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YOL iŞLERi 

Yol yapmak bizde vilayetlerin 
İtidir. Bunun için ayn ve kendi adı
nı tqıyan bir vergi vilayetlerce top
lanft'. 

Türkiye'de 1869 da batlıyan yol 
m.ükellefiyeti ya para vererek veya 
yol islerinde çalışarak ödenir. 

Yol vergiıi bedenle çalqarak 
ödenmeıi iytibariyle bütün vergi • 
lerden ayndır. Alkerlik mükellefi • 
yeti de buna benzetilebilir. Anc:ık 
geniıliği, gayeıi ve mahiyeti iytiba
rile yol itleri ordu hizmetinden büs

Bu muvaf/akiyet, ismet Paşa hükumetinin takip 
ettiii daima dürüst ve daima sulhu kuvvetlendirme 
istikametinde inkişaf eden siyasetinin bir zaferi ve 
Türkigenin budunlar arası siyaset aleminde ka
zandığı ehemmiyetin geni bir tecellisidir. 

CELAL BEY 
İktisat Vekilimiz dün 
sabah otomobille Zon

guldağa gitti 
lktıaat Vekili Mahmut Celal Bey 

dün aabah aaat aekizde tetkikatta 
bulunmak üzere otomobille ZonguJ. 
dağ'a hareket etmittir. Vekil Bey 
Vekalet erkanı tarafmdan uğurlan
mıftır. 

bütün ayrıdır. 
Yol vergisinin bütün vergiler gi

lti yalnız para olarak alınması fikri 
~ardır. KomfU devletlerin bu yolu 
lubnUf olmaları da bu düşünceyi 
kun-etlendinnektedir. Hele yolla -
l'ın bugünkü yapılış tarzı, elinde 
yalmz küreği ve kazmasiyle senede 
albdan sekiz güne kadar çalışacak 
a.cemi ameleye pek az it bırakm.lk
tadır. Köprüler, menfezler ise yal
mz ihtısas adamlarının işleridir. 

Vergi şeklindeki itçilik randı • 
ınanımn az olduğunu da rakamJnr
·,. isoat ediyorlar. Bu sebeplere gö-
e yol vergisini yalnız para olarak 

almak en iyi çaredir. Bu, memleke- . 
timizde 1910 ile 1913 arasında tec.
rübe edilmiştir. Ancak bundan der· 

Cemal Hüsnü Bey 

hal vazgeçildiğine göre tecrübenin Cenevre, 17 (A.A) - Türkiye 
lllUTaffakiyetle netiycelenmedili - milletler cemiyeti konseyi azalıfma 
ne hiikmedebiliriz. 48 rey ile intihap edilmittir• 

1931 de toplanan C. H. F. üçün- Anadolu Ajannnın notu: Türki -
cü büyük kongresinde 53 vilayet ye'nin konsey azalığına intihabı do
kongresinin yol itleri üzerindeki di- layuiyle konıeyin milletler mecliıi 
leklerini gördük. Bunların hem~n tetekkülü içindeki mutena mevkii 
heptİ bedenle de çalıtmayı. ~v1p hakkında ap.ğıdaki malW:natı kay -
ediyorlar. Fakat çalıtma. yerının .u- detmeyi faydalı görüyoruz: 
zaklığı ile it ölçüıü üzerınde tekhf- "Halen 13 devlet murahbaaın • 
ferde bulunuyorlardı. . dan terekküp eden konsey milletler 

Yol vergiıinin çalı!ma yolıyle cemiyetinin adeta idare heyeti ma -
ödemneıi bize mahıua iktıaat tart · hiyetindedir. . 
lannm en zorlu iycaplannda!'dır. Konsey, cemiyet faaliyetinin 1&• 

Yeni fabrikalar kurulan, h~ - hasına giren ve dünya ıulhunu ihlal 
yeli ziraat yapılan vilayetlerimız - eden bütün mesaili tetkik& aalabi • 
de köylü, yol vergisini para ile ö • yettar olduiu gibi milletler cemiyeti 
demeyi tercih ediy?r. ~cak çal!ş- miyaakı mucibince cemiyet azaıı a- \ . 
•asını paraya çevı~ıy~n. muhıt • ra11nda zuhur eden ihtilafları hal Ye 
lerde herkes mükellefıyetını çalışa- manda altında bulunan memleketler )Hariciye Vekili Tevlili Ril§tü Bey. 

Necmettin Sadık Bey 

Mahmut Celal Beyin Zonguldak 
.e bavaliıinde yapacağı bu tetkik 
eeyahati bir hafta kadar ıürecektir. 

(So,.. J. inci ıa,Jada) 

DİLBAYRAMI 
Radyo komitesi dil bayra
mı için hazırlıklara başladı 

Dahiliye V ekiletinde toplanmak
ta olan radyo komitesi dün de bir 
içtima aktetmiıtir. Komite bu top • 
lantısında 26 eylôlde yapılacak dil 
bayramında radyo merkezlerimizin 
bayrama ne suretle iıtirak edecekle
ri hususunu görütmüı ve bazı karar
lar almııtır. 

Komite, 26 eylw dil bayramın • 
da radyo merkezleri için dil propa • 

. gandası yapacak ıuretle zengin bir 
hakkında. mand~.ter devletlerın her prosram bazırlıyacaktır. Hazırlana-
aene cemıyete gondermek mecburi - cak programlar eylwün 26 ımdua 
yetinde oldukları yıllık raporları tet- iytibaren tatbik edilecektir. 
kik miysaktan mütevellit taabhüdatı Komite önümüzdeki hafta tekrar. 
ihlal eden devletleri azalıktan çıkar- toplanacaktır. Bu toplantıda muıi • 
mak gibi bir çok mühim aalahiyetle- kitinaıların da bulunmuı kararı.,. 
ri haizdir.,, · mııtır. 

M. Bitlere hayır diyenler 
Alman propaganda nazırı muhalif )eri
mize karşı şiddetle değil muhabbetle 

hareket edeceğiz, diyor • .rak ödemeğe kalkıyor. Buğday, ar
pa ziraatiyle uğraşan geni! yayla 
••uatakasında bunların fiatlariyle Mustafa Kemal'ı•n Berlin, 11 (A.A> - Propaıanda 
"ergİyi çalışarak ödeyecek amele aa- nazm M. Göbbela hücum kıtalarmm 
Y•• arasında bir niıbet vardır. Bir önünde söylediği bir nutukta demit-
kaç aenenin para ve it mükellefleri tt v • • ru·· k d ·ı · tir ki: 
a.raamdaki nisbetlere bakarsak yol- yara ıgı oz r 1 1 . 
da çalısan mükelleflerin hububat fi. "- Nurenl>erg kongresi milli 
a.tların;n dütüklüğiyle arttığını gö · soayalist hareketinin kuvvetinden 
riirüz. Su hal karıısında yol işlerin- Ôzdil savaşımızı öğen bir belçika gazetesi lrlanda'da hiç bir ıey kaybetmemiı olduğunu 
.le iki tedbiri birden almak zarure- ( bütün dünyaya göıtermiıtir. 19 a • , 
ti vardır: yapı an tecrübeyi bu yolda Örnek olarak gösteriyor h d b 1 • 

1 _ Artan ameleyi iyi çalıştıra- ğuatos inti abatın a münte İp enn 
bilmek için nafıa bütçelerine fazla Etuval Beli gazeten yazıyor: f mit olduğu komisyon sırf türk • aleyhte rey veren yüzde onuna kartı 
Para ayınnak ve amele çalıımasiyle Yeni Türkiye, yavaı yavaı asri çe menıeleri olan kelimelerden hükiimet §iddet tatbik etmek fikrin-
sınai çalışmayı birlikte ilerletmek. t~rakk~in en esaslı taraflar~nı ~ • mürekkep bir lugat tanzimi ile uğ - de değildir. Biz onları muhabbetle 

1 k • nımsemıt olmakla beraber mılU bır- raııyor. · • • 
2 - Mükellefi, ça ışma yerme liğe mani teıkil eden bütün adetler- Bu komisyon, timdiye kadar bi- muamele edere. k kazanın. ak utıy.o •• 

Para verebilir hale getinnek için Onl ili 1 d 1 ti 
L k den de vazgeçiyor. Türk lisanı. ni mütecaviz aranr• ve acemce k~ ruz. ara mı . soaya ıat eve m 
oa,ka it kaynakları bulma • f r~ o 1 "d b"t nın tas İyesi, Mustafa Kemal Pa- limelerin türkçe mukabillerini bul • anlamak imkanını vereceğiz. 1 e 

Birinci tedbir huıusi ı are u • ' ha 1 
l . . b" d H §& nın ! ıca meıgalelerinden bi - mu•tur. Matbuat ve mekteplerin bu unsurlar vardır ki bunlar hilkaten 

Çe ennın ağır ır mevzuu ur. usu- ·d· B ak 1 ::ı • 
' 'd I . 1.. • · • b ·· rı ır. u m sata intihap et - (Sona '' inri •ayıl.da) tenkitlerde bulunmak iıterler bunla-•• ı are erın ma ı vazıyetını u ıu • 

tunlarda iki uzun yazımızla iyzah ---- rı kazanamayız ve kazanmak da ia-
ettik. Tekrara lüzum gönnüyoruz. mamalarını, atıl kalmalarını lercili tünmelidirler. Türk emeğinin ve. temeyiz. Çok tükür bunlar budunun 

ikinci tedbir, devletin büyük etmek olur, fÜpheıiz bu doğru de. rimli olmuı yolundaki ilmi arqtır. (milletin) yüzde onunu tetfril etmi-
Programlarla girittiği genit teteb - ğildir. d ş· ddetl b l.üılere temas eder·: Şimendifer ya- .. .. .. .. • • . . • malarm en iyi tecrübe yeri yol itler yor u. ı i bir kıt yaklafıyor i-

•-- Goruluyor ki yol ve.rıııı ba •. li11, olabilir. Yol yapmanın telmik ma. zi bekliyen mütkülatı göz önünde -,.-.o, fabrikalar açılan, ziraat mah- kö lünün ve daha genıt tabınyle . • • . • . 
"-ilerinin fiatları korunan yerlerde h hubat • f b" .. k t'" k hıyetı ıle halkın ıktısadi vazıyeti bulundurarak hazırlanıyoruz ve ge-
~dele hareketi canlanmaktadır. u .• zıraal 1 yapa~..: uyul u~ üzerindeki toplu tetkiklerin bize iyi çen sene olduğu gibi bu aene dedi- M. Cöbbel,, 
\'ol yapma itinin de timendifer işi kütlesının ça lf~~smı K;rnbt endı~- r~Uar. göstereceği füphesizdir. y '?ı yoruz ki: Hiç kimıe aç kalmıyacak, t~afaza edeceğiz ve budunu (milleti) 
tibi muhitte bir mübadele kımılda- me mevzuuna gırıyor. b ız u genıı ıçm hır çok adamlar çalıtıyorbu, bır hiç kimae ütümiyecel&: ve hiç kimae menfaati uğrunda kullanacağız. Bi-
llltı yapması iycap eder. Çiftçi zira- mevzuu. bırakarak. • u .. ~azmuzla çok paralar veriliyor fakat nun .. • • .. • 1 d . k h" b' 
•t ah 

1
.. .. . tt rt baıka bır noktaya ılııecegız: yuk d d "mı k'ld d .. ıefalete duımıyecektır.,, M. Gobbelı zı yo umuz an çevırece ıç ar 

.. su unu veya zıraa en a an ar a aay ıg ız ıe ı e agı • .. 1 .. d I • dd .. kü" . • • • 
~~erini kıymetlendiremezse mü- Tekniaiyenlerimiz, ilim adamla- nık oluıu hem teknik hem de mü • hucum lata arını mu~ e eye fi • e~- muı l yoktur hıç hır endıyte bıze 
lceftefiyetini bedenle yapmağa ko- ronız; yol itlerinin de, timeodifer ellefiyet cephesinden tam randı. I~ deY&JM davet etmıf ve demııür ceaaretimizi kaybettiremez. Biz mü-
~. Bunlarm mutlaka para "Ye fabrika ıibi muhitlerde bir mii- man verdirıpixor. kı: cadelede doiduk mücadele içinde 
~erı.elerini iıtemek hiç bir şey yap- baclele mekanimıa11 olmalDU ·• • KEMAL TURAN .,- iktidar elimiztledir. Onu mu· tutunacaiız.,. 



SAYIFA2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

AN GELEN SON HA 
Tan'ın makalesi Vestfalya gününde 

Avusturya istiklali Cenev- M. Rosenberg naziJik hak-
re'de birinci sınıf mesele kında bir nutuk söyledi. 

halindedir Beılin, 17 (A.A.) - Vestfalya günü 

Paris, l 7 ( A.A.) - Tan gazetesinin Ce 
nevre muhabiri gazetesine gönderdiği tel
grafları Avusturya'nın istiklali meselesine 
tahsis etmektedir. Mezkfir muhabir diyor 
ki: 

münasebetiyle belediye dairesinde söyle
diği bir nutukta M. Rosenberg demiştir 
ki: • 

"- Milli sosyalistlikle beraber yeni 
bir ilim doğmuştur. Irk nazariyesinin ve 
kısırlaştırma kanununun mevcut akidele
re uymadığını söyliyenlere diyoruz ki: 
Almanya teşekkülatı gayri tabii olanlar 
için senede bir milyar mark sarfediyor. 
Önümüzdeki sene ymi bir alman tarihi 
neşredilecekir. Objektif ve itiraz götür· 
mez tek bir tarihi görüş mevcut olabile
ceği iddiası katiyen doğru değildir. Nasıl 
katolik, protestan. fransız veya ingiliz 
görüşü varsa tarih hakkında almanlığın 
da bir görlişil vardır. ,, 

M. Rosenberg merkez fırkasını 1918 
denberi olan icraatmdan dolayı tenkit et
tikten sonra demiştir ki: 

"- Almanya yirminci asır için en 
eyi devlet şeklini bulmuştur. Şayet bü
tün nıilletimiz bu nazariyelere iltihak 
ederse eskimiş nazariyelere avdet imkanı 
kalmaz ve ilk defa olarak müttehit al-

Sovyetler 
karardan 

memnun 
" Milletler Cemiyetine 

girmemiz, Rusya'nın ha
rici siyasetinde ehmmi
yetini teyit etmektedir,, 
diyorlar. 

Moskova, 17 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Milletler cemiyetinin Sovyet 
Rusya'nın mezkQr cemiyete girmesi 
hakkında veırdiği karar sovyet siyast 
mehafilinde bariz bir memnuniyet 
uyandırmıştır. Çünkü bu sovyetlerin 
ötedtnberi kendi rejimlerinin tanın -
ınası i~in takip ettiği siyasetin mu
vaffak olmasıdır ve harici siyaset sa
hasında Rusya'nın ehemmiyetini te -
yit eylemektir. Davetiyenin bütün 
büyük devletler ve bu meyanda Le
histan tarafından imza edilmiş olması 

: ııovyet siyasi mehafilinde hususi bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Bazı 

M. Şuşnig 
ikinci Teşrinde F ransa'ya 

gidecek 
Cenevre, 17 (A.A.) - Avusturya me • 

hafilinde beyan olunduğuna göre başvekil 
M. Şuşnig tC§rinisanide Paris'e giderek 
fransız devlet adamlariyle görüşecektir. 

