
~EŞtNct YIL. No: 4761 

Giindelik 

OTORiTE NEDİR? 

1 l Son zamanlarda bütün mil-
~ erde devlet ve hükUmet oto
ııte · 
h 1.

11 ınevzuu baslıca bir mesele a • . 
k!nt alınıştır. Topluluk bayatı 

; .: ~deliğini kaybettikçe, ıiya-
. e ıktısadi buhran devlet meka-

btzınası d · .. b"" "k kü .. n a yerme gore uyu , 
çuk arızalar doğurdukça, mev

ZUun ehemmiyeti daha ziyade 
~~a!rt~dır: Ancak büt~n. iktı~
t Ve ıctımaı formüller gıbı oton
lıe lbefhurnu üzerinde de fikirler 
l ~nü~ birlesmit değildir. Ve onun 
tçı~dır ki, her memlekete göre o-

dorıtenin rnanaıı •ekli, hududu 
e""· ' ~ 

Rlfmekte ve buna ait olarak alı-
nan tedbirler muhtelif mahiyetler 
llt?etrnekt d' e ır. 

I Fransa'da da son günlerde dev· 
I e: ~~ ~ükumet otoritesinin tesisi 
! l?ıınun mesP-lesi olmuştur. Fran 
~ı= ~.a~vekili M. Dumerg, radyo
b hutun frf\mnzlara hitap ederek 
. u hususta düşündüğü tedbirleri 
~~~h etmiş ve ötedenberi otorite 

e ırnesinden kuskulanan bir kı
sı~ fransız h1'lkını fngiltere'yi 
~ııal P.Östererek tenvire çalışmış
il'. Mütareke kabinesinin ,efini, 
:•aıen kendine itimat gösteren 
bansızlar tasvip etmekle bera
~~· bu miitareke dı§ında kalıp da 

~~şterek bir cephe teşkil eyliyr · ı 
d ıger bir kısmı fransızlar otorite 
jvasından telaşa düşmüsler ve 

~ ~nacak tedbirlere karşı durmak 
~~ın Rİmdiden harekete sıeçmişler
ır. Otorite mevzuu Fransa'da 

Herakh bir safhaya girmiştir. 
. drhalde bundan sonraki siyasi 

cı a.Uer mühim bir niıbette ola
radk bu mesele etrafında inkişaf 
e ecektir. 

) b~avanın mahiyetini eyice anh-
a ılrnek için devlet ve hükfunet 

:efhumlarma niıbetle otoritenin 
t.ne klduğunu da vuzuhla tesbit et
L. e ~anıreti vardır. Şu noktada 
~ç hır milletin, hiç bir ferdin iti
la 21 Yoktur: Devlet ve hükUmet 
f'~umt menfaatin vekili ve müda
ı 11 sıfatiyle kararlarını yürütebi
becek lnıdreti haiz bulunmalıdır. 
ıc;:, tiiphesiz devlet ve hükUnietin 
CI VVet sahibi olmasını iycap e
tı eku Onun İçin otoritenin ilk sar
~ nettir. Fakat ku:vvet nedir? 
h Uvvetin de nevileri vardır ve 
.;, u nevil~re göre kuvvetin de;ece
Madd~kh, mahiyeti değisebilir. 
a . . l kuvvet, manevi kuvvet, 
h~~~ı kuvvet, devamlı kuvvet, 
\'et~ kuvvet, parçalanmış kuv
" ... t" ~~ o.lmadığı gibi süngü kuv· ... ı, ,,n .. ku . . ku • 
lco k · '1 vvetı, ıevgı vvetı, 
Ot.r ? kuvveti de aynı olamaz. 
it'· orıte hakkında doğru bir hü
.:~ \'erebilmek için her şeyden 
•in: dnun bu kuvvetlerde hangi
iı ayandı5hnı veya dayanaca-
nı anlarnak lizımgelir 

liiç .. h . 
en . •up e voktur ki, milletçe 

~•Yade ·ı · d I\ ile k •evı en, en zıya e say-
bırnd arşılanan ve devam bakı· 
ot0 ... tan en çok teminat arzeden 

·• e .. lk .. ku Olorited~ı u vvetine dayanan 
"'en h" ır. Otorite yalnız muay~ 
1 ır ·· • lb.addi b ~urnrenın menfaati icin 
~ ır kuvvete dayanmakla 

cut bulrn k . 
Zaıı 1 a ıaterae, tam ve arı-
la b~I 0 arak ne doğar, ne de doğ
da111~ e Yaşar·· Ancak her vatan
kü h. nzasını kazanarak milli ül
hıille~z'!'!tine giren otoritedir ki 
ha"lıca.•~::,~~ yaratıcı faaliyetin 
Yalnız . 11•lı olur, ve devamı icin 
lcuvvet lnj i hl\kimiyet esasından 
loritea kı:r •. Hakiki bir devlet o
.trıuade; • J:1"'k yalnız bir kuvvet 
g"ce l'llttİ' &iletmek değildir. ilk 
tiill Yata ~ ve devlet itlerinde bti
da t0p) " .. ı!ln bir bayrak altm-
lc'-iNi ~~ülkü, bir fikir ha-
cla- _.. edi'- ---""d" ki 

- IOftra hm.A-___ ~ı il' , OD• 
lca~ ~ otoriteli de 

~et alarak 1118'-

• • • • 
BAKIM 

Rer~ün sabahlan Ankarada çıkar 

• 24 
Birinci teşrin 

1934 

ÇARŞAMBA 

Her }'erde 5 kuruş 

Blylk Millet Meclisi bagin toplanıyor 

Gazi Hazretleri dün M. Karahanı kabul etti 

Tevfik Rüştü Bey mecliste 
ya~iyeti izah edecek 

. " 
sıyası 

Büyük Mület Meclisi bugün Ka
zım PQJa Hazretlerinin reüliğin
de toplanacaktır. Aldığımız ha-

Gazi Hz. İstanbul 
üniversitesine f o

toğrafilerini ar
mağan ettiler 

Ankara, 23 (A.A.) - Reisicümhur 
Hazretleri lstanbul üniversitesine imza· 
lı fotoğrafilerini armağan buyurmuş(ar -
dil'. Üniversite Rektörü Cemil Bey bu 
lütuflarından dolayı lstanbul üniversite
sinin minnetlerini ve büyük saygılarını 
mÜ§arileyh Hazretlerine arzetmi§tir. 

İptidai deniz kon
feransı toplandı 
Londra, 23 (A.A.) - iptidai deniz 

konferansının ilk toplantısı bu sabah İn
giliz ve japon murahhasları arasında ak· 
tedilmiıtir. Bu toplantıdan sonra gazete
lere a,ağıdaki tebliğ verilmiıtir: 

« Japon ve İngiliz murahbaslan ara
smda ilk içtima bu sabah Baıvekalette 
aktolunmuı ve deniz silahlarmın ileride 
tahdidi hususunda umumi mahiyette 
noktai nazar teıltisi yapılmııtır. Japon 
murahhaslannın amerikan murahbM
lariyle de görüımeai tekarrur etmiıtir. 
İngiliz ve japon murahhaslan 26 t~ri
ni evelde yeni bir toplanb yapacaklardır. 

Rıı sabahki içtimada İngiltere namı
na Batvekil M. Makdonalt, Hariciye Na 
zırı M. Saymen ve Bahriye Nazın, Ja -
ponya namına da japon sefiri ile Amiral 
Y amomota hazır bulunmuşlardır. Her 
iki tarafın resmi mümessillerine bir çok 
fen mÜfQvirleri refakat etmekte idi. 

Japonlar umumi ~yet
te izahat verdiler. 

Londra, 23 (A.A.) - Bu sabahki 
deniz konferansı toplantısında japon 
murahhasları sarih ve müsbet vesikalar 
vermeksizin proğramlan hakkında umu
mi mahiyette izahatta bulunmuı olmak
la beraber İngiliz ve japon noktai nazar
lan arasında büyük bir fark olduğu gö
rülmüştür. Zira İngiliz murahhasları mü 
him itirazlarda bulunmuşlar ve toplantı
nın akabinde İngiliz nazırlan başvekil 
tarafnıdan İçtimaa davet olunmutlardır. 
Bı· içtimaa İmparatorluk müdaEaa komi
tesi azası da İştirak etmiştir. 

Şampiyona maçları 
Bursa, 23 (A.A.) - Türkiye ıampi

yonası için çekilen kurada Ankara lstan
bul'a ve lzmir lsparta'ya düımüıtür. 
Maçlara yann (bugün) baılanacaktır. 

Futbol grup birincileri 
Bursa da 

Bura&, 23 (A.A.) - Memleket birin
ciliği için Ankara, lzmir ve ~ama~n 
grup birincileri ıehrimize gelmıılerdir. 
Bugün gençler Gazi heykeline bir çelenk 

koydular. 

terek gayeye doğru ileri hareke • 
tinde hiç bir engel ile kartdatma
ım.. Bu da ıu demektir& Hilkt
met otoritesi, hakiki man•ai1le 
ancak millet otoritesidir. 

ZEKi MESUT 

bere göre bu toplantıda Hariciye 
Vekili T evlik Rüıtü Bey aiycui · 
vaziyet etrafında izahat verecek
tir. 

Yugoslav kabinesi 
teşekkül etti 

Belgrat, 23 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Uzunoviç kabinesi ıu suretle 
te§ekkül etmiıtir: 

Baıvekil: M. Uzunoviç, Hariciye: 
M. Y evtiç, Harbiye ve Bahriye: Ceneral 
Zivkoviç, Dahiliye: M. Laziç, Nafta: 
M. Srkulj, Maliye: M. Georgeviç, Maa
rif: M. Kumenkoviç, Orman ve maden
ler: M. Ulmanski, Adliye: M. Maksima. 
viç, Beden terbiyesi: M. Ancelinoviç. 
Ziraat: M. Kojiç, içtimai basiret: M. No 
vak, Ticaret ve sanayi: M. Demetroviç, 
Münakalat: M. Kuzmanoviç. 

Kabineye memur nazırlar: Sabık bat
vekil M. Marinkoviç ile keza sabık bat
vekil M. Srehkiç 

Yeni kabinede bir tek nazır 
değişmi~tir 

Belgra.d, 33 (A,A.) - Yeni kabine
de eskisinden, sabık diktatör Jivkovi
ç'in harbiyenezaretinde ceneral Stoya· 
noviç'in yerine geçmesinden başka 

fark yoktur. 

Londra · Melburn 
lıava yarışı 

Bir tayyare daha düştü, 
içindekiler yandı. 

Londra, 23 ( A.A.) - Londra • Mel
burn yarııma iıtirak etmiı olan Gillman 
ve Beneı'in tayyaresi dün sabah Poten
ta eyaleti dahilinde Palazzaa Angervasio 
da düıerek pa.rçalanmııtır, Tayyare atet 
almıı ve içindekiler kömür haline gel • 
miıtir. Tayyarede iki tayyareciclen bat
ka kimse yoktu. Cillman, Atina'ya git
mek üzere Londra'dan hareket etmişti. 

Londra, 23 (A.A.) - Tayyareci 
Turner ile Pangborn, Port Darvine ka
dar merhaleıiz bir uçuı yapmak üzere 
dün saat 16.27 de Singapur'dan hareket 

(Sonu 2. inci •ayılada) 

Tevfik Rüştü Bey 
Ankarava geldi 
Müteveffa Y u

soslavya Kıralı 
Aleksandr Haz • 
retlerinin cenaze 
merasiminde bu .. 
lunan heyetimiz 
reisi olarak Bel • 
grat'a gitmit olan 
Hariciye Vekili • 
timiz Tevfik Rüt· 
tü Bey dünkü 
ekispresle tehri • 
mize dönmütt Bü 
yük Millet Mecli
si Reisi Kizım n 
Baıvekil 1 ı m e t 
Pqalar Hazera • 
tiyle v ekilı.l • 
miz, mehuılan. 

am•enkAJedet ...... ...,.... 

M. Karahanın kabulünde Hariciye 
Vekilimiz de llulundu 

Sovyet Ruıya'nın yeni büyük 
elçiıi Karahan cenapları dün ıa
bah tehrimize gelmit ve karıılan
mıtbr. Karahan cenapları öyle
den sonra Çankaya köılriinde mu· 
tat merasimle Reiaicümhur Ha:a-

retlerine itimatnamesinl takdim 
etmiıtir. 

·Karahan cenaplarının Reiıi· 
cümhur Hazretleri tarafmdan ka
bulleri esnumda Hariciye Vekili 
Tevfik Rüttü Bey de hazır bu
lunmuıtur. 

Sovyet Rusyanıa yeal Ankara bDyQk elçisi KımılJan Cenapları Çukqad• 

Okurlarımız ara
sında öz türkçe 
müsabakamız 
Hakimiyeti Milliye bugün· 

den itibaren birinci sayfanın 

son sütununda öz türkçe yazı
lar basacaktır. Bu sütun için 
okurlarımız arasında müka
fatlı müsabaka açıyoruz. Her 
ay sonunda en eyi muvaffak 
olanlardan beş ki,iye yazı 

bütçemizden mükafat verece
ceğiz. Yazılarda arryacağımız 
vasıflar şunlardır: 

1 - Yazılar siyasi, içtimai, 
iktısadi veya edebi bir değer
de olacaktn-. Yani yalnız ke
lime sıralamak için yazrlmıya
caktrr. 

2 - Kelimeler Tarama Der
gisinden seçilecektir. Dergide 
olmıyan ıstılah ve kelime kar
tılıkları muharrirler taraf m
dan teklif olunabilir. 

Öz türkçe 
Evelki gün Ziraat Eutitiilerin

de talebe alınma mnaimiml• 
Vekil Muidi• Bey, aynı zaman
da öz türkçenin parlak bir örnefi 
olan, bir natuk ıöylemiftir. lrtit:a
len aöylenmif olan bu nrıtlrrın zap 
ledilen metnini ve mnaimin 
tal•ilatını iç aayılalarımızJa olrrı
yacalıaınız. Bundan böyle 6s 
türkçe yazılara ayırJıfunu 6a 
aülunda, vekilimizin ,ibel na"-' 
nu neırediyoruz: 

Çok def erli RektörUnldin. rlzll 
sözlerinden, öğiltlerindea aoara ...... 
söyliyecek kalmıyor. Ancak ben 1Ma topo 

lanııtan o denlu lmranç, sönene du,. .. 
dum ki kendimi bir iki söz aöylem*'
alamıyacağun. 

Türk cümurluğunun yalnaı öz yurda 
değil, tükel bilgi acununa da deierli bir 
armağanı olan Enstitümüz. lıtUrulalı 
tüm bir yıl bile olmadı. Öyleyken kendi
ni gösterdi; evrensel bir Ün aldL 

Ondan ötürü enıtitü seçen ,ılı içia 
lovanabilir, öğünebilir; gelen yıla. da
ha büyük itler baıarmak içia pYenle, 
inanla girebilir. Amaca doln ba yük· 
ıeliıte, önürmede Rektörün ,..lmak Wl
mez çalıtmasını; bilıili Profnörkri~ 
onlarm değerli yardnncılarmm emekten• 
ni alluılarla anarun. G~·~ ,.d ~~~ 
okuyanlar sizler de bılgıseYerlafinım. 
bilgiye bafhhjıınazı, bil,ine .. ,.., er. 

demliiini göateTdiniz, çalqtmız. Sai 
olun. 

Bu yd aramıza katılanl•, •ıtitüye 
yeni girenler! sizler de uiurlar getirdi
niz. Tanın bilgiıini seçdifinizden ötürü 
sizleri alkışlarım. Burada uzun bovlu Ö • 

ğütler verecek değilim. Ulusun, ulutan 
sizlerden ne beklediğini, ne dilediğini 
bilirainiz, bunu yürekten duyarsınız. 
Benden sizlere. kamunuza esenlik, SÖ
nenç dilekleriyle sevgiler. 

Kıvanç - hu, fahrr .. 
Gönenç - Saadet 
Tükel - Tekmil 
Bilgi acunu - ilim dünyası 
Tüm-tamam 

(Lttleıı _,d171 gnltlah) 



.... ~ :..-.-.~ ... -·.:-. .. -.. -.................... ~ <..b,o---~--- .. - ..,....______ --- ........ ·-- -- -------- -

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
SOVYE'TLERDE. 

Balkan ve Küçük İtilaf 
tebliğini Sovyetler çok 

eyi karşılıyorlar 
Moskova, 23 (A.A.) - İzvestiya ga· 

setesi, Manilya suikuti :ha.lr.kmda ya
pılmakta olan tabldkatm inldşafmdan 

bahseden bir makalesinde diyor ki: 
''Küçük itilaf ile Balkan itillfının 

almış oldukları karar suretinden !U ne· 
tice çıkarılabilir. ÇckosloYalcya. Ro -
manya, Yugoslavya, Tür1tiye ve Yuna
nistan tethişçi faşist teşkilatlarının ve 
bunların merkezlerinin caniyane çalış
malarına ait ifşaatın sulhun sağlamlaş· 
tınlması için haiz olduğu ehemmiyeti 
göz önünde tutarak biltün devletlerin 
istisnasız Marsilya suikastinin hakikJ 
faillerinin meydana çıkarılması husu -
ıunda itbirliğinde bulunmaları lüzu .. 
oıuna inanmı~lardır. 

Küçük itilaf ile Balkan itilafının 

hareket tarzlarının doğruluğunu kabul 
~e teslim etmek gerektir. 

