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UtlHRı\N VE ISLAH \T 

Fransa Başvekili M. Dumerg'in 
dünkü gazetemizde hulasasmr 

neşrettiğimiz nutku. şüphesiz bü. 
tün fHtir ve politika adnmlarını 
alakadar etmiştir. Fransız de . 
mokratlan. büyük ihtilalin hak ve 
hürriyetlerinden vazgeçmek niye. 
tinde deiii1c1irler. Faşizm ve dik • 
tatür e,l,.bivC\tr Franııl\da adeta 
tahr1n ed:lmistir. 

Fakat amerikalılar ela boşyere 
serbest vatandaşlık haklarından 
bir kısmını devlet reisine bırakmış 
değildirler. İtalyanlar ve alman . 
lar politika hürriyetinin tadı ve 
değeri ne olduğunu bilir ileri mil-
1~t!erctir. Buralarda rejim değişik
l!ğı, demokrasi müesseselerinin 
tehlike ve buhranları karşılamak 
Lu9U.ıundaki zayıflrğmdan ileri 
geldit!ini de hatırlarız. 

Hürriyetsizlik in~n ve cemi _ 
Jetlerin saadeti için ne bir vasıta 
ne de bir gaye olabilir. Her taraf: 

~. is.tenen Je.y, tefekkür ve hayat 
hurrıyetlerını tehlikeden korumak 
ve onları milli menfaat davaları 
ite tezat halinde kalmaktan kur -
tunıa:ktır. 

• dHer. ?'üessese l(ibi, demokrasi 
:; e ıtıhardan düsürenler, onu 

k oğmt kalıplan içinde donduran 
nnı dama . ' k ... ..z. oynamaz, uymaz hır 

n atıl.~P-a duşüren softalar olduğu • 
a şuphe yoktur. Sınıf ve fırka 

~a•gah~n: ekseriyetsiz hükumet • 
der,. aaıahıyet ve mesuliyetlerdeki 
~U~ argaşa Irk bir memlekette 

;:; ı:?ur.~~~benin kusursuz hü • 
·ı m ıurdugüne delil olarak göste-

rı em ez. Demok . . . • • 
ünkü .. rası re11mınm bu. 

J
g dusturları ve esasları ... ai "b. • , eger 

mı rr nızamsızlık, itimatsızlık 
v~ kararıızlık hali vücuda t" 
mısse .. .11.. ge ır • 

h" '.eger mı ı menfaat davaları 
ıa ıpsı~ ~almışsa, demokrasi mü • 
easesesını bu •oyauzlcqma unsur • 
la.nnd~"? temizlemek, yeniden ni • 
sam, •hmat ve istikrar şartlannı 
a.~yıp bulmak lazım gelir. Dikta
tü~ cıkmazına dü!mek istem· 
~ılletler, şimdi bu istikame'ft:~ 
dırler. 

Fransız demokratlarının pa _ 
l?1~•ı Parlamento ve hükumet sa. 
ahıyet ve mesuliyetlerini daha iyi 
~r;nıa.k_. hükumete daha sağlam 
~ ot.,nte temin etmek, memle • 
.:ette fırka f k . . ve ıınr avgalarının 
anaı•stne mani olmaktır. . 

ncak bu ıslahat yalnız kanu .. 
.... esasilerin tadili ile d .. ·ı h 
talığın cemiyet b·· ~8:' ' . ?s . 
deki kBkl . . unyeaının ıçın -
mekle ha e~?1 ~raıtırıp tedavi et
lahil" Ç~ıki. hır çare mahiyeti a
Jaln:· h~k~ü anartilerin sebebi 
tor"t 1 u uınette kafi derece o • 1 e o ınarnakl · h d' Y • I a ıza e ılemez 
ku enı ıı .ahatlardan doğacak ola~ 

neti. demokrasi h .. k.. ti • 
de he h . b u ume en 
ni .~1 a~gı ir sınıf menfaatleri-

11 Ka esı olarak d ... · 1 · .. . 
timat ve 'kt d" egı ' sıyası, ıç· 1 ısa ı daha · b" dalet tatb 'k d genıt ır a-
at m.. 1 e ecek Umumi menfa-
li1eb~İecasekael lerdi' olarak buhranı ön-

e er ır. 

FALiH RIFKI 
I 

Bu~ün ' 
Üçüncü sayıfanuzda 

Fransa ve İngiltere 
)ilahlantnada gözeti

len esaslar 
Beıincl aa~ıfamızdı1 

TenasüUJl.OlJnojılarla 
tC\~rı_v~~ ~~~ J 

. ~· 

• 

Gazi Hz. ile Kıral 
Boris arasında 

Kıral Hz.nin cülus yıl 
dönümü münasebetiyle 
telgraflar teati edildi. 

Bulgar Kıralı Üçüncü Boriı 
Hazretlerinin culusu yıldönümü 
nıünasebetile Reisicümhur Hz. a
şağıdaki tebrik telgrafını gönder
mişlerdir: 

HaşmetlU Üçüncü Boria Haz• 
retleri; 

Rulgsristan Kıralı - Solya 

Zatı ff a§metanelerinin culiiı • 
farının yrldönümü münaıebetile 
samimi tebriklerimle beraber şah
si saadetleri r>e Bulgariıtanın re • 
lahr hakkındaki temennilerimi be
yana miisaraat eylerim. 

Gazi M. Kemal. 

Bulgar Kıralı Hazretleri atalı· 
daki teşekkür telgrafını gönder • 
mişlerdir: 

Reiıicümhur Gazi Mu•tala Ke
mal Hazretleri; 

Ankara 
Zatı Devletlerinin temenni r>e 

tebriklerinden fevkalade müte • 
hauia olarak en samimi teıekkür
lerimi arzeJerim. 

Boris 

Sivas mebusu 
Rahmi Bey öldü 

Sivaa Mebu -
a:r, Hilalfol~.7t"' 
Merkezi Umu. 
miai azaaından 
ve Gençlik Hila. 
liahmer Derne • 
fi Reiai Rahmi 
Beyin latanbul • 
Ja velat ettiğini 
tee.aürle haber 
aldık. Rahmi 
Beyin cenazeri 
clün latanbulJa 
mera.imle kal· çelenk konmuıtur. 
dırılmııtır. Hilaliahmer Merkezi 
Umumi Reisi Sıhhat Vekili Dr • 
Relik Bey Rahmi Beyin aile.ine 
teeııürlerini telgrafla bilJirmif ve 
Hilaliahmer namına mezanna bir 
çelenk konmuftur. 

Gazetemiz 
• • 
ıçın arıyoruz 

1 - Tashih iılerinde dikkat ve aa • 
labiyetle çalıtabilecek bir l'enç anyonaz. 
Bu renç en az lise tahıili görmüt olma

lıdır. Yabancı dilleri bilenler tercih 
olunur. 

2 - Gazetemizin tehir muhahirliii 
vazifesini görebilecek. aynr vasıflarda 

diğer bir genç anyoruz. 

3 - AJmaaıcai.an türkçeye mükeı. 

mel tercümeye muktedir bir renç arıyo

ruz. Baıka bir dil bilen tercih olunur. 
4 - Türkçeden fransızcaya mükem

mel tercüme yapabilir bir renç arıyoruz. 
(Dünkü sayımızda bu fıkra pnlıılrkla 

franıızcadan türkçeye teklinde yazıl. 

mııtır.) 

Not: Müracaat edenler arutnda mü
sabaka imtihana ile tespit edilecek .._ 

tipk.ua. batka hic lııir twc:ila .--
•·•nmı.wacakbr . 

• • • 

Her~ün sahahlan Ankarada çıkar 

• 
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Birinci teırill 

1934 
PAZAR 

Her yerde 5 k urll• 

lstanbul'un kurtuluşu Büyük konuklar 
Bursa'yı gezdiler 
Akşam üstü Ertuğrul Bütün şehir bu unutulmaz günü 

çok canlı tezahürlerle kutJ adı 
yatı ile lstanbula gittiler. 

Bursa, 6 - Ünlü konuklarınuz lıveç 
Veliahti Güstav Adolf Hazretleriyle 
Prensesler Hazeratı saat 15,30 da r• 
fakatlerinde Hüsnü Rıza Pata ve bel• 
diye reiıi olduğu halde açtk bir otomo
bille gezintiye çıktılar. ilk olarak uğ .... 
dıkları Yetil Camide yerilen izahatı 
alaka ile dinlediler. Ve ellerindeki reh
berden takip ettiler. Burada gördükleri 
güzellik ve sanat inceliğini takdir ed~ 
Veliaht Hazretlerinin tetkikatı tam bır 
buçuk saat sürdü. Bilhassa çini tezyina
tiyle oyma tahta işlerinin Ye camiin d119 
tan muhtelif resimlerini aldılar. Ondan 
sonra Yeşil türbeyi de gezdiler. Mü
zede tetkiklerine devam ettiler. Sonra 
Ulu camii ve türbeleri gezdiler. Müşar 
ileyhin bu tetkikleri esnasında yollan 

dolduran halk kendilerini teY(i " IAJ'• 
gı ile alkıtlamıılardD'. Yann Uludaia 
çıkacaklar ve yol üzerindeki Karabelen 
imdat evindekalnuyarak otele kadar ? 
kacaklardır. Kendilerini otelde dai •pal' 

lan kulübü idare h.,.eti kartdr,.acak. 
daf ve kıt sporlan hakkınd.ı izahat v• 
recck kendilerine claicılann hımrladı
i"t kı; sporlan albümü armafaa edil .. 
cektir. Mütv Reyh her fırsatta Bursa 
halkının gösterdiği samimiyetten ye 
Bursa'nın güzelJiğindea memnunİJ'et'8 
bahıetmitlerdir. 

latanbul'u kurtaran Milli OrJu Galata köprüail iizerinde. 

İstanbul, 6 (A.A.) - Bugün lstan
bul'un kurtuluı rünüdür. İstanbul hal
kı büyük günü candan kutlulamakta
dll'. 

Gazetelerin sayfalan bütün vatanla 
beraber lstanbul'u kurtaran türk ordu
suna, onun büyülıı baıkumandanına, 

kumandanlarına ıükran ve minnet su
nan yazılarla, resimlerle doludur. 

lstanbul'a giren kolordu kumanda· 
nının Sirkeci'de karaya ayak bastığı da
kika olan tam saat 10 da yirmi bir top 
atılmıı ve limandaki bütün vapurlar dü
dük çalmağa batlamıılardır. Bu anda 
bütün halk iki dakika durarak tehitle
rimizin habraımı saygı ile anmıılardır. 

Kurtuluı günü münaaebetile saat 10 
da Sultanahmet meydanınd.ı toplanan 
kıtaat ve mekteplilerin, jandarma ye po

lis müfrezelerinin ve milli teıekkülle 
rin iıtirakiyle büyÜk bir reçit l'ftmi 
yapılmıı ve alay Sultanahmetten Tak· 
sime kadar reçtiii bütün yolarda allat
larla, yatalarla kartılamnıım. 

Taksim'de cümhuriyet abidesine be
lediye tarafından merasimle bir çelenk 
konulmuttur. Bundan sonra nutuklar 
söylenerek, lstanbul'un orduya tükranı 

• 

Bütün lspanya'da 
karışıklık artıyor . 

,, il 

l•panya Baıvelıili M. Leru ( ortad~ 
Madrid, 6 A.A.J - Kabine içtima· 

ındaa çıkan M. Leru fÖyle demiıtir: 
"- Her türlü ihtimale kartı hazır 

bulunuyoruz. Hatti Katalonya'da bir 
ihtiliıl komitesi ,,. yahut muvakkat bir 
bükUmet t-.ekkül .... hile.,. 

(SollP 2. inci tıQllılnda) 

bir kere daha ifade olunmuıtur. 

Saat 16 da vali ve belediye reisi Mu· 

hittin Bey refakatinde ıehir meclisi, fır

ka ve milli teıekküller reis ve mümes
sillerinden mürekkep bir heyet oldutu 

halde İstanbul kumandanlıiına ıiderek 

ıehir halkı namına orduya ıülaan his

lerini arzetmiıtir. 

Gece ıehirde donanma yapılmıı ve 

muhtelif yerlerde eğlenceler tertip olun

muıtur. 

Gece 20.30 da Makıimde beledİJ'• ta

rafından ordu ıerefine büyük bir ziy;;d 
verilrnittir. 

lstanbul 6 (A.A.) - lı9eç Ve. 
liahtr Güııı:v Adolf Hz. ile refika
ları ve kerimeleri, maiyetleri er • 
kinı ve mihmandarlan bu akf&lll 
Buraadan Mudanya 1olu ile Er • 
tuğrul yatına rakibetı tehrim~ 
gelmitler ve doğruca fsyeç eefı.n
nin tehrimizdeki ikameqi.hma ın
mitlerdir. 

Veliaht Hz. lstanbulda ıayrl 
resmi olarak ikamet bu,uracak • 
lardrr. 

Çin askeri heyeti şehrimizde 

Ç• ,./ret-1 laqeti 
Mulıtelil memlekederJe tetkikatla bulunmalıta ola; j:' ""'*""'""' 
bu sahala ıelırimiu gelmif 11• Ankara JurafınJa er a 

Ali Bey ıaralın dan karıılanmııhr. 

~--------------·-
Meclis Reisimiz 

İstanbul' da 
lstanbul, 6 (Telefon) - Büyük 

Millet Mecliıi Reiıi Kazım Paşa 
bugün ıehrimize geldi ve istas · 
yonda vali, tehir erkanı ve birçok 
mebuslar tarafından karşılandı. 

Maarif Vekili 
E velki alı:fUD tetkik .eyahatine ~·-

___ -!ır vekili 
lıarak Eakifehire ciden _.u 
Abidin Ber dia oradan Afyon'• ıeç

mİftİr. 

Maltepe önlerinde 
bir facia 
Geceleyin şilebe çarpan 

bir kayıkta 33 kişi 
boğuldu. 

lıtanbul, 6 (A.A.) - Yalova isk• 
lesine mensup Afitap motörü dün rece 
saat 23 te 56 yolcu ve birçok ,.üWe y .. 

·m lova 'dan l stanbul'a hareket etmlf • 
y 1 motörcle yer bulama ....... 

ocu. Le!-~~ 
motöre bailı llir kayıp _.__, ... r. 

Motör ve b,..k Maltepe öal.-ia~ 
L---LLta f'inua fİlepİae l'Utıelmif°' .......... ..1:1. .. 
ler motör kapta• çarplflDa t --

.. f,. .... .L..L: .__.._ ipiaİ keemil prunce --. .., .. -



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE~ 

ŞARDA GEL N SO 
LL ıu~·J N.IJA. 

Az ıklar mese esi 
ve Lehistan 

Varşova, 6 (A.A.) - Ekalliytlerin 
himayesi meselesine ait ahiren milletler 
cemiyetinde cereyan etmiş olan müza
kerelerin leh efkarı umumiyesinde hasıl 
etmiş olduğu akisler dolaysile M. Bek 
Gazeta Polska'nın bir muhabirine be
yanatta bulunmuş ve bu müzakeratın bir 
hulasasını yapmış ve leh hükumetinin bu 
meseledeki hattı hareketini izah eylemiş· 
tir. 
Nazır, Lehistan'ın Cenevre'de bu mes

eleyi ortaya atmasının sebebi Milletler 
Cemiyeti azasından olan devletlerin bu 
husustaki fikirlerini açıkça ortaya atma
larını temin etmek olduğunu beyan et
miştir. 

Bu netice elde edilmiştir. Çünkü a
lSkadar hükftmetler müzakerat esnasın
da hattı hareketlerini tarif ve tayin et

mişlerdir. Bütün murahhaslar beynelmi
lel organlar tarafından temin edilmekte 
olan ekalliyetleri himaye sisteminin tat
h;ke şayan olmadığını zımnen kabul et
mişlerdir. 

Nazır sözlerine şunu ilave etmiştir: 
''Ben bu müteleayı kabule mütemayi-

1;- Yalnız Lehistan kafi derecede piş
miş olmıyan bir takım sistemlerin tec
rübe sahası olamaz.'' 

Alman-1 ... eh ticari anlaşma ı. 

Varşova, 6 {A.A.) - Almanya ile 

Lehistan arasında aktedilmiş olan tica

ri mübadeleler itilafnamesi bugUnlerde 

Varşova'da parafe edilecektir. 

Kontenjan ve takas esasrr.a istinat 

etmekte bulunan bu itilafname Alman
ra'ya leh zirai mahsulatmın ihraç edil~ 

mesini ve buna mukabil Almanya'dan 

sınat maddeler ithal olunmasını derpiş 

etmektedir. İtilafnameye nazaran ihraç 

ve ithal edilecek maddelerin kıymeti l O 

milyon marka baliğ olacaktır. 

FRANSA'DA. 

Hazine tnhviHerinin faiz1P.ri 

indirilyor. 

Paris, 6 (A.A.) - Hali hazırda ihraç 

edilmiş olan istikraz tahvillerinin satış 

muamelesinin gördüğU rağbete binaen 

maliye nezareti eski hazine tahvilleri 

faizlerini indirmeğe karar vermiştir. 

Staviskinin bir ortağı. 

Paris, 6 (A.A.) - Bazı ecnebt ga -

aetelerin yazdıkları hil!fına olarak, 

Kont Potoçki'nin mirasından 3,000,000 

dolan zimmetine geçiren Staviıki'nin 

suç ortaklarından bir bankerin testimi 

hakkında Polonya hariciye nezaretin • 

den hiç bir müracaat vaki olmamııtır. 

