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\lll..1 .. E11.ER CEMiYETiNDE. 

Türkiye, büyük bir ekseriyetle 
Milletler cemiyeti muvakkat daimi 
azalıklarından birine seçilmiıtir. 
Türkiye, aza olmadığı zamanlar da
hi Milletler cemiyetinin yabancısı 
değildi. Gazi Tiirkiyesinin yıllardan 
beri gütmekte olduğu sulh ve uzlaş
ma siyaseti, Milletler cemiyetinin e
ıas davasıdır. Türkiye, bu cemiye -
tin, sulhu kuvvetlendirmek için baş 
vurduğu bütün teşebbüslerde ona 
yardım etmiştir. 

Türkiye cümhuriyetinin muahe -
deleri, misakları, uzlaşma ve dost · 
lukları, daima harp ve tecavüz aley
hine, sulh ve emnivet lehine olmuş
tur. On küsur senelik Türkiye hari
d siyaseti, bu uğurda uzun ve yoru
cu bir mücadele olarak hulasa edi
lebilir. Tiirkiye sulh ve emniyet da
vası güderken, en iyi feragat ve 
hüsnüniyet misallerini bizzat kendi
si vermiştir. 

Türkiye'nin bu asil mücadelesi -
nin, sulh ve emniyet davası peşinde 
olanlan alakalandırmamasına im -
kin yoktur. Muvakkat daimi aza 
namzetliğimizin bu kadar büyük bir 
ekseriyet elde etmesine sebep, Is • 
n:ıet Paşa hükumetinin kazanmıı ol
duğu beynelmilel yüksek itibar ile 
herkese telkin etmiş olduğu derin iti
mattan başka ne olabilir? 

Türkive cümhuriyetinin İntihap 
zamanı, Milletler cemiyetinin dost 
ve komıu Sovyetler lttihadı'nın ilti
hakı ile kuvvet bulduğu günlere te · 
iadüf etmiştir. Buna da ayrıca işa
ret etmek isteriz. 

· Sovyetf er ittihadının nüfus ve 
coğrafyaca ehemiyeti ne kadar bü -
yükse sulh ve sükfuı davası karf11m
daki esaslı azim ve kararı da o ka -
dar köklüdür. 

Aza olmadığımız ve olduğumu~ 
zamanlarda takip etmiı olduğwnuz 
müspet emniyet siyasetine timdi, 
konsey azası olarak da, dünyanın 
muazzam insan yığınlannın mukad
deratını elde bulunduran müessese -
lerle birlikte, daha nikbin ve dalı" 
eaulı olarak devam edeceğiz. Ga-;:i 
Türkiyesine kartı gösterilen her sa -
nıimiyet ve itimat eseri, kar,ılığım 
bu1ur. Milletler cemiyeti içinde bize 
.. erilmit olan vaziyfenin terefi ka -
dar mesuliyetini de anlamaktayız. 

Bu makalemizi ismet Paşa hü -
kUınetinin uzun zamandanberi ha • 
riciyesi başında bulunan ve Cenev -
re'nin hemen bütün mesaisinde onu 
temsil eden Tevfik Rüttü Bey hak -
landaki hürmet ve tefekkür hisleri-
1nİzİ si:Sylemeksizin bitirmek İsteme -
yiz. 

FALiH RIFKI 

Beynelmilel 
ticaret konferansı 
toplantısı 

Belgrad, 18 (A,A.) - Beynelmilel par 
lamentolar ezası ticaret .konferansı bugün 
aut onda sabık nazırlardan M. Yankoviç'· 
ha riyaseti altında heyeti umwnire halinde 
toplanıruıtır. 

M. Y ankoviç, konferansı lütfen hima -
Yeaİ altına aldıiından dolayı Kıral Alek • 
aandre teıe)lkür etmiıtir. 

Bütün murahbular, Kıralı uzun uzadı-
Ya n hararetle alkıılamıılardır. 

Bundan sonra M. Y ankoviç kendisini 
reisliğe intihap ettiğinden dolayı konferan
.. teıekkür etmit ve konferans hakkmda 
büyük hayırhahlık göstennit olan Belçi
ka Kıralı müteveffa Albert ile Belçika' -
•un eaki nazırlarından M. Teodor, eski fran 
•ız aazırlanndan M. Delombr, konferansın 
e.ki reisi M. Pavya ile Lüksemburg mec -
liıi reis vekili Dondelinger'in hatıralarını 
1elimlamıya hazırunu daTet eylemiıtir. 
1ttüteakiben iqiliz heyeti namına Sir Al -

(Sonu 2. inci ssyıfada) 

Milletler Cemiyeti kon - Sovyet Rusya Milletler 
seyi azası olduktan sonra Cemiyetine nasıl alındı ? 

Konseyin gelecek ikinci kanundaki 
toplantısına Türkiye reislik edecek 

Siyasi komisyonda kim\er aleyhte, 
kimler lehte ve nasıl konuştu? 

Dünkü sayımızda bi
rinci sayıfanın başına 
koyduğumuz " MiJletler 
Cemiyeti konseyine gir
dik,, başlığı bir kel.me 
eksiği ile " MiHetler 
Cemiyetine girdik ,, 
şeklinde çıkmıştır. 
Ehemmiyetli bir mana 
d.egişrr esine sebep o
lan bu yanlışı düzeltiriz. 

Cenevre, 18 (A.A.) -Anadolu Ajansı
nın hususi muhabirinden: 

Türkiye hakkında beyanatta 
bulunan M. Aloisi. 

Baron Aloisi'nin hakkımız
daki düşünceleri 

Cenevre, 18 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Sovyetlerin Milletler cemiye
tine alındığı celsede Tevfik Rüt
tü Beyin söylediği nutuktan: 

Sovyet Rusya'nın milletler cemi -
yeti azasından bulunmasını yalnız 

b'Ugün değil, ötedenberi esasen te
menni ediyorduk .. - Sovyet Rusya 
milletler cemiyetinin hikmeti vilcudu 
olan sulh ve biitün milletlerin ellJf!I 
olarak bekledikleri itimııt ve hynel
milel emniyet sahalarında devamlı 

gayretler sar/etmiş olan ve bugün 
de etmekte bulunan bir memleket-

tir .. _ 

(Tamamı ikinci sayıfamızda) 

Cenevre, 18 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Altıncı komisyon Sovyet Ruaya'nın 
milletler cemiyetine· kabulünü 7 milsten. 
kif ve 3 muhalife karşı 38 reyle kabul 
etmiştir. Siyasi komisyonun içtimaın
dan evel milletler cemiyeti heyeti umu -
miy~i gayri daimi azaların intihabım 

yapını' ve mevcut 52 azanın ittifakiyle 
Şiliyi, 51 reyle, İspanya'yı ve 48 reyle 
de TÜrkiye'yi intihap etm~,tir. 

Siyas.t k•Jmisyonun içtimaını relı tıı. 

panya murahhası M. Dömadariyaga aç
mıştır. 

Evve1A Portekiz murahhası M. Dama
ta söz alarak Sovyet Rusya'nın kabulll 

Sovyet Rusya'nın mi/letlet cemiyerıne 
alrnmasınr kon.u§an siyasi komisyonda 
beyanatta bulunan Tevfik RllştQ Bey. 

leh~nae rey verrn. yeceğini aöylemiı ve 
demiştir ki: 

Dün Milletler Cemiyeti umumi heyetin· 
de meclis için gayri daimi azahklar intiha
bı yapılmııtır. Çin'in tekrar intihap edil· 
mek hususundaki namzetliği reddedildik -
ten sonra yerine Türkiye 52 murahbastan 
48 inin reyi ile intihap edilmittir. Bütün 
heyeti murahhasalar ve gazeteciler nezdin
de farkta ve garpta sulh ve müsalemet 
amili olduğu müttefikan teslim edilen 
Türkiye'nin konsey'e intihabı derin bir 
memnuniyet ve alkıtlarla karşdanmııhr. 
Türkiye'nin meclisle devam edecek olan 
faaliyetinin gerek umumi heyet gerek 
mecliste pek kıymetli ve meıkUr netiyceler 
vereceğinde buradaki efkarı umumiye rnüt
tehittir. intihabatı müteakip itçimada ha
zır bulunan bütün Hariciye Nazırları Tev
fik Rüttü Beyi hararetle tebrik etmişler -
dir. Meclisin gelecek kanunusani toplan -
bama Türkiye riyaset edecektir. 

Lehistan'ın ekalliyetler hakkındaki 
kararı lehinde toplantılar oldu 

"- Sovyet Rusya'nın milletler cemi • 
yetine girmesini bazı devletler mezkOr 
cemiyeti takviye edecek mahiyette telakki 
edebilirler. Fakat Porekir hlikOmeti km. 
di efkarı umumiyeainin t.alcplerine kat'fl 
bigane kalamaz.,, 

İsviçre baş murahhası M. Mota l•viç. 
re'nin milletler cemiyetine reyi Am1a gi· 
ren yegane devlet olduğunu anlattıktan 
sonra lsviçre'nin daha bidayette milletler 
cemiyetinin cihartfümul olmasına tuaf. 
tarlık gösterdiğini maamafih Moôova 
hük<Unetini tanımamakta nrar cttifinl 
söylemiştir. M. Mota'ya göre içtimai aki~ 
deei faal komünizm olan bir hükOmet 
milletler cemiyetine girmek için iycap 
eden ıeralti haiz defildir. BilyUk dnolet· 
ler Sovyet Rusya'nm diğeı- devletlerin 
yanında istihale geçireceğini ve ahval ve 

Vasıf Bey 
itimatnamesini 
takdim etti 

Moskova, 18 (A.A.) - 17 eylul tari -
hinde Kremlin sarayında Türkiye büyijk 
elçisi Vasıf Bey Sovyet Ruıya merkezi 

icra Komitesi Reisi M. Çerviyakof'a iti -
matnamesini takdim etmittir. Bundan ıon
ra M. Çerviyaf, Yaııf Beyi hususi suret
te kabul etmit ve Y asıf Bey kendisine ıe
laret, erkinmı takdim eylemiıtir. M. 
lenoukidze ve M Kreıü'nıki b • • · ve arıcıye 

komiserliği erkanı iytimatnamenin takdi _ 
mi ~anasında hazır bulunmuılardır. 

Sulh bürosunun 
bir tebliği 

Lokarno, 18 (A.A.) - Beynelmilel 
•~lh bürosu aıağıdaki tebliği n91retmekte
dır: 

30 uncu cihan sulh kongresi kin ve mü
tekabil .. it.~t~ızlılda ihtilaf haline düımüı 
olan. ~utun dünyaya Lokarno'nun büyük 

eaennı hatırlatmayı kendisi için mübrem 
bir vazife addeder. 

1925 senesi teırinieveliade Lokarno 
iytiWları denilen iytiliflar aktedilmiıti. 
Bunlar, sulhu sağlam esaslara ınüsteniden 
tesis edecekti. Bütün bunlar cihan tarafın
dan büyük bir ıevlde karıılannıııbr. 

Acaba, bu misakların mümeyyiz va11f. 
lan ne idi? 

Şu idi ki, bu misaklar akit devlet adam. 
larının arasında açık ve ihlaskir ve sanü _ 
mi mukarenet tesisine matuf bulunuyor • 
du. 

Halbuki Lokarno'nun bu sermayesi 1;ok 
fena bir tekilde idare edileli. Hali haarda
ki vaziyetin blançosu ıudur: 

Aralarmdaki tabii münasebetleri ihW 
eden mütekabil ho•nuttuzluldar içeriam • 

Varıova, 18 (A.A.) - Dün Lehiıtanın 
birçok şehirlerinde büyük içtimalar ya
pılmış ve birçok karar suretleri ittihaz 
edilmiştir. Bu karar suretlerinde bütün 
lehlilerin, M. Bek'in Cenevredeki beya. 
natma müzahir olduktan beyan edilmetk~ 
dir. Yahudi nüfusu l«sif olan Breat 
şehrinde yahudi heyeti reisi beyanatta 
bulunarak yahudilerin hiç bir nman 
ekalliyetler muahedesinden istifade et. 
mek istememiş olduklarını, çünkil Lehiı -
tan hükfimetinin bütün tebaa.sına aynı 
suretle muamele etmekte olduğunu bil-

dirmiştir. Lehistan yahudileri hukukla· 
rının zayıflatılacağından korkmakta ve 
ekalliyetlere ait ahkamın umumileştiril
mesine matuf teşebbüsü memnuniyetle 
selamlamaktadırlar. 

1 
de yafıyan ve bu münasebetleri harap 
eden bir siyaıet yüzünden ihtilafa düımüt 
olan bir takrm milletler, en mühim mese -
lelerde mütemadiyen çıkmazlara sapan bir 
silahları bırakma konfransı, demokraside 
ve hürriyette hüküm sürmekte olan bub -
ran, otorite prenaipiyle metbu nasyonalizm 
eaaslanna İstinat eden rejimlerin teessüsü 
ve nihayet bütün bu ihtilaflann yeni bir 
barba müncer olması korkuıu. 

Befel'iyet hastadır. Fazla itimatsızldı 
baatalıfına müpteladır. Halbuki her millet 
kendisine kart• sösterilen itimataıdıiın 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Bugün 
Üçüncü sayıfada 

Belediye intihabı 
Dördüncü aayıfada 

Uim tarihi müsahabeleri 
Beılncl Sayıfada 

Sovyetlerde spor 
N' .... .. . 

Muahedelerln ekalliyetler hakkındaki 

hükümlerini Lehistan'ın tanımadığını 

dair beyanatı tefsirlere sebep olan 
M. Bek zazetecilerle. 

Lehistan'ın karan hakkın
da Bükreş sefiri ne diyor 
Bükreş, 18 (A.A.) - Lehiatan'm Bük

ref sefiri leh hükCımetinin Cenevre'de 
ekalliyetlere dair yapmıf olduğu te,eb
büaün kati olduğc.nu ve hiç bir ,eyin 
mezkQr hilkGmeti bu kararından geri 
döndüremiyeceğini beyan etmiıtir. 

Mumaileyh vatanın hürriyetini ve şe-

refini düşünen her hakiki romen vatan. 
perverini leh vatanperverlerinin hissiya-

(Somı 2. inci sayı/ada) 

Yugoslavya Sovyet 
leri resmen tanıdı 

Belgracl, 18 (A.A.J - Sovyet Rusya'. 
run Milletler Cemiyetine kabulü ıiyui me. 
hafilde büyük bir memnuniyet uyandır. 
mııtrr. 

Yugoslavya Ruıya'ya gönderilen da. 
vetnameyi imza etmek ve cemiyete kabulü 
lehinde rey vermek suretiyle Rusya'yı res
men tanınuı bulunmaktadır. Ancak, hali 
hazırda normal diplomaıi miiusehatma 
giriımelc istememekte ve intizar nziyetini 
muhafaza etmek arzusunda bulunmakta • 
dır. 

Parlamentolar 
konferansı 

• 
tına mümasil hissiyat beslemekte olduk- Türk grupu azası 22 Eylul-
ıarı mütaleasındadır. de taplanhya çağrılıyor 

Lehistan tarafından müdafaa edilen A A _ p 
prensiplere karşı yükselen tenkitleri her lstanbul, 18 ( · .) arlamen-
h ıd .11 t' ab 1 b. tolar yeni türk gnıpundan teblii e • a e romen mı e me y ancı o an ır d'I . . 

ı mııtır: 
memba -yapmaktadır. s·· .. k M'll M .. 

Gazeteler hiç bir mütalea ilave etmek- I uyu 1 et echaı parlamen-. 
sizin bu beyanatı neşretmişlerdir. Fakat to ar grupuna mensup azayı kira • 
ecnebi memba diye yapılan telmih Bük- mın 22 eylul 1934 cumartesi sünil 
ref'in siyaset ve diplomaıi mebafilince saat 15 te Yıldız , sarayında parla • 
o kadar ınUaait bir surette karplanma- nıentolar birliği türk ırupuna teırif 
mı,tır. buyurmaları rica olunur. 
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DIŞARDAN GELEN SON HABER-LE • 
1zvestiya'nın başmakalesi 
Sovyctlerin llilletJer cemiyetine 

catt-ırılması hüvük, siyasi .. ,, .J 

bir hadisedir. 
Moskova, 18 (A.A.) - tzvestiya ga

setesi başmakalesinde diyor ki: 
• "Hiç şüphe yok ki, Sovyet Rusya'nm 
Milletler Cemiyeti azasının ekseriyeti ta
rafından davet edilm~i ve bu davetin 
Sovyet Hükumeti tarafından 'kabul olun
ması büyük bir siyasi hadisedir. Millet· 
ler Cemiyeti galip devletlerin bir teşek
külü şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu sila
hın keskin tarafı y:ılruz muharebede mağ. 
lup olan hükfunetlere karşı değil, fakat 
aynı zamanda işçilerin teşkil ettikleri ilk 
sosyalist hük\imete karşı da müteveccih 
bulunuyordu. Kapitalist ve galip hükQ
mctlerin işçi ve köylü sınıfına karşı ira
delerini cebren kabul ettirmek teşebblisü 
eski çarlık imparatorluğunun halk kütle
ıi tarafından muzafferane defnedildi. 
Her tarafı kapitalist dünyasının kin ve 
hırsiyle muhat olan Sovyet HükOmeti, 
aıemleketi emperyalist muharebenin ihdas 

ettiği teşevvilşleırden ve bunun neticesi 

Mensucat grevi 
hala halledilmedi 

Vıı.ıtnfton . 18 (A. A.) - Mensucat 
ame1~1nt!en greve :ıtirak etmemi~ olanla
rın da mücadeleye atılmak üzere bulun -
du~laıın· grev komite1i T'tisi M. Gorman 
söylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: "Şayet bu haf
ta zarfında bir hal sureti bulunmıyacak 

olursa büyük grevi i~n edeceğiz. 

Maamafih önümüzdeki amele kongresi
ne M. Conson istilasını teklif edeceğini 

ilave etmiştir. 

Beynelmilel ticaret kon -
feransı toplanhsı 

(Başı 1. inci sayı/ada) 
len fran11z murahhası M. Lerdu, Belçika 
murahhası M. Kolman, Romanya murah
hası M. Dragomiresku söz almıılardır. 

