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Giindelik 

lKt AVRUPA 

Y dlardanheri Avrupa düzeni
n· k I 1 urmak ve acun barışını sağ • 
lcanııa.~tınnak için çahşılıyor. Fa -
.~t .. dun olduğu gibi bugün de gÖ· 

tiiluyor ki ne bu düzen kurulmuş
tur, ne de barış sağlamlaştırıl • 
~ış ..• Uluslararası düzen ve barış 
;:ıerindeki görüş ve düşünüş ayrı· 
ıkları her vakitkinden daha çok

tur. Her ulus kendine en uygun 
~elen düzen ve barış biçimini ile· 
;

1 sürnıek için uğraşmaktadır. A-
anılan ve meydana atılan uzlaş -

illa kombinezonları hep geçici ve 
teınelsiz olup işin özüne ve kökü
lle inilmemektedir. Onun için bu
rür.ı parl~r gibi görünen umut ışık-
arı biraz sonra sönüp gidiyor· 

Cenevre konuşmaları, Roma 
anlaşmaları, Londra uzlaşmala • · J.t Birihirini kovalıyan ve böyle
\ le de ulushrı birln~.ç gün oyalı
~an bütün bu fiskos!aı·da ara • 

an biraz vakit geçince Avrupa
:•n genel dii.zeni bakımından ne 
alıyor?. Şimdiye kadar bu düzen 

;:~esi~de söylenmiyen söz, ileri 
uruinııyen plan kaldı mı? Uluş ·r .. anıları ortaya istedikleri kadar 
~ an koyabilirler .. Adam kafası• 
le •n tasarlama gücü büyüktür, fa. 

at anlaşılıyor ki iş plan düşün -
llıekten ziyade bu planı realitele;e dizgin yapabilmektedir. Reali· 
eler ile karşılaşır karşdaşmaz su· 
r~ düşen planlardan artrk .bıkgm
lte gelmi.,tir 

Avrup·~ deyince gözumüz önü· 
lle gelen realitelerden en büyüğü, 
büyük savaşın sonundanberi iki 
Avrupa'nm karşı karşıya bulun• 
lnakta olınasıdır. Bunlardan biri 
doyan ve artık yediklerini erit • 
llıek için kımıldanmadan duran 
.A. \trupa' dır ki bugünkü sıyasal dü-
2enin sürüp gitmesinden başka 
Lir isteği yoktur. Öteki ise ulusal 
•arlığını bugünkü sıyasal çerçe• •e .. ıçınde koruyup besleyemiyen 

•• 
K. Ozalp 
Aııtalyaya vardı 
Antalya, 17 (A.A) - Kurul

tay Başkanımız dün saat 5 de şeb· 
rimize gelmiştir. Kazım Özalp, 
vali liva kumandanı, C. H. Fırka
sı v~ belediye başkanlariyle şeh • 
rimizde bulunan saylavla.r, daire 
şefleri ve memurları, türlü yerli u
lusal kurumlar üyeleri ve halk ta
rafından karşılanmıştır. 

Bay Şükrü l{aya 

Ankara: 17 

• • 
o·ıttı 
~ 

lçeriişler Bakanı B. Şükrü ((aya o~
le treniyle Afyon'a müteveccihen şehrı-
mizden ayrılmrştır. ( A.A.) 

ükononıik Kalkınma. 

Sumer.hanli Genel 

l\'Iüdürünün 
söyledikleri 

Adımız, andımızdır • 

Roma, 17 ( A !) - : lfıl .• ı il... lltıl e ·,.um 
w a~mdald miimı .... l•bctie1 in lıu:.! nhii duru
mu, dışmıi.)l'ı· 111 'i~ll'.~[.ıı • uı·:ç ile frcmsız 
elçisi Dö ~cmıb un w us ada lwııuşmcı mev· 
::mıı olmuştm·. 

Türle turizmi için çalışmalar 

Türkofiste bir komisyon kuruldu 
Yurdumuzun eşsiz güzelliklerinden faydalanmak için neler yapılacak? 

Hr• türlü guzeJllkleri turistleri bekliyen yurdumuzdan bir kaç görünü~ 

Yurda fazla seyyah getirmek için 
alınacak tedbirleri ve yapılması gereken 
işleri tesbit etmek üzere Türkofis'te, 
Türkofis Reisinin başkanlığı altında 

vekalet murahhaslarından mürekkeb bir 
l<omisyonun çah~maya başhyacağını 

yazmıştık. Bu komisyonun teşekkülü 

scbebleri ile yapılması tasavvur edilen 
işler hakk ndaki duyuklat·ımızı yazıyo-
ruz: 

Yurdumuz gerek tabii güzellik; gc -
rekse eski, tarihi eserlerin bolluğu ba -
kımından dünyanın en sayılı yerlerin -
dendir. Bugüne kadar büdcemiz üzerin
de, memleketin ökonomik durumu üze -
rinde, refah seviyesi üzerinde tesir ya
pabilecek kadar bol seyyah, dolayısiylc 
bol para gelmiyorsa bu ancak teşkilat -
sızlık dolayısiyledir. Turizm, bugün 

acunun ökonomisine tesir yapacak ka • 
dar gelişmiş, mühimleşmiş ve belli baş
lı, müstakil bir "sanatn haline gelmiştir. 

Fazla seyyah getirmek için merkezi Av
rupa devletlerinde, Balkanlarda turizm 
ofisleri vEu·dır. Fran~a'da bu işlerle uğ -

raşan bir bakanlık, ltaJya'da devlet -
ten bol tahsisat alan bir 06' teşkilatı, 
Bulgaristan'da Yugoslavya'da ve mer
kezi Avrupa devletlerinin hepsinde dev
lete bağlı ve sırf turizm ile uğraşmak 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

~~-~-----------· .. ------------~~~ 
Alınan cevabı rafıııda diisfuıceler 

~ 

Almanya doğu andlaşmasını görüşmek için Memel 
sorumunun hallini istiyor 

Bcrlin, 17 (A.A.) - Hava.; muha -
birinden: Klaypeda (memel) sorumu 
Doğu Andlaşması görüşmelerinin dev:ı
mı için, ilk defa olarak nazi fnkasımn 
organı olan ''Fölkiter Beobahter,, gaze
tesi tarafından §art koıuJmuıtur. 

•e hundan ötürü yeni bir düzene l 
doğru durmadan kımıldıyan Av· ' 
~Pa'dır ki, amacı Avrupa ve bel-

1 de acun statükosunun değişme-

Sümer Ban](. genel müdürü Bay 
Nurullah Sümer 

Nazilli' de kurulacak fabrika -
nm yerini tesbit etmek için giden 
Sümer Bank umum müdü~ü Bay 
Nurullah Esad Sümer üç giın evel 

• 
ltalya'da 

F.,aşist meclisinin 

Bu gazete, Litvanya hükumetinin 
Memel üzerinde tatbik edeceği kanun • 
suz ve keyfi rej:me son vermek gerekli 
olduğunu yazıyor. 

meti, Almanya'nın cevabı hakkında çok 
ihtiyatlı davranmakta ve bu hususta ne 
düşündüğünü yarıresmi olarak bile bil
dirmemektedir. Bazı mahfillerde nota • 
nrn pek çok karanlık cihetleri ve kaça • 
maklı noktalar taşıdığı söyleniyor. Brük. 
sel, alman cevabım hissedilir derecede 
esefle karıılamıttll'. 

Sovyctler düşüncelerini 
söylemiyorlar 

•idir. Ülküleri biribirinden çok 
ayrı olan bu iki Avrupa'nm da 

fİrtıdilik barı, istediğine kuşku 
)okt~r. Fakat barış anlamı gerek 
Lirinci \'e gerek ikinci Avrupa için 
'Lir değildir. Birinci Avrupa için 
Larış durmak ve değişmemektir. 
81.t ' :umdan onun barış isteği da

lı. Çok kolaylıklar ile karşılaşmak· 
~drr. ikinci Avrupa için barış 
ııe bir taktik ve politika işidir ki, 
&onunun nereye varacağı şimdi -
den belli olmadığından korku u
~~: :.ırnaktadır. Duranı anlamak 

olay ise de kımıldıyanın nerede 
duracağını kestirmek çok güçtür. 
.. Yaradılışın genel yasasını göz 
~nüne getirecek olursak duran ile 

llııldıyan arasında kolay kolay 
11

1
e bir denklik ne de bir uzla~ma 

f) 1 'k atnıyacağını anlamakta gecı • 
~eyi~. Çok kımıldıyan duranı ar· 

sından sürükler .. Avrupa'nm kı
~ldıyan güclerine Asya'nın dina
• ~Zıni de katılmaktadır. Onun 
~~n A.vrupa'nın bir parçasında iyi 
go "l •- ru en ve barısı koruyacak sanı-
"' I" :.: Jt.u n .P anlar, öteki parçasında kuş· 
ile' ıle karşılanmakta ve şimdilik 
... 

1 Avrupa da biribirini oyalama· 
!a çalışmaktadır. Böylece gün ka· 
~dnıış olsa bile geleceğin nasıl 

_. .. acağı belli değildir. Bundan Ö -
~rij ulusların çok çetin bir yüz 

tjsterecek yarın için daha güclü 
C,) llıağa çalrştıklarını görmekteyiz. 

Zeki Mesud ALSAN 

d .. .. t" Bay Nurullah Sümer onmut ur. 
seyahati neticesi ve Süm~r. Bankın 
idaresindeki fabrikalar ıçm şun
ları söylemiştir: 

" _ Nazilli' de kurulacak fab-
(Sonu 2. ıncı sayıfada) _______ .._.. ______ ___ 

l{isve ı~anunu 
nizanınamesi çıktı 

Nizamname, ruhani kisvelerin 
nerelerde giyi1cLi1eceğini 

anlatınaktatlır. 

Bakanlar Heyetince kabul edi-

l bazı kisvelerin giyilemiyece· en •. 
v. d ·ır kanunun tatbik surelını 
gıne a 

··sterir nizamname bugünkü reı-
go . ek. 
mi gazete ile neşredılec tır. 

Nizamname şudur: 

1 _ Herhangi din ve mezhehte 

1 Olsunlar mensuh oldukları o ursa .. 
din ve ınezheblerin usul ve teamul-
Ierine göre mabed ve ayinler • 
de ruhani kisve taşımakla mükel
lef olanlar mahalli hükfunetlerin • 
ce alakadar olanlardan alınacak 
listeler mucibince ancak mabed 
ve ayinlerde ruhani kisve taşıma
ğa mezun addolunurlar. 

(Sonu 4. üncü sayıfada) 

süel ve sıyasal 
tedbirleri 

ı.{oma, 17 (A.A) - Büyük fa
şist meclisinin Venedik sarayında 
yaptığı üç gece toplantısındaki 
faaliyeti şunlar olmuştur: 

Aktedilen anlaşmalar, alma. 
cak askeri tedbirler ve korporatif 
sistemle soysal ısl~hat. 

Büyük meclis evvela Fransa, 
İngiltere ve Mısırla aktedilen ve 
Afrikada Sudan ve Dernede it;\ 1 • 

(Sonu 2. inci sayrfada) 

Bülrreş elçimiz ve 
Romanya türkleri 

Bükref, 17 (A.A) - Rador a· 
janıı bildiriyor: 

Türkiyenin Bükreş orta elçisi 
son defa batbakan B. Tataresko, 
dışarıişler bakanı 8. Titülesko, 
içeriişler, mezahib ve kültür ba • 
kanları ve ulusal banka müdürü 
ile konuşmalarda bulunmuştur. 
Türk muhacirleri meselesile meş • 
gul olmak üzere ~aşbak~nın baş· 
kanlığmda özel hır komısyon teş
kili kararlaşrnıştır. 

Hükfunet, Mecidiye türk med
resesi muallim ve talebelerinin 
göc;terdikleri arzu!a imtisalen. bu 
medresenin muallım okulu halme 
çevrilmesini tasavvur etmektedir. 

Alman cevabı karşısında 
Belçika 

Brüksel, 17 (A.A.) - Belçika bükü-

Moskova, 17 (A.A.) - Havas Ajan~ 
sı bildiriyor: Pravda gazetesi "alman fa· 

ı şizmi, barış teminatı ve saldmşmamak 
(Sonu ~ inci sayı/ada) 

---------------. ---------------
Nevyorkta asansöre iller grev yapacaklar 

Nevyork, 17 (A.A) - Beledi
ye reisi La Guardia, dün kararla.ş
trılan ve yazıhane, mağaza, ev ve 
aparhmanlara tesir edecek olan 
asansörcüler grevini önlemek mak 

sadile, bunların sendika başlarile 
görüşmüştür. 

Vahimleşmek istidadını göste
ren bazı hadiseler karşısında, gre• 
v~ karşı gelenlerden iki kişi yara
lanmıştır. 

Asansörcüler grev yaparsa bu yapılarda" oturanlar ne yapacaklar! 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLA 
.:----~---------------------------------------------------------...., 

ITALYA"DA 

Faşist meclisinin 
süel ve sıyasal 

tedbirleri 
(Başı 1. ind s:ıyıfada) 

1an hududunu tesbit ederek ya
rımadaya Trablusgarb cenubnuda 
114 bin kilometre arazi temin e • 
den anlatmaları taıvib etmittir. 
Keza Romada B. Laval ile imza e
dilen ve "Fransa ile olan münase
batı yeni dostluk temelleri üzeri • 
De koymut olan,, anlatmalar da 
tuvib edilmittir. 

Alınan askeri tedbirlere gelin
ce, Avrupa durumu tehlikesiz bir 
laalde olmadığı halde Afrikaya 
.. rb levazımı gönderilmesinden 
lausulc gelen bazı korkuları tat • 
•İn eden bu tedbirlerin. büyük 
•eclis tarafından netredilen teb
liğe göre, her ihtimale karşı daha 
evel alınmıt olduğu bildirilmek • 
te ve barb malzemesi imalinin yal· 
nız idame değil aynı zamanda 

ltzyid edilmit olduğu ihsas edilmek 
tedir. 

Dahili aıyasada büyük meclis, 
ltalyayı "sevk ve idare edilen Ö· 

konomi,, esasına aokan ve serbest 
akonomi ile hiç bir münaıebeti 
olmıyan korporatif ıiıtemin ta • 
Lakkukuna iltihak etmittir. 

Nihayet büyük meclis, altı ay
lık tecrübe neticesinde 210 bin iş
size it temin etmit olan 40 saatlik 
hafta usulünü bütün İtalya için 
kati olarak kabul eylemittir. 

Bu suretle f atizmin yüksek le· 
tekJcülünde yapılan müzakereler 
İtalyanın dahili ve harici aıyasala
rının heyeti umumiyesini tasdik 
ve bundan böyle takib edilecek 
anahatları tesbit etmiı olmak iti • 
bariie çok ehemmiyetli olmuştur. 

Af rikaya giden 
göııüllü İtalyanlar 
Roma, 17 (A.A) - Havas mu

habirinden: Kalabalığın alkışları 
arasında baılıca caddelerden ge
çen ıarki Afrikaya gönderilecek 
iki t~.bur "kara gömlekli Ciyovi • 
nezza,, gençlik türküsünü çağıra· 
rak, milis erkanıharbiye reisi ge
neral T eruççi'nin huzurundan ge· 
çib Napoliye gitmişlerdir. 

Bildirildiğine göre, İtalyanın 
Habeşistana kartı durumu değiş • 
memit ve barıt yoliyle bir hal su
reti elan umulmakta bulunmuştur. 

Bu birinci kısım kuvvetleri gön 
dermekle, İtalya kendi menfaatle
rini saydırmak itinde asla ihmal
kar davranmıyacağını anlatmak 
lıtemi~tir. 

Giden veya gitmek üzere bu
lunan taburların ordu mensubla
rından değil, fakat fırka ya men
aub milislerden olduğuna işaret 
edilmektedir. 

70.000 karagömlekli Af
rika'ya gitmeğe hazır 
Roma, 17 (A.A) - Havas muhabi • 

rinden: 

Büyük faşist konseyi önUnde Bay 

Musolini, 70 binden fazla "karagömlek

li,, nin, şarki Afrika.ya gönüllü olarak 
ıitmek istediklerini bildirmiştir. 

Konsey, Duçenin, dış siyasa hakkın
daki sözlerini alkıtlamış ve Fransa ile 
olan münasebetleri yeni esaslar üzeri· 
ne kuran diplomatik icraatı tasvib et• 
mittir. 

Konsey, Somali'de alınan askeri ted 
l>irleri de tasvib eylem.ittir. 

İ§Sizliği hafifletmek üzere, kabul e 
"dilen 40 saatlik haftanın verdiği sonuç· 

!ardan memnunLyet gösteren konsey, 
cumartesi günleri, öğleden sonraki za.

1 

manın sıyasal terbiyeye ve aaked ta. 
Jimlere ayrılmasını kararlaştırmıştır. 

