkiye Cu
murluk Başkanlığına tekrar seçil
diğini haber veriyorlar. 

Peşter Loyd gazetesi bu müna
sebetle yazdığı bir makalede Ata
türk'ün yunanlılara karşı olan mü
him zaferini hatırlattıktan sonra 
Türkiyeyi bütün sahalarda yeni • 
leştiern muazzam ıslahat eserini 
kaydetmektedir. 

Gazete diyor ki: 
"Atatürk, memleketinin soysal, 

kültürel, sıyasal ve maddi mahiye
tini tamamen değiştirirken hakiki 

bir mucize göstermiştir.,, ----·----
l\'lacaristan l{ahine

sinde buhran 
Budapeşte, 3 (A.A) - Kabiııe

de ehemmiyetli değişiklikler ola • 
cağı zannedilmektedir. İçeri işler 
ve adliye bakanlarının bugünler -
de istifaları bekleniyor. Bundan 
başka Gümböş kabinesinin heyeti 
umumiyesnin istifası da muhte • 
mel görülmektedir. Adliye ve içe· 
ri işler bakanları daha evel çekil· 
mek istemişlerse de Macar - Yu
goslavya anlaşmazlığının uluslar· 
arası derneğinde konuşulmakta ol
ması yüzünden istifalarını şimdi • 
ye kadar geri bırakmışlardı. 

,YUNANİSTAN'DAKİ 

Admuz, andımızdır. 
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J'iyana, .'l ( A.A) - Salsburg malıkemesf, 
ıu.;kasdlar yapan ve AlmanyaCl.an Avusturıt 
yaycı pek çok patlayıcı mnddeler sokan l ~ 
naziyi ölüm cezasına carptırmıştır. 

Her yerde 5 kuru: 

Y urd hizmetinde değeri ölçülmez on çal ısına yılı - ' • • 
4 mart, ismet lnönü'nün başbakanlık 

ödevini son üzerine aldığı günün 
onuncu yıldönümüdür 

Her biri, ayrı ayrı, yurda onur 
ve kıvanç bağışhyan uzun yıllar • 

danberi hükumet makinesinin başın 

çetin çalışmanın binbir yankısından birkaçı 

da yer alan Batbakan İsmet İnö
nü, bugün, ikinci defa olarak o 
kutsal işi eline almasının onuncu 

AYAKLANMA SANILDIG INDAN GENİŞTİR 

yıldönümüne eriyor. Bunu daha 
düzgün ve d,!lha gerçek anlatabil· 
mek için, bugün, biz, lamet lnö • 
nü'nün bu uğurlu yıldönümüne e
riyoruz demeliyiz. 

A verof u da ellerine geçiren asiler Giridi aldılar 

İçeride hızh ve bütün bir kuru
luşu, dışardada bütün uluslarla 
dost olmayı, barış içinde yaşama
yı güden bir sıyasanın peşinde İs
met İnönü, on yıldır, gittikçe ar • 
tan, sarsılmaz bir enerji ile yürü· 
müş, gönlünü ve kafasını Büyük 
Şefine çözülmez bağlarla bağla
mış kudretli bir devrim adamı o
larak her amacına varmış, her en· 
geli devirmiştir. 

Atina, Royter ajansı bildirme· 
ninden: Alınan duyuklara göre, 
B. Venizelos, asilere taraftar ol -

Asilerin eline geçtiği bildirilen Girid 

duğunu söylemiştir. Perama Ter ... 
sanesine karşı yapılan ve isyan 
hareketinin en şiddetlisi olan sal • 
dırma sırasında "Averof,, zırhlı • 
sındaki asiler, amiral Demestichas 
tarafından idare edilen asileri al
mak üzere filikalar göndermişler
dir. İsyana katılmıyan zabitler, 
çeşidli sahte bahanelerle ödevleri 
başından uzaklaştırıldıkları gibi, 

asileri tutmıya kalkışanlar da zin
c1 re vurulmuşlardır. 

Asiler, "Helli,, ıavaş aemisi ile 1 
3 torpido muhribini aldıktan son
ra, kara istihkamları toplarının 

(Sonu Z inci sayıfada) 

Ayaklanmanın ilk başladığı Atina'n111arkada11 genel görünüşü, Akropol ve dem.: ' 

Savaş alanlarında yurdu kur · 
taran, ordulara kumanda eden çe· 
tin çizgilerle süslenen onun yüzü 
idi; yurdun her tarafını demir ray· 
lar ve fabrika bacalariyle süsle· 
mek azmi ile heyecanlanan göz • 
ler onun gözleridir; acunun her 
yanına barış salmak için engin 
bir duygu ·:e coşan gönül, onun 
gönlüdür. 

İsmet İnönü, bugün onuncu 
yıldönümünü kutlad ğımız başba
kanlığı içinde güttü~ü muvaffaki
yetli sıyasada bu üç temele yas -

{Sayıfayı çevirıniz) 



SAYlfA 2 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
Yuııanistaııda A verof u da ellerine geçiren asileı· Giı·idi aldılar 

( BQ§ı 1. ci •ayılada) 
menzilinden uzaklaşmak için açıl
mışlar ve ıahil bataryalarının te
airsiz ateşine topla mukabele ede
rek Perama kasabasını büyük ha
ura uğratmışlardır. 

Atina' da en ciddi savaş, Ef • 
zonlarm kışlasında olmuttur. Bu
rada asi bir taburu, bulunduğu 
mevziden söküp atmak için 4 bö
lükle iki zırhlı otomobil gönderil
mıştir. Asi tabur, kendisine gön -
derilen ultimatomu şiddetli bir tü
fek ateşi ile karşılamış ve mermi 
yağmurundan iki zabit yaralan -
mııtır. Hükiimet Efzon kışlaları
nın bombardıman edilmesini em
retmittir. Tüfek ve makinelitüfekle 
mukabele eden asiler üzerine ateş 
edilmek için, aevkulceyt noktala -
rile, Jupiter mabedi ve Akropol 
hükUmet kuvvetleri tarafından İ§· 
ıal edilmiştir, Savaş 4 saat sür -
müttür. 

Sonra, hükiimete taraftar piya
de krtaları, ıüngü takarak aaldır
tnJ!lar, bunun üzerine asiler beyaz 
bayrak çekmiılerdir. 

Hükiımet, esir edilen asileri 
pazarteıi muhakeme edecek olan 
divanıharb üyelerini dün akıam 
tayin etmiıtir. 

Aıi savat gemilerini bombar. 
dıman eden bava filosu kuman. 
danı, asiler elindeki bir muhribin 
ıörünüte göre, hasara uğradığını 
söylemittir. 

HükUmet, bugün ellerindeki 
remileri vermedikleri takdirde, i
ıilerin hava güderi tarafmdan 
tiddetle bombardıman edileceği
ni bildirmistir. 

Asi gemiler Giridte 

Deniz işleri bakanı değişti 
Atina, 3 (A.A) - Havas a -

jansı bildirmeninden: 
Asi savaş gemileri Grid'de Su

da limanına gelmit lerdir. Süku -
net vardır. Fakat Girid'de kan
tık olan durum hakkında açık du
yuklar yoktur. Sanıldığına göre 
b giın kati bir gün olacaktır. 

Deniı İtleri bakanı, B. Haci 
Kiriakos çekilmiıtir. Yerine ami
ral Sof ocle Dusmaniı tayin edil • 
m·ıtir. General Metaksas, neza • 
retsiz bakan tayin olunmuştur .. 

Hava bakanlığı müıtetan B. 
Sikinas hava bakanlığma tayin o
lunmuştur. 

Bu münasebetle Atina ajansı, 
çıkarttığı bir bildiride hükUmetin 
serbest fırka batkanı 8. Metaksa
•• ve Balkan sa.vatı ıınumda de
niz İ§leri erkinıharbiye bqkanı 
olan B. Dusmanisi iş başına ça· 
ğırmak suretiyle aldığı kararların, 
kendi rnevkiini peki§tinnek için 
olduğunu yazmaktadır. 

B. Venizelosun durumu dai -
ma endiıeler uyandırmaktadır. 

Bütün ülkede örfi idare tatbik 
1 

landı v yurda eonsuz bir onur ba
iıtladı. 

Bundan sonraki yıllar, onun bi
ze daha bir çok asığlarını ve ya • 
rarlıklarmı verecektir. Kendisini 
sevgi ve saygı ile kutlarız. 

B. Titü1e ko 1 met 1nönii kahi -

nesinin onuncu yıldönümii do-
layıt;ile bir nutuk söyliyttek 

Bükreı, 3 (A.A) - 4 mart, 
lunet lnönü'nün Türkiyede faaıla
ID olarak bafl>akanJık makamını 
itaat ettiğinin onuncu yıldönümü 
Ye 6 mart da B. T eTfik Rüttü A • 
raa'm fasılanz olarak Dııan işler 
Bakanlığının onuncu yddönümü • 
dür. 

B. Titülesko bu münasebetle 
Ye Balkan antantının bqkaıu ıı
fatiyle pazartesi günü diplomatik 
•ir ziyafet vererek ismet lnönü 
Ye Tevfik Rüıtü Araı'ın şahsiyet 
Ye icraatları hakkında bir nutuk 
ac '· '""cektir. 

edilmekte ve Venizeliıt gazete • 
lerle diğer muhalif gazeteler in • 
titar etmemektedir. 

Müstakil Eıpia gazetesi, muha
lefet başkanlarına hitaben yazdığı 
bir yazıda, Venizelos nezdinde te
şebbüste bulunarak kendisini Ati
nadaki hakiki durum hakkında 
aydınlatmalarını ve ülkeyi tamir 
kabul etmez felaketlerden kurtar
malarını İstemektedir. 

Maliedoııya ve Trak
yada ayaklanma yok 

Atina, 3 (A.A.) - Havas bil
dirmeninden: Asilerin elindeki ge
milerin ne olduğu belli deği1dir. Gi
rid valisi, asilerin ba ı amiral Demes

triasva bir telsiz çekip, kendisini bir
korsa.n telakki ettiğini ve Girid kıyı
larına sokulduğu takdirde top ateşile 
karşılanacağını bildirmiştir. 

Başbakan Çaldaris, ''Hükfımetin, 

ulusal hürriyeti konımakla ödevini yap
tığımn ..-e bu hürriytt uğnuıda sonuna 
kadar &ava§acağını,, eski başbakan 
Venizelosa bildirilmesini Girid valisi
ne emretmiştir. 

Atina'da toplanan büyük bir halk 
yığınr, isyanı ertib edenlere kar§ı nef
retini bildirmiş ve Çaldaris bükUmeti
ni alkıJlamıştır. 

Selanik'te, Makedonya ve Tırakyada 
tam bir sükfuıet vardır. 

Selanikteki memurları yerlerinden 
atmak ve daireleri ifgal etmek için, Vıe
.nizclos partisinden bazı sile] şahsiyet
ler, Atina'dan bir ip.re bekkmiflene 
de, Atinadan gönderilen feaadcılann 

tevkifi üzerine bu istek yanda kalmıt
trr. Zaten her ihtimale karşı polis ve 
asker kuvvetleri uyanık bulundurul
makta idiler. 

Asi donanmanın muhtemel bi.r sal
dırışına kaqı, kör!ezin ağzına ihtiyat 
olarak toplar yerleıtirilmişir. Burada 
örfi idare ilan edilmişi.r. Toplantılar 

yasaktır. Telgraf ve telefon görüşme

ler iyeniden açılmıştır. 

Daha ger-ek olıruyan duyuklara gö
re, asi gemilerden biri batınlmış, bü
kfunet tayyare1erinden de üçü tabrib 
olunmuştur. 

B. Ve ·zelos'un isyana katıldıgı söy. 
}eniyor. 

Miralay Çanakakis, "Girid ihtilalci
leri kumandanı,. olmuııtur. 

Girid düştü mü? 
Paris, 3 (A.A.) - Jurnal gazetesi

nin Atina bildirmeninden:"Girid valisi
nin sorguları karJılıksız bırakması, a
danın asilerin eline duştüğü mdiıesini 
doğunnaktadır. 

Girid a ilerin elinde 

Londra. 3 (A.A) - Atinadan roy
ter ajansma bildirildiginc göre 1932 u
mfma mcnsub ihtiyat bahriye cfradr, 
seferber edılmi tir. Hiıkfunet icahmda, 

kara ordw.ıunun iki sınıfını &ilah altına 
almrya hazırdır. A!.iler Girid umtun va. 
lisi Bay Aposkitisi tevkif etmişler ve 
telsiz istasyonlarını i gal eylemi er
dir, 

Ayan Meclisi kaldırıldı 
Paris, 3 (A.A.) - Eko dö Pari'ye 

göre, Çaklaris hükUmeti, Venizelistle

rin ekseriyette bulunduklah iyin mec
lisini kaldırmıftır. 

Bay laksimo :İ8tif a etti 

Atina, 3 (A.A.) - Dıprıiıler baka· 
nı Bay lılakailD09 istifa etmiftir. Bu ba-

kanlığı başbakan B-ay Çaldaris dıerubte 
eylemittiJ". HükUmrt ulusa hitaben bil' 
bildirik netredere.k iayanı her türlü ~ 
sıtalara baı vurarak tenkil edecefini 
ilan etmiftir. 

Bay Maksimos ha)Tdte 

Pazia, 3 ( A.A.) - Halen Pariate bu 
Junmakta olan Bay Mabimos. Yuna
nistanın ökonomik ve mali durumunu 
mütemaıdiyen salah bulmakta olduğu 

ve uluslararası alanda Yunanistanla 
Türkiye arasındaki kardeşçe dostfak 

Balkan a\a!masma varm'l olduğu hal. 
de ıtimdi manlelıette sıkan ve memle
ketin m.enfaatil'l'i ihlal edecek olan kar
gaşalıklardan fevkalade hayrete dü~müş 
olduğunu beyan etmiştir. 

Geniş a kcri tedbirler· 

Paris, 3 (A.A) - Havas a1ansının 
Atina bildinncninden: 

Bakanların yapmış oldukları toplan
tıda hiıklımetc sadsk kalmış olan ve he
nüz tersanede bulunan fılo cuzütamla· 
rını sefel'ber etmeye karar vermiştir. 
Bunlar, isyan halinde bulunan gemilere 
karııı sevkedilecektir. İsyan halindeki 
gemilerin tayyarelerle bormbardıman 

edilmes"ne bugun ihtimal tekrar başla
nacaktır. 

Fevkalade sa ... aş mccli leri te§kil e
dilmittir. 

