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l\llLLt ŞEKER 
Ga . F ALlH RIFKI 

'tekiı·lı~a 1923 senesinde i.di. Bir 
•iind •nıız Millet Meclisi kürsü
Jb 'fi· e u?, §eker ve dokumanın 
1 ~2ile!tırilme!inden bahsetti. 
d .... le ekmek bile henüz milli 
h=~~di. Amerikan tarlalarından 

g Y~Y satın alıyorduk. 
h . uzde yüz milli ekmek cüm
ll ub~Yetin eseridir. Şimdi bazı ec
.. ~ 1 eknıekleri için Avrupa de-
&ırrnenler' t •• k b "'d .. v••t rn k ı ur ug ayı ogu -

e tedir. 
ri~93~. Y!.lımn on dokuz birinci teş-
1' gunu, Başvekil ismet Paşa 
lilurh~l'da şekeri yüzde yüz mil-
t estıren dördüncü fabrikayı aç- · 
'l.ı. k~azi cümhuriyetinin iradesi 
ij e a.~ı ve sebatı 1923 senesinin 

t5~ !"üyasından ikisini hakikatleş
•rnı · . b·· .~stır. Kayseri'den geçenler, 
b Uyuk milli dokuma fabrikasının 
t:dt?n ve demir iskeletini görmek· 

ırler. 

iar Şek7r çok sermaye ve ihtısas 
t kYen 1nce işlerden biridir. Dört 
1 k e~ fabrikamız 30 milyon lira
~~ hır sermaye hareketine vücut 
•ernı· . rn ıştır. Şeker sermayesi tama-
10en türktür. Bu fabrikalarda 
f ·~ vatandaş işçi ve memur sı
i~b dıle çalışıyor. 20 türk vilayeti 
~n e 150 binden fazla türk köylü 
f hP.ancar ekiyor. Yalnız Turhal 
~ rıkası 450 pancarcı köyüne 

.OOQ lira vermiştir. 
Şeker aanayiinin kurulduğu 

Y~r~~e köylünün vergi ödeyi' 
Pul 1 Yüzde 95 i bulmuştur. Al· 
8 lk teker mıntakasında Ziraat 
~nf' &Ar 20 senelik hesaplarını 

ıve etti. 
lcö ~.uı;ı_dan baıka ıeker sanayii, 
ih{.luyu ve çiftçiliği ilerletmek 
d' •Yacındadır. Bu fabrikalar ken 
e 1 hlıntakalarında adeta birer 
rik!itü haline gelmiılerdir. F ab
f etr an~ bu it için her sene sar-r ıklen para 250 ile 300 bin lira 
ltll~ındadır. Şeker sanayii mınta
lo arında her 10,000 metrelik 
1 t:a._ktaki ilk değiıiklik ıudur: 
4 ökif'1 yerine 2 araba, 2 yerine 
.,.. z, 1 yerine 3 inek, 1 kara sa
-n Y • ~ erıne 2 pulluk, ve bundan 
ni ~ ~ir tırmık ! pancar ziraati· 
._: •htıyaç gösterdiği yeni vaırta
ft.h Y'.a Parasız veya emanet olarak 
d' rikalar tarafından verilmekte-
ır .. 

d~er aanayii Zonguldak ma
lilU., OCaldanndan 70,000 ton kö
ola ... Yakı,or. Kereste aanayiine 
~ )ardmaı da büyüktür. 

Zir tnıa.yedarları lı Ba11'-"'sı ile 
fah:it Bankası olan Turhal Şeker 
relco lcaıının kuruluıu hakikaten n 

1 
r olarak gösterilebilir: Teme

)aia eçen •ene atılan bu fabrika, 
çi v iZ 150 ıi ecnebi olan 4500 it
ile t l ~ele çalııtmlarak, bu se
nun 1 etdmiıtir. Turhal, Anadolu-
~rn:"b.~a, her ~yi dıprdan 
~ n ır latabacıktan ibaretti. 
8SQ <>Ze~arl~r • bu fabrika için 
c1_;i 1~ıra IfÇı Ye amele ücreti, 
~ı·ryo. arına da 1,000,000 lira 
lri,u:{eı!creti ödemi,lerdir. 218 
liıi Y'iik droıunun kırkmdan gay
~1 ~~k ve orta mekteplerden 

e·' turk vatandaılandır. 
li aer:. llle~leket sanayiinde mil
~ !enın faziletinin ne oldu
eı..n. ::" teker sanayii ispat 
brii~l '!erektir. Büyük milli 
ti, lrlentle en~ en büyük menfaa
t'rıesind ~et~n toptan kuvvetlen
leıneain~e~~kııaf etmesinde, iler • 
Ilı l:asıyıo ~~· Onların, karları. 
YoJctUr. N.0 nderecekleri bir yer 
~eler la: •hayet bu milli mües -
olan n; ... •ruıu, ihtilalini yapmıı 
.ı- ..... n arın emri ve eli albn 

.._ ••nıaktad -
ta"cı..tık ırlar. Onlarda va-
•ıflal'Qı u.::•f ı, bütün diğer va • 

(L_ · nde durur. 
-. 2 .... llıQll"'1a) 

• • 
L 

Hergün sabahları Aokarada çıkar 

23 
Birinci teşrin 

1934 

SALI 

Her yerde 5 kuruş 

Yugoslav kablaesl~I M.Uzaaovlç teıkll ediyor 
Kabineye gireceklere haşveki lin şartları 

Şimdiye kadar takip edilen siyasete kayıtsız 
ve şartsız olarak tar af tar olduğunu açıkça 
bildirmiyen kimseler nazarı itibara alınamaz. 

Belgrat, 22 ( A.A.) - İstişareler dün 
bütün gün devam etmiş ve nihayet naip 
mebusan ve ayan meclisleri reisleriyle 
istişareden sonra, yeni kabinenin teşki
lini tekrar M. Uzunoviç'e tevdi ehnİJtir. 

Uzunoviç kabinesi 
• • • 
sıyasetinın ana pren· 

si11leri nelerdir? 
Belgrat, 22 (A.A) - Avala 

ajansı bildirivor: 
Başvekil M. U zunoviç, dün 

saraydan çıkarken, gazetecilerin 
ısrarı üzerine beyanatta buluna
rak demistir ki: 

" - Niyabet meclisi tarafın • 
dan bana tevdi edilen vazifede 
şu kayıt vardır: "Yeni kabinenin 
teskilinde, şimdiye kadar takip e
dilen siyasete kayıtsız ve şartsız 
olarak taraftar olduğunu açıkça,, 
bildirmiyen kimseler nazarı iyti • 
bara alınmaz.,, . 

M. Uzunoviç, bu siyaıetin e
sas prensipleri, KarageorgetJiç ha
nedanı, müli birlik, mevcut teıki • 
lafi esaıiye ve "yekpare ve inlt • 
ıam kabul etmez YugoJavya,, ol
Juğunu ehemmiyetle kaydederek 
§Unları ilave eylemiıtir: 

" - Bu aiycuet, do.t ve miit
telik memleketlere istinat eden 
bir aulh •iycueti, muahede/erle 
ihdcu eJüen vaziyetin, bütün yu
go.Jav milletinin çoktanberi tcu • 
vip ve kabul ettiği ve bütün dün -
yanın .an hazin günler zarlında 
kani oldukları veçhile, muhaaz.al
•ıdır.,, 

Başvekil, gazetecilerin eski 
fırkalar hakkındaki suali üze .. 
rine, eski f ırkalarm rollerini 
ikmal ederek tarihe kanştıkla -
rmı kati olarak söylemiş ve: 

" Bu fırkalar lağvedilmiştir 
ve asla tekrar dirilmiyecekler -
dir,, 'demiştir. 

Yeni yugoslav kabi
nesi nasıl teşekkül 

edecek 
Belgrat, 22 (A.A.J - Kabinenin ne 

ıuretle teıekkül edeceii la~ldcmda muh
telif rivayetler vardır. M. UnnoYiç'in 
tekrar it bafll'A çağınlmasma raimen 
eıki kabinenin hatile kalmryacaiı hak-

Mebusları çağırma 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

Grup Riyasetinden: 
Çarpmba günü öğleden e-

vel ıaat onda Meclis Fırka 
grupu toplanacaktır. 

MUhterem azanın teşrifleri 
rica olunur. 

Gandiye azizlik 
Bambay, 22 (A.A.) - Sosyalistler 

Gandi'ye çok eğlenceli bir ~=~n °Y_n~: 
mıılardır. Sosyalistler Candı nın .keçıs~n~ 
aıırarak ha,Yvana sahibinin elbıselerını 
'iydirmitler, burnuna Gandi gibi g~zlük 
takmıtlar ve arkasına da çıkrık bagbya
rak ıe1ırin etrafında pzdirmek suretiyle 
Qamli'Din iktuadi preeeiplerillİ hUil .......... 

M. NIKOLAS UZUNOVIÇ 
kındaki kanaat umumidir. Mümkün 
olursa bir kovalizyon kabinesi teşekkülü 
,ayanı arzu gnri:'n ekte ise de bunda 
mÜ§külata tesadüf olunacağı zannolun
maktadır. ski batvekil M. Marinkoviç· 
İn sandalyasız nazır sıfatiyle heyete gir
mesi muhtemeldir. Diğer taraftan M. 
Uzunoviç'in parlamento azası olarak 
yalnız dört nazır alarak S nezaretin 
mebusan ve ayan haricinden adam geti· 
receği söylenmektedir • 

Lehistan-Macaristan 
dostluğu tezahürleri 
M. Gömböş'ün ziyareti 
üzerine neşredilen teb

liğde neler var? 
Varıova, 22 (A.A.) - Hava• ajan

sından: Macar Batvekili M. Gömböt'e, 
Lehistama • yüksek llİtanı olan "beyaz 
kartal., nİfUU -verilmittir. Vartova'da M. 
Gömböt' e parlak i>ir kabul resmi yapıl
mııtrr. Dün akf811l bir tebliğ neşredil
miıtir. Lehistan - YuıoslayYa mukave-
lesi teklinde bir hara mukavelesi imza 
edilmiıtir. . 

Ziyaretin tümulü, mütekabil amilin 
tespit ve müıahedesi ve iyi arzu ile tak
dirine münhaıır kalmıtbr. M. Gömböt 
Lehiıtan'ın büyük devletler meyanmda
ki mevklini tannnıı ve Lehistan Baıve-
kili de Macariıtan'ın Küçük lytiWa kar 
ıı delillerinden birini teıkil eden Ye 
"ortan ıarlı Avrupasnun ikbsaden Jti
ribirine olan baiblıldannı nazarı itibare 
ahmyan sureti hallerin makbul olmadı
ğı,, tezini tanımrfbr. Nihayet M. Göm· 
böı matbuata yaptığı beyanatta, iki 
memleketin ıarp ve hıristiyan medeni
yetindeki tarihi pittar vazifelerini kay
dederekı 

"- Napolyon, Lehiatan'm Awupa 
biansmm temel sütunu olchaimm tlyle
mekte baldı idi. Macaristan bu altunan 
destelı:leriıu1• biridir.,, demiıtir. 

'Macar baJffkili bugÜn Krakovi'ye 
gidecek ve oradan Viyana tarikiyle Bu· 
dapeıte'ye dönecektir. 

Başvekilimiz 
Dün Şükrü Kaya Beyi 

makamında ziyaret etti. 
Baıvekil tamet Pqa dün Dahi· 

)iye Vekili Şükrü Kaya Beyi ma· 
kamında ziyaret etmit Ye iki saat 
kadar Vekil Beyle ıöriifmiiftür· 

Recep Bey 
dün geldi 

Bir kaç za• 
mandanberi la • 
tanbul' da bulu· 
nan Cümhuri • 
yet Halk Fnka
ıı Katibi Umu -
mısı Kütahya 
mebusu Recep 
Bey dün sabah-
ki ekspresle 
şehrimize dön • 
müt ve Ankara 
durağında An • 
kara vali ve be. 
lediye reisi Nev· Dün §ehrimiz~ ~~len Recep Bey Ankadra durağında 

t B 1 f k 
kendmnı kar§ılıyanlar araıın a 

za eye ır a 
erkanı, mebuslar ve dostları tarafı odan karşılanmı§tır. 

Londra-Melburn tayyare 
yarışı devam ed·yor 

Londra, 22 (A.A) - Londra -
Melburn yarışına henüz devam e
debilen tayyarelerin dün akşam 
22 de vaziyetleri şu idi: 

İngiliz Skot ile Kampbel Blek 
}...lbhabnt'tan Si.1~a.,..ır'a h areket 
etmitlerdir. ikinci giden holanda
h Parmantie ve Mol keza Sinıra • 

M. Karahan 

Dost sovyet sefiri bugün 
şehrimize geliyor 

lstanbul, 22 
(A. A) - Sov- ~---.-.......... .....,...-
yet Rusya'nın 
yeni Ankara İe
firi M. Kara-
han, bu ıabah 
şark ekspresi 
ile lstanb\ll:a 
gelmiştir. M. 
Karahan'ı Sir· 
keci istasyonun
da,Hariciye Ve
kili namına Re
fik Amir Bey . 
kartılamııtır. Sovyet Büyük Elçili 
Sovyet masla - M. Karahan 
lahatgüzan M. Zalkiiıt, ticaret 
mümessili M. Vorobioff, lran 
konıoloıu, · lıtanbUI' da bulünan 

(Sonu 2. inci sayıfacla) 

pur yolundadırlar. Fakat Kalküta 
- Rangun ve Alorıtar tayyare mey• 
danlarında durma niyetindedir· 
ler. Holandalı Aci~J ve Geysen • 
dorfer'fo çekilm':~ i.İzerine, ame • 
r'kah Rosko ile ~layd Pangbon 
üçüncü olmutlarsa da kendilerin· 
den henüz haber yoktur. Dördün· 
cü Mollison henüz Karaıi' de be • 
tinci Katıart Cons ve Valler ile 
altıncı yeni zelandalı Makıreıor 
ve Valker henüz Baidat'ta ve di
ğerleri de Halep'te ve hatta bir 
kısmı Atina•da bulunmaktadır. 

• 
Mürakıplann tayyaresı 

düştü, altı kişi öldü. 
Paris, 22 (A.A) - Entranıijan ga

zetesinin Londra'dan iatihbanna naza• 

ran, kronometraj istasyonlarını tet • 

kika memur murakiplerl hlmil olaıı 
tayyaree Singapur'un ıinialinde dllt• 

müş ve tayyarenin dört adamı ile lkt 
mıırakip ölmüşlerdir. 

Bir tayyareden 
haber yok 

Singapur, 22 (A.A) - Dün ubah 
Alontar'a hareket eden tayyareci Hoo 
bler'den haber alınamamııtır. Bir denli 
tayyaresi ile askerf tayyareler arama• 
ğa gitmişlerdir. 

yapı kazandı 

Ankara Bankalar caddesinde yeni ve güzel bir yapı daha kazandL 
Uzun a.;...ndanberi yapılmakta olan Emlak ve Eytam Banbaı, ta-

maml•nmıtbr• 'd' y '-=-den a Bu yapı, mimar profelÖr Holamayater'in eaen il'. aplDID ..,.. • 
lmmq bir kaç aörünütü altmcı a,dacla bulacalcmnn.. 



DIŞARDAN GELEN SON HABERLER· 
8'JAt:ARİ~TAN'UA 

Macar mathuab 
Balkan ve küçük itilaf 
müşteerk tebliğinden 

memnun. 
Budapeştc, 22 (A.A) - Macar tel· 

graf ajansı bildiriyor: 
Küçük iytitaf ile Balkan antantının 

1 

Belgrat'ta neşrettikleri tebliğ macar 
ıiyasi mehafilinde büyük bir alaka Ue 
karşılanmıştır. Macar matabuatı teb
liğ münderecatmı sUkQnla mütalea et
mektedir. 

Hükfrmete yakm bulunan gazetele· 
re ve bilhassa Budapeşti Hirlap gazete· 
ıine nazaran, tebliğ son günlerde bazı 
matbuat tarafından yapılan neşriyattan 
ıonra teskin edici bir tesir yapmıştır. 
Tebliğin mutedil lisanı takdir edilmek
tedir. Bununla beraber, gazeteler, 
metni tahlil etmeksizin, biltün medeni 
öünya tarafından takbih edilen menfur 
Marsilya cinayetinin neden dolayı ha • 
rici siyaset cephesi mevcut olacağını 
soruyorlar. Yalnız bir kısım ecnebi 
matbuatı, bazı siyasi manevra ve te -
mayülat lehine olar:ık bu cepheleri UY· 
"durmuştu. 

Pesti Naplo gazetesi de tebliği, mu
tedil lisanını kaydetmekle beraber, mil
him siyasi ihtilaflar imkSmm tasavvur 
ettiğinden dolayı tenkit ediyor ve "e· 
ğer samimi olarak sulh isteniyorsa, 
bizzat ceza vermek hakkını muhafaza 
etmek ne için?,, diyor. 

Peşti Hirlap gazetesi, tebliğe bil· 
yilk bir ehemmiyet atfetmekte ve bu· 
nun, şiddetli tedbirlerden sarfınazar .. 
etmek suretiyle, td;v'netmilel vaziyetin 
sükQnet bulması?\; bldim olduğunu mil· 
fahede eylemektt ;• Bununla beraber 
gazeteye nazaran, ~arsilya cinayetinin 
harici siyaset sahasına girdiği~i iddia
lı mülahazasız bir iddiadır. Zira Av
rupada umumi olarak kabul edilen ka
naate göre, beynelmilel sebepler arama
ğa mahal yoktur. Bizzat Yugoslavya 
'dahili vaziyeti bunu iyzah etmektedir.,. 

Macar heşvekili Lehistan 
~cyahatinden memnunmuş 

Budapeşte, 22 (A.A) - Macar tel -
graf ajansının ıureti mabsusada gön· 
derdiği muhabirin Varşova'dan telefon· 
la bildirdiğine nazaran, başvekil M. 
Gömböş Lehistan'a yaptığı ziyaretten 
memnundur. Başvekil, Macacistan'a 
mlimkiln olduğu kadar fazla dost temi
ni ve elinde olduğu takdirde, bütün 
oevletlerle dostane münasebat idamesi 
yolunda siyasi bir adım daha atmağa 
tnuvaf fak olmuş ve, leh milletinin ma
car amalini kuvvetle anlaması ve iki 
nıillet arasındaki asırlık müşterek ha· 
tıralar sayesinde, bu dostane münase • 
bat siyasetini· ıağlam bir zincirle it· 
mam eylemiştir. 