B. Balbo, bu toplantıda hazır bu -
Junmuştur. 

İtalyan - Macar 
ı~ültür uzlaşması 

imzalandı 
Roma, 17 (AA.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

Bay Musolini lle macar killtür ba
kanı Bay Homan, İtalyan - Macar 
kültür uzlaşmasını imzalamışlardır. Me
rasimde macar elçisi ile İtalya kültür 

bakanı ve yüksek memurlar hazır bu. 
lunmuşiardır. 

haJya - Avusturya kultür uzlaşma. 
unın birkaç gün fasıla i~ imzalanan 

bu uzla§m& iki ulus arasında mevcud 
ananevi dostluk bağlarından mü1hem o

larak kültür münasebetleri işini tan
zim etmektedir. 

Muka'Vcleye göre, Peşte'de bi.r İtal
yan ve Romada da bir macar kültür 
enatitürii tesis olunacaktır. Bu enstitü
lttin gayesi kaflıhkh ilim, edebiyat ve 
güzel Mnatları yaymak haılyan -
Macar fikir münasebetlerini ııkılaştır. 

mak için uı;laşmada düşünülen gayret. 
lcrin muntazam bir şekilde işbirliğile 

yıapılmasrnı temin etmektir. Enstitü!~ 

rin yapılması, döşenmesi ve işlemesi 
i~in lazım olan bütün malzeme, her 
türlü vergi ve resimden muaf tutula
caktır. 

Macaristan'ın ve İtalyanın miıhim 
üniversitelerinde karşılıklı meccani ta· 

lebe okutulacak ve bu üniversitelerde 
gene karşılıklı olarak İtalyan ve macar 

profesörleri tarafından İtalyan ve ma

car edebiyat ve dilleri öğretilecektir. 

Keza yüksek macar ve italyan mekteb. 
terinde de İtalyanca ve macarca okutu. 

lacaktır. Bundan ba~ka macar orta okul
larında italyance öğretilecek ve İtalya 

hükümeti meşte'de bir orta okul aça· 
caktır. 

U.zlıa~manın imzasından tionra macar 
kültür bakanı söylediği nutukta, Bay 

Musolini'nin tarihi bağlardan kuvvet a

lan iki ulusun dostça işbirliği için kuı

duğu eseri bu u.ıla~miinın tamamladığı. 
nı söylemi~ ve: İtalya tarafından göste. 
rilen değerli dostluk nışanclerınden 

dolayı maçar ulusunun derin minnet· 

tarlığını bildirmı~tır. 

B. Musolini ccvab vererek teşekkür 
etmiş ve kültür u7.laı;."Tnasının macar ve 
İtalyan ulusları arasındaki dostluğa 

esas olan ökonomik ve sıyasal anlaşma

larda yeni bir unsur teşkil ettiğinı e· 

hemmiyetle kaydeylemı~tir, 

ALMANYA'DA 

Almanyada yeni 
ı•etrol kuyuları 

bulundu 
Bertin, 17 (A.A.) - Hanovr'daki 

Oberg yakınında yeni petrol kuyuları 

keşfedilmi§tir. Bı1 keşif ulusal yakacak 

üretiminin ço~almasma mUsaid görün • 

mektedir. 

Almanyada tayyare yapanlar 
için bir mü~ahaka 

Bertin, 17 (A.A.) - Havas muha • 
birinden: Almanya' da ilk defa olarak, 
tayyare inşası için bir müsabaka a~ıl -
mıştır. Müsabakaya konan tayyareler 
içerisinde &avaş tayyare tipleri ve hafif 
motörlü uç.aklar vardır. Bunlar, işçileri
nin kabil'iyetlerini gösterecektir. 

Fırtmanın götürdüğü baJonJar 
Bertin. 17 {A.A.) - Serbest balon 

müsabakasına ittirak eden (Normak), 
(Bielfeld), (Hardford), ve (Dort Mund) 
adındaki dört balon, mUaabaka başlama· 
dan Darmııtad alanında kopan fırtına

da, rüzgara kapılarak kaybolmuşlardır. 

FRANSA'DA 

Fransanın 'dış ticareti 
Paria, 17 (A.A.) - Sonkanun içeri

sinde ithalat, geçen yıla bakarak 
s21.ooo.ooo eksiğiyle 1.934.ooo.ooo fran 
ga, ihracat ta 63.000,000 eksiğiyle 

1.450 milyona vamuıtır .. 

Alman cevabı 
etrafında düşünceler 

(Ba~ı 1 inci sayıfada) 

aleyhinde,, ba~lığı altında neşrettiği bir 
makalede fransız - ingiliz notasına Al· 
manya tarafından verilen cevab hakkın· 
da yalnız fransız, İngiliz ve alman ga • 
zctelerinden hulasalar vermektedir. 

l.ıvestiya gazetesi de tefsirlerde bu • 
lunmamaktadır. 

Roma, Lontlra anla~malart 'e 
ÇekoMlovakya 

Prag, 17 (A.A.) - B. Benes "Az -
Est., gazetesinin özel bildirmenine ver
diği bir mülakatta, maca.r - c;ekoslo • 
vak yakınlaşması münasebetiyle demiş -
tir ki: 

"- Rakib olabiliriz, fakat dil1man 
olmamalıyız. Rakihlerle uyuşulabilir. 

Bundan sonra B. Benes, cenel ıuya • 
sal havayı aydınlatacak olan Roma ve 
Londra anlaşmalarrndan m<"mnuniyetle 
bahsetmiş ve bunlan öteki anlaşmaların 
takib edeceğine kanıa bulunduğunu ve 
o anlaşmalara, Sovyet Rusya ite Alman
ya'nın katılabileceklerini söylemiştir. 

Çekoslovakya Romcı anlaşmalanna 

katılmaya karar vermiş ve bundan Bay 
Laval'i da haberdar etmiştir. Belki Al • 
manya da bu anlaşmaya girecektir. 

Paris, 17 (A.A.) - ( Maten) gazete
si, İngiltere ile Almanya arasında bir t 

macı yapılr:r•d~n önce, İngiltere ve Fran· 
sa arasın<la do;;rudan ılr>ğruya konuşma
lar olac;ığrnı t~hmin ediyor. Bu gazete. 
Berlin'in not~sına miişterek bir cevab 
verilmesi muhtemeldir diyor. 

"Övr'' gazetesi de diyor ki: ''Bugün
lerde yapılacak o1an ilk rransız - İngi

liz görüşmeleri, ancak alman notasının 
alındığım bildirmek için ve esasa dair 
hiç bir münaka~aya giricımiyen müşterek 
bir notanın tan.ı:imiyle bitecektir.,, 

Aynı gaze~e. ya bir ingiti.ı bakam • 
nın Berlin'e, yahud ki B. Fon Noyrat'ırı 
Londra'ya git:nesi ihtimalinden de bahs 
etmektedir. 

•• Fransız - ingillı: görüşleri, bu de· 
rece b;ribirine uygun ol:nasaydr, diyor, 
bizim tarafımızdan da bir ır.ü~ahid bu -
lundurmak muvafık olurdu. 

Lakin drşarx i ~ler bakanlığı t ngilte· 
re've tamamiyle güvenebileceği kanaa -
tinrlcrtir. Maamafih şark andlaşm:ısınm 
yapılması için her haldt- muayyen hir 
mühlet göstermek J<lzı mdır.,, 

"Eko dö Pari" gazetesi, ingifü ·
fransız müşterek karşılığının bir ;ılman 
notasının alındrgınr bildirmekten İh;\ret 
kalmamac;ını istiyor. Zirat alman notası
nın birçok yerleri ve hilhassıt silahları· 
m azaltmış olan devletlerin, Almanya' • 
nın silahlanmasınd:ın mesul bulunduk • 
larına dair olan fıkra cevabsız hırcıkıl • 
mamalıdır. 

Bu gazete, istişare usullerine uygun 
olmı •an bir al:nan ingiliz konuşmasına 
taraftar değildir. 

Sumerbank Genel Müdü-. 
rünün söyledikleri 

(Başı 1. inci sayıfada) 

rikanın yeri seçilmi~tir. Yakında 
yapıya ba~lanacaktır. Bina hazır
lanan projeye göre olacaktır. Ya
pman bir sene süreceği tahmin e
dilmektedir. 

Ereğli fabrikasının kuvvei mu
harrike ve kazan tesisatı hariç ol
mak üzere makineleri Almanyada 

Hartman müessesesine ihale edilmit 
tir. Bu müessese fabrikanın bütün 
tesisatını yapacaktır. Fabrika 
ikinci tetrinin birinde itlemeye 
batlıyacaktır. 

Bu yıl ilkbaharda Nazilli'nin 
temeli ile birlikte aynı zamanda 
Kütahya' da porslen, Gemlik'te 
suni ipek. Bursada kamkarn fab
rikalarının temelleri atılacaktır. 
Bu suretle sanayi programına da
hil mevzulardan yalnız kendir ile 
demir sanayii kalmıı oluyor. Sıra. 
sile onlara da girilecek ve plan 
böylelikle dütünülen daha çok az 
zaman içinde ve büyük bir muvaf • 
f akiyetle bitirilmif olacaktır.,, 

DEC1Ş1K DUYUKLAR 

Japon ticaret sıyasası Çin 
• pazarlarını Amerika'ya 

kapıyor 
Londra, 17 (A.A.) - 1934 yılı içe· 

risinde Amerikanın Çin'e vuku bulan 

ihracatı ancak 68.632.000 dolara var· 
mıştır. 

J.ıponyanın bugünkü sıyasasında ae. 

vamı, Çin piyaaaamı amerikatıaJra ya.. • 
vaş yavaş kapıyacaktır. 

"The Analyst,, ismindeki mali mec· 
mua, "Japonyayı ancak ya bir eavaş, 

yahut da iç güçlükler durdurabilir.,. 
diyor. 

İngiliz gazeteleri baştan haşa, Ja· 
ponyanın Çin üzerinde fi1i bir himaye 
kurmak amacında bulundu-ğu inanında· 
dı.r. Japonya, Avrupa uluslarilc Ameri

kanın kayıtsız gibi göründükleri lıu 

ülkeye, onun para ve okonomik buhra. 
nından ıstifade ederek, zorlct bir ödüne 

kabul ettirmek istiyor. 

Hauplman'ıu ~u~u değiştirilmez 
se valiyi, hilkimi ve jtiri heyetini 

()Jdiirect·klermiş ! 
Tren ton, 17 (A.A.) - Flcmington 

davasından sonra, vali B. Hofman'a gön 
derilen bir mcktubta, Hauptman hak • 
kında verilen idam karan bu ayın 27 sin 
den önce değiştirilmediği takdirde ken
disiyle beraber, hakim Tranşar'ın ve 
jüri heyetinin oldüı ülecekleri haber ve
rilmektedir. 

Hind mecfü;i anayasa projesini 
nıiizakerC}t! yana~nııyor 

Bombay, 17 (A.A.) - Teşrii meclis 
Gandi'nin tuttuğu yolda giderek, anaya
saya aid tadil projesi üzerine konuşmak 
tan çekinmiştir. 

Parlamento, hükilmetin bu tadillerin 
mü.zakeresini tavsiye eden teklifini red
detmiştir. 

Bu hareket tarzının avam kamarasının 
aynı projeyi tasvib hususunda gösterdi
ği aceleden hasıl olan derin inkisardan 
ileri geldiği sanılıyor. 

Bu karar, hükümet mahfillerinde 
hayretle karşılanmıştır. 

Litvanya istiklalintn 
yıldöniimü 

ı(auna, ı 7 (A.A.) - Litvanya istik· 
lalinin 17 inci yıldönümü kııtlanmıştır. 

l.ondraya ~iden Hinci ahmları 
Bombay, 17 (A.A.) - "Kaysan Hind,, 

vapuru ile bugün Londra'ya 6.136.000 
al tın ı uble ı>ev ke.ditmiştir. 

Matlriddc lıalkın )Üzde )elmişi 
~rip~ ıuınldu 

Madrid, 17 (A.A.) - Ahalinin yllz· 
de 70 l ~ripe tutulmuştur. 

Holaıulada l'!ilah ,.anayiini kon
ırol için ltir yasu 

Stokholm. 17 (A.A.) - llükiımet, 

Riksdag meclisine, 1 tt·mmu.zdan itiba
ren savaş levazımı saanyiinl kontrol 
atlına almak için hir ynsa projesi ver • 
miştir. 

B. Huz\ldt kalkınma kurumu • 
ouıı miiclcfotiniu uz;tlılnıa~mı 

iı1tiyect·k 

Vaşington, 17 (A.A.) -- Ruıvc:lt, 

pa.ıartesi günU, kongreden, ulusal kal· 
kırıma kurumunun bir yıl ve ıu~umlu gör 
düğü takdirde 2 yıl daha u.:atılmasıru 

istemek niyetindedir. 

ANKARA RAfJYOSU 
Bu akşamki radyo programı ~udur: 
19,30 - Çocuk Esirgeme Kurumu 

saati. 
19,40 - Musıki: 

10 dakika fransız kafekonseri 

10 dakika Viyana ~arkıları 
20,30 - Musiki: 
Robert Diable operasından Arya 
Rubinstein Şark şarkısı 

Tchaikovski Yine yalnızım 
Was Polonya istiklal filminden 

ıarkı 

Tagliaferi Coşkun belde şarkısı 
Teganni: K. Cekatovsky 
Piyano: Ulvi Cemal 

20,50 - Haberler. 

Bay Hender!lon silahları hıra 
ma konreraosmdan umndlU 

Londra, ı 7 (A.A.) - Talebenin 

nünde bir nutuk söyliyen B. Hende 

son, demiştir ki: 

" - Silahları bırakma konferansı 

nın muvaffakiyetle biteceğinden e 

nim. Silahlar ne kadar azaltılırsa, sa~ 

tehlikesi de o derece azalacaktır. Ll 
kin, bilhassa muhtaç bulunduğumuz 

silahsı.ılanma, maneviyatın tadilidir. 

Çünkü bizler pek eski askeri anaıt 

leer bağlıyız. Bizlerin acunsal büyük b 

camiaya mensub bulunduğumuzu idrl 

etmemiz lazımdır. Bu fikir, yayılmalı 

dır. Muhtelif ülkeler arasındaki tal 

.ıiyart'tlerini pek muvafık gi.lrıirüın • 

Romanyanm horc:Jan i~in 
imzalatlı~ı mırka,,·clc 

Londra, 17 (A.A.) - Romanya' 

ticari alac.<!ık sahibleri, mümkün otduğ 

kadar uygun şartlarla aktolunan tııgi 
liz - Romen uz.laşmasmdan ötürü, b' 

kumeti ittifakla teurik etmişlerdir. 
Bunlarm toplantısına başkan1t1' 

eden B. Lipesey, bütün alacakların ii9 
yıl içerisinde tamamen alınacağını uııY 
maktadır. 

Türk turizmi için 
çalışmalar 
(Başı 1. inci sayı fada) 

üzere kurulmuş müesseseler. müstakil 
daire!ere rastlanmaktadır. Bunların biid" 
celcri, içte ve dıtla tetkilatları vardıt• 
iç turizm yolcu mübadelcıini tanzİlll 
işiyJe uğraşır. Bizde de Türkofiı bu yd• 
batındanberi turizmi yaaaar içine alrnıfı 
benimıt!mi, ve ite başlamı,tır. 

Ökonomik darlık, ihracat güdük~ 
ri, kontenjanlar, dövizler, İşsizlik, dol_. 
yııiyle yeni gelir bulmak için ıav~ 
ülkeler turizmi en verimli bir kaynak 

olarak bulmuşlardır. Yurdumuz hu atan• 
da metodik bir turiıt ııyasau takib el" 
mediği halde uluaal devrimler ve tabii 
güzellik ünü dolayısiyle gene olduk~ 

seyyah gelmektedir Ve gelen seyyab1 

memnun olarak yurduna döndiirmek iıı1 
kanı bulunsa seyyahlar vasıtasiyle yur~ 
da giren paranın diişünüldUğilnden çok 
fa7.la olacağı kanaatı v:ırdır. 927 • 928 
de turizm memlekı>re 4,5 mi1yon lirayı 
aşkın para bırakmıştır. 

Türkofis, hu işi bir organiııtsyorıaı 

metodik, sistematik bir sıyasaya bağla -
mak dileğindedir. E.cıaslı bir teşkilata 

başlamaıtan önce bu alanda diğer mcın -
leketlerin yaptıkJarı işleri, teşkilatları• 

sistem ve nıctodlan tetkik etmek istcft" 
mektedir. Jt:l~iliklere vf' Türkofis şube" 

lerine tamim gönderilmiş ve birçok rna" 
lnmat istenmiştir. Bunlar toplandıktaı1 
sonra Avrupa turiımi hakkımla bitgt 
sahibi olunacak ve bunlara dayanara1' 
karnrlar ııtınaC'aktır, 

Çok ~l"ni bir kurum gereklendireıı 

turızm işine başlamadan önce ofisin hal 
e<ieceği işler 11ardır Bu işler bugüne ka" 

nar tebarüz edC"n ve dib:eltilmesi bir biı .. 
mC""t halini alan şeylerdir ki, bunlar ınulı" 
trlif bakanlıkları alakadar ettiğinden kO' 
misyona her bakanlığın bir rnurahha5 
göndermesi rııuvilfık görülmüştür. Ko " 
ml~yon seyyahların ~ik5yet1erini mucib 
olan başlıca şu işlerin iyi bir sonuca 
ba*lanmasiyle uğraşacaktır: 

Pasaport muamelesini yapan mc:muC" 
!arın bu iş Uzerinde bilgi sahibi oJma1a" 
rı ve bir iki y<tbancı dili konuşabilmete• 
ri. 

