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Güntleli/,·. 

COMHURIYET Tf.MIZIJC.l 
KEMAL TURAN. 

Cümhuriyetin onuncu yılında, 
geniş bir adli af yaplldı. Az suç
lu olan veya istemiyerek, bilmiye
rek kabahat işliyen insanlar bu 
büyük bayramda temiz vatandat
lık liyakatini kazandı. 

Bu af, binlerce türk ruhunu ha
pishanelerin karanhğmdan çıka
rarak cümhuriyetin sıcak güne
tinde yıkadı. Onlan muasır me
deniyetin üstüne kotan kafileden 
al.koymadı. 

Devlete borç ödemekte ve ver
gi Yermekte suçlu olanlar da çok
tu. Bu vatandaşlann da ikinci on 
rrlda, suçlarının yükünden sıyrıla
rak müsterih çalrsmaları, yeni bir 
hamle ile, memleketin toplu yük
selisine katılmaları lazımdı. 

Cümhuriyet hükumeti bunu da 
dü1'ünmüıtü. Ancak devlet ala
cakları ve vergiler üzerinde bir 
tasfiye kararı - teknik mahiyeti 
. ,üzünden - çabuk verilemezdi. 
9:'i1hllkika onuncu yıl kutlulanır
• ~en hazırlanan layiha Büvük Mil-

.let Meclisinde uzun uzadıya mü
zakere edildi nihayet sreçen tem
muzda kanun halini aldı. 

Kanun birçok devlet alacakla
rım silerken, birçok vergileri in
dirirken, vatandas1ar içinde bile
rek, istiverek borçlu kalmıt olan· 
lan mükifatlandırmıt değildir. 
Adli af kanununda yapıldı~ı gi
bi vergi tasfiyesinde de devirle
rin, hadiselerfn tesirleri göz ö
nünde tutulmuf zaruretlere İycap. 
lara uyulmuştur. 

Halkın devlete, belediyelere, 
hususi idarelere cümhuriyetten 
evelki senelerden kalan borçlan 
tamamen kaldırılmııtır. Cümburi
yetten evelki senelerin harplarla, 
mubaceretlerle dolu macerasını 
hatırlanak bu toptan tasfiyedeki 
sebepleri buluruz. 

Harp seneleri icinde konulmut 
birkaç çesit askerlik mükellefiye
ti yardı. Bunlar noksan vasıtalar
la sürat1e tahakkuk ettirilmit ver
gilerdi ve çoktan terekedilmitti, 
bu borçları da • arada geçen uzun 
senelere göre - kaldırmak zaruri 
olm,.stur. 

Atar; köylü İçin bir felaketti. 
Fakat çok defa isarcdık yapanlar 
için ~"! o bir felak .. t sebebi olur· 
du. Ölcüsüz rekabetler, mevsim 
hiA;~eleri isarcıları ve l>unlarm 
kefillerini birçok defalar peritan 
etıni,th·. Bunlar topraklarını vurt
lannı k'lybederler, gene devlet 
borrmıdan lcurtulJ\mRzll\rdı. Bat
ka i1ti7.am i~lerinde de bu akıbet 
e1c,;~ değildi. 

Kanun, bunlardan faiz ve mas
raf aranmamasını ve borçların 
yüzde kl1'kı alınarak ödenmesini 
tem;n etmittir. 

Topluca köv hesabına alınan 
ifar ile devlet hesabına emanet 
yoliyle alman qardan olan köy
lü borçlan ise tamamen kaldml
mıftır. 

Asar yerine yeni gelirler bul
mak liznndı. Bunun için birkaç 
ceşit istihle.k vergisi konulmuftu. 
B"nlar ile1'iki lenf'!lerde baAka se
killfl!re S(İrdi ve nihayet kaldmldı. 

Halk bu yeni vergilere henüz 
alııma""ıs. usullerini kavrıyama
llUıtı. Basit acemilikler bazı ka
l>ahlltl,.r için verginin be, katı -
lla kadar ceza verdiriyordu. Tas
fiye kanunu bunları da içine aldı. 
Cezalan kaldırdı. Vergileri yüz -
de c-tuza kııdar indirdi. 

lktıaadi buhran en çok hubu
(Sonu a. inci nyıllld•) 

1 Gazi Hazretlerini Ankara durağında hükiimel adam- 1 
/arımız, kadın erkek binlerce ankaralı karşıladı 

Pertembe günü saat 18.20 de 
lstanbul' dan ayrılan Gazi Hz. dün 
12.57 de ıehrimizi ıereflendirmit
lerdir. Aylardanberi Büyük Gazi'
aine hasret çeken Ankara halkı 
saat 1 O dan itibaren istasyon ga
rmı doldurmıya batlamıtb. Vakit 
ilerledikçe öyle bir an geldi ki 
Büyük Şef'i görmek arzusuyla 
çırpman bu insan seli genit bir 
sahadaki caddeleri bile kaplamıı • 
tı. 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Fevzi Pt. Hz. ve Kara Müsteşarı 
Nazmi Paşa, diğer ordu erkin 
ve ümerası, Sıhhiye, Maarif, Güm
rük ve inhisarlar Vekilleri, Bq • 
vekalet ve Dahiliye müsteşarları, 
ıehrimizdeki mebuslar; vekalet -
ler erkim garda hazır bulunuyor
du. Bir kıta polis ve asker selim 
resmini ifa etmek üzere yer almıı
tı . 

Hususi tren tam 12.57 de gel-

Ula Gaimiz Büyük Btl§oekilimiz 
ile Ankara timenJiler durağın

da yanyana. 

di. Gazi Hz. halkın coıkun sevinç 
ve alkıılan arasında mütebessim 
bir çehre ile inerek Bqvekilimiz
le beraber hazır bulunan zevata 
birer birer ellerini 11karak ay -
rı ayrı iltifat buyurdular. Aske • 
rin ve halkın hatırlarını sordular 
ve bütün orada hazır bulunanla -
rın gönülden gelen alkış ve yaşa 
sesleri arasında otomobillerine bi
nerek Çankaya'yı teırif buyurdu
lar. 

Başvekilimizden başka Büyük 
Gazi'mizle beraber Dahiliye Ve • 
kili Şükrü Kaya; Milli Müdafaa 
Vekili Zekai ve mebuslarımızdan 
Nuri, Kılıç Ali ve Hasan Cavit 
Beyler de gelmişlerdir. 

Gazi Hazretleri akşam üıtü 

Orman Çiftliğine kadar bir gezin
ti yaparak orada yeni kurulmut 
ve imalata baılamıt olan bira 
fabrikasını görmüıler ve geç va • 
kit Çankaya'ya dönmüılerdir. 

Gazi Hz. lıarfdıyanların ellerini aılııyor. Gazi Hazretleri J\nlrara durağından çılnyorlar. 

• 
lstanbul • Ankara -
Diyarbekir hava 
postaları başlıyor 

Seferler her hafta pa
zar günü 1stanbul'dan 
gidecek ertesi günü Di -

yarbekir'den dönecek 
Şimdiki halde haftada üç sün Anka

ra - lstanbul anamda baYa P«Mta ... 
ferleri ppdmaktadD". Aldıinmz malu
mata ıöre, eylUlün Jİrmİ üçüncü pazar 
günündan iytibaren de haftada bir sün 
olmak üzere bu seferler Di:rarbekir'e 
kadar uzablacak •e lstanbul - Ankara 
- Diyarbekir bava posta seferleri bq
lıyacakbr. 

Ankara - Diyarbekir arasmda ilk 
defa olarak yana yapılacak olan han 
posta seferi bir tecrübe mahiyetinde ol
datandan ita Hfw için 7C)lcu alınmı7•· 

(S- ı. - ..,. .. ) 

• 
lstanbul maçı 

Evelki sene yanda kalan Gala • 
tasaray - Fener şilt maçını bu 

sefer Galatasaray kazandı 

İstanbul, 21 (A.A) - Gürliltülü bir 
hadise dolayısiyle yanda katmrı olan 
932 - 933 İstanbul tilt şampiyonası 
maçı, iki senelik bir fasıladan sonra bu
oiin yeniden oynandı. İkinci devreai-

(Sonu 2. inci uyılıdı) 

Bugün 
Uçüncil aayıfamızda 

Şehir 
Dördüncü Sayıfamızda 

Fransanın 1934 - 1935 
bütçe projesi 
Bqinci Sayıfanuzda 

Ankara halkevinin 
lzmir seyahati 

_Kanser Mikrobu 
bulundumu, 
bulunmadımı? 

Almanya imparatorluk 
Sıhhat idaresi reis liği

nin bir tebliği 
Son Mmanlarda Almanya'da; ldmya

ı• olcluiu sonradan aalqıa.., doktor 
"Von Brehmer,, isminde bir satın kan
._ mikrobuna keıfettiii baklanda bir 
takım neıriyat yapılmıt idi. Ba mesele 
hakkında Almanya imparatorluk Sıhhat 
1 dareai reisliiinin ıuetelere yaptrfı res
mi tebliiin bir sureti ellinize seçti. A
faiıda aynen netrediyoruz: 

"Tıp dünyası,, ismindeki bbbi mec -
muamn 25 aiustos 1934 tarihli 34 üncü 
numarasmda doktor "V. Fon Brebmer,, 
tarafından (Siphonospora polymorpba
kanda buhanaa yeni bir mikrop •• ba -
nUD tiimirl• •aali~e ol.. münuebe-

(Soau Z. inci sayı/adı) 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Türkiye taahhütle 
rine riayet eden 
nadir memleket • 
lerden biridir 

Paris, 21 (A.A) - Ajana Ekonomik 
e Finanıiye Türlü,.. Haricipe Vekili 
Tevfik Rüttü Beyin beyanatını netret· 
mektedir. Tevfik Rüttü Be,. bu beyana. 
tmda diyor ki: 

.._ Zannuna kalırsa h.elih•vrda Tür
kiye ıe~k dahni .. a_. harici taah
hütlerine riayet eden nadir memleket
lerden biridir. Memleketimize yabnlmıı 
o:an ve temettülerini dıtanya çıkaramı
yan ecnebi sermayeleri memleketimiz 
dahilinde batka itlere faydalı bir ıuret
te tekrar yatınlabilir. Bu hususta bükU
met kendilerine her türlü muannete 
amadedir. Ecnebi memleketlere yabn • 
lacak tediyat için zaruri olan dö.Wer 
miktarını tahdit " tenkis etmek çaresi 
de bulunabilir. Bu da borçlann tahYili 
demektir. Taahhildatrna riayet eden 
memleketlerin teıci edilmeye layık ol
duldanm zannediyorum.,, 

Lehistan eksili 
yetlerin beynel 
milel himayesi 
teklifinden 
vazgeçti 

Cenevre, 21 ( A.A) - Lehistan he. 
yeti bir çok devletlerin n INlhaaaa bğ. 
yük devletlerin göstermif oldaklan ante 

halefet karıısmda ealdliyetlerin beynel. 
milel himayesine miiteallik Wr m-..,. 
lename vücuda ıetirilmeaiae matuf o
lan teklifinden nzaeçmiıtir. 

Bu mesele hakkmclald müalıerel .. 
...... eden aaaambleaia aiyui lıomia. 
yonunda Bulgari..... "Aftstaral,.a 
mümessilleri Lebistan'm teklifi ale,.lüa
de bulunmuılar ve bunlardan soma M. 
Eden söz alarak ekalliyetler aistaninin 
eihanm her tarahncla tatbik edilmeaini 
hiç bir teJ'İn muhik gÖsterraemelıte ol. 
cluğunu beyan etmittir. 

1 ngiltere hükümeti, bu mesele için 
bir konferans toplanmasının aleyhinde 
defilıe de bu iti yapmak için lconferan
am muvaffakiyetindea emin olmak icap 
edeceği fikrindedir. 

M. Aloiıi de ekalliyetleri himaye ıia
teminin tamimi bahsinde bir takım ihti
razi kayıtlar ileri sünnüttür. Mumai
leyh bu meselenin alakadar devletlerle 
milletler cemiyeti kon.eyi arasmda mü
zakere edilmesi muvafık olacaiı fikrin
dedir. 

Lindber~'in 
çocuğunu çalan. 
lar bulundu • 

Nuyorlı, 21 (A.A) - 30 ayı' hıi 
mütemadiyen denm ed• -mden 
soma Lindbers'ia çocuiunua ~ 
11 hadisesini örten .....,. .,...._i uynl. 

mıı Ye zabıta on Mnedenberi pyn ka
nuni olarak Amerika'cla oturmakta o. 
lan Bernard RifU' Hopfman i..W.dt 
bir almanı tevkif ebnittir. Doktor Con.· 
don bu aclamm kendisine elli bin dol• 
fidyei necatı vermit olduh kimse oldu
funu katiyetle beyan ettiii sibi taksi 
toförü Perone de fidyei necat için ya
pılan müzakereler etnfmda kendisin. 
den doktora bir not ptGımeeiai iste • 
mit olan aclam- '- adam olduiu-
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
\NGİLTERE'DE 

Piskopos Müller 
Hıristiyan dinini 
bir eştirmeye 
çalışıyor 

Londra, 21 (A.A.) - Alman pisko
posu Müller'in vücuda getirileceğini 

llan etmiş olduğu dini vahdetin cihan 
efkSrı ımumiyesini Almanya aleyhine 
çevireceği ve Sar plebistinin neticele
rinı dcği~tinnek tehlikesini arzetmek· 
te bulunduğunu söyJemektedir. Filvaki 

Müller 19 eylCıl tarihinde Hanovra'da

ki beyanatında yahudilere karşı muha

rebenin eyi bir şey olduğunu ve ken

disinin bidayette Hitler'in taraftarı bu
lunduğunu çünkü o sıralarda muma -
ileyhin cenabı hakkın itimadına maz • 
har olduğunu ve kilise vahdetinin Al
manyanm vahdeti gibi zaruri bulundu
ğunu söylemişti. 

Mumaileyh, nazizme pek yakın olan 
akidesi aleyhinde bulunanları şiddetle 
takbih etmiş ve hatta Almanya için tek 
bir kilise vücuda getirmek için icabın
da cebir ve kuvvete müracaat edeceğini 
söylemiştir. 

Metodis ingiliz kilisesinin nUfuzlu 
rahiplerinden biri şöyle söylemiştir: 

"- Eğer MUllerin tehditleri yerine 

gelecek olursa hıristiyan kiliselerinin 

vahdeti temin edilmiş olacaktır. Fakat, 

bu vahdet Hitler Almanyasının iddia -

larının aleyhine müteveccih buluna

caktır. Esasen bütün ingiliz din meha
filinin fikri bu merkezdedir. 

Kardinal Bourne'un yakınında bu -
lunanlar şöyle diyorlar: 

Almanya'dan gelen haberler bize me

selenin pek vahim olduğunu gösteri -
yor. 

AJmanya'da din davaları 
Bertin, 21 (A.A) - Vicdanlann nas

yonal sosyalist devlete ramolması aley

hinde mücadelede bulunmuş olan mu -

halif protestan mchafili her türlü uzlaş

ma Umidini katetmişlerdir. Bu meha . 

filde piskopos Müller ile alman kilisesi 

hukuk işleri müdürü Jaeger aleyhinde 

şiddetli bir muhalefet göstermektedir. 

Jaeger'in milli bir kilise vücuda getiril· 

mesine dair olan telmihleri büyük bir 

endiyşe uyandırm11tır. 

Dahiliye nazırının bir emirnamesi 

her tUrlU dini münakaşaları menetmek

tedir. Yalnız, kanuni kilise olan alman 
kilisesinin beyannameleri müstesnadır. 

Dahiliye nazın, kilisenin ye~ane meş
ru mümessilinin vazifesinden uır:aklaştı• 
rılmış olan Vourm'un yerine Vourten
burg'ta 1 kiliseyi idare etmeğe Almanya 
piskoposu tarafından memur edilmiş o
lan komiser olduğunu söylemiştir. 

Alman istihbarat bürosunun bir teb
liği katolik alınanlar iş birliğinin fes -
hedilmesini şu suretle muhik göster • 
mektedir: 

1933 temmuzu tarihli konkordato 
alman katolikliğinin siyasi temsilini 
faydasız kılmaktadır. Yapılacak müza
kerelerin her türlü fikir ve 'lazar ihti
lafını ortadan kaldıracağı söylenmekte
dir. Çünkü nasyonal sosyalist fırka ve 
devlet yegane v"ahdettir. Ve bu husus
ta iki ayrı noktai nazar bulunması ka -
bul edilemez. ...................... 
. ' GECE AÇIK ECZANELER 

AdUve ~ ...... v1 tcarşıımda 
ANKARA 

Ye Yenişehh·de G~%; bulvarında 
YENİŞEHiR 
Ec:ıan~leridir. ..................... 

söylemi§ ve kendisini tan11nııtır. Poli-. 
evelce ıuunaraluı nptcdilmiı olah ve 
lidyei necat olar•k verilmiş bulunan o
nar tiolarlık bankııt0tl~n 'tedavül meY· 
kiine ~arılmear anriae IMı ip acunu 
ele _..inniştia-. Y abJanu Um.ana Nn
york"\alü ttİ•in tnahaninde n.......,alan 
nelce -te4'ilmif olan 13750 cWar cla
ha btılnnmuıtur. 