Avusturyanın istiklalini 
korumak için "- M. Bartu dün öğle yemeğini Avus 

turya Başvekili M. Şuşnig, Belçika harici
ye nazırı M. Himans, Bulgaristan hariciye 
nazın M. Batolof, Yunanistan Hariciye na 
sın M. Maksimos ve Romanya hariciye ne 
nreti müsteşan M. Radelcsko ile beraber 
yemiştir. Davetlilerin şahsiyetleri gösteri
yor ki Sovyet Rusya'nm Milletler Cemiye
tine kabulli filen tahakkuk etmiş olduğun
aan, Cenevre milzakerelerinin ilk safına 
'.Avusturya'mn istiklali meselesi geçmiş bu 
Junmaktadır. Mevzuu bahsolan mesele 
'.Avusturya istiklS.linin şimdiki zamanları
nı kuvvetlendirmektir. MalQm olduğu üze 
re İtalya murahhası M. Aloisi günün bu 
meselesi hakkında Cenevre'de devletlerin 
müttefikan kararlarım teyit etmeleri için 
ameli çareler araştınnağa devam etrnek -
ledi.r. Avusturya'ya komşu olan devletler 
arasında müşterek bir misak akti düşün· 
cesi elan derpiş olunmaktadır. 

man devletinin muzaharetine müstenit memleketler tarafından alman muh· 

Cnevre, 17 (A.A.) - Avusturya'nın is 
tiklalini ve arazi tamamlığını beynelmilel 
bir zaman altına almak için İtalyan murah· 
hası M. Aloisi'nin hazırlamağa çalıştığı 
mukavele projesi İngiltere tarafından bazı 
müşkülata uğramıştır. Filhakika mezkur 
projede mukaveleye İngiltere, Fransa, !tal 
ya ve üç küçük fytilli devletinin girmesi 
ve bunun diğer devletlere ve bilhassa Ma
caristan ve Almanya'ya da açık bulundu -
rulması derpiş olunmaktadır.Halbuki İn

giltere'nin şimdiki kararı Avrupa'da yeni 
hiç bir teahhüt altına girmemektir. İngil
tere Avusturya'nın istiklaline hürmet edil 
mesi hususundaki üç büyük devletin 17 şu 
bat tarihli beyannamesinden daha ileri git
memek istiyor. Bu şerait altında projeyi 
hazırlıyanlarm teferruatı derpi§ etmeden 
evel bütün gayretlerini Londra hükQ.meti 
nezdinde sarfetmeleri lazım geliyor. Maamafih yeni bir misak aktinin 

Milletler Cemiyetinin nüfuzunu azaltaca· 
'ğı mülahazasında bulunan küçük iytilaf 
Clevletlednin bazı itirazlan kaydolunmak
tadır. Binaenaleyh Milletler Cemiyeti aza
lı bulunan devletlerin yeni bir siyasi kom
binezon lehinde mi karar vereceği yoksa 
merkezt Avrupa aulhunun bağlı bulundu
fu Avusturya istiklali hakkında Milletler 
Cemiyeti meclisinin teyakkuza mı davet 

cemım imparatorluğu kurulmuş olur. telif vaziyetler Sovyet Rusya'nın 

Berlin, 17 (A.A.) - Bertin hücum kı- milletler cemiyetine girişinin ehem-
taatma mensup 25 bin kişi dün sabah miyetini azaltacak mahiyette telakki KonseY azalığına seçilme 

celsesinde Tempelhofer-fcld'te M. Goebbels'in ö- edilmektedir. Sovyet Rusya'nın mil· ı 
nU.nde bir gerit resmi yapmı~lardır. Bun- · letlet cemiyetine tayin edeceği heye-

ll T Cenevre, 17 (A.A.) - Çin hükUmeti -lar muteak·ıben Lustgaren'e gitmişlerdir. ti murahhasanın kimlerden milrek· 
nin muvakkat konsey azalığına yeniden in 

Orada yeni şefleri ve 30 haziranda kurşu· kep olacağı henüz kati olarak belli 1 tihap edilebilmek hakkının tanınmasına 
na dizilmiş olan Erneste'in halefi Von ._..d_e_ğ_il .... d .... ir ..... ___ ..,. _______ ,.,,..} müteallik teklifi kabul edilmemiştir • 
Jagove kendilerine bir nutuk söylemi~- Du sabah assamblede muhtelif heyetle 

tir. Belgrad· parlamen, rin birer birer isimleri okunmak suretiyle 
reye müracaat edilmiş ve netiycede işti -~iteceği henUz söylenemez. 

Tan gazetesinin muhabiri yan daimi Mustafa Kemal'itA 
azalıkların intihabı meselesinden de bahse k d•ı• 
aerek diyor ki: yarattığı Öz tür 1 ı. 

-Pazartesi gUnll baştanbaşa umumi he- (Bafa l. inci sayı/ada) 
yetin mesaisine inhisar edecektir. Sabahle kelimeleri derhal kullanmaları ihti
yin toplanacak olan heyeti umumiye büro- mali vardır. 
ıu Sovyet Rusya'nın Milletler Cemiyetine Arapça ve acemce tabirler, acem 
tirmesi talebine muttali olacak ve bu ta· şairlerine ve Kuran'ın mübarek liaa
Jebi Adet olduğu vcçhile 6 mcı komisyona nına ka111 pek büyük hürmet besli
bavale edecektir. Heyeti umumiye de saat yen ve nesillerce yetişen muharrir 
11 de toplanarak ispanya ve Çin tarafın- ve memurlar tarafından türkçeye 
4ıan yapılan tekrar intihap edilmek talebini çevrilmiştir. Osmanlı muharrirleri -
tetkiyk eyliyecektir. Bu imtiyazın İspanya nin bir çokları türkçenin zenginliği
hakktnda yenileneceğine şüphe yoktur. ni, müzeyyen ibarelerini, sadah 
Öğleden sonra üç yan daimi azalık için in- harflerinin ahengini unutmuılardı. 
tihap yapacaktır. Herhalde Çin'in yerine Bu unutkanlık teessüfe şayandır. 
Türkiye'nin seçilmesi kuvvetle melhuzdur. Zira bir takım manasız, gelişi güzel 
Panama'nın yerine Şili gelecek ve İspan • kelimeler ilavesi, bu güzel lisanı 
yanın azalığı da yeniden Uç sene müddet- körletmİ§ ve milli bir edebiyahn in
le uzatılacaktır. Nihayet bugün altıncı ko- kişafma mani olmuştur. 
misyonda Sovyet Rusya•nm Milletler Ce Mustafa Kemal Paıa'nm fasav • 
miyetine girmeal talebinin de tetkik edil - vur ettiği tasfiye, bu uyu'tanıcu le -
mesi muhtemeldir. Bu takdirde heyeti umu sire karşı bir harekettir. Deruhte et
miye yann öğleden sonra Sovyet Rusya'· tiği iş kolay değildir. Çapratık lisa
nın girmesine karar verecektir. Bu husus- na alı§mıı bir nesle günde on yeni 
ta kaydedilmek llzımdır ki kati adım atıl- kelime öğretmek biraz güçtür. Ede
m11 bulunmaktadır. Çünkil davetiyeyi aza- biyatın ve gazeteciliğin emektarlan 
Dın Uçte ikili imza etmiş olduğundan he- üıluplarını hemen değiıtimıek kabil 
yeti umumiyenin reyi Sovyet Rusya'n~n olmadığını söyliyeceklerdir. 
firmesi lehinde tahakkuk edecektir. İhtı • Fakat unutmamalıyız ki, lrlan • 
mal ki altıncı komisyondaki müza~er~ler da' da birkaç ıene zarfında eski li · 
1ttasında ban murahhaslar kuyudu ihtira- san tamamiyle yerine gelmiıtir. Bi
ıiyede bulunacaklardır.Fakat nihai kararı naenaleyh <>tdukça kısa bir zaman -
tehlikeye dU§UrebUecelıt hldiselerden her· da Türkiye'yi idare edenlerin arzu • 
kesin içtinap etmek istediği aşikir olarak lanna nail olmamalarına sebep yok
törülmktedir • • Sovyet R~ı~'nın. umu.mi tur. 
bakımdan Milletler Ce~ıye~nc • gırmell 0 Yeni nesil bu kararı iki elle al • 
aerecede mühim bir hadısedır ki Cenevre: ktflamakta ve haklı olarak sırf türk
de hiç kimse girişilen ve devam etmesı çe addedilen yeni kelimelerin ya • 
kap eden bu tecrübeyi aklın bıraktırmak yılmasma yardım etmektedir. Eğer 
mesuliyetini deruhte edemez. türkler milliyetçilik davasile fazla 

• ileri gitmez ve eakide:ıı kullanılan 
anaYicilerin müzake~esı türkçe kelimeleri eski türk lisanın -

Nevyork, 17 (A.A.) - Deylı Telgraf dan almmıf sayarak aynı -tekilde ke-
muhabirinden: limelerle değiıtirmezlerae; bu tasfi-

Amerika sanayi kodamanlarından 200 yenin konuşulan lisanla yazı lisanı 
kişi, Hosprings'te toplanarak iki gün, arasındaki boşluğu doldurmıya mü
Clunnadan müzakere etmişlerdir. Toplan- him bir yardım göstereceği muhak • 
tıya reislik eden, Baldvin lokomotif yapı kaktır. Bu suretle yeni orijinal bir 
tirketi müdürü M. Hotson olmuştur. edebiyatın zemini bazırlanmq bulu-

Müzakere gizli geçmiş ve bunun hak- nuyor. Aynı zamanda, yeni lisanın 
kında hiç bir şey sızdırılmamıştır. Bu- politika cihetinden de ehemmiyetli 
nunla beraber, deniyor ki, sanayiciler, olabileceğini göz önünde tutmalıyız. 
buhran senelerinde konulan bütUn kanun Edirne' den Türkistan . beldeleri • 
hükümlerinin değiştirilmesini Te hüka- ne kadar bir tek lisanın okunup an • 
tnete sadece bir kontrol hakkı verilmeai- latılması neticeıinde Türkiye'nin el· 

tolar kongresinde rak eden 52 hükUmetten yalnız 21 hüku -
met lehte bulunmuştur. NiEamname mu -
cibince iki sülüs ekseriyet lazımgeldiğin • 

Mıntakavi misaklann den çin'in kazanabilmesi ıçin 3s huktl-
. ..ld•• metin lehte rey vermesi iycap ederdi. Bu 

faydalan göriışu U vaziyete nazaran Milletler Cemiyeti konse 
Belgrad, 17 (A.A.) - Beynelmilel yi azalığına yegane namzet olarak Türki

parlamentolar ticaret konferansının ingi· ye kalmaktadır. 

liz murahhası M. Povel'in riyasetindeki Bunu müteakip İspanya'ya yeniden in
Avrupa iktısadi ihya komisyonu mıntakavi tihap edilebilmek hakkının tanınması reye 
rnisaklar hakkında Yugoslavya murabba konmu~ ve İspanya 44 ~y He bu imtihan
smın iyzahatını dinlemiş ve aşağıdaki dan muzaffer çıkmı§tır. 
karar suretini kabul etmiştir. Assamb1e içtimamm bidayetinde sos-

Mıntakavi misaldar bihakkin faydalı yalist cümhuriyetleri itbnachnm Milletler 
olabilirler. Bunlar: Cemiyetine kabulü hakkındaki talebi o1run-

1. - Bünyeleri itibariyle biribirleri - duktan sonra bu meselenin bu seferki içti
nin mütemmimi olan devletleri ve bilhas - ma mznamesine ithal edilmesine ve kcyfi
sa komşu memleketleri ikttsadi kalkın- yetin altıncı siyasi komisyona tevdiine ka-
ma1an için birleştirebilirler. rar verilmiştir. 

2. - Devletler arasında daha geniş Assamble reisi M. Sandler Sovyet Rus-
bir gümrük mukarenetinde yani bcynel. ya'ya daimi azalık verilmesine dair konse
milel intikal merhaleleri olabilirler. yin kararını tebliğ etmiş ve assamb1e bu

Belgrad, 17 (A.A.) - Budunlararası 
(beynelmilel. parlamentolar arası ticaret 
konferansı dün sabah dokuzda Yugoslav
ya ayan meclisinde Sir Con Allen'in Ti
yaseti ve bütün murahhas heyetler reis -
!erinin ve konfeTans umumi katibinin 
huzuriyle toplanmıştır. 

Meclis muhtelif ve konferansı alaka
dar eder teknik me6Clelerl tetkik etmif-
tir. 

Sir Con Allen, heyetlerin Yugoslavya•. 
da görmüş oldukları eyi kabulden dola
yı: Yugoslavya heyetine teşekkür etmiş -
tir. 

Yugoslavya parlamento komite reisi 
eski nazırlardan M. Yaınkoviç cevap vere
rek ecnebi heyetlere hoş geldiniz temen
nisinde bulunmuştur. 

Sir Con Allen'in teklifi üzerine mec
lis ikinci reisliğe eski yugoslav nazırla -
rmdan 14. Lankoviç'i intihap etmiştir. 
Mumaileyhin selefi italyan heyeti reisi 
Kont San Martino idi ve vazifesi bu dev
re nihayetinde hitama ermiş bulunuyor· 
du. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

:Anafarfa1ar caCldennde 

SEBAT 
Eczanesidir. 

na muvafakat eylcmiıtir. 
Assamble 1'.çtimamm ba§ladığı günden 

beri kulislerdeki muhavere1erln büyük bir 
kısmı Türkiye ve Çin hükGmetlerioin inti
habt hakkında yaınlan propagandalara İn· 
hisar ediyordu. 

Çin hakkında assamble ikiye ayrılmış
tır. Ban heyetler milletler cemiyetinin 
Çin ve Japonya ihtilafı dolayısiyle çiz
diği hattı harekete sadık kalmak istiyor
lar diğer heyetler ise Avnıpat siyaset 
noktasından Türkiye'yi tutuyorlardL Çi
n"in mağlubiyeti anlaştldığı vakit bir he
yecan belirdi. 

Asamble'de ha.zır buhm'anlar muhte
lif heyetlerin bu yarım daim1 azalığı di
ğer bazı heyetlere ve ezctlmle Polonya 
ve İspanya'ya teşmile karşı bir husumet
ten mütevellit olan bu prensip kararının 
biraz sonra İspanya tarafından dermeyan 
olunan talep üzerinde de müessir olup 
olamıyacağını düşünüyorlardı. Fakat bu 
heyecan çok sürmedi ve İspmyanm ga -
lebesi bütün fikirleri çabucak yatıştırdL 

Türkiycnin intihabına yegane namzet 
•olduğu için 'imdiden emri nki na.ıacilc 
bakılabilir. 

ni, .M. Ruzvclt'tcn istiyeceklcrmiş. de ecleceii faydalar hesapnzdır. 1
• --------------.. 

Albncı siyasi komisyon So~et Rus
ya'nın talebiyle iştigale başlamak üzere
dir. Daha şimdiden Çekoslovakya harici· 
ye nuırı M. Bencs, İsviçre mu.rahhası 
}/. Mota ile Hollanda, Portekiz ve Ar
jantin murahhasları ıö.ı almışlardır. 
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Sovyet heyeti 

Milletler Cemiyeti sa'o· 
rı una ne gibi merasimle 

gireceklerdir? 
Cenevre, 1 7 ( A. A.) - Bu sa 

bah toplanacak olan ıiyasi ko.nis • 
yonun müzakere nctıcesi belli olur o!.n~ 
Franıa arazisinde bulunma!da olan Sovyet 
heyeti murahhaaası derhal Ccnevre'ye gele 
relc müzakere salonuna girecek ve reis M. 
Sandler bir nutukla heyeti ıcliımhyacnktır. 
M. Litvinof bir nutulda cevap verecEktir. 
M. Bartu'nun söz söyleyip söyJcmiyecesl 
'belli değildir. Şayet her şey hazırlandığı 
gibi çıkara Sovyet Rusya safı ak§atnın • 
dan iytibaren Milletltt Cemiyeti azasındıuı 
olacaktır. 

M. Bartu çarşamba akşamı Pariı'e p 
derdı cuma günü kabine içtimaına iştirak 
edeck ve öbür hafta Sar meselesi için Ce
nevre'ye dönecektir. M. Aloiıi'nin riyase • 
tindeki üçler komitesi fransız nıuhtıraaı • 
nın tetkikine devam etmektedir. Beynel • 
milel polis teşkilab için alınacak adamla• 
nn Sar hükumeti tarafından gösterilece:& 
deVletlerce ayn ayn tayin edileceği teey • 
yüt etmektedir. 

Lehiatan heyeti murahhasasının orta• 

ya athğı ekalliyetler meselesine gelince 
keyfiyet herhalde tekrar mevzuu bahsedi• 

lecektir. Fakat timdilik bu husustn bir ıü• 

kU.net görülmektedir. M. Bek heyeti umu• 

miyede M. Saymen, Bartu Te Aloisi'nin be 

yanatlanna cevap vennek fikrinde değil • 

dir. Binaenaleyh meıele altıncı komisyon .. 

dn ve daha kanuni bir §ekilde mevzuu babı 
olncak demektir. Bu münasebetle ıurasınl 

kaydetmek iycap eder ki Lehistan hüku • 
meti henüz şark misakı projesi hakkında-o 
ki noktai nazanru resmen bildirmemiştir'· 

daha bidayette M. Bartu ile M. B: k iki sa• 
at kadar görüımüşler ve bu mükaleme et• 

nasında Lehistanın tamamiyJe menfi olma
makla beraber misakıı pek le taraftar bu• 
lunmad.ığı anlaşılmıııtır. M. Bek'in ıifaheO 
anlatbğı Lcb.istan'm bu mesele hakkında
ki hattı hareketini tahriri olarak M. Bar • 
tu'ya bildirmesi kararlaıtırılmıştı fnknt 
aon hadUcler dolayısiyJe M. Bek bu vesi • 
kayı vermek imkanını elde ederncmiştil't 
Manmafih bu baptaki mesainin daha bü • 
yük bir sükiinet ve daha az bir asabiyeİ 
içinde cereyan edeceği zannedilmcktdir. 

A vusıurya İı;;tikJaJiııin temini mi· 
snkı görüşmeleri devam edecek 

Cenevre, 17 (A.A.) - M. Şuşnig saat 
11 de Viyana'ya hareket etmiıtir. 

Avusturya iatiklalini temine matuf ınl• 
uk projesine ait eörüımelere önümüzdeki 
nafta zarfında devam edilecektir. t ngiliz ... 
lerin berri Avnıpa'da yeni bir takım teah• 
hütlere giriımek hususunda ıimdiye kadat 
göstermiı olduktan tereddütlerle küçük 
iyh1afm endiıeJeri Lokarno misakma mÜJ,9 

bih bil' formüle cloğnı iıtikamct almıı gibı• 
dir. Bu formülün Milletler Cemiyeti çcrÇ9" 
vesi dahilinde Yücude getirilmesi için rneS" 
kur Cemiyet konseyinin müdahalede bul\&• 
nacağı tahmin eclilmcktedir. 

Mesele henüz iab"k§8f aahaımdadır. 