SaUlhf yet sahibi mehafit bu itten as

la haberdar deımerdir. 

Bu da Stavi ki iJe alakadar. 

Lil, 6 (A.A.) - Polis müfettişi Mar

yanf'nin türlü çirkin hareketlerinden 

dolayı burada bir rezalet çıktığı malum

dur. Şimdi söylendiğine göre, bu adam

la avenesinin yaptıkları işler, Staviski 

mcselesıle alakadarmış. 

ITALYA'DA. 

f. lu olini nutuk söyliyecek. 

Milano 6 (A.A.) - M. Musotini bu 

gün mühim bir nutuk irat decektir. 

ve kendi baıına kalan kayık manevra 

kahiliyetini de kaybettiğinden ıilepin 

önünden kaçamamııhr. Nihayet karan

hkta çarpııma vukua gelmiı ve kayık 

ıüratle bahnıfhr. 

56 yolcudan 33 kiti boğulmuı, 23 Ü 

tilep tarafından kurtarılmııtır. Motör 
bu sabah Heybeliada'ya gelmiı, faciayı 
zabıtaya haber venniıtir. Müddei umu· 
milik tahkikata •az'ı et etmiıtir. 

BELÇiKA.HA 

Be'çika'da vaziyet 
sağlam 

Brüksel, 6 (A.A.) - Belga ajansı 
Belçikanın umumi vaziyeti hakkında 

bir huJasa neşrediyor. Bunda bildirit -
diğine göre, kabinenin son toplantısın
da hükumet vaziyetinin büsbütün sağ -
lamlaştığı tezahür etmiştir. 

Kanun hükmündeki kararnameler 
ittifakla tasvip olunmuş ve bütçenin te
vazünü için muhtelif nezaretler masraf
larından tenkihat yapılmıştır. 

Suvar gazetesi para enflasyonunun 
bütün fırkalar tarafından reddolun.fo
ğunu ve hatta sosyalistlerin önderi M. 
Vanderveld'in bile bunu cinayetle tav -
sif ettiğini yazıyor. 

RIRLESIK A ERIKA'DA 

Jaı)onya Amcrikadaki tahrikatı 
protec;;to ediyor. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Japon mas -
lahatgüzarı M. Fajii, hariciye nezareti
ne giderek ahiren vatandaşları a1ey -
hinde yapılmış otan tahrikatr protesto 
etmiştir. 

Hopman deli değil. 

Nevyork, 6 {A.A.) - Hopman'ı mu
ayene eden beş doktordan dördü kendi
sinin aklı yerinde olduğunu beyan et -
mişlerdir. Müdafaa tarafından tayin e
dilmiş olan beşinci doktor bu husustaki 
fikrini bilahare beyan edeceğini söyle
miştir. 

(Hopman Lindberg'in çocuğunu öl • 
dürmekle itham edilen adamdır.) 

CENUP AMERtKA'SINDA 

Şako harbı. 

Rio de Janeiro, 6 (A.A.) - Para • 

guay hlikftmeti, Şako harbını sulha çe

virmek için Brezilya hükfunetfoe yeni 

bir teklifte bulunmuştur. Bu teklifi, an

cak, şimdiki akvam cemiyeti komisyo

nunun mesaisi netice vermediği takdir

de itibar nazarına alınacaktır. 

Kiihada gpnc karışık1ıklar. 

Havana, 6 (A.A.) - İhtilalci milli 
fırka tarafından idare edilen muhtelif 

sol cenah fırkaları M. Mendieta ile M. 
Batistayi memleketi terketmeğe icbar 

edici bir hareket uyandırmışlardır. Bu 
hareketin başlıca tezahürü yarın gece 
yarısı başhyacak umumi bir grevdir. 

Kanlı Mdisclerden korkuluyor. M. Ba. 

tista, kendi yerini ancak normal suret
te seçilecek bir reise terkedeceiini bil· 

dirmiştir. 

ALMANYA'DA. 

Bir teklif ve bir ret. 

Berlin, 6 {A.A.) - Nasyonal sosya
list fırkası harict matbuat dairesi mll
dilril Hana Hanf stagel, bir amerikalı 

talebenin Münih'e gelip te oturabilme

sini temin için Harvard üniversitesine 

1000 dolarlık tahsisat vermeği teklif et
mişti. 

Harvard üniversitesi bu parayı ka
bul etmemiştir. 

Çok eski bir iskelet hulunCiu. 

Hanovra, 6 (A.A.) - Kıralların Gos
lar yakınındaki eski Verla şatosunda 
yapılan taharriyat neticesinde bir insan 
iskeleti meydana çıkarılmıştır. Tarih -
ten evelki devre ait olan bu iskelet çö
melmiş bir vaziyette bulunmuştur. Ve 
herhalde neolitik devreye aittir. Ve mi
lattan hiç olmazsa 2000 sene evel yaşa
mış bir insanın iskeletidir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Saman pazarında 
MERKEZ 

ecza ha neleri dir. 

SOVYETL.ER RIRLICl.NDE. 

Sovyet matbuatı 
ve Japonya. 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet mat
buatı japon harbiye nezaretinin neşret
miş olduğu risale hakkır.da uzun uzun 
mütalealar ileri sürmektedirler. Pravda 
gazetesi diyor ki: 

"Bu risale japon harbiye nezareti
nin bir diktatörlük hazırlamakta oldu
ğunu isbat ediyor. Bu diktatörlüğün 

başına japon hariciye nazın geçecek
tir.,, 

Aynı gazete bu risalenin neşrının 

buhrandan fevkalade müteessir olan ve 
belki de askeri masrafların tenkisini ta
lep etmek mevkiinde bulunan efkarı u
mumiyeyi iskandil etmek için yapılmış 
olduğunu ilave eylemektedir. 

Sovyetler intihabatı 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyetler i
çin yapılacak umumi intihabat hakkın

da hükumet bir emirname neşretmiştir. 

Bu emirnameye göre intihabatın eyi ce
reyan etmesi için mahalli komite]er teş-

kil ol~nacaktır. İntihabat için toplantı
lar yapılacak ve bu toplantılarda nam

zetler gerek teşekkülJer tarafından ge
rek ferdi olarak gösterilebilecek ve in-

tihaplar el kaldırmak suretiyle yapıla
caktır. Sovyet Rusyada bulunan bütün 
Sovyet vatandaşları ve ecnebiler, kendi 
el emekleriyle hayatlarını kazanmaları, 

ücretli adam kuJlanmamaları ve Sovyet-
lere sadık olmaları şartiyle, intihap et
mek ve edilmek hakkını haizdirler. 

Bir sovyet tayyaresi 
Mançuri'de indi. 

Moskova, 6 (A.A.) - Çitadan bil· 
diriJdiğine göre gece uçuşu yapan bir 

sovyet askeri tayyaresi 26 eylülde Man

çuri topraklarında yere inmiştir. Man· 

çuri makamatı bu inişte bir kasit gör· 

mediklerinden tayyareyi sağlam olarak 

sovyetler" teslim etmişler ve rus tayya

reciterini de Rusyaya dönmekte serbest 

bırakmışlardır. 

Motorsuz tayyare havada 
14 saat ka1dı. 

Moskova, 6 (A.A.) - Planörcü So

komlinof iki kişilik planörlere ait ha

vada kalma dünya rekorunu kırmıştır. 
MumaiJeyh yanında bir yolcu olduğu 

halde havada 14 saat 12 dakika kalmıJ
tır. 

SAR'DA 

Sar polisi. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Sar hükumeti 
komisyonu, M. A venol'a atman cephesi 
teşkilatı tarafından verilmiş otan beşin
ci istidayı Cenevre'ye göndermiştir. Bu 
istidada Sar polis memurlarının tahri· 
katı protesto edilmektedir. 

Sar poli inden şikayetler. 

Cenevre, 6 {A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: Sar havzası hükQmet ko· 
mitesi, Sar polisinin gftya yapmakta ol
duğu zulmu protesto maksaditc "alman 
cephesi" tarafından sunulan be§inci ar
zuhali M. Avenol'a göndermiştir. 

Bitişik bir mektupta, M. Knoks, bu 
arzuhalin yanlış ve kasıtlı esaslara da· 
yandığını ifade ehnektedir. 

ARNAVUTLUK'TA 

Arnal·ut]ukta yunanca öğre· 
tilmesi yasak. 

Atina, 6, (A. A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor 

Tirandan buraya gelen haberlere 
göre arnavutluk makamatı yunancanın 
ögretilmesini hemen hemen tamamiyle 
kaldırmışlar ve yunan ekalliyetinin 
milletler cemiyetine şikayeti üzerine 
yunan eşrafı ve muallimleri arasında 
bir çok tevkirat yapmışlardır. Bu ha
berler yunan efkıirı umumiyesinde şid
detli bir heyeean uyandınnı§tır. 

H0~1ANYA'DA. 

Romanya orc1usu 
manevra yapacak 

İstanbul. 6 (Telefon) - 6 ta
rihi ile Bükreşten bildirildiğine 
göre bu aym on beşinde romcn or
dusu büyük bir manevra yapacak
tır. Romen harbiye nezareti ecne
bi ataşemiliterleri manevralara 
davet etmiştir. -· ... ·~· .... ·--
Bütün Ispanya'da 
karışıklık artıyor 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

Dahiliye nazırnım nutku. 

Madrid, 6 (A.A.) - Dahiliye nazırı 
dün saat 19 da radyo ile neşredilen bir 
nutuk söyliyerek ehaliyi saat 20 den 
sonra ciddi bir sebep mevcut olmadığı 
halde ikametgihlarını terketmemeğe 
davet etmiştir. 

Vazİ)'ct sükfm buluyor mu? 

Madrid, 6 (A.A.) - Vaziyet salah 
bulmuşa benziyor. Sabahtanberi trnm· 
vaylar orninibüsler ve müsadere edilmiş 
olan bazı taksi otomobiller işlemekte ve 
bunları istihkam efradı idare etmekte 
dir. 

Ülcn1cr ''e yaralananlar, 

Madrid, 6 (A.A.) - Tam sayısını 
meydana çıkarmak mümkün olmamışsa 
da, bugüne kadar epey ölen olmuştur. 
Asturiyos'ta vaziyet çok ağırdır. Ve aıİ· 
fer buradaki birçok köylere hakimdir
ler. 

Miyeres'te gerek asilerden ve gerek 

zabitandan 10 kişi kadar öldürülmüştür. 
Tüfek ateşi ııaat sekize kadar sünnüş
tür. Silahlı asker kıtaatı, asileri kuıat· 
mak için Aviedo, Valladolit'ten Flori'yc 
çıkmışlardır. 

Birçok şehirlerde grev teşebbüsleri 
haber veriliyor. 

Madrid'te, hükumet fevkalade ted

birler almııtır. Her geçen yolcunun üs

tü başı aranmaktadll'. Başlıca resmi da
irelerin bulunduğu yerlere civar sokak-

lar projektörlerle taranmaktadır. Va

roılara asker yerleştirilmiıtir. Mühim 
aokaklarda makineli tüfek müfrezeleri 
bulunduruluyor. 

Şid,Jetli çarpışmalar. 

Sensebastiyan, 6 (A.A.) - Bilbao'
clan bildjriJiyor: Asiler, zorlu bir çarpıı
madan ıonra, Eibar silah fabrikasını ele 
geçirmişlerse de sonra askerler bunlan 
dıprıya atmışlardrr. Epeyce ölen ve 
yaralanan vardır. 

Umumi vaziyet fena 
görünüyor. 

Londra, 6. (A.A,) - Röyter ajansı-
nın Madritten öğrendiğine göre As

türi eyaletindeki ihtilal hareketi korku
lacak bir şekil almıştır. Astüri'de Ör· 
fi idare ilan edilmiştir. Bu eyaletteki 
bütün jandarma kışlaların ihtilalciler 
tarafından işgal edildiği ve karışıklıkları 
bastırmağa teşebbüs eden zabıta kuv
vetlerinin Madrite doğru çekilmeğe 
mecbur edildiği söylenmektedir. 

Oviyedo'da tüfeklerle müsellah 
grevciler ile polis kuvetleri arasında 
kanlı çarpışmalar olmuştur. Hastahane
lere beş ölü ve onu polis memuru ol· 
mak üı:ere bir çok yaralı kaldırılmış
tır. Bir tayyare filosu ıle asker kıtaları 
gelmiştir. 

Barselonda da örfi idare ilan edilmiştir. 
Katalonya parlamentosunun Katalonya 
nın istik15lini ilan etmesi bekleniyor. 
Zabıta 300 kişi tevkif etmiştir, posta 
ve telgraf muhaberatı durmuştur. As
ker kuvetleri sokaklarda devriye gez
mektedir. Bazı karışıklıklar olmuş ve 
ve 6 kişi yaralanmıştır. 

Sensebastiyen'de bir çok ölü ve ya
ralı olduğu bildiriliyor. Bilbao ile bU
tün münakalat ve muhaberat kesilmiş
tir. 

Valensiyada şehir susuz, gazsız ve 
elektriksiz kalmıştır. Şehirde yiyecekte 
yoktur 
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Mu afazakar fırka 
ve M. Baldvin 

Bristo1, 6 (A.A.) - M. Baldvin 
muhafazakarlar kongresinin dün hin• 
distan siyasetine dair verdiği karara 
telmih ederek demiştir ki : 

Muhafazakar fırkasının lideri b1.1ı 

lı nduğum müddetçe fırkanın idaresini 
siyasetine itiraz edebilir, bunun için 
fırkada liderin siyasetine muha1if kafi 
derecede aza bulunm<ısı Jazımdır. Bu 
takdirde de başka bir şef intih;ıp etmek 
icap eder. 

ln~iliz amf•lt·~i lspunyo] işçile • 
rini ta5'ip Pdi}or. 

Londra, 6 (A.A.) - Amele fırkası• 
nın kongresi, İspanyol amelesinin fa• 
şist rejimine mukavemet için vücuda 
getirmis oldukl.ırı teşkilatı tasvip et• 

tikten sonra işlerine nihayet vermi tir. 
Kongre celsesi esnasında i kan, ted· 

ris ve işsizlik meselelerine müteallik o
lan programın esas noktaları kabul ve 
biitün işsizicre şamil olan yardım plıiıu 
tasvip edilmiştir. 

Hindi tan nıe c>lf' i f rrka rne e· 
Je i drğilflir. 

Londra, 6 (A.A.) - Dün akşam bir 
nutuk söylemiş olan Sir Herbert Su 
muel, Bristol muhafazakSr kongresinin 
büyük bir Jcısmrnm takip ettni oldu~u 
hattı hareketi şiddetle tenkit etmiş •e 
Hindistan meselesinin bir fırka mesele• 
si olmadığım belki bütün milleti ve bfi· 
tün imparatorluğu alakadar eden blt1 
mesele olduğunu beyan eylemiştir. 

İngiliz haşYekilinin sıhhntı. 

Londra, 6 (A.A.) - Tahminlerin ııı .. 
lafına olarak, başvekil M. Ramzcy Mak·· 
donald'ın doktorlarla yapmış olduğu is< 
tişareye ait hiç bir sıhhat raporu ne ~ 
edilmemiştir. Başvekilin yakınında bu• 
Iunanlar mumaileyhin umumi sıhhi va' 
ziyetinin eyi olduğunu, yalnız doktor. 
ların kendisine gözlerini fazla yorma .. 
ması tavsiyesinde bu1unmu'} oldukları• 
nı beyanla iktifa etmektedi.rlcr. 

Sıhhat raporunun neşredilmemesl 
bazı mehafilde iyi bir hisle trnrşılanmac 
mıştır. 

Y eryer i yanlar. 
Madrid, 6 (A.A.) - Vilayetlerle h~ 

nüz münakalat tesis edilmiş değildi!\ 

Bununla beraber payitahta yeni yeni 
mücadde haberleri ıelmcktedir. Bütüıa 
memlekette iki bin lı:iıi tevkif edilmit• 
tir. AıtaTga'da askerler asileri muha:• 
sara etmiılerdir. Bu asiler son sistem 
mitralyÖzJerle müseDahtırlar. 

A viedo askeri memurları asilerin a• 
kere hüciim etmiş o?dnklarmı, bunlarrn 
pek ziyade müsellah fıafunduk1nnnı bil· 
dirmişler ..e isyan hareketinin pek ya• 
landa tenkil ediltteğini ilave etmiıle!'ı 
dir. 

Bu memurların göndennİ§ olduktan 
hab«ler asilerin her türlü mezalimi .,.. 
suibıtlen irtikap etmİf oldu•ı n ilaY41 
olunmalrtadır. A viedo"nan maden mmo 
takaımda lıatolik ~ aslrere yardıın 
etmektedir. Asiler bunda ltirçc>k ya• 
lerde demiryollaruıı sölmıüı dir. 

Madrid'iıı posta servisleri bacün po. 

lisin nezareti altında ve miJdan mahdut 
mem.urlarm idaresi tahtmd • 1 ekte. 
dir. Şehir memurları telsizle ka. Mr 
beyanname neırederek dünden beri bi· 
rikmiş olan pislikleri yakmalarını bil· 
dinnişlerdir. 

Ankara şilt 
birinciliği kararı 
nakzedildi 

Ankara futbol şilt müınbakalannda 

Cençlerbirliği hükmen mailüp oddedi~ 

lerek Aokaracücü lmlübüniin !lftpİ• 

yonluğu mmtakaca tasdik edilmiıti. 