Gümrük muamelelerinde seyyahlara 
kolaylık gösterilmesi. 

Beraberlerinde getirdikleri paradal'l 
kalanını avdetlerinde gdtürcbi1mek içirı 
istenen döviz müsaadesi işinin kolay1aı~ 
tırılması. 

Seyyahların tarihi değerleri olar\ 
güzel manzaralı yerlerden isteclikJctiıJ 
gezmelerinin kolaylıkla temin edilrnesl

Komisyona Sil 'Bakanlığı ile dr arı 
işlCT bakanlığı murahhaslarını tayin et• 
mişler ve Türkofise bıl<lirmişlerdir. J)i• 
ğer murahhasların da belli olmasındatl 
sonra toplantı günü belli olacaktır. 



1:; ŞU1.\T l!':Jj P.\""'.\RTCSl 

l'orı - ·"'~<ıMıf 

l(aram elacl 
t>aris ı·evülcrinin şckeı·yanığı rengın

dcki dansözünün adeta acıklı bir f.J :m -
de başı·olü oynıyabileceğini, kimse hatı
rırıa getiremezdi. Paris gece hayatm·n 
ne aervetlerle, ne çeşidli insan malzeme
si ile bealendiğini anlatmağa lüz~m 
Yoktur. İnsan malzemesi üzerinde z"k" 
ile zevkın nasıl işlediklerine gelince,k.ı
Yumcunun göz nuru ile el hüneri bile 
hunun yanında buit kaİır. 

• 
1 D ç 
Bay l{aşid luzanııı 

temsilleri 

İncer.i ile kabası arasında, şehevi \ 

ınsan teheyyüclerinin her türlüsünü ve \ 

hepsini, alkole susamı~ damaklar ve 

çok görmekten blaze olmuş gözlerle 

törüp tatmağa gelen bezğinlere hizmet 

etınek ' 'e bunları memnun etmek kolay 1 
değildir. Tok adamı harekete getirmek 

İçin, naııl tabla tabla yemekler çıkar -
1 

l'nak gerekirse, Paris gece hayatını imal 

eden meşhur ''boite"larda da, bunların 
Programlarını haurlıyan ahçıbaşılar, ,,. . . . .. 

1tıtılrnemiş,, ve ''görülmemış,, ın pe • 

!İnde öylece dalak çatlatırlar. Jozefin 

Beyker, bu ~ıcak kanlı zenci kızı, işte 
bu biçim mutfakların mahsulüdür. Bir 

nebat ki, bakımla, emekle, hepsinden 

Önce de ince bir ihtisasla, beyaz etten 

Yelpazeler ifİbi açılan revü "ensemble" 

larının ortasında bir ıiyah zambak gibi 

dunnaktadır. 

IVıeğer öyle değilmi~. Meğer revü 

ı>ahnelerinde bittiği gibi pörsüyeceği sa· 

nılan "kara kız'' , içinde, özsanabn da 

cehennemini taşırmıf. 

lıte bir nokta ki ırkları biribirinden 

aşağı yahud yukarı diye ayrrmak iste • 

Yenleri epiyce düşündürse, yeridir. Zu

:zu filminde Jozefin her hangi bir beyaz 

ıinerna yıldızı kadar, duygulu ifadeli ve 

gerçek idi. Duygularını dııarıya vurur

ken, bir hareket olsun, bir şarkı olsun, 

bir bakı· yahud bir çığlık olsun - içli 

kadının arı7.alı hassaı.iyeti ile güzel ka· 

dının kusursuz miymaı·isini, tam bir im

tizaç halinde gördük. Tam vasıflı insan 

dişisinin, yalnız rengi başka idi. Se\'İnç

lcri ile içacıları, bizimkiler gibi, bizim 

tanıdıklarımızdaki gibi, bizim sevdikle· 

rimizde sezip anladıklarımız gibi idi. 

Çok tuhaftır ki, Tarzan filminde 

kurşun yahud peksimet ta§ıyan dövme· 

li Yarıhayvanlarla Zuzu aynı beyazlar 

tarafından sahneye çıkarılmakta ve ay .. 

nı tö:\met altında tutulmaktadır: vah .. 
şilit~. 

. .: gerçekten, Zuzu ile o dövmeliler 
arasında bir insan ve hayvan farkı, var• 
dır. Çünkü onlardan hiç birinin Üzerin4 

de Zuzu'yu meydana getiren insan 

emeK"inin binde biri geçmemittir. Zuzu, 
Paris'in gecehayatr atelyelerinde, bezgin 
heyaz'ın ihtıraslannı kamçılamak için 

Yetittirilmi~ bir ''lüks - mata" dır. Ama 
Öyle kalmamış ve, verilen cana kendisi 
de can katarak, gördüğümüz gibi, filim

le.. çevirrneğe ve aramızda, bizim gibi 
bir İnsan olarak, yaşamağa başlamıfhr. 
. Bu demek değil midir ki, bu medeniye

tan de her şeyde sadece kendine pay biç 

llleğe kalkııması, birkaç yüzyıl gibi kısa 
bir zaman mesafesinden aonra, hayabn 
"'tnariyle cezalandırılması mukadder 
bir b · d ~'ld' 1 no ranlıktan başka bır ıey egı ır • 

Jozefin Beyker, ıimdilik, alkolden 

kabuk bağlamış beyaz damaklann an • 

<:ak lezzet aldıkları aroması kuvvetli, 
' 

erU>tik ve baharlı bir yemit olabilir. 
Hakikatte, o, beyazdaki ince ve olgun 
<:anın ıiyah'a da girmeğe batladığını iı· 
btııt eden bir sembol'den batka bir ıey 

· değildir. 

BURHAN BELGE --------· .... ----~--
nokuma sana,.-ii hammaddesi 

hakkmda bir tamim 

Dokuma sanayii mamulatının 
~a.~f kıymetinden yapılacak ibti· 
aı madde tenzilatı hakkında Ma· 

liye Bakanlığı alakadarlara bir 
ta. . l mım yapmış ve tatbikatta yapı-
an bazı yanlışlıkların bu tamim 
~'8.sları dairesinde düzeltilmesini 
lsteıniştir. 

ara 

1 ' 

\ 

Raşid Rıza trupu Halkevinde 
. haftada iki defa vereceğini evel

ce bildirdiği temsillerine muntaza
man devam ediyor. Cumartesi ak
şamı tiyatro repertuvarının en i~i 
piyeslerinden biri ola~ ~ktor 
Kin'i oynadı ve halk degerlı sa • 
natkarı Kin rolünde heyecanlı al
kışlarla karııladı. . S~lı akıamı 
"Bir avuç Ateş,, pıyesı tekrar e
dilecek ve ondan sonra Henri Du
vernoia'nın La fugue adlı meşhur 
piyesini oynıyacaktır. Bu münase· 
betle kıymetli sanatkarımızın res
samımız Bay Saib tarafından ya
pılmı§ bir portresini koyuyoruz. 

Yunanistan kül tür 
bakanlığı 

fstanbul, 17 (Telefon} - Ati. 
nadan 17 tarihile bildiriliyor: A • 
çık bulunan kültür bakanlığına 
Aristisisin tayini takarrür etmiş • 
tir. Yeni bakanın yarın yemin et· 
mesi muhtemeldir. 

Bir tekziü 

İstanbul, 17 (Telefon)' - J\tt. 
nadan 17 tarihile bildiriliyors Ga· 
zetelerin erkinıharbiye reisinin iı· 
tif ası hakkındaki haberleri dün 
gece hükumet bir tebliğ ile tekzib 
etmi~tir. 

Aya..;of)a avlusundaki hafriyat 

İstanbul, 17 (Telefon) - A· 
yaaofya avlusunda hafriyata de
vam edilmektedir. Şimdiye kadar 
Ayasofyanm dıt kapısının tavan 
kısmına aid olduğu tahmin edi • 
len bir çok oyma taşlar bulunmuı· 
tur. Hafriyat bittikten sonra bun· 
lar bir tak ,eklinde avluda kurula· 
caktır. 

Bankalardan alınacak mu .. ınde 
H•rgisi hakkmda bir tamim 

Bankaların ne gibi muamele • 
lerinin muamele vergisine tabi bu
lunduğuna dair Maliye Bakanlığı 
vilayetlere bir tamim yapmıştır. 
Aynı tamimde bankaların muta • 
aarrıf bulundukları bir gayrı men
kulü icara vermesi, banka mua • 
melesi olmadığı gibi esham ve tah 
.vilat bedellerinde satılmakıızıı;ı 
hasıl olan kıymet farkları da bır 
muamele dolayısile va~i bulunm~ .. 
dığından icar bedellerde bu nev.' 

. kıymet farklarının maume.Ie ve~gı· 
ıine tabi olamıyacağı taarıh edıl • 
mektedir. 

Hamam ve fırın iızletenlerin 
vergisi 

Maliye Bakanlığı, hamam ve 
fırın işletenlerin beyanı;ıameye ~a-. 
bi tutulmalarını istiyebıleceklermı 
bir tamimle vilayetlere tebliğ et· 
miştir. 

Balk ev • 

ULUS 

u y u K L A 
1 halıçcli evler ı~oopc- J Amerikalı hiı· 

ratif i toplantısı µ;azeteci l>ayr·n 
Kuruluşunu, Ankaranm belli 

başlı ihtiyaçlarından birini karşı
laması dolayısile fırsat düştükçe 
yazdığımız Bahçeli Evler koope
ratifi bugün Halkevinde saat 18 
de ilk ( müessisler toplantısı) nı 
yapacaktır. 

Başındakilerinin özel teşebbüs 
ve gayretlerile kurulup bir çok 
yurddaşı zahmetsizce ve ağır bir 
yük altına girmeden (ev sahibi) 
yapa.cağına inand~;;ımız bu ulusal 
kurumun bugünkü topla6tısından 
iyi sonuçlar almasını dileriz. 

l(ütalıyada yer 
~arsıntısı oldu 

Kütahya, 17 (A.A) - Akşam 
saat birde burada on beş saniye 
kadar süren bir sarsıntı olmuştur. 
Sarsıntı şiddetli olduğundan her
kesi korkutmuştru. 

Hukuk fakültesinin yeni 
imtihan talimatnamesi 
İstanbul, 17 (Telefon} - Hukuk 

fakültesi yeni imtihan talimat • 
namesine göre bu yıl imtihanlara 
20 mayısta başlanacaktır. İmtihan 
lar arasında fasıla yoktur. Önce 
yazı ile sonra da şif ahi imtihan • 
lar yapılacaktır. Tahriri imtihan
da muvaffak olamıyan ve yıl için
de 105 gün devam etmiyen talebe 
imtihana giremiyecektir. Sabahla
rı saat 8 • 9 arasında yapılmakta 
olan umumi derslere gelmiyen ta
lebeler de imtihana giremiyecek • 
lerdir. 

Bir senelik muhabere 
istatistiki 

İstanbul, 17 (Telefon) - Bi • 
rincikanunda Türkiyeden ecnebi 
memleketlere ve ecnebi memle • 
ketlerden Türkiyeye telsizlerden 
30813, kara hatlarından 12375 
deniz kablolarından 4164 adet tel
graf çekilmiştir. Aynı Avrupa 
memleketlerile yapılan telefon 
konuşmaları 6914, Ankara ile İs
tanbul arasındaki mükaleme ade
di de 11242 dir. 

Türk- Yunan 
mahkemes: 

İstanbul, 17 (Telefon} - Muh 
telit lürk - yunan mahkemesi a
zaları Atinadan lstanbula geldi • 
ler ve pertembe günü işe haılıya· 
caklar. Mahkemede görülecek 79 
dava var. Ve bu davalarda iste. 
nen tazminat mikdarı altı milyon 
liradır. 

Yeni gümüş paralar 
İstanbul, 17 (Telefon) - Ye

ni gümüş paraların basılmasına 

, devam olunuyor. Şimdiye kadar 
yalnız İstanbul piyasasına 1 mil • 
yon 300 bin lira verilmittir. Ya • 
kında Kırıkkale fabrikalarında 
5 . 10 ve bir kurutluk nikel para
ların pullarının kesilmesine başla
nacaktır. 

Yunan borcları 
latanbuJ, 17 (Telefon) - Atina'dan 

17 tarihiyle bildiriliyor: İngiliz alacak
Jılariyle uyuımak üzere Londra'ya giden 
Maliye Bakanı dün sabah alacaklılar ve
killerine yunan hükümetinin ıon cevabı

nı verdikten ıonra cevab beklemeden 
hareket etmiştir. Heyet Reisi Pesmezoğ
lu Pariı'te bir hafta kadar kalacak ve 
önümüzdeki haftanın sonuna doğru Ati

na 'ya dönecektir. 

Amerika'nın meşhur gazeteci 
&uharrirlerinden ''Mülakat kıra . 

liçesi,, lakabını kazanmış olan Mis 
Betti Ros İtalyadan ülkemize ge
lecek burada kadınlığımızın ileri 
hareketleri hakkında tetkikler ya
pacaktır. 

Acunun hemen her tarafını 
gezmiı, bir çok uluslara mensub 
büyüklerle konuşmuı olan bu genç 
kadın gazeteci, yaptığı müşahede
lerden aldığı ilhamla "Başlar ve 
kitablar,, adlı bir eser yazmıştır. 

Genç gazeteci Ankaraya da 
gelecektir. 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı meleorolo'ji 

enstitüsünden alman malumata 
göre, son 24 saat içinde Jzmir ve 
Manisa çevreleri ile Akdeniz kı
yıları ve Ortaanadolu ynğışlı geç
miştir. Yağış, İzmir ve Manisa 
çevreleriyle Akdeniz kıyısında 
yağmur ve Ortaanadoluda kar şek 
)inde olmuştur. Antalyada gece 
saat 22 de başlıyan yağmur saba
ha kadar devam etmiş ve 97 mili
metrelik yağış bırakmıştır. Karın 
kalınlığı Ankara çevresinde 10 
Yozgad'da 11, Afyon' da 24 san~ 
timetreyi bulmuıtur. 

Hava sühunetinde bir gün e· 
vele nazaran Trakya ve Ege mın
takalarında be~ derece etrafında 
bir düşüklük kaydedilmiştir. Bu. 
na karşılık Ortaanadolu ile cenub. 
anadolusunda ve Karadeniz kıyı
larında be§ derece etrafında bir 
yükselit kaydedilmiıtir. Trakya 
mıntakasile Ege mıntakasının lz . 
mir çevresinden maada yerlerin
de ve Ortaanadolunun Konya ve 
Göller havzasından maada yerle
rinde ve Doğuanadolusunda gece 
sühunet dereceleri sıfırın altında 
bir ili 6 derece arasındadır. En 
yüksek sıcaklık Adanada 17 dere
cedir. 

Ankarada saat 14 de hava ıü
huneti sıfırdan yukarı dört dere
ceye kadar ç~kmıştır. 

İzmir panayırı gelecek. yıl 
(lalıa canlı olacak 

İzmir, 17 (A.A) - Uluslara -
rası İzmir panayırı bu yıl geçen 
yıllardan daha parlak ve genit ıe· 
kilde açılacaktır. Panayır komite
si batkanlığına timdiden gerek 
memlelCet içinden ve gerek dıtın
dan bir çok firmalar müracaat et
mektedirler. 

Kastamonuda ~ürek al'I 

Kastamonu, 17 (A.A} -Vilayet 
içinde muzur hayvan mücadele
sine başlanmıştır. Bugün avcılar 
kulübüne mensub üyelerden sek
sen kişilik bir kafile yakın köyler
de bir sürek avı yapmışlardır. 

SA YIF/\ J 

Ra~i'I Rıza Tiyator.,mula 

Aktör Kean 
Yaşar Nabi NAYIR 

Aleksandr Düma, Kean'i 1836 da yaz
dı. Demek ki gelecek yıl piyesin tam 
yüzüncü yıldönümüdür. Bir asır, bir ti· 
yatro eserinin Ömründe mühim bir müd. 
dettir. Ve anın öldüremediği bir piyes 
'eğerini kafi derecede isbat etmİf &ayı

labilir. Fransız sahne eserleri arasında 
bir ta~nif yapılsa, elbette ki Kcan birin
ci sınıf piyesler arasına ayrılamaz. Bu • 
nunla beraber, Dumas pere'in birçok te
maşa eııcrlerinde olduğu gibi bunda da 
zamana knr~ı koyabilen bir hayatiyet 
ve özlül< vardır. Uzun zaman daha çok 
bir romırncı diye tanrlınış olan bu fran
sıı: edibinin SRhne eserleri bugün bize 
romanlarından daha canlı gorunuyor. 
Çünkü onun yayılmAya ve ö'çüyü lmyb
elmiye çok müsaid olan fazla velUd m • 
hayyelesi için piyeslerin dar ve mazbut 
çerçevesi toplayıcı ve teksif edici bir rol 
oynamıştır. Bununla b~raber Dumaıı'nıq 

piyeslerinde bile bu dağınıklıktan ve 

muhtelif parçalar arasında nir.bctsizlik .. 
ten eser kalmamış değildir Bunu Keao 
de de görüyoruz, bazı tiradlartnda deha 
hacmi alan eser bir çok yerlerinde en is
tidadsız kalemlerden ç kmıı karalama .. 
lar gibi yavandır. Esasen bu nisbetıiz1ik 
Dumas pere'in belli başlı k rakteristiğf 
değil midir? 