Macaristanın dilekleri 
Bizim toprak istemekten ,·nzgeÇ' 

memizi istememelisiniz. 
Pe§te. 17 (A.A.· - Hükumete ınuşr 

Tirlik vazifesi görmekte olan 33 azad~I 
k · · • reı!I mürekkep parlamento omıtesının 

. b :anatt• M. Gabor havas aJansına şu ey 

bulunmuştur: .. , 
"- Gerek benim, gerekse hu~ 

fırkasma mensup birçok dostlarnnın filf' 
•1ctı5"' rince Tuna memleketleri arasında ı ii 

di bağlan kuvvetlendinneğc müsait tı 
• k -~-"' tıdı1't bir fırsatı Macan .. tan a_çııma...... ıd 

Ancak 'Macarist.an'c1an arazi hakkındallt 
-taleplerinden vaz ge~mesi istenınerne ' 

• ıner dir. Fransız - italyan mukarenetı 

kezi Avru~ iktısadiyatı için Avuftur~d 
Macaristan ve diğer Twıa mcmlekC~Jitf 
arasında teşriki mesaiyi .kolaylaşt~r~9'1' 
Bundan siyaset sahasında da ıstı 
edilebilir.,, 

' l 
' 

' 
1 
l 
1 
~ 
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Beylik 

11111 

VE kapılarda öz dilı ı s 
.!!!!1..~~~----------------~-------

Münakaşalarım1 zda 
Ciddi olmuyoruz Dil ıavaıının her yöne dal, budak sal -

dığuu sevinç ve öğünç'le görüyoruz. Ge -
Çcn gün yapılan bir toplantıda söz söyli -
)'en bir sözen, yabancı sözlerden ayıklan -
tnıı bir dilin beğlik ağızda da yer tutması 
rcrckli&"ini anlattı. 

Bu yerinde ileri sürülmüı ve çağında 

ortaya konmuş olan dilek kutlulanmalıdır. 
Yalnız söz en 'in de dediği gibi bu &av'ın 

göz önünde bulundurulacak bir yönü var
dır. Özdil savaşındayız, diye beğlik kapı -
larda çalışan her hangi bir yazgamn şura
aan buradan duyduğu, yahut kendi yakıı
tırdığı bir sözü biti'sine katması doğru ol
maz. Öyle kapılardan çıkacak bir yazının 

İçinde bulunan her söz üzerinde durula -
cak, bunlara yaslanılıp türlü türlü önen'ler 

ileri ıürülecektiı. Sonra, bir kapıda kü -
çüldü büyüklü çalışan yurtda~lar arasında 
bir diİ birliğ; bulunması gerektir ki budun 
iıleri doğTu ve hızlı yürüyebilsin. 

Bu yolda ordumuz, bize güzel bir Ör -
beldir. Bugün orduda öz türk köklerinden 
türemiş bir takım sözler kullanılıyor. İşıl -
dak, pınldıık, sığınak gibi sözler, ne kadar 
tutmuştur. Ama bunlar, gelişi güzel, yakış
tırılıvenniı sözler değildir; Üzerlerinde dü
tünülmüş, konuşulmuş, ölçülmüş, biçilmiş 

ıözterdir. 
Onun için öteki beylik kapdarda da bu 

1olun tutulması, yalnız bir gün evel tutul 
ına11 gerektir. 

Bir beylik kapmnda genç bir yaı:ganın 
ınızın hemen başlıyacaklan ve yapacakları 
bir it vardi!'. O da, bir sözü yazarken onun 
bugün kullandığımız türkçede bir kartılı
lı olup olmadığını dütünmektir. O zaman 
«İıtimab sözü yerine drullanmalu , carz
ebnek• sözü yerine csunmaln , «hitam• 
IÖzü yerine cbitif, son• cbinaenaleyhıt ye
rine cbundan dolayı• sözleri kullanılır ve 
razılan yazılar da kamuca daha kolay an -
laııhr. 

Bir betlik kapıımda genç bir yazganm 
kendi kendine chukuk• sözü yerine cdoi
Pulukıt sözünü kullandığını duydum. 

Böyle densizlikler, büyük bir aavlagm 

4'eğerim küçültebilir. 
Ozdil savqma siriıen ordunun içind.,_ 

k! rtdaf, hüytilderden buyruk almadan 
yu ---'-•!ı· . tma adnn atmamanın da gen:au ını unu -

lbalıdır. M. N. 

Yörı - taraf 
Sözen - hatip 
Biti - tahrirat 
Önen-hak 
Budun - millet 
Yazgan - kitip 
Kamuca - umum tarafından 
Snlak - dava 
Buyruk - emir. 

• • 
29 birinci teşrin sergısıne 
ayın 25inden sonra müraca 

at kabul edilmiyecek 
29 birinci teşrin 934 te açılacak olan 

ltlilli sanayi sergisine 25. 9. 934 ten s.onr.a 
•aki olacak müracaatların kabul edı.lmı: 
~eccğt milli iktısat ve tasarruf ce~ıyetı 
~umi katipliğinden bildirilmektedır. 

K 'ta soiYuklar başladı arıt " .. d b . Kars 17 (A.A.) _ Dört gun en erı 
' afında sog~ uk hava lbıntakamızm her tar 

.ı 1 d tmektedir Evlerde soba-"a gası evam e • . 
l k herkes kışlık elbıseler ar yanma ta ve 
tiyrnektedir. 

Safrnnbolu'da maden tetki~atı 
Safranbolu, 17 (A.A.) - Maadın u: 

.... "d" .. ·ıe mühendis Bekir Vehbı .. ,uın mu uru ı . 
lleyıec ve mütehassıslardan mürekkep hır 
heyet Safranbolu'da tetkikat yapmakta· 
dır. 

Bolu belediye intihabatı 
hazırhklan 

Bolu, 17 (A.A.) - Dün Bolu beledi· 
>'c mecllsi toplandı, intihabın 1 tefrini • 
-.elde n bir günde yapılmasına karar 
"'-'di. Medeni haklarım kullanmakta 
Xiksc1t alaka gösteren bolulular bu ka • 
~Clan çok memnun olmuşlal'drr. 

hileefk•e tayin edilen Bolu Talisi 
terefine ziyafet verildi 

lıotu. 1f (A.A.) - Bolu valisi Ali 
••ı.a Beyin Bilecik vilayetine tayini do
~•aiyle ,ereflerinc Bolu belediyesi diln 
tccc 40 kişilik bir veda ziyafeti vermiş
.~~· Ziyafette daire müdürleri ve teşek -
'"Her reisleri bulunmuşlardır. 

• 
Istanbul' da 
belediye intihabatı 
hazırlıkları 

İstanbul, 17 (Telefon) - İstanbul bele 
diye meciisini intihap için faaliyet devam 
etti. Bugün Fırf,a yoklama talimatnamesi
nin tatbikına başlanmıştır. Yoklamalar ka 
za merkezlerinde yapılmaktadır. 

Bugün Fatih ve Eminönü kazalarında 
yapılmıştır. İki toplantıya Fırka Vilayet 
idare heyeti reisi Doktor Cemal Bey riya
set elti. Fatih kazası 12 si yedek olmak 
Üzere 24, Eminönü 10 u yedek olmak üzere 
20 aza namzedi tespit etmiştir. Seçme ya • 
rın Beşiktaş ve Beyoğlu kazalarında yapı -
lacaktır. 

i'\fulılis ney 1:--tarılmJ'a geldi 
İstanbul, 17 (Telefon) - Ziraat Veki

li Muhlis Bey bu sabah lstanbul'a geldi. 

İstanbul kurtnlu~umm t<·~ifli • 
hazırlıkları 

İstanbul, 17 (Telefon) - 6 teşrinievcl
de lstanbul, kurtuluş gününü kutlulıyacak
tır. Şimdiden hazırlıklara başlanmıştır. ---.... _ 
İstanbul 
aleyhine 

elektrik şirketi 
açı an bir da va 

latanbul 17 (Telefon) - BugünSul -
tanahmet O:ahkemesinde elektrik şirketi 
aleyhine açılan bir davaya bakılmıştır. Da
va elektrik ıirketinin 1933 senesinde mem 
lekete ithal ettiği 32 bin küsur liralık malı, 
faturada 33 bin küsur lira ıröstermesi ve 
dövizi bu mikdar üzerinden almasıdır. 

Gümrük idaresi aradaki farkı muamele ver 
gisi telakki ederek davayı açmışbr. Mah -
&teme iki tarafı dinledikten sonra davayı 
salahiyeti haricinde görmü,tür. Cürmü 
sahtekarlık mahiyetinde bulduğu için müd 
deiumumiliğe cöndermiştir. 

İstanbul ağır ceza mahkemesinin 
verdiği bir iydam kararı 

lıtanbul, 17 (Telefon) - Bugün Is· 
tanbul ağır ceza mahkemesi ittifakla bir 
iydam karan vermiştir. lydam mahkumu 
Yuıuf iıminde biridir. Suçu; bir mahkeme
de kendi aleyhinde tahitlik eden Gafur 
iıminde bir adamı öldürmesidir .. Bu karar 
af kanunundan sonra 1 stanbul ağır ceza 
mahkemesinin verdiği ilk iydam kararıdır. 

Gayri miihadil bonolarının 
kıym~tleri 

lıtanbul, 17 (Telefon) - Son tedbir· 
lere rağmen gayri mübadil bonolarının 18 
- 19 liradan fazlaya satılmaması üzerine 
Maliye Vekaleti nezdinde teşebbüste bu -
lunan gayri mübadiller cemiyeti Vekille -
tin son aldığı kararlardan çok mütehassis
tir. Ve bono kıymetlerinin yeni tedbirlerle 
yükıeleceği kanaatindedir, 

Otonıohil hir ihtiyarı ezmiş 

1 stanbul, 17 (Telefon) - Bugün Ye -
dikule'de Cemil iıminde bir foför otomo -
bille 61 yaşında lstayanoı Efendi iımind.? 
birine çarpmış ve öldürmüştür. 

• 

Ucuz yolculuk 
biletleri 
Devlet demir yolları müd
deti ikinci kan un sonuna 

kadar uzattı 

Devlct Demiryolları tarafından tatbik 

• 
lsveç Veliahtı ve 
refikası memleke 
timize geliyor 

Burhan Asaf Bey, dün ba ıütunlarda 

ç.kan yazrsında memleket matbuatının 

meslek ciddiyetine yakışmayan bir tarafını. 
başkalarına ait yazılan kendi Öz malı gibi 

• göstermek kötü itiyadını tenkit ediyordu. 
Bugün ben, matbuabmır.n ve daha doğru. 
su yazı yazanlarımızın baıka bir zayıf tara
fına dokunacağını. Münakqalann ciddi • 

İstanbul, 17 (Telefon) - İsveç veliah- yetsizliği 
tı Hazretleriyle refikaları teşrinievelin Matbuatımızda, ıimdiye kadar zaman 
ikinci günü fstanbul'a gelecekler ve aynı 

1 

zaman ortaya çıkan kısa veya uzun, tid-
gün hususi trenle Ankara'ya gidecekler· detli veya hafif münakaıalan takip etmiı edilmekte olan ve gidip dönmeğe mahsus k • · d 
dir. Pren5 Hazretleri memle etımız e on . olan okuyucular, pek az istisna ile hepsin

bulunan fevkalade tenzilatlı tarifenin müd . beş teşrinievele kadar kalacak ve Ankara-: de aynı taktiğin tecellilerine ıahit olmut-
deti bu ay nihayetinde bitmekte idi. Tatbik dan dönü~lerinde Bursa'yı, Uludağı ve Ber Jardır. Bizde bir münakaşa, evvela ortaya 
edilen bu fevkalade tenzilatlı tarifenin eyi gama'daki Efes harabelerini ziyaret atılan ciddi bir meıele Üzerinde başlar, ilk 
netiycclcr verdiğini ve halkın bundan isti- edecektir. Prens Hazretlerinin seyahatleri 

1 
iytiraz sesi rene bu meseleye temas eder 

fade ederek meınlekt dahilinde seyahatın tamamen hususi mahiyettedir. mahiyettedir, fakat ikinci cevaptan itiba· 

ren asıl mesele ikinci plana düşer ve dör • çoğaldığını nazarı dikkate alan Devlet De- (.:c<'t'Il ~~·ııc l~.·taııl,ıı) ilk mektep -
, "' .~ düncü beşinci cevaplarda artık hiç ondan miryolları bu müddeti ikinci kanun 

1935 
.. lcrincle okuyan talebe bahsedilmez. Bir münakaşanm hangi ba • 

nihayetine kadar uzatmıştır. lstanbul, 17 (Telefon) - Geçen sene histen çıktığını ve bir kaç ltar§ılıklı çıkıt-
lstanbul ilk mcktcplerinefe 59 bin talebe t' madan sonra ne safhaya girdiğini tetkiyk 
okumuştuı:. etmek cidden meraklı bir mevzudur, çÜn· Aslı olnııyan bir hu.her 

Mis Küp Grays isminde bir İngiliz ka-

d nının Türkiye'ye davet edildiği ve ken-

disinin türk kadınlarına aile bilgicini öğ -

retmek için konferanslar vermeğe memur 
edildiğini bazı ecnebi gazeteler yazmışlar-

dır. Böyle bir kadının davet edildiği hak -

kında alakadar mehafilde malumat yoktur. 

---·-·-
VAN MIHA LOF 

Makedonya .komıtesi 
reisi nasiı kr.çmış? 

Sofya'da ç.kan Utro gazetesinden: 
l van Mihailof ile kar111 Mença Kınni • 

çe,•a'nın firarları hakkında dün aşağıdaki 
mütemmim malumat elde edilmiştir: 

Firar Burgaz'da Makedonyalı Vasil 
Stumbef tarafından tertip ve ihzar edil -
miştir. Stombef Burgaz sakinlerindendir. 
Ve devlet memurudur. Bir müddet evel 
memuriyeti Orehoviça kaHbasına tahvil 
edilmiş ve bir kaç gün evel mezuniyet ala
rak firarı tertip etmek üzere Burgaz'a 
dönmÜf bulunuyordu. 

İ van Mihailof ile karm 7 eylulde Bur -
Jtaz'da bulunuyorlardı Aynı günün gecesi 
'8at 11 raddelerinde Stumbef her ikisini 
de otomobile alarak Ahiyolu kazaaında 

Ravda köyünde Makedonyalı Vangel Go • 
lePin evine götürmüştür. 

Ravda köyünde iki gün kaldıktan son -
ra gece saat 11 raddelerinde Golef'in evi -
ni terkederek vedalatmışlar batka bir eve 
gideceklerini aöylemitlerdir. 

Halbuki otomobile binerek tekrar Bur -
gaz'a dönmüşlerdir. Otomobilin ,oförü fi
rarileri 7 eylulde götüren ,ofördür. 

EylUlün onunda MihailoPla karm Bur
gaz' da l vanof isminde birinin faytonu ile 
hududa on kilometre mesafede olan Fa· 
kiye köyüne hareket etmişlerdir. Fakiya'
ya giden şosenin 16 ıncı kilometresinde 
faytonun arkasından bir otomobil yeti~ -
miştir. Bu otomobil İçinde Burgazlı Dok
tor BırdaroE bulunuyordu. 

Arkasından otomob:lin geldiğini işitin
ce, Mihailof faytoncusuna durmasını söy • 
!emiştir. Otomobil yetişince o da derhal 
durmuştur. Tek bir kelime konuşmadan 

her ikisi de faytondan inerek Bırdarof'un 
bulunduğu otomobile binmişler, gene ağrz· 
!arını açmamışlardır. Otomobil F akiya kö
yüne doğru yoluna devam etmiş fayton da 
Burgaz'a dönmü~tür. 

lngiltcrt• ile olan Iİf'aret dar garabetler tcrir. 

' 

kü ekseriya İnsanı hayrete düşürecek ka -

mnalı<>flf'lnİz Her ~ey gibi, münakaşanın da bir usulü 
1930 senesinde İngiltere hükumeti ile 1 ve: tekniği vardır. Garp neıriyatrnı takip 

hükumetimiz arasında aktedilmiş olan ti • edenlerimiz bizde ıık sık rastgelinen lau
caret muahedesini hükumetimiz 15 eylul - balilikleri orada görmek hemen hiç müm
de feshetmiştir. Bu fesih JS eylul 935 tari- kün olmadığını bilirler. Neden? Çünkü her 
hinden iytibaren muteber olacaktır. şeyden Önce, garpta bir efkarı umumiye 

_._._ vardır, gazete, patron ve yazı müdürleri 

B:r kaç defa dükkark 
değiştırenler 

Bunlardan na!;ıl kazanç ,·ergisi 
alınacak? 

Bir ıene içerisinde bir kaç defa dükki.o 
değiıtirenlerin kazanç verıisinin tarh ve 

tahsili ne suretle olacağı ve ne cibi usul YO 
muamele tatbik edileceği halckmda bazı 

mahallerde tereddüt huri olmuıtur. Maliye 
Vekaleti bu husuıu İyzah eden bir tamim 
hazırlamıı ve vilayetlere ıöndemıittir. 

Müteahhitlerin nakil vasıtalarıu
dan alınacak vergi 

Müteahhitlerin resmi daire ve müesse
selere kartı giriştikleri teahbütlerde mün
hasıran teahhüt ettikleri işlerin iyfası için 
kullandıkları nakil vasıtalarından alma • 
cak kazanç vergiıinin ne tekilde alınmasa 
lazım geİdiğini Maliye V elWeti alakadar
lara tamim etmiıtir. 