Divaruharb a ilerin yarın muhake • 
mcsinc başlıyacak ve bıç bir istinaf ve 
temyiz mfiracaatı kabul edilmiyecektir. 

Kavala kolordu kumandanı &en~al 
Cammenoa değiştirilmiş ve yerine ge
neral Zcppos tayin edi1miştir. 

Gazetelere göre, 10 .zabit hizmet et
mek üzere Makedonyaya gönderilmiştir. 
Muhalefet fırkasına mensub bir çok po 
litikacılarla saylavlar tevkif edilmiştir. 
Muhalefet önderlerinden bir çoğu or
tadan kaybolmuştur. 

Hükümet, fevblade oWı durum kar
psmda fe'#kaladc tedbirler almağa ka

rar vermiştir. Bu tedbirler, vaziyetin 
tamamiyle tasfiyesine kadar ve alacağı 
şekle göre tatbik edilecektir. Bu ted • 
birler, isyanın tamamen bastırılmasını 

ve muhalefetin yeni bir takım iğtiıaı
Jar çıkarması imkanının önune geçme
yi istihdaf etmektedir • 

Hükfrmet, asilerle hiç bir veçhile 
uzlapnayı kabul etmiyeuktir. 

Hükumetin )eni bildiri i 

Atina, 3 (A.A) - Atina aj ı bil
diriyor: HukUmet: ulusa hitaben aşağı
daki bildiriği neşretmi}tir: 

Hiıki'imct muhaliflerine karfı dahi, 
bir takını fedakarlularda bluu cak de· 
recede ileri gitmek suretile, normal 

durumu temin için butün çalışma.smı 
harcarken, 1 mart akşamı ·r takım be

yinsizler tarafından haznlanmış olan 
bir hareket patlak vermiş ve Atina gar 
nizonuna mensub bir ciızutam ile tersa
nede vukua gelmiş olan ba hare et he
men bastırılmıştır. 

Yunaniıtanm durwnu:ıu ve ulusun 
yüksek menfaatlerini hiçe sayan bir ta
Imn mütekaid bahriye zabitleri, yalnız 
fırka hrrsı ile harekete gelerek, savaş 
gemileri tayfalarını .zorla peşlerinden 
stlrilklemi ler ve Averof, Helui gemi • 

lerıyle iki torpido muhribini alarak 
a1clacele 1 - 2 m:ırt gecesinde G"ride 
doğru yola çıkmışlardır. 

Aynı .zamanda balen Girıdde bulun
makta olan lıbcraller rei i de taraftar· 
!arını isyana teşvik etmiş ve onlann 
yardımı ile Han,a ile Rcsmoyu işgal 
etmiştir. Kendisi Yunanistana karşı 

bir taarruz yaparak mc lekette dahili 
bir harb çıkarmak için a i gemilerin 
galebes:ni bekliyordu. 

Hiıklımet, hiç bir şahsın hayatını 

dütünmc:uuin elindekı biıtün vasıta • 
larla isyanı bastırmaya ve meşru niza
mı tesis etmeye aznıetmif tir. 

HükUnıct, süratle ve azimle hare • 
ket edecektir. HükUınet bütün Elen ulu 
aunun herhangi bir şahsın esiri ve bü
tün yunan halkını kendi iıtihalarına 
ilet etmek iddiasında bulunan bir avuç 
unsurun zorbalığı karpsında bunların 

.zebun olmamak azminde bulunduğuna 
kanıdir. 

HükUınet, isyanı &iiratle ve azimle 
tenkil e~k ve ulusun hürriyetlerini 
ve haklarını müdafaa eylemek i~n, mil 
leti kendi yanı baJında mevki almıya 
davet eder. 

Hüki'Jmct, elindeki kuvvet miktarı. 
nı fazlalaftırmak ıiçin muayyen mınta
kalardaki aınıflan silah altına çagıra

caktır. Hiik\Jmct, Yunaııistanın kahra

man çoeuklannm yurda cmla b8fla 
yardım etmiye koşacaklarından emin
dir. Hükfımet gene rmindir ki, uluı ya. 

nrbaşmda olduğu :halde kati olarak ve 
azimle yasanın hakimiyetini temin ede 
cektir. 

Efkarı umumiye, fevkalade duruma 
karşı fevkalade tedbirler almıya karar 
vermi§ olan hükfunetin !JYC?sasTnı tas
vib etmektedir. 

Bugun divanı harb teşkil edilecek 
ve tevkif edilen asiler bu divanın buzu. 
runa sevkolunacaklardrr. 

İ } an har ketinin taf ilatı 

Ati a, 3 (A.A.) - HukCımet, he • 
men iki aydan beri, Venizelos fırkasına 
mensub ve eski General P1a iras'm tel
kinlerine itaat eden açıJrtakı zabitlerin 
bir isyan hareketi hazırladıktan hakkın
da duyuklar almakta ve aynı umanda 
Venizeloscu g2zeteler bükiımet aleyhin. 
de şiddetle mücadelede bulunmakta idi· 
ler. Bu sırada "cürohuriyetçi,, denilen 
cemiyet de iddetli tahriklere başlamış 
bulunuyordu. Hatta bazı gazeteler Plas
tiras'rn gizlice yunan - bn1gar amınna 

kadar geldiğini ve fakat hazırlıkların 

b nüz kafi olmadığım gorcrck tekrar 
Kan'a hareket ettiğini yazmışlardl. Son 
&ünlerde venizelistler borsada piyasala
n kırarak mühim mikdarda satı yapı -
yorlarr1ı. 

Dünkü ısyan hareketi ilkonce Salamin 
tersanesinde baş gostermiş ve açığa çı. 
karılmış olan 30 kadar ordu ve donan
ma zabiti küçük bir müsademeden son. 
ra beş harb gemisine girme~e muvaffak 
olmuşlardır. Harbiye ve bahriye bakan. 
lan hemen şiddetli tenkil tedbirleri al • 
mışlardır. Kıyıya ve tersanenin kartı • 
srndaki tepeye krta1ar «önckrihniş ve 
asilere ateş etmeğe amade iki batarya 
konulmu tur. Aynı zamanda bakanlar 
meclisi de toplanarak bütün Yunanis • 
tanda örfi idarenin ilanına karar vermiş 
ve Atinada bazı tevkifler yapı1nuştrr. 

Bu sadece bir ihtiyati tedbir idi. Zira 
sivil ve askeri memurlardan gelen du • 
yuklar bütün şehirdeki garnizonların 

hükumete sadık kaldıklanm ve her ta -
rafta tam bir sükfın hüküm slirmekte 
olduğunu bildiriyordu. Bu arada, harbi. 
ye mektebinde bir ~yan teşebbüsü baş 

göstermi" ve 15 kadar açığa çıkanlnu§ 
olan zabit refakatlerinde "cümhuriyct
çi,, denilen cemiyete mensub iviller ol
duğu halde içeri girmege muvaffak ol • 
mussa da hemen teslim olmağa mecbur 
kalmışlardır. Üçüncu ve son isyan ha • 
reketi Atina Efzun taburu kışlasında ol. 
muştur. Plastiras taraftan l 5 kadar za
bit, tabur zabitlerinin orada olmamasın
dan istifade edere kı_layı ~ga1 etmiş -
ler ve askerin başına geçme e çalışmış
lardır. HülcQmet asileri silahlarmr tes
lim etmeğe davet etmişse de burilar m • 
kavemet gösterdiklerinden topla müceh
hez kıtalar ate§ açmı !ardır. Asileı· gece 
yarısından sonra srat 1 bu~uğn doğru 

teslim olmuşlardır. Musademe netice • 
sinde ü~ b1ü ve l O kadar yaralr vardrr. 
Sabahleyin saat 7 de tersane hükumet 
kıtaları tarafından tekrar i~gal edilmiş • 
se de asilerin elinde bulunan beş gemi 
denize açılmaga muvaffak olmuştur. ş·m
di bunlar tayyareler tarafından takib 
edilmektedir. Bütün hava filosu ve bü
tıin ordu hükftmete sadıktır. 

Örfi idare ilanına ragmcn şehir mu. 

tat çehresini muhafaza ve herkes siıklı

nctle i · e devam etmektedir. 

Kabin •de eleği ikJiklcr 

Atina, 3 (A.A.) - Amiral Sofokl 
Dusmanis bahriye bakanı, B. Sinas ha
va bakanı ve Serbest Fikir fukaa ön • 
deri B. jan Metaksas da devlet bakanı 
tayin edilmişler ve yemin etmişlerdir. 

Venizelos isyan hareketine iştirak 

etmiştir. 

Gene. , Plastras durumu 
tabii buluyor 

Paris, 3 (A.A.) - Eko do Pari ga
zetesinin Atin• bildirmeni, Atinadaki 

Venizelist saylavlann tevkif edildiğini 
ve daha şimdiden ihtilal bi)fkanlumm 
divanıbarb tarafından muhakemelerine 
başlandığlllI ve sanıldığına göre birço
ğunun ölüm cezuına 'Çarpılacaklarını 

yazmaktadır. 

Aynı gazeteye cöre, General Plaati
ras taraftarları, uzwı umandanbeıri or
duda memnuniyetaizlik uyaındırmağa 

çalışmakta idiler. 
Bununla beraber, iki yılcbnberi 

UKLAR 

für Saynıen 7 marua Berliııdt 
olaeak 

Londra, 3 (A.A.) - M4tcn'in Lon. 
dra bildirmeni, Sir Con Saymen'in ayın 
yedinci günü akşamı Berline varacağı
nı haber almrştrr. İngihz dışaiıisler baı. 
kanı, cuma ve cumartesi B. Hitlerle gö

ri.ıştükten sonra tekrar buraya done~ 

cektir. Ve birkaç giın sonra da Mosko. 
va, Varşova ve belki de Prag'a gidecek
tir. 

Eko dö Pari muhabi i gore, bila
kis nazırın Mas.kova seyahati, Londı:a 

ile Berlin arasında doğrud n doğruya 

ınilzakel'e esasını mudıafaa edenlerin 
tesiri altında bulunmı B. Makdonald'ın 
muhalefeti üzerine geri ka!mıştır. 

Berlin Sir aynı ni biiyük 
merasimle karşılı) acak 

Bcrlin, 3 (A.A.) - Havas bild rme. 
ninden: Alman hukümei, ingiliz drşa.n 
işler bakanına muht~em bir kabul gos
tereektir. B. Von Noyrat, dun akşcrm 
İngiltere elçisine huktimetin Sir Con 
Saymen için riyaseticümhur sarayında. 
müteveffa Mareşal Hindenburg'un da. 
iresini tahsis edecegini bildirmiştir. 

Sryasal mahfiner, B. Hitler, hükQ
metin başına geı;elidenberi ilk defa o
larak baııbakanlık dairesinde muht~em 
bir sıyasal ve monden resmi kabul ya· 
pacağını söylüyorlar. 

Ro:manyaınn ulUBal korumu 
BüluC§, 3 (A.A.) - ll.ıdor ajaruun• 

dan: Bafbakan B. Tatarcsko, ıaylavlar 
ve ~yan meclisleri ulusal müdafaa ko. 
misyonlarının mii:ttuek bir toplantı

sında beyanatta buhmarak ordunun tct 
bizi için Skoda linnasiyle yapılan mUıo 
kavele hakkında tafs0

latlı izahat ver
miştir. 

B~bakan istifadeli bU mukavele. 
nin gerekleşmesi i~n Çd:oslova:k hti., 

kfuneti ve bilhassa B. Benes tarafın.. 
dan yapılan rnuzakerattın dolayı te
şekkürlerini ifade ettikten sonra, esld 
ulusal köylü fır ası babnlarmdan B. 
Madgear'nan bazı itirazlarına cevcı 

vererek, hava t arruzlar WJı k • 
)anılacak topların Romanya sanayııne 
sipariş edildiğini söylemiş ve hüküme~ 
tin buyük emeli ulusal sanayiin ter k. 
kisini temin olduğunu bildirmiştir. 

Gıcneral Vaitoianu ve General Po
povici ordunun ulus•l müdafaa için el
zem olan malzeme ile teçhizinden do
layı minnettarhklaımı bildirmişl~dir. 

Liber,al fırkası önderi B. Konstantin 
Bratianu da ulusal eanayie tahsis edi· 
len rolü kaydederek bu sanayiin ileri. 

• de bütün ulu~al müdafaa ilıtiyaclarını 

temin edecek surette inkişafı lüzmmı
na iş:aret eylemiştir. 

Çin,e yardım çareleri aranıyor 
Vaşington, 3 (A.A.) - İngiltett, 

Amerika, Fransa ve Japonya'mn, mal! 
husu51arda Çin'e clbirliğiyle yardım et. 
mek çarelerini araştırmakta olduklarına 
dair, gazetelerde çıknn yazılar hakkın
da, B. tps, bir şey söylememiştir. 

Kan şehrinde oturmakta olan Plasti
ras şunlan demi§tir: 

"Bugün bütün bildiklerimi, gazete -
]er.den ögrcndim. Hadiseye taşmıyo

rurn. Çünkü ülkenin hemen yarısı ayak· 
lanmıştır. Fransa'yı ancak taraftarla .. 
rım beni çağırdıktan soma terkedece• 

ğim.,, 

Aynı bildirmenin verdiği duyuk· 
lara göre, eski cümhuriynciliii n fC • 
fi General Papulas, Atinatlali aareket• 
]eri idare etmek~, siftçj IG6yaliat fı.r· 

kası ,efi olan B. Papanastasyo da ae

yird kalmaktadır. 

\ t•nizelosun evi bir silah deposw 

Atina, 3 (A.A.) - Evelki gün asi
ler tarafından o1durij)mü! olan bahriye 
zabiti Siocosun cenaze nwnsimi hü.. 
k\ımıet erkinnun TC muazzam bir ha~ 
kütıninin iftirak ettili DiiJlilt mer~ 
ıimle ~pdıı:ııştır. VenizeJcıcun evin.de 
arajtırma.la.r yapılmıı, birçok tüfekler
le, bombalar, 2000 fişenk ve kendisini 
ittihama medar olacak birsolc. mektub. 

tar buhınmuşur. 
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Gifrüsln . . 

