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SAYISI HER YERDE S KURUŞ. 

Büyük kurtuluş taarruzumuzun ikinci •• •• gunu 

" ... 26, 27 ağustos günlerinde, yani iki gün zarfında düşmanın 
Karahisarın cenubunda 50 ve şarkında 20, 30 kilometre imtida
dında bulunan müstahkem cephelerini düşürdük ••• ,, - Gazi Mustafa Kemal 
1E!!AUE 

Giin'delik. 

BiZiM GUNUl\IUZ •.• 
ZEKİ MESUT 

Bu ağustos ayının muhtelif gün -
lerinde, muhtelif milletler mukad • 
derat ve tarihleri üzerinde mühim 
roller oynıyan yıldönümleri yafa -
mıtlardır. 20 sene evel cihan harbı 
ağustos ayının batında patlamı9tır. 
IJkten bazı devletler arasında çıkan 
harp yavaş yavaş dünyayı sarmış ve 
f el ak et zinciri bütün dünyayı kuşat
mıştır. Bu harptan sonra bir çok 
'llilletlerin tarihi değişmiştir. Har • 
bın yıldönümünü bazı milletler bir 
kurtuluş ve oluşun başlangıcı telak -
ki ettikleri halde bazı milletler de O· 

nu bir felaket ve sukutun baş göster
diği tarih saymaktadırlar. Büyük 
harbm asıl büyük ve tarihi hesabı 
belki de henüz görülmemittir. Fakat 
bugünkü vaziyet ve realite de yukar
da isaret ettiğimiz ıekildedir. 

Cihan harbının seli osmanlı İm • 
'laratorluğunu da önüne kattı. Türk 
nilleti de bir aralık başkalarının da· 
vaları icin havli kan döktü. Cihan 
harbmı~ netiycesinde tasfiye ve he · 
ıaplaşma muameleleri baılarken an· 
laııldı ki asıl türk milletinin davası 
bundan ;onra başlamıştır. Cihan 
barbı türk milleti için bir intikal 
devresi teıkil etmit ve onu istiklal 
harbma sürüklemiştir. Bizim milli 
mukadderatımızı artık bu harp tayin 
edebilirdi. Ve etti.. Büyük kılavuz 
\'e kurtancının türk milleti için ya • 
tattığı hayat, istiklal ve yükselme at· 
la nihayet onu zafere ulaıtırdı. lıte 
bizim zaferimiz de ağustos ayının 
&on günlerine rastgelmekte ve 26 a • 
iuatoatan 30 ağustosa kadar olan 
ıünler de bizim yıldönümümüzü teş 
lcil etmektedir. 

(Sona 5. inci sayılada) 

Sadakatin ve Çekiltcpc'nin kahramanı 
• olan bu fırka kumandanımız Çckiltepe'nin 

düıtüğü andadır ki gözlerini zaferin tadı 
ile doldurarak kapadı. Türk ordusu, işte 
böyle bir ruhla harp etmiştir ve bu ruh, 
onu tanıyan kumandanlann elinde harika
lar yaratan ölmez kudretin ifadesidir. 

Birinci ordunun sağ cenahı ve merkezi 

bir sürü muvaffakiyetler kazanırken Alur 

dağı gediğinden dilşman gerilerine dalmlf 
olan süvari kolordusu da birinci fırkuı ill 
Ayvalı, ikinci ve ondörclüncü fırblariyle 

Beş kimse, Akçaıehir, Küçükköy mmtalra 
!arına varmış ve garba gitmek iıtlyen diJl. 