UIRLEŞ1K DEVLETLER~DE. 

Geniş bir suikast 
şebekesi mı? 
Morokastl vapuru yangı
nından sonra Antillerle 
Meksika yolu üzerinde 
işleyen bütün gemilerde 

yangın çıkmış 

Housoon, 21 (A.A.) - -Teksas- Dok
larm altında 319 libre dinamiti muhtevi 
büyük bir bomba bulunmuştur. Bu bom
banın meydana çıkarılması büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. Zira, Moro • 
kasti yangınından sonra Antillerle 
Meksika körfezi yolu iUerinde bulu • 
nan bütUn gemilerde yangın çıkmıştır. 

Silah ticareti 
tahkikat 
komisyonunda 

Vaşington, 21 (A.A.) - Silah tica -
reti hakkında tahkikat icrasına memur 
komisyon federal laboratuar, Custiss 
Vright ve United air Craft fabrikaları
nın Şakoya gönderilecek eslihaya am
bargo vazedilmesine mani olmak için 
kongre azasr üzerinde tazyik icrası 

maksadiyle bir birlik teşkil etmiş ol • 
duklarını haber almıştır. M. Huver'in 
1933 k&nunusanisinde Şakoya gid~ek 

silahlara ambargo vazı hakkındaki tek
lifi harbiye nezaretinin kongre nezdin 
deki müdahalesi üzerine suya düşmüş
tUr. Federal laboratuar 17 memleket U· 

bıtasına gaz satmıştır. Bu memleketler 
arasında Arjantin, Bolivya, Kolombiya, 
Romanya ve Kanada vardır. 

A ynr zamanda bu fabrika amelenin 

kargaşalrklarını tenkil etmek arzusun
da bulunan amerikalr sanayi erbabına 
da gaz satmıştır. Bu kumpanya müşte
rilerine gazların müessir olabilmesi i · 
çin kullanmalann ıtavsiye ediyordu. 

Komisyon aynı zamanda japonlarm 

blitün yeni askeri teşkiltı öğrenmekte 

oldukları ve bunu Vaşingtondaki is tih
baratları bürosundan elde etmekte bu -
lunduklarını da istihbar etmiştir. Ha • 
vai'deki amerikan kıtaatı erkanı har • 
biye reisi miralay Smut aynı zamanda 
Tompson ismindeki mitralyöz fabrika
sıyla diğer bir gaz fabrikasının mu . 
messilliği vazifesini ifa ediyordu. Bre
zilyada 1930 ve 1932 senelerinde vukua 
gelen ihtilaller harp malzemesi fahri -
katarına çok para kazandırmı§tı. Bu 
fabrikalar, mUharip her iki tarafa da si
lah ve mühimmat satmışlardır. 

Buenoı Aires, 21 (A.A.) - HükQ
met, Vaşingtondaki silah ticareti hak· 
kında tetkikat komisyonunda bazı p· 
bitler tarafından bir takım arjantinlJ 
zevat aleyhinde yapılan isnadata karşı 
Amerika hUkCimeti neır:dinde yapm11 
olduğu protestonun cevabını almıştır. 

M. Hul vermi§ olduğu cevapta hü -
kumetin tahkikatı kontrol edemiyece. 
ğini beyan etmekte Arjantin'e karşı 
Amerika hükQmetinin teveccühünden 
bahseylemekte ve komisyonun hiç bir 
cenubi hil.kfuneti rencide etmek niye • 
tinde bulunmadığını temin eylemek. 
tedir. 

1\1. Lindhcrg fransızlann 
rekorunu kıracakmı~ 

Nevyorlc, 21 (A.A.) - Miralay Lind
berg'in franarz tayyarecilerinden Ko
dos ile Rossin'in elinde bulunan hattt 
müstakim üzerinde dünya mesafe re

korunu kırmağa teşelfüüs edeceğine 
cbir bir takım şayialar dolaşmaktadır. 

Alman efiri f. Hul'n 
ziyaret etti 

Vaşington, 21 (A.A.) - Alman se
firi M. Hul'U ziyaret ederek kendisiy
le uzun uzadıya görüşmüştür. Sefir, 
Almanya'nın Amerika'dan askeri tay• 
yareler ve harp malzemesi satın alnuj 
olduğuna dair olan J&yiaların 11çma ol
duğunu söylemiştir. 

SOVYE1 RUSYA 'DA. f.'RA.N~A'DA. 

Sovyetler İngiltere Kabine toplantısın
ye üç buçuk da M. Dumerg iktı
milyonluk siparişte sadi ve siyasi 
bu unmuşlar vaziyet hakkında 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere ile 
sovyetler arasında aktedilmi§ olan ti
caret itilafnamesinin netayicinden ol
mak üzere sovyetler İngiltere'ye mü
him siparişlerde bulunmuşlardır. Bu 
senenin ilk sekiz ayına ait siparişlerin 
miktarı 3 milyon 625 bin ingiliz lrası
na baJiğ olmaktadır. Halbuki ge~en se
nenin aynı devresinde siparişlerin ye
kQnu iki milyon 926 bin idi. 

U.MANYA'OA. 

Almanya'nın alacaklılan 
yeni bir karar kabul 

ettiler 
Londra, 21 (A.A.) - Almanya'nın 

alacaklıları bir karar sureti kabul et
mişlerdir. Bu karar suretinde Alman
ya'dan satın alınacak malların Rcich
tag'da İngiltere bankası hesabına açı
lacak hususi bir hesaptan tediye edil
mesi lazım geleceği tasrih edilmekte
dir. Bu karar sureti halihazırda Ber

lin'de bulunmakta olan ingiliz heyeti 
murahhasası reisi Sir Fredirik Leith'e 
gönderilmiştir. Bu karar Almanya'· 
nın İngiltere'de satış yaparak ecnebi 
parası eline geçirmesine mani olacak -
tır. 

Gündelik. 

C0MllUR1YET TEl\llZLICI 
(Baft 1. inci sayıfaıla) 

bat kıymetine, bina iradına tesir 
etmittir. Cümhuriyet vergi kanun
larını halkın tediye kabiliyetine 
göre tanzimde gecikmedi, ancak 
bu arada toplanmış arazi ve bina 
vergisi borçları vardı. Tas fi ye 
kanununda arazi vergisi borç • 
!arının sekiz senede, bina vergisi 
borçlarının da dört senede, yeni 
senelerin vergileriyle birlikte a
lınması kabul edilmiıtir. Bu borç
vermek istiyenler için de ayrı ko
laylıklar yapılmıştır. Arazi vergi
si çiftçi mükellefiyetidir. Onlar 
arazi vergisinden olan borçlarının 
yüzde 30 unu vererek borçtan kur
tulacaklardır. Bina vergisi için bu 
hat bir misli yani yüzde altmıı o
larak kabul edilmiştir. 

Hayvanlar vergisi için de yüz. 
de yetmiıle borç ödemek imkanı 
verilmiıtir. 

Bu saydıklarımızdan ba.ıka 
meseli muamele, kazanç, veraae~ 
ve İntikal vergileriyle pul, sigara 
kağıdı, kibrit, kav gibi şeylerden 
alman resimler için de birçok ko
laylaştırıcı hükümler vardır. 

Borç yüzünden devlete geçen 
malların da faiz ve masraf aranıl
mıyarak, yalnız borç ödenmek 
kaydiyle geri verilmesi de tasfiye 
kolavhklanndandrr. 

Taıifye kanunuyla yapılan ko
laylıklar için batlangıç ve son, 
vergilerdeki ıslah tedbirlerinin ta
rihlerine göre tayin edilmiştir. 
Cümhuriyet 1931 deki büyük ver
gi tadilleriyle vergi mevzularının, 
tediye kabiliyetini ve vergi kanun
larının tatbiki mahiyetini koru -
muştur. Binaenaleyh son senele -
rin mükellefiyetleri üzerinde -
tahrir gibi hususi baller müstesna 
olarak - tasfiye yapmak ihtiyacı 
yoktu ve yapılmamıştır. 

Bu büyük tasfiye hareketinin, 
henü2 üçüncü ayında bulunuyo • 
nız. Halk alakasının genişliğini 
ölçecek zaman geçmemittir. Bu 
alaka üzerinde hepimizin şimdi -
den h&SMa olmamız lazımdır. 
Hele gazeteler, cümlauriyetin bu 
değerli tedbirine, geni!çe hizmet 
etmelidir. 

KEMAL TURAN. 

izahat verdi 
Paris, 21 (A.A.) - Tatillerin bit

mesindenberi ilk defa olarak aktedilen 
kabine içtimaında M. Dumerg iktısadi: 
ve siyası vaziyetin heyeti umumiyesi 

hakkında izahat verdikten sonra milli 
hayatın esaslı meselelerinin hallini 

tetkik için hükfunetin tatbik edeceği 
mesai programının şartlarım tasrih et
miştir. 

M. Dumerg devlete ait reform ile 
başvekalete ait teşkilata ve parlamen
to mesaisi programına ait olarak ha· 
zırlamış olduğu projeler hakkrnda ya
kında yapacağı umumi beyanatın ana 
hatlarının neden ibaret olduğunu bil -
dirmiştir. M. Dumerg'in pek sarih olan 
delilleri bütün nazırlarca tasvip edil • 
miştir. 

Istanbul - Ankara -
Diyarbekir hava 
postaları 

(Başı ı. inci sayıfada) 

cak, yalnız posta nakledilecektir. Bu 
tecrübe seferinden iyi netiyce alındığı 
takdirde her hafta pazar günü gidiı ve 
pazartesi günü geliı olmak üzere hafta
da bir gün hava postaları muntazaman 
iılcmeğe devam edecektir. 

Halen latanbul - Ankara araamda 

tatbik edilmekte olan hava postaları ta
rifesi esas olmak üzere bu tarife yalnız 
Diyarbekir postasmm yapıldığı pazar 
ve pazartesi günleri şu suretle değiıe -
cektir. 

30 eylul sabah saat 8,30 da Y eıil
köy' den uçacak olan posta tayyaresi 
9,40 ta Eıkiıehir'e inecek ve 9,50 de 
Eskişehir'dcn kalkarak on birde Anka
ra'ya inecek, on biri on geçe Ankara'
dan kalkarak on üçte Kayseri'ye ine • 
cek, on üç buçukta Kayıeri'den kalka -
rak on dokuz buçukta Diyarbekir'e ine
cektir. 

Eylulün birinci pazartesi günü de 
gene sekiz buçukta Diyarbekir'den uça
cak olan posta tayyaresi on bir buçukta 
Kayseri'ye inecek, on ikide hareket 
ederek 13,50 de Ankara'ya inecek, on 
dörtte Ankara'dan hareket ederde 15,10 
da EskiıeLir'e inecek, on bqi yinni ge
çe kalkarak on alb buçukta lıtanbul'a 
varacaktır. 

••••• 

Kanser mikrobu 
bulundu mu? 

(Başı 1. inci sayrfada) 

ti,, unvanı albnda bir makale neıredil • 

miş olup bu makale kanser amili olan 

mikrobun keıfedilmİf olduğu iddiasım 
havi olması sebebiyle umumi dikkati 
celbetmiı ve yeYIDİ matbuatta kısmen 
kabul ve kısmen reddeder mahiyette bir 
takım neşriyata sebep olmuştur. 

''HerT Von Brehmer,, in bu tebliga
tı halk arasında huzursuzluk doğunna
yn ve mazur görülemiyecek bir şekilde 
esassız ümitler uyandırmaya müsait ma
hiyettedir. 

"Herr Yon Brehmer,, in beyanatı 

müstacelen ve resmi surette tetkik edi
lecek olap bu tetkikat neticesinde şim
diye kadar elde edilmiş olan bektenyol~ 
ji tecrübelerine tamamen zıt olan bu id
dianın hakikatte yeni bir buluş mu yok
sa teknik yanlışlıklan ve hatalı bir ta
kım telakkiler mahsulü mü olduğu an
laşılacaktll'. Bu tetkı'kat bir neticeye ik
tiran edinceye kadar kanser mücadelesi 
•e tedaYiıi hususunda hususi bir tecrü
be ve ihbıasa malik tabiplerin müttefi
kan ciddiyetinden !Üphe ettikten ve 
hatta tamamen teddeyledikleri bu iddi
alara kartı kati surette ihtiyatkar dav
ramnak İycap eder.,, 

Istanbul maçı 
(Ba§ı 1. inci sayıfada) 

nin 18 inci dakikasında, Fenerbahçe le· 

hine 0-2 devam ederken hakemin tatil 

ettiği bu müsabaka, futbol fcderıısyonu .. 

nun beynelmilel nizamata imtisaJen vrr• 

di ğ i bir kararla, yeniden oynandı. 

Maçın yapılıp yapılmıyacağına dair 

deveran eden zıt şayialara rağmen stad

yom oldukça ka laba lıktı. 1ki takımrn 

stadyoma geldikleri sırada tribünler h e· 

men kamilen dolmuş bir vaziyette idi. 

Saat tam 16 da evvela F encrhnhçe 

sahaya çıktı. Biraz sonra da Galatas:ı. 

raylılar gözüktiiler. İk i ta kım karştlıkh 

sıral andığı zaman Fcnerbahce'nin şu 

kadro ile maça başladığı görüldü: 

Bedi - Yaşar, Fazıl - Cevat, Semih 

Esat - Süleyman, Niyazi, Muzaffer, 

Şaban, Fikret. 

Buna mukabil Gala tasaray da şöyle 

bir takımla maça başlıyordu; 

Avni - Osman, Faruk - Bekir, Ni

hat, İbrahim - Necdet, Doğan, Rasih, 

Fazıl, Danyal. 

Hakem Beşiktaş'tan Riiştü Bey. 
Galatasaray rüzgarı arkasına alarak 

oy una başladı. B u devreyi kısaca anht· 
mak kabildir. 

İki takım da müessir bir faikiyet gös
teremediler. Top umumiye tle ortada oy· 
nandı. Galatasaray'm enerjisi Fener'in 
de yerden oynamak gayreti göze çarpı· 
yordu. Şandeller hariç, kalel ere b irer 
havale oldu. 32 inci dakikada . Fikret'ten 
çok güzel bir pas alan Muzaffer kuvvet• 
li bir esapcd~n sonra gfüel bir şüt at• 
tr. Bu şüt kalenin yan direğini yalıya• 
rak avuta gitti. 

38 inci dakikada, Nihat'ın güzel bir 
pası ile ilerliyen Fazıl kısa bir mesafe .. 
den iyi bir şilt attr. Bu Ut gol ile neti• 
celendi. 

Galatasaray, rüzgarla beraber oyna• 
dığt bu devreden bir - sıfır galin ola • 
rak çıkıyordu. İkinci devrede F ener .. 
bahçe'nin bu avantajdan istifade ede
ceği tahmin olunuyordu. 

Fenerliler ikinci devreye hücum 
hatlarında küçük 'bir tebeddül ile çık· 
tılar. Niyazi sağ açıkla, Fikret de sol 
içle yerlerini değiştirmiş bulunuyor· 
lardı. 

Oyuna fenerliler başladılar. Ve he• 
men yaptıkları bir akınla Galatasara· 
yın nısıf sahasına yerleştiler. Fakat 
bu hUcQm faikiyeti hiç bir zaman kntl 
bir tazyik mahiyetini alamadı. Fener• 
liler topu zayıf bir kontrol ile sevk 

ediyorlar, çok seri ve enerji!< oynıya."l 
Galatasaray müdafaasını bir türlü ya• 
ramıyorlardı. 

Dakikalar ilerliyor, Fener müdafi· 
leri orta hatta kadar ilerde oynuyordu. 
Fakat buna rağmen Galatasaray sıkış-o 

mış bir oyun oynamıyor, her iki müda• 
fi topu serbest serbest uzaklaştmnak 
imkanını buluyorlardı. 

Galatasaray bu mevzii sıkışıklıktan 
da kurtuldu ve zaman zaman hücUr.ı 

ederek oyunu sonu:ıa yaklaştırdı. Me9 
bu suretle O - 1 Galatasaraym galibi• 
yetiyle bitti. 

Müsabakanın şu şekilde nihayetlen· 
rr.esi, Fener muhacimlerinin can6lz oy· 
namalarından, top kontrolunu becere• 

memelerinden ileri gelmiştir. 

Su toı•unda da Galatasaray 
Bcykoz'u yendi 

İstanbul, 21 (A.A.) - Bugün :Mo
da'da icra edilen İstanbul su topu §aJI'l .. 
piyonluğuna Galatasaray ile BeykoS 
takımları iştirak etmiştir. N cticede 
Galatasaray taknnı bire karşı 10 sayı 
ile kazanmıştır. 