Bundan sonra konferana komiayonlar 
tarafından verilmiş olan karar auretlerinin 
müzakeresine baılamı§tır. 

olarak vukua gelen mlidahalelerden kur· Konferansın nakit komisyonumla 
tararalı: içtimai bir bünye tesisine muvaf- Belgrad, 18 (A.A.J - Beynelmilel ti -
1ak: oldu. 17 senelik ihtilal tarihi memle- caret konferansının nakit komisyonu Tar
ketimi.zin iktısadi ve siyasi kuvvetini en diyö kabinesinde maliye nazırlığında bu -
yüksek bir dereceye çıkarmıştır. Bugilnkü lunmuş olan M. Reyno'nun cihan nakdin -
günde militarist dünya iki gurupa ayrıl- c9 mevcut olan karga.ıalık hakkındaki ra -
mı§tır: " porunu dinlemiştir. M. Reyno bu raporun-

1. - Tarihin bugünkü vaziyetinde ye- da bu karğqalığm harp dolayısiyle mu -
ıü muharebelerin evelce kazandırdıkları barip memleketlerin harap olması yüzün -
ıu ellerinden alabileceği korkusiyl~ har- den diier memleketlerin zenginlqmesi 
bı istemiyen devletler. aebehiyle hasd olan fazla i.stihsalata ham

2.- Bugünldl vaziyetten memnun o,
mıyarak yeni macarlarla ve harp yolile 
bu vaziyeti duzeltmeği istiyen devl~tlt"r. 

Sulhu muhafaza etmek istiyen devlet
ler Sovyet Rusya'nın iştiraki olmadan 
wlh mücadelesinin bir hayalden ibaret 'll
~uğunu takdir ettiler. Sovyet Rusya tem· 
ıil edilen hük6metlcrin içtima! vasıfları 
fdolayısiyle Milletler Cemiyetinin nasıl 

biz' ik:tıdarsızlık içinde bulunduğuna ;a
Jnftır. Sovyet Rusya Milletler Cemiye
tıin sulhu müdafaa için lazmı gelen ciddi 
tedbirleri ittihaz edebilmek hususunda 

mazide gösterdiği iktidarsızlığı bilmez 
'değildir. Fakat aynı zamanda Sovyct Rus
ya Milletler Cemiyeti azasından bir kıs
mının sulbü müdafaa azminde buluılcuk · 
larmı da bilir. Davet eden hükfunetlerin 
bu j~tine muvafık surette mukabele et-

aıekle bu lxynelmilel te~clclıalü de gaye
•i uğrunda kullanmak istemiştir. Çünkü 
liu teşekkül Stalin'e nazaran "askeri ihti. 
)afların tehiri veya men'i hususunda bir 
fren vazifesini görebilir." Bu cevabı ver
IDekle beraber Sovyet HükQmeti bilir ki, 

orada aza bulunaalardan bir kısmının ve 

Milletler Cemiyetini terkedenlerin hali 
kı~da bulunan sosyalizm memleketine 
karşı olan kin ve garezleri lrarp k:orkusun-
41an daha büyüktUr. Bu sebeple Sovyet ef
karı umumiyesi hükUınetin Milletler Ce

IDiyetine girmesini alkışlamakla beraber 
IUlb fikrinin her feyden evci bütün me:n
leketlerin halk kütleleri arasında azimka
rane bir tarzda yerleşmiş olmasiyle ve 

Sovyct Rusyanm kuvvetiyle müdafaa o
lu,.abileceğini de unutmamak mecburiye-

tindedir. Rusya ne kadar kuvvetli olursa 
Jazılordu hudutlarını ve istiklalini ne ka-

Clar büylik bir kuvvetle müdafaa edebilir· 
te emperyalist maceralar peşinde olanla
rın taarruz fikirleri o kadar kuvvetle su
ya cüşecektir. 

Sulh bürosunun 
bir tebligi 

(B~ı ı. incı" sayıl ada) 

anuhik olmadıimı pekala bilmektedir. Aca
ba bütün ba milletler bundan bir ders 
'1karamazlar mı? 

Hiç ıüpheaiz tehlikeli olduğunu bildi· 
iimiz körükörüne iytimadı tavsiye etme -
yiz, fakat hali hazırda mevcut olan iyti -

letmektedir. 
Mumaileyh diyor ki: 
"- Nakdin istikraraızhğı emniyetin 

fıkdanma baia olmakta spekülaayonun art
masına, istihsal teıkilatmın eksilmesine se
bebiyet vermektedir. ,, 

M. Reyno raporunun nihayetinde pa -
raların müstakrr bil' hale getirilmesi ve bu 
itin altına nazaran kıymet tesbiti suretile 
yapılması lizmı geldiğini beyan etmekte • 
dir. 

Mumaileyhe göre, altrn'm artma11 hiç 
bir zaman fiatlarda ani tadilat yapılmasını 
iycap edecek derec~de mühim değildir. 

Bir çok murahhaslar söz alarak müta • 
lealarıru serdettikten sonra komisyon bir 
karar sureti kabul etmiştir. Bu karar ıure
tinde paralardaki istikrarsızlığın mahzur • 
lanndan bahsedildikten aonra paralarm al
tına nazaran müstakır bir hale getirilme -
ıinin anuya faYaD yegane bal sureti oldu
ğu ve bu bal suretinin itimadın avdet et -
mesi için yegane amil olacağı ilave edil -
mektedir. 

Yakılan değirmen 
Bulgar ajansı meseleyi 

tavzih ediyor 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar Ajansı bil

diriyor: 

Varna civarında Denizköy tUrk ahali
sine bazı mezalim yapıldığına dair ecnebi 
memleketlerde intişar eden havadisleri 
tavzihan meselenin şahsi bir adavet neti

cesi olarak aynı köy halkından bazı köy
lülerin 12 eylUl tarihinde bir türke ait bir 

eve ve bir değirmene ateş vermelerinden 
ibaret olduğunu beyana salahiyettarız. E
esasen bu meselede nlifusça hiçbir telefat 
yoktur. Şumnu havalisl mUdürU ertesi 
gün vaka mahattine gitmiş ve fail
leri derhal tevkif ettirmiştir. Bunlar mu
hakeme ve şiddette tecziye olunacaklardır. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafanalar caddesinde 

lSTANöUL' 

Eczanesidir. .. : ................... .. 
Kiralık ev 

matsızlık da tehlikeden iri bir ıey değil - Kaloriferli, kısmen eşyalı Yeni • 
dir. tehirde fransız konsoloshanesi olan 

30 uncu cihan sulh koqreai bütün mil· 7 odalı ev kiralıktır. KaloriferJ ban· 
Jetlerden ve hükômetlerden Lokarno zihni- yo, havaga21, elektrik, yerlerde mu
yetini iyice kanama1annı •e bundan ıon- şamba, lambalar, mutfak tesisatı, 
ra aralarmdaki münaıebetlerde İytİmat ve gardroplar, ve ıairesi vardır. 
serbestçe muvafakat edilmiş teahhütlere Gazetemiz heyeti tahririye mti • 
riav"'tİ esas ittihaz etmelerini rica eder. dürüne müracaaL 

Sovyet Rusya Mil -
letler cemiyetine 
nasıl girdi? 

"- Milletler Cemiyetinin cihanşümul- T fjJ R •• İ •• B • 
lüğü noktai nazarından 160 milyonluk bir ev ( uş u eyın 
milletin kendi istediği şartlarla değil fa - s ı h kk 
kat misakın şartları içinde Milletler Ce- OVyet er 3 )fi• 
miyetine girmesi ihmal olunabilir bir şey! d 1 • 
midir? İşte bu memleket Avrupa birliği - a () nut 'U 
ne girmek istiyor. Onu ret mi edeceksiniz. 

( Ba§ı 1. inci sayı/ada) Onu küçük düşürerek muğber ve muha -
şeraite uymak lazım geldiğini söylemek sım olarak mı iade edeceksiniz? Rusya 
au.retiyk nikbin bir lisan kuJlanmışlardır. reddedilecek fakat nereye atılacak? Ta 
İngiltere, İtalya ve Fransa Sovyet Rusya- ötede Avrupa'ya karşı kimin kollarına atı
yı kabul etmek zamanının geldiğini dost- Jacak.-.. Fazla söylemek istemiyorum . ., 

Cenevre, 18 (A.A.) - Anadolu ajan• 
sının hususi muhnlıirinden : 

.Rusya'nm milletler cemiyetine gir• 
mek hususundaki talebinin dün siyast 
komisyonda tetkiki sırasında Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey söz alarak de• lanna anlatmakta hakları olabilir ve on· M., Bratu bazı murahhasların itirazım 

ların bu teşebbüsü hiç bir tazyik yapıl- bir akide ihtilafı olduğunu kaydettikten miştir ki: 
maksızın vuku bulmuştur. Maamafih biz sonra bir siyasi zarureti ifa etmenin mev- "- Mallımunuz olduğu üzere kom is• 
bu noktai nazarı kabul edemezdik. Sov - zuubahs olduğunu tasrih eyliyerek demiş- yonumuz tarafından tetkik edilmekte 
yet Rusya milletler cemiyeti meclisine tir ki: oları t!!!lep birçok devJetlerce vaki olan 
kabul edildikten sonra da birçok halledil- "-EğeT Sovyet Rusyayı reddederseniz davet ve teşvik üzerine Rusya tarafmdaıı 
memiş meselelerle karşılanılacaktır. Gür- düşünmek bile istemediğim vahim hadi- yapılmıştır. Sovyet Rusya'mn milletler 
cistan, Ukranya ve onların müdafileri selerden mesul olursunuz. Sovyet Rusya- cemiyeti azasından bulunmasını yaln~ 
uyumıyacaklar ve lsviç.re dahi din aleyh- nın milletler cemiyetine kabulünü mües- bugün değil, ötedcnberi esasen temenni 
tarı propagandasından dolayı Sovyet sesenin menfaati için Avrupa ve dünya ediyorduk. Çünkü lıiz kendimiz için bir 
Rusya bükfunetinden iyzahat istiyecek- sulhunun menfaati için lüzumlu telakki nimet olarak telakki ve kabul ettiğimis 

tir. ediyorum. Sizden düşünmenizi talep edi- bir şeyi daima dostJarımız hakkında da 
Belçika hariciye nazırı M.J111>par Bel- yorum. M. Mota, efkarı umumiyenin mu- temenni ederiz. Diğer taraftan azası bu,. 

çika'nm İsviçre tarafından ileri sU.rülen hakeme ettiğinden bahseyledi. İstikbal lunduğumuı: yüksek müesseseyi mensup• 
aynı sebeplerden dolayı Sovyet Rusya de keza hüküm verecektir . ., ları ve bütün beşeriyetin nefine olarak 
ile siyası münasebata girişmemiş oldu- M. Bartu, aynı zamanda İngiltere ve t- her gün daha büyük ve her gün daha 
ğunu ve bu sebeplere sovyetlerin birçok talya'nın da tezlerini müdafaa ettiğini kay- mükemmel görmek isteriz. Bu iki düşün .. 
milyar altın frank kıymetindeki 161 Bel- deyledikten sonra Avrupa memleketlerin- ce iledir ki Sovye Rusyayı aramızda 
çika müessesesine vaz'ıyet etmiş olduğu- den 22 sinin Sovyet Rusya'yı tanımış ol- görmeği bütün kalbimizle istiyorduk. 
nun da ilavesi lazım geldiğini söylemiş duğunu ve ancak beşinin henüz tanımadı- Sovyct Rusyaya kendisiyle on beş sene .. 
ve demiştir ki: ğınr tasrih ederek demiştir ki: den fazladır sıkı ve samimi dostluk mü.. 

"- Maamafih Belçika aleyhte rey ver "- Sovyet Rusya'yı tanımrş olan dev- nasebctlerinde bulunan komşu bir mem • 
miyecektir ve cihan sulhunun ve Avrupa !etlerin oynamakta olduklan rol ve garp leketin mümessili sıfatiyle sovyet hükQ• 
nizammm muhafazası yolundaki gayretlere medeniyetinde temsil ettikleri ananelerin metiyle muhtelif vesilelerle sık sık teııı 

engel olmamak için müstenkif kalmakla ik- ehemmiyeti göz önünde bulundurulursa masta bulunmuş ve kendileriyle birçoli 
tifa edecektir. denebilir ki bugün bütün Avrupa Rusya beynelmilel içtimalara iştirak etmiş b~ 

Arjantin murahhası M. Kantillo kısa lehinde rey vermektedir.,, ada.mm tecrübeleri itibariyle şunu söyli• 
beyanatta bulunarak Rusya'daki Arjantin Nihayet, M. Bartu sözlerini şöyle bi • yeyim ki Sovyet Rusya milletler cemiye .. 
sefaretine karşı vaktiyle yapılmış olan şid- tinniştir: tinin hikmeti vücudu olan sulh ve bütül\ 
det hareketlerinden beri memleketi ile "- Esasen misal bir sebep teşkil ede
Sovyet Rusya arasında resmi münascbat mez. Ben sebepleri söyledim ve bUtün 
bulunmadığını hatırlatnııı ve fakat Arjan- dünya karşısında bütün mesuliyetleri dc
tin'i şahsi mütaleatarm üstüne çıkararak ruhte ediyoruz. Sovyet Rusya'yı beynel
müstenkif kalacaktır demiştir. milel uzviyetlerin dışına atmayınız. Ma-

Hollanda murahhası Baron Degraf ken dem ki size geliyor onu kabul ediniz. Bu 
dinden evelki hatiplerin söyledikleri sebep- suretle dilnya sulhunu kurtaracak olan 
lerden dolayı Hollanda'nm Sovyet Rusya isabeti göstermiş olacaksınız . ., 
nın kabulü aleyhinde rey vereceğini bildir- M. Bartu'dan sonra kürsüye gelen İn -
miştir. giltere murahhası M. Eden kısa bir nutuk 

. Bunun üzerine Fransa Hariciye Nazırı söyliyerek İngilterenin harict siyasetinin 
M. Bartu kürsüye gelerk kendisine Millet- daima milletler cemiyetine istinat ettiğini 
ter Cemiyeti misakını rehber ittihaz ettiği- ve bu müessesenin cihanşümullüğünü te -
ni ve onu bir §ahit ve bir teminat olarak min eyliyecek her şeye tehalükle iştirak 
ele aldığını tasrih etmiş ve Sovyet Rusya- edeceğini söylemiştir. 
nın kabulü için yapılan teşebbüslerin iti· İtalya murahhası M. Aloisi Sovyet 
mat içinde ve hiç bir tazyik olmaksızın ce- Rusya'yı ilk tanıyan memleket olan 1talya
reyan ettiğini teslim eylcdiğinden dolayı nın sovyetlerin Milletler Cemiyetine kabu
M. Mota'ya teşekkür etmiş ve bu gibi ip - lü lehinde M. Bartu'nun sözlerine tama· 
tidai müzakere usullerinin Milletler Cemi- miyle iştirak ettiğini bildirmiştir. 
yetinin ananevt bir kanunudur ve Alman- Lehistan Hariciye Nazın M. Bek Sov· 
ya'nm girdiği zamanla aynı usuller kulla- yet Rusya ile Lehistan'ın eyi komşu ol -
nılnuş ve bu müzakereler o vakit daha çok duklanru ve ıulhperverliklerini gösteren 
uzun sürmüştür. Aynı usule Sar reyiamını bir takım muahedeler aktettiklerini hatır· 
istihdaf eden iytilafm aleti için de müraca- tatmıştır. 

at edilmiştir. Çekoslovakya Hariciye Nazın M. Benes 
Sonra M. Bartu Sovyet Rusya'nm Mil- Sovyet Rusya'nm Milletler Cemiyetine 

Jetler Cemiyetine girdiği takdirde misakın girmesinin Avrupa'da ve bütün diinyada 
bütün vecibelerini yerine getirmeği teab • ve Avrupa ıulhunun tarsini ve Milletler 
hüt ttiğini ehemmiyetle kaydetmiş ve Rus Cemiyetinin cihanşllmullüğil ancak Sov -
ya'nm ilk defa olarak böyle bir lisan kul • yet Rusya ile teşriki mesai sayesinde müın
landığmı söylemiştir. kün bulunduğunu beyan ederek lehte rey 

M. Bartu Sovyet Rusya ile Milletler verceğini söylemiştir. 
Cemiyeti arasındaki mücadelenin çoktan • Kanada murahhası M. Skarlton bugün 
beri açılmış olduğunu teslim etmekle bera· Sovyet Rusya'da ve Kanada'da mevcut re
ber Milletler Cemiyetinin daima misakın jimler araSinda bir çok müşabih prensip
birinci maddesi ahkamını göz önünde bu - ler olduğunu ve esasen bu prensiplere di· 
lundurarak hareket ettiğini bu madde mu- ğer bazı devletlerin muhalif bulunduğunu 
cibince misakın cihanşümul olması lazım söylemiş Sovyet Rusya'nın Milletler Ce • 
geldiğini ve nihayet Mi111etler Cemiyeti miyetine kabulünün cihan sulhu için ı:aru
mUmessillerinin de bu müessesenin cihan ri olduğunu ve binaenaleyh Rusya lehinde 
şUmul mahiytini teyit eylemiş bulundukla- rey vereceğini bildirmiştir. 
nnr kaydetmiştir. Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Mumaileyh bizzat M. Mota'run 1925 Beyin Sovyet Rusya lehindeki beyanattn
te bazı kuyudu ihtiraziye ile olmakla be - dan sonra söz alan başka murahhas bulun
raber Sovyet Rusya'nın Milletler Cemiye • madığı için Reis M. Demadaryaga Millet
tine kabulünü iltizam etmif olduğunu ha- ler Cemiyetinin cihanşümullüğü hususun
tırlatmış ve bugün mevzuubahs olan şe- da ittihaz edilecek karardan dolayı beyanı 
yin Sovyet Rusya'nm Milletler Cemiyeti· memnuniyet etmiş ve aşağıdaki karar su • 
ne girmesi ı:amanmm gelip gelmediğinin retinin kabulünü teklif etmiştir: 
tayini bulunduğunu kaydettikten sonra M. "'15 eyliilde 30 heyeti murahhasa tara
Jcıspar ve Mota'nın şikayetlerine temas fmdan Sovyct Rusya'ya gönderilen daveti 
ederek demiştir ki :"Bu şikayetler listesi- ve Danimarka, Norveç ve İsveç tarafından 
ni borçlar ihtilafını ilave etmek suretiyle yapılan tebligatı, ve keza Sovyet Rusya'nm 
tamamlıyabilirir. Fakat müzakerenin bu Millet1er Cemiyetine verdiği cevabı nazarı 
olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu dikkate atan ve Sovyet Rusya'nın misakın 
menfaat eulh menafii ile bir olan Mil - bütün teahhütlerine riayeti teahhüt etmek
letler Cemiyeti lehinde olmaz.,, te olduğunu şüşahede eden altıncı komis -

M. Bartu Sovy.et Rusya'nın dahili işleri- yon Sovyet Rusya'nın Milletler Cemiyeti
ne karışmaktan içtinap etmekle beraber ne kabulünü umumi heyete teklif eder.,,, 
Lenin'dcnbert Sovyct rejiminin değiştiği - Reylere müracaatta Uç memleket hayır 
ni mtijahade etmi§ ve buna bir delil ola· demiştir: Portekiz, Holanda ve İsviçre. 
rak ta kendisinden istenilen teminata müp- Yedi memleket müstenkif kalmıştır: 
hem sözlerle cevap vermiyen Rusya'nm Belçika, Lüksemburg, Arjantin, Venezu • 
girmek talebini gösterıniJ ve demiştir ki: ella, Paraguay, Nikaragua ve Küba. 

milletlerin emel olarak bekledikleri itimat 
ve beynelmilel emniyet sahalarında de. 
vamlı gayretler sarfetmiş olan ve bugilll 
de etmekte bulunan bir memlekettir.Rus~ 
ya'nın iştiraki olmaksızın da toplanmı~ 
olan konferanslar bu yolda Rusya'nın. 

mümtaz mümessillerini yüksek bilgileri 
sayesinde kazanmış olduğu şayanı kayıt 
muvaffakiyetleri kaydetmekle kalmamzt 
~ovyet hükumetini gayretlerinden dolayı 
te"orik etmiş ve kendisine teşekkür d~ 

cylcmişti.r. Binaenaleyh Sovyet Rusya'• 
nın kıymetli teşriki mesaisini temin et• 
mek müessesemiz isin, müessesemizin ci• 
lınnşümullüğü için ve nihayet sulh içirı 
çok mesut ve çok mühim bir hadise olaıo 
caktır.,, 

Nihayet komisyon bilhassa Belçika 
ve !sv.i~re murahhaslarının beyanatından 
ve M. Bartu'nun hararetli bir müdafaa• 
sını takip eden şiddetli münakaşalaN 

dan sonra Sovyet Rusya milletler cemi • 
yetine 7 müstenkif ve 3 muhalif re~ 
karşı 38 reyle kabul olunmuştur. 

