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iÇ SA YIF ALARIMIZDA 
Yarı siyasi japon rekabeti Burhan 
Asaf - Sanayi programımızın tatbi -
kine doğru: M. Şevki - memleket 
yabancı postaları - Türkofisin gün -
lük servisi - yapılışı ucuz ve kolay 
yazlık modern evler - Roman. 
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Giindelik. 

ÇALIŞMA YOI.U. 

• ı 

Çalışmak batlı batına bir kuv -
vet ise de yoliyle çalıımak daha bü
yük bir kıymet ifade eder. Çalıtmak 
bir netiyce, bir fayda elde etmek 
için bir vasıtadır. Her vasıta gibi 
bunun da değeri ve geliri ancak 
kullanma tarzına bağlıdır. Ve h~r 
\'asıta gibi çalıtmanm da zamanı -
tnızda kendine mahsus bir usulü ve 
tekniği vardır. Çalışanlar için her 
teyden evel bu tekniğe de vakıf ol -
tnak zaruridir. Havl\ncl .. -•ı döğer gi 
bi ölçüsüz ve netiyce~i -.; çalışmanın 
ameli bir kıymeti olamaz. 

Devlet ve idare hizmetleri doğ -
tudan doğruya istihsal faaliyetleri 
teıkil etmemekle beraber, zaruri 
hadleri içinde her halde lüzumlu 
\'e faydalı itlerdir, ve bu itlerin ce: 
reyanındaki sürat ve intızamdır kı, 
asıl istihsal faaliyetlerine hız ve di -
rektif verir. Bu bakımdan devlet 
hizmetlerinin muayyen bir zaman 
içinde neticelerini tespit etmek 
mümkün olabilir. Bilhassa doğru -
dan doğruva iktısadi hayat ile ala -
kalı olan devlet te§kilatınm tesirle -
ti - hanS?İ istikamette olursa olsun -
daha çabuk ~örülür.. Ve neticeye 
göre o teıkilatm faydası veya zara
rı hakkında bir hüküm vermek ka -
bil olur. Devlet hizmetlerine ait zih
niyet ve itiaytların yenilesmesini ve 
çalıtma metotlarının ıslahını temin 
İçin arasıra bu mukayese ve hüküm 
lere müraca1'.t etmek zarureti vardır. 

Amme hizmetlerinin batında 
bulunanların faaliyetine menfi su -
rette tesir yapan sebeplerin en mü -
himmi mesulivet duygusunun nok -
aanlığmdan ileri gelir. Halbuki ha -
kiykatte bu mesuliyet, hizmetin tü -
tnul derecesiyle mütenasip ve çok 

• • • • 
HAKiMi TIMIL 

Hcrgiin sabahlan Ankarada ~kar 

Dün toplanan 116 mahalle mümes
sili şehir meclisi azalığı intihap 
encümeninı seçti 

Sovyetler - l\lilletler Cemiyeti 

Büyük devletler 
Sovyetlerin 
cemiyete girmesin -
de uzlaştılar 

Şehir meclisine yeni aza intihabı birinci teşrinin 
onuncu günü yapılacak ve o gün bitecektir 

Diin Hltdiyıdt intilıap ltfti§ 

Belediye İntihap encümeni azalarını 
seçmek üzere her mahalleden ayrılan iki-
şer zattan mürekkep yüz on altı mümessil 
dün belediye salonunda Vali ve Belediye 
Rebi Nevzat Beyin reisliği altında topla· 
n&rak encümen azalannı seçmiıtir. EncÜ· 
men azalıklarına kura ile on zat seçilmiş -
tir. Seçilen zevat şunlardır: 

Eczacı Cafer Tayyar, Dr. Hüseyin Er
tugrul, umumi meclis azasından Hilmi, 
Avukat lbrahim Rauf, ikinci noter Veli, 
Avukat Vehbi, Osmanlı Bankası ikinci mü 
dürü Rauf, Ziraat Bankası Merkez Müdü
rü Veli Necdet, Kütükçü Halim, Vilayet 

Bulgaristandaki 
milletler cemiyeti 
komiseri 

Pariı, 3 (A.A.) - Deyli Telgral 
muhabirine/ en: 

Sovyetlerin Milletler Cemiyeti • 
ne iltihakı hakkında bQflıca büyük 
devletler araında tam bir iytilal ha 
ııl olmuı tur. 

Romanya'da 
tevkif at 

Bükreş, 3 (A.A) - Havas ajansı 
bildiriyor: Emniyeti umumiye dün 

gece Bükrcş'te tevkifat yapmıştır. 

Bu hususta tafsilat alınamamış ise
de, bazı şayialara nazaran bilhassa 
prens Şar'in Londra'da ikamet eder 

hıydini stçtn miinttssilltr. ken, etrafında bulunanlardan bir şah 
F ka . d siyet tevkif edilmiştir. Bundan baş 
ır 1 are heyeti ikinci reisi Avukat ka ahiren bir nüfuz suiistimali işin 

Mümtaz Beylerdir. de ziymethal bulunan bir ceneralin 
Seçilen intihap encümeni toplanarak evinde araştırma yapıldığı iddia e -

Ankara'da oturan ve intihap etmeğe ve dilmektedir 
edilmeğe kanunen hakkı olan kadın ve er- · 
keklerin defterlerini hazırlamağa batla -
mıştır. Esasen defterlerin iptidai hazırlık
ları daha evelden yapıldığı için bunların 

tetkiki bir kaç gün içinde bitirilmit olacak 
tır. Defterlerin tetkiyki hittikten sonra as
kıya konacak ve belediye azalannın seçil -
mesi birinci teırin ayının onuncu günü 
öğleden evel yapılacak ve aynı günde bi -
tecektir. 

·------
Almanya"ya tiitiin ithalinde 

Tiirkiye
1

ııin derecesi. 

Jstanbal, 3 (Telefon) - Son istatistik 
lıre göre Türkiye, Almaaya'ya yapılan tü
tün ithalatında üçüncii mevkidedir. ikinci 
mevkii takas anlaımaaiyle Bulgaristan al • 
mııtır. 

Kemalist rejimde 
gahudilerin vaziJıeti 

Cenevre' de çıkan 28 ağuıtoı ta -
rihli La Tribün dö Jönev gazeten 
Denizli mebuıu Necip Ali Beyin im
.zcuı altında yukardaki bQflıkla fU 
yazıyı nqretmektedir: 

tanbul üniversitesi için Almanya' da azle -
dilmit bir çok yahudi profesörlerini aetir-
mit olmaaiyle de tezahür eder. · 

(Son 2. U.ci ıayr/al•) 
~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!! 

4 
EYLÜL 
1934 

SALI 

Her yerde 5 kurut 

Ziraat Vekilimizin 
Şark seyahatı 

Erzurum, 3 (A.A.) - Ziraat Vekili 
Muhlis Bey bugün ıehrimizden aynlmıt
lardır. Muhlis Bey ıerefine dün belediye 
tarafından bir öğle ziyafeti ve belediye re 
isi tarafından da mebuslarmuz Nafi Ataf 
ve Asım Beylerin de hazır bulunduldm 
lauıuıi bir aktam yemeği verilmiıtir. 

Erzincan, 3 (A.A.) - Ziraat VekiU 
Muhlis Bey Pasinler'den geçerken köy• 
lülerle temas etmit ve dileklerini dinle
miştir. Muhlis Bey dün Kolorduyu ve di
ğer müessese ve daireleri gesmi§ler .,., 
hastahaMde gördükleri intizamı takdir t'9 
mitlerdir. 

Gümüıhane, 3 (H. M.) - Ziraat Ve• 
kili Muhlis Be:r bul'Ün saat 15 te Baybml. 
ta tetrif buyurmuılardır. Valimls Etaa 
Bey ile memurin halk.,.. •nal oemi:rell 
tarafından coıkun tezahüratla brtıla"""f 
tardır. Vekil Bey Bayburt'taki tedavi ..,.;. 
ni. Fırka'yı aygır deposunu Yt lair ına.. 
sesatı teftiı l>uyurmuılardD'. 

T. D. T. C. tebliği 
lstanbal, 3 (A.A.) - T. D. T. C. mi• 

zamnamesinde biriaci tiirk dili bnltaymm 
toplandığı 26 eylul giiniiııiia cemiyet azala
n arasında dil bayramı olarak btlal...
ıı yazılıdır. 

Geçen yıl ha bayram yalaa cemiyella 
Ankara merkezinde bir kabal rumi ile bl 
lulanmııb. Ba yıl ikinci tiirk dili braltap 
nm da toplıllllllf olması miinasehetiyle a 
baynIDllllllı daha relliı Wr ilçide btl.laıe 
mıya kanr nnnit n hana içim U. M .... 
yeti pmdidea f8 noktalan bnrlaftmmt4' 
tir: 

1 - 26 eylôl günü AUara n lataa, 
bal radyolarmda U. M. H. azalan tanfm• 
dan dil ıavaıı ve dil bayramı lçia aataklu 
söylenmesi (Ba nutaklarm hugl 11atledlı 
ve kimler tanfmdan ti,le.eteti ayna& 
ilin edilecektir.) 

2 - Bütiiıa laalkevledade T. D. T. C. 
DÜI Tiliyet merkez Ti kaza.... faeyttied 
olan dil Ye edel>iJat komitelerlnla ......._ 
ri altmda bthdıwı meruiml Japhı• 

(Softa z. iıad •1'11liJ 
ıenittir. Vaktinde vazifesinin ba!ı~ Cenevre, 3 (A.A.) - Milletler Cemiye
da bulunmak kırtas.ive muamelesını ti mali komitesi Bulgaristan, Macaristan 
kusursuz yapmak, i,lerin çok ıürün- ve ~vusturya milli vaziyetini 'tetkik ede -
cemede bırakmamak bir memur için cektir. Sofya'daki Milletler Cemiyeti ko
RÖzü, dili, kulağı olmak gibi, ta~ii m~se~i vazifes~ne ~ita~. verilmesini iste
olan vasıflardandır. Faaliyetın mıl- mıştır. Mumaıleyhın ıstıfası sofyada Mil
li bakımdan müspet netice verebil- letler Ccmi!.eti fevkalade komiserliğinin 
inesi için memurun bunlardan maa- devamına tuzum olup olmadığl meselesini 
da vazifesinin manasını, rolünü ve ortaya çıkaracaktır. Bulgar hükumetinin 

Üçüncü içtiınaml Cenevre'de akteden 
dünya yahudi konferansı Türkiye yahudi
lerinin vaziyetiyle de meırul oldu. Orada 
söz alan hatiplerden biri, aon zamanlarda} 
Trakya'da zuhur eden hadiae:re istinaden; 
Türkiye'nin de yahudi aleyhtarlıiı eere .\ 
yanlannm kaynattıiı, Yahudilerin itken • 
celere ve baksabldara mahkum edildiii 
memleketlerden biri haline ıeldiiini aöy-1 

~/lira' 
· lheauliyetini eyice anlaması ve me - _ilgayı tercih ettiği, komitenin ise Cenevre 

&ai sistemine ona göre ıekil vermesi ıle aof~.a aras~ntia bir irtibatın muhafaza
lizımdır. Ancak bunlar da eyice an- sına mutemayıl bulunduğu bildiril~kt~
laşılıp duyulduktan sonradır ki en dir, 
doğru ve feyizli çalışma yolu bulun- Komite, hamillerle biltilaf faizlerin ten-
lnut olur. zili için 1932 tarihli Avusturya istikrazı. 

Bizde bir çok vaziyetlerde eski nın tahvili meselesiyle de meşgul olacak
"•rtasiyecilik zihniyetinin memura tır. Bu istikrazı tckt>!fül eden devletler, 
hakim olarak amme hizmetini kısır, İngiltere, Fransa, İtalya, Çekoslovakya, 
"e hatta hazan da zararlı şekle sok- Belçika, Hollanda, Norveç, İsveç, İspanya 
tuğu görülmüstür. Halbuki inkılabı- ve lsviçre'dir. 
lbı:ı bunun aksini emretmektedir. ----.......----
t.!illi hakimiyetin en yüksek umde 
()la.rak kabul edildiği bir halk hüku 
!betinde amme hizmetleri ancak am 
~e menfaatinin korunması için 
1hdas edilmistir. Ve bunların batm

Yurttaşlık duygusu 
ve d_iiı ayrılığı 

dakUer ancak amme menfaatini dü S. Didier "Fransa,, 3 (A. A.) - Umu-
tiinerek çalışma yollarım ona göre mi harpta ölüm halinde bulunan yaralı bir 
~tnek vaziyetindedirler • . Zaman katolik askere haç öptürürken muharebe 
leçtikçe idare teskilatımızm bir çok meydanında vurulan hahambaşı Abraham 
::belerinde bu zihniyetin yerleşmek bloh'un namına burada dikilen abidenin 

olduğunu görerek sevinmekteyiz. açılq merasimi tekaüt nazın tarafından 
• Bu yeni zihniyet ve netice itiba- yapılmışıtr. Mumaileyh bu mUnasebetle 
~le yeni metot ile çalrtan idare şu- söylediği nutukta .. hahambatının bu harc
ı,._ lerirnizden biri de henüz veni ite keti, siyaset, din ve ırk farkları arasında 
;:tlarnıs olan Türkofis'dir. Bu idare fransız kardeşliğinin ve milli birliğinin dai 
'1 noktayı düıünerek çalıtıyor. ma canlı kaldığını teyit eder,, demiştir. 

Romen Başvekili 
Belgrada gitti 

'-' ern1eketin ticaret faaliyetini artır
~ ~k kendi hedefi olduğuna göre 
" e&uliyetini ancak bu sahadaki mu
r~!akiyetinde arıyor. Ve bu muvaf 
)oU1Yeti temin e~ek için ~e çal!tma 
CL·llrını ona gore teıpıt edıyor. 
~~ 111odern mesai ıiıteminin ıır - . Belgrad, 3 (A.A.) - Romanya Bııv&-
~· ~azife ve meıuliyetini hakkiyle kilı M. Tataresko bu sabah buraya gelmlf 
~ dir etmek noktumda ararsak ve istaıiyonda Bıfvekil vo lıUldmet er-

llılnııt olmayız. ZEKi MESUT kinı tarafmdm brtıhnmıftll'. 

ledi. 
Mezkur hatibin, türk cümhuriyetçile • 

rinin memleketlerini hangi zihniyetle ida 
re ettiklerinden ve yeni türk teıkilitı esa
siyainden haberdar olmadığı aıiürclır. 

Uzun zamanlardanberi, her tarafta sis
tematik katliamlara uğrarlarken en genif 
bir misafirperverlik bulmuı oldukları za
manlardan beri yahudilerin Türkiye' de gör 
dükleri hüsnüniyetle hiç bir değiıildik ol
mamııtır. 

lnkılabnmzın prenaiplerine istinat eden · 
yeni teıkilatı esasiyemiz bütün vatandq
ları, mente farkı gözetmeluizin, türk ad
deder. Ve Türkiye dünyamn en laik • 
memleketlerinden biri olmak iytibarile 
diyni mülahazalar orada hiç bir rol oynı -
yamaz. Bunun bariz delili de türk medeni 
kanununun 18 yatım bitirmiı her türkü 
diynini intihapta serbest bırakan maddesi
dir. Türk inlolibım yapmıı olan ye halen 
de ikbdar mevkiinde bulunan Cümburiyet 
Halle Fırkası siyasetinin esasında dil bir -
liği ve kültür birliği vardır. 

Bizim yahudilerden istediğimiz, sadece 
esas çizgilerini yukarda ıösterdiğimiz mil
li siyasetimize iıtirakten ibarettir. -Esasen 
bir çok yabudiler kendilerini hiç bir veç -
hile tazyik etmiyen bu lüzumu hiaaetmek· 
te gecikmediler ve tiirk hiikUmeti tarefm· 

tedirler. 

YOLU 

iSTfKRALi 
CTER.TiBi 

BANKALARDA 
SATIL/YOI? 

dan mecbur edilmeden bu yolda yüriimek·ı 

Türkiyenla yahudiler aleyhinde hiç Wr 
tuyilc aiyueti takip __.11 tlrk h6lcü. ı~D!!li 
metiaill, ~ ,............ ........... ı.. il 



DIŞARDAN GELEN SON HABERLER Polis 
salah· 

eve 

ALMANYA'DA. 

Almanya' da 
evlenme vakalrı 

Berlin, 3 (A.A.) - İstatistik dairesi
nin bir tebliğine göre 1934 senesinin ilk 
aç ayında 138.438 evlenme olmuştur. Ge
çen senenin aynı devresinde bu miktar 
94.686 idi. Gene aynı devrede ölenlerin 
adedi 28.240 aztlmış ve öcğanlar da 
62.343 çoğalmıştır. 

Yedinci beynelmilel yol inşaatı 
kongresinde. 

Milnib, 3 (A.A.) - Yedinci beyne).. 
milel yol inşaatı kongresi bugün burada 
açılmaktadır. Kongtenin iıleri 8 eylUlde 
bitecektir. Kongreye iki bin murahhas iş.

tirak etmektedir. Bunların bini elli mem
lekete mensup ecnebidir. 9 eylUlde kongre 
ciler hususi trenle Nurenberg'e giderek 
milli sosyalist fırkaaının büyük toplantı

unda hazır bulunacaklar ve ondan sonra 
da 19 eylQle kadar Almanya içinde tetkik 
ıcyahatleri yapacaklardır. Kongre kapa
nrt celsesini 19 eylOlde Berlin'de aktede
cektir. 

Hitler·in yol siyaseti 

Münih, 3 (A.A) - Alman istih · 
barat bürosu bildiriyor: 

Yol kongresi beynelmilel daimi 
birliğinin tesisi yıldönümüne tesa -
cfüf eden beynelmilel yedinci yol 
kongresinin açılış celsesinde milli 
sosyalist fırkası ikinci reisi M. Hes 
bir nutuk söyliyerek kongre azasına 
ve bilhassa 50 devleti temsil eden 
mümessillere beyanı hoşamedi et -
miş ve demiştir ki: 

" - Mümessillerin inşa edilmek 
te olan otomobil yollarım ve nehir 
nafıa işlerini ziyaret ettikten sonra 
hariçte bazı mehafilde Almanya hak 
liında hata mevcut fikirleri tashih e 
deceklerinden ve Almanya'da göre
cekleri işlerin iktısadi vaziyetleri 
Almanya'mnkine benziyen memle
ketlere nümune olabileceğinden e -
minim. 