Futbol federasyonu btr neticeyi boz• 

mu§ •e Cmçlerbirliği kulübünün füıele 
kaldığını tebliğ et,.,.,i.tl .. 
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Früns.ı ve 
lngillere'de 

Fransa ile lngiltere'de mana ve te
ıirtcri büyük ve şiddetli olacak bir ha
reket dııhıı. bugünden göze çarpmakta
dır. Bıı hıı.rclcct, teşkilatı esasiye ka· 
nununda bazı tndilat yapmak lüzumu 
etrafında inkişaf etmektedir. Fakat bu
na, aol fırkalara karşı sağ fırkaların ko
runma tedbirleri demek daha muvafık 
olur. 

_Fransa'da cihan buhranına rağmen, 
ıa~dan. ve soldan fazla radikal tazyik. 
ler~n bır tehlike teşkil edecek derecede 
belarcmemesinin sebebi, bu iki mcml 
k t" b" . k c-.c ın uyu sermaye ihtiyatlarına ma-
jık bulunmalandır. Çünkü faşizm ~ 
it 

, sag 
e solu birleştirmek formülünü .11• cl" • . , ım ı 

g ıran •talanlarla işverenler arasında 
lll'tık taksim edilemez bir hale gelmesin
den yani ıennaye fukaralığından çıkar
nuıtlır. Halbuki f ngiltere olsun, Fran
u o sun, daima aktif ola t d" n e ıye muva-
zeneleri sayesinde milletçe bir rant'a 
yaslanan memleketlerdir. 

Gerçi her iki memlekette de cihan 
b~hranı korkunç tahribat yapmıı ve 
mıllctçe rant'ın iç mekanizmasını b" 
hayli bozmuştur. Fakat bu h" b" ır , ıç ır za-
nu:n ~lmanya, Avusturya yahut ltal
ya dnkı sınıf çarpışmalanna yol a ma-
mııtır. ç 

. Şu var ki, buhranm dünyaya kabul 
e~tırdiği bünye istihalesi, bugün redde
dılm~s~ imkansız bir vakıa olduğundan, 
b~ ıkı ~"mleket, buhranm tesirlerini 
g~n geçttkçc daha fazla hissetmekte
~ırler. Mesela Fransa'dn b""t • .., u çe muvaze-
~el?".• memur sind'kalarını, Ücretlerin 
ındırılmesi ise işçi sindikalarxnı fena 
halde kızdırmaktadır. Şimdiye kadar en 
az •cı:ci veren çiftçi sınıfı ise, vergi mü
kelle!ıyetinin kocaman adımlarla artık 
k_en~ınc de Yaklaşmakta olduğunu se
zındıkçe, hakkını müdafaa edecek a

~lan anyor. İ§te bütün bu unsurları 
f optti•ıunağa çalrıan da, sosyalist muhale. 
e r. 

Fransa ·b· 
nı gı 1 memleketlerde, parla. 
b -~nto~un en esaslı vazifelerinden biri 
• u çeyı ele almak yani vergilerin tevzi~ 
ınc nezaret etmekt" ş· 
dikal • ır. ımdiye kadar ra· 
ka sosyalıst fırkası ile sosyalist fır-

ar, aralarındaki kartel . 
iıi k"ndi •. •. sayesınde bu 
yÜ •• t .c?ru_ş ve menfaatlerine göre 

ru mesını bılmişlcrdi Faka S • . 
meselesi radikal fı ka · t tavıskı 
mııtrr ki b k r srnı o derece sars
kuca - • unu ·oparıp sağ fırkalar1n 

gına atmıştır. Bunun Üze . 
yalist fırkası işçiler m l nne sos-
·ı , , cınur ar ve çift 

çı er arasında gayet • b' • 
d genıı ır propagan-

a yapmanın zeminini bularak haklar 
nı art k k ' 1

• 
daf ı a":ca sosyalist fırkasının mü-

aa cdcbıleceğini iddia etmeğe başla 
mıı ve propagandalarında sağ f k J • 
n te}aşa dÜ§Ürecek kadar 'nıuvaf;rka al-
mu t A a o. 

§ -~~· ynı zamanda, sosyalistler ile 
komunıstler arasında bir cephe vahdeti 
teessüs etmiştir. Bu son hadise üzerin. 
~e bittabi alman marksizminin mutlak 
ızrn~lali. çok müessir olmuştur. 

b
- Şımdı, Yeni vergilerle beraber yeni 
utçe böyle b. • A • • 

d . ır sıyası vazıyetın ortasın· 
a meclıse ti ·ı k . ge n ece olursa radikal 

&osyalıst fırk . • , 
naz11des . asının vaz.ıyetı son derece 
a--r mış olacaktır. Sağlarla sollar 
uın.uından •k"d b" r, i . ~ 1 c ırde yutulmak tehli-
E 1 _. gcçırnuı olan bu fırka, eğer bu de-
aıu vergi v h-t 

t fi e u c;e meselelerinde sağ 
• aı-~ a açıkça beraber yürürse gelecek 
~tı nbab kaybetmesi adeta O:ukadder
ıaır. 

Halbuki Ba•v k.l M 
b .. Y e 1 • Doumergue, 

ı.ıt~c ve ver · 
v~t' . • gı meselelerinde İcra kuv· 
'- ~lcılnaı temsıl eden hükumete daha fazla 
r r ve ı~L· 

. saıanıyetler temin ed" • b. 
1" 'll t~kW . ıcı ır 
me11elevi t atıtaesasıyc projesi getirmekle 

rı .• k op n halletmek istiyor T...._ 
ı uvvet al h · • -:r 

Mnıı na • ey ıne ve icra kuvveti le. 
ku 7.arıye yaparken, biliyor k' • A 

•- vvet. bugün ıağ laraE kıı, ıc~ 
l(')•lisyonu r d a yat n hır 
latı .,.saı· n e ·~ edir. Getirdiği teşki-
• . •ye tadılab ·1 b k . 
ıst•krnrh ve d 1 e u oalısyonu 
lcaları sal"h• ev

1
amh kılacak ve sol Err-

' a •Yet eri b d • 
ıin içinde b k u anmış bır mecli-

ıra acaktır. 

lngiltcrc'r'o i L 
na büt • se, ortlar Kamarası'-ee 1 çeyı tetk;k etmek hakkını vermo. 
ka çay 

1
1

1
fand muhafazakarlar fırkası, baı· 

o ar an ay lr nı gayeye varmıva ça. 

5 
~ıyo~: Orada da, gittikçe radik;lleşen 
0;~a ıst fırkasına ve muhtemel bir sos

"_a ·~~ • liberal İttifakına karşı daha 
~'':'. ı~cn tedbir almak meselesi mevzu\• 
1JJ11nt1tır. 

Cö -r · F ru uyor ki, buhran devam ettikçe, 
ranıa ve lngiltere'de bile demokrasi

~°... ıu katmak lüzumu hasıl olmaktadır. 
rıer Abnanya ve ltalya, diğer iki bü-

hi 
• 
lktısat Vekili 
Adana' da 

Adana, 6 - fktıaat Vekili Celal Bey 
yanlarındaki :zevatla birlikte dün saat 5 
te Mcrsin'den şehrimize gelmişlerdir. 
istasyonda vali, belediye ve C. H. Fır· 
kası reisi ve birçok zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

Dün akşam saat 19 da C. H. Fırkası 
Vilayet Heyeti tarafından fırka bina
sında Vekil Bey şer:ıfine bir akşam zj. 

yafeti verilmişlil·. Ziyafette Ordu Mü
fettişi Fnhrettin Paşa Hazretleri ve 
yanlarındaki Ümera ve zabitan ve diğer 
n~~ndaşları, vali ve fırka kumandan ve
k~lı, fırka erkanı harbiye reisi Beyefen
dıle.rle C. H. Fırkası Vllayet idare He
yetı ve azaları bankalar ""d"" 1 • . • mu ur erı, lı· 

caret odası, çiftçi birliği ve ziraat odası 
reisleri A d J A " .. . . • na 0 u Jansı mumessılı, ga-
zeteler ve diğer tcşckküUer mümessil. 
iri hazır bulunmuşlardır. (A.A.) 

A,fanada lwlcdiye seçimi. 
Adana, 6 - Şehrimiz belediye inti· 

babına dün sabah saat sekizde belediye 
salonunda başlanmııttır o·· b h k ., . un gece sa-
• 

8
• a adar şehir elektrik ziya11 içinde 

ıdı. Sabah halk coşkun bir halde ve bir 
mahşer kalabalığı ile sokakları doldur
muş, _dah~ rey atma saati başlamadan 
beledıyenın Önü geçilmiyecck bir hale 
gelmişti. Şehrin muhtelif yerlerind ku-
rul 1c·· ··ı an ursu erde hatipler canlı ve heye-
canlı nutuklar söylüyor her tarafta 
~v , 

aşasın Ulu Gazi, yaşasın türk mille-
ti,, sesleri yükseliyordu. Rey atma işi
nin çabuk olması ve rey atanların çok 
beklememesi için salona iki rey sandığı 
ve birçok yazı maaalan konulmuştu. 
Rey atma işi çok muntazam bir surette 
ve hararetle devam ediyor. Sabahın se
kizinden 12 ye kadar atılan reylerin 
adedi üç bini geçmiştir. Bu rakam fev
kalade mühimdir. Evelki intihapta bir· 
kaç günde ahlan rey adedi ancak bu 
kadardı. Halkın bu içten gelen eşsiz te
zahürü çok şayanı dikkat ve çok sevin
diricidir. Şimdiye kadar bütün münte
hipler reylerini tamamen ve müttefi
kan C. H. Fırkası namzetlerine vermis-
lerdir. ( A.A.) -

yük memleketin sermaye ihtiyatlanna 
malik bulunsaydılar, onlar için de bu 
gibi teşkilatı esasiye tadilatı kafi gele
cekti. Fa~izme gitmekle fena bir iş yap
mıı oldukları iddiası, görülüyor ki, zen· 
ginin fukaranın halinden anlamamasın-
dan ibarettir. BURHAN ASAF. 

2E2Z!± 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

v Taş 
Birlik mecmuasını 
neşredenler 
mahkum oldular 

lstanbul, 6 (Telefon) - Ruh
satnamesine aykırı olarak siyasi 
neşriyat yapan Birlik mecmuası 
yazı işleri müdürü Sedat İzzet 
Beyle Birlik Reisi Zeki Bey üçer 
ay on beşer gün hapse mahkum ol
muılar fakat cezaları tecil edilmİf· 
tir. 

Bir dolandırıcılık mahkcnwsi. 
fstl\nbul, 6 (Telefon) - Ölen 

sörlerden birine ait bir evi sahte 
vekaletnal"'l eile 30 bin liraya sat
mak sucu ile Emin Hikmet, Yusuf 
c~""il, Sii1eyman. Njko Efendiler
le Emanoil ve Alher Koroko Efen
daer aleyhine dobnrl•rıcrlık tah
kikah vapılm~ktadır. J:.mi" Hik -
met Efendi francı•"". Sen Benuva 
müecıcı .. selerinin eski müdürü M. 
Emil'dir. 

Bir matbuat clolanclıru·ı~mm 
nrnhkıimiy<·ti. 

ı~tanbul, 6 (T eldon) - Mah
mut Saim icıminde bir matbuat do· 
landıncısı bugün birinci cezada 3 
sene, 6 av hapse. ~()() lira para ce
zasına, 38 lira mahkeme masrafı 
ile, dolandırdığı paraları _geri ver· 
meve mi' hkl'Jnt olmustur. Mahmut 
Saim cıkardığı me'cmualarda iş 
vereceP,ini ilan ederek bir takım 
kimseleri dolandırmıştır. Mahmut 
Saim ayrıca beyannamesiz ve ruh. 
satsız mecmtla neşrettiği için ikin. 
ci cezada 400 lira ağır para ceza
sına mahkum edilmiştir. 

Bir nwcmuanm nwmlck<•te gir
mesi yasak edileli. 

Hükumetimizle Sovyet Ruıya Hüku
metinin münasebat ve alakaaı aleyhinde 
yazıları ihtiva eden Berlin'de çıkan Yaş 
Türkistan mecmuasınm memleketimize 
sokulması İcra Vekilleri Heyeti kararı 
ile yasak edilmiştir. 

Bir yangın ba~Jangıcr. 

lstanbul, 6 (Telefon) - Üni
versitenin rektörlük köşkünde e -
lektrik telleri kontakt yaptığı için 
bir yangın çıkmış fakat itfaiye 
derhal yetişerek söndürmüştür. 

• 

Istanbu' rıhtımları 
için müzakere! 

İstanbul rıhtım şirketi direktörü M. 
Kanuş ile Saraçoğlu Şükrü B. arasında 
§İrketin satın alınması etrafındaki mÜ· 
zakerelere devam edilmektedir. 

1 tanlmllular belediye intihabı
na ~ok alaka ~fü;tcriyorlar. 
İstanbul, 6 (Telefon) - İstan

bul şehirlilerinin belediye intiha -
hına karşı gösterdikleri alaka git· 
tikçe artmaktadır. Gösterilen her 
türlü kolaylıklara rağmen sandık 
başlarmda beklemeden rey kul • 
lanmak kabil olamamaktadır. Bu
na karşı tedbir olarak sandıkların 
saat 21 e kadar açık tutulması ka
rarlaştırılmıştll'. 

4. İngiliz tayyaresi lstanlmlda 

lstanbul, 6 (Telefon) - İngil
tere !'!ivil tayyare teskilatına men
sup 4 tayyare dün Londradan ls
tanbula gelmiş ve bu~ün Eskişehir 
- Konya yolu ile Halebe gitmit· 
tir. 

Fahrettin Pa~a Adana'da. 
Adana, 6 - Ordu Müfettiıi Fahret

tin Paşa Ha'lrctleri ve yanlarında bu
lunan zevat dün şehrimize gelmi§lerdir. 

l\f cr.,.inde buğday ihracatı. 

Adana, 6 - Şhrimiz ziraat bankası 
§İmdiye kadar iki parti olarak Mersin'
den Hamburg'a bir buçuk milyon kilo 
buğday sevkebniştir. Bugün, yarın 
250 bin kilo daha vapura yüklenecek
tir. (A.A.) 

Dil cemiyeti teşekkür e<liyor, 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi 

Katipliği, Matbuat Umum Müdürlüğüne 
§U mektubu göndenniıtir: 

"Dil bayramı günü matbuat, ajans ve 
radyolar tarafından gösterilen büyük ve 
içten çad§madan dolayı bu işi benimse
yerek candan uira§an yüksek makamr
nızla bütün gazetelere, Anadolu Ajan11-
na, Ankara ve İstanbul radyolarına kar
şı duyduğumuz teşekkürlerin iblağını di
ler, saygılanmı sunarnn efendim!' 

Bu ayın 29 uncu günü açılacak olan Ankara Sergievi tamamile bit mi§, •erginin iç tertıbatınrn in~aarı 
başlamıgtır. Sergievinin dııı ve ifi gibi .ergi tertibatı da ince bir zevkin eseridir. 
Sağda yukarıdaki reaim, Sergievı kuleıinin merdivenlerini; altındaki resim, idare ve büle kıımına götü

ren merdivenleri; aolda yukarıdaki re•im, Müli lktııat ve T asarrul Cemiyetinin bürolarından birini; altın-
daki reaim, büyük holü göıtermekte dir. ' 

SAYIFA ~ 
!'§W 

s· ahlanmada 
gözetilen esas 

Milletler, büyük fcclc:karlılcinra katla· 
narak silahlanma azmiyle biribirleriylo 
yarıştadıdar; o ı,adı:ır ki devletler muh· 
telif sarf yerlerinden iktısnt edebildilde
rini ve yeni vergi takatlerini son santİ· 
mine kadar bu gayeye tahsis etmişlerdir. 
bütün kuvvet kaynaklan, istisnasız ola· 
rak her şey ıilahlanmayı temin için Ç:\o 

lışmakta ve çahıtmlmaktadır denebilir. 
Fakat bu hal, hiç bir zaman ele geçen 

paranın, sağa sola bakmadan ileriyi he
saba katmadan israf edilmesi, etrafa sa
çılması manasını ifade edemez. Her yer
de devlet te§kilatı, en son para kudretle
rinin kullanıldığı bu işte çok titiz davra· 
nır görünmektedir. 

Biz bu yuıda, ehemmiyetle göze çar· 
pan bu noktaya dokunmak istiyoruz. 

V c yeni silahlanma yanşında, esaı 

meseleyi hava silahmın teşkil ettiğine 

İnandığımız içindir ki burada bilhassa 
hava malzemesine temas edeceğiz. 

Ya§adığnnız günler, tayyareciliğin 

yakın yannı hakkında az daha evciden 
söylenmiş ve beslenmiş fikirlerin haddi. 
ni büyük mikyaslarda aşacıığını göste
riyor. Kanaatimize kati bir şekil vermek 

için bunu, şöyle söylemeliyiz: 
Yakın yarında tayyareciliğin elde e

deceği tekamül derecesi hakkır.da ya
pılmış olan tahminler çok geri çrlcmış
tır; tayyarecilik daha üstün netice ve
recektir ve vermektedir. 

Geçen sene, Fransa'da bir avcı tayya· 
resi müsabakası yapıldı ve bundan mu· 
ayyen bir netice tebellür etti. GP.ne ge
çen sene bir Döç döla Mört yanıı yapıl
dı ve bundan da muayyen bir netice ve 
fikir elde edildi. 

Müsabaka, meydana 380 kilometre sü
ratinde tayyareler ortaya attı.. Fakat 
müsabakanın son devrinde Döç yarr§ı· 
nın şartlanndan doğan ve hemen he· 
men bir kişilik avcılarm sürntini veren 
iki ve daha çok kişilik tayyareler gör
dük. Bu hal, Fransa'yı, meseleyi ve im
kanları mütaleaya zorlamış, bu da, avcı
lar hakkında verilecek şümullit kararıtt 
geciktirilmesine sebep olmuştur. 