Aktör Kin adiyle dilimıze Mahmud 
Yesari tarafından çok muvaffakiyetle 
çevrilmiş olan bu eser tü k sahnelerin
de ynratıcısı olan Raşid Rıza tarafından 
birçok defalar oynanmış ve her defasın
da aynı coşkun alkışlarla kartı! nmı, 

tır. Bu muvaffakiyetin sebebleri kolıtyca 
anla§ılabilir: Kean bir dava eseridir, ah
laki biı· değer tatır ve soy asaletine k<lrtı 
ruh asaletinin müdafaasını yapar Bun
dan başka sanatın ve tiyatronun yülu1;k 
vazifesini, aktörün Hnatına karşı hazan 
cezbe haline gelen derin atkım anlatır. 

Mevzu tamamen realist, yazılış halkın 

kolayca anlıyabileceği kadar açık ve 

imajsızdır. Bütün bunlara r.ade bir ha .. 
yat felsefesini , canlı bir hareketi ve ı>C· 
ııi pek fazla yükseltmeye müsaid tirad .. 
l:ın ilave edinİ7: işte Kean. 

Ke n, türk seyircilerine tereddüdsüz 
sunulabilecek eserlerden biridir. Çünkti 
bizde oynanmak üzere seçilecek pİycı;. 
!erde yukarda r.aydığım vasıfların aran
ması doğru olacağı kanaatindeyim. 

Temsile gelince : ilk Önce §Unu r.öy
liyeyim ki elindeki eleman azlığiyle Ra
,id Rıza'nın bu eseri sahneye koymnya 
karar vermiş olması bir cesarettir. Çün
kü Kean şahısları fazla olan eserlerden 
biridir. Bu eleman azlığı temsilde baş • 
tan sonuna kadar hissedildi. iyi bir 
amatörün de muvaffakiyetle oynıyabi • 
leceği ban en kolay roller bile aksadı. 
Ratid Rıu ve Şaziye istisna ediline, 
uhnede umumi bir acemilik havası ha
kimdi Ovnıyan genelerin çoğu söze ne
rede başlayıp nerede durulması lin:ım 

geldiğini, nasıl duracaklarını ve f'llcrin
den nasıl istifade edeceklerini bilmiyor· 
!ardı. Yalnız Piıtol rolünü oynıyan 8Ay 

Bedri de, jestlerinde ve hareketlerindeki 
mühim kusurlara rağmen, kuvvetli bir 
tiyatro iıtidadr ıeziliyor. Mesleğinde 

ıebat eder ve bilhassa tiyatro kültürüne 
ehemmiyet verirse ilerisi İçin kendisine 
ünüd bağlanabilir. Bay Necati için, 
eğer Prcnı Dögal'den batka bir rolde 
olsaydı, muvafıktr diyebilirdik. Şazi .. 

ye kolay ve kısa olan rolünde di~er barı 
piyeslerdeki daha yülnek muvaff akiyet

leri derece'line yükselmeye imkin bula· 
madı. 

Eıerin hemen bütün ağırlığı omuz: • 
brında olan Ratid Rız:ı'ya geline.-. o 
tam manasiyle kar~ımızda Kcan olmuş· 
tu. iki ıaatten fazla bir müddet z11rfın
da değerli n.natkir mizansenin. deko • 
raıyonun, arkadatlarının kuıurlarını tı-k 

başına örtmek için kendi ebadını birkııç 
miıline çıkanruya çalıftı. ve itiraf et • 
meliyim ki, muvaffak dıt oldu. Bazı ti • 
radlarında o kadar ıamimi ve İçten ko
pan bir heyecanla ürpermesini ve Ür • 
pertmeıini bildi ki sahneyi dolduran bü
tün kusurlar biran için gözlerimizden 
r.iliniverdi. 

Piyeı kadar niıbetsiz olan temsil 
içinde Dumas pere'in kudretiyle birle • 
şen Raıid Rıza'nın sanatı seyircilerimi· 
ze gerçek tiyatronun ne olduğunu sez:di
rccek anlar yatattı. Ve itte salonu ini~ 

balosu 22 şabattadır 
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Garhta f ilcir 
hareketleri 

Darviııiznıiıı ~lalıa muhtaç ta• 
rafları hakkında bir İngiliz ali· 
Dıiııiıı söyledikleri -Belçika'da 

mühim bir ökoııomik tedbir 
Büyük ingiliz IHmi S. A. Fleming'ia 

ıJaily Telegraph,, gazetesinde çıkan 
Wlklcato değer bir yazısımlanı 

Bugünkü itim, Darwin'in ''tabii ıs
l:ıfa,, hakkında bundan 15 sene evci or• 
laya attığı nazariyenin değorlnl hayli 
'düşürmü~tiir. lnsanın hayvanlardan. ve 
J>ilhassa maymundan geldiği idili.ası 
lıer halde daha 'kritik bir tarzda tetkika 
tmıhtaçtır. 

Mesela, insanın, hayvani m.en~ein• 

;kn bugünkü §eklini bulmak isin ge. 
$irdiği tekamül a.afhalarının yarım ve. 
)'a bir milyon sene sürdüğü iddiasr1 

l'hemmiyet ve şümulil itibari1e eyice ta• 
lanmış gibi görünmüyor. 
Arzımızm buglinkü nüfusu 2 mil· 

rıardan, yani bir milyar çiftten ibaret 
b)duğu muhakkaktır. Bu yekunun 1914 
tc l,900,000,000 ve 1845 te J,009,000,000 

dabmin edildiği de malUmdur. M.ilad· 
'8ı1 beri insan adedinin bir mlalinen 
.fazla rtmış olduğuna dair elitnlzde 
'irsok vesika vardır. Bu bahislerde bR· 
JUk bi~ ihtısas sahibi olan s. C. Knibbs, 
fnr tek ~iftin Urenleri - senede yilzde 

fr nisbetlnde üremek tartile - 1,900 
tene içinde 1,900,000,000 u bulacağını 
lsbat etmiştir. Muhakkaktır Jd tarihi 
i'!evirlerde insan nüfusu 15 ıili 400 se
~lik bir devre iç.inde adedini bir mis
line fülağ eden bir aeyirdo artmıttır. 

JHnaenaleyh beşer clnsi 100.000 na 
2,000,000 aene Jçinnd bu &eyir<!e çoğal. 
~ı.ğını farzedereek bugUn kar§ısmda 

bulunduğumuz yekunwı z milyarı geç. 
snediğine göre yeryU.ıünün, bir tek çift· 
ten basıl olan insan adedinin en ufak 
l>ir kısmını bllo taşımadığmt kolaylık· 
Ja ls'bat ederiz. Binaenaleyh anla§ılı· 

yor ki insan cinsi bundan bir milyon 
sene evel doğduğu muhakkak olsaydı 

dedinin artma ıey.r.i bugUnkn hadden 
tha çok aş.ağı olması taznn geliri. 

Bundan çıkartılacak ıonuclardan 

biri de eskiden, ölüm ııisbetinin doğum 
:nlsbctino yaklaştığıdır. İnsan ve yahut 
!)'arı-insan cin.al tarihten evelki devir. 
1erde adedini ancak birkaç bin senede 
arıtrdıysa §Öyle bir aual karşısında bu. 
Jununuz: Bu tartlar, Darvin'in iler aür· 
~üğü "tabii ı.ırtıfa,, imkanlarını fevkal· 
ide tahdid etmi§ olmaz mı? 

Darwin'in nazariy~ine göre her
hangi bir canlı uzviyetin höcrelerinde 
küçilk küçük değjşiklikler husule gelir 
n muhitlerine en eyi intıbak etmiş o· 
lan uzviyetler daha az izıtibak etmiş o. 
ilanlara nisbetlc yaşamakta devam ede· 
bilirler ve bu deği§iklikleri doğurduk. 
larr uıviyetlere naklederler • 

Halbuki doğurmak için bUluğa er
IDC.k lazımdır 1d bu, ölüm niabetinin 
doğum ıMbetiue yaklqtığı bir devirde 
y~işen nesillere bazı uzvi huıusiyetle
dd'l ınakli lmkAnını bUsbütUn aldırır. 

İnsan cinsinin çoğalması ve b~un 
zrkların tabii ıstıfa yoliyle teldrnülüne 
teşkil ettiği mani meseleleri antropo· 
lo}istler tarafından layık olduğu gibi 
\etkik edilmemiştir zannındayım. 

Antropoloji ilminden ktfi surette 
lsbat edilmemiş birçok namriy~lerin çı• 
karılması ve ilmen eabit olmuş vakıa. 
Jardan başka hiç bir nazariyeyi kabul 
etmemek zamanı geldiğine birçok kim· 
ıeıler kani bulunmaktadır. Modern an. 
1ropolojinin e6aSları ne kadar az ciddi 
olduğunu eyice anlamak i~n Londra ta· 
bii ilimler müzesini gezmek kafjdir. 

Orada (Java insanı). (Hidelberg 
!nsanı) ve (Piltdown insanı) den.ilen 
iskelet parçalarına, daha ıonra muhte• 
lif tarihten evelki devirlere ait insan· 
Jarın gUya resimleri olan balmumundan 
heykellere tesadüf edeceksiniz ki bun· 

ten nlkışlar ve bravo sesleriyle halk bu 
anlan yakalamasını ve takdir etmesini 
bildi. 

Yaıar Nabi NAYIR 
Not: Temsiller fazla kalabalık olpu· 

yor, bunda havalann bozuk gitmesinin 
ve Halkevinin sapa yerde bulunmasınrn 
tesiri vardır. Fakat acaba bilet Hatları· 

nın biraz yi.iksek olması da bu hususta 
tesir yapmıyor mu? Ve acaba bu Hatlar 
biraz dahl indirilse salonu daha dolu 
-· '· . .,,, :. ıı yok mudur? Y. N. 

- - - - -__ -.::_:-~~::- - - - - -------- ~--

ULUS 

--- --~ l Yabancı gazetelerde okuduklarımız j 
ma~tadır. 1934 yılı butçcdc ı.s milyar 
rubldik bir \arıdat fa.ı:lnsı ile kapan· 
mıştır. 

Almanyn°tb nazi ~azf'tt•lt·ri 
okumak mecburi 

İtalyan • Habeş aıılaşamazlığı Alman de"·let memurları birliğinin 
başkanı olan B. Hermann Nerf, bütü:1 
memurlara bir tamim göndererek Na:r:İ 
gazetelerinden birine. tercihan F ölki• 
şer Beobahter'e abone olmalarını bil 
dirrni~tir. 

Tan gazetesinin 13 şubat tarihli baş
yazısından çevrilmı'~tir: 

Bay Piyer Laval'in sayesinde son 
Cenevre toplantısından uıakla§tmlmıJ 
olan ltalyan • habe§ anlaşamazlığı ımır .. 
ela Habe9istanla ltalyan Somali'li ara
cında vukua gefon hidiııeler yüzünden 
tekl'ar alevlendi. 29 ııonkanun günü, ha· 
beş askerlerinden bir grup Valval'm ce
nubunda Afdub'daki italyan karakolu· 
na saldırdı ve her iki taraf da zayiat 
verdiler. İtalyanların tarafında yerli as
kerlerden beş ölü altı yaralı vardı. Ro
ma'da çıkanlan birlik Adiaababa'dald 
italyan elçisinin bu yeni b!diseden do
layı Habe§istan hükfuneti nezdinde şid
detle proteıto etmek için talimat almış 
olduğunu bildiriyordu. İngiliz kaynak-

larından temin edildiğine göre Habeşis
tan hUkUınetl, İtalya mümessilinin pro· 
1estolarma verdiği cevabta Afdub'da 
vukua gelen hadiseye İtalya kuvvetleri
nin sebebLyet vermiş olduklarım ve, 
bundan başka, mevzuubahs rnıntakanın 
Habeşistan'a aid olduğunu ve on sene
denberi orada mühim bir habeş askeri 
merkezi mevcud !bulunduğunu iddia et• 
miştir. 

Görülüyor ki aynı neticeleri doğu
ran hep aynı illetlerdir. Sınırın fena 
tahdid edilmiş olduğu ve hakikatte 
müstakil olan göçebe kabiylelerin do· 

lar, yeryüzünde yaşamıı muhtelif ırk. 
ları temsil ettikleri zannını verir. Hal. 
bukl bu (taklidler) de ilimden ziyade 
muhayyelenin hakim ve amil olduğu 
herkes~e malfun bulunmakla birçok ta
bii ilimler mütehassısları maziyi bu 
''gayri ciddi,, şekilde tetkik etmek usu
lUnil şiddetle tenkid etmi§lerdir. 

Hulasa 'insanın (yüksek) bir hay
van oluğunu, uzviyet itibarile onunla 
mUşterek oldıığunu ve hattS zekası bi· 
le hayvan zekasından birkaç derece iti. 
barilc !arklı olduğunu bugünkil antro. 
poloji henüz isbat edememi4tir. 

*•~ 
Paris'te çıkan ''Bu/Jetin Quotidien,, 

Belsika hükOmetinı'n istihsal ve dağıt· 
ma işlerı'ni nizam altıa.a almak busıı

ruJJdaki kararı hakkında ~u malOmstı 

veriyor: 
Belçika hükumetinin aldığı ka.rar

öan makııadı aynr sanayi müesseseleri 
arasında buhranın zaruri kıldığı iş bir
Uiğini temin etmektir, 

Buhran, uluslararası ticaretin şart. 
tarını değittirdi. Uluslararası enlaşma. 

tarın yerine getirilmesi için zümreler 
ara.ısında anlaşmalar vücude gelmesi la· 
ıundır. HükQmetler, döviz ve konten
jan miktarla:rını ve ithal miliıaadelerinl 
teşkilatlanmış mUstahsillerin istihsal 
vo utıg programlarına göre tayin ve 
tesbit ediyorlar. 

Belçika hükUınetinin çıkardığı ka· 
nun, dı§ ticaret ulusal komitesi tara. 
fındaın izhar edilen arzudan ilham al. 
mıttırs 

"Komite· ister lU muayy,en bir sa. 

nayiin, umumi heyetinin be§te dördU· 
nü tutan müme&Silleri istihsali ve mah· 
ıullerin sürümünü ahdi bir esasa ve 
im.menin nefine göre te9kilatlandırmak 
hususunda anlattıkları takdirde hük<l· 
met, bu anlaşma dıı;ında kalanları, ka
rarları tarafeynce muta olacak bir ha· 
kem heyetine çıkarmak yolunda lazım 
gelen tedbirleri alsın.,, 

Kanunun ''esbabı mucibe,, sinde 

işaret edildiği gibi Belçika'da mesleki 
teşkilat serbesttir. Binaenaleyh her. 
hangi &anayi erbaıbından birinin veya bir 
tacirin hususi bir teşkilata girmesi bahis 
mevzuu değildir. Fakat, buna mukabil, 
hükumetin, muayyen bir ıanayi veya 
ticaret şubesine mensub olanların pek 
büyük bi.r kısmını temsil edenlerden 
mürekkeb serbest bir teşekkülün isteği 
üzerine işleri nizam altına almasına 

almasına mani yoktur. 
Hakikatte bahis mevzuu ol.an, aynı 

eanayi veya ticaret erbabından olan 
müstahsillerin umumi heyetine, bun· 
!ardan bazıları arasında yapılan anlaş· 
mayı kabul ettirmektir. Belçika bükii· 
metinin kararına göre umuma teşmil 
edilecek olan, mesleki bir teşekkül ta· 
rafından kabul edilen taahhüdlerdir. 

)aştıkları mıntakalarda, hayvancılığa 

~ok müsaid olan bu araziye sahib ol
makta mühim rol oynıyan su başları 
yüzünden anlaşamazlıklar ortaya çıkar. 
Farsan'm şarkından Vardair'e kadar bir 
sıra kuyuların teşkil ettiği çizgi çok 
mühimdir. Adisababa'daki Deyli Tele • 
graf muhabirinin anlattığı gibi bu çiz
giye sahib olan bu mmtakanm da ha
kimidir. 

Bu anlaşamazlıklarm menşeindeki 

mesuliyetleri tes.bit etmek çok güçtür, 
çünkü hem hadiselerin ne gibi şartlar 
içinde vukua geldiği ve hem de kafi 
derec.:de tahdid edilmemiş olan bu yer
lerde kar§ıkarşıya bulunan iki tarafın 
kati hakları hakkında maliımat eksik
tir. Bununla beraber ortada mevcud o
lan bir §ey varsa o da Roma ile Adis
ababa araı;ındaki münasebetlerde gergin
lik günden güne artmaktadır. İngiliz 

kaynaklarından bildirildiğine göre ha· 
beşler Vabi • Şebeli ve Tug - Farsan 
dereleri arkasında modern silahlara ma
lik mühim kuvvetler toplamışlardır. Ö
te yandan, bu her ihtimale karşı elinin 
altında 25 bin adam bulundurmak ga
yesiyle İtalya hükfuneti Floransa ve 
Mesina'ya aid olan 19 uncu ve 29 uncu 
fırkaları seferber etmek i~in tedbirler 
almı§tır. 