Bu hareket tarzını Sovyet Rusya 
tasvip edecektir. Sovyet Rusya tet
Jıişçisi fa~ist teşkilStlarmm yıkıcı ça
bpnalannı meydana çıkarmak için alı
nan bütün tedbirleri ve yeniden kanlı 
bir harp çıkmasının önUne geçmek için 
her tlürlU tedbirleri teveccühle karşı l'I 

tar. 

ıVUGOSLA VYA'DA. 

Suikastçılar bakkmtla son 
malumat 

Londra, 23 (A.A.) - Kırat Alek
tandr'm katli hadiscıile alikadar bazı 
mUhim muhaberat yapılmaktadır. 

1 - Yugoslav hllk<lmeti Macar hU· 
lOmetine milracaatla katillerin ortaft 
olmasından !ilpbe ed=ten ve Macarista· 
ııa gitmiş bulunan t-. h.hrrvatrn t~vkifi
ııi istemiştir, 

2 - İngiltereden koğulmuş olan ve 
~ıh tethişçilerden olduğu iddia edilen 
bir şahıs, F.ransada Pioppe'de tevkif 
olunmuştur. 

3 - Belçika hük<lmetl, kendi top· 
tak1armda bulunan 20 kadar hrrvatı, 

ımır dııına koğmuştur. 

4 - Prag civarında, Marl Fon Ra
fovcr namında bir kadın tevkif edil
mi§tir. Bunun, ktral katillcrile allka
ar olduğu zanneditfyor. 

tı'ALYA'DA. 

Ziraat işleri toplantısı 
Roma, 22 (A.A) - Beynelmilel zi

raat enstitüsünün on ikinci umumi top
lantısı bugün açılmıştır. Bu toplantıya 
Xta1ya ziraat nazırı M. Ascrvo riyaset 
Jtmekte ve 52 devletin mllmessilteri iş
&irak eylemektedir. 

Koşu sürat rekoru 
Roma, 22 A.A) - Mişel fanali Is .. 

inindeki italyan k()!ucuıru sUrat reko • 
runu kırmıştır. Bu koıucu 25 millik 
IDHafeyi iki saat 25 dakika 10 saniye 
W te ko!'Duıtur. 

Faşist grupuna hücum 
Parls, 22 (A.A) - Dublen'de cUm .. 

liarlyetçl irlandahtar bir fatlst grubu
na hUcum ederek altı erkek ve bir ka
t!mı yaralamıtlardır. Yarahlar hasta
neye kaldırı1mıştır. tnubatı tealı için 
polis kuvvetleri müdahale etml§tlr. 

Kıral Fuat Hz. eyileşti. 
Bertin, 23 (A.A.) - Kırat Puat'ı te

C!avi etmek üzere Mmr'a çağmlmış olan 
Doktor Profesör Fon Bergınan Berlin'e 
'dönmliştiir. Doktor J{ırahn eyUeştiğini 
'9e yakında fskenderiye'den Kahlre'ye 
'iancceğinl söylemiştir. 

~~=='="""~==~~~~~~~ 

Evrensel - alemşümul 

Un - §Öhret 
Giiven - itimat 
'Amaç - hedef 
Erdemlik - fazilet, mezıyet 
Tarım - umumi ve gcniJ manaaile zi· 

raat. 
Ulus - mntct 
Ulut - hlikQmcl 
Xtmt••• - llepimls 

ROMANYA'DA. 

Romanyada yeni bir 
• • • • 
tıcaret reıımı 

Bilkref, 23 (A.A.) - Romanya itha· 
litı ihracattan daha fazla olmak isti -
dadını gösterdiği için ticaret nazın M. 
Manolesko Strunga tarafından yapılan 
teklif Uzerine, hükumet, mUbadelele
rl normal bir tarzda tanzim ve ithalata 
ait tediyatı yapmak için lSzım olan 
dÖYhi temin maksadile yeni bir tica· 
ret rejimi tesisini tasvip etmiştir. 

Ticaret nazırı, matbuata yaptığı be
yanatta, hali hazırdaki dilşüklükten ve 
hububat rekoltesinin kllfi olmamasın -
dan ileri gelmekle beraber aynı zaman· 
da ithalat rejiminin beklenilen neti • 
ceyi vennemi~ olmasından doğduğunu 
izah eylemiştir. Yeni rejim ithalat ile 
ihracat arasında sıkı bir mUnasebet te
mini üzerine kurulmuştur. Ezcümle, 
her ithalat, ancak mukabilinde daha 
önce ihracat yapılmakla mümkUn ola
caktır. GümrUkler her ihraç edi1en mal 
için bir sertifika verecekler ve bu ser
tifikalar, mikdarı henüz tespit edilml
yen bir yUzde nisbeti dahilinde daha 
eksik bir ithalata salahiyet verecektir. 
Bu suretle harici ticaret muvazenesin
de aktif ve ithal edilen malların bede • 
tini tediye için lazım olan döviz ken· 
diliğinden temin edilmiş olacaktır. 

Romanya Kıra]mm seyahati 
ve tevkif at rivayetleri 

Bükre§, 23 (A.A.) - Kıralr hamil 

trenin Arad'dan geçişi münasebetiyle 

hudutta birçok bulgar ve macar tethitçi
. terinin tevkifine dair çıkan haberler doğ

ru değildir. 
Dahiliye Nezaretine geten raporlara 

nazaran 'Sauer isminde yalnız bir alınan 

tebaası tevkif edilmiştir ki hokkabazhk-

1a geçinen bu adam kSğıtsız ve serseri 

bir halde dolaştığı ekoslovakya, Avuı;.. 

turya ve Macarlstan'dan koğulmuştur. 

Son defa macar makamatı Sauer'i hudu

da getirmi§ler bu da geceleyin dört beı 

serseri ile birlikte gizlice hududu geç -

miştir. Diğer serseriler henUz yakalan
mamıştır. 

Bu tevkif hadisesinin kıralı hamil 
trenin Arad'dan geçişiyle hiç bir alakası 
yoktur. 

BiRLEŞiK A1\fERlKA'D..( 

Amerika Bankalar Birliği 
Kongresi kalkınma siyasetini 

şiddetle tenkit ediyor 
Vaşington, 23 (A.A.) - Amerikan 

bankaları birliği kongresi, Ruzvelt hUkQ 
metinin kalkınma ıiyasctini şiddetle ten 
kit etmi§tir. Söz alan hatipler paranın 

istikrarını istmıi§ler ve hatti bazdan 
timdiye kadar kalkınmanın euni bir hal
de ve dolann kıymetten düşürülmesi de
recesiyle mUtenasip kaldığını s8ytiyecek 
kadar ileri gitmişlerdir. Hazine lstikraı 
lan, işsizliğe yardım, ~irat moratoryom. 
lar ve lstihıalitın azaltılmasına brtılık 
verilen ikarmiyeler siyaacti şiddetle ten
kit edilmiştir. Bundan bajka Federal Re
.ıerv sistemi de hazinenin muti bir aleti 
olmakta itham edilmiştir. Bununla bera
ber, kongre büroıu kongrenin mutedil 
karar suretleri kabul etmesini hararetle 
iatemektedir. 

ikinci azılı haydut da 
öldürüldü 

\'aflngton, 23 (A.A.) - Adliye Na
zırlığı, Dilincer öldükten sonra 1 numa
ralr halk diltmam ilin edilen, "ıUzel oğ· 
lan,. llkabiyle maruf Floyld'in 8ldUrUl
ınUt oldufunu haber ~ermektedir. 

Floyid, zabıta memurlan ile bir çar· 
pııma neticesinde maktul dUtmUıtilr. 

Aemrika bonaımda 

Vı;lncton, ıı (A.A.) - K~ıtJer 
boraatarı konılıyonu bUtUn memlekn 
bonalarına ,amil çok ceniı bir harokt• 
te &irif1Dlttir. Kıymetı&. "1• ,.,._ 
meti şüpheli eshamı sürmekte ihtısa-

ıı olan borsacılar takip Ye ittta -

tNGIL TERE'DE. 

Siyasi karikatürler ser
gisini İngiliz Hariciye 

Nazın açtı. 
Londra, 23 (A.A.) - Sir Con Say

men, Aloysi Dersö ve Emerik Keten 
tarafından tertip edilmit olan siyaat 
karikatürler sergisini açarken şaka e • 
derek ~öyle demiştir: 

- Kendimden başka herkesi tanı -
dım. Ebediyen hatıralarda yaşamayı 
tiddet1e arzu eden politikacılar. kari • 
katilristlere minnettar olmalıdırlar. 

Deniz Aiirüşmelerine •1air 
hir di.işüncc 

Londra, 23 (A.A.) - Deniz görüş
melerinin kararsızlık içinde açıldığı şu 
sırada, Taymis gazetesi, ingiliz hükO· 
metinin müşkül olacağı anlaşılan bu 
müzakerelerde arabu1ucu bir hat şek • 
tini kolaylaştırmak için müsait davran
ması temennisinde bulunmaktadır. 

Altın bloku ve İngiltere 
Londra, 23 (A.A.) - Fenlandiya 

Niyus gazetesi altın blokuna dahil bu
lunan memleketlerin muvaffak olabile
cekleri hususunda tekrar bUyük b'~ 
betbinlik gfü,ter:nektl'! ıe ba bltJl:~n is
terlinge tahi memleketler aııaeındaki 

teşriki mesai ile elde edilen neticeye 
asla erişemiyeceklerini yazmaktadır. 

ARNA VUTI..UK'TA 

Arnavutlukta Yunan 
azlıktan meselesi 

Tiran, 23 (A.A.) - Arnavutluk ajan 
sı tebliğ etmiştir: Tiran'da çıkan Besa 
gazetesi, yunan hükOmet gazetesi Pro • 
ya'nın ne§riyatına cevap vererek buara • 
da diyor ki: 

" Arnavutluk meclisi, milli şuuru tak 

viye ve yeknesak bir tedris sistemi ihdas 

için, 1933 de teşkilatı esasiy.e kanununu 

ta.dil etti. Yeni hliklimlcr mucibince, ta
lim ve terbiye hususunda arnavut hem

şehrilere verilmiş olan bak yunan azlık

lanna da teımil edildi. Hiç bir hukuki 

kaide azlıkların her hangi bir memleket
te o memleket milletine verilen haklar

dan daha fazl~ haklar verilmesine mü
saade edemez.,, 

Gazete bundan sonra, osmantı hfiki
miyeti zamanında Arnavutlukta nievcut 
mektep sayısı hakkındaki iddiaları kati 
olarak reddderek diyor ki: 

" ~uraıımı kaydedelim ki, osmanlı 
imparatorluğu zamanında, osmanh hil
~metiyle patrikhane arasmda arnavut
$anın tedrisin! meneden bir antaıma 

mevcuttu. Yunan iddiasının asılsızlığı; 

bizzat gazete tarafından neır.edilen ra
kamlarla da sabit olmaktadır. Yunan ga
zeteıl, Amavutluktatd yunan ekaltiyetl 

miktarının 36 bin olduğunu ve osmanlı 
devrinde 360 mektebe malik bulunduğu-

nu· 100 nüfusa bir mektep· Jddia et
mektedir. Bu muhayyel 360 mektep, Se

lanik ve Manastır'dan Preveze'ye kadar, 
osmanlı imparatorluğunun muhtelif mın 

takalarına dağılmıştı. Çünkü osmanlı 

hükfuneti mekteplerde yalnız yunan di
linin tedrisine mUsaade ediyordu. Bu 
mekteplerin aayısı, §imdiki Arnavutluk 
topraklan içinde, osmanlı devrinde de 
şimdi mevcut miktardan lula olmamış
tır. Ve Jimdi bu mekteplerde yunanca 
okutulmaktadır. 

Besa cazeteıl, yunan matbuatının, 

ılddetli mücadelesine ve açıktan açığa 

tertip edilen mitinglere rağmen, yunan
canm Arnavutluktaki azlık mekteplerin 

de bUtUn hafta okutulduğuna itiraf et
meıinl memnuniyetle kaydetmekte ve 
bu matbuatın nihayet Arnavutluk hUkt\
metJnln, son samanlarda milli birlik aley 
hinde tahrdiklta kalkıpn propagandacı 
muallimler tayin edilmesine müsaade et
memek hakkını da tanıyacaiı kanaatini 
llhar eylemektedir. 

Oaıete, böyle bir vaıiyete dünyanın 
hiç bir taraf mda mUsaı:naha edilerniye
eetini ve hakkın ve bcyntlmilel ıulhun 
mabedi olan Milletler Cemiyeti tarafm
taa .. .mp ldikni~ 7...U 

lSPANYA'DA. 

Yeni ispanya 
liahinesi 

Lizbon, 23 (A.A.) - Yeni kabine· 
nin bugün öğleden sonra ReisicUmhur 
Ceneral Kannona'ya takdim ediJece.k 
olan listesi şudur: 

Başvekil ve maliye : Sala7.ar, Dahili -
ye: Kaymakam Linhareı1, Adliye: Manu. 
el Rodrigues, Harbiye: Miralay Passos, 
.Bahriye: Meıkuita Gimaras. Hariciye 
Kaier Damata, Nafıa~ Duarte 'Paşeko. 

İspanyada asayiş 
temin edildi 

Madrid, 23 A.A.) - Ne~redilen bir 
tebliği resmide deniliyor ki: 

Son isyan ocakları bastırılmış ve 
umumi asayiş temin edilmiştir. HiikQ. 
met hUrriyct ve ni.lnmı sarsılmaz esas
lar üzerinde kuvvetlendirmek için b\l
yük bir gayretle çalışmaktadır. Bir ta
kım muhayyel iğtişaşların tenkili hak
kında bcthahane rivayetler çıknrılmak
tadır, HUkClmet İspanya medeniyetinin 
esasını teşkil eden prensiplere muhalif 
akidelerle yollarmr şaşırmış olanların 

çıkardıktan karışıkltklarn devam et
mesine mani olmak için asilerin elinde 
bulunan son noktalam da ele geçiril
m~ini istihdaf etmektedir. Hükumet 
otoriteyi ve mahkemelere itimadı te
sis eylemiştir. Düstur başvekilin söyle
diği gibi şudur: •,- Zulilm yaprlmı
yacak fakat hiç kimse de cezasız bıra
kılmıyacaktır.,, Bu, çalışkan milliyet
perverler arasında tabii hayatı ve bir 
takım aldatılmışların ihlfl.1 ettikleri 
prensiplere hürmeti tekrar canlandır
mıştır. 

BELÇIKA'DA 

Altın DJoku Konferansında 

Brüksel, 23 (A.A.) - Altın bloku
na mensup hUkfunetler, cumartesi gil
ınü, aralarındaki ticari münasebetleri 
çoğaltmak maksadile sUratle iki tuaflr 
mfü:akerelere girişmeğe karar venniş
lerdir. Bu kararı tatbik etmek için, 
Belçika - Lüksemburg - fransız lk· 
tısat birliği bir komisyon teşkiline ka
rar vermiştir. Komisyon 5 te§rinisani
de Paıriste çalışmaya ba~lıyacaktır. 

Küçük esna'f a yar(lım 
Brüksel, 23 (A.A.) - Belçika hllkG

meti kilçük esnaf ve i' adamluına ye
ni yardımlarda bulunabilmek için, es
naf bankasına verilen tahsisatı 15 mil
yondan, 50 milyon fNnga çıkarmağa 

karar vermiştir. Küçük sanatkarlar 
için de bunun gibi 150 milyonluk bir 
kredi a!iılacaktı.r. unlardan alınacak fa
iz, ytlzde 6 dır. 

DECIŞIK HABERLER. 

Diri diri üç kişi yandı 
Sigburg, 23 (A.A.) - Bir kamyon 

fiddetle bir ağaca çarpmı\I ve ateş al
mıttır. İçinde bulunan Uç kişi diri diri 
yanmıştır. 

h.alya Kıralı bir üniversite· 
nin 500 üncü yıJını 

kutladı 
Katana, 23 (A.A.) - Savoya kru • 

vazörü ile buraya gelen İtalya Kıralı, 
doğruca Bellini tiyatrosuna giderek, 
erkanı hilkfımet, yUkıek şahsiyetler ve 
yerli, ecnebi 130 murahhas huzurile, 
Aragon Kıralı Alfons tarafından tesis 
edilml§ olan Katana Universitesinin 
be\! yUzUncU yıldönümU merasimine ri
yaset etmiştir. 

Bir ihtira çalmoı 

Varıova, 23 (A.A.) - Gazetelerin 
Sorzov'dan öirendiğine nuarnn, azot 
fabrikası memurlarından biri tarafın
dan &azli yerlerin de.enfeksiyonu için 
icat edilen aletin modeli evinden csra
renp Wr eurettıe çalınmııtır. Diier 

Londra - Melbum 
hava yarışı 

(Batı 1. inci sayıfacla) 

elmiıtir. Tayyarecilerin makıadı, yola. 
tayyareci Moll ve Parnientie yetiırnek
tir. 

Londra, 23 (A.A.) - Tayyareci Meı. 