Yasak. ve f alak.a 
Matb.;at Umum Müdüdü~ü bir tür

lü ken,iini beğendiremiyor. İşin özünü 
görem;yenler bunun bir başarımsızlık
tan geldiğini sanırlar fakat öyle değil. 
dir. lşin özü bamb~•.k:ı.dır. Matbuat 
Urn:ırn Miidürlüğü k3ı~disini beğendir -
di~i gün; üstüne aldığı işi, ödevi bırak
mış demektir. Kendini beğendirmeğe 

uğraşan matbuat müdürlüğü eskidendi. 
Şiındi bi1:, kendini beğendiı-meği düşün. 
nıeC!en, çalatırpan yürüyen bir matbuat 
müdürlüğü istiyornz. Şimdiki müdür -
I .. ._ 
Utı; bun ·J - tam yapıyor değil - yap-
nıağa ça'ışıyor. Ve tam yapabilmesi 
içini kendilerini tam devrimci görenle. 
rin ona yardım etmeleri gerektir. Yok -
sa devrimciliğimiz sudan bir şey olur. 

Türkiye Cumurluğu ve devrimi Mat· 
buat Umum Müdürlüğünün ödevleri 
çoktur, hunların içinde iki tanesi vardır 
ki köktür: 1 - yasak, 2 -falaka .... Ulu 
devrimin ve ileı·i gidişin uğruna yasak 
ve falaka ... 

Et ve but edebiyatı, padişah ve madi. 
şah edebiyatı, şeriat ve meriat edebiya
tı Yasaktıı·; bunun da bekçisi M. U. Mü
dürlüğüdür. Bu yasağa uymıyan, T. 
Cunıurluğu ceza yasasının falakasına 
koşulur. 

Matbuat bir takım piyeııleri yasak -

lıyormuş. Yasaklar. Yapmazsa ödevsiz
lik etmiş olur. Başta benim, çok tanın -
ınış bir piyesimi yasaklamış. Danlrp 

Yaygara mı etmeliyim? Hayn·. Doğru 

Yapmıştır. Çünkü o piyes bugünün ve 

Yarının eseı·i değildir. O piyesin hiç bir 
Yeri, dcvı·ime. t"ejime, ve bugünkü gidi-

şe uymaz. Türkün büyük adamlarından 
biri olan büyük Namık Kemal'in VA • 
İ AN piyesinden (padişahım çok yaşa 
ile osmnnhlarız) sözlerini çıkarmış. E, 
cıkarmasın mı rica ederim? Bunu mem. 
l"~ette sansör varmış gibi göstermek 

do5ru mudur? Bunu böyle yapmakla, 
ne 1--üy"k Nvnık Kemal'in eksilmez de

geri azalı1• ne de Matbuat Müdürlüğü 

v .. tamı:,,' keder. Ancak ödevini yerinde, 

'ak!;ndc yapmış olur. Memlekette san
sör rransör yoktur, sadece devı·im, Cu. 
trıur1 uk, ve gidiş faziletinin kontrolü 

Vardır. Bu kontrol da medreseye düşü
riılmen İitİr. Matbuat hunu k::ndiliğin • 

den yapmıyor. Ona bir piyes getiriyor • 
lar (kanun böyle) o da tetkik ediyor 

bugüne uynuyan yerlerini işaret ediyor. 
Eğer biz geı·çekten devrimci ve Cumur
cu i!ek bur:a sevinmeliyiz. 

Sanat , sanat içinmiş! kim demiş 

onu? S:mat, sanat için değildid sanat, 

cemiyetin ve dcvı-imin faydası içindir. 

Çıplak he}'kellere ç<'kşır giydirmiyoruz, 

baştan çıkmışlara Meryemana demiyo -

ruz, sadece, Büyük Türk Devriminde 

kafalara, gönüllere, yollara düzen veri

yoruz. Ben kendi payıma, o çok eski 

piyesimin yasaklanmasına memnunum. 
Y azıdaşlarımdan şunu da saygılarla di

lerim: aktüalite ve sansasiyon {masus 

tiirkçesini yazmadım} yapacağız diye 
kendi yurdumuzun devlet gidişi aley • 
hinde kendimiz kötü propaganda yap -
nıak yanılgısına (gafletine) düpniyelim. 

AKAGONDOZ 

• 
1 ç D 

l\lülhali büdceler 
Mülhak büdceleı·e aid proje dün Ma

liye Bakanlığı tarafından Kamutaya ıu. 
nulmuştur. Bu projeye göre: 

Yüksek müehndis mektebi geçen 
yıl büdcesine nazaran 105,552 liı-a faz

lasiyle 495782 lira, Evkaf Umum M:.i • 
dü..Iüğü geçen sene büdcesine nctzaı-an 
37,444 lira noksaniyle (2473000) l"ra, 
Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Mü. 
dürliiğü geçen sene büdcesine nazanm 
96,752 lira noksaniyle 482248 ~ra, K">n
ya ovası sulama idaresi geçen sene büd
cesine nazaran 92908 lira fazlasiyle 
150140 lira, Yüksek Ziraat Enstitüsx 
geçen sene büdceı.ine nazaran (223980) 
ya arzedilıniye başlamştır. Çifti 90 pa -
miryolları geçen sene büdcesine naza -
ran (3965000) lira fazlasiyle 20,200,000 
lira Ankara Şehri iymar müdürlüğü 

büdcesi de geçen senenin aynı olarak 
(171,512) lira tesbit edilmiştir. Mül • 
hak büdcelerden hepsi mütevazin olarak 

hazırlanmıştır. 

Takas komisyonu işe başla'1ı 

İstanbul, 2 (Telefon) - Ta • 
kaı komisyonu bugün işe batla • 
mıştrr. 

Japon memmcat fabrika]arı 
miimt·ssilleri 

İstanbul, 3 (Telefon) - Ja • 
ponyanm en büyük mensucat f ab
rikası mümessillerinden iki mü • 
hendis şehrimize gelmiştir. Öko -
nomik tetkiklerde bulunan ve Tür
kofisle muhtelif temaslar yapan 
bu iki kişi memleketimizden ala
bilecekleri eşyanın cins ve şekille
ri hakkında izahat almışlardır. 

Japonlar Türkiye ile olan ticari 
münasebetlerini artırarak fazla 
mal almak ve o nisbette mensucat 
satmak fikrindedirler. Alakadar • 
lar malımızı alanm malını almak 
prensipimize uygun düşen bu ar -
zunun her iki taraf için de hayırlı 
sayılacak neticelere bağlanabile
ceğini umuyorlar. Bu noktai na • 
zardan türk - japon ticari mü • 
nasebetlerinde yeni ve mühim in
kişaflar beklenmektedir. 

Esnaf Bankal'!!ı tasfiye heyeti 

İstanbul, 3 (Telefon) -Esnaf 
Bankası umumi heyetince seçilen 
tasfiye komisyonu çalışmalarına 
başlamıştır. Heyet banka binası • 
nm boşaltılmasına ve bankaya a
id eşyanın satılmak suretile elden 
çıkarılmasına karar vermiştir. He
sablarda alacak ve verecek mik • 
darı tesbit edilmektedir. 

Çankırı vilayet meclisi 
Çankırı, 3 (A.A.} - Vilayet umumi 

mecliıi bugün toplanarak çahşmalarma 
batlaımştır. Meclise verilen vilayet büd
cesi 350 bin liraya yakındır. 

.Berlin'de oturan Türklerin her sene vermekte oldukları Türkbalosu, bu sen .. 
de Çok parlak oldu. Salonlar türk ve alman bayrakları çiçeklerden yapılmış yıldız. 
lcq. ve değerli türk halıları ile süslenmişti. Büyük kalabalık içinde mümtaz şahsi • 

}'etler ve kordiplomatik göze çarpıyordu. 
Bu münasebetle arkadaşımız Halil Şa ban'ın gönderdiği bir resmi koyuyoruz. 

Diplomatlar locasında oturanlar sağdan sola: 
Büyük Elçimiz Bay Hamdi Arpag, Yunanistan'ın orta el~isi Bay Rangabe, 

~ltrıanya'nın eski Ankara Büyük Elçisi Bay Nadolni, Rusya'nın Berlin büyük el• 
Çl • 91 Bay Suriç. 

ULUS 

u y u K L A k Ankara radyosu 
Dün akşam Ziraat Bakanltt;ı 

saatinde, geçen ayın hava dur.. ..ı 

üzerine bir konuşma yaptı ve .. u
nun ardından Ulvi Cemal Ek~nie 
(piyano) I~..:cdet Remzinin tale -
besi Bayan Cahide Yeğin (kem::ı.n) 
Akkolay'ın konserlosunu çaldılur. 
Bu bitince de muallim ve tale~e 
kemanla Pleyel'in iki keman icin 
duosunu çaldılar. 

Yeni saylavlarımızııı 
ihtısasları 

Kamutay genel katibliğı yeni 
Kamutayın üyelerinin ihtısasları -
nı gösteren bir cedvel bastırmış • 
tır. Bu cedvele göre üyeler şu ih
tısaslara mensubturlar: Hukukçu, 
asarıatikacı, asker, baytar, han -
kacı, belediyeci, çittçi ve ziraatçi, 
diki, diplomat, eczacı, dişçi, ede
biyatçı, elektrikci, har:tacı, içtima
iyatçı, idareci, iktısadcı, kadastro· 
cu, kimyacı, maarif ci, maliyeci, 
gazeteci, mühendis, nafıacı, or -
mancı, posta ve telgrafcı, ressam, 
riyaziyeci, sanayici, şimendiferci, 
doktor, tarihçi, tayyareci, tacir. 

Kamutay üyelerinin büyük bir 
kısmı hukukçu, asker, çiftçi, maa
rifçi, idareci, doktor ve tüccardır. 

Çubuk~ barajında 

toplanan sıılar 
Geçenlerde Başbakanın görüp 

tetkik ettiği Çubuk barajı hakkın
da okurlarımıza sunduğumuz ya-

. zıda barajda suyun oldukça birik-

tiğini bildirmiştik. Öğrendiğimi -
ze göre son yağan yağmurların ge
tirdiği sular barajın gerisindeki 
sahayı tamamile doldurmuş ve 
fazla sular seddin üzerinden aşma
ğa başlamıştır. 

Çiçek. balosu 
Türk Maarif Cemiyeti taratın

d:ın her sene, müesseseleri menfa
atine, verilmekte olan (Çiçek Ba
losu) nun bu sene de 11 nisan 1935 
perşembe günü akşamı Halkevi 
salonlarında verileceği ve bu mak
satla cemiyet merkezinde güzide 
zatlardan mürekkeb komitenin de 
faaliyete başladığı haber alınmış
tır. 

Cemiyet, balosuna gösterilen 
rağbeti nazarı itibara alarak bu 
balonun fevkalade neşeli ve eğ -
lene eli olması için hiç bir feda -

kirlıktan çekirunemeğe karar ver
miştir. Okurlarımızı balo komite
sinin faaliyetinden ayrıca haber -
dar edeceğiz. 

Çocuk Esirgeme kuı·uıııunun 
yardımları 

Çocuk Esirgeme kurumu Genel mer

kezi 16 ıubat 1935 ten 1 mart 1935 ta· 
rihine kadar 3158 çocuğa yardım etmiş. 

tir. 

Bunlardan 337 hasta çocuk ve anne 

genel merkezin poliktliniklerinde mua
yene ve tedavi edilmiştir. Ayrıca diş 

muayene evinde 1170 çocuğun dişleri 

muayene ve tedavi edilmiştir. 

Süt damlası kısmında da her gün 152 

çocuğa 925 kilo yekun olarak bedava 

süt tevzi edilmiştir. Fakir talebeler için 

açılan aşhaneden her gün 206 çocuğa 

sıcak öğle yemeği verilmiştir. 

Yardım için müracaat eden 4 aileye 
para yardımı yapılmıştrı. 

27 fakir çocuğa elbise, palto, ayak· 
kabı, çamaşır verilmek suretiyle sevin • 

dirilmiştir. 

t~tanhul avcılar ku)übii 

İstanbul, 3 (Telefon) - lstan
bul avcıları bugün İstanbul avcı· 
lar kulübü adiyle bir kurum yap
mışlardır. Bu kurumdan maksat 
avcılığı iyi şekillerde yaymak ve 
gencleri avcılığa ve biniciliğe a • 
httırmaktır . 

Karakö~ede kutlama 

Karaköse, 3 (A.A.) - Ulu Önderi. 
miz Kamil Atatürk'ün Reil!icumhurluğa 
yeniden intihabı dolayısiyle bu gece 
balkevinde bir toplantı yapılarak aami· 
mt baıbıhalleı- yapı1mııtır. Halk fener 
alayları tertib etmiş, gece ıenliklerle 

gecıni'ttİr. 

Hava durumu 
L..iraat Bakanlığı meteoroloji enstitü. 

ıünden aldığımız malumata göre, iki 
gündenebri bütün Türkiye kuvvetli bir 
alçak tazyikin tesiri altında bulunmak -
taclır. Trakya ve Ege mıntakalariyle or
ta Anadolu mmtakasında hava tazyiki 
son 24 saat içinde 12 milimetre daha 
düşmüştür ki, bu suretle iki gün zarfın. 
da bu mmtaka!arda tazyik düşüklüğü 
20 milimetreyi bulmuştur . 

Bu yüzden Doğuanadolusunun Er -
zuı-uın çevresinden maada yerleri ile 
Karadeniz kıyı:an haric olmak üzere 

yunlun diğer yerlerine yağmur halinde 
yağ•ş olmuş ve vııkit vakit cenubu garbi 

istikametlerinden kuvvetli ı·üzgarlaı· eı· 
miştil'. Yağmur Antalya ve Silifketde 3, 
Uşak, Isparta, Turgudlu, Adana 30, Ça. 
nakkalede 25 diğer yerlerde bir ila 20 

milimetre arasındadır. 
Dül}ük tazyik hemen bütün yurdda 

hava suhunetinin bir gün evele nazaran 
mıntakalar arasında değişmek üzere 3 

ila 20 derece arasında yükselmesine se
beb olmuştur . 

Doğuanadolusundan maada yurdun 
diğer yerlerinde en düşük suhunet de • 

receleri sıfırın üstünde 2 ila 12 en yük
ıek suhunet 8 ila 22 derece araımdadır. 

En düşük derece sıfırın altında Erzurum • 
da 1, en yüksek suhunet Giresun'da 22, 
Trabzon ve Rizede 21 derecedir. 

Ankarada saat 14 de hava sıcaklığı 
10 derece kaydedilmiştir. Rüzgar ce • 
nubu garbi istikametine saniyede vasa. 
ti 9 metre süı·atle esmektedir. 