Yugoslav sefirinin Maca
ristana şifahi notası 
Budapeşte, 22 (A.A.) - Yugoslav· 

ya sefiri bugün hariciye n:zaretin~ şi
fahi bir nota vererek Mar,i!ya suikas· 
tinde . lethaldar bir hırvat mültecisinin 
aranıp tevkifini istemiştir. Derhal tah· 
ldkata girişilmi§tir. 

a<>mbay, sosyalist lideri
ne büyük merasim yaptı. 

LEHiSTAN' DA. 

Leh - Macar konuşmala
rına dair resmi teblliğ. 

Varıon, 22 (A.A.) - Dün akşam 
qağıdaki leh • macar müıterek tebliği 

neıredilmiştir: 

"Macar Baıvekili M. Gömböş'ün 
reımi ziyaret maksadiyle Varşova'da 

geçirdiği aon iki gün zarfında, Başvekil 
M. Cömböt'le Leon Kozlovski ve Harici
ye nazın M Bek. ananevi dostluk üze
rine müea1eı leh - macar münasebatınm 
heyeti umumiyesini, beynelmilel mesele
leri ve bilhassa iki memleketi alakadar 
eden orta Avrupa iktısadi meselelerini 
bir iytimat havası içinde tetllik etmişler 
dir. Yapılan noktai nazar teatisi, müteo-
1'abil münasebatı inkişaf ettinneğe ve 
kuvvetlendirmeğe matuf mütekabil sa
mimi temayülatı isbat etmiıtir. Bu tema 
yül~t, 21 teşrinievelde bir taraftan Baş
vekil M. Gömbö§ ve diğer araftan Hari
ciye Nazın M. Bek ile Maarif Nazın 
arasında iki memleket harş teşriki me
saisi hakkında bir mukavele imzası su
retiyle ifade edilmiştir. Bundan başka, 
bu ziyaret üzerine, en yakin bir zaman
da iki memlekette iktısadi tetkik komi
teleri teşkili ve müteakiben mütekabil 
ticari mübadeleleri genişletmek için 
muhtlit bir leh - macar komisyonu ihda
sı ve hatta bu sene zarfmdııı turizm mu· 
kavelesi akti için müzakerata başlanma
sı ve çok yakında bir konsolosluk muka
velesi akti kararlaşmıştır. 

Varşova, 22 (A.A.) - Smai ve zirai 
müstahsilatı hamil bir sergi vapuru ya
kında Uzak ark'a hareket edecektir. Va
pur şu limanlara uğnyacaktır: Portsait, 
Port Vetenham, Singapur, Hongkong, 
Şanghay, Dairen, Kobe ve Y okohama. 

M. Gömböş'ün seyahati. 
Var~ova, 22 ( A.A.) - Macar Başve

kili M. Gömböş bu sabah saat 7,30 da 
Krnkovi'ye hareket etmiştir. 

~f. Gömbö~ Krakovi'de 
Krakovi, 22 (A.A.) - Macar baş

vekili M. Gömböş Varşovadan buraya 
gelmiş ve vali ile diğer maha11i hlikO· 
met erkanı tarafından istasyonda kar
şılanmıştır. 

M. Karahan bugün 
şehrimize geliyor. 
(Batı 1. inci sayı.lada) 

bütün sovyet kolonisi, İstanbul 
matbuat ve spor teşkilatı mümes -
silleri de M. Karahan'ı karşılamış
lardır. 

lstanhul vali ve belediye reisi 
M. Karahan'ı konsolosluk binasın
da ziyaret etmiştir. 

M. Karahan, şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

" - Sovyetler Birliği mümea • 
sillerinin dalına sevimli ve dost 
bir muhit bulduktan Türkiye'ye 
tayinimden dolayı çok memnu • 
num. Şimdiye kadar Türkiye'ye 
iki defa gelmi~tim. Burada bir 
çok yakın dostlarnn var. Bunun. 
Türkiye' deki vazifemi şahsen hoı 
bir vazife !ekline koyacağına, ha
kiki ve samimi dostluğa misal o
lacak iki memleket arasmdaki 
münasebete müsait olacağma emi
nim. 

Bı~raya gelişim, cümhuriyetin 
ilanı arefesine tesadüf ediyor. Bu 
suretle türk milletinin büyük bay
ramına eski bir dost ve Türkiye-
nin dostu Sovyetler Birliği mü • 
messili sıfatiyle iştirak etmek zevk 
ve şerefine nail olacağım.,, 

M. Karahan, hu akf&ID Anka -
ra'ya gitmiıtir. 

FRANSA'DA. 

Fransız sosyalist fır
kası ve mütarelie 

kabinesi 
Paris, 22 A.A.) - Fransa sosyalist 

fD'kası, M. Marke'nin istilasından soara, 
yeni siyasi hattı hareketini tespite çalış
maktadır. Fırka umumi katibi. fırkanın 

müştereh cepheye olduğu gibi radikal 
htkasma da maarız olduğunu tasrih ey
lcrı ıistir. Mebus Rönodel demokratik bir 
sosy<'lizm istemekte ve mütareke büku· 
ım tı ne karşı cemilekarane her türlii ha
rek'?ti .. eddeylemek·.:hr Noktai nazar 
farkları ve kati bir program ihzarındaki 
mü~kül&t sebebiyle müzakere gece cel
sesine talik edilmişti. Celse gece yansı 

henüz devam etmekte idi. 

Marsilya suikastinin bir 
suçortağı daha yakalandı 

Paris, 22 (A.A) - Gazeteler Mar -
silya canileri şeriklerinden Andre Ar
tukoviç'in tevkif edildiğini bildirmek· 
tedirler. 1889 da doğmuş olan merku
mun Uzerinde macar p'1.:aportu vardır. 
Kendisi Ustaşilerin tehlikeli azasından 
biridir. Bilhassa Avusturya'da müte
addit suikastler yapmış ve şimdi mev· 
kuf bulunan iki şeriki cürmü Sunger 
Alis Pospişil ve Kvatemiktus ile bir· 
tikte Yugoslavya'ya giden beynelmilel 
trenlere karşı suikastler tertip ettik
leri için o zaman on ay hapse mahkOm 
edilmişti. Şimdi, fransız polisinin te· 
şebbüsü üzerine Londra'dan kovularak 
Fransa'ya gelirken tevkif edilmiştir . 

Sosyalist fırkası müesse
san meclsinin toplanma

sını istiyor, 
Paris, 22 ( A.A) - Fransa sosyaııst 

fırkası meclisi mesaisini bitirmiştir. 

Meclis milletin bütün zinde kuvvetleri· 

ni bir araya toplıyan yapıcı bir siya -

set planını derpiş eden bir karar su -

reti kabul etmiştir, Meclis şimdiki hü· 

kCırnete muhalif variyete uygun ted • 

bir ler almağa ve bilhassa siyas? ve ik· 

tısadi müessesatı ıslah için müessesan 

meclisinin içtimaa davet edilmesine ka· 

rar vererek her hükfiınete müzaherete 

amade olduğunu temin ederek askeri 

ittifaklar sistemine karşı Milletler Ce

miyetinin azami surette takviyesini 

istemiştir. 

Motörlü sandal rekoru kırıldı 

Paris, 22 (A.A) - Fransız Moris 

Vasör, 24 mil mesafe üzerinde saatte 

vasati 125 kilometre katetmek suretiy

le motörlü sandal dünya sürat rökoru

nu kırmıştır. Eski rökor 107 kilomet
re idi. 

Belgrad'tan dönen f ran
sız askerleri Venedik'te 

hararetli bir surette 
karşılandılar 

Venedik, 22 (A.A"f - Havas: Halk 
ve sivil ve askeri memurlar B~lgTat'tan 
dönen fransız askerlerini hararetli bir 
surette karşılamışlardır. Trenin muva
salatında, italyan garnizon kumandanı, 
bir çok zabitler ve Roma'daki fransız 
sefaret ataşemiliteri istasyonda hazır 
bulunuyorlardı. Muzika iki kardeş la
tin milletin milli marşlarını çalmıştır. 

Fransız zabitlerine verilen öğle zi
yafetinde, mevki kumandanı ceneral 
Rikagnio fransız - italyan kardeşliği
ni kaydetmiş ve buna cevap veren fran
sız ataşemiliteri de evelki ittifak ve 

İNGILTERE'DE. 

İngiltere- A vustural
ya uçuş müsahal'-ası 

Müsabıkların son 
vaziyetleri 

LOndra, 22 (A.A.) - 1ngııtcre -
Avusturalya hava yarışma iştirak eden 
tayyarelerin dün akşamki vaziyeti şu-
dur: ' 

Pilot Skot'un idaresinde, inigitiz Ko
rnet tayyaresi 10,19 da Allahabat'tan ha
reket etmiştir. 

Holandalı Pander S - 4 tayyaresi 
15,55 te Altahabad'a vasıl olmuş. lakin 
yere inerken art kısmı ile pervanesi par
çalanmıştır. Yaralanan yoktur. 

Pilot Turneı-'in Amerikan Boeing -
.'.fransport tayyaresi Keraçiden 12,55 te 
hareket etmiştir. Mollisonlann idaresin
de İngiliz Kornet tayyaresi 13 te Kara
çi'yi terkettiği halde 14 te geri gelmiştir. 
Akşam üzeri tekrar hareket edecektir. 

Cones'in idaresinde ingiliz Komet 
tayyaresi 12,45 te Bağdat'tan hareket 
etmiştir. 

Mak Gregor'un idaresinde yeni Ze
landalı Milesbank tayyaresi 11.45 te Ha
lepten hareket etmiştir. 

Hansen'in idaresinde, Danimarkalı 

Desutter tayyaresi 9.11 de Atina'dan ha 
reket etmiştir. 

Hevit'in idaresinde, yeni Zelandalı 

Dragon tayyaresi 11,15 te Atina'ya va
sıl olmuştur. 

Stodart'ın idaresinde ingiliz Air • spit 
- Kuriyer tayyaresi 12.08 de Atina'ya 
varmıştır. 

Vrayt'ın idaresinde, amerikan Lam. 
bert - mond cupe tayyaresi 12.55 te 
Atina'ya varmıştır. 

Melrose'un idaresinde avusturalyalı 
Pussmoth tayyaresi 15.55 te Atina'ya 
varmıştır. 

Davit'in idaresinde, ingiliz Fairy 111 
tayyaresi 16 da Atina'ya varmıştır. 

Baines'in idaresinde, ingiliz Fairy -
Foks tayyaresi 13,18 de Roma'ya var· 
mı§tır. 

Sisten yolunu kaybeden Barselon ci· 
varında evelisi gün karaya inen İngiliz 

Klem - Eagel tayyaresi 14,10 da Roma
ya gelmiştir. Bugün tekrar hareket niye· 
tindcdir. 

Brook'un idaresinde ingi1iz Falcon 
tayyaresi 10.35 te Marsilya'ya gelmiştir. 
Motöründe mühim bir bozukluk oldu -
ğundan baştan aşağı muayenesine lU -
zum hasıl olacaktır. 

Yeni Kineli Fairy • Foks, 12,30 da 
Burje'ye varabilmiştir. 

Vuds'un idaresinde avusturalyah 
Lokhed tayyaresi Halep'te yere inerken 
sakatlanmış olduğundan yanştan çekil· 
miştir. 

Stak'ın idaresindeki, \ngtıtz Air • fs
peed tayyaresi de Marsilya'da yarıştan 
çekilmiştir. 

Holandalt Pander'in yoluna devam 
edebilmesi için vaktiyle tamir edilip 
edilmiyeceği meçhuldür. 

Kraçi'den bildirildiğine göre, Molli· 

son da yarışa devam edip etmemekte mU 

tereddittir. Mumaileyh: "Tayyarem gU· 
zel işliyorsa da bu halinde ona tamam.ile 
p.üvenemiyeceğim.,, demiştir. 

İspanya istikrar~ 

doğru gidiyor 
Paris, 22 (A.A.) - İspanya serare

tinden veriİen bir tebliğde İspanyada 
siyasi: vaziyetin açık ve hükQmet için
de tam bir ittifak mevcut olduğu bil· 
dirilmektedir. Ordu cümhuriyete ve 
hükumete tamamen merbut bulunmak· 
tadır. Son hadiselerle vaziyeti karışan 
Asturi mmtakasında hayat normal sey· 
rini almış ve ispanyanın diğer tarafla· 
rında tam bir huzur mevcuttur, 

Suikastçilerin iadesi ınah-ı 
keme kararından sonra 
adliye nazırının emrile 

olacakmış 
Torino, 22 (A.A.) - Polis b ın•at 

Pavliç ile Kvaternik'in tevkifl eri bal<• 
kında tafsilat vermekten henüz imtitı8 

etmektedir. Bunların i2desi .için paha 
birkaç ba fta lazım olduğu antaşılma1'• 
du. Ecnebi devlet ı·eislerine ve devleC 
adamlarına karsı olan suikastlcr müc• 
rimlerin iadesi ' için kafi sebep telakki 
edilmektedir. İ ade kararı, t ahkikat• 
memur mahkemenin kararı iizerine ad• 
Jiy enazırı tarafından verilecektir, 'fo• 
rino polisinin, fransız polisi tarafında11 
verilen radyoyu alır almaz iki maznıJ' 
nun birini Torino'da ve diğerini do 
Milano'da bularak tevkif etmesi tıı.~ 
dire şayandır. 

M. Pavliç'in muavininirı 
istiçvabı devam ediyor. 

Liej, 22 (A.A.) - Bütün g ece Pa'I' 

liç'in muavini istiçvap edilmiştir. MıJ• 
mailcyh isminin evelcc ~öylcdiği gibi 
Pcrscç değil, Pcriç olduğunu. 1896 da 
Dalmaçya'da doğduğunu, hayatını Al' 
manya, Amerika, Fransa, İtalya "" 
Bclçikada geçirdiğini bildirmi~tir. ı7 
teşrini evelde Almanya'dan Liycfe 
gelmiştir. Temmuzda Pariste MarsiJya 
suikastinden maznun tethişçilerle gö• 
rüştüğünü iytiraf etmiştir. Nezdinde 
sahte bir pa~aport mevcuttur. SuikastO 
iştirak ettiğini ve hatt! bunun yapıla• 
cağından haberdar olduğunu dahi ref 
ve Budapeştede ikamet eden ve 1933 
ten beri hırvat iftirak hareketi lehinde 
seyahatler tertip ettiğini ve ustaşi rU' 
esasından para aldığını inkar eyleınit' 
tir. 

Giindelik. 

MII.I.t ŞEKER 
(Batı 1. inci sayıfada) 

Bütün fiatlar gibi, şeker fjatı 
da memleketin umumi iktısadl 
şartlarının seyrine tabi olacaktır• 
Bugün şehirlerin şeker için öde• 
dikleri para hazne ve yirmi vila• 
yetin köy halkına karşı büyük bil 
yardım ve himaye teşkil ediyor• 
Gümrük kapılarına 7 kuruşa şe • 
ker geldiği haberi yanlış değildi!\ 
Fakat bu şeker, bizim kömürilı1 
Pire'ye gittiği gibi, geliyor. At' 
man şehirlisi 36,50 kuru~ §eket 
yemekte ve alman haznesi şeker; 
den 1 O kurut almakta... Y alnı' 
bu fabrikalar mallarının üçte bi• 
rini ihraç etmeğe mecburdurlar• 
Lehistan 500 kilometre uzaktall 
vagonlarla taşıdığı kömürünUıl 
tonunu 3 liraya kadar satıyor! 

Türk ekmeği, lilrk şekeri gib1ı 
türk Jokuınasını da yapacağıj~ 
Bizim sanayiimizin bacalarınıd 
temelleri türk tarlasının içinde,~ 
dir. Ancak bu sanayidir ki türll 
köylüsünü, geri zirai memleket -
)erdeki müstemleke ~artları için ~ 
de, daima fıkarahğa, yarı açlığ• 
ve çıplaklığa mahkUın olmaktall 
kurtaracaktır. 

Şekeri millileştiren ismet Pat• 
hükiimetini, ve türk bankalarııı1ı tebrik ~deriz. F ALIH Rlf'1' 

.Ziya Gökalp ~ünü 
Ankara Halke.inin Dil-Edetf" 

yat ve Tanô komitesi büyük Zi~ 
Gök Afp'm ölümünün onuncu yv 
dönümünden ötürü 25 birincitet" 
rin perşembe günü saat 17,30 di 
Halkevinde bir müsamere had
lamntır. 

taraf d · k v t tul Ka şimdiki ve yarınki dostluktan bahsey - • b l d" • • d ın an çıçe yagmuruna u muı- rahan bugün geliyor. ıemiştir. Isveç e e ıye seçımın e 

Bombay, 22 (A.A.) - Bombay şeh

ri mitli kongrenin reisi ve sosyalist li

deri Rajandrapasad'ı bir hükümdar gi
bi karşılamıştır. Kongre reisi baştan 

l>aş.a silslenmiş olan şehrin sokakla

rında dört atlı bir araba ile uzun uza

"dıya dolaşmış ve kaldırımlarda ve ev

lerin balkonlarında birikı:niş olan halk 
Bu yerinde yapılan müsaıneı' 

ye herkes gelebilecektir. 

fstanbul, 22 (Telefon) - Sovyet Kıra1 Aleksand.r Hazretlerinin işçi fırkası kazandı. Sanatkarlar çağrılıyor 
Rnsya'nm Ankara büyük elçisi M. Ka • ıııf' 
rahan bugünkü ekspresle lstanbul'a gel- cenazesine refakat eden filo Oslo, 22 (A.A.) - 15 birinci teşrin· Hakevi Gtizcl Sanatlar ko 
di. Ve akşamki trenle Anlrara'ya hare. avdet etti. de bütün Norveçte yapılan belediye lesinden ı .. _, 
ket etti. M. Karahan istasiyonda Harici- Tulon, 22 (A.A.) - Yugoslavya Kı- seçiminde işçi fırkası mühim bir ka· 29 birind te,rinde açılacak 1kinc:ı;., 
ye Vekili namına kalemi mahsus müdü- ralı Aleksandr'ın cenazesine Split'e ka- zanç elde etmiştir. 1931 belediye inti- lnlap gÜzel sanatlar sergisine iıtirak lıf': 

1 
rü tarafından ~ılandr. Mösyö Kanı. dar refakat eden fransn filosu bahriye babına nisbetle iJÇi fırkası 400 fazla cek sanatkarlann birinci terin 25 e 

_ han'• matbuat büroaa tefi M. Pobıkaf nazın M. Pietri ile beraber bu&ün bu· azalık elde etmiştir. dar eserlerini Ankaar Halkevindeki 
..ı: ______ ...!:~~~~~~~~~::!!:!~~~==~..L...:.:.::.:..:.::.::.::~~.::.;::.:::..:.:==..-=:.=-::~===-J_~ ........ ~,...S::..-.~~··~··~.:...:..::._:_~.::..:__::.:::~_::_--~~&u..-...... ________ ~~~~~~~~~~~nai-•0&Yo~ı,.•ıılricaolanur. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazannda 

EGE 

eczahaoesidir. 
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~11 • aiyaai 

n· - . 
ır tenkıt dolayısile .. 
Yakup K d ., . 

lıo a rı nın Moskova edebiyat 
ngresinde it d • . 