rore, saat 12.05 de Bağdat'a va11I ol t 
muftur. Cath, Cast Joneı, ıaal 14,39 clıl 
Allahabat'a muvasalat etmİfl~dir. 

Londra, 23 ( A.A.) - Tayyareci P4t 
mentier ile Moll, dün saat 15,33 de C• i 
va'da kain Rampbang'da karaya inmİfl 
terdir. Tayyareciler, saat 15.57 de K~ 
panga hareket etmişlerdir. Mac Groıo« 
ile 1 valccr, saat 15,46 da Y odhpura valJ 
mıılardır. 

Londra - MeJburn yarışı 
bitmeden önce 

Londra, 23 (A.A.) - İngilterl, 
- Avusturalya hava yarışma i~ 
tirak eden tayyarelerin bugünk\I 
vaziyeti şudur : 

1.- Skot ve Blak, Avustur~ 
ya'da Şarlvil'e doğru uçmaktad~ 
lar. 

2.- Parmantiye ile Moll. 19.5~ 
de Köpang'tan Darvin'e uçmu§' 
lardır. 

3.- Turner ile Pangbom 15.2~ 
de Singapur'dan Darvin'e hareke. 
etmişlerdir. 

4.- J ones ile Voller, Singap~ 
ra doğru uçuyorlar. 

5.- Makgregor ile Valker, Ja& 
pur'da tamiratla mesgullerdir. 

6.- Hevit'le Kay, Karaşiyc\ 
doğru uçmaktadırlar. 

Stodart'm, Hansen'in ve Me~ 
rose'un tayyareleri Bağdat'td~ 
Rayı ilea Polandon'unkiler Ha,. 
lep'te, Davies ile Hill'inki Kıh~~ 
ta, Şav'unki Atina'da ve Bruk'unJ 
ki Romadadır. 

Bir Holanda tayyarP~t 
karaya indi. 

Allababat, 22 (A.A) - Pander S. f 
Holanda tayyaresi, Allahabat'ta kara~ 

inerken, hasara uğramıştır. Yaralı y~ 
tur. 

Skot ve arkadaşı 
Melbum'da 

Londra, 23 (A.A.) - Ingllll' 
tayyarecileri Skot ile Btak, yan~ 
kazanmışlar. Bunlar saat 5.34't 
Melbum'a inmişlerdir. İngilter 

de Mildonhal ile Melbum arasnı1 
daki 11,296 millik mesafeyi 2 g~ 
22 saat ve 58 dakikada katetınit 
oluyorlar. 

RatJlakiler kanunun esası .. 
nln değişmesini 

istemiyorlar 
Parlı, 23 (A.A.) - Deylf Tel~ 

muhabirinfn haber aldıftna göre, j;_,.J 
sı~ ayıarı mecli!indeki radikal grupıl( 
M. Dumerg'in kanunu e-saıinin tadi~ 
hakkındaki niyetlerini katiyen takbP' 
etmittir. 

Macar - Len yaKmngı 

Kasse1, 23 (A.A.) - Landeuaytu4 
gazetesi macar başvekili M. Gıönıbötud 
Lehiatana yaptığı ziyareti mıevzuu b~ 
ederek macar - leh teşriki mesaisi~ 
bugünkü şartlu i~inde ancak sulhd' 
lehine olabileceğini kaydetmektedir. 

tMTtHAN 
Hakimiyeti MilJiye için alı 1 

nacağını ilan ettiğimiz mubar; 
rir]erin imtihanı 26.10.193 
cuma giioü saat 12 ,ıe HakiıPl" 
yetJ Milliye tahrir heyeti sal~ 
nanda yapılHakhr. Müra 
edenlerin o RÜD ~azetemlz 
rehaneslnde halunmalannı rl 
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Millet l\leclisine 
gönderilen liiyihalar 

.... k4 
)' . u Utnet bugün B .. ''k M'll M •••ne ot uyu ı et ec-
etnu1r uza Yakın kanun layihası sevk

ır. 

Tü~kiye - Rusya hudut 
ıhtilaf ı protokolu 
nıeclise verildi 

liudutta h itik h zu ur eden ihtilafların tet-
Ve lr ~uıya a 1 hakkında hükumetimizle 
araıınd k d' l'neye a a te ılen mukavelena-
ıeyil ol k h t.ıdik . . ara azırlanan protokol 
•çın Meclise verilmiştir. 

l\e . 
h ~rı munzamların tevhidi 

a kındaki kanunun tadili 
istendi 

Vaııtası . 
?j.. z vergılere munzam kesirle-

•• tevh"t 1'454 1 ve tesbitlerinin tadiline dair 
•ayılı kanu 6 dd . . lef • • nun mcı ma esımn 

1•rıni h"'k4 
l'eı .. ~ uınet Mecliıten istemiştir. 

sırı ıste ·ı ka nı en mesele tudur: Bu 
llunun 6 

Lır .
1 

ıncı maddesinde yazdı arsa -
ı e 7 ve 8 . • 

lılık ıncı maddelerde yazılı ça-
ve batakl k • '~laları 1 arazı ve avlu ve bahçe 

kiiını . hakkında da 6 ıncı madde hü
dir. erınin tatbik edilip edilemiyeceği -

s ernıay·e . k I" .ye ın ı ap eden gayrı 
nıenkullerin muafiyeti 

~erkez B ka "'-dd . an 11 kanununun 96 ıncı 
-.e ve:·~ mucibince her türlü resim, harç 
•k ....... 11.db~n muaf olan sermaye, ihtiyat 

~ ..... gı 1 b' taYli sa ıt sermayeye inkıli.p eden 
ınenkull · · tutulmı w ennın de muaf tutulup 

'net M Ya~agının tefsiren hallini hüku • 
eclııten istemiştir. 

Zahitan . k ,.. le as erı memurların 

açıkta ge~irdiği miiddet 
hakkındaki teklif 

liükurn t b rın k d e za ıtan ve askeri memurla-
'niidda ~o sebebiyle açıkta geçirdikleri 

etın fl4 h' Yaca~ 1 1 ızmetten sayılıp saydmı-
gının tef . h . . . . 

h.:11. ı.ı ııren allını Meclısten ıste-.... ır o''k4 
nu

0 
.. • u unıet bu tefsirle tekaüt ka . 
'"11Un 23 .. .. liyet uncu maddesindeki mazu-

leı. ı:~ d açı~ Inaatı almak suretile geçiri-
1lın h u detin nısfı yalnız tekaüt maaşı-

eaabında · 'ba •lııırnaz ıtı ra alınıp diğer nısfı 
lıkerj " fıkrası hükmünün zabitan ve 
hile ed~eın~r!a~ hakkında da aynen tat-

ınesını ıstemektedir. 

Posta 
1( ve telgraf memur]arınm 
l •~llanacağı motoı4iklet 
erın resimden muafiyeti 

Belediye . 
Gun 

23 
.. vergı ve resimleri kanunu • 

et. hiikA Uncü maddesinin tadili hakkın-
~=- urrıet Mecl' b' 14 • . ...... r .. • ıse ır ayiha vermıf-
.., '-"Yihay ·· • elRl'af . a gore polislerle Posta ve 
teıRl'af hızmetlerinin iyfası için posta 
•ilclet~ ıneınurlannın kullanacağı moto
l~elcti r belediye resminden istisna edi-

r. 

Güm·· 
uş ve ufaklık paraların 

Pulları İmalatı harbiyede 
yapılacak 

Ciim" 
dil.._ ku.ı ve ufaklık paraların tespit e-
t. fe •ilerin .. 1 cı•rbj.. f e gore pullan mali.tı 

'

. ...e abr'k l 
1Ye \fek• .' a arında yapılacaktır. Ma-
t. aletı ıek'll . b .. l a1· .,lll'bi 1 en ugun m atı 

Yeye v-· t' 
~ .... ış ır. 

ftust-n R • A • 
ta)i ~. ,.. .eyın ima Scf aretine 
l';~ nı alı tasdikt~ iktıran etti 

~ .. an el · · 
• ti"- elçil/ımız Ruıen Eıref Beyin 
•k•i .. ,.t\ ~ne naklen tayini ali tasdika 

"'l""ı~tir 
r 

l\fehu 1 .... c·· s arı çagırma 
Ctııp uR~uriyet Halk F ırkuı 

ç. •Yaaetinden: 
~el rıanıba günü öileden e

Rtııp l&at onda Mecliı Fırka 
M ubtoplanacaktır. 

. u tereın . . 
tıca ol azanın teırıflerı 

'- unur. 
;;;;;;._~ 

eblı 
Üniversite talimatı 
Vekiller Heyetince 

kabul edildi 
Istanbul üniversiteıi için hazırlanan 

talimatname icra Vekilleri heeytince ka 

bul edilmiştir. Talimanameye göre: ls • 

tanbul üniversitesi bilgi sahalarında arat 

tırmalar yapmak, milli kültürü ve yük

sek bilgiyi geniıletmek ve yaymağa ça

lışmak ve devlet ve memleket hizmet 

ve işleri için ergin ve olgun unsurlar 

yetiıtirilmesine yardım etmek gibi va

zifelerle kurulmuttur. Talimatnamede 

rektörlük, üniversitenin idaresi, fakülte

lerle, enstitü ve mekteplerin idareıi üni

versite tedris heyeti hakkkında hüküm

ler vardır. Talimatnameye göre doçent

lik için 40 yaşını aıkın olmamak ve garp 

kültürü dillerinden birini bilmek ve tali

matname hükümlerine göre imtihanda 

muvaffak olmak lazım gelmektedir. 

Mevcut doçentlerden imtihan vermemİf 

olanlar 3 yıla kadar imtihan verecekler

venniyenler maarif teşkili.bnda başka 
vazifelere naklolunacaklardır. 

Sovyet Rusya'da staj 
gören ustalarımız 

geliyor 
Moskova, 22 (A.A.) - Türk 

stroy da hususi kursları ikmal e· 
den Türk usta başıları Odesa yo

lu ile Türkiyeye hareket etmişler
dir. Hareketlerinde Moakovo'da
ki Türk Ceneral Konsolosu İsma
il Hakkı Beyle, Türkstroy tröstü 
müdürü M. Zolotaref, Sumerbank 
mümessili Fahri Bey, Türkstroy 
idarecileri, kursun muallimleri ve 
diğer zevat hazır bulunmuşlardır. 
Veda samimi olmuştur. Daha 25 
ustabaşı ile 5 mühendis malumat
larını tevsi için Sovyet Rusya' da 
kalmıştır. 

Fındık rekoltesi 
lstanbul, 23 (Telefon) - Yeni sene 

fınd?k rekoltesi 7,5 milyon kilo tahmin 
edilmektedir. 

Havai ı;eyrüsefer sıhhi 
muka~·elesine iştirakimiz 

12 nisan 1933 tarihinde imza edil

mİJ olan havai seyrüsefere mahsus bey

nelmilel sıhhi mukaveleye iıtirakimiz 

hakkında hükumet bir tezkere ile Mecli

se müracaat etmittir. 

Devlet Şurası Daavi Dairesi 
kararları 

D~vlet Şurası claavi dairesi kararları 

hakkındaki meclisin claavi dairesinin 
mahkeme 11fat ve salihiyetini haiz oldu

ğuna dair vermit olduğu karardan eve) 
cereyan etmit olan bazı muamelita mec

lis kararının ne şekilde tatbik edileceği

nin tayinini hükumet meclisten istemit

tir. 

Hukuk Fakültesi dekanlan ve 
mebusluk 

Hükiimet Meclisten Ankara hukuk 

fakültesi dekanlığının mebuılukla içti• 

rna edip edemiyeceiini ıonnuıtur. 

iştial maddeleri muafiyed 
kalkıyor 

Su tulumbalannı iıleten sabit ve mÜ· 

teharrik motörlerde kullanılan iıtial 
maddelerindeki muafiyetin kaldınlmaıı 
hakkında hükUmet Mediee bir layiha 

vermittir. 

Nafıa yeni binasına 
taşmıyor 

Yenişehirde Devlet mahallesinde ya 
pılmakta olan Nafıa Vekaleti yeni bi· 
nası bitmiş gibidir. Veka.Jetin Anafar
t~lar caddesinde işgal etmekte olduğu 
bına esasen dar olduğundan yeni bina
da tamamlannuş olan kısımlara yavaş 
yavaş taşınmaya başlanılmıştır. Aşağı

daki resmimiz eski bina önünde yük
lenen göç kamyonlarından birini gös
termektedir. 

Ziya Gökalp Günü 
Ankara Halkevinin Dil Edebiya~ ve 

Tarih komitesi büyük Ziya Gökalp'ın 
ölümünün onuncu yddönümünden ötü
rü 25 birinci teırin perıembe günü saat 
17,30 da Halkevinde bir müsamere ha. 
zırlamııtrr. 

Bu yerinde yapılan müsamareye her
kes gelebilecektir. 

lstanbuJ, 23 (Telefon) - Talebe bir

liği perıembe günü Halkevinde Ziya 

Göki.lp'ın ölümünün yıldönümü dolayı. 

siyle bir toplantı yapacak ve bu toplan

tıda Ziya Gökalp'ın eserlerinden parça
lar okunacaktır. 

Diş tabiplerinin ikinci kongresi 

lstanbul, 22 (Telefon) - Dit tabip

lerinin ikinci koncresi çartamba aiinü 

üniversite konferans salonunda yapıla
caktır. Kongreye sekiz ilıni rapor hazır

landı. Bu raporlar öğleden evel kongre

ye tebliğ edilecek ve öğledn sonra ser

best münakaplara batlanacaktır. Kon
greye Atina üniversitesi profesörlerin

den M. Papadoplu ile arkadaılan da it· 

tirak edecekler ve kongreye İngilizce 

bir ilmi tetkik vereceklrdir. Kongre mü

nasebetiyle Etıbba Oclasmda yerli ve ya 
bancı fabrikaların iıtirak ettiği bir ser
gi hazırlamnıttır. 

Türk - Bulgar hudut 
protokolu 

lstanbul, 23 (Telefon) - Türk • bul
gar hudut işlerini tetkik ettikten sonra 
protokolu tanzim için lstanbula gelen he 
yet bugün toplanmı§ ve protokolu hazır
lamağa başlamıştır. Protokolun bir iki 
gün içinde hazırlanıp imzalanması muh
temeldir. 

Venizelosa yaplıan 

suikastin failleri 
lstanbul, 23 (Telefon) - Bugün bu

rada alınan bir Atina haberinde Karata
nas'm tevkifi hakkında tafıilat veril
mektedir. Bu habere göre Karatanas, bi
ri Ceneral Papulaı'ın oğlu yÜDaft mü
tekait Papulaa olduğu halde üç müteka
it zabit tarafından yakalanmıştır. 

Karatanaı'ın pansiyonunda oturan
lann hepsi tevkif edilmittir. Tevkif hi
disesi Atina'da ve bütün Yunanistan'da 
muhtelif suretlerle tefsir edilmittir. 

Dünkü kabine İçtimaında bu me.ele 
konutulmut ve Karatanas'm uzun müd
det Atina'da saklanmasına imkan vennit 
olan salahiyettar memurlann meauliyet
lerine karar verilmiştir. 

Emniyet Müdürü, Polis Müdürü ule
dilmiı, Jandarma Kumandanı nezaret 
emrine alımnıfhr. 

Dahiliye Nazırı M. Yanopulos da ka
binenin bu içtimamdan sonra istifa et
miıtir. 

Romanyadan muhacir akını 

Tekirdağr, 23 (A.A.) - Şehrimize 
Romanya ve Bulgaristan'dan muhacir 
gelmesi devam ebnektedir. Dün Roman
ya'nın Pazarcık ve Tutrakaıı havalisin
den bin muhacir gelmiıtir. Bu türk mu· 
hacirleri Hayrabolu köylerine yerleıtiril
miılerdir. Gelen muhacirlerin iskan ve 
bunlara arazi tevzii itleriyle teıkil olu
nan bir komisyon meıgul olmaktadır. 

Tekirdağ'da Cümhuriyet 
Bayramı hazırlıklan 

Tekirdağ, 23 (A.A.) - Şehrimizde 
cümhuriyet bayramı hazırlıklan devam 
ebnektedir. Vilayetin birçok yerlerinde 
t.lrlu yapdmaktadı r. 

F.nurum da bayrama 
hazırlanıyor 

El'ZUl'Um, 23 ( A.A.) - Erzurum' da 
cümhuriyet bayramı için hazırlıklar bq
lamıthr• Vilayet konaimda bir balo, 
Halkevinde bir süvare hazırlanmaktadır. 
Mekteplerde müsamereler verilecektir. 
Şehrin birçok yerlerinde taklar yapd • 
maktadır. 

Çorum'daki hazırlıklar 

Çorum, 23 (A.A.) - Merkez ve bü
tün kazalarda cümhuriyet bayramını 

kutlulama hazırlığına batlamnııhr. Mer
kezde cümhuriyet meydaniyle birçok 
caddelerde taklar kurulmaktadır. Vila -
yet dahilindeki mmtaka yab mektebinin 
açılma ıenliği hazırlanmaktadır. 

Yedi sene eYel baştan liap yanan Tqli6pii1 '6ugan, remılmlz'tl• g"&raı
düğü iJzere, yepyeni bir lrasaba bal/ne gelmi§tlt. (yazısı mem/ebt postuında) 

.., 
ugumuz 

Avrupada Türkolo.ii 