Bütün bunlardan dolayıdır ki epi :za. 
mandanberi, fransız havacrhi:"I, ila mo
törlü tayyarelerde 400 - 450 kilomrtre 
sürat ve bir kişilik avcılarda da bunlar· 
dan daha aşkın bir hız elde etmek a~ 
miyle çalışmaktadır. 

Bu çalışma 934 senesi içinde, on sekiz 
ton ağırlıkla üç yüz kilometreden fazla 
bir süratle ve dört tondan fazla bomba 
yükü ile uçan bombardıman tayyareleri 
yaratacaktır ve yaratmııtır. 

Fransız tayyarecilğinin, bütün dünya 
için haiz olduğu öncülük vasfını Aınc
rika'nın teşkil ettiği tenbih edici nzİ· 
yete rağmen, inkar etmek çok güçtür. 
Bu seneye kadar kendi kendini ve ona 
bakarak ayak uyduranlan aldabnış o
lan Fransa, silahlanma yanıına tak'td· 
düm eden, alman nakliye tayyarcleriyle, 
artık gafletten uyanmış ve bugünkü yo

lu tutmuı bulunuyor. 
Kısaca söylediğimiz bunlar, bize, bir 

senedenberi Avrupa havacrlıklannı sa~ 
ran atcıi anlatabilir. Fakat, amerikan 81• 

keri tayyareciliğinin bugiin kullanmakta 
olduğu 350 kilometre süntindeki bom· 
bardıman 420 kilometre süratindeki av· 
cı tayyareleri hakkında bir fikir vermez. 

Bu noktava da, kısaca ve bu suret· 
le kati olarak dokunduktan sonra şimdi 
bu manzaranrn topuna birden l>Akmrk 
için, başka bir meseleye geçelim. Yurda 
müdafaa için avcı mı, düşman tayyareci· 
)iğini tepelem<:k için muhıırebe.bombı 
tayyaresi mi kullanmalı? Bu iki sualin, 
burada, bilhassa bu yazıda cevaplannı 
münakaşa ederek vermek çok güçtÜl"; 
ama, düşmanın nereye saldıracağının bi
linmesindeki ve her yerde düşman tay· 
yarelerini karşıhyabilecek kudrette avcı 
bulundurmaktaki imkansızlık kolayca 
kabul edilebilir bir hak"kattir. 

Ve gene aynı suretle kabul edilebilir 
ki, yannın harbında, düşman içine dnfa. 
rak tahrip ve imha işi görecek tayyare
ler, iki-dört motörJü, eyi ve çok si ahh 
olacakları için, bilamel taarruz edilemez 
yani avcılar tarafında!t ıfüt1ürülemez bir 
kudrette olacaklardır. 

Bu iki kısa frk:ıt büyük netice, h.-r 

şeyden eve) ortaya bir prensip ~tm:ı"ta· 
dır ki bu daha evel söyknmiş olanın t11· 

mamen aynıdır: Hava taarru'llarım dur

dumu:k için düşmanın gelmesini mi b k
lemeli, yoksa düımanı, bulundu"u ycn.:e 

bilamel taarruz edilemiyecck halde bu· 



( Memleket Postası J 
Samsun ve havalisinde pancarcılık 
- Samsun muhabirimizden -
Pancar deyip de geçmerrıeli .. Haya

tını buğday, arpa ekip biçmekle geçi· 
renleri için belki de bu miihim istihsal 
maddesi, bir meçhulden ibarettir. Fa
kat bunu yetiştirenlere sorarsanız on
lann hayalinden, hayatına geçen 
bir varlıkla kılJlılaşıraınız. Günde 1200 
ton pancar işliyeceği söylenilen Turhal 
~ker fabrikasının geçen sene Samsun 
ft kazalarında yaptığı etütler, bugün 
köylerimize hiç te ihmal edilmemesi i
cap eden ehemmiyetli bir gelir kaynağı 
hazırlamıştır. 

Fabrikanın muntazam ve sistemli 
bir disiplinle pancarcılığı tamime ça· 
hşması, köylUyil bu işe daha ziyade ısın
dırmı§ ve inandırmıştır. Pancarın ne 
demek olduğunu ve nasıl ekilip, nasıl 
alındığını bilmiyen bu havali çiftçile
rinin büyük bir kısmı, geçen sene fab
rika ile bağlantı yapmağa cesaret ede
memişlerdi .. Fakat pancar yapanların 

aldığı neticeler, bunları da aynı yolda 
çah§mağa heveslendirdiği için gelecek 
yılın istihsalatında bUyük bir kabarık
lık olacağ1 umulmaktadır. 

Geçen seneki mahdut ziraate rağmen 
yalnız Havzaya pancar yüzünden 120· 
150 bin lira arasında bir para gireceği 
tahmin ediliyor ki bu tutar, bütün Hav
za köylerinin hububat mahsulünün tu
tarından çok fazladır. 

Fabrikanın Samsun ve mülhakatı 
için kabul ettiği iki pancar mmtak.aaı 
nrdır: Samsun, Havza.. Çarıamba, Baf 
ra. Terme, Kavak kazaları Samsun mın
takasına, Vezirköprü, Ladik kazaları da 
Hav.za mıntakasına bağlıdır. Bu mınta
ıka.larda ziraat yapan köylüler, grupla
ra ayrılmış ve her grupa birer numara 
verilmiftir. Karışıklığa ula yol verme
yen bu wıul, avana ve tesellüm işlerin· 
de büyük bir kolaylık ve intizam temin 
etmektedir. 

Şimdiye kadar alınan neticelere gö
re bu havalidek.i pancar ziraatinin ve
rimi sevinecek kadar eyidir. Bazı yer-

l11naa tayyarelerle - tepeliyerek yurdu 
müdafaa mı ebnelidir? Banlar, ıerçi er
Mbı tarafmdu yılan hı"üyai sibi dai
ma müaakaıa edilen meselelerdir; fakat, 
~ dediiimiz yaban aclamlarmm da
yandıkları milli ve civar prtlar büsbü
tün başka türlü olduğu nazarı dikkate 
alınmak da eerektir. Çünkü amai olmı
yan ve yalnız meydan atoklarma daya
ll&D bir basım kuvvetini düıünmek bi
zim için biç de yanlq olmıyabilir. Aym 
zamanda düıünmek gerekiyor ki müda
faa edilecek hayati noktalarımız daimık 
ve uzaktır ve haaım milletin rnaneviya
bnı kırmak bizim için hemen hemen 
ınevzubaha dahi değildir. 

Şu halde, daima mütearnz olarak, 
mahdut yerlerde bulanan ve mahdut 
kalmağa m8hkUm olan malzemeyi tah
rip ederek düpnanı peyderpey eritmek, 
lrizim i~n daima ayakta duracak bir e..
olmak lazımgeliyor. 

HaYa mabemeai bu suretle tekillen
dikten sonra arbk. asıl mevzuamuza dö
nebiliriz. Bugünkü vaziyeti ve ileriyi 
prenler iddia ediyorlar ki 935 senesin
de en yavq askeri tayyarenin aürati bi
le 450 den af&iı olmıyacaktrr. 

Eie.r vaziyetin böyle olduğu muhak
kaksa, tayyare tedarik etmeden, gelecek 
aene mi beklenmeli?-. Bugünkü silah
lanma sicli,ine nazaran, tüphesiz ki böy
le bir fikir kabule değil, tetkike bile de
ieTli değildir. Fakat, acaba bu, bize 
prensip ve malzeme seçimi mueleainin 
eliemmiyetini de anlatmaz mı? Oyle bir 
tip seçmeli lô, ıelecek sene, evsafını, 

muhtelif yollarda tedbir alarak artırmak 
mümkün olsun veya mutlaka bir hiz
met görmekte devam etsin. işte Fransa
J'I ve herkesi korkutan ve dütündüren 
ltudur. 

Bombardrmanlann sürati artana bu
sünün avcılan bunlara yetİfClllİyecek

leri için manasız bir malzeme haline ıi
reeek, fakat, bugün bile taarruz edilmez 
lrudrette bulunan büyük tayyareler teh
likesizce ve evsaflarını artırmak imkanı 
olduğu halde hizmete devam edebilecek
lerdir. Ve İşte başlrbatma bu neticedir 
ld bizi bu menuu ele alarak mütaleaya 
zorlamtfbr ve zorlamaktadır. 

ŞAKIR HAZIM 

!erde dönüm başına (7000), (8000) kilo
ya kadar pancar alınmıştır. Ezcümle 
havzanın dere köyünden Tokur oğlu 
Ahmet Efendiye ait bir tarla dönüm 
başına (9000) kilo pancar vermiştir. 

Anladığıma göre bu tarladan en ve
rimli yıllarda bile dönüm başına (10) 
lira almdı~ı görülmemişti. 

Zübeyiroğlu FUAT 

Aydın'da altın 

aranıyor. 

Zonguldak mebusu Ragıp, lktısat 

vekaleti başmüfettişi Abdullah Hüsrev, 
Maadin umum müdürü Bekir Vehbi, 
altın arama ve işletme müdürü Hadi 
Galip Beylerle, mütehassıs avusturyalı 
profesör Her Granik evelki gün Aydı
na geldiler. Buraya daha evel gelmi. o
lan mlitehassıs Her Zimmeri beraber 
alarak dün Koçarlı nahiyesinin Gözka
yası ve Ören dağlarına giderek altın 
madeni tetkikatmda bulundular. Pro
fesör bu dağ ve derelerde jeolojik tet
kikat yaptı. Daha evciden mütehassıs 

Her Zimmerle Hadi Galip Bey tarafın
dan hazırlanan raporlar üzerinde konu· 
ıuldu. Profesör bu madenlerin işlenme
sinin masrafı koruyamıyacağı kanaatini 
ileri sürdü. Nihayet ilkbaharda bu dağ 
ve derelerde birçok yerlerde sondaj ya
pılması kararlaştınldı. Heyette bugün 
ekspresle Aydın'dan ayrıldılar. Hadi 
Galip Beyle Her Zimer Dinar yolu ile 
Elazize giderek oradaki altın madenini 
tetkik edecekler, heyetin diğer azası da 
Keçiborluda kalarak hükfunet kükürt 
madeninde tetkikat yapacaklar ve lk
tısat Vekili Celil Beyefendile birle~
rek Isparta yolu ile Antalyaya geçip 
demir madeninde tetkikatta bulunacak
lardır. Antalyada da tetkiklerine devam 
eyliyeceklerdir. 

Aydın havalisinde dolaşan ve kömür 
madenimizde tetkikat yapan mühendis 
Server Bey de bugünkü trenle fımir'e 
gitmiştir. 

Yabancı potıası. 

Avrupa nereye 
gidi or? 

Deyli lıleyl gazetesi bu b;qlılc altın
da muhtelif kimselere makaleler yazdrr 
mağa devam ediyor. Bunlardan üç, dört 
tanesini tercüme etmiftik. Bugün de 
Sir Eve/in Renç tarafından yazılmış o
lan makaleyi türlrçeye çeviriyoruz: 

"Yirmi yıl önce Paris'te idim. O sı
ralarda insanın rahatını kaçıracak pyi
alar yol almıştı. Harbın müttefikler ta
rafında fena gittiği görülüyordu. 

Herhalde siyah günler geçirilecek
tir; fakat ne de olsa kuvveti bütün in
saniyete bikim bir vaziyete sokmak is
tiyen Prusya militarizmi yenilecek, 
harbın herhalde, sonu buna varacaktı. 

Bu sene yazın Velş dağlarında tatil 
günlerimi geçirirken bütün zihni meş
galemi Loyt Corç'un harp hatıralarını, 
Volter Haynes Peycin mektupları, Ha
rold Nikolson'un sulh yapmak isimli 
kitabı ve T. E. Lavrenı teşkil etti. 

Acaba bütUn bu badirelerde Avrupa 
gençliği heder mi olmu~tur Uğrunda 

harp edilen ülkülere varılabildi mi? 
Harp etmek, değeri olan bir şey midir? 

Hala bu suale cevap vermek zamanı 
gençliği heder mi olmuştur? Uğrunda 

için bir başka suali sormak gerektir: 

Bugünkü nesil, dostça ve teşriki me
sai içinde bütün milJetlerin yaşamasını 
temin edecek bir plSn yapabilecekler 
midir? 

Son defa Berlin'deki Templehof tay
yare iıtasiyonunda bulunduğum zaman, 
gördüğüm manzara beni teshir etmiş

ti. Gayet mükemmel teşkilat. Bekleme 
odasındaki büyük bir harita Madrid'
den Moskova'ya kadar olan tayyare ıe· 
ferlerini bir ağ gibi gösteriyor. Ve bü
tün bu seferler bir saat makinesi gibi 
işliyor. 

Hala uçuş, yapmak. bana harikula
de görünmektedir. Hata tayyareye bin
diğim zaman 25 yıl önce Fransa'da ya
pılmış ilk uzunca uçuş tecrübesini sey-

HAKiMiYETi MiLLiYE 

rederken duyduğum heyecanı duydum. 
Dünyanın makine sahasında, tayya

reciliği, dahili ihtirakh motörlerde, 
radyoda, televiziyonda yapmış oldu
ğu terakki elli yaşına basmış olan bir 
insanı hayret içinde bırakabiliyor. 

Fakat bugünkii nesil eğer kendisine 
siyasi bir inki§af temin ederek pürüz
lü meseleleri bu sayede halletmeğe mu
vaffak olamazsa fennin bu şayanı hay
ret terakkisi, bunca keşif ve iycatlar 
beyhude olacaktır. 

Evet, Milletler Cemiyeti, harbın ye· 
rine geçecek olan bir halefti. Fakat ne 
yazık ki, Avrupa'da bile bu teşekkül 
mevkiini yer yer kaybetmiş bulunu
yor. 

Biz, daha yürümesini becermeden 
koşmağa kalkıştık. Biz, daha avrupah
ların ortaklığını temin etmeden bütün 
dünyayı birleştirmeğe sava~tık. 

Son beş !;ene zarfında ekseri vakti
mi Avrupa'da seyahat etmekle geçir
dim. İçlerinde faşist İtalya ve nazist 
Almanya da dahil olduğu halde on iki 
kadar memlekette umumi toplantılar

da Avrupa ittihadı için nutuklar söy. 
ledim. 

Avrupa'nın ittihadı fikri. her yerde 
hararetle mukabele görmüştür. 

Fransızlar ve almanlar, çekos1ovak -
]ar ve macarlar, hepsi Avrupa'nın bu

günkü gibi iktısadi kapılarını biribiri
ne kapıyarak ve bir komşu bir komşu
ya karsı husumet besliyerek yaşamak
ta devam etmesi kabil olmıyacağını ka
buJ ve tasdik ettiler. 

Fakat bugün budunlar (milletler) 
daha müstacel vaıdfeler karşısında bu
lunmaktadırlar. M. Musolini'nin bana 
dediği gihi "biz, Avrupa birliğini te
min etmek için milletimizin birliğini 

temin etmek ıztıranndayız.,. 
Son on sekiz ay zarfında Avrupa

nın birleşmesi fikri hayli geriye git
mi~tir. Bundan hem Asya'da hem de 
Avrupa'da bir kuruluş olan Rusya'yı 

hariç tutuyorum. Birçok memleketler
de karışık bir takım korkuların hüküm 
sürmesi, buna yol açmaktadır. 

Biz avrupalılar, gittikçe artan bu 
iytimatsızlığa karşı ne yapacağız.? 

Mantıksızlıkları istedikleri gibi yü
rümeğe bırakıp kendi i 1erimizi hallet· 
mekten aciz ve başka bir barba maruz 
mu kalacağız 

İngiltere'nin Avrupa'da başka hiç 
bir memlekete benzemiyen ve başka hiç 
bir memleket tarafından görülemiyecek 
olan bir rolü vardır. 

O, kendi kendisi için hiç bir şey is
temiyor. Onun bütün emeli istikrar ha
linde bir Avrupa yaratmaktır. 

İngiltere kanun ve nizamın hakim 
olduğu her yerde bir istikrar temini 
mümkün olduğuna bir misal teskil eder. 
İngiltere nizamlarının altında renk 
renk, çeşit çeşit ırkların büyük bir a
henk içinde yaşadıkları ülke İngiltere
dir. 

lngiltere'nin beş kıtada yetmiş beş 
memleket için temin ettiğini, bir kıta
da otuzdan az devlet için yapmak acaba 
mümkün olmaz mı? 

Neden fransızlar, İtalyanlar ve alman
lar müttehit bir İsviçre yapmağa sava
şırlar da müttehit bir Avrupa yapmak 
için neden birleşemezler? Herkesin 
mevzii vatanperverliği başkalarına kar
§1 husumete sebep olmamalıdır. 

Ben, yirmi senelik bir sulh ve te~ri
ki mesai planı kabul edilmesini ve bu 
müddet zarfında hiç bir devletin. ne 
sebeple olursa olsun. harba giri~me

mesini, ortalığı karıştıranların büyUk 
devletler tarafından tecziye edilmesini 
istiyenlerdenim. 

Eğer biz, zehirli gazlar, yeni deniz
altı gemileri. bomba tayyareleri ve tank 
lar yapmak için harcadığımız zeka ve 
enerjinin ufak bir kısmını yeni bir 
Avrupa kurabilmek için harcıyabilir
se k bu işi başannağa muvaffak olacağı
mız şüphesizdir. 