Milletler cemiyeti konsey) 
azası olduktan sonra 

(Bap 1. inci sayılaJa) 
Türkiye'nin Milletler cemiyeti 

konseyi'ne intihabı münasebetile t .. 
talya'nın bat murahhası Baron A • 
loiııi Anadola Ajanımm hususi mu • 
habirine a§ağıdaki beyanatta bulWM 
muştur: 

"--T ürkiyenin mümessilini konıey4t 
iıttihap etmek auretiyle Milletlerce. 
miyeti umumi heyetinin gösterdiği 
itimattan dolayı italyan heyeti mıt
rahhaıası namına tür'k milletini te,;. 
rik etmek isterim. 'Aynı denizin ıa " 
hillerinde bulunan ve müşterek men
laatleri mezkur denizin bir kere da
ha ticaret ıahcuında parlaclığırı• 
görmek olan her iki millet asri me -
deniyeli alakadar eden vahim bu • 
dunlar arası (beynelmilel) mesele• 
lerin sureti hallinde bu yüksek mii • 
essesede bugün le§rihi mesaide bıt 11 

lunacaktrr. Türk ue italyan millel • 
leri tarafından ıarledilecek gayret• 
lerin medeniyet ve milletler cemi • 
yetinin hasrı nel .. ettiği sulh uerirıi!' 
muvallakiyeti hususunda müust;. 
bir te§riki mcaai temin edeceğine ta~ 
mami.vle kaniim." 

- Uç memleket reylere katiyen iştirati 
etmemiştir: Uruguay, Fellandiya ve Pa • 

nama. tf 
Diğer bütün devletler ki mikdarı .3 

dir Rusyanın kabulü lehinde rey verını .. 
terdir. Buglln öğleden sonra bu meaele u.ot 

mumi heyette görüşülecektir. 
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Beıediqe 
intıhaoları 

lstanbul 16 eylul 1934 
1 Teşrinievelde şehir meclisleri intiha

bı baılıyor. Cümhuriyet Halk f n kası bü
tün memlekette vatandaşları intihapla ala
kadar etmek hazırlığındadır. Ve intihabı 
kendi tc~kilatı içinde yoklama talimatna
bıesi hükümlerine göre serbest bırakmııtır. 

Yoklama Talimatnamesine göre; 
Her fırkalı arkadaş şehir meclisleri için 

kendi teşkilatına hizmet arzedebilir, tehir 
için faydalı telakki ettiği tedbirleri müna
ka,a ederek fırkalı arkadaşlarından kendi
si için rey istiyebilir. fırka teşkilatım ma
halli i,lere karşı doğrudan doğruya mesu
liyetlendiren ve vazifelendiren bu salahi
yetin tam ve faydalı olarak kullanılması 
için tercih mukayeseleri yapabilir. 

Ben bu sütunlarda bunu yapmak i&ti
yorum. fırkalı arkadaşlarımla şehir işle
rini konuşacağmı. Arkadaşlarıma ıehir 
meclisleri için seçecekleri namzetlerde bu
lunmasını faydalı gördüğüm vasıflan an

latmağa çalışacağım. 

Maksadım, arkadaşlamnın kanaat ve 
temayülleri karımnda dunnak değil, ken
dilerine kanaat ve temayüllerini münaka

ıa edecek bir imkan vermektir. 

Türk Belediye Kanununa göre; 
Belediye beldenin ve belde sakinlerinin 

mahalli mahiyette müıterek ve medeni ih
tiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef 
hükmi bir şahsiyettir. Ve belde sının için
de oturan her türk nüfusun belediye ida -
resinin devamlı yardımlanndan istifadeye 
hal<ları ve belediyeye kartı mükellefiyet· 

leri vardır. 
Belediye idaresinde belde sakinlerini 

belediye meclisleri temsil eder. Belediye 
meclisinin salahiyetleri büyiiktür. Meclis, 
tehir bütçesini, şehir içinde belediye hiz
metlerini tayin eden hizmet talimatnamele 
rini. tetkik ve tasdik eder. Belediye kanu
nunun belediyelere verdiği her türlü vazi
fe ve salahiyetlerin ifıuı hakkında kararlar 

verir. 
Belediyenin çalışma programını, belde

nin tanzim, inşa, imar planlarım kontrol 
eder. Program ve planlardaı dilediği tarz
da tadiller ve ilaveler yapar. 

Kanunun belediyelere ve belediye mec
fialerine verdiği vazife ve aalahiyetlerden 
bu yazının ilk kısmında bahsediıim, yalmz 
tehirli ile ıehri idare edenler arasmdaki 
kartılıklı vazife ve salahiyetleri tebarüz 

ettirmek için değildir. 
Ben bu hulasa notla; arkadaılarmıa bil

hassa vazife ve salahiyetlerini iyi kavramıı 
bir ıehi.r meclisinin bir tehir içinde ideal 
türk hemşeriliği tipini yaratabileceğini, 
ideal türk ıehrini kurabileceğini ıöyle -
mek iııti.yorum. Bir ıehir meclisinde ve şe
hir meclislerine seçilecek azalarda bulun
masını faydalı gördüğüm, ana vasıflara i
ıarct etmek istiyorum. 

Bir batka nokta daha var: 
İdeal bir belediye kanunu aynı zaman

da ideal bir şehir idareııi demek değildir. 
Bir şehirde kanun çok ileri, tatbikatı çok 

geri olabilir. 
Belediye kanunu şehir işlerini doğru-

dan doğruya tanzim etmez. Şehir idarele

rine ıehirleri tanzim için salahiyet ve im

kanlar verir. 
Kanunun, belediyeler şunları yapabilir 

veya belediyeler beldelerin ve belde sakin
lerinin mahalli mahiyette müşterek ve me
deni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mü
kelleftirler deyişi, daha fazla tehir idare
lerinin ve bu idarelerde şehirliyi. temsil e
den belediye meclislerinin şehri ve şehirde 
oturanların medeni ihtiyaçlarını takdirle-

rine bağlıdır. 
Bir şehir idaresi ıehir sokaklarını te-

ıniz tutmayı, bir başkası ıehirde süt veya 
İçme suyu işlerini halletmeyi ıehirlinin bi
rinci derecedeki medeni ihtiyaçlarından sa 
yar, bir baıka ıehir idaresi de ıehirde bir 
konferans, bir konser salonu açmayı, tiyat
ro iılerini tanzim etmeği ilh.. ilh.. ıehrin 
en evel temin edilmesi lazım gelen medeni 

ihtiyaçları olarak telakki eder. 
Ayrı ayrı birbirinden farklı olan bu me

deni ihtiyaç telakkileri hazan çalııma pro· 
tramı olmıyan; yahut çalışma programını 
ilmi tetkikl~rden mülhem prensiplere göre 
la.nzim etmiyen bir tek şehir idareııinde de 

RÖrülebilir. 
Bu türlü şehirlerde ıehir idareleri ıe • 

hirdcki bünye hareketlerine müspet müda
halelerde bulunamazlar. Şehir nüfusunun 

"e ıehrin senelik müşterek gelirinin (be
lediye iratları değil), artması için ıehir 
l'rıenabiini tahrik edemezler. Hatta tehrin 
tıda, mesken, yol, nakliyat, içtimai yar-
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Adana belediYesi 
nin türlü işler için 
tedbirleri 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

!Gazi Hz. ile 
Brezilya ReisicÜm· 
horu arasında 

• 
Bcltdiye giirültü ve çocuklarnı 

ğır i~lerde ~ah~manıalarmı 
h'min edt~cek. 

a- Brezi ya'nın istiklal bayra-
mı colayısile telgraflar 

taa ti edildi 
Adana, 18 (A.A.) - Şehrimiz müd- Brezilya ist.klAl b .. 

dei umumT- · b 1 d. ı a ayramı muna. 
ı ıgı e e ıyeye bir tezkere ya- sebetiyle Gazi M t f K l H 

zarak gec ı · k us a a ema az-
e eyın a şamdan başlayzp sa- retleriyle Brez·ı R · · ·· h 

bahlara kadar sokaklarda pamuk, koza, rasmda asag~ rdı yk~ t el ısıcfulm uru .a • 
bug~da t · a ı e gra ar teati e-
.... ~ ~~ıyan araba ve kamyonların dilmiştir: 

gurultulerıne kaışı esaslı tertibat alm-
masınz ve bıu suretle halkın gece istira. M. Getulio Vargas Hazretleri; 
l.c.tinin temin edilmesini dilemiştir. Be - Brezilya Reisicümhuru 
lediycmiz bu çok yerinde dileği dikkatle Brezilya istiklal bayramı müna • 
karşdamzş ve tetkikata başlamıştır. '.!be!iyle.Zati Devletlerinden en har 

Sıhhat müdürlüğü 12 yaşındaki ço- teb!ıklerımle_ birlikte fahsi saadet -
cuklarm fabrikalara amele olarak kabul lerıyle, Brezılya'nın refahı hakkın -
edilmemesini ve 18 yaşındakilerin de daki.temennilerimin kabulünü rica 
mak· d · 1 · eclerım. ıne aıre erınde çalıştırılmamalarmı 

fabrikalara bildirmiştir. 
Belediye meclisi ayın 19 unda fev

Kalade içtimaa çağrılmıştır. Bu toplan -
tıda intihabata başlama günü le.ati olarak 
tesbit edilecek ve Gazi heykeli tahsisatı 
faslı kafi gelmediğinden diğer fasıllar

dan münakale yapılmasına karar verile· 
cektir. 

Asılı intihap cetvellerinde atları 
unutulmuş olanlar intihap encümenine 
müracaat etmektedirler. Bunların sayısı 
ısc yi bulmuştur. 

Bu sene ilkmekteplere kayıt müra -
caatr geçen seneden fazla olacağı düşü

nUlerek mekteplerde 800 - 1000 talebe 
fazla alacak tertibat ikmal edilmiştir. 12 

ve 19 birinci teşrinde şehrimizde yapıla
cak at yarışlarına hazırlık devam ediyor. 
Bu yarışlar için şimdiden komşu vila
yetlerden kayıt için müracaatlar başla-

mıştrr. 

Yeni kontenjan kararna -
mesinin KL. listesinden 
istifade edecek devletler 

Yeni kontenjan karanamesinin KL. 
listesinden istifade edecek devletler İk
tısat Vekaletince tesbit edilmiş ve Güm -
rük ve İnhisarlar Vekaletine bildirilmiş
tir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti dün 
bir tamimle mezkur listeden istifade ede
cek devletlerin isimlerini gümrüklere 
tebliğ etmiştir. Bu devletler şunlardır: 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Çekoslovakya, İspanya, İsveç İsviçre 
İtalya •. Macaristan, Norveç, Yugoslavya, 
Yunanıstan, Filistin, Suriye Mısır ve 
Amerikadır. ' 

GöJlüdag türk hafriyatı 
Maarif vekaletimiz,Anadoluda bu 

~~e kadar b~linıniyen bir Hitit teh

rının harabesıni meydana çıkarmak 
üze~e bulu.nuyor. Bu maksatla, Niğ
denın takrıben 60 kilometre şimalin
de, Melendiz silsilesi üstünde bulu • 

nan Göllü dağ' da hafiryata başlan • 

maktadır. Geçen sene Karalar haf

riyatını idare eden arkeoloğ Remzi 

Beyin riyaset ettiği hafriyat heyeti 

bugün hareket etmiştir. Heyete mu

vaffakiyetler dileriz • 

Dahiliye memurları sicil 

nizamnamesi. 

Dahiliye Vekaleti. Dahiliye memurları 
sicil nizamnamesini tadil ederek • b• • • • yenı ır 
nızamname proJesı hazırlıyacaktır. B 
• • d•w v k~' ti • unun 
ıçın ıger e aıe erın de sicil nizamname 
leri tetkiyk edilmektedir. 

dım iıleri.ni tanzim edemezler. 
Şehir, ihtiyaçlariyle bir tarafta, şehir 

idaresi salahiyetleriyle, emirleriyle, yaaak
lariyle, teşki.latiyle bir tarafta kalır. 

Misal vermek istemiyorum. Fay dalı bu
lan arkadaılarım yazılarımın devamında 

bir şehir idaresinin tehir için nasıl faydalı 
olabileceğine ait ıahsi kanaatlarımı bula
caklardır. 

NEŞET HALiL 

Gazi M. Kemal 

Gazi Mustafa Kemal Hazretleri. 
ne; Ankara 

Brez_ilya'nın milli bayramı mü • 
na~ebetıyle bana iblağ buyurmuı ol
dugunuz dostane temennilerden fev
kalade mütehassis olduğum halde 
Zatı Devletlerinden teşekkürlerimi 
ve ıahıi ıaadetleriyle Türkiye'nin 
relahı hakkındaki temennilerimi 
kabul etmenizi rica ederim. 

lJrezilya Reisicümhuru 
Getulio V argas. 

Ulu Gazi müsal-aka'arı 
Bugün Halkevinde Ulu Gazi güreş mü

sabakaları yapılacaktır. Müsabakalara sa
at 17 ,30 da başlanacaktır. Kulüplerin pek 
çok ehemmiyet verdikleri ve hzırlandıklan 
bu müsabakaların tafsilatını yarın bildire-
ceğiz. 

Ankara İdman mrntaka~rndan: 
Mıntakamız için yeni tanıtma kağıtları 

bastırılmıştır. 20 eyllıl 934 gününden iti
baren eski hüviyet varakaları muteber ol
mıyacağından atakadar zevatın mensup ol
dukları idman heyetleri vasıtasiyle ve iki 
kıta fotograflariyle Mıntaka Katipliğine 

müracaatları rica ve ilan olunur. 

Altmordu kuli.ibüuiiıı fevkalade 

kougrt•!iıi. 

Dün akşam yapılan Altınordu kulübü 
fevkalade kongresine 64 aza iştirak etmiş 
ve idare heyetinin istifası üzerine yeni -
den yapılan seçimde Orhan Şeref Bey 
umumi kaptanlığa , Osman Bey muhasip
liğe ve Muhip Bey de umumi katipliğe 
getirilmiştir. 

Y~·ni i~ kanunu. 
lktııat Vekaletince yeniden hazırlanan 

İf kanun layihası Ba~vekalete verilmiş la -
yiha tetkiyk edilmek üzeı·e Maliye Veka -
Jetine ve Devlet Şurasına gönderilmiştir. 

Maliye vt·k•tlt'linde hir toplantı. 
Dün Maliye Vekaletinde Maliye Ve -

kili Fuat Beyin riyasetinde ve nafıa 

müsteşarı Arif Beyin oulunduğu bir top
lantı yapılmıştır. Bu toplantıda Nafıa 

Vekaletine ait bazı mali işler görüşülmüş 
tür. 

Uşak ~elcet fabrikası blnaJı 

Adalara su vermek 
için tertibat 
yapılıyor 

Yedek ma,zeme 
• • 

sıyasetı 
Fransız tayyareciliğinin ~skiden kova

amış ve bütün müşterisi oldn milletlere 
aşılamış olduğu yanlış sistemlerden biri 
de yedek malzeme siyaseti idi. Bu siyase
tin zoru ile, bir tayyare satın alır\·en, bu
nun kıymeti kadar bir sürü yedek malzeme 
depolan doldururdu. Tayyare satır.ilktan 

daha zahmetsiz ve mesuliyetsiz ola\\ bu 
alış verişin fabrikatörler tarafından yara
tılmış olduğu kolayca sezilebilir. Bununla 

İstanbul, 18 (Telefon) - Adalara bol beraber, bugün Fransa'nın kötüliyerek ta
su vermek için belediye bir proje hazır- mamen bir tarafa atmış bulunduğu bu tar
lamaktadır. Projede Adaların yüksek zın kötülüklerini. varsa faydalarını tetkik 

noktalarına depolar yapılacak ve tevzia- etmek faydasız değildir. 
tı bu depolardan idare edilecektir. Depo- İniş takımı, tekerlek, lastik malzeme, 
lara İstanbuldan tanklarla terkos suyu ~an!ato, karbo.~atö~, borda donanımı._ gi
taşınacaktır. bı bır tayyare uzerınde arıza verebilmek 

Yüksek muallim mektebine alına
cak lise mezunları. 

İstanbul, 18 (Telefon) - Yüksek mu
allim mektebine bu sene müsabaka ile 45 
lise mezunu alınaeaktır. 

Uyku hastalığına tutulan :M. 
Harding öldü 

İstanbul, 18 (Telefon) - Derin bir 
uykuda olarak üç gün evci alman hasta
hanesine kaldırılan holandalr M. Harding 
bugün ölmüştür. Mumaileyhin fazla 
düzde uyku ilacı alarak öldüğü tah

min ediliyor. Cesedi morga kaldırılmış -
tır. 

kabiliyetinde bulunan parçalar müstesna, 
kanat, gövde, motör._ üzerinde kırılmala
ra sebep olacak her türlil kazaların arıza
larını yedek malzeme ile ortadan kaldır

mak sakat bir iştir. 
Bu hükmü kati olarak vermeden evet, 

düşünülecek bir iki nokta vardır. 
Hava kuvvetleri ne için beslenir? Hiç 

şüphe yok, harp günleri için, yani harp 
etmek için. 

Harp, münakaşası burada fuzuli olacak 
şekillerinden sarfınazar, iki tarafın malze
me ve maneviyat rekabeti demektir ve bu 
rekabet, kısaca, düşmandan daha eyi ve 
daha çok malzeme yapmak manasına ge
lir. 