'(Sonu 3. ilncli sayıfada) 

~~~----------~·---------------~~ 

Başvekil Hz. 
Beynelmilel panayırı aç
mak üzere şereflendirdik

leri lzmir,de candan 
karşılandılar. 

1zmir, 26 (A.A.) - İsmet Paşa Haz
retlerinin İzmiri şereflendireceği haberi 
üzerine şehir baştan başa bayraklarla do
natılmıştır. Halk kütleler halinde birin 
ci kor.dona Paşa Hazretlerinin karaya 
çıkmalarına tahsis edilen Karşıyaka va
pur jskelesi civarında toplanmışlardı. 

Cümhuriyet Halk Fırkası ocaklar aza ve 
efradı ve halk teşkilatı ve mümessilleri 
tahsis kılman mahallerde ve bir bando 
mızıka ile bir polis müfrezesi, jandarma 
ve askeri kıtalar da ihtiram merasimini ifa 

(Sonıı 3. iincii sayı/ada) 

~------~-·------~ 
Bugün: 

• 
Türki~ e iş 
Bankasının 
yıl dönümü 

• • 
merasımı 

Dünkü nüıhamızda bildirdiiimb "Cila 
le Türkiye lı bankasının onunaa IMli1'f 
yılının biterek on birinci yaıına ~ 

münasebetiyle Bankanın ıubcleıi ~ 
her yerde olduğu gibi Ankara ve lıtanlMi 
ela da merasim yapılmııtır. 

Ankara Palas salonlannda t..tip oa. 9. 

nan ziyafet ve eğlenti gece Bet nldt19! 
kadar devam etmiı ve davetliler bpla ~ 
kalabalık bir aile toplantmnda lmlKı i ' 
bu muvaffak türk müessesesinin haldı .. 
esine gönülden iıtirak etmiılenlir. 

:4/yon laarraZflftila garp cı pllııJ lUımanilanı lsmıl ı'aıa. Afyon .. Antalya 
hattının 

Banka'nın bu on faaliyet ıened içiatıl 
geçirdiği bütün safhaları gösterm •• lı « 
tan bul' da Galatasaray liseıinde aplaa ... 
gide de bu münaaebetle merulm J11111 
mıı ve bu merasimde Büyük Millet Me6i 
liıi Reiıi Kazım Pata, lktısat, tfn 111 
Maarif V ekillerl Banka idare meclisi ... 
ıi Sürt mebusu Mahmut Bey, idan ..... 

BugUn birinci ordu ihtiyattaki 12 ve 3 
Uncü fırkaları da kutlanmak şartiyle sabah 
erkenden gene taarruza geçti; öğleye ka
dar Çekiltepe müstesna olmak üzere kar-

şısında bulunan bütün mevazi tamamen 
düştü. Ve birinci ordunun sağ cenahını 
teşkil eden sekizinci fırka akşam Uzeri 
Afyon'a girdi. 57 inci fırkanın inatla de
vam ettiği hücumlariyle Çekiltepe de sa
at ikide ele geçmiş bulunuyordu. Burada 

57 inci Fırka Kumandanı Reşat Beyin, var 
lığını uğruna seve seve bağladığı Baıku· 
mandanının kendisine tayin ettiği müddet 
zarfında tepeyi ele geçiremediği için, fey. 
kalade bir teeıısüre uğrıyarak intihar etmiı 
olduğunu kaydetmek lazımdır. 

Bu hal bize1 türk ordusunun Başku 

mandanına olan bağlıbğının derecesini ve 
verilen emirlerin tesir kudretini gösterme
lidir. 

temeli ahlıyor 
Afyon Karahisar' dan Karakuyu'ya ka

dar olan Afyon - Antalya demiryolu par
çaımm temel atma merasimi busün Afyon 
Karahisar'da Ankara ve Antal,..'dan hare 
ket eden heyetlerin iıtirakile Nafıa Veki • 
li Ali Bey tarafından atılacaktlt', Dün lz -
mir trenine bağlanan iki ıervis vagonu ile 
şehrimizden mebus Ali Haydar ve Şeref 
Beylerle Nafıa erkanı gazeteciler Afyon 
Karahisar'a hareket etmiılerdir. Diğer ta
raftan Anadolu Ajanaınm Antalya muba -
birinden gelen bir telgrafa göre bu mera -

ıi azalan, ~·l~dan ~!"J 
lıtanbul malı ve ımaı ileml 
hazır bulunmuılardır. 

Siirt mebusu Mahmut Be1 ......... 
muvaffakiyet sebeplerini anlata .... • 
nutuk İyrat etmiıtir. 

Bu deferli nutku yarınki nlıh•== .. 
aynen neıredeceğiz. 

Moskova' daki 
muharrirlerimize 
ziyafet çekildi 

sime iıtirak etmek üzere Antalya mebusla- Moıkova, 2f (A.A.) - Ruı .....ı..ı.IH 
n Halkevi mümessilleri ve birçok kimse -ı leri kongresine İftirak etmek üzen ....... 
ler kalabalık bir heyet halinde dün Afyon'a ya gelen türk muharrirleri Falih Rlfla ' 
hareket etmişlerdir, (Sonu 3. üncll sayı/ada) 

Gazi'nin memleketinde 
• 

Hasta adam ölmüştür genç bir 
adam ayakta duruyor. 

Türkiye: Morgenland, Land von Morgen (Yani 
Türkiye: Sabah, şafak, tulu memleketi; yannm 

da en ileri memleketi ofacakbr.) 
Bir nikbinlik banyosu zah bir tarzda gUlmiyecekler mi 1W1iı9 

Farzediniz ki bu ıene harice bir tatil ki biz, Yeni Türkiye'nin, Meriç Ue P'mııl 
seyahati yaptınız ve bu seyahat sizi zen • ve Akdeniz'le Karadeniz arasında bula• 
gin bir tabiatle ve meraklı şeylerle karşı- na:ı ve Gazi Mustafa Kemal Pap'• 
lattırdıktan başka yabancı bir millete şahsında timsalini gördliğUmUz bu ..._, 
mensup ineaıılarla da a•k• bir temasa ge • leketin bUyUk bir k"nunda ac=.3 
tirdi. Şimdi bu seyahatten döndünUz ve kikaten iyi tesirli ve ferahlık ftl'ld 
doıtlarmıza tehaasUı ve intibalarınızı bil. nikbinlik banyoıu aldık. B 
dlriyorllUl'luz ft bir nikbinlik banyosu timdi aize Kanaliat Türldye'ye ,.,. llf 
içinde garkolduğunuzu tayltlyoraunus. mu ıeyahat hakkında maJGmat ••• 
Bıa dostlar lise m-cakls mı1 Ve ..._ •t 1"a l!J.-'-'8 __...... 
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DIŞARDAN ·GELEN SON AB ERLER. 

Rus-Japon 
münasebatı 
a aka ile 
takip ediliyor 

Barlin, 26 (A.A.) - Alman matbuau 
Uzak Şarktaki siyasi vaziyete büyük bir 

alaka göstermekte ve Rus - Japon miına -
sebatının gösterdiği inkişaf hakkmda pek 
bedbin mütalaalar yürütmektedir. Angrif 
gazetesi diyor ki: 

,. Bütün diplomatik imkanlar tamamiy
le harcanmadan müsellah ihtilafın çıkma
sı pek muhtemel değildir. Asker kuvvetle
J'İnin gönderilmesi tehdit ~dici bir harelttt 
tir. Fakat sadece bir hareketten ibarettfr. 
Sonra büyük devletler de hattı hareketle
rini henüz açık olarak tayin etmiş değil· 

lerdir. Pazarlık için daha zaman vardır.,, 
Korrcspondans politik gazetesi ise §ÖY· 

le yazıyor: 
" Çin Şark dcmiryollan ihtilafı Mos

kova ve Tokyo arasında siya i bir mesele 
oldu. Fakat japonlan mezkUr battı satm 
almak için teklif ettikleri mikdar ile rus -
ların istediği mikdar arasındaki fark o ka • 
dar ehemmiyetsizdir ki ufak ibir hüsnü ni
yet ile bir iytilfifa varmak kolayca kabil -
dir. Etrafmda kavğa edilen bir kaç milyon 
yen, harp ilan etmek hususunda hiç bir 
hükumet için kafi bir sebep teşkil ede • 
mez. Esasen diğer bir çok mühim 
fimiller müsellah bir ihtilafı varit kılına -
maktadır. Filhakika, Mançuri harp sahala 
rmda müessir olanuyacak olan yeni fran • 
sız dostluğuna rağmen Rusya'nın dahili 
ve harici bir çok müşkülatı vardır. Japon· 
ya ise bir harp takdirinde mevaddt :iptida
iye tedarik etmek zaruretinde kalacaktır. 

Binaenaleyh bütün bu amiller alman me -
hafiline ihtilafın, matbuat ve siyasi notalar 
harbına münhasır kalacağım zannettirmek· 
tedir. 

ladam J.R,İ lman)a'dan 
~ıkarıhyor. 

Berlin, 26 (A.A.) - Bir kaç gündür Al
m.anya'da bulunan Madam Levis, milli 
sosyalistliğe muanz olduğundan dolayı Al 
manya'dan çıkmak f'mrini almıştır. Madam 
Levis, meşhur amerikan romancısının zev
cesidir. 

Iman banka mm yaziyeti. 
Bertin, 26 (A.A.) - Alman bankasının 

bilançosuna göre: altın mevcudu 86.000 
mark azalarak 749 milyon marka düşmüş 
ye ecnebi karşılık dövizi de 3 milyon 400 
bio mark artarak 104 milyona çıkmıştır. 

Laypzi~ ı>anayırı 
Layipzig, 26 (A.A.) - Bugün açıl -

makta olan sonbahar panayırında 4696 fir 
ma mallannı teşhir etmektedirler. Bunla· 
nn 188 i ecnebidir. Panayıra geçen senı: 

4380 firma iştirak etmişti. 

,...,ar sergisi ,.e bir beyanat. 
Kolonya, 26 (A.A.) - Alman istihba -

dt bürosu bildiriyor: Bu~ burada açı -
l.acak olan Sar sergisi münasebetiyle Sa.r 
alman cephesi reisi M. Pirro gazetecilere 
demiştir ki: 

'' - Fransa. Sar'ın ilhakını temin et -
me kiçin Sar'da aslen fransız olan yüz elli 
lıin sarhnın m~vcut olduğunu iddia etmİ!
ti. Bugün bütün dünya bu yüz Clli bin 
sarlının mevcut olmadığım anlamı;tır. On 
\leş sene içinde sarlılar dört defa parlamım 
to intihabı yapmışlardır. Fransızlarm iddi
ası doğru olsaydı parlamentoda en aşağı 
on fransız mümessili bulniak lizımdr. Hal
"uki tek bir fransız mebus çıkmamı~tır. 

AYu ıurya'da mali ,·a7Jyet· 
Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya ajan 

sının bildirdiğine göre temmw: isya:ıı 
Avusturyanın mali ve iktısadi vaziyetinde 
ehemmiyetsiz bir tesir yapmııtır. Avus • 
turya parasının sağlamlığı hiç bir veç
hı1e haleldar olmamıştn. 

iki milli ı;o yalht müehb t 
hap mahkôm oldu. 

Viyana, 26 (A.A.) - Linz dinnı har 
, temmuz badi clerinde bir jandarmayı 

öldüren ruiller grupuna mensup ilk milli 
10&yalisti müebbet hapse mahkUm e 

FRANSA'DA. 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyin 
Eko dö pari 
gazetesine beyanatı 

Ai'\IERJKA ~DA. 

Pcıro] istih lit nisbeti Gazi'nin memleketinde 

Par-is, 26 (A.A.) Anadolu 
ajansı hu u i muhabiri bildiriyor: 

Eko dö Pari Türkiye•ye dair neş 
retmekte olduğu tetkiklerinde Hari
ciye V:ekili Tevfik Rüştü Beyin be -
yanabnı nqrediyor: suallere kartı 
Tevfik Riiştü Bey hulasatan demiş
tir ki: 

"- T ürlı • Ru• Jo.ılağu tam bir 
meni beraberliği üuri.ııe kurul -
dur. E•ki rejimleri ayıran ihtilal/ar 
yol.olmuflur. Şerait tamamen Je -
fifmqtir. 

Boğtızlar için Cenevre'tle dedik
lerime bir şey eklemiyeceğim, ağır 
topların kalkması teklifi üzerinde· 
dir ki serbeıtisini müdafaaya mec -
bur olduğumuz boğazların tahkimi
ni istedik. Bizi alakadar eden •ade -
ce mqru müJalaamızclır. Gayri mü-
5avi muamele iAtemeyiz ve me•eleyi 
vazeden biz değiliz. 

Balkanlarda politikamız sulhun, 
tekarrur etmiş nizamın muhalauıst 
için bütün milletlerin beraber çalış -
mcmnı ist:ihdal eder. Balkan misakı 
bu. telahkiye tamamen uygundur.,, 

Vekil Bey Yugoslavya ve onun 
büyük bir siyasisi olan Kıralı hak -
kında takdirkar beyanatta bulun -
muş, Bulgaristan'm da, en büyük 
menfaatı, komşulariyle teşriki me -
saide bulacağı kanaatını izhar et -
miştir. 

Muharririn Bulgaristan, Yugos · 
lavya ile bir taraflı mukarenet temi -
nine ve bu memleketi balkan misa · 
- nı imzalamış bazı memleketlerden 
ayırmai!a çalıştığı intibamı vermi -
yor mu? diye sorduğu bir suale ce • 
vaben Tevfik Rüştü Bey demiştir ki: 

"-Madam ki miıakı imzalıyan 
lar arasında menfaat ayniyeti var -
dır. Biri&iyle mukarenet otomatik 
surette diğerleriyle ele mukarenete 
varacaktır. Akitlerin arasını bouna
ğa matuf her teşebbüs laydcuız ola
caktır.,, 

Hariciye Vekilimiz bu beyana -
tında Türlciye'nin dece sulh, em · 
niyet ve muahedelerle kurulu niza • 
mm muhafazası arzusund bulun p 

duğn hususunda bilhassa ısrar et -
miştir. 

Nevyork, 26 (A.A.) - M. Deterding. 
petrol sanayii reisleriyle olan görüşme· 
!er biter bitmez lngiltere'ye hareket et -
miştir 

Mumaileyh bt·yan tın~: petrol istib 
salatının. ihtiyaçları ancak yüzde 6 nis -
oetinde ge~tigini ve bunun ise teşriki 

mesai ile kolayca bcrtarıaf edilebileceği • 
ni öylt>mişı ir. 

Çin hiikiımrti '" ı;tiimü~ ı-İ)a~t>lİ 
Nevyork. 26 ( A.A.) - M. Deterding. 

Avrupa'ya hareket etmezden evel. Çin'in 
Amerika'ya gümüş ""eren başhc;ı memle
ket olduğuna inanmak Hizım geldiğini 

ve bu memleketteki i\imüş ıtoklarının 

biteceiindeo korkmağa mahal olmadıfı • 
nı ıöylentiş ve demiştir ki: 

"- Çin'den Ame.rikıa'yı yapı4n gü
nıOş ihracatının mühim bir kısmına Çin 
hlikfunetinin ihra~t resmi ilı:oyacatı kor 
kusiyle ŞeJ petrol kumpanyasının A~ • 
ıkaya gönderdiği gümüş paralar teşkil 

etmektedir. Mezkfir kumpanya bu husus· 
ta emniyet getirdiği takdirde bu paraları 
tekrar Çin'e gönderecektir ... 

M. Deterding, Reisicümhur M. Ruz
velt tarfından takip olunan gümüş siya • 
setini tasvip etmiştir. 

merikanıu ithalat ,.e ihracatı. 
Vaşington, 26 (A.A.) - Bu senenin 

ilk yedi ayı içinde Amerika, bir milyar 
197 milyon 854 bin dolarlık ihracat ve 
990 milyon 761 bin dolarlık da ithalat 
yapmıştır. Geçen seneki ihracat 819 mil
yon 438 bin ve ithalat da 735 mHyon 72 
bin dolar idi. 

Rus hordarı ,.c amerikahlar . 
Vaşington, 26 (A.A.) - Rus borçlan 

hakkında müzakereler durmuştur. Bunun 
rebebi şudur: 

Bir takım amerikalılar, Sovyet Rus -
yada meri devletle§tirme kanununu bil -
dikleri halde birçok emlak satın almışlar 
dır. Sovyet hükumeti, amerikalılarm bu 
hakkını tanımak istememektedir. Mev
zuu bahis emlakin kıymeti, 400 milyon 
dolardır. Bu meblağın büyük bir kısmı 
Bakfı'da petrol kuyuları satın elmış olan 
standardoil kumpanyasıncı aittir. 

Hapi lıancclc iı::yan. 
Kolojvil, "Amerika,, 26 (A.A.) - Ci

vardaki hapishanelerden birinde isyan 
çıkmıştır. Asi1er, birçok yerleri atCfle
mi lcrdir. Küçük bir bina yanmıştır. E
yaletin her tarafından polis yardımcı kuv 

veder:i yetişmi tir. 

(Batı 1. · ci yıfatla) 
rabelerin ve Baedeker'in tarif ettiği mü
zelerin tasvirinden, yahut uydurma ma -
ıeeraların hikayesind~n ziyade, genç türk 
devletinde :türk milletinin hakiki hayat 
vr mahiyetini size anlatmayı arzu ediyo -
nun. Bu suretle sizleri de hakikaten 'bir 
'nikbinlik banyosu., ndan geçirmiş olu -
nız. 

Şimdi cvelcmirde - münteşir ve anla -
~lmasr kolay buı sebeplere istinat eden
üç yanlış fikri hep birden ret ve tekzip 
f'tmeJiyiz. Bu hatalı fikir ve telakkiler 
şunlardır: 

J) Bugünkii Türkiye'nin gCıya Asya'h 
bir diktatörlük devlrti olduğu. 

2) Türkiye Cilmhuriyeti Hllkunıeti'. 
nin, 1932 ilk t~Tininde hükCimet merlre 
zini Boğaziçi'ndelci büyük 1stanbııl'dan 
An.ıdolu'nun yüksek stepleri ortasındaki 
kilçük Ankara'ya n.alde:tm~kle gQya kas -
te:ı Avrupa'ya ve açık denize arkasını 
döndüğü. 

3) - Kıtammn filh1ıkika en güzel eh 
rı olan lstruıbuJ'u gören bir kimsenin yaJ. 
r.ıı bu görüşll ile g{lya Türlciye'yi tanıdı· 
ğı zan ''e .zehabı. 

Bu fikirlerin hepsinin tmnamcn yanlış 
oiduğunu beyan ederiL 

Keı:alilc e5ki z.amanın muayyen mef · 
humlarının da ortadan kalkmış olduğunu 
kaydetmeliyiz. Bu kabilden "Hasta a · 
dam.,, "Jon Türkler.. ve hattli "Şark,, 

mefhumlarının medliilü bugün artık yok 
tur. ''Hasta adam,, afiyet bulmaımş ve 
r.!hayet ölmüştür, onu:ı yerinde genç bir 
aöam vardır. vakıa bu genç adam fakir • 

dir, bütçesi daha henüz mütevazidir. Fa 
kat sıhhat ,.e zindegisi harikuladedir. Bu 
genç adam garbın her şeyi ile alakadar ol 
muş, garbın bütun ilim ve fennini ve kilJ 
türel varlıklarını almış, fakat ancak -
harpsonrası devlet teşekküllerinin içinde 
yegane olarak • garp de\•letlerinden para 
almamı tır. GAZI Türkiyc'si on bir se
neye yakın mevcudiyetinde Avrupa, ya • 
but Amerika sermaye pazarından tek bir 
istikraz yapmamıştır. 

Şu da dikkate yaşandır ki yeni milli 
devlet, sabık osmanlı !mparatorluğu'nun 
rubu asırlık bir mücadelede mağllıbiye • 
tinden doğmuş ve kendisinin 760 bin ki
lometre murabbaı tutan ülkesi, o impara 
torluk ülkesinin ancak dörtte birini teş -
kil edebilmekte iken reviziyonist değil -
dir. O kendi ülkesinde aynı cinsten top
lu, müttehit ve mütecanis bir varlık için 
dedir ve kendi hudutlarından tamamen 
memnundur. Artık hiç bir kimse onun bu 
hudutlarına göz dikip bir münazaa çıka -
r<ınıaz. O, yani yeni milli Türkiye Bal -
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kanlar, Arabistan ve iJah_, gibi kaybettik 