Ancak bizimki gibi, parlamento 
müzakerelerinden hariç olarak seri 
liararlar venneğe müsait bulunan re 
jim bu kadar az zamanda otostrat 
eserine başlıyabilmiştir. Almanya 
emperyalist olsaydı, diğer memle -
ketlerin kendi misalini takip etmele 
rini görmekte hiç bir menfaati ol -
mazdı. Fakat Almanya iktısadi sa 
hada dünyayı, biribirini müteakiben 
tamamlıyan milli cüzütamlar heyeti 
olarak telakki etmektedir. Bunun 
içindir ki, cihan iktısadi buhranını 
müştereken izale için karşılıklı tec
rübelerden istifadeye amade bulunu 
yoruz. İnşa ettiğimiz yollar modem 
seyrisefer ihtiyacına tekabül etmek
te, iş imkanı açmakta ve alman si -
vasi birliği fikrini kuvvetlendirmek
tedir. 

M. Hitler'in yol programı bir se 
neden az zaman zarfında 150 bina 
meleye dl"ğrudan doğruya 're 200 
bin ameleye de bilvasıta iş ve ekmek 
temin etmiştir. 1934 senesi nihaye 
tine kadar yalnız otostTatlar inşaa
tında müstahdem amelenin adedi 
250 bin olacak ve 150 bin kişi de di -
ğer yollarda çalışacaklard~. Bu 
miktar 6-7 sene muhafaza edılecek -
tir. 

Hariç bizi bu gibi büyük alman 
projelerine mühim paralar sarfe~ -
mekle muaheze ediyorlar. Fakat ış 
aizlerimizin ölmelerine müsaade e -
iiemeyiz. BorçlanmIZI ancak eşya 
ihracı suretiyle ödeyebiliriz. Evelce, 
6ngün bazı memleketlerin kabulden 
imtina ettikleri eşyayı iymal için is 
tihdam edilen ameleyi başka suretle 
çalıştrnnağa mecburuz. Almanyanm 
otomobil yollarına tahsis ettiği pa -
ranm yüzde 35 i, şimdi bu suretle 
çalıştırılan amele işsiz olsaydılar, 
bunlara verilecekti. Yüzde 25 veya 
otuzu da esasen vergi şeklinde ha -
zineye avdet etmektedir. Geri kalan 
yüzde 35 veya kırkının mühim bir 
lrısmr ise zamanla bilvasıta tekrar 

4.MERIKA'DA. FRANSA'DA. 

Kampana'daki Belçika Hariciye 
yangın söndürüldü Nazırının beyanah 

Buenos • Ayres, 3 (A.A.) - Kampana Paris, 3 (A.A.) - Belçika hariciye na-
şchrindeki yaogımn ıiddeti hafiflemİ§ vazi zm M. Jaspar, Brükselc dönerken yap
yet biraz eyileşmİ§tİr. Halkın bir kısmı tek t ığı beyanatta Fransa Başvekili M. Du
f&r şehre dönmeğe ba§lamııtır. merg ve Hariciye Nazırı M. Bartu ile fev 

kalade samimi mülakatlarda bulunduğu
Boenos-Ayre11, 3 (A.A.) - Kampanada nı.: ve bu mülakatlardan çok memnu:ı ol-

ki yangın, kamilen söndürülmüştür. 

YUNANISTAN'DA. 

Birinci Balkan riyaziye konferansı 
Atina 'da toplandı 

Atina, 3 (A.A.) - Birinci Balkan ri-

yaziye konferansı Başvekil M. Çaldaris 

duğunu söylemiştir. 

Tuluz' da müthiş bir kasırga 

Tuluz "Toulouse,, 3 (A.A.) - Dün bu
rada çık.an kasırga o kadar şiddetli ve sa
hası o kadar geniş olmuttur ki hemen he 
men bütün cenup vilayetleri bundan az 
çok zarar görmil§tür. Bağlar, bahçeler ve 
ekinler mühim hasara uğramıştır. iki ölü 

ile maarif nazırı M. Makropulos ve siya- vardtt. 

si aleme ve ilim ilcmine mensup birçok 

şahsiyetler humriyJe Atina darülfünun 

salonunda açılmıştır. Başvekil M. Çalda-

TtlRLU HABERLER. 

P 
,. kanun 

Mareşal eten ın Polis vazife \'e sal" iyet kanunu layi. 

b• k J • bası haıırlanmış\ır. Layiha Dahiliye Veki •. 
ır m a a esı letiıu:e mütaleaları alınmal< üzere vekalet• 

Silahsızlanma ve Fransanın 
sulh arzusu 

Faris, 27 Ağustos. 

Ordu, mensuplarını fedakarlığın mu
kadderau tetviç ettiği içindir ki, duygu ile 
birbirine bağlı olan bir birliktir. Bunu ef
k:lrı umumiye bilmeli ve daima aklında 

tutmalıdır. Askerin omuzlannda ağır mü
kelltfiyetler yıiklüdür; o, "ben'im,, i unut
malı, mevcudiyetini feda etmeli, yer ve 
yurdunu terk ctmeğe amidc olmalıdır. 

MacHi zahmete, manevi müc:adtleye k.it 
lanmağt bilmeli, ekseriya anlamadığı emir
lere itaat etmeği öğrenmeli, kendine oldu
ğu kadar icap edince ba~kalanna kaqı da 
~etin olmalıd.ı.r':' 

En mükemmel kabiliyetlerini mücadele 
emrine vermek mecburiyetinde olan erkek-

lere gönderilmişiir. Layihaya göre, PQIİt 

asayiı ve emniyete müteallik meselelerden 

baıka yoldı lrnstalanma veya keıa gibi 
ııhnlde, çoruk doğurmak gibi müstacel ve 
ehemmiyetli vaktılarda ynrdmı etmnğ-e ve 
hııstalara hastahaneye götürmekle ve eD 

yakın doktor, ebe ve diğer vesaiti temiıılı 

mükellef tutulmalrtadrr. 
Bundan ba!I<a yolculardan vapur, tren 

gibi vesaiti kaçırıp vasıtasız ve muhtacı mu 

avenet ofaularmı banudırmağn. sokaklar • 
da dolaıan, fakat heniiz yerim yurduna 
tefrik edecek büyüklükle olmıyan çocukla· 
n himayeye ve mulıaf azayı ve buna ben• 
zer birçok hososatr ifaya vazif edar k.ılmıd 
tadır. 

lerin nsifeleri müthi§tir. Yurtlarına bağ- Adana'da belediye faaliyt>tf 
landddan ideal ne kadar temiz olursa, o Adua, 3 _ Bele.&iyem miibrnt 
deıcce süratle diğer bir asrın tehlike ve emir ft tenbihlerine ra.__ dii11t katlar b• ris söylediği nutukta kongrenin Pitogor, Pe. te'de intihabatı ı lalı programı •-
'11kua.tından kurtulmuş olurlar. rilllaraa elektrikli yufuraa makiHli ı..,,. 

Aristot. Eklid gibi riyaziye ilimlerinin Buda~o:.te, 3 (A.A.) - Ku''t'ük riftçi- b b . • . f mi .J L ıJ u_ t 
r-s- :5 2 Biz harbr, har ın atın ıçın aevmıyo- mıyan ır ar •İİR &apat llMJhr. ıwaeva 

temelini kuran birçok yunan ilimlerinin lcr ftrkasmm hükUmet fırkasının da mu- ruz. Üzerimize çöktüğü zaman diğerlerin- .. kineli fırmlar '8rin elm.tk ikiyacını 
vatanında açıldığını görmekten mütevel- zahare~ mazhar olduğu bildirilen inti- den daha ağır muztarip oluyoruz; çünkü taı.u. etti;inde• ıebirde ~aıi hir ell • 
lit memnuniyetini beyan ederek Balkan habat ıslahatı programı §Udur: harp çıktığı anda, onu beklemediğimiz için mek buhranı olıınmıpır. Maamaf~ fteleli 

Yalnız ~ehirlerde tatbik edilmekte olan uz- erıın· ı'zdc "-ni bı.r' tesir yapmakta ve ilk - IOD bir müsamaha göstererek mı\ine ta milJetleri arasında ilim sahasındaki teşri aı , -

gizli rey usulü şehirler haricine de te~mil dı>rbelerı·ne maruz kaldıg- ımız zaman bir darik C'taJl'lllif ve kapanmıı fınnlara oa gin ki mesainin onların mütekabil münasebet p 1 d bul " edilecektir. ar amento a on azası u- . . . d liı- L·
1
r -.!!Lı _ _.. -

1
.,·..:

1
• n:::

1
r ., __ .Lo-.. 

fikir etrafında, azmımızın izharm a ve ıs o 1111111ıa .... ,.. uag LU•_ıqu 
terinin takviyesine ve ilim ve medeniye· nan fırkalar namzet göstermek hakkını ·-1. • • L td -' ·· -~.ı L• ~L<.!. 

teknik silahta daima ondan bir adım geri- tc1mnızaıe: aa an mnar aıemıae .uır mu 'f 
tin terakkisine hizmet edeceğini kaydey- haiz olacaklardır. Her müntehip rey veri- kir olup elmadıimm tetkikiııe YiJayet ..k& 
lemiştir. 

SOVYET RUSY A'DA. 

lı:n mahalde altı sene ikamet etmiş oldu- deyiz. Son barbın Barsıntıları d.fasınd. 1 llllllCa dCTaJD edilmektedir. Mesele bir Df 
ğunu ispat edecektir. İşsizler gibi bcrhan- tal.ip ~k ...... .ruz, batta kendimizi toplıyabil gün sonra aıılaıılaatktır. (A.A) 
gi bir muavenetten istifade etmi~ olanlar mt:kliğimiz için ne büyük bir azim ve ira-
hnyırperver mahiyette herhangi bir mu- .lrye ihtiya~ vardı l. Mesleklerinde idare 

Çin şark demiryolları ihtilafı 
vükat vazife alanlar intihap listelerinden rnevkiinde bulunmuş olanlar bir bü • Yeni neşriyat. 
;ıkanlacaklardır. 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı bildi- Sosyal demokrat matbuatı "irtica,, di-
riyor: ye tavsif ettikleri bu projeyi protesto et

mektedirler. Mançuko bükUmetinin Çin Şark demir-

yollan üzerinde Sovyct Rusya'ya ait silah 

ve mühimmat naklini yasak etmeğe karar 
verdiğine dair bazı japon gazetelui:-in 

neşriyatı tamamile esassızdır.Çünkü mcz 
kUı demiryolları üzerinde şimdiye kadar 
Sovyet Rusya'ya ait askeri eşya asla nak
ledilmemiş olduğu gibi bugün de edilme-

1Uulra'i "ta bir ka,·gamn netiyccsi 

Madras, 3 (A.A.) - Dün akşam vu
ku bulan bir kavga esnasında bir müslü · 
man bıçak darbesiyle öldürülmüş, 10 
müslüman ve üç Hindfi ağır surette yara 
!anmışlardır. 

Polis kıtaatı mücadelenin genişleme-mektedir. Bu yol üzerinde ancak japon 
kumandanlığı ve Mançuko makamatı mü- sine m:ıni olmuşlardır. 
bimrnat nakliyatında bulunmaktadırlar. 

İtalyan askeri lıeyeti O kO'l"B' da 

Moıkova, 3 (A.A.) - Ceneral Graıioli 
Francesko•nun riyaseti altındaki İtalyan 

ukeri heyeti din buraya ceJmiıtir. 

Kemalist rejimde 
yahudilerin 
vaziyeti 

(Ba}ı 1. iıaci sayı/ala) 

Te,·kif edilen Danimarkalı 
nazil er. 

Kopenhag, 3 (A.A.) - ''Sosyal demok 
rP.ten,, gazetesi, geçenlerde tHkif edilmiı 
olan beş danimarkalı na;ıİnİo, resmi hir 
nutuk esnasında radyoyu bomıuş oldulı:
hrından dolayı hapsedildiklerini tasrih ey 
(emektedir, 

Bulgar mW'ahlıasları CeueTre 
yolunda. 

Sofya, 3 (A.A.) - Hariciye Nazırı 
M. Batolof ile Maliye Nazırı M. Todorof 
bugün Cenevreye hareket etmişlerdir. 

Trakya' daki müessif hadiseye gelince, 
buna mıntakavi ve hiç §Üphesiz ticari bir 

=t:ın:t:1uş bir vaka nazariyle T. D. T. CG tebliği 
Türk hükUmeti bu h:diseyi çıkanmia (Bap l inci sayfada) 

ra ka.r!ı son derece pddetle hareket etmiş • ve dil sanşmm törk nıilletinin varlığı ve 
tir, hepsi tevkif edilerek hapse konulmuş - yükselmesi üzerinde yapacağı yüce tesirle
lardır. Kanuni takibat süratle yürümekte- ri tebarüz ettirecek nutuklar ve konfe -
dir. Hicr te mecbur kalmq olanlar artık ranslar verilmesi (halkevlerinde söylenen 
yuvalarrna dönmüşlerdir. sözlerin birer ör~ği merkeze gönderilirse 

Türkiye Bqvckili ismet Pa?, Büyük nlardan uytrnn görülenler cemiyet &ölte-
Mill M -•~-!-d - ı....ı:.::· b' nutukta t>--

.et e~ ~ so; """"0
1 ır ninde de neşrolunacaktır.) 

hulasaten demııtir ki: 3 _ 26 eylôl günü merlte:r: Ye vilayet-
.,_ Trakyu'da olaııiar ıüphesiz ki tees- lerdeki bütün gazetelerin de dil ıavaJI üze

süfe deitt. Ba hadiselerin failleri layik ol- rine yazılar yazman ve 'fıiç değilse bir sayı
duklan cezaya çarpılacaklardır, çünkü top falarını öz törkçe yazılmr§ yazılarla siisfe -
raklanmızda yaııyanlann hepsi, menşeleri meleri. 
ne olursa olsun, türk kanunlarmnı hinıa - B-tiin Ha evlerimizle gazetelerimizin 
yesi alhndadU'lar. Bu lıİmayeyi istiyenden ve Ankara ve İstanbul radyolarının bu esas 
e~~ems türk hükUmetinin ilk vazife- fora göre ıimdiden bütün ham~larr yap • 
ııdir.,, • malarm1 ve netiycelerinden cemıyet merke-

y ahudi konferansı azalarmın bı.y~b~ ıiııi fıaherdar etmeleri Türk Dili Tetkik Ce 
göründükleri bu nutuk türk yahudilenmn miyeti Baıkanlığmdan rica edilmektedir. 
hiç bir tazyik altında olmadıklarmı Ye csa- · 

sen cereyanı esnasında kan alnnamıı olan il•••••••••••••• 
Trakya hadiselerinin münha.nru mmtaka
Ti reblttelerden nqet etmiş olduğunu sa
rahat ve beliptia gösterir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafartalar caddesinde 

lSTANisUU 

jilk idare işinde ne kadar çok mü1külat, te 
s:ı.düf ve hadiselerin doğduğuna §ahit ol· 

muşlar ve işin tahakkuku için ihtiyar edi
len içten gelen uğraşmalarm imkansızlık 
karşısında kalması ne kadar yürek sızla· 
tıcı olduğunu görm~lerdir .. 

Fransız matbuatı. hakikatsevet olmak
la ve başkalarındaki esrarı keşfetmekle 

kendisine şeref ayırmaktadır. Peki ama, 
ordunun mesleki sükütu icabı sesini çıka· 

ramadığı bazı hakikatleri okuyucularına 

bildirmek gene matbuatın vazifesi değil 

midir?. Ben burada, müthi§ bir disipline 

tabi bir milleti beraber sürükliytn ve ken
disinin seçtiğı liderle yürüyen asabi ve he-
yecana kapılmış bir gençlikten bahsetmek 
istiyorum; burada spor teıekküllerinin ka
malarına kazılıp yanyana yazılmasında be-
is görülmiyen iki kelimeyi. ıeref ve kan 
mistisizmini. büyük kafilelerle yapılan nü 
mayişlerdeki intikam şarkılarını murat 
ediyorum. 

Bu gibi ifşaattan sonra arasıra ıöyle 

bir saal sormak ihtiyacını duyuyoruz; Pi
lansomuz ne alemdedir?. Yurt sevgimizin 

terbiyesi, varlığnnu ve mücadele vaSJta
larımız, emniyetimiz ne merkezdedir?. Sa

mimiyetimiz telaş verici olmasın diye se

simizi çıkarmamak mecburiyetindeyiz. Her 
ne kadar Fransa silahlarını azaltmış bulu 
nuyorsa da, buna rağmen gene hiç kimse
den korkusu yoktur. Fransa hudutlarını 
zırhlamış, büyük cüzütamlarını motorlaş
tırmrş, faal ve ihtiyat kadrosunun fedakar 

Ülkü çıktı 
Ülkü'nün 4 üncü cildine başlıyan 

19 uncu sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
başyazı olarak Nafi Atuf Beyiıı 
"Türk Dili ve Kurultay,, makalesi 
vardır. Bunu takip eden Ahmet Ne 
simi Beyin yazısı mesuliyet telakki 
si üzerinde çok değerli bir f elsef~ 
etüttür. İsmail Hakkı Beyin Antal 
ya'run ehemmiyeti, Naci Beyin be-14 
diye yazılan günün memleket lıaC( 
selen üzerinde aydınlatması bir ala 
ka uyandıran yazılardır. Kemal Za~~ 
im Beyle yapılmış bir mülakat, buğtı 
day koruma işi hakkında etraflı biti 
iyzahat vermektedir. Ergani istili. 
razı üzerindeki yau da bu milli scr-+ı 
maye yaratma işinin değerini raılat 
maktadır. Mehmet Servet Beyin gt 
çen sayıda başlıyan "Cemiyet ilmi~ 
nin tezatları,, başhklr serinin ikinc~ 
makalesi fert ve cemiyet meselelerı 
ni hiç bir dargörüşe saplanmada:!l 
açan çok muvaffakiyetli bir yazıdtl'• 
Arkeoloğ Remzi Oğuz Bey bir m~ 
lekette müzeciliğin ehemmiyeti ha~ 
kmda çok düşündürücü bir makale 
yazmıştır. 