Her gün, daha eyisini daha çok olar•k 
meydana getirmeğe çalr!}tığmuz bir harp 
silahının hayatınr, yedek malzeme yani 

Vecihi tayyare mektebi kapat ld para sarfederek, uzatmakta hiç bir fayda 
İstanbul, 18 (Telefon) _ Müd:faa~ yoktur. Bütün kuvvet kaynaldanmm da

Milliye Vekaletinin Vecihi tayyare mek- ha eyinin daha çok olarak yapd.mumda 
tebinin kapatılması hakkındaki emri bu- kullanacak yerde, bunun bir kısmını bat• 
gün vilayet vasıtasiyle mektebe tebli- ka yolda kullanmak, bizi gaye ve maksa· 
edil~i v: .me~tep kapandı. Vecihi Beyi: ::~rzdan uzakla~tmr, binaenaleyh munr• 

~skışehır dekı tayyare mektebine mual • . . . 
lım tayin edileceğ · söyleniyor. Kırk hın hraya alınan bir tayyarenb. 

çok defalar, yarı parasını motörll teı1dJ 

lstanbulda yazdan gizli nüfus. eder ve motörlin hazırlanman istenen eyl 
İstanbul. 18 (Telefon) - Son 15 gün ve faik malzemede kullanılmasr, lr:ullanıla

içinde İstanbul vilayetine 1007 gizli nü- bilmesi yüzde doksan dokuz bir ihtimalle 
fus yazılmıştır. daima mümkündür. Şu halde, böyle bir 

tayyarenin arkasından aUrüklenen 20-40 

l ktısat VekiJimizin gere -
de'de tetkikleri 

Bolu, 18 - İktısat Vekili Celal Bey 
bugün Ankaradan Kızılcahamam yoluyla 
Zonguldağa geçerken Gerede kazasında 
kalarak iktısadi vaziyet baklanda malıl -
mat almzş, Gerede'nin meşhur Esentepe 
mesiresinde öğle yemeğini yedikten sonra 
saat 13 te yoluna devam etmiştir. Vekil 
Bey habersiz gelmesine rağmen halk coş -
kun aliika göstermiştir. 

Mt•zbalıa resmi doku~ kuruş. 
İstanbul, 18 (Telefon) - İstanbul he

lediyesi teşrinisaniden itibaren mezb:ıha 
resmini beher kiloda dokuz kuruş ol'lrak 
alacaktır. Resimde ahır ve kıriko mas
rafları dahil değildir. 

bin liralık malzemenin parasını daha mO.. 
kemmeli için elde tutmak dah~ makul, da
ha iktısadi değil midir? Bol yedek mal%O
me satın alacak yerde, kınlan tayyareniıı 
yerine yenisini, daha mükemmelini getir4 
mekteki imkanı kavramakta hiç bir gil~ 
lük yoktur. 

Muharebenin tabii iycabı olan mükem
mel malzeme rekabeti gibi, barba hazırlık 
devri olan sulh zamanının basit bir hesap 
meselesi olduğu için kolayca öne sllr 
düğü zaruretler bu manasız yed~k malz6 
me siyasetinin bzrakılmasrnda amildirler. 

Böyle bir neticeye varıldıktan sonra 
yedek malzeme tarzının geride kalan kil· 
çük "faydalı tarafına,, da el atmak yerind& 
dir. 

Bu küçük fayda, hava kuvvetlerinde 
iş istendiği bir devirde tayyarelerin küçil 
arızalarla faaliyetten kalmamasından ib 
rettir. Ama bu, hiç bir zaman, kanatların 

Bulgaristaıulau gelen muhacirler. değişmesi, gövdenin değişmesi gibi bir 
manaya alınamaz. Kanatları kırılan bir 

İstanbul, 18 (Telefon) - Bugün Bul
garistan'dan 77 muhadr geldi. Bunlar 
Gelibolu'da yerleştirileceklerd i r. 

lstanlml'daki buğday stoku. 
İstanbul, 18 (Telefon) - İstanbul'

daki buğday stoku 23,694, arpa stoku 
2075 tondur. Ayrıca değirmenlerde 11336 

ton buğday mevcut olduğu tahmin edili-
yor. 

tayyarenin baştan aşağıya kadar revizyon 
görmesi mecburiyetinin ortaya attığı hiz
metlere kanatların parasını, tayyarenin 
nakliyesini, revizyondan sonra tecrübesi· 
ni... hesaba katarsak karşımıza çıkan ra· 
kamlar, evvela para bakımından, sonra, 
bir harp zamanında değeri artan işçinin, 
iş saatinin çokluğu bakımından pek bü -
yük olacaktır; biz buna, korkunç da diye· 
biliriz. 

Bütün bunlar, çatlak bir piston veya 
silindir grupu yahut karter yüzünden bir 
motörün atılması manasına gelemiyeceği 
gibi iki yahut üç tane kırılan tayyareden 
bir tayyare, iki üç motörden bir motör 
meydana getirmek imkanları göz önünde 
tutulamaz manasını da ifade etmez. Fa
kat bunlara mukabil bu sözlerim. bu üç 
tane kırık tayyarenin yedek malzeme 
kuvvetiyle adam edilerek tekrar ve iiç 
tayyare olarak cepheve ve hizmete siirük
lenemiyeceği hakikatini anlatmalı dırlar. 

Hava sanayiine yahut da edehiyat yap
maksızın, tayyare fabrika•nn :t. tavyı.re 
mühendislerine malik olmıyan yani bu 
bakımdan yabancı memleketlere muhtaç 
olan mcmleket1er için me .. elenin iki tür
tu hal şekli daha vardır ve bu hal şekil
leri iymah'"C't memlekefler ' en pahalıya 

malolan bir tayyarecilik be ;temek de de
~ektir. 

. İki hal şeklinden birin-:isi çalışmada 
(Yazur memleket postasında) rasyonel olmaktır. Yani t:ı1 yarecilik yap-
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Atina Mektebi 
Atina nıcktebi-Sokrat ile Plato - Sokrat ~İ!-ilmıı cleğil usul koy
muştur-Plato'nun bulduğu mml- Ari ... ıo'nnn yaptığı hiiyiik iş 
Ye saçmaları. Atom nazariye -ini kuran llcnıokitu"· 

Atina mektebinin tarihi yunan 
hendesecilerinin en büyüklerinden 
biri olan sakı.ılı ( 420 M. E.) Hipok
rat (*) la başlar. Hipokrat hilal şek 
tindeki müste • 
vi parçalarının 

mesahasım ba -
sit bir usulle 
bulduğu gibi 

müstakim dırı ve münhani ile çev
rilmiş olan müstevi parçalarının 
mesahalan arasındaki münasebeti 
de bulmuştur. 

Atina mek -
tehi (347-427) 
Plato - Ellatun'
nun mesaisiyle 
sağlam bir te -
mele oturmuş -
tu. (399 - 469) 

Sokrat Eflatun. 

ile talebesi olan Plato· Atina'nın 
ön safta bulunan iki feylesofudur. 
Tamamen serbest fikirli olan Sok -
rat büyük bir diyaliktçi olup diya
lektiğinde Zeno'nun büyük tesiri ol
duğu aşikardır. Sokrat talebelerine 
kullanılan kelimelerin hakiki mana
larım daima hatırda bulundurmala
rını tavsiye eder ve serdedilen müd
deiyatta esas noktalara ehemmiyet 

mak istiyen memleketin fabrika yapması 
ve milhendis yetiştirerek esirlikten kur
tulmasıdır. 

Gerçi, havacılığın bugünkü gidişiııe 

göre, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya 
gibi •• bu yolda çok ileri gitmiş memleket
ler bile, ötekilerinin daha mükemmel 
eserleri karşısında bulunmakta ve onlar
dan ihtiyaçlarını karşılıyacak surette li
sans ah:nlariyle faydalanmaktadırlar. Fa
kat bu, düpedüz yokluktan ve yoksulluk
tan herhalde çok farklıdır. 

Bir takım memleketlerde fabri.ka ve 
mühcn •·s de bardır; fakat mühendisin 
fabrikaya, fabrikanın mühendisine ve 
memleket adamlarının da bunların topuna 
emniyet ve iytimadı olmadığı için hava
cılıkta bir benlik yaratamamakta ve müs
tehlik kalmaktadır. Kabahat açıkça bu Uç 
tane biribirinden ayrı vasıflardaki grup· 
ların her birisindedir. En bilyük mürebbi, 
tecrübedir. Tecrilbe tekamillün basarna· 
fıdır. 

Kendi hisleriyle ve örneklerine baka· 
rak bin bir vasıtasızlık icinde tayyare ya· 
pan ve uçuran binlerce tayyareci göz ö -
nünde durup dururken tayyare mühen
disinin tayyare yapamıyacağını ve bcğcn
diremiyeceğini kabul etmek insafsızlık o
lur. Beş eserden altıncısının milli bir tip 
yaratacağına ve bir ihtiyacı karşıhyaca

ğına inanarak çalışmak ve salahiyet ver
mek eyi bir sona varmak için besbelli ki 
en birinci şarttır. 

Memleket dışından tayyare satın al· 
mak, belki daha kolay, daha ucuz olabi
lir; fakat b" t~rz ile milli müdafaa ne 
kuvvetlenmiş ne silahlanmış olacaktır. 

Kuvvetlenmesi de, silahlanması da ob. 
jektiftir, geçicidir; temelli değildir. 

Bu mevzu, üzerinde çok ve uzun uza
dıya durulmak Hlzımgelecek kadar değe:-· 
li olduğu için bu noktaya başka bir gür 
tekrar döneceğiz. Bununla beraber bu
gün, umumi bir bat..:s çercevesi i-'--ie 
arzctti~i kıyı:?" •e işaret eci~bilmiş ~ldu
fumuza inan.tyoruz. 

İkinci hal şekli, tam işlenmemiş mal
zeme stokları <'lc!e bulundurmak suretiyle 
bir taraftan mevcut tipin faaliyetini ve 
bu tipink ortadan kalkması halinde daha 
yeni bir tipin iymalini temin etmeği göz 
önünde bulundurmaktır. 

Buraya kadar söylenmiş olanların \."C· 

dek malzemeye verilecek paranın ölme;: 
bir gaye olan ve her gün tazeli ;."ri muha
faza eden daha mükemmel malzeme için 
elde tutulmasındaki faydayı - g;ı-ete -:ü. 
tunlarmm verdiği imkan de.-ccesinde • 
anlatmış ol.1uğuna inanıyorum. Bununla 
beraber bu ynzdıkl:ırımızın milli hava in
Ş<ı"'t- • "rının irı .... <>trılı~ının yüksek de
ğerini iyzah edebilmiş olduğuna da h-
niim. 

ŞAKİR HAZİM 

vermekte ısrar edermiş. Sokrat mu
arızlarını bir diyalektik ağına sokar 
ve bunların da buradan çıkmasına 

ihtimal kalmazmış. Maamafih bu 
yüzden birçok düşman kazanmıştır. 

Sokrat bir ,c;:"'-...._ 
sistem değil bir . ~· -- ....1\\ 
usul if cat etti. , _ ~}j 
Sokrat a göre .;;: · tJ 

"bütün muha - "'' ı ~ ' i$.ı-. 
keme asıl mu • " l 
kaddemata bağ- ·• 

11

~ 
hdır. mukadde -
mat ile kelime -
1 e r d e n mü- Sokrat. 

re:.keptir. Mukaddemat ile kelime
leri ihtimamla tetkikten geçirme
den muhakeme yürütmek doğru de
ğildir, aksi takdirde muhakeme sac
mahktan kurtulamaz,,. Bundan d~
ha eyi bir tavsiye akla gelebilir mi? 

Bu devir hakikaten Yunanistan
m altın devridir. Hiç bir yerde ve 
tarihin hiç bir devrinde 100 sene gi
bi kısa bir mü<ldet icine girmiş bu 
kadar büvük fikir yıldızlan görün
müyor. Felsefe, tarih, tiyatro, şiir, 
mimari, heykel trashk ve riyazi yede 
yüksek dehalar görünüyor. Yunan
lıların fikir mahsulleri arasında ilim 
diğerlerine kıyas kabul etmiyecek 
derecede zayıftır. Riyaziye tarihin -
den isimleri hiç bir zaman silinmi
yecek olan simalar ondan asa0-1 de-

. ~ 

ğildir. Felsefede yalnız Plato ile 
Aristo'nun hayrete sayan eserleri 
bugünkü dünyanın bile gözlerini 
kama~tırmaktadır. 

Sokrat'm feci ölümünden sonra 
Plato on bir sene Atina'dan uzak
ta ya~adr. Sonra dönüp akademinin 
baş hocası olduğu zaman akademi 
kaprsına "Riyaziyeyi sevmiyenler 
buraya giremez., levhasmr astırmrş
tı. Esas itibariyle büyük riyaziyeci 
olmıyan Plato terbiyenin sağlam 
riyaziye esasına oturtulması liizu
munu kabul etmişti. Baş hocası Pla
to olan bir mektebin birçok büyük 
riyaziyeci yetiştirmesine şasmama -
hyız Plato'nun rivaziyeye ait oriji -
nal eserleri azsa da hendese de kul -
lanrlan mantık ve usullerde bir ta
kım tadilat yaptrğı muhakkaktır. 
Plato mektebinin en büyük eseri 
tahlil'in keşfi ile bunun riyaziyeye 
ait keşif ve ispatların usul olarak 
kullanrlmasrdır. Gerci bu usul evelce 
mevcut ise de bunti muayyen bir 
usul halinde tesis ve sistematize 
eden Plato'dur. 

Plato'nun ana mevzuu olan felse
fesi bu müsahabelerin dıc:mda kalır. 
İlmine gelince Plato'nun bu husus
taki mütaleası Timaens atlı eserin
de görülür. Maamafih bu yunan ali
mini eyi tanımıyanlar için bu eser 
epice karanhktrr. Bu esere ilerde 
t:emas edeceğiz. 

Plato'nun en maruf talebesi olan 
(322 - 384) Aristo - Aristotle şimali 
Ege sahiıterindeki Stagira'hdır. 
Ömrünün yirmi senesini Plato aka
rle:nisinde gecirdiği halde riyaziye
ci olmamıştır. Plato'nun ölümünden 
sonra Atina'da Liseum ismini ver
diği mektebi açmıştır. Aristo zama
nın bilgisiyle mücehhez idi ise de 
ihtısası hayvanat zümresinde idi. 
Hiç bir Zoolog bu vadide Plato'nun 
doğru müsahedesinden ileri gide
memiştir. Endeksiyon usulüne ya
kın bir usul keşfetmişti. Plato da
ima miişahede, hakikatler ve tah
kik üzerinde ısrar e-tmişti. Mekte
binde öğrettiği usul hemen hemen 
tam addedilebilirse de, hayvanat 
bahsi istisna edilirse, fiziki ilimde 
kullandığı usul baştan aşağı saçma
dır. Müşahede ve tahkiki her zaman 
tavsiye ettiği halde en basit mese
lelerde bile basit müşahedeye lü
zum gönniyerek saçma neticeler 
bulmuştur. İlerde göreceğimiz veç
hile, Aristo'nun sukut eden cisim
lerle suda yüzen cisimlere ait fara
~iyeleri pek saçma olmakla kalma
·vıp otoritesi yüzünden baş belası ol-

muş ve ilmi bin sene geri bırakmıe
tır. Maamafih bütün dünya, gene 
haklı olarak, Aristo'yu en büyük a
damlardan biri olarak kabul ctmis -
t ir. 

Aristo'nun Plato akademisin -
den riyaziyeyi kaldırması felsefe ile 
ilim arasında ebedi bir ayrılık tesiri 
bırakmıştır. 

Aric;to'nun en maruf talebesi 
f287-372) Teofrastus olup ustasının 
hayvanat subeginde ~östercliğ i mu
·ıaffakıyeti cırach nebatJ.tta göster
nic;tir. Teofrastn-;'un ölümünden 

!lonra, bir müddettePheri Perinatc
t;k (seyyar) mekteo ismini al~ıs o-

l<'n Liscum'a <la ölmüş nazariyle ba
'ulabilir. Bunrlan sonra riyaziye yii-
.-Umü ... se de ilim oldu3-u yerde say
""Tiıc:tır. 

Atina mektebinin yetiştirdiği bü-
1ük rivazivecilf"r~'!n ve evvela Ar-
'1itas sonra da Plato'nnn t;ılebele -
rinden olan (355-407) Odoksus dev
rin en T!'i"him !'imal~rmdan bir olup 
A.r~imed'e na.zaran ikincidir. Tena -
c;üp nazarivesini ıslah ederek bu na
.. ariyeyi müsterek mikyaslı ve mik-
vassrz adet!ere bosa!tma usulünü 
"TIÜnhaniJerle cevrilnıis satıh ve ha-
.imde tCltbik etti; hendesede altın 
1n ta denilen mesl'!leve ait kaziyele
ri koydu, bir orreri (**) yaptı ve he
vete ait bir eser yazdı. 

Odoksus'un muasırlarından oJ
ıı- · la beraber Atina mektebine in
tisabı süpheli olan Abdera'h (takri
ben 460) Demokritus birinci sınıf 

riyaziyecilerden ise de bizi alakadar 
eden eseri atom mevzuuna aittir. 
Filhakika, ilerde göreceğimiz gibi, 
atom nazariyesini Lusipus ile De
makritns kurmustur. Gerçi bunların 
!{oy lu :lan faraziye bugünkü usulle
re göre konmamışsa da esas itibü.ri
'e pek benzer. İstanköylü (357-460) 
Hipokrat (**~) Demokritus'tan bir
az evel yaşamış olup eski devrin en 
maruf doktorudur. 

SALİH MURAT 

( * ) lstanköylü hekim Hipokrat
la karıştırılmamalı. 
(*~) Orreri çarklarla Jıareket etti

rilen küçük toplar vasıtasiylE. sey
yarelerin hareketini gösteren bir ci
hazdır. Bunun asri muadili Plano -
tosyum'dur. 

(**~) Bu maruf doktorun haya-
tiyle, meşhur yeminine ait tafsilat 
Hayat Ansiklopedisi'nde ver/imiş

tir. 

Y t1bancı po!Cta!fı. 

At as Okyanosu 
harbı 
İzvestiya gazetesinde uzun bir yazı neş

reden Sorotin yazısına şöyel başlamakta
dır: "Harp, Atlas denizinde olduğu kadar 
hiç bir yerde bu kadar açık ve samimi bir 
surette hazırlanmamaktadır.,. 