Biz, A vrupa•da oturan herkese bir 
avrupalı olduğunu ve Avrupa'ya karşı 
vazifesi ne olduğunu hatırlatmalı ve bir 
Avrupa vatanperverliği öğretmeliyiz. 
Tabiatiyle bu öteki kıtada bulunanlara 
husumet beslemek demek değildir. 

Biz, bir Avrupa ahengi istiyoruz. 
Bütün filimler, gazeteler, radyolar, bil
tün neşir vasıtaları buna yardım etme
li ve biz "avrupalıca,, düşünmeğe ah~ 
malıyız. 

Nasıl bir İngiliz eyi bir avrupah ol
madan eyi bir İngiltere vatandaşı ol
mak mecburiyetinde ise biz avrupalılar 
da eyi bir dünya vatandaşı olmadan 
evet eyi Avrupa vatandaşı olmağa ça
lışmalıyız. 

7 1. TEŞRlN 1934 PAZAR 
s 

Afganistan ve 
N iletler Cemiyeti 

• 
27 eylıil tarihli Taymis gazetesi 

"Afganistan ve Milletler Cemiyeti,, 
başlığı altında yazdığı bir başmakalede 
diyor ki: 

"Afganistan kıralhğmın bugün mü
nasip ve muvafık bir zamanda Millet
ler Cemiyetine girmesine intizar olu
nuyor. Bu husustaki bütün muameleler, 
dün tamamlanmış, Afganistan'ın Mil
letler Cemiyetine girebilmesi için Hin -
distan, büyük Britanya, Sovyet Rusya 
ve Türkiye murahhaslarr ile halis muh 
lis asyalı olan Uç devletin, Çin, İyran 
ve Irak devletlerinin mümessilleri leh
tarane söz söylemişlerdir. Hindistan 
murahhası olan Sir Denis Brey, istik
lali ve kuvvetliliği İngiltere tarafın -
dan çok arzu edilen bir devletin Mil
letler Cemiyetine girmesini büyük bir 
sevinçle karşıladığını bildirmiştir. 

Bu murahhas altı sene evet, Hindis
tan nazırı iken Afganistan'da dahili 

harplar çıktığı zaman Kabil'deki avru
palıların selamet ve emniyetini tehdit 
eden asilerden dağlara sığınan 700 ka
darının İngiliz tayyareleri tarafından 

istikbal edilmiş olduğunu da hatırlat
mıştır. 

Mr. Robert Bayron'un orta Asya 
için yazmış olduğu üç makalenin birin
cisinde iyzah edildiği veçhile Afganis
tan'da o zamandanberi her sabada elde 
edilmiş olan muvaffakıyetler ve terak
kilcr gözle görülecek bir haldedir. 

Mr. Bayron, asyalı milletlerin Av
rupa mikyasiyle muhakeme edilmesine 
ve haklannda hilküm verilmesine pek 
h;thişkerdirler. 

l Bu itibarla Afganistan'ın Milletler 
Cemiyetine girmesi münasip düşmü§ .. 
tür. Hele bu girişin Rusya'nm girmesioı 
ni müteakip vukua gelmesi, Afganis .. 
tan, Rusya ile İngiltere arasında bir 
ulaştırma halkası oluşu itibariyle pek 
zamanındadır. 

Şimdiki genç kırat ve onun haneda· 
nı, amcalariyle aair müşavirleri memle
ket ananelerinin de hürmetini kaybet
miyerek hük&neti idare etmek husu
sunda büyük bir liyakat göstermişler ve 
milletlerini terakkiye götürmüşlerdir. 

Bunlar, Amanullah Han gibi muvaf• 
fakıyetsiz: çarelere baş vurmamışlar, 
ba}ladıklan işi başarmışlar, kavgacı ka• 
hileleri yatıştınm~lar, muvasalatı em ı 
niyet altına almış ve ticareti teşvik et. 
mişlerdir. 

Milli bir banka ve milli bir ticaret 
şirketi viicuda getirmek, büyük bir mu.ı 
vaffakıyettir. 

Komünist nazariyelerinin bu muha· 
rlp bir milletle meskun memlekete nü
fuz etmemesi için lazım gelen bütün 
ihtiyati tedbirler alınmakla beraber 
Sovyet Rusya i1e mütekabil ticari mü· 
nasebetler tesis olunmustur. 

Afganistan'ın Hindistan'la olan mU
nasebatı dostane bir şekilde devam et
mekte ve ilerde daha iytimat verici bir 
ekil alacağı ümit olunmalrtadır. 

Ölen kıral Nadir Sahrn kardeşlPrl 
gerek memleket içinde gerek dışında 
vatanlarını ileri 1?Ötürcbilmek icin ca
lışmaktadırlar. Bu mesai sayesinde 
memleketin birçok terakkilere mazhar 
ôlacağı da şüphesizdir. 

------~~----------·-------------------~~ 
Bir türk kızının 
muvaffakiyeti 

Viyana'da çıkan Enformatör isimli 
mecmuada genç bir türk kızı olan 
Vabdet Nuri Hanrmrn derctrttiğimir bu 

resmi altrnda şu satrrlarr okuduk: 

Harikul'ade bir kabiliyete malik 

olan bu türk kızı en sempatik mezn 
soprano'larımızdandır. 

Musiki ve gü
zel sanatlar dev 

let akademyası -
nı bitirdikten 
sonra Pola Mark 
Nayzer'in mek
tebine girdi vr 

oradan birinci 
pedagog unva 

niyle mezun o' 
du. Onun hika· 
yesi, çünkü gü-
zel bir hika-

Vahdet Nuri H. 

yesi vardır, çok alaka vericidir, çiln· 
kü mC1>leğinin mebdeini teşk:l eder. O 

6, 7 yıl önce sanatkarların bulunduğu 

bir mecliste sesini dinletmek fırsatını 
buldu. Orada hazır ~lunan hepsi pro· 
fesör ve sanatkar davetliler sesini in 
kişaf ettirmek için akademyaya gir
meye onu ikna ettiler. Ve o bu tavsi 
yeyi takip etti. Bugün, Vahdet Nuri, 
Viyana'nın bir ilahesidir. 

Viyana, Prag ve Presburg radyo
ları onu paylaşamıyorlar. 

Bütün büyük repertuvarları tetkik 
için daha iki yıl Viyana'da kalacak. v0 

operasının kapılarını açacağı sırada 

memleketi olan İstanbul'a dönecek 
tir. 

Viyana matbuatı onun muvaffakiyetle
rine uzun makaleler tahsis etmektedirler. 

Vahdet Nuri, yalnız bir sanatx.ır 

değildir, memleketinin caıib!ltrini vt 
vatandaşlarının münakaşa götürmez bü 
yük meziyetlerini bize tanıtmak h 1A 

rile de Türkiye'nin !:ıüvük bir mümeı
ıilidir. 

Şapkacı - Modes 
AFiFE 

Ankara - Karaoğlan 

Telefon: 1550 

Muhterem Hanımefendi, 

Yeni nqriy,ıt. 

Ulkü çıktı 
ÜLKÜ'nün 20 inci sayısı her zaman· 

ki zenginliğiyle çıkmıştır. Bu sayının 
baı,yazısmı Dr. Pro. Aziz Beyin "Türle 
Topraklarının Adamı,. ba lıklı bir ma
kalesi teşkil etmektedir. Şevket Aziz 
Bey bu yazıda Türkiye'nin nüfusu 
meselesini çok özlü bir di1 ile anlat?• 
yor. 

ÜLKÜ'nün ikinci yazısını günün en 
mühim meselesi olan terbiye i'lerimize 
hasretmekle büyük bir isabet göster
miştir. İsmail Hakkı Bey "Ders Yılr 
başlarken., serlevhası altındaki bu ya· 
zıda terbiye meselemizin etraflı teşri• 
hini yapmaktadır. 

Müsteşrık Pro. Kovaski'nin bugiin• 
kil Türk dilinin komsu milletler dille· 
ri üzerine yaptı~ı t esirleri anlatan yazı· 
sı, Ali İlhami Beyin akıl vasıtalarınr 
derli toplu anlatan makalesi bu sayının 
dikkate değer yazıları arasındadır. 

Bunlardan başka halkcılık, yurdu· 
muz, yurt koruma, Ayın Politikası ü
zerinde değerli yazılar vardır. Ferit 
Celal Beyin "KHa Koyun.. hikayesi 
çok özlü ve içli bir memleket hik5yesi· 
dir. 

Bu sayının köycüler b\ilümünde N·ıs

nt Kemal Bey "Köycülük E<:asları,, 

adlı hakikatte yeni bir görüsün esı~ 
!arını koymaktadır. 

Bu bölümde köy terbiyesine dair \.ıir 
vazı ve bir köy tetkiki vardır. 

OLKÜ'yü her türk miinevH· ı i dik· 
katle takip etmelidir. 

------------··------------
Ankara Ilalke,·i Rt>isliğir:c!<'n: 

Halkevinde. kadın ve erkt>k 
seslerinden mürekkep muhtelit 
bir koro teşkil edilecektir. 

Böyle bir koroya aza olmak 
icin münevver hanım ve beylerın 
hergün saat 14 den 18 e kadar Hal 
kevi katipliğine müracaat ederek 
isimlerini kaydettirmeleri rica o • 
lunur. 

Mevsim için Avrupadan getirttiğim model şapka/an 
salonumda teşhire başladım. Teşrifiniıi saygılarımla rica 
ederim efendim. .AFiFE 
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T enasüli hormonlarla tedavi nedir? 
Tam sporcu 

Dünkü nüshamızda bO§ t.aralı
nı lroyduğumuz. tam ıpor talimat
namesinin mütebaki ve ıon kıs -
mını da bugün dercediyoruz. 

l Tij rkofi~~~ük se_rvis~ , 
Alınan dikkate değerli neticeler. 

Yirminci asır tıp ilminin bir zafe
rini teşkil eden (hormon) tedavisi ve 
bunun ilmi ülküsünü anlatmağa çalr~
makla okurlarımızın meraklarını kıs
men olsun tatmin edeceğimizi ummak
tayız. Bir zamanlar dünyayı saran 
(Wornof gençlik aşısı) artık unutulan 
b' .. 
ır soz oldu. Lakin bunun yanında il-

m~ ve fiziyolojik temellere dayanan ve 
gün geçtikçe kıymetini fili eserleriyle 
meydana koayn (tenasüli hormon teda
visi) Un almağa başladı. İnsanlığın ya
§ayı~~nr, savaşını ve nihayet varlığını 
Ulklilıyen bu en tabii fizyolojik ihtiya 
ve 'f · · ç vazı enın, ınsan hayatnın ı'lk 
)• ~ genç-
ık çaglarında olduğu gibi ondan 
k- son-

ra ı yaşlıl k çağında da aynı hararet 
ve kudretle devamını dilemiyecek bir 
fert tasavvur edilemez! .. 

İşte tıp ilminin uzun arastırma ve 
aavaş1arı meyvası olan (Tena~üli hor
mo~ tedavisi) insanlığın bu kıymetli 
lhtıyacını temin etmiştir. 

!nsan organismasında rastlanan de
rekı (~ırtlak yanlanndaki guddeler) 
Nuhamı (kafa tası içindeki gudde) 
fevkelkilyevi, karaciğer, pankreas, hus~ 
Y: V:. mebeyaz guddelerinin insan fi. 
i~:~gısindeki ehemmiyetli vazifesini 

.. • efa anlamak şerefi meşhur Fransız 
Fu~ı~loği bilgini (Claude Bernard) a 
racıdır ç·· k'· . . un u o tarıhe kadar bUt.. b 
g~~del~ri~ organizmadaki mevcud~;etl~
nnın hıcbır kıymet ve vazifesi olmadığı 
kabul edilirdi. Halbuki bütün bu 
guddeler (Honnon) diye andığımız ve 

insan ~-a~atının büyüme ve faaliyetinde 
pek muhım rolleri olan bı·r .. .. ·r d ozu ı raz 
e .• e~~er:. ~~rown Sequard) ve nihayet 
guLcn~muzun bUyUk bilgini (Lecpotd -

vı) t ··b · ecru e ıle gösterdiler ki b'"t·· 
bu dah'J" 'f u un 

ı 1 1 raz guddeleri h t 
nın ara d 1 aya sırrı. 

:ı vı ır ar Bun) f 1 • arın azalma ve ço-
a ma veya yoklukları uzviyet .. . d 

~ok müh · uzerın e 
ım sarsıntılar 

(Pankreas c h . yapmaktadırlar. 
ev erı noksanı - d 

hastalığı de k' ıgrn a şeker 
aanlığın~a ~~ ıl~uddc yokluğu ve nok
ya noksa 1 cğuce ı • husya yokluğu ve-

n ı ında e k kl'k 
olan sakal ve b - r e ı alfimetleri 

. ıyıgın yerine k" l'k 
scsın incelmesi b ose ı , 
b k oyun uzaması ::; a asının çoğ 1 • ya5 ta-
J'k a ması tenasüli k d . 
ı , yumurtalık nok - u retsız. 

rubt ve asabi hasta~:~ıı~;ı~~a kısırlık, 
hErapie) veya (H ... ) (Opot
diğimiz teda ·1 . ormonotherapie) de. 
d vı erın esası d b 

elerin faal olan ifr a u gud-
ni h az unsurlarını ya 

cev erlerini istihsal d -
olan cevbe • - e erek noksan 

t 
rın açıgını kapatmaktır 

§t . 
e on beş yıllık ateşli bir sava l 

elde edilip bilhassa (19 ş a 
'de seririyatta ye 33-l934) yılı için 

r tutan bu tedavi 

h
ker hastalığı, dereki gudde noksa lş~

astalr- ·ıh n ıgı 
gı ve 1 ... gibi hastalıklarda 

ııl ın.. na-
v .uspet ve şayanı hayret neticeler 
ennııse (te ··1" h d . nasu ı onnonlarla tedavi) 
e o nısbette i . . 

yı netıceler vermiştir. 
Tenasül .. h 

... '- u onnonlarla tedavi erkek 
.. e Kadın i · ' 
it b çın ayn ayrıdır. Biz (Tenasü. 

onnon tedavi . . 
l>ikatını gö d sının) erkekteki tat-
~ z en geçireceğiz: 

Halıinüyeti Mili" - --
t ıye'nin romanı: 3 

(Erkekte tenasüli hormon tedavisi) 
mevcut araza göre C:eğişir. Bazı insan
lar vardır ki yaşları kemal bulduğu hal
de tenasüli uzvu çocukluk halinde ka
labilir, veyahut husyelerden biri olduk· 
ça lıüyürse de o biri büyümez. Bu gibi 
insanlar bir müddet tenasüli faaliyetle
ri normal bir halde seyreder, fakat aka· 
binde bir nevi akamet hasıl olur. Bu 
zümre insanlarda ses incelebilir, saç ve 
sakalları dökülebilir, ruhi ve manevi 
bir düşkünlük ahvali ruhiyelerine ha· 
kim olur. 

Bu tip hastalardan ba<;ka bir de genç
lik çağlarında aşırı suiistimal yaparak 
uzviyetlerini hırpalamıs insanlar var
~'.r .. Bunlarda da biraz ~vel iyzah etti
gımız bedeni ve ruhi tezah·· t .. "1 
b·ı· ura ı;oru e· 

ı ır. Her ikı· sek"ld ·· k ı e goze çarpan a a-
met husye guddesinin dahili ifraz faa. 
fiyetinin noksanlığından ileri pelmek· 
tedir. Bunlardan başka ruhi sebepler
den doğan akametsizJikler vardır. Bun-
lar korku ve yahut .. . k b 1 k muzmın a ız ı 

neticesi m 'd b . ı e arsak yolundan gelen 
kan zehırlenmelerinin tenasül uzvu Sİ· 
nirleri ·· · d uıerın e vaptıkları bir nevi 
felçlerden ileri gelir. Bunlarda göze 
çarpan tenasül uzvunun tesekki.ilatında· 
ki noksanlık değil o uzvu~ hareket ve 
faaliyetini tanzı· d · · 1 · m e en sınır erın tem· 
he lliğidir. 

İşte bugünkü hekimlik bütün bun· 
ları nazarı dikkate alarak ve tamamen 
ilmi yollardan yürümek şartiyle bir ta· 
kım dahili tedavilerle beraber en son 
(te ·T h • n~su 1 ormon tedavisini) keşfet· 
mıştır. 

Dr. (Wornoff) un Afrika'da koyun· 
lar üzerinde yaptığı ameliyatla do~ru
dan doğruya gudde asısı tedavisi filha· 
kika şayanı dikkat neticeler vermişti. 
~elki istikbal bu sahada daha kıymet
h tecrübe neticelerini ortaya koycıbilir. 
Lakin bu usulü tamim etmek simdilik 
çok güçtür. Bıınun için hekimlik dah;.ı 
faydalı ve pratik bir yol hulmu~tur. 

Şeker hastalığında pankereas hor· 
ınonu olan (İnsuline) nasıl istihsal e· 
dilmişse husyenin ve tenasül uzvu fa. 
aliyetleri ile alakadar nuhami ve dereki 
gudde özleri muhtelif isimler altında 
elimiz altındadır. Bunları muayyen 
devrelerle ve hastanın gösterdiği ara
zın~ göre tatbik ederek çok kıymetli 
netıccler almaktayız. 