-------------·-------------
Gaziantcplc l sabunhane yatHlı 

Antep, 21 (A.A) - Şehrin ortasın· 

daki Mahmut Dai sabunhanesi, bititifill 
deki fırından başlıyan yangınla tammneıı 
yandL Yangının büyümesine meydad 
verilmedi. Sabunhane askeri müteahhİ'" 
din ot ambarı idi. Binanın iki taraf .,;. 
tiıiii yerler beton ve taş, arka tarafın• 
da da babçe olmuı yangının airavet et .. 
memesine yardon etti 

.. 
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Şehir . 
latanbul 19 eylül 1934 

Eski ıehirler •urlu pazarlardı, yol 
.afraklannda kurulurlardı. Rantlarla, 
ver ,ileclo ve ticari gelirlerle yaıtarlardı. 
Şehit- ya iııtihsal yapmaz veya pek az 
J&pardı. 

Yeni tehirlerin •urları yoktur. Yol 
uiraklarında da değildirler. Artık mu
a11r tehirlere büyük toprak rantlara gel· 
mez ve vergili tehirler pek azdır. 

Muuır ıehir; ihtiyaçları için bizzat 
İstihsal yapan aynı zamanda iktısadi . 
bir teıckküldür (1) . 

Şehirler gelirlerle kurulurlar. Şehir 
gelirleri 1ehre hariçten gelir. Daha kısa 
olarak bir ıehrin kurulması; 

A - Şehre gelir verecek bir iktısa

di muhitin mevcut olma11na, 
B - Şehrin bu iktrsadi muhitinin ih

tiyaçl11rı için iıtihsal y11pabilmesine veya 
yapacak kabiliyette olmasına, 

C - Şehrin ikt11adi muhitinden ken
di ıhtiyaçları için gıda veya ham mad
de satın almas1na, 

O - lktıııadi muhiti ile ıehir arasın
da para ve eşya müb;,delcsini temine ya
rıyacak yolların ve nıııkil v1tsıtRlannın 

mevcut olmasına . 

bağlıdır (fiye de tarif edilebilir. 
Bir noktayı bilhu&a tebarüz ettir . 

mek isterim; lstihııalsi7 (geliniz) ve 
hinterlantsı'l'. ~ehir olamu (2) . 

Mlıcerrct gibi görünen bu tarifi la
alett1tyin bir türk şehri, mesela lstanbul. 
İçin Hsıflandlrmağa çalışalım: 

1 - f stanbul ne ile geçinir, şehrin 
sendik getiri ve bu gelirin vasfı nedir? 

! - lstMbul'da kaç kişi vergilerle 
memur(, muallim, a sker ilah .. ilah.) kaç 
kişi rantlarla (büyük toprak ve şehir ha
ricinde iyrat sahipleri) ve kaç kişi şeh
rin lıariçlc mübadeleye arzettiği malla
rın lmrlariyle {sanayiciler, sanayi İşçi
leri, nakliyeciler, komüsyoncular, tacir
let-•. ilah .. ilah) geçinir. 

l - lstanbul'un hinterlandı nedir? 
Şehir hangi iktısadi mıntakalarla ne şe • 
kilde münasebette bulunur, bu mıntaka
lara ne g ibi maltannı satar, bu mınta
kalann hangi çeşit mallarının satışına 
'delalet eder ve bunlardan ne miktar bir 
ıneaEaat temin eder? .. 

4 - lstanbul hinterlandı genişliye
bilir mi ve tehri bu hinterlandında bu -
gün ve yarın için tehdit eden rekabet -
ler var mıdır? •. 

S - lstanbul; hinterlandının muh
taç olduğu buna mukabil lstanbul'un 
istihsal ettiği eşya nedir? 

6 - lstanbul hinterlandı fstanbul'a 
neler verir, aradaki mübadele şartları 

nedir? 
1 - Hinterlandu. bugünkü satın al

ma kabiliyetinin şehir istihıı.aline, ve şeh
rin aahn alma kabiliyetinin hinterland 
İstihsaline tesirleri nedir? (3) . 

8 - Hinterll.lndının ihtiyacına göre, 
lstanbul'da yeni iş sahaları açrnağa, iş 
haanini geni~letmeğe bu suretle şehir 
bünyesinde inkişaf tesirleri yapmağa 
imkan var mıdır?. 

9 - f stanbul'un tabii gelir memba_ 
lıın nedir ve bunların ne kadarı itler 
bir haldedir? 

Mesela ; lstanbul'da yeniden bir ba
lıkçılık, bir sebzecilik, bir meyvacıhk 
ilah .. ilah .. sanayii kurulabilir mi?, 

Coğrafi vaziyetinden, tabii güzelli
ğinden, pajlarmdan, aayfiyelerinden ve
)'a eski ve tarihi bir şehir oluıundan is
tifade ederek şehre hariçten para gelme
si temin dilebilir mi? 

Bahsi uzatmıyorum. lstanbul'da şun
lar yapılır bunlur yapılamaz gibi bir id
dia da ortaya koymuyorum. lstanbul
un (fch ir) olarak t etkik meJzuuna işa
ret ediyorum. Ve inamyorum ki; 

Şehir; bu şartlar içinde tetkik ve 
ıehri idare edenlerin şehre ait hizmet -
leri bu ana tetkiklerden mülhem pren -

(1) Yalmz siyaset ve yalnız ilim 
\re hars merkezi olan veya yalnız eğ· 
lence müesseseleri işletmekle geçinen 
l>ıı surf'r/e iktısadi vazifeleri yok gibi 
töriinen şehirlerin mevcut oluşu tarife 
•ykrrı gibi görünebilir. Fakat bu görüş 
bizim şehirleri telakki tarzrmıza zıt 
bir ~ey değildir. Biz şehri, geçimini 
(para, gıda veya ham madde olarak) 
hududu haricinden temin eden yer di -
}re anlıyoruz. 

(Z) Bug ünkü diinya sanayi şehir/e
tinden bıızrlarımn cihan harbından son 
l'aJc; vaziyetlerini, fakirleşme/erini, iş
•iz kalmnlarım bu bakımdan tetkik et
llıek kabildir. 

(J) Burada gene dünya mikyasın -
daJc; iktısadi buhran bir tetkik mevzuu 
0laf1ifir. 

Parlamentolar 
konferansı 

11111 

1 

Konferansa iştirak ede • 
cek murahhaslar gelmeğe 

başladı 
İstanbul, 21 (Telefon) - Par

lamentolar konferansma iştirak 
edecek olan hükumetlerden İngil
tere, lrlanda, Mısır, Fransa, Ja • 
ponya murahasları dün fstanbul'a 
gelmişlerdir. Gelen murahhasları, 
istasyonda ve rıhtımda türk mu • 
rahhaslan karşılamışlardır. Mu· 
rahhaslar muhtelif otellere misa • 
fir edilmişlerdir. 

Parlamentolar konferansının 
ruznamesine dahil bulunan mese • 
leler arasında gençleri çalıştırma 
meselesi de vardır. 

Gelen murahhaslar, şehrimi • 
zin muhtelif yerlerini gezmişler -
dir. 

İsveç veliahti Hazretleri 
Atina'ya varmış. 

lstanbul, 21 (Telefon) - Atina'dan 
alınan malumata göre, lsveç veliaht& 
Hazretleri Cüıtav Adolf ve refikası ile 
iki çocuğu Atina'ya muvasalat etmiı ve 
merasimle karşılanmıştır. On gün sonra 
f stanbul'a geleceklerdir. 

Emrazı akliye ve 
asabiye doktorları 
kongresi 

İstanbul, 21 (Telefon) - Em
razı akliye ve asabiye doktorları 
kongresi bugün toplanmıttır.Kon
greye muhtelif ecnebi murahhas • 
lar da iştirak etmişlerdir. Bu kon· 
grede bilhassa ruznamede morfin 
kokain ve sair uyuşturucu madde
ler hakkında bahisler de vardı. 

Avrupaya hnknk tahı-lilinc gön

d<•rilec<·k talelu~nin imtihanları 
İstanbul, 21 (Telefon) - Avrupaya 

tahsile gönderilecek hukuk talebesi im
tihanı yarın üniversitede yapılacaktır. 

ıiplere göre tanzim edilmeden lstan -
bul' da ( dolayısiyle hiç bir şehirde) tam 
manasiyle bir şehir idaresi kurulamaz. 

Şehir idareleri, şehrin; sokak yapma 
gibi en basit işinden pahahlıkla mücade
le gibi en çok ilim istiyen hizmetine ka
dar, hiç bir hareketine müspet ve fayda
lı müdahalelerde bulunamazlar. 

Arkadaşlarıma reylerini verecekleri 
narnzetlerde en az bu vasıfları da ara
malarını tavsiye ediyorum. 

NEŞET HALiL 

:ıe ı re 

Dün yaptlan bisiklet müsabakaları 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Muhalefet reisleri M. Ve
nizelos'u Reisicümhur 
namzedi göstermişler. 

lstanbul, 21 (Telefon) - Atina'dan 
alınan malumata göre, M. Veniz.el.>s 
muhalefet rüesası taralından riyaseti
cümhurluğa namzet gösterilmittir. 

-· 
Ankaranın dünkü 
cuması nasıl geçti 

Dün havanm oldukça ısınmış 
olmasından istifade eden ankara
lılar gene Orman Çiftliği'nin 

Marmara, Karadeniz. istasyon 
kazinosu gibi yerlerini doldur -
muştu. Bütün Ankara bahçeleri 
yaz günlerine mahsus neşeli ve 
kalabalık birkaç saatini daha ya
şadı. Resimlerimiz Gazi Orman 
Çiftliğinde eğlenenleri, Büyük 
Millet Meclisi bahçesinde maden 
suyu içenleri ve dün sabah yapı -
lan bisiklet müsabakasına iştirak 
~denleri göstermektedir. 

Uçüncü teşvik 
Bisiklet müsabaka 
ları dün yapıldı 

Dün bisik let heyet in in üçuncü teş

vik musabakası meclis altından başlı

yarak Akköprü caddesi, Etimesut, Ga· 

zi çiftliği tarikiyle askeri fab riki!Jar 
önüne kada r 40 ki lometre uzerind~ 

yapılmışur. 
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Hence 

YakJşıksız bir 
hücum 
Vakıt gazetesinde geçenlerde bir iylan 

çıktı. Bir müe11ese için daktilo arıyan, fa
kat namzedin arap harflerini bilmesini a
çıl,ça şart koşan bu iylan, arap harfleri
ni bilmiyen yeni mektep rnezunlannın va
ziyeti hakkında eskidenberi tasarladığım 

düşünceleri yazmama bir vesile teşkil et
ti ve bazen böyle, yetişen gençlerimizin 
yuzune memuriyet kapılannın arap 
l arflerini bilmemeleri yüzünden kapatıl

c'ığmı, ilerde eski yazıyı bilmiyen mektep 
mezunlarının artmasiyle bugün ortaya çı
kı.n bu meselenin daha ehemmiyetlenece
ğini •Öyledim. Bu, yazım bütün tanıdıkla-

Yarışa saat 8,30 da başlanılm ış ve rımın ve muhitimin de fikrine tercüman 

müsabakaya 7 b is ikletçi iştirak etmiş · oluyordu. 

tir. 

Askerliğini yapmakta olan Ankara 
şampiyonu Hasan idmansız olma~rna 

rağmen öne geçerek grupu 35 - J6 ki
lometre süratle yürütmcğe başlanuş ve 
sekizinci kilometrede müsabıklardan 

b ir kısmını açmağa muvaffak olmuştu r. 

Önde bulunan grupta Hasand;ı n 

maada bu sene ya pılan bütün yarışları 
kazanan Ankara spordan T alat ve Osef 

bulunuyor, 500 metre geride a tiyen eyi 
birer koşucu olacakları tahmin ed ilebi
len Eyüp ile Agop geliyordu. Hasan 

daima öndt• gidiyor ve fed erasyon mlı
kfıfatını kazanabilmek için yarışın 72 

dakikadan evci yapılmasını temine ça
lışıyordu. İnişlerde çok zaman hakem 
otomobili müşkülat çekiyor. Önde gi
den üç koşucu ise Lıiribi rleri nden hiç 
ayrılmadan ve bir tren vaziyetinde yo
lu bitirmeğe çalışıyorlardı. Biribirini 

açmağa muvaffak olamıyan üç koşucu 
birinci gelnieği artık finale bırakmış 

görünüyorlardı. 

Yarışın neticesine 200 metre kala 
TaHit arkadaşlarının arasından iyi ve 
ıüratli bir atakla önü aldı . Arkasından 

fırlayan Hasan ile Osef bütün gayret • 
terine rağmen açılan mesafeyi kapaya

madılar ve İttifakspordan Talat 72.SO 
dakika birinci Çankaya'dan Osef ikin
ci, Hasan üçUncU, beş dakika farkla A
gop dördüncü Eyüp beşinci oldular. 
Talat yarış sonunda 200 metre üzerin
deki büyük süratiyle memleketimiı:de 

şimdiye kadar yetişmiş bisikletçilerin 
belki en iyilerinden biridir. Hasan ile 
Osef'in son sliratlerde biraz daha çalış
maları icap eder. 

Küçükler arasındaki 13 kilometrelik 
yarışta da Çankayadan Feyzi birinci, 
Ankaragücilnden Fahir ikinci, Çanka • 
yadan Cevat üçüncü,Çankayadan İshak 
dördüncü olmuşlardır. 

lnhi'(arlar iclaresi lzmirclt: miiha -
}Uatma ,ft·\.·am elli~or. 

lzmir, 20 - lnhiısar idaresi tara
f mdan incir mm takaları olan Ay • 
dm, Kuşadası, Ödemiş ve Nazilli 
havalisinde müstahsilden hurda in -
cir mübayaasına devam edilmekte . 
dir. Şimdiye kadar 200 bin kilo hur
da incir satın alınını~ ve idarenin 
şehrimizdeki deposuna getirilmiştir. 
Mübayaata devam olunacaktır. 

Tenkidim bu iylanı veren müesseseye 

mütev~cihti. Neşredilen İylanlardan gaze

telerin meıul tutulmaması esas olduğuna 

göre Yakıt gazetesinin bu tenkitten ken
disine hisse ayırabileceğini hatırımdan bi-

l-! geçirmemiştim. Onun içindir ki Yakıt 

gazetesinin dün gelen nüshasında, bu me

seleyi mevzubah' eden ve imzasız olma-
11 yazanının hüviyetini gizliyemiyen çir
kin ve kaba hücumu hayretle olcudmn. 
Bu yazının muharriri, aranılan daktilonun 

ne işlerde ve ne için İstihdam edileceğini 
nereden biliyor ve müessesenin avukatlığı

nı yapmıya neden lüzum görmüş diye dü
şündüm . fakat bu suallerin cevaplarım bul
mıya muvaffak olamadım. 

" Ankara' da bir gazetenin bir sütununa 

sokulan bir muharrir,, gibi laübali bir ifa

de ile söze başlıyan yazıcı HAKiMiYETi 
MILLIYE'den Ankara'da çıkan bir gaze

te diye bahsetmenin meslek ciddiyetine 

ve ark1'daşlık snmimiyetine yakıımıyaca· 

P.ını takdir etmeli değil miydi? Fakat efer 

kemfüinde biraz takdir hassası olsaydı 

yazdığı şu sntırbrın mantıksızlığını elbet· 

te ki farkedcrdi: 

"Şimdi bu koleksiyondan bir yazı kop. 

ye etmek ı":. tiyorsunuz. Böyle hususi bir 

müessesede ıleğil, hatti resmi bir dairede 

bile olsanız bunu daktiloya dikte etme~ 

fçin ere bir adam mı arryacaksınızi' 
"Gördünü?. mü asıl parmak uırtacak 

muhakemeyi!., 

Bu son cümlenin yanlı!ldda italik 

dizilmiş ve bana ait olduğunu zannetmeyi
niz. Hayır bahsettiğim yazının aon cümle-

sidir, fakat üstündeki satırlan okuduktan 

sonra pekala b enim fikrime de tercüman 

olfthilirdi 

Bu muharrir ne demek ittiyor? Bütün 

hususi daireler, bütün resmi daireler eski 

evrak dosyalanna maliktirler. Eski harf
lerle olan bu doıy1tlardan arasıra bir yazı 
kopye etmek iycap edebilir. Şu halde hu
susi ve resmi dairelerde çalışacak biitün 
memurlar eski harfleri bilmek mecburiye
tindedirler. f şte beni korkutan ve te!n~a 

dÜ §Üren bütün mesele de buydu ya! Bu 
muharririn muhakemesine göre c!ki dos
yalar dairelerde mevcut olduğu müddetçe 
yani gayrimuayyen bir zaman için mües
seselere ancak eski harfleri bilen memur 
ve daktilolar alınmak mecburiyeti vardrr. 

Bu sakat muhakemeye inanIT ve hn!,j. 
karen vaziyetin bu merkezde olduğunu ka

""" bul edersek benim ilk yazımda söyled~;m 
meselenin halfi d11ha mühim ve daha Acil 
bir mahiyet alır. Mckteplcrimi7de yetiı:en 
gençlerimizin istikbalini temin etmek va
zifemiz olduğuna göre önümüzde iki s k 
vardır, muanzımın fikrini hakir kabul et
mek ve bu takdirde yeni mezunlar için me
sela arap harflerini Ö~retecek kurslar aç
mak, yahut ilk yazımda da söylemiş oldu
ğum gibi eski harfleri bilmiyen mezunla
nn memuriyet kapısından geri çevrilme
lerinin önüne, hiç bir ıart ve kayıt dinle
meden, set çekmek. Bu iki •ıktan hangisi
nin tercihe ıayad olduğunu bütün muha
keme sahibi olan insanlar elbette ki tak
dik edeceklerdir. 