Bir ada dostu olan Japonya Amerika 
ile yalnız bir deniz ve hava muharebesi 
halinde inkişaf edecek olan bir muharebe
de iki amili nazarı itibare almak mecburi
yetindedir. Bir harp takdirinde Japonya 
harbı idame için kafi miktarda ham mad
deye malik olmadığı gibi petrolu hiç yok
tur. Bundan maada Japonya, kısmen Fili
pin ve Havay adaları gibi Amerika'nın 

linde bulunan kısmen de üçüncü bir mil
etin malı olan ve hini hacette düşman ta
afrn kolayca deniz ve hava kuvvetleri 
sevkulceyş noktaları olabilecek yerlerle 
çevrilmiş bir vaziyettedir. Sorotin'in dedi
ğine bakılırsa Japonya'nın gayesi bu yer· 
leri eline geçirmek ve dolayısiyle ham 
nadde ithalatını emniyet altına almaktır. 
Bu itibarla Japonya Bornco ve Felemenk 
:iuinea'sındaki petrol imtiyazlarını almak 
çin Felemenk ile bir ademi tecavüz misa
a müzakeresine giriştiği gibi Portekiz'. 
ien de Honkong civarındaki Makao adası 
ve Cava ile Avusturalya arasındaki Timor 
adasının §İmal kısmım satın almak teşeb
büsünde bulunmuştur. Japonya, civarın

daki bütün ehemmiyeti haiz adalara karşı 
'muslihane hulul,, siyaseti takip etmekte
dir. 

Amerika ile yapılacak bir muharebede 

tası ) 
,. 

U ş a k't a s ı n a ı faaliye t 
UŞAK - Uşak'ın çalışkan halkını her 

gün muhtelif sahalarda ç alı:;; ırken görüyo
ruz. Ça1ı§maların muvaffakiyetle yürüdü
ğünü ve verim itibarile daha iyi oldu ğunu 
büy ük bir memnuniyet ve sevinçle gör
mekteyiz. 

Şeker fabrikasındaki çalışma. 

Senenin muhtelif zamanlarında başka 
başka işler üzerinde çalışan Uşak şeker 

fabrikasının en hummalı faaliyet devr~~i 
birkaç ay evel başlamış bulunuyor. Kam
panya zamanının yaklaşmakta olmasına 

binaen fab rikanın verim kudretini fazla
laştırmak ve daha ameli bir surette çalış
masını temin etmek için fabrika dahilin
de bazı ıslahat ve mühim ilaveler yaprl
mağa başlamıştı. Yeni baştan bir eser ola
rak vücude getirilen (Milas) fabrikası bu 
inşaattan en mühimlerinden birisini teş
kil eder. Fa"orikamız her sene mühim ve 
faydalı te~islerle verim ku'.lretini çoğalt· 
makta ve etrafa daha faydalı olmakta ve 
kar hususunda da müessir roller oynamak. 
tadır. 

Fabrikanın muhterem Umum Müdürü 
Remzi Bey her gün fabrikanın inkişaf ve 
ilerlemesi yolunda ciddi himmet ve çalış
malarına devam etmektedir. Aynı zaman
da fırkamızın da reisi bulunan Remzi Be
yin şümum: ve etraflı düşünüş ve görü. 
şü umumi menfaatlar noktasından takdi
re değer bir şekildedir. 

Bu sene kampanya devresinin 10 Teş
rinievelde başlıyacağı alakadar zevat ta
rafından söylenmektedir. Kampanya ha
zırlıklarına hararetle devam edilmektedir. 
Bu seneki kampanyanın üçdört ay kadar 
devam edeceği tahmin edilmekte ve ge
çen senekinden biraz daha fazla pancar 
işliyerek şeker istihsal edileceği bildiril
mektedir. 

l iyarı olduğu malumdur. Eskiden en ba~ 

ta gelen sanatlarımız dan birisi de halıcı• 

hk idi. Uşak'm halı imalindeki rolü dış 

pazarlara bu halıların sevki mühim ye'" 

künlara baliğ oluyordu. İzmir gümrüğün .. 

den dış pazarlara ve bilhassa lngiltereyı 

ve Amerika'y~ sevkolunan halılar şehri• 

mize mühim servetler getiriyordu. Halkı• 

mızın başlıca sanatini halı imal etmek tCŞ4 

kil ediyordu. Bu işten vatandaşlar muhtew 

lif vesilelerle istifadeler temin ediyorlar• 

dı. Umumi buhran dolayısiyle dış pazar• 

!ara yapılan sevkiyat ve devletlerin iktı• 

sadi buhrana karşı kontenjan vesair ted• 

birler alması ve gümrük tarifelerini yük .. 

seltmesi halılarımızın ihracına imkan bı" 
rakmamağa başlamıştı. Bu güzel ve ve"' 
rimli sanat bugün ölü halinde duruyor, 
bundan dolayı mütessir almıyoruz. Halı• 
cıhğımız öldü ise yeni baştan bir sanat 
doğdu. 

Uşak' ta dokumacılık sanayii her gün 
bir parça daha inkişaf etmekte ve teka .. 
mille yüz tutmaktadır. Pek kısa bir za .. 
manda dokuma tezgahlarının adedi yük .. 
selmiş ve verim kudretleri artmış, işte in· 
celik ve nefaset nispetsiz derecede yüksel .. 
miştir. Şehrimizde kumaş ve şayak fahri• 
kalarının adedi üçe baliğ olmuştur. Bu fab
rikalarımız her sene daha fazla tekamül 
etmekte ve imal kudretleri de artmakta• 
dır. 

Bilhassa bu sene faaliyete geçen Yı
lancı zadeler fabrikası muhtelif ve güzel 
desenlerde iyi kumaşlar imal etmekte ve 
Türkiyemizin her tarafına yollanmakta• 
dır. Bilhsasa nazarı dikkati celbeden nok .. 
ta imal edilen kumaşların Avrupa kumaş .. 
tarı derecesinde nefis olması ve sağlam .. 
hk itibariyle de bu kumaşlara faik bulun .. 

Memleketimizd1,; şeker fabrikaları ade- masıdır. 

dinin çoğalmakta olmasına binaen pancar Türk usta ve işçilerinin güzel birer 
zeriyatmda bazı mıntakalarır tahdit edil. eseri olan bu kumaşlar umumi surette sc· 
diği görülmektedir. İktısadi noktalardan vilmekte ve hergün bir parça daha rağbet 
düşünülen bu tahdit işinin daha ziyade görmektedir. 

Hükumetimizin iktısat programının 
uzak mmtakalara teşmil edileceği ve her 
sene zeriyat mıntakalarrnrn daha ziyade 

tatbikinde mühim tesirleri olacak bu sı .. 
merkezileştirileceği tahmin olunmaktadır. 

Fabrikada her gün çalışan yüzlerce iş- nai müesseselerimizin daiına korunmnsı 

çi ve amele bu büyük sanat müesEesemi- ve mevcut muafiyetlerden istifade ettiril" 
zin iftihar ve gurur verici bir nümunesi mesi pek yerinde bir hareket olacaktır. 
olarak görünmektedir. 

Şeker fabrikamızın piyasamız üzerin
de yaptığı müsait ve iyi intibalar sevinç. 
le karşılanmaktadır. 

Kumaı ve dokuma sanati 

Şayak imal eden fabrikalarımızdan 

Hamza zadeler ve Bacak zadeler fabrika" 
lan da çalışmalarına gece ve gündüz de• 
vam etmekte ve imal ettikleri şayaklar va" 
tanın her ta.rafına gönderilmekte ve va"' 
tandaşlarm sevimli yerli mallarımızı kul"' 

U şak'ın bir sanat şehri ve bir fabrika ]anmaları temin olunmaktadır. 

zafer japonların olacaktır. Amerikalıların 

tefevvuku yalnız saffr harp gemileriyle 
torpidolardır. Amerikalıların bugün 15 
saffıharp gemisine mukabil japonların 9 
saffıharp gemisi, japonların torpido filosu-

Latinlere karşı 
Cermenler 

Duçe söyliyor: 
na mukabil amerikalılarm iki misli kuv- - Bari panayırı azimkar irade vô 

vetleri vardır. (106 torpidoya mukabil teşkilatçı zihniyetin mükemmel bir misa" 
lidir. 251 torpidosu vardır.) Denizaltı gemileri-

ne gelince her iki devletin kuvveti aynı 

derecededir. Hafif kruvazörler ise japon· 

!arda daha fazladır. (10 kruvazöre karşı 

20 kruvazördür.) Japonların denizaltı Sİ· 

lahları daha moderndir. Mesefa amerika· 
lılann 1000 tıonluk altı denizaltr gemisi ol-

duğu halde aynı tonajda japonlar 22 tane 
gemiye maliktirler. Deniz topçu muhare -
lıesinde de japonlar kendilerini amerikah-

lara müteveffik görüyorlar. Japon bahriye 
zabitlerinden Taketomi diyor ki : Muha· 

rebenin Uzerinde çevik davranma müessir 
olacaktır; 16 pusluk bir topu 50 kişi icia
re edecektir. Nagato veya Mutsu zırhlı

sının mürettebatı böyle bir topu 30 saniye
de, amerikalılar ise Kolorado yahut Mari
land'ta ancak 35 saniyede faaliyete geçire
bileceklerdir ki bu beş saniyelik farkla hrr 
yaylım ateş japonları amerikalılara üstün 
kılacaktır. Fakat kati netice alacak olan 
hava kuvvetleridir. Japonlar bu hususta 
da kara hava kuvvetleri ile ağır basacak
lardır. Buna mukabil amerikalılar yalnız 

tayyare gemilerine bağlı kalacaklardır. 

Her ne kadar amerikalılar tayyare gemi 
adedini 1936 da dörtten sekize çıkarmış 

olacaklarsa da bu vaziyet japon tayyare· 
terinin zafctini tereddütte bırakmıyacaktır. 
Toketomi, "harp ani bir hava hücumu,, ile 
başlıyacağını açıktan açığa söylemektedir. 

Neue Zürcher Zeitung 

Bazılarına göre teşkilat kelimesinin ital• 
yan lugatinde yeri olmamak gerekti. Bu, 
bizi tanımıyan insanların bir hatasıdır. Oıt 
bin senelik tarihi esnasında İtalyan mille• 
ti adli, siyasi ve içtimai teşkilatın muı:w 

zam misallerini vermiştir. 
Akdeniz bir cenup denizidir. Ve işte 

bu denizin sahillerinde büyük fcylezonar. 
büyük dinler, büyük şiir ve bütün mede .. 
ni miJtetlerin tarihinde silinmez izler bıra• 
kan büyük bir imparatorluk doğmuştur. 

Otuz asırlık tarih bize, Roma"nın Se· 
zar'lara, Virgilyus'lara, Ogilst'lere sahiP 
olduğu bir zamanda henüz yazıdan bile 
haberleri olmıyan insanların ahfadı tarıı· 

fından Alp'lerin ötesinde bugün müdafaa 
edilen doktrinlere büyük bir merhametle 
bakmak imkanını veriyor. 

Bugün milletim için ve hatta bütiin ırıe" 
deni milletler için günün meselesi saydı· 
ğım bu panayırın tahakkukunu görmek 
benim için hayreti mucip bir şey değil" 
dir. Ona iştirak eden bütün milletlere .,e 
hassaten buraya scfirlerini ve resmi mil" 
messillerini göndererek bize yeni bir dost• 
luk delili göstermiş olanlara teşekkUr et• 
mek için fırsatı vesile bilirim. 

GAZETA DEL POP01·0 

R • ı · · "tal tar• esmı a man gazeteaı 11e ı yan 
r.ıllitaristlikle itham ediyor: 

1 tal ya' da, şimdi her fırsatta faşiıtn~11 

k d. · · · d w il b" en,.ıı\C en ısını mıras!(ısı say ıgı ç ın s 



19 EYLÜL 1934 ÇARŞAMBA HAKiMiYETi MiLLiYE SAYIFA 5 

rt' --

~, 1 ü rkofi_~_günlük servisi., 
seansı: yüzme, kürek çekme, balık tutmat 
güneş banyosu, tenis, basketbol, voleybol 
oyunları. 

Saat 11 de ikinci kahvaltı. Bir simit 
ve bir parça çikolata. 

TlFTlK VE YAPAK FlA Ti.ARI 
YÜKSELiYOR 

Almanyanın mübayaatı dolayısiyle son 

3-4 gün zarfında İstanbul borsasında mü

him mikdarlarda tiftik ve yapak ahı ve -

rişleri olmuştur. Piyasa halen çok bara -

retli bulunmaktadır. 11 ili 13 eylUl zarfın

da yani üç gün zarfında borsada 400.000 
kilo tiftik satılmıştır. 1 eylwde kilosu 43 
kuruş 36 para olan anamal tiftik 10 eylUI
de 46 ve 13 eylfılde 60 kuruşa kadar çıka
rak kiloda 16 kuruştan fazla yani yüzde 
36-37 derecelerinde yükselmiştir. Yapak 
fiatları 1 eylUlde Anadolu kırkım 34 ku
ruş 13 paradan 16 eylUlde 45 kuruşa çıka
rak yüzde 31 tereffü etmiştir. EylUl ipti
dasından 16 eylfıl akşamına kadar lıtan -
bul borsasında Anadolu ve Trakya kırkım 
523,000 kilo yapak çe 55.000 kilo anamal 
tiftik muamele görmüştür. Piyasada umu
ml kanaatlar tiftik fiatlarının daha da çı -
kacağı merkezindedir. 

ISTANBUL BORSASINDA MUHTE
LiF MADDELERiN FIATLARI. 
17 eyHilde arpa yemlik dökme 3 ku-

Roma tarihi anılıyor. Fakat Roma impa
ratorluğunun büyük inhitatı unutuluyor. 
Eğer cermenler bu devleti, hakiki romalı
lar devrinde devam etmiş olduğundan iki 
misli daha uzun müddet bayatta tutmamış 
olsaydılar Roma imparatorluğu iki bin se
ne evel ortadan kalbmt olacaktı. 

Bari nutkunda l\lusoJini. üç bin senelik 
tarihi mazisinin ltalya'ya.Alp'lerin ötesin 
de yaşıyan ve Roma'nm bir Sezar'a, bir 
Virgilyus'a, bir Ogüst'e sahip olduğu de· 
virlerde yazı yazmayı blle bilmiyen in
sanlar tarafmdan müdafaa edilen bazı na
zariyelere yüksek bir merhametle bakmak 

imk5nını verdiğini söyledi. 
Ne güzel sözler 1 Bahusus ki bugünkü 

İtalyanların dörtte birinin okuma yazma 
bilmedikleri ve Roma imparatorluğunun 

daha Sezar zamanında inhitatın bütün ala
metlerini taşıdığı düşünülürse. 

•.. Façizm mümessillerine gelince, bun
lar, İsa devrinde yaşamadığımızı ve mil

letlerin artık sadece kıbç kuvvetiyle fet
hedilmelerine müsaade etmediklrini fazla

ca unuttular. 
Bu gemsiz fethetme ruhu bugün de 

Roma'da yapyor. Muaolini'nin nutku, Du
çe imparatorluk harabeleri üzerinde ro
malılarm ilk çağda bile yazmayı bildikleri
r.i söylediği zaman ne kadar mağrurane 
olursa olsun. esasında bu fethetme arzu
sunun hazin bir ifadesinden başka bir ~y 
değildir. Filhakika Musolini'nin eski Ro
ma'nın mutlak kudreti üzerine tesis etti
ği bu vaziyet, başkalarına karşı hürmet 
değil, bilakis, İtalya'da bugün mevcut o
lan mutlak militarizm zihniyetine tama
men uygun olarak, bir tazyik arzusu ifa

de ediyor. 
FÖLKİŞER BEOBAHTF.R 

· ~ ti f\llilfiye'nin romanı: ~ 

İns~nlığın 

ruş 20 paradan 100 ton, biralık 3 kuruş 
15 paradan 3 kuruş 20 paraya kadıu 150 
ton, buğday sert 4 kuruş 15 paradan 5 
kuruşa, yumuşak 4 kuruş 25 paradan 4 

kuruş 35 paraya, mahlut 4 kuruş 10 para
dan 4 kuruş 20 paraya, ekstra S kuruş 2 
buçuk paradan 5 kuruş 10 paraya kadar 
2936, kepek 2 kuruştan 2 kuruş 20 para -
ya kadar 42,284 kilo, mısır sarı dökme 3 

kuruş 5 paradan 100 ton, tiftik anamal 
47 kuruş 7 paradan 52 kuruş 10 paraya 
kadar 16,008 kilo, kaba 39 karuştan 40 
kuruş 32 paraya kadar 4.450 kilo, yulaf 3 

kuruştan 150 ton, yapak Anadolu kırkım 
35 kuruş 20 paradan 48 kuruş 30 paraya 
kadar 121.126 kilo, Mersin, Aydın 52 ku
ruştan 54 kuruşa kadar 24.548 kilo zeytin 
yağı, ekstra 34 kuruştan 35 kuruşa kadar 
103.320 kilo, birinci yemeklik 32 kuruş

tan 33 kuruşa kadar 1541 kilo, ikinci ye
meklik 30 kuruşta11 1000 kilo borsada 
muamele görmüştür. 16 eyliilde Hamburga 
81 buçuk ton iftik, 107 ton yapağı, 300 
ton arpa ihraç edilmiştir. 

AMERiKA (U. S. A.) PAMUK 
REKOLTESi. 

Ziraat nezaretinin son neşrettiği pa

muk raporu piyasada hayret uyandırmış

tlıl'. Hususi tahminlerin vaeatisi rekolteyi 

9,000,000 balya etrafmda tesbit ederken 

bu rapor 9,252,000 balya olarak tesbit et

miftir. Bu miktar eski tahmin olan 9 mil

yon 195 bin balyadan 57,000 balya fazla

dır, fakat geçen senenin mahsulünden 

3,795,000 balya noksandır. 

Zeriyat sahası tahminleri de değişik

tir. Eski tahminde 29.978.000 acre olan 
arazi bu raporda 7,241,000 ola.rak tesbit 

edilmiştir. Verim eski raporda acre ba -

şına 160.9 libre iken yenisinde 162,6 ola

rak te!bit olunmtıştur. 

Dünya istihlak rakamları da calibi 

dikkattir. Temmuz sonuna kadar istihHik 

edilen Amerika pamuk miktarı geçen se

ne ki rakam olan 14,170,000 balyadan 

13,539,000 balyaya düşmüştür. Diğer ta -

raftan Hint pamuğunun istihlaki 4 mil

yon 220 bin balyadan 4,770,000 balyaya 

çıkmı~tır. 

BULGARiSTAN CEViZ KOTOCO 
iHRAÇ EDiYOR 

Sofya'dan bildirildiğine göre Bulgar 

hükfuneti 15.8.1934 tarihine kadar depo -

larda mevcut stoklardan 3000 ton ceviz 

kütüğünün ihracına müsaade etmiştir. 

Ziraat nezareti ihracata iştirak etmek 

istiyen stok sahiplerinin ellerindeki mal

ları kaydettirmek üzere 20.9 tarihine ka -

dar mahallin ziraat idarelerine müracaat 

eylemelerini bildirmektedir. 