Muğla' da belediye intihabına 
hazırlıklar 

Muğla, 17 (A.A.) - Cümhuriyet Halk 
Frrkası idare heyeti azalan bugün vita • 
yet makamında vali Beyin riyasetinde 
toplanarak bütün vilayet dahilinde ve 
merkezde intihabatın bir günde yapılıp 
bitirilmesine karar vermişlerdir. 

Bilecik'tc istihı;al edilen pancar 
Bilecik, 17 (A.A.) - Bugün vilayet 

dahilinden 23b bin ton pancar alınmıştır. 
Havalar kurak gitmeseydi yekun çok 
fazla olacaktı. Köylü pancarcılrktan 

memnundur. 

Giimriik rt•"inılcriuden alman 
bclcdiye hisseleri 

934 mali senesine ait ilk üç aylık güm
rük resmine munzam yüzde on belediye 
hisselerini belediyelere dağıtmak için Da -
htliye VeHlleti hazırlık yapmaktadır. Bel?
diyelere düşen hisseler Belediyeler Ban -
kası tarafından tevzi. edilecektir. 

~·-·-

Cefaı Bey 
(Baıı l. inci sayıfada) 

bu efkarı umumiye namına kendi neşnyat
larını gayet ııkı bir kontroldan geçirirler. 
biç de phıiyata dölcülmemiı •e tamamen 
mevzu içinde yürüyen bir münakaıaya iru 
karıılıklı cenptan sonra, artlk kaparo: 
nazariyle baktıklarını hemen ilan edivc. · · 
ler. 

Bizde teıekkül etmiı bir elkin umurnı· 
ye var veya yok, bu ayrı bir meıeledir, f-. 
kat yazı :razanlardan çoiunan okuyu · 
:ırümreaine hürmetleri olmadıfı muhftkkı • 
ltr. Çünkü okuyucularına hürmeti olan l : 
:razıcı, artık çıimndan çıkmıf, tamam ... , 
tahsiyata dökülmüt bir mena Üzer·n ·~ 
aünlerce Ye haftalarca ıütun dulduramaz. 
Halbuki okuyucuya hürmet, bizde lüzumu 
n vücudu en az hl11edilen pydir. Öyle ld 
bazan hiç okunmamıt yazılara hücum edil. 
diği, bir muharririn hiç aklmdan geçme• 
mit feylerden dolayı tenkit edilditi h• 
gün tesadüf edilen nkalardandır. 

fytiraf edelim ki, teknik n teıkı1it 1-
kanlarmdan ae kadar ilerlemİf olursa ol· 
sun, matbuatonız, maalesef bugijn seviye • 
ce daha :rükaelmiı değildir. Halbuki dı,tan 
:ıriyade içe kıymet vermek asıl olmalı de -
fil midir? 

Matbuatın mahalle kahYe.i delil biı 

konferans ve ders lcürıüsil olduiunu Vf' 

halkın karşısına bir ltonferanı kürsüsüne 
çıkar gibi önümüzü ilikliyerek, ve biraJ 
eve) dostlarımızla konuturken aldığımı:a 
laubali tavrı bırakarak çıkmak I~ gel• 
difini ne zaman takdir edeceğiz. 

Mütemadiyen türk inkılabmdan bahs• 
den, bir çok işleri ve bir çok müe11eselerl 
bu inkılap gidişine uymamakla itham ve 
tenk1t eden insanlar olduğumuzu ne çabuk 
unutuyor, ve başkalarının gözünde farket• 
tiğimiz çöpün ekseriya kendi gözlerimizde 
direkleştiğini nasıl göremiyoruz?. 

Bu tetkikat bittikten sonra Ankara
.ı ya dönecek ve bundan sonra Ege 

sahilleriyle Ergani mıntakasında ya
pacağı tetkik seyahatine çıkacaktır. 

Ne zaman matbuab, inkılap memleketi· 
ne yakışır bir mektep, bir siyaıi ve içtima! 
terbiye vasıtası olarak telekki etmeye ve 
işimize iycap ettirdiği ciddiyetle sanlmıya 
başhyacağız? Türk yazıcıları, bu inkıllp 
yiirüyüşünde geri kalmanın mesuliyetini 
üstlerinden atmalıdırlar. içimizden b;rinin, 
üçünün veya beşinin yaptığı h!!talarm bü· 
tiin matbuat hayatımıza s•çrattrih çamuru 
farkederek, biz ya'ZJcılar, kendi mesleki 
haysiyetimizi müdafaa için birle!i!meli vu 
bu yolda birlik çalışma!ryrz. Türk yazıcı· 
lan §ereflerini her şeyden üstün tutmf\lı • 
dırlar. Ta ki yaptıkları tenkitlerin bir kıy. 
meli olsun . 

YAŞAR NABl 

--~;...------·--------~ Mecmual!•r. 

Karımca 
Türk Kooperatif Cemiyetinin bu adla 

çıkardığı mecmuanın 3 üncü. sayısı iyi bir 
kap içinde 32 sayıfa olarak çıkmıştır. 

Mecmua, köylü için, köylüye söylemek. 
tedir. Yazılar açık hasbıhaller halindedir. 
Güzel resimlerle köylüye yurt haberleri, 
ziraat bilgileri canlı olarak veriliyor, mev. 
zular, toprak ve topluluk sevgisini artıra
cak şeylerdir. 

Zonguldak, 17 (A.A) - lktısat 
Vekili Mahmut Celal Bey ıaat 18,30 
da şehrimize vasıl olmuıtur. Vekil 
Beye İzmir mebusu Osman zade 
Hamdi Bey refakat etmektedir. Ce· 
lal Bey vilayet hududunda Dura~ : 
han mevkiinde Zonguldak vahıı 
Halit Beyin riyaseti altında bir he -
yet ve Devrek'te bütün devrek halkı 
tarafından ve Zonguldak'ta tehrin 
methalinde memurin ve bütün Ztn -
guldakhlar tarafmdan karıalandı · 

ç Hallıevi binaımm bir merasim sırasında alınan bir resmi tır. Vekil beyin yarın sabah Safran-
onım <Yuııı Memleket po1taamcla) bolu'7a hareketi muhtemeldir. 

Bu sayıdaki yazılarla sayıfal~rını sıra
lamak mecmua hakkında ],afi bir fikir 
verecektir. 



[ Memleket Postası ] 
Aydın' da batz k:ık kurutma işleri 

AYDIN - Aydın sıtma mücadele Büyük köşk bataklıklarının ölçüsü 
mmtakası, mücadele mıntakası çerçeve - bitmiş kazıkları çakılmıştır. 
sindeki bataklıkların kurutulması ameli - Sökenin 15,000 dönüm büyüklüğünde
yesine program dairesinde hızla devam ki Ak~akaya gölünün de proje ve ptanlarr 
etmektedir. Temmuz başından beri mü- '>'aı ılmış kurutm ~ işi:ır başlanmış· ır. 
cadele emrine verilen fen memuru Sait Fen memuru şimdı Bayındır kaza~ırı
Bey, birçok bataklıkların ölçüsünü bitir- 'le k: büyük Karag()l bataklığının planla
miş, proje ve planlarını yapmış ve kazık rını yapıyor. Bunu bitirince Nazilli ya
larını çakmıştır. nındaki Kendilli azmağının planları ya-

Evelce kurutma ameliyesine başlandı- pılacak kurutulmasına başlanacaktır. 

ğını ya,ıdığım Karapınar nahiye merkezi Bunlardan sonra da m:ntaka çe-rçeve
civarındaki dört buçuk milyon dönümlük ıiİndeki daha birçok bataklıkların kuru
bir sahayı kaplıyan Kadıbeyli azmağının tutma işi ha.mlanan program mucibince 

kurutma ameliyesi bitmek üzeredir. Bu yapılacak ve yürütülecek. Dünün mirao;ı 

azmakta şimdiye kadar 1320 amele çalış- olan bu sıtma yuvası yerlerinde yakında 
mıştır. türk köyliisünün sabanı işliyecck yeşil 

Ortaklarla Gümüş Seniköy ara9ındaki b••:;.-tay ba~aklariyle bczenecektir. Sıtma 
1.600.000 metre murabbaı yer kaplıyan mücadele mmtakasının bu işte ne kadar 
bliyilk bataklıkla Koçarlı nahiyesindeki hızlı gittiğinin delili bir ay zarfında is -
293.000 metre murabbalık Bıyıklı, Bağ- tikşaf ve planlan yapılan bataklıkların 

arası nahiyesinde 1,100,000 metre murab- 2,420 hektometre olduğunu yazmak ye
baı yer kaplıyan Burunköy ve 210,000 ter sanırım. 

metre murabbaı toprağı örten Haydarlı Vilayetimiz çevresindeki 11 beledi 

bataklıklarının ve Haydarlıya. yapılacak yenin intihap işleri hızla yürüyor. Her 

köprilnün pHln ve projeleri yapılmıştır. yerde intihap encümenleri seçilmiş, def -
İncir bozumunda bu bataklıkların kurut-

terlerin tetkikine başlanmıştır. Bu hafta ma işine başlanacaktır. Bunlardan başka 
Koçarlı nahiyesindeki 150 dönümlük So 
buca batakhğmm da doldurma projesi 
yapılmıştır. 

içinde fırka yoklamalarına başlanacak . 

ayın on dokuzuna kadar sona erdirilecek

tir. 

Çorum'da Halkevi faaliyeti ve gerçl'k 
ÇORUM - Çorum halkevi tam bir 

faaliyet içinde ve çok samimi çalışmalar
la kendisine diifen işi yapmaktadır. Bil -
tiln gençlere ve halka kapısı açık olan 
halkevimize ne .zaman gidilse muhakkak 
o samimi muhitte çalışan ve çalışmakla 
beraber etrafa ne'e dağıtan gençlere rast
larsınız. 

Gazi yolundan ayrılmıyan ve onun 
tizerinde yürüyen Çorum'da gözle görülür 
ve elle tuttur bir inkişaf ve terakki var
'dır. Eski devirlerin kahve köşelerinde 

pine·kliyen genci bu2ün fikir ve vücudu-

KÜTAHYA 

ULUCAMl ARDINDAKİ MEZARLAR 
KALKIYOR 

Ulucami ardındaki Kimil Ef. medrese· 
ıiyle o yakınlardaki mezarlıkların kaldı
ularak orası meydan haline konulacaktır. 

- Kütahya • 

BURSA 

EHLİ HAYVAN SERGİSİ 

Sekizinci ehli hayvanlar sergisi 7 ey -
lCil cuma günü Atıcılardaki sergi yerinde 
açılmıştır. Açılış resminde vali muavini
m:.1 Edip Bey, diğer birçok memurlar ve 
kalabalık bir halk kiltlesi bulunmuştur. 

Sergiye !·iizlerce hayvan iştirak ettirilmiş 
ve hayvanlara 3000 liraya yakın muhtelif 
mükafat dağıtılmıştır. 

tSTİKLAL MEKTEBİNİN 
AÇILMA RESMİ 

İstiklal ilk mektebinin açılma resmi 
Bursa'nın düşmandan kurtuluşunun 12 in
ci yıldönümüne tesadüf eden 11 eylUl sah 
günü yapılmıştır. Açılış merasimi çok 
mükemmel olmuş, birçok memurlar ve ka
labalık bir halk kütlesi, halkevi bandosu 
merasime iştirak etmişlerdir. Bilahare 
ınektep gezilmiş ve davetlilere pasta ve 
limonata ikram edilmiştir. 

YILDIRIMDAN BİR ÇOBAN ÖLDÜ 

Evelki gün Karacabeyin Arız köyüne 
'ök gürültüsiyle karışık devamlı ve şid
'detli yağmurlar yağmıştır. Bu esnada köy 
civarında sığır hayvanlarını otlatmakta 
olan Halil İbrahim ile Ali oğlu İbrahim 
yağmurdan korunmak için büyük bir ağa
cın altına sığınmışlar ve bu ağaca yıldı
rım isabet ederek bunlardan Halil İbra· 
him derhal ölmüş ve diğer İbrahim ağır 

\Urette yaralanmıştır. 

- Bursa • 

BAi.. KESiR 

BİGADİÇ: DÖNÜŞ PANAYIRI 
Sındırgı panayırından sonra Bigadiç 

dönüş panayırı 20-9-934 perşembe günü 
Simav çayı kenarında vasi bir meydanda 
açılacaktır. Panayırda her cins hayvan 
ıatılacaktır. Halkın her türlü istirahati 
fçin iycap elen tedbirler ahnmı~ır. Pa. 
D"'Ytr beş gün <ievam edecektir. 

nu gürbüzleştiren sporda ve inkılap 

ocaklarında meşguldür. 

Çoruma yakın, Boğazköy'de yapılan 

Hitit asarı taharriyatı gençlerin alakası
nı uyandırmaktadır. Bu, asırlarca evelki 
medeniyet bakiyelerini yerinde görmek 
için oralara gidenler eksik olmuyor. 

Çorum'u diğer vilayetler sınırlarına 

bağlıyan yollar günden güne çoğalıyor. 
Bu ilerleyişi gördükçe büyük inkıtabımı
zın ve cümhuriyet hüklımetimizin mu
vaffakiyctine takdir ve hayranlık duy
mamak imkansızdır. 

ıZl\ltR 

LİMAN HAREKETLERİ 
Ağustoı ayı zarfında limanımıza ne 

kadar vapur uğradığını gösteren bir ra
por hazırlamıştır. Bu rapora göre; 45 
türk, 3 fransız, 15 İtalyan, 18 ingiliz, 4 al
man, 8 yunan, 2 Romanya, 5 rus, 1 Belçi· 
ka, 1 İsveç, 5 Felemenk, 4 yugoslav ve 1 
japon olmak üzere 104 vapur limanımıza 
uğramı~tır Bu vapurların mecmu tonu 
146,974 tür. Bundan başka aynı ay içinde 
82 yelkenli ve 72 motör de limanımıza uğ· 
rrmıştır. - Milli Birlik -

A~manya'da lise şekil 
ve gaye'eri 

Berlin: 31.8.1934 

Bu yazımda Almanya'daki muhtelif Ji. 

se şekillerinden ve takip ettikleri gaye -
terden bahsetmek istiyorum. 

Almanya'daki liselerin teşkilatı fran· 
sız liselerininkinden ve dolayısiyle bizim 
liselerimizden tamamiyle farklıdır. Bu 
ayrılık bilhassa derslerin taksimatında 

görülür. Dersler, bizde olduğu gibi, her 
lisede aynı nisbet dahilinde tedris edil
meyip muhtelif isimlerle anılan liselerde 
başka başka gayeler takip edilerek öfre
tilir .. 

Başlıca ve mühim lise şekilleri şunlar· 
dır: 

a - Humanistisches Eymnasium. 
b - Real Eymnasium, 
c - Ober Reat Schule. 
Bir de "Reform Eynasium,. ''Deutsche 

Ober Shule., gibi sayı ve ehemmiyetleri 
ilk üçüncülere nazaran mahdut olan lise
ler .. 

Liselerde tahsil müddeti umu.niyetle 
cokuz senedir: Ancak liseye d~vam et· 
mek istiyen talebenin daha eve) "Grun
dschule., de dört sene iptidai bir tahsil 
r,örmesi iycap eder ki bu suretle üniver
siteden evet yapılan tahsilin ihtısas mek
tebi olmayıp her meslek adamına yarıya
cak bilgiyi verirler,. kanaatinde bulunan
lar ho görmiyebilirler. Fakat bu hoş gör
meyi§ pek yerinde sayılamaz. Çünkil al
man liselerinde de çocuğa umumt maH\
mat verilir. Ancak bu, ne fuzuli ve ne de 
yorucudur. 

Bilhassa çocuğu, ileride işine yarıya -
cak vasıtalarla teçhiz etmeleri üzerinde 
durulması lizımgelen bir mevzudur .. 

RÜSTEM AHMET 

O .. yosun bağlamış beyninde ateşli ka
nımızdan sönük bir kıvılcım bile taşımı· 
yan donuk kafa, gönüllerde son beliren 
umut ışıklarını da söndürmiye uğraşıyor
du; yurdu yutmıya yeltenen vahşet dev· 
terinin ellerinde kukla olmuş hilafet tah
tını, daha doğrusu, üç günlük hayatını 

korumak gayretiyle kurluruyordu. O, şe
refini bir pula sa tzn "oysuz ve duy -
gusuzlarla ortaya bir hilafet ordusu 
çıkarmıştı. Dış düsmanlariyle çarpışan 

milli savaş aslanlarının önünde onun pa
r a ile tut •ılmuş bozguncuları da vardı. 

Biz. dört yanımızı çeviren düşman çem
berinin içinde, o zaman, gene umudumu
zu kesmemis. yurdun öz çocuklarını başı· 
na toplryan Başkumandana gönüllerimizi 
vermiştik. 

O kara giinlerde ben de kendimi avu
tuyor, büy ük zaferin ışıklarını şu mısra
larımla karşılıyordum: 

İLKBAHAR GET.lRKE:N .• 

Dün, üstümde yas bağlryan bulutlu, 
Gökler, bugün, dalga dalga yakutlu .. 
Meyus olma, ol, ey gönül, umutlu, 
Karanlrklar kalkar, şimdi, gün doğar: 

Tan yerinde al bayrağrn rengi var. 