YAŞAR NABi 

Kiralık ev 
Y enisehirde fransız konsolos -

hanesi olan 7 odalı ev kiralıktır. 
Kalorifer, banyo, havarazı, elclt· 
trik, yerlerde mu*amba. lnmbalar, 
mutfak tesisatı, bir mik ar e~ya 
gardroplar, vesairesi vardır. 

başlarken. Uıd. lıalkevl iJnünde sporcular (yazısı memlelrtrt posıasında) 
Gazetemiz heyeti tahririye 

müdürüne müracaat. 
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Usak'ta Halkevi faaliyeti 
V!Jd: 17 - 9 - 1934 

Şehrimiz Halkevinın pek yakın bir ma
ziye malik olmasına rağmen muhtelif sa
halardaki çalışması takdirle karşılanacak 
derecede eyidir. Halkevimiz binasında bu 
kere yapılan inşaatla sahnede bir balkon 
'Ve sesli ,;inema için bir apere dairesi vü
eude getirilmesi evimiz faaliyetinin tan
zimi noktasından çok faydalı olmuştur. 

Yakında scs1i sinema gelerek halkımı
zın mühim bir ihtiyacına cevap verilmiş 

olacaktır. 

Evimiz şubeleri arasmda en fazla can -
ltltk gösteren spor şubesi şehrimizde mev
cut spor kulüplerimizin bu vadideki hare
ketlerini daima kolaylaştırmakta onlara 
awldi hususlarda yardnn etme~ ve id -
mantarı için ciddi alaka göstermektedir. 
Atletizm futbol ve sair sporlar her gün 
yapılmakta ve faydalar elde edilmekte -
dir. Bu şubemize mensup avcılar da haf
tanın muayyen günlerinde uçar avları 

yapmakta ~ atçılık sporuna karşı genç -
krimizi t.eş.-ik etmektedirler. 

Güzel san.atlar şubemize mensup mu -
siki kolu arkadaşlarrmız her ak~ çalıt
makta ve konserler için hazırlanmakta

dırlar. Bu şubemiz bedii zevklerin artma
sı ve ihtiyaçların tatmini hususunda mü -
him hizmetler görmektedir. 

Yeniden açılan kütüphane ve neşriyat 
şubemiz mütevazi ~alışmasına devam ede
rek kütüphanemizi yeni baştan tanzim 
ederek halkımızın okuma ve bilği sahasın
daki ilerleyişini artırmaktadır. 

Açılan kütüphanemize gösterilen ata
& ve rağbet balkmm:m okuma husu.sun -
daki gayretini gösterme5i itibariyle şa -
yanı dikkattir. 

1çtimai yardım şubemiz ciddi işlerle 
meşgul olarak fakir halkımızın dertleriy
le uğraşmakta ve onlann yaralarma deva 
aramaktadır. 

Temsil şubemiz çahşmastnı tanzim et
melde meıguldür • .Menim itibariyle bu 
fllbemizin faliyetc geçerek eyi ve muvaf -
fak temsiUer vermesini beklemekteyiz. 

Halle dershaneleri ve kursları şubemiz 
ikinci çalışma devresine giriyor. Birinci 
çalışma devresinde elde edilen verim bizi 
memnun edecek bir şekildedir. 'Oç aylık 
sömestr devresinden sonra taze bir kuv -
'fttle çahşmağa başlıyan bu şubemizin bu 
deTttde de manffakiyetli neticeler ala -
cağı Ye birçok ntandqlara okuma yu -
ma öğreteceği tabiidir. 

Köycüler l'ubemiz e5aslı çalışmasını 

temin için tetkiklerine devam etmekte· 
dir. Çalışma programlarının iycaplarını 

yapacağında şüphe olmryan bu faaliyet 
fUbemizin az zamanda iyi işler göreceği
ni umuyoruz. 

Hulasa: 

Bir kültür müessesesi olan Uşak Hal
keri çalışmakta mUhit ve memlekete fay
dalı olmakudır. Halkeri reisi Hakkı Do
ian Beyin Ev faaliyeti hakkındaki fikir 
ve diifünceleri ve çcl.ıfmuı ukdire değer 
bir ıei:ildedir. Her tube ile ihtimamlı 
bir &urette IDCfgul oloauı ve ihtiyaçlar 
Jıuıu&unda komtic reisleriyle görü9meler 
yapmasr faydalac getirmektedir. 

Halkevimlı:iıı çal~sı ülkünün elde 
edilmesinde en esaslı bir imil olacaktır. 

Spor ve gençtik 
Şehrimizde spor ve gençlik hareket

leri hararetli ve sürekli bir surette de
vam etmektedir. 

Şehrimizde eski belediye reisi Tirit 
oğlu Alaettin Bey tarafından güzel bir 
Stadyom vücuda getirilmiıı bugün bu 
eser memleket çocuklarının gençlik ve 
spor lıareketledni yapmaları için ~bir
de bi:- mabet olarak yükselmiştir. 

Büyük emekler sarfiyle viicuda ge
tidlen stadyom üzerinde bugün de in
pata devam edilmektedir. Belediye
mizce bu sene daha az bir yardıma im
kan bulunabilmiştir. 

Değerli fırka reisimiz ve şeker fab
rikası Umum Müdürü Remzi Beyin 
yüksek al'.ika ve vardımlan neticesi 
Sümer Bank tarafından stadyomumu
zun en esaslı noktalannm ikmali için 
iki bin lira yardımda bulunulmuştur. 
Bu yerinde yardım burada büyük bir 
sevinç ve memnuniyetle karşılanmıı 

alaJcadarlnra teşekkür hisled tekrarlan
mıştır. 

Utak gibi g .. rbi Arualolu'nun biı 

apoı ve r.endik tehrinde cısri bir stad· 

yomun vücut bulması pek lüzumlu bir 

işti. Bugün vücuda getirilen bu kıy
metli eser yarın ikmal olunacak milli 
inkılabmuz:ın hızı ve gençlik hareket
leri daha canlı bir surette görülecektir. 

Mahallen yapılan bu yardıma muka
bil Türkiye İdman Cemiyetleri İttifa
kı Umumt Merkezinin de alakalı bu
lunması ve Uşak 'Stadıntn ikmal ve in
p.sına yardım ctm~i umumi ve yerin
de bir arzudur. 

Bu hususta ~alışkan Uşak mmtaka
smda İttifak Umumi merkezi nezdin
de te~ebbüslere devam edilmektedir. 
İdman İttifakı Umumi Merkezinin cid
di yardımlarına intizar edilmektedir. 

Uşak son senelerde spor vadisinde 
bütün hız.iyle yürümektedir. Her ayın 
muhtelif günlerinde komşu mıntakalar 
ve şehirler gençliğini Uşak'ta görmek 
kabil ve mümkün olmaktadır. Gençle
rimizde yapılan ziyaret1e4e mukabele 
etmekte, bir gen~lik anlaşma ve seviş
mesi yerleşmekte ve kökleşmektedir. 
Her noktadan mühim faydaları bulu
nan bu hareketlerin olanca hıziyle de
vam edeceğinde şüphemiz yoktur. 

Kütahya husus1 muhasebesinin de 
stadyom işimizde lüzumu olan alaka ve 
yardımı göstermesi iktiza eder. Büyük
lerimizin milli sporumuza ''erdiği eme
ğin derecesi hepimizce malumdur. Stad
yom ve saha işleri hususi muhasebele
rin yapmaları iycap eden işlerin en 
mühimlerindendir. 

Değerli Kütahya valimiz Sahip Be
hiç Beyin yüksek alaka ve yardımları

nı bekliyoruz. 

Uşak garbi Anadolu'nun bir spor 
merkezi olmU§tur. Çalışan bir gençlik 
_çalışkan bir teşkilat vardır. Elbirliğiy
Je ülküye doğru gidilmektedir. Bizi 
sevindiren nokta da burasıdır. 

TRABZON 

İDMAN GUCONUN GIRESON 
SEYAHATİ 

İdman gücü geçen hafta Gireson'a 
bir seyahat yaptı ve orada Yeşiltepe 

futbotculariyte karşılaştı. 

·Halk -

ANTALYA 

CEVİZLİ İNŞAATI 

Geçen cümhuriyet bayramında ya
nan ve yeniden inp edilemeğe başla -
nan Akseki'nin Cevizli nahiyesi inşa-

atı pyanı memnuniyet bir safhaya gir
miştir. İnşaatın 29 birinci teşrine kadar 
ikmal edilip il inci cümhuriyet bayra
mında merasim rapılmasma gayret e
dilmektedir. 

- Anta/vıt -

KASTAMONU 

SU İŞLERİ 

Kastamorıu'da haJkm içtiği Nasrul
lah, İtmailbey. TUflUCU Ye tenekeci su
larından alınan nümuneleri Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinin hıfzıs
sdıha müessesesi kimya ve tahlil ıube
sincc yapılan muayene Te Uhlil neti
celerine göre bu dört suyun hepsi içil
meğe elverişli ise de Turıucıı ve lsrna
ilbey sularının daha iyi oldukJan anla
ıılmqtır. 

•Kastamonu -

EDiRNE 

EDİRNE SUYA KA VUŞUVOR 

Edirne'nin en mühim ihtiyaçların -
dan biri olan su meselesi tamamen hal
ledilmiftir. Edirne'ye yeni yapıJan te
sisatla önümüzdeki ayın beşinden iti
baren su verilecektir. 

- Jılilli Gazete-

KiLi~ 

TAMİR FAALiYETİ 

İplik pazarı çcrşısmdaki dikkalo
bumu kimilen yenilenmiştir. Ve dağ
alayı karargahından Dolappazarı çarşı

sına kadar olan şose de kısmen yapıl
mıştır. Cümhuriyet caddesinin bakiye 
kısmı da müteahhide verilmiş ve işe 

ba1lanm11tır • Kiliı -

HAKlMlYETI MJLLJYE 22 EYLOL 193! CUMARTESj 

1 Yabancı posıaıı. 

Fransanın 1934 -1935 bütçe projesi 
Fransız mebusan meclisi maliye ko- 1 milyar ?3Z miJyonu bulmuşken 2 mart -

misyonuna 16 eyliH günü verilen 1935 u- l tan 27 temmuu kadar memlekete 6 mil -
mumi bütçe projesi esbabı mucibe Uiyi -1 yar 324 milyon altın girmiştir. İskonto 
hası beş büyük kısma ayn1mıştır. Birin - rayici tekrar ,.o2.S a indirildi. Tasarruf 
ci kısım 1934 ten evel bütçe mesaisini sandıkları mevcudu bu tarihten itibaren 
hulasa etmektedir. İkinci kısım bu sene- tedrici bir fazlalık göstermeğe başladı. 
nin faaliyetini anlatıyor. -O çüncü kısım IIazine ve milli müdafaa tahvilatının te· 
maliyenin memleket .iktnsadiyatına intı- tliyatı durduğu gibi tahviller de ııatılma

bak ettirilmesini mevzuubahs ediyor. Ve fa başladr. Yeni çıkarılan 50 sene vadeli 
dördüncü kısım 1935 bütçesinin hangi yüzde 4 faizli tahvillerden 3 milyarlık 
şartlar içinde hazrrlanmış olduğuna dair- s..ıtış kaydedildi. Bu suretle hiikfımetin 

<lir. Nihayet sonuncu kısım para istikrarı para sıkıntısı hafifledi. 
siyasetinin lüzumu üzerinde kuvvetle ıs· Nazır, bundan sonra meclisin hüku-
rar etmektedir. mete verdiği .kararname-kanun yapmak 

MaHye nazırı bütçe projesini şöyle tak- salahiyetinin verdiği iyi neticeleri ve 
dim ediyor: bu suretle bu sene mali vaziyette husule 

- Senelerdenberi ilk defa olarak ı;ize gelen salahı anlatmıştır. 
devlet bütçesini normal bir tarihte takdim 
ediyoruz. Bu bütçe adeta ananevi'dir, _çün 
kü, kanuna uygun olarak, burada hiç bir 
yeni tedbir ittihaz edilmemiş. kimseden, 
vergi tahmilinde veya :iktısadiyatta yeni 
1Jir fedakarlık istenmcmi,tir. ve daimi bir 
daraltma arzusiyle masraflar 47 milyara 
indirilmi1 ve böylece masrafların varida· 
ta uygun olması temin edilmi§tir. 

Böylece. 1935 bütceı;i projesi maliye
'Ilizin kalkınması ;çin takip edilen mesai
nin bir devamını teşkil etmektedir. Bu 
projenin tctkilı:i bile başanlan eserin güç
liiğünü ve genişliğini takdire 1mldin ve
rir. 

1 - 1934 TEN ÖNCE BÜTÇE 
MESAİSi 

Maliye nazın esbabı mucibe layihası· 
nm bu kısmında bolluk ve refah devrinde 
varidat fazlasının umumi masrafların da· 
ima artmasını her zaman karşılamış oldu
ğunu fakat iktısadi buhran çıkınca. ver
gi varidatının aı:almtş olmasına rağmen 

devlet masraflarının kendiliğinden her 
sene artmakta devam ettiğini hatırlatı
yor 

1925 ten 1930 a kadar bütçeler verilen 
tahsisatlara nazaran varidat fazlalığiyle 

X3panmış olmasına rağmer: 1930 la ı 933 
-ırasmda bütçe açıkları gitgide fazlalaş-

-nrş ve ceman 21 milyonu bulmuştur. Bu 
'lçık, yeni vergiler ihdas edilmiş olması

na rağmen vergiler varidatının azalmıs 
'>lmasından ileri gelmiştir. • 

Hükumetler bu vaziyet karşısında yeni 
masrafların önüne set çekmek suretiyle 
vaziyeti düzeltmek istemişler, 193-4 ten 
sonra vaziyet vehamet kesnettiği icin şid
detli bir tasarruf siyaseti hakim olmu§tur. 

1932 haziranından itibaren elde edil
'DiŞ olan hakiki neticeler 4,5 milyar ta
sarruf, 2,5 milyar fevkalade varidat ve 
valnız 3 milyar vergi varidatı olarak tak
dir edilebilir. Bu netice sıra ile bütçe mu
vazenesini temine çalışmıı olanların me
wlerini kıymetten düşüremez. fakat 1934 
iptidasında mali vaziyetin halkı endite
ye düıürmüş olmasını haklı gösterecek 
mahiyettedir. 

2 - 193-4 MESAfSt 
Şimdiki hüktlmet 1 S şubatta iş baJına 

~eldiği zaman devlet hazinesinde 102 mil
yon vardı ve kanunasani ayrnda çıkarıl
:nq olan istikrazdan daha 300 milyonluk 
'.lir tahsilat yapılacaktı. Eldeki mevcut 
bundan .ibaretken tahminler şubat niha
yetine kadar 1 milyar, mart ayı zarfında 
1 milyar 700 milyon ve yekun itibariyle 
temmuza kadar 6 milyarlık net tediyat 
yapılması iycap edeceği merkezindeydi 
Hakikat bu tahminlerden de daha acı idi. 
Pa~nn bu sıkışık vaziyeti şu izlerde bel· 
li oluyor~ 

2 şubattan 23 şubata kadar memleketten 
~ıkan altın: 2 milyar 889 milyon; Fransa 
bankası iskonto rayicini % 2 1/2 tan 3 e 
;ıkanyor; tasarruf sandıklarından para 
~ekilmesi l şubattan 15 marta kadar 433 
-nilyon; milli müdafaa tahvilatı tediyatı 
10 şubattan 15 §ubata kadar 679 milyon; 
hazine tahvilleri tediyatr, aynı miiddet 
-:arfında 548 milyon. 

Böylece hazine tediyatı tahminleri aşa

rak şubatta 3 milyara. martta 3 mil. 
yar 100 milyona çıktL Dahilde vaziyetin 
düzeltilmesine int:izaren hazine tediya. 
tını yapabilmek için tazım gelen kredi
yi hariçte buldu. Mecliste bütçenin sür· 
atle müzakere ve kabulü 6 martla 14 ni
san arasında 20 kararname ile 4 milyar 
tasarruf temini vaziyetin düzelmesine 
:mkan verdi. 

3 - Maliyenin memleket 
iktrsadiyatına intıbakr. 

Hazineye kolaylık veren ve umumi 
masraflar yekununu azaltan tedbirler ne 
kadar kıymetli olursa olsun hükiimet bu· 
nu ancak üzerine aldığı kalkınma işine 
başlanğıç addetmi~tfr. Fransa'da ik -
tısadi buhranı arttıran iki esaslı sebebe 
çare bulmak icap ediyordu. Bir taraftan 
fair: rayicini mutedilleetıtirmck. diğer ta
raftan memleketin iktısadi faliyetini güç 
leştiren mufassal ve muvazenesiz mali 
-;istemi ıslah etmek. 