(Tenasü li hormon tedavisi) biraz 

evel anlattığımız marazi tezahüratr or

tadan kaldırdığı gibi insanın hayat kay-

nağını teşkil eden bu özlerin yerını 
doldurmakl . a uzuvlarını gençleştırmek 
zek~ ve bed f . • en aalıyetini artırmak, ve 
nıhayet ayn .• 
gel b 1 oz noksanlığından ileri 

. en oyu kısa kalmış kimselerde ke· 
mık bü ·· · . 
Çünk"' ~~mesını temin etmek kabildir. 

u ır kısım hormonlar vardır ki 
'kemiğin bü ·· · yumesın~ binnetice boyun 
uzamasında dog-rudan d - .. . a· 1 ogruya mues· 
sır ır er. 

Dr. BAHA GELENBEVt 

ı 

İmtihan heyetlerinde mahalli en bil -
yUk askeri makamın tensip edeceği as -
ke-ri mümessil tabii aza sıfatiyle buluna-
1,ilir. 

Tam spor madalyası alanlara umumi 
merkezden sıra numaralı ve fotograflı 
bir vesika verilir. 

Umumi merkez lüzum görürse imti
han şartlarını değiştirebilir. 

5. - Tam spor imtihanı şartları beş 
grup halinde aşağıda yazılıdır: 

Grup 1 
1. - Yüzme 300 metreyi 9 dakikada 
2. - Can kurtarma 
a) Durgun suda on beş dakika veya 

akar suda "600,, metre yüzmek 
• Bunun birinci sekilde beş dakikasi 

ikinci şekilde "200,, metresi arka üstü 
ıe k >ıla, hareket etmeksizin olacak. 

b) Elli metre elbise ile "ayak kapsız., 
yüzmek. 

c) Asgari iki metre derin suda ve bir 
tarafa istinat etmeksizin soyunmak. 

d) Bir ila iki metre yüksekten baş -
tan suya dalarak su altında on beş met
re yüzmek. 

e) Su sathından itibaren iki ili üç 
metre derinliğe iki defa dalmak ve "2,5,, 
kilogram ağırlığında bir cismi çıkarmak . 

f) Can kurtarma hareketlerinin kara
da tnifi. 

g) Asgari "65,, kilogram ağırlığın
da bir insanı başından veya omuzla
rından tutarak can kurtarmalr kaidch· 
ri:'te göre derin suda 20 metre mesafe· 
ye götürmek 

h) Suda boğulmaktan kurtulan bir 
insanın schöfer kaid -:sın,. göre tekraı 
canlandırılması için 'lına<".ak tedl>ir' e
rin tarifi ve bunların ameli tatbiki. 
"İki numarada sayılan idmanlarda mu~ 
vaffak olanlara ayrıca can kurtarıcı 

madalyası verilir.,, 
Bir ve iki numara!. imtihanlar an 

cak su sporu yapmak mümkün olan 
yerlerde yapılır. Yij:-.meye müsait s•ı 

olmıyan yerlerde bir ve iki numa1ah 
imtihanlara mukabil •n kilomctreliıc. 

bir yere yaya olar;;k :ıç saat için.ic gi
dip gelmek imtihanı vilpılrr. 

GRUP: 2 
ı. yüksek atlama "hız alarak" 
1,22 metre "iki sehpa arasında ip 

değil düz çıta konulacaktır. Sıçramak 
için sathımail kullanmak memnudur.,, 

2. uzun atlama "hız alarak" 
4,30 metre "sıçramak için sathımail 

kullanmak memnudur." 
J. Kayak atlama "T. 1. C. l. cemiye

tinin tespit ettiği şeraite tabidir.'' 
GRUP:3 

1. Koşmak 100 metre 14 S/10 saniye 
2. ., 400 m. 1 dakika 10 saniye 
J. ,. JSOQ m. 5 dakika 44 saniye 
4 - Son sene içinde mıntaka resmt 

futbol birincisi o1an takım oyuncuları 
bu imtihana tabi değill~rdir. 

GRUP: 4 
1. Disk atma 20 metre 2 kilogram 
2. Cirit 26,SO metre 800 gram 
J. Gülle 20 metre 1 kilo 

4. 6,85 metre 7,25 kilo 

ALMANY A'DA ECNEBi EMTiA 
FIATLARI HAKKINDA BiR 

KARARNAME. 

Almanya'mn bugünkü döviz meva -
dı iptidaiye vaziyeti ecnebi mal1arı
nın Almanya'da cihan piyasa1arından 
yüksek fiatlarla muamele görmesine 
sebebiyet vermektedir. Hatti hazan ha
riçte yapılan mübayaatta Almanya'nın 
iç pazarlarında her ne pahasına olur
sa olsun mal temin etmek gibi yanlış 
bir dlişünce ile cihan piyasalarındakin
den çok yüksek fiatların tediye edil
diği görülmüştür. Almanya İktısat Ne
zareti bu vaziyetin önüne geçmek için 
bir kararname neşretmiştir. Bu karar
nameye göre. Almanya İktısat Nezareti 

tarafından indelicap Almanya resmi 
ilanat gazetesinde (Reichsanzeiger) neşr 

ve ilan edilecek iptidai maddelerin ah, 
verişinde, hariç piyasalarda aynı cins 
ve evsaftaki mallar için cart ve mute-

ber olan umumi fiatlara, ticarette mu
tat ve müteami1 olan masraflarla ka
zançların ilivesi suretiyle hasıl olan 
fiattan yüksek bir fiat talep veya tek
lif etmek veya ettirmek memnudur. 
Bu ahkam hilafında, kasten veya ih
malle vuku bu1acak ef'al ve harekat 
ağır cezaları müstelzim bulunmakta-

5. Hamer 16.30 metre 
Son dört sene içinde mıntaka ve Tür

kiye güreş, eskrim ve tenis birincilik 
müsabakalarında birincilik •e ikincilik 
dereceleriı,i kazanmış olanlarla voley
bol ve hentbol birincisi olan takım o • 
yuncuları ve enternasyonaller bu grup· 
tan imtihana tabi değildirler. 

GRUP: 5 
1. Koşmak 10.000 metre düz koşu 50 

dalrikad• 
2. Yüzmek durgun suda 1.000 metre 

24 dakikada 
3. Patinaj 10.000 metre JO dakika 
4. Kayak 15.000 fasılasız üç saatte 
5. Bisiklet 20 kilometre 45 dakikada 
6. Kürek çekme dü~ncili bir likkik 

ile akrntısız suda 

2.000 metreyi 16 dakikada katet -
mek. Eğer su akıntılı ise gidip gelme 
suretile ''beynelmilel kürek nizamna -
mesine göre farkı hesap edilerek zaman 
tashih edilecektir.'' 

7. - Birlik padr/bot 10.0QO metre 75 
dakikada. Eğer su akıyorsa mesafenin 
yarısı akıntıya karşı olmak üzere kürek 
çekilecektir. 

8. - Ata binmek 10 kilometre arazi 
binİ§İ. Zaman 45 dakika. Bunun Ü!i ki
lometresi devamlı dörtnal ile katedile -
cek ve bu mesafe üzerinde vasati iki 
buçuk metre geni§liğinde ve gene 
vasati 0,80 metre yüksekliğinde suni ve
ya tabii olmak üzere asgari on mania ter· 
tip edilmiı bulunacaktır. Bu üç kilo -
metrenin haricinde meyilli araziden in
mek, çıkmak, civarda var ise seyrek a· 

dır. Kararname alman iktısadi kaya· 
tının her ne şart ve fiatla olursa oJsun 
ecnebi emteası temin etmek mecburi
yetinde olmadığını ve bilalı:iı ecnebi 
ecnebi mallarının dış piyasalardaki fi. 
atlara mübayaa edilebildiği müddetçe 
Almanya için ehemmiyet ve kıymeti 

olabileceğini ifade etmektedir. 

DIŞ PAMUK PIY ASALARI. 

Livcrpol, 1.10.1934 - Bugün piya
sada peşin muamele oldukça fazla idL 
Her cins üzerinden kü11iyetli satı' ole 
muş ve Amerikanın peşin fiatları 9 pu• 
an yükselmittir. 

Amerikan vadelileri 4-6 puan yük· 
sek açılmış, fakat faz1a muamele ol • 
mamıştır. Akşama doğru biru aaha 
canlılık meydana gelmi§ ve akrlinin 
düşiıklüğünün de yardımı ile fiatlar 5-7 
puan yüksek kapanmı§trr. 

Amerikan vadelileri kapanış fiatla
rı şöyledir: (fiatlar librede penc ltiba· 
riledir) 

Birinci tqrin 6.67, ikinci tejrin 6. 

64, B. kanun 6.64; 1. kanun 6.63, şubat 

6.62, mart 6.61, nisan 6.60; mayıs 6.59: 

haziran 6.58, temmuz 6.57; ağustos 6.S4J 
eylOl 6.51; birinci teşrin 6.49. 

Mısır pamukları: - Sakallaridiı 

kontratları pek aabit devam edıememit 

ve 1-2 puan düşük kapanmı§tır. Upper 
kontratları fiatbnnda değfei1rll1ı: olma .. 
mıştır. 

E sısası 

ğaçlr orman geçmek ve vaaatt 0,70 met· 
re derinliğinde su geçmek gibi mUte • 
nevvi arazi süratli ve dörtnal ile kate• 
dilecektir. Arui binitlerinde toet takip 
edilemez. Bunda binicilik nizamnamesi'" 
ne göre hareket sureti imtihan heyetin• 
ce tespit edilecek ve binici bu binişin 
ve mania geçme ve atlamalarının her 
yerinde Uçten aşağı numara •ı--ı. O• 

lacaktır. 

9 - Ni1an atmalı: 
Küçük çaplı, büyUk çaplı tüfek veya 

tabanca ile atq. 
Umumi talimat: 
ı. Atış ukerf atıı mahallerlncle .,., 

ya küçük çaplı tüfekler için hükumei 
tarafından müsaade edilen yerknie ya• 
pılır. 

2. Ni!f&ll dürbünü veya diler vuıt. 
lar kutlanmak memnudur. 

S. Ate§ kumandaamı müteakip bet 
mermiden ibaret olan her seri beş cıa .. 
kikada atılır. 

4. Her üç seri biribirini müteakip a .. 
tılmalıdır. 

S. İlk seri başlamadan her nipneıya 
tecrübe atışı için beş mermi verilir. 

6. Diğer huıusat için piyade abt ka ... 
ideleri muteberdir. 

7. Atıı yakın iee piyade atıı mekte• 
binde, değilse askeri bir kıta ahı ma ~ 
hallinde - mahalli en büyiik aakel'f .ku· 
mandanının müsaadesile - atıf mekte• 
binden me.zun üç .zabitten mürekkep bir 
komisyon huzurunda yapılır. Heyet a· 
zasından biri atış mektebinden muun 
olmak üzere ihtiyat zabiti olabilir. 

ı 

insanlığın 
Tefrika: 110 

ll a 1 i. 
haneye doğru ilerledi. "Sizi muhakkak surette öldürtecek 

bir adam herhalde herhangi bir adama benzer.,, König eli

ni masasının üzerinde duran rövelverine doğru uzattı: ha
yır, cigara paketini alıyordu. Paketi Kiyo'ya uzattı. 

- Allo, dedi. Evet, Jisor, Kiyoşi (1) evet, tamam, ~i~ 
di benim yanımda .... 

Riyo hayatı .. '4ndre Malro 
hissetti; duyd - nıudedtince bu teması unutamıyacag-mı 
bun ugu acıdan d - ·ı · · dan daha . - egı , şımdıye kadar hayatın ona 
d ıgrenç bir b . .. . 

an .... Elini rckt' mec urıyet yuklememış olduğun-
d . :r 1• ahırın taht 1 ·· · •yan tereaa·· a arı uzerıne röküverdı' Gar ut etti. K . :r ... -
ladı. Masasının ba ın a~.çm~~ sap~ ıle kaşıdığı başını sal-

Hepsi biribirineş a d_ondu. Deh hıçkırarak ağlıyordu. 
nihayet me 1 be~ıyen sonsuz bayağılık saatleri ... Ve 
. mur ar gelıp K' , 1 

ııne götürd .. 1 .. . ıyo yu a arak hususi polis idare-
le olmakl bu er. Şuphesız onu ölüme götürüyorlardı· böy-

a eraber ·· 1 b · ' 
deti kend· . . oy c ır neşe ile çıktı ki bu neşenin şid-

ısını şaşırttı. ona b' k . . . -
ÇaslllJ or d b • ' ızzat endınm ıgrenç bir par-

a a ırakıyorum gibi geldi. 

- Giriniz. 

it Ç~n~i ~uhafızlardan biri Kiyo'yu omuzundan hafifçe 
zere ıçerı soktu. Muhafızlar, yabancılarla karşılaştıktan 
amanlar (ve b. ini' . . . 

herhalde ır ~ . 1 ıçın, Kıyo japon veya avrupalı olsun, 
d k yabancı ıdı) herkese karşı göstermeğe mecbur ol-

u lannı sandıkı kab 1 k · · 
il. ,. an a ı tan çekmıyorlardı. Bunlar Kö-
ıg ın bir iş t• ·· · ' el. . . are ~ uzerıne dışarda kaldılar. Kiyo, ıişmiş sol 

Jını cebınde aakhyarak ve gözlerinin içine bakmakta 
o a" k~r d k. <:ısın a ı adamın gözlerinin içine bakarak yazı-

- Teşekkür ederim, cigara içmem. 
- Hapishane yemekleri iyi değil. Öğle yemeğini bera-

ber yiyelim mi? 
Masanın· üzerinde kahve, süt, iki fincan, ekmek vardı. 
- Yalnız ekmek yeter. Teşekkür ederim. 
König gülümsedi: 
- Siz ve benim için ayn ayrı fincan yok... Görüyorsu

nuzya ... 

Kiyo ihtiyatkarlık etmeğe karar vermişti. Zaten König 
de ısrar etmiyordu. Kiyo bir çocuk gibi ekmeğini ısıra ısıra 
masanın karşısında ayakta durdu. Oturacak iskemle de 
yoktu. 

Hapishanenin bayağılığına nisbetle dışannm her şeyin
de inanılmaz bir hafiflik vardı. Hayatının bahse konmuş ol
duğunu biliyordu, fakat geldiği yere dönecek otan için ötüm 
alelade bir şeydi. Bir polis şefinin insaniyetperverliği ona 
kafi itimat telkin etriıiyordu. Bununla beraber bu adamın 
kayıtsızlık dolayısile nezaketli davranması da kabildi: be
yaz cinsten olan bu adamın bu ite tesadüfle veya para ka
ıanmak isteği ile sürüklenmİ§ olması muhtemeldi. 

Telefon çaldı. 
König: 

Sonra Kiyo'ya dönerek: 
- Hata hayatta olup olmadığınızı soruyorlar. 
- Beni niçin buraya getirttiniz? 

- Anlqacağınuzı umuyorum. 
Gene telefon: 
- Allo ! Hayır. Ben de zaten kendisine herhalde mla~ 

bileceğimizi söylüyordum. Kurşuna mı dizilmiş? Bana b.t 
tırlatmız. Bakalnn. 

Kiyo içeriye girdiğindenberi König'in gözleri on~ 
lerden ayrılmıyordu. 

Telefonu yerine takarken sordu: 
- Bu hususta ne düşünUyorsunuzt 
-Hiç. 
König gözlerini önce yere ve sonra Ktyo'ya sovfrlp 1 

ne sordu: 
- Yaşamak ister misiniz? 
- Evet ama Da&Jl? 
- İnsanlar türlil türlü ölebllirler 4e •••• 
- Fakat, bwı1arm biçimini tayiDde de muhtar acrne• 

dir ya!. •• 
- İnaamn yapma pklini ta)'Üı edıtbildiğladell lmlıll 

misiniz? 

f l) Klyo, KJyofl'ııln ~ p'Ulllr. 



!>AYIFA6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara Belediyesi İn ~abçe, Sutepe, Demirfırka,, .\nkara Levazım Amirli 

• •• • ıçkale, Kılıçars)an, Pazar , ği s;~:.~!~~.!~.mis-
tıhap Encumenınden: Akbaş, Gül veren, Saimeka - tLAN 

İzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatı için bir milyon beş 
yüz doksan üç bin kilo odun 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuc::.tur. İhalesi 17 teş
rinievel 934 cı1martesi günü 
saat l 5 tedir. Gerek sartna
mesini görmek ve gerekse 
münakasav istirak etmek 
isti yenleri~ t zmir Miistah -
l·em mevki satınalma ko -
misvonuna müracaatları. 