l.:rinden va2geçmek ve garfmazar etmeJc 
le ve bir Irredenta tanımamakla kalmamış 
trr, ıaynı zamanda ec.ncbi ırletnn olan. cc 
nebi killtilr ve ecnebi emcl1ere ip bu 
lunan ve Osmarılı lmparatorluğu·nda da· 
imi bir niu. ve ihtilaf me\•zuu ve harp 
tehlikesi ve biruıenaleyh bir zaaf teşkil 
etmiş olan bütün o vasi yCTJerin ann yurt 
wn ayrılmasını, ağır bir yükten kurtulu 

un verdiği bir memnuniyet ''e fer hlık 
la karşılamış ve bu memnuniyetini gizle 
memiştir. Bu his ve fikirde bütün türk
h•r müşterektir. Milletin iç;nden itıCTkeı 
size şöyle söyler: 

"Modern bir tiirk devleti i:urrn k için 
bizim daha bir asra ihtiyacımız vardır. 

Devlet içinde ~cnebi unsurlar bu unılu

~ıı imkanau yaparlaır. Biz bir karış ecnebi 
toprağı istcm~·yiıı, nerede lraldı ki koloni 
iı1tiyelim, fakat bb 16-1' milyon nüfusu 
muzla yeni tUr"k vatar.nnrzrn her kanı 

toprağım hıtiyla ve mmtemleke hırs ve 
heveslerine katfl • mütecaviz dü~n kim 
oluna olsun - müdafaaya amadeyiz. 

Devlet ve mi/Jet balrırrundım yeni Tüt 
kiye nedir r 

Devlet sistemi bakımından ıuca ve 
tcırihi cihetlere girişmeksizin yalnız: Ha 
kikaten hari ulade büyük ve muhim bir 
miHet şefi, bir kumandcın ve devlet ada
rl'J olan Mu tafa Kemal P~a'nın nüfuzu 
altında yeni Tilrkiye'ınin bünye ve niza· 
mının :temelinden nasıl değiştirildiğini ve 
saltanat ve Hilafet git>i her ikisi de tama 
men şarklı bi.r rejimin me&nttleri olan 
müesseselerin tamamiyl lruk bir halk 
devleti olan cümhuriyete meı.·.kilerini ter 
ke nasıl icbar edildiklerini hatırlatmak 

i~tcrim. Sağlrun temeller ilzerinde hnkkiy 
le inkişaf ve terakki etmekte olan bu 
cümhuriyetin Avrupn kıtasındaki arazisi 
yalnız iki milyon nüfusu ihtiva etmekte 
olup Asya'daki arazisinin nilfus-.ı da 13 
ile 15 milyon rasındadır. Bu suretle mem 
le ketin başhco kuvveti tabiatiyle Asya• 
da bulunuyor. Fak.-..t böyle olm kla bera 
bcr yapılan yenilikler ve reformforla 
memleket günden güne daha fazla avrupa 
lılaşmaktadır. Bu sebeple ve buna ilave• 
ten de tabii &evkulceyş mülahazalar ile 
Ankara'nın :niçfo bükGmet me.rkeıi ola• 
rak se~ilmiş olduğu anlaşılır. Buna rağ • 
men :şliphuizdir ki eski zafer hatıraları 

yeni Türkiye'nin hlikCımct merkezini 1s • 
tanbul'da ah oyabilirdi. Her ne kadar ts 
tanbul'un vaziyeti imdi yabancı tesirler 
le değişmiş ~bi olsa hükfımet mCI"k.zi Jşa 
ret edilen hatıralarla orayn bağlı kalabi • 
Urdi. Fakat ymi Türkiye eski fetih ve is 
tiyla tarihine dayanıp lı:nlmak istt'miyor. 
Bu hal böyle milliyetçi bir devlet jçin 
son derece dikkate taYan bir keyfiyettir. 
Yeni Türkiye'd o eslr.i n1ı trımamiyle 

unutulmamakla iıeraber )1cdi asırlık os • 
manlı hakimiyet devresi, türk milletinin 
zuhur ve inld afında "Tali ôc.recei eh<:ın 
miyctte bir a ık · ., olar mektep 
!erde bile ikinci plina atılmıştır. Uzağı 

görür bir idare altında bu millet bütUn 
varlığı ile dikkate ,ayan bir tarzda tama 
mile istikbale dönmüştür. Simdi yeni TUr 
kiye'yi millet i;akrmından tetkik edetün: 

Bu mevzuda tehlikeli bir söz olan "'de 
mokrasi,, kelimesi kendiliğinden tebaıill 
etmektedir. Türk milletinin bu cephe9inl 
size daha kolay olarak anekdotik bir tnrı 
da iyzah edebilir miyim? 

Bir kadm dağ~dı 
te&i dti. 

rekonı 

Lahur, ~ind" tan,, 2(; (A.A.) - JJi 
malaya dağmda i.~flar ya i>eynel• 
milel heyetin f? profesör Direnfurt'll1 

karısı, kouııı ve diğer • 1im~ birlikte 

Karakurum ıilıiluinin 24.605 metre yUk· 
sekliğina lunan Ku,·in Meri dağın• 

tırmanmak eurttiyle bir ik dm dai~Jılı 
rekoru 1esiE dmi tir. 

Japon)ı? mali~e nazınnrn 
lıeyanatı. 

Tokyo, 2Ci (A.A~} - Mcliye naı11 • 
Cicişimpo g<izctcsine ya5dığı beyanat aı• 
rasında: 

"Sovyc:tltı 'fe ., ut ki Birlctik J>e"; 
letlerle muha'!t bt: eı ı1 ha le geltCC 

bir şey değildir.,, demi ir. b~ 
Gazetenin mut ta&ma kılır&-a, 

11 •• aafJI 
sözlerden ~n:ın denn w kanı mu _,.ı. 
bütçelerine lııon.JDU? olan tahsitatı llı 
niyetinde oldu~ anlafilma'k18dır. 
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Büyük aarruzumu
zun ikinci günü. 

(Başı 1. inci sayıfacla) 
tnan kuvvetlerine taarruz ederek bunları 
durdurmuştur. 

Süvari kolordusu, 27 Ağustos günü, 
deıniryolunu filen kesmiş ve lzmir yolunu 
tıkamış bulunuyordu. Birinci ordunun sol 
Cenahını teşkil tden altıncı piyade fırka· 
tnız Toklu sıvrisine saldırmış ve Banaz 
tnıntakasını tchclıt etmiş olduğu için ls
laınköyü-Uşak mıntakasında bulunan ikin
ci düşman fırkası kımıldamaz ve başka bir 
tarafa faydası dokunmaz bir hale düşmüş 
tür. Daha cenupta bulunan üçüncü süvari 
hrkamız Ktrimler civarında bir nakliye ko 
lunu basmış ve İlhanlar garbında demiryo 
lunu ve telgraf hattım kesmiştir. Üçüncü 
8uvari fırka:.ının yaptığı bu işlerden baş
ka diğer bir muvaffakiyeti de düşmanın 
biricik suvari fırkasını karşısında meşgul 
edebilmiş olmasıdır. Birinci ordu emrinde 
bulunan bütün bu kıtaatın 27 Ağustos gü 
nU elde ettiğı neticeler Afyon'un işgali, 
düşrnamn birinci ve ikinci müdafaa hatları 
tıın iskatı, düşman gerilerinin kesilmesi .. 
\Te esas vazife olarak aldııı ''düşmanın !l· 
?1ale atılması,, işini başarmış bulunması 
Ue hulasa edilebilir. 

İkinci ordu, 61 inci fırkası ile alınması 
g\iç denen Kazuçuran müstahkem mevkii 
ne saldırmış ve uzun süren kanlı boğuşma 
lardan sonra bu tepeyi zaptetmiştir. Fırka 
kumandanından neferine kadar 61 inci fır 
kanın faik bir düşman kuvveti karşısında 
tösterdiği kahramanlık saygı ile anılma -
'b her vakıt değer. İkinci orduya bağlı 
6 ıncı kolordu da taarruzlarına devam ede 
t~k Dede sivrisini, Kozluca'yı işgal etmiş
tır. Birinci ordu mıntakasında muharebe
ilin aldığı inkişaf şeklinin zoru altında bu 
lunan düşman kıtaatı, ikinci ordu karşısın 
da daha fazla mukavemet etmekte tehlike 
gördüğü için öğleden sonra üçten itibaren 
ltarp ve garbı şimaliye doğru çekilmeğe 
ba1ıarnıştır. 

Seyitgazi, Eskişehir, Kocaeli mıntaka
larında bulunan 41 inci fırka ile diğer kuv 
"etlerimize gelince; bunlar, karşılarında bu 
lunan ve faik kuvvetlerle tutulmakta olan 
ba~ı mühim noktaları işgal etmiş ve mak
&adı asli olan düşmanı tesbit vazifesini mü 
lceınrnelen ifa etmişlerdir. 

27 Ağustos günü, tayyarecilerimiz de 
ellerindeki kötü tayyarelerle sabahtan ak
tarna kadar mühim kesif ve Dumlupınar, 
b - . 

§ak ve civarına kadar uzanan cephe üze-
r· 1nde karakol uçuşu yapmışlardır. 

Garp cephesi tayyare kıtaatı kumanda· 
llr Fadıt Bey bir düşman tayyaresi düşür
~~ş ve ilerlemiş olan piyade kıtalarımı:z 
du11rnan tayyarecilerinin tayyarelerine bak 
ltıasına ateşle mani olmuşlardır. Bugün he 
ttıen hemen her tarafta hava muharebesi 
01

1llus ve tarafımızdan düşürülen bir tay -
)areden başka iki taraftan da tayyare düş· 
lhe ... • • 

··ııştır. 

l>üsman Afyon'da ve Garipçe'de ka
~ltrnağ~ n:uvaffak olamadığı bir kısım 
~}'yarelrini yakmıştı. Bununla beraber, 
~taktığı hava malzemesinin, tayyare 
h' ~balarının, yedek eşya ve atölyenin 
ı.~~ıtn bütün mevcudumuzun kat kat fev-,.., . 

ilde olduğu söylenmek lfizımdır. 
t nugün düşman ordusu, 26 ve ı7 ağus 

Og o·· h b l . bUnleri cereyan etmiş olan mu are • 
Ctın f .. 

ıtı Pek tabii tesiri altında, ·A yon mu-
leainden bir 'an evel çıkarak Resulbaba 

'l(·· h t Uçükkt>y - Dumlupınar üçüncü at-
ı ttıU • tir. dafaasma çekilmeğe karar vermış -

taı 27 gecesini, belli başlı kıtalarımız şu
ba arda ğeçirmişlerdir: Birinci orduya 
ı}11 dördüncü kolordudan 8 inci fırka 
•· ~0n'da 12 inci fırka Erikmen tepe ci-yar • 
lta ında, 5 inci fırka Dikilikaya, Yılanlı 
~/ada, 11 inci fırka Kocagüney ve Sarı 
l<:'ıd, birinci kolordudan 23 üncü fırka 
~ü ile Boyalı arasında, on beşinci 
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Dit cemiyetinin 
bayramı 

İstanbul, 26 (Telefon) - Dil 
Cemiyeti 26 eyli'ı.lde ilk kurultayın 
toplandığı günün yıldönümü bayra
mı olarak kutlulıyacaktır. Bayram · 
da İstanbul ve Ankara radyolarında 
dil inkılabı hakkında nutuklar söy · 
lenecek, Halkevlerinde dil şenlikle
ri yapılacaktır. 

Can kırı' tla halke\'i ('alısıyor. 
.» ~ .... .. 

Çankırı, 26 (A.A.) -Halkevi tarafın 
dan orta mektep ta1ebe ve mezunlarına 
mahsus olmak üzer bier dershane açılmıı -
tır. Mezunlara fizik, kimya riyaziye ders 
leri okutulacaktır. 

30 ağustos zafer bayramı için tayyare 
cemiyeti, zabitler yurdu, belediye ve sair 
teıekküller çalıımaktadır. Bu sene kutlu • 
lama merasimi çok canlı olacaktır. O gün 
gündüz muhtelif spor oyunlan, resmi geçit 
yapılacak, gece de fener alayları, milli 
oyunlar oynanacak, halkevi temsil heyeti 
zabitler yurdunda temsil verecektir. 

Bafra halkcvi <:alı~ıyor. 

Bafra, 26 - Halkevimizin bütün tube
lerinin iştirakiyle ve altmış ki,ilik kafile ha
linde Samsun halkevi bandosu beraberlerin
de olduğu halde kaymakam Kadir Bey ve 
Fırka Reisi ve azaları ve spor kulüpleri mün 
tesipleri Beyler, Alaçam nahiye merke;:ine 
gitmişler ve halkın hararetli tezahürleriyle 
karşılanmışlardır. Sporcular burada spor 
hıneketleri yapmışlar gece de temsil heyeti 
bir müsamere vermiştir. Bu gezintiden bilis
tifade içtimai yardım şubesi, kasaba ve köy
leıden gelen fakirlerden yirmi beşi geçen 
hnstayı doktoruna muayene ettirmiştir. 

(A.(A.) 

Trabzon lıa1 ke,·i O'(.'flt'Jcri "" . 
Siirmene"d•·· 

Trabzon, 26 - Halkevi azalarından 
bir grup Sürmene'ye giderek "Himmetin oğ
lu''nu temsil etmiş ve içtimai yardım komi
tesi tarafından 115 hasta köylü muayene e
dilmiştir. Bir köy muhitinde geçen ve çok 
şayanı ehemmiyet bir aile vakasını anlatan 
"Himmetin oğlu"nu köylülerimiz aksam ka
ranlığına kadar büyük bir alaka iİe takip 
etmişlerdir. (A.A.) 

fırka Akviran'da, 3 üncü fırka Garipçe 
ile Balmahmut arasında, on dördüncü fır 
ka Bolca ile Küçük Hüyük arasında, elli 

yedinci fırka Sinan paşa mıntakasında, 
ikinci orduya bağlı üçü:ıcü kolordudan 
61 inci fırka ve altıncı kolordu Kazlrgöl 
dere'Si şark sırtlarında gecelemişlerdir. 

Ordumuzun pek kati olan muvaffaki
yetini hatırladığımız bugünde. kahra
manca harp etmiş olan düşman ordusunun 
yüksek meziyetlerini takdir etmek bir 
borçtur. Yunan ordusu, büyük fedakar
lıklar göstererek harbetmiş ve çekildiği 
her yeri kanı ve canı bahasına bırakmış -
tır. 

aşlarındaki adamların hülya odlu zih 
niyetleriyle bir hasım dünyasını temsil 
ederek karşımıza çıkmış olan elen mille
tinin bugün yanılızda samimi bir dost 
olarak yer aldığını görmek tecrübe ettiği 
miz asıl meziyetlerinden dolayıdır ki bi
zim için çok değerlidir, çok değerli ol -
mak gerektir. 

Şakir Ilaz11n. 

411.; 11 - Arcla11of •a1111dalti •ç•nırrrftrr ( Çonı~ açwnnnfan) 

Matbuatımızda 
temizlik 
devam ediyor 

Dokuz şantaj gazetesi 
daha kapandı 

İslanbul' da münteşir Kazanç, Milli Ti 
caret, Türkiye Ticaret, Maarifi Umumi;e. 
Türkiye ihracat, izciler Birliği, Balkan Ti
caret, Lavikipas ve Görüş gazete ve me:mn 

~ıarı memleketin mali ve iktrsadi siyaseti
ni tP~viş edici neşriyatta bulundukıar:nd.rn 
matbuat kanununun ikinci maddesi mucı -
b:nce icra vekilleri heye!i karariyle kapa 
t..lmı,lardır. 

Abone ve ilan a\•cısı ve şantajrı ruec • 
.r.ua \ e gazetelere karşı açılan mı.icadtle 
d.:vam etmektedir. l<.esmı ve hususi mü ' 
e ·ıa·: eierin de bilfiil bu m ıcctdeleye var
d.m P~meleri laznndır. Şüp!ıdi ıla ı ve abo

ne taleplerine karşı müteyakkız davran"i"ı-;. 
rak iycabında matbuat umum müdürlüğün 
den malumat talep edilmesi hem ali.kadar 
lann ve hem de ciddi ve dürüst matbuatı
mızın menfaati ikiizasındandır. 

scr~İ!oiİ a<:rld ı. 

İstanbul, 26 (Telefon) - I! bankası
nın yıldönümü münasebetiyle Galatasaray 
lisesinde hazırlanan sergi bugün banka 
idare meclisi reisi Siirt mebusu Mahmut 
Beyin bir nutkundan sonra lktısat Vekili 
Celal Bey tarafından açıldı. 

l\la~lak volunıla iic otonıohil " . 
kaza ı olrln. 

lstanbul, 26 (Telefon) - Bugün Mas 
lak yolunda üç otomobil kazası olmu§, fa
kat hiç bir zarar olmamı§tır. Kazaya ağrı

yan otomobillerden birinin içinde çekoslo
vak sefiri vardı. Sefir kazadan sonra diğer 
bir otomobille yoluna devam etmiştir. 

:~O aO-nsıo.-. havraım ve programı. 
l"" • 

İstanbul, 26 (Telefon) - 30 ağustos 
bayramının programı hazırlanmıştır. Çar
şamba sabahı Bayazit meydanında mektep
liler ve askeri kıtal:ırın iştirak edeceği bir 
resmi geçit yapılacaktır. 

Eylulün başından itibaren de lstanbul
da yeni tramvay tarifesi tatbik edilecektir. 

Prfa halkf•\'İ hcyt•tinin 
h'tkik "eyalıatlel'i. 

Urfa, 26 - İki gün evel Sivereğe giden 
kırk kisilik halkevi heyeti bu sabah bura -
ya dön~Ü!tÜr. Siverek halkevi mensupları 
ve on hine yakın bir halk kütlesi kendilerini 
sehir haricinde karsılamış ve önde halkevi 
bandosu olduğu halde doğruca belediye da

iresine gidilmiştir. iki taraf arasındR samimi 
nutuklar söylenmiı ve müsamereler veril . 
miJtir. Bundan başka dil işleri üzerinde tel· 
kiykatta bulunulmuş. halkevinin vazife ve 
ülküsü üzerinde konferanslar verilmiştir. 

(A.A.) 

Ç~·~nwde ~ mı:mlr ACZAİnler. 
Çeşme, 26 - Dün öğleyin Sakız adasın 

dan Çeşme'ye motörle ve toplu olarak 40 
yımanlı gezgin gelmiıtir. İki gün kadar şeh
rimizde kalarak görülecek yerleri, ılıcaları 
gezecekler ve ondan sonra Sakız'a döne . 
ceklerdir. (A.A.) 

Macar milli bayramı mu -
nasebetile Gazi Hz. ite 
Macar naibi hükumeti 

arasında çekilen tejyazıları 
Macar milli bayramı dolayısiyle Reisi -

ciimhur Hz. ile Macar hükumet naibi Ami • 
ra l Horti Cenapları arasında aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

Macar Naibi hükumeti fehamctli Amiral 
Horti dö Nagybany Ha.ı:retlerine: 

Pe;ite 

Stntttiytn bayramının yıl döniimü mii
nasebetiyle tn har ttbriklerimi Vt şahsi sa
adetleriylt dost ve asil macar millttinin rt
ah ve ikbali hakkındaki samimi diltklerimi 
b~yana miisaraat tderim. 

Gazi M. Kemal 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine: 

Ankara 

Macar milli bayramı dolayısiylt lali 
devletlerinin göndermtk lıitfanda balan · 
c!~kları dostane tebrikten f evkalacle mütt -
/ıııssis olarak en hararetli ttşekkiirlerimin 
ti~ Zati dtvlttltriylt milletinin refahı için 
t.ı samimi temennilerimin kabaliinii rica 
tderim. 

Horti 

----·----
Konya'daki niifus i leri. 

Konya, Z6 - Konya belediyesinde gizli 
nüfus kaydı işlerine olanca süratle devam e
dilmektedir. Birinci defa 4021 ölüm, 3184 
doğum, 480 evlenme. İkinci temdit tahriri 
dolayısiyle 25 gün zarfında 39 evlenme, 
1 S3 doğum, 48 ölüm, şimdiki son kanun 
mucibince yapılan temdit hasebiyle 19 ev -
leJ?me, 3418 doğum, 4108 ölüm \'ukuatı 
kayıt ve tespit edilmiştir. (A.A.) 

Sıwrcularmıız heralU"rt· kaldılar. 

l-~ukof, 26 (A.A.) - Burada t:.irk ve 
sovyet takımları arasında yapılan futbol 
maçında iki taraf birer sayı ile berabere 
~almışlardır. 

E' )"af tavinleri. 