Faiz rayicinin yükselmesi hem halk 
itilıarmm azalmasından, hem de vergi nis
petlerinin fazlalığından ileri geliyordu. 
HükUmet jş başına geçer geçmez halk iti
barını arttırmak için mali 1slahat işine 

,!!icişti. Ve hülcCımetin kazandığı itimat 
sayesinde iskonto rayici yü.r:de 3 ten tek
rar yiizde 2,5 a indi. 

Böylece 1930 dan 1934 e kadar bütçe 
açıkları daimi bir artış halinde iken !>34 
şubatındanberi büt~e açığmm tasarruf
larla azalması hazineyi ferahlattr, 
halk hibannı kuvvetlendirdi ve mali pi
Y"S<' rla gerginliğini azalttr. Hükumet. 
halk itibarını ihya ederek para kirasını 
indirdi, mali ıslahatı tahakkuk ettirerek 
de vergi yükünü daha iyi taksim etmek-
1e beraber iktrsadt inkişafrn ve tasamı
fun üzerine doğrudan doğruya fena te· 
sirler yapan ağır yükleri balkın omurla
rından kaldrrmağa çalıştı. 

4 - 1935 BÜTTESl 

Ancak sene ortasında tahakkuk ettiri
len 1934 bütçesi, eğer 1935 bütçe projesi
nin gecikmesi veya .muvazenesizliği hü
kfımetin güçlükle dağıtmıya muvaffak ol
duğu endişeleri yeniden doğursaydı, ma
li vaziyetin müşkülatma pek muvakkat 
bir çare teşkil edecekti. 

Hiikumet, 1934 bütçesinin meclisçe 
kabutündenberi üç hedefe varmak için 
çalışmıştır: Sene sonundan önce kabul e
dilebilmesi için gelecek sene bütçesini 
'l>Cclise vaktinde vermek; bu bütçede 
ınasraftan o derece indirmek ki muva
zeneyi temin için yeni tedbirler almak 
lüzumu hasıl olmasm; nihayet ve bilhas
sa. devlet teşlrilatmı miltetin hakiki ver
~i kabiliyetine uygun bir şekilde tanzim 
etmek ve bu suretle istikbalde hazineyi. 
i$konto rayicini artıran istiln-azlara mü
racaattan vareste kılmak. 

Yeni bütçe projesinde varidat tayinin
de ~öyle hare ket edilmiştir: Geçen bütçe
ler tarafından takip edilmiş olan sisteme, 
uygun olarak bilavasıta vergiler, menkul 
ktymetler geliri üzerinden alınan resim· 
ler. iş rakamı ve ithalat hakkı üzerinder 
'llınan resimler son malüm neticelere İS· 

tinaden ve mali ıslahat nazarı itibare alı
narak doğrudan doğruya tayin edilmiş
tir. Bilvasıta vergilere gelince bunlar 
için 1933 senesi nisbetleri esas tutulmuş 
ve mali ıslahat prensipleri göz önünde 
'lulundurulmuştur. 

Varidat yekun itibariyle 1935 senesi 
için 47 milyar 22 milyon takdir edilmiş
tir. 1934 senesinde bu rakam 48 milyar 
?81 milyondu. Buhranın şiddeti 1935 va· 
ridatını 1934 te tahakkuk eden varidattan 
fazla tahrr.in etmiye imkan vermediğin
.. •en hükumet her şeye rağmen masrafları 
47 milyondan fazlaya çıkarmamaya karar 
ermiş ve 1934 senesinde her nezarette 

•apılrnış olan tasarruflar veni sene için 
de ipka edilmicı. fakat pek lüzumlu bazı 
veni masraflar diğer masraflardan yapı
lan yeni tasarruflarla karsılanmı!5tır. Bu 
suretle 3 milvardan fazla bir tasarruf te · 
'llin edilmiştir. 

Askeri masraflar 

yon, hava bütçesi için '47 milyon, dahili
ye bütçesinde mukayyet jandarma, vf, 
muhafız kıtaatı masrafları için 821 mll• 
yon fazlalık talep ediliyor, yalnız müs• 
tem1ekeJer askari hizmetlerinde l3 mi1-
yonluk bir tasarruf yapılıyordu. Yekuıı 

itibariyle askeri masrafların fazlalığı 1' 
milyar 130 milyonu bulacaktı. Mesul na• 
zırlarm bu fazlalıklar için ileri sürdük• 
leri esbabı mucibe pek makul olmasına 

rağmen bunların kabulü yeni bütçenirl 
muvazenesini bozmak tehlikesini doğura• 
caktr. Onun için hükıimet askeri masraf• 
lan 1934 bütçesindc1d nisbetler dahilindt 
muhafazaya karar verdi. yalnız hava büt• 
cesinde 88 milyon ve müstemlekeler as .. 
kert hizmetleri bütçesinde de 22 milyon• 
luk bir tenzilat yapıldı. 

1935 bütçesi muvazenesi 
1935 bütçe projesinin kati rakamları 

şunlardır: 

Varidat 
Tahsisat 

47.022 milyar 
46.'186 milvar 

Varidat fazlası 36 milvon 
Bütçe projesi hazırlanırken yeni ver• 

gi tahmilleri ihdasından kacılmıstır. H~ın 
maddeler. menkul kıymetler ve rayrimen• 
kul emval fiat1armın tenezriilü Tirat ti• 
cari ve sınai işletmelerin sermayesini a• 
zaltmıştır. UmumBescn himavc siyasetle• 
ri fransız mallarma harici piyasaları ya· 
vaş yavaş kapamıştır. Memleket dahilin· 
de de istihlak azalmrstrr. On"n irin hi.i· 

tün iktısadi teşebbüslerin J.em emin ra
kamları ve hem de karlan lnkülmü~tür. 
Böyle bir muhitte yeni verl"'iler ihdası 

müstehlik aleyhine olacak. netic~ itiba
riyle halkm satınalma kabiliyetini a?.al
tacak ve toptan fiatlarivle perakende fi· 
atlan arasında esasen büyük olan farkı 
büsbütün artıracaktı. Yeni vergiler ihdası 
kaçakçıhğı te~vik, tasarruf edenlerin jy· 
timatsrzlığmı celbedecek, sermaye kaç· 
masına meydan verecekti. Hlabuki hülcfi· 
metin mali siyaseti mübadeleyi artırmak 
ı?:mindedir. 

Hükumet bütçe <leflasyonunu da aza
mi haduine kadar götürmüştür. Maaş ve 
levazrm tahsisatının indirilmesi idare me• 
kaniımasmı durdur'.acak. memleketin ile• 
tısadi hayatını yavaşlatacaktı. Milli ıniİ" 
dafaa bütçesinden yapılacak en küçük 
tenzilat emniyeti tehlikeye koyacaktı. 

Yapılmış olan tasarruflardan daha fa2• 
lası ancak hükumet memurları, harp ma'" 
lul1eri maa_şlanndan yapılacak yeni ten• 
zilatta temin edilebilirdi. Halbuki bükO'" 
met bunların memleketin kalkınması için 
kafi derecede fedakarlık yapmıı olduklaı1 
fikrindedir. Kadrolarının manevi sıhhati 
ve faaliyetine çok ehemmiyet vermesi ll• 
:nmgelen bir demokraside onlardan yeni 
fedakarlıklar istemek mümkUn değildifl 
Bunun icindir ki gerek vergilerin artırıl• 
ması ve gerekse maaşların azaltrlmasııt'" 

dan doğacak neticeleri nazarı itibare a• 
lan hükumet gelecek bütçelerin salahınl 
yeni bir devlet inkılabiyle memleketiıl 
kazanacağt refah ve zenginlikten bekt14 
vecektir. 

5 - PARA İSTİKRARI SİYASE
TİNİN LÜZUMU 

Fransa'da paranın kıymetsizlenmesiı:ıl 
istiyenler altın esasına sadrk devletJcrl• 
paralarını düşürmüş olan devletler .arası~ 
da mukayese yaparak birincilerin rcfab 
ve saJah içinde olmalarına mu ka1Jil ikif1' 
-:ilerin pek müşkül mali ve iktısadi bil' 

vaziyette bulunduklarına işaret ediyor: 
lar. Ve misal olarak Japonya, Birleşik 
Amerika ve İngiltere'yi göstedyorlat• 
Halbuki her memleket kendi ihtiyaçt:ırt' 
na göre hareket etmiştir ve bu meıııle" 
ketlerin her biri ayrı vaziyet ve mecburi' 
yetlcr karşısında paralarını kıynıettetl 
·1ü<ıürmiye mecbur kalmıslardır. 

Esbabı mucibe layihas: bu üç ınerııJe• 
ketin ne gibi şartlar içinde bu para Jc•f' 
metsizliğini tahakkuk ettirmiye mec~aıt 
kaldıklarını ve bu siyasetlerin verdı~ 
muhtelif neticeleri anlattıktan soııt 
Frıınsa'nın vaziyetine geçiyor. 

11 
Fransa'ya gelince, hiç bir zan:ıao ~ .. 

nemlekette vaziyet bir para kıyrnets.~.-: 
lendirmesine bu kaJar muhalif şerait g~~ 
termemi~tir. Filhakika Fransa şiınd•~r 
1<a-iar takip etmiş olduğu basiretk3r rn:, 
siyasetinin semerelerini daha yeni toP • 
mıya başlamıştır. 

. h" k~-etit1 Alımın mali tedbırler ve u uu· , 

teyakkuzu sayesinde halk itibarı ihya e• 
Mart iptidasındanberi para piyasasın

da, itimadın yeniden doğduğu ve kuvvet
lendiğini v.österen temayüller değişme -
sine şahit oluyoruz. 26 kanunusaniden 2 
marta kadar harice çıkan altm miktarı 3 

. 'kb 1' ' . t kUt/ Mesul nazırlar askeri rr.asraf!arın mü· ·!ilmiş, frangın ıstı a ıne ıytıma 0 
him miktarda artırılrP::ısını istiyorlardı . vetlenmiştir. Bir yıl önce ~eml.eket~rt" 
Tekliflerde tecrübe bütçesi için 264 mil- Londraya kaçara sermayeler şımdı f' 
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sa'ca emin bir melce aramıya ıelmckte

dirler. Geçen teşrinievclde harice altm 

akmasına sebebiyet veren ve bu ıuretle 

esasen mahdut otan para variyetini büs

biltiin tehlikeye düşüren mekanimıa bu

gün tamamen tersine dönmllştür. 

Fransız para piyascsımn bu zenginle · 

mesi faiz rayicinin umumi bir tenezzülü

nü intaç edecek ve bu tenezzül rcam\ ve 

hususi maliye i~in çok kıymetli bir yar

dım olacak, devlet hnzinenin normal ih· 

tiyaçları, ve vadesi gclml tahvllatın tec

didi için laomgelen mebzul menabii ko· 

layhkla bulacaktır. Hususi eşhas da para 

bolluğunun ve milli paraya iytimadın ta

bii neticeleri olan bir kredi genişlemesin· 

den ve fiatlann umumt teneuülilnden is

tifade edeceklerdir. Bunun içindir ki hü

kOmet bir para kıymetsizlendirmesi siya· 
Retine aııla yanaşmıyacaktır. 

Esasen İngiltere 1931, ve Birlesik A· 

rika 1933 senelerine kadar paralarının 

ıarptan önceki kıymetlerini muhafaza 

etmişlerken Fransa 1928 de beşte dört 

nisbetinde parasını kıymetsiı:leştirmişti. 

İngiltere ve Amerika, biri müstemleke 

imparatorluğu ve parasının alemşUmullü

ğü, diğeri memleketinin menabiindeki de

ğişiklikler sayesinde bir dereceye kadar 

&palı iktısadi birer Slem teşkil edebilir

lerken müstemlekeleri henüz eyi techiz 

edilmemiş olan ve memleketi istihlak için 

lilzumlu bütün mahsulleri vermiyen 

Fransa birçok ham maddelerini yabancı 

memleketlerden tedarik etmek mecburi

yetindedir. Onun için frangın kıymetsiz

leştirilmesinin ilk neticelerinden biri da

hilde fiatlarm yükselmesi olacaktı. Ve 

ihtimal halkın sakladığı milyarlarca para 

piyasaya dökülecek ve bir nakit inflas

yonu tevlit edecekti. Bu tedbirden, ta

sarruf edenlerle halkın muayyen bir ge

lirle yaşıyan kısımları büyük zararlar gö

receklerdi ve bu bal devletin iytibarını 

azaltacak gibi çok büyük içtimai kargaşa

lıklara da sebebiyet verebilirdi. Esasen 
frangın kıymetinden düsmesiyle ihracat 
maddeleri harice daha fazla da sürülemi
yccekti, çilnkü hükfımetlcr kontcnjanti
man sistemleriyle girecek eşyanın fiatını 
değil miktarını tahdit etmişlerdir. Bir
çok memleketler frangın kıymetten düşü
rülmesini gayrimeşru bir rekabet usulü 
addederek mukabil tedbirler almakta ge
cikmiyeceklerdi. Ve nihayet bu kıymet
aizleştirme siyaseti, emtianın toptan fiat
larının altın kıymetini düşürecekti. Bu 
keyfiyetse ticareti kolaylaştırmak zevahi
ri altında memleketi zavıflatır ve iktısa

di kalkınma mesaisini akamete uğratır. 
Bunun icindir ki en clo<Tru malfım;:ıt st1hi
bi müelHf!~r buhranın df'vamrnı para kıy
metsizle tirmelerinc. ve bunun ham mad
deler fiatlarr üzerindeki tesirlerine atfe
diyorlar. Para kıymet izleştirme siyase· 
tine bir memleket ancak Pek ağır serait 
altmdıı mecbur kalabilir. Halbuki Fran!la 
içir böyle acil bir ihtiyaç yoktur ve 
hükOm~tin aldığı ve almakta olduğu ted
birler memleketi refaha doğru götürecek
tir. 

Hak'rıı'yeti MiUiye·ni:ı romanı: 3 -
!ıı:sanıığın 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

• 
Ankara Halkevi'nin lzmir seyahatı 
12 eylOl çarşamba günil sabahr bü -

tün Ankara Halkevi heyeti vapurlarla 
Karııyaka'ya ,eçtik. Yanımıza Larisa 
hafriyatı mimarı M. Meyeri de almıJ-
tık. İki otobüs bi· 
zi Mcncmen'e &ö
türdi.i. Orada be • 
tediye tarafından 

karşılandık. Bele -
diye dairesine gi
dildi ; ikram edi • 
len soğuk ayranlar 
içildi. Kaymakam 
Nihat Bey Kubi • 
tay abidesinin inkı
lap tarihi ile all • 
kasını iyzah etti. 

Halk Fırkası Me -
nemen idare heye
ti reisi Rıfkı Bey 
bize hazin mace -
rayı mahallinde 
anlattı. Uç otobüs· 
le Kubilay'ın abi
desine gittik. Be -

. raber getirdiğimiz • 
çelengi abideye 
koyduk ve beledi -
ye müfettişi Ke -
mal Bey arkadaşı· 
mmn şu öz türk • 
çe hitabesini din. 
tedik: 

- Saygı değeı 

yurttaşlarnn. 

kunacak elleri kıracak, uzanan dilleri 
de kesip atacak Kubilay gibi daha mil
yonlarca türk genci vardır. 

KubiJay öldü, tilrk &ençlili ölmedi. 
1 

Ey Kubilay! 
Sen bir takım ozun elinde alçakça 

ve yabanice öldürüldün. Bu öJUmün 
bizim için sonsuz bir acıdır. Şu varki 
sen ölmekle unutulmuş değilsin, tinin 
gönlümüzde yaşıyor, ve yaşıyacaktır, 
gözlin arkada kalmasın, sağlığındaki 

bütün dileklerin ve isteklerin yerine 
getirilmiştir. Ve daha da getirilecektir. 
Buna inan ve onovluğu koruyacak 
gençliğe de güven. Tin'in dinli olsun 
yurtsever Kubilay .. 

Bu abidenin yerinden çıkan ıkadim 
devirlere ait mezar hakkında belediye 
reisi Bey çok kıymetli iyzahat verdiler 
Bundan sonra Larissa harabelerine ha
reket ettik. Kediz'i geçtikten sonra 
ilerde Türeli kahvesinde bir kır sofra
sında öğle yemeği yedik ve sonra ha
rabeleri gezdik. M. Meyer harabeler 
hakkında değerli iyzahat verdi. Ken
disine verdiğimiz bu zahmete katlan
dı~mdan dolayı çok mUteşekkirim. Ak
§Sm saat be~te Karşıyaka'ya avdetle va
purla İzmir'e döndük. 