Ata 
20 

° u ugu tezı, Nurullah 
de taht' bu ~Y tarihli Milliyet gazetesin

ıl edıyor. 
Okudua d . teli .. u te:ı e Y akup Kadrı iddia 
Yor ki: 

Herhangi b' b'' .. k k''h'' d . n; : r ııyu u ur evrcsı-
.n dog· 

ması i~·irı 

lllnı. l~tilaJi haurlıyan fikir adam/arı-
dogması 

Z. lhtilali11 muzalfer olması 
3. inşan b • 
4 

. ın aşlayıp temc/lcsmesı 

Pe d. Yenı kıymet ölçülerinin istikrar 
Y a etmesi 

Şarıru. 

'tezde .. :t" .. • ayrıca tolerans havaıımın Ju-
tnu uze. d le d rın e de mukayeseli bir suret-

... _ urulrnuştur. Hatta o kadar sarih bir 

.....-ette k' 

.,_ L ı, Nurullah Aata, tolerans'ın, 
-•ca" dö d' lo r uncü şartın tahakkukundan 
~ n~a urnurni bir zihin haleti olabilece· 

'••nı, zih • b' • 
teab' ~' ır otomatiklik neticesınde 
'-al ıt edıyor. Dördüncü şart, burada, 

ettayin b' l>o. ır sıra numarası taşmuyor. 

11 
&rudan doğruya üç kendinden evelki 

uayyen h 1 , i' . . mer a eden sonra gelebılece-
ı ıçın aıray d" d" .. l k .• y ' a or uncu şart o ara gırı-or. 

.!ı.i Hakikaten tolerans'ın umumi bir zi. 
n haleti ol b'I . • . k' "l "l . ha a ı mesı ıçın, es ı o çu erın 

~atta mana ve tesirleri kalmıyacak 
lrıi ecede Yeni ölçüler lehine tasfiye edil 

' olması lazımd N ır. 

Qa • ~rullah Ata, Yakup Kadri'nin sa
l t ıçın koştuğu şartları hem doğru bu
UYor h 

ti y ' em yanlrş. Fakat bunun kabaha-
ıl.d akup Kadri'de değil Nurullah Ata· 

ır. 

r. Nurullah, Yakup Bey şartlarını faz
.. tnuhafazakarca buluyor. Ve ''neden 
"':tkarın bizzat ihtilalin doğup mu
di a. ak olmasında bir hissesi olmasın?,, 

Ye soruyor. 

0 
lia.lbuki dava. sanatkardan giderek 

llun ned 'h 'l 1 . • laı . en ı tı a den evet yahut ıhtı-
... kıle beraber doğamadığını tesbit et
.. ,e d ~·ı 
ler· . egı • bütün büyük kültür devre· 
Qa ını tetkik etmek suretivle, büyük sa-

t devirleriyle fikri inkılap devirleri 
-.ıında b' .. b k . t L. ır munase et ve anunıyet 
tloıt etmektir. 

ki ~r~Uah Ata'nın kastettiği manada-
ıhtılalcı' 'h ·ı 1 • d kA '"'h ve ı h a emrın e sanat ar 

ı tilali ha l f'k' d 1 _..._ zır ıyan ı ır a am arı,, nın 
-••ında old ~ 'b' "'h ·ı l' f " r ugu gı ı ı ti a ı zae re go· 
1.lrenler 1• ,.. • • • 1 lar •• n ve ınşa ışını tamam ıyan-
lıatlc~n da arasındadır. Fakat büyük sa
lı~ 'lr, Yukardan aşağı değişmiş insan-
ırın sa t 'h . terki na ı tıyaçlarına cevap veren 

clılc P dehası, tolerans devresi ağırma· 
h.ı ça., meydana çıkamıyandır. Çünkü 
d ğ~aaıtfaki sanatkar yalnız öz sanatın 
ı.~ ıl, Yeni bir dirilik ve verimlilik saf· 
... ••na b"t" eeın· u un cephe boyunca girmiş bir 

1Yetin mah l"d" ö a su u ur. 
I... d z ve şekil meıeleaine gelince, bun
lrı 

1
• tek başlarına hiç bir şey iafde et-

ez er. Eek' .. ·ı k' . . ~ ı oz ı e es ı şekılden yenı 
Ye Yen· ki' . . rrı.ı ı §e ı ayıran, yeru cemıyet 

İıfdzerneaidir ki, bu olmad~kça, hiç bir 
ı at ve h. b. d . ~ ıç ır eha, yem sanatı yara-

te bu · .. Yakup'un anlatmak istediği, iş
bett• uç unsur arasındaki sıkı münase-

ır. Ve b .. cb h eleği 'k u munas et, ma iyetleri 
tün ~ıü ~lma~la .. beraber, insanlığın bü-

g.. Yuk kultur ve aa!lat devirlerinde oze 
Çarpmaktadır. 

Yeni tn 1 
deıta a zeme duruluncıya kadar, 
Ozd n devrinin amorf temayülleri ne 
no"red~e de şekilde yeni'ye ulaşamazlar. 

un .. 
!'ooo,,... cu şarttan sonra tolerans olgun-

Hariciye Vekilimiz ve 
Belgrada giden heyeti
miz bugün geliyorlar. 
İstanbul, 22 (Telefon) - Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Bey refakatinde 

Bclgral'a gitmiş olan askeri heyetle be

raber bu akşam Ankara'ya hareket etti. 

lstıuiyonda Vnli ve Belediye Reisi Mu
hittin Bey ve daha birçok zevat tarafın
dan uğurlandı. Vekil Beyin treniyle Bel
grat'a gitmiş olan Muhafız Alayı bölüğü 
da Ankara'ya hareket etmiştir. 

Türk - Brlgar hudut 
heyeti. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Türk • 
bulgar hudut işlerini tetk'k eden heyet 
işlerini bitirmiş ve heyett~ iki memleke
ti temsil edeı. zevat resmi formaliteyi 
bitirmek için lstanbul'a gelmişlerdir. 

Yun an is tan Hariciye ve 
İktısat Nazırları şehri

mize geliyorlar. 
İstanbul, 22 (Telefon) - Atina'dan 

22 tarihile Hariciye Nazırı M. Mnkıi -
mos ve lktısat Nazırı M. Besmezoğlu 
nun cumartesi günü Ankara'ya hareket 
edecekleri bildiriliyor. 

M. Venizelo~a vanTlan 
suikastin 

tevkif 
elı=~baş1sı 

edildi. 
lstanbul, 22 (Telefon) - Atina'dan 

bildirildiğine göre 17 ay evel Mösyö 

Venizelos'a yapılan su 'kutın teşkilatını 

idare ettiği söylenen Kara Tanaş namın 

da bir adam Atina'da vak'llanmıştır. 

!aştıkça, yeni malezme durulur, billorla
şır, malümlaşır ve klasik devrin güneşi 
yükselmeğe başlar. 

Wcrther'le madam Bovary'nin, bu
günkü delikanlı ve genç kız tarafından 
anlaşılamaması meselesine gelince, bu 
sözden murat, bu devirde o tiplere doğ
ru yaşanacak hayat bakımından inciza
bın imkansızlığıdır. Yoksa her devirde 
herkes, büyük sanat eserlerini. gerçi 
her defasında sübiektif bir tarzda fakat 
daima lezzetle anlamıştır. Binaenaleyh, 
bu sözlerde, insandaki ebediyet fikrin~ 

dokunan hiç bir ,ey yoktur. 
Her yerde olduğu gibi bizde de bir 

dava, münakaşa edilegelmittir: Sanat 
sanat için midir yoksa cemiyet için mi? 

Yakup Kadri'nin tezi bu formalist mü 
nakaşanın üzerinden geçerek, önümüz
deki sanat devri için, her devirde doğ
rulukları kabili İspat bazı hakikatleri 
tesbit etmek istemiştir. 

Bununla beraber, Nurulla Ata'nın ya
zısında da, tezin tam bir reddedilişi 

yoktur. Bilakis, bu yazı o tezi reddetti· 
ği niıbette müdafaa eylemektedir. Bu 
da bizim Nurullah Ata'nın paradoksu 
ne kadar sevdiğini ispat eder. 

BURHAN ASAF 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

e 
Başvekilimizin taziyet 

telgraflarına M. Dumerg 
hararetle teşekkür etti. 

Paris, 22 (A.A.) - Başvekil M. 
Dumcrg M. Puankare'nin vefatı dola
yısilc gelen taziye telyraflarına cevap 
vererek Tiirkiye Başvekili İsmet Paşa 
ile İran Başvekili Fürugi Hana hararet
le teşekkür etmiştir. 

M. Dıımerg M. Bartu'nun vefatı mil
nasebetile de Afgan Başvekili Meh
met Ha\iİm Bana da teşekkür etmiştir. 
Diğer taraftan hariciye nazırı M. La
va) Mısır hariciye nazırı Abdülf cttah 
Beye teşckkiirlerini bildirmiştir. 

Yunanistana gümrüksüz 
girecek gıda maddeleri. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Yunanistan 
bazı gıda maddeleriyle beraber on bin 
ton mısırın gümrüksüz olarak ithaline 
müsaade ettiği bildiriliyor . 

lft-;tik - clc·ri rt•kalwtini h•tkik 
c·clt•n korni~yonun raporu 

htanbul, 22 (Telefon) - Lastik • 
deri rekabetini tetkik eden komisyonun 
yarın son olarak toplanacağı ve raporu
nu oda heyeti idaresine vereceği söyle
niyor 

lngil"~ nwktep gcmi!'>i 
Hado.;;'a ~itti 

Jstanbul, 22 (Telefon) - htanbul'da 
bulunan İngiliz mektep gemisi bugün 
öğleden sonra Rados'a hareket etti. 

Alılakı hozacak mecmualar 

Fransa'da çıkan "La vie Parisienne, 
Paris Music • hail Frou - Frou l'Art et • • 
le nu,. mecmuaları umumi ahlakı boza-

cak resim ve yazıları muhtevi olmaaı ha 
scbiyle memlekete girmeleri icra Vkil. 
leri heyeti karariyle yasak edilmiştir. 

lzmir'de Ciirnhuriyet bayramı 
na ·ıJ k11tlnlanacak? 

İzmir, 22 (A.A.) - Halkımızın on bi

rinci Cümhuriyet bayramrnı parlak bir 

şekilde kutlu laması için hazırlıklar ya -

pılmaktadır. Evler ve mağazalar süsle

necek ve gece de tenvirat yapılacaktır. 

O gün vilayet konağında kabul resmi 
olacak ve Cümhuriyet meydanında Gazi 

heykelinin önünde büyük bir geçit res· 
mi yapılacaktır. Gece birçok semtlerde 
fener alaylan ve eğlenceler tertip dile
ceği gibi mekteplerde de konferaos ve 
müsamereler verilecktir. 

Aydın belediye meclisi 

Aydın, 22 ( A.A.) - Yeni belediye 
meclisi aza11 24 birinci teşrinde toplana
rak reis ve daimi encümen azalarını se
çecektir. Diğer taraftan C. H. Fırka11 
köy ocak kongrelerine de başlanmıştır. 

Aydm'•la bayram hazırlıkları 
Aydın, 22 (A.A.) - Cümhuriyetin 

on birinci yıldönümü bayramı için bü
yük hazırlıklar yapılmaktadll'. 

j 

Hususi takasa tabi 
maddeler 

Türkiye Cümhuriyeti ile I tal ya ara -
sında aktedilmit olan ticaret mukavele
namesine bağlı dört numaralı listenin 
değiştirilmesi iki hükumet arasında ka
rarlaşmış ve ticaret mukavelenamesinde 
yapılan bu değişiklik hükumetçe Büyük 
Millet Meclisine bildirilmiştir. Bu deği
şikliklere göre aynı listedeki diğer hu • 
bubat misillu aşağıdaki maddeler mikda
rı tahdit olunmaksızın hususi takıua ta
bi tutulacaktır. Kuru sebzeler, tütün, 
pamuk. deriler, yulaf, afyon bir buçuk 
milyon İtalyan lireti mikdanna kadar 
huıusi takas mevzuu olabilecektir. lh • 
raç edilen maden cevherlerinde kıymet -
)erinin yarııına kadar hususi takas mev
zuu olabilecektir • 

Yeni anlaşmada ceviz kütükleri için 
hususi şartlar vardır. Anlaşmanın imza
sı tarihinden evel halya'ya doğru Tür
kiye limanlarından sevkedillen ceviz kü
tüğü mikdarları hususi takas hükümle
rine tabi tutulacaktır. O tarihten sonra• 
ki ihracat bedeli kıliring hesaplarına 

kaydedilecektir. 

Ceviz kütüğü ihracatı. 
Hopa, 22 (A.A.) - Hopa iskelesin

den ecnebi mmeleketlerine külliyetli mik 
tarda ceviz kütükleri ihraç edilmektedir. 
Bir hazirandan şimdiye kadarki ıevki

yat bin metrP mikaptan fazladır. 

Afyon ekfın mmtakalan. 
Uyuşturucu maddeler inhisarı kanu

nunun 5 inci maddesine göre icra Vekil
leri heyeti memleketimizde afyon ekim 
mıntakalarını tespit etmiı ve bir sene 
müddetle aşağıdaki mıntakalarda haıhaı 
ekilmesine müsaade etmiıtir. Ankara 
vilayetinde Beypazan, Nallıhan kazaları, 
Afyon, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kon
ya, Kütahya, Amasya, Çorum, Tokat, 
Malatya vilayetleri Aydın merkez kaza-
11, Manisa vilayetinde Eşme, Kola, De
mirci, Gördes kazalan Balıkesir vilaye
tinin Dursunbey, Sındırgı kazalanyle 
Bigadiç, Kepsut nahiyeleri. 

Ciimhuriyet ba)TBmı 
hazırlıkları 

Çankın, 22 (A.A.) - Cümhuriyet 
bayramı kutlulama komitesi dün toplan· 
mış ve faaliyete geçmiştir. Takların ya· 
pllmaaına başlanmıftll'. Cümhuriyet bay
ramı gecesi büyük bir balo verilecektir. 

Sıvasta belediye seçimi 
Sıvas, 22 (A.A.) - Şehrimiz beledi

ye intihabatında tamamen Cümhuriyet 
Halk Fırka11 namzetleri kazanmıı ve re· 
iılige eski belediye reisi Hikmet Bey it
tifakla seçilmiştir. 

Trabzon' da havalar soğudu 
Trabzon, 22 ( A.A.) - Haftalardan

beri devam eden güzel havalar dün bir· 
denbire bozulmuş ve ıiddetli soğuklar 

batlamıştır. 

Trabzon belediyesi 
Trabzon, 22 (A.A.) - Belediye aza

ları reis ve encümenlerin intihabı için 
ayın 24 ünde fevkalade içtimaa davet 
edilmişlerdir. 

SAYIFA 3 
rwı- • 

Orta Anadoluda 
IJir dolaşma 

Yazan: Dr. M. Siil\rÜ, 
Ankara, 19.34 

Geçen günkü Hakimiyeti Milliye' .. 
de memleket bilgisi hakkında çok mü• 
him bir yazı çıkmıştı. Filhakika artık 
şurası bütün memlekette anlaşılmıştır, 
ki bize her şeyden evci başka ülkelerin 
ziraat hayatı, başka memleketlerin ma· 
denleri ve sairesi yerine lazım olan 
kendi hayatımızı, kendi servetimizi ve 
kendi varlığımızı araştırmaktır. Anka· 
ra Ziraat Enstitüsü bu sahada çok fay
dalı adımları atarken kültür sahasının 
baska cihetlerini tetkike çalışan eser• 
lere de tesadüf ettikçe göğsümüz ifti· 
harla kabarmaktadır. Hele muhtelif 
Halkevlerimizin kıymetli yurt tetkik• 
lcri bilhassa dikkati çekmektedir. 

Fakat bazı neşriyatı görünce her 
şeyden evet metot ve örnek kitaplara 
ihtiyaç olduğunu görmekte idik. Şim • 
diye kadar metot hakkında Hamit Zil· 
beyir Beyin bir eseri ile Abdülkadir 
Beyin bir kitabı mevcut idi. Yukarda 
ismini yaTdığımız Şükrü Beyin eseri 
de memnuniyetle görmekteyiz, ki üçün· 
clisünü teşkil etmektedir. 

Şükrü Bey Kayseri. Sıvas, Toka~ 
Amasya ve Merzifon'da gördüklerini, 
duyduklarını bu küçiik eserde tesbit 
etmektedir. Eserde bir kaç yerde de 
söylediği gibi Şükrü Bey görüşlerini 
bir noktada teksif etmeğe çalışmıştır. 