10 TEşrini evve çarşamba dın, Aktaşbeli, Tatvaka ın, 
günü baş ayacak olan Anka· Topr~klık, Tuz uçayır, Batı· 
ra belediyesi aza'ıaı seçimin. kehrız, Mamak. 
de vatandaslar oturdukları Yokardaki mahalPe ere 

~ 

maha lelere göre reylerini n1ensup o iupta günlerinde 
aşağıdaki günlerde kullana- Reylerini her hanği b·rsebep· (2718) 8-4220 

Ct:.. k" ardlr. le kullanamayan vat ndaş - Tekirdağ1ı~:a~i kıtaat ih-

10 Te r·nievvel 9~4 çar- lar 15, 16 TeşrPnievvel 934 Pa a~{t~~;~:~ 13~~~i;;0!"~~~~r~. 
Y • .. . t • s 1 .. l' • e- 5000 kilo zeytin yağı açık mü-

~.a m b a günü enışehır mın - zar esı ve a 1 gun erı rev nakasa i1e satın alınacaktır. 
• • d ..- f b•ı• l2889) İhale günü 20-10-Q34 cumar-tak&SI: rlDI 580 1~8 8 8 1 lr er. _ tesi saat ondadır. Evsaf ve şe· 

8-4460 raiti öğrenmek istiyenler her 

Cümhuriyet, Ka11aklıdere, •·--··-------------- gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de belli gün ve 

G ,. K 1 o·k PARIS'TEN AVDET EDEN MADAM EMILIA t • ı . ı T k. az•1 Musta~. a .. _. em~ , 1 men, saate temınat arıy e e ır-
- ANKARA PALAS'TA BUGÜNDEN iTİBAREN dağında Fırka satın alma ko-

Klzl:yokuş, Uveçler, Ayran· 10 TEŞRINlEVELE KADAR l\1UHTEREi\I l\1UŞ- misyonu~_a26m98iı)'racaat8-41arı.200 
TERILERINl KABUL EDECECINt ARZEYLER. 

cılar, Küçük büyük Esatlar,I S-4
464 Tekirda/i~r.;:..N bulunan kr-

F• k •• •• S i Ce t:ıat için 17000, Mal karadaki 
ıren ozu, eyran, n su, O I B k d kıtaat için 1000 kilo sabun a-

İ t k 1 ··ı sınan ı an asın an: erk münakasa ile satın ahna-
s asyoo, an ıgo • "1334/1918 senesi o/o 5 faizli İstikrazı Dahili tahvilleri- c~ktır. İhale günü 20-10-934 

11 T • • 1 34 p cumartesi günü saat 15 tedir. - eşrJOleyVe 9 er . "ne ait olup 1Teşrinisani1929 tarihinde tediyesine başla- Evsaf ve seraiti öğrenmek is-
"nan aynı vadeli 24 N o. 1ı kuponun 1 Teşrinisani 1934 ta- tiyenler her gün ve münaka-

şe D be .. ~rünü Anc1.f artaıar mın "rihine kadar tahsil edilmiyen bedellerinin Hazine lehine sava istirak edeceklerin de 
_,. "kaydedileceğini, Osmanlı Bankası mezkur tahvillerin ha- be11i gün ve saatte teminatla-

la kası : "millerine ilan eder... 8-4465 rivle beraber Tekirdağı Frrka 
- satmalma komisyonuna mü-

Is met Paşa, Köp~übaşı' Tokat Vilayetinden: racaatıarı .. ~~:~ 8-4202 

Bozkurt, Feyzi Paşa, lnkilap, 1 - Niksar - Reşadiye yolunun 14+ooo inci kilometre- İzmir müstahkem mevki 
.. - sinde 36.00 metre tek açıklıkta betonarme Fadli köprüsü- hayvanatı için beş yüz yet -

Oztu··rk, entderes·, Anaf; , .. · miş dokuz bin iki yüz kilo nün inşası 15605 lira 75 kuruş keşif bedeli üzerinden 29-9- saman 25 tesrinievel 1934 

talar' Tabak ar' N
IQ.Catt• bey, 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf u- perşembe günü saat 15 de 
~· suliyle münakasaya konulmuştur. kapalı zarfla alınacaktır. 

Yenl•turan, Atıf bey, Altın· 2 - İsteklilerin ehliyet vesikalarım ihale tarihi olan Sartnamesini göreceklerin 
20 teşrinievel 934 saat 14 ten sekiz gün evel Tokat Başmü- hergün ve taliplerin belli 

d E l•k K • •• A ) hendisliğine ibraz etmeleri lazımdır. saatten evet tekliflerini I.z-
ağ, t J , e~IOren, YV8 ltj 3 - Kesif ve projeyi görmek ve iyzahat almak istiven- mir müstahkem mevki satın 

Ç 1 k K 
ler Nafıa Vekaleti köprüler şefliği ile Tokat Nafıa Baş- ;:ılma komisyonuna verme -orak ık, A tepe, ızıfpınar, mühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu nan oıunur. ıeri. <21s1) 8-4327 

K I ha (2866) 8-4446 İLAN 
8 8 • J d d Yüz kırk bin kilo fasulye 

12 T • • ı 934 an arma U. kuman anlıqı An- kanalı zarf usuliyle ihalesi • eşr1Dle"7Ve CUm8 3 Teşrinisani 934 cumartesi 
kara satın alma komisyonunden günü saat on dörttedir. Şart 

g ilnü Dog"' an bey mıntakası: namesini görmek nzere ııer 
1 - Pazarlıkla satın alınması iycap eden (2) kalem eş- gün ve ihale giinünde vak-

[ae, Dog\# an_ bey, Misakımil- yanın isim miktar pazarlık gunu ve saati aşağı yazılmış ve tinden eveı teminat ve tek-
~ _ şartnameden bir sureti İstanbul Gedikpasa'da Jandarma lif mektuplarım makbuz 

li, Kızılelr.,a, istiklal, y e«en- muayene heyetine gönderilmiştir. İstekliler komisyonu- mukabilin<le Ankara Leva-
~ I muza ve muayene heyetine müracaatla şartnameyi görme· zım Amirli~i satmalma ko-

b Y • Ulk •• O ~ S teri ve pazarlık kin de muayyen gününde komisyonumu- m· R" set·n verme ey, enlce' U' Zgen' a .. ~ ısvonn ıya ı e -
za gelmeleri. leri. (2849) 8-4450 

kalar. 2 - 30 adet Mahruti çadır. 11-10-934 perşembe günü İLAN 
saat (11) de 

3 - 555 adet ekmek torbası 13-10-934 pazar giinü saat Beş yüz elti bin kilo Sa-
13 Teşrinievvel 934 cumar (11) de. <2s30 8-4447 ınan kapalı zarr usuliyıe iha 

lesi 31 TPşrinievet 934 çar-

teSİ günü Duml1&pınar mınta Harita Umum Müdürlügv ünden: şamba giinü saat on dörtte 
yapılacaktır. Şartnamesini 

kası: 1 - Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf şubesi için görmek lizere her gün ve 
(61) kalem malzemei tersimiyenin pazarlığı 20-10-934 cu- ihale gününde vakti muay-

AJ tay, Koyunpazarı, Ogv U7, martesi günü saat {10) dadır. yeninden evet teminat ve 
2 - Taliplerin sartnameyi görmek üzere her gün ve teklif mektuplarını makbuz 

IDO··nu··, Cementepe, Demirta~, pazarlığa i~tirak edeceklerin de vaktinde tem\natlariyle mukabilinde Ankara Leva-
. .,. Cebecide Harita Umum Müdürlüğü aatm alma komisyo-

zım Amirliği satınalma ko-
Kı raız, Kurtul U~_ ,Dumlupınar, nuna g.eımeıeri. {2843) 8-4449 misyonnna vermeleri.. 

~ (2838) 8--4448 

Duatepe, Sümer, Meydan, Harita Umum Müdürlüğünden: İLAN 
İzmir tayyare alayının ih-

Gu•• n dogv du, · ~w-zurum, Turan, ı - Harita .Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için iki tivacı icin yüz kırk bes bin 
~ adet mukayeseli Miyar metresinin pazarlığı 14 birinci te-ş- iki yüz kilo ekmek 28_10_934 

Ak 1 O~ • rin 934 pazar günü saat (14) tedir. k a ar, DC<ı:. beCI. pazar ~iinü saat 1 s.s ta a-
2 -Taliplerin şartnamevi görmek üzere her gün ve pa- pah zarfla satın alınacaktır. 

14 T • • l 934 p zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce- Sartnamesini görmek isti· • eşrlDTeVVe azar becide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyonuna yenlerin hergün taliplerin de 
• f k k gelmeleri. (2867) 8-4445 belli saatten evet İzmir Tay 

günü p e~ır ır a mınta ası: yare alayı satın alma komis 
•• b ı S M ) • V kaA J tı•nden yonuna müracaatları. Naz' mbev , oz ey.1.er, a· ' ıye e e : <2s9s) 8-4466 

k Y 1 
Merkez kırtasiye deposunda müterakim kağıt, tahta ve 

arya;Ç-şme, Başkır, a çın çemberler yirmi gün müddetle ve pazarlıkta satııacağm-

k ~ y b dan istekli olanların 28 birinci teşrin tarihine müsadif per-
8 ya, tıj eı~urt, en: ayat, şembe günli saat on beş buçukta on yedi lira o/o 7,5 teminat 

Yenl.do&an. Cebecı·, D~mı·rıı·. akçeleriyıe birlikte merkezde müteşekkil mübayaat komis-
.. ~ r yonuna müracaat etmeleri. (2857) 8--4451 

7 1. TEŞRiN 1934 PAZAR 

- K ra1ık -MODERN VE KON
FORLU EV 

Yenişehir'de J{ocatepe
de Aydosltı Sa:t Beyin evi 
kiralıktır. Fevka,ade man 
zara, hava, dört oda, iki 
sofa, balkon, mutfak, ban
yo, havagazı, elektrik, v.s. 

Her gün 1995 numara
ya telefon edilebilir ve ev 
görülebilir. 8-4456 

Çankırı Asliye l\Jalıke
me~indcn: 

Çankrrının Perdedar mahal • 
lesinden Yoğurtçu oğullarından 
Sadık oğ1u Hürrem Efendinin 
Ankara muhasebei hususiye mil• 
dürü Halim Bey hanesinde mu• 
kim Kırşehirli Ali Faik oğlu 
Maksadar Eşref Bey a1eyhine I· 
kame eylediği şirketten alacak 
davasından dolayı müddei hu .. 
zurile cereyan eden tahkikatta 
müddei aleyhe gönderilen dave· 
tiyenin mezkfir hanede olmadığı 
beyanile bila tebliğ iade edilme.
sile ilanen tebligat ifasına bitta• 
lep mahkemece karar verilmiJ 
olduğundan mumaileyhin muha·' 
keme gilnil olan 9.10.934 sah gil• 
nü Çankırı asliye mahkemesi tah• 
kikat dairesinde hazır bulunma• 
dığı takdirde hakkında gıyap 

muamelesi ifa kılınacağı teblif 
makamına kaim olmak üzere l· 
lan olunur. 8-4457 

ZAYl 
358 numaralı bisiklet plAkamı 

zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
358 numaranın hükmü yoktur. 

Mustafa 
8-4445 

Çankırı Asliye Mahkcr 
me ·inden: 

331 senesinden beri ölilm teli" 
likesi olan mahalde kaybolduğu 

beyanile hakkında kayrplrk ka .. 
rarı itasr hakkında kızı Hatice 
tarafından ba istida talep olu • 
nan Çankırının Yapraklı nahiye• 
sinin Kıvçak köylinden Kah • 

ya oğullarından Osman oğ • 
tu lsmailin tarihi mezkQr • 
danberl akibeti hakkında bir ha• 
ber ahnamadrğı şube kaydı ve 
şahitlerin şehadetlerile anlaşıl• 
mrş olduğundan badehu merkum 
hakkında muktazi muamelei ka· 
nuniyeye tevessül edilmek Uzero 
hayat ve mematından haberdar 
olanların altı ay zarfında mahkc• 
meye bilmüracaat malümatlarmı 
beyan etmeleri ikinci defa ilan 
olunur. 8-4458 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartnnanmda Hususi 
dairo telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba
ha kadar gece müracaat
tan kabul olunur. 8-4396 

ZA YI l\1tJHtJR 

Evkaf eytamından Hatip Ce· 
mal validesi Azize namına almr1 
olduğum maaş tatbik mUhürümil 
zayi ettim. Yenisini alacağımdar. 
eskisinin hükmii olmadığı ilan 
olunur. 

Sarraç Sinan mahallesi 
Merdivenli sokak 9 No. evde 

Cemal validesi Azize 
8-4459 
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7 1. TESRIN 1934 PAZAR 

ar 
•• \ıl •• 

ug·n en: 
İnşaat ~şle~in?e istihdam edilmek üzere aşağıda vazılı 

şartlan ha1z hır ınşaat mühendisi alınacakt T 1· ~1 · 
·ı 1 ·ı b' 1. ır. a ıp erın vesı rn an ı c ır ıkte ve on beş gün f d A 1 'd 

U M""d'' ı··k zar m a n {ara a 
mum ? ur u fen şubesine müracaatları. 

1 - Dıplomah mühendis olmak 
2 - Mebani insaatınd "h · ld w • • "b k a 1 tısası o uguna daır vesaık ı raz etme ve s' a· k d w 

vesikalar er·· t ımkıye a ar çalıştıgı yerlerden alınmış 
'"'os erme . 

3 - Askerliğini yapmış olmak 

cek!i~ Ecn(ebi lisanlardan birine vakıf olanlar tercih edile-
. 2873) 8--4444 

Deniz Lisesi üd .. rlüğünden: 
1 - Mcktebimize 108 lira ·· 1 b' . . . 

alınacaktır Alın k . ucret e ır ıngıhzce muallimi 
· aca muallım· "Ü · · han ehliyetname alm 1 ın nıversıte,, den bilimti-

gilizce muallimi b 1 ış 
0 ması veya Maarifte müseccel in-

2 1 u unması şarttır 
- steklilerin sıhhat ra ·h.. "h 

tezkeresi f w poru, usnu al kağıdı, nüfus 
hizmeti a'skoetroı· gyera~Iı. ~isf. ehlivetnamenin tasdikli sureti 

. sını ıy tt•w• . ' 
ten verilecek teal h.. a e . ıgıne daır ;vesaik ve mektep· 
tesrin 934 aksam 1 u~ s~nedı suret.i ile birlikte 20 birinci 
rivetine istirla il:na .. a ar Heybehadadaki mektep müdü-

• 

---:---~:.;:..:m.:.:,:u:,:ra::;c;:::a.:,a~tl!!:an. "6394.. 8-44 6 3 

T An ara F rka kararg3hmda 
op. Alay. Sa. AJ. Ko. nundan: 

Topçu alayının ihtivacı 1 70 00 K 
Kg. Linyit kömürü 5 o an ' O g. odun, 140,000 
fasuıva saat 9 da ·a ,ooo Kg. kuru fasulya 25-10-934 Kuru 

· •o un saat 10 da köm" .. 
nı münakasa ile ihalel . ' urun saat 11 de ale-
muvakkateleriyle birli~~ yapılacaktı~: Tliplerin teminatı 
za müracaatlan ilan olunu::1u(;~:;)n gunde komisvonumu-

. 8--4462 

Gü rük ve inhisarlar 

1 _ ,. Vekaletinden: 
· · Vekalet subeleri 'ht' · · . 
rıne göre pazarlıkI b' ı ıyacı ıçın keşfıne ve örnekle-

2. - Pazarlık ı;_:~ ıt raf yaptırılacaktır. 
kalet leva.zım müd" r·-~~4 çarşamba günü saat (10) da ve
lacaktrr. Keşfi ve ~r ugun~e kurulacak komisyonda yapı
ğünde her gün g" ~mı be~1!erı şartnamesi levazım müdürlü-

3 _ İ . oru e ı ır. 
. stekhJerin bell' d' 

rahk muvakkat temin t~ e ılen gün ve saatten evel 66 li-
~a~ makbuzlariylc birl~k~~ı ~ekalet veznesine yatırrna
~r; ... <Maliy_e şubelerinden al:ı~~ saat!e. komisyona gelme-

.. 3 
1 Yıla aıt - unvan nıhsa an • ıçınde bulunduğumuz 

~üzd~Ian ve ehliyet vesik~ltezkereleri ve nüfus hüviyet 
rr) ılan olunur. ( an beraberlerinde bulunmalr-

2877) 8--4455 

l'::ebeci merkez hastalı . 
no. anesıdahili hcıstahklar mütehassısıl 

1 
G"Jh KTOR llTSRF:T fSMAIL u ane hastahan • 
Hastalannı her .~sı ,sahrk dahilive bas muavini 

'iTSmda Faik B. ~P~n 4-20 ve kadar adliye sarayı kar· ı 
rmanında kabul eder. 

T.-J,.f'on: 3613 

Harita Umum üdürlügv ünden• 
1-H~~ U • .. uta mum "d" l"w .. k 

pavyon kapalı zarfl ı::ıu ur ugu ·ıtası için inşa edilecek 
ıo.1934 Pazartes• a munakasaya konınustur. İhalesi 15 

2 _Tar 1 ~saat (11) dedir. • · 
zere hergü~p e uı.~eşif, Şartname ve krokisini gönnek ·· 

ktu ve munakasa · · k u-
me plannı vakti d ya ıştıra edeceklerin de teklif 
Müdürlüğü satın aln e Ank:=ırada Cebecicle Harita Umum 

T ma komısyonuna getimıeleri. (2636) 
-- 8-4161 

lktı at e ""I t" 
180 sayfad . e n en: 

ce~ olan Baııtn 1;~ret olup yunancadan türkçeye çevrile
tarıhindcn it•bç 

1 ~nunu adh kitabın tercümesi 2·10-934 I ı aren yınn. .. .. 
n. rnıştır. Talip 1 1 

1 ~un muddetle münakasaya çıka-
hınde YÜzde ye~· an ann ıha1e günü olan 22-10-934 tari
Yonuna ınüracaa:ı buç~1ık teminat akçeleriyle ihale komis-

- an ı an olunur. (2804) 8-4346 

Anka 2 va 
Ankara mıntak 

iğin den 
ayrı, Çarşaf n ~ sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 
nakasava k• evrl esım, vastık yüzü ayn olmak üzere arık mü 
b. • onu muş v tar " 
ırtnci teşrin 1934 e ıp ruhur etmemiş olduğundan 8 

tar pazarlıkl .h 1 p~z?rte 
1 g-ününe kadar bir ay içinde tek· 

da her pazar: 
1

• a es1 ıcra edileceğ'inclen bu müddet zarfın 
\7ilayete ~e esı ve pe~şe~be günleri isteklilerin Encümeni 
tf•'1 irb'".,, • saı:~ameyı gonnek istiyenlerin de her gün mek 
- c:ın .. ~.,,..,,..~.,,tl-:ın <24ıı;7) 8-3900 

Ankara şehri • 
ımar 

müdürlüğünden: 
de A~ılırasma karar verilen Bahriye caddesinde yola gi
b ce 0 an arsa ve emlak sahiplerinin ilan tarihinden iti· 
ma::~~~~.?a~~.zarf~~a ellerindeki Tapu senetleriyle İy-

u urlugune muracaatları ilan olunur. (2890) 
8-4461 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

emir 1olla-
ın a • • 
Havaleli olmaları dolayısiyle seyriseri ücrete tabi olan 

aşağıdaki eşya, seyrihafifle nakledilmek şartiyle, seyriha
fif birinci srmfa nakledilmiştir. Bu suretle ücretlerde ya
pılan tenzilat nisbeti o/0 65 tir. 