tetkikleri 

iV 

Macarlar eskidenberi tarihleri ve 
cilleri türk dili ve tarihi ile sıkı bir su
rette alakadar olduğundan türkolojiye 
ehemmiyet vermişlerdir. Bunun için
dir; ki aralarında birçok ilim adamları 
yetiştirmeğe çalışmışlardır. Vambery 
ve Kunoş gibi bizde de tanınmış bilgin
lerden maada daha pek çok ve kıymet
li ilim adamları çıkmıştır: ki bunların 
hepsini saymağı bir tarafa bırakarak 
son zamanlarda türkolojiye yaptıkları 
hizmetleri kayıt ile iktifa edeceğiz. 

Macarların Avrupa'ya gelişlerinin 

bininci yıl dönümü münasebetiyle bir
çok türk grupları hakkında arap ve a
cem membaları ile garp membalarmın 
bahsettikleri mahimatı ilim akademiıi 
tarafından kalın bir cilt halinde neşrl't· 
mişlerdi. Bu eser hiç yoktan eyi ise de 
birsok noksanları da ihtiva etmekte 
idi. Bundan sonra müteveffa rahip 
Kmoskonun şark membalannm bizlerden 
bahis kısımlarını daha ilmt bir surette 
bir araya topladığını memnuniyetle ha
ber aldık ise de maatteessüf bu eser 
henüz maddi yoksuzluklar dolayısiylc 
neşredilememiştir. Diğer taraftan genç 
ve kıymetti Slimlcrden 'Moravcsik Gy
ula da Bizans mcmbalarında tUrklerden 
bahis kısımları bir araya toplıyarak 
Uç cilt olmak Uzere hazırlamakta idi. 
Ahiren Profesör Ncmeth'ten aldığım 
bir mektupta bu mühim eserin birinci 
cildinin neşredildiğini memnuniyetle 
haber almaktayım. 

Gene bu genç S.limin eski macar ef, 
sanelerine, Attila'ya dair de mühim 
tetkikleri olup bundan maada Onogur-
12rın tarihine ait de kıymetli yazılan 
vartltr. Aynı ilim burada teker teker 
sayamıyacağımır çok kıymetti tetkik
leri arasında Hun kıralı Muageris ile 
Bizans mcmbalarında bulduğu bir Ha
zer sözU de aynca ehemmiyeti haizdir. 
İzitzakion diye kaydedilen bu söz türk 
çe çiçek olup bir Hazer kadının adıdır. 
Aynı mUellif bafka bir yerde de Bl· 
zans tarihlerinde kahnıı Selçuk sözle.o 
rini tahlil ve lyı:ah ~tmektedir. .. ~ 

Macaristan'da bUtUn bu alikaya rağ• 
men intizamsız olarak yalnu bir teli 
mecmua nefl"edilmektedir. KlSriSsi Cso.
ma Archivum adını taııyan ve Körösl 
Csoma Cemiyetinin mecmuası olan bu 
kıymetli mecmuada cidden tfirkolojiye 
dair mühim yazılar çdc:mqtrr. Maama
fih bu mecmuadan batka akademinin 
neırettiği diğer mecmualarda da arası• 
ra bizim için mühim olan yazılar çık• 
maktadır. 

BUtUn mesaisini bulgar tarihinde 
teksif etmit otan diğer bir macar ilimi 
daha vardır: ki bu sahada aon derece 
mUhim tetkikleri ile bugün bir otorite 
olmuıtur. Fcher Gera adını taııyan bu 
genç ilim Bulgaristan'da bir hayli mUd 
det tetkikatta bulunmuı. ytlktek bir 
kayanın tepesinde olan eski bir bulgar 
kitabesini bulgar itim müeaeaelerlnin 
maddi ve manevi yardımlarlyle hatline 
ve birçok noktalan okuma!• muvaffak 
olmuştur. Türkçe sözler dahi bulunan 
bu mühim bulgar kitabesinden maada 
FehEr eza'nın daha birçok tetkikleri 
olup bunların bir tnamını bulgar dilin· 
de Bulgaristanda m&car akademisi ha· 
fız kütüplerinden olan Nagy Laszlo'da 
senelerdenberi tilrk has islmJerinl tet• 
kik ile meşgul olup eserinin hu:ır ol• 
duğunu memnuniyetle haber aldık. (1)' 

Eskiden Turan mecmuasında da tUr· 
kolojiye ait mühim tetkikat bulunmak• 
ta ise de bugün maatteessilf daha fazla 
siyasi yazılara tesadüf etmekteyiz. Ma· 
amafih rnacarların bir de Ungarische 
Jahrbücher adlı mecmualan vardır: ki 
burada bizim dil ve tarihimiz noktasın• 
dan pek mühim yarılara ttaadilf edil• 

mcktedir. 
Genç macar ilimlerinden Louiı Lf. 

geti de tetkikatını Uerletmek için e,,. 

(I) Bu satırları yazarba bizde d• 
senelerdenberi bu v~id• ye lisaniyat 
sahasında durmadan çalıpn Besim A .. 
ta/ay Beyin ti1rlr ad/arı eserini hatı,.. 
lamamak imklnsızdır. Memnuniyeti• 
haber aldım; ki Besim Atalay Bey d• 
bu eslci eserini daba pe1t çok ilaveltlf' 
ve tetkiklerle tekrar buırl11m111rtadır. 

mışbr • 
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Kastamonu vilayetinde örnek olacak yepyeni 
bir kasaba: 

TAŞKöPRü 

rangrndan sonra yeniden kurulan ve yapılan Taşköprü, geniş 
caddeleri, modern parkı, büyük ve süslü havuzlarile küçük 
bir kasabadır. Yarın, elde ettiği yüzlerce beygir kuvvetinde su 
ve §elale ile bütün nazarları kendine çevirecek büyük bir şehir 
olacaktır. 

Hususi muhabirimhden - Kasta -
monu ile Boyabat arasında Gökırmak 
a.erinde ve çok sevimli olan Taşköp
ıtl kasabası, 30 • ağuato. - 927 tarihin
de baştan başa yanarak bir yangın külü 
haline, bir harabeye dönmüftÜ. Hiç 
kimse bu gilzel kasabanın eski halini 
alabileceğini ummuyordu. Hattl, hal • 
ilı:ın bir kısmı vilayet merkezine ve bazı 
civar kazalara hicret bile etmiıti. Ara
dan bir iki sene geçince vu'iyet değiJ
d. Halk kendini topladı. Belediye faa
liyete geçti. Yapılan kadastro harita 
ft plinlarına göre umumi bir intaat 
ba§ladı. Nihayet be§ altı aene içinde 
muntazam ve medeni bir kasaba, yep
yeni bir Taşköprü meydana geldi. 

Eski Taıköprll mevkiinin, havası • 
ıun tabii gUzelliğfne rağmen ne de ()}
sa dar soka:ldan ve gayri muntazam bi
naJariJe bir eskilik ar.ediyordu. Bu
günkü Taşköprü ise muntazam binala· 
n, iki tarafı abıya ağaçlarile ıllslü 15 
metrelik geni! caddeleri, yU.zer ton • 
Juk bUyilk ıtlıHl havuzlan, gayet gU
sel ve modem parkı 'tt heyeti umu • 
miyesi itibarile yepyeni bir cümhuri • 
yet kasabasıdır. Bununla beraber kasa
bada umran ve yllksclme faaliyeti bit
miş ve durmu§ değildir; bildin hızı 
ile devam etmektedir. Arozözle takvi· 
ye edilmf§ itfaiye te,killtına malik o
lan belediye, havuzlardan maada ayrıca 
IU depolan ve ba•kaca ha'V'Ualar yap • 
brmaktadır. Kısmen kanalf zaayon ya

pılmış, f ennt me'8?aha lntasına da bat
Janmıştır. 

Şimdi belediyenin feV!kalSde bir e

hemmiyetle takip etti~l elektrik işidir. 

(500) mumluk otuz lüks lambasile ka

labanın tenvir itlerini gören belediye: 

elektrik noksanını da ikmal için G8k 

mnaktan istifade çareılnl dli§UnmU§, 

au mUtehasStsı ve elektrlJC mUhendhıi 

eelbederek bu mUhim i~de de muvaffak 
olmuştur. Yapılan keşif ve tetkikat U
zcrine Gök ırmaktan istenildiği kadar 
alınabilecek suyun sekiz kilometrelik 
mecra ile kasabanın methalindekl Zrn· 
buJJu tepesinin 25-30 metrelik yüksek 
bir noktasından akıdılabileceği tahak • t 
kuk etmiştir. 

L 

vela Fransa,ya, sonra da Orta Asya'ya 
kadar gitmiş ve çok kuvvetli olarak ye • 
tişmiştir. Bu ntin Kırgız kelimesi· 
nin aslı hakkındaki bir yazısı ite De 
Groot'un Hunlar hakkında Çin tarih
lerinden yaptığı tercümelerden istifa
Öc ederek ondan bir mühim yazısı neş· 
redilmiştir. 

Osman oğullarının tarihi ile uğraşan 
maatteessüf bugün bir kişi kalmıştır: 

Louis Fekete. Bu çalışkan ve hayatı· 
nı bu sahaya vermiş olan genç llim 
tUrkçe birçok eski vesikaları neşret· 

miştir: ki bidm tarihimiz için de bu 
vesikaların ehemmiyeti vardır. Bundan 
aonra müteveffa Zsinka Ferencz de bu 
saha ile meşgul olmakta idi ise de genç 
yaşında ölümil arkasında mühim bir 
boşluk bırakmıgtır. 

Bizim tarihimiz için ve bilhassa sa
nat tarihimiz noktasından son derece 
11ıühim olan diğer bir ilim hareketi ol· 
muştur; ki bunu burada ehemmiyetle 
kaydetmek iycap eder: MalCımdur; ki 
Attila definesi namiyle maruf olan 
ve Macaristan,da Nagy • Szent - Mik
los denilen yerde kesf olunan 23 parça 
ıltın surahi, tabak, ıhrık ve saire bulun 
muştur. Bunlan şimdiye kadar pek çok 
itim adamları tetkik etmiş, fakat Üzer
lerindeki rUnik yazı bir tUrlü halledi
lememişti. Maamafih bu yazılardan ma
ada yunan harfleriyle yazılmış ibare-
lerde olduğundan hunlardan y ca 
olanını Bruno Keil okumağa mu afJ 
olmuş. dii'ett yumn '8dK n : türkçe: 
lllBCHcadAn mitqddbl .ı-1111. 6,.. 
fesör Trom" n okuyarak Une inscrfptl
on <le la tronrıille d,or de Nagy • 

Elektrik mühendisi bu tepeden te
min olunacak sukutla (1000) beygirlik 
bir kuvvet elde edileceğini beyan etmiş 
ve bunu rapru ile tevsik eylemiştir. 

Belediye ıu mecrasını tayin ettir • 
mi§ projesini yaptırmıştır. Yirmi gün 
içinde de elektrik projesi ikmal edile • 
rek iıe b8'lanacaktır. 

Ka•bamıza çok parlak bir istikbal 
temin eden çoık mUhim bu su ıukutu -
nun memeleketimizin ehemmiyetini ar
tırarak bütün nazarları kasabamııa çe
vireceğine !Uphe yoktur. Bu itibarla 
bugUnkU yepyeni numunelik kasaba -
mu:, yarın çok bUyUk ve değerli bir ıe· 
hfr olacaktır .. 

Kasabamız için ne mutlu-

Muğla tütünleri 
Muğla, 21 (A.A.) - Tütün lcumpan

yalan Muğladadrrfar. Tütünlerimizi tet
kik etmektedirler. Tütünlerin kamilen 
denk haline getirilmesi için çalışılmak· 
tdarr. Piyasanın yakında par•ak bir su
rette açılacağı tahmin olunmaktadno. 

••• 1 • 

Ordu hizmet atı şampiyonları 

Süvarinin göstereceği zeki, yu
mutaklık, iradesini bindiği ata ka
bul ettirmek gibi vasıfları meyda
na çıkardıktan sonra binicinin 
manialar üzerinde göstereceği ce
saret ve soğukkanhlı~ı ortaya koy
ması noktasından dünyanın her 
yerinde at sporunun en ehemmi • 
yet verilen bir kısmı olarak telak
ki edilen "ordu hizmet ah,, şam • 
piyonları önümüzdeki perşembe 
ve cuma günleri Atlıspor kulübü • 
nün manej ve mania bahçelerin • 
de yapılacaktır. ilk günü al terbi
yesinin derecesini gösteren manej 
binişleri, ikinci günü de mani at
layııları yapılacaktır. Bu müsaba
kalara Viyana'da yapılan beynel
milel konkurlara İştirak eden za
bitlerimizden bir kısmı da gire • 
cekler ve müsabal{aları müteakip 
Atlısporun küçük binicileri birer 
gösteriş atlayışı yapacaklardır. 

Szent - Miklos namiyle 1917 de Kopen
hag'da neşretmişti. 

Bu yazılardan sonra geriye kalan 
rünik yazılı ibareleri Meszaros GyuJa, 
Supka ve saire gibi zevat okumağa ça
lı,nıışlar ise de hiç bir netice verme· 
mi' ve ıon umanlara kadar bunların 
mahiyeti anlaşılamamıştı. 

Profesör N~meth uzun zamandır 

bu kitabelerle uğraşm~. en nihayet 
1932 de bu kitabeleri halleylemeğe mu
vaffak olmuştur. ÜlkU mecmuasının ge 

lecek sayılarında bu hususta etraflı iy· 
zahat vereceğim gibi Peçenekler adlı 

eserimde de bu mcvzua temas ettiğim· 
den burada ayrıca tafsilat vermeğe ıu. 
zum görmiyorum. 

Profesör Nemeth'in bizim tarihimiz 

noktasından ıon derece mühim olan 
diğer bir eseri daha ne§reditmiştlr. 

A konfoglalo magyarsag kialakulaaa 
yani Tonnonia macarlarının teşekkül 

ad mı taşıyan 300 sayfayı mütecaviz o
lan bu eserde bizim tarihimiz için o 
kadar çok mühim noktalara tesadüf 
edilebilir; ki bu kadar mlihim olan bu 
Herin her bahsinden hattl her tayfa
sından ayrıca bahsetmek iycap ettiğin· 
den tUrkçeye 'çevirmeği daha münasip 
buldum. 

Makalemizin başlarında bahsettiği

miz Moravcsik'in eseri de bu dakikada 
elimde bulunuyor. Esu bizim tarihi· 
miz için Mil derece mlitıim olduğun

dan ltw tataıbm hiıırim taraimiz n~ 
sıncfanı ltıaaı bir lul8asııu: ayrıca ne~ 
retmek arzusundayım. 

HUSEYlN NAMIK 

kazımak • 
iÇi 
• o ... 

Bir ingiliz diplomat ne gi bi çareler tavsiye ediyor? 
Me§hur İngiliz siyasilerinden Vi

kont Sesil, sulh hak.kında reye müraca
at ve Avrupa'nın harba doğru gidişi 

başlığı altında yazdığı bir makalede di· 
yor ki: 

"Kendimize sözün doğrusunu söyli
yelim. Avrupa, bilhassa birkaç aydan
beri barba doğru yaklaşıyor. Bu, he
men patlayıverecek bir hnrp değildir. 

Fakat ne de olsa, getireceği felaketler, 
açacağı zararlar hesap edilemiyen bir 
barba doğru gidiliyor. 

Fakat herhalde bu harp, son harp
tan çok daha korkunç, çok daha tahrip 
edici olacaktır. Zira bu harp, havadan 
olacaktır ve havadan yapılan herhangi 
bir hücum, bizim şimdiye kadar gör
müş ve tatmı~ olduklarımızdan çok da
ha merhametsiz ve kırıp geçirici olur, 
bunda şilphe yoktur. Bu yavuz hücum 
vasıtasını tamamiyJe bertaraf edecek 
bir müdafaa vastıası da tamamiyle keş
fedilmiş değildir. Binaenaleyh Mister 
Baldvin ile beraber biz de gelecek har· 
bm bizim medeniyetimizi harap edece· 
ğini söyliyccek olursak mübaJeğa et
miş olmayız. 

İşte biz, bu felaket gününe doğru 
devamh bir yürüyiişle ilerliyoruz. 

Şuna eminim ki birkaç megaloman'· 
dan başka bugün yeryüzünde harbr is
tiyen kimse yoktur. Eğer bütün A vru
pa halkının harp hakkındaki reyleri 