13 eylUI günü ziyaretle geçti. Öğle
den sonra bütün grup otobüsle İncir· 
altı mesiresine giderek son defa ola -
rak denize girdik. Saat 19 da İzmirlile
rin bize vermek ltltüfkarhğında bulun
dukları ziyafete gidildi. Ziyafet şehir 
gazinosunda ihzar edilmişti. Ziyafette 
Vali Paşa, Adliye Vekili Saraçoğlu 
ŞükrU Beyefendi, İz.mir Fırka idare 
Heyeti Reisi ve Yozgat Mebusu Avni 
Be'yefendi, Mebus Hacim Muhittin Be
yefendi, Halkevi Reisi Cevdet, Tayya
re Cemiyeti Reisi Necmi Beyler, İn -
hi,ıarlar Müdürü, Erkek Lisesi Müdü
rü Beyler bazı değerli Hanımefendiler 
vardı. 

Şu yamacımız • 
daki yerde yatan 
genç kimdir? Bilir 
misiniz? Bu genç, 
bu kentte onovluk 
yağılariyle yalnız 

başına boğuşan ve 
bu boğuşma so -
nunda ölen Gazi 
çocuğu ünlü Kubi· 
liy'dır. Şimdi bu-

Kubilay abidesine Ankara Halkevi heyeti 
tarafından konulan çelenk. 

Ziyafet çok samimi oldu. Ziyafetin 
ortasınd< Halkevi Reisi Cevdet Bey 
irticalen bir hasbıhal yaptı ve bunda 9 
eylUl 9enliklerinin büyük meşgaleleri 

arasında bizimle lüzumu kadar ve iste
dikleri gibi aUikadar olamadıkları için 
af diledi ve kardeşlik hislerinin derin
liğini anlattı ve çok alkı§landr. Buna 
bizim heyet reisi Doktor Ragıp Bey 

nun önünde derin bir saygı ve sevgi ile 
eğilmek bizce bir yurt yumuşu olmuş -
tur. Buraya gönlümüzün en derin kö
ş:sinden kopup gelen saygı ve sevgi 
andacı olarak bir çelenk koymak 
bizim için bir vicdan gerekliğidir. 

Çünkü onovluk genç, dinç ve güçlü bir 
bekçisini yitirmi tir. Gazi Türkiyesi 
çok değerli bir dönenme yolcusunu el
den kaçırmıştır. 

Türk gençliği Gazi dönenmesini ken
disiyle birlikte yürütmeye savaşmış o
lan bağatır bir arkadaştan olmustur. 
Ana yurt, özü sözü bir arık yavruların
dan birisinin daha bağrından ayrıldı
ğını görmekle yaslıdır. Kopsun kötü 
düşünen eski örümcekli kafalar, yok 
olsun dönenme yağılan. Kırılsın onov
luğa uzanan eller. 

Bir Kubilay'ı öldürmekle onovluk 
öldürülmüş olmaz. Gazi dönenmesi bir 
düzüye yürür, durdurulamaz. Gençlik 
ise hiç bir çağ bu gibi yobazlardan yıl -
maz ve yılamaz. Geçmişin kötü görc
se klerine artık bu çağda tin verilemez. 
Türk genci yapacağını bilir. Ussuz dav 
ranmaz. Bütün kötüler ve gerileyicilcr 
buna inansınlar, şurasını da iyice anla
srnlar ki onovluğu koruyarak, ona do-

O yaşıyor ve yaşıyacaktır. O yaşadık
ça da onovluk yaşar. Dönenme yürür, 
ilerden kaçıp geriye gitmek istiyenler 
de o güçlü gençlik kümesinin ayakları 
altında ezilip gider. Güreli türk genci
nin gözü pektir, 

yılmak nedir bil • 

mez, korkunun a , """"'--"" 

dını olsun anmak 

istemez. Onun bi • 

ricik isteği onov ' 

tuğun kökleşme • 

si, Gazi yolcula • 
rının ilerlemesi 
türk ülkesinin de 
bayındır olmasıdır, 

Yeniliği sevmi • 
yenler, eskinin yi· 
tiklerini göz önü • r 
ne getirerek utan -
sınlar ve yenilen · 
meğe yeltenmez -
!erse bile dönen • 

Ankara Halkevi Heyeti Menemen'i ziyaret ettiği 
zaman Kubilay faciasının nasıl geçtiği, vahanın 

geçtiği yerde kendilerine anlatıldı. 

mecilerin karşılarına çıkmak ağmanım 
işlemesinler. Bunlar, bundan böyle eski 
kafa ile yeni Gazi Türkiye'sinde yaşa
mak doğru olmadığını da güzelce kav
rasınlar. 

aynı tarzda cevap verdi. Bu cevabı aşa
ğıda kısmen hulıisa ediyorum: 

"Halkevl Reisi Cevdet Beyefendiye 
ve İzmir Halkevine mensup değerli ar

kadaşlara İzmir ve Ankara Halkevi 
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Kubilay abidesinin 
bütün görünÜ§Ü. 

gençlerini bir sofrada topladıkları için 

burada bulunan arkadaşlarım ve Anka

ra Halkevi namına teşekkür ederim. 

Bu topltantıdan çok memnunuz. Bu 

memnuniyeti çoğaltan sebepler de var 

aynı sofrada her zaman gençlikle bera

ber gördüğümüz Adliye Vekili Saraç

oğlu Şükrü Beyefendiyi, Vali Kazım 

Paşa Hazretlerini ve fırkamızın vilayet 

teşkilatının reisi Avni Beyefendiyi gö

rüyoruz. 

Arkadaşlarım, 

lzmir'e yaptığımız bu seyahat An
kara Halkevinin ilk aeyahatidir. Güzel 
lzmir'in 9 eylul bayramlarında bulun
mak ve lzmirin heyecanını birlikte ya
şamak istedik. Beş gündür lzmir'deyiz 
İzmirtilerin bize karşı gösterdikleri 
yüksek alakadan çok mütehassisiz. 

Ankara Halkevi Halkcvleri arasın
da yapılacak bu temasların büyük fay
dalarına kanidir. Bu seyahatlere bil
hassa insanların bedii zevklerini besli-

en güzel sanatlar ve temsil grupları
nın iştirakindeki kıymet büyüktür. Biz 
buraya aynı suretle geldik. Halkevi sa
lonunda güzel sanatlar ubemiz tnra
f ından verilen konser ve temsil şube
miz tarafından sahneye konan temsilin 
tchrin bUyilk alakasına mazhar oldu
ğunu gördük. İzmir Halkevine mensup 
arkada~lanmızın bu ak.,.am bize bir ce
mile olarak temsil edecekleri Tırtıllar 
eserinden dolayı kendilerine şimdiden 
te§ekkür ederim. 

İzmir Halkcvi karde§lerimizi yakın 
bir fırr.atta Ankara'da ananızda gör· 
mek istediğimizi söylemekle büyük bir 
zevk duyuyorum. Böyle bir seyahat es
nasında Ankara Halkevi'nin bütUn im· 
kanlariyle burada kendilerine gösteri
len misafirperverliğe mukabele etmeğe 
çalışacağım arzederim.,, 

Ziyafetten sonra otobüslerle Halk
evint gidildi ve 14 eyliıl sabahı samimi 
uğurlamalar arasında Ankara'ya hare • 
ket ettik. 

A. AVNİ ALİ CANDAR 

Tefrika: 100 

bal i. 
ıstırabın dışında bir realitenin mevcut olmadığıdır. 

- Istırap, evet ... ya ... korku? 

- Korku mu? 

,.ndre Malro - Afyon çektiğiniz 7.aman sız hiç korkmaz mısınız? 

Klapık de bu tekliften daha iyisini beklemiyordu. Nadim 

olduğu için eleği!: kumarhaneye gidebilseydi orada gene 
kalırdı Yaptığını düzeltmek için ... 

gidan saraya girince, güneş ışığı altında kıpkırmızı görü -

nür ve bağım(h: "Bil ki ey halife, baş sultan seni aldatıyor! 

Laf yok" Ben de gergidanın boynuzlariyle ve bu burnumla 

dehşetli bir şey olurdum! Ama bu bir hakikat olamaz. El -
bet olamaz! Denebilir ki bir insan için bir başka insan na -

zarında kendininkinden başka bir hayatı yaşamanın ne kadar 

ıevkli olduğunu kimse bilemez. Hele bir kadın nazann -
da .... 

- Hayır .. niçin korkayım? 

-Ya ... 
Doğrusu Jisor düşünüyordu ki dünyada realite mevcut 

olmasa bite insanların ve hele dünyanın gidişine en çok mu

c:ırız olanların çok kuvvetli bir realitesi vardır, Klapik ise 

hiç bir realitesi olmıyan nadir insanlardan biridir. Bunun 

böyle olduğunu da büyük bir iç sıkıntısı içinde kabul ediyor

du; zira Kiyo'nun mukadderatını onun bir sis gibi mevhum 

- Aman gVlt>lim. a?.ızim ... 

Odaya girerken görmüş olduğu değişiklik onu gene ta -

salandırdı. Dikkatle baktı ve daha önce görememiş olduğun

dan dolayı hayret içinde kaldı: en güzel levhalardan biri ile 

en güzel heykellerinden ikisi ortadan yok olmuştu. Masanın 

üstünde bir • :!ktup vardı: Şpliveski'nin yazısı ile yazılmış 

bir mektup. Anladı. Fakat mektubu okumağa cesaret edeme

di. Şpilevski ona Kiyo'nun tehlikede olduğunu haber ver -
rnişti: ondan hahsetmek ihtiyatsızhğına düşecek olursa her
§cyi anlatmak mecburiyetinde kalacaktı. Mektubu alıp ce
bine yerleştirdi. 

Oıı;arı çıkar çıkmaz zırhlı otomobillerle asker yüklü 
kamyonlara rastladılnr. 

Klapik hemen hemen sükunetini bulmuştu. Henüz ken
dini kurtaramamakta olduğu şaşkınlığı saklamak için, her 
zamanki gibi, delice sövlenrne~e başladı: 

- Ben sihirbaz olmak ve halifeye bir gergidan kafası gön
~eı,,,~k is .. ,.r<lim - Sir gergidan diyorum. Laf yok - Bu ger-

Sokakta rastladığı erkeklerden hiç olmazsa bir ta -

nesine hangi kadın sür<liiğü ömürden büsbütün başka bir 

ömür sürünüyormuş gibi görünmemiştir? 

- Siz bütün insanların hurafeperest olduklarını mı sa

nıyorsunuz? 

Klapik'in göz kapakları sinirli sinirli titredi. 

- Hayır, dedi, beni dinleyiniz. Benimle apaçık konusu

nuz: neden insanların hurafeperest olmadıklarını sanıyor -
sun uz? 

Bu suali sorarken de Jisor'un kumar hakkındaki düşün
cesini öğrenmek için kendinde, benimsemediği. fakat gayet 
kuvvetle hissettiği bir arzu duyuyordu; ancak muhakkak ki, 
bu mevzu üzerinde konuşacak olursa herşeyi de itiraf edecek
ti. Konuşacak mı idi? Susmak onu buna zorlatacaktı, iyi ki 
J isor cevap verdi: 

- Sizi bu hususta tenvir edebilecek olanlardan sonun· 
cusu belki benim ... Afyon bir tek şey öğretir, bu da maddi 

• 
eJine bırakıyordu. Her insanın görünüşlerinin altında el ile 

dokunulabilen bir esas vardır ve çektiği acıları düşünmelC 

de bunun mahiyetini ihsas edebilir. Klapik'in ıstırabı ken

disi ile alakadar olmıyan bir şeydi; bir çocuğun ıstırabı gi
bi. .. O bundan mesut değildi: bu ıstırap onu harap edebilir, 
fakat ıslah edemezdi. Klapik mevcut olmıyabilirdi, ahlaki 
sayılmryan herhangi. bir ıtiyadm içinde kaybolup gidebi • 
lirdi, fakat adam olamazdı. "Altın gibi, fakat içi boş bir 
yfüek'' Jisor görüyordu ki Klapik'in ruhun\.ın esası başka 
ııdamlarda olduğu gibi, ne tstırap ve ne de yalnızlık değil, 
tahassüstü. Jisor, bazen insanları ihtiyarhklarını düşünerek 
nıuh.:keme ederdi: 

Sonu var 
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A YIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

.... ebeci merkez hastahanesi dahili hastalık ar müteba11111 ıı 1 
DOKTOR NUSRET lSMAIL 

1 
Gü1hane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 1 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar

sıc:;mda Faik B. apartımamnda kabul eder. 

Doktor Hilmi İsmail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevr hastalıklar Mütehassısı 1 

Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bey apartrmanında kabul eder. T elefon: 3506 

!!...w.--------T-'·le-fo•n•: .. 3•6-13-- E fAk İ b k d - m a ve ey am an asın an: 
Nafıa Vekaletinden; 

Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz mobilya
sı münakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsadif 
sah günü saat 15 te Vekalet malzeme Müdürlüğü makamın
da yapılacaktır. 

Sartnamelerde hic bir tadilat yapılmachğından taliplerin 
ev~lki ilanlarda yaz;lı vesaikle müracaatları lazımdır. 

(2~74) 8--4047 

Ankara Valilieinden: 
1800 Lira ·bedeli keşifli şehir lokantasının tamiratı 

27-9-934 persembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere açık 
münakasava konulmustur. Taliplerin o/o 7 buçuk teminatla
riyle encümeni vilayete ve şeraiti anlamak istiyenlerin mu
hasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(2531) ~002 

Balıkesir Valiliğinden : 
Balıkesir . Edremit yolunun 00+ 63 - 00+ 67 kilometre

leri arasındaki kısmm tamiri şartname ve keşifname muci
bince yapılmak ve 27 eylfıl 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmhıtir. Tamiratı 
mephusenin bedeli kesfi 7520 lira 99 kuruştur. Münakasaya 
liyakati fenniyesi Başmühenrlislikçe tasdik edilenlerin işti
raki mesuliyetleriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve tica -
ret vesikası ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesikalar 
ihaleden laakal sekiz gün evet Basmühendistiğe ibraz edil · 
miş bulunacaktır. Talip olanların 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 malUmat almak isti· 
yenlerin daha evet Başmühendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2479) 8-3964 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Miktan 
Mnkii Cinsi Umum tfo. M. Muhammen Hisse Kaç taksit 

kıymeti miktarı olduğu 
Lira K. 

Zir Am 210 368 65 00 Tamamı Nakden 
pefinen 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 11 eylôl 934 tarihinden itibaren bir 
ar müddetle pazarlığa bırakılmııhr. Taliplerin müracaattan. (2529) 

8-3987 

Kütahya Vilayetinden: 
1117 lira kuruş muhammen bedelli vilayet merkez hasta

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

Ankara defterdarlığından 
19·12-931 tarihinde Yenişehir'de Akaretler caddesinde 

vefat eden Muş Mebusu Muhittin Nami Beyin veresesinden 
ailesi Saime Hamm ile oğlu İbrahim Beye Yenişehir şube· 
since tarhedilen 21 lira 82şer kuruştan ceman (43) lira 64 
kurus için tanzim edilen 86,87 No. lu ihbarnameler, verese
den oğ1t1 İbrahim Bey ve refikası Saime Hanımın kanuni 
ikametgahları meçhul bulunduğundan kendilerine tebliğ 
edilememiştir. (2553) 8-4017 

Devlet Demiryollarından: 
Gidiş - dönüşe mahsus olup Eylftl 1934 nihayetinde mer

iyet müddeti bitecek olan fevkalade tenzilath yolcu tarifesi 
birinci kanun 1934 sonuna kadar aynı şartlarla temdit edil-
mi,,.t ir. (2581) 8--4052 

Ankara Milli Emlak 
Müdür1üiünden: 

Defterdarlık anbannda mevcut tahta, oluklu saç, halı, 
saat, yüzük, elektrik malzeme, değirmen ve sairenin pazar
lık suretiyle ihalesi 25 eylUl 1934 salı günü saat 15 te icra e-
dilecektir. Taliplerin müracaatları. (2656) 8-4144 

Af yon sıhhat 
Müdürlüğünden ~ 

Af yon kara hisar memleket hastahanesi 1934 senesi ecza
yı tıbbiye ihtiyacı münakasaya konmuştur. İhalesi 17 teşrini
evel 1934 çarşamba günü saat 15 de Afyon vilayeti daimi en
cümeninde icra edilecektir. Talip olanlar listeyi ve şartna -
meyi görmek üzere İstanbul ve Ankara Sıhhat müdüriyet -
lf'ri ,. müracaatları ilan olunur. (2648) 8--4140 

Yenişehiede Otobüs garajı namiyle maruf bina dahilin
de makine dairesinden gayri 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 11 numaralı 
garaj ve ardiyeler toptan ve yahut ayn ayn olmak üzere ve 
15 teşrinievel 1934 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve 
açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 29 eylUl 1934 cu
martesi günü saat on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Toptan 
teminatı 950 dokuz yüz elli liradır. P~rakende beher ardiye 
için teminat 200 iki yüz liradır. Taliplerin bankamız merkez 
subesine müracaatları. (2551) 8-4016 

Mektepler satın alma komisyonundan 
Gazi terbiye enstitüsü ve Gazi lisesinin senelik kuru er

zak ihtiyacı 17.24.5.1934 tarihinde münakasaya konulmuş ve 
verilen fiatlar gali görülerek ihalesi yapılmamıştır. Bu defa 
16.9.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar müna
kasaya konularak 4.10.1934 tarihine ınüsadif perşembe gilnü 
saat 15 de ihalesi icra kılınacağından isteklilerin vakti mu -
ayyeninde teminatı muvakkatelerile birlikte mektepler alım 
satım komisyonuna ve şartnameleri görmek istiyenlerin mek 
tep idaresine müracaatları. (2567) 8-4025 

Ankara MilJi Em ak 
Müdürlüiünden: 

230 lira 76 K. bedeli kesifli Devlet Surası binası dahilin -
~ . 

deki balkonun şartnamesine göre odaya tahvilinin münaka-
sası 25 eylUl 1934 sah günü saat 15 te icra edilecektir. Talip-
lerin müracaattan. (2651) ~147 ----
• 
lymar M üdürlüğünd~n: 

Bahriye caddesiyle Halkevi arasındaki caddenin açılması 
tekarrür etmiştir. Yapılan harita sureti Leblebici camii ile 
İymar müdürlüğü dıvarına 10 gün müddetle asılmıştır. 2497 
numaralı kanuna tevfikan alakadarlara ilan olunur. (2651) 

8-4142 

Maarif Vekaf etinden: 
Maarif vekaletinin 58 tane sobası pazarlıkla kurdurula • 

caktır. Taliplerin ihale günü olan 28 eylUl perşembe günü 
saat on beşte mübayaa komisyonuna müracaatları ilan olu· 
nur. (2652) 8-4141 

• 
lnhisar~ar Ankara 

Başmüdürlü~ünden: 
Ankara Orman Çiftliğinde yeniden yapılacak memur bi

nası kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 
Bedeli keşfi (5863) lira (27) kuruş olup keşifnameyi al -

mak istiyenler üç lira mukabilinde alacakları gibi ihaleden e
vet yüzde 7,5 teminatı muvakkate vereceklerdir. 