Rüştü Beyin "Yarım kok,, yazıS) 
günün en mühim sanayileşme pro' 
gramnnızm en mühim işlerinden b!" 
risi herkesin kolayca anhyacağr b~ı'
şekilde ortaya koymaktadrr. Ferıt 
Celal Beyin "Deli Fatma,. hikaye~f 
aı. tesadüf olunan güzellikte bi~ 
memleket hikayesidir. Ülkü kitabi' 
yat kısmında tanıttığı kitapları. ~eç; 
mekte de büyük bir muvaffakıye 
göstermektedir. .. 

Ülkü'nün bu sayısında "Köycu' 
ler bölümü,, nün ikinci yaşına bas;t\ 
~ını haber veriyor. Memlekette k0I 
cülük işini bir ilim mevzuu olara 
ilk defa devamlı surette ele almış: 
lan Ülkü bu yıldönümünü kutlanı 
ta tamamiyle haklıdır. .., .. 

Köycüler bölümüne başladıg~ 1 
1ü ülkü yolunda artan muvaHakiY1 

dileriz. 

lığı sayesinde de kur'a efradını mükemme 
len talim ve terbiye etmiştir. Ordumuz 
keyfiyet itibariyle fevkalade olduğu gibi 
öı nek olacak bir maneviyat taşımaktadır. 
Fransız topraklarına dokunulmaması i!rin 
ordu icap eden kıtalan silah altında bulun
duracak veya davet edecektir. Ani hava 

hücumlarını takdir eden Fransa mü~lle
fiyetlerine karşı olan büyük mesuliyetini 

de müdrik olarak ona göre silahlanmakta

dır. Tam bir emniyet telkin etmek için, 
ecdadımızın zafer ve grurunda pek büyük 

hissesi olan militer ruhun yeniden doğuşu 
kaydedilmiş oldu. Bu ruhu apaçık söyle-
mek.ten bizi hi~ir ~ey men etmiyor; mil- yurt Çıktı 
Jetler sulhu etrafındaki gayemiz .iş.te bö~l~ C.H.F. tarafından köylere paru11 18'1 
temizdir ve onun böyle hararetlı ısteklısı- k .. b la (Y t) _,,.,_..:.;.. ,. 

_ aııma azere ası o W' a-'"~ yiz. Fransa müdafaadad:r ve mudafaada . • AOL- ,..,. 
IPC& l&YJSI ~I~. 

kalacaktır. Çok ıztırap çekmi~ olduğundan L.ı-t 
içinde; 26 ağustosta ••muaf • kendi arzusu ile sergüzeşte sürüklenmiye- ıla 

Ben lııu hir kaç satın yalnız bakiykate 
hizmet etmek, ı.aJlan ft biJltHA yahudi)e.
ria 7aaht telakkilerini düzeltmek ~ ka
leme ltNtm .• 

NECiP ALl 

cektir. Fransa temennilerinin tahakkuk e- zm nasıl bqladığıaı, 30 ıiutosta .Jd 
deceğine kanidir. Fakat gene yenilmez bir kumandanlık savaımııım nasıl kaz rJI 
azimle ve kendini saydıracak bir kuvvetle na, lımirde açılan panayırda ismet P~ j 

liım••••E•cn••1N!!9f••••dir•••.••••• hudutlarını müdafaa edecektir. nalla-, *-iryollafllllll& ve ıa&bk .,._, 
Neue Freie P reaae leriıae ve sainye tlair faydalı yaaler 
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Japon rekabetı 
Bugün biliyoruz ki, garbın bellibaılı 

•Pnayi memleketleri, bugünkü medeniyet 
ve umran manzaralarını, serbest ticaret ve 
&etbest rekabet'in formüllerine istinat et· 
tirdikleri ucuz ve yığın halinde mal sevki· 
)'alına borçludurlar. Bütün on dokuzuncu 
•t1orrn müstemlekecilik tarihi memleketle· 

' rin nasıl birer açık pazara çevrildiğini ve 
llaııl mi.ili sanayi cihazlarının makine re
kabeti karşmnda yer yer kapatıldığını an· 
latır. 

Fakat makine rekabeti deyip geçmiye
linı. Makine rekabeti ne demektir? Ni.ha· 
Yet, yeni ve üstün bir istihsal tarzı ve 
rnüteaddi, tahripkar bir maliyet hesabı de · 
rnek değil midir? 

lıte bugünkü Japonya'nın ticaret aaha
ıındaki muvaffakıyetleri de, nihayet garp
la aanayi memleketlerinin geçen aıırda yap 
hlrlannm muvaffakıyetli bir tekrarından 

'-'ka bir ,ey değildir. 
Japon milleti, her türlü organizasyon 

itlerini çabuk ve muvaffakıyetle batarmak 
itinde adeta ihtısasa ritmittir· Oç çeyrek 
lira yakın bir tarih devresinde, bütün ja· 
Pon zekası, buna &"Öre itlenmiıtir. Şu ıon 
bubran senelerinde, kurtuluıu kendi ka
-iunun içine çekilmekte deiil de bilakis 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

11111 1 

V1ıı~r~ 
Muhtelit mübadele iş Bankasının 
komisyonu heyeti Edirne şubesi 
UIDUmİyesİ toplandı . İstanbul, 3 (Telefon) - İ! Bankasının 

I . .. Edırne'de açacağı yeni ıubenin açılma me -
satnbu~, 3 (Telefo~) - ~uht_elıt mu- rasiminde bulunmak üzere lktısat Vekili 

badele komısyonu heyeti umumıyesı topla - Celal Beyle bank ··d·· k"t· M 
k "ki · . . f a umum mu ur ve ı ı u-

nara ı prensıp meselesı hakkında bıtara ammer Bey yarm Ed" • "d ki d" 
t f d ·ı k 

1 
. . ıme ye gı ece er ır. 

aza ara m an verı en aran tesci etmıftır. 

Tescil edilen birinci karara göre müba
dil mallarından alman kiralar Ankara iy· 
tilafuamesinin dördüncü maddesine tevfikan 
Türk - Yunan hükômetlerinin mülkiyetine 
gl'çmiştir. 

ikinci karara göre de yunan tabiiyetine 
geçen bir kimsenin etabli vesiykası alarak 
trkrar türk tabiiyetini ihraz etmesi kabil de 
ğildir. Ve arnavat ırkına menıap Y nnanis
tan' da mal sahibi olan müslümanlar müba· 
deleden müstesnadır. Komisyon 19 teırini · 
evel 1934 te dağılacaktır. 

Adana'da pamuk 
rekoltesi 

r~e pazarlann vaziyeti gümrük duvarları- Hariciye V.-kilimiz Cene,·re4ye 
- aittikçe yükselmesi dolayııiyle buna 

Aadana, 3 (A.A .) - Zirai tahmin bü
rosunun son tahminine göre pamuk rekol 
tesi 136.000 balyadır. Buranın bu sene re
koltesi hakkındaki ilk tahmini 135.000 
balya idi. Buna nazaran arada 17.000 bal
yalık bir noksan var demektir. Bunun da 
:ıebebi birinci tahminden sonra havaların 
çok sıcak gitmesi ve Ceyhan mıntaka'ln"h 
'<i kurt tahribatıdır. 

._az müsait olmağa batlamıı bulunsa bi- Gidiyor. 
le) müteaddi bir ihracat siyasetini büyük İstanbul, 3 (Telefon) - Hariciye Ve· 
Ölçüler üzerinden tatbikte gören yegine kili. Tevfik Rüttü Bey milletler cemiyeti he · 
baemleket, Japonya olmuıtur. yeti umumiye içtinwnda balaumak üzere 

Otekiler biribirlerine kart• takyidat P~drıemkbt~ günü Venedik yoliyle Cenevre'ye 
L~ _ 1_ •• 'h gı ece ır. 
..,Yaraa serbest mubadele cı azmı parça-
'-rlıen, Japonya, cihanın bütün pazarlarmı 
l1t'ı ayn ve süratle tetkik ederek, bugün 
"1 ınadde üzerinden bu pazara yann bir 
Cliter madde üzerinden bir başka pazara 
lai akınlar JapDUf ve götürebildiğini gö 
tiİrnriittür. 

Bu akınların tekniği bütün incelikle· 
tiyle beraber ilerdeki senelerde tetkik edi
lecektir. Unutmamak laznn ki, asrımızda 
llrtısadi hayat çok ilerlemiı ve inkitaf el· 
'bit bulunmaktadır. Şu manaya ki, hemen 
.,..tün memleketlerin ya doğrudan doğru· 
h Ya bilvasıta sahipleri mevcut olduğu 
tibi bunlann her birinde taazzu etmiı ik
baat teıkilatı mevcuttur. Bütün bunlara 
"• ınaliye ve iktısat ilimlerinin gösterdiği 
~dafaa ve himaye tedbirJerine rağmen 
İhracat hücumlarında görülmemit muvaf
f.ıt.yetler göstermek, japonlann bütün 
.... hücumları, adeta harp tabiyeleri gibi, 
ile kadar dikkat ve salahiyetle hazırladıkla 
"'-'• gösterir. 

Fransız sefirinin ~uvaresi 
lstanbul, 3 (T elefo~) - lstanbalda bu 

lunan fransıı denizalb gemileri kamandan 
ve zabitleri ıerefine fransı.z sefiri bir sun · 
rf' vermiştir. 

Rir Romanya mt~ktep ~f'misi ~elcli 
lstanbul, 3 (Telefon) - Romanya'nm 

Köstence ismindeki mektep gemisi ba sabah 
lstanbul'a geldi. Gemi limanda üç gün ka
lncaktrr. 

Niif u~ umum müdiirii Şark 
vilayf'tl.-rin.- gitti. 

fstanbul, 3 (Telefon) - Nüfus omam 
müdürü bu ak,am tetkik için şark vilayetle 
rine gitti. Hareketinden evel beyanatındll 
şimdiye kadar üç milyona yakm gizli nüfu 
sun kaydedildiğini söyledi . 

l\J ne-ip Bt!) heraet etti. 

Şark dcmiryollarnula tt•ı11:ilath 
tarife. 

lstanbul, 3 (Telefon) - Şark demir 
vollan idaresi Edirne' ye tertip ettiği tenzi
fatlı tarife tecrübesinden aldığı netiyceler 
üzerine ucuz seferleri artırmaya karar ver
"JJİftİr. Hazırlanan rapora Nafıa Vekileti 
tudik ederse karar tatbik sahasına kona · 
taktır. 

Ankara avcı1ar ku1übu av 
mev,imini şenliklere açtı 

Ankara Avcılar kulübü, yeni av 
:nevsiminin açılmasını şenliklerle 
,mtluladı. Kaya~ ilerisinin yeşil bir 
''öşesinde yüz elliden fa.zla avcı ile 
•favetlileri geçen senelerin aynı gün 
de yapılmış eğlencelerine nisbetle 
')ek mükemmel olan bir gün yaşadı
lar. 

Avcıların bu toplantısına Gümrük 
"·e İnhisarlar Vekili Rana Bey, Em
~iyet isleri umum müdürü Tevfik 
Hadi Bev, askeri fabrikalar umum 
müdürü Eyüp Pasa ve daha bir çok 
c:;por ve av meraklısı iştirak etmişler 
dir. 

Gazetemiz, avcılara rastgele di -
l eği ile yeni av mevsimini kutlular. 

Yüksek mühendis 
mektebine ilave 
edilen kısımlar 

İstanbul, 3 (Telefon) - Yükıek mühen 
diı mektebine ilave edilecek telgraf ,telefon 
ve telsiz mühendisi kısımlarına ait hazırlık 
lara ba,lanmııtır. Yeni kmınlann teıiı ha 
znhkları ile müderrisler meclisi uğrafacak 
ve tesisatı Vekil et taraf mdaıı gösterilecek 
bir mütehassıs idare edecektir. 

Şantaj yapan gazt•h'lt•re 

lf-hligat yapılclı. 
lstanbal, 3 (T elefoa) - Mali miiesse 

selere karJı tanlaj yapan Balkan Ticaret 
gazetesi, Lavikipas, Maarifi Umlllllİye, Türk 
ve izciler Birliği, ihracat, Kazanç, GörüJ, 
lhtısadi Türk.iye, Milli Ticaret, Tiirkiye 
Ticaret, Türk Sanayi ve Ticaret gazetele • 
.inin kapatılması hakkındaki Vekiller He -
yeti karan bugün bu gazetelerin sahipleri
ne tebliğ edilmiştir. 

Almanya'da yumurta kontenjanı 
lstanbul, 3 (Telefon) - Berlia biiyük 

elçiliğinden bildirildiğine göre eylill aym
da Almanyayı ithal edilecek yumurta için 
2450 kentallık kontenjan verilmiflir. lı
tanbal borsasında yu.marta fiatlarmda bir 
hafta evetine nazaran sandık baf1Da 2 - 4 
lira arasmda yükuklik vardrr. 1440 lık 
sandık 16 - 17. 720 lik çift sandıklar 
19 - 20 liradır. fiatlar yükselmekte de
vam ediyor. 

Yapağı pi ya~aıo;ı yiikıoıeliyor 
lstanbul, 3 (Telefon) - Yapağı piya 

sasmda son hafta içinde yükselme vardır. 
Baf)ıca alıcılar Almanya Ye Raıya' dır. 

Gizli niifmum tt·~hiıine ha~Jandı 
Adana, 3 (A.A.) - Gizli nüfusların 

tescili için dündenberi tehrimizde ve köy
lerimizde çalişmıya başlanmıştır. Şehir ve 
köy muhtarları Cümhuriyet Halk Fırkasın 
da toplanarak gizli nüfusların tescili iti 
Üzerinde görüşmüşler ve kendilerine ka
nunun mevzuu anlatılmıştır. 

Herhangi bir memlekete pamuklu men 
ltıcat satmak iıinin adeta inhisannı almış 
bir rnemleketi, söküp oradan atmak için, 
~nıucatı ithal eden memleketin zevkini, 
il.tiyaçlannı, kredi düşkünlüğünü, ahm 
~liyetini, tüccarının halini ve temayülü 
"G ne kadar inceden inceye tetkik etmit 
'Lrıak l~ımdır ki, bütün bu işi bir hamle
de ele geçirmek kabil olsun! 

İstanbul, 3 (Telefon) - Beyoğlu mer· 
kezi ser komiseri Mucip Bey aleyhine ika
me edilen randevucu kadınlardan rüşvet al
ma davası bugün bitmi, ve Mucip B. bak
lundaki ittihamı mucip bir suç görülemedi . 
~inden beraet etmi§tir. 

Bc•lc••li)·t> intihnhr faaliyeti 

Adana, 3 - Belediye İntihabatı faali • 
yeti devam ediyor. Diin C. H. fırkasmda 

Hayvan ihracah bir toplantı yapılmıt ve alakadarlara intiba 
Muğla, 3 (A.A.) - Temmuz ayı için- · bal etrafmda lüzumlu iyıahat verilmittir. 

• Japonlar, yalnız böyle bir memlekette 
~ ll'laddenin ıatı,ında muvaffak olsalar, 
~ıe bundan telaşa düımez. Bir madde 
~iııden bir pazara yerleımek tabiyesini 
lit llansalar, gene bazı tedbirler bulunabİ· 

· Fakat böyle yapmıyorlar ki. 

iki kac·ak.-ı yakalandı 
İstanbul, 3 'er el~fon) - lskenderiye' · 

den gelen Ege vapuru yolcularmdan Galiyo· 
llİ ve Kostantin isminde iki kadının üstün 
de kaçak İpekli kuma! bulunmus ve kendile 
d ihtisas mahkemesine verilmi§l~rdir. 

de vilayetimizden yabancı adalara 247 ıı· (A.A) 
ğır, 28 manda, 310 keçi, 217 koyun, 26 oğ
lak, 287 kümes hayvanı ve sekiz bin kilo 
gübre çıkarılmıştır. 

Muiila\la aizli 11iifus talıarrh·atı ,, ~ . 

Er~ani İ"ltikrazma rağht•l 

Adana, 3 - Ergani iç borçlanmasına 
ait ( C) serisi tahvilleri dünden iytibaren 
şehrimiz Ziraat ve 1, bankalarında satılığa 
çıkarılmı!trr. Bu tahvillerin pek kısa bir 
zamanda tamamen satılacağı umulmaktadır. 

(A.A) 

SAYIFA 3 

Sanayi programının 
tatbikına doğru 

Türkiye'de sanayi kuruluşu artık ne 
bir hayaldir ne de bir fantazi. bu iş tam 
manasiyle bir realite olmuştur. Bir taraf. 
tan mevcut devlet sanayii istihsalatmı eski 
senelere nazaran '7tı 200-290 derecesinde 
artırırken di ğer ta raftan şu birkaç ay zar
fında milli bankalar vasıtasile devletin tam 
5 çeşit istihsalat yapan büyük fabrika kur 
duğuna veya kurmak üzere olduğuna P
hit oluyoruz. (Kayseri mensucat, İzmit 
kağıt. Zonguldak yarımkolı:, ve: kömür 
müştakkatı . İstanbul şişe fabdikaları) . 