Bu kısmi seferberlik haberi bunda 
büyük ölçüde hareketler için bir baş
langıç alameti sezen uluslararası mah· 
fillerde oldukça heyecan uyandırdı, fa
kat şimdiye kadar almış olduğumuz bü
tün haberler İtalya hükılmetinin, bu· 
günkü vaziyette-, küçük bir seferber dü
şünmediğini farzettirecek mahiyette
dir. Bir sefer hazırlamak ve hatta So~ 
mali sınır mıntakasında bir polis hare· 
keti yapmak değil, habeş sınırlariyle 

temasta bulunan İtalya karakollarını 
her türlü hücumlara karşı emniyeti al
tına almak mevzubahs olduğu düşünü
lebilir. 

Habeşistan hadiselerinin pek dikkat
le takip edildiği Londra'da silahlı bir 
mücadelenin tasarlanabileceği hatıra 

getirilmekte ve sorumun herhangi sıya· 
&al vasıtalarla halledildiğini görmekten 
emin kesilmemektedir. MalCımdur ki 
birkaç hafta önce Cenevre'de hasıl o
lan anlaşma Roma ve AdiSıbaba arasın
da doğrudan doğruya müzakerelere gi-

rişilmesi için müsaid şartlar yaratmıftr. 
Valval hadisesini yakından takib etmiş 
olan Afdub çarpı§masından sonra bu u
sulü terketmek için hiç bir sebeb yok

tur ve anlaşamazlığın doğrudan doğ

ruya müzakerelerle dostça halledilme-

sinin imkansız olduğu sarahat kesbet· 
medikçe Uluslar Derneği konseyine bir 
karar verdirmenin sıyasal bir hata ola-

cağı dü§ünülebilir. Çünkü bu takdir
de kontoey pek nazik bir vaziyette kalır

dı. Ancak italyan hükilmetiyle habeş 

hükfuneti arasında görüşmeler ıbir çık· 
maza girdiği takdirdedir ki başka ça· 
reler düşünülmelidir. Bütün bu işlet 

göz önünde tutulurken Habeşistanın i5· 

tiklaline dair olan ve Habeşistanm 

mevcudiyetini tehdid edecek vahim 
güçlüklerin ortaya çıkması takdirinde 
Paris, Londra ve Roma kabinelerinin 
bu hususta görüşüp müzakere edecekle
rini tesbit eden 1906 ingiliz • fransız. 
italyan muahedesinin mevcudiyeti unu· 
tutmamalıdır. 

Adisababadaki ingiliz elçisinin habeı· 
imparatoruna yeni hadiselere meydan 
vermemek üzere karakolları yakınında~ 

ki habeş krtalarını geri çekmesini tav-· 
siye etmek hususunda talimat almış ol
duğunu bildiriyor. Bakalım, imparator 
Haile Selasiye, Habeş hükumetinin 
kontrolundan kurtulan ve Somali kıyı
larından bir fransız valisiyle maiyeti 
efradının Donkali'ler tarafından katli
le neticelenen 18 sonkanun vakası ka· 

bitinden hadiselere sebebiyet veren sx· 
nır mıntakaları kabiylelerine gereken 
ihtiyatı tedbirleri aldırabilecek midir? 
Taymis gazetesi şuna işaret ediyor: 
Normal münasebetlerde bulunduğu bir 
hükumetin tebaalarının katliama uğra· 
tılmasının önüne geçemiyen bir hük(l
met, tabiiyetinde bulunan insanlara ve 
sınırlar civarındaki kabiylelere sıkı bir 
disiplin tatbik edebilmek hususunda 
nüfuzuna güvenilmesini ümid edemez. 

İ~te habeş hükumeti için nazik nokta 
burad<:dır, çünkU İtalya hükumetinin, 
belecek aylar zarfında vaziyetin va
himleşmesi ihtimaline kar~ılık tedafüi 
mahiyette bazı tedbirler almış olmasın
dan dolayı İtalya'ya serzeniş edilemez. 

Her şeye rağmen, esasen henüz ya
rım adadan ayrılmamış olan ve ancak 
hadiseler mutlaka icabettirdiği takdir
de kendilerinden istifade edilmek dü
ııünülen iki italyan fırkasının seferber 
edilmesinde bazılarının düşündüğü gi

bi tehlikeli bir vaziyet yoktur. Bu ted
bir normal bir harekettir, İtalya bu ted
biri almakla şimdiye kadar mevcud mu-

ahedeler ve anlaşmalar hükümleriyle 
biç bir veçhile tezad halinde olmıyan 

haklarından dışarı çıkmış değildir. Bu 
ihtiyatkarlık Roma ve Adisbaba ansın

da müzakereler için kapıyı açık bırak· 

maktadır ve belki de bu ihtiyatk~rhk 

habeş hükumetini sınır mıntakasında 

faaliyette bulunan disiplinsiz unsurla

ra karşı daha enerjik hareket etmeye 

karar verdirecektir. 

KISA DUYUKLAR 

Amerika \C Sov)'cl Rusya·nıu 
hütçeleri 

Amerikanın 1935 - 1936 yılı bütçe· 

sinde dört buçuk milyar dolardan fazla 

bir açık vardır. Varidat 3.992 milyon 
dolar, masraflar ise 8.520 milyon dolar
dır. Bu paradan 4.582 milyon dolar. 
mik kalkınmıya ve işsizlere yardım 

programının tahakkukuna harcanmış

tır. 

Başlıyan yıl için Sovyet Rusya bil
çesinin varidatı 65,7 milyar rubleyi, 
masrafları ise 65,2 milyar rubleyi bul· 

Lctonya' <la )'Cni bir a-.kcri ya ... :ı 
Letonyada yapılan ve meriyete gi. 

ren bir kanuna göre, ülkenin Lıüuin 

kuvvetlerinin en yüksek amiri cümhur 
reisidir. Aynı kanuna göre, cümlıur re· 
İ:>inin yanında bir de ulusal korun1 
meclisi buluacaktır. 

Kanada'da ökonomik kalkmıııa 
Parlamentonun açılış toplantısıııJJ 

başbakan B. Bennett, bir ökonomık ,e 

soysal değişiklikler programı h.ııu li:ın• 

tlığmı, bu program mucibince ipi.diğc 

karşı sigorta, en az yevmiye Jıaddı 1111 

tesbiti ve çalışma s.ıatleri mıktaı ıııın 

tahdidi gibi tedbirle!c al11rncc1gıııı uıl· 

dirmiştir. Hükümet ticareti ml.ırn .ıl · 

tına almak ve artırımı (tas.ırrııfu) kl.ı· 

rumak için detedlıirlcr 

mektedir. 

lrlantla ile lngiltnc ara..,mclaki 
ticaret amHa~ma..,ı 

Hararetli çalışmalardan sonıJ lr· 
landa ile İngiltere arasında bir tic.ırı;t 

andlaşması imzalanmış ve lıu ::.ıır<'t le 
1932 de çıkan anlaşmazlığa son vt•nl• 
miştir. Bundan sonra İrlanda bütüıı kô· 
mür siparişlerini ln~iltcreye verecek, 
buna karşı lngilterede f rlandanın goıı· 
dereceği hayvanların ithalat kon ten ıa· 

nını artıracaktır. Bu, lrlanda çiltçılc. 
rinin menfaatlerine: uygun ise <le Jn• 
giltere lrlanda ile yaptığı ticaret ç .r

pışmasında gümrük rcsıniııi artrHlığın• 
dan İrlanda hayvan ihracatçılarına prittJ 

venneğe devam edecektir. 

Kisve kanunu nizan1namesi çıl\.lı 
(Başı ı. inci sayıfada) 

2 - Her din ve mezhebin ru
hanilerini ayırd ettirmek için ka· 
bul edilen her türlü kisve, alamet 
ve işaret ruhani kıyafet addolu • 
nur. 

3 - Mabedler, her din ibade. 
tine mahsus ve usule muvafık ola
rak teessüs etmiş olan kapalı ma
hallerdir. 

4 - Hük('ımet her din ve mczhcbten 
münasib göreceği yalnu bir ruhaniye 
mabed ve ayin haricinde dahi kıyıafeti. 
ni taşıyabilmek i~n verebileceği mu. 
vakkat müsaadelerle bir mUsaade mtid· 
detinin hitamında onun aynı ruhant 
hakkında yenilenmesi veya ba§ka bir 
ruhaniye verilmesi hak kında ki muame· 

leye ait teklifler içeriişler bakanlığın· 
ca yapılır ve karar Bakanlar Heyetince 
verilir. 

S - izcilik ve sporculuk gibi top· 
tutuklar ve cemiyet ve kulüb gibi he. 
yetlerce bugün kullanılmakta olan ve 
a1ağıdaki şartlara uygun olduğu bu te. 
şekküllerin altıncı maddesine göre ve• 
recekleri beyannamelerle mahalli hü
kumetlerince anlaşılan kıyafet, alamet, 
ve levazım tip olarak kabul edilecek· 
tir. 

A - Türk inkılabına, rejimine ve 
vahdetine muhalif bir ciheti olmamak, 

B - HükQmetçe kabul edilmi§ res
mi kıyafetlerden ayrı olmak. 

C - Yabancı memleketlerin siyasi, 
askerlik ve milis gibi teşekküllerile 

münasebeti olmamak. 
6 - İşbu nizamnamenin nctrinden 

itibaren 30 gün zarfında be~inci mad. 
dede yazılı olan izcilik ve sporculuk 
gibi topluluklar, cemiyet, kulüb gibi 
heyetler bulundukları mahallerin en 
büyilk mülkiye memuruna kabul ettik. 
Jeri kıyafet, alamet ve levazımı göste• 
rir bir beyanname verirler. Bu beyan· 
name ile beraber ya bil' nümune ve ya• 
hut boyalı bir resim verilir. Beyanna• 
menin verildiği tarihten itibarcıt bir 
ay içinde cevab verilmezse beyanname. 
de gösterilen kıyafet, alamet ve leva. 
zım kabul edilmiş addolunur. Kıyafet 
tebdili halinde istimalden evel beyan· 
name verilmesi 15zıındır, Yeniden ku-

rulac.ık izcilik ve sporculuk gıbi top• 
luluklaı.r, cemiyet ve kulüb gibi heyet• 
l~ bir kıyafet ve alamet ve Jcvaziın 

taşımak istedikleri takdirde nizamna. 
meJerile birlikte onları gösteren bir 
beyannameyi aynı makama tevdi eder• 
ler. 

7 - EcncW herhangi bir teşekkül 

mensublarının. ecnebilerin 'l'lirkiye'de 

ikamet ve seyahatleri Jıakkmdaki k:ı• 

nun ve talimatname bUkUmlcrine gö'e 

mlinferid veya toplu olarak kendi kc .. 
yafet, al!met ve Jcvazrmlarilc TUrkiye• 

ye muvakkat müddetle ziyaret sey.:ı .. 
hatlerl yapmalıan cabdir. Ancak mah. 

zurlu görülecek hallerde bu gibi ziya. 
retlere lçcrii§ler Bakanlığınca müsa<ı• 
de verilmiyebilir ve uzun müddet de• 
vam edecek ziyaretlerin yapılabilmesi 

lçeriişler bakanlığının mllsaadesitıc 

bağlıdır. 

8 - Okul ve başka bilgi mü~ssı:sc• 
lerine devam edenlerin bir kıyafet, al5.• 
met ve levazım kullanmalarına Jüzun1 
görUldüğU takdirde tip tayini okul ve 
müesseselerin merbut bulundukları l>a .. 
kanhkça talimatname yapılır. Bu gibi 
okul ve mUeesseseler için kabul oluna. 
cak alametleri okul ve müesseselerden 
mezun olanlar da ta9ıyabilirlcr. 

9 - Husuai müsaade ile gelen ya• 
bancı memleketler kara, deniz ve hava 
kuvvetlerine mensub kimselerin resaıC 
üniformalarını nerelerde ve ne zanıan 
taşıyabilecekleri Dışarıişler Bakanlt• 
ğınca hazırlanarak Bakanlar Heyetinco 
tasdik olunacak bir talimatname it(! t es• 
bit olunacaktır. 

Bu talimatname çıkıncıya kcıdat 

mutad olan usulün tatbikine devam o• 
lunur. 

10 - Bu nizamnamenin l, 2, 3 ve 
4 Undl maddelerinin hUkümlcri 13 ha. 

ziran 1935 gününden, diğer hükilmlerl 
neşrinin ertesi gününden yürUmeğe 
başlar. 

11 - 2596 numaralı kanunun 6 ın. 

cı maddesine göıe ı.ınzim olunmuş "' C 

ş<iray i devletçe g6rii'nniş olan bu ni· 
zamname hükümlcrıni llk<:anlar Ile)'e• 

ti yürütür. 
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Meılek '41ıldkleri. 

Y urdı.unuzda ilk rumi ıazete ola· 
rak haftalık "Takvimi Vckayi" 
adıyle 1831 acncıi aontetrini • 

Dİll birinci gUniı çıkarıldı ve huıusi ilk 
&bete de Şinaıi tarafından bundan 
•tuz sene aonra gene baltalık olarak 
9raaviri Efkar,, iamile 1861 seneli ha • 
airanının 28 inde nqre baflandı. 

oazetecııııı iz 

Bwaraaıı evel 'fürkiye'de yabancı 
~ Naılmıı ıazeteler mevcuddu. 
,~ "'- tUrk ıueteciliii bunlarla 
-~ i>atJar. lu halde Türkiye ıaze· 
ltciliii ilk 1u. 1eneıini birkaç 1ene 
etel bitirmift ikinci Ye en faJdalı yüz 
leneıinin de bqında bulunmaktadır. 

Tiir1~iyede timdiye kadar hangi gazete e mecm1ıalan 
kimleı· ve ne için çıkarını' ve çıkarmaktadırlar? 

1831 1eneainden 1881 e kadar olan 
J•rnn yüz sene içinde yurdum.uda 96 
~elik ve haftalık pzete ile 39 da 
lbecmua çıkarılmııtır. 

Bu tarüatca ve bilhaua 1888 tarilain
•n ı 908 inkılabına kadar ıuetelcrin 
•1ıaı iıtibdat idaresinin teıiri7le azal
'?1• Ye fakat ıazetecilik bir mcalek ha
lin~ tee11üı ederek daha devamlı ö
•üre malik gazeteler yerlepniıtir. 

Artık 1908 ıeneıi ve bunu takib e
tlen bir iki ıenc zarfında da herkeı ı•· 
aete çıkarma1a baılaauf ve niba~e~ 
tilrk ıazeteciliii bu tecrübe devreaını 
de geçirerek bilhaaaa cümhuriyet ida
l'elinden -ye türk harflerinin temelleı· 
lbeainden sonra mUıpet ve tabi! lnki· 
taf yolunu tutmuıtar. 

Buaün yurdumuzda çıkan ıazeteleri 
llınumt bir bakıtla tesbit etmenin oku· 
f'lcuların mühim bir merakını tatmin 
•tllac:c deaıek oldutunu duttınerek ve 
'-un için epice ujnıfarak tHidln P' 
&ete ve mccmualarımızın yek6nunu 
(219) olarak baJduk. 

Bcaaaa aöyJemdi,U ki, bu .-ipti 
'elbit edebilmek hayli pç olmuıtur ve 
buna rağmen biraz enikliii de mev• 
CUttur. Ancak bu elrıik btiyen % 10 
elan JUkan delildir ve mühim bir keyfi· 
Jet addedilemez. 

biiıün gazete ve mecmualann 
umumi yekiinu 

a ıiaıı ea iüçli.t gııetelet: EıAllUll ınett.ı il 1il4oleil Urilıil yı,mdutdır. Otlll lil ı•tCt le 
'frı...,., Ç l(.J1/s'te SWD ICilis VI JlıJıt7a'ü sılı.a 'OaıJda. 

Muhtelif dilde çıkan 219 guete ve 
IDecmuadan 38 i gündelik, 73 U sUncle· 
lik olmıyan gazete, 108 i de mecawa· 
dar. 

Gündelik gazeteler 
Bu gazete ve mecmuaların muhtelif 

tlaktınlardan tevziatını 1apmıdan evci, 
içlerinde en enteresanlan olan ,Unde· 
lik gazeteler hakkında malOmat ver
a.eği faydalı buluru•. 