Eski türklerin ahlak, Sdat ve anane le• 
rinin bugünkü izlerini araştırmağa ça • 
lışan arkadaşımız cidden ÇO'k mühim 
noktaları da bulmağa muvaffak olmuş• 
tur. Maamafih estrde halk şiirleri ve 

masalları da eksik değildir. 
Tam bir ilim adamı kafası taşıyan ve 

tenkitlere muğber olmayı aklından bile 
geçirmiyen bu kıymetli arkadaşın ese• 
rini tenkit ederken o kadar serbest ya• 
zıyorum, ki cümlemin üzerinde 
tekrar tekrar düşür aeğe lüzum görme• 
den tamamiyle bitl'af olarak fikirleri· 
mi açıkça yazmak~tereddüt etmiyo .. 

rum. 
ŞükrU Bey eserinde şöyle bir tarzt 

hareket takip etmiştir. EvvelS uğradı· 
ğı şehrin ismi ve tarihi hakkında kısa 
iyzahat ite işe başlıyor. Sonra gördülc.ı 
terini, duyduklarını kaydetmeğe de" 
vam ediyor. Eser Ankaradan başlamak• 
tadır. Müellif burada Ankara adı hak .. 
kında iyzahat vermektedir ve bu adın 
Eti kitabelerinde zikredilen Ankura 
adının aynı olduğunu gösteriyor. Bir 
sayıfaltk iyzahattan sonra Ankaraya 
ait bir halk efsanesi ve Ankara adının 
halk etimolojileri zikredilme'ktedir. 
Hüseyin Gazi efsanesini de zikrettik .. 
ten sonra eski bir yunan efsanesinin bu. 
gilnıtU izlerini birbirini mUteakip kay• 

retmektedir. 
Bundan sonra da Şükrii Bey Kayse. 

ri'ye yollanmaktadır. Burada ŞükrO 
Bey yalnız halkiyatçı değildir. Bazan 
şairliği tutuyor: "Akşam perileri gn .. 
neşi batırdıktan sonra bir taraftan dağ• 
tarı alaca tüllerle örtüyor, diğer taraf· 
tan yıldızları ışıklıyorlardr . ., diye tas" 
virler yapıyor. Bazan da Evliya Cele• 
bi gibi hareket ediyor. Nihayet Kay• 
seri'ye vasıl olmuştur. Hemen tuttu"' 
ğu usul veçhi le evvel~ Kayseri'nin ta• 
rihçesini yapıyor. Ondan sonra hal ki"' 
yat araştırmalarına başlıyor. Burada 
şu noktayı ehemmiyetle kaydedelim, ki 

eden sporcular ve /ırka.cılar.-Fırka ve belediye erkanı muvaceheıinde ilk rey atılırken - Sandık alayı belediye önünde -·Yazısı memleket 

Ankara Birası; 
w 

ugumuz mışbr. 



SAYIFA 4 HAK1M1YET1 MlLLlYE 

Garpta fikir hareketlerif ( Memleket Postası J l 
Paranın k~etten aüşürülmed fiatlar üze~nde ne gihihirte~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Haftalık~ dünya 
tak.vimi 

Bir eyilik severin mirası - Vı,.
va'da 29 eyHildc ölen Kont Jakof PO" 
toki 100 milyon ıeloti (takrib«!rı ıs 
milyon tilrk lirası) tllhmin edilen ser• 
vetini hemen tamamen kanser ve vered 
mücadelesine bırakmıştır. 

icra ediyor? - On dokuzuncu asırda İngiltere - Fransa miina· 
~ehatı ve Madagaskar hadisesi 

"'Revue PoUtique et Parlementaire,, 
1DecmuaS1, paraaıa kıymetten dü~ürme 
ameliyesinin umumi fiatlar üzerindeki 
'lesirini tetkik ediyor ve Fransadaki va
aiyete göre aşağıdaki bükümleri veri 
yor: 

Temmuz 1934 ile eyHU 1934 te Fran
u'daki fiatlar mllşireai ıu rakamlarla 
ifade edilebilir: 

Milli mallar 
toptan fiat 
İthalat malları 
toptan fiat 
Toptan fiatlar 

1914 
frank 

500 

500 

amumi müşired SOO 
Pariste perakende 

1934 Tenezzül 
frank nisbeti 

433 % 13,4 

300 

386 % 

utıı fiatı 50<K 481 % 4 
Bu rakamlardan anlaşılıyor ki itha

lat malları fiatmda 20 senede hasıl o
lan tenezzül, Paris'te perakende satış 

fiatlanndaki tenezzlilün on mislini bul 
muştur. 

Amerika Birleşeik Devletlerine ge
lince, 1929 senesinde şöyle bir seyir ta
kip edilmiştir: 

1929 vasatisi 
1930 haziran 
1931 haziran 
'J931 eyJOJ 

Athn 
fiat 

1933 ikinci kanun 

96,5 
86,8 
70 
69,1 
62,6 

kıymetten dü
şürlitmliş para 
ile itibari fiat 

ŞükrU Bey masalların hiç birini aynen 
tutmamıştır. Hepsini kısaca mevzu iy
tibariyle anlatmaktadır. Kendisi de Ji
saniyatçı olduğu için çok iyi bilir ki bu 
gibi halk ağzında; toplanan nesnelerin 
tamamiyle ayner: ·:ıması elzemdir. Hat· 
ta bu nokta da tt. • .tffuz tarzlarını dik. 
kat ve ehemmiyetle kaydetmek lazım -
dır. 

Kayseri' den sonra Şilkril Beye Sr. 
vas'm bağları gözükilyor. Yine burası
nın tarihçesini kaydettikten sonra folk
lor • araştırmaları başlıyor. Burada 
kaydedi1en bazı ~ldetler vardır, ki pek 
umumi ve malilmdur. Fakat Şükrü Bey 
bir ecnebi gibi her müşahede ettiğini 
aynen kaydetmeyi usul tuttuğundan 

bunları da zikretmekten vazgeçmemiş -
tir. 

Sıvastan sonra Tokat'a doğru yol a
lınmağa başlanmış •• Buraya ait pek az 
kayıtlar olciuğundan anlaşılan çok k:t· 
Jınmamış. Binaenaleyh hemen Amas . 
ya'ya geçmektedir. Burada da pek ka
lınmamış: müellif derhal Merzifon'~ 

hareket etmiştir. Bu bahiste Şiikril Bey 
mühim noktalara temas ettiği halde 
bunları iyice araştırmadığı gibi eserini 
bir seyahatname gibi yazmağa başlamak
tadır. Bir köye uğramış, gUn1ük tere
yağı hatta günlük bal getirmişler, izzet 
ve ikram etmişler .... Bu gibi iyzabat ta· 
bii okuyucuyu katiyen alakadar etmez. 
ŞükrU Bey her nedense kitabının bu 
kısmında bu cihetlere fazlaca ehemmi
yet verir gibi olmuş.. Orta Anadolu
nun eşsiz güzelliği,, inden bahseden, 
yoğurtlu çorba, kuzu dolması, blSrek, 
hamur tatlısı yediğinden bahsetmesini 
biz Şükrü Beyin ağzından dinlemek is
temeyiz. Bu gibi satırları bir seyahat
namede, bir hatıra defterinde görür. 
sek tabii buluruz. Fakat seyahatına 

yalnız tetkik için çıktığmı bildiğimh: 

Şükrü Beyin kitabında yediği yemeğin 
yağının nefasetinden bahsetmesini ta
·bit doğru veya yerinde bulmamakta 
haklıyız. 

Kitabının nihayetinde yazanın biru: 
istical F.Österdiği zannı hasıl olmakta· 
dır. Mesela bir düğüne rastgelinmiş .. 
Müellif bu düğünü teferrüatiyle kay . 
dede bilirdi. Halbuki o kadar muhta -
sar ivzah edilmiş, ki bu satırlard:ın an
cak iki nazım parcasından baska istifa. 
de edilir hiç bir nokta kaydedilmemi!I:· 
tir. 

s:"TI .H son söz1erimi7.İ söyliye1im · 
ş·;ı·rü Rı>v bilerek Anadoluyu r.ezmcğe 
cıkmıs. iterek tor>J~mı~ ve şahsına ait 
seyah:otn"'."t emsi satırlar hariç olmak 
ii ere bir de tetHke nümune olabilecelr 
kitap yam-ıt$hr Binaenaleyh kt"ndi-;f. 
ri ı.'\rare•l tebrik t"df'r ve bu gibi eser
lerin verıill'riııi h"'·1~ri7. 

HO'-' 't:""fN NA ll'!JK 

l mart 1933 59,& 

1 mart 1933 44,l 73,4 
Görülüyor ki 1929 ile t mart 1933 

arasında, tamamen iktısadi buhrana at
fedilmesi 1Sznngelen % 38 nisbctinde 
bir tenezzül husule gelmiştir. Bu tari
hi takip eden on üç aylık devrede iti
bari fiatlarda 3 22 nisbctinde bir yük
seliş olmuşsa da paranın % 40 nisbetin· 
deki kıymetten düşürülmesini telafi e
dememiştir. 

Muhakkak olan bir nokta varsa o da 
doların kıymetten düşilriitmesi, tasav
vur halinde bulunduğu gilnden tahak
kuk ettiği giine kadar itibart fiatların 
yükselmesine se~p olmuş fakat buna 
mukabil altın fiatların diişmesinden 

hasıl olan farkın telafisi imk5.nrnı te
min edememi~tir. 

Şu halde parayı kıymetten düşürme 
ameliyesinin seyri nedir, ve halkın zih
ninde ne gibi aksütameller vUcuda ge
tirir? 

Kıymetten dUşürme tasavvuru du
yulur duyulma.l alıcılarda bir nevi şevk 
ve heves uyandınr fakat buna mukabil 
satıcıları teenniye ııevkeder. Zira bun
Jann kanaatine göre bir paranın kıy

metten düşürülmesi, mllsavi milbadele 
şartlan temini maksadiyle eşyanın iti
bari kıymetinde o nisbctte bir tereffu 
husulU ile telafi edilmelidir. 

EyH'ıl 1931 de İngiliz lirasının dii§· 
meııinde başlıca amil olan nuariyeler 
tetkik ediline marazi bir iktısadt vazi
yeti basit bir nakit ameliyesiyle teda
vi etmekteki hata kolaylıkla görülür, 
bu "tedavi., den on ay sonra Londra pi
yasasındaki buı başlıca malların iti
bari fiatları, ingiliz liraıır kıymetinin 

% 30 düşürüldüğü halde tenezzül et
mekte devam eyledi, şöyle ki: 

Bakır 

Kauçulr 
Pamuk 

17 şubat 1933 15 evlul1931 
28,5,0 '?9,10,0 
2 l/16 2 3/ 8 

4,70 3,54 
On sekız ay sonraki vaziyet de su 

idi: Altın fiatlarr daha çok düşmüş. 

itibari fiatlar 1931 eylUtünde seviyenin 
aşağısına inmişti. 

Filvaki o tarihte buhran en şedit dev 
resini geçirmekte idi; fakat bunun se
bebi de Anglo - $akson memleketlerin
de kimeenin istihsal fazlalığı meselesi
f!W~Wl:> semaı e.<nJ~op uepnJ~op ;ıu 
olması ve iflas etmekte olan alemin 
kalkınması umumi hir korku ve itimat
sızlık devresinde tamamen faydasız bir 
takım nakit kredileri ve vasıtaları sa
yesinde temin eılileı:eği ?.annedilm!ş 

buhınulmasıdır. Bu s;ıyede idhar arzu
su meşru gösterilmiş ve <lym zamanda. 
hal ve istikbal için emniyet ve itimat • 
istiyen sermaye tedavlilü teşvik edil
memiş oldu. 

"Nakitle tedavi .. hususunda hatalı 
telakkiler bilhassa satınalma kudretiy
le satma1mak arzusunun karıştırılma· 
sın dan ileri getir ki bunlar, biri birin
den ayrı iki keyfiyettir. Faal ve haki
katen mütedavil olmak ,artiyle az 5er
maye ile tereffu temin edilebilir. Ke
za hareketsiz olan tediye vasıtaları ne 
kadar artarsa artsın, gene fiatların dur
maksızın düşmesi karşısında bulunula
bilir. 

Londra, konferansında, bütün fela· 
ketin cihan fiatlarınm düşmesinden 

ileri geldiği ve yakın zamanda bir kal
kınma husule gelmediği takdirde tabii 
ücret ve kar teminine kafi fiatlar esası 
üzerine kurulmuş olan cihan iktısadi
yatınm yıkılacağı teslim edildiği za. 
man mühim bir Heri adım atılmıştt. 

Reisicümhur tarafından müdafaa edi
len bu nazariyenin 1933 senesi ortala
rında Birleşik Amerika'ya çok faydası 
oldu. Uçurum kenarında bulunan Ame
rika kendine itimat etmeğe tekrar baş
lıyarak kalkındı ve vaziyeti ıslah etti. 

Vaşington hükiımcti, itimatsızlığın 

ve onun neticesi olan idharın felce uğ

rattığı milli iktısadiyatı salaha doğru 
götürmek gayesini l:akibple idhann teh
likesiz bir iş olmadığım ve birkaç se
nedenberi yapılan kanaat hilafına ola
rak mal satın alma ameliyesinin fayda· 
lı bir iş olacağını halka hpat etmeğe 

koyuldu. Bu maksatla tatbik edilen 
tedbirlerin münakaşa edilir mahiyette 
bulunmalarına rağmen itimadın iadesi 
ve sermayenin harekete gelmesi gibi 

Samsuııda belediye • • 
seçınıı 

· Hususi muhabirimizden -
Belediye seçimi dolayısiyle geçtiği-

miz çarşamba günü şehrimiz, tarihi 
günlerinden birini daha yaşamıştır. 

Bu münasebetle şehrin her yanı, mil
li bayraklarla süslenmiş, fırka'da bele
diyede, Halkevinde. spor mıntakasında 
ve daha birçok yerlerde hususi tenvirat 
yapılmıştır. 

İnce ve zevkli bir itina ile süslenen 
sandıkları, başta Fırka, Belediye, Halk 
evi reisi ve azalan, intihap encümeni. 
milli tesekki.iller, esnaf cemiyetleri ol
duğu halde binlerce halkın ve Jlalkevi 
bandosunun iştirak ettiği biiyük hir 
alay belediyeden almış ve Gazi cadde
sini takip ederek Ciimhuriyet Halk 
Fırkası önüne getirmiştir. Bnrada fır

kamıza olan bağhlığın canlı örnekleri
ni gösteren s:ımimi tezahürler yapıl· 

esaslı gayelerin temin edildiği muh:ık
kaktır. Fakat bu. A:nesika'da 1933 ha-
şrnda cereyan eden faciayı 
anlamamış olan Avrupa'da 
takdir edilmedi. 

layı kiyle 
hakkiyle 

Hulasa olarak, son on senelik iktı 

sadi ve nakdi tekamüliin meydana çı· 

kardığı bazı hakikatleri şöylece ifade 
edebiliriz: 

1 - Herhangi bir kıymetten diişür

me ameliyesi, icrası tasavvur edilen 
memlekette itibari fiatların düşmesine 
sebebiyet verebilir. 

2 - fktısadi vaziyetin umumi ola· 
rak bozulması hasebiyle kacınılması 

kabil olmıyan bir kıymetten düşürme 

ameliyesine itiraz etmek mümkün ol
mamakla beraber istihsal fazlalığı, bey· 

nelmilel mübadelelerin meni, sermaye
yi tehdit, beynelmilel siyasi veya içti

mai buhranlar gibi iktısadi buhranla
rın esas sebepleri olan amillerin ısla
hına tevessUl etmeksizin mütemadiyen 
nakdi kıymetten düsiirmek istemek ve 

bu tedbiri yegane "tedavi,, çaresi telak

ki etmek boş bir emeldir. 

*** 
Aynı mecmua, on dokuzuncu asırda 

Fransız - lngiliz münasebatrna dair 
ne!Jrettiği bir yazıda iki devletin müs
tl'mlckccilik sahasındaki mücadelele

rinclen bahsederken MadaP,askar adası
nın Fram;a tarafından ilhakı etrafında 
pek bilinmiyen §U hfidiselni nakledi
yor: 

1882 de, Madagaskar adasının hakim 
unsuru bulunan Hovalar Fransa'yı hay
li izaç ediyorlardı. Irkan Malezyalı 0 • 

lup epi ilerlemiş bir medeniyete malik 

ve bu medeniyeti ingiliz metodist mis
yonerlerine medyun bulunan Hovalar 
nezdinde ingiliz nüfuzunun, 1863 mu
kavelenameleriyle bize ait olan n üfu
zun yerine ikame edilmesine şiddet ve 
kuvvetle gayret edilmekte idi. 

Filhakika bu mukaveleler ahkamına 
mugayir olarak Madagaskar hükumeti 
adada yerleşmiş olan franınzları mahv 
ve perişen etmek. emlak sahibi olmala
rına müsaade etmemek ve adanın şima
Ji garbisinde bulunup yarım asırdanbc
ri fransızların mahmisi olan Sakalav
lara zalimane muamele etmek gibi bir 
siyaset takip ediyordu. 

1882 temmuzunda prenses üçüncü 
Ranavals tahta çıktığı zaman bu vazi
yet büsbütün şiddet peyda etti. O de
rece ki Fransa, evvela bir ültimatom 
vermek, sonradan da Majunga ve Ta
matar limanlarını işgal etmek mecburi
yetinde kaldı. 

Ancak 1890 senesindedir ki İngiliz 

misyonerleri vastıasiy1e yerli ahaliyi 
Fransa aleyhine isyan ettiren İngilte
re ve o tarihlerde Fransa'nın müstem. 
leke işleriyle pek fazla meşgul olmıyan 
Almanya ile mukaveleler aktedi1erek 
Fransa'nm Madagaskar adası üzerinde
ki hakimiyeti temin olundu. 

Fakat adanın Fransa'ya ilhakı ilan 
edildiği tarihte bütün ahali ihtilal ha
linde idi. Binaenaleyh adanın tekrar 
fethi mecburiyeti hasıl oldu. Bu ikin
ci fetihten sonradır ki Fransa ile İn
giltere arasında Afrika'ya dair bir an
laşma yapıldı. Fakat az geçmeden iki 
devlet beyninde gene Afrika yUzünden 
daha vahim bir hadise çıktı: .. da Pa-
10da h1disesidir. 

mrş ve hep bir ağızdan yaşasın fırka

mız diye bağrılmıstır. 