" Manisa evkaf müdürlüğüne tayin olunan 

Rabmi Beyin kanuni müddeti zarfında vazi
fesi ha,ına gitmemesinden müstafi addedi -
lerek yerine Muğla evkaf müdürü Mustafa, 
Muğla evkaf müdürlüğüne Zonguldak Mü • 
dürü Şemsettin, Zonguldak müdürlüğüne 
Bordur müdürlüğünden açıkta bulunan T ah
sin, Kırklareli müdürlüğüne Çoruh müdürü 
Tahir, Çoruh müdürlüğüne de Kırklareli 
müdürü Ali Ulvi Beyler tayin edilmi!lerdir. 

:Muhacir \'C miihf'cilcrin 

~iimriik mnafiyt•tl«·ri 
Yeni iskan aknununa göre hazırlanan 

mubacir ve mültecilerin gümrük muafiyetin
den istifade edebilecek eşyaları hakkındaki 
nizamname projesi Dahiliye vekaleti tara • 
f ından mütaleaları alınmak üzere diğer ve· 
kiletlere gönderilmi~tir. 

Zckfli H•·y 1--tanhul'a ~illi. 
Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey dün ak

şam İstanbul' a hareket etmi,tir. 

Müessif b;r ölüm 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi Ka

tibi Kütahya Mebusu Recep Beyin kayİn 
validesi Hanımefendinin dün vefat eyledi
ği teessürle haber alınmıştır. Kendilerine 
ve refikaları Hanımefendiye taziyet hisle
rimizi beyan ederiz. 

Baş ve 1 ; z. 
(Başı J. inci sayıfcda) 

içın iskele karşısında mevzi almışlarJı. 
istikbal heyeti iki kışma ayrılmıştı. Vali 
Krızım Paşa ve refil:aları I l nım, beledi
ye reisı Behçet Salih Bey ve refikaları 
Hanımla Halk Fırkası vilayet idare he. 
yeti reisi Avni Doğan, Denizli valisi Fu-

at ve Muğla liman inhisar idare heyeti re 

isi Hulusi Beylerle İzmirdc bulunm2kta 

olan mebuslar ve mülki erkandan bir kıs

mı, Türkofis ve erkanı şehrimiz rus kon 

solosu ve matbuat mümessillerinden ba • 

zılan bir romorkörle ve ayrıca körfez va 

purlarında:ı bir vapur da Halk Fırkası 

teşekkülleri mümessili ve erkanını hamil 
olduğu halde liman haricinde Gülcemal 
v, purunu istikbal etmişler, romorkör 
Gülccmal vapuruna yanaşarak müstakbi-
1 in vapura çık .. :ıışlardır. 

İsmet Paşa Hazretleri kendilerini istik 
bale gelenlerin her birerlerinin ellerini sık
mak suretiyle iltifatta bulunmuşlar ve va
pur rıhtıma yanaşıncıya kadar gerek vali 
Paşadan ve gerekse icap eden zevattan pa 
nayır ve mahalli ahvali hakkında malQmat 
almışlar ve hasbıhallerde bulunmutlardır. 
Başvekil Paşa Hazretlerine Belediye ve 
Halk Fırkası namlarına mevsim çiçeklerin 
den yapılmış pek zarif iki buket takdim la 
lmmıştır. Paşa Hazretleri ve refakatların• 
da bulunan Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey ve kendilerini istikbale gelen zevat 
ile birlikte romorköre binerek iskeleye 
çıkmışlardır. İsmet Paşa Hazretleri bura
da ikinci istikbal heyetini teşkil eden Kol
ordu kumandanı Mustafa ve Müstahkem 
mevki kumandanı Mümtaz Paşalarla Vali 
muavini Saip Bey askeri Umera, mülki ve 
adli rüesa ve vilayet idare heyetiyle şehir 
\•e vilayet encümen azalan Halk Fırkası 

ve Halkevi idare heyetleri, ticaret odası 

ve baro reis ve azlariyle mat't>uat erkanı 
ve teşkilat mümessileri tarafından kar· 
şılanmış ve setamlanmıştır. Limanda bulu 
nan vapurlar düdüklerini çalmak auretile 
merasime iştirak etmişlerdir. Başvekil 

Paşa Hazretleri askeri teftiş buyurmuş.

lar ve halk teşekküllerinin önlerinden de 
geçerek kendilerine iltifat etmişlerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyle birlikte doğruca mi
safir kalackaları Gazi konağına gitmiş
lerdir. Gülcemal vapuriyle gelenler me • 
yanında Rus Sovyet sefir vekili M. Zal. 
kinof ve Sovyet Rusya Türkiye Ticaret 
mümessili M. Vorobief bulunmakt.dıır. 

NOT: 
Son dakikada öğrendiğimize göre diia 

akıam saat on sekizde beynelmilel İzmir 
sergisi f smet Pş. Hz. tarafmdaa ıplmıfbr. 
Pata Hazretlerinin bu münasebetle söyle • 
dikleri nutuk son dakikayı kadar almama· 
dığından yarmki nüshamızda konulacaktır. 

Moskova'da muharrirJeri
mize ziyafet çekildi. 

( Baıı l. inci sayı/oda) 

Y akup Kadri Beyler ıerefine dün biiyiik 
bir ziyafet verilmiı yüksek rua muharrir 
ve edipleri, hariciye komiserliği erkim ve 
türk ve sovyet matbuat müme11illeri ha. 
zır bulunmuştur . 

Bu münasebetle çok ıamimi nutuklu 
teati edilmiş ve Yakup Kadri Bey büyük 
bir alaka uyandıran uzun bir rapor oku • 
muştur. Hasbıhal üç saat devam etmiıtir. 

Kok k(imiirii ithal edecekler. 
Almanya ve Belçikadan kok kömürü 

ithali için itilifnamelerinde tespit edilea kon 
l<'njanlar tacirlere tevzi edileceğinden kok 
kömürü ithal etmek isliyenlerin gümrüklere 
müraLaat etmeleri lüzumu Gümrük ve in • 
hisarlar vekaleti taraf mdan pmrüklerimizı 
tebliğ edilmiftir. Müracaat müddeti Belçib 
kok kömürü için 31 ağustosta, almu kok 
kömürü için de 1 O eylôlde bitmektedir. 
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HAKiMiYETi MiLLiYE 

İlim tarihi musahabeleri !Garpta fikir hareketleri 
ilmin terakkisine hi~met etlen hakiki amil: - ı'Werak, merahm 

oynadığı rol - ilme esrut olon .• urılar re ilk medeni~·eıler- l'u
nan devrinden evelld ilim. 

lktıs(l(li nıe~elelerin en mühimlerinden biri me:cai ~<uıtleri mesele · 
ıeidir - .4nıerika'do iktısadi ı:e mali nuiyeU> umumi bir lml.·ı~. 

Yalnız insanlarda değil, hatta hay 
vanlarda bile, hakiki ilmi terakki 
saiki görülüyor. İlmin ilk tekamül 

meıktan ziyade medeniyetin göster
di-Ti ihtiyaçlardan doğmuştur. Eski 
1~irlerde zaman su saatleri, güne~ 
basiteleri ve rasatlarla takribi' o1a
.. ak ölçülüyordu: Roma rakamları 
veya bunlara benzer bir takını ra
'<am sistemiyle kaba saba bir hesap 
:;istemi kurulmuştu. Bu ölçü sistem
leri ve yukarda saydığımız basit mi 
haniki ihtiralardan maada bazı ba
sit hendese şekillerinin hassaları da 
biliniyordu. Bir murabbaın mesaha
c:;ı pek eski tarihlerde bile satıh öl
r.üsüne esas olarak kabul edilmiştir 
Gene pek eski tarihlerde murabba 
ve müstatil mesahası vasıtasiyle 
müsellesin satıh mesahası bulun 
muştur. Bu münasebet kolayca gö
riindüğünden dolayr nazari hende 
<;enin kurulmasından e\1el meydan::ı 
;elmiş olabilir. Bir daire mesahası 
-nilattan 3600 sene evel muadi1 bi,. 
-nurabba mesahasiyle gösterilmis 

« Kırk saathk hafta meselesi seaelo
denberi amele ve sermaye alemini meşıul 
etmektedir. Milletler Cemiyetinde ve bey
nelmilel meaai büro!unda şiddetli münaka 
şalara ıebcbi).ct 11~rmiş olan bu mesele 
hakkında Revut' Politique et Parlemen
taire tar:ıiından neşredilen etraflı bir maka 
lenin şu kısımlannı tı:rciınıe t diyoruz: 

Kırk saatlık hafta meselesinin amele 
\iC işçilik aleminde esaı;\t metalip arasın
ıiır: Filhakiyka amelenin maddi hayat 
da kalmakta devam etmesi mantık iycabı· 
dır. J<'ilhakika amelenin maddi hayat 
~artlarındaki -salah hem hakıki ücretlerin 
tezayüdü sayeı;inde hayat seviyesinin dai
m~ surette tekemmülü hem de istihsal hu 
susunda sarfettiği mesai ve gayreti:ı azal 

•rıası şeklinde tecelli edebilir. 
Fttkat bugün Illt'VLuubahs olan işçinin 

m<\ddi ,.e manevi · ~ahsiyetini müdafaa 
etmek değil. mevcut isın daha çok i~ç1-
'ı•r arasında tt•\ ziidir. Hu sayede işsizli -
..,in kendiligınJen ı:ııl olacağı iinıit r-rlili 

vor. 
1'.'l'eı.elenin halli hususunda her tarafta:ı 

, safhalarında ve hatta eski ywıan 
devrinde bile bu saik yahut temayül 
büyük rol oynamışsa da bugün ha
kiki ilim adamının başlıca karakte· 
ristiği budur. İlmin on altıncı asır
daki büyük terakkisinde görülen 
başlıca amil de gene budur. Merak 
öyle hir saiktir ki bunda hemen he
defe vasıl olmak ve muvaffakıyet 
kazanmak keyfiyetleri görülmez. 
Bunda kabul edilmiş din ve esatir 
prensiplerine bağlanma mecburiye
ti yoktur. Merakın bos 2aman ve bir 
takım kolaylıklara lüzum göster
mesinden dolayı eski zamanlarda 
yaşıyan insanlarda merakın ileri 
gitmediğini hoş görmeliyiz. Hayat 
mücadelesinde seri ihtiyaçlar karşı
sında kalan ve yegane hedefi canı
m kurtarmaktan ibaret olan eski in
sanlar bu saikten istifadeye vakit 
bulamamışlardı. Bir takını zeki in 
sanlara, muayyen şerait altında, va
kit ve kolaylık gösterilince bunlar 
tabiat üzerinde ciddi müşahedeler 
yapmışlar. Bunlar müşahedelerini 
yaparlarken hayat mücadelesini de
ğil tabiatı hedef ittihaz etmişlerdir 

ve kavis ile kutrun tullerinden •österilen isticalin ıssizliğe çare bulmak 
(Pi) nin kıymeti tahmin edilmişti arzusundan ileri geldiği kolaylıkla anlaşı· 
(Pi) nin kıymetini mısırlılar 31/1 o- ,,, 

Bu merak maymunun mütelev 

vin merakı gibi daima değişir ma

hiyette olmayıp bir tek hedefe tev

cih edilmiş olan kuvvetli bir merak 

olmalı ve bu maksat için lazımge

lcn kudrette bu merak da mihrak

laştınlmalı. Merak saikiyle yapılan 

müşahedelerde muvaffak olabilmek 
için merakın kuvvetli tanzim ve teş
riki mesai fikirleriyle müterafik ol

ması lazımdır. Bu halde insanların 

ilmi terakkide muvaffak olabilme -

tarak kabul etmişler ve yunanlrlar 
da (pi) yi bu suretle ifade etmi~ler 
11. Bugün de takribi işlerde biz dr 
1ym adedi kullanırız. Güldaniler 
habilliler ve sümerliler (pi) yi 3 o
larak kabul etmişlerdi. Eski zaman
larda malfim olan \'e kullanılan mü
him münasebetler iki dıl'ı biribirine 
,,üsavi olan kaim zaviyeli müseJle
~in, dıhlan 3, 4 ve 5 nisbetinde olan 
a.üsellesin hassaları ve kaim dıhlar 
murabbalann mecmuu \•e kaime mu 

Maamafih muhtelif hükıtmetkrin ve 

ic.lahiyt:ttar makamların bır hal sureti bul 
-nı.ı .taki ~ayretleri şimdiye k?.dar bir ne
h·ceye ve.hı! olmadı 

Bu muvaff aktyet ·iıhğin b1şlıca se · 
bt:plerinden ~·iri ınes.ai aatlerınin tahdidi 
'teyfiycuni:-ı Larun bir netiycesi addeli -
' ·n ü~retlerin tenzili meselesi oldu. Muh 
·.-lif konfeı:-anı.lardakı müzakerat esna -
~ında i .. çi murabhdsları - ve bilhassa in
~Hizler - buna krıti s..ı'"ette muhaliftiler 
Fsasen böyle hir netiyceye \•armak için 
~eynelmilel müzakerelere ve iytilaflara 
'ıcıcet } oktu, dra buhran bu vaziyeti bil
fiil husule getirmiş bulunuyordu. 

tinin avnı nisbette tenkisi ile müterafik 
olc:caksa boş saat adedinin tezayiicfü, al?. 
kadar c-lan !'öımflarda hayat st"viyesinin 
düşmesi pahasına tahakkuk <'dcbilecekler 
Bundan haşka tm tahdit bütün içtimai 
?Umrelerde mü~avi surette <:creyan etmi 
yecektir, zira ücret ve satış fiatları dl' 
ğişikliklerine tabi kalacaktır. 

Daha uzun istirahat müddetleri saye -
sinde işçi istihsal kudretinin tekemmül 
edeceği muhtemel bulunmakla beraber şu 
noktayı da nazarı iytibara almalıdır ki 
beşerin, istihsal kudretinin tt'kemmülün
den yalnız istirahat !'aatlerini artırmak 

suretiyle istifadeye teşebbüs etmesi ctoğ 
ru değildir. Bundan ya maddi bayat S(' -

viyesini yükseltmek. yahut müstehlik a · 
dtdini artırmak için istifade edebilir. 
Leroy-Beauliu dahi bunu tasdik ediyor ve 
:Evor ki: .. İı:tirahat saatlerinin çoğalma 
sı~dan istifade hususunda intihap edile -
bilecek bu üç voldan her biri meşru olup 
hiç birini diğerleri zararına olarak takip 
•tmemek vr her üçünü güzel hir ahe:tk 
idnde imtizaç ettirmek en muvafık hare 
ktt tar?.ıdrr.,, 

Ancak ou "imtizaç .. keyfiyetinin hiç 
değilse bugün temini mümkün olmadığına 
~öre amele sınıfı mümessillerinden bazıı. 
ı.,nnın yukardaki noktalardan birincisini 
'.>lsun tt>mine çalışması kolaylıkla anlaşı 

hr Zira bir taraftan husule gelecek fay 
1..ılardan yalnız kendisi miistefit olacak. 
1iğer taraftan da saat başına ücretin tez
yidi yil'r.ünden zaruri görülecek muvakkat 
fedakarlıkların bir kısmını da diğer içti
mai zümrelere yiikliyecektir: Fakat ala
ltadartarrn böyle bir fedakarlığa katlan · 
-r.ıyacaldarını da biliyoruz. 

Hulasa. işsizliğe kısmen olsun çare 
bulmak için ile.ret nispetini muhafaza et -
mek suretiyle mesai saatlerinin tahdidine 
Umit bağlamak doğru olamaz. Sekiz sa
atlik mesai müddetinin kabulü esnasında 
bu tedbirin aynı netiyceter doğuracağı id
dia olunduğu hatırlardadır Böyle bir 
tedbirin mesela Fransa'nın iktısadi vazi
}'·etinde ne gibi bir salah temin edeceği 
şimdiden görülememesine mukabil ne gi 
bi mahzurlar doğuracağı bugünden tah -
min edilebilir. Bundan başka makineci -
!iğin inkişaf seyrini tesri ve teşdit ede -
cektir. 

} eni ıw~riyat 

F.iıyük bir ıntiZ'mla inti§anna dc·vanı 

t>cJen bu loymttli :t'anat ft fürir mecmua • 

sının 28. inci sayıı;ı çıkmıştır. Bu sayıdl 

Ağao~lu ~m~t Beyin sanayileşen Türkiye 

isimli bir müsahabesi, Abdülhak Şinaai 

Beyin Guruphır. Adile Maksudi Hanımın 

Ankaıra'nın y.:.zı. Yaşar Nabi Be)•in .şöhıe· 

te. tenkiM Nurullah Ata Beye dair, fu • 

vaffak Naci Ee)in inaanlu ve medeniyet, 

Behçet Kemal Beyin William Shakespeart 

hakkında bir kaç söz. Muzaffer R~şit Be· 

yin cemiyetçi ffiebiyat ve şür, Rcctp 

Rii~tü Beyin Darülbedayi barında bir ak • 

şam, Sait Faik Be.yin Louvre'den çaldı~ırn 
heykel. Cemil $'.na Beyin fikir kırıntıları 
isimli makale ve nesirleri. H5mit Madı 

Beyin bir ölüm münasebetiyle, Ragıp Şev· 
ki Beyin ben bir :ı.amanlar Allah Qlmut -
tum isimli. lcuvvetü hikayeleriyle Ziya Os • 
man. Cahit Sıtln, Ahmet Muhip, ö:ner 
Bedrettin, Yalmp Sabri. M. Şefik. Şevket 
Hıfzı. Bahi Süha, Namık K5şif Reylerin 
güul şiirleri vc:ırdır Bu kıymetli mrcınu -
avı olc11rlar1mı1a t:>vsiyc rneriz . 

raç yekunu 1932 de 689 milyon ve JQ33 ıe 

329 milyon dolarken 1934 te 749 mılvona 

çıkmıştır. Maamafih hatırlatmak lazı11>· 

dIT ki bu yclı:un l<:l31 de z_r:,77 milyon ve 
1 CJ30 da 3-'520 milyon dolardı. Banka ic;ta· 
t~tiklerine göre sınai ve ticari avanslar 
miktarında henüz bir tereffü yoktur. Bi
lakis Ff.'dual Re ervl' Banklar vaıiyctine 
n;ızaran bu teşekkülf' me'l\sup bank l:-rıl\ 

ihtiyat fazbhğı gene 37 milyon dolar nis 
petinde artmıştır. Hakikatte en buyiık 
müstakriz. ve mukriz rolünü gent' devlet 
iyfa eylemekte devam ediyor. 

lerine iki esaslı yol açılmış olur. Mü 

sait iktısadi şerait altında serbestçe 

işliyen merak ve bu merak saikine 

yardım etmek üzere toplanmış olan 

malzemenin eyice tanzimi. İlmi te

rakkiyatın nisbeten yeni tarafını teş 
kil eden bu yüksek çalışma tipinin 
pek geç tekemmül etmesine hayret 
etmemeliyiz. 

Şunu da söylemeliyiz ki tarihin 
devirleri keskin hatlarla ve tam ola 
rak tasnif ve taksim edilemez; bir 
devirde çıkan bazı kimseler sonra
ki devirlerde yaşıyan insanlardan 
daha yüksek seviyede bulunabilir 
Mesela, Milattan 240 sene evel yaş1 
yan Arşimet merakını tabiat batın 
icin tabii hadiseler üzerinde tetkik
te kullanılmış olmakla kendi ilmi 
devrinden on yedi asır evel yaşamış 
olan bir adamdır. İlmin. kelimenin 
tam manasında, inkisafı için Hizım
gelen şartlar şunlardır: - İktısadi 
istiklal, boş .zaman, maddi menfaat 
ve alaka, serbestiyet, zeka ve teşki 
lat kabiliyeti. 

rabbama miisavi olması hakikatleri
riir. Mısrrhlar dıblan 3, 4 ve 5 nic; 

ryetinde olan müsellesin ha~salann

dan istifade etmişler ve üzerinden 
'lıüsavi fasılalarda düğümlenmiş .:>· 

tan ipler vasıtasiyle anmtlan çiz· 