Yurclcla çıkan sa gündelik ıueteden 
tllrkçe Milliyet, Cümhuriyet, Zaman, 
kurun, Ak9am, Haber, Boa Posta. al• 
IDaııca .. TUrkiacbe P08t. franauca Bey· 
•ilu, La Turqaie, La Rfpublique, Le 
Journaı d'Orient, 1atanbul, Ermenice 
•~vlik, Aztarar, Norlur, Jamanılr, 
"-ca Dimokratia, Apoyev Matbıi, Ta 
lfeotera, ıazeteleri tatanbul'da, 

Türkçe Yeni A11r, Anadolu, Halkın 
leıi, Uluul Birlik, ve franııaca Le 
l.e.ant ıueteleri !zmir'de, 

Ttirlııçe Re1111t pzete ile 11UI..,, Aa
'-ra•~ı, 

TUrk Sözü ve Yeai Ac1ana ıaetele-
11 Aclanarda, 

'l'ürk Dili ve Savat gueteleri Balı· 

..kealr'de, 
Yeıü ilenin ,,. Be• suetelerl ller-

~ababk " Yeni Seı gueteleri Kon· , .... 
Onal gueteıl Malıtya'da, 
AJclm psetelİ AJdın'da, 
ıtiliı gazeteli de Kilia'te çıımıakta-

dırlar. 
Demek ki, TUrkiye'de mevcud &ünde· 

tik guetelerln 20 al tıtanbul'da, 5 ti 
hmlr'de, 2 ttr taaeıi Ankara, Adua, 
Balıkeıin Menin, Konya'da, v~ birer 
taneli de Jla)atya, Aydın ve Kıllı tc· 
birlerinde çıkmaktadır. 

Tek bapna. tıtanbul'daki gündelik 
paeteler Ttlrkiye'nin .diler bütiln ıe
hlrlerindeki ,Undelik ıueteler JCH
nunun yanmulan fada t>11lUJllllÜt&Cht• 
QUıulelik psetelerl dil fdbariylı ta .. 
nif edersek; 24 tlnUn tUrkçe, 6 aınm 
fruwsca, 4 aaUn crmenice• s lala 
l'1DClt " 1alrlala ............ 
•• alıtrls ... '"' raDmlar da bla• .. 
sıksa tUrk dill ile sıbn ab••Hk ... 

Y .... : Abel lltlNf'. 
TDriçe7e çeviHa: Naubl SAf DAR 

illa Yalnız, köy mektebinin ayrıL-~ 
-Jlallldan Don Ratale'nlil aya111u W 

~~. davudi ... etrafın ~ 
~; "to mi ımmano, t1I d ~ ..,._ 

lnımazza~ .. ,, (1) ~e ~ 
dibine baidat ~ _.. a.celdr, Oll 

iki ~ CocU da bUnları ' ~ ie-
'lber, hep bir qDdan, teJırarlqorlardL J 

Dar 10kajm apiı _.,.. Qlllll lloJ"' 
~ omuzlu, hllpıedi bir kadlD qakta • 
Joı:tiu. Bu, eli ile d09tP 1pretler ~ 

ıçeri ıirmeie ~ A#ı,_ı _.. 
111.a._un evine gidecekken neden &ti-!_*.:: 
P.1t1'ya gitmittim? Demek ki ...... .._ 
t1:'•unun,, (2) ea eyi pe~ .ıcı;:ı~:: 

Yordum? laraba gelince: Don lalt-
i Yanında papum pnıbn• adi am 

•tll!.l•&ın·ı kim bilmezdi1 KuwetU oaıudan-
&nmaar ~ -~~ ~ve .JiyCJllluı 

setelerin yabancı dillerle sıkanlara na· 1• Cerideıi, Çankay .. .,. fnDul• ·AD
.... allmtkıin 6gte Ud oWapau p ~ ıueteleıl Aalraıa' ... ._., 1• 
terir. Dl tr.ı • ._. ,...ıını 'lallı llW 

QUnclelik ıueteler arasında lllbabçı- 'Çil w z-a ..,., .. , Clled Oltll 
ıar kabir bir cberiyettedir; çilnkU, bu " Gir ... o.du'da: ..._ YI V.. 
yektln içinden tıtanbul'da ~ıkan Aqam bk Brsunım'da: 8ıv11 n Km1umü 
Haber ve Son Poata ve franmca Beyol· Sıvu'ta, Ouimteb .,. Halk DDl Oul· 
ha pnteleriyle, lamlr'cle çıkalı Ululll aateb'de: B4irne Pottw w llWt p-
Birllk pseteıi, JUlf ,aJnu 4 taoed ak· sete BdirDe'de; a..wı w Alaall .... 
pmca4ır. ıun'c!a; Çutur " Dana Çn'"n'cla: 

Qbdelik ıuetelerin kıtaca eD ktl- bat llalaı,a, Y..U Amaya ~· 
sWded KiUı lle Onal'dır. Kilia, 11... da; 'l'uraa Bluls'dtı 8üuJa BIJd .. 
tim boJ, 20 aantlm eninde lkl Japnk- ldı'cle: GtDlpll Glmilfbaal'deı Terk 
taa " 01111 4a 41 11ntim boy, 28 aaa· Yolu lamidde: Ylfll Yut KııklaıeJID. 
tim eninde bir tek ,aprütan ibarettir· de; O. dilek Llllburps'4aa Vlaı a. 
ter. 1 al Mardin'de, BiDE lluiJa'daJ Gorll1I 

Giadelik olmıyan pseteler 
gaadelik olmıyaa 73 paetenla. laim

lerl " szktılı tthlrler tafledlr ı 
Tllrkse Kanlk• ıtöroilu n TUrk 

Çocuk Queteal ile framuca La Boune 
" ltalJaaea tı lleuauero J>ecU !tall
anl ıctlı pseteJer lataabul'da, Karc1ea. 
Buna, YeDI ~. " 1h1dnn Sesi, p
aeteJerl Buna'~ Tlrkçe Yurd, A4Jl. 

IUıe'cleı Yetil Gireea mn-' .. ı 1JI. 
lek Toayaa; lpk hmlr'c11 ı 'nCINt P
nteal Adma'da; DuJUlll AfJor/cla pt. 
makta ve Balıbalr, Kan, KMtamomı, 
Antaı1a, A)'4m. AJ'flhk, Bafn, Bartm. 
Bolu, Çamklra]e1 Çorum, DeallJl, J>l• 
1ut>eklr, ıt..,.. Ka:perl, Jlaratt mı
•· 8IDGb, TeJdrdlal, w Yomp4 ~ 
lerin4e ...... adllrmda ........ 
lntlpr ....... . 

Mecmualar 
Mc.cmuıları cehnce, adetlerini bil· 

tün yurdda 108 olarak Hydıiuma bun• 
lardan Haf-. Akbaba, Holivut, Uyllllft 
Top. Yedi Gla, Çocuk Seıi, Çıbıkıaı 
Çocuk, Mektepli, Spor Rıftuı, Ormall 
ft Av. B8ytlk Gazete, Potolraf Jaüelıe 
Jerl, Yeni Adam, Pilrlr llarHetlerl, M 
alllm Seal. Staema " Tl)'atro, Sani, 
maaJllml, Dul1Wa,I, Jllmlr, OesW. 
Yeni Ttırk, lllWJt, Woto, Evren ... 
A7, Pul, ..,._ Tlllftk Toht, Be1e6 
,.: o. Dlum. Doln. lltldnal lerh 
llJatr, Tedai& 8odan, PumakoJoc, 
TalAJtrl, ~ Odalı, R-1e. llt.i 
stil ve aut ..._llrl, ~ 
Yurd BIJcill, Wollum ini, ._. 
........ Twll9" o ........ S:1lllblıı 
~ ........ Tllılıl. .., ..... 
.... .... ,..... , .. CNıllr. Am• 
lektrllr, T-.. ... 'ft .............. 

BIJcl. ltld n;q, nr. SMılpt _,, 
WaJt1rt Me• ı lclb SSflle, •lcllia 
Ticaret OdMll L'eODamlate tl'Ortent, 
L'lllaatrulGa • 11 Taftl'dt, Let Aa. 
aaı. dl Twqtdl, ..nı 4 fnnmea; la. 
anten ncant 0-. ..... bir fnll1l&ıt 
.. '>rtodobi,. adlı Mr nmca ı ft ı. 
Bo7 ~·orient .mı bir yah.tlce M. e9e 

-··ı....r.. ,,...,. ôstıNt ........... ...... 
llk ft .... Yubk. Gldllll ft* 
-ıa. Ziraat ........ (ile_.. .... 
w), D1a1m, 'Oat. H111tt·ı11t 
ADJrara mın111. nu•p.., lfllfıa Vllt 
lllJttl. AJID Tlllııl. DlmlıJoUan, Çlit 
&ırı lblma. ......,..., I~, A 
Kadro, Terk Dil (Cemiyetin), W.. 
udw~.naat1wı.ır. 
qule Dmaııaw. tdh Wr fnamct Ut 
benber 23 1 Alıbn'dl. 

Gene n.a.. l'lklrler, ... lpldae 
P, l'ea " ..._ &tir, 'l'lartt Oda. 
............... , ........ ".bal 
.... IDIDlll lkcya'da; Llll " 'l'-
w A ...... , ..,_. lıb....,,lef 
ÇolM Balam llenba'de; o .. laput9e 
.., Alpullu, AIJulha'daı Aatfartalar, 
Çmlrlrall'dt, Yal clolult Jlllllu'da ı 
Akpmu, Hlidl'te: ve Yeni Tobd, Ta. 
bıl'da sı1aDaktlıılırlar. 

Gueae.e .. _ı ........ 
JllDbuıraa ..... oldülan 1*ı!'t 

ler ltibarl7Je bılı ttlDlf ,., ..... _, -~ 
ıualaul'dül auctelula J1m1 alal • 
, .... biri soc• ası ..... biri lldlll4 
" ticaret, AMma'dtldlalJa aı.. 
al w diler .... tknllllaeda dl. r 
... Mbl alJll& 1tld .... Md· c 
ticaret auet• ... 

Y..ı. >•lllı •••* ~l 
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ve olmıyan yüz on bir gazetenin yüz 
beşi siyasi, biri çocuk. üçü mizah ve iki
si de iktısad ve ticaretten bahseden ga
zetedirler. . 

Mecmualardan, İstanbuldakilerin ye-
disi magazin, biri mizah, dördü tiyatro 
ve sinema, Uçü spor, lbiri ziraat, beşi gü
zel sanatlar. altısı fikir, yedisi iktısad 
ve ticaret, ikisi maarif, biri mimar ve 
rnühendiı;, beşi edebiyat, biri hukuk, on 
ikisi tıb, biri şehircilik. biri din, (rum 
patrikhanesinin) ikisi zanaat, 

Ankara'dakilerin biri sinema, ikisi 
&por, biri çocuk, ikisi ziraat, üçü fikir, 
ikiiii iktısad ve ticaret, ikisi mimar ve 
mühendis, dördü edebiyat, dördü tıb ve 
ikisi siyaset, 

Diğer vilayetlerdekilerin de beşi ço
cuk, 011 beşi fikir, biri ticaret, ikisi tıb, 
l>irl zanaat mecmualarıdır ki, bu rakam
lara göre yurdda; yedi magazin, bir mi
:n.h, beş sinema ve tiyatro, beş spor, do
hız çocuk, üç ziraat, beş güzel sanatlar, 
yirmi dört fikir, on iktısad ve ticaret, 
iki maarif, üç mimar ve mühendis, do
«uz edebiayt, bir hukuk, on sekiz tıb, 

bir şehircilik, bir din (rum patrikhane
sinin), iki zanaat, iki siyaset mecmuası 
çıkmaktadır. 

Gazetelerle mecmualar bu bakım
dan birle'.l'tirilecek olurlarsa, Türkiye'· 

.de mevcud iki yüz on dokuz gazete ve 
mecmuadan yedisinin magazin, dördü
nün mizah, 'beşi sinema ve tiyatro, beşi 
.spor, onu çocuk, üçü ziraat, beşi güzel 
.sanatlar, yirmi dördü fikir, on ikisi ik-

tısad ve ticaret, ikisi maarif, üçli mi
mar ve mühendis, dokuzu edebiyat, bi
ri hukuk, on sekizi zanaat, yüz yedisi 
siyaset gazete ve mecmuası oldukları 

görülmektedir. 

Gazt•le \'C mecmuaların ı;1ahibleri 
Reımi gazete Başbakanlığın, Nafıa 

mecmuası BaymdırhlC Bakanlığının 

Sıhhiye Mecmuası Sağlık ve Soysal 
Yardım Bakanlığının, Adliye Ceridesi 
Adliye Bakanlığının, İdare Mecmuası 
İçeri İşleri Bakanlığının, Ayın Tarihi 
ve Fransızca La Turquie Kemaliste 
mecmuaları Matbuat Umum Müdürlü
ğünün ve Demiryollar mecmuası Dev
let Demiryolları İ~letme Umum Mü
dürlüğünündür. 

Balıkesir, Sıvas, Isparta, Bursa, Sam
sun, Çankırı, Antalya, Bolu, Çanakka
le, Çorum, Denizli, Diyarbekir, Erzu
rum, Kütahya, Maraş, Niğde, Sinob, Te· 
kirdağı, Yozgad, Kars, Kastamonu, Kay
ı;eri, gazeteleri bu isimdeki vilayetle
rin, ve Çoruh gazetesi Ri.:e, Gümüşeli 
gazetesi de Gümüşhane vilayetinindir. 

İstanbul belediye mecmuası ile Da
rülbedayi - Şehir tiyatrosu mecmuası 

İstanbul belediyesinin, İstanbul Tica
ret Odası mecmuası ile İ:tmir Ticaret 
Odası mecmuası bu odaların, Adana'da 
çıkan Ticaret gazetesi ora Ticaret O
dasının, ve İstanbul'da çıkan Belçika ve 
İngiltere Ticaret Odaları mecmuaları 
da ismini taşıdıkları odalarındır. 

Mimar, Orman ve Av, İstanbul Baro, 

ULUS 

Fannakoloğ, Di~ tabibleri, Turing ve 
Otomobil Kulübü, Askeri tıbbi bayta· 
ri, Etıbba odası, İçki düşmanı, Esnaf, 
İstanbul :'baytari mecmuası, Hilaliah
mer, Tavukçuluk, Kimyager, Türk Di
li Cemiyeti mecmuası ile İktısad ve Ta
sarruf mecmuası isimlerinin anlattığı 

teşekküller ve birliklerin, Yaşamak yo
lu mecmuası Verem Cemiyetinin, Ha
vacılık ve Spor Tayyare Cemiyetinin, 

Gürbüz Türk Çocuğu Çocukları esirgeme 
kurumunun, Ziraat gazetesi ziraat mek
tebi mezunlar birliğinin, Karınca Ko
operatifçilerin, ve At mecmuası da At· 
lı Spor Kulübünündür. 

- -

Ulus, Yurd ve fransızca Ankara ga
zeteleri, Cümhuriyet Halk Fırkasının, 
Yeni Türk ve Öz Dilimize Doğru İs

tanbul Halkevinin, Doğuş Kars, Aksu 
Giresun, Yeni Tokad fokad, Kaynak 
Balıkesir, Ün Isparta, Ülkü Ankara, 
Halkevi, Eskişehir, Taşpınar, Afyon, 
Yenidoğuş Manisa. Altı Ok Edirne, A
nafarta Çanakkale ve Akpınar da Nigde 
Halkevlerinindir. 

İklısad ve Ticaret mecmuaı:;ı Yüksek 
Ticaret Mektebinin, Mülkiye • Sıyasal 
Bilgiler Mülkiye mezunları birliğinin, 
Edebiyat mecmuası Edebiyat Fakülteli
lerinin, Toplantı Sıvas erkek lisesinin, 
llkiz Sıvas kız lisesinin, Kastamonu 
lise ve Afyon lise mecmuaları da bu 
liseler talebelerinindir. 

Ameli elektrik mecmuası İstanbul 

elektrik şirketinin, Ankara sinemaları 

mecmuası sinema İş Ltd. Şirketinin ve 

Alpullu mecmuası da Alpullu şeker talı 

rikasınındır. 

Şu halde, beş bakanlıklara aid ;;aze· 
te ve mecmua, yirmi dört vilayet gaze· 
tesi, üç devlet dairelerine aid, altı ti· 
caret odası, otuz dokuz resmi cemiyet
ler organı, üç tane hususi şirkete, yedi 
mekteblere ve onların mezunlarına ya
hut talebe cemiyetlerine, iki tane de 
belediyeye aid mevkute mevcud olup, 
diğerleri ya birkaç kişilik hususi şir

ketlere, ve yahut da tamamen bir ~ah
sa aittirler. 