toplansa yüzde bir kişi harba taraftar 
zuhur etmiyecektir. H att5 bazı vesile· 
lerle ileri lakırdı söyliyen militarist 
diktatörler bile memleketlerinin harp 
istemediğini kayıt ve ilaveye lüzum 
görmektedirler. 
· Sadece milletler, kendi seslerini du

yurabildikleri zaman. sulh emniyet at. 
tına girer. Fakat bunların gözleri 8nU
ne dajma bir takım düşmanların muh· 
temrt hücumlan tehlikesi konulur ve 
miitemadi silahlanma yarışının fecaati 
Rn1atrhr. 

Ve bundan dolayıdır ki birçok mem
leketlerde sulha karşı derin bir iştiyak 
besliyen halk, devamh bir surette har
ba hazırlanmaktan da geri kalmamak 
mecburiyetinde bulunurlar. 

Fransa'da, ltatya'da. Rusya'da. Al
manya'da, hatta f ngilterede komşular· 
dan silahça daha kuvvetli olabilmek 
için daimi surette ve çılgıncasına bu 
kadar emek ve para sarfolunuyor. 1914 

yılında ve o yıldan önce aynı vaziye· 
tin mevcut olmasını beşeriyetin başına 
büyük harp. betasını çıkarmıştı. Aynı 
hat değiştirilmez, bırakılmaz da devam 
edip gidecek olursa o 2aman istikbal· 
de uğrıyacağımız musibet, geçenkin
den çok daha feci olacaktır. 

Belki birçok okuyucularım benim bu 
dediklerimin doğru olduğunu kabul 
etmekle beraber, bundan kendilerine 
ne olduğunu sormak istiyecekler, hU· 
kumetlerin ve hük(\rnet müşavirlerinin 
bu meselelerle uğraşması lbımgeldiği· 
ni söyliyeceklerdir. Fakat işin sade bü
rokratlara ve harp taraftar)anna terk· 
edilmesi yüzündn değil mi idi ki başı
mıza 1914 felaketi gelmişti? 

Kendi memleketimiz olan İngiltere· 
de bile sulha taraftar olduğuna bu ka· 
dar kuvvetle kani olduğumuz hlikllme
timiz, acaba harp taraftarlannrn tesiri 
altında bulunmıyor mu dersiniz? 

BugUn Jbım olan, bUtlin Avrupa 
halkının umumi olarak sulh lehindeki 
dileklerinin sarih olarak ifade edilme
si, aynı dileğin huıusf surette ingillz· 
ler tarafından da tekit olunmaaıdır. 
Fakat bu sözler harcıalem kabilinden 
bir dileğin ızharı §eklinde olmamalıdır. 
Zira ateg yiyen bir adam da kendisinin 
sulh ve ıükQn taraftarı olduğunu söy
liyebilir. Bu arzu, sulhu koruyacak o
lan siyasetlerin ana hatlannı da ortaya 
koyarak ızhar edilmelidir. 

Bu siyasetin ana hatları nelerdir? 
Evvela barba hazırlanmak yarışını 

durdurmaktır. Eğer 1914 senesinde Av
rupa her vakitkinden ziyade barba ha
zrrlanmıı ve miJJetJerin kafası harp teb 
l~si korkusu ile doldurulmtı.t olma
s.,sı, G 2amaA • bü.yük felak~t.in pat· 
lal ~• iip111 bir ili.ye IM>aulm119 
bir çelenkten alınan bir gül lfti ge~ 

• mezdL 

O halde ne yapmalıyız? Harp vastıa 

larını kuvvetlendireceğimize, sulh va· 
sıtalarını kuvvetlendireJim. 

1919 - 1920 senelerinde aktedilen mu
ahedeJerin harbı durdurmak yolunda 
yarattığı en faydalı tedbir Milletler 
Cemiyetinin kurulması olmuştur. 

Bunun miikemmel bir kurutuş ol
duğu iciclia edilemez: fakat ne de olsa 
bu yolda atılan ilk adım bu olmu~tur. 

Bu cemiyetin kurulu~unda maksat 
şu idi: Rütün müzakere, tava59ut gibi 
sulhperver çare leri denemeden sulhtan 
harba geçen bir millete, Milletler Ce· 
miyctinin c1iğer azaları vaziyet alacak· 
lar, iyc:ıp ettiği takdirde tecavüzii dur
durmak icin :ı~keri harekete bile ge· 
cecel<Jertfi. 

Bu makine ne zaman eyi kullanıl
mışsa harbı menetmeğe muktedir ol
muştur. 

Lakin burada mlişkül olan bir nokta 
vardır ki o da milletlerin müfrit mil· 
Jiyetperverlik hrrsı, ananelerin tesiri 
ile en buhranlı zamanlarda bu lüzumlu 
vazifeyi yerine getirmek kararında 'la· 
bit kalıp kalamamaları meselesidir. 

Birçok memleketlerde hUkQmet me· 
murlan, bata eski diplomasi usulleri
nin tesiri altında bul u ndukları için 
yeni Milletler Cemiyeti metotlarından 
çekinirler. Onların akideleri, şu sözle
riyle ifade olunabilir: "Bizden evelki· 
Jere eyi ve kafi gelen her şey, bize de 
eyi ve kSfi gelir.,. O itibar ile sulh da
vasında ilk güdülecek siyaset, kati bir 
surette Milletler Cemiyetine milzaha
ret etmek olmalıdır. Bu müzaharet hem 
sözle, hem de işle kendini göstermeli· 
dir. 

Bundan sonra, silahsızlanma işine 

ehemmiyetle sarılmalı. hele hava tehli
kesinin kaynağı olan hava ve deniz as· 
keri tayyarelerini ortadan kaldırmalı· 
dır. Zira havadan herhangi ansızın bir 
hücum korkusu milletler arasında hu
zursuzluğu ve şüpheyi artırmakta, bu 
da harp denilen afeti beslemektedir. 

Şehirleri hir yere toplarunı§ ve lca
labal ık olan İngiltere böyle bir hava 
hücumuna maruzdur. Diğer taraftan 
Japonya da Rusya tarafından günUn 
birinde böyle bir hücuma uğrryarak 

mahvolabilir. Şu var ki böyle bir hücu· 
ma maruz olmak, japonların Çin kuv· 
vetlerine karşı tayyare bombaları sa
çarak ektikleri tohumun bir hasadı sa· 
yılabilir. 

Bu yolda tavsiye edilecek iki siya· 
set daha var: 

Birisi, harplardan hususi menfaat· 
]er çıkarılmasına mani olunmalıdır: 

Bugün yeryüzünde, her tarafta geniı 
sermayelere sahip sınai teşkilat mev· 
cuttur ki bunların para kazanmaları 

ancak milletler arasında harp korku· 
sunun yaşamasına bağlıdır. 

Bugün bazı büyük memleketler se
nede bir milyar ingiliz lirası miktarın· 
da bir parayı · beşeriyet tarihi silaha 
bu kadar para sarfolunduğunu hiç bir 
zaman kavdetmemiştir - silahlanmağa 

<11ıırfediyorsa bu. sırf memleketlerin bi
ribirinden korkması yllzllndendir. Si
lah kumpanyaları milletlerin biribirin· 
den korku halinde bulunmalarını temin 
etmeğe mecburdurlar ve bu, kendileri 
için bir kazanç meselesidir . ., 

Muharrir, burada Amerikadaki ıi· 
lah ticareti tahkikatından bahsettikten 
&onra diyor ki: 

"Nihayet, son söz olarak, biz barba 
atılan, yahut KeJJog misakı lisaniyle 
ııöyliyetim, harbı bir siyaset vasıtası ya 
pan bir milleti, öteki milletler millet
lerarası bir cinayet itlemit göziyle gör 
meli, ona karşı o suretle muamele edi· 
'cceği sarahatle ortaya konulmalıdır 

Kimse kanunu kendi etine atmama· 
!ıdır. Anarşi ile medeniyetin en esas· 
h farkı buradadır. Bu suretle milletler 
1lraaı biı anarşi meydana getirmek is
tiyene karşı da bütün dünya milletleri 
ellerinden gelen her vasıtayı kullan· 
mak hususunda birleşmelidirler. 

Bu, sulhu hrumak için takibi li
aımg.elca tiyaRtin kabataelak ana. ha• 
laı ıd'ır. Bumfa mübaleğa edHmif ve
tatbiki Jmklnıız taraflar yoktur. Bila· 
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Müteveffa Kırala 
kara volunu tav· 

ol 

siye eden prens 

PRENS POL so~ ~E\ ~~1 
VE KENDiSiNE TEVF,f.Cu" 

EDEN V \7IFE 

Dcyli Mey) ga2 cteı:;in i n n1eşııur ııı: 
habiri Mr. Vard Prayı. Belgrat'ta 111 

teveffa Kırat Aleksandr'ın aınuc•'., 
desi Prens Pot ile bir miilakat yap~ 
ğa muvaffak olmuştur. Muhabir. ]frt 

yaşında olduğu h:rlde Oksford'un 9a: 
sınıf talebesi kadar genç göründU~llfl t 
yazdığı Prensle, kütüphaneye bentt 
bir salonda uzun ve parlak bir masa b'" 
şında konuşmuştur. 

Prens Pol, mUteveffa kıraJrn .ıı~ 
yetnamesi mucibince kticük kırat \ 
yüyünciye kadar Niyabet Meclisi111 

reisliğini yapacak, bu itibarla Avr~~ 
mn en mUşküt vazifelerinden birtl 
omuzlarına yüklenecektir. 

Muhabir diyor ki: 
"Bugün Dedigne Sarayında beni kt 

bul eden Prens, yeni vazifesinin ınO"' 
ade ettiği nisbette umumi beyanattt 
bulundu: 

Gayet t:ıth, ahenkli ve serbest tılf 
eda ite ingifü:ce konuşuyor: ingillt~ 
ye olan vukufu hem aksanlarında. h 
konuşma t:ırzıncla mükemmeliyet arıt' 
diyordu. 

Dedi ki: 
- Sizi görebilmem çok müşkUl ol' 

du. Zira faciadanberi işler fena haldi 
birikmiş ve müteveffa kıratın maiyeti• 
den ekserisi kendisiyle birlikte F~ 
aa'ya gitmiş bulunuyordu. 

Fakat size kemali katiyetle ştı~ 
söy1iyebilirim ki Yugoslavya, kcde 

1 nin en btiylik olduğu şu heng~mede h • 

Je büylik Britanya,nın manevi müıall" 
retini her şeyin fevkinde tııtmaktadıf' 

Emin olarak böyle yapıyoruz. 

Biliyoruz ki 1nPiltere. büvük bıırl'° 
ta kendisinin mUttefiki olmus 01~:, 
Vugo!llavya'dan sempatisini esirrrert' 
yecektir. 

Niyabet Meclisinin reisi sı !ath'~ 
omuzlarıma yüklenmiş olan va ,,ifc 0 

dukça ağırdrr. 

Bu vazife'ye olan liyakatim. ınütc' 
il' veffa kıralla çok sık temasta bulll t 

marn ve kendi .. inin ivtimadın:ı mazlı81 • ·rı fi oluştandır Onun vatanımız ıçı ~ 

emeller beslediğini. neler ilham ett11' 
istediğini bilirim. 

Bunları tahakkuk ettirmek için et1' 
den geleni yapacağrm. 

··td~ 
Kırat Aleks~nrlr. kelimenin bu • 

• 1 b" .. , h' • b 0

U
0 \'il manasıy <' nvıı { ır ıns:ın ve d 

bir krra1r1ı . Bunu amucazadem ve e 
yakrn dostum oldıt~u irin söylernifl' 
nım. İki ynşımdınht"ri. onunla berıt1~ 
rfm. Tahsilimizi onun habası, be11 

amucam olan kırat vantırmıstı. fi' 
Şuna kaniim ld onun sağlam e 4 

tar dahilinde kurmu!\ olduğu Vuf!oıı1' 
ya birliği onun iifulün~en sonra da f 
şıyacaktır. 

Bu davanın tamamlanması için ~ 
lia hayatların kurban edilmesi d~ ti 
zımgelse gene memleketin birli r t 
devletin resanrti devam edecektir. t 

Ölen Kırat. Yugoslavya birliği ü11' 
silne ölmez bir hız vermiştir. ~ 

Bana gelince, ben bütün hayat 
eneriimi bu davava hasredeceğirn· r 

Marsilya faciasını saat altıda d~ 
duğum zaman dedim ki: ''Hususi 
adam olarak hayatım burada ve şldt 
bitiyor. Bundan sonra bütUn varl tı' 
mın Yugoslavya'va hirmet ettne1c 
başka bir hedefi yoktur. ; 

Facianın fazla tafsilatını dinle, 
dim. Kırat 81m0şttt. Ondan sonralci 
dfemi biliyordum. .,1. 

Ondan sonra derhal, bUtün dik ~ 
mi, Uzerime teveccüh edecek vaıi~ 
mesuliyetlere hasrettim. Ondan . / 
amucama ait olan ve içinde büttifl I 
hatrralan aaklıyan bu eve hareket 
tim.,, 

Burada Prens, biraz durdu: 

kis, bUtUn milletler bu yolda ele1• 
rir, hüsnü niyetle, eyi kalple b 
edecek olurlarsa o zaman harbtll 
kazınmış olur. 

tngiltere. bu slvasetin mU 
lser.fiıe atarak esaslı surette ort• 
tsc~ oluruı dlğcm mil1et1erln d# 
lllelllıı:akluamı lnmntmr ,..,. .. 

(Mın,ester G 





SAYIFA 6 HAKIMIYETl MlLLlYE 

Amerika Gazete 
Hearst neler 

Kıralı 
söylüyor? 

Geçenlerde A vrupa'ya gelen ve son 
günlerde Almanya'yr ziyaret eden meş
hur gazete kıralr Hearst mi/Ji sosya -
list fırkası haric1 politika şubesi şefi 

Rozenberg ile uzun bir mülakat yap
mıştır. Rozenberg'in matbuat hürriye
ti ve ırk meseleleri hakkındaki sualleri
ne yazı ile cevap veren Hearst diyor ki: 

meğe mahkfun olur ve netiycede kapa- ı 
nzr. 

Bu hakiykatler matbuatın mütecaviz 
olmasına kafi derecede mani teşkil etti • 
ğinden Amerika Birleşik Hükumetlerin
de pekaz gazete vardır ki rüçhan hakla • 
rını tecavüz etmektedirler. Bizim memle
ketimizde fikir ihtilafı küfür demek de
ğildir. Münakaşa arzu edilen bir şeydir. 
Tenkide tahammül edilir. 

arasında da bu farklar keza pek büyük
tür. Lakin muhtelif Avrupa milletleri 
arasında fark pek azdır. Avrupa mil. 
letleri muhtelif köklere mensupturlar. 

1 - Bu ilk suale cevap vermek be
nim için oldukça nazik bir meseledir. 
Çünkü Amerika'da matbuat hürriyeti 
hakkındaki fikrimiz bu memleket veya 
İtalya ve Rusya'daki telakkilerden ta. 
mamen başkadır. 

Birleşik Hükfunetler bir demokrasi

dir. Biz halka inanarak hükumete de 

inanırız. Her ne kadar dünyanın diğer 

memleketlerinde olduğu gibi Amerika -

da da müşkülata tesadüf ediyorsak da, 

halis bir demokrasi sayesinde Atlasde · 

nizi sahilindeki ehemmiyetten ari müs. 
temlekeleri Amerika kıtasımn en mü -
kemmel bir parçası haline getirdiğimiz 
gibi dünyanın diğer milletlerinden aşa
ğı kalmıyacak derecede kudret ve refa
ha da yükselttik. 

Su katılmamış bir demokrasinin mu
vaf fakiyetle idaresi, reyleri ile hükQme
te istikamet veren halkın bütün hadisat 
ve mütalealardan tam ve doğru malQ
mat almasına bağlıdır. 

Hadise ve fikirlerdeki değişiklik -
leri bir çerçeve içine sokmak için de 
efkarı umumiye kati bir matbuat hürri
yeti istemekte, bu ise memleketin kanu
nu esasisiyle tesbit edilmektedir. 

Hiç kimse bizim veya dünyanın di
ğer bir matbuatı tam tekemmül etmiştir 
diye iddia etmiyor: fakat şuna kanaat 
etmiş ve inanmışızdır ki, kontrol altın
da bulunan bir matbuatın tehlike ve za
rarları, matbuatın arasıra rüçhaniyetle
lerini suiistimalinden naşi tahaddüs e
tlen müşkülattan daha büyüktür. 