Art ık "sanayi için lazım olan büyük 
sermayeyi devlet nereden bulacaktır.,, sö-
7. Ünün manası kalmamıştır. Bizim eıkideo 

beri iyman ettiğimiz üzere devlet hal.s ol• 
duğu kudrete ve mümessili bulun• 
duğu millete dayanarak bu işi halletmlı •• 
daha da halledecek halde bulunmUftur. 
Programın en güç kısmı telakki edı1en aer 
rr.aye meselesinin bu ıuretle kapanmıı bu
lunduğuna şüphemiz yoktur. Şimdi müca
dele olunacak ve zafer kazanılacak tek cep 
he hu sanayi istihaalatınm ra1yonel, yani 
ucuza maledilmiş ve temis çıkanlmq bir 
şekilde olması ve dolayısiyle memleketi 
sanayi ve ziraat istihıalatı araaında bir mu 
vazene vücuda getirilmesidir. O derecede 
ki bir taraftan ziraat milıtahsillerlnln 1&• 

nayi mamulitı için alım kabiliyetine malik 
bir müıteri olması, diğer taraftan bu av
retle istihsalatını elden çıkaran unayila 
de ham madde müstahsilinin eyi bir ah~ 
sı vaziyetine girmesi temln edllmlı olaun. 
Ancak bu ikinci safhanın da muyaffalayet 
\~ husule gelmesinden sonradır 1d memt .. 
kette hakiki refah kendisini ktaa btr sa
manda göstermiı olacaktır. 

Bütün dünya buhranının. unayi ....,. 
mulltı ile ziraat istihsal maddeleri flatlan 
arasında bir muvazene husule getirileme
mesinden ileri geldiğini bllmeır detlllL 
Hatta Amerika gibi mail kudred bbe na· 
zaran &onsuz bulunan bir memleketin ... 
nelerdenberi bütün kuvvetiyle çarpIJlllUI• 
na rağmen buna henilz muvaffak otmuı 
bulunmadığını da hatırdan çıkanmyonuı. 
Fakat şuna da kaniiz ki bizim prtla~ 
la bu memleketlerin prtlan araamda bir 
münasebet yoktur. Keza bizim aanayi ku
ruıumuzla buralardaki sanayilıı •haddi a • 
şan istihsalatr da tamamen ayn ayn teJ· 
terdir. Mr. Ruzvelt daha iki gUn nellat 
" Ziraat ve sanayi istihsal membalanmuı 

fertlerin hotgam ellerinden ve tesirlerin• 
den kurtarmak için verilecek bllyUk mey
dan muharebesinin arifesinde bulunuyo
ruz., demişti. İşte bizim sanayümizle sira
atimiz arasında kurmağa çahaıcağıı:nn mu 
vazene esnasında haiz olduğumuz en bD
yük kuvvet membalarımızın bu botglm 
ellerin tesirinden tamamen adde bulun • 
masıdır. 

Bir t arafta henilz terakkiye, maklne
leştirilmeğe ve tefkilata ihtiyaç göıtecen 
ve meml eketin bel kemiğini tetkil eden 
küçük ziraat erbabı, diğer tuafta bu lira 
etçiye dayanan ve onu yükseltmeğe uğrq 
mak zaruretinde bulunan devletin kurdu 
ğu modern ve büyük sanayi vardır. Ve 
devlet çi Türkiye Cümhuriyet HükQmeti 
kendis inin tanzim edeceği bu iki unsuru 
karşı karşıya getirip mübadelelerini tanzim 
edecek kudrete her vakıt sahip olacaktır. 
Sanayii en az karla en ka'bili istifade gekil ~ llazı pazarlara bazı maddeleri yalnız 

1-., defaya mahsus olmak ~zere ~k.~~~~: 
1ı1.: Bazı pazarlarda ıistemlı ve oldurucu 
ltJ ~ekabete girişiyorlar. Fakat bütün bu 
~-..; o kadar sezdirmeksizin ve o kadar 
~~•kir yapıyorlar ki, bütü~ i~J>C?n _ihra-

yet diğerlerinin meıhur silahını, "serbest 
rekabet sahasında ucuz maliyet fiatı,, nı 

kullanıyor. Bu silahı, eski pazar fatihleri 
bugüne bugün ellerinden bırakmamışlar
c!n·. Maliyet fiatını ucuz teşkil etmek itin
de yeni ve genç rakiplerin türediğini gö. 
rünce türlü korunma tedbirlerine baı vu
ran bu eski fatihlerin, bu meşhur silah, 
şimdi ellerinde patılryor. (1) 

Muğla, 3 (A.A.) - Gizli nüfus vakala
rmın kaydı için bir eylulden itibaren meri
yete giren kanunun tatbikatına ait itler 
hakkında görüşmek Üzere merkeze bağlı 
köy muhtarlariyle nahiye müdürleri mer
kezde toplanarak görütmü~ler ve direktif 
almıılardn. 

r • • • • •. • 1 de çalıştırırken ziraatçiyi de rasyonel is. 
lktı!'at \ ekıhmızm h'"ekkurlcrı tihsal , bol ist ihsal ve malını değer fiyat-

lıtanbul, 3 (A.A.) - lktısat Vekili la satılması hususunda teşkilatlandırarak 
Mahmut Celal Bey, Türkiye İf bankasının alım kabiliyetini haiz olmasına imkinbah' 
karalaıunun onunca yıldönümü münasehe- edecektir. İşte başka memleketin zengin. 
tiyle aldıktan tebrik yazılarmı ayn ayrı "'""!!!I t.... bir iktısat erkinıharbıyesmm ıdare 

'ttirinden zerre kadar şüphe edilemez. 
~ ~!le ki, Japonya'nın pazar fethetmek 
~lıye~ yanında etki. sanayici ?1e."1l~ket
la, fatıhlik teknikten sade ve ıptidaı ka
'-.-Şu var ki baponya dahi bugün, niha-

BURHAN ASAF 

(1) yarınki yazımızda Japonya'nın bu 
ihracat sanayii siyasetinin neticelerini biz
zat Japonya bakımından tetkik edeceğiz. 

ısı = 

Belediye tefti~ heyeti 
Adapazarı 3 (A.A.) - Belediye intiha· 

bını idare edecek tefti§ heyeti için mahal
lelerden namzetler ıeçilmiıtir. Belediyece 
hazırlanan müntehip listeleri yakında ası
lncaktır. 

... 

cevap vermek imkansızlığı dolayısiyle, bu 
milli müessesenin mesut gününü katlülar -
ken kendilerini hatırlıyan bütün zevata de
rin tetekkürlerinin iblağma Anadolu Ajaa
smı tavsit etmektedirler. 

Vilayetlerde 30 ağustos zafer ve tayyare bayramı 

f "a•d.yaıula zalır bayra•r ıınasrnla kaza 
kay1Raka1111 H mtınarlar. 

1 Boğazlıyan' da T ayyart Cımiydi naınrna 
rozd tlairfan 1aoralar. 

1 
Tir,' de 30 ajııstoı zalı..ÜÜ anlatan ~•flr'1ar alay •• • 

rarıala ö11inJı ıöylenmiffir. Kararıalı öniin· 
4ı nllf•lılm dinliyeialmlen bir ltıs1111. 

Tirt' ılı T ayyart Cnıiydİ H ıençlilt namı
na söz ıöyliyın M•lllR•Hr /ky. 

(Y azuc 111ındelıd podu ıit1ı11lımınıd ) 
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Yabancı po.~ıu~ı. 

[ Memleket Postası J Türk dil ı ;;la a • • 
servısı 

Maraş Belediyesinin tür 1 ü faaliyeti 
18 ağustosta lstanbul'da Dolma

bahçe'de ikinci Türk Dili Kı•rultayı 
büyük merasimle açıldı. Ciimhur 
Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazret -
/erinin huzurunda devam etmekte 
olan ba müh?m toolantıyı türk bü -
yük Şefinin eseri h:ıkkınJq semp:ı!.i
mizi izhar için lır<Jat savdık. 

tohumu ithal edı.:n memlekttler Arj:ı:ıtin, 

İngiliz Hindistanı. Rusya, Brezilya ve Ll· 
tuvanyadır. 

MARAŞ - Şehrimiz belediyesi, Ma
ra§'ın iymarı için ıistemli ve verimli bir 
program altında her gün bir parça daha 
artan ve canlanan bir faaliyetle çalışıyor. 
tk:i üç aydanberi ıehrimiz belediyesinin 
baıına geçen değerli doktor Hasan Sükuti 
Bey §ehrin sıhhi ve umumi ibtiyaçlariyle 
yakından alakadar olmakta ve yorulma -
dan '81ışmaktadır. Az bir zaman içinde 
prin yüzünü değiştiren ve güldüren 
'doktor Hasan Sükfüi Bey bu verimli me
eaisiyle pek yakında Maraş'ı ilerlemiş ci
var vilayetler derecesine getireceğine e
min bulunuyoruz. 

YOL. - Parke ile döşenen şehrin u
mumi caddesinin na tamam kalan krs.nr 
ikmal edilmiş, ikinci ve üçüncü caddeleri
nin de parke ile dö§enmesi müteahhidine 
Terilmiştir. Çarşının birçok harap yollan 
tamir edilmiş ve döşenmiştir. 

DERELER. - Umumun sıhhati ve şeb 
rln havasını ifsat ve ihlal eden doğrudan 
C!oğruya lağmı sulannı taşıyan 400 metre
ye yakm üstü açık derelerin fistü duturlar 

1a 5rtülmüş ve kapatılmıştır. Şehir dahilin 
de daha mevcut olan bu gı'lıi derelerin ka
patılması da kuvvei karibeye gelmiştir. 

SU. - Birçok lağım sulariyle karışan 

ıehir aulannın millevvesattan tecridi ve 

münazaalı şekillerinin halli için belediye
de bir ıu komisyonu teşekkül etmiş ve fa
aliyete geçmiştir. Şimdilik au yoUarmm 
tamiriyle iktifa edilecek ve belediyece ih-

das edilecek bir su müdüriyeti marifetiyle 
ltllann idaresi temin edilecektir. Atiyen 
bu sulann demir 1dlnklerden geçirilmesi 
~bir iymar programına ithal edilmiştir. 

ELEKTRİK - Çeltik fabrikasının ik

mal edilen ve şehrin tenvirine kafi derece

de görUlen elektrik santraliyle şehir yakın 

a. tenvir edilecektir. Plinlar Simens şir -
keti tarafından tanzim olunmuş ve beledi

ye Sumer Bankla mtlzakereye girişmiştir. 

ÇOCUK BAHÇELERİ. - Şehrin mü

nasip yerinde yapılan 1 numaralı çocuk 

bahçesinin inşaatı bitmek üzeredir. Bu bah 

çeye gürbüz bir türk çocuğunun heykeli 

dikilecek ve senenin muayyen mevsimlerin 

de çocuk bayramı yapılacaktır. Diğer bah

çelerin de mevkileri tesbit olunmaktad.r. 

lYMAR ANONİM ŞİRKETİ. - Be

lediyemizin teşebbilsiyle elli bin lira ser

mayeli bir İymar Şirketi kurulacaktır. Şir 

ketin mevzuu etrafında geçenlerde görü

gUlmüş ve müessisler taayyün etmiştir. 

Bu şirketin ilk hedefi şehirde 50-60 dük

kanı muhtevi bir hal kurmaktır. Şehir ote

~ gazinosu, sineması halin inşasından 

sonra yapılacaktır. Bu yerler için şimdi-

müterakki ve fakat bütün membaları 

"fertlerin hodgim ellerine geçmiş ve ik. 
tısat teşkilatı bu yüzden çetin muharebe
ler verecek kadar allak bullak olmuş" 
memleketlere karşı bizim haiz olduğumuz 
yegane kar noktası da bu yeniden tanzim 
ıerbestisine malik olmaklığımızdır. 

Biz, bu kuvvetimizi müdrik ve bu yo. 
lun üstündeyiz. Cümhuriyet Hükiımeti 
airaati kuvvetlendirmek, rasyonelleştir

mek ve ziraı mahsulatı kıymetlendirmek 
için elinden gelen tedbirleri alırken diğer 
taraf tan köklü sanayii bizzat kumıağa ça 
lrşıyor. Bu yeni kuruluJUn da muvaffak 
ve muzaffer olması için daha bidayetten 
itibaren yeni ve cezri tedbirler alınması. 
nın lazım geldiğini ve bu yolda mütema
diyen gayret gösterilmesi icap ettiğini bir 
dakika unutacak değiliz. Bugün devlet 
eliyle işlemekte olan s:anayiin pek aıa mu 
nffa.k olmuş bulµnduğunu, hergün inki
pfa mazhar edildiğini "devlet hususi te. 
ıebüslerde muvaffak olamaz" lafının çok 
köhne ve saçma bulunduğuna bir delil o
larak gösterebilmekle beraber dalına daha 
ileri, daima daha iyi ve ucuza gitmenin 
•nayide bizim için bir şiar olduğuna da 
kaniiz. Bilhassa yeni başlıyan ve kurulan 
mnayi şubelerinde buna daha kuruluştan 
itioaren büyük itina göstermekliğimiz la. 
aım geldiğine iman edenlerdeniz. Çünkü 
bizim için ülkü olan yalnız .. sanayi kur
mak" değil, belki bu kurulan aanayii mem 
Jeketin iktısadi yükselişi ve refahında bir 
Amil kılmaktır. Bunun için neler yapma. 
mız lazımdır. Bu hususta düşündüklerimi 
zi ayrı ayrı şubeler için bu sütunlarda 
ayrıca zikredeceğiz. 

M. ŞEVKİ 

den istimlak muamelesi yapılmakta ve ha
zırlıklara devam olunmaktadır. 

ASR1 MEZARLIK. - Şehir haricin
dırdacak ve yerine istimlfik edilmek üzere 
drılacak ve yerine istimlak edilmek üzere 
bulunan fenni modern bir mezarlık kuru
lacaktır. Resmi muamelesi tekemmliJ et
mektedir. 

M. NİHAT 

Hacıbektaş belediyesinin 
faaliyeti 

Fölkischer Beobahter 
Yazı lşleri Müdürlüğü 

Tam ve kuvvetli bir cereyan almış olan 
türk dil ıslahatı, yalnız dil alimlerini de -
ğil her milliyetçiyi aüikadar edecek tarihi 
hir hadisedir ki bunun mana ve şümulii 
Türkiye hudutlarını aşar mahiyettedir. 

Bizim alman dilimiz bize gayet tabii 
HACIBEKTAŞ. - Nahiyemizin Kır- ve seyyal bir dil olarak geliyor. Ancak 

şehir - Ürgüp yolu üzerinde ve kasabamı- her dilin bir milletin hayatında, yaşayış 
zın yanındaki yolda cskidenberi bir yokuş tarz ve tarihinde aynası olduğunu görü -
bulunmakta idi. Aynı zamanda yokuşun yoruz .. 

aşağısında da bir dere vardır. Yokuşun dik Milliyetçi Türkiye dilin ehemmiyetini 
ve taşlık oluşu buradan geçen nakil vası- takdir etti. Genç bir türk diyor ki, bir mil
t<ılannı müşkülata düşiirür ve bilhassa lc·tin en mühim mülkü onun dilidir. Ordu
hayvan ile çekilen vasıtaların hayvanlan ~unu kaybeden bir millet tehlikededir. ts
çok eziyet çekerdi. Bu yokuşun verdiği tiklalini kaybeden bir millet müthiş bir 
eziyeti göz önüne alan belediye dereye· fıalakete uğramıştır. Fakat dilini kaybeden 
bir köprü yaptırmak ve yokuşu mümkün bir millet mahvolmuş sayılır. 
olduğu kadar düzelterek bu yolu rnlah et T"' k U l Alt d"ll · . • . . . ur çe ra - ay ı erme mensup 
mcği kararlaştırmış ve bunun ıçın bin ık~ d 

0 
A 'd ş k t h k 

. . .. . . .. ve vatanı a rta sya ır. ar a a a -
yu7 lıra sarfederek yolu duzlemıştır. Kop· k"' kl b"' .. k · 1 d · t' h um etme e uyu ıs am me enıye ı a-
rünün yapılması hususunda halkın maddi 

1
• d t" 

11 
· ·ı 

ıtasını mey ana ge ıren osman ı arın ıstı a 
yardımı da dokunmuştur. Llizım olan taş. lı .. k'" T .. k' 'd b'lh ı t 

·ı 'tı.r.un u ur ıye e ve ı assa s an· 
kireç, kereste ve buna benzer malzemr b l'da, .. k d hl· b' d"l d - d . . . . u tur ce en ma ut ır ı ogur u. 
hnlk tarafından temı nedılmıştir. Ed" 1 d"l' - 1 f · • k dd k"ta . . . .. .. ıp er ı ı o an ansı ve mu a es ı p-

Beledıye kasabanın bu derdını gorduk· 1 d'l' 
1 

anı t•· k · · . . . . . . . ar ı ı o an arapça, osm ı ur çesını ve 
ter. sonra ılcincı bır ihtıyact olan un fabn- r·ı 1 •. k b' k t t t~k 

ı o OJl ır or es rayı yara an u enmez 
kasını da yapmağa karar vermiştir. Bu d'l bal ld ı B ··k k d d 

ı mem an o u ar. uyu se per e en 
fabrikanın da yakında kasabamızı §enlen- .. h lk b b" d" ses veren, guç ve a a ya ancı ır §ey ı 
direceğini şüphesiz addediyoruz. Halkımız . . . . .. 
K ı. • H bckt · · d 1 Osmanlı devletı yıkıldı. Mıllıyetçı Tur-
ıqc;ı.ır - acı a~ so9Ctlının e yapı -

b lıkl bekl~ kt d' kiye doğdu ve halka giden kendi yolunu 
masını sa ırsız a eme e ır. 

Samsunda sağlık işleri 

üzerin de yapılan faaliyet 
Samsun muhabirimizden - Vilayetin 

srığhk işleri hakkında bilgilerine müraca. 
at ettiğim, vilayet sıhhat ve içtimai mua
venet müdürü Saffet Bey bana şu maJU 
matı verdi-

bııldu. 

Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, 

ilk türk tarih kongresinden az sonra 

11 temmuz 1932 de güzide mesai arkadaş 

l.m:ıa Ankara'daki köşkünde: Dil mesele

sini düşünmek zamanı gelmiştir. Ne dersi 

niz? dedi. Daha önce, Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti kuruldu ve aynı gece, Gazi Mus
tt\fa Kemal dahiyane inisiyatifi bugün ar
tık içtimai ve siyasi ehemmiyeti tebarüz 
etmiş bulunan ve türk milletine medeni 
dilini verecek olan i~lerin ana hatlarını 

çizdi. 

ALMANY A'DA Y ACLI TOHUM Zl
RAA TlNlN lNKtŞAFI. 

Hamburg fahri konsolosluğundan aldı
ğımız malumata göre alman hükumeti Al
manya'da ~ağlı tohum ziraatinin inkişafı -
na matuf tedbirlerin tatbikine devam et
mek için lazım gelen vesaiti temin etmiştir. 
Buna göre keten tohumu ile şalgam ve pan 
car tohumu yetiştirenlere, 1935 de alacak
ları mahsuller için bu sene verilmekte olan 
aynı fiatlar, yani keten tohumunun beher 
kentaline 24 mark ve şalğam ile pancar to 
burnunun beher kentaline 30 mark verile
cektir. Elde ettikleri mahsulü kendi ihti -
y<.1çları için gündelikle harman yaptıran 

keten, şalgam ve pancar tohumu müstah 
silleri de 1935 yılında dahi bu sene yapıl -
makta olan yardımlardan istifade edecek -
terdir. 

1935 mahsulü yağlı tohum fiatlarının 

bu suretle tahtı temine alınmasından, Al -
manya da yağlı tohum ziraatinin daha ziya 
de tevsii ve bu suretle alman hükumetinin 
memleket dahilinde yağ ve yemlik hubu -
bat istihsalinin inkişaf ve terakkisi uğrun
daki gayretlerine yardrmı dokunması bek
lenmektedir. 

Almanya'da yağlı toh_um ziraatinin in

kişafından bir çok memleketler arasında 

Türkiye'nin de müteessir olacağı şüphesiz 

dir. Almanya'ya mühim miktarda keten 

Amerika' da 
iktısadi vaziyet 

===:::ıı 

Londra'cla çıkan Tbe Economist mec
muası ı\merik.ı n n iktısadi vartyetine da
ir neşrettiği bir makal~e fU mütalealan 
serdediyor: 

Amerika'da iktısadi faaliyet bati ol _ 
makta beraber vazıh surette bir salah gös 
teriyordu. Bilhassa ki::ıunuevel 1933 ile 
haziran 1934 arasında müşahede edilen fa 
aliyet, umumi bir kalkınmaya phit oldu 
ğumuzu ispat ediyordu. Bugünkü gerile
me bu sebepten dolayı daha ehemmiyetli 
ve hatta daha vahimdir. 

Bu vaziyeti iyzah etmek güç değildir. 
Birleşik Amerika'nın garbında ve daha 
diğer yerlerinde hüküm süren ve adeta 
fir felaket halini alan kuraklık hububat 

Muhtelif senelerde memleketimizden 

AJmanya'ya ihraç olunan keten tohumu 

aşağıda gösterilmiştir: 

1933 
1932 

36.089 
16.46.5 

416 
275 

1931 11.423 341 
1930 8.235 335 
1929 7.216 207 

MACARISTAN'IN BfRALIK 
ARPA iHRACATI 

Hariçten vukuhulan taleplerin son 2&• 

manda artması üzerine biralık arpa fiatla• 

rı, Buda peşte, 14 Pengöden 16,5 hatta 17 
pengöye yükselmiştir. İyi cins mallar için 

en ziyade Hollanda, İtalya ve İsviçre'deO 

talep vardır. Romanya Lehistan v~ Almatı 

ya'da mahsul az olduğu halde Macaristan 

ın bu seneki biralık arpa mahsulü kalite 

iytibariyle fevkalade iyidir. Bilhassa Ame· 

rika hesabına mühim siparişler alınmakta" 
dır. 

Macaristan dış ticaret Ofisi harice yal 

nız en iyi cins mal gönderilmesini temin 

için biralık arpa ihracatinm sıkı bir kont'" 

rola tabi tutulmasına karar vermiştir. fh • 
raç edilecek arpaların nümuneleri dış tica• 

ret ofisine tevdi edileceği gibi sevkoluna• 

cak partilerin evsafı da sevk istasyonların• 

da ayrıca muayene edilecektir. 

A VUSTURY A'DA KURU SEBZE 

FlATLARI YOKSEUYOR. 
Bir çok memleketlerde kuru sebze mab 

sul vaziyetinin gayri müsait gitmesindeıı 

dolayı, bezelye, fasulye ve mercimek fi• 

atları mühim surette yükselmi~tir. 

YUNANlSTAN'DA TOTON 
VAZiYETi. 

Hambros bankasının 17 ağustos tarilı 

lt raporuna nazaran yaz aylarında mutat 

olan durgunluğa rağmen haziran zarfıl1"' 

daki muamele şayanı memnuniycttit• 

1933 - 34 mahsulünün 39,210,811 okk8 

- Vilayetin sağlık işleri, geçen ve 
rvelki senelere bakarak bu yıl daha düz. 
gün, daha nomıaldir. Geçen sene Bafra
da çıkan ve bizi esaslı bir mücadeleye sev 
keden tifo, bu sene ne Bafra'ya ne de 
başka bir mıntakaya girmeğe muvaffak 
oltımamıştır. Gerçi tek tük kara humma 
musaplarına rastlanmakta ise de yapılan 
çok şiddetli tedbirlerle bunlan olduğu 

yerde boğmağa muvaffak olmaktayız. Hav 
za ve köylerinde bir müddettcnberi devam 
eden boğm;..ca öksürüğü de had devresi ıi 

fintlarının yükselmesine sebep olmuş ve 
Alimlerden mürekkep bir heyet türk buna mukabil çiftçi sınıfının geliri teza- tedir. 

Yeni mahsule gelince, mayıs ve hazi• yüt etmemiştir. Bilakis bir çok kimseler 

Şefin karar ve azmiyle istikametini alan 
bu hareket iki gayeye doğru gidiyor. Bi.in 
dsi dili temizlemek, diğeri mahlut dili mil 
li dile çevirmektir. 

tarihini tetkik ederken Dil Tetkik Cemi-

olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktar• 

dan 26,929,315 okkası mayıs nihayetinde 

satılmış bulunmakta idi. Fiatlar umuıni• 

yetle şayanı memnuniyettir. Yerli tütürı 

istihlfıkinin de iyi olduğu haber verilmek 

yeti de matbuat vasıtasiyle işlerini bütün dilenme vaziyetine düşmüştür. Milletin ran zarfındaki hava şeraiti birçok ycrı~· 

-atlatmı~. tesir ve şümulü azalmıştır. 'nemleket halkına yaydı ve esaslarını on- bir kısmının iştira kudretinin bu suretle de müsait surette cereyan etmiş ve ku\1"' 

Frengi mücadeleıdne vilayetin her ya· dan almağa başladı. Bugüne kadar kulla

nındaki sıhhi teşkilatımızla hararetli ve m!an arapça ve farsça tabirlerin listeleri 

mahvolması memleketin diğer kısımları 

üzerinde de tesir icra etti. 
vetli yağmurların faydası doltunmu~tıır. 

Maamafih bazı mıntaka
0

larda ve bilhass• 
Sanayide de türlü türlü müşkülat var Selanik civarında tütün tar1alaT". doludaıl esaslı bir surette devam etmekteyiz. Ve

kaletten muntazaman gelen ilaçlar, Çar -

şamba'daki frengi teşkilatımız, kazalarda 

~azetelerle neşir ve münakaşa edildi. Bi

linmiyen fakat pek kıymetli olan halk ede 

biyatmın hazinesi birdenbire büyük bir 

dır. Büyük grevlerin nihayet bulmuş ol 
malarına rağmen amele ihtilaflarının bit
tiğine hükmedilemez. Amerika patronları 

mutazarrır olmuştur. Tesalya civar 1dıl 

kuraklık ve haziran iptidasındaki sıca~ 
ki hükumet doktorlarımız ve merkezdeki rhemmiyet kazandı. Anadolu halkının yay nın ekseriyeti amele sindikalarmı tanıma rüzgarlar ekime zarar vermiştir. 

zühreviye hastanemiz tarafından dikkatli la lehçeleri, bu ana kadar t:esbit edilmemiş 

bir intizamla tatbik edilmektedir. Merkez türkü ve vecizelerinin tetkiki, halk hikaye 

de ve mülhakatta (devri sirayeti maraz) terinin basılıp neşredilmesi Anadolu'da 
halinde olanlarını zühreviye hastanesine zengin folklor hazinesini meydana 
yatırmaktayız. Çarşamba'daikleri de, ora- çrkardı. Bu suretle dil ile beraber yurt duy 
daki mücadele teşkilatı bu mecburiyet aı
trna koymaktadırlar. 

makta hala ısrar ediyorlar. 
Mali kalkınma birliğinin hususi mües

se~elere ikraz ettiği meblağların iadesi sa 

ROMANYA'DA MEYVACILIK VS 
MEYVA iHRACATI. 

y<'sinde hükumet bütçe açığını tenzile mu Bükreş'ten bildirildiğine göre Roınat" 
vaffak olmuştur ki bu, memleketin yeni- ya devlet demiryolları idaresi mey~• 
den kuvvet bulduğuna delalet eder. Fakat nakliyat ücretlerini yüzde 3r; nisbctind• 

hiikumete iade edilen bu paralar mübaya- tenzile karaı vermiştir. Bı nc)an ma::td' 

Umumi hıfzıssıhha kaidelerine çok dik 
kat etmekteyiz •. Her ay muntazaman top
lanan vilayet hıfzıssıhha meclisi çok esas 
h işler üzerinde meşgul olmakta ve veri-

len kararlar büyük bir dikkat ve iytina ile 
tatbik olunmaktadır. Bütün esnafın ve 
işçilerin sağlık işleri daimi mhrakabemiz 
altında tatbik edilmektedir. Bu sene Baf-
ra'da, Çarşamba'da, Havza'da birer fenni 
mezbaha yapılacaktır. Mahalli belediyele 
d mezbahaları, Vekaletin gönderdiği pro
jeler dairesinde yaptıracaklardır. Evelce 
Utdik'te başlanmış olan mezbaha bitmiş
tir. Havza'daki ve Hilyas'taki kaplıcaların 
fıhhat kaidelerine uygun bir ,ekle girme
<> ine çalışmaktayız. 

Merkezde ve mülhakatta ne kadar ser
best doktor, eczacı, ebe varsa hepsi tescil 
edilmiştir. Tıbbi ceza satan dükkanlarda 
araştırmafa:r yaparak bulduğumuz ilaçları 
milsadere etmekte ve sahiplerini de mah
kemeye vermekteyiz. Bazı köylerde ruh • 
satsıı: sünnetçilik ve hekimlik yapan bir 
iki kişiyi de yakalattık. Devletin sağlık 
işlerine verdiği ehemmiyetin esasını hal
~a tamamiyle anlatmağa ve bu işleri an -
cak ruhsatlı hekimlerin yapabileceği ka
naatini kökleştinMğe çal~ıyoruz. 

Z. O. F. 

gusu da gençleştirdi ve kuvvetlendirdi. 

..,.. .. \: dili tetkikinin ikinci gayesi de, cıta ve işsizliği azaltmağa matuf işlere tah- 1 
t z•raat nezareti i~ n. cyvacıhğın i'erıcme• 

ııis edilememiş oluyor. ster Borsa mua Avrupa ve Asya dil aileleri arasında türk b ~ıı• 
mt'latını tahdit eden yeni kanunlar, ister ve meyva ih. :.catının arttırıtm;ırı u 

dilinin mevkiini ispat etmektir. 

Türk dilinin diğer dil grupları üzerin

tldd ~rlhi büyük t~irleri ispat ve Hitit 

dilinin türkçede doğduğu tevsik edi . 

terek yunanilere takaddüm eden devirler -

de Akdeniz Medeniyetinin banisi olmakla 

tarihi şeref lehlerine kaydediliyor. Büyük 

Vall-Street'in aldığı menfi vaziyet yüzlin aunda -etraflı bir program hazırlanmı\'tı• 
1en olsun şurası muhakkaktır ki sermaye Nezaret müsteşarı Romanya meyvalat4 

oiyasasında mutlak bir durgunluk vardır. nın ihracı için ehemmiyetli olabilcc:e" 

Meclisin inşaatı teşvike medar olacak ka bilcümle dış piyasaları ziyaret ve tetkil 
nunlar kabul etmesine rağmen inşaat sa- _,.

1 
etmeg· e memur edilmic:tir. Bu propaga.ı• h:tsmda da faaliyet asgari hadde düşmü~ :ı 

tür . da seyahatinden Romanya meyva ibra~ 
M .Ruzvelt Vaşington'a avdet ettiği za tı için çok hayırlı neticeler beklcrunekt'lf 

bir tarihi mazi, haldeki şanlı istiklalin ma- b' · ı ~ 
man işte böyle müşkül ır vazıyet e çarpı- :Jir ~.imdiye kadar meyva ihracatında 

nevi temeli olacaktır. ŞRcaktır. Denilebilir ki Amerika reisicüm ku bulap ihmal ve dikkatsızlık yUzUnde 
huru şimdilik, takip edeceği yolu aramak 

Osmanlıcayı adamakıllı öğrenebilmek l? meşguldür. - hariçter. gelen şikayetlerin önüne gt 

için üç dile ve üç gramere ihtiyaç vardı. Bugünkü menfi şeraiti iyzah etmek mek için bu seneki ihracat mevaimind~ 
1 

Bugün bir taraftan arapça yerine türkçe için daha bazı sebepler ileri sürülmekte - kı bir kontrol tesisine karar verilınift'j 
harfler kullanılırken diğer taraftan da türk dir. Bazıları, 1933 siyasetinin devamın - (Eildiens' 

dan ileri geldiğini, diğerleri Nev Deal'in "0~ 
dili sadeleştirilerek devlet içinde yabancı- lTALYA DUT A~CI iTHAL EDh _..4 

zayıflamasından hasıl olduğunu söylüyor l ly"'I 
hklara saik olan manevi Çin seddi de dev- laı. Enflasyon taraftarları da doların ye- Milanodan bildirildiğine göre . t~deıi 
rilmiş oluyor. (Dil ıslahatı sayesinde al - niden kıymetten düşürüleceğini bildiri . ziraat nezareti Japonya'dan ve çın 
ruanlar, dili öğrenmekle milletin kendini yorlar. Federal Rezerve teşkilatının milli tecrübe için muhtelif cins dut ağacı ge ~ 
öğrenmek yolu ve dolayısile yeni Türkiye leştirilmesi ve merkezileştirilmesi hakkın tirmiçtir. Şimdiye kadar yapılan tecrUb .1 
ile tam bir anlaşma imkanı da kolaylaşmış da yarı resmi muhitlerden çıkan bir tasav lerden alınan neticeler gelen ficlanıaııll 

vur, hükfunetin nakit işleri hakkındaki .. ter' 
oluyor.) "Tlaksatları hakkında bir fikir verebilir. mahalli iklime çok eyi alıştığını gos ·&• 

Dil ıslahatının daha başka bir manası da Herhalde M. Ruzvelt'in vakit geçme- miştir. İthal edikn fidanlardan l~al}' 
01 

vardır: Halk birliğinin içtimai ve siy~si den bir karar vermesi ve kararını der1'al ipek böcekçilitinin inkiiahndan ıst 
bağlarını ıaflamlaıtınyor. tatbik etmesi elzemdir. edilecektir 
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Yapılış1. ucuz 

Bir katlı evler, efradı az olan 
aileler için çok muvafık sistem 
dir. İnşası, ısıtılması, temizlenme~~' 
·~miri, tenviri kolaydır. Y'azm gu-

HAKiMiYETi MILLlYF. SAYlfA 

k l 
' 

k d l Ltd, Amerika'da Kolb fabrikaları nıek mecburiyeti vardır. 
Ve 0 Q 9 .1/ Q Z l m 0 e T ll eV er portatif inşaatta iştihar etmişlerdir. Hayatı, meşgale zamanında ci 

1 _Bir katlı, "böngalov,, denilen evler, Netice: Diğer inşaata nazaran diyetle, serbest günlerde de fanta 
2 - Portatif evler, (a) müteharrik evler, (b) yarı müteharrik evler mukayese kabul etmez derecede u- şekillerde görmek ve yaşamak, VÜ• 

cuza malolması bu cins evlerin gö - cudun bütlin mesamatiyle havayİ, 
lazımdır. Soğuk havalarda dışarda tedir. Aşağıdaki resimde bir katlı ze çarpan başlıca vasfmc ~eder. ıUn.,i, danizi, kumu, dimağa v 
oturabilmek için bir saçak altı ter- portatif evi görmekteyiz. Bu evin 3 Malzeme, ke
tip edilmiştir. Bu suretle bahçenin yatak odası, antresi, misafir kabul reste tabii suret 
taravetini, muhtelif mevsimlerrı .. odası, mutfak, banyo, kiler ve hala- te kurutulmuş 

lar vardır. ve katran koku-
Portatif evler halihazırda fibr lu hususi "kim· 

veya ahşap kaplama olarak yapıl- yevl ,, sularda 
maktadırlar. Fibr kaplamanın ah- banyo edilmiş
şap kadar sağlam ve yağlı boya, du- tir. 
var kağıdı, alakol ve sulu boya ile Fabrikalar, 
süslenmeğe kabiliyetli olduğu, sı- müşterilere muh 
cak, soğuk, yağmur, kar, riizgar ve telif ev tiplerin· 
rutubete karşı mukavemetli bulun- den vücuda geti 
duğu tecrübe edilmiştir. rilmiş bir mahal 

r 

Y srr miltehsrrik deniz kensrr evcik Teri. İngiltere'de portatif evler, şehir le gezdirirler. 
dışı evleri meyanında tetkik edile- Burada tip intihabı hususunda vücuda maletmek suretiyle ~ vlf 
bilir. İngiliz fabrikaları tamben müşkülat çekilmez. Tereddüde dil· duymak ve bu yüzden memleket s~ 
yarım asırdanberi portatif ev yap- şülmez. Müşteri istediği tadilatı nayiinin büyük kütlelerine iş bul
maktadırlar. Fabrikaların işi yalnız not ettirir. Arzu ederse iymalatı da mak vatandaşlar için doğru ve 1ü • 
portatif evlere münhasır değildir, görür. ııumlu bir harekettir. 
portatif pansiyonlar, kulüpler, ens- A - Müteharrik evler Yakında Türk "Bungalow,, lan-
titüler, otomo- nı Ankara bahçeli evler yapı koop«t-
bil garajları, ratifinin kuracağı intizanndayız. 
bahçe gölgelik _ Türk portatif evleri ve türk ma· 
leri, çiçeklikler, · rangozlarmm eserleri de gözden u-

Bir katlı to "Böngaloo,, 
ltaranhk odalar, z.ak kalmıyacafı ümidindeyiz. 
"Şambr nuvar " 
deniz hamamla
rı, muhtelif kü· 
mesler ve daha 
bunlara benzer 
küçük mesken
ler yapmaktadrr 
lar. 

neşten, kışın temiz havadan istifa- anı. bulunmuş, ziya ve sıhhatl~ d~
deye elverişli, içerisinde ve dışarı - hı hır ev vücuda getirilmiş ve ıçerı
sında aile eğlenceleri tertibine mü- sinin her mevsimde aydınlığı ve ra
saittir. Resimde gördüğünüz "Bön- hatlığı temin edilmiş ve dıştan gö- D 

a 
Bir katlı nin --

JITOjtsi 

galov,, "bir katlı ev,, geniş arsalar 
üzerinde, açıklık yerlerde yapılmak 
üzere tersim edilmiştir. Mümkün 
olduö-u kadar iktısadi ve rahat ol· 

b 

ması · nazan dikkatte tutulmuş, ce -
nuba karşı köşelendirmek suretiyle 
cenup rüzgarlarının eve temas etme 
si çareleri bulunmuş, odaların eb'a
dı büyük tutulmuş, ziyanın içeriye 
serbestçe girmesi temin edilmiş, o
turma odasının eb'adı hassaten son 
haddini bulmuştur. 