Gazele ve uu•cnınaların ~ a-:ları 

Gündelik gaLetderın on yd~ına ka
dar olanları sıra:;iyle ~öyledir: lstan
bul (fransızca) 67. Yeni Asır (İzmir 

40, Jamanak ( Ermenıce) 26. Babalık 

(Konya) 25, Anadolu (İzmir) 24, Ku
run 18, Journal d'Orient ıs. Akşam 17, 
Yeni Adana ile Resmi gazete \.'e Le Le
vant (İzmirde fransızca) 16 şar, Ulus 
15, Kıli::. 13. Türk sözü (Adana) ile 
Cümhuriyet 11 rer, La Rcpublique 
(fransızca) ile Apoyev Matini (rumca) 
onar yaşında, 

Gündelik olmıyan gazetelerin yaş

ları: Erzurum 68, Diyarbekirle Kasta
monu 64 er, Bursa 63, Sıvas 57, Kara
göz 27, İkbal (yeni ismi Olcay • Trab
zon) 25, Bolu 21, Balıkesir 20, Ahali 
(Samsun) 17, Yozgad 15, tı Mes:.egero 
degli İtaliani ( lstanbul'da İtalyanca), 
Kardeş (Bursa) ile Çankırı ve Çorum 
gazeteleri 13 er, Adliye cerıdesi, Du-
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ruın ,Atrl)n) Çanakkale, Ispatta, ve 
Sinob gazeteleri 12 şer, Yeni Yol (Trab·· 

. ll 
ıon), Bartın \·e Denizlı gazetelerı 
rer, Edirne Postası, Türk Yolu ( İzmid), 
Kayseri, Yeşıl Yurd (Kırklareli) \'e 

Kütahya gazeteleri 10 ar seneliktirler. 

Mecmuaların yaşları da şoyledır: 
İstanbul Ticaret Odası mecmltası 49, 
İngiltere Ticaret Odası mecmua:;ı (in· 
gilizce) 47, Uyanış (Serveti Fünun) 44, 
İstanbul Seririyntı 16, Tedaı. i serıriya· 
tı ıle Economıste d'Orıent (fraıısızca) 
15 er, Asken Tıbl.ıi Baytari mecmuası 
13, Akbaba 12. lıstanbul belediye, dı:;ı ta· 
bibleri ve lstanbul baytari mecmuaları 
1 ı rer, Tedavı notları, Hilalıahmer ve 
Demıryolları mecmuaları da 10 ar ya· 
~ını bulmuşlardır. 

Diğer gazete ve mecmuaların hepsi 
de lO yaşınd.ın aı,ıağı olduklarına göre, 
10 } asından ıhtiyar gazetelerimizin sa· 
yısı 40, ve mecmuaların da 15 rakamla· 
!arı etrafında gezmektedir. 

Bııgünku gaLete ve mecmuala,dilll 
çor:u nenuz pek çocuktur. Bugün, yur· 
dumuzda en ihtiyar gazete Erzurum'da 
çıkan 68 ya~ındaki "Erzurum,, gazete· 
:;iJir. Bu gazete şimdi 3500 No. yu bul· 
muştur ve haftada bır çıkmaktadır. 

Gündeliklerin aga babası 67 senelık 
fransızca "İstanbul,. dur. Mecmuaların 
buyüğu 49 yaşlı "İstanbul Ticaret oda· 
:ıı . , mecmuası ve husu::.i mecmuaların en 
giın görmü~ü de 44 yaşındaki "Uyanı~· 

Serveti Fünun,, dur. 
Server 1SK1T 

Kumhara hötün hir İ~tikhaJdir. Cümhuriyet Merkez Bankasının 14 şubat 1935 vaziyeti 

Aktif 1 Pasif 
KASA: 
Altın: safi kiloe:ram 13.954,483 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEK! MUHABİRLER: 

Altın: Safi Kg. 
Türk lirası 

1.788,024 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Lira 
19.628.138. 72 

10.404.855,-

681.915.12 

2.515.004,-
514.613,07 

5.354.894,75 

Lira 

30. 711.908.84 

3 .0l!J.61 7,07 

SERMAYE 

lliTlYAT AKÇESİ 

TEOAVULOEKI BANKNOT. 
LAR: 

Lua 

Dcıuhtc c<lılerı evrakı ııakdiye 158.748.563,-I 
Kaııımuıı b ve 8 ıncı maddele-
ritıc tevfıkan vakı tediyat 10 121.6.23,-

Lira 

15.000.000,-

'><>3.914,30 

Altın: Safi kilogram 3.807,024 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

1 

Kuruluş 
1 8 9 1 UYANI~ 

' 
Serveti fünun 
yerine çıkar 

·---------------------·----!· HAV ACil IK ve SPOR 
UÇAI{ ŞElliDLERi 

SAYISINDA: 
Ölmezlerin gtinü H. V. S. 
Bağnmrzda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 lkincikanun (Şiir) Bf'hçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
F A Z I L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TÜRK l{USU· hakkında görüşler 
~ • ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Ak.~amcı 
TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 

İSTİ YENLER 
Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

'ff AA 

13.733.837 .35 19.088. 7Jl,10 

HAZİNE TAHVİLLER1: 

Deruhte edilen ~vrdkı nakdiye 

karşı lığı 158.7 48.563,-
, Kanunun 6 ve 8 inci maddele· 

rine tevfikan tediyat. 10.121.623,- 148.626.940,-

SENEDAT CÜZDANI: 
ı Hazine bonoları 3.722.497,60 

Ticari senedat 6.650.352,49 10.372.o.50.09 

ESHAM VF. TAHVİLAT COZ. 
DANI: 

1 Esham ve 
tahvilat 

(Deruhte cdılt:n ev· 
(rakı nakdiye kar
(~ılığı (itibari kıy· 

(metle) 
Esham v~ Tahvilat 

f AVANSLAR: 

Altın ve döviz li.:crine 
Tahvi13t Üt:erine 

HİSSEDARLAR 

MUH'lELtF 

30.336.387. 19 
4.869.982,41 

20.195,92 

/92.779.91 

YEK ÜN 

1 

35 206.369,60 

812.975,83 

4.500.000,-

11.463.490,97 

263.815.884,50 

lJcruhte cdılt:n evrakı nakdiyr 
bakıyesi 148.626.940,-

Kar'?ılığı tctmamcn altın olarak 
tedavüle vazeuilen 

TUH 1' LlRASl MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖViZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vad ·lı 

MUHTELiF 

15.688.000.-

ı 0.319.145,25 

770.., 6''1 

YEKON 

164.314.940 -

19.715.2l8,7C 

11.089.629,93 
SJ.032.l 81,57 

1 

1 

1 

1 
1 

j 

t.J. .&4,!>0 

l 2 Mart 1933 tarıhinden itib.:ıren: fskonto haddi % 5 1/e - Altın u~ecıne avans% 4 '/. 

P. T. T. Binalar ve levazım 
Müdürlüifinden : 

5000 ita 8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 
açık eksiltme ile satın almacaktlf. Muhammen bedeli 
(1,750) liradır. 

Eksiltme 27-2-935 tarihine rasthyan çarşamba günü sa· 
at 14 de Ankara'da P. T. T. Alım Satnn Komisyonunda 
yapılacağından isteklilerin o gün tayin olunan saatte 
(132) liralık iğreti güvenmelerini vezneye yatrrdıklanna 
dair makbuz veya muteber bir banka teminat mektubu ile 
ve 2490 N o. lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaiki hamilen komisyon riyasetine müracaatları, Şart
name her gün Ankara'da Binalar ve Levazım Müdürlüğün· 
den, İstanbul'da Beyoğlu Postanesinde Levazım Ayniyat 
muavinliğinden parasız olarak alınabilir. (297) 1-510 

Ankara Tayyare Şubesinden: 
Ankara merkezi ve merkeze bağlı köylerde teberrü e· 

dilecek kurban derileri 6 mart 935 çar§amba günü öğleden 
evel satılmak üzere artırmaya konmuştur. İstekliler şart
lan anlamak üzere şubeye müracaatları ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için bir makina mühendisi alınacaktır. 

Yüksek makina tahsili görmüş ve tecrübe sahibi mühen
dislerin tercümei hal ve vesika suretleriyle birlikte müra-
caatları ilan olunur. 1-566 

Anlcara Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dört adet evrak dolabı 

7 mart 935 günü pazarlıkla yaptırılacaktır. Resim ve şart
namesini görmek istiyenlerin müdürlüğümüze müracaat-
ları. (273) 1-462 

Ankara Sehri İmar .. 
l\1üdür ·· ;;·iind"'n 

Yegen bey mahallesinde Hamam sokağında yeşil sahtı· 
ya tesadüf eden kadastronun 176 numaralı adasının 1 ,2, 3 
ve 4 üncü parsellerinin alınan menafii umumiye karan mu
cibince istimlak edileceği ve haritalarının birinin belediye 
birinin İmar dairelerine birinin de mahalline asıldlğı ilaı~ 
olunur. (301) 1-519 
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Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tes-

viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
lstanbul'da Bakırköy barut fab 
rikasına, lzmirdekiler Halkapı· 
nar sı 'ah tamirhanesine müra -
caatları. [222) 1-400 

.\nkaı·a İcra Dairc~i 2ayrinıcnkul ı;allş nıcmurlu
~undan: 

1 - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 248 adet, 6 
parsel numarasında kayıdlı ve Ankarada Musabey mahallesinde 
kain ahşab ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarıl-
nırştır, 

2 - Evsaf ve müştemilatı: üç kısımdan ibarettir, heyeti umumi-

ycsile üç avlu ve bir çeşme, bir ahır, iki hala, lbir balkon, dört oda, 
bir sofa, bir salonluk ve kömürlük iki kiler, iki mutfak, bir tarasa, 
bir mikdar arsa ile tekrar iki avlu, iki oda, bir baladan ibarettir. 

Elektrik tertibatı da vardır. 6500 lira kıymet takdir edilmiştir. 
3 - Satı~ peşin para ile olmak üzere 21. 3. 935 tarihine ınüsadif 

pcr§cmbe günü saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayrı menkul sa-

tış memurluğunda yapılacaktır. . 
4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhamm::n kıy~etın 

yüzde 7,5 ğu nisbetindc pey akçesi veya milli bir bankanın tc~ına~ 
nıektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvıllerı 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymet!n Y_~z-~e 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur gunun 

16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 
6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy

nıetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 6. 4. 935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14. 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (ke
za muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartile e~ çok. artıran 
talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdırde ısc 2280 

numaralı kanun ahkamına tevfikan borç ~ş sene müddetle tecile 

tabi tutulacaktır.) 
7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

11erilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta~ 
rihindcn itiıbaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesı 
i§iin yedi gün kadar mehil verilecektir. t~bu müdclet zarfında iba~e 
bedeJi yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçiüle almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veÇhile alrnağa razı ise ihale far
kı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
'l'ekJifi veçhile almağa razr olmazsa gayrimenkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 

tdileccktir. 
8 - Her iki artırmada da gayrimenkul talibine ihale edildikte 

tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 

ınüterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 
9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrimenkul 

Üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı mü!1bitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Jazım
drr Aksi takdirde hakları tapu sidllile sabit olmadıkça satış bede

linin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardu. 
10 - Artırmaya iştirak edecekler 19. 2. 935 tarihinde 934 - 93 

numara ile dairemizdeki yerinde herkese a~ık bulundurulan şartna-
ınemizi okuy.ıbilirier. 1-587 
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1 KiMSESiZ İ 
1 Hector Mallot'un meşhur eserinden ! 
e = lilllDlilllllli1111D111111111111Dıraım!lllllllmlllftllltwılllllllllllllllll!llli•ıınııımıııııııuwııııııııı:1111111ıınııııııımıııı mı. 

inhisarlar Umum 
~Müdürlüğünden: 

1 - Urla'da yapılacak (16507) lira (84) ~uruş be~eli 
keşifli yaprak Tütün anbarı kapalı zarf usuhyle eksılt· 
ıneye konulmuştur. . . • 

2 - Eksiltme şartnamesi ve pro1elerı (83) ku!"11ş m~ 
kabilinde Cibali'de Levazım ve mübayaat .~u~e~~ ~ .. nakıt 
nıuhasipliğinden ve inhisarlar izınir Başmudurlugunden 
alınacaktır. .. . 

3 - Eksiltme 13 mart 935 tar ihine mus~dıf çarşam?a 
günü saat 15 de Cibali'de Alım, Satım komısyonuncla 1c-

ra edilecektir. .. 
4 - Teklif mektubları kanundaki . hükümlere. gore 

yukarda tayin edilen gün ve saatten ?~r saat e~elın~ ~a
dar komisyon reisine makb~z _nıukabılınde verıl~elıdır. 

5 - Eksiltme şartnamesının mahsus maddesınde ya-
zılı şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme parası 
olan (1238) lira ile birlikte müracaatları. (746/349) 

1-599 

\1illi JniicJafaa VekaJ .. ti 
Saımalma Komisyonu 

llanJarı 

İLAN 
1 - M. M. V. matbaası 

için tahmin edilen fiatı 3000 
liı a olan bir adet sekiz baş
lı madeni tel dikiş makinesi 
a<:rk eksiltme satın ahna
caktır. 

2 - ihalesi 26. 2. 935 salı 
günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
225 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve kata
l oğunu görmek için her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe girmek için de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatırrlmrs teminat 
mukabilinde alacakları mak
buz ve artırma eksiltme ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazılı vesikalarla bir
likte ihale günü ve saatinde 
M. M. V. SA. AL. KO. da 
bulunrnatan. (291) 1 - 494 

İLAN 

1 - Beher kilosunun tah
min edilen fi atı ı 00 kuruş 
olan 2650 kilo ham deri ile 
bir kilosunun tahmin fiau 
80 kuruş olan 600 kilo bal
mumu açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 23-2-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat trminat 
234 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örnek
lerini görmek içiıı her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe ginnek için de muvakkat 
teminat mekttlp veya mali-
yeye yatırılmış teminat mu
kabilinde ahnacak makbuz 
ve artırma eksiltme kamı
nunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesikalarla birlikte iha

le günü ve saatmd:'l M. M. 
V. satm alma komisyonuna 
müracaatları. (283) 1-483 

iLAN 
1 - Bir metresinin tah

min edilen fiatı 54 kuruş o
lan 1900 metre haki bez 
(ekmek torbahğı ve arka 
çantahğı bölmelerinde kul
lanılmak üzere) açık eksilt
me ile satın almacaktır. 

2 - İhalesi 26-2-935 salı 
günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
76 lira 95 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
sini parasrz almak ve örne
ğini görmek için her gün öğ
leden sonra ve eksiltmeye 
girmek için de muvakkat te· 
minat mektubu veya ma
liyeye yatırılacak temi
natlarına mukabil alacak· 
ları makbuz ve artırma 

eksiltme kanununun 2 ve 
3. maddelerindeki vesi
kalarla birlikte M. M. V. sa
tmalma komisyonuna müra· 
caatlarL (284) 1--482 ----------- -

• 
ış arıyoı 

Ev, otel ve pansiyonlar
da çalışmak üzere bir Bayan 
iş arıyor. Yemek, ütü ve sair 
işleri mükemmel yapar 2119 
No: telefon numarasına mü-
racaa t. 1-586 

Ankara I.e,·azml Amirliüi 
Sarıoalma Komİ"')'Unu ~ 

ilanları 

iLAN 
150 ton yerli kok kömürü 

· açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 23 şubat 935 cu
martesi günü saat onbeste
dir. Bedeli 4875 liradır. Te
minatı ınuvakkatesi 365 lira 
63 kuruştur. Şartnamesini 
görmek üzere cumadan ma
ada her gün saat ondan 011 

ikiy~ kadar ve ihale günü de 
t~mınatı muhasebeciliğe tes
Jım ederek mukabilinde ala
cağı makbuzla açık eksilt
meye iştirak için Ankara 
Levazım Amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

1 o••trnrwclt- f ... tauhul l .c . 

' azrnı \ m idii'i ~atın 
Alma Komi"'lon u 

lltmlan. 

{LAN 
Kumaşı ciheti askeriye -

den verilip diğer malzemesi 
müteahhide aid olmak üze
re maa şap!ta 1350 takım ha
rid elbise rliktirilecektir. 
Kapalı zarfı 3 mart 935 pa
zar günü saat ı 5,30 da ya· 
ptlcıcaktır. Tahmin bedeli 
16200 liradrr. İsteklilerin 
şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öO-
leden evel ve eksiltmeye ~i
receklerin 1215 lira ilk t;. 
minathriyle teklif mektub -
tannr belli .saattan bir saat 
evel Tophanede satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(eü6 - iOl) 1 -549 

1 LAN 

Tophane frrmı için 300 
ton un 3 mart 935 pazar gü
nü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
30 bin liradır. Şartnamesi 

· parasız olarak Tophanede 
satrnaJma komisyonundan 
alınır. İlk teminatı 2250 li
radır. İsteklilerin belli sa-
attan bir saat evel teklifle
rini komisyona vermeleri. 

(804 - 700) 1-550 

~:ltılık apartıma. 
Işıklar ca<ldesinde köşe 

başında altında bakkal dük
kanı bulunan apartıman sa· 
tılıktır. Taliplerin Şengül 
H~mammda Bay Hayriye 
muracaatları. 1-359 

ZAYİ 

1339 senesi Kilis orta mek 

tehi ibtidai kısmından al_ 
mış olduğum 71 N o. tasdik
namemi kaybettim. yen isi _ 
ni alacağımdan eskisinin 
hü~ü yoktur. 

Ankara OMSİN şirke
tinde Osman Hilmi 

Ziraat ' ' el{aletinden: 
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Tayyare Piyangosu 
18 inci tertib 5 inci ı;ekiş ı t mart J.935 tlcdir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır . 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler \'e 
20.000 liralık mükafat vardır. 