'11işlerdir. Müsellesin bu hassalan 

... lilattan 2000 sene evel (yani Mısır 

do maliim olduğundan 200 sene son 

ra) Çin'de Ceo Pay de\•rinde ma

lum imiş. Müselles dılılarınm mu 

r:ıbbalan beynindeki münasebette 

eski tasarruflarda yer tutmuştur. 

Ahmes yahut Rhind papirosunda 
(M. E. 1 700) bu tipten bir takım 
hendesi hassaların münakaşası ve 
bunlarla halledilen bir takım mese
leler görülüyor. Hendesi hassalar 
··<' davalar biribirine bağlanmadı<Tm 
:lan dolayı o devirde riyaziye il 
'llinin mevcut olmadığı ve mali'ım 
bilgi heyetinin parmak hesabına İS· 
t;nat eden bir takım perakende sE>v· 
1 ~rden ibaret oldu~ görülüyor. Es
'd insanlar hendesi şekillerin müsa
'1ehetine ait bazı davalar bulmuslar 
ve bunları inşaat işlerinde kullan
rnıslardır. Bir çubuğun tulü vasıta
~iyle bir bina irtifamı bulmak mese
l ,"!sinde müşabehet kazivesinin kul 
l·mıldığı aşikardır. Pisagorst'tan 
'!vel yaşıyan Mile'li Tales bu pren· 
~ipi biliyormuş. Müsellesata ait ve
tırelerin ciddi olan bu müşabehet 
orensipi Pisae-ors zamanından son
.. a tamim edilmiş ve mühendisler 
:ıe hevet alimlerinin elinde mühim 
"llet olmuştur. Yukardaki satırlar
tan anlaşıldu~ma göre yunan dev· 
;nden evel ilmin terakkisine hiz
-net eden vo1 ihtiyaçları karşılama 
voludur. Yukarda verilen misaller-

Amerika Birleşik Devletleri, mesai 
"'.'IJtleri meselesinin halline doğru bir a -
iım ııt;ın yegane memlekettir. Orada iş 

'iz adedınin eksildi~i muhakkak bulun · 
n:lkla bc:raber henüz iş bulamıyanlar•n 

nıktarı da henüz vüks~k bir yek(ın teş · 
'ci1 ediyor Esasen, amerikan işçist ha
vat seviyesinin ne olacağı dtişünülmemek 
sartiyl Birleşik Devletler'in kırk saatlik 
'1cıfta uculünü muvaffal:iyetle tatbikede
bilecckleri kabul edilse bite Amerika'da. 
':>u netiyceyi kolaylaştıracak bazı hususi
Vf'tler mevcuttur iti hunların :nüspet tesi 
ri inkar edilemez. Filhakiyka Amerika, 
"erek tcıbiat gerek halkının istiydatları 
'Jye~inde istihsal ımkanları '>akımından 

<revkalade zengi:'ı ve bugünkü buhrana te 
1<2ddüm eden seneler zarfında makineci-
, •t;- hususunda fev~alade mühim terakki-

Şu kadar var ki dünya her an için, is
tih"sal hususundaki gayretini tahdit et· 
mek imkanına sahiptir. Böyle bir tedbi
rin isabet derecesi tabii, tatbik edildiği 

zamanın iktısadi vaziyetine göre değişir. 
Alakadar ücret nisbetlerinin tenziline ta 
ra ftar değillerse on tarı huhran zamanın
dan ziyade faaliyet devresinde tatmin et 
mek daha ltolay olur. 

Gayri sabit iyrath menkul lnymctlef 
piyasası hu zamankinden ziyade ihmal 
edilmekte olup halkın iştiraki hemen ta• 

mamiyle durmuştur. Maahaza, şeker. rne 
küllit ve demirden gayrı ma-denler gibi 
baıı menkul kıymetler diğerlerinden da• 
ha çok mukavemet göstermcktr.ıdir. Oto" 
mobil, ~r:Iilıı:. dcmiryollar ve amme hide• 
matına ait esham ve tahvilat düşüktür. 

Demir iymali şirkrtleri ekseriyetinin nuıt 
dan böyle ~di hisse senetlerinin bugünki1 
rayıcmı me~ru kılacak bir faaliyet ve 
kar esası~ avdet edip e<lemiyeceklerl 
suali bazı yerlerde sorulmaktadır. Diğet 
taraftan demircilik sanayiindeki batae' 
tin daha bir kaç hafta devam eder.t'ği tab 
min ediliyor. Otomobil sanayiine gf'!incO 
s<ittlabilen nrabalar yalnız ucuz arabalar• 
dır. Bundan başka piya.sa, Ford. Cene-ı111 
Motors ve Chrysler gibi firmaların ta• 
hakkümü altındadır. Son iki şirkttin pe 
rnkende sat1' vaziyeti fiatlarda yapılaJ' 
tem.ilat sayesinde 1933 ııenesi ilk üç a'} • 
!ık devresindeki kadar mr-mnuniy('t veri• 
c:idir. Amme hidt'matrnn ait eshımı ~' 
tahvilat ise bunlar siy:ısi tesirlerr vP ta• 
rife terudlatrmı tabidir. Dl"miryollar es· 
ham ve t:ıhv\l;•tr ıfa ameleye tekaüt maııŞf 
tahsisi mec:huriyetini vaı:eden knmııı&atl 

llme esas olan $artlar ve ilk me
deniyetler - En basit tipteki ilmi 
?~süncenin doğması ve yaşaması 
ıc;ın zaruri ol~n .::::ırtfar tarihte ilk 
c!efa olarak <M. E. 700) senelerinde 
Yunanic:t~n'da görülüvor. Hatta bu 
sartJar bile muayven sartların ter
ldbiyle mıwoana e:elmistir. Bu dü
şüncenin inkic:afı d::ı zaruri olarak 
riyaziyenin inkisafiy\e birlikte yü 
rümüstür: çünkü yunan ilmine esas 
olan şartların tahakkukunda riyazi
ye ile ~ayma usulleri mutlak suret
te asıldır. 

Yunan riyaziye sistemi ne sadece 
maddi menfaat ve ne de sırf tasar
ruf gayesiyle kurulmuş olmayıp 
hatlar, zaviyeler. sekiller ve adetle
rin haı;salanna istinat ediyor. Sırf 
bu miktarların hatırı icin yapılan 
tetkikler merak saikivle meydana 
gelm~c:; olmayıp tanizm ve teşkil 
mefJ.-ıır,.lerivlc hedefine tevcih edil 
miştir Bu halde hakiki ilmi çalış -
ma t::ırzı milattan 500 sene kadar 
evel Pisa~orsun manastırında baş
lamış acldrdilebilir. Gerçi bundan 
cok ev,.t. milattan 4000 sene kadar 
rvel (iüldaniler, Babillilcr ve Sü
merı;1:-r ve Mısırlıların ağırlık ve 
uıınıt .. t- ölcü sic:;temlerini kurdukla
I"T ır~"riiliiyorrn da bu kuruş ilmi ol-

if! prensiplerin acil ihtiyaçları kar
~ılamak üzere kondu~nu gösteri
ı;or. İlimdeki terakki bundan ileri 
~idememiş ve ilmin umumi fonu 
haz~rlanmamıstrr. İlk intifai ilim ile 
hendesenin kuruluşu arasında1<i 
fark yüksek maymun tipinden mah-
1üklann ilk intifai hareketleriyle in 
~an elinde edevatın kullanılması a
rasındaki farka benzer. Hakiki riya
ziye ilmi Pisagors tarafından ken
~li ismini taşryan davanın • yani ka
:m zaviyeli müselleste veteri kaime 
rr:_rabbamm diğer dıhlar murabbala 
n mecmuuna müsavi olması dava
s nın - ispatiyle başlar. 

ilim ve bilhassa riyaziye tarihi
nin yunan devrinden evelki kısım
l:ınna ait maliimat istiyenlere T. T. 
T. C. için yazdığım (riyaziye tarihi) 
ryth küçük risaleyi tavsiye ederim. 

SALİH MURAT 

' •r yapan bir memleketti-. Bundan baş
"a Amerika, büyük ve müttehit bir piya
sa tc:;ıkil etmektedir ki bu. maliyet fiat 
1 rında tcnezzüliln ve binnetiyce hayat 
""viyesinde yükselmenin esas şartıdır. 

Hudutlardan ziyade toplanmış kinle. 
"İn ve izalesi imkansız emniyetsizlik his 
•erinin parçalamakta olduğu eski Avrup-ı 
bittabi böyle bir faydalı vaziyet arzetme 
"!lektedir. Filvaki şurada bura-Oa ve bil . 
'ı..ıssa iktısadi siyaseti henüz kararsızhk 
:çinde bulunan Almanya'da mesai saatle
rinin tahdtdi nazariyesine tevfikan bazı 
'ı•<lbirlere teşebbüs edildiği görülmüştür 
Fakat - hiç olmazsa Almanya için - mu 
'ıakkaktır ki bu teşebbüsler iş başındaki 

tme1enin hayat seviyesi zararına tecelli 
Qtmekte \•e buna mukabil işsiıliğin izale 
.. i yolunda hiç bir tesir icra eylememek
tedir. 

Fransa'nın vaziyeti ise Almanya'nrn
k:nden büsbütün farklıdır. Fransa, aha
lisi normal hadden aşağı bir seviyeye in
mek üzere bulunan, işsizlikten fazla mü 
tressir olmıyan, maliyet fiatları yüksek 
olan ve bazı istisnalardan başka makinc
ciliğinin inkişafı ve sabit sermaye plas · 
mimları iytidal dairesinde kalan bir mem 
leekttir. Ziraat ve zanaat faaliyeti Fran 
sa'nın iktısadi temelidir. Ev sanayii ve 
ock az işçi çalıştıran müesseseler henüz 
pek mühim bir yekün teşkil eder. Bina 
enaleyb Fransa, netiycesi ne olacağı ma 
lfun olmıyan bir tecrübeye girişmesinde 
hiç bir lüzum hissetmiyen bir memleket
tir. 

Filhakika, "kırk saatlik hafta,, taraf
• arlarının istedikleri nedir? 

Son fenni terakkiyattan lstifa<le mi 
etmek? Ancak bu yoldan istifa.deye gi
rişildiği takdirde beşeriyette bir ekalli • 
yet tefkil eden yalnız ticaret ve sanayi 
işçileri müstefit olacaklardır. Mesai sa· 
atlerinin tahdidi işçilerin istihsal kudre-

Aynı mecmua, Amerika'da mali ve iktı 
o;adi ,,-a:ı.iyet hakkında fU dikkate değer 

"':1aliimatı neşrediyor: 

Ne meclisin tatili, ne de reisicümhur müteessirdirl~r. 

Ruzvelt'in haziran nihayetindeki nutku 
sermaye mehafilini teskin edemediği gi· 
hi işlerde yeni bir faaliyet istidadı uyan
dıramadı. lktısadi ve mali tecrübenin na 
•al biteceğini kimse bilmiyor. 

Zirai ipotek hamilleri metalibinin iy
:abında keyfi surette tahdidini amir olan 
iki kanunu imza etmekle reisicümhur 
Tuhaf aza kar mehafil i taacclibe düşürmüş 
tür. Bu kanunlardan biri rehine vaz'ıyet 
~bi sermayeciliğin temel esaslarmda:ı 

biri olan usule halel getirmekte bulundu 
~una göre kanunuesa~iye muhalif olduğu 
iddia ediliyor. Aynr kanun ahkamının di 
Çeı borçlara teşmilinden dahi korkulmak 
tadır. 

Milli kalkınma tc kilatının tcnsiki ka 
rarlaştırılmış olup ceneral Jonson'un key 
fi idaresine nihayet verilecektir. Diğer 

t=ıraftan, intizamsız olarak yapılacak bir 
enflasyonun tevlit edeceği muvazenesiz -
liğin telkin ettiği endiyşe, blikiimetin bu 
tedbire baş vurmamak için elden geleni 
yapacağı kanaatini doğurmuştur. 

Buna mukabil pamuk, buğday ve eli• 
ğer hububat fiatlarmdaki tereffü gaY~ 
mühim olup bn, mahsul hakkmdaki res 
t.ıhminJerle iyzah eifilebiJir. Bau kif1l• 
sc-Jer, gelecek baharda buğday ithal rt.
mek rmcburiyf!tj ha~} olacnğını tatını111 

ediyorlar. Paluıt resmi ve sahıhiyctt3' 
nıehafil bu kanaati beslemiyorlar - Jtfl 
ğer lı:i !"toklar mühim mikyasta bo1ulrf111f 
olsun. Mensucat sahı:ısınd.ı. pamukfıl 
ır.ensucat istihsalinde ehemmiyetli bir t•, 
nezzül kaydediliyor Diğer r.ırafrııı Tıtif 
punya Hindıstan p:ımnklannı d:ıha f?t:f'I 

nispette satın almakta ve Amerik2 p~ttı" 
~ı.. ithalatını o mikyasta azaltmatct~.ıır· t 

Umumi1 et iytihariyle Birleşik D~1', 
ler'in iktısadi vaziyetinde hayli kararr.ı~ 
lık vardır. Maahua vaziyetin bugürıe .. 
lar kaydedilen inkisar seyrinden bükfll'e 
oilebilir ki bir nakit paniği husule gdıfl~ 
mek şartiyle mamul eşya fiatları~Ö~ 
tereffüe mukavemet bütün kuvvetiııı fi 

hafaza eyliyecektir. Bu husurta yııP.t1~., 
bütün gayretler h:ılkın i~tira kudret1;,ıı 
tzcdidi yüzünden altim kaldı. B ·rı ıJ 
bzışka halkm. müspet esaslara dayanrtı1>'~, 
hrrhangi bil' ruhi propcıgmdaya kzr!I cJıf• 
rramen la c:\·ıt kaldığı ;ml:ışılırı~ktı tı•" 
Nihavet. on milyon iro;izin vücud yle ~I 
sıl olan içtim;ıi rr.eseleye bir h-1 ç ti~ 
bulmak hasusunda' .. i ka•i z~rureti t· 

1
fil 

etme ;le beraber muhafazakar 1: . ,ı 
Nev D~l n;ozariyesfoin r:ıuhtcm l ı" tef' 

l.ın hakkında endiyşe izhc!r etnıektcd "tei' 
Bu mehaifl, mıin adımlarla yiir-nn rfttf 
aciz olan •e n.etiycesi pjpheli, hatta t;.,eıt 
keli tecrübelere girişmekten çcki!'l~ ııO .• <e 

resinde bir sene eveJki aynı devreye nis· bürokrasinin ~tikce p:eniıtemesını 

Başlıca tahvillerin ve bilhassa devlet 
esham ve tahvillerinin bankalar. sermaye 
ciler ve mali müesseselerin emin ptasman 
larda bulunmak anusiyle iyzab edilebi -
len yükselme hareketi son zamanlarda 
durmuştur. Filhakika bir çok bankacı · 
lar, hükümetin bu mevzu üzerindeki pro
~ramı pek ileri götürilldüğü ve devlet es 
ham ve tahvilatı rayicinin hakiki kıymet 
lfri fevkinde olduğu kanaatini izhar edi 
yorlar. Bir zama.ndanbcri azalmak bti -
dadını göstermekle beraber piyasaya tah 
vil ihracı 1934 senesinin ilk altı aylık dt\' 

betle çok yüksektir. Fillıakiyka 1- Ül • yilmNiıai Mt IÖftı"Ü,._. 
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27 ACUSTOS 1934 PAZARTESi HAK1M!YETI MILLIY:E 
~A rlF.A it 

Muhaf12 Gücünün bisiklet turu 
(Tt;rkofis günlükservisi] 

Bi-sikletle 

lÇ PIY ASA V AZIYETI: 

HUBUBAT FİATLARl. 
26 Ağustosta İstanbul borsasında sert 

buğdaylar 4.375; yumuşak buğdaylar 

4,65-5; mahlutlar 4-4,625; ve ekstralar 
5,09-5,27 5 kuruş üzerinden muamele gör -
müştür. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 
FIATLAR YOKSELlYOR 

Şikago'da 18 8 / 934 tarihinde 
Buğday piyasası 1/2 - 1/8 sent yüksek 

açılmış ve sağlam olarak 1/8 - 2/8 sent 
yüksek kapanmııtır. iki numara kıt buğ -
dayı peıin 109 1/2, eylul 103 5/8-103 3/ 4; 
birinci kanun 104 5/8 - 104 3/4 mayıs 106 
3/ 8 - 106 1/4. 

Mısır piyasası gayri muntazam ve 5/8 
- 1/4 sent düşüktür. Peşin No. 2 karışık 
garp malı 75 1/2; eyh11 74 3/ 8; birinci ka
nun 76 1/2; mayıs 79 3/8 senttir. 

Nevyork, 18 8 934. 
Buğday sağlam ve 1/ 8 - 2 1/8 sent yük 

sektir. No. ı Şimali Manitoba, peşin. fob 
Nevyork 92 518 sent No. 2 sent kış buğ -
dayr, peşin 114 sent; No. 2 kırmızı kış 
buğdayı, peşin, 109 sent. 

Mısır sabit ve i 8 sent yüksektir. No. 
2 garp malı, kanşık, peşin 80 i ıs senttir 
Winnipeg, 18 8 934. 

Buğday piyasasında fazla temcvvücat 
olmamış, fiatlar sabit ile 1 8 sent yüksek 
arasında kapanmıştır. Birinci teşrin 85 
ı 8; bHnci kanun 86 1/ 4; mayıs 89 i 8 
senttir. 

Yulaf sabit ve 1/ 2 · 1 sent yüksektir 
Bir;nci teşrin 43: birinci kanun 42 1/ 2: 

m-wıs 44 114 senttir. 

YUNANISTAN'IN Y ~Ş ÜZÜM 
iHRACATI. 

Yunan Ziraat nezaretinin alakadar ser
visinin bildirildieine göre yunan üzüm ih
racatı 13 A ğm. tos tarihine kadar 1 15 va • 
gona bııliğ olmu~tur. Geçen senenin aynı 

n ü-"-leti zarfında 80 vagon ihraç olunmuş 
tur . Bu ihracat fazlalığı üzümlerin bu S" 

n "' cabuk kemale ermesinden ve ihracata 
ca"a evel bac:lanılmış bulunmasınd'.1n ileri 
J!Cl-nektedir. Bulgar ve İtalyan üzümleri -
n;., vapmakta olduğu rekabet yüzünd"n ec 
nf""ıi memlek~tlerindeki üzüm fiatları pek 
fazla kar temin etmemektedir. 

CiHAN BUGDA Y 1HT1Y ACI. 
Beynelmilel buğday komitesi ıon mU- · 

zakerelerinde muhtelif dünya memleketlt 
rinin 1934/3 5 senesine ithal etmek ihtiya
cında oldukları buğday miktarını tetkik 
etmiıtir. Bugünkü rekolte tahminlerine 
nazaran umum buğday ihtiyacı tiOO mil· 
yon buşel olarak kabul edilmektedir. An· 
cak bu miktar haricinde yemlik hububat 
taleplerinin de mühim bir nisbeti bulaca -
ğı anlaşılmıştır. 

ALMANYA YÜNLERİNİ TÜR -
KİYE'DEN ALIYOR. 

Alınan malumata göre, türk - alman ta 
kas anlaşması Radford'a fena tesir icra d· 

miştir. Evvelce Bradford'tan fazla miktar firiylf .,,..tuid •. 
da yün alan Almanya şimdi takas anlafma . . 
sı dolayısiyle mübayaatırun büyUk bir kıı- . Karaköse yolun?~ k~ıl~mızden 
mmı Tilrkiye'de yapmaktadır. Haziran ve hır arkadaşım12m bısıitletının peda-
._ rf d T'" k" 'd 1500 balya· h kırılmıştı. Toplu olarak yolumuza ... mmuz za m a ur ıye en d • . . • k"l d" 
dan fazla mal getirilmiş ve ağustos iptida- evam ıçın bu hır manı teş ı e ı. -
sındanberi de 200 balya mübayaatta bu - yordu. Yol üstünde pedal tedarik 
lunulmuştu yahut tamir etmek imkanı da yok -

. tu. Böyle bir arızanın bizi yolumuz· 
lT ALYA FINDIK REKOL TESI. dan alıkoymaması için düşünmeye 
İtalya•nın bu seneki fındık rekoltesi başladık. Nihayet, bir arkadaşın 

tahminlerinin iyi olduğu ve mahsulün tak çantasında bulunan bir ipin iki ucu
riben 130 bin kentale vardığı Roma bü - nu iki arkadaşın bisikletlerine ve or
vük elçiliğimizden bildirilmiştir. tasını da pedalr kırılan bisiklete bağ 

lamak suretiyle yolumuza devam 
KÜÇÜK İTİLAF DEVLETLERİ çaresini bulduk. !ki arkadaşımız tek 

"İKTISA T KOMiTE" Sl. pedalla gitmek mecburiyetinde olan 
Romanya. Yugoslavya ve Çekoslovak arkadaşımtıı sürükliyerek yolumu -