Bir tarafa üç yatak odası, diğer 
tarafa mutfak ve banyo yerleştiril
miş, hol ve oturma odası binanın or 
tasma alınmıştır. 

Şimal ciheti, şimal rüzgarlarının 
temas ederek geçmesine müsait bir 
şekle kor-muştur. 

Bir bina yapılırken içinde otura
cakların sıhhat ve neşesini artıra
cak o!an hava cereyanlarınm iyi dil· 
şUnülmüc::. ve tanzim edilmiş olması 
1ışardan~ ve iı;erden seyir etmek im-

rünüşünün yann olduğu kadar kışın 
da güzel olması düşünülmüştür. 

Evin taksimatı - Hol 3.35X3.35 
oturma odası ~.01X6,02, mutfak 
3.4X6.02, bir numaralı yatak odast 
~.55X6.02, 2 numaralı yatak odası 
3.35,6X4.87, 3 numaralI yatak odası 
S.48X3.04 (s.m) dir. 

Portatif evler - Portatif ev fab
rikalarının reklamlarına nazaran: 

Fabrikalar 
portatif evleri, kurulmuş, bo -
yanmış, su resisatı yapılmış, 
oturmıya hazır, ve tediye şart 
larında pek çok kolaylıklar 
ile tesli mederler. 

Evlerde kullanılan bütün 
malzemenin "ihtısas,, şehadet 
nameleri vardır. 

o 
-· --

Bir katlı portatif ~o planı İnsanların asırlardanberi içerisinde 
oturduktan ahşap inşaat sistemine 
benzer. Bu evlerde yaşamak tarzı 
çok zevklidir. Ucuz inşa edilir, ça
buk takılıp sökülür, az masrafla nak 
1i kabildir. Taş ve tuğla evlere na
zaran daha çabuk sıcak ve serin O· 

Portatif evler, taş veya tuğla .. İn~ilizler, h~ftanın ~?nunda ve 
temeller üzerine kurulur. Banyo ve munasıp mev~ı!lllerde weckend,, 
mutfak takımları en amelidir, her hafta sonu tatılı yaparlar. Bu ser
odada ocaklar vardır. Mutfakta ye- best günlerde dağlarda veya deniz 
mek sobası bulunur. Dahili ve hari- kenarlarında azade, elem, keder ve 
ri kısımlarda aspes veya ahşap kap- iştigalden uzak yaşamağı çok sever 

Bir katlı portatif ev. 

lur. Müstakil ve her türlü gürültü- lama yerler yağlı boyalı, soğuk su 
lerden azadedir. Dışları sanatkara - ile yıkanacak yerler mat boyalıdır. 
ne içleri konforludur. Evler, bütün teferruatı ile yapı 

Birleşik Amerika hükumetleriyle yapılacak arsaya yakın olan istas
Kanada'da ve İngiltere'de bu tarz- yonlara kadar fabrika tarafından 
da evler çok kullanılmaktadır. Por- bedava nakledilir. 
t;ıtifler bir ve iki katlı inşa edilmek İngiltere'de Browne and Lilly 

ler, bu zevk ve itiyatlarını daha zi
yade uzatabilmek için sabah gidip 
akşam evlerine avdet etmemek ve 
tatil gününü tamamen açıkta geçir
mek üzere otomobillerin arkasına 
şekilde görüldüğü gibi tamamen mü 
teharrir bir ev takarlar. Bu evlerin 
bir veya iki odası vardır. Her odada 
2 yatak bulunur. Eb'at uzunluğu 
4,57, genişliği 2,75, fiatı bir odalıla
rm 85 iki adalıların 145 ingiliz lirası 
dır. 

B- (Yan müteharrir) deniz ke 
narr evcikleri. 

Sahillerde güneş, deniz, kum 
banyoları yapanların müsait zaman 
larda içerisinde yaşadıkları bir ve
ya iki odalı meskenlerdir. Sahilin 
boyunca sarı kumların üzerine mun
tazaman döşenen bu beyaz yuvala
rın denizden ve karadan manzarası 
seyre değer bir tablo teşkil eder. Ya 
zın dalgaların uyuduğu müddet
çe sahilde durmalan mümkün
dür. Kışın, kenardan içeriye naklet-

Ankara Sergi Evimizin bu gtbj 
sanayiin kurulmasında ve yükeelm 
sinde maksada yardnn etmesi UZU• 
larmı ızhar ederiz. 

EKREM SUA'R, 

Almanya'da kapitalinn 
kalkacak mı? 

Berlin'den Taymia gazetesine büdi~ 
yor: Milnih'tekl Naayonal e.osysliıt m.t 
kc.zinin iktnıadi siyaset §Ubesi rt"Jsi Hcı 
Bernhard Köhler Rcrıin de 15 bin ki ide 
fazla bir kalabalık önünde iyrat ettiği bu 
nutukta, Almanya'da kapitalizm'in kalk 
cağını haber vermiştir. 

Hatip, bu nutkunda her ne kadar 6iy~ 
si inkılap bitmişse de Nasyonal t>osyalls 
hareketinin devam etmekte olduğunu, · 
diye kadar yapılan mücadelelerle Marke 
min bertaraf edildiğini ve artık kapltaliz. 
me sıra geldiğini söylemiş ve demlttir kİ 

"Sosyalizm, işçilerin &ruf mücadelel 
rindcn vaz geçmeğe karar verdikleri ~ 
man değil, bu mücadelenin tabiatiyle zai! 
ve gayrimümkün bir hale geldiği 2Bma1'{ 

tahakkuk edebilir. 
Alman milleti kendisinin işçilik kuvv 

tinin tamamına sahip olmadıkça ve iJ · 
ler boşboşuna i~ bulacağız diye bekle~ 
ce milletimizin iktrsadi kararlar vermesi 
ne imkan bulunamazdı. 

Devlet, günün birinde her almana 1 
bulmak hakkını garanti altına almalı v 
bunu tahakkuk ettirmelidir. 

lgte o zaman kapitalizm'in son saati 
çalını§ olacaktır ... 

Ha.kimiyti Milliye'nin romam: 3 

• 
insanlığın 

Tefrika: 84 

bıı-li. 

ği idi. Sanata, düşünceye vuzuh adım verdiği fn:satculu. 
ğa karşı duyduğu inhimak onun bir nevi müdafaası idi: 
Ferral ne büyük itibar müesseseleri, ne maliye müfettişliği 
ve ne de umumi nakit işleri meslekinden yetişmişti. Ferral 
ailesi cümhuriyetin tarihi ile fazla alakası olduğundan onu 
kimse bir borsa simsarı sayamazdı. O, nüfuzu ne kadar ge
niş olursa olsun bir amatör olarak kalıyordu. Dört yamru 
çeviren boşluğu doldurmıyacak kadar mahir olduğundan 
o boşluğu bilakis genişletiyordu. Jisor'un vasi kültürü, mu
hatabmm hizmetine daima amade bulunan zekası, örf ve 
adetlere karşı ihmali, hemen her zaman için kendine has 
olan görüşleri ikisini biribirine çok yaklaştırırdı; Jisor, Fer
ral ile politikadan ancak felsefi bakımdan konuşurdu. Ferral 
zekaya ihtiyacı olduğunu söylerdi ve zeka onu rahatsız et
mediği müddetçe bu doğru idi de ... 

gittikçe fazlalaşan sis içinde halesi adeta birdenbire kaJJ 
boluyordu. 

Amir• Malro 
Not: Evelki günkü ve dünkü telrikalarımız biribirine ka-

11şmı§ olduğundan bu iki parçayı, karilerimizden özür dile
yerek, tekrar dercediyoruz.) 

Bar ağzına kadar dolu idi: karışık zamanlara has hal ... 
Yan açık kapılı balkonda Jisor, sırtına işlenmemiş yünden 
bej rengi bir pelerin atmış, hemen hemen münferit, bir tatlı 
koktel bardağı önünde oturuyordu. Kiyo, her şeyin yolunda 
olduğunu ona telefonla söylemiş ve o da günün dedikodu
larını toplamak üzere oraya gelmişti. 

Ferral etrafın selamları arasında ona doğru yürüdü. Bu 
eelamların manasını biliyor, fakat onlara hiçbir ehemmiyet 
atfetmiyordu. Kiyo'nun da o sırada Şanghay'da olduğunu 
bilmiyordu. Şahıslar hakkında Marsiyal'ı sorguya çekmeği 
aşağılık sayıyor ve sonra, Kiyo'nun rolünde de umumu ala
kadar eden bir mahiyet görmiyordu. 

Çekingen bir tasvipsizlikle ona bakmakta olan bütün bu 
budalalar ihtiyara afyon dolayısiyle bağlı olduğunu sanıyor 
lardı. Yanlıştı bu. 

Vaktiyle Pekin'de, onu zaman zaman gelip ihtiyar Jisor
Un af yon sedirine uzanmağa sevketmiş olan şey çok daha 
kanşık bir zevkti. İlk önce iskandal'dan tat duymak hassa
sı ... Sonra, sadece Konsorsiyom'un reisi kalmayıp kendini 
işine bile üstün sanmak tesellisi ile ondan ayn olmak iste -

Etrafına baktı: o otururken hemen bütün gözler başka 
yana çevrildi. Bu akşam, aşçı kadınla çekinmeden ev
lenebilirdi, ancak bu kalabalığın ona saygı gösterdiğini 
görmüş olmak için ... bütün bu aptalların kendi hareketlerini 
muhakeme etmekte olmalan onu kızdırıyordu. Onlan ne ka· 
dar az görürse o kadar eyi olacağım düşünerek tarasaya çı
kıp bahçeye kar,1ı içki içmeği Jisor'a teklif etti. Havanın se
rinliğine rağmen boy'lar oraya birkaç masa yerleştirmiş· 
terdi. 

jisor'a, mukaddimeye lüzum görmeden sordu: 
- Canlı bir mahluku tanımak kabil olduğunu sanır mı-

sınız? 

Masanın üzerinde küçük bir elektrik lambası vardı ki 

Jisor muhatabına baktı. "Eğer istediğini 
olsaydı böyle psikolojiye baş vurmazdı.\t 

- Bir kadın mı? dedi. 
- Kadın veya erkek, ikisi de bir. 
- Bir kadının mahiyetini tayinle uğraşan düşüncede d -

ima şehevi bir şey vardır ... Bir kadını tanımak istemek, h 
men her vakit, ona sahip olmak veya ondan intikam a 
gibi bir şey değil midir? ... 

Komşu masalardan birinde genç bir bar kızı ötekine ı 
le diyordu. "Ben bunu kolay kolay yutmam. Bak sana 
liyeyim: o kadın benim köpeğimi kıskanıyor.,, 

Jisor da sözüne şöyle devam ediyordu: 

- Sanının ki zekaya müracaat şunu telafi içinaır: mr ml 
sam tanımak menfi bir duygudur: müspet duygu ise reali 
dir, sevdiğine karşı daima yabancı olmanın verdiği yür 
sıkıntısıdır. 

- İnsan hiç sevebilir mi? 

- Bu yürek sıkıntısını zamanın giderdiği görülmüştü~ 
yalnız zamanın ... Bir insanı tanımak kabil değildir, faka 
onu tanımadığını hissetmekten geri kalındığı da vakid' 
Zeka ile tannnak istemek zamana ehemmiyet vermeme 
kalkışmanın bir şeklidir ... 

-Zekanın vazifesi eşya~ mühimsememek değildir. 
Jisor ona bir daha baktı: 

(Sonu .ar) 



SAYJFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

ıM. M. V. Satın A•ma Komisyonu ilanları 1 1 
Deniz lisesi müdürlüğünden: 

Mektebimize (108) lira ücretli bir İtalyanca muallimi 
almacakur. 

Miktan Cinsi kıt ası ihale saati 
242.955 Un Vize 15 Kapalı zarf 

193.888 Un Pınarhisar 15 ., u 

46.841 Sığır eti Vize 15 ,, n 

46.619 
" " 

Pınarhisar 15 
" 

,, 
724.013 Odun Vize 15 ,, ,, 
555.809 Odun Pınarhisar 15 

" " 
Yukarda miktar. cins kıta ve ihale saatleri yazılı erzak 

ve yakacak maddeleri kapah zarfla münakasaya konulmuş
tur. Sartnamesini f!Örmek istivenlerin her gün ve mi.inaka
saya istirak edeceklerin teklif ve teminatlariyle Vize'de as· 
keri satın alma komisvonuna müracaattan. (2142) 7-3514 

Cinsi Miktarı İhale tarihi Giinü saati 
Yulaf 160 ton 18-9-934 sah 14,5 
Un 318 ton 18-9-934 salı 15 

Tuvenan kömürü 296 ton 18-9-934 sah 15,5 
Beyaz peynir 16360 kilo 18-9-934 sah 16 
Yukarda yazrlr dört kalem erzak ve mahrukat hi.7.alarm

da yazdı glin ve saatlerde kapalı zarfla satın alınacaktır. Ta
lipler evsaf ve şartnamesini görmek fü:ere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya istirak edeceklerin o gün ve saatinden 
evet teklif ve teminatlariyle İstanbul kumandanlığı satın 
alma komisyonuna müracaatları. (2328) 8--3755 

İLAN İLAN 
Samsun garnizonunda bulu Birinci fırka kıtaları hay 

Madde 1 - Mutlaka Üniversitede bilimtihan ehliyetna
meyi haiz veya Maarifte müseccel İtalyanca muallimi ola· 
caktır. 

Madde 2 - İstekli bulunanlardan hiç kir yerde vazifedar 
'.:>lmrvanlar tercih edilecektir. 

Madde 3 - Arzu edenlerin nihayet 5 eylUl 934 tarihine 
kadar Heybeliada'da bulunan mektebimize müracaattan. 

(4872) 7~3473 

Nafıa Vekalet~nden: 
Çankaya - Riyaseti Cümhur ikametgahı yolları ile Or

man Ciftliği Marmara havuzu civan yollan Hakimiyeti Mil
liye meydanı ve Yenişehir'de Nafıa Vekaleti binası önünden 
geçecek yolda yapılacak (49.716.00) lira keşif bedelli tesvi • 
ve bordür şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı zarf 
usuliyle 25-8-934 ten 15-9-934 tarihine kadar yirmi bir gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa Ankara'da 
Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında 15-9-934 cumartesi 
'Yünü saat 15 te yapılacaktır. Münakasaya iştirak için veril -
n;esi lazım gelen teminat (3728-20) liradır. Münakasaya iş
tırak etmek istiyenlerin teklif mektubunu şartnamede yazılı 
'lldu~u veçhite hazırlıvarak münakasa tarihinden evet mü
nakasa komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veva bu saatten 
evet vasıl olmak sartiyle göndermeleri lazımdır. 

Bu işe ait sartname ve mütemmimi olan evrakı istiyen-
1 er 250 kurus mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden satın alabilirler. (2124) 7-3541 

nan ve bulunacak olan kıtala- vanat ihtiyacı icin (341) ton 
nn ihtivacı olan (360,000) ki- ~aman kapalı zarfla münaka 
lo ekmeklik un kapalı zarfla sava konmustur. İhalesi 8.9 
münakasava konmustur. İha· 1934 persembe günü saat 15 
lesi 9-9-934 pazar günil saat tedir. Taliplerin sartnamesini Adana beledı·ye rı·yasetı·nden 
14 tedir. Taliplerin şeraitini ctörmek üzere hergün ve mil · 
ö~renmek üzere her gün ve nakasava iştirak edeceklerin 
münakasaya iştirak edecekle· 1e o g-iin ve vaktinde teminat· 
rin teklif ve teminatlarivlf" fariyle ve teklifnameleriyle 
Samsunda Fırka satın alma tstanbulda birinci fırka satın 
komisyonuna miinaaksa gilnü Jlma komisyonuna müracaat 
saatinden evel müracaattan. lan. (2140) 7-3516 

1 - Adanada yaptırılacak Gazi heykeli kaide inşaatı 
(14000) on dört bin lira muhammen bedel üzerinden pazar
lıkla talibine ihale olunacaktır. 