AHikadar tüccarlar ihracat için Milli 

bankaya müracaat edecekler ve banka da 

lktısat nezaretiyle müştereken ihracına 
'11Üsade olunan 3000 ton kütüğü bunlar a· 
~asında taksim edecektir. 

Tefrika: 97 --
b ali. 

A ndre Malrc. 

Sovyet Memleketinde Spor 
Artek piyoniyeler kampı,ıda 

Bugün de sizi sovyetJerin çok ehem -
miyet verdikleri Artek Piyoniyeler kam
pına götüreceğim. Bu müessese rejimin 
üzerine büyük ümitler bağladığı yerdir. 
Buraya, memleketin müstakbel elitini 
yetiştirmek için servetler akıtılmıştır. 

Sovyetler Birliği'nde müstakbel hayatın 
pıyoniyelerini kıymetlendirmek için bir 
liğin her cümburiyetindeki piyoniyeler 
arasından sıkı bir seçim yapılarak seçilen 
let bu kampa getirilirler. Memleketin 
şefleri spora birinci derecede ehemmiyet 
verirler .. Çünkü spor ferdin tekemmülü 
i~in en lüzumlu ~eydir. 

Artek - tatarc~ "yuva, ocak., mana -
srna gelen bir kelime - Karadeniz sahi 
!inde Gurzuf'la Ay dağları arasında bir 
köydür. Piyoniyeler kampı orada 1927 sc 
nesinde yerleşmiştir. Bu kamp altışar 

hafta fasılalarla senede her biri beşer yüz 
kişilik sekiz kafile alır. Yani senede 8 
ila 17 ya. arasında 4000 piyoniye tatille
rıni Artek'te geçirirler. 

Beynelmilel salibiahmer ve Hilaliah -

kollektif beden terbiyesi dersi verilir. 
Ondan sonra, ltt!r defasında yüzme mü -
s:ıbakalariyle banyo gelir. Hiç olmazsa 
25 metre yüzemiyen bir tek çocuk bile 
yoktur. Deniz banyosundan sonra güneş 
banyosu yapılır. Çocukların sıhhatine 

nezaret etmek için 15 doktor vardır. Evet 
on beş diyorum. 

Spor mııalliminin ~ıı veya bu çocuğu 
ileride iyi netiyceler alab:ileceği bir spor 
s.:ıhasrnda çalıştırabilmesi için ~ş dolcto -
rvn imzasiyle bir salabiyetname almasr 
şarttır Ancak o zamandır ki talebe bir 
ilıtısas yapmak için yüksek sınıfa geçer. 
Hafif atletizm ve voleybol, basketbol, 
k:-us kontri gibi sporlar daha fazla inki
şaf etmiştir. 

Spor çocuk terbiyesinin esas unsurla 
rrndan olmalıdır. Burada sporun ıımrımI 
kültürün herhangi bir §Ubesi kadar iytin1 
~ördüğüne bizzat şahit olabilirsiniz . ., 

Doktor Manyeviç Artek kampında bir 
gün talebe bayatı geçirmekliğim ıçın o 
kadar ısrar etti ki nazik talebini redde -

mer cemiyeti kampın umumi idaresine demedim. 
nezaret eder. Sindikalara ve kooperatif Çam ve manolya ağaçlariyle örtülü bir 
lere kendilerine tahsis edilen yer adedini koruluk tepede denize karşı sıralanmış 

bildiren odur. Ve her çocuk için kampta altı konforlu villa tasavvur ediniz. Bu 
ikamet vcsiykası dağıtanlar sindika ve villaların her birinde bir doktor, bir 
kooperatif komiteleridir. hasta bakıcı ve bir beden teıbiyeai mual-

Kampın budunlararasılığı (beynelmi. timinin nezareti altında 50 talebe yapı. 
1.eUiği) hakkında bir fikir vermek için şu Mükemmel bir yatakhanede elli yatak 
kadarını söyliyeyim ki altmış çocuğun ye ynnyana dizilmiştir. 
mek yediği bir masada on budunun (mil- Muazzam parkın içinde bolsikot haya 
lctin) temsil edildiğine şahit oldum: Ko- tmr yaşamıya mütehammil olan büyükle
reli. Baskirt. Rus, Gürcü, Ukraynalı, I.eh, rin çadırları gelişi güzel sıralanmış. 
Yakut, Ermeni, Yahudi ve Kazak. Daha ileride muazzam mutfaklar ve 

Kampın müdürü doktor Manyeviç ormanda her talebenin yemek zamanı ye 
mahçup ve ihtiyatkar bir adamdır. Haya meğini masa üzerinde hazır bulduğu mo
tını çocuklar arasında geçirir. Kendisi dern bir yemekhanenin masalan. Sonra 
bize şu iyzahatı verdi: içinde küçük sanayiin pratik dersleri ve 

"Sovyet Rusya'nrn en miihim te~ebbüs rilcn teknisiyenlerin barakalart; muallim 
Terinden biri karşısmda bulunduğunuz ler tarafından çalıştırılan verici ve alıcı 
muhakkaktır. Bernar Şov ve Vels gibi a- bir telsiz istasyonu: köylerden gelen ta-
111m/ar. burayı ziyaret ettikten sonra Ar- lebeler tarafından idare edilen modern 
+ek kampı hakkında sayıfalarla yazılar kümesler; e11i kadar talebenin. içinde ra 
v11zdılar. batça oturup okuyabilecekleri kiitüph11;ne 

Burada biz çocuğun sadece sıhhi va- ler, oyun sahaları, futbol sahau, koşu ma 
7 iyetini düzeltmek gayesinden başka ga halli, voleybol ve basketbol yerleri: açık 
veler de takip ediyoruz - çocuk insa - bava tiyatrosu; konferans salonu; ecza. 
nın babasıdır - kaidesine tevfikan ondan hane; hastane • sanatoryom; kapalı jim
bır sovyet vatandaşı vücuda getirmek is- nastik salonu. 

tiyoruz. Saat yedide kamp uyanır. Müessese -
Sizi hassaten alakadar eden spor Ar- nin on beş doktoru işi aralarında taksim 

tek'de Eton veya Harvard'ta olduğu ka- ederler ve piyoniyeler daha yatakların -
-far münkeşiftir: ve hatt~ daha mantıki dan kalkmadan onları ziyaret ederler, 
bir surette te§kilatlanmrştir, ~ iytibarfa her talebeye ayn ayrr sual sorarlar. 
ki çocuklar kendi keyiflerine göre hare Saat 7,25 te borazan çalar. Derhal kal
lcet etmezler,. muallimler onlara yol gös lrılır ve bele kadar çıplak olarak baralca 
tcrir. önüne çıkılır. Ve 20 dakika müddetle 

BMen terbiyesi umumi muallimi To- kütle halinde beden terbiyesi yapılır. 
boliyef yoldaş Harkof enstitüsünün eski Saat 7,50 de piyoniyelerin umumi iç -
bir talebesidir. Fransa'da olsa Toboliyef timaı şeref direği önünde olur ve beden 
bir kahraman sayılır. O, genç piyoniye- terbiyesi umumi muallimi sancağı direğe 
lui sıhhat ve kuvvetlerine göre üç grup- çckerıken enternasyonal margiyle bayrak 
ta toplar ve on muallimin yardımiyle !selamı yapılır. 

spor çalı§masrnr hızlandırır. Saat 8 de kahvaltı: Sütlü kahve ekmek. 
Her sabah, yirmi dakika müddetle, Saat 8,30 dan 11 e kadar büyük plij 

Saat 13.30 a kadar siyasi terbiye vı 
teknik çalışmalar. 13.30 dan 14 e kadat 
istirahat ve üçüncü yemek hazırlığı. Bu 
yemek tam saat 14 te yenilir; Çorba, ba ı 
lık, kızarmı§ et, sebze, yemiş, sıcak çay1 

Saat 15 ten 17 ye kadar yatakhaneler 
de tam istirahat: Kamp ölmüştür. 

Saat 17 de dördüncü yemek, yani bir 
fincan çay ve reçelli bir dilim ekmek. Sa 
at 18.30 dan 19 a kadar günde iki defa 
banyo yapmak müsaadesini haiz olan ~o.ı 
cuklar için yeniden banyo ve plaj oyun• 
lan. 

Saat 19.15 te beşinci yemek: Bir balık. 
bir sebze ve say. 

Saat 20 den 21.30 a kadar oyun saha• 
sında umumi teneffüs. Ateş eylencelerl, 
ihtilal şarkılan, tiyatro, sinema, dans ve 
saire. 

Saat 22 de şeref direği etrafında son 
içtima. Her 11ubenin şefi günün mühim 
vakalarına dair bir rapor okur, bando yt 
niden çalar. Bayrak direkten indirilir. 
Ve nihayet yat borusu. 

Müessese müdürüne bu çocukların na 
stl toplandıklannı aordum. Kendilerint 
sor dedi. Bunlardan bir kaçına ayni B\&ıl 

a1i iyrat ettim. Sorduklarımdan biri kö 
yiinde fena bakılan bir ahxrı haber verdi 
ği için, bir diğeri bir tren kazasına mani 
olduğu için mükifaten buraya gönderil• 
mişler. Daha buna benzer bir çok misal• 
ler zikredebilirim. Dahili harplar kahrac 
mantarının çocukları piyoniye kamplarıa 
n3 girmek hakkıru haizdirler. Fırkaya sa 
dık her aile Artek kampına bir oğlunun 
kabul edilmesini en büyük bir tuef sa• 
yar. 

Paris"ten hareketimdenberi fcrdt inkic 
şafa en fazla phit olduğum yer Artcli 
kampı oldu. Niçin mi? Çünkü sovyet id• 
recileri burada kütleyle değil fertle ala• 
kadar olmaya rıza gösteriyorlar. 

Delili mi? Burada hangi disiplinin 
tatbik edndiğini doktor Manyeviç•e sor. 
duğum zaman bana ıu cevabı verdi: 

"Djsipliıı ıı·ddetli değildir. Çocuklan .. 
mızın seciyesini olgunl~tırmaya çalıpyo 
ruz. Şahsi vicdanlannr uyandrrıyonız, 

I Jcride hakiki birer şef olabilmeleri içia 
kendilerinin fevkine çıkmalarrna çab§ı .. 
yona. Sporda .,eya baJka sabalarda 
iclare ~ebilmeleri için diğerlerinden da 
ba mükemmel olmaları lazımdır. Budu• 
nun (milletin) bir elite ibtiyacz varılır.,. 

Bisiklet Müsabakası 
Cumaya yapılacak 

Ankara Bi•iklet Heyetinden: 
Heyetimizin yapmakta olduğu teşviJC 

müsabakalıumın üçüncüsü bu Cuma 1&o 

babı "birinci unıf k09ucular araanıda aaat 
8.30 da Meclis altındaki Akköprü uddeoe 
sinden Etimeaut'a gidip Gazi Çifliği üs.. 
tünden istasyona inmek üzere ( 40) kilo.ı 

metre olacaktır. 

İkinci sınıf koşucular da 8.40 da Meo 
lis altından Gazi Çiftliğine ve yukarı yol" 
dan istasyona kadar (13) kilometre üz0o 
rinden icra edilecektir. 

Her iki yarı,a iştirak edecek kOfUculaııt 
rın saat 8 de yarış ba'lama yerinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Katof bir yazihaneden çıkıyordu ve orada ne aradığını 
sorar gibi yüzüne baktı. Hammertih sesini çıkarmadan ka11ı1 
1ı elini uzattı. 

- Yaralı mısın? Aşağıda pansuman var. Çocuğu saki&' 
dın mı? 

Hem böyle diyor, hem de yumruğu ile tezgahı dövüyor
du. Boğazı kuruyarak, hıçkıra hıçkıra ağhyacak halde, he -
men elini geri çekti: tezgah da kanlanmıştı. Asap buhranı 
ile titremekte olan elindeki, daha şimdiden koyulaşmış ka -
na baktı: kan kuruyup çathyarak dökülüyordu. Gülmek, ağ
lama'·:, bu burkulan, düğümlenen hançereden kurtulmak ... 
Hiçbir şey kımıldamıyor ve alemin sonsuz kayıtsızlığı, plak 
kırm ... ·'arınm, kanın, ölülerin üezrindeki ışıkla oraya yerle
şiyordu. "Mahkumların azasını ateşte kızdırılmış kıskaçlar
la biribirinden ayırıyorlardı,, cümlesi beyninde inip çıkı -
Yordu: mektepten beri bu cümleyi aklından geçirmemişti, 
fakat hissediyordu ki bu cümle onun oradan gitmesi, ken -
dini kurtarması lazım geldiğini müphem surette ihsas edi

Yordu. 

rürken "Bitmedi, başlıyor, başlıyor .... " diye kendi kendine 
mırıldandı. Omuzlar ileride, yalnız öldürmenin mubah ol -
duğunu bildiğini müphem bir ülkeye doğru, omuzlan ve 
beyni ile - ilerlemesine nihayet engel olamıyacak olan bü
tün kendi ölülerinin yükünü çeke çeke, bir hamlacı gibi iler
liyordu. 

Elleri titriye titriye, çeneleri biribirine vura vura, müthiş 
hürriyetinin sürükleyişine uyarak, on dakika içinde mer -
keze vardı. Bu, bir katlı bir evdi. Pencerelerini kapayan bat
taniyeler, muhakkak ki, indirilmişti: pancur bulunmaması
na rağmen, sis içinde pencerelerdeki dört köşe parçaların ay
dınlığı değil, yalnız uzunluğuna ışıklı çizgiler görünüyordu. 
Bir aralık kadar dar olan sokaktaki sessizlik mutlaktı ve bu 
sokakta, bu ışıklı çizgiler, ihtirak noktalarına mahsus e -
hemmiyetsiz fakat çok sivri sonsuzluğunu ifade ediyordu. 
Çaldı., kapı biraz açıldı ve ardından, parmakları mavzerle -
rinin tetiğinde, dört elebaşının gözleri kendisine dikildi. 
Böcek sürülerinde olduğu gibi, rnanası müphem, fakat ha
reketi sarih bir hayat, geniş koridorda yaşıyordu: herşey 
mahzenden geliyordu, evin birinci katı bomboştu. İki işçi 
merdiven başına, bu koridora hükmedecek bir mitralyöz 
yerleştiriyordu. Bu mitralyöz parıldamıyor, kilisedeki mih· 
rap gibi dikkati kendine çekiyordu. Üniversite talebeleri, 
işçiler koşuşuyordu. Hammcrlih dikenli tel yığmlannın 
(bunlar da neye yanyabilirterdi ?) önünden geçip merdi -
venleri çıktı, mitralyözün yanından sıynlıp sahanlığı bul
du 

Hammerlih ne söyliycbilirdi? Yalnız bir aptal hali ilt 
mütemadiyen elini gösteriyordu. Aklından geçen "onhırnı 
kam" cümlesi idi. Fakat bu söylenecek bir şey değildi 

Nihayet: 
- Bir bıçağım var. Bana bir tüfek ver. diyebildi. 
- Çok tüf eğimiz yok. 
- Bomba ver. 
Katof tereddüt ediyordu. 
- Sersem, korkuyorum mu sanıyorsun? 
- Aşağı in. Sandıklarda bomba var. Çok yok. .. Kiyo' • 

• 
nun nerede olduğunu biliyor musun? 

- Görmedim. Çen'i gördüm: ölmüş. 
- Biliyorum. 
Hammerlih aşağı indi. Bazı arkadaştan, ko11annr omuz. 

lanna kadar içine soktukları sandıklan araştınyorhırdr. 
Demek ki mevcut malzeme sonuna yaklaşıyordu. 

Nihayet. nasıl olduğunu anlamadan, oradan çıkıp git -
tn .... ; kabil oldu. 

Altında sonsuz kin dalgalan saklıyan bitkince bir huzur 
ic:;inde yürümeğe başladı. Otuz metre ileride durdu. "Üzer
l~rine kapıyı açık bıraktım." tekrar geri döndü. Oraya yak
ı .. tı':ça. hıçkmkların boğazdan daha aşağıda, göğüste dü
i · tıılenip or~da kaldığını hissediyordu. Gözlerini kapadı, 
'·~..,ıvı c'"'~ti. Kanalı idi. Bu sefer de tersine geri döndü. Yü-. . 

Biribirine karışmış olan adamlar, yanan lambaların :lY • 
dmlığında, çabalayıp duruyorlardı. Sandığın etraf mdaki bu 
kalın viicutlar - koridorun bulanık lambaları altında k'1ÇI• 

şan gölgelerden sonra - ona sanki; ölüm karşı5md~. baı • 
kalanndan daha kesaf etli bir hayata hak kazanmı§lamuf 
gibi bir duygu verdi. Sonu var 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 19 EYLÜL 1934 ÇARŞAMBA 

İsmet Paşa Kız 1 

enstitüsü 
Akşam kız san'at mektebi 

müdürlüğünden: 
1 - Akşam mektebine dikiş - biçki ev idaresi, şapkacı

lık, pastacılık, yemek pişirme kursları için kayıt muamelesi-
ne başlanılmrştrr. 

2 - Dersler 1 teşrinievelde başlıyacaktır. (2607) 8--4078 

Çankırı Be'ediyesinden: 
Çankırı elektrik tesisatı için aşağıda cins ve miktarı ya

zılı kablolar kapalı zarf usulü ile ve yirmi gün müddetle mü
nakasaya vazedilmiştir. Taliplerin birinci teşrinin üçüncü 
çarşamba günü saat on beşe kadar zarflarını belediye encü
menine göndereceklerdir. (2600) 

Metre Ebadı 
10000 16 mm 2 Milimetre bakır çıplak kablo 
2100 10 mm 2 ,, ,. ., ,, 

515 3x16 mm 2 + 10 mm 2 VDE nizamnamesine 
tabi NKBA izolimanlı havidir. Yer altı kablosu. 

110 3 x 25 mm 2 + 10 mm 2 VDE nizamnamesine 
tabi NKBA izolimanlı havidir. Yer altı kablosu. 