ya iktrsadi komitesinin 26 eyliil 1934 te za devam ettik. Fakat ip de tahmin 
Belgrad'ta toplanmasına karar ve-rilmiş - ettiğimiz gibi kuvvetli çıkmadı. Bir 
tir. Bükreş matbuatının verdiği malfıma müdr1et sonra koptu. Binaenaleyh 

gene '!-- :r çare bulmak irin düşünmek ta göre, küçük itilaf devletleri iktısat ko -s 
lazım geliyordu. Çünkü yolumuz u • 

mitesi. Belgrad konferansında umumi zun ve piyade olarak bu yolu katet-
Avrupa vaziyeti iktısadiyesiyle işbu va - mek müşküldü. Muhakkak surette 
ziyetin üç memleket arasındaki ticari mü akşama kadar konak yerine varmak 
badelelere olan tesirlerini tetkikle meş- lazımdı. Bir müddet arkadaşımızın 
gul olacak ve elde edeceği neticelere gö biri bisikleti klrılan arkadaşımızı 

kendi bisikletine alarak ve kırık bi
sikleti de diğer bir arkadaş boynuna 
asarak yolumuza devama başladık. 
Ve menzilimize vardık. 

re umumi buhranla mücadele ve ticari 

muamelelerle tediye işlerindeki müşkül-

Jerin izalesi çarelerini araştıracaktır. 

Bundan maada, bu toplantıda, son 
Biikreş konferansında kabul edilen ve 3 
müttefik memleket arasındaki iktrsadi 
münasebetlerin inkişaf ettirilmesine ına -
tuf olan projeler üzerinde kati kararlar 
.ıerileceği gibi son konferanstan beri muh 
telif f"ncümenler tarafından hazırlanmış 
c i :uı teklifler de esaslı bir tetkikten geçi 
ilece?.-tiı . 

e 

........... 
da gene memleektimizin birçok yer ne amut yapılmış glizel bir kasaba • 
lerini biribirine bağhyarak hayat dır. İçeriülclen Karsçayı geçen bu 
veren büyük iıin yaratıcılaruu hür- güzel kaıallada bir gün kaldıktan 

Bitlis - Van arasında kısmen lrarlı dağlar. 

.netle andık. Eonra Göl'e ve oradan da Ardıhan'ı 
Kars, kargir binalar ve üzerleri hareket ettik. Artık anzalı yerler 

c;inko örtülü ev ve mağazalardan iba gene baş göstermişti. 
ret, caddeleri muntazam ve biribiri - SPORCU 

Giindelik. cesaret veren bir netiyce alamacbk. 
ları halde türk milleti ondan ken • 

BİZİM GÜNVMUZ. dini de hayrete dü~üren bir gurur vı 
(Bqı 1. i11ci sayıfatla) iftihar duyar. 

~~--------------·· .... ------------~~ 

Bayazıt'tan Iğdıra gelirken Ağ -
nnm yanından g:eçerek CiJal gedi -
.Yini asıvorduk. Bu yokuş takriben 
tS-20 -kilometre devam ediyordu. 
Burasını oldukça fazla bir kuvvet 
•arf ederek çıkmak mecburiyetinde 
;dik ve cıkıyorduk. Meylin fazlalı -
.;:mdan a·olayı bazen arka tekerleğin 
1{.aydığmı hissediyorduk. Tam tepe
ve çıktığımız .zaman aşağıdaki ova
nın ortasında yeşil ağaçlar arasın -
rla lj!dın gördük. Burada gençliğin 
ve bütün halkın samimi ve candan 
ırkadaşhklan içerisinde idik. 

Cihan harbınm Sevr muahedesi • Fakat yeni Türkiye maziye değil, ~ 
ni, istiklal harbının Lozan muahede- tikbale susunıf bir devlettir. Biz dün 
si nasıl tasfiye etmit ise o harbın bi- den ziyade bugün ve yarm ile meı • 
ze göre batlangıç günlerinin acı ha· gul olmak ve kaybedilmit olan vakit 
trralarını da istiklal harbının büyük ve fırsatları bir an evel telafi etmek 
ı:aferinden doğan tarihi günler ma . azmindeyiz. Maziye ancak ırkımı • 
zinin karanlık çukuruna öylece göm- zın derin ve cihanşümul köklerin
müttür. Türk milleti için 30 ağuı - den hız almak için bakarız. Türli 
tostan sonra yeni bir hayat, yeni bir milleti kendi mu adderatma, ken • 
tarih batlamıttır. Zaferler anası o di tarihine, ancak kendi kuvveti, 
lan 30 ağustos bundan sonra türk kendi iradesi ile isti nmet Te tekli 
milletinin hayatının her cephesinde veren bir millettir. Cihan harbmm 
yeni zaferler doğurmuı ve yurdumu- baılangıcınclaki ile 20 sene sonraki 
zu bugünkü yüksek vaziyetine çıkar- beynelmilel vaziyet ne olursa olama 
mıttır. Biz de istersek bundan yirmi biz hızımızı ve yükselme irademizi 
sene eveline bakar, ve o zamanki ha ancak kendi günlerimiz ile ve o 
limiz ile timdiki halimizi mukayese günleri yaratan kendi milli kudreti. 
edebiliriz. Bir çok milletler bu mu- miz ile besleriz. 

Deniz suyundan Benz'n 
Ncues Wiener Journal'dan: 

Rouen. 16 ağustos. 

Harbiye nezaretine mensup mütehas· 

.:.ı lardan mür~k!<ep bir komisyon ve bir· 

çok ecnebi 
0

devletlerin ataşamiliterleri il.

devletin fen şubelerine mensup mütehas· 

sıslar, makinist Albert Laheur'un deniz 

suyunu benzini andırır bir madde haline 

k4lbetmeğe muvaffak olduğu iddiasını il· 

mi bir surette tetkik etmek için Rouen 

dllğu iyzahata göre bu yeni mahrukat 

~ldddesinin bir litresi üç santime malola

::aktır. Saheur istihsal esrarını vermek için 

ıkı milyar frank talep etmiştir! 

şehrine gelmişlerdir. Muhteriin vermiş ol 

Mütehassıslar yapacakları tetkikat ne

ticesinde bunun bir desisesi yoksa haki

}·aten dünyanın mahrukat meselesinde bir 

inkılabı mı istihdaf ettiği anlaşılacaktır . 

ilim mehafilinde olduğu kadar sanayi ale

:ninde de tetkikatın neticesi büyük bir ata
k, ;ı takip edilmektedir. 

Iğdır ovasından Aras nehri akı
vordu. Buradan ayrıldığımız zaman 
'cısmenbu nehri, kısmen de bundan 
ayrılarak Tuzlucay nehrini takip e
derek Kağızman'a do~ru oldukça 
-üratle ilerliyorduk. Yolumuzun bil· 
vük bir kısmı camhklar arasında ge
"iyordu. Yol üzerinde bulunan Pas-
11 yokuşunu asarak Kars'a doğru yo-
1ıımuza devam ediyorduk. Mardin' • 
-lt:n ayrıldıktan sonra görmez oldu -
~umuz trene, bu büyük mecieni na -
' .. il vasıtasına e-ene kavustuk. Bura- kayeseden kendileri için sevinç ve ZEKi MESUT 

•.,kımı\l~rı ~1illıyt nın romanı: :t Tefrika: 81 

)n§anlığın b ali. 
AndTe Malro 

ve bu yetmiyormuş gibi, bu gece onunla yatmıyacak olan 
da Ferral'dı. Bu müstehzi vücuttan intikam almak hırsına 
gittikçe daha ziyade kapılarak bu budalaların ve elinde kafes 
tutan boy'un karşısında hareketsiz duruyordu. Bu kuş onun 
için daimi bir hakaretti. Fakat her şeyden önce lazım olan 
oradan bir yere kımıldamaması idi. Bir koktel ısmarlayıp 
bir cigara yaktıktan sonra cebindeki kibritleri kırmakla meş
gul, bulunduğu yerde kaldı. Bakışları bir çifte rastladı. Er
kekte, kır !açlarla genççe bir yüzün birleşmesinden doğan 
Sevimlilik vardı; güzelce ve biraz moda gazetesinden çık
tnışa benziyen kadın şefkat ve şehvetten mürekkep bir şük
ran ifadesiyle erkeğe bakıyordu. Ferral gıpta ile: "Onu se
vi yor ve herif de belki bana bağlı işlerden birinde çalışan her 
l:ıangi budalanın biri.. . ., diye düşündü. Kapıcıyı çağırttı. 

- Sizde benim için bir mektup olacak, veriniz, dedi. 
Şaşıran, fakat ciddiliğini hiç kaybetmiyen kapıcı mektu

bu uzattı. 

"Bilir misiniz ki, aziüm, lyran kadınları hiddete kapıl
dılcları zaman kocalarını altı çivili kunduralariyle döverler? 
Onlar mesul değillerdir. Ve sonra, alelade hayata döner -
ler, değil mi? Hani, bir erkekle beraber ağlamanın sizi ta
•hh·· 

ut altına almadığı, Jabt onunla beraber yatmama -

umar mısınız? - kadınlara "tasarruf hakkı,, verdiği haya.
ta ... Ben, tasarruf edilen. hasta ve çocuklara yalan söyler 
gibi yalan söyliyerek sizin zevkinizi bulduğunuz bir kadın 
değilim. 

Siz, azizim, çok şeyler biliyorsunuz, fakat belki, kadının 
da bir insan olduğunu öğrenmeden öleceksiniz. Ben, bende 
sevimlilik bulan, çılgınlıklarıma değer vermek için insanın 
içine dokunacak kadar zahmetlere giren erkeklere - ve bel~ 
ki yalnız bu gibilere - rastladım. Benim heves ve istekle. 
rim, yalnız sizin hoşunuza gitmek için değil, hatta konuştu· 
ğum zaman beni işitmeniz için lazımdır; benim sevimli çıl
gınlığımın değeri nedir, bilmelisiniz; o sizin şelkatiniz gibi 
bir §eydir. Şayet ıstırap, sizin üzerimde yapmak istediğiniz 
tesirden doğacak olsaydı onu tanımanız bile imkansız olur-
du .... 

Gelip geçici gönül eğlenceleri hakkında ne düşünmek 
lazım geldiğini bana öğretebilecek kadar çok erkeğe tesa -
düi ettim. Bir erkek için hiç bir şey, gururunu işe karıştır -
mı.ş olduğu bir şey derecesinde ehemmiyetli değildir, ve 
zevk onu daha çabuk ve daha sık tatmin eden bir kelimedir. 
Sizin bir çek karnesi olmamak istediğiniz kadar ben de yal
nız vücuttan ibaret olmak istemem. Siz bana karşı, size karşı 
orospular nasıl hareket ediyorlarsa öyle muamele ediyorsu
nuz: "söyle, fakat öde,,. ... Ben, aynı zamanda, sizin olmamı 
istediğiniz vücudum da; biliyorum. Hakkımda düşünülen 
şeylere lıarşı kendimi korumak her zaman kolay olmuyor. 
Sizin mevcudiyetiniz beni vücuduma ilr•pçlilı vererek yd
Jaıtırıyor, ilibaurııı o• beni n• ile 7dl.,tırdılı 6111İ-

:ım 

llkbahardan hatırıma geldi: kuşlarla güz.el güzel eğleninia. 
Sonra, gelecek sefer, elektrik tlüğmelerine de dokunmayı• 
nız.,, 

Ferral yollar yapmış, bir memleketin görünüşünü baştaQ 
başa değiştirmiş, saman sapından kurulmt .;: kt lübelerinden 
binlerce köylüyü çıkarıp fabrikalarının et ra mı r eviren oluk
lusaçtan barakalara yerleştirmiş olduğunu b"l iyordu, fal~at 
karatavuk da kafesinde sanki onunla <"hıy e ·ivordu. 

Ferral'in kudreti, açık görüşlülüğü, ırı l"çini'yi başka bir 
biçime sokmak için girişmiş olduğu ve Am rika'dan gelen 
mektubun ne kadar ağır olduğuna işaret ctt · ;.j büyük iş
kendisini umurlamadığı muhakkak olan bı.i~ün (1 ünya gibi -
bu gülünç kuşta nihayet buJ,uyordu. "B · kadına bu kadar 
ehemmiyet vermek.,, Mesele kadında de - il r1 i . O kadın, göz• 
lerinin önünden koparılmış bir bez p~rç ..,c.-ı ı_"(hi bir şeydlı 
Ferral, bütün kuvvetiyle iradesinin ht <l t 1 oğru atıl .. 
mıştı. Artık hiç lüzumu kalmamış ol~n i aleyam onu, 
gülünçlüğün kam davet ettiği boğucu bir l a\ nın ıçıne atı
yordu. İnsan hıncım çabucak ancak vü tl • ., alır. Klapik 
ona, bir komşu kabile reisi tarafından ırz na edldiktcn son
ra.: "karını !ade e~iyorum, denildiği J· •'.lr ip i hir sey dc~il .. 
mış.,, mealınde bır mektupla kocasıpa izde clunan afganlı 
bir başka kabile reisi karısının hikay~s·ni ::ın l .. mıştı ki k~dı· 
mn kocası mutaarrızı ele geçirince çınl n Jal· soyduğu ka
dmm karşısında elini kolunu bağlatıp: "cnu g··,·dün ve istih
faf ettin, fakat bundan soııra bir kere daha göremiyeceii • 
ne yemin edebilinin. di,ycnk eiıd ıiui ~ 
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Belediye reisliğinden 
1934 senesi sayımı için domuz sahiplerinin 1-15 .eylul. 1934 içinde 

Belediye Muhtarlık İfleri müdürlüğüne müracaatları ve etmiyenlerin ce • 
zalandmlacakları ilan olunur. (2182) 7-3584 

Ankara Jandarma stınalma 
komisyonundan; 

Jandarma ihtiyacı için 43630 çift kundura 6-9-934 perşem
be günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacağından 
isteklilerin şerait ve evsafı öğrenmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için clf'mÜnakasa gün ve saatinde 15052 lira 
35 kr.luk muvakkat tf' ... · --:ı.t makbuzile jandarma müstakil ta 
bur karargahında müt kkil komisyona müracaatları. 

(1990) 7---3404 

Ankara Nümune Hastahaesi 
Baştabipliğinden: 

Hastahanenin ihtiyacı olan ameliyat ve pansıman için 
musaffa on bin metre tülbent ve 3000 metre sargılık ameri
kan bezi ile bin kilo Üç A. marka musaffa pamuk ve 16 ka 
lem muakkam katgut ve yedi kalem Rontgen malzemesi ay· 
n ayn pazarlıklarla mübayaa edileceğinden talip olanlarm 
29 ağustos 934 çarşamba günü saat 10 da hastanede müte~ ..!k 
kil komisyona ve evsaf ve şeraitini görmek için de her gün 
Öğleden sonra baştabipliğe müracaatları ilan olunur. 

(2135) 7-3501 

Deniz lisesi müdürlüğünden: 
Mektebimize (108) lira ücretli bir İtalyanca muallimi 

alınacaktır. 
Madde 1 - Mutlaka Üniversitede bilimtihan ehliyetna

meyi haiz veya Maarifte müseccel İtalyanca muallimi ola
caktır. 

Madde 2 - İstekli bulunanlardan hiç kir yerde vazifedar 
olmıvanlar tercih edilecektir. 

Madde 3 - Arzu edenlerin nihayet 5 eylUJ 934 tarihine 
kadar Heybeliada'da bulunan mektebimize müracaatları. 

(4872) 7-3473 -------
Ankara Ticaret Lisesi 

Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin eyllıl mezuniyet ve ders ikmalleri im-

1 

tiham 1-9- cumartesi günii başhyacak 20-9 perşembe günü 
bitecektir. 

2 - Kayıt ve kabul 15 eylfılden 1 teşrinievele kadardır. 
3 - Mektep 1 teşrinievel pazartesi günü açılacaktır. 

(2120) 7~3522 

P.T.T. Başmüdürlüğüden: 
Haftada mütekabil iki sefer olmak ve yazın kamyonla kı 

sm hayvanla ve mütekabil bir seferde altı yüz kilo yük taşı
mak yazın iki otomobil kısın yirmi dört hayvan bulundurmak 
ve altı yolcu ile yirmişer kilo eşyalarının nakline müsaade 
edilmek ve ara merkezlere uğramak üzere altı yüz lira mu · 
hammen bedelli Van - Erciyas - Bitlis postası 15.8.1934 ten 
itibaren münakasaya çıkarılmıstrr. İhale günü olan 3.9.1934 
tarihine kadar taliplerin mahalli münakasa komisyonuna 
müracaat etmelt>ri. (2155) 7-3535 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei umumiliğinden: 

Ankara hapishanesinde 18 ve 25 liralık iki kadın gardi -
yanlığı münhaldir. Talip olanların mektep şehadetnamesi, 
sıhhat raporu, aşı vesikası, hüsnühat mazbatası nüfus tezke
resi ve üç kıta fotoğrafJariyle birlikte hemen Ankara müd-
deiumumili~ine müracaat eylemeleri. (2185) 7-3577 

HAKiMiYETi MiLLiYE 27 AGUSTOS i934 PAZAı~ ı·:--, 1 ...... ---~~~--............ -------~----~----~!"'"'""!~~~--------------------------~------~~-\ 

en 
İstanbul ve Bursa'daki As. liselerle Erzincan ve Konya 

askeri orta mektepleri için aşağıdaki derslere muallim alına· 
caktır. 

1 - Rivazive. Fiizk. Kim va. Tarih, Coğraf va, Almanca 
2 - Birinci maddede yazılı derslerin muallimliğine ta

lip olanların üniversitenin o derse ait subesinden mezun bu
lunmuş olacaklar veva Maarifin avm derecedeki mekteple· 
rinde müseccel mnallim bulımmus olacaklar ve vahut mü· 
tekait zahitanrlan üniversitede imtihan vermiş ve ehlivetna· 
me kazanmıs hnlunacaklardrr. Rivazive için yüksek mühen· 
dis mektebi mPzımu olması da caizdir. 

Almanca icin siviller de üniversitede imtihana sevkedi 
lir. 

3 - lc;tanbu1'd:ıki askeri li~elere talip olanlar icin veri
lecek avlık ücret 84 ,,,e Bursa lisesi icin 98 ve Erzincan ve 
Konva Orta mekteplf'ri icin 98 ve 108 lira avlık iicret verilir. 

4 - Bu muallim1ikler icin mütekait zabitandan veya si
vil mn;ıtlimlerrlen arru edenler hangi mektebe ve hangi der· 
se talip olcfoklarma dair yazacakları birer istidava hal ter
cümelerini (Fislerini) ilistirmek suretivle 934 ağustos niha
vetine kadar Ankara askeri liseler müfettişliğine göndermiş 
nul ımmaltdırlar. 

Krnkkale'deki asken sanatlar mektepleri için aşağıdaki 
rlerslere ve vazifelere muallim ve memur almacakttr. 

1 - Atelye müdürlüğü, Atelye ressamı ve resim mual
limli~i. 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallim
liği, 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalannm birer 
suretlerini ve fişlerini bir istidaya iliştirerek 934 ağustos 
nihayetine kadar Ankara Askeri liseler müfettişliğine gön
dermiş olmaları iycap eder. 