Tm·ing Kulüh kaJdırıJmı} acak 
Türkofis'ten: Türkofiste bu yıl b:ı -

şından itibaren bir turizm asasının ih
das edilmiş olması münasel:ietiyle m:\t • 
buatta çıkan yazılar arasında 28 şubat 

tarihli Akşam gazetesinde Turing kulü
bünün işlerini,1 haziranda Türkofise geçe 

ceği ve turizm işlerinin devletleştiı·ile • 

ceği şeklinde bir duyuk görülmüştür. 
Türkofiste kurulan turizm masası, 

memleketimizin turistik vaziyetini, ya -
hancı memleketlerde olan turizm mü -
nasebctlerimizi ve bu memleketleı·de tu. 

rizm faaliyet ve propagandalarını takib 
ederek Türkiye turizminin inkişafını te
mine matuf tedbirleri tesbit ve teklif 
edecektir. Bu işlerle, turizm kulübüm.in 
hususi faaliyet sahası arasında hiç bir 
münasebet yoktur. Memleketin tek ulu· 
ıal bir turizm teşekkülü olan kulüb, fay. 
dalı çalı§malarına eskisi gibi devam 
edecektir. Keyfiyet tavzih olunur. 

Tı·abzonun yumurta ihracatı 
Trabzon, 3 (A.A) - Menim mü -

said gittiğinden yumurta ürünü piyasa
ta ambalaj sandıklan ticaret odasında 

raya satılmak•adır. Yumurtalarmuzın 

en büyük ihra.; merkezi lıpanya'dır. 

Türkofisten gönderilen muhtelif yumur. 
ta ambalaj sandıklan ticaret odasında 

halka ve alakadarlara teşhir edilmekte
dir. :Ambalaj hususunda Trabzonun ya• 
yabancı memleketlerinden geri olmadı 
fı an]aşılmaktadır. Ancak kıta itibariyle 
tasnif ameliyesi yabancı örneklerde 
Heri olduğundan ihracatçrlaromz bu ci 
bete Özenmektedirler. 

Akkolay'ın konsertosunda kc:-ı 
dini gösteren Bayan Cahide hoca
sına arkadaşlık ederken de aym 
ustalığı gösterdi.. Çok beğenilen 
bu konser, bize muallimle türk mu
sikisinin kazanmakta olduğu gene 
talebesini övmek borcunu yükletti. 
Devamlı bir çalışmanın Bayan Ca
hide Yeğin'i müzikte en parJak 
bir istikbale ulaştıracağına inan -
maktayız. 

Bu konserler bitince Celal Da· 
vud Arıbal eski pehlivanlarımız
dan Kurtdereli'nin lstanbulda Ça. 
ya ile yaptığı güreş üzerine bir ko
nuşma yaptı. İki saat otuz beş da
kika süren ve Kurtdereli'nin za
feriyle biten bu güreşi Celal Da 
vud Arıbal gayet iyi ve dinleyici
lerine heyecan ve dinlemek duJ' -
gusu aşılıyarak anlattı .. Bu konUf

madan sonra Bayan Ferhunde Ul
vi Erkin piyanoda Şopen'in An • 
dante Spianto ve Polonez'ini feY· 
kalade bir muvaff akiyetle çaldı .. 
Bayanın herkesin beğendiği üstad 
kudreti, dün akşamın müzik baln
mından değerini bir kat daha ar
tırmıştır. 

Bu akşamın radyo programı 

~udur: 
19.30 - Çocuk Esirgeme ku -

rumu saati. 
19.40 - Musiki: 
K. Çeka.tovski konseri 

Ulvi Cemal: Piyano 
20.00 -Bunu biliyor mıydınız? 
20. 10 - Dans musikisi 
20.30 - Musiki: 
Orkestra musikisi (plak} 
20.50 - Haberler. 

1STA.NHUL RADYOSU 
İstanbul radyosunun bu akıam· 

ki programı şudur: 
18 - f ranızca den 

18.30- Dans musikisi ve muh
telif parçalar. 

19.30 - Haberler 
19.40 - Keman solo - Bayan 

KB.zım-
20.00 - Strobel ve Kali ve ar

kadaşları. İki piyano ve vokel Eu
vartet 

20.30 - Senfoni numara 6 
Bethoven 

21.15 - Son haberler 
21.30- Bayan Bedriye Tüzüıı. 

Radyo Caz ve Tango orkestralan. 

Aydın Halkevinde bir loplanb 
Aydm, 3 (A.A.) - Halkevinin ıın 

konferanslarından dördüncüıii okut..n 
B. Avni Deniz tarafından verilınİftİr. 

Konfenuuıtan sonra, güzel ....atlar tu· 
besi nnıaiki kolunun amatör ge~leri 
keman Ye piyano ile güzel bir konser 
verdiler. 

Ankara'ruru eski Taşhan'ı yerini yeni ve güzel Sümer Bank yapısına bırakmak 
tlzere yıkılmakta ve yavaş yavaş ortadan çekilmektedir. Dün koyduğumuz f?)tog • 
rafta .Ta§han henüz eski halinde idi. Bugünkü fotografımızda göriildüğü üzere, 
yirmi <RSrt saat içinde bu eski yapı çatı:>xru kaybetmiş ve bir yığmtr görünüşü al. 
mı~tır. Yeni Sümer Bank "Hakimiyeti Milliye" meydanına ileride alacaih çok 
güzel manzaranın bir parçasını temin etmit olacaktır. 



SAYIFA 4 

Okonomik araştırmal.a1 

Degeri dü~ürülen 
paralar <1> 

Acaba para degerinin duşüruımesi, 

ulusal okonomiye yeni genisleme ve 
artma hamlesi veriyor mu ? Denildigi 

gibi ihracat hacmi artıyor mu? 
Öyle sanıyoruz ki, pek çok knn eler 

bu sorguya hemen (evet!) diye bır kar-
111ık verecek bir tin durumunda (hale

ti ruhiye) dırlar. Bunda da bız, bir 
yanhş anlayış göriıyoruz. 

Doğru olan bir şey varsa o da, para 

değeri düşürüHınce, bazı ihracat mad

delerinin fiatları, dü:~ürulen ulusal pa

ra ölçüsü ile yukselirken, yetiriın mas

rafları henüz yeni duruma uymamış bu

lunurlar. İhracat endüstrisi, sanki kim-

1eye zarar vermeden bir artma göninü

tü verir. Gerçekte ise. yetirim unsuı:

larının payları, gerçek değerlerinden 

daha aşağı ödenmi' olurlar. Çünkü e

lişi karşılığı verilen yevmiyelerle, ilk 

• madde fiatları, çok zamanlar, yuksel • 

mekte gecikirler, mamul madde Hat

larından geri kalırlar. İhracatcının ki

rı artarken, yevmiye alanların rızıkları 

kesilmiş; iJkmadde satanların, kar et

mesi şöyle: dursun, sermayelerinden bi

le bir parçası kaşla göz arasında elle • 

rinden kaçmış olur. Çünkü ilkmadde 

satıcısı, sattığı malı tekrar elde etmek 

isteyince, yevmiyeler ve öteki yetirim 

unsuriarının fiatları da artmış bulunur

lar. İhracatçıya kredi vermiş olanlar 

ise, alacaklarını degeri düşük bir para 

ile ala ileceklerinden, onlar da serma

yelerinden bir parçasını ellerinden ka

çırmış olurlar. 

Kısaca, iscinin, ilkmadde satıcısının, 

kredi verenin satın alma güclerinden 

bir parçası ihracatçının eline geçmiı o

lur. Bu. ulusal ökonominin başlıca un

surl rın n ellerinden alınarak ihracat 

çıya bir prim verilmesi demektir. Zi

ynn ya nı;1. bu sayılan unsurlarda degil, 

ıç o onomı ıhtiyacı için çalışan endüs

tri ol! .ııoa da baş gösterir. Çunkü 

m~ ılerındc:n bir çogunun satın al. 

ma ucu azalmıştır. 

Ulu 1 ökonomiye zorla veya el ça

bu1 .,u ıle yukletilmiş olan bu prim 

yiıl..ı..n n Lutün faydaları ihracatçının 

elinde ve kar hesabında kaldıgına ina

nam , ız. Biliriz ki, ihraç edilen em

tianın çogu, yabancı ülkelere, yabancı 

aracılar eliyle sokulur. İşte ulusal ö

konomiden· koparılan, prim diyooilece

ğimiz, pa\ ın buyük parçası bu yabancı

ların kasalarına giriverir. 

Bundan başka, birdenbire genişliycn 

ft artan ıhracat, dış pazarlardaki müş

terilere eskisinden daha çok mal arzet

mek demek olduğundan ihraç edilen 

maddeJerın - şayet bu mallara olan ih

tiyaç he hangi bir sebebten dolayı art

amDJ§ ise - fiatlarını du ureceği ta 

..Udir. Yani, o kadar fedakarlıklarla 

artırıl n ıhracat, ulusal varlık için bir 
siyan, yab. ncı yokeden erle (miı t ki ) 

yabancı aracıl rm hesabına da bir kar 

plrli alır. Buna alnıan finans ve okrı

noaıi bilgini (Cari Hefferich) in dedi

ii gibi, "ulusal varlığın maddi cev • 

Mriııi bopltmak., , sözünü ya~ma et
tirmek dermek haksızlık etmemi' oluruz. 

Yakın zamanlarda değeri diışürülen 

iacilb ve amerikan paralarının, kendi 

tlha1al varlıklarındaki soysal ve ökono

mik bütün sonuçların toplu bir hesa

.. laenüs yapıJmıı değildir. Onun için 

.. denemelere muvaffak olmuş hükmü

llii .erenler acele ediyorlar. Bizim ö
Diimtbde düa eelri bir para dü!'JXU• 
ilin topla beub ve tetkikleri vardır: 

BüyWı enflasyonunda alman ihraca

tının artmasını da, Almanya hesabına 

bir kar aananlann nasıl üstün körü dü

fÜDIDÜ§ olduklarmı, bir çok ilmi araı

tırmalar bupn apaçık ortaya koymu1-

Jarclır. Almanya o enflaayon hızı için-

(1) Bu 7uıaıa bq taralı gazetemi
ain t!'Velki sayıl111ıadad»-

ULU! 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
__ _...-:! 

müstür. Kadınc ız her giın 
dayak yer, kocası kızdı ı zam n 
ta\ an ar ~ına veya abdesthan ye h 
dermiş. Kadmcagız hamıle oldugu a• 
man Hofeld onu, sırtında yalnız ır 

gömlekle döşemenin ı.istünde y tm a 
mecbur etmiştir. Hofeld ek eriya karı• 
sını "hazırol., vaziyetinde tutar ve ken• 
disi de yatarmış. Kadıncagız ufak bır 
hareket yapınca onu kırbada dogennıt
Bu 13rtlar altında çocukların nasıl ya· 
şadıkları tasavvur olunabilir. 

Bitaraf İsviçre de silahlanıyor 
İsviçrede askerlik müddetinin uza

tılmasına dair olan yasa 28 eyliılde fe
deral meclisler tarafından kabul edil
mişti. Komünist partisi bu yasanın 

ulusun da kabulüne arzolunmasını ıs

tediğinden, 25 şubatta yapılan referan
dumda, İsviçre ulusu 431.902 reye kar
şı 506.845 reyle, yani 74.943 reylik bir 
ekseriyetle bu yasayı kabul etmi§tir. 

Bu y-.ni yasa mucibince piyade ve 
istihkam sınıfları için hizmet miıddeti 

65 günden 90 güne, topçu ve tayyareci 
sınıfları için 75 günden 90 güne ve sü
vari sınıfı için de 90 günden 104 güne 
çıkarılmıştır. Yardımcı ktıaların hiz -
met müddeti eskıden oldugu gibi gene 
60 giın olarak kalma'lttadır. Bu yasa, as
kerin daha iyi talim görmesi suretile 
ordunun degerinin artması ve böylece 
de İsviçrenin bitaraflıgının daima tesir
li olması amacını güdmektedir. 

Yasa, federal meclislerde nis eten 

düşük bir çokluk kazanabilmiıtir. Ko

münist partisile sosyalist partinin bü

yük bir parçası ,yasanın kabul edilme

mesi yolunda epiy çarpışmışlardı. Bun

lar. gelecek savaslar bilhası;a havada 

yapılacagına göre askerlik m.ıddetinin 

uzatılmasının bir faydası olmıyacağını 

ileri sürüyorladı. Bundan b3şka seçim 
esnasında ülke içinde faal bir anti mi -
litarist propaganda da yapılmıştı. 

Öte yandan birçok köylülere ve bil
hassa roman kantonlardaki bağcılar an
anevi yurdseverliklerine ragmen, esa -
sen güç olan durumlarını büsbutün va
himleştirmen bazı vergiler yüzünden 
doğan ho§flutsuzluklarını bu vesile ile 
hükumete göstermek iıtemişlerdi. 

Ve nihayet saylavların bir kısmı, ül
ktnin geçirmekte olduğu kriz esnasın-

da yeni yasa yüzünden hiç yerinde ol • 
mayan bir takmı yeni ydkler çıkacağı
nı düşünmekte idi. 

Bu güçlüklere ragmen İsviçre ulu -

sunun ekseriyeti, ulu!;al orduyu pekiş -

tirmek gerekliğini takdir etti. Bu jse 

hükumet ve parlamento için bir kazanc 

ve ulusun hoşnudsuzluğunu anti mili -

tarist bakımlardan k ıllanmak istiyen -

ler için ise bir muva fa!,iyetsizliktir. 

Katolik kantonların çoğu da müfrit 
sol cenahla bi 1 • o' . uşlardır. 

Buna kar ı, sosy, .ı ... min büyük mer

kezlerinden biri olan Zürih'de sosya -

Ji:.tlerin komiinistleı dm ayrılın~sı do -

layısile ulusal korum taraftarları ka -

unmışlardır. Cenevre kantonunda sos

V'llist partisi bütün gayretlerine rağ -

men ya a 14.521 reye ktırsı 19.'"2 re-yle 

9• J--1....._. ...... .. ,. 
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de genişleıen ihracatıyla (ki bu da 
zanla mukayyet olmuştur) uiusal co-

herini yabancılara bedava ol:ırak kapt r. 
mrştı. Bu noktaya ilerde d" neceğiz. 

* • 
Şu di} agramlar (2) ve rakamlar, pa

ra d eri di ürülmekle ih acat hacminin 
art~ mış oldu., unu E,Ö~teı ir: 

İhracatın altın o.çüsü ile değ-.r"ni 
gösterir oıyagram: 

(1929 ihracatı 100 kabul edilmiftir.) 
Yukardalri diyagr\mda göru!düğU 

(2) Rakamlar: .. Cbambr• ti. Com

'""n..ı Internationale,, dan alınmınır. 

kabul edilmiştir. En büyük yüzde nis
betleri Türgovi, Şafhuz, Glaris, Zürih, 
Solör, Tesen ve Cenevrede kaydedil • 
miştir. Rey verebileceklerin yüzde sek
seni reylerini kullanmışlardır. 