2 adet Terminüs kutusu 3 x 16 mm 2 + 10 mm 2 
kablo için 

2 adet Terminüs kutusu (2 x 25 + 16) + 4 
(3 x 16 + 10) 

8--4074 

Ankara Valiliiinden: 
1800 lira bedeli keşifle şehir lokantasının tamiri 27-9-934 

perşembe günü saat 15 te encümeni vilayette ihalesi icra 
krlmmak üzre açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
o/o 7 buçuk teminatlariyle mezkur tarihte encümeni vilaye
te şeraiti anlamak istiyenlerin her gün muhasebei hususiye-
ye müracaatları ilan olunur. (2591) 8-4073 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye meslek mektebinde yaptırılacak (283) lira bede

li keşifli tamirat ve telvinat 23 eylt11 1934 pazar günü saat 
on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin bu kabil bi
na tamirat ve inşaatını yapmış 8lduklarına dair resmi vesi
kaları ve yirmi iki liralık teminat makbuzlariyle Maliye 
vekaletindeki komisyona müracaat etmeleri. (2611) 

8-4084 

Tarsus belediye riyasetinden 
1934 senesi eylfilünün 12 inci günü ihalesi tekarrür eden 

Canavar dügününe (siren) e talip zuhur etmediğinden bu 
kerre ihalesi 23 eylUl 1934 pazar günü saat 15 te yapılacağı 
ilan olunur. (2613) 8-4087 

Ankara icra Dairesi Gayrimenkul Sutış ~femnrluğun
dan: 

İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 27-1-926 tarih ve 
34-71 numarasında mukayyet ve Mamak köyünün karye civarı mevki
inde vaki tarla aşağıda yazılı ~artlar dairesinde satılmak üzere açık 
artırmıya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve Mü,temilatJ 
11.220 metre murabbaı sahada vaki olan ve derununda 200 küsur 

söğüt ve kavak ağacı bulunan mezkur tarlaya 3000 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Satış Şartları 
ı - Satış peşin para ile olmak üzere 25-10-934 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memurlu
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 7 5 şini 
bulduktan ve üç defa ni iadan sonra mezkGr günün 16 ıncr saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - f şbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme
tin % 75 şini bulmadığı takdirde 10-11-934 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza Uç defa 
nidadan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin% 75 şini bulmak 
şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

S - 1. inci ve 2.inci ihalelerde ih ate bedeli ihaleyi müteakip verilme 
diği takdirde ihale edilenin talep eylemesiyle ihale tarihinden itiba -
ren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula
cak ve işbu talepten evet en yüksek teklifte bulunan talibin tklifi 
veshile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra tek
lifi veçhile aJmağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birin
ci talipten tahsil edilmek Uzere ikinci talip uhdesine ihale olunacak
tır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde mal yeniden · ıs gün 
müddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip Uzerine kati 
ihaleei yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 
% de 2,5 dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze
rindeki hakları ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 

evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lhım
dır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmıya iştirak edenler daha evet şartnameyi görmüş oku
muş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-10-934 tarihinden itibaren 
34-12 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Talipler mezkGr tarihlerde icra dairesi gayrimenkul satıJ me-
murluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-4082 

• • 
BiR DERECE/ HARARET 

Hatta gölgede derecel hararet 35 derece dahi olsa 

••Frigidaire" deki derecei hararet dalma 10 derece-

den aşağıdır. Bu derecei hararette bulunan mekülat 

daima emniyet tahtındadır. Eğer size 6 veya 3 

dereceden aşağı bir derecei hararet lazımsa, 

"Frigidaire" bunu da, nazaret edilmesine luzum 

bırakmadan, senenin lptidcısından nihayetine kadar 

temin eder. Bu kuvvetli otomatik soğutma tertibatı, 

hem asgari bir elektrik lstihlaklle çalışır, hem de 

hiç zayiat vukuuna mahal bırakmaz. MekOlatınız, 

tamamile istihlak olununcaya kadar, kat'iyen bozul· 

mak tehlikesine maruz değildir 

Sazan, birinin bir •• Frlcldalre •• saten aldılını 

zannederken ona daha aşaiı blr marka verlldlil 

c6r01mektedlr. lslmlerln mOşabehetlnden sakın· 

ınız. Tek bir "Frlgldalre .. vardar. Satın aldıfınız 

solutma dolabının. "Fricldalre" markasını taşıdı· 

iını tesblt ediniz. 

FRIGIDAIRE 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Hekim•iğinden: 

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

İsteklilerin şartname ve teferrüatını görmek üzere her 
gün hastahane baştabipliğine müracaatları ve taliplerin iha
le günü olan 10 T. evel 934 çarşamba günü saat 10 da şartna
meye göre hazırhyacaklan vesaiki hastahanede müteşekkil 
komisyona müracaatla vermeleri ilan olunur. (2561) 8-4070 

Posta T.T. Bina!ar ve 
levazım Müdürlü~ünrlen: 

Üç nevide 155 ton demir tel için münakasada teklif olu
nan bedelin yüksek görülmesine binaen pazarlıkla mübaya
ası takarrür etmiştir. Mezkur malzemenin ~5 eylUI 934 tari
hine müsadif sah günü paıarhğı yapılacağından taliplerin 
bu baptaki şartnameyi görmek için siındiden pazarlığa işti
rak için de mezkur tarihte ve saa1 14 te Beyoğlu Posta 
Telgraf binasının 3 üncü katında ınübayaat komisyonuna 
müracaatları. (5754) 8--4079 

Ankara Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

13.9.1934 tarihinde pazarlıkla icrası ilan edilen Ankara 
Erkek Lisesi elektrik tesisatı münkasası görülen lüzum üze
rine bir hafta müddetle tehir edilmiştir. 

Mezkur tesisat 24.9.1934 pazartesi günü saat 15 te Maa
rif Vekaleti inşaat komisyonunda ihale edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını vekalet inşaat dairesin-
de görebilirler. (2612) 8--4086 

Ankara mektepler alımsahm kom:syonundan 
Ankara mektepleri için 343 ton yerli kok. kömürü 17,000 

kilo kuru gürgen ile 32,000 kilo kuru meşe odunu alınacak
tır. İhale kapalı zarf usuliyle 4-10-934 perşembe günü saat 
15 te Ankara mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün İsmet Paşa Kız Ens-
titüsüne müracaatları. (2606) 8-4077 -----
Polatlı Topçu alayı sa~ın 

alma komisyonundan: 
2200 kilo sabunun iki defa yapılan münakasasında talip 

çıkmadığından münakasa kanununun C. fıkrası mucibince 
ihalesi 10 B. Teşrin 934 cumartesi saat 11 de yapılacağı 
ilan olunur. (2601) 8-4075 

BOURLA BiRADERLER ve Şıı 

Havacılık ve Spor 
125/126 fevkalade sayısını 

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ 
İki forma . 

Dört renkli 
En tanmmı!=; edio ve muharrirlerin yanlan. 

Mardin Gümrük Taburu 
satın alma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için aşağıda cins ve mik• 
'arlan yazılı yirmi iki kalem erzakm 26 ey101 çarşamba ve 
27 eylOl nerşembe günleri saat 9 da Mardin'de bulunan 
Gümrük Taburu Satmalma Komisyonu tarafından kapalı ve 
açrk krrdrrma yapılacaktır. 

2 - İstekliler kırdırmanın tasdikli şartnamelerini öğ .. 
renmek iizere her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdırmıya giıecekler alınacak erzakm Komisyonu
muzca tasarlanmıs tutarlarının o/0 7.5 Mardin Gümrük vez• 
ne makbuzu ve yahut Bankcı mektubu ile gelmeleri ilan 
olunur. (5332) 

Erzakların cinsi 
Un 
Sade yağ 
Bulgur 
Sığır ed 
Kuru fasulya 
Nohut 
Şeker 

Kuru üzüm 
Soğan 

Tuz 
Gaz 
Sabun 
Saman 
Arpa 
Ot 
Salça 
Çay 
Kırmızı büber 
Patates 
Odun 
Pirinç 
Zeytin tanest 

Kilo 
82000 

1900 
8700 

24000 
6200 
6200 
1100 
1400 
4100 
4000 
3900 
1550 

21000 
~6000 

16500 
4.51 
80 
90 

2500 
3930f''l 

2000 
500 

R-3778 

Istanbul itha ·at Gümrüğii 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü için lüzumu olan ıs~ 
ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul ithalat ticaretı 
dahiliye ve Sirkeci gümrükleri için 30 ton kok kömürü ~e 
20,500 kilo mangal kömürü ile 240 çeki kesilmiş meşe cin~~ıı 
den odun olbaptaki şartnamelerine tevfikan münakasa 1 : 

alınacaktır. Talip olanların 22 eylül 934 cumartesi günü. saa 
14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satınalma komısy<>"' 
nuna müracaattan. (5211) 8-3694 
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ı\1. M. V Satın Atma Komisyonu ilanları 1 Ankara Levazım Amirli· 
ği Sabn Alma Komis

yonu ilanlan. 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

lstanbulda Aksarayda Çalar ağa 
mahallesinde Tramvay mevkii cad
desinde 32 numarah Hayriye Ha
nımın hanesinde Salih Kızı Şeri

fe Hanıma. 

İLAN 
Çorlu'rlaki kıtalar ve mü 

~&..eseler ihtiyacı icin 149,000 
ilo un kanalı zarfla mi.inaka· 

laya 1·onulmustur. İhalesi 
~9-934 saat ıs:3o dadır. Ta 
~J>lerin şartnamesini görmek 
1qcre her gün ve münakasaya 
lttirak icin de münakasa gü· 
116 saati~den evet teklif ve te 
~natlarivle Corlu'da Kolor· 
du satmalma komisyonuna 
lbüracaat1an. (2341) 7-3767 

İLAN 
k:ınkkale'de askeri sanatlar 

~ektebinde mevcut 179 adet 
lrıUceddet kaput ve 160 adet 
lrıtlstamel kaput ve 48 takım 
~Üceddet elbise bir pantalon 
lr c.aket ve 65 takım müsta· 
~el elbiseye müzayede günü 
"1iplerin verdikleri fiatlar 
bıuva{ık görülmediğinden mü 
._Yede 22-9-934 cumartesi gü
f U saat 17 ye talik edilmiştir. 
Steklilerin o/0 7,5 teminatla

l'lyte tayin olunan gün ve sa
~e mektepte müteşekkil Sa. 
::1· Ko. nuna müracaatları 
'qn olunur. (2588) 8-4058 

İLAN 
Bursa garnizonu için Kapalı 

~rOa alınacak'. olan (55000) 
llQ!o lioyun etinin münakasası 
~l 9-934 cumartesi günü saat 
5 te Bursa'da fırka satrnalma 
~Otnisvonunda icra edilecek
tir. Taliplerin şartnamesini 
~rrnek üzere her gün ve mü
~kasaya iştirali edeceklerin 
~klif ve teminatlariyle müna
~sa f!{inü ve saatinden evel 
1lrsa'da fırka satmalma ko
'tıisyonuna müracaattan. 

(2205) 7~3649 

İLAN 
ti ffava ihtiyacı için 1.zmir'de 
1111' Eu deposu aleni münaka-

~
~ suretiyle yaptırılacaktır. 
~amesini gönnek istiyen-

r. ın her gün münakasasm::1 
'ttiral{ edeceklerin 29-9-934 
~artesi günü saat 10,5 ta 
~natlariyle M. M. V. Satın 
~a komisyonuna müracaat· 
'Q'ı. (2340) 8--379" 

İLAN 
~ İzmit ve Tuzladaki kıtaat 
& Yvanatınm ihtiyacı için 392 
iri 400 kilo arpa kapalı .zarf
~Uliyle münakasaya konul-
~llştur. İhalesi 7 / 1. teşrin I 
ı:-4 pazar günü saat 15 .te~~r. 
"teklilerln şartnameyı gor
~k üzere her gün ve !aliple
·qı de tayin edilen vakıtte İz
btitte Fırka satmalma komis
)onuna müracaatları ilan olu-
~l.lr. (2584) 8-4071 

İLAN 
Ilı ~onya merkez kıtaatmm 
ij tı:vacr için kapalı zarf sure
t ~le münakasaya kon:an ve 
S.g.934 saat 14 te münakasa-
~. ~apılacak olan 350 ton ~o~ 
~~ürünün münakasa gunu 
tıt. O. K. emriJe bir hafta son
~:~-9-934 saat 14 de talik 
'<tlltliş olduğu ilan olunur. 

(2587) ~057 

İl.AN 
~ l\ierkez ve Tuzladaki kıta· 
~.tın ihtiyacı olan 450 ton tin· 
~t ~aden kömürü kapalı zarf 
~ 'lllıyle münakasaya konul
~tur. İhalesi 30-9-934 pazar 
~ ii saat 15 tedir. t~teklite
h tı §artnameyi görmek üzere 
Cr ı:ı-.. •• k • ti 
~it bun ve muna asaya ış -
tU ~deceklerin tayin edilen 
~t flde saatinden evet teklif 
~ terninatlariyle 1zmit'te fır
~·· satmalma komisyonuna 

litacaatlan. (2473) 8-3913 

İLAN. 
~tı ~~ker ihtiyacı için (800) 
~tf ılo meşe odunu kapalı 
~\ti Usuliyle münakasaya kcr 

llluştur. İhalesi 2-10-934 

ıazartesi günü saat 15 tedir 
ralip1erin şartnamesini gör 
nek istiyenlerin her gün ve 
ııünakasaya iştirak edecekte 
·in de münakasa günü saatin 
len evel teklif ve teminatla
·iylt': Eskisehir'de K. o. satın· 
ılma komisyonuna müracaat· 
.""· (2475) 8-3912 

il.AN 
Kırıkkale askeri sanatlar 

mekteplerinin ihtiyacı icin pa 
zarlık suretiyle alınacak 36 a 
-let yerli mamulatı sandalya 
'lm ihalesi 20. 9. 934 persembe 
günü saat 16 - 17 de icra· edile 
ceğinden taliplerin yüz<le 7,5 
t minat akcesini fahrikalar 
muhasebeciliğine teslim ede 
rek vakti muayyeninde komis 
yonumuza müracaat ve şartna 
mesini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra komisyon -
da öğrenmeleri. (2570) 

8- 40~ô 

O. D. Y olfarı ve Unıarı 
ları U. t\ld. Sa. Al. Ko

misyonu ilanları. 

İLAN 
Haydarpaşa - Ankara hat

tı 194,868 kilometresinde ve 
Sakarya nehri üzerinde bulu
nan Osmaneli köprüsüniin ye 
niden inşası ve eskisinin sö
külmesi münakasası 31 birin· 
ci teşrin 934 c.arsamba giinU 
saat 15,30 da Ankara'da irln 
re merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Hayda ı 
paşa veznelerinde 25 ser lir:
ya satılan şartnameler""de ya 
zılıdır. (2504) 8-399~ 

fLAN 
3 adet musaaf tesirli İngiliz 

makası ile 2 adet basit solma· 
kasın münakasası 31 birinci 
teşrin 934 çarşamba günü sa
at 15 te Ankara'da idare mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara ve Haydarpaşa vezne 
terinde onar liraya satılan 
~artnamelerde vazıhdır. 

(2505) 8-4000 

Ankara RPledi 't> Reis- ' 
lij!i il:'ln brı. 

İLAN 
Mezbahada yapılması t~ 

!.carrür eden firikorifik tesisat 
:çin ic~p eden proje, şartnam" 
ve keşıfnamenin hazırlannıac.
niiddeti g-öriilen liizuma v~ v· 
ki müracaatlara binaen 2 tec:r 
,ievel 1934 sc:ıh ~ününe karla · 
uzatTlmrştrr. Taliplerin hazrr 
lıyacaklan profe. şartname vt
!teşifnameleri mezkiir ~nrlr 
laat on yediye kadar beledh•r 
·eisliğine vermeleri ilan olu 
..,,,T' /?ıı::.en\ 

ANKARA BİRİNCİ 
MEMURLUôUNDAN: 

İCRA 

Yedi emin ücreti temin edileme· 
diğinden satışma karar verilen 
muhtelifülcins hasır kanepe kol 
tulr masa sandalya belediye müza. 
yede salonunda icra kılınan birinci 
:ırtırma neticesinde kıymeti mu • 
hammenesinin %75 ini bulmadrğın
dcın 20-9-934 tarihine müsadif per· 
şembc günü saat 17 de aynr mahal
de ikinci artırması ve ihalci kati· 
ycsi icra kılınacağından taliplerin 
orada hazır bulunacak memura 

müracaatları. 8-4069 

Ankara 3 iiııcü sulh hu -

İLAN 
200 ton yerli kok kömürü kapalı 

?arf usuliyle ihalesi 29. eylw. 1934 
cumartesi günü saat 14 de yapıla . 
taktır. Şartnamesini görmek üzere 
~ergün müracaatları ve vakti mo • 
'fyeninden evel teminat ve teklif 
>nektuolarmı makbuz mukabilinde 
Ankara leyazrıa imirliği satnı alma 
'·omisyonuna vermeleri. ( 398) 

8-3824 

İLAN 
934 senesi maliyesi zarfında 

21 kalem bakır kaplarmm ka-
1ayı miinakasai aleniye sure
tiyle ihalesi 4 teşrinievel 934 
'lersembe günü saat 14 tedir. 
<;;artnamesini görmek üzere:! 
lıer ı;ün ve miinakasava isti
.. ak icin vaktin<le teminatla 
.. ivJe ht-r~ber Ankara Levazım 
Amirliği srıtmalma komisyo
'lumuza gelmeleri . (2503) 

8-3968 

tLAN 
İki bin kilo buğ:day, iki bin 

ı:ilo kepeğe pazarlık günü ve
rilen fiat gali göri.ilmüştür. 
Pa7.arlı~ı 22 evlfil 934 cumar 
tesi giinü saat 14 tedir. Ş~rt -
., ~mesini görmek üzere her 
~ün ve pazarlığa istirak için 
~e vakti muayveninde temi
ııatlarivle beraber Ankara Le
vazım Amirliğ'i satın alma ko
misyonuna gelmeleri f2603) 

8-4076 

İLAN 

Zevciniz Ankarada Yaman Şir
keti Merkez Muhasebecisi Ihsan 
Bey taraftndan aleyhinize 341 ııe

nesinde alakanız kesildiğinden ba
hisle tescili talak davası ikame ey
lr.miş ve ikametgahınızın meçbuli
yetine binaen dava arzuhali tebliğ 
ediJemiyerek iade kılındığı tebliğ 

ilmühaberinin zabnndaki mühaşi· 

rin 6-9-934 tarihli mcşruhatmdan 

anlaşılmakla Hukuk usul muhake
"l"leleri kanununun 141 inci madde· 
sine tevfikan 10 gün içinde cevap 
vermeniz hususu ilanen tebliğ o -
lunur. 8-4080 

ANKA'RA 3 ÜNCÜ SULH HU· 
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara·nın Sakarya mahallesi 
ahalisinden olup mart 934 t arihin· 
de vefat eden Hacı oğlu Derviş 

ağanın borçlu ve alacaklılar ile 
varislerinin bir ay rarfında Anka· 
m 3 üncü sulh hukuk mahkemesi· 
ne müracaatları ilan olunur. 

8-4081 

mış bin kilo kuru ota verilen 
fiat gali görüldüğünden 20. 9. 
1934 perşembe günü saat 14 
tedir. Gerek şartnamesini gör
mek ve gerekse pazarlığa işti
~ak etmek istiyenlerin Kon -
yada satm alma komisyonu 
-iya<\t>tine müracaatları .. 