Alay bundan sonra hükumet cadde
sine inmiş. sandıklardan birini vilayet 
konağı karşısına, ikincisini istiklal 
mektebine bırakmış ve aynı intizamla 

Kaz rmpaşa. caddesini takip ederek be
lediyeye dönmüş ve iiçüncO sandığı da 
buraya bırakmıştır. Sandıklar yerleri
ne konur konma7: halk, derin hir aHika 
ile rcvJerini kullanmağa ba~lamıslar
dır. 

Şimdiye kadar bir eşi ve benuri gö
riilmiyen bu seçim tezahüratı, halkın 

pek ziyade alilkasını artırmıstır. Secim 
devam ettiği giinlenfe hirçok hatipler, 
konferanslar vermis ve her yerde sesli 
har,.ketler yapılmıştır. 

Z. O. F. 

l l ' 1ılmnr1 no."'"""· 

B ıl,inler 
Efkarı umumiyeyi heyecana düşürü

cülere pek miiqait bir devir yaşıyoruz. 
Hemen her yerde bunların yeni fela
ketler haber verdikleri işitiliyor. Söz
lerine inanılmak lfizımgelirse 1934, 
1914 ün tekerrüriidür. Şeni Marsilya 
suika sti Saravevo cinayetinin aynı ne
ticeleri verecektir. Avrupa harba gö
miilecektir. Öyle ki insanlar eğer harp 
meydanlarında ölmezlerse evlerinde aç 
lıktan öleceklerdir. Her gün vaziyet 
biraz daha kötüle!'mektedir. M. Du
merg düşecektir. İhtilale doğru gidi
yoruz. İşte kış geldi. Bu mevsim bize 
ne ~etirec:ek? Her şeyin sonunu. 

Pek az mühaleğa ediyorum. Eyi ma
Iamat alamıyan masum insanların kuv
vei maneviyelerini berbat edecek b6y-
1e budalaca sözler hiç bir zaman bu 
kadar fazla ic;itilmemic;ıtir. Marsilya 
suikasti Sarayevo cinavetinin ayru ne
ticeleri veremez, sebebi de şudur: A 1-
manya 1914 te malik olduğu harp va
sıtalarına bugün henüz malik değildir. 
Avusturya'nın o facialı devirdeki ha
reket tarzını bu kere de taklit ctmiye 
ne arzusu ne de iktidarı vardır. Bal
kan devletleri bir1esmiştir. İtalya Yu
goslavya ile bir yakınlaşma siyaseti 
için çok azimkar ve samimi bi arzu bes 
lemektediı. 1914 te. harp kuvvetleri 
her istikamette faaliyette idi. 1934 de 
sulh kuvvetleri faaliyettedir. Pek az 
millet harba hazırdır ve hunlar da hiç 
haro istemiyenlerdir. 

fktısadi vaziyete ı;elince bu vaziyet 
daha fcnalasmakta <le1Y ildir. Buhran 
filhakika heniiz halledilmemiştir. fa1<at 
bir tevakkuf devresi geçiriyor ve deli
lik etmiş olmadan buhranın vavaş ya
vaş azalacağı tahmin edilebilir. Kulak
larımızı ahmakça sözlere tıkıyalım. f y
timat edelim, birleşelim ve çalışalım. 

Gallus 
VENTRASİJ AN'dan 

Aııkar a llalkevi UciMli~irult~n: 

Evimiz neıriyat ve kütüphane komi
tesinde açık olan bir auılık icin sccme 
yapılac:!kt r. Bu şubeye kayıtİı ıu~:nın 
31. 10. 934 çarıamba günü saat 18 de 
Halkevine gelmeleri rica olunur 

Halkevi Reisliğin elen~ 

Halk dershaneleri ve kuralar komitesi 
tarafından her sene verilen franıızca 
almanca ve İngilizce lisan kursları il~ 
uıulü defteri kursu bu sene l ikinci teı
rin 934 de Hıılkevi yakınında Bahriye 
caddesind .. ki Hususi Biz:m Mektep'te 
verilecektir. 

1 - Sınıflar azami 25 kiıiliktir. 
2 - Her kura iki derecelidir. 
3 - DCl'ıler haftada iki defadır. 
4 - Dersler ak,amları sııat 18 den 20 

ye kadardır. 

5 - Kuralara mektep talebesi olmı • 
yan zevat alınacaktır. 

6 - Müracaatlar Halkcvi katibine en 
geç 25 birinci teşrin 934 akşamına kadar 
yapılmalıdır. 

7 - HalkeTi müracaat sıra numara
sile '*r sımf iÇin 25 talebe alM:ak eli
fe!' müncaadan na.met elanlr lmyde
tlecektir. 

llavacllıkta yeni bir keşif - yetti 
bir tayyare sistemi keşfeden Daninıar· 
kah bir mühendise göre yakında ıOOCJOd 
beygir kuvvetinde ve 1000 yolcu tat'" 
yacak tayyarelerin yapılması mürnkilıl 
olacaktır. Ba iycat pervaneyi katdır

makta ve tayyareye helikopter neYlıt' 
den bir istikrar vermektedir. 

Bir Amerikan tayyare şirketiniıı 
mümessili bu iycadın işletilmesini _. 
tın almak için Kopenhag'a gelmiştir. 

A lmanya'da döviz tahdidatı - AJ. 
man milli iktısat nazın M. Şaht'ın yr 
ni çıkardığı bir kararnameye göre ya
bancı memleketlere gidecek yolcul" 
badema ilzerlerinde 10 mark (S türk li
rası) ndan fazfa bulnncluramıyacakl•f" 
dır. Halbuki eskiden bu had SO ma~ 
tr. Bir yolcu bundan fazla para götUf' 
mek isterse polisin müsaadesini istiY'" 
cektir. Polis bu mlisaadeyi ancak rnt' 
kul bir ~heple yapılan seyahatler içill 
verecektir. 

ltalva sinema teşkilatı - Milli ıa. 
nemacıhP,ı murakabe ve teşkilatlandrP 
mak maksadiyle yeni mathuat ve prO" 
paganda müsteşarlıibna mülhak bir si• 
nemıı umum mlidflr11iğü tesis cdilrnft' 
tir. İtalya ıin~manm kütle Uzerinde1d 
niifuz Ye tesirini en eyi anlamış metti" 
leketlerden biridir. Şimdiye kadar yaJ. 
nrz aktilalite filimleri şiddetti bir kort• 

trole tabidi, difter filfmler bütün meırt" 
leketlerd~ oldu~u gibi hafif bir sanslfo 
re tllbidi. Şimdi yeni teşekkill çok d .. 
ha şiddetli bir sansör tııtbik edecelrı 
bundan başica İtalya mitli sinemacılı~ 
nı yalnız murak11be d,.P,il aynı zarnan~ 
sevk ve idare edecektir. 

Rom11nya'da sansar - Romanva Bat' 
vekili M. Tataresko'nıın kardesi r.f. 
Stt>fan Tataresko tarnfından çıkarılııtl 
"Kıırayıl., gazetesi bllsbütUn kapatıl
mıstır. Bu miinast'lıetJe cfahilive ned" 
retinin neşrettiP.i hir tehli~rfe hu gaır 
tenin Romanya'nın ımııncvi harki siyt
~ti hakkında cUrctkfirane ne.:riyatd 
bulunmuş olması kao:\trlmasına 5eueP 
olarak gÖ!lterilmistir. 

Loyit Corc'un vt•sikaları - M. LO" 
yit corç siyasetten artık katr olarll~ 
ayrıldı·~ını iylan etmi'.C:tir. BPndan soıt' 
ra vaktini yazı yazın.ık ve Surt'dakl 
ciftJif;ini idare etmekle p,ecirecektff• 
Kencfisi teşhir etti&i ballardan dol11ff 
l.ondra bal istihs;ı li ofoııinin bUyU' 
mük~fatını kazanmı"!tır. 

l Iatıralarının ii r iincii cildinin bll 
yakınlarda intisarı im ciltte bazı ve!# 
iki ne~rettiği i ı.;in resmi mehafitde hid• 
deti mucip olmuştur nu münasebeti' 
Nvus Kronike gar.etesi in ~iliz hüldl• 
meti tarafından lıütiin eski ve yeni r1'" 
zırJarın ellerinde hıılun:ın resmi ve.l• 
kalının derhal hiikftrnete iadesi fçill 
emir verilmiş ohhı~unu bildirmekte" 
dir. 

Ma/tada lıalyan dili resmilikten fi' 
kanhyor - l tcsrinievclclen itibarell 
Malta'da Malty denilen yerli dil ına~ 
kemclertfe resmi dil olarak kullanı1"' 
caktır. İtalyanca nesredilen ilanlardl 
Malty ve ingiliz diıteriyle yazıJııu1' 
başlanmıştır. 

l{oro lı•~yetine 
girm~llli. istiyenlet 

f 
Ankara Hall<Pvi f?ci"'li~iııdett 
HalkHinde bir ı,oro heyetinin .....

rulrnaaına ıirişilmi1'tİr. Koro heyetJlll 
yetiştirmeyi Halil Bedi Bey üzerine ; 
mış bulunmaktadır. Bu~ün saat 18 41 
evelce yazılmış olanlar HaTkevinde ıtJ/P* 
lanac~ktır. Yazılmış olanlardan ba'*' 
yeniden iıtirak etmt'k istiyenler de .,.
gün saat 18 de gelip kaydolunabifirl"' 

~------------------------r""""""-
Kiralık köşk 

Çankayada profesör Cemil ~~ 
yin köşkü mobilyalı veya mob1~ 
yasız olarak kiraya verilecek~ 
Su, elektrik, havagazı, telefon 
sisatı ve 8 odası vardır. lstiyeııl 
rin J 115 numaralı tcleiona 111 • 
caatlan. 
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HAKJMIYETİ MlLLİY~ SAYIFA ~ 

Kıral Aieksaııdr ve M. Bartu hangi 
nol{taları gör üşecP \.]erdi? 

Tij rkof is günlük servisi 

Mancester Gardiyen gazetesi "Cina-
1Ctler ba 1 - • 

•• Ş ıgı altında yazdığı bır baş· 
:rn~kalede diyor ki : 

Avrupa'nın bazı yerlerinde iktidar 
lllcvk .. 
f ıınde bulunanların başlan ctra· 
~nda dolasan suikast arzulan, nihayet 
tıgoslavya Kıralı Aleksandr'm da ha 

tını Yedi. Salı günü Marsilya'da vukııa 
ftlen nı f . . ku en ur cınayette katıl, yalnız 

'lununu tevcih ettiği Kıralı öldür
lhckıe kalmadı. Onunla beraber Fran· 
lız Ra · · f rıcıye Nazın M. Bartu iJe bir 
Utl"ln~ı~ ccnerali, orada bulunanlardan 

i luşınin de ölümüne sebep oldu. Ka
til h h 
1 i er alde dilediği cinayeti yapmak 
~~d~ her ~yi gözüne almış, o yüzden 

11:neğı kastettiği kimseleri de kur-
9'1nlanna kurban etmiştir. 

R:ıral Aleksandr, kendi arzu ve he· 
Ve ' 
d ~1.Yle diktatörHik :mevkiine gelmiş 

bicgıldi. 1929 senesinde bölümlerinin 
rib' • trıne bağı gevşek olan yan de· 

lbokrat bir büyük Sırbistan'ı, merkeze 
~ ~UkUındara bağlı bir Yugoslavya 
• lıne getirmek için bir diktatörlük te
~~ni ona hSdiseler ilham ve müşavir-
~rı ta••aı' · · " ye etmıştı. 

Kırat, kendisini ve büyük bir itidal •c . 
ınıaniyetle hükGmetini idare etmiş, 

llletnleketine eskisinden fazla hürriyet 
•cr:rn· 

1 
ış, bu hareketleriyle yalnız kendi 

trı lletinin değil, bütün balkanlıların da 
:cnınuniyetini Uzerine toplamıştı. Bir· 
lC aJJtan Birliği bahis mevzuu olunca 

ra1 Alekaandr, o binanın birinci Si· 

llıf Yapıcılarından sayılmak gerektir 
kıra} Aleksandr'ın başhca muhalifi ;c hıl"\>at çiftçilerinin lideri olan Ste· 

kan Radiç'in Stanbuliski gibi bir ıui-
aatc kurban olmuştu. Radiç'in ölümü 

Uzun sürmüştü; fakat Kral Aleksandr, 
•rrpıarla htrvatlar arasında esaslr bir 
BU}h • 
'k Yapmak ımkanını araştırırken su-
1 aste uğramış ve derhal ölüm döşeği· 
rıc dü-.... .• A U y•uUŞtur. radaki bu anlaşma he· 
11

• z tahakkuk etmiş değildi. Fakat bu 
cınay t 1 e o masaydı, Hırvatistan'ı Vu-
:?•lavya'nın kısmi muhtariyete malik 
ır kısmı haline getirmek, ona din, dil 

\'e k .. ] ·• b u tür imtiyazları vermek suretiyle 
unun imkan altına alınması bahsi mev 

zu olacaktır. 

1 :Eğer Stambuliski, Radiç, Kırat A-
eksand ~ w y r aa& kalsalardı, bunların •gı 
~ğa~. uğrunda öldükleri Balkan ser-
ü atlıgı ve birliği tahakkuk edeceği 
~ Phesizdi. Şimdi, küçük bir çocuk o
,. n Yeni Yugoslavya Kıralının naip ve 

baaiterinden bütün Avrupa'nın dilediği 
ll •• 1Yascte ayniyle devam olunmasıdır. 

Katilin bir hırvat olduğu söyleni-
Yor. Rğer b" 1 . b • h 
1 

4 oy e ıse. u cınayet ırvat-

:_rı dah;ı kötü bir vaziyete sokacak de· 
•••ektir. 

t ~timaı ki bu, bir mülteciydi ve bir 
~ ıın mülteciler gibi sürgün ve gur· 
ın:w hayatında bu yolda bir intikam al-

ga kalkıştı. 

lı İhtirnaı ki, Radiç'in intikamını aldı-
nr hayal etmiştir. 

ta;aınanımızdaki diktat5rler, eski dik
tın °;ıerden daha şiddetlidirler. Bunl•
b craatından memnun olmıyan ve ya-

Ut can 1 vanan bazı adamlar, bir dik
~ 

)!•kiırı· . 
...., 'Yetı Mitıiye'nin romanı: 3 

1 

tatörü ortadan kaldırmak suretiyle hir 
iş yaptıklarını zannederler. Halbuki 
diktatör, bir icraat makinesinin mü· 
messilidir ; o ortadan kalkınca vaziyet. 

kötü ise hcter olur. 
Fakat zamane diktatörlerinin ara

sında harekatı ve yaradılışı itibariyle 
Kıra] Aleksandr, hiç de bu meşum akı 
bete Jayık değildi. 

O, bir saadet ve yaratıcı bir siyaset 
kurmuş ve bunun tabii neticesi olarak. 
daha az diktatör, d<ıha çok hükümdar 
haline gelmişti. 

Fakat suikastçiler. bunları tefrik ka
biliyetinde bulunmadıkları için, böyle 
bir danyeti işlemekten çekinmemişler

dir. 
Eğer kıralın katili gerçekten bir hır· 

vat ise, bu mecnunca bir hareket ol
muş demektir. Zira, bu t<lkdirde hrr
vatlara karşı yeniden şiddetli hare ket
ler başlıyabilir. Şimdi hem hırvat lidf' 
ri Radiç, hem de sırp lideri Kırat A · 
Jeksandr ölmüş oldukları için, böyle 
bir temas kötü neticeler verebilir. 

Suikast silahlan, çok defa böyle 
zulmün ve cinayetin aleti olurlar. Kt· 
ral Aleksandr'ın katili, her kim olurs~ 
olsun. herhalde Fransız Hariciye Na· 
zırı M. Bartu'yu öldürmeği akhn:ı 

koymuş değildi; bu muhakkaktır. 
Bir gün içinde Avrupa M. Bartu ve 

Kırat Aleksandr gibi iki kudretli siya· 
set adamından mahrum kaldı. 

M. Bartu'nun ihatalı zekası, birçok
larının içinden çıkamadıkları meselele
ri ha1letmiş, onun zeki latifeleri karşı

şındakilerin bazen hücumuna sebep bi· 
le olsa çok cfefa, zihinlerinin yatması
na yol açmıştı. 

Krral Aleksandr ile M. Bartu'nun 
birlikte ele alacakları, almak üzere ol· 
dukları mesele Avrupan'ın en ehemmi
yetli bir meselesiydi. 

Yeni bir cihan harbınm eli kulağın
da olduğu hakkındaki iddia doğru de
ğildir. Fakat millet1erarası münasebet· 
ler öyle bir şekil almaktadır ki bunun 
günün birinde bir barba yol açması 
miimkündür. 

Sinyor M usolini hala harptan bahse
diyor ve sulhu kastediyor - zira harp, 
Sinyor Musolini'nin nihayet bulması 

demektir - Almanya'nm yeniden silah
lanması, İtalyan'ın Balkanlardaki si
yasetinin akameti, faşist maliyesinin 
aciz içine düşmesi, kendisini daha uy

sal bir hale getirmiştir. 
Fransa ile İtalya arasındaki ihtilaf

ların halle iktiran etmesi bundan dola
yı olduğu gibi Yugoslavya ile İtalyan
lar arasındaki daha gergin ihtilafın ya
tışması hep aynı sebeptendir. 

Kırat Aleksandr ile M. Bartu, bu 
yeni vaziyet üzerine yapıcı bir siyase
tin esaslarını kararlaştırmak için konu. 
pcaklardı. 

Böyle bir anlaşma Almanya'mn si
lahlanması ve Hitler'in siyaseti dolayı
aiyle her tarafta gösterilen telaşı orta
dan kaldırılabilecekti. 

Silahlı bir ittifakı değil de Akdeniz 
milletlerinin biribirini daha eyi ve sağ
lam bir surette anlamalarını temin ede-

TÜRK - YUNAN TAKAS ANLAŞMA· 
Si BiR /\ Y TEMDlT EDiLDi. 

Türk yunan takas anlaşmasının bir ay 
daha yani ı birinci kanuna kadar temdi
di tarafeynce kararlaştmlmıştır. 