9"fTıTfTJ 

Bu~s~ Belediye Başkan l ı~ından: 
Cınsı ve Mahiyeti Keşif bedeli 

Lira kuru~ 
8331.62 Belediye Gazino Binasmm 

kalan inşaatı 
Bel~diye ~anmdaki gazino lıinasmın geri kalan insaa

u, pro1e, keşlf ~e şar~n~meleri dancsinde açık eksiltme
ye konul.up ek~lltme ışa 27-2-935 çarşamba gilnü saat 14 
de beledıye daıresinde yapılacaktıT. PTojc, keşif ve sart
name 42 k~ruş karşılığında istiyenlere -vcdilir. İstekliler 
ş~-rt~ameyı ve teferrüatmı görüp işi anlamak icin her is 
gun~ ve s~atmda komisyon katipliğine ve eksiltme saa~ 
~nd n a_z o~ce de (Kanun dairesinde) 625 liralık muvak-
at temınatıyle eksiltme komisyonuna (Yelmelcri cluyu-

rultu-. (353) 1_ 59S 

Çanakkale Valiliğinden: 
Çanakkale'd · d'l 

1 
. e ınşa e ı ecek hastahanenin kesif hcclcli 

0 . an .45222 lıra 38 kuruşun yapılacak iş mukabilin<le on 
~ın lırası 934 mali senesi bütçesinden ve mütebaki 35222 
lıra 38 kurusu 935 malA · b.. · · . ı senesı utçesınden teının olun-
mak ve teşrinisan · k" . . ı ve anunuevel ve sani aylarında iic 
d~fada tedıye edılmek şartiyle 9 mart 935 taı ihine müsa~ 
dıf cumart · .. .. · . . esı gunu saat 15 de ıbale edilmek üzere 7·2-935 
tarıl:ıınden itibaren 31 gün müddetle ve kapalı zaı f 
usu~ıyle münakasaya çıkarılmıştır. T:llip olanların 
k~ş!fnaı:ne ve şartnamesini görmek ıçın Conakkale 
Vılayetı Encümeni Daimisine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (356) 597 

Bergama Cümhuriyet 

Müddei Umumiıi~inden: 
B~rgaII?a?a yeniden yapılacak olan 26221 lira 69 kuru§ 

bedeh keşıflı ceza evinin inşası 10-1-935 tarihinde hıpalı 
zarf usuliyle münakasaya konularak usulen ilan cciilıni 
ve. zuhur eden. tali~lerin teklifleri 12-2·935 tarihinde ko: 
mısyonca tetkık edılerek haddi !ayıkta görülmedi·> · d 
10-3 935 'h' d .. ·· hın en . - tarı ın e pazar gunu saat ıs de pazarlık suretiy-
le ıhale yapılmak üzere bir ay müddetle miinakasaya 
k_o~muş olduğ_undan talihlerin o/0 7 buçuk teminat akce
sını. malsandrgma yatırdıklarına dair makbu1. ve yah.ut 
ten:ınatı muvakkate mektubu ile 2490 No. h artırma ve 
~ks~ltme kanununun 2 inci maddesinde yazılı vesikalar 
ıle ıha~e günü Bergama C. M. U. lik dairesinde artırma 
ve ~ksıltme komisyonuna müracaatları ve bu husustaki 
keşıf ve şartname suretlerini Bes lira mukabilinde alabi-
lecekleri ilan olunur. (357) , 1-596 

Maarif VekiUiğin en: 
R~~aseticümhur orkestrasına, telli ve üflemeli orkestra 

enstrumanlan ı .. k ça an tur ve ecnebi sanatkarlar alınacak -
tır. Orkestraya girmek istiyenlerin · 

1 - İstida · 
. 2 -.~e~elerde çalıstıklarmı ve son vaziyetlerini göste

rır tercumeıhal (ecnebiler ayrıca tabiiyet vesikalarmm su· 
retlerini iliştireceklerdir.) 

3 - Tahsil vesikaları 
4 - İkişer fotoğraf 
İle Maarif Vekilliğine muracaatlnn ilan olunur. 
{346) 1 590 

Jandarma umum liunıandanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

. 1 - 18. 2.w935 paza~tesi günü saat (15) •de kapalı zarfla 
satın alınacagı evelce ılan edilen (20) <len (30) bine kadar 
h.arb pak~ti eksiltmesi 2490 sayıh kanunun (8) inci madc1e
sıne tevfıkan 19. 3. 935 salr günü saat (15) e kadar uzatıl-
mıştır. · 

~ - Bir harb paketine (25) kurus fiat bicilmiş ve iI'-
temınatı (562) lira (50) kuruştw. J , ·~ 

1 
. 3 -k Şartname parasız komisyondan alınabilir. İstekli-

enn anun ve şartna d 1 · . . kb me e yazı ı vesıkalar ve ılk temınat 
ma kuz. veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubla-
nnı e sıltme günü saat (l4) k d . 

Ankara Tohum Islah istasyonunda 3801 ı;ra beli keşifli 
bir ambar binası pazarlık suretile yaptınlacaktır. 

· (
363

) e ·a ar komısyona vermcJe.• 
~· 1--603 

Bu inşaatın mukavelesi, şartnamesi, plan ve keşif ced
veli 20 kuruş mukabilinde Ziraat işleri umum müdürlüğün

den alınacaktır. 
Taliplerin şartnamede yazılı vesikalarla ve 286 liralık 

muv~kk.at .temi!1~t mektubu vey~ makbuzlarile birlikte pa· 
zarhga ıştırak ıçın 5. 3. 935 T. lı salı günü saat ıs de Ve-
~aletin artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna geimeİeri 
ılan olunur. (364' 1-604 

Ankara Taşcı, dıvarcı ve beton 
armacı:ar kurumu başkanlığın
dan: 

i2. 2. 935 cuma günü saat 10 da kurumumuzun vıllık ge· 
ne toplantısı yapılacağından kurumda yazılı üy~lerin yu-
karda I ·· yazı I ~un ve saatte Hacıbayram caddesindeki esnaf 
kurumlar evıne g:elınelerini dilerim. 1-588 
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Tc.:J Q. K iYE 

llRAAl 
BANKAS~I 

·DACA• 
BiRiKTiREN 
RA~T 1;06Q 

Maarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

F
zurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
en lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 
!hale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa

.it komisyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 
r Talipler şartname ve teferrüatmı inşaat dairesinde 
~örebilirler. (3549) 8-5481 

KREM 
balsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi gü
eellik kremidir. Te
ninizin daimi taze
Jiğini yalnız KREM. 
B A L S A M i N ile 

korursWluz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORR1StD 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu Kanzuk eczahanesi. 
Her eczahanede bulunur. 

Sinop Belediye Başkanlığından 
Lok~mobill_e işliye~ek. ~ino~ elektrik fabrikasında ça

lışmak uzere hır elektrıkçı ıle hır makinist alınacaktır. İs· 
ti.yenler ellerindeki vesaik ve ehliyetnameleriyle birlikte 
3. 3. 935 tarihine kadar belediyemize müracaatları. 

(681 - 324) 1-548 

lstanbul Emlak MiUi 
Müdürlüğünden: 

Galatada Kemenkeş Kara Mustafapaşa mahallesinin 
Topçular ve Yüksek kaldrrım caddelerinde eski 31 33 35 
37 ve yeni 25, 27, 29/ ,1 ve 119, 119/,1 ve 119/ 2 num~ral~l~ 
mürakkaın dükkanları müştemil Değirmen hanı na.mile 
maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesi bedeli iki tak
sitte ödenmek şartile muhammen 15022 lira üzerinden 
19 şubat 935 sair günü saat on beşe kadar pazarlıkla sa
~lacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri daire
sınd.e, mu~ammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
te~ı~a:~~~.ıyle, J?azar ve salı günleri, İstanbul milli emlak 
mudurlugundekı satış komisyonuna müracaatları. 
(M) (302-167) ı - 317 

İstenograf i dersleri 

En müsait şeraitle verilir Ulus!a Tüzgiray rumuzuna 
111üracaat. 1-570 

ULUS 18 ŞU8 \1 HJ:S.:i PAZAr<. ı r..::H 

ı;ıT..:tıTıTLTLTLTLTLTLTLTıTıTıTıTıTıTıtıt..r1r1;rlyJ:r1Tl$-1y1x1x1r1-i'· fü.iIX:ı:~;.ı=; 
tô 

Z AY l 
19 K. Sani 935 tarihinde An-

kara gümrüğünden aldı ğım 

174904 - 1282 sayılı ( 624.80) lira

lık 213 No. lu ithalat bcya nna
mesıne aid depozito m akbuzu -
nu za.y i ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Halkevinde 

Tiyatrosu Ankara: Sarı kışla arkasında 

Ankara Mensucat fabrikası veki
li ve muamelat şefi Hasan Tahsin 

1-601 
19 - 2 • 1935 salı günü akşam saat 20,30 da 

Kiralık Hane ir avaç ate 
Yenişehir Paşalar tepe -

sinde Gülistan sokak yeni 
yapı. 1-584 

Komedi 3 perde 

istatistik Umum MüdürJü2'ii 
._. 

satın a jma komisyonundan: 

...................... ~ 
\skeri Fabrikalar Umum 1 
1\fiilliirlüğü Satmalma ~ 

Komisyonu llanlan 1 
~ 

Umum müdürlük neşriyatından olup her ay Ankarada 
bastırılacak olan ve bir senelik muhammen bedeli 13,000 
On üç bin lira tutan harici ticaret aylık istatsitiklerinin 
basılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 23. 2. 935 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
15 de İstatistik Umu_m Müdürlüğü Satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. Isteklilerin tekliflerini975 dokuz yüz 
yetmiş beş liralık muvakkat teminatlarının malsandığma 
yatırıldığına dair olan makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte 23. 2. 935 cumartesi günü saat 14 e kadar mezkur 
komisyona tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak ko-
misyon katibliğinden alabilirler. (315) 1-528 

P. T. T. Binalar 
ve levaz1m Müdürlüğünden: 

İstanbul'da P. T. T. fabrikası için teferrüatile birlikte 
bir freze tezgahı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o
larak Ankarada binalar ve levazım müdürlüğünden, İs
tanbul'da Beyoğlu P. T. T. merkezinde ayniyat muavin· 
liğinden alınır. Eksiltme 3/ 3/ 35 tarihine rasthyan pazar 
günü saat 15 te Ankarada P. T. T. satın alma komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin (263) lira teminatları
nı veznemize yatırdıklarına dair makbuz veya banka te
minat mektubu ile saat 14 te komisyonda ve 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki tazi-
meyi hamil bulunmaları. (79) ı - 157 

•• 
Univeriste arttırma, eksiltme ve 
pazarlık komisyonundan : 

1 - Bedeli keşfi 269,007,78 lira olup hayvanat ve neba
tat .enst~tüsü ~inası in~aatı 24-2-935 pazar günü saat 15 de 
Ünıversıtede ıhale edılmek üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait dosyalan almak için Üniversi
te mimarlığından alacakları vesika ile Üniversite veznesi
ne 14 lira yatırmaları lazımdır. 

3 - Talipler bedeli keşfin o/o 7,5 nisbetinde teminatla· 
riyle birlikte kapah zarflarını ihale günü saat 14 de umu
mi katipliğe vermiş olmaları lazımdır. (660/ 295) 1-536 

Jandarma Umum l(umandan· 
lığı Anl~ara Satın Alma 
l(omisyonundan: 
23.000 metre yatak kıhfhk bez 2. 3. 935 cumartesi gü -

nü saat (11) de Ankarada komisyonumuzda pazarlıkla satını 
~lmacaktır. İstekliler evs~f ve nümuneyi her gün İstanbul 
ıandarma muayene heyetıle komisyonumuzda görebilirler. 
Şartname parasızdır. Bezin bedeli (9200) ilk teminatı 
(690) liradır. Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun ve 
şartnamesindeki vesika, sandık makbuz veya banka mek-
tubu ile gün ve saatmda gelmeleri. (325) 1-552 

Anliara Valiliğinden: 
Sanatlar mektebinin mayıs 935 sonuna kadar 16 bin kilo 

ekmeği pazarlıkla alınacağından vermek istiyenlerin ilan 
gününden sonra her pazartesi ve perşembe günleri 108 lira 
teminat makbuziyle vilayet encümenine ve şartları öğren· 
mek için her gün encümen kalemine gelmeleri. (362) 

1-591 

SİLAH FABRİKASIN-
DA ÇATI TAMİRİ. 

Bedeli keşfi 3305 lira on 
kuruş olan yukarda yazılı 
çatı tamiri 3 mart 935 tari
hinde pazar günü saat 15 de 
Askeri fabrikalar satmalma 
komisyonunca pazarlıkla 
yaptrrrlacaktır. Şartname 
17 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliple
rin 237 lira 80 kuruş muvak
kat teminat ve 2490 numara 
h kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (344) 

1-575 

BİR ADET MOTÖR 
POMP 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan yukarda yazılı bir adet 
motör pomp 3 mart 935 ta
rihinde pazar günü saat on 
beşte askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Şart
name bedelsizdir ve komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 48 
lira 75 kuruş ve 2490 numa
rah kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vcsaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatlarc. (343) 1-576 

3000 TON ÇELİK DEMİRİ 
Tahmini bedeli (78000) 

lira olan yukarda mikdarı 
yazılı çelik demiri Askeri 
fabrikalar satınalma komis
yonunca 3 mart 935 tarihin
de pazar günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedeli 390 kuruş -
tur. Ve komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan 5150 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle 
mezkfu- gün ve saatta komis 
yona müracaatları. (345) 

1- 574 
MUHTELi'F MİKRO· 

METRELER. 
Tahmini bedeli 1500 lira 

olan yukarda yazılı muhtelif 
mikrometreler Askeri fabri
kalar satın alma komisyo -
nunda müteahhid nam ve 
hesabına 5 mart 935 tarihin· 
de salı günü saat 15 de açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartname bedelsizdir ve 
komisyondan verilir. Talip
lerin (112,5) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralr 
kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (358) 1- 595 
BEŞ TON' ANTİMON 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli (2000) ti-

f elefon: 2653 

ra olan malzeme 4 mart 935 
tarihinde pazartesi günü sa· 
at 14 de Askeri fabrikalar 
satın alnıa komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedclsizdir ve ko· 
misyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan 
150 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad • 
delerindeki vesaikle mezkuI 
gün ve saa tta komisyona 
müracaatları (361) 1-592 

3255 KİLO VAZELİN 
200 KİLO GILİSERİN' 
Tahmini bedeli (1550) 

lira olan yukarda mikdarı 
yazılı vazelin ve gıliserin 
müteahhid nam ve hesabı· 
na 5 mart 935 tarihinde sa· 
h günü saat 15 de Askeri 
fabrikalar satın alma komis~ 
yonunca açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir ve komisyondan 
veril~r. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (116) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 • maddelerin .. 
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra• 
caatlan. (359) 1- 594 

28 KALEM RESİM 
MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 1650 lira 
olan yukarda yazılr resim 

malzemesi müteahhid nam 
ve hesabına 5 mart 935 ta· 
rihinde sair günü saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alma• 
caktrr. Şartname bedelsiz• 
dir ve Komisyondan verilir., 
Taliplerin muvakkat temi .. 
nat olan 122 lira 75 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddalerindeki ve• 
saikle mezklır gün ve saat"' 
ta komisyona müracaatları. 
(360) 1-593 
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8 25 kuruıtw-. 

~~ 1 - Hayır işlerine ve yeni ~ 
~~ çıkan kitablara aid ilanlardan 
~l % 1 S tenziHit yapılır. ~ 
~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 
~~ tu yüz otuz kuruştur. ~ 
~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen- ~ 
~~ me vefat ve katı alaka ilanla - ~ 
~~ nndan maktuan beş lira almrr. ~ 
~ ~ 
~ 
~ ~ 

~ ABONE ŞARTLARI 
~~ Müddet Dahilde Hariçte 

~---· 
Seneliği 17 Lira 30 
6 Aylığı 9 tr 16 ti 

3 Aylığı 5 •• 9 .. 
Posta Ocreti gönderilmiyen 

mektublara cevab verilmez. 

1 SİNEMALAR 
- --- - ----. 

; l r~ t:}·u ıahıi>İ ve Ba~mu· j 
I har rırı Falih Rıfkı ATAY. 

= 

l Umumi ne~riyah idarE: ~-elen j 
• Yazı i~leri müdürü Nasuhi 

BAYDAR. 

Çankm caddesi civurnda 
Ufııs m1fbaasmda ·basrlmrşrtr. 

1 YENİ 1 
Bu gece 

Siyah inci Josephine Baker ve Jean 
Gabi . tarafından temsil edilen: 

zuzu 
Fransızca Sözlü 

Yalnız gündüzleri iki filim birden 
ZUZU - ÇARDAŞ FÜRSTtN 

Bu gece 
f KULÜP) 

Harold Loyd'in en güzel eseri 

K E D 1 AYA G l 

Yalnız gündüzleri iki fılim birden 

KEDİ AYACI - TARZAN ve EŞİ 