(2621) 8--4091 

İLAN 
İzmir müstahkem mevki 

ihtiyacı için bir milyon dört 
yüz elli sekiz bin kilo odun 
kapaJı zarfla münakasaya Tekirdağmdaki kıtatın ih -

1<0nmustur. İhalesi 6 teşrini - tiyac.ı olan 65000 kilo patates 
ve 130000 kilo kuru soğan ale -

evel 1934 cumartesi günü saat ni münakasa ile satın alma -
16 dadrr. Gerek şartnamesini caktır. İhale günü 13.10.1934 
görmek ve gerekse münaka - cumartesi saat 15 tedir. Evsaf 
-:;aya iştirak etmek isti yenle - ve c::eraiti ögw renmek is ti yenle-
rin İzmir müstahkem mevki ~ rin hergün ve münakasaya iş-
satm alma komisyonuna mü - tirak edeceklerin de belli gün 
racaatları. (26l8) 8-4089 ve saatte teminattan ile bera· 

tLA N ber Tekirdağmda fırka satın 
Konyadaki kıtat için mü - alma komisyonuna müracaat -

nakasaya konulan altı yüz alt- lan. (2619) 8-4090 

----------------------------------

--...._---------------------------------------------k u k mahkemesinden: A k V •ı• • 
Ankarada Balıkpazarında D ar.a alı JğJnden: 

müteveffa Şevket Ahmet Be - 1 -Ankara merkez Kurtuluş ve Hakimiyeti milliye meli-
ye ait eczahanedeki ecza ve a- tepleri için yaptırılması mukarrer 16 kalem marangoz eşyası 
lat edevat ve camekanlar pe - pazarlıkla alınacaktır. 
rakende olarak 23.9.1934 tari- 2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 
hine müsadif pazar günü saat 7,5 ğunu evelden muhasebei husuaiye veznesine yatırmaları 
14 de bilmü%ayede satılaca • liznndır. 
ğmdan taliplerin yevm ve sa- 3 - Şartiameyi görmek istiyenlerin hergün Maarif mü-

ati mczkUrda eczahanede ha - dürlüğüne ve 3.10.1934 tarihine kadar her pazartesi ve per • 
zır bulunınalan ilan olunur. şembe günü saat on beşte vilayeti daimi encümenine müra-

8-4083 caattan. (2616) 8-4088 

.,. 
**Wtaı:!!H .. ,,. 

Kumbara bütün birisi ·kbaldir 

Mektepler sahn alma 
komisyonu reisliğindenı 

İnşaat Usta mektebi talebeleri için aşağıda cins ve mili. 
dan yazılr eşya pazarlıkla almacaktrr. Bu işe girmek istiyent 
ler teminatlariyle birlikte pazarlık günü olan 20 eylw 1934: 
tarihinde mektepler komisyonuna müracaatları ilan olwı~ 

(2623) 
300 Çift Çorap 
300 Adet Mendil 
155 Adet Kravat 

40 Adet Çorap bağı 
155 Adet Harici gömlelt 
40 Adet Postal 

8-4092 

Nafia Vekaletinden: 
Çankaya: Riyaseti Cümhur ikametgahı yollan ile Ot.in 

çiftliği, Marmara havuzu civan yollan, Hakimiyeti Milliy 
meydanı ve Yenişehir'de, Nafıa Vekfüetl binasr önünden g 
çecek yolda yapılacak (49716) lira keşif bedelli tesviye, 
dür şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı 2arf usuliyl 
19-9-934 tarihinden 9-10-934 tarihine kadar 20 gün temdid 
müddetle münakasaya konulmuştur. · : 

Münakasa Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık malta 
mında 9-10-934 sah günü saat (15) te yapılacaktır. Münaka1 
saya iştirak için verilmesi lazımgelen teminat (3728) lirtl 
(70) kuruştur. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin teklif mektnbunQ 
şartnamede yazılı olduğu veçhile hazırlıyarak'. münaka~ 
saatinden evel münakasa komisyonu reisliğine tevdi etnıet 
teri veya bu saatten evel vasıl olmak şartiyle gönderilmeal 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiycnı 
ler (250) kuruş mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Malze4 
me Müdürlüğünden satın alabilirler. (2579) 8-4051 

1 As. Fb. U. Md Sa. Al. komisyonu ilanları 1 
BİR ADET KADRAK TEZGAHI ~.10.1934 
BİR TON BAKIR ti.10.1934 
310308 Muhtelif ebatta ateş tuğlası ~.10.1934 

Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen ta , 
rihlerde pazarlıkla alınacaktır. TaJipJerin şeraiti anlamaı4 
üzere hergün saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve pazarlığa işti .. 
rak edeceklerin de teminatlarlyJe birlikte vakti mııayyenin .. 
de komisyona müracaatları. (2608) 8--4085 ' 

KİLO 
250 FERRO VANADİ-

YUM 
350 KOBALT 
250 FERRO MOLİPTEN 
~O FERRO VOLFRAM 
300 FERRO TİTAN 

1000 FERRO KROMUM 
Yukardaki yazılı malzeme 

pazarlık suretile 21-9-934 tari
hinde saat 14 te ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin temi
nat ile müracaatları (2569) 

8--4045 
KIRIKKALEDE PİRİNÇ 

HADDEHANESİ İLE 1S
TAS1YON ARASINDAKİ 

YOLUN İNŞASI 
Yukardaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 20-10-934 tari
hinde saat 14 te ihalesi icra 

edilecektir. Taliplerin şartna
me için her gün öğleden son• 
ra münakasaya girmek içiıt 
de o gün teminat (ve teklifatl: 
ile müracaatlan. (2580) 

8-4072 

''AN 

Kmkkale muhafrz efradmnı 
ikinci teşrin 934 gayesine kac 
daı ihtiyacı olan 11500 kilo oJ 
dun 23. 9. 934 tarihine müsadiİ 
pazar günü aleni münakasa 811 
ret!yle ihalesi yapılacağ;ındaıa 
talıplerin yevmi mezkUrda ~ 
minat akçeleriyle birlikte K~ 
nkka1e grup müdürlüğünde 
müte~ekkil satmalma komisy~ 
nuna müracaatları (2566) 

8-4032 
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Jandarma U. kumandanlıaı 
satın alma komisyonundan: 

Dört yüz elli kilo kılermaiyet kinin komprimesi 29. 9. 934 
cumartesi günü saat on da kapalı zarf usulü ile satın alma
takt.1r. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman 
lstanbul'da Gedikpaşada jandarma muayene heyetine, An
karada komisyonumuza. münakasaya iştirak için de mezkur 
güniln muayyen saatinde komisyonumuza müracaattan. 

(2374) 8--3873 

Ankara defterdar•ığından 
19· 12-931 tarihinde Yenişehir'de Akaretler caddesinde 

vefat eden Muş Mebusu Muhittin Nami Beyin veresesinden 
ailesi Saime Hanım ite oğlu İbrahim Beye Yenişehir şube
since tarhedi1en 21 lira 82şer kuruştan ceman {43) lira 64 
kuruş için tanzim edilen 86,87 No. lu ihbarnameler, verese
den oğl11 İbrahim Bey ve refikası Saime Hanımın kanuni 
ikametgahtan meçhul bulunduğundan kendilerine tebliğ 
edilememistir. (2553) 8-4017 

Jandarma U. Kumandanlığından 
Yenişehirdeki jandarma umum kumandanlık dairesi 

mefruşatının açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müspet 
netice elde edilemediğinden mefruşat miktarında yapılan 
bazı tadilat üzerine bu ihtiyaç için yeniden münakasa yapı· 
Iacaktır. Eksiltme zamanı eylUlün otuzuncu pazar günü sa
at 15 tir. Evelce resim ve plan alanların değişikliği anlamak 
ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere Jantlar· 
ma umum kumandanlrğx Levazım Müdürlüğüne müracaat-
tan.. (2487) 8-3966 -----
Nafıa Vekiletinden 

Burdur ve Isparta şube hatlan etüt ve aplikasyon ame-. 
livatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkanlmrstır. 

Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazarte · 
si günü saat 15 te vekalet müsteşarlık makamında icra edi
lecektir. 

Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık Makamında icra 
edilecektir. 

Taliplerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikalan ve 
(650) liralık muvakkat teminatlannın Merkez muhasebe • 
ciliğine yatırdığına dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ite birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun
maları laznndır. 

Bu husustaki şartname ve teferruatı (2) lira mukabilin
:ie malzeme müdürfüğünden tedarik edilebilir. (2450) 

8-3892 

TÜRK MAARİF CEMlYEfl MEKTEPLERİ 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımı ın vardır. Resmi liselere muadeleti 

Maarif Vekaletince musaddaktır. İngilizce lisanı müte-
hassıs tarafından oku ulur. Senelik yatı ücreti 185 gündüz 

ücreti 35 liradır. Memur çocuklanna aynca tenzilat var • 
dır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 1 Teşrinievelde dersele
re başlanacaktır. 

Ankara ana, ilk, orta mektebi 
İlk üçüncü sınıftan itibaren İngilizce lisanı mütehas· 

sıs tarafından okutulur. İlk kısım senelik ·ücreti 60, orta 
1cısım 70 liradır. Kardeşlerden tenzilat yapılır. Kayıt mu
amelesi başlamıştır. İlk kısım 15 eylUlde orta kısım 1 teş
rinievelde derslere başhvacaktır. 

1 Eskişehir yatı ilk mektebi: ı 
Kız ve erkek çocuklanna mahsustur. Almanca lisam 

lokutulur. Yatı ücreti 150 gündüz ücreti ayda bir liradır.

1 Kayıt muamelesi başlamıştır. 15 eylUlde derslere başlana-
caktır. (2520) 8-4003 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei umumiliğinden: 

Ankara hapishanesinde münhal bulunan kadın ve erkek 
gardiyanlıklara ve 45 lira ücretli ser gardiyanlığa 25 yaım
dan aşağı ve 40 yaşından yukarı olmıyan taliplerin 1 - Mek 
tep şahadetnamesi 2 - Nufus tezkeresi 3 - Millet mektebi 
Şahadetnainesi 4 - Hüsnühal varakası 5 - Sıhhat raporu 
6 - Mahktlmiyeti olmadığı hakkında vesiyka 7 - 3 adet fo 
toğraf 8 - Bugüne kadar ne ile iştigal ettiğine dair bir ve • 
siyka ile Ankara M. Umumiliğine müracaatları. 

8 -4028 

M Ürebbiye aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk yatı mek

tebi için çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir müreb
biye lazımdır. Mektepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 
lira ücret verilecektir. Almanca bilenler tercih edilir. İs
teklilerin hüsnühal ve mektep vesikalariyle fotoğraflı 
tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankara'da Türk 
Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaattan. (2519) 

8--4004 

HAKiMiYETi MiLLiYE 19 EYLÜL 1934 ÇARŞAMBA 

Maarif Vekiletinden Belediyereisliğ • nden 
1 - 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif Ve

kaleti idaresindeki lise ve ortamekteplerin her sınıfına ah· 
nacak leyli meccanni talebenin kabul imtihanlan aşağıdaki 
şartlar dahilinde İstanbulda; Galatasaray ve Erenköy kız 
liselerinde ve diğer Vilayetlerde vilayet merkezinde mevcut 
lise ve ortamektepte yoksa Maarif MüdUrlüklerinde yapı -
lacaktır. 

2 - Meccanilik müsabakasına girmek istiyenler 29.9. 
1934 eyl0.1 cumartesi günü akşamına kadar müracaat etme· 
lidirler. Müracaatları kabul edilenlere idareler birer vesika 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek suretiyle imtihan · 
tara kabul 'edileceklerdir. 

3 - İmtihanlar vekaletçe tayin edilecek komisyon huzu
runda 30.9.1934 pazar günü saat 9 da başlıyacak ve 2 teşrini
evet salı gününe kadar devam edecektir. 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlanna iştirak C· 

decek namzetlerin haiz olmaları lazım gelen şartlar şunlar
dır: 

a) Türk olmak. 
b) Lise ve ortamektep talimatnamesinin her sınıf 

için tesbit ettiği yaş hadleri içinde bulunmak. 
c) Bedence ve ruhca hasta, malUl, sakat ve kusur -

lu olmamak. J 

d) Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir 
bulunmak. 

e) Zekası, çalışkanlığı, ahlakı mensup olduğu mek
tepten alacağı fotoğraflı vesika ile sabit olmak. 

5 - Müsabaka imtihanlan (türkçe. edebiyat), (riyaziye), 
(tarih - coğrafya) derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 

6 - İmtihan günleri: 
Türkçe ve edebiyat 30 eylUI pazar. riyaziye 1 teşrinievel 

pazartesi, tarih ve coğrafya imtihanı 2 teşrinievel salı günü 
icra edilecektir. 

7 - Yukardaki şartlar dahilinde meccanilik imtihanla
rını kazananların adİarı vekalet tarafından gazetelerle ilan 
ıılnn~l"~1'trr (?414) 8--3890 

Cebeci merkez hastahanesi dahili hastalık ar mütehassısı 

DOKTOR NUSRET ISMAIL 

Hastalannı her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· ı 
sısında Faik B. apartımanında kabul eder. 

Tel«>f on: 3613 

Balıkesir Valiliğinden: 
Ilıca • Burhaniye yolunun 94-96 kilometreleri arasında

ki kısmın tamiratı esasiyesi şartname ve keşifnamesi muci
bince yapılmak ve 27 eylftl 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Tamiratı 

esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 kuruştur. Münakasaya 
liyakati fenniyesi başmühendislikçe tasdik edilenlerin işti· 
raki mesuliyetleriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve ticaret 
vesıkası ibraz edenler kabul olunacak bu vesikalar yevmi 
ihaleden laakal sekiz gün evel Başmühendisliğe ibraz edil· 
miş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile beraber yilz· 
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya 
mektuplariyle yevmi mezki1rda ve vakti muayyeninde usu
lü dairesinde encümeni vilayete fazla malGmat almak isti· 
yenlerin daha evet Başmühendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine miiracaat etmeleri ilan olunur. (2478) 8-3963 

Balıkesir Valiliğinden: 
Bahkesir • Edremit yolunun 00+63 - 00+67 kilometre

leri arasındaki kısmın tamiri şartname ve keşifname muci
bince yapymak ve 27 eylUl 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Tamiratı 
mephusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 kuruştur. Münakasaya 
1iyakati fenniyesi Başmühendislikçe tasdik edilenlerin işti
raki mesuliyetleriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve tica • 
ret vesikası ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesikalar 
ihaleden laakal sekiz gün evet Başmühendisliğe ibraz edil-
miş bulunacaktır. Talip olanlann bu vesika ile beraber yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya 
mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde usu
lü dairesinde encümeni vilayete fazla malQmat almak isti
yenlerin daha evet Başmühendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2479) 8-3964 

Tokat Valiliğinden: 
Umumi kütüphane ve hastane binalan için lazungelen 

mefruşat mübayaa edilmek üzere talip olanların 27 eyl\U 
934 tarihine müsadif perşembe gilnü Tokat vilayetine gel-
meleri ilan olunur. (5711) 8--4019 

r; ~ 
lmtiyu ıahibı H Bqmuhar 

iri FALiH RIFKI. 

Umumi nep-İyP' idare edeıı 

Yuı 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 müracaatlan. 

Belediye intihabı dolayı
s·yle ·ntihap hakkını haiz o
lanların yazılması İç·n bekçi
er tarafından ev' ere tevzi 

edilen cedvellerl almamış ve 
yahut her nasklsa kaybetmiş 
olanların matbu cetvel almak 
üzere BeJediyeye 
ları r;ca olunur. 

müracaat-
(2577) 8--4044 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - arazide çalışacak harita posadan için (89) Topoğraf 

şemsiyesinin münakasasmda talipler tarafından getirilt!1 
nümuneler şartnameye uygun olmadığından mezkQr şemsı4 

yeterin münakasası 30 eylUt 934 pazar günü saat (10) dadlt'• 
2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve rnil

nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonun' 
gelmeleri. (2097) 7-3474 

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalanru öğleden sonra Balıkpazannda po

lis noktası karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

, Ankara kız lisesi Md. den : 
992 lira keşifli 2 adet seyyar yazı masası, 30 hezaran saıl' 

dalya, 1 büyük orta masası, 1 üzeri kristal camlı yazıhane 1 
camlı dolap 1 program kasası, 1 ilan kasası iymali ve mekte~ 
te mevcut 4 yazı tahtası 1 orta masası, 175 talebe sırası, 
adet yangın musluklarına ait dolabın tamir ve boya ve cilal' 
bir hafta müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin ki 
şif şartname ve nümunelerini görmek için mektebe ve mün' 
kasaya girmek için de bedeli muhammenesinin yüzde 7,5 t.,., 
minatla eyltllün yirminci perşembe günU saat 15 te mektet'. 
ler muhasebeciliğinde mektepler mübayaat komisyonun' 
müracaatlan. (2568) 8--4034 """"' 

Erciş seyyar j. T. kumandan- · 
lığından: 

Ercişte seyyar J. taburunun ağustos 935 sonuna kadtl 
ihtiyacı olan yilz on bin kilo fabrika unu ve iki yUs otuz biO 
kilo arpa kapalı zarfla eylCilün onundan lytibaren milıW<~ 
ya bırakılmıştır. Teminatı bin yUz yirmi ve arpanın bin Otu"' 

beş liradxr. İhalesi Ercişte tabur merkezinde icra edileceli 
tir. Şeraiti gönnek istiyenlerin tabura mtiracaatlan. 

(2444) 8- 389f5 

Karacabey harası 
müdürlüğünden s 

Haranın bir senelik kara sığır ve Manda sütleri ka~~ 
zarf usuliyle satılıktır. Satış günü 4 teşrinievel 934 tarih~" 
müsadif perşembe günü saat on beştedir. Taliplerin terw 
natlariyle birlikte satış günü Harada bulunmaları ilan ol1" 
nur. (5682) S-4021 ~ 

lstanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

4819 adet Kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 .~ 
rinci teşrin 934 perşembe g{il\ 
saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mik~ 
yazılı bir kalem malzeme hizasında gösterilen gün ve sa•~ 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İsteklilerin ~. 
mesini görmek üzere her gün ve münakasaya girmek içil' 
o gün ve saatte Kasunpaşa'da kain komisyona mUracaatl"* 

(5576) 8-39~3 / 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğindell~ 

İnşaat Usta mektebi talebeleri için yapdacak 155 daJ1, 
elbise. 60 takım harici elbise, 40 adet palto ve 155 dahilik• O" 
ketin imaliye pazarlığı 20 eylQl 1934 tarihinde mektepler k 
misyonunda yapılacağı ilan olunur. (2622) B-4093 #' 

Çaalcırı caddesi civa11adı 
Hakimiyeti Milliye Mstbaasıa· 

da basılmııtır. 
Kulüp Sinemasında 

Bugün ilci filim: t - GAiP ÇOCUK 2 - GONEŞ PRENSl 
Bu gece: G At P ÇOCUK ~ 

YENİ SiNEMA: Tamirat ve tezyinat bitmek iizcre'.Jir; pek } akımla a<:tlıyor. 