Bazan oluyor ki yazı müdürlerimi
zin mütaleaları veya bu mütaleaların 
bazıları politikacıların mütalealarına 

uygun gelmiyor; bir diğer defasında da 
bu noktai nazarlar efkarı umumiyece 
tasvip edilmiyor. Fakat mütemadiyen . 
halkın tasvip etmediği kanaatlerde ısrar 
eden, tam ve dürüst haber vermiyen bir 
gazete tesir ve taraftarlarını kaybet-

ı 

Memleketimizin bütün resmi şahsi • 
yetleri tenkide maruzdurlar ve buna iy
tiraz edecek bir şeyleri yoktur. Tenkit 
haklı ise bundan istifade ederek bilme
diklerini öğrenirler. Haksızca yapılan 

tenkitten gUcenmezler. Çünkü kendi -
lerinin haklı olduklarım bilirler ve bü
tün hücumların üstünde bulunan hadi. 
satın kendisi tenkidi tashih ederek doğ
ruyu ve hakikati meydana çıkarır. 

Umumi harp çrktığı zaman memleke
timin bu barba iştirak etmemesine çalış
tım. Ben, bu harbın memleketimize 
can ve servet ziyaına ve sulh içinde ya
şadığımız yabancı milletlerin düşman
hğına mal olacağını hissediyordum. 

O sıralarda hiç kimse kendisini be
nim kadar tenkide maruz bırakmamış
tır. 

Bu noktai nazarı müdafaa etmek çok 
güçtü. Ancak ben kanaatimle memle . 
ketim için en iyi tarafı iltizam ettiği . 
me inanıyordum. Nitekim netiycede 
bu telakkiyi hadisat teyit etti. 

Gençlerimizin en mükemmeJieri öl
dü veya malUl kaldı. Servetimizi heba 
ettik. Büyük borçlara girdik. Taah • 
hütlerini yapmaktan istinkaf eden müt
tefiklerimiz tarafından aldatıldık ve e
velce yapılan fedakarlığımıza mukabil 
kin ve gayz topladık. Bugün Amerika 
Birleşik hUkumetlerinde ekseri kimse
ler harba girmemiş olsaydık daha iyi 
ederdik kanaatini taşımaktadırlar. Şuna 
eminim ki gelecek harptan herhalde 
ırak kalacağız. 

Avrupa'da sizler harbı kendi kendi
niz için yapınız. Bu harptan sonra da 
zannetmiyorum ki Avrupa'dan geriye 
pek fazla bir şey kalmış olsun. 

2 - Irklar derecelerine göre pek 
muhteliftir. Avrupa'daki insanlarla Af
rika'daki insanlar arasında büyük fark
lar olduğu gibi avrupalılarla asyalılar 

Denizli Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin senelik mütenevvi erzak, mahrukat 

ve tenvirat ihtiyacı 16.10.1934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - 5.11.1934 paazrtesi günü saat 14 de mektepte te · 
şekkül edecek komisyonda bedel haddi layik görüldüğü 
takdirde ihalesi icra edilecektir. 

3 - Şartlarını almak istiyen taliplerin mektep idare -
sine müracaat etmeleri lazımdır. (6870) 8-4733 

Askeri Fabrikalar 
T1'"aret l{aleminden·\ 

110 'fon k~ur~un 
' 

Yukarda miktarı yazılı kurşun 10-11- Teş. 934 cumar
tesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacağından talip 
olanların aynı gün ve saatte gelmeleri. 

Sartnameyi görmek istiyenler her gün kaleme gel!!bi-
lirler. 8-4800 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Müddei: Saman pazarında Ab
dı,ıllah Eefndinin hanesinde mi
ı;tfireten mukim bursalı Osman 
usta. 

Avrupalılar muhtelif lehçelerle görü
şüyorlar .. Anane ve adetleri hemen he
men aynıdır. İdeal ve gayeleri de bir
birlerine çok benzer. Avrupa milletle
ri arasında harp tamamen lüzumsuz bir 
şeydir. Bunun ne kadar lüzumsuz ol. 
duğunu anlayabilmekliğiniz için Bir • 
leşik Amerika Hükumetlerine gelmeli
siniz. Orada, bu tarafta durmadan 
birbirilerile harp eden aynı kimselerin 
daimi bir sulh içinde ve birbirlerine ar
kadaşlık ederek yaşadıklarım görecek -
siniz. 

Bir avrupalılar - asyahlar ihtilafı 

bambaşka bir meseledir. Böyle bir şey 
olduğu takdirde adet ile anane nizam 
ile din, hayat standardı ile ahlak stan
dardı, içtimaı ve siyasi mefkfirelerle 
özJii medeniyetlerin ihtilafı mevzuu 
bahs olabilir. Asyalıların avrupalılara 

galebe çalması bütün dünya medeniye
tinin mahiyetini değiştirmiş olur. Av
rupa harplarınm vereceği netiyce bir o
rada, bir burada hudutların değişme . 
sinden başka bir şey değildir. Geçen 
bin senelik Avrupa haritasına bir bakı
nız. Hudutlar mütemadiyen değişiyor, 
fakat insanlarla medeniyetler aynı ka
lıyorlar. 

Bence, caniyane harplar yapmak, 

milyonlarca insanın canına kıymak, hat

siz hesapsız mal ve mülkü harap et -

mek, bütün insanları bir felakete yu· 
varlamak, ocak ve aileleri imha etmek. 
dünyanın eski medeniyetini tehlikeye 
sokmak ve bunları sırf hudutları birkaç 
mil ileriye sürmek ve gene bu hudutla
rı tekrar geriye atmak için kanlı muha
rebeler yapmak bu dünyada işlenebile • 
cek en büyük günahtır. 

Birbirleriyle sulh içinde yaşıyan bir
leşik bir Avrupa hükô.metleri devleti 
kurulmalr ve devlet de yalnız magrip 
medeniyetini şark istiylasma karşı mü -
dafaa etmeğe amade olmalıdır. 

Bu böyle olduğu takdirde servet ve 
terakkisini sulh sayesinde çok daha 
muvaffakiyetli bir surette tekamüle gö
türür ve kuvvetlerini herhangi bir §ark 

tehlikesi gününe saklamış olur. 

Son kayserin de derdi bu idi. Hiç 
değilse bu meselede haklı idi. 

3 - Sulh için elzem olan ilk adım 
sulhu istemektir. Sulhun ise esası ada
let olmalıdır. İkincisi, samimi olarak 
miltekabilen birbirlerinin terakkisine 
yardım etmek üzere Avrupa milletleri
nin kooperatif bir birleşmesidir. 

Üçüncü şart da müşterek bir dilleri 
olmasıdır. Şefler, sulh temayüllerini 
takviyeye devam ededursunlar. Zaten 
milletlerde bu arzu mevcuttur. Yalnız 

h~kim olan sınıflar sunu hatırlarından 
çıkarmamalıdırlar ki. milletler artık 

mahvedici harplara sürüklenmek iste -
miyorlar. Son harptan hangi memleket 
istifade etti? Her millet filen iflas et
ti. Tekamül yüz sene geriye atıldı. Bir 
milJete harp yalnrz ıstırap vermekle 
kalmıyor, onu sefalet takip ediyor. 
Gelecek harp daha ziyade mahvedici o
lacak. onun arkasından gelecek hara
bi de daha ziyade dehşet verecek, mil
letlerin ıstırabı çok derinlere kök sala
caktır. Hükt1metler devrilecek, yukar
da bulunan sınıflar hak ile yeksan edi
lecek, kanlar akacak, açlık her tara
fı saracak ve nihayet Avrupa'nm üzeri
ne anarşinin kırmızı bayrağı dikilecek
tir. 

Avrupa, sulh ve nizam içinde birle -
şir, medeniyet ve tekamülün şartlarma 
uyarsa daha iyi etmiş olur. 

Fölkişer Beobahter'den 

l{oro heyetine 
girmek istivenler 

Ankara Halkevi Reis1i~inden: 
Halkevinde bir koro heyetinin ku

rulmaıma girişilmiştir. Koro heyetini 
yetiştirmeyi Halil Bedi Bey üzerine al
mıt bulunmaktadır. Bugün saat 18 de 
evelce yazılmış olanlar Halkevinde top
lanacaktrr. Y azılmı§ olanlardan başka 

yeniden iştirak etmek istiyenler de bu
gün aaat 18 de gelip kaydolunabilirler. 

Kirahk köşk 

24 I. TEŞRİN 1934 ÇAR:Ar~!!! 

Halkevi 

Evimiz netriyat ve kütüphane kont!! 
tesinde açrk olan bir azalık için seçın' 
yapılacaktır. Bu tubeye kayıtlı aı:aıııll 

31. 10. 934 çar§amba günü ıaat 18 b 

Halkevine gelmeleri rica olunur. 

••• 
Halk dershaneleri ve kurslar komite~ 

tarafından her sene verilen franıızellf 

almanca ve İngilizce lisan kurılan il• 
usulü defteri kurıu bu sene 1 ikinci tet' 

rin 934 de Halkevi yakınında BahriY' 

caddesindeki Huıuıi Bizim Melrtep'tf 
verilecektir. 

1 - Smıflar azami 25 kitilikt.iıo. 

2 - Her kura iki derecelidir. 

3 - Dersler haftada iki defadır. 
4 - Dersler akşamlan aut 18 den iO 

ye kadardır. 

5 - Kuralara mektep talebeıl olıııı • 
yan :zevat alınacaktır. 

6 - Müracaatlar Halknl ld.tiblae •• 
geç 25 birinci tetrin 934 alqamma kad81 
yapdmalıdrr. 

7 - Halkevi müracaat 11ra n~ 

ıile beher ıınıf için 2S talebe alacak da. 

ier müracaatluı 1Ut,1D2et olarak lraırd.., 
decektir, 

••• 
E vimfz halk dershaneleri ve rfisel ıı 

natlar komiteleri tarafından Mandolinı 

Kitare. keman derıleri verilecektir. Der• 

ler 1 ikinci teırin 934 te bqhyacaktır• 

Kayıt için her 1rün Halkevf kltlplifiot 
müracaat edilebilir. 

Sanatkarlar çağrılıyor 

Hakevi Güzel Sanatlar kooıF 
tesindenı 

29 birinci tqrlnde açılacıak lkind ı.,. 
kdap güzel san.atlar ıerglalae lttirak ed• 
cek sanatkarların birinci terin 2S e b' 

Çankayada profesör Cemil Be
yin köşkü mobilyalı veya mobil -
yasız olarak kiraya verilecektir. 
Su, elektrik, havagazı, telefon te
sisatı ve 8 odası vardır. 1stiyenle
rin 1115 numaralı telefona müra
caatları. 

8-4749 I 
dar e&el'lerini Ankaar Hallımndeki ko
misyona getirmeleri rica olunur. 

Belediye Meclisi Reisliğinden: 
1 teşrinisani 1934 perşembe günü saat on yedide Bele_. 

diye meclisi kanuni toplantısını yapacafından azaların t•' 
rifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Reis Vekilleri ve Encümen azalan intihabı 
2 - İstihlak resminden (17667) liranın tenziline dafl 

belediye reisliğinin tezkeresi. 
3 - Çimento fabrikası hasılatından belediye hissesi dO" 

layısile verilecek ikramiye hakkında Encilmen karan. 
4 - Su idaresi bütçesindeki borçlar maddeelne tahsfeat 

ilavesine dair encümen karan. 
5 - Fen kadrosunda tadilat yapılmasına dair EncU • 

men karan. 
6 - (2000) lira avukat ücreti konulmasına dair encU .. 

men karan. 
7 - Bahçeler müdürlüğünde tadilat yapılması hakktfl" 

da encfüııen karan. 
8 - Bakteriyoloğ ücreti hakkında Encümen karart'· 
9 - Yeni temizlik hanı inşaat ilavesi ve tesisatı ile gal 

depolan inşaat ilavesi hakkında encümen karan. 
10- Su idaresi için alınacak kamyon bedeli 
11 - Su idaresi bütçesinde münakale icrasına dair Eı1~ 

cümen karan. 
12 - 5000 lira istimlak bedeli (3139) 8-4802 

Müddeialeyh Dağ mahallesin
de Van muhacirlerinden İsmail 
Eefndi. 

Müddei Osman ustanın aley

hinize açmış olduğu alacak da

vasının birinci sulh hukuk mah

kemesinde cereyanı sırasında 28-

5-934 tarihinde namınıza çıkarı

lan davetiyeye icabet etmediği

nb· ve mezkur davetiyede de ika
metgahmrzın meçhul olduğu mli
bıtşir tarafrndan verilen meşru

battan anlaşılmıştır. Müddei ta· 
rafından mahkemenin gıyaben 

cereyan etmesi istenmesi üzerine 
hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 141 inci maddesine tev-

fikan bir ay müddetle ilanen teb 
liğat yapılmasına k~rar verilmiş 
olduğundan berm·· ~ibi karar mu 
hakemenin muallak bulunduğu 

25-11-934 tarih ve saat 14 te 
Ankara birinci sulh hukuk mah
:temesinde bizzat veya bilvekile 
hazır bulunmanız ve hazır bulun 
ma.drğınız takdirde mahkemenin 
gıyaben cereyan edeceği ilanen 
tebliğ olunur. 8-4793 

-DARA• 
BiRiKTiRE!N 
RAl-IAT ~Ot;R 

SERVETİ FONUN 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakt~ 

olan bu haftalrk resimli gazetenin Ankara'da satış yefl 
A K B A kütiinhanesidir. Senelik abone 10 lira. 13e· 
her sayısı 20 kuruş. 1 

~"ıoııınıııruııuıımııınııınıııvnınıımı11111ııııııııııııııııııııııımınııı§ 

1 İşc ... i istiyoruz 1 
a E 
§ 6 
~ Matbaamız makine- ~ 
~ lerinde çalışmak için 1 
~iki kağ"ıt verici alınacak- ~ 1 tır. Bu işte çalışmış ol- 1 
IE! mak sarttır. l§ 

1 Hakimiyeti Milliye ~ 
&"uımııırııııruııınııııınııııaıııaıınııırıımıımmnınıııııuıımııaıııuı~ 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü topoğraf şubesi için (10) 

adet alidat olometrik aletinin pazarlığı 10-11-934 cumar
tesi günü saat ( 10) dadır. 

2 -Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarbğa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (3072) ~784 

Ankara Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürli.iğümüz ambarlarında birikmiş 140 kaleı:U s;~ 
hipsiz eşya 10-11-934 günü saat 10 da artırma ile satıla~:te 
tır. İsteklilerin güvenmeleriyle beraber o gün güın~ 5ı 
kurulu satış komisyonuna müracaatları. (Müfredat ııstc 
gümrükte asılıdır.) (3128) 6--4789 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 1 
Tekird _. İLAN 

•ıte\'addı . agı k~taatı için aşağıda cins ve miktan yazdı 
lacaktır ıaşe hızalanndaki tarihlerde münakasaya konu
riıı d · Ş~rtnamelerini görmek istiyenler hergün taliple
Pırıt: hellı saatte teminatlariyle birlikte Tekirdağmda 

Cinai satınalma komisyonuna müracaatlan. (3058) . . 
rnlkdarı ait olduğu münakasa nevi ihale tanblerı 

it. faauı yer 
., Ye 60,000 Tekirdağ 

~ohut 3s.sso Malkara 
25,ooo Tekirdağ 

'h ,, 1 
~. Pir· 4,000 
l>. ı>i~nç 21,000 

~. r>iri~~ ı ı ,ooo 
Ç. r>irin 21 ,000 
Çekirdekç . ıı,ooo Jr .. sız 

. Uıürn 21,000 
ıı. ,, 1 
•ıerc· ı,ooo 

llnek 21,000 