A' rupa gazetelt>rinin 

diişfüuliikleri 
• 'an gazetesi, bu meseleye tahsıs et

tiği baş yazıda §oy le diyor: 

•• .İsviçre ulusunun cevabı kat'i -

dir: O, hürriyet ve istiklalini korumaga 

azmetmiştir; kendine karşı yapacagı bu 

ödevin (va ifenin) g rektirdigi ft>da -

karhkları da yapmağa karar vermiştir. 
Heferandumun sonucları ona eref ve -

··cek mahiyettediı ve İsviçrenin örn k 

olarak gösterilebilecek bir siyasal ol -

g..ın!ııkta oldugunu ispat eder. 

•.•. Makul düşünen hiç bir kiınse 
lsviçrcnin askeri bir ıhtirasa maglub 
olduguna, korumunun ihtiyaclarını ge -
çcn bir silahlanmaya sürüklendiğine i -
na'lmaz. 

• . • Çarpıştığı bütün güçlük:ere ve 
o'llu.t.la:-·nda.d buti.ın yijklf're ra6 n ·en 

.. sl erlik miıddetinin UT<ttıi:r.;;ısını \C Lu 
_..~izden çıkacak fed<>kjrı .klrrı ka :.ı .ıl e

clen bu ulus vazif.:sini müdpık oldııju
mı isb:ıt t:tmişı ha\imıyc:tin len ve !.dk
lı.1rmdan gurur duyım hiır bir ülke ola
rak kalma;a layik olduğunu göstermiş-

tır. Ayni zamanda, kurtulma
0

a kat'iyen 
azmetmiş hir demokrasinin kendi ken -

d ni kurtaı a' il-.cegini de isbat etmiştir. 

Erıtra11sijaıı ga.&etesı de şunları ya -
zıyor: 

hviçrede demokraı.i bir defa daha 

acuna bir örnek verdi. Bir defa daha, 

İsviçr" ulusu ehemmiyetli biı nı sele 

için d\)ğru ve saglam bir karar veı-li 

••• İsviçre zaten t.ıyyarecilığin in -

kişaf ettirmek, ordusunu motorlaştır -

mak ve alman sınırları üzerinde yapıl,ı

cak tahkimatı etüd et:Tıek için a~n fe

dakarlıklar altına girınısti. Onun içm, 

s çimin siyasal ehemmıyeti daha iy: an-

asılır. 

İıtvicreliler bitaraflıklarını konımzk 

.~tedıklerini, fakat bunu 1914 de belçi

kanın ) antıgı gibi, yani g~re kirsr 

;:.:ıvaşa g· rek ve saldııganın (mü.eca

•ızin) 1 ar ısına dıkilef<"k korumak ;ste

t- inde olcıuklarını göstcıd,ler. 

Onlar, andla§malara b •tc.ı "lmcsi gr

ı~k olan saygıyı uııutnı .. ,, cliJi) en u • 

lı:slara ' öylece çok guı'."cl bir Jers ver -

mıs erdir. 

1;:bi 1929 yılı ipucu olarak ele alınmıt 
ve o yılın ihracat değeri (100) olarak 
onan-ıışt1r. Gene görülüyor ki 1934 ha
ziranında ihracat değeri 1929 yılında.. 

kine nisbetle: 

B. Amerika ihracatı yüzde 23,8 e 
dusmustuı. 

B B t nya ıhracatı yuzde 32,7 ye 
duşmu .ur. 

Japon anın ihracatı yüzde 36,8 e 
dü~.,uştiır. 

Alt n b oku denilen ü l:elerin ihra
catı ise yü ... de 37,3 e düşm· ., .. e de y ni

den bir yül:se'.ır.e ele ka; dey :emiştir. 

Denilecek ki, il· acatın cle.,erini al
tın ölçüsü ile gostermek do.,,ru de.,il -

dir. Çiınkü bu maddenin de~gri de oy • 
naktır; bu son yıllarda altının de., ri 
yahıız çeşidli ü)kelerin paralarına ol

çerek de~il, belki bellibaşb eşya fiat
larma nisbetle de artmıştır. Pekali, 
öyle ise ihracatın hacmini ele alalım: 

Gene l 929 esaa tutulursa, 1933 yılı 

aoııunda. B. :Bri•anya ihracatı 1*ndan 

'Kı \ DLl l KLAR 

Tayyareden atlıyarak 
intihar eden gene kızlar 

Geçenlerde iki genç ve güzel kt;:ın 
tayyareden atlıyarak öldüklerini a1ans 
haberi olarak yazmıştık. İngilterede 
Rumford polis amiri •arafından yapı • 
lan tahkikatın sonunda ,bu iki kard !§İn 
nni bir delirme neticesi intihar ettikle
ri bildirilmişti. 

Gene kızların bıraktıkları mektup
ta ise, bunlardan birinin Etna dağı ka
zaı;nda ölen İngiliz tayyare zabitlerin -
den birisini sevdigi, nişanlı olan bu za. 
lıitin kendisine nişaniısından ayrılma
gı vadettigi halde ayrılmadığı, onun i · 
çin iki kardeşin beraberce inthara ka • 
rar verdikleri anlaşılmaktadır. 

Kızlarım öliime mahkôm eden 
ana le baba 

Frankfurt'ta çok acayib bir davanın 
görulmesine başlanmıştır. Suçlular Hil
degard adlı bir gene kızın annesi, baba
sı ve kız l.ardeşidir. Bunlar Hildegar • 
d'ı 5 ilk kanunda Mayn nehrine atmış
lar, kızcagız akıntının tesirile sürükle
ner~k bir köprünün ayağına takılmı,, 

böylece kurtularak çocukları koruyan 
bir' teşkilata sq,,ınmıştır. 

Bu hadise, cinayet tarihinde görül
miış degildir. Çünkü yeryüzünde, aile
ce toplanıpta kızlarının ölmesini karar
laştıran insanlar bulunmasını kimsenin 
havsalası almamaktadır. 

Hildegard'ın babası olan Vilhelm 
Hofeld 1886 da doğmuştur. Eskiden de
miryolu işçisi olan bu adam tekaüd e
dilmiş ve kendisine 75 mark maq bai
lanmıştır. Bu adam 14 yaşında iken h
koçya'da hayvan yetiştiren bir kadınla 
tan ışmış, Almanya"yı terkederek İ&k~ 
ya'ya gidip bu kadınla 3 yıl beraber ya
şamıştır. Sonradan yaralanarak Alman
yaya dönmüş ve babası tekrar lngiltere
ye gitmesine izin vermemiştir. Bunun 
ü erine Hofeld demiryolu işçisi olmuı, 
daha sonra da askerliğini yapmıştır. 

!skoçyalı kadın. Hofeld askerliğini yap
tı~ı miıddetçe kendisini ziyaret etmit
tir. Bu münasebet günün birinde kesi
livermiştir. Askerliğini bitiren Hofeld 
de yeniden demiryolu işçiliği yapma • 
ğa ba lamıştır. 

Buyuk savaş patlayınca Hofeld de 

yeniden asker olmuştur. Fakat aıokerli

gi esnasında daima ceza gormüf, bir 

de a da asabiye doktorları tarafından 

muayene edilmiş, nihayet 1918 de ter

his olunmuştur. 1916 da Hofeld'in ilk 

karısı ölmüş. onun üzerine timdi kendi

si ile beraber muhakeme edilen Minna 
Hr'1n ile evlenmiştir. 

i•• , . 
8• 

,,. 

Her fırsatta babalarından dayak yi· 
yen, yemeksiz kalan, ceza olıun diye 
hapsedilen bu çocuklar, babalarından 

çok kortkuyorlarmış. Mektebten çıkar 

çıkmaz eve geliyorlarmış. Birkaç daki· 
ka gecikseler babaları onlara birçok 
cezalar tertib ediyormuş. 

Kızların büyüğü olan ve ölüme mah· 
kfun edilen Hildegard akıllı bir kız • 
dır ve babasının yanında geçirdigi ha· 
yattan çok azab duymuştur. 14 yaşında 
iken babası onu hizmetçi olarak bir ai· 
lenin yanına yerleştirmiştir. Fakat ora
da yolsuz bir takım itler yaptıgından 

koğulmU§tur. Bunun üzerine fena hal· 
de kızan t.baıı, kızına elbiaclerini çı
karttırmıto önünde diz çöktünnüt ve 
fer.yadlarının duyulmamaıı için ağzını 

da bağladıktan sonra .kırbaçla dövmüş • 
tür. Ondan sonra kızcağız tavan araaına 
bapacdilmiı ve sekiz gün müddetle ken• 
disine yalnız su ve ekmek verilmiştir . 

Hakimler on saat müzakareden ıon 
ra muhakemeyi başka bir güne bırak 

mıştır. 

Çin Hiııdistanında bir kanun 

Laos"da kocalarını aldatan kadınlar 
hakkında çok tuhaf bir kanun tatbik e • 

dilmektedir. 

Bir koca ilk defa olarak karısını l 
1ıkı ile beraber yakalarea, ifık bir para 
cezaıı vermektedir. İkinci yllkalanııta, 
ayni para cezuı kadından ahmnaktadır. 
Fakat kadın gene uelanmayıp da yeni· 

den kocası aldatır ve yakalanırsa, 

bu 1efer para cezasını aldatılan koca ö

demektedir. Kanunun maddeai f(>yle di· 
yor: "Çünkü üçüncü defa aldatılan bir 

koca ya pek abdaldır yahud da bu işe 
gönül rızasile katlanıyor demektir.,, 

Mesleğini terkeden ta}}&re 
pilotu 

lngiltereden Fransaya geçen bı. 

tayyareden düşen altın külçeleri, Fran· 

sada bulunmuş ve Londraya gönderil • 

mişti. Bu tayyareyi idare eden, Kirton 

adlı lbir ingiliz pilotu idi. Bu işten kur· 

tulduktan 1ıe>nra rahat edeceğini sanan 

zavallı pilotun kullandığı tayyareden, 

bu sefer de iki ıcnc kız athyarak inti • 

bar etmiılerdir. Kirton, başına ıelen bu 

iki kazadan ıonra, taliinin tersine dön· 

düğünü dütünerek pilotluğu bırakmaga 

lı:arar vermiştir. 

&. t--------4--------_... __ _;:ı1ıır9--+---------!..----+ 
....... ~~ 

,. _______ _......__~_," 
..... 

~ ::! ..... ..... 

yüzde 38,5, B. Amerika ihracatı ytizde 
47,5, altın blokununlri ise yalnu yiizde 
31 bir düşüklük göstermiftir. 1934 ha

ziranından sonra altın bloku ihracat 

hacminin, hatta, arttığını ve diifiilıl~ 
ğün yüzde 28,l e indiğini de kaydede

lim. 

Yalnız Japonyanın ihracat hacmi ay· 

rı bir yol tutmuştur. 1929 yılında öte· 

kılcrle beraber diışmüş olan japon ibra • 

cat hacmi, 930 ve 931 yılları arasında 

hafif bir genişlik göstumiı ve 931 yı

hndan sonra ise yüka.elmektc devam 

eylemiftir. 1934 yılı ilkteşrininde ja

pon ihracat hacmi, 1929 yılına niebetle 

yiızdıc 20 de artımıı aJi. 

Japon llancatmm .,......,m bir pa

ra dmııpiapıdlll ileri aclmldlllni, bel

lri japon lbaomi yapıaınm lsel biçJ
minden stic al«himı bu .ta iyi anlatmallı

tadır. 

Bu a&yledıiklerlmlsi -de bir di.yagram-

la llieterelim : 
Yukardan rakam ve diyagramlarla, para 

değeri düfürilmeainin ihracat 2.rtınl'" 

masiyle bir tutulamıyacağını açık ola• 

rak göstermeğe çalıştık. 

Bundan aonraki yazılarımızda para 

öttğri düprillmeainin ortaya ç ' .. r ı

ğı ve ç&arabileceği f>atka problemler 

iltiiJıdc 41itünecc&iz. 
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Evlerimizi kuı·ark en~ Karışık duyuklar 
B ---

. loyd Corc işe çağrıldı 

I 

ltal) a - l'. ugoısla V) a gerginliği 
azahyornıu!J 

ileri~iııi düşünelim 

nıı, çağrlmadı mı? 
!be ~ndra, 3 (A.A.) - Ulusal hükQ • 
llti tin, B. Loyd Con:'u kendisiyle işbir. 
lııaı;e çağırmış olması, bu haI'eketi fev· 
Pa 

1 
~e manidar gören ingiliz 11yasal 

Ilı \_aınanter mahfillerinde tekzib edil • 

Roma, 3 - 1tıalya ile Yugoslavya 
arasmdaki müanaebetlerde oldukça sa
rih bir surette görülmiye başlıyan dü-

D ha g ne yaşta iken bir arsa sahibi 
olmasını ve bunun üzerine de kerdine 
ki.ıçı.icı.ik bir ev kurmasını kim istemez ı 
Ancak, boyle bir ev yapmak Lktidacında 
olan bir kim e kaç odaya ihtiyacı ola -
(';:! mı ve uzerinden yıllar geç ikten 

du acagı evın parası 11 da a ola, te • 
min edebilir; gelirinin azaldıgı yaslı • 
lıg.nda da yaşayışına bir destek kazan
mış olur. 

zelme eseri, yan resmi Ciornale Dital. 
ya gazetes.i tarafından şu suretle tefsir 
edilmekedir : 

Yukardaki düşi.ınc~lerimize uygun 
g len bu biçim bir ev planını neşred• • 

e,..tedir. 

•o ~ç aydanberidir, eski başbakan, öko. 
ınık maı· .... ' ı ve ıoyaal karışıklığa kartı 

11Udetıi ta · 1 '° rız erde bulunmakta ve öko • .. :nin devletçe idareıine dair geniı, 
ted' t gayet genel planlar teklif etmek • 

ır. 