2 - Bu işe ait proje resimleri ile mukavelename sureti 
ve şartnameler Adana belediyesi, Ankara ve İstanbul nafıa 
başmühendisliklerinden beş lira mukabilinde alınabilir. (2141) 7-3515 

İLAN İLAN 
Ordu ihtiv~ı-t icin alınacak 

3 - Bu in$aatı yapmak istiyenlerin nümunesi veçhile 
tanzim edecekleri teklif mektuplannr teklif edecekleri bede 
tin yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatı ile yu Demirköy ve civarmdaki krtala- -,lan 800 ita 1000 adet teferru

nn ihtiyatı olan (90000) kilo u(rr ~tiı nortatif cadrr kapalı zarf 
eti ve (275000) kilo un .kapalı zarf ta münaÇasava konmu~tur. t. 
asnlivle münakasaya konma,tur. 'ıale~i 5-9-934 carı::amha P-Ünü 

ihalesi 19.9.1934 giinii saat 14 ~aat 15 te vanrl~cı:lktrr. T::ılin
de yapılacaktır. Taliplerin ,artna • 'erin sartnamesini P'Örmek ü-
111eıini gönnek üzere hergün ve mü- -.:ere her J?iin ve münakas~v:ı 
nakuayı i,tirak edeceklerin de mii· :~tiralC eaeceklerin mezkOr 
nakasa gijnü saatinden evel teklif ve ~ün ve saatinden evel teklif 
temioatlarile Demirköy askeri satın "le teminat mektuplarının 
alma komisyonu riyasetine müra - nakbuz mukabilinöe komis-

karda yazılı nafıa başmühendisliklerinden bu iş için alacak
lan fenni ehliyet vesiykası ile birlikte 10 eylUl 934 akşamı
na kadar Adana belediyesine g·öndermeleri ilan olunur. 

(2316) 8--3741 

caatları. (2273) 7-3671 vona tevdi eylemeleri. (2048) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğün -
den: 

İLAN 7-3411 
Midyattaki kıtaların ihtiya- tLAN. 

er olan 70 bin kilo sığır eti ka- 8500 adet Velense ordu ih-
pah zarf usulile 600 bin kilo o-1 tiyacr için 1 t:apah zarf usuliy
dun 220 bin kilo saman, 1500 le mühavaa edilecektir. İhale
kiJo süt, 2500 kilo yoğurt, 4000 si 10-9-934 pazar günü saat 
kilo koyun eti aleni münakasa 11 dedir. Taliplerin evsaf ve 
ile satın alınacaktır. İhalesi sartname He nümunevi gör-
15-9-934 10 dadır. Taliplerin melC füı:ere her gün öğleden 
şartnamesini görmek üzere sonra M. M. V. satın alma ko
her gün ve münakasaya işti - misyonuna miiraca~t1 "!!rı ve 

Ankara merkez hıfzıssrhha müessesesi çiçek aşı şubesi 
icin aleni münakasa ile alınacak olan 250 Dana, 40 Malak, 
30 Merkep 6 eylUl 1934 perşembe günü saat 10,30 da Umum 
Müdürlük masraf komisyonuna müracaatları ilan edilmiş 
ise de şimdilik yalnız 200 Dana alınacağı malUm olmak Ü7.e-
re tashihen ilan olunur. (2283) 7-3681 

rak edeceklerin de münakasa münakasaya iştirak edecekte- mek üzere her gün ve müna
günü saatinden evel teklif ve rin ele teminat ve teklif mek- kasaya iştirak edebilmeleri 
teminatlariyle Gercüşte satın tunta:ını vaktinden evet mez- için münakasa günü saatin
alma komisyonuna müracaat- kur lC lmisvon reisliğine ver- den evel teklif ve teminatla-
lart. (2302) 7-3688 meleri. (2030) 7-3377 riyle Samsun'da Askeri satm-

minatlariyle Çorlu'da Kolor
du satmalma komisyonuna 
müracaatları. (2341) 7-3767 

İLAN 

ILAN İLAN alma komisyonuna rnüracaat-
Burnovadaki k1taat havva - lan. (2342) 8--3766 

İstanbul kumandanlığına 
bağlı kıtalar ve müesseseler 
için 400,000 kilo kapalı zarfla Askeri sanat mektepleri 

saracive malzemesi ihtiyacı 
olan 93 kalem malzeme 5 ey-
101 934 carşamba günü saat 
16 elan 17 ve kadar pazarhkla 
satın alınacaktır. Talip olan
lar şartnameyi görmek üzere 
Kınkkale'de sanat mekteple· 
ri satın alma komisyonuna ve 
münakasava iştirak edecekle
rin de teminatlarivle münaka 
sa gün ve saatinde mezkur 
mektepte hazır bulunmalan. 

(2180) 7-3559 

fLAN 
Hava kıtalarr için Eskişe • 

hir Tlyvare Garnizonu ve 
meydan tenviratı kapalı zarf 
ile münakasaya konmuştur. 
Şartname. plan ve projelerini 
görmek istivenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasava 
iştirak edeceklerin 15-9-934 
cumartesi günü saat 10,30 da 
teminatlarivle birlikte M. M. 
V. Satın alm~ komisyonuna 
müracaatları. (2 ı 11) 7-3481 

İLAN 
Hava kıtaatı için (950) a

det p~l .. ska takımı pazarlıkla 
satın almacaktır. Sartnamesi
ni görmek istiye'nlerin her 
gün öP.leden sonra ve pazarlı
ğına gireceklerin 15-9-934 cu· 
martesi P-ünü saat 10,5 ta te
mi::ı.tl~rivle birlikte M. M. V. 
SA. AT. T{Q. na miirac-::ı ... t-tan 

(23 6) 8--3763 

natı icin (29R 000) kilo kuru İLAN 
t')t l{apah zarfh mtinakasava Hava kıtaatı için 2000 adet 
konmustur. fhalesi 5-9-934 kilim pazarlıkla satın alına
~ar~amba g-iinü saat 10 da va· caktır. Sartname ve nümune
r>tlacaktır. Sartname~ini gör- sini görmek istiyenlerin her 
11ek üzere her e:ün f stanbnl gün öğleden sonra ve pazarlr
Leva7.ım amirli~i ve Ankara'· ~ına gireceklerin 12-9-934 çar 
'ia M. M. V. satın alma komis samba günü saat 10,5 ta temi
~·onlanna ve münakasaya isti natlariyle birlikte M. M. V. 
"'ak icin de vakti muavvenin · SA. AL. KO. na müracaatları. 
ie teklif ve teminatlariyle (2348) 8--3762 
Burnovada askeri satın alma 
1.tomisvnnuna müracaattan. f LAN 

(2064) 7-3421 (2000) adet efrat binek eye-

münakasaya konulan yulaf 
ilanının ilan müddeti kanuni 
müddetini doldurmamrs oldu
ğundan ihalesi 5-9-934 saat 
15 şe talik olunmuştur. Talip
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de münakasa gü -
nü saatinden evet teklif ve te
minatlariyle İstanbul Fındık
lı'da satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2343) 8-3765 

iLAN. 
fLA N. ri ordu ihtiyacı i~in mübayaa 

Beytüsşebapta bulunan kı - edilmek üzere kapalı zarf u- İzmir Reşadiye'de inis iske-
talann ihtivacr olan (20.000) sulivle münakasaya konmuş- lesi inşaatı kapalı zarfl~ yap
kilo sığır eti (1000) kilo sirke tur. İhalesi 15-9-934 cumartesi tırılacaktır. Şartnamesini gör
(1000)' Pt~:nıez milnakasa ite <?;ünü saat 11 dedir. Taliplerin mek istiyenlerin her gün mü
c;atın ahnacakttr. İhalesi 6. 9. '!vsaf ve şartnamesiyle nümu- nakasasma iştirak edecekle
Q34 car'"an~ha e:iinü saat 14 te- nesini görmek üzere her gün rin 27-9-934 perşembe günü sa 
dir. Sartnamesini gönnek isti öğleden sonra M. M. V. satın at 10.5 ta teminatlariyle bir
venlerin her ~1n Beytüssebap :llma komisyonuna müracaat tikte M · M. V. satınalma ko
ta A~ ~ı.. Al. Ko. na müraca· tarı ve münakasaya iştirak e- misyonuna müracaatları. 
1tlan. MünakMaya istirak et - deceklerin de teminat ve tek- (2344) 8-3764 
mel{ istivenlerin avnı gün ve lif mektuplarını vaktinden ev- İLAN 
c;a.atta komisvona iı:;tirak ede - vel mezkur komisyon reisliği- Konyadaki kıtaların ihtiya 
miyec klerin mt;nakasa saatın ne vermeleri. (2113) 7-3487 cı icin münakasaya konulan 
da makine hasında hazır bulun İLAN 990 bin kilo arpaya teklif edi-
natan. (20Ri) 7- 3457 Çorlu'daki kıtalar ve mil- len fiat pahalı görüldüğünden 

İLAN esseseler ihtiyacı için 149,000 bir ay zarfında pazarlıkla ye-
Samsun g·arnizonunda bu- kilo un kapalı zarfla nıünaka- niden alınacaktır. Pazarlrğı 

lunacak olan kıtalar· ve mü- saya konulmuştur. İhalesi 4. 9. 934 salı günü yapılacağın 
esseseler ihtiyacı olan 10 bin 24-9-934 saat 15,30 dadır. Ta- dan taliplerin mezkQr günde 
kilo sade yağı kapalı zarfla tiplerin şartnamesini görmek Konyada K. O. Satmalma ko 
münakasaya konulmuştur. üzere her gün ve münakasaya misyonuna teminatlariyle bir

İhalesi 20-9-934 saat 16 da- iştirak için de münakasa gü- tikte müracaattan. (2358) 
dır. Taliplerin seraitini gör- nü saatinden evet teklif ve te- 8-3768 

4 EYLÜL 1034 :;. ·_ı 

1 M~a~~!ra~:~:!~~ :n~~~D~eslek muallim 
mektebine kız enstitüleri veya kız sanat mektepleri 1931-
1932, 1932 - 1933, 1933 - 1934 ders senesi mezunlarından ley
li meccani talebe alınacaktır. 

Z - Taliplerin mezun oldukları mekteplerin muallim nıec 
lislerince seçildikten sonra yapılacak bir müsabaka imtiha -
nmda kazandıkları takdirde kabul edileceklerdir. 

3 - Mektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam et
mek istivenler imtihansız kabul edilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanı 22 eylUl cumartesi günü yapıla
caktır. 

5 - Mektebe girmek istiyenlerin $eraiti anlamak ve taf
silat almak üzere Ankara'da İsmet Paşa, Bursa'da Necati 
Bey kız enstitüsü, Ü sküdarda Kız sanat mektebi müdürfü:c-
lerinden birine müracaatları. (2150) 7-3567 

Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

EylUlün on sekizinci sah günü saat onda mevcut nümu
ne ve evsafına uygun olmak şartiyle kapalı zari usuliylı 
(22343) metre yataklık kılıf bezi satın alınacaktır. İstekli
lerin nümuneyi görmek ve evsafını anlamak üzere her gUn 
ve münakasaya karışmak üzere münakasa gün ve saatinde 
Ankara jandarma müstakil tabur karargahında komisyonu· 
muza müracaatları. (2037) 7- 3444 

Biga Belediye Reisliğindenı 
25.8.934 tarihinde ihalesi mukarrer olan ve \iç bin üçytis 

lira muhammen bedelli ve kapalı zarf usuliyle mUnakaıaya 
çıkarılan kırk bin kilo Mazot ve bin kilo makine yağının ta• 
libinin teklifnamede yazılı evsafı münakasa kalmeıindekl 
evsafa uygun gelmemesi dolayısiyle ihalesi yapda.mamıt ol
duğundan bu kere encümence makine yağma ait mevsuat 
belediyede kalmak ve münakasada yazılı evsafı haiz motö
rin bulunmadığı takdirde tadilen evsafı fevkaladeyl cami vı 
~antral dairesine elverişli motorinin 8-9-934 tarihine mUsadlf 
cumartesi günü saat 17 de ihalesi belediye dairesinde yapıl· 
mak üzere pazarlık suretiyle işin intacına karar verilm4'tir. 
Evsaf ve şeraiti anlamak istiyenlerin belediye encllmenlne 
miir::ı"::ı~thn ifan nlun11r. (5283) 8--3697 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLU· 
CUNDAN: 

ipotek olup satılmasına karar verilen tapu ve kadastronaa 6-3306 
tarih ve 11n 44, ada 197 parsel 11 numaraımda mukayyet •• lebleLicl 
mahallesinde cami sokağında kain bulunan bir baphane apğldaki ,.wtıar 
dairesinde açık artırma ile satılaoaktrr. 

EVSAF VE MOŞTEMtLA Ti 
Kapıdan girilince büyük bir bahçe, bahçede iki dut alacı, bir ~ 

ve bir havuz, bodrum katında bir ahır ve bir samanlık, taı merdinalt 
çıkılınca bir hali, bir sofa, içiçe iki oda, ikinci bir sofa ve bir hail, dirt 
oda, ikinci katta merdiven altmda bir odunluk, bir kiler, bir mutfak Te 

bir büyük sofa üzerinde dört oda ve merdiven baımda kapı ile tofaya 
olan içiçe üç odadan ibaret olan iıbo bir bap haneye (7,200) lira kqmet 
takdir olonmuflur. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıf pe~in para ile olmak üzere 4-10-934 tarihine müsadif per

şembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul 11tıı memarluiun• 
da yapılacaktır. 

2 - T alipl'!r takdir edilmi! olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey ak· 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satıı günü arhrma bedeli takdir edilen kıymetin % 7S ni bnl· 
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı natiude en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - l,bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıymetia 
% 75 ni bulmadığı takdirde 20-10-934 tarihine müıadif cumartesi ıti
nü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa aida· 
dan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin % 75 ni bolmk ıartiy· 
le en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip nril· 
mediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden 
itibaren yedi ~n içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bomla· 
cak ve i,bu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi nçhI· 
le almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi veç· 
hile almda razı olduiu takdirde fark, ihalesi feshedilen birinci talipten 
tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif nç· 
hile almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden on het gün müddetle 
artırmrya cıkarılacak ve keza muhammen kıymetin % 7 5 ni bulmak pr· 
tiyle en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibe ihale edildikte tapa barcı ve 
% 2,5 dellıl harcı talibe ait olacak lir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlarm gayrimenkul lıe
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarmı eY· 

rakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri liıımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıf bedelini paylar
hrma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmıya i,tirak edenler daha evet ,artnameyi görmiif, oka· 
muı ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmi, ve banlan tamamen b· 
bul etmi, ad ve itibar olunacaktır. 

9 - l,bo açık artınna fartnamesi 20-9-934 tarihinden itibara 4'ot
ya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkôr tarihlerde icra Dairesi Gayri menkul sabf 
memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-3750 

Ankara Jandarma satın alma 
komisyonundanı 

Nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle 2039 çift ye
meni 5. 9. 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te k• 
palı zarf usuliyle satm alınacaktır. İsteklilerin nümune v• 
evsafını görmek için her gün ve pazarlığa karışmak için d• 
ilk teminat makbuzu ile mezkOr gün ve saatta Ankara müs
takil tabur karargahında mütesekkil komisyonumuza mil• 
racaatlarr. (2017) 7 - 3443 
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Ankara Belediye Reis. 

' 
..... ,... r 
J!!I ı an an. 

İLAN 
Yeni§ehir'de 1173 üncü a

dada 710,50 metre murabbaı 
arsa 8 eylUl 934 cumartesi gü
nü saat on buçukta pazarlıkla 
satılacağından taliplerin mii-
racaatlan. (2337) 8-3759 

İLAN 
(5796,73) lira bedeli kesif

ti Kızılcabey caddesi trotu
varlarmm parke olarak inşası 
8 eyllll 934 cumartesi günü 
saat on bufcukta pazarlıkla ve
rileceğinden taliplerin beledi
ye encümenine miiracaatlan. 

(2338) 8-3760 
İLAN 

Su idaresinin ihtiyacı olan 
on beş buçuk ton mazot 8 ey
lfıl 934 cumartesi günü saat 
on bucukta belediye encüme
ninde Jpazarlıkla alınacağın. 
dan taliolerin müracaatları. 

(2339) 8--3761 
İLAN 

Emniyet müdürlüğü dör
düncü şube polis memurları 

1 
icin 53 takım elbise kasket ve 
53 adet kaput 8 eyllll 934 cu
martesi günü saat on buçukta 
belediye encümeninde pazar-

ZAYİ 

1934-24· nisan tarihli Ankara 

Emniyet müdürlüğünden almış ol

duğum ikametgah tezkeremi zayi 

eyledim. Yenisini çıkaracağımdan 

hükmü olmadığı ilan olunur. 

Gazi Orman çiftliğinde Bahçi· 

van Bulgar tebaasından Radi 

:otof Çel:oyd 

8-3749 

Güz yaprakları 
Hamdi Gökalp'ın Güz yap
rakları adlı şiir kitabı çıktı. 

A K B A kitap evinden 
arayınız. Değeri 

30 kuruştur. 
8--3748 

ZAYi 

931, 932 senesinde Erzu -

rum erkek lisesinden almış ol 

duğum birinci devre son sınıf 

tasdikname kaybolduğu için 

yenisini alacağımdan eskisi -

nin kıymeti yoktur. 