Malkara 
Tekirdağ 
Malkara 
Tekirdağ 
Malkara 

Tekirdağ 
Malkara 
Tekirdağ 

ıı,ooo Malkara 
24,000 

" 

l İLAN 
L lltıir }.f.. • 
'Qtaat ustahkem mevki 
O tnın ·h • il dö • ı tıyacı icin yüz 
tltr 2~tbın beş Yiiz kilo bul
~arte • eşrinievel 934 cu-
llaJr ı::O ıtünü saat 15 te ka
~aıtlesini a ~!ınacaktır. Şart
~ her .~0rmek istiyenle"''Ji sa gtin taliplerin de 
~hkern a~n e~el İzmir Müs 
Otııis evkı satm alma 

Y'onuna •· 
(28 

muracaatlan. 
23) 8--4370 

t> İLAN 
{ etrn· 

tes mu·· ış beş bin kilo pata-
li naka • )Je ih 1 • saı aleniye usu-
l>lltar g~· e~.1 4 teşrinisani 934 
)apııa ~nu saat on dörtte 
t~tltıeka ~~r. Şartnamesini 
~k Uzere her gün ve 
~alttin::aya ~ştirak için de 
ta~ A temınatlariyle be
~iriiğ· nkara Levazım A· 
lllltıa 1 Batınalma komisyo-

gelrneleri. (2907) 

~ 8-4538 

~ Memleket 

kapalı zarf 12/2. teş. 34 sa. 14 
sa. ıs 

" "",, 
açık 

münakasa ,, ,, ,, sa 15,30 

'' 
,, sa. 16 

" " Kapalı zarf 13/2. teı 34 sa. 14 
.. ,, ,, ,, sa. 15 
., 13/2. teş 34 sa. 15,30 
., ,, ,, ,, sa. 16 

,, 14/ 2. teş 934 sa. 14 
,, ,, ,, ,, sa. 14,5 

açık mü-
nakasa 14/2. teş. 34 sa. 15,5 

,, ,, ,, ,, sa. l 6 

.. 15/2. teş. 934 sa. 15 
8--4723 

İLAN 

82,500 kilo bulgur kapalı 
zarf usuliyle ihalesi 13-11-
934 sah günü saat on üç bu
çukta yapılacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenler 
her gün ve vakti muayye
ninden evel de teminat ve 
teklif mektuplariyle birlik
te Bayramiç'te fırka satın
alma komisyonuna müraca
atları (4001) 8-4790 

••w~"~ 
İLAN :!4 

~ 
Ciimhuriyet bayramı do . ~~ 

nanma tesisatının kesreti do· ~~ 
~layısile evlere elektrik rap- ~~ 

tr İ§lerinin bu ayın yirmi i - ~!4 
kinci gününden itibaren ay .:!4 

sonuna kadar yapılamıyaca- ~ 

ğı Han olunur. ~!4 
Elektrik şirketi 

Hastahanesi 

1 . Baştahipliğindenı 
lar trnır Me ı ~t· llıekteb. ?1 e~et ve Eşref paşa hastahaneleriyle Sanat-
l>ı;• ııs,000 ~~hır se~~lik ihtiyacı ola~ 46,360 ~i~~ ~oyun 
ti atı ilanata ılo ~kmegın pazarlık suretıyle temını ıçın ya
lb~ İtibar talı~ zuhur etmediğinden 22-10-934 tarihin
ı;casaya ~n 20 gun müddetle ve kapalı zarf usuliyle mü
~ ltt\ııkara ~n~lmtJŞtur. Talipleden şeraiti görmek istiyen 
ta atlunun 1 hat Müdürlüğüne müracaattan ve münaka
'I>~ l'e ~il~ ve .. 11 inci maddelerine göre zarflann ih
~la ar gan.. a gunü olan 11·11-934 tarihine müsadif 

}'ete ;.saat 10 dan 11 re kadar t'zmir Encümeni daimi 
uracaatlan. (4472) 8-4798 

' Meşhur İzmirli -
Şekerci Ali GalipB. Ankarada 

lıer türk.. · · 
llıuhtcre Aun ıftihar edeceği fabrikası mamulatını 
la.cak ol m nkara halkına tanıtmak gayesiyle açı
taı etın:1n. Sergi Evinde 52 numaralı pavyonu iş.-

Çok ı~tır. 
,__1ngil~:;se; ~arlıkta çeşitlerini teşhir edecektir. 
""UlllJarı e, svıçre, Fransa'da rağbet gören lo
~adeın ş;~çel ve Şurunlan bilhassa bon bon şekeri 
ara tnüın e~ı v~ wezmeleri meyve şekrlcmeleri bun

n l.ranıuıa':ı dıger 5eşitlri şayanı tavsiyedir. 
•en nıu saf murekkebatm temiz olmasına bi-

~.hter~~~:rnanla ~~lrnıyacak bu çeşitlerden 
-~ıı blvaiue -.J ırnızın ıhtıyaçlanm temin etmele-1.f·· . .T çuer. 

Usaıt fiatla 1 
r a toptan siparişler de kabul eder. 

ıi:D:Y:JL..; üın:::"'-- -
ı .. Cunıa .. Müdürlüğündenl 
,hl-'cn b gunıeri Aıık 
lında i ~nliyö trenı ~a - Kayaş • Gazi - Ankara arasında 
itibare §1.1Yen teıı·~ ~rıyle Ankara· Çankırı - Ankara ara
lta~aş 11 •şlerni ·,zrh. trenlerinin ~10-934 tarihinden 
1er, l!t~fı Gaıi - . 1~ en ve aynı tarihten itıöaren Ankara • 

olu sus tarieCn • a ar~'Dda cuma günleri de adi giin
nUr. (3133) ın tatbık cdilecefi muhterem halka 

a-tm 

HAKtMtYETt MiLLiYE SAYIFA 7 
=== 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilaruan 1 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 

14 TAKIM ELB1SB 
14 ADET KASKET 
4 ADET KORK tç.t 

14 ÇİFT FOTlN 
14 ÇİFT DOLAK 

1 
) 
) 27-1~934 
) 
) 

47 KALE!d ECZA VE ALATI SIHHİYE) 27-10-934 
Y~a~dakı malzeme ayn ayrı pazarlık suretiyle 27-1~ 

934 tanhınde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaat1an. (3074) 8--4727 

17 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 14/2. Teş./934 
YEVMİYE 10-15 KİLO SIGIR ETİ 14/2. Teş/934 

Yukarda~i .malzeme aleni münakasa suretiyle 14/2. 
~eş./?34 tanhınd~ ~aat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta
Iıp1erın ~a~ame ıç.~n her gün öğleden sonra, münakasaya 
gırmek ıçın de o gun teminat (ve teklifat) ile müracaat-
ları (3132) 8-4796 

MUHTELİF ATEŞ 
TUÖLALARI 

Tevhit edildiği ilan edi
len 3 ı 0,308 ve 34,238 adet 
ateş tuğlalan taliplerine 
tevzi edilen liste ve şartna
melerindeki miktara göre 
498,646 adet olarak tashih 
ve pazarlık 27-10-934 günü
ne talik edildiği ilan olu-
nur. (4011) 8--4791 

İLAN 

SİLAH FABRİKASI 
PASAJI 

Yukardaki inşaat pazar
lık suretiyle 27 /1. Teş/934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(3130} 8--4795 

500 GRAM PİLATİN TEL 

Yukardaki malzeme aleni 
:nünakasa suretiyle 12-11-

Küçük Yozgat fahrikasm. 934 tarihinde saat 14 te iha· 
da Boşing sistemi bir asit lesi icra edilecektir. Talip-
!'tilfiriki teksifhanesi tesis !erin şartname için her gün 
olunacağından taliplerin 22. öğleden sonra münakasaya 
11. 934 tarihine kadar tek- ~imıek için de 0 gün temi-
liflerini fen şubesine gön - nat (ve teklifat) ile müra-
rlermeteri. (3075) 8-4745 caatlan. (3076) 8--4726 

iAsRIRöiiE-;so;-ı 
~aw;;uaııı SH Hıı;,'l!llııınıııınumııııııınıııırmnıll!ımııııııııınınmııınıımıımıuıwıuıaııuııııuıınuıııınıııaıııH•uıınmıımıwm 

Ankm·a İcra •lairc~i gayrimenkul ~atış 1\f. dan: 

İpotek olup satışına karar verilen tapunun 3·2-932 tarih ve cilt 
42-13 numarasında mukayyet üç taş mevkiinde kain ahşap hane 
aşağıdaki şartlar dairesinde satılmak fü:ere açık artırmıya çıkarıl
mıştır: 

EYsaf ve mii temilatı 
Binanın birinci katında tabanlı ve tabansız bir oda bir ahır, bir s:.

manhk, bir ahır ikici katta, bir sofa üzerinde tavanlı ve tabanlı iki 
oda. bir mutfak, ve bir balkon olup 50 metre murabbaı mahalledir. 
tamamına ( 1350) lira kıymet takdir edilmiştir: 

Satış şartlan 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 29-11.934 tarihine miisadif 

perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memur
luğunda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin "!o 7,J 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminatını getireceklerdir. 

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

~ - İşbu ~~ihteki artırmada teklif edi~n bedel mukadder by· 
metin % 75 şını bulmadığı takdirde ıs.12.934 tarihine mUsadif cu
martesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
liçktid~fa nidadan sonra saat 16 da en çok artırn talibine ihale edile· 
u ~ . 

5 B. • . . tesdU 
- ınncı Ye ikinci ihalelerde ihale keza muhamme k t• · 

··zcı t · be . D ıyme ının 
yu e ~c m.ış şıni bulmak şartiyle müteakip verilmediği takdir-
de 6zenne _ı~ale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden itiba
ren 7 ~n Jçınde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula· 
cak ~e ışbu t~lipten evci en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi 
veç~ıl.e alm~ga razı olup olmadığı kendisinden IOrulduktan sonra 
teklıfı veçhıle almagva razı oldugvu takdirde fark ·hal · f hed"l . • . ı ı eaı ea ı en 
birıncı talıpten tahail edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale 
olunacaktıd. Teklif vcçhile ahnağa razı olmadıvı takd" d ı . 

• d u .. g ır e ma ye 
~ı ~~ • gun müddetle artırmıya pkarılacak ve ~n çolr artıran ta
Jıp uzenne kati ihalesi yapılacaktır. 

7 _- B~rçlu ve alacaldılarla diğer alacaklıların gayri menkul 
Dzerındeki haklarnu buaunle faiz ve masrafa dahil olan iddialan
rmıA evrakı mtispiteleriyle 20 gUn içinde icra daireaine bildirmele
ri laz~dır. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olacak satıf 
bedelını pay1811lla muameleainden bari~ tutulacaktır. 

8 - Artırın~ iıtirak edenler daha evel prtnameyi gönnilt. 
okumuı ve gayrı menkulün iymar nziyetini bilrniı ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - f§bn açrk artırma şartnamesi 1-11·934 tarihinden itibaren 
9J3/446 dosya numarası herkese açıktır. 

10 - Taliplerin me ~ "ht • d • v ZACuı- tarı e ıcra aıresi gayrimenkul satış 
mrmur1uguna müracaat eylemeleri ilan olunur. 8-4794 

-----------------------------
Galata ithalat Gümrüğü 

Müdürlüğünden: 
Marka No. Sandık 
E T Muhtelif 24 Kutuda balık lronservesi 
Bu balık konserveleri açık artırma suretiyle traııait 

edilmelr iiftl'e ntrhktır. İsteklilerin 6-U-934 salı günü sa
at 17 ye kadar satıı heyetine müracaatlan. (6761) 

C A (j 
Y ozgattaki asker ve hayvanat için aşağıda yazılı dört 

türlü yiyecek satın alınacaktır. Üzerine bırakılma günleq 
ile miktar ve pey akçeleri karşılannda yazılıdır. İsteklt.. 
lerin Yozgat Sa. Al. Ko. nuna baş vunnalan (3127). 
Cinsi Pey akçesi kilosu Ü zerine bırakılması saati 
Mercimek 75 20.000 15. 2 Tcş. 934 14 
Patates tos 35.000 ,, ,, ,, ı5 
Kuru soğan 37 16.750 ,, ,, ,, 16 
Saman 52 69.000 ,, ,, ,, 17 

iLAN 

1. fırka ihtiyacı için 31t. 
ton yulaf kapalı zarfla satın 
alınacaktır. İhalesi 27 birin· 
ci teşrin 934 cumartesi gü
nü saat 15.30 dadır. Talip
lerin şartname ve nümune
sini görmek Uzere her gün 
ve ihale 2amanmdan evel 
teminat ve teklifoameleriy
le beraber Fındıklıdaki k~ 
misyonda hazır bulunmala-
n. (2798) 8---4367 

İLAN 
Vize'deki kıtaat ihtiyacı 

için 584 Kilo beyaz peynir 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 4-11-934 cumartesi 
giinü saat 15 tedir. İsteklile
rin teminatlariyte muayyen 
günde Vize'de satmalma 
Ko. nuna miiracaatlan. 

(2930) 8--4562 

İLAN 
Orqu sıhhi ihtiyacı için 

{66) adet seyyar etüv maki
neleri kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. İhalesi 8-
J 1-934 perşembe günü saat 
14 te icra edilecektir. Talip 
ter evsaf ve şartnamesini 
görmek üzere her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evel teklif ve te
minatlariyle birlikte M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
mürcaatlan. (3013) 8-4651 

İLAN 
f stanbul K. lrğı emrin

deki kıtaat ihtiyacı için 
53000 kilo bulgur kapalı bü
rüm yoliyle satın alınacak
tır. üzerine bırakılması 6/2 
inci teşrin/ 934 salı giinil 
saat 15,30 dadır. Bağlığını 
ve öğrcğ'ini görmek için her 
gün eksiltmeğe girmek için 
de o gün ve saatinde dilek 
okuntusu ve pey akçesiyle 
komisyona baş vurmalan. 

(3084) 8--4715 

İLAN 
Gaz Kurslan için 7 lralem 

e~ya pazarlıkla alınacaktır. 
Üzerine bırakılması 25-1~ 
934 perşembe günü saat 14 
dedir. İsteklilerin bağlıfmı 
görmek için her gün öğle
den sonra ve eksiltmiye iş
tirak edeceklerin belli gün 
ve saatinde teminatlariy1e 
birlikte M. M. V. Satmalma 
komisyonuna. (3087) 

8-471' 

İLAN 

Trabzon garnizona için 
11,000 kilo sade yağ kapalr 
bürüm yoliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Üzerine bıra
kılması 5-11-934 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İstekli
lerin o gün ve saatinde di
lek okuntuolan ve 767 lira 
25 kuruşluk pey akçeleriyle 
komisvonda bulunmalan. 

(3085) 8--4716 • 

İLAN 

Hava ihtiyacı için OK
T ANOMETR aleti ve ye
dek malzeme pazarlıkla a
Jmacaktır. Bağlığını gör
mek İstiycnlerin her gün 
vuruşmağa gireceklerin 
1-l 1-934 perşembe günil sa-
at ıo,.5 da teminatlariyle 
birlikte M. M. V. aatma1ma 

._.,cmm ---~--~ .. 

8---4788 

CAG 

Ankara'da Kocatepe 
kupalı bürüm yoliyle 
kı§la yaptınlacaktır. Üze 
.ne bırakılması 14-11-934 
şaınba günü saat 11 d · 
Bağlığını ve projelerini göf 
mek için her gün, ek!iltmi
ye girmek için de belli güri 
ve saatinde isteldiJcrin du 
lek mektuplarım ve pey ak4 
çelerini M. M. V. Sa. At, 
Ko. nuna vermeleri. (3113)' 

8-4785 

CAG 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

beş adet klayton sisteml 
otoklav isterlizatör ve lava• 
bosu kapalı bürüm voliylİ 
satın a1macaktır. Ü zerine 
bırakılması 18-11-934 pazat 
günü saat 14 tcdir. İsteklj.. 
terin bağlılığını görmeli 
için her gün öğleden sonra. 
eksiltmiye gireceklerin def 