Bu tenzilat; mobilya nevine dahil eşya için 10 Birinci 
teşrin ve diğer eşya için de 20 Birinci teşrin 1924 tarihin
den itibaren tatbik edilecektir. 

Ağaç (Zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (çocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökülmemiş) 
Asma ~ubuğu (zihayat) 
Ayna (cerçeveli ve mobilya halini iktisap etmiş) 
Bcınvo (demir, çelik. tahta) 
Mobilya (kerevet. Minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 
Eo;vayı bevtiye (dolap, konsol, döşeme, gardrop ve em· 
sali hacimli esva) 
Fıcr (hos ve c~o;im bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihavat fidanlar) 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Hububat sapları (tazyik edilmemiş) 
foek kozası 
İskemle (sökiilmemiş) 
Kamıs (boyalı veya mamul) 
Karvola (somyah. ~ö1<iilfTlemiş) 
Kızak (ağ-aç ve madeni. Hayvanla cerroıunur) 
Koza (taze. kuru. delik. inek kozaları) 
Koza tala-;ı (İnptr böceği kozası artıkları) 
I4avabo ve emsali 
Mantar şise tıpaları 
Ot (kuru ve tazvik edilmemiş) 

Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Peynir (taze. tuzsuz) 
Saman (tazyik edilmemiş', 
Sandalya (sökülmemiş ve portatif olmıyan) 
Saz (boyalı saz ve kamıslar. Demet halinde) 
Sepet (müzeyyen lüks sepetler) 
Süt ve mamulatı (taze) 
Süpürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereyağı (taze ve tussuz)' 
Yaprak (zihayat. Dut yaprakları gibi) 
Yosun (tazvik edilmemis) (2885) 8--4427 

1 As. Fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları 1 
ADET 
1200 MUHTELİF MAKSİM TÜFEGI 

NAMLUSU 9-10-934 
46340 MUHTELİF MAKKAP ) 
7700 MUHTELİF FREZE ) 

11080 MUHTELİF TESTERE ) 
3608 ,, RAYBA ) 9-10-934 
5820 ,, ERKEK ) 
832 ,, PAFTA ) 

1000 TESTERE CAKISI ) 
2000 BIÇKI TESTERELERİ ) 

Yukardaki malzeme pazarlık sureiyle 9-10-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminatla 
müracaatları. (2859) 8-4411 

MUHTELİF MİKROMETRELER 24-10-934 
MUHTELİF ÖLCÜ ALETLERİ 24-10-934 

10,000 KİLO ARPA ) 
5,000 ,. SAMAN ) 24-10-934 

19,800 " KURU OT ) 
17 KALEM ELEKTRIK MALZEMESİ 5-13-934 

Yukarda yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarih
lerde aleni münakasa ile satmahnacaktrr. Taliplerin yev
mi muayyeninde teminatlariyle müracaattan. (2825) 

8--4375 

10 Ton kalay 
10 ,, Kurşun 
55 ,, Kurşun 

)' 
) 
) 

140 ,, 8. No. çinko ) 
50 ,, 6. N o. çinko ) 
Fi ek fabrikasında yapılacak 300 metrelili 
ambar inşası 
4 Ton klorü kalsyüm 
Baca inşası 
Noksan transmisyonların ikmali 

9-10-934 

9-10-934 
11-10-934 
11-10-934 
11-10-934 

28498 kilo muhtelif ebatta böhler mukayese 
marka çelik ve yaylık çelik levha 14-10-934 
139136 kilo demir lama, tel ve yumuşak çelik. 14-10-934 

(Muhtelif ebatta) 
24 Ton Üstüpü 14-10-934 
1810 Adet (Muhtelif ebatta) hususi freze, 
Erkek ve destcre 18-10-934 
83700 Adet muhtelif numarada bezli zım-) 
para kağıdt ) 14-10-934 
7500 Kilo zımpara tozu ) 
400 Top muhtelif numarada cam kağıdı ) 
~ukarda yazılı malzemeler ayn ayn pazarlı}{ suretiy

le hı.zalarındaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecek· 
tir. Taliplerin teminat ile müracaatları. (2858) 8-4437 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda yazılı malzeme 
5-12-934 tarihinde kaoalı 

1 

zarfla satın alınacalttır. Ta
liplerin yevmi muayyende 
teminatlariyle müracaatlan. 

(2827) 8-4377 

Milli l\lüdafaa Vekaleti 
Satııı AJma Komi yonu 

ilanları. 

İLAN 

Askeri mektepler ihtiya
cı için yerli fabrikalar ma
mulatından 9416 metre laci
vert renkte elbiselik kumaş 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 22 
1. teşrin 934 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öğle
den sonra müracaattan ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin belli gün ve saatinden 
eve] teklif ve teminat mek
tuplanmn makbuz mukabi
linde komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (2753) 

8--4296 

İLAN 

Bayramicteki kıtaat ihti
yacı için 8992 kilo benzin 
936 kilo temizlik için gazya· 
ğı 66 kilo gres yağı 162 kilo 
makine yağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 9-10-
934 salı günü saat 15 tedir. 
Taliplerin o/0 7.5 teminatla
riyle F. satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. (2840) 

8-4389 

İLAN 

(335) adet ağır makineli 
tüfek ilave ayağı kapalı zarf 
usuliyle mübayaa edilecek -
tir. İhalesi 14. l O. l 934 pazar 
~ünü saat 11 dedir. 

Taliplerin evsaf ve şartna
meleriyle nümuneleri gör • 
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaattan 
ve münakasasına iştirak e -
deceklerin dahi ihale saa • 
tından evel teminat ve tek: 
lif mektuplarını mezkur ko
misyon reisliğine vermeleri. 

(2684) 8-- 4187 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
muhtelif yerlerde yapılacak 
yeraltı benzin tanktan ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartname ve plan
larını görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra ve 
münakasaya gireceklerin 
22-10-934 pazartesi günü sa
at 14 te teminatlariyle bir
likte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (2768) 

8-4293 

İLAN 

Drdu ihtiyacı için 300 a
det dolu sıhhiye arka çan
tası kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 16. 
10. 934 salı günü saat 14 te
dir. Talipler evsaf ve şart
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatından evel te· 
minat ve teklif mektuplari
le birlikte M. M. V. satınal
ma komisyonuna müracaat -
lan. (2642) 8 - 4179 

İLAN 

Çatalca müstahkem mev
ki emrindeki kıtaat ihtiyacı 
için 82 ton tüvenan 162 ton 
levamarin kömürü kapalı 

zarfla satın alınacaktır. İha
lesi 31 birinci teşrin 934 sa
at 15,30 - 16,30 dadır. Talip
lerin şartname ve nümunesi 
ni görmek üzere her gün te
minat ve teklifnameleriyle 
vaktinden evet komisyonda 
bulunmaları. (2880) 

8--4454 

İLAN 

SAYIFA 7 

! 
lı gü1' saat 14 te icra edile. 
cektir~ Taliplerin evsaf ve 
şartnamesini görmek üzer~ 
her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek• 
lerin ihale gün ve saatinden 
evel teklif ve teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2883) 8--4452 

İLAN 

Selimiye'deki kıtaat ihtf .. 
yacı için 300 ton un kapalı 
.zarfla satın alınacaktır. İha• 
lesi 31 birinci tesrin 934 car• 
samba günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartname ve nü
munesini görmek üzere her 
gün teminat ve teklifname
leri yle beraber vaktinden e· 
vel Fındıklı'daki komisyon· 
da buhınmaJan. (2881) 

8-4453 

ANKARA BELEDİYE 
REISLIGI iLANLARI 

İLAN 

İtfaiye'ye ait beş memw 
ve altmış bir şoför ve mü· 
rettebat için yaptırılacak 
çizme yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla münakasa· 
ya konulmuştur. ŞartnamCJ 

sini gönnek istiyenlerin her 
gün ya.zr işleri kalemine mü 
racaatlan ve taliplerin 20 
teşrinievef 934 cumartesi 
günü saat on bucuğa kada_r 
Belediy:e Encümenine te~ı· 
natlariyle birlikte teklıf
mektuplarım vermeleri. 

(2811) 8--4354 

LAN 

İtfaiye memur ve müret 
tebatı icin 66 takım elbise 
ile dört muşamba yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla 
münakyaya konulmuştur. 

Şartnamesini görmek isti· 
yenlerin her gün yazı işleri 
kalemine müracaatları ve 
taliplerin 20 teşrinievel 934 
cumartesi günü saat on bu• 
çuğa kadar teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını 
beledive encümenine verme-
leri. (2816) 8-4359 

İLAN 

Belediyenin ihtiyacı olan 
130 ton kok kömürü yirmi 
gün müddetle ve kapab sarf 
la münakasaya konubnu': 
tur. Şartnamesini gönn~k 
istiyenlerin her gün yazı ış· 
teri kalemine müracaatlan 
ve taliplerin 20 teşrinievel 
934 cmnartesi günü saat on 
buçuğa kadar teminatlariy· 
le birlikte 1:eklif mektup~ 
rmr belediye encümenine 
vermeleri. (2815) 8-4358 

D. D. ~Yollan •e Uman 
l•n U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu nanlan. 

İLAN 

653 ton odunun kapalı 
zarfla ındıakasası Ankara'• 
da ictar; binasında 20-lo-934 
cumartd&t günü saat 1 S tt 
yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve 
Ankara vemelerinde içer 
liraya satılan şartnameler
de yazıJılhr. (2779) 8-4314 

tstallbal'daki Buna 
Pazın Sipahi zade 

Hasan Hüsnü 
Müıttrilerine kolarb\r 

olmak üzere Ankara'da 
ADL'ttE SARAYI ya· Ordu Baytariye ihtiyacı 

için 19 kalem cam porselen 
ve madeni mevzuat ile am
pul ve serum şişeleri kapa
h zarf usuliyle sattn alına
caktır. İhalesi 30-10-934 sa· 

1 nmda t pabc =~ 
t 
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1 1 
• 1 1 

:5 a b ı r s ı z ı · ı k ı a Beklenen 
• • 

Bira Fabri s ar11u ıatı 

çıktı! .. 
Ankara Kız Lisesi 

Müdürlüğünden~ 
Mektebimizde yapılacak elektrik tesisatı 4.10.1934 ta -

rihinden itibaren pazarlıkla münakasaya konulmuştur. İ -
hale 7.10.1934 pazar günü saat 15 te Maarif Vekaleti İnşaat 
komisyonunda yapılacaktır. . 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat daıre-
sinde görebilirler. (2871) 8-4422 

Nafıa Vekaletinden: 
15-9-934 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacağı iy}an 

edilen (4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadılat 
dolayısiyle pazarlık 10-10-934 carşamba günü saat 15 te 
Vekalet Müstesarhk makamında yapılacaktır. 

Taliplerin 880 liralık muvakkat teminatlarının Malsan
dığma yatınldığma dair olan makbuz veya nümunesine 
uygun milli bir banka kefalet mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun
malan laznndır. 

Bu husustaki şartnameler Ankara'da Vekalet Malze
me Müdürlüğünden ve Haydarpaşa'da tesellüm ve mua· 
yene memnrluP.nncJ11n n:.lr::ıst7. :ılmahilir. (2778) 8-4313 

Halk iş idarehanesi --• 
Adliye sarayı caddesinde Balıkpazarı meydan· 

lığında polis noktası karşısı. 
Telefon: 2037 

. Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve 
idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızın şayanı iti-
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse kaç taksit 
kıymeti miktarı olduğu 

Lira K. 
Kurt ini Arazi 1836 M.2 36 72 Tamamı Nakden 
Ovacık boğazı peşinen 

Yukarda yazılı arazinin ihalesi 20.10.1934 cumartesi gü
al saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmut-
tır. Taliplerin mUracaatlan. (2833) 8-4379 
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1 Cebeci Hı~~~fc?.: s~!!!1~ .~~~ı~~ütchas"" 1 
Hastalarını her gün öğ1eden sonra Bahkpazarında Polis nokta· 

sı karşısındaki muayenehanesinde kabu1 eder . Telefon: 3506 

Ankara· Nümune Hastanesi 
Baş Hekimliğinden: 

Ankara Nümune hastahanesinin cümle kapısı tadil ve 
inşaatiyle göz pavyonu doğurma ve hala tamiratının icrası 
kapalı zarf usuliyle ayn ayn olarak münakasaya konulmuş
tur. 

İsteklilerin şartname ve teferrüatmı görmek üzere her 
gün hastahane ba~tabipliğine müracaattan ve taliplerin iha
le günü olan 10 T. evel 934 çarşamba günü saat 10 da şartna
meye göre haztrhyacaklar vesaiki hastahanede müteşekkil 
komisvona miir:.lr-~atla vPrmP.lP.ri if~n olunur. (2561) 8-4070 

Nafıa vekile ti 
beşinci daire su işleri 

müdürlüğünden 
Bedeli keşfi 5764 lira 27 kuruş otan Akköprü, sekizin

ci kilometre ve güvercinlik bentlerile Ankara ovasını su • 
layan bütün kanalların tathiri 1 teşrinievel 1934 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa
ya vaz ve ihalenin 20 teşrini evet 1934 tarihine müsadif cu-
martesi günü saat on beşte vilayet idare heyeti odasında 
icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakka
te akçesi olan 432 lirayı vilayet veznesine teslim ettiğine 
dair makbuz irae etmeleri ve evrakı keşfiyeyi görmk isti· 
yenlerin hergün istasyonda beşinci daire su işleri müdür-
lüğüne müracaatları ilan olwmr. (2774) 8--4328 

ıktı ! .. 
Bir katip ve bir 

daktilo aranıyoı 
Askerlikle alakası olmıyan ve yaşı otuzu geçmiyenleP 

den Ayda elli lira maaşla bu vazifelere talip olanlar Kof 
Zade Apartımanında 6 numaralı yazıhaneye 12 T. evet 1934 
tarihine kadar her gün saat 17 den 19 a kadar müracaaf 
edebilirler. 8-4415 

Ankara fırkb. karargihındS 
Top. A. Sa Al ko. Rs. 

200000 Kg. yulaf, 200000 Kğ. arpa, 310000 Kğ. kuru oC 
ve 90000 Kğ. unun münakasalannda verilen fiatlar gali gö
rüldüğünden 200000 Kğ. arpanın 10.10.1934 saat 9 dl 
200000 Kğ. yulafın 10.10.1934 saat 10 da 310000 Kğ. kurd 
otun 10.10.1934 saat 14 de ve 90000 Kğ. unun 10.10.1934 sa• 
at ı 5 de münakasalan icra edileceğinden teminatı muva~ 
katelerile birlikte taliplerin Ankarada Top. A. Sa. Al. K0t 
nuna miiracaatlan ilan olunur. (2790) 8-432~ 

• 
lstanbul Y eşilköy tohum ıslah 

istasyonu Müdürlüğünden' 
l - Y eşilköy'de Tohum Islah istasiyonu için yaptırı• 

lacak "6864,, lira "69,, kuruş bedeli keşifli Ahır. samantı1' 
ve müstahdemin odaları inşaatı kapalı zarf usuliyle 21 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. ' 

.2 - Şeraiti anlamak ve keşifnamesini görmek istiyetı' 
lerın İstanbul' da Vilayet Muhasebeciliğine, Yeşilköy'de 
Tohum Islah istasiyonu müdilrlüğüne her gün müracaa~ 
lan. 

3 - Eksiltmlye iştirak edeceklerin teklif mektuplatfl 
% 7,5 hesabiyle teminat akçeleri veya Banka mektubd 
kanuni vasıflan haiz olduklanna dair ehliyetnameleriyl• 
birlikte ihale günü olan 21 teşrinievel 934 tarihine tes., 
düf eden pazar günü saat on dörtte İstanbul Vilayet M~ 
hasebeciliğinde müteşekil komisyona müracaattan. (6241' 

8-4374 

r imtiyaz ..ı.;İ.ı •• s .. mu :' 1 
barriri F ALIH RIFKL 

Umumi oeıriyatı idare eden 1 SİNEMALAR 
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Y uı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 
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Çaalcttl caddesi cl~arında 
Balcimiyetl Milliye Matbaa· 
11oda basdmıf(ır. 

YENi 
Bugün, Bu geco 

Sarışın ve ç~pkın yıldız ANNY 
ONDRA tarafından temsil edilen 
AŞIKLAR OTELİ 
Neşe - Zevk - Kahkaha dolu 

büyük komedi 

TAMiRAT MIJNASEBETILE 

BiR MÜDDET KAPAUDIR. 