YUMURTA NiZAMNAMESi NEŞR-
EDl LMJŞTIR ALAKADARLARIN 

NAZARINA VAZOLUNUR. 

1-10-934 te Vekiller Heyetinin tasti· 
kine iktiran edip ı S-11-93.ı tari"ıirttl~ 
mcriyet mevkiıne girecek olan kabuklu 
yumurta ihracatı nİ7..amnamesinin esas 
hükümlerine göre mezkur tarihten itiba
ren ihraç edi1ccek olan yumurtalar kont
rola tabidir. Bu kontroller yumurta ih
raç iskele ve istasiyonlarmda teşkil edi
lecek kontrol komisyonları tarafından 
ihracın vuku bulduğu son mahalde yapı
lacaktır. Nizamnameye nazaran yumur
ta ihracatı ancak Trabzon, Giresun, Or
du, Fatsa, Samsun İnebolu Bartın İz
mir, Mersin, Antalya limanlariyle Uzun
köprü istasiyonundan ypaılır. Türkiye
dcn yumurta ihraç etmek istiyen tacir
lerin Ticaret odalarında yumurta ibra -
catçısı olarak kayıtlı bulunmalan şarttır. 
İhraç edilecek yumurtalar temiz, yıkan
mış, kirsiz, olacak ve ayru zamanda bo
zuk olmıyacağı gibi sıklet itibariyle de 4 
sınıfa ayrılacaktır: 

1 - 38-45 grama kadar olanlar kü -
çük = K. 

2 - 45-49 grama kadar olanlar orta 
=o. 

3 - so.ss grama kadar olanlar iri= 1 
4 - 56 dan yukan olanlar ekstra = E 

Sanayide müstamel bozuk yumurta
lar ancak okunaklı bir tarzda (sanayie 
mahsus bozuk yumurta) damğasını havi 
sandıklar derununda ihraç olunabilir. 
Her sandığın içinde ancak ayru nevi ve 
sınıftan yumufta bulunacak, taze yu
murtalar küçük sandıklarda ihraç olu
nacaktır. 

Kontrol, ihracat limanlarında Türko
fis şubesi olduğu takdirde Türkofis tara
fından tayin ve olmıyan yerlerde Tica
ret ve Sanayi odalarında intihap ve 
Türkofisçe tasdik edilecek bir memurun 
reisliği altında gene mezk<ir odaca tayin 
olunacak ficretli ve yeminli bir eksper ve 
mahalli yumurta ihracatçılarının göste
recekleri bir milmessitden mUrekkep ko
misyon tarafmdan yapılır. 

cek olan bu siyaset, çok yerinde hakiki 
bir sulh vasıtası olacaktx. 

Bugiin, bu siyaset duracak değildir. 
Fakat ne de olsa, bu gayeyi gfiden iki 
mühim şahsiyetin ölümü yüzünden bir 
müddet duraklıyacaktır. 

Sonra Kıral Aleksandr'ın yerine u
zun zaman kendisi kadar muktedir bir 
halef gelmiyecektir. 

Hulasa, Marsilya'daki katil, sade iki 
millete iki güzide adamını kaybettir
mekle kalmamıf, Avrupa'yı yaralamıt
tır. 

==--
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YEDİNCİ KISIM 

Sandıklar içinde ancak% 5 miktarında 
sınıf ve nevi farkma müsaade edilebilir. 
Gümrük idareleri, vapur ve şimendifer 

kumpanyaları kontrol etiketini havi ol
mıyan sandıkları ihraç için kabul ede· 
r· - '"r. 7 gün :zarfında ihraç editmiycn 
yumurtalar ikinci bir muayeneye tabi 
tutulacaklardır. 

Bu nizamnameye muhalif hareket c
<lenlcr 1705 numaralı ticarette tağşişin 
meni ve ihracatın murakabesi ve korun
ması hakkındaki kanun mucibince ceza-
1andrn1aca kJardır . 

BULGAR YUMURTA VE TAVUK 
iHRACATI 

Yumurta: - Temmuz 1934 ayı zarfın
da Bulgaristan ceman 10,156,098 lava 
(1 leva 1.16 kuruş olduğuna nazaran 
117.810.74 Türk lirası) kıymetinde 

603,092 kilo yumurta ihraç edilmi tir. 
Geçen senenin aynı ayı zarfındaki ihra
cat 1,016,892 kiloda 21.238,575 leva tut 
muştur. Gerek miktar gerekse kıymet 
itibariyle mühim olan tenakus bu ay 
zarfında bilhassa f spanya'ya yapılan 
yumurta ihracatının gerilemesinden ve 
vaki olan ziyanın başka memleketlere 
ihraç etmek suretiy1e telafi o1unmama
smdan ileri gelmektedir. Temmuz 1933 
ayı zarfında Bu1garistanın lspanya'ya 
yaptığı ihracat 628,000 kiloda 14,352,000 
leva iken 1934 senesinin aynı ayı zar-

fında 95,000 kiloda 1,252,000 levaya 
düşmüştür. Avusturya, Almanya, İs-

viçre, ve Fransa'ya yapılan ihracat ise 
bilakis artmıştır. Ancak bu memleket

ler ve bllhassa Almanya, ithal ettikleri 
yumurtalar hususunda müşkülpesent ol
duklarmdan birçok miktar yumurta 

memlekette kalmrş ve iç piyasadaki fiat· 
Iar da düşmüştür. 

Yumurta ihracatı, kıymet itibariyle 
her ne kadar 11,405,489 leva nisbetin
de bir tenezzül kaydedilmiş olmasına 

rağmen, 1934 senesinin ilk 7 ayı zarfın· 
da 1,236,650 kilo artmıştır. Mezkur ay
lar zarfındaki bu1gar yumurta ihracatı 
9,430,024 kiloda 174,354,718 levaya ba
liğ olmuştur. Geçen senenin aynı müd
deti zarfındaki yumurta ihracatı ise 
8,193,374 kiloda 185,760,207 leva tut
muş idi. Fazla bir miktra baliğ olan ih· 
racatm kıymet itibariyle azalmış olma-

Ateş - Güneş taknnı 
geliyor 

Geçen sene Galatasaray kulübünden 
aynlan bir grup tarafından Ateı - Gü -
ncı namiyle lrorulan kulübün birinci 
futbol takımı 26 ve 29 birinci tqrin t• 
rihinde Ankara Gücü ve Gençler Bir
liği takrmlariyle birer maç yapmak üze. 
re aehrimize geleceği haber ahnımştır. 

sı bu sene ecnebi piyasalardaki reka
betin artmış olduğuna delalet eder. 

Sof ya piyasasında ise yumurta afzla 
miktarda arı:olunmakta ve fiatlar da 
cinslere göre 0.70 ile 0.80 arasındadır. 

Hububat !iadarının fırlamasından 

dolayı yumurta {iatlannın da tereffü e
deceği beklenmektedir. 

Kümes hayY•natı: - Temmuz 1934 
ayı zarfında canlı tavuk ihracatı azal· 
mış, kesilmiş tavuk ihracatı ise artmr'9 
tır . Canlı tavuk ihracatının azalmasın• 
if ~ ' ; sebep bir cihetten havaların çok 

sıcak gitmi§ olmasıdır. 
Kesilmiş tavukların hemen kaffesi 

Almanya ve İtalya'ya sevkolunmuştur. 

(24.000 kilo Almanya'ya ve 37.000 İ• 
talya'ya). İspanya'ya 3.000 ve İtalya'ya 
69.304 canlı tavuk ihraç olunmuştur. 

Tavuktan başka kümes hayvanatı ihraç 
olunmamıştır. 

1934 senesinin ilk 7 ayı zarfında U• 

mum canlı kümes hayvanatı 
berveçhi zirdir: 

ihracatı 

Canlı tavuk '995,264 adet 32,760,804 
leva. Kesilmiş tavuk, 529,377 kilo 
43,927.506 leva. 

Diğer kesilmiş kümes hayvanatı: 
113.198 kilo 3,022,841 leva. 
Geçen senenin aynı müddetine nis .. 

betle bu sene berveçhiati miktaralr faz. 
la olarak ihraç olunmuştur: 

Canlı tavuk: 13,127, adet 

Kesilmiş tavuk 466,144, kilo 
Tavuktan başk}.kümea hayvanatı. 

39.259 kilo. • 

Gerek dahiH piyasalarda gerekse Sof~ 

ya piyasasında piliçler fazla miktarda 

arzolunmaktadır. Boylarına göre bun· 

ların adet tiatı perakende 12 ile 20 leva 

arasındadır. Sofya hallerinde kesilmi§ 
ve temizlenmiş piliçlerin adet fiatı 25 
ile 35 Jeva arasındadır. 

Yeni bir Jeniz •ponı 
= 

lnsanlığırı ha 1 i 
Anılre Marlo 

kapıyı açtı, afyonu karanlıklar içine fırlattı ve sonra, 
Onıuzıar d" .. w k d' k 
d. uşuk gelip şafak vaktini beklemege, en 1 en-
ıne k , 

d onuşa konuşa bitap düşerek acısını unutuncaya ka-
ar hekı .. k 

enıege başladı. Ağzını yarı açık bırakan, va ur 
Çehresin' d' h" 
kitnd' 1 §aşkına döndüren ıstırabına rağmen ken ıne a-
bu 

1
• Bu gece hayatı değişecekti: ölümün bir insanı mec· 

r cttig"i d ... · · · b'" ··k de iild' cgışıklığe karşı tefekkürün kuvvetı uyu -
'ttk ır. Bundan böyle kendi içine dönmüştü. Dünyanın ar-

'laff~~nası kalnıanııştr, mevcut değildi. Kiyo'dan o ne m~
"o' a •Yet, hatta ne de bahtiyarlık beklemişti; fakat Kı
-1 suz d .. 

Ferral, konsorsiyomu en fazla çekiştiren Paris, temmuz 
gazeteyi yelpaze gibi kullanıp serinlemeğe çalışa çalışa 
maliye nazınnın bekleme odasına sonuncu olarak girdi. O
dada, nakit işleri umum müdür muavini, - umwn müdür 
olan kardeşi bir hafta cvel hastalanmak akıllılığını göster
mişti - Fransa bankası müdürü, en büyük fransız iş ban
kasının müdürü ve diğer kredi müesseselerinin müdürleri, 
grup halinde, bekliyorlardı. Ferral bunların hepsini tanı -
yordu: bir oğul, bir damat ve nakit işleri müdürlüğü ile 
teftiş heyetinin eski memurları idi bunlar; devletle müesse
seler arasındaki bağ çok sıkı olduğundan bu müesseselerin, 
eski arkadasları nezdinde daima hüsnükabule mazhar olan 
kimseleri istihdam etmesi pek tabii idi. Ferral bunların 

ait olan bu çehre ifadesi ona, naiplik devrindeki perukalara 
benziyen sık beyaz saçlardan mı geliyordu? Açıkrenk gözlii 
bu ince siyma, bu çok mükrim tebessüm nazırın meşhur 
olan nezaketi ile pek güzel uzlaşıyordu. Herkes bir tarafa 
otururken Ferral da nazıra ait bir hikayeyi hatırladı: vak• 
tiyle hariciye nazın olan nazır efendi Fransa'mn Fas'taki 
mümessilinin ceketinin eteğini çekmiş ve ceketin sırtı ya· 
nlıvermişti. Nazır zili çalmış ve: '"Efendiye ceketlerimden 
birini getiriniz,, emrini verdikten sonra bir daha zili çal~ı.ş 
ve bu seefr: " ... fakat en eskilerden birini, zira daha yenısı .. 
ne layık değil!,. diye bağırmış. .. .. 

Ağızın vadettiğini inkar eden bir gözü olmasaydı yu~u 
pek cazip sayılabilirdi. Fakat kazaen yaralanmış oldugu 
için o gözü camdandı. . 

Hep oturmuşlardı: nakit işleri umum müdür muavı?I 
nazırın sağma, Ferral da soluna geçmişti. Bankaların mil
messilleri ise odanın dip tarafında bir kanapeye sıralanmış
lardı. 

ç
0 

.. unya .... "Zamanın dışına atılmış bulunuyorum ... ,, 
cugu on · · b" t d lllekti .. un ıçın zamana, hadiselerin geçişine ta ııye e· 

lard " olmekte de bir büyüklük var diye düşündü. İnsan-
an ve " . • . 

den k Ya eşyadan gelen ıstırabın değil, bizzat ınsanın ıçın · 
tarın ~Ynıyan ıstırabın, hani hayatın bizi kendisinden kur-

aga ug"ra w • d·-· · d yu l'ordu . ştıgı ıstırabın ta yüreğinde tıtre ıgını u -
tak dÜ } ısor bu ıstırabın hükmüne tabi olmıyabilirdi, an
tıraha şu~emek şartiyle ... Halbuki o, kendini gitgide o ıs
lck ses:~rıyordu; sanki bu menhus temaşa ölünün işiteceği 
•stırab 1 

.. ve sanki kalbinin meşbu bulunduğu insan olmak 
t, Oldij ••t • 'd' 

ru en oğlunun işitebileceği tek mersıye 1 1••• 

hayretini farketti: onlardan önce oraya gelmiş bulunması 
iycap ederdi. Nitekim kendisini orada göremeyince davet 
edilmediğini sanmışlardı. Sonuncu olarak gelmeğe cüret 

etmesi ise hayretlerini mucip olmuştu. Onu her şey onlar
dan ayırıyordu: haklarında düşündüğü, hakkında düşün -
dükleri, hatta giyinişleri ... Hemen hepsi gayrı şahsi bir ih

mal ile giyiniyorlardı; halbuki Ferral'in üzerinde dar ve 
alacalı bir elbise ve Şanghay'ın külrcngi ipeklisinden yapıl
mış yumuşak yakalı bir gömlek vardı: iki ayn ırk. 

Biraz sonra nazırın yanına götürüldtiler. 
FC'ITal nazın pek az tanıyordu. Acaba başka bir zamana 

Nazır: 
Sizi niçin davet ettiğimi biliyorsunuz, diye söze baş· 

ladı. Tabii meseleyi tetkik ettiniz. Size bunu hulasaten 
anlatmak ve noktai nazarım bildirmek cihetini M. Ferral'a 
bırakıyorum. . 

Mümessiller, usul veçhile, FerraPin kendilerine bır ta-
kım yalanlar anlatmasmı aabırh aabırh bcklemeğe başla"' 
cblar. 

(Arkası var) 



SAYIFA 6 

l\fimar l\1is Grace Copenun lconf eransı 
Geçenlerde ingiliz mimarlarından 

Mis Grace Cope şehrimize gelmiş 

ve halkevinde güzel bir konferans ver
mişti. Bu konferansrn türkçeye çevril
miş şeklini bugün okuyucularımıza 

sunmayı faydalı buluyoruz: 
"Dünyanın muhtelif kısımlarında 

yaptığım tetkikler neticesinde mima
ride "psikolojinin tatbiki,, nazariyesi
ni, araştırmağa ve ilerletmeğe değer 

bir mevzu bulduğum için yaptığım u
zun tecrübelerle muhtelif bina tarzla
rının hissiyatımız ve dimağımız Ü7e· 
rindeki mühim tesirlerini ispat etme· 
ğe muvaffak oldum. Dimaği sıhhat, a
henk ve canlılığın evlerimizin inşa tar
ziyle yakınen alakadar olduğuna kani
im. Bu asrın evlerinde psikoloji pren
sipleri tatbik edilmezse timarhanelcre, 
sanatoryomlara ve anormal çocuklar 
mekteplerine olan ihtiyacımız günden 
güne artacaktır. Binaenaleyh bugünkU 
mimaride ruhiyatçı ve doktor mimarla 
elele çalışmalıdır. Tıpkı ciğerlerin ha
vaya olan ihtiyacı gibi gözlerinde ge
nişliğe ihtiyacı vardır. Ben evimi inşa 
ederken yalnız mutfağın planını yap
mak için haftalarca uğraştım. 

Umumiyet itibariyle simetrik şekil· 
ler dimağ üzerinde sakin tesirler ya
par. Işık ve gölgelerde kendilerine 
has tesirlerini verirler. Kemerler dai· 
ma sükun ve huzur verici konturlariy
le hissiyatımız üzerinde eyi tesirler 
yaparlar. İnşaatta en ziyade dikkat e
deceğimiz noktalardan biri de inhina
lardır. Kıvrık hatların dimağımız üze
rinde çok miihim tesirleri vardır. Cüm
lei asabiyemizdeki enerjiyi muhafaza 
eder, asabiyetimizi tahrik etmez, keder 
ve zihin yorgunluğumuzu giderir. Bu· 
nun sebebi gayet basittir. Göz, kendi 
yuvasına o kadar hassasiyetle yerleş· 

miş ve o derece ince bağlarla tutturul
muştur ki keskin bir hatta bakmak için 
yapılması lazımgelen hareket onu yo· 
rar, halbuki kıvrık çizgilerin hiç yoru
cu hassaları yoktur'J Daima rüyetten 
sonra düşünme baş!. llığı için gözlerin 
yorgunluğu dimağın yorgunluğunu 

intaç eder. 
Diğer taraftan renklerin de oynadı

ğı mühim roller vardır. Damarlarımız· 
daki kan tazyikatmm muhtelif renk
lerle çoğalıp azaldığı tesbit edilmiştir. 
Damarlarımızdaki kan cevelanının dü
şük veya yüksek olması bizlere menfi 
tesir yapacağından bunların dimağı

mız, hatta karakterimiz üzerinde de
ğişiklikler yapacağı pek tabiidir.,. 

İngiliz mimar bundan sonra inşaat 
tarzlarının teferruatına geçerek daima 
kıvrık hatlar ku11anılmasmı tavsiye et
tikten sonra dairevi şekit1erin daha ha
vadar, pratik ve ucuz olduğunu bildir
miş ve tavsiyelerini birçok fotoğraflar
la teyit etmiştir. Gösterdiği fotoğraf
lar arasında bilhassa büyük bir itina 
ile inşa ettiği kendi evinin yemek, ya
tak odalariyle banyosu ve mutfağı dik
kate değer bir yenilik arzetmektedir. 