3 - Atelye müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim
liğine 108 Tekneloji muallimliğine 108 musiki muallimliği· 
ne 98 lira avlık ücret verilecektir. (1932) 7-3233 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğündell: 

15 TON, TON TOPRAGI 
SİLAH FABRİKASINDA AMELE 
HALALARININ İNŞASI 
25 TON LÜLECİ KİLİ 
150 TON HAM MAGNEZİT 

5-9-934 

12-9-934 
20-9-934 
20-9-934 

Yukarda miktarları yazılı malzemelerle inşaat, hizalann· 
da gösterilen tarihlerde ayrı, ayrı pazarlıkla ihale edilecek
tir. Taliplerin şeraitini anlamak üzere her gün öğleden son
ra komisyona müracaatları ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de yevmi mezkurda teminatlariyle birlikte müracaatları. 

(2179) 7--3558 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Daktilo aranıyor 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü için müstahdemini 

muvakkateden olmak üzere 50 lira ücretle seri yazı yazan 
üç erkek daktiloya ihtiyaç vardrr. 

Taliplerin her gün öğleden sonra 13.30 da zat işlerine 
müracaatları. (2178) 7-3557 

Safranbolu belediye reisliğinden 
2290 N o. kanunun 1 inci maddesi mucibince Safranbolu 

kasabasının haritasının tanzimi bir ay müddetle kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulup 12-9-934 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin Safranbolu Belediyesine müracaat 
tarı ilan olunur. (2132) 7-3504 

Istanbul Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
6772 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasası 

11 eyliil 934 salı günü saat 
14 te. 

6000 metre iş başılık kirpas Kapalı zarfla münakasası 
11 eylUI 934 salı günü saat 
15 te. 

Deniz kuvvetleri için lüzumu olan yukarda cins ve mik 
tan yazılı iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve 
saatlarda kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada kain Ko -
misyona müracaatları. (4860) 7---3451 

--~. ---------------------------------------------· 
Istanbul: Posta Telgraf ve 
Telefon. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 
Yeşiköy ile Yeşilköy telsiz istasiyonu arasına konulmak 

üzere 3900 metre elektrik kablosu kapalı zarf usulü ile mü
nkas<ıya vazolunmuştur. Taliplerin 12 eylUI 934 -çarşamba 
günü öğleden sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. mer· 
kezi üçüncü katta mübayaa komisyonuna müracaatla şart -
namedeki tarifat dahilinde ihzar etmiş olduktan tekliflerini 
mübeyyin ve teminatı muvakkatlerini muhtevi kapalı zarf
lannın elden komsyona tevdi eylemeleri ve şartnameyi her 
~n alabilecekleri ilan olunur. (3780) 7-2702 

Ağrıların ve so~uk algınlığının serr ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprimc
lerinde $.al.1meti farikasınt fasıvası ha
kiki ASPiRiN 

israrla tASPİR• 
2 ve 20 komprıme lik amt>aıaj l araa t>u ı unur. 

.---.~ 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz) 

Sandıklı Gecici cami inşaat 
komisyunn reisliğinden: 

Altı sene evel kazamızda müceddeden inşa edilmekte o· 
lan cami bazı sebepler dolayısiyle bugüne kadar natamam 
kalmış ise de mezkur cami fennin kabul ettiği şekilde ikmal 
edilmek üzere inşaatına başlanacağından müteahhidi bulu· 
nan Kayserinin Darsiyak köyünden Farsak oğlu Mehmet ve 
Darlason köyünden Civelek oğlu Mehmet Raşit Efendilerin 
azami bir aya kadar komisyonumuza müracaat etmeleri aksi 
takdirde herhangi bir müteahhide verilerek inşa ve ikmal 
ettirileceğinden bu yüzden tevellüt edecek zarar ve ziyanın 
da kendilerinden almacağ-ı ilan olunur. (2109) 7---3476 

ihtiyarlamamak için 

Bira içmelidi. 
Voronof aııaı yaptırarak ıençleıeıı bir zat geııçliğiıd a111a değil aııJt 

müteakip ber gün muııtuamaD aldığı biralara medyun olduğunu n ancak 
bu sayede kendinde kunet ve dinçlik hissettiğini ıöylemiıtir. Fenni olan 
hakikat le budur. Genç kalmak bayaunm sevmek hayattan ınk almak 
için. 

BiRA fÇINIZ 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Isparta yolunun ( 9805 ) lira bedeli keşifli 

ıo+ooo - 11+000 kilometreleri arasında "5480,, metre tulün 
deki esaslı tamiratın 2 eylUI 934 tarihine müsadif pazar gü· 
nü saat on beş buçukta encümeni vilayette kati ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğun
dan keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Nafıa Baş 
mühendisliğine ve taliplerin % 7,50 teminatiyle encümeni 
vilayete müracaattan ilan olunur. (4681) 7---3360 

~ 

Ankara Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartiyle t 797 çift çizme 
kapalı zarf usuliyle satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per
şembe günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şart evsafını 
görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de pazar
lık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzu ile Ankara 
müstakil taburu karargahında müteşekkil komisyonumuza 
müracaatları. (1991) 7-3403 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlü"ünn n: 
1 - Konya'da inşası mukarrer Başmüdüriyet binası ka· 

palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri on lira mukabilin

de Başmüdüriyet veznesinden ve Cibali'de Levazım Muha· 
sibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi gtinÜ 
saat 15 te Cibalideki Alım, Satım komisyonunda icra kıh· 
1lacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yukar· 
da tayin olunan gün ve saatten evet komisyona verilmelidi~· 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucıı
bince fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi otan .. 26718,, lira • 
nm % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminatı. tayin olu· 
nan Natten evet teslim etmelidir. ( 4817) 7-3426 
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Kumbara sahipleri ••• nakasaya iştirak için de o gün Hava kıtaatı için 174 adet 
-ı görmek üzere her gün ve mü- İLAN 

ve saatından eve] teklif ve te yangın söndürme aletiyle 696 
minatlariyle Lüleburgaz aske şişe ecza kapalı zarfla münaka 
ri satmalma komisyonuna mü saya konmuştur. Şartnamesi 1 Eyli'ıl 934 ... tarihine 

kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmıs 

EYLÜL 

1 
olmalısınız! 

PAZARTESİ 
-- -:.-_ 

1 T eşrinievvcl 934 kumbara keşide -
sinde talihlerini denemek isleyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım geMiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mUkitat 
- Türkiye i $ Bankası -

,M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanlan 1 
İLAN İLAN 

Yozgattaki kıtaat i~in 1200 adet hamut top ko'1Jlll hay 

racaatlan. (2065) 7-3448 ni görmek istiyenlerin her gün 
İLAN. öğleden sonra ve münakasaya 

İzmir Askeri Hastahanesi gireceklerin 20. 9. 934 perşem
için 131,500 kilo koyun eti ka- be günü saat 15,5 da teminatla 
nalı 2arfla münakasaya kon - riyle birlikte M. M. V. Sa. Al. 
muştur. İhalesi 10 eylUl 934 Ko. na müracaatları. (2113) 
pazartesi günü saat 16 da ya- 7-3594 
mlacaktır. Talipler şartname
<>ini görmek üzere her gün ve 
;nünakasaya iştirak için de 
vakti .ıuayyeninde teklif ve 
teminatlariyle İzmir müstah
ltem mevki satm alma komis
vonuna müracaatları. (2108) 

İLAN 
7-3478 

Zir poligonunda insa edile· 
~ek hava rasat binası aleni mü 
nakasava konulmustur. fhale
c;i 6. 9. 934 pt.rsembe günü sa
at l 1 dedir. Taliplerin kesif 
resim ile şartnameyi görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
"11Ünakasava i~tir~1< edecekle
rin de teminatlarivle vaktinde 
M. M. V. Satmalma komisyo
nuna müracaatları. (2003) 

7-3338 
İLAN. 

iLAN. 

Hava kıtaatı için 12.000 çift 
corap pazarlıkla alınacaktır. 

Şartname ve nümunesini gör 
mek istiyenlerin her gün öğ. 
leden sonra ve pazarlığa gire· 
ceklerin 4. 9. 934 sah günü sa
at 10.5 ela teminatlariyle birlik 
te M. M. V. Sa. Al. Ko. na mü
'"acaatlarr. (2112) 7-3593 

lLAN 

Hava ihtiyacı ıçın sekiz 
yüz yirmi kilo yuvarlak ve 
sekiz yüz kilo köşeli celik çu -
buk oazarlıkla satın alınacak -
tır. $artnamesini görmek isti
venlerin her gün öğleden son 
ra ve oazarlığ'ına gireceklerin 
9. 9. 934 pazar günii saat 10.S 
ta tPrninatlarivle birlikte M. 
M. V. Sa. Al. Ko.na müracaat 
'arı. (2211) 7-3592 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için 19 kalem 
alatı cerrahiye ile malzemei 
baytarivc kapalı zarf tlsuliy
le satın alınacaktır. İhalesi 
13. 9. 934 per&embe günü saat Konyada bulunan kıtaat 
14 te icra edilecektir. Talipler için 350 to~ kok kömürü kapa 
evsaf ve şartnamesini görmek lr zarfla m~nakas~va konmuş
üzere her gün öğleden sonra tur: tı:aı.~sı 15 eylul 934 cumar 
ve mi;nakasaya iştirak edecek tesı gu~u saat 14 te yapılacak 
lerin o gün ve saatından eve) tır. T.?lıpler şa~m~sini gör 
teklif ve teminatiyle birlikte mek uzere her gun Ankarada 
M M. V. Satmalma komisyo. M. M. V. ~.atmalma k.on:ıisyo -
nuna müracaatları. (2090) nuna ve munakasaya ıştırak e-

7 _ 3454 deceklerin tayin olunan gün 

İLAN 
ve saatında teklif ve teminat 
lariyle Konyada Askeri Satın 
alma komisyonuna mürasaat -
'an. (2209) 7- 3590 

SAYIFA, 

As. Fb. U· M. Sa. AL Komisyonundan: 
10 MİLYON MUHTELİF KUTURDA ÇELİK BİL 

l 500 KİLO ,, ,, ,, TEL 

Yukardaki malzeme 20-9-934 tarihinde saat 14 te kap~ 
2arfla münakasası icra edilecektir. Şartnamesini görmek 
tiycnlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 kadar komisyona m 
racaatlan ve münakasaya gireceklerin de yevmi muay 
ninde teminatlarını havi memhur tekliflerini vakti muay 
ninden evel komisyona vermiş olmaları. Bundan evci 20.9. 
tarihinde yapılacağı ilan edilen işbu malzemenin şartnam 
f ennisinde deiğşiklik olduğundan mezkur ilanın hü 
yoktur. (2114) 7-3542 

Ankara Levazım Amirli
ği Sabn Alma 1Comi11 

yonu ivlan1an 

İLAN. 

Beşbin liralık dcğirmisaz 
linyit kömürü pazarlıkla alı
'lacaktrr. Pazarlığı 28 ağustos 
134 salı günü saat on dörtte
iir. Şartnamesini görmek üze
-c her gün ve pazarlığa işti-
-ak icin de vaktinde teminat-
ariyle beraber Ankara'da Lc
ıa2rm Amirli~i satın alma lro 
nisonuna relmelerL. (2186 

.-3570 

İLAN 

Bin liralık arpa alınacaktır. 
Pazarlığı 29 ağustos 934 çar -
şamba ~ünü saat on birdedir. 
Pazarlığa iştirak için vakti 
muayyeninde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım A -
mirliği satınalma komisyonu -
na ıelmeleri. (2226) 

7-3605 

O. O. Yollan \'e Liman · 
lan U. fd. Sa. Al. Ko· 

mi yomı ilanlan. 

lLAN 

Aakara lkl,.diye Reiı • 

Hii Hanlan. 

İLAN 
357.74 lira bedeli keşifli Btt 

lik bailannda köprü inş 
yirmi gün müddetle ve aJe 
surette münakasaya kon 
m~tur. Şartnamesini görm 
istiyen1er her gün yazı işi 
kalemine müracaatları ve ta• 
lip olanların da 11 eylul 93' 
sah ~ünü saat on bucukta be' 
lediye encümenine ı:elmelel&. 

(2116) 7~3484 
iLAN 

Yenişehirde 1167 inci ada41 
Saime Hanıma ait arsa ile ,. 
yulanan 14 metre murabbaı 
sa yirmi gün müddetle \'e 
ni surette müzayedeye kon 
muştur. Taliplerin 15 ağu~ 
tos l,934 cumartesi günii sa 
on buçukta Belediye encüme 
ne müracaatları. (2219) 

7- 3598 

• 

ilan 
İki genç memur fransız~ 

bilen aileler nezdinde pansıye 
ner kalmak istiyorlar. Işıkl• 
caddesi Mersin Palas Apart 
man bir numaraya tahriren mi 
racaat. 7~3602 

100,000 :kilo arpa ve. 7500 kı~~ vanalı için kapalı zarf usuliyle mii · 
sade yağı kapalı azrfla mu- baraa edilecektir. ihalesi 1.9.1934 
nakasaya konmuştur ... t~:ıle - cumartesi günü saat 11 dedir. Ta • 
si 2 evlUI 934 pazar gunu sa- !iplerin evuf ve şartnameler ile nü· 
at 10 da yapılacaktır. Talip- ı:noneyi görmek ijzere her gün öğ · 
ler şartnamesini görmek üze teden sonra M. M. V. satın alma ko· 
re her gün ve münakasaya misyonuna müracaatları ve miina • 
iştirak için de vakti muayye- kasaya iftira kedeceklerin de vaktin· 
ninde teklif ve teminatlariy den evr' teminat ve teklif mektupla· 
le Yozgatta askeri satın al- rrnı komisyon reisli~e verme1eri. 
nıa komisyonuna müracaat- 7-3186 
larr. Yozgat haricindeki ta- İLAN 
tiplere şartnamesinin bir su- Samsun garnizonunda bulu 
reti gönderilebilir. (1840) nan ve bulunacak olan kıtala· 

7-3165 rm ihtiyacı ola" (360,000) ki-

Kıtaat ihtiyacı itin 75,000 kilo 
sığır eti kaf'l\lı zarfla miinllkasaya 
~onmustur. ihalesi 27 .8.1934 pa -
ıarfesi. rinü saat 16 da yanılacak · ı 
~ır. Talipler şartnamesini görmek Ü· 
zere her yün ve münakasaya istirak 
için de vakti muavveninde teklif ve 
teminarlariy)e Corlu' da askeri sstın 
alma komisyonuna müracaatları. 

As. 1•1). il. l\1d. Sa. At. 
komiQvonn Unnlan. 

10:15 KİLO YEVMİYE 
SIGIR ETİ. 

1 
Lokomotif aksamı kapalı 

zarfla münakasası 6.10.934 cu
'llartesi günü saat 15 te Anka
-ada idare binasında yapıla-

ZAYi 
Mesudiyeden aldığım nüf\19 

tezkeremle Tokat'tan aldıg 
askeri terhis tezkeremi L:ay 
tim yenilerini alacağımd 
eskilerinin hükmü yoktur. iLAN lo .. ekmekl~k un kapalı zarfhı 

• · kıta h • munakasaya konmuştur. İha· (/897) 7--3195 

Edremitte bulunan t ay lesi 9-9-934 pazar günü saat İLAN 
••nah icin ~00,900 kilo kuru ot ve 14 tedir. Taliplerin şeraitini 1. 9. 934 tarihinde kapalı 
4~2.000 kilo arpa kapah zarfl~ öğrenmek üzere her gün ve zarfla ihale edileceği ilan edi 
hliinakasaya konmustur. lhale11 münakasaya iştirak edocekle- len 1200 top koşum hamutu -
28 ıfustos 1934 sah günü ~aat rin teklif ve teminatl~iyle nun ihalesi 22. 9. 934 cumarte-
11 ve 11 de. Y.•p~aca~. Tılıp · Samsunda Fırka satın alına si günü saat on bire bırakılmış 
le__r ~rtna~esını go~e~ ne!~ her· komisyonuna münaaksa günü tır. Taliplerin evsaf ve şartna 
t•n ve manakanq ıstink ıcm de saatinden evel müracaatları me ile nümunesini görmek Ü -
._kti maınHinde teklif n temi- (2141) 7-3515 · zere her gün öğleden sonra M. 
nıtlariyte Edremitte askeri satın ıl l M. V. Satınalma komisyonuna 
lla hllliıYD"9U miracaatlan. LAN müracaattan ve kapalı zarf mü 

(1845) 7-~141 Birinci fırka kıtalan hay - nakasasma iştirak edeceklerin 
İLAN. vanat ihtiyacı için (341) ton de gününde vaktinden evel te 

saman kapalr zarfla münaka - minat ve teklif mektuplarım 
Bonıonda bulDJWI krtıt için k 1h )45 saya onmuştur. alesi 8.9. mezkur komisyon reisliğine . oeı kile a hpalı zarflı mi · 1934 b ·· ·· 1 'ak perşem e gunu saat 5 vermeleri. (2116) 7-3597 

ı asayı koama"ar. lhaleti 29.8. tedir. Taliplerin şartnamesini İLAN 
934 (:afJUDN p.i aat 1 O 418· h :.ı_ L görmek üzere ergün ve mü · Eskişehir parkında mevcut 

..,., Talipler urtnamesini gönnu nak • ı· k d kl · •- ~ asaya ış ıra e ece enn 42 ton Marsilya yagwı kapalı 
qere laerrin ve ıniinılcuın i'6 · d ·· ak · d · "' e o gun ve v tın e temınat- zarfla müzayedeye konmuştur 

I[ icln de nktinde teklif ve temi· ı · ı t kl "f ı · ı t ...... _ any e ve e ı name erıy e halesi zo. 9. 934 perc.embe 
"":"~rile llenmn askeri talnl ılmı t t b ld b" · · f k • '( s an u a ınncı ır a satın aünü saat on bec:te yapılacak-• .._ miincaat11ln. 0 899) lm k · '"' " 