belU gün ve saatinden evet 
pey akçeleri ve dilek oku~ 
tutarını M. M. V. Sa. Al~ 
Ko. nuna vermeleri. (3126) 

8-4787 

1. Ankara Belcdi:c Reisliği 
llan1an. 

İLAN 
Belediye hayvanatı ihti ~ 

yacı olan yetmiş beşer biı:ı 
kilo arpa ve saman toptart 
ve defaten 27 teşrinievel 
934 cumartesi günü saat on 
buçukta belediye encüm~ 
ninde pazarlıkla almacağ~ 
d~n taliplerin müracaatları. 

(4008) 8--4756 

İLAN 
Bundall böyle Hakimiydi 

ti MilJiy~ımeydanından Sa111 

manpa22tma kadar olad 
caddenin iki tarafında ke • 
bapçı, köfteci, piyazCtt kah111 

veci ve lokantacı dükkan}.,. 
n açmak için izin verilmi .. 
yecektir. (4007) 8 -+751 

3181 

Kiralık daire 
Yenişehirde Kocate· 

pede bir evin üç oda, 
banyo, ımıtfakh müsta · 
kil bir dairesi mobilyeli 
~larak kirabktır 1275 nu
maraya telefon ediniz. 

8-4755 

ANKARA iCRA DAiRESi 
1FLAS MEMURLUCUNDANı 

Anbra'cM Jfubddem mahallt 
sinde İata9iyon caddesinde ~ 
nbt depoeu ambi odan ft ıra. 
mBr tüccarı müflis Osman ff•1' 
ri Eleneli fflaı dairesinee aJacaV 
Voe iırtihl:ai lddialannm tah~ 
-e tetıit muamelesi bitmfı ~ 
ve tnu JC. aun 206 ..e 207 
nutdde1erf1M tCTfikan tetkike h 
zır bulundurulmuştur. Kanunel( 
yapılması JSzımgelen ikinci . t?ı>i 
lanma için JS.1 l -934 tarihin( 
mCsacfif perşembe günft saat ı t1 
buç•kta alacakhlann iflaı dain4 
sinde hazır ~.ıhuı111alan ilaa -' 
Junur. s--4782 

ACELE 
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Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Fort markalı kamyonet ı adet 35 lira nakten peşinen 
Yukarda yazılı kamyonetin ihalesi 28.10.1934 pazar gü

nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayede bir hafta temdit 
edilmiştir. Taliplerin müracaatları ( 4009) 8-4 7 58 

Gümrük Muhafaza Umum 
KumandanJı~ İstanbul Sabn 

Alma Komisvonundan: 
.ı. - ıstanbul Gümrük binaları tarasalarının tamiri 

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 belli zamanda komisyona gelmeleri. (6830) 

8-4761 

Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Emniyet Iş. U. Müdürlüğü için pazarlık suretiyle 40 
ton yerli kok kömürü alınacağından taliplerin şeraiti an
lamak ve tekliflerini bildirmek üzere 25. 10. 934 perşembe 
günü saat 14 te üçüncü şube müdrlğüne müracaat etme
leri ilan olunur. (4005) 8-4747 

Nafıa V elialetinden: 
Haydarpaşada gümrüklenmiş olaraK maktaı 25X2. 

SX 1 m/m ve tulü 2100 m/m olmak üzere 50 ton lama de
miri kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klering yapılmış olan memleket
lerden getirilecektir. 

Münakasa 15. 11. 1934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Vekalet Müstesarhk makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesiykası ve 212.5 
lirahk teminatlannm Malsandığına yatırıldığına dair olan 
makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün 
ve saata kadar komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ve
kalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (2931) 8-4603 

T. Ta. C. U. Merkez Reisliğinden: 

Elbise münakasası 
Cemiyet odacıları için elbise, palto yaptırılacaktır. Ta

liplerin Cemiyet Merkezinden şartnameyi almaları ve mü
nakasaya iştirak etmek üzere 25 birinci teşrin 934 perşem· 
be günü saat on beşte muhasebe şubesine müracaat etme-
leri. 8-4712 

Ankara Fırka Karargahında Topçu 
Alayı Sa. A. Ko. Riyasetinden: 

2200 kilo samanın yapılan ikinci münakasasmda ta
lip çıkmadığından 25. 10. 934 saat 11,5 tehir edilmiştir. 
Taliplerin muvakkat teminatlariyle birlikte Fırka karar
gahındaki komisyonumuza müracaattan ilan olunur. 

(4004) 8--4748 

Kele pir eşya IJlll1llllllııım1BmD111111• 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 

çok ucuz olarak yalnız Bahkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBfLYE ~ \LONUNDA) bu-

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 
ınH1111mınııı•ı---.ı111111•nı111111111111111H1111111•1111111ıınnnın111um .. _.. 

İstanbul P. T. T. Binalaı 
ve Levazım Müdürlüğündeıı: 

Telefon şebekeleri ihtiyacı olan "50,000" metre Haketel 
tel ile "100" bin metre çift ve "50,000" metre tek nakilli sahra 
kablosu kapah zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Mez -
kQr malzemenin "26 ikinci teşrin 1934'' tarihinde ihalesi ya· 
pılacağmdan taliplerin şartname almak ·için hergün, şart -
namedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname ve te · 
nıinatlan ihtiva edecek zarftan tevdi için de mezkur tarihe 
tnüsadif pazartesi günü saat 14 de Beyoğlu Posta Telgraf 
binasının 3 üncü katında mübaya komisyonuna müracaattan 

(5R40) 8--4135 

l\nkara Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüğü için 45 ton yerli kok kömürünün 

alınması 14-10-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Sartnamesi Emniyet Müdür
lüğündedir. 3-1 t-934 cumartesi günü saat 15 te ihalesi ya
prlacaktrr. İsteklilerin vazıtan günde teminatlariyle bir
likte vilavettek; komisvona müracaatları. (2980) 8-4585 

HAKIM1YET1 MİLLİYE 

Mühim 
Donanma tecrübesi 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

• 
ilan 

Muhterem halknnızm ehemmiyetle 

nazarı dikkatlerine: 
l - Cümhuriyet bayramında yaptrracağımz do 

nanma tesisatını ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti 
fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • 
trikçilere yaptırınız. 

2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke
timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti
riniz. 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatrruzdan ve 
muaddidinizin tahammütünden fazla olup olmadığını 
elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve • 

riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 
Aksi takdirde büyük arızalara, dolayısite şehrin 

cadde ve büyük kısımlarının karanlıkta kalmasına se-111 

bebiyet verebilirsiniz. 
Tehlike ve anzalardan sakınımı, ı 

--~~1,~..E!~!!.ı 
Devleı Demiryollan U · 
mum Müdür1iiğii satm 

alma komi~yonu ilanlan 

İLAN 

" 

Münakasası feshedilen 
takriben dört yüz otuz bir 
ton demir tekrar müna -
kasaya konmuştur. Münaka- ~ 
sa 21. 11. 934 çarşamba gü

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 
Muayenehane: Adliye 

sarayı yanında Genc;ağa 

apartnnanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· • nü saat 15 te Ankarada ida

~ ha kadar gece müracaat
tan kabul olunur. 8--4396 

24 1. TEŞRlN 1934 ÇARŞA~ 

Ankara Belediyesinden: 
Tekaüt ve yetim maaşı alanlar birinci kanun yoldan' 

için aşağıda yazılı maddelere riayet edeceklerdir: 

l - Maaş sahibinin behemhal kendisinin ge1111~ 
geJemiyecek derecede hasta ise doktor raporu gıönde ! .. id 
ve hariçte ise vekaletnameyi haiz zevat tarafından bU lf'" 

takip edilmesi lazımdır. ~ 

2 - Getirilecek yoklama kağıtları fotoğraflı ol~cak ~ 
kağıtta yazılı hususatm doğru olduğuna muteber ikı zat ki 
yahut mahalle mümessilJeri şehadet edecek ve T"'lrnt• , 
polis karakolu veya merkezi tarafından tasdikli bulunJ 
caktır. 

3 - Yoklama kağıtları iki nüsha olarak tanzim ~ 
cek, biri belediye muhtarlık işleri müdürlüğünde kal• 
diğeri def terdarhğa verilecektir. tfı 

4 - Mütekait zabitanın ve yetimlerinin yokl~~ffll 
askerlik şubesince yapılacak ve ikinci madde ahkjfP'"" 
riayet edilecektir: d' 

5 - Yoklama kağıttan hakkında aynca belediyece . ...u 
kikat yaprlacak ve bunların hilafı sabit olduğu tak~~ 
tanzim edenler ve şahitleri hakkında kanuni takibat Y~ 
lacaktır. (3140) 

8-4803 

ANKARA iCRA DAİRESİ GA YRlMENKUL sA'fd 
lUEl\fURLUr.IJNDAN: 

Emlak ve Eytam Bankaıma ipotek olup bu kere açık artıftllll..; 
satılmasma karar verilen Ankara'nın Hisar Alaettln mahaJle .
ve Alitaşı yokuşu ~okağmda tapunun kütük 98 pafta 103 ad• ti 
parsel 11 de mukayyet ahşap hane aşağıdaki şartlar dairesinde 
tışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE l\IÜŞTF.MII~ATI 
İşbu ahşap haneye çıkmaz sokaktaki 7 numaralı çift kanatlı~ 

pıdan girildikte zemini kaldırım döşeli ufak bahçede bir dut .e ı,I 
zerdali ve bir akasya ağacı ve bir ufak havuz olan işbu kUçllk ;l 
çenin sol tarafında bir mutfak ve karşısmda bir ahır, bir haU ~ 
daki kapıdan girilince tuğla döşeli bir hol ev altında solda ta" ,i 
tabanlı bir oda ve sağda tabanr toprak tavanlı bir oda tahta ttt' f 
venle yukarı kata çıkılır ve aradaki &okakta ikinci bir kapıdaıl ~ 
rilerek ahşap merdivenden çıkıldıkta bir sofa üzerinde solda 1;!..-. 
bir oda tavanlı ve tabanlı iki oda sağda bir mutfak ve bir ~ 
vardır. Su ve elektrik tesisatı mevcut olan iJbu ah§ap hanet• 
sekiz yüz lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIS SAHTI.ARI ~ . . ~ 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 29-11-934 tarihine ı:n~ 
perşembe günü &aat 14-16 ya kadar İcra dairesi gayrimenkul 
memurluğunda yapılacaktır. 'fi 

2 - Talipler takdir edilmi' olan yukardakl kıymetin on~ ,,1 
Uzerinden % 7,5 pey akçesi veya miltt bir bankanın teminat 
tubunu getireceklerdir. I_ 

3 - Satı§ gUnU artırma bedeli takdir edilen kıymetin Ofo 7~ 
bulduktan ve üç defa nidadan ıonra rnezkQr gUnUn 16 cı ad 

en çok artırana ihale edilecektir. 'fi 
4 - işbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muuddet I 

metin% 75 şinl bulmadığı takdirde 15-12-934 tarihine mu .. cı•~ 
martesi günU saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttrmad• ~ 
Uç defa nidadan sonra saat 16 da keza mu:lı:adder kıymetin ~ 7S 
bulmak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacalrtır. ~ 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedell ihaleyi mUtfd/ 
verilmediği takdirde Uzerine ihale edilenin talep eylemeıiyl• ~~ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edltmeai~I ~ 
de ihale bozulacak ve işbu talipten evet en yUkaek teklifte "ıl 
nan talibin teklifi veçhiJe a1mağa rau olup olmadığı kendlll ti 
ııorulduktan sonra teklifi veçhite almağa razı olduğu takdird• ~ 
kr ihaleııl feshedilen 1 el talipten tahıil edilmek Uzere 2 Jnel "1' 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhilc atmağa razı o~ 
takdirde ise mal yeniden on beş gün milddette arhrmrya çık" .. 
cak ve en çok artıran tallp Uzerine katt ihalesi yapılacaktır. ~ 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildiıkte tapd 
er % 2,5 dellal Ucreti talibe ait olacaktır. _J 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarların gayr~ 
Uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair otan~ 
Jarınr evrakı müspiteleriyle yirmi giln içinde icra dairesine ';' 
meleri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından 
bedelini paylaştırma mumalesinden hariç tutulacaklardır. ttl_ 

8 - Artırmrya iştirak edenler, daha evet şartnameyi glf / 
okumuş ve gayri menkutun iymar vaziyetini bilmiı ve bunııt' 
mamen kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. ~ 

9 - İşbu açrk artırma şartnamesi 1-11-934 tarihinden i 
934/95 dosya numarasiyle herkese açıktır. ;', 

10 - Taliplerin mezkOr tarihlerde İcra Dairesi gayrimenkıd JJ 
memurluğuna mUracaat eylemeleri lUzumu ilan olunur. s--'" 

Terzi Cemal Bey 
Bugün sonbahar ve kış modellerini Ankara P~ 

salonlarında müşterilerine teşhir edecektir. s--47", 
~~~-~~~~~~rn~~~ı!'J'Jıl~DlN~~~~ll9!:*!9'191! .... '.$:' 

re binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartna -
melerde vardır. (3091) 

8--4740 

lmtiyaz aahibi ve Baf1Du 
baJ1iri FALiH RIFKL 

Umumi netriyab idare eden 
Yuı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

----1 ----- SİNEMALAR .--.-1~ 
IKuLPP 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matllsa 
unda bısr1mıttıt. 

1 YENi J 
Bu gece 

SANA TAPIYORUM 
Zengin ve coşkun musiki .• Baştan nl 

hayete kadar neşeli sahneler .... 
~aş rollerde: 

Willy Forst • Magda Schneidel 
Ayrıca: Fox dünya havadiıleri: 

Bugün, Bu gece 
DENİZ AL Ti EJDERİ 

(Fransızca sözlü) 
Aşk ... Heyecan .... Macera •.• 

Fay Wray - Ra,ph Bellamy 
Oynıyanlar: 
Aynca: Fox Dünya havadisleri. 

Halil Naci K" ... t ılık ve Matbaacılık Her nevi plin ve resimlerin~ ~alan süratle çıkanhr. Telefon: 1230 