Bir purtaran _yüz vardı, diin, ufukta; 
Öten baykuş sesleriydi boşlukta. 
O ses, sustu, uzaklaştı soğ11kta. 
Artrk bıı~ün gülümsiyor ilkbahar, 
Kuşlar bütün cıvıldıyor: "Müjde var., 

Bak süslemiş bahçeleri sümbüller, 
Ağaçlarda bcvM'. çicekler giiler .. 
Yarrn, açar karanfiller, lıep güller, 
.~en bülbüller şakır, susar figanlar; 
Böyle kalmaz, diner bütün hicranlar. 

Bıılutlar da bak açıyor pembe gül. 
Artık, yeter :ığıtlarrn. sen de gül, 
Bunca yr/drr hep ağ/adrn, ey gönül. 
Din.'iin, yeter, yükselttiğin feryatlar: 
Yaşlarrm bugün, silen bir el var. 

Öyle nntr.m kök salmış ki ruhuna 
Cihan gülse kar etmiyor hiç sana. 
Güliimsiyor 11mutlarrn, gülsen a. 
Uzaklardan ec;cn tatlı rüzgarlar, 
Ôten kuşlar diyor bugün: "Miijde var ... 
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Bu mısralarımı 5ö:yıfalarına alan biricik 
gazetemiz, tam dört ay on üç giln son -
ra (1 ), bizi resmt bir tebliğle çılgınlaş
+ırmıştı. 

O gün, talebeme, kinaye ve tariz bah
sini verecektim. Edebiyat tarihinde bir 
tek esi bulunamaz bir tariz, baştan başa 
bir şiir olan bu tebliğin bir parçası, coş
kun sevinçlerimiz arasında, dersimi de 
canlandırmış, ona eşsiz bir örnek vermiş
ti: 

•.• , "Eğer Yunan Kıralı da bugün, 
esirlerimiz arasında bulunmıyorsa, bu ta· 
ddarların c:iarı, esasen yalnız milletleri
nin saflarına iştirak etmek olduğundan 

muharebe meydanlarının felaketli günle
ıinde onların, saraylarından başka bir şey 
düşünmemek tabiatlarındandır.,, ••• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Bas kumandan 
Gazi Mustafa Kemal 

J:Su, mısraların alamıyacağı yüksek şiir. 
koskoca bir orduyu on dört günde eriten 
ilham kaynağının yıldırımlı bediası, o 
~ün yalnız dersime can vermekle kalma
mış. şu manzumenin de ruhunu saran bir 
heyecan olmuştu: 

HAİN HALİFEYE~ 

Bu sözlerrlen senin de almn yere in
meli, 

Yıkılmalı ba§rna sarayrnrn kubbesi. 
Bu, göklerden göklere dola.şan aslan 

sesi, 
Duyan bütün hainler yer altrna sinmeli. 

bu sözden senin 
kadar, 

On dört günde erimiş orduların kıralr, 
Belki onun içinde bu bozgundan acı 

Utanmasa yeri var 

var; 
Fakat senin yüreğin zsf erlerden yaralı. 

Bir devletin başrna geçmiş için ne acı, 
On almı§ ordusunun elinde tutsak ol

sun; 
Serilsin yaprak gibi yerlere tahtı, tacı, 
Hayatta şeref ona ebedi yasak olsun. 

(1) Tebliğ, gazetelerde tarihinden be~ 
gün sonra çıkmı§tı. 

---·-----·-1-~_C~LIJL 1934 SAl:_~ 

Bir Milletin yeniden do~uşu 
Kornelya gibi, Almanya da en büyük 

zenginliğini çocuklarında buluyor: kendi 
çocuklarında. 

Harptan evelki benzi soluk, gözlüklü 
ve bir imtihanda muvaffak olamayınca 

bazan intihara kadar giden alman çocuğu 
ne oldu? 

Bavyera'nın yaylalarında bulunan altı 
bin kişilik "Hitler gençlik kampı,, nd;ı 

bu tipin benzerine asla tesadüf etmezsi
niz. Vücutlan güneşten yanmı\i bir hal 
rJe banyo kıyafetiyle hunları oyun oynar 
yahut jimnastik yaparken gördüğünüz 

zaman istikbalin olimpiyat atletlerini 
gördüğünüzü zannedersiniz. Hiç bir mem 
lckette bu kadar sıhhatli , bu kadar zinde 
bir gençtik kütlesi bulamazsınız. Son za 
manlarcla Hitler gençlik teşkilatına dahil 
olan delikanlıların ve kızların sayısı 6 
milyona baliğ olduğuna göre bu kampta 
kiler, bütiin teşkilatın ancak binde biri 
ekmektir. Halbuki iki sene evel, bu teş -
kilata mensup olan gençler ancak 20 bin 
,,.işi idi. 

Naziliğin yalnız politika ile uğraştığı, 
n2zilerin yalnız yürüyüş yapmak, selam 
vermek ve ötekine berikine dayak atmak 
1:ı meşgul olduğunu düşünmek hatadır. 

Bugünkü Almanya, Bitler başta olduğu 
halde milli karakterlerini bir sistem dahi 
imde değiştirmektedir. Burada ferdi ih 
tiraslar, mevkiini birliğe ve daha kuvvet 
'i bir devlet ülküsüne bırakmıştır. 

"Kuvvetli ol! 

rinde şu kelimelerin kazılmıı olduğunıl 

görüyorsunuz: 
Kan ve namus! 
Bütün bu harel<etin içinde daha bil t 

yük bir budun (millet) olmak savaşını~ 
yiirüdüğünü farkediyorsunuz. Bu kam~ 
tarda çocuklara verilen konferanslar, sıı 

reti mahsusada hiç bir yabancı memleket 
aleyhine tevcih edilmiş değildir. Bunlaı' 
da alman mazisinin şerefli günleriylf 
övünülüyor. Açıktan açığa söylenmeme~ 
le beraber, :zımnen hepsinin müşterek ka• 
naati şudur: 

Almanya, bugünkü mevkiine askeri 

üstünlüğü sayesinde çıktı; yarınki yillıl 

sek mevkii ise milli kuvveti saye!!indd 

olacaktır. 

Bir gün bir hntip nutuk söylerken dl 
yordu ki: 

"Bir çok şeyler kaybolur. Gençlik gt 

çer; zenginlik biter. Fakat asla ölmiyed 

şey, ölmüş arkadaşların kahramanca ha• 

reketleridir. 

Siz, alman olarak doğdunuz, birer mıl 

harip olarak ölmelisiniz. Birer kahraman 

olarak ölmelisiniz. Nazi ihtilali uğrun• 

da ölenlerin hatırasını daima anınız!., 

Her kampta bir çok bayraklar dalga· 

!anıyor ve bölüklerin birer muzikası var 

dır. 

Bu şümullü propaganda'nın ve genrtl 

"Yurduna d.1ha iyi hizmet edebilmek ğe vatanseverlik ruhu aşılanmasının ne• 
için kafam ve vücudunu inkişaf ettir!,, 

Bunlar, nazi liderlerinin memleket 
~ençliği üzerinde yaptıkları mlitemadi 
telkinlerin hulasasıdır. 

Bu sonbahar mevsiminde mekteplerde 
yalnız beş gün ders okutulacak, cumar · 
tPsi günleri Hitler gençlik hareketlerine 
h:ısredilecek, pazar günleri ise aile ara· 
sında geçirilmeğe bırakılacaktır. 

Müesseselerinde 18 yn~ına kadar olan 
müstahdeminin de cumartesi günleri ser
hest bırakmaları hususunda patronlara 
tnzyik yapılmaktadır. 

Gelecek yaz mevsiminde memleketin 
t:ı.ksim olunduğu 22 gençlik mıntakasın 
1a böyle kamplar açılacaktır. 

Bu kamplarda alman karakterinin muk 
tezası olan sıkı bir disiplin varsa da ha
yat hiç de askeri değildir. Yalnız çocuk 
tara verilen kitaplarda yürüyüş, korun -
ma, siper kazma ve bir miktar da silahla 
er.daht usulleri öğretilmektedir. 

Liderlerin hemen hepsi, yirmi yaşın
da gençlerdir. Bunların içki, yahut si -
gara içmesine müsaade olunmaz. 

Bütün bu teşkilat mensuplarının gön 
Hinde yanan arzu, vücutları esrnerleş -
rniş taburlar içinde kimin yarınki Alman 
"a'ya baş olacağını öğrenmektir. 

Parti politikası değil, vatanseverlik 
bunların prensipidir ... Bu öyle bir vatan 
duygusudur ki gelecek alman budununu 
(mittetini) fevkalade metin bir budun 
fmitıet) yapacaktır .. 

Kampın bir tarafında büyük ve siyah 
l:ir zemin üzerinde şu yazı yazılıdır : 

"Biz Almanya uğrunda ölmek için 
·loğdıık! .. 

Elektrik tertibatı sayesinde, karanlık 
lar kinde de bu kelimeler parlar. 

Bu suretle 6 bin gencin dimağında bu 

duygu her gün ve her gece yer etmek -
tedir. 

Almanya için ölmek 1 Bu duygu, bü · 
tün bu genelerin gönHinde yüksek bir yer 
h:tuyor. Bütün genç kütleleri, bu duy -
gu ile hareket etmektedir. 

Her "Bitler genci., nin kemerinde bir 
biçak takılıdır. Bunlar, bütün dünya iz
cilerinin taşıdığı kamp çakılarını andırır. 
Fakat kınından çrkardrğınız zaman üze · 

Ey yurdunun kurtuluş yollarma taş 
koyan. 

Yükseliş karuıdrnı kırmak istiyen hain, 
Tanımıyor memleket bugün ne taht ne 

sultan, 
Tacınız, tahtımzla hepiniz yere geçin! 

tiycesi ne olacaktır? 

(Vard Prays - Deyli Meyl) 

lngiltere'ye bir 
siyaset lazım! 

11 eyliıl tarihli Deyli Meyi gazetesi 
şu başmakaleyi yazıyor: 

İngiltere'nin, başka bir milletin değil 
de kendi kendisinin menfaatini görür hn· 
rid bir siyaset takip etmeğe başlaması 

zamanı gelmiştir. Bir siyaset, bugünün 
şeniyetleriyle sıkı sıkı temas eder bir si• 
yaset olmalıdır. Dün budunlar (milletler) 
cemiyetinde harp ihtimallerinden ve bu • 
na karşı alınması gereken tedbirlerdeı1 

bahsedilmesi, İngiltcre'nin Avrupa'da!:i 
karmakarışık işlerden elini, eteğini çek• 
mesi zaruretini bir kat daha kat'ileştir" 
miştir. 

Hükumet, Belçika'ya karşı olan teah" 
hütlerini bir daha gözden geçirmiştir. 

Üç asırdanbcri harici siyasetimizin esa• 
sı, küçük memleketlerin İngiltere'ye kar• 
şı bahri bir üs olarak kullanılmasına mat 
ni olmak olmuştur. 

Artık bu tabiye ve siyasetin zamanı 

geçmi§tir; zira biltün Belçika'yı 20 daki" 
kada geçen süratli bir tayyare için deni• 
ziaşarak İngiltere'ye varabilmesi için dt 
yarım saat kafi gelir. 

1839 senesinde aktedilip Belçika'nı~ 

bitaraflığını temini istihdaf eden muahe" 
de 1919 - 1920 senesinde aktedilen Ver" 
say muahedesiyle bertaraf olduğu balM 
Lokarno misakında İngiltere gene Ve'<" 
say hudutlarının muhafazasını tekeffill 
etmistir. Bu suretle zamane harplarınıfl 
biç de iycap ettiremiyeceği bir tedbir• 
'1aş vurulmuştur. 

Sulh, bizim en yüksek menfaatimiz ol• 
duğu için ancak biz, diplomasi tarikiyle 
halledebileceğimiz ihtilaflara karışmalı• 
yız. Fakat bu miidahaleyi birçok dille~l~ 
konuşan Cenevre'den üzerimize yükledı~ 
mecburi paktlar dolayısiyle filiyat halir1" 
de yapamayız. 

Sar ve Avusturya, Avrupa'nın teblikf 
merkezleri haline gelmiştir ve Cenevre'' 
de söylenilen sözlere göre İngiltere ~~ 
iki tehlikeye de burnunu sokacak . gıb 
görünüyor. 

İngiliz milletinin bu iki toprak par•, 
ec"lsiyle de alaka ve münasebeti yoktıl~ 
Bunların ikisi de almandır. Avustur)'• 
1866 senesine kadar alman konfederasY~ 
ııuna dahildi. Sar ise bin senedenberi 31' 

mandır. c 
İngiltere'nin sarih bir harict siyaset 

. ne 
örü/mü~ güneşten bir taç takibine başlaması ve Cenevre'de cı?. i 

Bugün, bize baş oltJn yüce yalavaç gibi 
Türkün büyük oğliyle yükseldi göğe 

hilal. 
Yıldızlarla 

gibi, eı;eri gösterenlere her milletin sevg?s;~ .. 
Parlıy<>t Gazi Mustafa Ke- keneli memleketine inhisar ettirmesı t 

f'. d H"'kAmet sa mal. zumunu anlatması 1.ıztm ır. u u . 
1 
e 
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Ba~ımızda 



18 EYLO:C 1934 SALI 

YENl ALMAN ot: vız AH ~,. MI 
VE T0'1.':IYE. 

Almanya'ya ithal cC: ılecek malların 

hususi müsaadeye t ..ı bi tutulmlsı hakkın· 
daki yeni alman döviz ahkamı Türkiye 
- Almanya kl iring anlaşması dolayısile 
memleketimiz menşeli mali.ıra tatbik 

edilmiyecektir. 

BULGARlSTAN'IN HUBUBAT 
VAZIYETl 1 Yl DECi LDIR. 

Ziraat ınczaretinin verdigi malümata 
göre bu seneki hububat ekim sahası 18.63 

milyon dekar olup muhtelif cinslere aşa
ğıdaki miktarlar isabet etmektedir: 

'1 

nı >= ... ,,,. .o 
c: ] ~ 

ı:: ..., u '1 

HAKiMiYETi MiLLiYE SAYIFA S 

~:::~::m:~:·~:::ı (Resimle dünya haberle~i] 
i<Oltcnin ancak yarısını bulmaktadır. Zi-

t t . · t bı ·~ · .. 1 k Silahlanma işi dünyayı önüne geçilme.: 
ı Qa ne.ıare ının e ıgıne gore a ı;ıaca 
nahsul dahili ihtiyaca tamamen kifayet bir illet gibi sardıkça, ordular tayyarele-
de-cek ise de ihracat için pek az miktar r•ni durmadan çoğalttıkça bu, havadan 

calacaktır. korunma davasının, her fırsat ve vesile 
ile hatırlanmasını zaruri kılıyor. 

ALMANYA MISIR İTHALİNE Şimdiye kadar, hava silahını ve hava-
MÜSAADE EDiYOR. ~an gelecek tehlikeyi layık olduğu veç-

Almanya döviz dairesinin hububat it- hile hesaba katmamış milletlerin de, son 
hali hakkındaki umumi kararı mısır it· silahlanma yarışından !;Onra, canlılık gös
haHitına da teşmil olunmuştur. termek mecburiyetinde kaldıklarını görU 

Almanya hububat, yemlik, zahire, ve yoruz. 
sair zirai mahsulat idare ve tevzi ofisi Havadan korunmayı bugüne kadar ih
tarafından mmr ithali için verilecek maJ etmiş olanların, bu hareketlerini hak 
olan vesikaların ibrazı mukabilinde mün- iT gösterecek bir sebep bulabilmeleri 
ferit döviz müsaadesi ita e·dilecektir. mümkün olmamakla beraber ve hiç bir 

BULGAR YAŞ ÜZÜM iHRACA Ti 
iş yapamadan boş durmanın "ileriyi göre
memek ve bilgisizlik,, ten ileri geldiğini 
!.Öylemekte hiç güçlük yoktur. Tehlikeye 

1 .. 9. 934 tarihine kadar Bulgaristan'· lcsrşr hal'rrlanmak bakımından hiç bir ha-
dan ıhraç olun~uş olan üzüm miktarı reket varatamıvan memleketlerde vazife -
297 vagona balığ olmuştur Bir taraftan · b" ·b· • · ·· · b k . . • vı ırı ınnın uzerıne atan ve aş asmın 

da erık ıhracatma devam olunmaktadır. cahı1ma!11nt bckliyen bir ruhun hakim ol-

DÜNYA BUCDA Y MAHSULÜ. 
c1uğu besbe11idir. 