Hükum · · . aı t . etın muracaatı hem bır aay. 
Ça .. serı, hem de söylediklerini yapmıya 
uı gırına gibi görülüyor. Zira Loyd Corc 

usa1 k b" te k' a ınenin yavaşlığına karşı acı 
rı ıdl . 

hal erındcn sonra, şimdiye kadar mu-
faa;.fet :ıarıannda devam edegelen bir 

01 b
1!~tı durdurmak için bu bir imtihan 

a ılır. 

lloJivya - Paraguay !4B"aşı 
her~ sompsiyon, 3 (A.A.) - Erkanı 

İki devlet arasında şimdi yeni bir 
çağ açılını§ oldugundan bahsedilebılir 

ve bu yeni çağa aarih bir mahiyet ve. 
rec.ek bazı tezahürler beklemek gerek
tir. Böyle bir inkişaf, e~şe içinde bu
hınan A vrupanın en tehlikeli bir mın
takaaında, barıfın istikrarına doğru 

müsbet bir adım olacaktır.,, 

ltal) a - } .. ı·aıı:;a yakıııla~ma .. ı 
Milano, 3 (A.A.) - Milano ticaret 

odasının 50 inci yıldönumiı dolayısile 

aöylediği nutukta, Franşa büyük elçiai 
Kont dö Şambrön uluslann ticari mü
nasebetlerinden bahsederek, bunların 

her zaman, iıtenilen Ahenkte devam et. 

mediğini söylemiştir. Evin :J(JJCaktan görüntlşli. 

O t kat: 

13 - Koridor, 14 - Çalışma od ı, 

15 - Oturma ve ye~k odası, 16 - Ço

ruk ve yatak odası, 17 - Karı ve kocıı

nrn y tak odası, 18 - Mmf lı: (ılcr e 
J:ızmet i odası) 

Gunun birinde h r ı' i kat da tc 

le tarafın lan kull.ını dıb am n, u 

dairedekı mutfak ıse hızmetçi veya m • 

bıyeden verilen bir bildiride: Para. 
Pıl!i k he 1 Yılarında bir düşman kolunu im-
•le etti~, ~irçok esir aldık ve levazım 
rı gcçırdık denildikten sonra, düşma
~ ın da VilJamontes istikametine dog~ru •e ., 

İtalya - Fransa münasebetlerinde, 

birleştirecek şeyleri arayıp anlaşmazlık 

çıkaracak her şeyden kaçınmak gerek
tir. 

Elçi, her iki memleketin para &ıya.. 
sası, mukavelelerin dcgcri ve malların 

keyfiyeti bakımından birleştikleri nok· 

talan göstermiştir. Ne Fransa ne de 
İtalya istif fazlalığından doğan ökono
mik karışıklıktan mesul değillerdir. 

sonra da kendi durumunun ne degıtik
lik'er geçireceğini önceden keatiremez. 
Bu gibi kimaelerin, yapacakları ıv, iyi
aimi, ne pek büyük ve ne de ileride ço
hık çocuk aahi!bi bir aile olunca, kcrıa· 
rına, kötesine, huyuna ve havasına alış· 

yoruz. Bu pl&na gore yapılacak olan ev, 
hem tek aile tarafından kullanılabilecek 

hem de alt kattaki holde bir dıvar örii
lerc-k ayrı bir kapı açılmak ıuretilc yu
karda, alt kattan büsbütün ayrı bir a -

<tfir od ına çevrılecek ve yan}ana o • 

lan odalar oturma ve yatak odası ola -

rak kullanılabilecektir. Evden zıyade 

villa demek daha dogru olacak olan bu 

\ apıdaki holün girip çıkm. durumu 

bakımından olan kusurunu da yatak o· 

dalarının patırdı ve gürı.il tuden uzak 

oluşu ortmcktedir. Bunu da bir yana 

bırakalım, yıllar ilerleyınce çoluk ço -

cuğun büyünıesi hatta bazılarının evli. 

lik çağına girmesi üzerine aile alt katı, 

yetipniş deJikanlr veya gelinlik kız -

!arına bırakarak küsük çocuklarıle u t 

kata çekilebilirler. Hasılı birçok ıhtı • 

mallere ıörc çok kullanışlı bır tcrtıpt 

dir • 

kte olduğu ilave edilmektedir. 

lllgiJi· ı · ı ·· . . . " ıra"rnın c u~nu·nıcl!!ı u:ın 
da londra, 3 (A.A.) - İngiliz lirasının 

ha sona ermediği sanılan düşüşünü 
tef · 

partman meydana gelecektir. Buna gö
ı e ayrı ayrı katlarda oturanlar bodrum 
ve bahçe merdivenlerini manisiz kulla
rıabilecektir. Alt katta mutfak ve ban 

Str eden bazı mühim maliyeciler, in • 
til' ıı; fransız ve amerikan makamları 
arasında . . 1 . . k . . 

Roman) adaki tiirk azlıkları o· 
rumu eJçimiz)e ronıeıı hakan

ları ara~mtla göriişülü)or 

Bükreş, 3 (A.A.) - Başbakan, içe

riişler ve ziraat bakanları ve Türkiye 
elçisi bir konferans halinde toplanarak 
türklerin muhacereti meselesini tetkik 

etmişlerdir. 

.. yoau ile birlikte tek ailelik üç odalı ga
yet geniş ve ferah bir daire kazanılıyor. 
Oıt katta iae, gene mutfak ve banyoau 
ıle gayet ruyonel bir daire yapılnut o • 

ıstınare ere gırışme ıçın, za -

llıanın hassatan muvafık bulunduğu dü. 
ıurıu .. ünd a· l D ı k · · · · 1 :ı e ır er. ur u temını ıçın o -
dugu 

. takdirde yanda kalacak olan bu 
toru ınel k b" . 
d 

• er, ancak am ıyo pıyasasın. 
tık" 1 r mi müdahaleler arasında bir dli-

aerı b l u unmaeını gösterecek olursa, mu-

"•ffak olmak ihtimalleri pek ziyadedir. 

\'C altm çıkarılması 
menedilecek 

Vaşington, 3 (A.A.) - Saylavlar 
ırıec]j · • • •. • • 
~ sı para ışlerı encumenı reısı d .. mok-

Türkiye elçisi, kültür ve mezheb ba 
kanlariyle Romanyadaki türk mekteb

leri sorumun görüşmüştür. 

f , t•çte toplanacak oJan 
izciler kongre"i 

.ıyor. 

Aıt kat: 
•t ıaylav Somersı paranın dl'P,erinı 

ilrtt k · · "d h k ıçın yenı en are ete geçe • 
C • s ile altından hatt:.ı ulusldr«• ıı. 

1 
mu nelnt için d hi, dışarıya çıkarıl -

ına.ı 
1 

1 t m men yasak eden ve b • su • 
'tle r lan her türlü maden esasından 

1 tıran bir lfiyiha hazırlamakta ol. 
d )•ı 

' ·ı "rrnistir, 

Stokholm, 3 (A.A.) - 1svec izcıle· 

rinin buyuk hamisi ~lan Prens Güstav 

Adolf, Stokholm'da gelecek temmuz, 

agustos ayları içerisinde toplanacak 
izciler kongresi hakkında matbuata 
tafsilat vermişt ·r. lngaroe'de toplana

cak olan bu kon reye 42 m· · telif mem. 

leketlere mensub 5.000 ize" • 'lk ede
cek ve Lord B den Po\ ~L orada ha

zır bulunacaktır. Bu i :i ay zarfında 
fransızca, İngilizce ve almanca olarak 
bir izci gazeteci ne rcdilecektir. 

1 - Camekln, 2 - Hol, 3 - A.pte· 
.sane, 4 - kiler (banyo yapılabilir), 5 
- Servis, 6 - Mutlak, 7 - Çalışma o
dası, 8 - Oturma odası, 9 - Yemek o
dası (lüzumunda yatak odası), 10 - y,.. 
randa, 11 - Garaj, 12 - Depo, (Holde 

örülecek bir dıvar ve kapı ile üst kat· 
tan ayrı bir dalre yapı/abılir.) 

)). ~ 11 l rikaı.;;nıa gi>mlerilf•n 

itah an o-ıfrleri 
l'oe - ~ 

ı. <>ına, 3 (A.A.) - 534 neferle 76 za
oıt U 

u;.r yuvasını bırakıp başkasını aramak 
mecburiyetinde kalacak kadar dar ve 
küçük olmamalıdır. 

~ ' ogu Afrikaya yollanmak fü:ere, aa-
) ~ le zımı ve otomobillerle Mesina'-

t
a Yollanmıştır. Palermo'dan da 29 unu . 

ht J> Y de livasının erkanıharbiyesile 

Bir Bayana kiralık• 
oda 

ilerisini gören zekı bir kim&e, riaha 
batlangıçta ihtiyatlı davranarak, kurdu
racağı evin, bir katını icabında kir..va 
verebilecek: ve liiauın görünce de her iki 
:katı birleıtirerelr tek bir yuva haline 
aokabllecelr biçimde tertib etmelidir. 
Böyle hareket edince, gençliğinde kur-

d rab r, general Boscardi'nin kuman
~sında c1 ha başka müfrezeler, Meıi-

' g lmişlerdir. 

Aile yanında tek bir Bayana 
bir oda kiralıktır. 3956 ya tele· 
fon edilmesi. 1-799 

~ 
~/,\ıj', .. Tfrika: 15 _ ~ı rommıı 

S~ Michele'nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

~ geçmeden Maremma'nın azılı köpeği 
diılcr~~rbarossa bile yeni gelen arkadaşına 
~1?1• göstermekten vazgeçti. Bu köpek 
"- Öld·~kı Yıl mesud bir hayat sürdükten son
' U ve şimdi öteki köpeklerimle beraber 