Münakasa 22 teşrinievel 1934 tarihine rasthyan pazar -
tesi günü saat on beste olacaktır. 

İsteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil alım satım ko -
misyonuna müracaatları. (2649) 8-4143 

Karaköse 
Valiliği e • • 

Münakasaya çıkarılıp teklif edilen bedel haddi Iayik gö
rülmediğinden münakasası keenlemyekun ad edilen memle
ket hastahanesinin 9854 dokuz bin sekiz yüz elli dört lira ke
şifli tamirat ve tadilata yeniden 15.9.1934 den itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış
tır. İstekli olanların kesifnameyi görmek ve teklif mektubu· 
nu tevdi etmek üzere vilayete müracaatları ilan olunur. 

(5877) 8--4136 

• 
lstanbul Posta T. T. b·na 0ar 
ve levazım müdürlü~üncen: 

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

(5840) 8--4135 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Aşağı Ayrancı mevkiinde 384 metruke No. lu hanenin 57 
lira 90 K. bedeli keşifli tamirat münakasası 25 eyllıl 1934 salı 
günü saat 15 te icra edilecektir. Taliplerin müracaattan. 

(2654) 8-4146 

.Z2 EYLUL 1934 CUMARTESİ 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita umum müdürlüğü topoğraf şubesi için ale 

minyom Mep ile oluklu mıkyas cetvellerinin pazarlığı 15.H 
1934 pazartesi günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebı 
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna ge 
meleri. (2598} 8-4139 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı tanzim edilmiş olan Harit 

Umum Müdürlüğü kıtası efradı için aşağıda ihale günler 
saatleri, miktarları yazılı mevaddı iaşe pazarlığa konulmu 
tur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün ' 
pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktine 
(Cebecide) Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisy 
nuna gelmeleri. (2635) 

Saat MİKTARI ihale tarihi Cinsi 
10 1200 Kilo sade yağı 10-10-934 Pazarlık 

11 1200 ., Sabun, 200 zeytin yağı) 10-10-934 ,, 
300 ., Zeytin tanesi ) 

~137 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Bankamız tarafından A vrupa'ya tahsile gönderilecek t• 
!ebenin müracaat müddeti bitmiştir. Müsabaka imtihanla· 
6 ve 7 teşrinievlde İstanbul ve Ankara'da icra edilecektir. 

Müsabaka imtihanına, müracaat edenlerden ancak eve 
ki ilanımızda bildirilen şartları haiz olanlar girebileceğir 
den bu gibilerine imtihanın m'ahal ve saati ve hangi dersle 
den olacağı ayrıca adreslerine bildirileceği ilan olunur. 

~155 

Sihhat ve içtimai muavenet Ve 
kaleti hudut ve sahiller sihhat 
umum müdürlüğünden: 

Umum müdürlük binasının kaloriferle teshini için 80 v 
Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi için 400 ton ki c< 
man 480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf ile alınacaktı 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da umum müdürlük ayn 
yat muhasibi mesullü~üne İstanbul'da Galata'da Karamuı 
tafapaşa caddesinde İstanbul limanı sahil sıhhiye merkeı 
baştabipliğine müracaat edilmelidir ihale 10 teşrinievel 93 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 da Ankara'd 
umum müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktır. (2614 

8-4154 

Ankara icra Dairesi Gayrimenkul Satış l\lemurluğur 
dan: 

İpotek olup tapunun 12-3-932 tarih 50 sayfa 79 tapu ve 24 ada n 
marasrnda mukayyet ve Ankara'da Yenişehir'de şehit Nuri Bey &• 

kağmda kain bulunan 300 metre murabbaı arsanın 140 metre munı' 
baı kısmı üzerine bina edilmiş apartımanm nısıf hissesi aşağıdaki Ş 
rait dairesinde açık artırm<.>ya çıkarılacaktır. 

Evsaf ve Müştemilatı 
Mezkôr apartman - bodrum birinci ve ikinci kat olmak üzere i 

kat ve bir de çatı katiyle dört kattan ibarettir. Bodrum katında i 
oda mutfak ve bir hala ve hala içinde banyo yeri, odunluk kömürlil 
birinci katta koridor yanında üç oda, mutfak, hata, banyo ve merdiv' 
altında bir kömüı'lük, ikinci katta koridor, dört oda bir hala, banY 
mutfak odunluk ve kömürlük havagaır ve elektrik ve su tesisatı 1 

vardır. Apartımanın heyeti umumiyesi 17180 lira takdir edilmiştir. 

Satış Şartları 
ı - Satış peşin para ile olmak üzere 25-10-934 t arihine müsad 

perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memurl 
ğunua yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan y ukardaki kıymetin % 7,5 P1 

akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 
3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 şi 

bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkfir günün 16 ıncı saatiI11 

en çok artırana ihale edilecektir. 
4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyrtı 

tin % 75 şini bulmadığı takdirde 10-11-934 tarihine müsadif cuma 
tesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç de 
nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale olunacaktır . 

5 - 1. inci ve 2. inci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip vcrilıtı 
liğ i takdirde üzerine ihale edilenin talep eylcmesile ihale tarihinden itil 
ren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozU~ 
cak ve i şbu talepten evci en yüksek teklifte bulunan talibin tklı 

1 
veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra te 
lifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen biri• 
ci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunaca~ 
trr. Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde mal yeniden 15 gii 
milddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine lc1!

1 

ihalesi yapılacaktır. 
6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ' ' 

~·(; de 2,5 dellal harcı talibe ait ola c.1ktır. 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer atakadarlarrn gayrimenkul Us' 

rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddiatarıl' 
evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri ıaı~ 
dır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satı~ bedetıı" 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacakdır. 

8 - Artınnıya iştirak edenler daha evet şartnameyi görmUŞ olct: 
muş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini Lilmiş ve bunları taınaıJ\e 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-10·934 tarihinden itibaı:t 
934/41 No. Ju dosya numarasiyle herkese açıtkır. , 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul satıştı' 
murluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. s-4131 



22 EYLÜL 1934 CUMARTESİ 

1 As. Fb. U. iV: d Sa. Al. komisyonu ilanları 1 
800 kilo saf kurşun 
Evelce ilan edilen münakasa tarihi: 6-10-934 
Miinakasanm tehir eclildiği tarih 13-10-934 

6-10-934 te münakasası ilan edilen yukarda yazılı 800 kilo 
saf kursunun münakasası 13-19-934 tarihine tehir edilmiş ol· 
duğu v~ taliplerin bu tarihte müracaatları. (2617) 8-4097 

7079 KİLO MUHTELİF RENKTE BOYA) 30-9-934 

300 " 
HİNTYAGJ ) 

500 ,, GLİSERİN ) 30-9-934 
5400 " 

VAZELİN ) 

1700 ,, RECİNE ) 
400 ,, KELLE KARPİT ) 

18000 " 
MÜKELLESSODA ) 

2000 " 
PARAFİN ) 30-9-934 

600 " 
JAPONLAK ) 

850 " 
GOMELAK ) 

300 ,, TOZ NİSADIR ) 
250 " 

KALIP NİŞADIR ) 

50 TON MEŞE KÖMÜRÜ ) 2-10-934 

6000 KİLO ZEYTİN YA(H ) 2-10-934 
6000 KİLO PAMUK YAÖI ) 

180 KUTU MUHTELİF NUMARADA ) 
KURŞUN KALEM ) 

506 TOP MUHTELİF KAGIT ) 
100 ŞİŞE MÜREKKEP ) 4-10-934 
200 KUTU RESİM ÇİVİSİ ) 
300 .ADET RESİN LASTİÖİ ) 

YulCaraaki malzemefer hizalarında gösterilen tarihlc.rde 
pazarlrlC suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muayyenin-
ae saat 14 te teminatlariyle satın alma komisyonuna rr.üra· 
taatları. '(2583)' 8--4054 

Tarihi 
125 ADET 150 LtK POTA ) 27-9-934 
400 ,, 300LÜKPOTA ) 

107 TON MUHTELİF NUMARAD/Ji. )' 
ÇtNKOLEVHA ) 27-9-934 

46 » '.ADİ TUTYA ) 
6 lJ ALEMİYUM ) 

280 ,, OLEOM )' 
200 " 

Ş1Lt KÜHERÇİLESİ ~ 
4 " 

SANTRALİT ) 27-9-934 
1,5 " 

DlFENİLAMİN ) 
%2 " 

NİKROZ!N ) 

45 ,, PETROi] ) 
90 

" 
BENZİN ) 

10 ., BOR YAGI ) 27-9-934 
90950 KİLO MUHTELİF NUMARADA ) 

MADEN YAGI )' 
83700 ADET MUHTELİF NUMARADA )' 

BEZLİ ZIMPARA K.AGIDI )' 
'7500 KİLO ZIMPARA TOZU )' 29-9 934 
400 TOP MUHTELİF NUMARADA ) 

CAM KAGIDI ) 
5600 KİLO sun KOSTİK ) 29-9-934 
200 KİLO KLOR BARYUM ) 29-9-934 

Yukardaki malzemeler hizalannda gösterilen tarihlerde 
Pazarlık: suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muayyenin
ae saat 14 te teminatlariyle satın alma liomisyonuna mUra· 
~atları. (2582)' 8-4053 

TON 
1 FOFORLU BAKIR 10-10-934 

14 ÖLCÜ ALETİ ,, ,, 
250 TON DÖKÜM KUMU 

" 
,, 

25 KALEM ELEKTRİK MALZEMESI 13-10-934 
17 KALEM ELEKTRİK EDEVATI 

h " 8 KALEM CELİK HALAT 15.10.934 
14 KALEM BOYA ,, 

" 5 KALEM TUTKAL VE SAİRE 17-10-934 
7000 KİT..O PAMUK ÜSTÜPÜ 20-10-934 
600 KİLO BEYAZ SABUN VE 

~' " 1700 KİLO ARAP SABUNU 
" " 

Yukarda yazdr malzemeler hizafannaa gosterilen tarili
lerde aleni münakasa ile almacalttrr. Taliplerin şeraiti anla
~ak üzere her gün öğleden sonra saat 13.30 dan 15.30 a ka
dar ve münakasaya istiraı< edeceklerin vakti muayyeninde 
teminatı mnvakkatleriyle satmalma komisyonuna müraca-
atları. ( (2609) 8-4107 

65 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 13-10-934 
~ 28 KALEM RESİM MALZEMESİ 17-10-934 
9000 KİLO ÇİNKO 17-10-934 

3 
MUHTELİF HELEZONİ MAKKAPLAR 17-10-934 

'4238 ADET MUHTELİF EB' ATTA ATEŞ ) 
TUGLASI VE 11500 KİLO HARÇ ) 20-10-934 

~ 'Yukardaki malzemeler hizalanndaki gösterilen tarihlerde 
lı apalr zarfla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 
)} er gün öğleden sonra saat 13.30·dan 15.30 za kadar ve mü
~ akasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkateleri ile 
akti muayyeninde satın alma komis,..una müracaatları. 

(2610) 8--4105 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Milli fiidafaa Veki'Jeti 
Satın Alma Komisyonu 

İlanları. 

İLAN 
Tekirdağmda bulunan kıta

at için 40000 ve Makarada bu
lunan kıtaat icin (25000) kilo 
makama ile Tekirdağı kıtaa
tı için 9000 kilo gaz yağına 
muayyen vaktinde talip ıuhur 
etmedia inden pazarlıkla alına 
caktır. İhalesi 8-10-934 çar -
~amba günü saat 15 te yapıla
cağından talipler sartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
ua7.arhğa istirak icin de vakti 
'11uayyeninde teminatlariyle 
Tekirdağmda askeri satmal
ma komisyonuna müracaatla
rı ilan olunur. (2541) 8-4007 

İLAN 
Aşağıda cins ve miktarı ya. 

7Jh mevat ayn ayrı kapah 
zarf usuliyle Edremit'te satın 
1lma komisyonunca mübayaa 
~dileceğinden talip olanların 
~eraitini öğrenmek üzere her 
gün ve münakasalara iştirak 
~deceklerin teklif ve teminat
lariyle birlikte ihale günü o
lan 14-10-934 pazar günü saat 
10 dan evel mezkur komisyo
na müracaatları. (2474) 

Cinsi Miktarı 
Nohut 15,000 kilo 
Un 330,000 ,, 
Sabun 8,500 ,, 
Bulgur 25,000 ,, 
Kuru fasulya 25,000 ,, 
Pirinç 14,000 ,, 
Zeytin tanesi 4.500 ,, 

8-3939 

.LAN 
Pazarlık gününde 495 ka

lem alet ve edevatı sıhhiye
ye verilen fiat gali görül -
müştür. Pazarlığı 26.9.1934 

Ankara Levazım Amirli· 
ği Satm Alma Komis

yonu ilanları. 

İLAN 

Bin yedi yüz kırk yedi 
ton değirmisaz linyit kömü
rü kapalı zarf usuliyle iha -
lesi 8 tesrinievel 1934 T. de 
yapılacağı ilan edilmişse de 
İstanbul gazetesiyle ilan e -
dilmediği cihetle ihalesi 15 
teşrinievel 1934 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacak -
tır. Şartnamesini görmek 
üzere hergün ve ihale gü -
nü de vakti muayyeninden 
eve] teminat ve teklif mek
tuplannr makbuz mukabi -
linde Ankara levazım amir -
tiği satın alma komisyonu 
riyasetine vermeleri. (2664) 

8--4148 

İLAN 

Tekirdağı kıtatı için mü
nakasaya konulan 12 ton 
koyun eti kolordu pahalı 

gördüğünden ihale günü bir 
hatfa müddetle talik edildi
ği ilan edilmişti. Mezkur 
koyun eti kapalı zarfla mü
nakasası olduğundan bir ay 
içinde pazarlıkla ihalesi la -
zım gelirken sehven bir haf
ta yazıldığından ihalesi 29. 
9.1934 cumartesi günüdür. 
Taliplerin şartnamesini 

görmek üzere hergün pazar
lİğa iştirak etmek için vakti 
muayyeninde teminatlarile 
beraber Tekirdağr satın al • 
ma komisyonuna müracaat -
farı. (2624) 8-4138 

çarşamba günü saat 14 de · ••••'iıılll-------•• icra edilecektir. Talipler ev-
saf ve şartnamesini görmek 
üzere hergün öğleden sonra 
ve pazarlığa istirak edecek -
terin o gün ve saatinde te -
minatiyle birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna 
müracatlan. (2663) 

8-4149 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı i -

çin 3940 adet kaput pazar -
tıkla diktirilecektir. Sart -
namesini görmek istfyen • 
lerin her gün ve pazarlığı -
na gireceklerin 25.9.1934 sa· 
1r günü saat 14 te M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na teminatla • 
riyle birlikte müracaatları. 