·1 
' ~ 

' 
• 

1898 senesinden beri ortada .arülmemit olan bu milli eski harp bayrakları fili. 
pin istild&lini kazandıktan sonra ilk defa meydana çıkanlmıt ve büyük milli ş1111 
lildere iftirak ettirilmittir. Filipin arbk 1898 seneaindenberi hararetle devam "' liil 
istiklil mücadelesini~ mükifatmı kazan • mıı bulunuyor. 

oı.. "'...:.: .. .ı::e 
>. nı -;:: • ,q • ... A b vd 

- .!ıC ı1ı - ..:.ı tı.o .. vrupa ug ay rekoltesinin tahmin -·a ~ ;ı ·e ~ ~ ~ den daha iyi olacağı haberleri tahakkuk 

Halbuki. biiyük kücük, kadın erkek, 
amir memur farkebneden gelen hava teh
Jike~ine karşıkoymak umumi bir hareket, 
milletçe elbirliği ister. Milletler, beledi
yeleri, idarei hususiyeleri, her türlü ce
miyetlerinin meydana getirdiği kül ile hU 
k{\metlerinin nezareti altında tedbir al
nıakta biribirleriyle yarıştadırlar. Bu ha
reketler bize. anonim bir iş ve hizmet kar 
sısında bulunduğumuzu açıkça ispat ede 
bilir. 

Müstakil Filipia hü 
kümet~ Amerika 

birlqik devletleri 

ordusuna tne1Uup 

bir takım muallim• 

leri hizmetine .ı " 
mııtır. Yeni Filipin 
ordusunu bu mu• 

allimler yetiıtire • 
cektir Reamimiıs 

B ğda 12.33 11.05 89 
u Y etmektedir. Son tahminlere nazaran vazi-

~rışık zahire 0.86 0.90 104 yet şöyledir.: 
Arpa 2.ı4 l.7o 76 1934-35 1933-34 

Yulaf ı.23 o.73 59 (1000 Quart itibarile) (1000 Quart itibarile 
Olgunlaşmağa başladığı zamanda fe • Avrupa 294.295 356.611 

na havalardan çok müteessir olan mahsul Amerika 134.0fi.3 143.667 
geçen seneye nazaran 3.9 milyon kental (Şimali ve 
kadar noksan olacaktır. Bu azalış bütün cenubi) 

milli ıenJ,ilden it • 
tirak eden amerib 
lı muallimi.den 

bir kıammı cöstsi
yor. 

hububat cinslecine hemen müsavi bir nis- Asya 57.544 59.053 Bir gelecek harbı, karşı tarafa ha0eı 

vermeden bir hava hücumiyle, baskınla 

başlıyacaktır deniyor. Demek oluyor ki, 

yabancı tayyarelerin her gün geleceğini 

hesaba liatmak ve bu gelişi her an • evel

dc·n hazırlanmış vasıtalarla - haber alıp 

halka bildirmek ve bu maksatla lCullanıla

cak vasıtaları halka öğretmek bir mecbu
riyettir. 

bette isabet eylemektedir. Fakat en bü - Afrika 17.084 

yük düşkünlük arpada görülmektedir. !Avusturalya ve 
Ve geçen sene 3.5 milyon kental olan re. yeni Zeland 18.240 

14.921 

22.974 

Morokastl yangını tahkikatı mıyaıı çocuk, kadın, ihtiyar, malul on bin- latı ile barba devam imkanını elde etmek. 
terce, yUzbinlerce insanın §ehirden çıka- Hükumet dairelerinin, halk gibi, köy· 

rılması ihtiyaç anında hemen başarılabi- !ere ve dağlara çekileceği ve oralarda ça• 

lecek basit bir it sayılabilir mi?.. I:şmağa mecbur olacağı kanaati umumi O• 

Nevyork, 12 eyli'ıl - Morokastl vapu
runun şef makinisti M. Eben Abot tahki
kat komisyonuna verdiği beyanatta "bü
tün yolcuları kurtarmrya vakit vardı,. de
miştir. 

Bu facia, son rakamlara göre 135 kişi

nin hayatına malolmuştur. M. Abot yan
gının zuhurundan yarım saat sonra ve 
}'olculardan bir kısmı alevler içinde iken 
ıandalına 32 tayfa ve yalnız iki yolcu ile 
beraber binmi~ olduğunu itiraf etmiştir. 

Tahkikat, tahlisiye sandallarından hiç 
olmazsa, bir tanesinin yalnız tayfalardan 
mürekkep bir kafile ile sahile yanaşmış 
olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Vapurun ikinci radyo telgraf memuru 
M. Jorj Alanga. kendi beyanatiyle radyo 
telgraf şefi M. Jorj Rogers'in sözleri a
rasındaki tezattan dolayı tahkikat komis
Yonu karariyle tevkif edilmiştir. 

Bir zabit telsizle imdat işaretinin çok 
teç verilmiş olduğunu söylemiştir. Komis 
Yon Morokastl vapurunun imdat işareti
ni vermeden evet yoldan geçen ve gemide 
Yangm alameti gören vaburların istiza
hına maruz kalıp kalmamış olduğu keyfi
)etini tahkik etmiştir. Komisyon, yarın, 

gazetecilere yangının gece 12.45 te çıktı
ğını ve ilk imdat işaretinin saat 3.25 te 
\'erildiğini söylemiş olan bir yolcuyu din
liyecektir. 

H? ~ ·r.:ıiveti r.tillire'nin romanı: 3 

-
insanlığın 

Komisyon yolcular arasında ilk şahit
leri dinlemiştir ve bunlar yolcuların du
man ve alevden dolayı kamaralarından 

kaçmak mecburiyetinde kaldıkları zaman 
husule gelen dehşet sahnelerini anlatmış
lardır. Onların beyanatına göre ateş bü

yüyünce gemide intizamsızlık hakim ol
muş, zabitler karmakarışık bir şekilde 
öteye beriye koşuşmuşlar, ve mürettebat, 
yolculan alevler içinde terkederck tahlisi
ye sandallarına hücum etmişlerdir. 

Şef makinist makine dairesine inme
miş ve yangın tulumbalarının işlemesine 
nezaret etmemiş olduğunu söylemiştir. 

Zabitler mürettebatın emir almamış 
olduklarım itiraf etmişler fakat herkes 
vazifesini kendiliğinden yaptığı için emir 
vermenin Huumsuduğuna işaret etmiş
lerdir. 

Şimdiye liadar tahkikat neticesinde el-

Son günlerde Brüksel'de yapılan bir 

manevra bu haber meselesinin ehemmiye

tini pek güzel göstermi§tir. Amerika'da 

Halkı düşmanın bombasından, zehirli tarak her yerde ve herkeste hakim bulu• 

gazından kurtaralım derken açlık ve has- nuyor. Eski devirlerde harp muayyen hu· 

tahğın eline bırakmak yahut şehir kapı- dutlar içinde cereyan eder; ordular ve 

geçen 'Sene yapılmış olan bUylik hava ma- sında sürli halinde öldürtmek herhalde erkanıharbiyeler atlarına, otomobillerine 
ncvralarında, eyi muhabere vasıtaları kul istenen ve beklenen bir netice değildir. biner, çekilir, cephelere giderlerdi. Bu .. 

lanıldığı için, yüzlerce kilometre öteler- Şu halde, evelden hazırlık, peşinden plan gün bunlar, haklarını korudukları, dayan .. 

den vasati olarak 2,7-3,3 dakika içinde düş ve hesap kati bir :zarurettir. dıkları milletin, halkın emniyetini temin 

man tayyarelerinin gelişi haberini almak Gerek haber alma ve verme gerek mecburiyetiyle bağlı bulunuyorlar. 

mümkün olmuştur. Bu haber alma işine şehri boşaltma, gerek şehirlerin muhtelif Bu vaziyet bize gösterebilir ki, artıli 
çok büyük ehemmiyetler vermek zarure- yollardan korunması .... hazırlıkları için havadan korunma, halkın anonim bir işi 

tinde bulunan İngilterc'de yapılan hava birçok para sarfedileceği zannedilmeme- olmakla beraber erkanıharbiyelerin yakın 
lidir. ı manevralan da meselenin değerini bir da- dan kovalamağa mecbur oldukları, ger 

ha ispata yaramıştır. Bu parasız alınacak birçok tedbirler- bırakılmasına razı olamıyacakları mühlnı 
Kısa zamanlar içine sıkıştırılabilecek le emniyet temininin mümkün olduğu he- bir kuvvet kaynağı olmuştur. 

bir muhabere takatini elde edebilmek için saplanılmak ve öğrenilmek gerektir. Hal- Bizim kanaatimize göre, havadan k04 

de edilen biribirine zıt delillerle kati bir veısıtalanmak, alışmak, tecrübe sahibi ol- km, doğrudan doğruya kendi canını ve runma, ordu, donanma ve hava kuvvetle

hüküm vermek henüz mümkün olmaması- mak şarttır. İşte, her gün gazetelerde o- malını alakadar eden bu işte Hizımgelcn riyle aynı ayarda bir milli müdafaa sila .. 

na rağmen New-York Daily News gaze- kuduğumuz hava ınanevralarmın bir mil- maddi ve manevi yardımı yapması kadar hıdır ve bundan dolayı da ihmali lratiyen 

tesinin "yolcuları ateş ve suyun istilası- him sebebi de bu alışkanlığı kazanmak ve tabii hiç bir şey olamaz. Elverir ki teh· imkSnsız bir kıymet almaktadır. 
na terkederek tahlisiye sandallarına koş- vasıtaların noksanlarını tamamlamak mak lıke ve buna karşı korunma mecburiyeti Gene bizim kanaatimize göre, hava• 

muş ve canlarını kurtarmıya bakmış olan sadına bağlanabilir. eyice anlatılmış olsun. Korunma işinde dnn korunma tedbirlerini almış bir mil• 
·· tt b H t h kk k ettigw · 1 k dava ba~ı, şu olacaktır: Halkı hava tazyi- ı lh · lt ı · k murc e atın ve zabitlerin utanılacak ha- arp a a u ı zaman yapı aca :s et su u emnıyet a ına a mış yanı or• 

re ketinden,, bahsetmesi Amerika efkarı en baş bir işin, en müessir korunma ted- kinden korumak ve şehirlerin dışına çe- kunç olan modern muharebe sistemini 81 .. 
umumiyesini rencide etmiştir. birinin de şehirleri boşaltmak olduğu gö- kilmiş bir halk ile, gene dağ başında ça- dürmüı olmaktadır. 

L'ENTRANSİJ AN rülüyor. Fakat umumi bayatta vazifesi ol hşmağa mecbur olan bir hükQmet teşki- ŞAKIR HAZIM 

Tefrika: 96 

b ali. 
Merkez komitesi talimat vermiyordu. Evli arkadaşlar, 

karılariyle çocuklarım kaçırabilmek için hemen kaçmışlardı. 

'4ndT• Malro 

İleri doğ-ru yürümesine devam etti. U sturupanm acısını hala 
duymakta ve güçlükle nefes almakta idi. Kabil olduğu ka -
dar hızlı jisor'un evine koştu. 

Hammerlih dışarı çıkar çıkmaz kulağına tüfek sesleri 
geldi, fakat her şeyden evel kadınla çocuğu bir tarafa sakla
mak lazımdı. Sisler arasından iki zırhlı kamyonla Şankay -
şek askerleriyle dolu kamyonların geçtiğini gördü. Uzaklar
da hep yaylım ateş oluyor, yakınlarda da öyle ... 

İki cümhuriyet caddesinde de, dükkanınm köşe teşkil et
tiği yolda da asker yoktu. Hayır: oralarda asker kalmamış· 
tı. Mağazanın kapısı açıktı. Hemen koştu. Hemen her taraf
ta, kırık plak parçaları arasında, yer yer kan pıhtıları vardı. 
Dükkan, bir sipermiş gibi, el bombalariyle "temizlenmişti,,. 
Kadın, göğsü yaralar içinde, para gişesinin kenarına adeta 
çömelmiş gibi, yığılıvermişti. Bir köşede bir çocuk kolu var
dı ve vücuttan böylece ayrılmış olan el daha küçük görünü
yordu. Hammerlih kendi kendine: "bari ölmüş olsalardr9,, 

dedi. En çok korktuğu çaresiz seyredeceği ölüm hali idi. 
Ayağının altında, yerin yıvışıkhğım hissetti. "Onların ka -
m.,, Gözlerini kırpmadan bakıyor ve kımıldamağa cesaret 
edemiyerek olduğu yere mıhlanmış gibi duruyordu ... Niha
yet çocuğun cesedini kapının arkasında buldu. Uzaklarda iki 
bomba patladı. Etrafa dağılmış olan kanın kokusundan başı 
dönmüş, ancak soluk alıyordu. ''Bunları gömmek meselesi 
yok ... ,, Kapıyı kilitleyip önüne geçti. "Eğer gelirler ve beni 
tanırlarsa öldüğüm gündür.,. Fakat bir türlü adımını atamı
yordu. 

yıtsızlık duyuyordu; hani hastalıklardan ve başa inen dar 4 

bel erden sonra duyulan kayıtsızlık ... Hiç bir acı onu şaşır.: 
tamazdı: netiyce iytibariyle denilebilirdi ki bu sefer talitl 
ona iyi bir oyun oynamıştı. Ölüm de onu şaşırtmamakta idil 
ölüm de hayata pekala müsavi idi. Onun beynini altüst eden 
şey bu kapının ardında, akan kan kadar da ıstırap çekilmiı 
olması idi. Bununla beraber, talih onun elinden varını yoğu.ı 
nu alarak ıstıraptan da kurtarmıştı. 

Geceyarısı 

Şankayşek'e bomba atıldığını haber alır almaz Hammcr
lıh hemen maliımat almağa koşmuştu. Ona ceneralın öl -
düğünü ve öldürenin de kaçtığını söylemişlerdi. Fakat ter
gine dönmüş motör örtüsü parçalanmış otomobilin altında 
Çen'in küçülmüş ve kanlı, sisten ıslanmış, bir neferin bekle
O'ıekte olduğu leşini görmüş, ceneralm da bomba atıldığı 
~aman otomobilde olmadığını neferden öğrenmişti. Çen'e 
t'linde yer vermemiş olmasını - manasızyere - ölümiinü 
intaç eden bir vesiyle sanmıştı. Hemen mahallesindeki ko -
tlıünist merkezine koşmuş, orada boşu boşuna münakaşa He 
bir saat geçirmişti. Bir arkadaş içeri girmişti. 

- Şapey'deki dokumacılar birliği Şankayşek askerleri 
'arafından kapatıldı. 

- Arkadaşlar karşı koymadılar mı? 
- Bütün iytiraz edenler hemen kurşuna dizildiler. Şa -

lley'de ileri gelen fırkacıları da kurşuna diziyorlar ve evleri
~~ de ateşe veriyorlar. Şehir hükumeti dağıtıldL Birlikler 

":tt1hyor. Istırap çektiğini biliyor, fakat bu ıstırapta biraz da ka -

Tekrar içeri girip kapıyı kilitledi. Bitkinliğine, ensesine 
yemiş gibi olduğu bu köteğe rağmen kurtulmuş olmanın acı, 
ağır, derin zevkini duymaktan kendini alamıyordu. Bu zev• 
kin, toprak altından akan bir nehir gibi homurdandığını, 
dehşet ve hazla kendi içinde duyuyordu. Cesetler orada idL 
Yere yapışan ayaklarını onların kam böyle yapıştırıyordu, 
Hiç bir katil bunlar kadar man~sız olamazdı - hele hasta 
çocuğun ölümü: ona kadının ölümünden de mazlumca bir 
şey gibi geliyordu. Fakat Hammerlih artık eski kudrets\3 
adam değildi. Artık o da öldürebilirdi. Ona birdenbire ma • 
lum olmuştu ki insanlar arasında tek temas şekli yalnız ha• 
yat değildir; hatta bu temas şeklinin en iyisi de hayat de• 
ğildir. 

Ayağının yere yapışmakta olduğunu bir kere daha duy• 
du ve sarsıldı: adaleler dimağa t&bi olmuyorlardı. Fakaı 
kuvvetli bir heyecan zihnini karmakanŞık ediyordu. Bu 
şimdiye kadar bilmemiş olduğu bir heyecandı. Bu korkunç 
sarhoşluğa kendini tam bir teslimiyetle bırakıyordu. "İns"n 
seve seve öldürebilir, Allahım. insan seve seve öldürebili: ı .. 



S YlFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 18 EYLÜL 1934 SALI 

T~RKiYE 

llRAAT 
ı 1 As. Fb. U. Md Sa. Al. komisyonu ilanları 1 Kiralık 

BANKA51 

Sanköşk karşısında Mecdi 
Beyin evinde biri büyük biri 
küçük iki daire kiralıktır. 
Bekçiye müracaat. 

s---4026 

Kiralık daire 
Çoçuk sarayı caddesi N o. 

136 numaralı apartımanm bi -
cinci katı yani şapka atelysi 
"iç oda banyo havagazı suyu 
nevcuttur. Talip olan apar 
nağazasına müracaat ediniz. 

8-3949 

DIŞ llEKIMI . 
Cavit Kurto~lu 

f stanbul ve Paris dişçi mektep . 
erinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427 

Tophanede İstanhu) Le -
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
İJanları. 

Harbiye mektebine bağlı kı 
t~c..tm hayvanatı için 420,000 
kılo kuru otu 3-10-934 çarşam
ba günü saat 14 te kapalı zarf 
la alınacaktır. Sartnamesini . 
l{Öreceklerin her gün ve talip i 
lerin belli saatten evel teklif

.--~·~ lerini Tophanede satmalma 
komisvonuna vermeleri. 