7
_ 31ff a a omısyonuna müracaat tır. Nümuneyi gönnek isti. 

İLAN 
. İzmit ve Tuzla'daki kıtaat 
liaYvanatı kin 4&~.000 kilo ku 
1'll ot kapalı zarfla münakasa 
:; konmustur. İhalesi 28. 8. 
la 4 Salı ~nü saat 15 te yapı
.:ktır. Talipler şartname-

• RÖrmek üzere her f!ÜJ1 fz 
~ıt ve Eskisehir'de Askeri 
ll'ı~~lma komisyonlanna ve 
~nakasaya iştirak edecekle
!it tayin olunan vaktinde tek 
lıir> \Ye teminat1ariyle Eskise
ıaı· de Askeri Satınalma Ko-

1(8Yonuna müracaatları. 
1942) 7~3240 

iLAN. 
ıu Ordu ihtiyacı için gaz kur 
•a~ ait sekiz kalem malzeme 
g34 alınacaktır. İhalesi 1 ı. 9. 
~d·ı saır günü saat 14 te icra 
·~ ec~!<:tir. Talipler evsaf ve 
lıe n~mesini görmek üzere '-•k gun öğleden sonra ve mü
tU asaya iştirak edeceklerin o 
ile 1Yc. saatından evel teminat 
ltorn!rlıkte M. M. V. satınatrfla 

ıs:vonuna müracaatları. 
(2088) 7-3456 

lan. (2140) 7-3516 yenler Eskişehir'de Askeri sa-
İLAN tınalma, Ankarada Vekalet İs 

Aşağıda miktarı yazılı beş tanbulda Kumandanlık satmal 
k~em kuru ot kapalı zarfla ma komisyonlarına müracaat
m~akasaya konmuştur. Şart· lan. Talipler belli gün ve saa
ey1ul 93~ çarşamba günü saat tında Eskişehir Askeri satına) 
namelerı ayndır. İhaleleri 12 ma komisyonuna müracaatla -
16 da yapılacaktır. Talipler n. (2115) 7- 3596 
sartnamelerini görmek ü:zere IW 
her .g?n ve m?.nakasa\•a işt; - Hava ihtiyacı için muhte -
".ak ıçın ~e o gun ve. saa~m?an lif ebatta fotoğraf camı pazar
evel teklıf ve te~ınatlarıyle lıkla alınacaktır. Şartnamesi
Lüleburgaz Asken Satmalma ni görmek istiyenlerin her 
komisyonuna müracaatları. g-ün öğleden sonra ve pazarlı-

(2066) ~ma gireceklerin 4. 9. 934 salı 
Mahalli Kilosu t?;Ünü saat 14 te M. M. V. Sa· 

Babaeski 
Kırklareli 

" ,. 
Hayrebolu 

" " 

tınalma komisyonuna teminat 
315,000 lariyle birlikte müracaatları 
198.000 (2114) 7--3595 
180.000 İLAN 
315.000 On bir adet kasa ite üç adet 
279.000 çelik dosya dolabı pazarlıkla 

7-3449 alınacaktır. Pazarlığı 29. 8. 934 
İLAN çarşamba günü saat 14 te ya-

Kırklarelinde bulunan kıta pılacağından şartname ve ka -
at için (200,000) kilo un kapa taloğunu görmek istiyenler 
h zarfla münakasava konmuş- her gün ve pazarlığa iştirak 
tur. İhalesi 12 eylül 934 çar - edecekler de o gün ve saatın
şamba ıiinü saat 15 te yapıla- da teminatlariyle komisyona . . .. 

Yukardaki malzeme aleni 
miinakasa suretiyle 12.9.1934 
tarihinde saat 14 de ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart
name için hergün öğleden 
sonra münakasaya girmek için 
de o gün teminat (ve teklifat) 
ile müracaatları. (2177) 

7-3556 

BİR CİFT KOSUM BEY -
GİRİ (FAYTON ARA -

BASI İÇİN) 

Yukardaki fayton beygir -
leri pazarlık suretile satın alı
nacaktır. Şartnamesini gör -
mek istiyenlerin ve hayvan 
sahiplerinin hergün öğleden 
eveJ sa:H 9 dan 11 re k:ufar sa~ 
tın alma komisyonuna müra -
caatlan. (2137) 3519 

21 TON MEŞE KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzeme alenj 
münakasa suretiyle 29. 9. 93'4 
tarihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart 
name için hergün öğleden son 
ra münakasaya girmek için de 
teminat ve teklifat ile müra · 
caatlan. (2201) 7- 3588 

SİLAH FABRİKASI KASA
TURA ÇATISI İNŞASI . 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 18. 9. 934 
tarihinde saat l4 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin şart
name için her gün öğleden son 
ra münakasaya girmek için de 
o gün teminat ve teklifat ile 
müracataları .(2200) 7~3587 

KÜÇÜK YOZGAT BARUT 
FABRİKASI BACASININ 
YAPILMASI. 

Yukardaki malzeme kapalı 
zarf suretiyle 29. 9. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin şartname 
için her gün öileden sonra mü 
nakasaya girmek için de o 
gün teminat ve teklif at ile mii 

:aktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa vemelerinde on beşer 
liraya satılan şartnamelerde 

Ankara İş Bankası odacıl., 
rmdan Mesudiyeli Mu 
barrem oğlu Zeki D. 320 

7- 3601 vardır. (2091) 7-3466 

Ankara inhisarlar 
Baş müdürlüğünde 

SHili tuluı ~ı ..... tatlı .. ildiy~ları lmai içia lıııtrıia 
metre -iiJ •r-• balaya IMr t.pıl& .. t meale* lapaklı ÜJ ·cetl._-' 

sinden getirilmeıi 20.8.1934 panr pnii miiHbsay~ ~-~-· 
Talip pkmadıimdan .a..bsa 25.8.1934 tına.iıHea iti'-" 

aftı miiddetle temdit etlilmi!tir. 
S. ıetirilmeıi bir MM ıiireuktir . 
Paıırhja ,Vipaek İıltiyenlerin ibale ıii.iDt kadar ınellar taalı 

m•l•iu• lliracu.tları. (2229) 7-3H3 

Istanbul ithalat gümrüğü 
müdürlügünde 

Ne. I. Gr. 

4 000 Sun'i ipekli pamuklu örme ~ 

ı Çuv:a1 Antep lenmiş. l 
6 600 Yün ömıe caket ve gömlek · 

1 O 600 1 pek itlemeli yün örme caket 

l 
1 'ı 

1 ~ 

l n 

1 • 

" 
" 

17 500 Pamuktan örme don ve ~ 
~ 36 000 Yünlü pamuklu kuşak sairedaa 
3 21 700 ,, pamuklu ve pi aaire~ 

' 

17 700 ,, .,, ve yün baş ört\isf 
,, 4 14 930 Pamu'ktan yazma yorgan yüzü 

\ ı 150 Pamuk mendil kenarlan bastm'ltt 

.. 

1 

• mıt. 
5 34 550 Pamuktan örtü işlemesi 

6 

7 370 Zemini pamuk işlemeli işlemelll 
yorgan yüzü örtü ve bohça 

14 100 Müstamel ipekli pamuklu k 
maştan adi kürklü ve kürk 
manto ve caket 

4 800 Müstamel yünlü ve pamuklu 
taklidi kumaştan içi pamuk u 
tarlı kürksüz manto. 

3 000 Müstamel yünlü pamuklu +niriıılmil"1 
• taklidi kumaştan yakası 

kürklü astarlı ipekli manto. 
9 fl ,, 7/ 15 350 500 Müstamel yün elbise. 

Yukarda ya21h 011 be~ kalem mal artmna ile ıo.!11934 
zartni günü saat 14 de satJlacafmdan istekliJerfıa o~ 
tanMal khallt &iizwtll .... 1 No.. hı Dtlf 



SAYIFA 8 HAKIMtYEn MiLLiYE 

TC!JQ KiYB 

t.IRAAT 
BANKA.Si 

•" 

-DAoA· 
BiRiKTiREN 
RAl-IAI bDbQ 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünde: 
Mahallesi Mevkii 

sokağI 

Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse kaç taksit müla-
N o. No. kıymeti miktarı olduğu hazat 

Lira K. 
J:Jozliurt Çankırı cad. hane 9/91 346 400 00 Tamamı Nakden ve peşinen 
Balaban çeşme ., 1/1672 390 500 00 ,, ,, 

" 1/1673 391 350 00 ,, 
" " " ,, ,, 

Ense Cebeci 321755 M.2 tarla. 36-37 ·1350 00 ,, ., " !lalkehriz 5555 M. 2 harap 17 300 00 ,, ,, ,, 
bağ . 

~uliarda yazılt emvalin ihalesi 8 eylill 934 cumartesi günü saat 15 te icra edilmek Uzere 
milzayedeye konulmu~tur. Taliplerin müracaatları. (2101) 7-3468 

Maliye Vekaletinden: 
• Maliye Vekaleti binasında icrasrna lüzum görülen 4830 
Ura 70 kuruş bedeli keşifli tamirat pazarlıkla yaptınlacak
fır. Taliplerin ihale günü olan 1-9-934 cumartesi günü saat 
'15 te % 7,5 pey akçesiyle Maliye Vekaletindeki komisyona 
rnüracaatlarr. (2139) 7-3517 

>r.~~,..~ Doktor Hilmi İsmail 
Cebecı Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Hastalarını her gUn öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bey apartımanmda kabul eder. Telefon: 3506 

Karaköse Valiliğinden 
9854 lira keşifli memleket hastahanesinin tamirat ve tadilatı I 9 .8. 

1934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapah zarf usuliyle mü
ıaabsaya çıkarılmı!hr. Taliplerin vakti muayyeninde Karaköıe valiliğine 
•iracaatlan ilan olunur. (2197) 7-3585 

Adliye Vekaletinden: 
· Vekalet odacı ve müvezzileri için 31 çift yerli fotin pazar -
lıkla alınacaktır. Pazarlık 29.8.1934 çarşamba günü saa~ 14 ~e 
icra edileceğinden muvakkat teminat 14 liradır. Talıplerın 
~evmi mezkurda teminatlariyle birlikte mübayaa komisyo • 
ftuna müracaatları ilan olunur. (2203) i-3589 

Ankara valiliğinden: 

TÜRKİYE İDMAN CE · 
MİYETLERİ İTTİFAKI 
REİSLİGİNDEN: 

Elmadağmda İnşa edilecek kıı 
sporlarına mahsus sığınak, yapılan 
münakasada teklif olunan bedel 
haddi liyik görülmediğinden, 28 a
ğustos salı günü saat 14 de pazar Irk 
suretiyle talibine ihale edilecektir. 

7-3576 

MÜTEAHHiT VE iNŞAAT 
SAHiPLERiNiN 

NAZARI DIKKA TLERINt 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiatla satış 
~vi Eskişehir oteline müra · 
-:aat. Telefon: 3272 

imtiyaz aahibi ve Ba9muhar
riri FALiH RIFKI. 

Umumi ne9riyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. --

Çankırr caddesi civarında . 
Hakimiyeti Milliye M.atbaasrn-
da ba~ılmıştır. · 

· Vilayet aygır deposu hayvanatının senelik ihtiyacı için satın alınacak 
f'.irmi beı bin kilo yulaf ve yirmi lteı bin kilo kuru ot ayrı ayrı açık mü· Abone ve iylin f;edelleri: 
lakasaya konulacağmdan taliplerin fArlnaınelerini görmek üzere her gün Müessese veznesine verilir. 
filiyet baytar müdiirlüiüııe nya ayıır depoıa müdiirlüiiine ve miiu • Yahut p sta veya Banka va • 
buya ipirak edeceklerin de temiutlıriyle birlikte 10 eylul 1934 puar- sıtuiyle ıönderilir. Hariçte 

Acele 

Satılık arsa 
İsmetpaşa mahallesinde Za

fer sokağında 240 metre mu • 
rabbaı bir arsa ehven fiatla sa 
tıhktır. Matbaamız ilan me · 
murluğuna müracaat. 7-3530 

ya.••······-~ •Cebtd Merkea Hutabaaeai dabili t 
Hastalıklar Miitehaum 

Dr. Zeki Hakkı 
Almaa,a'd• ilıtuaaau ikmal 

etmiıtir. 

Haıtalannı "- ıün öil• 
den ıonra Adliye Sarayı ya· 
nında Cençai• apartımanın· • 
de kabul eder. Telefonı2357 t 

7 - 3301 • ......... .,.,\ 
Cebeci Merkez hastahane · 

si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmaiJ 
Hastalarını her gün iki 

-len c:rınr~ Adliye sarayı kar· 
şısında Faik B. apartrmanm· 

la kabul eder. 
Telefon: 3613 

SATILIK 

Gerededen gelmiş çeşitli 
çam keresteler arabalarda pek 
ucuz fiatla satılıktır. Almak 
istiyenler Akköprüde Hacı Ah 
dullah Ham yanındaki mey -
danlrkta arabacılara müraca -
atları. (2184) 7-3574 

Kiralık Apartıman 

Karaoğlan çaqısmda Merkez kı
raathanesi üzerindeki beı kat daire
lere aynlmıf apartmıan kiralıktır. 
Taliplerin Merkez kıraathanesine 
müracaatları. 7-3342 

KiRALIK EV 

3 oda, 1 mutfak ve bahçesi. 
Bentderesi Mescit sokak N. 14. 
içindekilere veya telefon 2002 

numaraya müracaat. 7-3521 

DIŞ HEKli\U 
Cavit Kurtoğlu 

İstanbul ve Paris diıçi mektep • 
!erinden mezon. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RİYASETİ KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağbanede Cümhu· 
riyet bahçesine nakletmiş olduğu • 
mu muhterem mÜfterilerimizin na • 
zarı dikkatine arzeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mah • 
rukat ihtiyacı depomuzca suhuletle 

temin olaııor. 
Telefon: 2075 7-3490 

Tercüme ve Ingilizce 
Hususi Ders. 
Posta Kutusu 200. 

Kulüp 
1-INCILI ,. 

27 ACUSTOS 1934 PAZARTESi 

lstanbul Levazım Amirliği satın a lma 
komisyunu ilanları 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı kıtaat için 250 ton un 
18.9.1934 salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her gün münakasası için de belli 
saatten evet teklif mektuplarının Tophanede satın alma ko · 
misyonuna vermeleri (236) "5067" 

x x x 
Maltepe Piyade atış mektebi için 150,000 kilo ekmek 18. 

9.1934 sah günü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin hergün münakasası için de belli saat
ten evel tekliflerinin Tophanede Satın alma komisyonuna 
vermeleri. (234) "5068" 7-3582 

Harbiye Mektebi ve merbut mektebin ihtivacı icin 
"62,000" kilo koyun, · ~ 
"18,000" ,, Si ğır, 
" 2,500''' ,. kuzu eti 20.9.1934 perşembe günü saat 14 

de kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin her4 

gün ve taliplerin belli saatinden evel tekliflerini Tophanede 
satın alma komisvonuna vermeleri. (226) "5017" 7-3579 
------------~-------------------..;.......;..;....;... __ ....;. __ ~..;. 
Galata ithalat gümrüğü 

Kilo 
450 

Gr. 
500 

Marka 
G.B. 

müdürlüğün den 
No. 

876/ 78 
Kap 
3 

Cinsi 
Yünlü pamuk• 
lu mensucat 

Bu eşya açık artırma suretile satılıktır. İsteklilerin 3.9, 
1934 pazartesi günü saat 17 ye kadar satış komisyonuna mü .. 
racaatlarr. (4641) 7-3577 

1 Elektirik şirketinden: 
Muhterem halkımızın ehemmiyetle nazarı dikkatlerine ı 

Elektrik hatlarının geçtiği mahallerde dam, balkon ve kablo 
olan mahallerde bodrum ve saire tamiratından evel §İrketimiz arıza 
memurluğuna muhakkak malômat verilerek cereyan katettirilmeli • 
dir. 7-3600 - • 1 :' • ~ • 

Ankara inhisarlar 
baş müdürlüğündem 

Kızılcahamam İnhisarlar memurluğuna gelecek tütün ve müskirat 
sandıklarının nakliyesi bir ıene müddetle münakasaya konulmuıtur • 

lhaleyi katiyesi 4 eylul 1934 salı günüdür. 
Şartnameyi görmek ve fazla malUınat almak istiyen taliplerin ihale 

gününe kadar Kızılcahamam inhisarlar Başmemorloğuna müracaatları. 
(2230) 7--3604' 

Kırklareli Vilayeti 
defterdarlığındanı 

Kırklarelinin Cümhuriyet caddesi üzerinde yunan tebalı 
Dodoplos Kostantiden metrClk un fabrikasının mülkiyet v~ 
içindeki yeni ve eski motör ve sair alat edevatı kapalı zart 
usuliyle 20 ağustos 1934 tarihinden 20 eylftl 1934 tarihine ka
dar bir ay müddetle müzayedeye konulmuştur. Bedeli mu ı 
hammeni "29000'' liradır. Ve ilk taksiti peşin olmak Uzore 8 
taksitle verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek taliplerin 
derecei iktidar ve şayanı itimat olduktan noterlikten veya 
mensup oldukları ticaret odasından musaddak vesika lbraf 
etmeleri ve o/o 7,5 muvakkat teminatlarlyle teklifnamelerinl 
661 numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince muayyen 
saatten evel komisyon riyasetine vermeleri ve fazla malft • 
mat almak istiyenlerin her gün Defterdarlığa mUracaatlanc 

"5048" 7--3581 

Gümrük muhafaza Umum Ku · 
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza memurları için 2429 metre caketlik kumat1 
la 1612 metre pantolonluk kumaı kapalı zarfla 17.9.1934 pazartesi 
günü saat on dörtte eksi1tmeye konulmuJtur. 

2 - Tasdikli ıartnamesi hergün İstanbul Gümrük Muhafaza Bafllliİtt 
dürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir ve nümuneleri de görülebili'-ı 

3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduklarına dair 
vesika ile muvakkat teminat olan "1324'' liralık vezne makbuzu veya 
banka kefaletnamelerile birlikte teklif mektuplarını belli saatten evel ko· 
misyona vermeleri. (5036) 7-3580 

Türkiye İdman Cemiyetleri 
ittifakı Umumi Merkezinden 

Altı metre boyunda ve otuz santim kutrunda (150) adet 
işaret direği, aleni münakasa ile satın alınacaktır. Talipl• 
rin şartnamesini görmek üzere her gün Tayyare Cemiyetin .. 
de Havacılık ve Spor Mecmuası Müdürü Orhan Haydar B .. 
ye müracaatları ve münakasaya iştirak etmek üzere 28 ağul' 
tos 934 sah günü saat on yedi buçukta Bahçeler MüdilriY';1 
ti binasında Umumi Merkezimize yüzde yedi buçuk pey ı~ 
çelerini hamilen gelmeleri ilan olnur. 7-3573 

Sinemasında 
'"" BUGON IKl FiLiM 

KADIN 2-MASKE ARKASINDA 
BU GECE 

MASKE ARKASIND~ &tıl ıiaii sut on befte daimi encilleM müracaatları ilaa olunur. (2224) kimsenin tahıil aal&hiyeti 
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