Hatip bundan sonra dahili tefrişat· 
ta camın çok kıymetli bir tezyin vası
tası olduğunu bildirmiş ve muhtelif 
renklerde buzlu ve şeffaf camların ne 
gibi yerlerde kullanılabileceğini ve bu 
tarz tezyinatın ruhiyat üzerindeki müs 
pet tesirlerini iyzah etmiş, camın yal
nız bir süsten ibaret olmadığını aym 
zamanda aksamının temizliğinin ne su
retle temin edilebileceğini anlatmıştır. 
Bundan sonra gizli ışık tertip ve tev· 
ziine ayırdığı bir bahisten sonra bi· 
rinci konferansına nihayet vermiştir. 

Mimar Miss Gracc Cope verdiği bir 
başka konferansta da evlerin dahili ter
tibinden bahsetmiş ve aşağıdaki kıy

metli tavsiyelerde bulunmuştur: 

DAHİLİ TEZYİNAT USULÜ: 

Dahili tezyinatta en ziyade ehem
miyet verilen kısım duvar tezyinatıdır. 

Duvar tezyinatında son zamanlarda tat 
bik edilen bir usul vardır ki bu şekil 

kağıt kaplı duvarlardan daha zarif ol· 
duğu gibi aym zamanda daha sıhhi ve 
daha dayanıklıdır. Bu tarz duvar tez· 

yinatı bir lastik rule vasıtasiyle yapı
lır. Duvara hangi model tersimat ya -
pılması arzu ediliyorsa o şeklin patro· 
nu, gene lastik bir kalıp üzerinde tahta 
saplı çatal gibi bir alete raptedilir. 
Sün~er nevinden bir lastik istenilen 
cins ve renkte bir boyaya batırılarak 

bu aletin öniine bağlanır. Bu şekli alan 
rule yukardan aşağıya doğru duvarın 
üzerinden yürütülerek istenilen tezyi
nat elde edilir. Duvara siirülen boya ku 

1 
ruduktan sonra üzerine hafif bir mum
lu mahlul püskürtülürse bilahare du
varların üzerinden bir süpürge geçir
mek suretiyle parlak bir satıh elde e
dilir. 

BAKIR DAMLAR: 
Bütün mimarların çok müşkülat çek

miş olmalarına rağmen henüz hallede
medikleri bir mesele de dam meselesi
dir. Kremit, asbesto ve çimento dam
ların her birinin kendine mahsus mah 
zurları vardır. Bunlardan maada son 
zamanlarda tatbikine başlanan bir usul 
daha vardır ki o da bakır damlardır. 

Bakırla kaplanan damlar kışın soğuğu 
ve rutubeti, yazın da sıcağı geçirmeme
leri itibariyle çok kullanışh ve diter 
maddelerden yapılan damlardan pek az 
daha pahalıdrı. İki buçuk santim kal•n
lı~ında bir tahta ile kaplanan çatının 
üzerine ince bakır levhalar yayılır, bun 
lar biribirlerine su sızmıyacak şekil

de raptedilir ve altlarındaki tahtaya 
çivilenir. Arzu edilirse bu levhaların 
uçları saçaklardan ileriye taşırılarak 

oluk vazifesini de görebilir. Bakır dam 
lar hava tesirlerine maruz kaldıktan 
sonra kırmızr renklerini kaybederler 
ve pek tatlı bir renk alırlar. Bu da bir 
evin güzelliğine ilave edilmiş olur. 

MODERN BİR MUTFAK: 
Modern bir mutfakta kapların yıka

nacağı yerli tekneler porselenden ya
prlmalr, akar sıcak ve soğuk su aynı 
muslukta birleşerek istenilen derecei 
hararette kullanılabilmeli. Ayrıca dar 
boğazlı şişeleri ve vazoları doldurmak 
için hususi bir musluk bulunmalı. Tek
nelerin suyunu boşaltmak için yerde 
ayakla müteharrik bir valf bulunmalı. 
Bu suretle teknelerin içindeki zencir
lerin işinize mani olmasından kurtul
muş olursunuz. Mutfakta bulunan do
laplarda hava delikleri açıJmalr. Mut
fak birçok sebeplerden dolayı en ha
vadar tutulması lazımgelen bir yerdir. 
Hemen her gün kullanacağınız zahire 
cam kavanozlar içinde raflara dizilme
li. Hususi şekilde yapılan kavanozlar 
kaşık, kepçe gibi şeylerin kullanılma
sına ve Üzerlerine etiket yapıştırılma
sına lüzum göstermez. 

RENKLER PSİKOLOJİSİ: 
Renklerin hissiyatrmrz üzerinde 

türlü tesirler yaptığı muhakaktır. Ba
zı renkler bize sükiJn ve istirahat ve
rir, heyecanımızı yatıştırır; buna mu
kabil bazıları da hissiyatımızr tahrik 
eder. arzularımızı ve heyecanımızı kam 
çtlar, pek gariptir ki bir şahıs üzerinde 
teskin edici kuvveti olan bir renk di
ğer bir şahsı heyecana sevkedebilir. 
Onun için evlerimizde renkleri intihap 
ederken bize normal bir hayat yaşata
bilecek en munis renkleri seçmeliyiz. 

GÜRÜLTÜ PSİKOLOJİSİ: 
Ev inşaatımızda nazarı itibare alaca

ğımız bir nokta da gürültü meselesidir. 
Bilhassa kalabalık iş muhitlerinde so
kak üstündeki binalarda yazın açık 
pencere ile çalışmak imkanı yoktur. 
Asrımızın iycabatından olarak bir bi
nada birkaç ikametgahın bulunmasr da· 
imi bir gürültünün bir taraftan diğer 
bir tarafa geçmesine mani olamıyor. 

Bunun yegane çaresi tavanları döşe

meyi ve duvarları ince bir asbesto lev
ha ile kaplamaktır. Bazı dere sazların
dan örme bir şekilde yapdan hasır kap
lamaların da sesin geçmesine mani ol
duğu görülüyor. 
GÜNEŞ BANYOSU İÇİN HOL: 
Modem bir ev için liizrm olan bir 

şey de güneş banyoları için bir holdur. 
Uzun geniş pencereleri olan bu holde 
şezlong üzerine uzanır ve vücudunu
zun istediğiniz kısmını güneşe arze
dersiniz. Güneş bulunmadığı zaman· 
larda bile semadan gelen ziyanın vü

cuda faydası vardır. 
İNZİVA ODASI: 

İnsanın haleti ruhiyesinde pek garip 
tecelliler vardır. Bunlardan biri de mi
zacın her gün değişebilen mahiyetidir. 
Bazan insan bir sineğin vızıltısını bile 
çekemiyecek kadar asabi ve neşesiz o
labilir. Bu gibi zamanlarda kim
senin yüzünü görmek, kimse ite 
görüşmek istemez. İşte böyle anlarda 
insan evinin içinde herke~ten tecerrüt 
edebileceği bir köşe arar. Bunun evel
den düşünüp evimizde sırf bu maksatla 
ayrı bir oda bulundurmalıyız. Bu oda· 
da tam bir inzivaya çekilen bir kimse 
birkaç saat sonra neşe içinde kendini 
gene ailesi arasında bulur. Bu gibi o· 
dalar birçok karı koca ve aile kavgala
rının geçimsizliklerin önünü alır. 

HAK1MlYETl M1LL1YE 23 BlRlNCITEŞRiN 1~:1 S.'' 

Ankara • 
verıı .. bir kazand 

Emlak ve Eytam Bank a•ının yeni ve zarıf bincm 

idare meclisi rei•i oda.ı 

Banka idare mecliıi odan 

Bolkonların iç taralından ıörünüfÜ 

Merkez müdürü odan 

Met hal ve hol 

'Bankanın methali 

ı1ankanın koridoru Muamelat holü 
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Kumbara bütün bir istikbaldir. 

......___-:-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aııkara Valiliğinden: 
1 Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesine almac~k. o-
~ 41 kalem alatı tıbbiye münakasaya konmuştur. 8 ıkın
tı !eşrin 934 perşembe günü saat on dörtte ihalesi yapıla
tag~ndan taliplerin şartnameyi görmek üzere hastahane
Ye, ıhale gününde teminatlariyle birlikte vilayet mübaya-
~misyonuna müracaatları. (3050) 8-4677 

l'Safıa Vekaletinden: 
be V ~kal et binasının 17 penceresine muktazi muhammen 

1 kdetı (1800) lira bulunan perde, tül ve komişeler paazr-
1 la nıübayaa edilecektir. 

15 Pazarhk 4. 11. 1934 tarihine müsadif pazar günü saat 
tak te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıla-

tır. 

\J kTaliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 135 liralık mub kat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine yatınldı
fa~a dair olan makbuz veya nümtınesine uygun ba_nka ke
bınıct mektubu ile beraber aynı gün ve saatta komısyonda 

unnıaları lazımdır. 
ltsl Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ve
.........;t Malzeme Müdürlüğ'ünden alabilir. (2927) 8-4602 

M .. h. 
~~ u ım ilan ,,,."'1;7-a"'Zı 

Donanma tecrübesi 
Cünıhuriyet bayramı için devairi resmiye, müesse- ~ 

•at \1e hususi evlerde yaptınlacak bilumum donanma 
tesisatının 28 ilk teşrin pazar günü akşamı saat 18.30 

~n 19 a kadar berayi tecrübe tamamen tenvir edilme
sıni rica ederiz. 

8-4751 Elektrik şirketi ~ 

lktısat Vekaletinde:; • 
ticr~uh~elif vilayetlerde münhal bulun~3:n ve a_Ylık maktu 
la tlerı 50 Hra ile 150 lira arasında degışen Tıcaret Oda: 
l!ı rı haşkatipliklerine yüksek İktısat ve Ticaret mektebı 
e~nl.an tayin olunacaktır. 

rek: alıplerin aşağıda yazılı suallere vazıh cevaplar vere· 

~ - İsim, tevellüt, adres. • 
be · - .Mektep ten hangi sene mezun olduğu, o vakıtten-

rı ne ıle iştigal ettiği. . . 3 - Okuyup yazabildiği ve konuştuğu ecncbı lısanlar. 
"uğ::- Ticaret mektebinden başka tahsili varsa neler ol-

i - ~~ktilo bilip bilmediği. 
\aı ~§rınıevelin yirmi beşinci gününe kadar İktısat Ve

etı hususi kal em müdürlüğüne tahriren müracaattan. 
.......... (2990) 8--46()5 

(dhıı{ Kazası 
Belediye Reisliğinden! 

Çubuk k . . . P 
tırı1a k azasının su ve yangın koruma ihtıyacı ıçın ya 
lrıetljca ahı yüz elli bir lira yetmiş beş kurut bedel kıy· 
liyle 2altı adet çeşme ve bir yangın havuzu kapalı zarf usu-
1.ta1~e 4·lQ.934 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. 

" tne k" • h · de tafsilat 
1 

arnllen Belediyeye ait olacaktır. Da a . zıya 
1!_isbeti ~ nıak ve bedeli muhammenin yüzde yedı buç~k 
lı bir b n e depozito akçesini yatırmak veya muteber mıl· 
"e her anka nıektubunu hamil bulunmak şartiyle her gün 
c;arşaınb:a~~ 5=ubuk Belediyesine münakasa _g&nü olan 

Rtinu saat 16 ya kadar müracaattan ılan olunur. 
(3023\ ~53 

HAKlMfYETl MILLIYE 

j Maliye Vekaieıinden: 
Şişe Nevi 
5000 75 gramlık zamk 

10000 125 ,, tt 

2000 250 " " 2000 500 
" 

,. 
19000 
10000 35 ,, İstanpa boyası 
Balada gösterildiği veçhile 19000 şişe yerli malı :zamk 

ile 10000 şişe keza yerli mah istanpa boyası satın alınmak 
üzere aleni münakasaya konulmustur. Şartnamesi merkez
de kırtasiye müdürlüğünden ve 1stanbu1'da Dolmabahçc
de kırtasiye deposundan alınacaktır. İymalathanesi olupta 
vcrmiye istekli olanların iki yüz doksan beş lira teminatı 
muvakkatcleriylc nümunelerini müstashiben 31 teşrinie
vel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te mer
kezde müteşekkil mübayaa komisyonuna miiracaat eyle-
melf"ri. (2884) 8-4509 

Savu~ Belediye Reisliğinden: 
Kazamız numara konma isi için saçtan ve numaralan

dırılmıs (20) santimetre uzunluğunda ve (15) santimetre 
genişliğinde (300) sokak numara levhası ile (8) santimet
re genişliğinde ve (10) santimetre uzunluğunda (5700) ev 
numara levhası alınacaktır. 9-10-934 gününden itibaren 
(20) ~n icin açık eksiltmeğ'e konulmuştur. İsteklilerin 
şartnameyi anlamak üzere Savur Belediye Reisliö-ine da-
nıSIJması itan olnnnr (3025) 8-4655 b 

Anliara Fırli. Karal"gahında Topçu 
A1avı Sa. A., l(o. Riyasetinden~ 

2200 kilo samanın yapılan ikinci münakaı:;asmda ta
lip cıkmadığmdan 25. 10. 934 saat 11,5 tehir edilmiştir. 
Taliplerin muvakkat teminatlariyle birlikte Fırka karar
gahındaki komisyonumuza müracaattan llan olunur. 

(4004) 8--4748 

Mektepler Alım Satım 
Komisyonundan: 

İsmetpaşa Kız Enstitüsü pansiyonu ile Muallim kıs
mının Et, Ekmek, Meyva, Sebze ve bilumum erzakı için 
verilen fiatlar muvafık görülmediğinden münakasa müd
deti bir hafta temdit edilmiştir. 

Talipler 25-10-934 perşembe günü saat üçte depozit ak .. 
çeleriy1e beraber Mektepler Muhasebeciliğindeki komis-
yona müracaatları. (3117) 8--4768 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüifinden: 

Yeğenbey maliye şubesinin 109 lira 75 kuruş bedeli 
.Keşifli tadilat münakasası 27-10-934 cumartesi günü saat 
ıs te icra edilecektir. Taliplerin müracaatları. (4010) 

8--4763 

Gümrük l\luhaf aza Umum 
l(umandanlıjh İstanbul Satın 

\.ima Komisyonundan: 
1 - l'stanbul Gümrük binaları tarasalanmn tamın 

1-11-934 perşembe günü saat on dörtte pazarlıkla eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün komisyondan alınabi
lir. 

3 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan yedi 
yüz yetmiş bir liralık vezne makbuzu veya banka kefalet
nameleriyle beıti zamanda komisyona gelmeleri. (6830) 

8--4761 

Ankara Valili~nden: 
Yatı mektepleriyle ilk mekteplere pazarlıkla kitap alı

nacaktır. İsteklilerin listeleri görmek için her gün Maarif 
Müdürlüğüne ve otuz yedi buçuk lira muvakkat teminatla
rnn Muhasebei Hususiyeveznesine yatırarak makbuzla
riyte 25-1~934 saat on beşte vilayet daimi encümenine 
müracaatları. (3116) 8--4767 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartımanm 2 inci kapısının ı. 2, 4, 7, 8 

No. 1ı ve altışar odalı daireleri 2 inci teşrin 934 iptidasın
dan 1 inci teşrin 935 sonuna kadar bir sene müddetle kira
ya verilmek üzere 22-10-934 tarihinden itibaren 1 O gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 1-11-934 cu
martesi günü saat on beştedir. Tafsilatlı ilanları daire ile 
Belediye ilan tahtalarına yapı~tınlmıştır. Talip olanların 
Evkaf Müdürivetine müracaatları. (3118) 8--4769 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığından: 

Edime Jandarma Mektebinin ''9000,, lira bedeli keşfi 
ile tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren 
(20) gün mUddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Münakasaya iştirak edeceklerin ıcraiti anlamak üzere 
Nafıa BaşmUhendisliğine ve münakasaya iştirak için de 
27-10-934 cumartesi g6nil saat "10,, da ::dime Merkez Mal
mildürlüğünde toplanacak komisvona müracaattan ilan 
Glunur. (64m) 8--4495 

SAYJFA 7 

1 r- • Halk iş idarehanesi --
El~ Adliye sarayı ca.1desinde &hkp;ızarı meydan • 
• lığında polis noktası kar!'ısı. 

1 TELEFON: 2037 

1 cfer nevi bono, emtia ve emlak a1 ım. satımı ve 
idaresi, devairde iş takihi, ya7.t ve tercüme ve buna 
benzer halk işl'!ri icin çatışan Ankaram1.,.1•1 ~ayam iti-
mat ve eski hir miies~esesidir. R 4322 

Diyaııet işleri Iteisliğllıden: 
Diyanet İşleri Reisliği hademeleri icin yapılacak 9 ta· 

kım elbisenin ihalei katiyesi 3 İkinci teşrin p27.artesi g~
nü saat 14 te riyaset merkezinde icra cd1kce""ir:,den m~
nakasa şeraitini görmek üzere Levazım Memurluguna mu-
racaatlan. (3024) 8- 4641 

r----ıı;--~ı 
l Muhterem halkımızm ehemmiyetle! 

1 nazarı dikkatlerine: 1 
1 1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracağmız do ı 
~ nanma tesisatını ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti 
1 fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek -
1 trikçilere yaptınnız. 
~ 2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke· 
5 . 1 timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene ~ttt· 
li riniz. 

1 
3 - Donanma tesisatının es:ıs tesisatımzdan ve 

muaddidinizin tahammülünden fazla olup olmadığını 
_ elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve -1 riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebi~elim. . 
== Aksi takdirde büyük arızalara, dolayts1le şehnn 

1 cadde ve büyük kısrmlarmm karanlıkta ka1masma se
bebiyet verebilirsiniz. 