12661) 8--4150 

İLAN 
Hava kıta:ıtr ihtivacı icin 

1800 taK'ım K'ışlıli elbise pa -
zarlrkla diktirilecektir.Sart
namesini ~örmek istiyenle -
rin hergün ve pazarlığına 
gireceklerin 25.9.1934 sah 
günü saat 10.5 da teminat • 
lariyle birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(2660) 8-41~1 

t'LAN 
Hava ihtiyacı icin 1863 

düzüne liodalC ve Lümiyer 
marka fotoğraf camı pazar
lıkla satın alınacaktır. Şart
namesini görmek istiyenle· 
rin hergün ve pazarlığına 
gireceklerin 26.9.1934 car -
samba günü saat 10,5 ta te
minatlariyle birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat-
ları. (2659) 8-4152 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

5625 metre astarlık bez pa -
zarhğına talip çıkmadığın -
dan pazarlığı 27.9.1934 per
şembe günü saat 14 te bıra
kılmıştır. Taliplerin mez -
kur günde teminatlariyle 
birlikte M. M. V. Sa. Al. K. 
na müracaatlan. (2658) 

8-4153 

Tophanede İstanbul Le • 
,·azım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
IJanlan. 

İLAN 

Levazım Dikim evi için 315 
bin adet muhtelif eb'atta Per
çin çivisi, 80 bin adet perçin 
pulu, yüz bin adet çift gözlü 
pul, 70 bin adet köprülü sür
gü, on bin adet köprüsüz sür
gü, 50 bin adet kesme kanca, 
bin yüz kilo 16 No. h bobin 
keten ipliği, 500 kilo 25 N o. 1t 
bobin keten ipliği 8-10-934 pa 
zartesi günü saat 14 kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi 
ni göreceklerin her gün ve ta
liplerin belli saatten evet te
minatlariyle tekliflerinin Top 
hanede satmalma komisyonu
na müracaatları. (304) (5701) 

8-4020 

İLAN 

ıstanbul Levazım Amirliği 

kıtaat ve müessesatmm ihti
yacı için 80,000 kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle 7-10-934 
pazar günü saat 14,30 da alma 
caktır. Şartnamesini göreckle 
rin her gün ve taliplerin beHi 
saatten evet teminatlariyle 
teklif mektuplarım Tophane
de satın alma komisyonuna 
vermeleri. (297) (5632) 

8-4009 

İLAN 

Harp Akademisi hayvanatı 
nm ihtiyacı olan 355000 kilo 
arpanın 9. 10. 934 sah gUnü sa 
at 14 te kapalı zarfla alınacak 
tir. Şartnamesini görecekle. 
rin her gün ve taliplerin belU 
saatten evet tekliflerini Topa 
nede satınalma komisyonuna 
vermeleri. (249) (5748) 

8- 4037 

~J\ YIFA 7 

Edirne Va iliği'lden: 
Edime • İstanbul yolu11un 13X 445 inci kilometresinde 

vaki 10705 lira 95 kuruş bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
30-9-934 pazar günü saat 15 te vilayet da1mi encümeninde 
pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin keşif ve şnrtname
yi görmek üzere Edirne vilayet daimi encümenine, Ankara 
ve İstanbul'da Nafıa BaşmühendisfikJerine müracaattan 
ilan olunur. (2535) 8-3992 

Havacılık ve Spor 
125/126 fevkalade sayısını 

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ 
İki forma 

Dört renkli 
En tanmmıs edin ve muharrirlerin yazdan. 

Ankara ziraat müdürlüğünden 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 ade~ 

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

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

• 
Iktısat Vekaletinden : 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü dairesinde mevcut 46 parça 
eşya acele eylulün 27 inci günü saat üçte komisyonu mahsu~ 
su tarafından pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanların 
tamir edilecek eşyayı görmek üzere levazım müdürlüğüne 
müracaatları itan olunur. (2630) 8-4113 

• 
inhisarlar Ankara 

Başmüdürlüğünden: 
İnhisarlar AnKara Başmüdürlüğü .için elli ton yerli kolC 

kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
Münakasa 8 T. evet 934 tarihine rastlıyan pazartesi gü• 

nü saat on beşte olacaktır. 
isteklilerin Başmüdürlükte müteşekl{il alım satım komi~ 

yonuna müracaatları. (2593)' 8-406a 

Etlik Merkez Liboratuarlar 
Müdürlüğünden: 

Bin sekiz yüz altmış lira beş l<uruş oedeli ICeşifli merliez 
serom deposu çatı ve tavanlarının beton ile tadili kapalı zarE 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Şeraitini anlamak ve 
keşifnamesini görmek fatiyenler Etlik'te merkez laboratu ~ 
varı müdilrlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin de telt 
lif ve teminat mektuplariyle birlikte yevmi ihale olan 3 
teşrinievel 1934 tarihine müsadif çaf'§amba gi.lnü saat on 
beşte Ziraat Vekaletinde müteşekkil komisyona müracaat• 
lan. (2488) 8-3922 

' • 
lktısat Vekaletinden: 

Iktısat Vekaleti otomobilinin senelik ihtiyacı için azam1 
(300) teneke benzin almacaktır. Lüzwn göriildükçe almma'IC 
lizere 18. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmu§tur. Talip olanların birinci teşrinin 

7 inci günü komisyona şeraiti anlamak istiyenlerin levazım 
müdilrlüğüne müracaattan ilan olunur. (2604) 8-4068 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Harada yapılacak "25783,, lira "8~ kuruş bedeli keşifli 
Kı~. · c;rrbest ahm inşası 1 Tqrinievel 934 pazartesi gijnü 
saat on beşte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Taliple~ 
rin yevmi mezkurda teminatlariyle birlikte Hara merkezin.ı 
de bulunmaları ve şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa1 
İstanbul Baytar Müdürlükleriy1e Hara Müdürlüğüne milra .. 
co:ı~tl~n H::ın "1mııır. ("76R) rS--4063 

D. D. Yollan ve Liman 
lan U. l\1,1. Sa. Al. Ko

misyonu ilanlan. 

İLAN 
3 adet musaaf tesirli ingiliz 

makası ile 2 adet basit solma· 
kasm münakasası 31 birinci 

Kiralık 
Sanköşk kar,ısmda Mecdi 
Beyin evinde biri büyük biri 
küçük iki daire kiralıktır. 
Bekçiye müracaat. 

8-4026 

teşrin 934 çarşamba günü sa- Sakarya nehri üzerinde bulu .. 
at 15 te Ankal".a'da idare mer- nan Osmaneli köprüsünün ye 
kezinde yapılacaktır. Tafsil at niden inşası ve eskisinin sa. 
Ankara ve Haydarpaşa vezne kü1me15İ münakasası 31 blrin.ı 
!erinde onar liraya satılan ci teşrin 934 çarşamba günü 
şartnamelerde yazılıdır. saat 15,30.da Ankara7 da ida· 

(2505) 8--4000 re merkezinde yapıtacakttr. 
Tafsilat Ankara ve Haydar .. 

İLAN paşa ve~terinde 25 şeı- Ura. 
Haydarpaşa • Ankara hat- ya satılan şartnamelerde ~ 

tı 194,868 kilometresinde ve zdıdır. (2504) 8-3999 
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Ankara Belediyesi 
intihap encümenin
den: 
1- Ankara Beled·yes· Mecli
si intihabı için ·ntihap encü
menince tanzim olunan inti
hap edilrnek ve intihap et -
mek hakkını haiz vatandaş-
Ların mahalle mahalle • s1m
lerini havi ikişer nüsha def-
terler24-eylôl pazartesi S?ÜnÜ 
sabahı Vilayet ve Belediye 
dairesi kapılarile Samanpa .. 
zarı meydanına asılacak ve 
bu defterler tatil günü hariç 
o mak üzere altı gün müd -
detle askıda kaldıktan sonra 
30-eylô pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in -
dirilecektir. 
2- Defterde ismi olmayan 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vatandaşlar 
bu hususa ait itiraz arını 
ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir-
ler , 30 eylôl ak4i:ainından 

• A •• sonra encumence itiraz ka 
bul edilmez .. 
3 - Beledi.ye meclisi azaliğı 
intihabı l<J-teşrinievvel-934 
çarşamba ğünü sa.hah saat 
dokuzda başlayacak ve 16 

.. . .. ,. 

birinci teşrin salı günü ak -
şamı saat 19 za kadar (7) 
gün devam ede~ektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
belediye dairesinde beledi .. 
ye meclisi salonuna konula
caktır. 
5 ~ Hangi mahalleler hal ~ 
kının hangi günlerde reyle · 
rini kullanacakları ayrıca 
ilan edilecektir. (2639) 8-4122 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez Kurtuluş ve Hakimiyeti milliye mek

tepleri için yaptırılması mukarrer 16 kalem marangoz eşyası 
pa~arhkla alınacaktır. 

! - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 
Y~ ğunu evelden muhasebei hususiye veznesine yatırmaları 
llzlmdır. 

3 - Şartiameyi görmek istiycnlerin hergün Maarif mü
BUrlüğüne ve 3.10.1934 tarihlne kadar her pazartesi ve per • 
ıembe günü saat on beşte vilayeti daimi encümenine müra-
eaa tlan. (2616) 8--4088 

HAKiMiYETi MiLLiYE 22 EYLÜL 1934 CUMAilTESf 

aarif v ek8letinden 1 ~~!~~==~· ~=~!!!i:~:r~:ri arasında 
1 - 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif Ve- ki kısmın tamiratı esasiyesi şartname ve ke~ifnamesi muci· 

kaleti idaresindeki lise ve ortamekteplerin her sınıfına ah- bince yapılmak ve 27 eyh11 934 t arihine müsadif perşembe 
nacak leyli meccanni talebenin kabul imtihanları aşağıdaki runü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
şartlar dahilinde İstanbulda: Galatasaray ve Erenköy kız kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Tamiratı 
liselerinde ve diğer Vilayetlerde v.itay~~ 17:1e~.keziı:de mevcut esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 kuruştur. Münakasaya 
lise ve ortamektepte yoksa Maarıf Mudurluklerınde yapı • liyakati fenniyesi başmiihenclislikçe t asdik edilenlerin iş ti· 
Iacaktır. raki mesuliyetleriyle c:;ah!?acakhr ehliyet vesikası ve ticare~ 

2 - Meccanilik müsabakasına girmek istiyenler 29.9. ves1kası ibraz edenler kabul olunacak bu vesikalar yevmı 
1934 eyllll cumartesi günü akşamına kadar müracaat etme- ihaleden laakal sekiz gün evel Başmühendisliğe ibraz edil
lidirler. Müracaatları kabul edilenlere idareler birer vesika miş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile beraber yüz· 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek suretiyle imtihan • de yedi buc:;uk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya 
tara kabul edileceklerdir. mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde usu· 

3 - İmtihanlar vekaletçe tayin edilecek komisyon huzu- tü dairesinde encümeni vilayete fazla malUmat almak isti
runda 30.9.1934 pazar günü saat 9 da başhyacak ve 2 teşrini·· yenlerin daha evel Başmühendisliğe veya encümeni vilayet 

evet sah gününe kadar devam e decektl·r. · kalemine müracaat etmeleri iJan olunur. (2478) 8-3963 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına iştirak c· 
decek namzetlerin haiz olmaları lazım Q"elen sartlar 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. . 
d) Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir 

bulunmak. 
e) Zekası, çalıskanhğı, ahlakı mensup olduğu mek

tepten a fa cağı fotoğ"r::ıfh vesika ile sabit olmak. 
5 - Müsabaka imtihanları (türkçe - edebiyat), (riyaziye), 

(tarih · coğrafya) derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 
6 - İmtihan günleri: 
Türkçe ve edebiyat 30 eylil1 pazar, riyaziye 1 teşrinievel 

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

7 - Yukardaki ~artlar dahiJinde meccanilik imtihanla
rını kazananların adlan vekalet tarafından gazetelerle ilan 
ı:>lunacaktır. (2414) 8-3890 

Nafıa Veka etinden: 
' 

Adapazarı, Akhisar, Doğancay veya Geyve istasiyonla-
rımn herhangi birisinde istif edilmiş bir halde ve tam vagon 
olarak muhammen bedeli (1750) lira olan 2SX25X250 eba
dında (350) adet mese 'köprü traversi pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. 

Pazarlık 27-9-1934 penıembe günli saat 15 te Vekalet müs 
teşarhk makammda yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve (175) liralık mu
vakkat teminatlarmın Merkez MuhasebeciliO;ine yatırdığına 
dair makbuz veya Banka mektubu ile aynı gün ve saatte ko
misvonda bulunmaları lazımdır 

Talipler bu husustaki şartnameleri malzeme müdürlü -
ö-üncien mec"::-nf'n <tl ~hilirler. (257'\) 8-4049 

Be'ediye Reisliğinden 
Yeni yapılan şebekenin eski hatta bağlanması için 24-9-

934 pazartesi günü sabah saat beşten 26-9-934 çarşamba gü
nü sabah saat beşe kadar kırk sekiz saat şehir suyu kesile
cek ve yalnız bu müddet zarfında halkın büsbütün susuz kal
maması için sabahlan saat yediden dokuza kadar her mın· 
takalara ikişer saat su verilecektir. (2640) 8-4126 

Ankara Erkek Lisesi 
A 

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 

Mektepfer alım satım 
komisyonu reisliğin -
den: 

lnıaat usta mektebi için aıağı · 
da cinsi ve miktan yazılı malzt mt 
ayn ayrı münakasa ile satın alma · 
ca!.. Bu i'e girmek istiyenler mii· 
aakasa günü olan 28 eyliil 1934 per 
şembe günü saat 1 S de teminatlariy· 
le birlikte komisyona ınürac:aatfarr. 

(2381) 
13000 Adet tuğla 

10 ton kireç 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 

RfYASETt KAR$ISINOAN 

Bu kerre Oabağlıanede Cümho· 
ciyet bahçesine nakletmi• olduğu 
mo muhterem müşterilerimizin nı 
ıarr dikkatine arzeyJerim. 

Entirasit kok ve her nevi mah · 
rokat ihtiyacı depomozca suhuletle 

'fmİD olunur. 
Telefon: 2075 7-3490 

. 

Ankara Milli Em~ak 
Müdüı·•üiülıden: 

Maba11esi Mevkii sokağl Cinsi 

Yenişehir Süleyman bey 
mezarlığı 

Hane 

Metrnke 
No. 

360 

Ayhk icarı 
Muhammen Kaç taksit 
kıymeti ol doğu 
Lira K. 
6 O O Mütahere suretil• 

Yukarda yazdı hanenin ayhk icar ihalesi 11 eylul 934 tarihiodeJI 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmı,tır. Taliplerin müracaatları. 

(Z530) 8--3986 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazar~ığı 

25-9-934 tarihine müsadif sah günü saat 16 da Vekalet mal· 
zeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin evelki ilanlarda 
vazıh vesaikte müracaat etmeleri lazımdır. (2572) 8-4048 

Jandarma U. Kumandanlığından 
Yenişehirdeki jandarma umum kumandanlık dairesi 

mefruşatının açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müspet 
netice elde edilemediğinden mefruşat miktannda yapılan 
bazı tadilat üzerine bu ihtiyaç için yeniden münakasa yapI" 
lacaktır. Eksiltme zamanı eylUlün otuzuncu pazar günü sa• 
at 15 tir. Evelce resim ve plan alanların değişikliği anlamaıf. 
ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere Jandar
ma umum kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne müracaat"" 
lan. (2487) 8-3966 

Evkaf Umum Müdürlüğü~den: 
Ankara ikinci vakıf apartımanında (580) liralık tamirat 

11-9-934 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştur• 
6-10-934 tarihinde cumartesi günü saat on beşte ihalesi ya• 
pılacaktır. Şartname ve mukavelenameyi görmek istiyenle"" 
rin Evkaf inşaat müdürlüğüne müracaatları. (2461) 8-3906 

Ankara kız lisesi 
müdürlüğünden: 

Ankara Kız Lisesi Laboratuvar mobilyesi 19-9-934 tari• 
hinden itibaren 20 gün müdedtle ve kapalı zarf usuliyle ınU"' 
nakasaya konulmuştur. İhale, 9-10-934 salı gün saat 15 tf 
Maarif Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler, komisyona, asgari 2000 lira kıymetinde bir la.· 
boratuvar tesisatını muvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarını 
natık vesika ibraz etmiye mecburdurlar. 

Talipler şartname ve teferruatını Vekalet inşaat daire" 
sinde görebilirler. (2620) 8-4106 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince'de teslim şartiyle muhammen bedeli (2300) Ura 

olan 12 adet travers arabası pazarlıkla mübayaa edilecek" 
tir. 

Pazarlık 2. 10. 1934 ta;ihine müsadif salı günü saat 15 t~ 
Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası v.e 
230 liralık muvakkat teminatlannm merkez muhasebeciliğ1~ 
ne yatırıldığına dair olan makbuz veya banka mektubu i10 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları laznndır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Vek'alet malzeııı0 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edebilirler. (2625) 

8-4114 

7 m/3 kereste 
2000 adet çini 
500 kilo saı 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
8-3813 

imtiyaz .ahibi ve Batmu -
harriri FALiH RIFKI. 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. -Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa- ı 
srnda basılmıştır. 

Balkehriz harap bağ 34 5555M.2. 300 00 Tamaml nakden peşinen 
Ense Cebeci Tarla 36/ 37 321755 1350 00 Tamamı nakden peşinen 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 18.9.1934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa kal -
mıştır. Taliplerin müracaatları. (2655) 8-4145 
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