b~§ıklann altında yatmaktadır. 
~~~ ~~peğe, sevgi ve sabır göstererek ve 
~Ü 1• ogrenmek için iyi çalıştığı zamanlar 
lidd vı vererek, hemen her şey öğertilebilir. 
~it tt k~llanmaymız. Akıllı bir köpeği döv
"1 lahıbi için ayıptır. Zaten bu, psikolojik 
~~tır. Bunu söyledikten sonra müsa
% b~live edeyim kf, henüz ne yaptıkla
"' lloıır Yen çocuklara dayak atıldığı hal· 
"-hı nı alan onlar nasıl dövülmezlene, '"i· 
~·- i U&feret,, in ana kurallarını bilmemez
~~ ler· ·d :'.'"' da ... 1 gı en yaramu köpekler de ara sı· 
bh-~~a hak kazanırlar. Birçok köpeklerin 
~kt ıf eti öğrendikten sonra bunu göster • 
1-ht:.n büyijk bir zevk duyduklarını bilmek
~~-? kendi köpeklerime hiç bir marifet 
~Jr: edinı. Fakat bir sirkte marifet yap -

. P-1rfJJr ""- ""~~._ ~~=n '".,_ .. _ .•.• ,.., ~,.,..,__ 

haysiyet kırıcı bir şeydir. Bununla beraber 
bu marifetli köpekler sahiplerine para ka -
zandınnaları yüzünden hemen her vakit iyi 
bakıldıkları için, hayvanat bahçelerinde ya· 
şıyan yabani ve talisiz hayvan kardeşlerine 
göre çok daha gönençli bir ömür sürerler. 
Bir köpek hastalandığı z~ h~en hem~ 
herşeye hatti ıstıraplı bır amelıyeye bıle 
katlarur: ancak ona tatlı, fakat kat'i bir tavır
la bunun yapılması gerektiğini anlatmak 
şart ile. 

Sakın bir köpeği yemek yemeğe zorlama
yınız. Çünkü insiyakı ona - aç kalırsa çok 
daha iyi olacağmı için • yemekten kaçınma
sı emretse bile o size bot görünmek için 
gene yiyecektir. Köpeğinh yemek yemezse 
telaş etmeyiniz, köpekler de, mini mini ço -
cuklar gibi, yemek yememiş olmaktan baş
ka bir kusur i§lemiş olmaksızın, birkaç gün 
gıdasız durabilirler. Köpek acıya büyük bir 
cesaretle katlanabilir, ama sizin ona çok acı· 
dığmızı anlatmanız da, şüphesiz hoşuna gi-
der. Köpekleri sevenlere, onların düşünüldü
ğünden daha az duygulu olduklarını söyler
sem belki biraz teselli duyarlar. Mutlak bir 
sebeb olmadıkça hasta bir köpeği rahatsız 
etmeyiniz. Sizin bu vakitsiz müdahaleniz, ta
biatin yapmakta olduğu iyileştirme işi
ni güçleştirmekten başak br şeye yaramaz. 
Bütün hayvanlar, hasta oldukları veya öle -
- .. 1.l .. r: •• .,.a,jt t!'~h:,t bfrakılmalannı isterler. 

Fakat bir köpeğin hayatı o kadar kısadır, ki 
hepimiz kaybettiğimiz böyle bir dostun ma
temini tutmuşuzdur. Onu bahçenin ağaçla . 
nndan birinin altındaki mezarına yerleştir • 
diğiniz zaman ilk hareketiniz ve ilk sözleri
niz, bundan sonra hiç bir zaman başka bir 
köpeğiniz olmıyacağına yemin etmek olur; 
hiç bir köpeğin onun yerini tutamıyacağını, 
başka hiç bir köpeğin sizin için ölen kadar 
sevgili olamıyacağım düşünürsünüz. Fakat 
aldanıyorsunuz, bizim sevdiğimiz bir köpek 
değil, sadece köpektir. Onların hepsi aşağı 
yukarı biribirlerine benezrler, hepsi sizi sev
meğe ve tarafınızdan sevilmeğe hazırdırlar. 
Hepsi, Tannnın yarattığı mahlfıkların en 
çok sevilmeğe layik olanı ve manevi bakım-
dan, en olgunudur. Ölen dostunuzu layik ol
duğu gibi sevdiğiniz halde gene, kendinize 
başt.:asmı tedarik etmeden duramıyacağım
zı mı anladınız? O da öteki gibi sizden ayrı . 
lacaktır. Çünkü Tanrmm sevdikleri gene yaş-
lannda ölürler. Ölilmü yaklaşınca size bura
da söyliyeceklerimi hatırlayınız: yüreği 
duygulu doktorunuzdan, köpeğinizin hissini 
iptal ederek acısız bir ölümle öldürmesini 
istemeyiniz. Bu acısız degil, ıstıraplı bir ö -
lümdür. Köpekler ekseri) a, bu gazlerin ve 
bu ilaçların öldürücü tesirine ~o!{ dayanırlar. 
Bir insanı öldürebilecek kadar ilac bir köpe
ği bitmek ve tükenmek bilmez, tiirlü acılar 
içinde ve bu acıları çektire çektire yaşata -

u: 

bilir. Ben, bu işleri görmüş ve yapmış 
bir adam olduğum ıçın ne söylediğimi 
biliyorum. Bence, bu gibi halJerde ya
pılacak şey şudur: köpekleri seven bir 
dostunuzdan, ihtiyar köpeğinizi bahçeye gö
türerek kendisine bir kemik vermesini ve o 
kemiği kemirirken kulağına bir kurşun sık
masını isteyiniz; bu ölüm anidir ve acısız -
dır; hayat, üzerine üflenilmiş bir mum gibi 
sönüverir. Ben birçok ihtiyar köpekleri bu 
şekilde kendi elimle öldiirdüm. Onların hep
si Materita'daki servilerin dibinde gömülü
dürler ve mezarlarının üstünde eski bir mer
mer direk dikilidir. Bunların arasında, tali • 
in bütün bir ülkeye, benim ülkeme sahih kıl
dığı sevimli bir kadına (1) tam on iki yıl sa
dık bir dost olmuş olan başka bir köpek de 
yatar. 

Ne yazık ki kader deniJen şey, bütün 
hayvanların sevilmebe en layık olanını en 
kcnmnç ha~talı -b; 1-uduzla karşı karşıya 
bırakmı tır. 

Ben, Pas tör enstitüsünde, fenle bu has • 
tahğın mikrobu arasındaki uzun ve kararsı.s 
savaşın ilk safhalarının seyircisi olduğum 
gibi, son zaferi de gözlerimle gördüm. Bu iş 
pahalıya, bir sürü köpeğin ve belki birkaç da 
insanın hayatına mal oldu. H .... talıgı kap • 
mış köpekJerin acılarını, elimden geldıgı ka-

(1) lsveç kırali~esi 
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Ağaç sevenler 
okusun! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zamanıdır 
Alacağınız fidanların şaşmadan tutmasını isterse

niz Ankara'da yetiştirilen fidanlardan alınız. 
Orman çiftliği fidanlıklarında her yaşta ve boyda: 

ÇAM 
MAZI 

AKÇAAGAÇ 
DIŞ BUDAK 

GLADİÇYA 

KATALPA 
AKASYA 

GÜL AKASYA VE SAİR HER ÇEŞİT Fİ
DANLAR VARDIR. 

Fidanlar sağlam, büyük ve ucuzdur. 
Fiatlar: 20 kuruştan 2 liraya kadardır. 
Ankara Orman çiftliğine müracaat edinız. 
Telefonlar: 

Orman Çiftliği 1824 
Satış yerleri 3755 - 3680 - 3576 - 3633. 

1-826 

Isatanbu•: Deniz l..evazım 
satın alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 18.400 lira olan 11500 metre elbi
selik Kirpas kumaş 21 Mart 1935 perşembe günü saat 15 de 
Kasımpasada komisyon binasında kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesi ve örneğ-i komisyonda görü -
lebilir. Muvakkat teminatı 1380 liradır. İsteklilerin teklif 
mektuplarım 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. cü maddele:
rinde yazrh belgelerle birlikte belli saatten bir saatten ön-
ce komisyon reisliğine vermeleri (1052/488) 1-837 

• • 
uı ı 2 lira ı 4 kuı. nş bedeli keşifli fenni ınetbaha inşaatı 

kapalı azrf usuliyle ve 20 gün müddetle münakasaya vaze
dilmistir. Taliplerin evvel emirde yüzde 7,5 kuruş üzerin -
den teminat akçesi veya banka mektubu ibraz ve evsafı 
kanuniyeyi haiz olduklarına dair ehliyetname ibraz etme • 
leri. İhale 13 mart 1935 carşamba günü saat 14 de Bele -
diye encümeni huzurunda yapılacaktır. Muayyen gün ve 
saatten evvel teklifnamelerini bir makbuz mukabilinde be
ledi\·,, muhasebesine tevdi etme1 Pri ilan olunur. (1070 495) 

Gerze aıötli~t· ınalık(•nıe· 
sinden: 

Gc:.rzenin Çarşr mahallesin
den öli.i Hatipzade İzzet Efendi 
vere::;esinden Hacr Süleyman E • 
fendi karısr Esme.H. ve rüfeka
larr vekilleri Avukat izzet Bey 
ile Çarşı mahallesinden Hacı 

Süleyman Efendi krzr Zehra ve 

rüfekalarile Ankarada otopos 
şirketi garajında u,,ta başı Bedri 
Efendı ve mumaiieyh nezdinde 

Tahir Efendi oğlu Niyazi ve 
Tahir Efendi karısr Emine ve 
Tahir rlfendi kızı Şevkiye Ha
nrmlar aralarrnda tekevvün eden 
Gerzenin Çarşı mahallesinde va· 
ki bir Lab hanenin te'rik ve tak

simi clavasmm muhakemesinde: 
Müddea :ıleyhlerden Ankarada 

bulunan Bedri efendi ve Tahir 
Efendi karısı Emine ve oğlu 

Niyazi ve kızı Şevkiye Hanım

lar namlarına tebliğ ettirilmek 
üzere Ankara tebligat adliye mü
düriyetine gönderilen davetiye
leri zahrma yukarda gösterilen 

adreste bulunmadrklar ı mübaşi

rin meşı uhatından analşrlmış ve 

davacılar vekili İzzet Bey ika
metgahları meçhul b:.ılunanlara 

ilanen tehl:gat yapılmasını talcb 
etmis o amkla mumaileyhiınu· 

nun 3.II.934 cumartesi günü sa

at 10 da Gerze sulh hukuk mah

kemesinde duruşmaları icra krlı
nacagından tarihi mezkiirda biz

zat gclmelerı veya bir vekil gön
dermeleri aksi takdirde gıyap 

kararı tebliğine liızurn göriil
me ksizin bu baptaki muhakeme
n in gryaben rüyet olunacağı ma· 
lfım olmak üzere ilan olunur. 

Kıra·1k ev 
Yenişehirde postane ya

ııında be~ ochlı müstakil ev 
k;ratıktır. MürPcaat Yeni~e
hirde l::c~san B::ıy İbrn lıirr.e 
•, .. ·le 48 No. J-092 

1-838 

hkeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonu İlanlan 

MUHTELİF KİMYA 
MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 100,000 
lira olan ve 9 mart 1935 ta -
rihinde pazarlığı yapılacağı 
ilan edilen kimya malzeme • 
sinın tediye şartlarında de
ğisiklik yapıldığından bu 
malzeme pazarlık tarihinin 
19 mart 1935 sah gününe ta
lik edildiği ilan olunur. 

---(464) 1-771 

Fransızca ders 
Herkes dört ayda fransızca 

öğrenebilir. Muhakkak muvaffa
kiyet. Fransızca öğrenmek ve

ya tekemmül ettirmek için ace· 
le ediniz. Mutedil fiatlar Mü
racaat yeri: 

Ankara - Postahane caddesi 
Çesme çıkmaz sokak No. 10. 

1 - 798 

Süd anası istiyenlere 
Temiz ve görgülü bir ba

yan iyi bir ailenin çocuğu • 
na bakmak ve emzirmek işi
ni ve evin bütün işlerini 

yapmak üzere iş arıyor. 2119 
N. telefondan isteyiniz. 

1-844 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildilrU Nai!uhi 
BAYDAR 

Çankrn caddesi civarınd11 

U /us B asınıevind• basılmış· 
t ı.r. 

ULUS 4 MART 1935 PAZARTESi __.,,. 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 28 şubat 1935. vaziyeti 

·~A~kt_if~~~,---~~~--~l~P_a_si_f ~~~~~~--__.,, 
KASA: 

Altın: safi kilogram 13.985,223 
Banknot 
Ufaklrk 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 

Altm: Safi Kg. 
Türk lirasr 

1.788,024 

HARIÇTEKl MUHABİRLER: 
Altın: Safi kilogram 3.806,974 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZINE TAHVİLLER!: 

Lira Lira 
19.671.377,11 

11.471.042,-

757.569,26 31.899.988,3 7 

2.515.004,-
545.635.86 3.060.639,86 

1 
5.354.824.25 

13.623.257.72 13.978.081,97 

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇESl 

TEDAVULDEK1 BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele

rine tevfikan vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiyf' 
bakiyesi 
Karşxlığı tamamen altm olarak 
tedavlile vazedilen 

Lira (,ira 

ı s.ooo.ooo./. 

158.748.563,-

10.121.623,-

148.626.940,-

13 .688.000,- t62.311.94r 1 Deruhte edilen evrakr nakdiye 
karşrlığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine levfikan tediyat. 

158.748.56.l,- TÜRV LİRASI MEVDUATI: 

SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Tica r! scnedat 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ. 

DANI: 
(Deruhte edilen ev-

Esham ve (rakr nakdiye kar-
tahvilat (şrlığr (itibari kry

(metle) 
Esham ve Tahvilat 

AVANSLAR: 

Altın ve döviı üzerine 
Tahvilat üzerine 

HİSSEDARI .AR 

MUHTELIF 

~lilli · Miidafaa Vekaleti 
Saıırıalma Komisyonu 

(Janları 

İLAN 
Bütün malzemesi dairesi 

tarafından verilmek üzere 
.E.tlik'te Umum Baytariye 
Deposu ihtiyacı için 350 a
det çemberli Ecza ambalaj 
sandığı imal edilecektir. Pa
zarlığı 11-3-935 pazartesi gü
nü saat 14 de icra edilecek -
tir. Beher sandığın imaliye 
ücreti (175) kuruş tahmine
dilmiştir. 

Talipler evsaf ve şeraiti
ni şekil ve nümunesini gör
mek üzere her gün M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü
racaatları ve pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatm· 
da 45 lira 94 kuruşluk mali
yeye yatırılmış vezne mak
buziyle birlikte M. M. V. Sa
tmalma komisyonuna gel-
meleri. (419) 1- 681 

İLAN 
1 - Beher metresinin tah· 

min edilen fiatı 34 kuruş o
lan 12.000 metre tela açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 20-3-935 
çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
306 liradır. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona müracaat 
edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerindeki vesikalarla birlik· 
te ihale günü ve saatında M. 
M. V. Satınalına komisyo· 
nunda bulunmaları. ( 460) 

1-762 

ÖZ ALMANCA 

10.121.623.- 143.626.940,-

3.693.537 ,6(; 

3.948.004.~5 7.611.542,45 

30.356.987 ,19 
4.862.919,14 

24.413,92 
887.334 .... 9 

3~ "19.906,33 

911.748,31 

Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATlz 

Vadesiz 
Vad !li 

MUHTELİF 

17 .162. 781,57 

-,-

10.545. 763,54 

801.962,02 

17.162.781• 

11.347.725 

5s.ıs1.ıot. 

4.500.000,-

10.80 l.616,10 

261.640.463,39 

___ J 
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AYYAR~ C~MIVETININ, 
1 YILI. 

m bitirmesinin bir hatırası olmak U.zere 

(HAV ACILIK ve SPOR) müstesna bir sa

yı çıkarmıştır. Yirmi yazı ile seksen resmi 

taşıyan bu sayıda Tayyare Cemiyetinin on 

yılı, bir sinema şeridi gibi gözlere çarpmak

tadır. Büyüklerimizin el yazılan ve en yeni 

fotoğraflarile süslenmiş olan bu sayıda Abi

din Daver, Behçet Çağlar, Burhan Belge, 

Necib Ali Küçüka, Nüzhet Haşim Sinanoğ .. 

lu, Sadri Ertem, Server Ziya Gürevin, Şakir 

Hazım Gökmen, Şükrü Esmer ve Vedat Tor· 

un yazıları ve resimleri vardır. Bütün kUtüp

hanelerde ve salonlarda yer alacak bir eser 

olan bu sayıyı herkes bir defa e:örmelidiı\ 

"· " \ 
\ 
r 
' ' 

/" ' ·' ' ·-·-

,,.. 

Halis bir alman kadını 
(muallim) çok ucuz ve çok 
istifadeli dersler garanti ile 
verıyor. 

~~ "'"Aı.,,,,~T.~.,,~·+.,ır. ,.~ ...:. " 
~ .. 

Mi.1racaat po.::ta kutu 173 
! ---ı:.ı!:; 

~Oksürenlere r Katran Hakkı Ekrem 
~ 
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Taklıdler ~ 
~Singer dikiş makinası ~ 

kumpanyasından:: 
Ba21 kimselerin Singer fabrikalarının mamulatı -

0~yan malları SİNGER malıdır diye sürmek iste • = 
dikJerini ve bazı kimselerin de kendilerine SİNGER = 
ınemuru süsü verdiklerini haber aldık. = 

Hakiki Singer makineleri ve yedek parçalan yal • :: 
nız S!NGERin mağazalarında ve St'NGERin vekalet- := 
namesini veya çantalarında alameti farikasını taşıyan -
ınemur1ar tarafından satılır. -

1 