1 
Tehlike ve arızalardan sakımnn. 

'-~~~!!!.~_{i~eti 
Üibsat Vel{filctinden: 

Balıkesir vilayetinin Edremit ka.zasının ~a~ıç'!yır_ kar.t 
yesinde kain olup 18. 6. 934 tarihli kararname ıle ıı:'tıyazı 
merhum Şevket Bey zevcesi Onzile Ha?ım.la lsmaıl Hak .. 
kı Bey uhdelerine ihale kılınmış olan sımlı kurşu~ ın?de .. 
ninin tarihi tebliğden iytibarcn altı ay ~z~fmda ımt.ıyaz 
harcını iyta ve mukavele ve şartnamelerı bı~esale ~e bıl.ve-ı 
kale imza ve imtiyaz kararnamesi alınmadı~ı ta.kd&rde ım .. 
tiyazı mezburun feshedileceğine dair maadın nızamnarı;e· 
sinin 49 uncu maddesinin son fıkrasına tevfikan yazılan ıh .. 
tamameler mumaileyhimanm gösterdikle~i a~reslerde 
bulunamadığından ahkamı umumiyeye tevf ıkan ılan olu~ 
nur. (3121) 8--4779 

~ ..... '!'«"M~~ ....... l'"'···i""'..,;.~~'!IW.~ ~~~~ ~ ;a;: 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastahklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin ~ 
bronfitler He göğüs nea:lelcrini katiyen geçirdiği gibi ncles darlı 
ğma da çok faydası vardır. 

TC!JQ KiY.~ 

llRAAT 
BANKASI 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

ı4 TAKIM ELBİSE ) 
14 ADET KASKET ) 

4 ADET KÜRK İÇİ ) 27-10-934 
14 ÇİFT FOTİN ) 
14 ÇİFT DOLAK ) 

47 KALEM ECZA VE AL.ATI SIHHİYE) 27-10-934 
Yukardaki malzeme ayn ayn pazarlık suretiyle 27-10-

D34 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. (3074) 8-4727 

StR KADRAK TEZGAH 
BİR TON GRAFİT 

25.10.1934 
25.10.1934 
25.10.1934 5 ADET SU SAATİ 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretile 25.10. 
tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
rin teminat ile müracaatları. (3094) 8-4 734 

500 GRAM PİLATİN TEL 

Yukardaki malzeme aleni 
tnünakasa suretiyle 12-11· 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip
lerin şartname için her gün 
liğleden sonra münakasaya 
girmek için de o gün temi
nat (ve teklifat) ile müra-
caattan (~076) 8-4726 

1 Ank:a ~ı•lcı~~;e~:ğ~·· 
ilanları. 1 
İLAN 

Yenişehirde 1084 üncü a
aada ı parsel numaralı ar
sada ada fazlası olan 25 
metre murabbaı arsa yirmi 
gün müddetle ve aleni su
rette müzayedeye konul
muştur. Taliplerin 17 teşri
nisani 934 cumartesi günü 
saat on buçukta ijelediye 
Encümerıine müra<> .atlan. 

(3031) 8--4659 

Dt>\' leı flcmiryollan U · 
mum Miitliirlüğii Mtm 

alma komisyonu ilanlan 

f LAN 

469,831 M3 çam kereste
nin münakasası f eshedil
miştir. İşbu kereste pazar
lıkla alınacaktır. Pazarlık 
1-XI-934 perşembe gunu 
saat 16 da idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat 
için Ankara'da malzeme da
iresine ve İstanbul'da Hay
darpaşa mağazasına müra
caat edilmesi. (3062) 

8-4728 
İLAN 

Bakır izole tel, kordon 
tef, minyon duy ve ampul -
den ibaret 7 kalem elektrik 
malezmesi ile 500 Kg. şeker 
alınacaktır, taliplerin daha 
fazla malilmat ve pazarlığa 
iştirak için 25. 1 O. 934 per
ıembe günü saat 10 da ma
ğazaya müracaatları. 

(3129) 8--4781 

ZAYi 
!28 senesinde İzmir İdadisin

den aldığım ıehadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski
lfnin hükmü yoktur. 

İzmir İdadisinden mezun 
Musa Kazım oğlu Mehmet 
8-4773 Kasım 

Satılık çiftlik yeri 
Ankarada Keçiören Et · 

likpalas arkasında Ovacık 
çiftliği denilen tapulu 7000 
tiönüm arazi satılıktır. Ga • 
zetenin ilan memuruna mil -
racaat. 8-4 759 

ZAYi 
relgaz damgalı 2234 ita 2285 

No. lu tahsil makbuzumu kay
bettim. Bulanların Telgaz satış ma 
fazasına getirmeleri aksi takdir· 
de işlenmemiş olan 2265 ita 
2285 No. ların hükmü yoktur. 

Telgu Akvizetörü 
Abdurrahman 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

5.12.1934 tarihind müna
kasa ile alınacağı ilan edi -
len 17 kalem elektrik mal -
zemesi 17 kalem olmayıp 
taliplerine verilen şartna -
meler ve listelerinde yazılı 
olduğu üzere 41 kalem oldu. 
ğu ilan olunur. (3073) 

8---4710 

Milli Mfülafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

CAG 

Eksiltme gününde bir a
det Aktif kömür acağına is
tekli çıkmamıştır. Ü zerine 
bırakılması 27-10-934 saat 
14 tedir. İsteklilerin bağlılı
ğı görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve eksiltmi
ye gireceklerin belli gün ve 
saatinde M. M. V. satınal
ma komisyonuna müracaat-
ları. (3115) 4764 
ır;z;~~""",_,!0.'1!1~1 

~ 

İLAN ~: 
cumhuriyet bayramı do -

nanma tesisatının kesreti do- F. 

layısile evlere elektrik rap- '
tı r,ıerinin bu ayın yirmi i - \ 

kinci gününden itibaren ay 
~ sonuna kadar yapılamryaca-

ğı ilan olunur. 

Elektrik şirketi : 

ANKARA ASLiYE BiRİNCi 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

lstanbul'da Aksarayda Çakır 
ağa mahallesinde tramvay mev
kifi caddeıinde 32 No. lu Hayri
ye hanımın hanesinde Salih kızı 
Şerife Hanıma: 

Kocanız Ankarada Yaman şirke 
ti merkez muhaıebedsi İhsan B. 
tarafından aleyhinize açılan bo
sanma davası üzerine ikametgi- ' 
hmızın meçhul bulunmasından 
naşi dava arzuhalı ve davetiye 
ilanen tebtiğat ifa edilmek sure
tiyle muamelesi ikmal ediler~k 

yevmi tahkik olarak tayin otu
r.an 18-10-934 pertembe günü 
saat 10 da mahkemeye gelmedi· 
ğinizden hakkınızda gıyap kararı 
tebliğine ve işbu gıyap kar~n

nın ilanen tebtiğat ifasına karar 
'lerilmiı ve yevmi tahkik olarak 
tayin olunan 4-11-934 pazar gü
nü saat ıo da tahkikatta hazır 

bulunmanız ve yahut musaddılk 
bir vekil göndermeniz aksi tak· 
.tirde gıyabınıza tahkikata de
vam olunacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

8-4777 

ı · lşyçi :::::-;" 
~ Matbaamız makine- ....= 

§ terinde çalışmak için 1§ 
Iİ iki kağıt verici alınacak- 1 

tır. Bu işte çalışmış ol- ı 
mak sarttır. 

1 Hakimiyeti Milliye 1 
ı ı ı asmmımım• 1111 ıaa:as :wli 

HAKİMİYETİ M1LL1YF.. 23 BIRINCITEŞRIN 1934 SALJ. 

ANKARA BIRINC[ SULH 

HUKUK HAKIMLICINDEN: 
Ankara'da meclis karşısında 

eski İş Bankasımn bulunduğu bi
nada müteahhit Fethi Beyin ya
nında katip Kadri Efendiye: 

Müddei Ankara'da Atıfbey 
m2hallesinde aşçı Necati Bey ta
rafından aleyhinize açılmış ohın 

Ankara birinci sulh hukuk mah
kemesindeki 41 liranın tahsili 
hnkkındaki alacak davasında 
müddei tarafından namınıza çı· 
k:tnlan davetiye üzerine mahke
menin muallak bulunduğu 22-10-
934 tarihinde hazır bulunmadığı
nız gibi davetiye zahrındaki mü-
1:.aşirin mcşruhatmdan adresinizi 
değiştirmiş olduğunuz anlaşılma
sma ve müddeinin ilanen tebli
ğat icrasını istemesine ve mah
kemece de hukuk usulü muha
lrcmeleri K. nun 141 inci madde
si mucibince ilanen tehliğat ic
ıasına karar verilmiş olduğun

dan bermucibi karar muhakeme· 
nin talik edildiği 2R-1 1-934 tari
blnde saat 9,5 da Ankara birin
ci sulh hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmanız ilanen tebliğ olu-
nur. 8-4771 

ANKARA BiRiNCi SULH 
HUKUK HAKIMUCINDEN: 

Ankara telgrafhanesinde tel
graf muhabere sevk memuru Vf' 

halen ikametgahı meçhul Nev;ı:at 
Rey. MUddei Ankara istasiyonun 
da Ziraat Bankası buğday amba
n!lda Necati Bey tarafından aley 
hinize açmış olduğu alacak dava
sının muhakemesi sırasında: na
mınıza 23·6·934 tarihinde dave
tiye çıkarılmış ve yevmi mczkfır
da mahkemede hazır bulunma
nız için gönderilen davetiye ika
metgahınızın meçhul olduğun

dan tebliğ edilememiş ve müddei 
tcbliğatın ilanen yapılmasını is

temesi üzerine mahkemece de 
bu suretle karar verilmiş ve hu
kuk usulü muhakemeleri K. nun 
141 inci maddesine tevfikan bir 
ay müddetle ilanen tebliğat ic
rasına karar verilmiş olduğun

dan bermucibi karar ve bizzat 
veya bilvekale 28-11-934 saat 
9.30 da Ankara birinci sulh hu
kuk mahkemesinde hazır bulun
manız ilanen tebliğ olunur. 

8-4772 

Hususi ders 
~ İlk sınıf tan lisenin son 
Flc;mıfma kadar muktedir 
~~muallimler tarafından 
~ b'" . . f' 'k ta ııye, rıyazıye, ızı -
:ı kimya ve diğer içtimai 
~ dersler mükemmel bir 
~ ~ekilde verilecektir. 
~ Çocuklarını düşünen 
~ ına ve babalar bu fırsa
,. tı kaçırmamalıdır. 

, Seraiti anlamak isti-
• ,.lf ve~ler 15 gün içinde (G) 
.,~rumuzu ile mektupla 
~~-natbaamıza bildirmele
\ri il:ın olunur. 8-4770 

ANKARA BiRiNCi iCRA 
MEMURLUCUNDAN: 

SATIŞ lLANI 
Mahcuz olup satışı takarrür e

dt-n çini soba, barometre, volis
pit ve dolap 24-10-934 çarşamba 
"günü saat 15 te Belediye satıı 
salonunda birinci artırması yapı
lacak satış tutan takdiri kıyme
tınin % 7 5 ini bulmadığı takdir
de 27-10-934 cumartesi günü sa
at 15 te aynı mahalde ihalei 
katiyesi icra olunacağından ta· 
tiplerin memura müracaatları. 

8-4774 

lmtiyu ıahibi ve Batmu 
tıarriri FAl.[H RlfKl. 

Umumi netriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAl 
-~ Ç'ankırı caddesi civarında 

Hakımıvetı Milliye Matbaa 
unda P,asılmıştrr. 

ANKARA BiRiNCi SULH 
HUKUK HAKIMLICINDEN: 

Ziraat Bankası idare meclisi 
azasından İhsan Abidin Bey ta· 
rafından 24-5-934 tarihinde veri
len bir arzuhal ite Maliye Velca· 
!eti tarafından çıkarılan A terti· 
bi ikramiyeli % 5 faizli 1933 da
hili istikraz tahvillerinden beheri 
20 lira kıymetinde satın almış ot 
duğu sekiz adedinin makamına 

kaim olmak üezre ita olunan 
fı9258, 89266, 89269, 8927 5, 
89283, 89256, 89247, 89238 No. 
lu muvakkat makbuzları zayi et
mi~ olduğundan mezkQr mak
buzlar mucibince hiç kimseye te
diyat yapılmaması için karar ve
rilerek Cümhuriyet Merkez Ban
kasına tebliği talep olunmuş ve 
mahkemece 24-5-934 tarihinde 
ticaret kanununun 436 ıncı mad
desi mucibince vukarda numarala 
rı yazılr muvakkat makbuzlarla 
hiç kimseye tcdiyat yapılmama
sına karar verilmistir. Bu defa 
gene İhsan Abidin Bey tarafın
ddn 3-10-934 tarihinde verilen 
bir arzuhal ile mezkQr makbuz
ları bulduğu için evelki kararın 

rt>fi talep olunmuş ve mahkeme
ye davet olunan müddeinin elin
de kaybolup bilahare bulunduğu 
iddia olunan yukarda numarala
rı yazılı sekiz adet muvakkat 
makbuzun mevcut olduğu görül
müş kaybolunduğu iddia olunup· 
ta bilahare bulunduğu anlaşılan 
sekiz adet muvakkat makbuzlar 
h1kkında evelce verilen ademi tt> 

diye kararının ticaret K. nun 
436 ıncı maddesince kaldırılma· 

Eina ve bu kararın kaldmldığınrn 
gazete ile ilanına ve cümhuriyet 
Merkez bankasna müzekkere ile 
bildirilmesine 14-10-934 tarihin
de karar verildiği ilan olunur. 

8-4766 

Kiralık daire 
~ 

ı Yenişehirde Kocate-
~lf pede bir evin üç oda, 
~lf banyo, mutfaklı mvsta . 
:tc kil bir dairesi mobilyeli ,,. 
~lf olarak kiralıktır 1275 nu- ,~ 

maraya telefon ediniz. 
8-4755 

~ am~ı.-m,..,•m:-..-•ıa 

ACELE 
Kiralık oda aranıyor. Te

miz bir aile yanı tercih olu
nur. Posta kutusu 51 No. ya 
yazılması. 

1 Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları f 
İLAN 

Aşağ·ıda cins ve miktarı ve ihale günleri ve saatleri y:ı· 
zıh 4 kalem erzakm kapalı zarf usuliyle münakasaya k~· 
nulmuştur. Talipleri teklif mektuplariyle beraber temı • 
natlarım belli saatten evet Garp Hudut Liva Kıım~ndan • 
lrğı satmaJma komisyonuna müracaatlarr. (3124) 
Un 270000 12/ 11 / 934 pazartesi saat 15 te 
Un 270000 15/ 11/934 ,, ,, 15 te 
Sığır eti 675000 15/11/ 934 ,, ,, 15 te 
Sığır eti 675000 15/ 11/ 934 ,, ,, 15 te 

iLAN 

fekirdağı kıtatmm ıhtt· 
acı için e11i bin kilo bulgur 
24.10.1934 çarşamba günü sa· 
at on beste acık münakasa 
ile ihale~i yapılacaktır. Sart 
namesini görmek istivenle· 
rin hergün talip1erin ne be11i 
saatten evel Tekirdağ Fırka 
satm alma komisyonuna mü
racaatları. (285 l) 8-4399 

lLAN 

Kolordu merkez ve Eski
sehir hava hirllkleri icin 
3~0000 kilo kilihJc maden 
kömürii 25-10·934 perşembe 
g-ün ii saat 15 te kana h zarf
la alrn:ır.aktır. Sartnamesini 
göreceklerin her giin talip-
lerin de he11i saatten evel 
tekliflerini Eskişehirde kol
ordu satmalma komisyonu
na vermeleri. (2788) 

8-4337 

8-4780 

LAN 
Bin liralık samana pa • 

z~rlrk günii ta1ip cıkmamıt 
tır. Pazarluh 24. l O. 934 car
~nmba günü ~cıat 14 te ya • 
m1acaktrr. Sartnamesinİ 
görmek üzere · her gün ve 
pazarlığa istirak icin de 
vaktinde teminatlariyle he
raher Ankara Levazım A • 
mirliğ'i satmalma komisy<>" 
nuna e-elmelerL (3095) 

8- 4738 
lLAN 

29,500 kilo sade yağ ka· 
pah .zarf usuliyle ihalesi 
ı ~-11-934 pazartesi gün il sa
at 15 te yapılacağından şart 
namesini görmek istiyenlet 
Ankara Lv. Amirliği satın
alma komisyonuna müraca· 
2tlan taliplerin de belli sa
atten evel teminat ve teklif 
mektuplan ile beraber Js
parta'da Fırka satınatına 
komisyonuna müracaatları. 

(4000) 8-4762 

Anliara Umumi Hapishane 
l\lüdürlüğünden: 

Ankara Umumi Hapishanesinin 934 senesi ihtiyacı için 
(68) kalem mualice yirmi gün müddetle acık münakasaya 
konulmuştur. Bedeli muhammenesi (410) liradır. Taliple
rin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesiyle yeVml 
ihale olan 3.11.934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
{15) te Vilayette müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
mualecenin cins ve evsafını ve şeraiti anlamak üzere C~ 
beci'de umumi hapishane müdürlüğüne müracaattan naıı 
olunur. (2951) 8-4572 

HIH" RZ IA Müjde 
İstanbulda meşhur kadın 

ŞAPKACISI MADAM ZOE 

Parisin en son şapka modellerini Ankara Palasta 
teşhir etmektedir. 8-4778 

ıaammr 1m•a:mı:mı11mıa111 

HAV ACILIK VE SPOR 
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129 UNCU SAYISI ÇIKT1 

-İÇİNDEKİLER-
- Hava muharebelerine karşı Pierre Coı 

- Londra - Mel bum yarışını kim kazanacak? 
Orhan Haydar 

- Bugünün çok çabuk uçan tayyareleri 
- Uyku uyutan yeni bir zehirli gaz daha 
- Her genç tayyareci olabilir 
- En iyi arkadaş 
- 30 ağustos intibalan 
- Ehliyet ve liyakat meselesi 
- Erguvanın hikayesi 
- Grup birinciliklerinde Çankaya 
- Çankaya kaptanı ile bir mülakat 

HammelJ 

il yal 
Server Ziya 

- Ankara Bisiklet şampiyonluğu Kemal CelaT 
- Balkan Güreş şampiyonlue-u 
- Amerika kupası 
-Sinema 

1 
1 SİNEMALAR 

YENi 1 
Bugün, bu gece 

Meşhur Tenor Herbert Ernst Groh 
tarafından temsil edilen: 
AŞKIN SESİ 

Almanca sözlil fevkal!de güzel sahne
leri havi bUyük operet. 

Ayrıca: Mikimavs futbolcu 

1 
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