(288) (5537) 8-- 3930 

iLAN 
Harbiye mektebine bağlı 

kıtaatm hayvanatı için 342000 
kilo saman 20-9-934 perşembe ı 

•• •• 1 
'{Unu saat 14,30 da kapalı zarfı 
la alınacaktır. Şartnamesini 
~öreceklerin her gün ve talip
lerin belli saatten evel teklifi e 
rinin Tophanede Satınalma 

~-~---------------------------------- komisyonuna vermeleri. 

1
-------------------- şembe günü saat 15 tedir. ilan (249) (5162) 7-3665 
M. M. V. Sabn Alma Komisyonu ilan lan olunur. (2585) 8-4o5s 

ti.AN. KOCAELİ ASLİYE HU-
İLAN İLAN İstanbul Levazım amirliği- KUK MAHKEMESİNDEN: 

ğine bağlı kıtaat için 80 ton İzmitin Rahmiye köyünde 
sığır etinin 7 teşrinievel 934 mukim Veli oğlu Rıza tara -
pazar günü saat 14,30 da ka - fından kansı Halime aleyhi -
palı zarfla alınacağı ilan olu- ne ikame olunan dava üzeri -

F.ırka ihtiyacı olan 30 bin 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
m&nakasaya konulmuştur. t · 
halesi 22. 9. 934 cumartesi gü
nil saat 9 da yapılacaktır. Ta· 
lioterin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve mtinakasaya 
iıtirak için de münakasa günü 
saatmdan evet teklif ve temi
natlari yle İstanbulda Selimiye 
de fırka satın alma komisyonu 
na milracaatlan (2326) 

8-3730 

Yozgattaki kıtalarm ihtiya
cı için 25.000 kilo arpa, 7500 
kilo sade yağı tekrar münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
24-9-934 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de münakasa günü saatin
den evet teminatlariyle Yoz-
gat'ta alay satın alma komis
yonuna müracaatları. (2496) 

8-3937 
İLAN 

• İLAN İki bin adet efrat binek eye-
'! erit, mamulatından muh- rlnin kapah zarfında teklif edi

telıf ~b atta soba kapalı .zarf- len fiatlar gali görüldüğünden 
la mlinakasaya konulmuştur. bu defa pazarlığa dökülmüş
İ~alesi -~ te~rinievel 1~34 t.~r~: tür. İhalesi 25-9-934 sah günü 
hıne musadıf pazartesı gu~u saat onbirdedir. Taliplerin ev
~t 11 de yapılacak!~· Talıp saf ve şartnameler ile nümu -
·~~n ~,::ırtna~: ve num~.nele- neyi görmek üzere her gün 
rı~ gormek ~ze.re her gun ve öğleden sonra ve pazarlığa iş
°."unJ.\kasaya ıştır~~ edecek~e- tirak edeceklerin de M. M. V. 
nn de muayyen gunde saatın- satmalma komisyonuna müra
den evel teklif ve teminatla- caatlan 
riyle komisyonumuza müra- C2565) 8-4046 
caatlan. (2470) 8-3916 İLAN 

iLAN. 
İzmir Reşadiye'de iniş iske

lesi insaatı kapalı zarfla yap
trn1acaktır. Sartnamesini gör
mek istiyenl~rin her gün mü
naka;:;asma iştirak edecekte· 
rln 27-9-934 pt!rşembe günü sa 
at 10,5 ta teminatlariyle bir
likte M . M. V. satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
__ (,2344) 8-3764 

-İLAN 
Kırıkkale askeri sanatlar 

mektepleri ihtiyacı için açık 
pazarlıkla alınacak 105 ton 
kok kömürünün 19. 9. 934 tari 
hine müsadif çarşamba günü 
saat 15 - 16 arasında münaka
sası yapılacağından taliplerin 

· yevmi mezkO.rda yüzde 7,5 te
minatı muvakkate akçesiyle 
mekte"> komisyonuna müraca-
a .. •~n (~571 ~ ~ 4035 

Kınkkale'de askeri sanatlar 
mektebinde mevcut 179 adet 
müceddet kaput ve 160 adet 
müstamel kaput ve 48 takım 
~üceddet elbise bir pantalon 
bır caket ve 65 takım müsta
mel elbiseye müzayede günü 
taliplerin verdikleri fiatlar 
muvafık görülmediğinden mü 
zayede 22-9-934 cumartesi gü
nü saat 17 ye talik edilmiştir. 
İsteklilerin o/0 7,5 teminatla
riyle tayin olunan gün ve sa
atte mektepte müteşekkil Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatlarr 
ilan olunur. (2588) 8-4058 

İLAN. 
Konya merkez kıtaatı hay

vanatı için pazarlığa dökülen 
990 bin kilo arpanın pazarlı
~ında verilen 3 kuruş 24 san
tim tekrar pahalı görülmüştür 
· ... t~ar paurhğ'ı 20-9-934 oer-

nur. (2586) 8-4056 ne mezburenin iki sene mu • 
İLAN kaddem Sırbistana gittiği ve 

Konya merkez kıtaatmm oradaki ikametgahının meç -
ihtiyacı için kapalı zarf sure- hul bulunduğu yapılan tahki 
tiyle münakasaya konan ve kattan anlaşılmış olmasına 
15-9-934 saat 14 te münakasa- mebni hakkında ilanen teb -
sı yapılacak olan 350 ton kok liğat iyfasına ve dava ar -
kömürünün münakasa günü zuhalinin bir nüshasmm di
K. O. K. emrile bir hafta son- vanhaneye talikma ve talı -
ra 22-9-934 saat 14 de talik kikat olarak tayin olu -
edilmiş olduğu ilan olunur. nan 18. 9. 934 tarihine müsa-

(2587) 8-4057 dif salı günü saat 10 da mah-
tLA N kemede bulunması ve dava ar-

Hava kıtaatmm Diyarbekir
de bulunan baraka ve hangar
larının sökülüp aher bir ma
halle nakli isinden sarfınazar 
edilmistir. (2.190) 8-4059 

ANKARA BİRİNCİ SULH HU
KUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Ankara Ziraat Bankası umum 
muhasebe teftiş memurlarından 

Ferit Beye: 
Müddei Hariciye Vekaleti me

murlanndan Lfttfi Kadri Bey refi
kası Meliha Hanım Vekili Avukat 
Emin Halim Bey tarafından Anka
ra birinci sulh hukuk mahkemesin
de açmış olduğu tehiri icra hakkın
daki muhakeme sırasında: 

Müddei tarafından namınıza çı
karılan davetiye üzerine mahkeme
de hazır bulunmadığınız gibi müba
şirin meşruhatından da adresinizi 
değiştirmiş olduğunu anlaşılmasına 

ve mUddei bu kere ilanen tehliğat 

icrasını istemesi üzerine mahkeme
ce de hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi mu
cibince bir ay müddetle ilanen teb
ligat icra!4ına karar verilmiş oldu
ğundan bermucibi karar muhake
me günil olan 20-10-934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat g,30 
da Ankara birinci sulh hukuk mah
kemesinde hazır bulunmanız lüzu· 
mu ilanen tebliğ olunur. 8--4060 

zuhaline cevap vermesi lüzu
mu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

8-4067 

Zayi 
Kayseri nüfus müdürlüğün

den aldığım nüfus tezkeremi 
zayettim. Yenisini alaca ö-ım -

b 

dan eskisinin hükmü yoktur. 
Kayseri Muncusun na

hiyesinden İmam oğul
larından Akif oğlu 328 

doğumlu Safi 
s---4065 

- Kiralık bina -
Anafartalar caddesinde elyevm 

!af ıa Vekaletinin işgal etmekte 
~ldoğo bina, vekaletin nakli ha 
sebiyle 1 kioanaevel 1934 tari· 
\inden itibaren kiraya V\?rilecek· 
'İr. Gerek içindeki tesisat te ge· 
rekse bulunduğa mevki itibariylr 
'tel olmağa pek müsait olan mez 

1rur binanm tamamım isticar et 
uek istiyenlerin Hakimiyeti Mil 

1iye c:addesinde KOÇ ZADE Ti 
~ARETHANFjf ne müracaatlan. 

7-3526 

7079 KİLO MUHTELİF RENKTE BOYA) 30-9-934 

300 ,, HİNT YAGI ) 
500 

" 
GLİSERİN ) 30-9-934 

5400 ,, VAZELİN ) 

1700 
" 

REÇİNE ) 
400 H KELLE KARPİT ) 

18000 ,, MÜKELLES SODA ) 
2000 ,, PARAFİN ) 30-9-934 

600 ,, JAPONLAK ) 
850 ,, GOMELAK 
300 ,, 

) 
TOZ NİSADIR ) 

250 .. KALIP NİŞADIR ) 

50 TON MEŞE KÖMÜRU ) 2-10-934 

6000 KİLO ZEYTİN YAGI ) 2-10-934 
6000 KİLO PAMUK YAGI ) 

180 KUTU MUHTELİF NUMARADA ) 
KURSUN KALEM ) 

506 TOP MUHTELİF KAôIT ) 
100 SİŞE MÜREKKEP ) 4-10-934 
200 KUTU RESİM çtvtst ) 
300 ADET RESİN LASTİGİ ) 
Yukardaki malzemeler hizalarında gösterilen tarihl<.Tdcı 

pazarlık suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muayyenin
de saat 14 te terr.inatlariyle satın alma komisyonuna ır..üra-
caatlan. (2583) ~054 

Tarihi 
125 ADET 150 LİK POTA ) 27-9-934 
400 .. 300 LÜK POTA ) 

107 TON MUHTELİF NUlV.tra~DA )' 
ÇİNKO LEVHA ) 27-9-934 

46 ,, ADİ TUTYA ) 
6 ,, ALEMİYUM ) 

280 .. OLEOM 

~ 200 u ŞİLİ KÜHERÇİLESt 
4 ,, SANTRALİT ) 27-9-034 
1,5 ,, DİFENİLAMİN ) 

%2 u NİKROZİN J 

45 ,, PETROL J 
90 ,, BENZİN ) 
10 .. BOR YAÔI ) 27 .. g.g3f 

90950 KİLO MUHTELİF NUMARADA' ) 
MADEN YAGI )' 

83700 ADET MUHTELİF NUMARADA ) 

KİLO 
BEZLİ ZIMPARA KAGIDI ) 

7500 ZIMPARA TOZU ) 29-9-934 
400 TOP MUHTELİF NUMARADA ) 

CAM KAGIDI ) 

5600 KİLO SUD KOSTİK ) 29-9-934 
200 Ktı:o KLOR BARYU~ ) 29-9-934 
Yukardakı malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde 

pazarlık suretiyle. alınac~ktır. Taliplerin yevmi muayyenil1"' 
de saat 14 te temınatlarıyle satın alma komisyonuna müra-
caatları. (2582) 8--4053 

lCOO TON KİRİPLE KÖ- pazarlık suretile 21-9-934 tarl-
MÜRÜ hinde saat 14 te ihalesi icr• 

3000 ,, JENERATÖR edilecektir. Taliplerin tenıi,; 
KÖMÜRÜ nat ile müracaatları (2569) 

4000 ,, ZERODİZ KÖ - 8--4046 
MÜRÜ 

3500 ,, LEVA MARİN 
KÖMÜRÜ 

1:;00 ,, TESHfN KOKU 
KÖMÜRÜ 

1000 ,, DÖKÜM KOKU 
KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzemeler pa
zarhk suretiyle 23-9-934 tari· 
hinde ayn ayrı saat (9) da iha 
lesi icra edilecektir. Taliple
rin teminat ile müracaatları. 

(2544) 8-4005 

ADET 
62365 MUHTELİF EGE 
46340 ,, MAKKAP 

7700 ,, FREZE 
11080 ,, DESTERE 
3608 ,, RAYBA 
5820 0 ERKEK 
832 ,, PAFTA 

1000 DESTERE ÇAKISI 
2000 BICKI DESTERE

LER 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 20·9-934 tarihin · 
de saat 14 te ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (2545) 8-401 ı 
KİLO 
250 FERRO V ANADİ-

YUM 
350 KOBALT 

D. D. Y o ilan ve Liman 
lan U. Md. Sa. Al. Ko· 

misyonu ilan1arı. 

İLAN. 

1578 adet lokomotif ve va• 
gon bandajının kapalı· zarfla 
münakasası 31-10-934 çarşarrı,; 
ba günü saat 15 te Ankara id21 

re binasında yapılacaktır. faı 
la tafsilat Ankara ve Havdal',; 
na~a veznelerinde beşer tiraY' 
<;atılan sartnamelerde vardı!· 

(2534) 8--4013 

ANKARA MAHRUKA1' 
DEPOSUNUN DİVAN~'( 
RtYASF.Tf KARSISINDArl 

Bo kerre Oabağbanede Cüıobd' 
riyet bahçesine nakletmi, oldoif ' 
nu muhterem mü,tcrilerimizio fit 