Takiidleri SİNGER malıdır diye sürmek istiyen - -

sYıe aıameti farikamızı taşımıyan ve kendilerine -
;:::::: NGER memuru süsü verenlerin haklarında kanu - = 
~ ~ Yollara müracaat etmek üzere şirketimize haber ve- = 
~ rılınesini rica ederiz • = 
~ -1 Singer dikjş makinası : 
~ kumpanyası ~ 
•nmuu 11111111111111111111111111 m11111111111111111111111111111111111111111111111111111mı• 
Dahiliye Vekaıetinden~ 

b Y ~nişehirde yaptırılan vilayetler evinin muhammen 
edelı 13500 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni ve 

n-ı r eka .1 şartnamede yazılı olan halıları kapah zarf usuliyle 
sıitmeye konulmuştur. 

l" İstiyenler bu husustaki şartnamesini Ankara'da Dahi
ıye Vekaleti Eksiltme komisyonundan alabilirelr. 
n ~~siltme 21/Mart/ 935 perşembe günü saat 15,30 da 
ahılıye Vekaleti binasında toplanacak eksiltme komis

Yonunda yapılacaktır. 
l' Muvakkat teminat miktarı 1012.5 (Bin on iki buçuk) 

1
1radır. İsteklilerin 21/Mart/935 perşembe günü saat 
i,30 a kadar icap eden vesaikle birlikte teklif mektupla· 

llnı Dahiliye Vekaleti eksiltme komisyonuna vermiş ol-
ıtıaJan lazımdır. ( 434) l-728 

Aııkara \1 aJiliğinden: 
1 - Ankara stadyom ve Hipodrom sahası dahilinde 

~57380) lira keşif bedeli 2150 M. tulünde 0.60X0.90 bk ve 
b 290 M. tulün de 50 Cm. lik çimento boru f erşiyle muayene 
acalan ve toplama kuyuları ve diğer tesisat inşaatı ka

Pah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
k 2 - Eksiltme 7. 3. 935 perşembe günü saat 15 de An
ara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklifleri: A - Ticaret Odası vesika
sı. B - 4119 liralık muvakkat teminat makbuzu veya nü· 
rn~nesine uygun banka kefalet mektubu. C - Stadyom ko· 
rnısyonundan alacakları fenni ehliyet vesikalarile aynı gün 
"e saat 14 e kadar Ankara vilayet daimi encümeni reisliği
ne tevdi etmeleri lazımdır. 

~ :- İstekliler bu husustaki şartnameleri 287 kuruş mu
kabilınde Ankara nafıa başmühendisliğinedn alabilirler. 
~~29) 1-556 

fyon l{arahisar belediye r·ya
etiııden: 

5436 lira 59 kuruş bedeli keşifli yeni yapılmakta olan 
a:>ri ve sıhhi mezarlığa yapılacak tayyare şehidler abide· 
sınin yirmi gün müddetle vukubulan münakasasmda talip 
~hur etmediğinden keyfiyetin bir ay zarfında pazarlıkla 
ıcrasına belediye encümenince karar verilmiştir. 

Talip olanların dairei belediyeye bu müddet içinde mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. (481} 1 -803 

~aliye Bakanlığından: 
1 

~çık bulunan 60 lira ücretli tahrir katibliğine imtihan
~. b~; memur alınacaktır. İmtihan 6 mart 1935 çarşamba 
~~nu zevaldan sonra dörtte yapılacak ve makine ile yazı 
ılen tercih olunacaktır. İstiyenler bonservis, sıhhat ra· 
~orta mekteb mezuniyet vesikaSI ile 5 mart 935 salı 
rn·· ına kadar memurin müdürlüğüne dilek kağıdlariy1e 
~racaatları. ( 485) 1- 805 

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 

ve eksiri 
Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 
}(REM BALSA-
~fİN ile korursu
n uz. 

Ranzuk öksürük pastillerini hn ~ "'n kullanınız. 

Çaresi varken bu yarım baş ağrısını 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

GRiPiN 
Her türlü baş ve diş ağrılarına, nezleye, romatizmaya, 

kırıklığa, sinir ağrılarına, soğuk algınlığına, üşütmeden 
mütevellid ağrı, sızı ve sancılara karşı müessirdir. 

Devlet Demiryolları ve Liman
Jarı işletme Umumi Müdürlü
ğünden: 

Muhammen bedeli ile mikdarı aşağıda yazılı karbit 
14. 4. 935 pazar günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 534,38 liralık muvakkat te -
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka -
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii ka· 
nuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile aym 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri la -
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Haydarpaşa'da 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankara'da malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 449) 

Cinsi 
Karbit 

mikdan 
75000 kilo 

Muhammen bedeli 
Lira 

7125 

1-758 

Kuruluş U y A N J S Serveti fünun ~ 
1 8 9 l ' yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haf talık 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A KB A Ki- ~ 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Bursa 
Dokumacılık ve Trikotaj Türk 

Anonim şirketi İpekiş) Meclisi 
idaresindan : 

1 - 28 mart 1935 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15.30 da şirketimiz heyeti umumiyesi senelik alelade içti· 
mamı akdedecektir. 

2 - Bu alelade heyeti umumiye Ankarada Türkiye İş 
Bankası merkez binasında toplanacağından muhterem his
sedarlarımızın muayyen gün ve saatte bu toplantıda hazır 
bulunmaları rica olunur. 

3 - Bu içttimada imtiyazsız 10 hisse senedine malik 
hissedaran ile imtiyazlı hisse senedi sahihlerinin ve şirket 
esas mukavelenamesine göre hazır bulunacak muhterem 
hissedaranm ger esaleten ve gerek vekaleten hamil ol • 
dukları hisse senedatını veya bunu müspit vesaiki toplan· 
ma gününden bir haf ta evet Ankara da Türkiye İş Bankası 
merkezine müracaatla vermeleri ve mukabilinde şirket ni
zamnamesinin 57 inci maddesine tevfikan hisse senedleri .. 
nin aded ve numaralarını gösterir birer duhuliye kartı al • 
malan lazımdır. 

Ruznamei müzakerat aşağıda gösterilmiştir. 
A) 1934 hesab senesine aid idare meclisi ve mürakib 

raporlarının okwunası ve tasvibL 
B) 1934 senesine aid bilanço ve kar ve zarar hulasası 

hcsabiyelerinin tetkik ve kabulü ile idare meclisiyle mü • 
rakiplerin ibrası, 

C) - Müddetleri hitam bulan meclisi idare azalarının 
yerine intihab yapılmas 

D) 1935 senesi mürakiplerinin tayini, 
E) 1935 hesab senesi alelade umumi heyetine kadar 

muteber olmak üzere idare meclisi azalarının hakkı hu • 
zurlarile 1935 senesi mürakib ücretlerinin tesbiti. 

Hususlarından ibarettir. 
Bursa dokumacıMc ve trikotaj Türk 

anonim şirkeLi "fJ>EKİŞ" 
1-834 
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Ankara birası 
Sıhhatını sevenlere: 
Ulus kazancının Ulusun olduğunu bilenlere müjde: 
Ankara birası: Avrupada bile az aylar içinde tanın

mış ve bütün ulusca sevilmiştir. 
Çünkü o hilesizdir. 

Çünkü o Orman Çiftliğinin bira için yetiştirdigi 
arpadan yapılmaktadır. 
Çiınkü yalnız o bira denilen bir içkidir. 
Çünkü o hissiyatı uyuştunnaz hayatı zehirlemez. 
Çünkü o Türk ulusunun kendi eseridir. 
Orman çiftliği bira fabrikası telefon No. 1392 1824 

l-825 
~ ~ . . ..... : . .:. . .. ...-. . . 

Sekiz taksitle 
satılık em. ak 

Em ak ve Eytam Bank' sından: 

Esas No. MEVKİİ ve NEVİ 
% 20 

Depozıto 
9 Tabakhane Mahallesi, Beypmaı 

Sokağı 38 numaralı ev 190 T.L. 
19 Doğanbey Mahallesi, İbadullah Matbah 

sokağı N o. 6 Ev 250 " 20 Yeğenbey Mahallesi Mescid S. No. 1 
Arsa. 53 M2 85 ,, 

Yukarda yazılı Emlak, ilk taksidi peşin ve yedisi yedi 
yılda ödenmek üzere sekiz müsavi taksitle ve bedeli nak
ten verilmek şartiyle açık artınna ile satılacağından istek· 
lilerin 6 Mart 935 çarşamba günü saat onda Bankaya gel· 
meleri. (394) 1-667 

1 La Dam o Kamelya 
Pek yakında Yeni Sinemada 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Akhisarda yapılacak (21774) lira (47) kuruş be• 

deli keşifli yaprak tütün ambarı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve projeleri (109) kuruş mu
kabilinde Cibali'dc lcvaznn ve mübayaat şubesi nakid mu .. 
hasibliğinden ve İnhisarlar Manisa müstakil mlidürlügün. 
den alınacaktır. 

3 - Eksiltme 11 mart 935 pazartesi günü saat 15 d 
Cibali'de alım satını komisyonunda icra edileceld:ir. 

4 - Teklif mektublan kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin edilen gün ve saattan bir saat eveline kadar 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Eksiltme, şartnamesinin mahsus maddesinde ya• 
zıh şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat güvenme pa• 
rasr olan (1633) lira ile birlikte müracaatları. 

(745 - 350) 1-581 

Gene Türk 
Yağsız kremleri cildinize yumuşaklık verir. So

ğuk ve sıcak havalardan mütevellid yanık ve çatlakla· 
n lekeleri imha eden emsalsiz bir kremdir. Her yerde 
arayınız. 1-731 

Emniyet işleri umum 
müdürlüğünden: 

l - Zabıta memurlarına yaptırılacak. 4500-6000 takım 
~esmt elbise ve 455~ ~asket ve 15()()...1550 adet kaput 
ıle 291 • 400 ~mı sıvil elbıse §.3rtnamede bazı tadilat ya· 
pı~~ak suretıyle tekrar 22-2-9.35 tarihinden itibaren 20 gün 
muddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur, 

İhale 13 Mart 935 tarihine müsadif çarşamba günü sa· 
at 15 de Ankara'da Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. Taliplerin bu müddet hitamından evel tek· 
lifname!erin_i v_e kaJ>a!ı zarflarını Umum Müdürlüğe tevdi 
e~elen ve ıstiyenlenn şartnameyi merkezde Emniyet İş· 
le~~~· ~~dürlü~de . ve lstanbulda İstanbul Emniyet 
Mudurlugunde gorup bırer nüshasını da alabilecekleri ilaıı 
olunur. (416) 1-684 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden& 

.. y .~. yüz ~r~ ~§ lira bedeli keşifli vilaye• tapu müdüfll 
l~gu b~ası onu ıle pencerelerde yapılacak tamiratın ek • 
sıltmesı 6 mart 1935 çarşamba günü uat 15 de pazarlıkla 
yapılaca~. İsteklilerin keşif ve şarbıameleri görmek Ü• 
zere 18 lıra 38 kuruşluk depozito makbuzu ile defterdar• 
hkta kurulan komisyonu mahsusuna müracaatları. ( 489) 

1-836 
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Ankara Palas 
PAVİYON 

MART SALI 5 

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK 
"DİNER-DANSAN T,, 

• • • • 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyilk ikramiy 30.000 liradır. 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 

20.000 liralık mükafat vardır. 

Aydın Belediye Başkanlığından: 
Aydın şehri umumi elektrik tesisatmm yapılması ka • 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Tesisatın keşif bedeli "50.872,, lira "97,, kuruştur. 
2 - Şartnameler ve fenni projeler "250,, kuruş mukabi-

linde Aydın belediyesinden alınacaktır. (Posta ile gönde • 
rilmesini istiyenler ayrıca "50" kuruş göndermelidirler.) 

3 - Eksiltme 15 Nisan 1935 pazartesi günü saat 16 da 
Aydın belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan 2490 sayılı artırma ve eksiltme 
kanununun hükümlerine göre yukarda tayin olunan gün 
ve saatten bir saat önce belediye başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmelidir. 

S - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat parası "2816,, 
liradır. 

6 - İsteklilerden aranılan vesaik şunlardır: 
A - Ticaret odasından tasdikli iktidarı mali vesikası 
B - Nafıa vekaletinden tasdikli ehliyeti fenniye vesi -

kası (491) 1-835 

Tl!:J Q K iY~E 

llRAAY 
B4~NKAS~I 

Haıkevinde 

Raşid Rıza 
5. 3. 1935 salı akşamı saat 21 de 

16 Mühim yenilik getiren 

1935 FORD V 8 • 

Göriilmek ve tecriihe Nlilmck ü zere F O R D bayilerinde em rinize amadedir. 

1\1. l\I. V. Satıııalma k.omisyonundan: 

ilan 
Miktan Cinsi Tahmin fiatı Muvakkat teminat İhale günü ihale saatl ihale usultl 

Lira Krş. Lira Krş. 

592.000 Perçin çivisi 
88.000 Çift gözlü pul 
60.000 Yarım yuvarlak halka 

ı- 25.000 Çift dilli toka 
147.000 Sarı kesme kanca 
127.000 Köprülü sürgü 

Kapalı zarf 177.000 Köprüsüz sürgü 17731,80 1329 89 19/ 3/ 35 Sah 14 
2 - 6.651.180 Madeni düğme 7981,42 598 00 14/ 3/ 935 Persembe 15 Kapalı zarf 
3- 130.000 Büyük kopça 

360.000 Küçük kopça 937 70 28 14/ 3/ 935 perşembe 10 Açık eksiltme 
4- 650.000 Mat düğme 4615 325 43 14/ 3/ 935 perşembe 11 Açık eksiltme 

ı - Ayrı ayrı şartnameleri mevcud ve yukarda cins ve mi kdarları ya.zıh malzeme hizalarında gösterilen usul ve sa• 
atlerde ihale edilecektir. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini göımek istiyenler her gün öğleden sonra komisyona gelebilirler. 
3- Kapalı zarf eksiltmelerine gireceklerin yukarda gösterilen ve o işe aid muvakkat teminat mektub veya maliye 

makbuzları ve artırma eksiltme kanununun 2 ve 3 ncü mad dclerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını iha
le saatinden enaz bir saat evel kumisyona vermeleri 

4 - Açık eksiltmelere gireceklerin belli gün ve saatlerd e o işe aid 3. ncü maddede yazılı teklif mektuplarından ga}"' 
ri istenilen vesikalarla M. M. V. satın alma komisyonuna gel meleri. ( 457) 1-752 

Trabzon Ziraat Bankasından: 

Emlak No. 
Sıra No. 1\falıalle~i M~vkii Cinsi U. R. 

l lskenclerpaşa Er- kargir 497 51 
zurnm han~ 

Jfi,,."lesi 
Tam 

Eski sahibinin 
adı 

Morgopoli 
Politi 
Kandiryatı 

Bankaca 
0·11 ıammen 

kıymeti 

Lira K. 
15000 

Maliyece 
muhammen 

kıymeti 

Lira K. 
12000 

Yiizd.- yedi buçuk pey akçesiyle ihale bedeli nakdt•n veya gayrı miibadit honoRiyle ödenmek üzere yukarCI• 
evsafı yazılı gayrimenkul kapalı zarf usuliyle satışa çıkarılmıştır. ihalesi martm· )irmi iiçüncü cumartesi 
günii saat onda yaplacaktır. Ahcılarm bankaya başvurmaları. ( 497) 1--845 

MEŞHUR BİLECİK RAKISI 
Satış yeri Yeni hal No. 27 de Sadeddin Sırrı Bakka

liye mağazasıdır. 

Kuvvet ve iştah için en birinci deva 
ŞARK MALT HULASASIDIR. 

Büyük tenzilatla toptan ve perakende satılır. 
Her eczahanede bulunur. 

Bomonti Fabrikası. Ankara - Yen· ehir. Tel: 1842 

Tiyatrosu 

1 - 839 Telefon: 3284 

,----· SİNEMALAR 
1 YENi 1 TELEJ{](J(/ EDJLEN l!:/ıll.JR MUClBlNCE 

SiNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 

1 

Bugün Bu gece HAVALANDIRILACAKTIR Bu gece 

Nancy Caroll • Paul Lukas tarafından 

Kadın isterse temsil edilen 

Battan nihayete kadar heyecan ve 
merakla dolu senenin en hissi filrn· 
lerinden 

AYNANIN SIRRI 

Atk • ihtiras • feda.karlık 

ÇOCUGUMU ÇALDILAR 
Dorothea \Viek - Baby Le Roy 

Fransızca sözlü 