Erzurum erkek lisesi birin · 

ci devre son sınıf talebesin

den 116 No. h Tevfik oğlu 
Naim 

5AYıt·A 7 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Miltehassısı 

Hastalarmı her gtın öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 

um •• 
Ankara Defterdarlığından: 

Askeri tekaüt ve yetim maaşları 
Liva numarası 
An ila 

1 500 Numaraya kadar 4-9-934 Salı 
501 1000 ,, ,, 5-9-934 Çarşamua 

1001 1500 ,, ,, 6-9-934 Perşembe 

1501 ,, ,, 8-9-934 Cumartesi 
Mülkiye tekaüt ve yetim maaşları 

1 500 9-9-934 Pazar 
501 1000 10-9-934 Pazart-esi 
Askeri ve mülki tekaüt ve yetim maa!ilannm yukarda 

yazılı günlerde verileceği ilan olunur. (2335) 8-3758 

Ankara ticaret 
lisesi müdürlü~ünden: 

l - Mektep binasının (550) lira bedeli l:eşifli hari~i ve 
dahili kısımlarında yapılacak yağlı boya ve bad"'"la i ~ıeri 
6-9-934 tarihine müsadif per~embe günü Ankara Mekt~pler 
mübayaa komisyonunda pa.zarlık suretiyle ihale clum•r~k· 
tır. 

2 - Talip olanların yüzde ye9i buçuk teminatını muha· 
sebe veznesine yatırarak alacakları mı:ıkbuz ile komis•rnnı 
reisliğine ve şartname ve keşifnamesini görmek i.,.tiyenleriıı 
mektep muhasebesine müracaatları il2n olmmr. (2334) 

8-3757 

30 a t ustos tayyare ve 
zafer bayramı şerefine 

Fev .... lade olarak intişar etti 

Aka Gündüz, Behçet Kemal, Nüzhet Haşim, Server 
Ziya, Eşref Şefik, Sadun Galip, Adil Giray, A. 1. Bey
lerin birer yazı ve makaleleri. 

lıkla yaptrnlacağmdan talip -
lerin müracaatları. (2336) 

8-3756 

1 Serveti 
~ Kocali Vila ye ti Da"mi 

Fünun 1 Encümen;nden: 
Dört renk üzerine basılan bu fevkalade sayıda yüzden 

fazla klişe vardır. 

Elaziz Vila yetinden: 
Beher çifçi için yirmi beş metre mikap kalas, halita, çam, 

kerestesi aynen hükumetçe verilmek ve yirmi çiftten çok ol 
marnak ve ihaleden iytibaren üç ay zarfında ikmal edilmek 
ve keresteden başka bütün malzemei inşaiye müteahhidine 
ait olmak üzere çifti 1030 lira bedeli keşifli 20 Çift iktısadi 
muhacir evinin Elaziz merkezinde yapılması için 19.-8:93'4 
tarihinden 8. 9. 934 tarihine kadar 20 gün müddetle ve ka. 
palı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin di -
ğer şartları görmek ve tekliflerini bildirmek üzere tarihi 
mezkurun akşam saat 17 ye kadar Elaziz iskan müdürlüğ·ü 
komisyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (2363) 

8-3773 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi 3620 lira 19 kuruştan itarct bulunan Ankara 
da Y enişehirde vali konağma yapılacak ser 17 eylUl 934 pa 
zar günü saat on beşte açık münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün nafıa beşmühen 
disliğine müracaatları. 

Münakasaya iştirak için (272) lira teminat makbuzu vera bankanın kefalet m~ktubunu ~anu~a ~ygun hazırlıyara!{ 
ıhale saatından evel vilayet encumenı reısliğine vermiş bu 
lunmalan lazımdır. (2349) 8-3770 

43 senedir dormdan neşir vaıiyfesini yapmakta olan bu 1 
""''a'· rPc:<f!ılı ~Ul'lerm Ankan'd:t cau~ veri A K B A 
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Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 

1. - İstatir.tik tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik 
Umum Müdürlüö-ünde istihdam edilmek üzere 1416 numara
lı kanunun hükü~leri dairesinde Ali Mektep mezunu üç kişi 
Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilecektir. 

2. - Bunlardan birisi Roma İstatistik Mektebinde, diğer 
ikisi Nevyork Kolombiya Üniversitesinde tahsil edecekler· 
dir. 

3. - Tahsil müddeti üç senedir. İlk sene Lisan tahsiline, 
iki sene istatistik tahsiline tahsis edilecektir. 

4.- Tahsile giden talebe avdetinde mevzuatı kanuniyenin 
müsaade ettiği miktarda maaş veya ücretle memurin kanu
nunun 64 üncü maddesi mucibince İstatistik Umum Müdür
lüğünde vazife görmeğe mecbur olacaklardır. 

5. - Bu talebeye, Maarif V ckaleti tarafından, ecnebi 
memleketlerde tahsilde bulunan sair talebe misillü tahsisat 
verilecektir. 

6. - Taliplerin yaşları .yirmiden küçük, otuzbeşten faz
la olmryac:ıktrr. 

7. - Talipler ya hizmeti askeriyelerini ifa ederek asker
likle ilişikleri olmadığını müsbit evrak ibraz edecekler ve • 
ya üç senelik tahsil esnasında askerlik hizmetinden müeccel 
bulunacak yasta olacaklardır. 

8. - Talipler arasında Ankara'da İstatistik Umum Mü
dür!üğ-ünde ve f stanbul'da Maarif Müdiirlüğüncle aşağıdaki 
ilim zümrelerinden tahriri müsabaka imtihanr vaoılacaktır. 

a) Riyaziye (Hesap ve cebiriala) 
b) İktısat (Umumi malUmat) 
c) İlmi mali (Umumi malUmat) 
ç) Umumi coğrafya 
·a) Lisan (Fransızca, t tal yanca, İngilizce veya Al

mancadan tercüme ve tahrir) 
İmtihanlar Evlulün 8 inci cumartesi günü yapılacaktır. 
9. - Taliplerin aşağldaki vesaikle bizzat veya muvazzah 

adreslerivle tahriren 4 eylfıl 934 tarihine kadar İstatistik 
Umum Miidürliiğüne müracaat eylemeleri lazımdır: 

a) Nüfus tezkeresi 
b) Mektep şehadetnamesi veya musaddalt sureti 
c) Ahvali sıhhivesinin tahsile müsait olduğu hak
kında resmi bir heyeti sıhhiye tarafından veril
mis rapor. 

c) Muhtasar tercümeihal varaı<ası. 
'd) Yukarda 7 inci maddede zikredilen askerlik ve

sikası. 
e) İki adet ltartpostal büyüklüğünde fotoğraf 

10. - İmtihanda muvaffal{ olanlardan hangisinin Romaya 
ve hangilerinin Amerikaya gönderileceğini İstatistik Umum 
MüdürFiro t2vin edrcektir. (2053) 7-3412 

ihtiyarlamamak için 

Bira İçmelidi. .. 
Voronof aıııı yaptırarak gençleıen bir ıat gençliğini aırya deiil aııJJ 

müteakip lı• ria 1D11ntuamaa aldığı biralara medyun olduğunu ve ancalı 
bu ••1-ede lreaclinde bntl ve dinçlik ~uettijini ıöylemiftir. feaal elu 
laaklral te itam. Geac blmak ha1ablmı senaek laa7attan uvk ...... 
~ 

BiR ~ ICINtZ 

Vilayet sıhhiyesi namına bataklıkları kurutmağa mah• 
sus bir adet Eks Kavatör makinesi alınacaktır. Münakasa 
kapalı zarf usuliyledir. İhale eylUlün 26 mcı çarşamba güni1 
saat 15 te vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanlarnı 
mezkur gün ve saate kadar münakasa kanunundaki tarifat 
dairesinde l 125 liralık muvakkat teminat mektubu veya ban 
ka makbuzu ile teklif mektuplarını vilayet makamına ver• 
meleri ve şartnamesini gönnek istiyenlerin encümen kale• 
.2!_ine müracaatları. (2308) 8-3754 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

Diyarbekir Sulh Hukuk Hakimliğinin 21-8-34 tarihli ka• 
rarı mucibince 106111 ila 106115 numaralı beş adet ikrami· 
yeli % 5 faizli 1933 istikrazı A. tertibi tahvillerine muhale., 
f et vazedilmiş olduğundan bu tahviller kuponlarının tediyo 
edilemiyeceği gibi tahviller üzerinde muamele yapılamıya .. 
cağı ila nolunur. 8-3753 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli muhammenesi 2000 liradan ibaret bulunan 60 ton 
Zonguldak Blok kömürü 17. 9. 934 pazartesi günü saat od 
beşte açık münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti anla 
mak üzere her gün nafıa başmühendisliğine müracaat edeb 
lirler. Münakasaya iştirak için {l 50) liralık teminat mak J 
buzu veya bankanın kefalet mektubunu kanuna göre hazırlı 
yarak ihale saatrnda yetlerinde hazır bulundurarak vilayet 
encümenine vermiş bulunmaları ilan olunur. (2350) 

8-3769 

Sivrihisar Belediyesinden : 
Yeniden yapılacak olan 834 lira bedeli keşifli bir su ha• 

zinesi ile 1635 lira bedeli keşifli dört kıta dükkan 21. 8. 934 
tarihinden "eyyamı tatiliye müstesna,, itibaren yirmi gün 
müddetle kapalı zarf usuliylc münakasaya çıkarılmıştır. Ta; 
tiplerin şartname gönderilmek üzere dairemize muvazzalf 
adreslerini bildirmeleri ilan olunur. (5293) 8-3771 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç taksit 
Mevkii Cinsi No. Lira .K. olduğu Mülahazat 
Aşağı Ayrancı hane 360 6 00 Müşahere suretile 

Yukarda yazılı hane icannın ihalesi 10 eylUl 934 pazar• 
tesi günü saat 15 te icra edilmek üzere bir hafta temdit edil 
miştir. Taliplerin müracaatları. (2365) 8-3774 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğündenı 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç taksit 
Mevkii Cinsi No. Lira K. olduğu Mütahaza1 
Zir Arsa 210 65 00 Nakten ve peşin 

Yuk:arda yazılı arsanın ihalesi 10 eylUl 934 pazartesi g{I 
nü ıaat 15 te icra edilmek üzere müzayedesi bir hafta tem • 
edilmiftir. Tali lerin müracaatlan. 2 8-37 



SAYIFA 8 HAK1MlYET1 MlLLlYE 

dirne Erkek Lisesi Kız ve Erkek muallim 1 va·········at. 
' t Cebeci Merkea Hastahanesi dahili 1 

mektepleri satın alma komisyonundan ~ Hastaııkrar Müteh•um • 

1 - Oç mektebin 1935 nihayetine kadar ihtiyacı bulunan (41) kalem muhtelif cinı erzak ve sairesi 4 Dr. Zeki Hakkı • 
hizalarında yazıtı suretlerle 19/ 8/ 934 tarihin den itibaren yirmi gün müddetle kırdınnıya konulmuş tur. ~ Atmnnya'da ibbusını ikıııal t 

2 - Kırdırma. 819 934 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 15 te hükômette toplanacak komisyonda ' etmiştir. • 
yapılacaktır. 1 H r h .. .. ·ı • 

k 
, asta arınr er gun og e • 

3 - Kapalı znrfla vermeğe istekli olanların anun da yazılı usullere göre yapacakları teminat ve teklif ı ' 

mektuplarını belli saatten 15 dakika evveline kadar kabul edilir. ı den sonra Adliye Sarayı ya· • 
ki 1 1 d nında Gençağa apartımanın· c 

Açık kırdırma ile vermeğe iste i o an ar mu vakkat teminat veya banka mektuplarile kır ırmıya ~ 
İİtirak edebilirler. 4 ela kabul eder. Telcfon:2357 

~ - stekli olanlar şartnameleri her gün bu mektepler idarelerine müracaatla görebilirler. (5079) • 
7 

-
3307 

• 
Mua1lim Mı>l<tebi Erkek Muallim Mektebi Erkek Lisesi -••wwwwwwwww\ 

ıgari Azami Asgari Azami Asgari Azami Erzakın cinsi Münakasa şekli 
25000 35000 33000 36000 22000 30000 Kilo Ekmek Kapalı zarf ANKARA MAHRUKAT 
8000 10000 5000 6000 3500 '4500 ,, Koyun eti ,, DEPOSUNUN DİYANET 
3000 5000 4500 6000 2500 3500 ,, · Sığır eti 'çık RİYASET! KARŞISINDAN 
2000 3000 2300 2500 1500 2000 " Sade yağ Kapalı zarf 
lSOO 2000 ıooo 1300 800 12011 ,, Zeytin ya{ Açık 
2000 3000 3000 3500 1500 1800 ,, Pirinç ,, 
1000 5000 3000 3500 1500 2000 ,, Şeker ,, 

so 1s ıs 2s 20 2s ,, Çay ,, 
1000 1200 700 1000 300 40() ,, Tuz ,, 
~500 3000 2000 3000 1500 2006 Kuru soğaı ,, 
1500 2000 2500 3000 1500 1800 ,, Hu an 
300 500 450 700 500 700 ,, Makarna, tebriye 

1500 2000 1000 1500 1300 1500 ,, Kura fasulya 
350 550 100 150 300 400 ,, Nohut 
800 1200 500 600 400 500 ,, Sabun 

., 
" ,, 
" ,, 

800 1000 150 200 300 35f) ,, Soda 
3000 5000 6000 10000 ,, Kok kömürü 

IO'Oooo 250000 nsooo 2oooor 25000 soooo. ,, Odun 

,, 

" ısoo 2000 2000 3ooı 2500 3000 ,, Süt ,, 
3000 5000 4000 SOOt 2500 3000 ,, Yoğurt 

10000 6000t 40900 GOOOt !0000 25000 Adet Yumurta 
SOO 500 200 256 350 500 Kilo Mercimeli 

,, 
" ,, 

Bu kerre Dabağhanede Cömhu· 
riyet bahçesine nakletmif olduğv 
mu muhterem mü,terilerimizin na 
zarı dikkatine arzeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mıh 
rukat ihtiyacı depomuzca suhuletle 
~min \l1Qnor. 

Telefon: 2075 7-3490 

Kirahk daire ve oda 

Havuzbaşınm güzel bir 
mevkiinde elektrik, havagazı. 
su ve banyolu daire ve müsta
kil oda kiralıktır. Tercihan 
her gün saat 14 e kadar 1841-
e telefon. 7-3691 

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

4 EYLÜL 1934 SALI 

ıooo 1500 1000 1300 900 ııoo ,, Peynir 
300 500 200 250 300 500 ,, Kapr 
300 500 200 300 300 400 ,, Zeytin " ,, 

DIŞ UEKti\11 l 
C~vit Kurto~lu hastahaneıere, ktınrk ve sanatoryonııara nerı._v 

f stanbul ve Paris diKi mektep •

1 
!'000 10000 7000 8000 iooo 3000 Adet Limon 

500 1000 150 200 Kilo Reçel 
150 200 100 150 100 150 ,, Salça 

2000 4000 2000 4000 2000 3000 ,, Labna 
2000 4000 2000 4008 2000 3000 ,, Pırasa 
8000 6000 3000 6000 2000 3000 ,, lspanal( 

500 1000 500 1000 750 1000 ,, Kereviz 
300 500 300 500 1000 1300 ,, Havuç 

100 150 ,, irmik 
60 
10 
12 

100 
12 
ıs 

50 60 25 50 ,, Koru bamya 
10 12 5 7 ,, Kara biber 
10 lZ 5 7 ,, Kırmm biber 

150 200 ,, Gaz 
500 600 Paket Çivit 
500 600 500 600 Kilo Sirke 

" 
,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

500 
700 

.5900 

600 
1000 
8000 3000 6000 3000 6000 ,, Patates 

____________ -.;.; __________ --'i,, ____ __ 

T~O.KiYE 

llRAAT 
~ANKASI 

!erinden nıemn. faydalı bir yardımcıdır • ., 
Çankaya caddesi No. 9 Ehemmiyetsiz bir masrafla Frlgiaarre ylyecel< 

Telefon: 3772 her türlü bozulmalardan korur ve hastalv . ~tAı.e 
7-3427 -

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki · 

len sorıra Adliye sarayı kar
şısında Faik B. apartımanm

rJa kabul eder. 
Telefon: 3613 

Tercüme ve Ingilizce 
Hususi Ders. 
Posta Kutusu 200. 

Ankara Levazım Amirli
ği Satm Alma Kom.is 

yono lvlanlan 

., İLAN -
İki yüz elli çift terlilt pazar 

lıkla ahnacaktır. Pazarlığı 6 
eylUl 934 perşembe günü saat 
t 4 tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için vakti muayyeninde 
teminatlariyle beraber Ankara 
Levazım Amirliği satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (2284) 

8-3732 

Davet 
Ankara lokantacılar 
cemiyetinden: 
Ey1Ulün ikinci pazar günü 

yapılan toplantıda çokluk o
lamadığından senelik aza seç
mek için önümüzdeki perşem
be günü saat on beşte cemiyet 
binasına lokantacıların gel
meleri rica olunur. 8-3751 

r ~ 

imtiyaz sahibi ve Baımuhar
riri FALiH RIFKI. 

Umumi neıriyat idare eden 
Yazı itleri müdürG NASUHi 
ESAT. -

Çankırı caddesi •arınds 
Hakimiyeti Milliye Matbaasın- 1 
da basılmıştır. 1 

ve soğuk içecek temin eder, 
Laboratuvarlarda da mikrop kültQrlerlnJ, ıer~~;;..ı.;;.ıw' 
ilaçlan her vakıt muhafaza eder. -
Yüzlerce •• Frigidaire ... hastahane, fakOlt~ k11ii .......... ~ 
sıhhat evlerinçle kullanılmaktadır. 

u Frlgldalre" adını taşlmfyan her soluk hava. ter;tl;tllll 

hakiki bir u Frl&ldalre" deilldl,, 

BOURLA BiRADERLER • Ş 

'Ll:l!~!~D.!v~~ 
Gennıt Moto• ... amulau 

Kumbara 
bütün bir istkbaladir 

Kulüp Sinemasında 
BUGON )Ki FJLIM: l - HOR Rl:YETE C~N FEDA 2 - GRAN D OTEV 

BUGECE GRA.ND OTEV 