, 

~an dikkatine arıeylerim. 
Entirasit kok ve her nevi 111ah • 

rokat ihtiyacı depomarca ıuboletl• 
fmİn of n,,ar. 0 

T!lefon: 2075 7_349 
~~~~~~~~--~__,,.,, 

Satılık lando ara bası 
il" Gayet metin ve zarif rt1 
ıı" .!eddet bir Lando arabası 5 • 

tıı• 
tılıktır. Talip olanların Da • 
tiye Vek'ileti ittisalinde ~rll 

250 FERRO MOLİPTEN 
500 FERRO VOLFRAM 
300 FERRO TİTAN 

1000 FERRO KROMUM niyet Garajına müracaatiaı1• 
Yukardakf yanlı malreme ~061 



18 EYLÜL 1934 SALI HAKiMiYETi MfLLIYE ... " ·-. "" .. 
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Benimsenen Söhret 
Ankara Milli Em ak IVlüdiirli-~·::.a ~erli. 

, Mevkii Cinsi l lmum M·"!truke Aylık icarı Kaç taksit I 1ülahazat 
No. No. Lira I{. olduğu 

Yenişehir Hane 6/328 396 26 00 Müşahere su.-etiyle 
Yukarda yazılı hane icannm ihalesi 25 eylUl 934 sah günü saat 15 te icra rr'ilmel< ÜZC· 

:-e müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (2391) 8-3R45 

Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhamrren Hisse Kac taksit r üla-
sokağı 

İmam Yusuf Akdibek 
Hacıdoğan Ilgaz 

Hane 

" 

No. No. ktvmeti miktarı olduğu lıazat 

9/3~ 

5/83G 

Lira K. 
399 3500 00 
59 (2880 00) 

(Eski ihale) 
( bedeli ) 

Tamamı Nakde!l pe~inen 

" 
Sekiz taksit suretiyle 
nakden 

Yukarda yazılı hanelerin ihalesi 25 eylfıl 934 sah günü saat 15 te icra edilmek üzere 
mülkivetleri mü?.avedeye konulmustnr. Taliolerin miiracaatları. (2392) R-3844 

Mektep'er alim satım 
komisyonu reisliğin -
den: 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu ? 

inşaat usta mektebi için aşagı 
~a cinsi ve miktarı vazılı mafze n 
llyr1 ayrı münakasa ile satın alma 
·a1 Bu işe girmek istiyenler mı;. 
1J1kılsa günü olan 28 eylul 1934 per 
.. embe PÜnÜ saat 1 S de teminatlari?· 
'e b,rlikte komisyona müracaattan. 

-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in başına (2381) 
13000 Adet tuğla geliyor. ve söhretin benimsiyenlerdP" adeta mütezarrır 

oluyor. 10 ton kireç 

f'rlıldalrt o derece bir ıclhret kazandı ki, pek çoa klmseler he~hanct 
bir soluk hava dolabını Frlıtdalre zannediyor. Halbuki hakikat 

bOsbOtOn baıkadır. Fricldalre General Motors tarafından auretl 

mahsusada imal edllen ıaranttll •oluk hava dolabının ismidir. 

7 m/3 kereste 
2000 adet çini 
500 kilo saz 

8 -381:S 
Mektepler satın alma 

Bir FRIGIDAIRE aocuk hava dolabı alıyorum, diye alelAde bir alet 
alanlar eksik deilldlr. isim lltlbasından, ,,. m01abehetlnden 

aakuunı•. Bir tek FRIGIDAIRE 'fardar. Sojuk hava dolabı satın 
•lırken FRIGİDAIAE markasını taşıdıiını tesblt ediniz. 

komisyonu reisliğin
den: 
İn~aat Usta Mektebine 90 

con Ankara çimentosu açık 
.nünakasa suretiyle alınacak
tır. Bu işe girmek istiyenler 
"nÜnakasa günü olan 5 teşrini
::vel 934 tarihinde saat 15 te 
teminatlariyle birlikte komis· 
vona müracaatları. (2383) 

FRIGIDAIRE 
oe.....ı Motor Mamuıatı 

BOURLA BiRADERLER ve Şsa 

"-~----------------------------------
~af ı a Vekaletinden; 

:Muhammen bedeli 40 000 lira olan Vekaletimiz mobilya
't llıünakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsadif 
'a.Jı günil saat 15 te Vekalet malzeme Müdürlüğü makamın-
~ :Yapılacaktır. - r . 
Şartnamelerde hiç bir tadilat yapılmadıgın?an ta ıplenn 

t\ıelki ilanlarda yazılı vesaikle müracaatları lazımdır. 
(2574) 8-4047 

"-------------------------------------------
l\aracabey Harası 

Müdürlüğünden: 
ltı liarada yapılacak "25783,, lira. ':86,, kuruş bedeli ~e~i~i 

sr~~: serbest ahın inşası 1 Teşnnıevel 934 pazart~sı gfinU 
~t on beşte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Taliple
~ rı Yevmi mezkOrda teminatlariyle birlikte Hara merkezin· 
ı: huıunmalan ve şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, 
~ tanbul Baytar Müdürlükleriyle Hara MUdilrlüifuıe müra-

:\tlan ilan olunur. (5768) 8-4063 

8-3830 

GA YRl l\IENKUL i\IALLARIN AÇIK ARTIRMA 
11..ANI MADDE 126 

Ankara Gayrimenkul İcra femurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: İki 

oda bir mutfak, bir hala ve üç dükkandan ibaret ahşap ev. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası. Ta· 

punun ada 167, pafta 28, parsel 22 numarasında mukayyet olup Misa· 

kı Milli mahallesinin İbadullah se>kağında kain ve 138 metre murabbaı 

sahada kaindir. 

Takdir olunan kıymet: İki bin sekiz yüz liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Ankara İcra dairesi gayrı

'llenkul satış memurluğu odasında 25-10-934 tarihine müsadif perşem• 

be günü saat 14-16 da. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 1-10-934 tarihinden iti· 

haren 933/345 numara ile Ankara icra dairesinin muayyen numarasın· 

da herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılx olanlardan fazla 

malUmat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 933/345 dosya numara• 

siyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artrnnıya iştirak için yukarda yazılı kıymetin% 7,5 nisbetın

de pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile

cektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifalC hak

kı sahiplerinin gayri menkul Uzerindekl haklarını hususiyle faiz 

ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmele-

ri iycap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satı§ 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmıya iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malUmatı almış ve bunları tamamen kabul et· 
mit ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan 

sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağımn rüçhanı o-

lan diğer alacaklrlar bulunupta bedel bunların o gayrimenkul ile te
min edilmiş alacaklıların mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artı
ranın teahhüdü baki t<almak Uzere artırma on beş gün daha temdit 
ve on beşinci gUnU aynr satış yapılacak artırmada bedeli satış istiye
nin alacağına rUchanr olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile te-

min edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle keza mu· 
kadder kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmak şartiyle 10. 11. 934 cu· 
martesi günü saat 14 • 16 da yapılacak ikinci artırmada en çok artı .. 
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden evet en yültsek teklifte bulunan kimse arzctmiş olduğu bedel
le almağa razı oluraa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on be~ 
gün müddetle artırmrya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki iha
le arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak 
faiz ve diğer ı:ararlar aynca hükme hacet kalmakaııın memuriyeti
mbce alıcıdan tahsil olunur. Madde "133,. 

Mezklir hane yuliarda gösterilen 25-10·934 - 10·11·934 tarihinde 
Ankara gayrimenkul fcra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
ırtmna Jartnamesi dairesinde satılacafı ilan olunur. 8-4064 

• 
lnhisar'.ar Ankara 

Başmü düriüğünden: 
İnhisarlar Ankara Başmüclürlitğü jçin elli ton yerli kok 

kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
Münakasa 8 T. evci 934 tarihine rasthya.n paz~rtec;i gü

nü saat on beşte olacaktır. 
İsteklilerin Basmüdtirlükte müteşekkil alını satım komis· 

yonuna müracaatları. (2593) 8-':062 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

İktısat Vekaleti otomobilinin senelik ihtiyacı için azami 
(300) teneke benzin alınacaktır. Lüzum görüldükçe alınmali 
üzere 18. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların birinci teşrinin 

7 inci günü komisyona şeraiti anlamak istiyenlerin levazım 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. {2604) 8-4068 

Musiki Muallim Mektebinde.ı: 
Mektebimizde bulunan hurda eşya müzayede suretilt 

satılacağından taliplerin 21. 9. 934 tarihine müsadif perşemı 
b~ günü musiki muallim mektebine müracaatları. (2596) 

8-4066 

Maarif Vekiletinden 
1- 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif V~ 

kaleti idaresindeki lise ve ortamekteplerin her sınıfına alrf 
nacak leyli meccanni talebenin kabul imtihanları aşağıdakı 
şartlar dahilinde İstanbulda; Galatasaray ve Erenköy kız 
liselerinde ve diğer Vilayetlerde vilayet merkezinde mevcut 
lise ve ortamektepte yoksa Maarif MUdürUiklerinde yapı J 
lacaktır. 

2 - Meccanili.K müsal.ialiasına ginnelt istiyenler 29.9t 
1934 eylUI cumartesi günü akşamına liadar müracaat etme 
lidirler. Müracaatları kabul edilenlere idareler birer vesika 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmeK: suretiyle imtihan .~ 
tara ICabul edileceklerdir. 

3 - İmtihanlar vekaletçe tayin e<ıileceli Komisyon huzu~ 
runda 30.9.1934 pazar gUnU saat 9 da başhyacak ve 2 teşrin{~ 
evet salı gUnüne kaaar devam edecelitir. 

4 - Leyli meccanllik müsabaka lnıtilianlanna iştirak cJf • 
deceıt namzetlerin lialz olmaları lazım gelen şartlar şunları 
dırı 

a)' TUrlt olmü. -.- ._....,- - ....... . 
h)' Lise ve ortamelttep talimatnameslntn her sm1' 

için tesblt ettiği ya~ liadlerl lçln<le bulunmalC. 
c)· Bedence ve ruh~a hasta, mallil, sakat ve 1Cusur f 

1u olmamali. 
d) Velisi ıienaislnl talisit ettlremiyece'lC liadar fal{D 

~ulunmati. 
e) Zekasr, çalışlianhfr, ahlAkı mensup olduğu melij 

tepten alacağı fotoğraflı vesilia ile sabit olmalC. 
5- Müsabaka lmtihanlan (türkçe. edebiyat), (riyaziye)\ 

(tarili • coğrafya)" derslerinaen tahriri olarak yapılacaktıl"f 
6 - İmtihan gUnlerl: 
Türkçe ve edebiyat 30 eylftl pazar, riyaziye 1 teşrinieve\ 

pazartesi, tarih ve coğrafya imtihanı 2 teşrini ev el salı gün ti 
icra edilecektir. 

7 - Yukardaki şartlar <!ahilinde meccanilik imtihanla 
rmı kazananların adlan vekalet tarafından gazetelerle ilaıı 
olunacaktır. (2414) 8-3890 

Serveti Fünun 
43 ıeuedir durmdao oeıir vaziyfesini yapmakta olao bo 

fiııltalık ... e .. ımli gazetemn Ankara1da satı, yeri A K B A 
fcüfüo'1ane~idir. Sem•lilc Afıone 10 lirı. Bebf't say111 20 kuru,. 

Etlik Merkez Liboratuarlar 
Müdür üğünden: 

Bin sekiz yüz altmış lira beş kuruş bedeli keşifli merke2 
serom deposu çatı ve tavanlannın beton ite tadili kapalı zarf 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Şeraitini anlamak ve 
keşifnamesini görmek istiyenler Etlik"'te merkez laboratu ~ 
van müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin de telC 
lif ve teminat mektuplariyle birlikte yevmi ihale olan 3 
teşrinievel 1934 tarihine müsadif çar~amba günü saat on 
beşte Ziraat Vekaletinde müteşekkil komisyona müracaat• 
lan. (2488' 8-3922 



Ankara ! illi Em ak 
MüdürP-üiünden: 

Aylık ican 
Mat.aDesi Mevkıi sokağı Cinsi Metruke 

No. 
Muhammea Kaç taksit 
kıymeti o1doğu 
Lira K. 

Yenişehir Süleyman bey Hane 360 6 Ol Miiphere ıuretile 
mezarlığı 

T karda yazılı hanenin gyhk icar ihalesi 11 eylôt 934 tarihinden 
ih1>areıı bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müracaatlan. 

(2530) 8~3986 

Ankara ziraat m ;· dürlüğünden 
Ankara vilayeti c.iftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 eylUJ pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa, Konya ziraat müdürlüklerine Adapazar. 
İnegöl ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (2401) 8-3888 

lktısat Vekaletinden: 
tktısat Vekaleti odacıları için 44 takım kışlık elbise ve 

41 kasket ve 44 çift fotin ve 25 adet iş gömleğinin yerli mal
larmdan yaptırılmak üzere yirmi gün müddetle münakasa· 
ya "konulmuştur. 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere levaztm müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. (2466) 8-3919 

Edirne Valiliğinden: 
Edime - İstanbul yolunun 13 X 445 inci kilometresinde 

vaki 10705 lira 95 kuru~ bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
30:-0-934 pazar günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin keşif ve şartname
yi görmek üzere Edirne vilayet daimi encümenine, Ankara 
Ye fstanbul'da Nafıa Başmühendisliklerine müracaattan 
ilan olunur. (2535) 8-3992 

Kütahya Vilayetinden: 
1117 lira kuruş muhammen bedelli vilayet merkez hasta

hanesinin 41 kalem ve 331 lira muhammen bedelli Uşak has
tanesinin 49 kalem atatr cerrahiyesine talip çıkmadığından 
9-9-934 tarihinden itibaren bir ay zarf mda pazarlıkla alına
caktır. İstiyenlerin bu müddet zarfında teminatlariyle en· 
cUmene müracaatları. (2521) 8-3983 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

· 1 - Kayseri pamuklu mensucat fabrikasının Montaj iş
leriDde çalışmak üzere, Tesviyeci, Oksijen ve elektrik kay
nakÇ1.BI, kazancı makine ve elektrik montörüne ihtiyaç var-
au. . 

2 - Şimdiye ka<lar bankamıza müracaat eden.terden 
maada bu işe talip olanların on beş gün zarfında umum mü· 
~fürUlğümUze müracaatları. {2455) 8-3941 -----
Ankara Valiliğinden: 

1 - Merkez mektepleriyle Onuncu yıl ve Etimesut ya~ 
ınellteplerine alınacak 471 ton kok kömürü pazarlıkla müna
k .. ya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa gireceklerin muh,:ınımen bedelin o/o 1,5 
ğu aisbetinde muvakkat teminat akçelerini önceden muha-
sebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. · 

5 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün daimi 
encümen kalemine ve 24-9-934 tarihine kadar her pazartesi 
\re perşembe günü saat üçte de vilayet daimi encümenine 
mikacaatlan. (2241) 7-3678 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden : 

Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için102 kalem ilaç ve 
tıbb! malzeme kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 2!).9-1934 cumartesi günü saat on beşte Ankara'da Veka
let binasında. satmalma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
'raliplerin şartname, liste ve tevzi cetvelini görmek üzere 
:Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne 
'Ve İstanbul'da sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne mü 
racaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi ve 
teklif mektuplarının muayyen vaktinde satınalma komis-
yonuna vermeleri ilan olunur. (2385) ~3846 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevt.i Cinai Umum No. 
Miktarı 
M. Muhammea Hisse 

miktan 
Kaç taksit 
olduiu 

Ana 3i8 

ıııymeti 

Lira K. 
65 Ol 218 Tamamı Nakden 

pefiaea 
Y11hrdı yuıh arsanın ihalesi l 1 eyl6J 934 tarihinden itibarecı lıir 

•1 m&d•etle pazarlığa bırakd.ıw. Talipleria •Üracaıtları. (Z5!9) 
S--3981 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

1 Kumbara 
bütün bir istikbaldir 

1 Cebeci merkez hastahanesi dahili hastalık ar müteha11111 1 
DOKTOR NUSRET İSl\tAIL 

1 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· ı 

şısında Faik B. apartrmanında kabul eder. 
Telefon: 3613 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğu evelce ilan 

edilen Af yon - Isparta yolunun "9805" lira bedeli keşifli 
10 +ooo - 17 + 000 kilometreleri arası esaslı tamiratına 
talip zuhur etmediğinden münakasanın keenlemyekfuı ad· 
dedilerek 23 eylUl 1934 tarihinde saat 15,50 da Encümeni 
vilayette ihale edilmek üzere tekrar kapalı zarf usuliyle 
münakasaya leonulduğu ve keşifname ve şartnameyi gör • 
mek istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin 
%7,50 teminatla Encümeni vilayete müracaattan ilan olu· 
nur. "5489" 8-3876 

- . Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Y-atı - Gündüz . 

Tam teıkilatlı Orta ve Lise Jannlarmı laaTidir. Mektep binaıı 
Amenbldardan satm alman Kolej binasıdır. Resmi Liıelen mua
deleti tasdik edilmUtir. Lisan derı1eri Ecnebi mütehas11slar tarafm· 
dan verilir. Talim Heyeti en güzide ve muktedir Muallimlerden mii· 
tetekkildir. Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. Senelik yatı 
ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle almır. Memur çocukla· 
rma ayrrca tenzilat nrdır. Kayıt muamelatına 15 ağuıtoı 934 le 
başlanacaktır. Fazla malumat içba Buraa'dı Mektep Müdiirliijiine 
müracaat edilmesi. (4419) 7-3357 

Etlik'te baytari merkez 
labor.atuvarları müdürlüğünden: 

4148 lira 50 kuruş bedeli keşifli merkez serom binasının 
çatı ve tavanlarının betonla tadili 21 gün müddetle ve kapa
lı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. 

Şeraitini anlamak ve keşifnamesini görmek istiyenler 
Etlik'te merkez laboratuvarları müdürlüğüne ve münakasa
ya iştirak edeceklerin de te~lif v~ teminat mektuJ?l~riyle.~ir· 
tikte yevmi ihale olarak tayın edılen 26.9.1934 tanhıne musa· 
dif çarşamba günü saat on beşte Ziraat vekaletinde müte -
şekkil komisyona müracaatları. (2378) 

imtiyaz ıahibi ve Baırnubar 
:ri FALiH RIFKI. 

Umumi neşriyP · idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. __ _.._ 

Devren sahhk ev 
Memurin Kooperatifi arka

sında 5 oda ve müştemilatl, 
bahçe ve elektriği vardır. Ar
zu edenlerin ilan memurumuz 
Galip Beye müracaattan. 

18 EYLÜL 1934 SALI 

Belediye reisliğinden 
Belediye intihabı dolayı· 

siyle intihap hakkını haiz o· 
lanların yazılması için bekçi-

• er tarafından ev ere tevzı 

edilen cedve leri almamış ve 
yahut her nasllsa kaybetmiş 
olanların matbu cetvel almak 
üzere Be11 ediyeye 
ları r'ca olunur. 

müracaat .. 
(2577) 

Havacılık ve Spor· 
125/ 126 fevkalade sayısını 

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ 
İki forma 

Dört renkli 
En tamnmıs edio ve muharrirlerin tazıları. 

Nafıa Yeke letinden: 
5 

Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazar\ tl' 
25·9-934 tarihine müsadif salı günü saat 16 da Vekalet m~ · 
zeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. Şartnamelerd. 
hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin evelki ilanlarc ı 
yazıb vesaikle müracaat etmeleri lazımdız:. (2572) 8-4048 

Ankara Valiliğinden: 
1800 Lira bedeli keşifli şehir lokantasının tamiratı 

27-9-934 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere ar 
miinakasaya konulmuştur. Taliplerin o/0 7 buçuk teminatl ·ı 
riyle encümeni vilayete ve şeraiti anlamak istiyenlerin mu· 
hasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(2531} 8--4002 

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Bahkpazarmda po-

tis noktası karşısındaki m uayenehaneıinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

Nafıa Vekaletindenı 
Adapazan, Akhisar, Doğançay veya Geyve lıtasiyo ' 

mun herhangi birisinde latif edilmlt bir halde ve tam va 
olarak muhammen bedeli (1750)" lira olan 25X25X250 c 
dmda (350) adet meıe kıöprU traversi pazarlıkla müb~~ • 
edilecektir. 

Pazarhli 27-9-1934 perıemtio g(lnü ıaat 15 t• Vekalet ni:· 
teşarhk maliamında yapdacalttrr. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve (175) liralık mıl 
vakkat terninatlannm Merkez Muhasebeciliğine yatrrdığ1 1• 

dair makbuz veya B'allka mektubu ile aynı giin ve saatte k'J 
misyonda bulunmaları lhımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameJerl malzeme müdürlii • 
ğünden meccanen alabilirler. {2575) 8-4049 

Devlet Demiryollarından: 
Gidiş - dönüşe mahsus olup Eyltll 1934 nihayetinde rrıe ... 

iyet müddeti bitecek olan fevkalade tenzilatlı yolcu tarif r 

birinci k'anun 1934 sonuna kadar aynı şartlarla temdit ed · 
miştir. (2581) 8-4052 -....... [ .......................... _.. 

RAKI İÇMEK lSTERSENtz 
BOl\IONTt RAKISINI 

TERCiH EDiNiZ --
Jandarma umum kumadao -
lığı ·Ankara satın alma 
komisyonundan: 

Kapalr zar.ftan pazarlığa tahvilen satın ahnacalf ~~~ 
( 43630) çift kunduranın pazarlığı 24-9-934 pazartesi gilf1 
saat onda yapılacağından isteklilerin muayyen gün ye 8~ 
tinde komisyonumuza müracaatları (2539) 8-4050 

Çankırı caddesi civ~rındtı 

Hakimiyeti Milliye Matbaasın 
da besılmı~tır. 

Kulüp Sinemasında 
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