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HEl.EDİYEl.ER ÇALIŞIYOR. 

KEMAL TURAN 

Gazeteler, bize her gün yeni İş 
yapmış muvaffak bir belediyeyi ta· 
natıyor. Her gün bir tehrin daha 
elektrikle aydınlatıldığını, bir kasa
bada daha fenni mezbaha açıl
drğmı okuyoruz. Şehirlerde içme . 
sularının tanzimine çalı§ıldığmı. 
kasabalarda parklar, spor meydan· 
ları, yollar yapıldığım sık sık işiti -
Yoruz. 

Anadolu' da kısa bir dolaşma ya
panlar, en büyük canlılığı belediye· 
lcrde görürler. Misafiri olduğunuz 
şehirli veya kasabalı, size ilk haber 
olarak belediyenin umran işlerini 
anlatır. Yeni açılan bir sokaktan, 
temizlenen bir meydandan bahs 
eder. Ufak bir bulvarın yapıldığını 
söyler. Halk için hazırlanan satış 
Yerini anlatır. 

Şehirlilerle teması genişletirse
niz belediyenin gelecek zamanlara 
ait eyi tasavvurlarını da öğrenirsi · 
niz. Artık tehre tazyikli su getirmek 
için neler düşünüldüğünü, projeleri
nin nasıl hazırlandığını bilirsiniz. 
Şehir planının teferrüatım tanırsı -
nız. Kasabanın sevimli ve sıhhatli 
olması için ne lazımsa bunun bütün 
rnuhataplarınızca bilindiğini duyul
duğunu anlarsınız. Onlar size içten 
gelen bir sevgi ile kasabalarının 
.nnsıl ağaçlanacağım, yeni yolların 
hangi istikametlerde açılacağını, 
1eni binalarla yeni pazarların nere
lerde kurulacağını anlatırlar. Sizde 
lıiraz alaka görürlerse sakin bir 
He§e içinde, bütün dütünüş ve du
l'tışlarını naklederler. Bunları yerin· 
de görmek istediğinizi anlarlarsa 
üşenmeden ve fakat sizi yormaktan 
Çekinerek şahsınıza asil bir itina 
aöıtererek, size şehirlerini tanıtına
ia cabalarlar. 

Bütün bu heyecanların kaynağı, 
her belediyenin son bir buçuk sene 
içinde birçok iş yapabilmesidir ve 
daha iyi ıeyler yapılacağına inanıl
lnış olmasıdır. Bütün bu itler ok • 
lruva resminin Anadolu'nun iç şe -
hir ve kasabalarına verdiği para 
kuvvetile ba~arılmıştır. 

Etyadan şehir sınırlar~nı aşar. -
ken alınan duhuliye resmı, tahsıl 
ll:ıasraf ınm yüksekliği yüzünden he· 
lcdiye bütçelerinin değerli bir ra · 
karnı değildi. Orta çağda kal~ kap~
larında tahsil edilen duhulıyelerı, 
?u asrın açık şehirlerinde toplamak 
1~in genit teşkilat lazımdı. ~u. te~ • 
kılat ise verginin tutarını . ıstıhlak 
ediyordu. ihale şekline gelınce;. bu 
da kemiyet itibariyle gene beledıye
)e faideli olamıyordu. 

Gümrük mu haf aza teşkilatı bu
lunan sahil .şehirler için vaziyet ta • 
l'tıarncn aksine idi. Buralarada ok -
ltuva resmini almak kolaydı ve bu 
tehirler iç kasabalarda istihlak edi!
tt'ıek üzere geçen eşyadan da duhulı
r"e resmi alıyor ve bunu eşya, i~tih • 
~k yerine vardıktan sonra gerı ver
~ek lazım iken vermiyordu . Yahut 
da formalitenin uzunluğundan ve ,\, 
l Uçlüğünden geri almak istiyen bu -
~lltnuyordu. Böylelikle vergi iç şe· 
it \'e kasabaların zararına olarak 

)!llnız ithal merkezi sahil şehirler İ· 
tın \'erimli olarak devam ediyordu. 
l' 1933 mayısından itibaren duhü • 
~)e resminin gümrüklerde almma'ı 
~ e ~elediyelere nüfus,1arı nisbetinde 
~~gıtılması, hususi hır kanunla te -
b·~ll edildi. itte bütün iç belediyeler 
lllçelerinin sihirli kuvveti; 

.........._ (Sona 2. inci sayı/atla) 

• 

Balkan konferansı niçin toplanamıyor? 

Hasan Beyin beyanatı 
Parlamentolar konferansı eylfılün 23 ünde Istanbulda 
açılacak ve 30 eyliilde çalışmalarını bitirecektir 
konferansa iştirak edecek aza adedi 300 ü geçecektir 

Balkan cemiyeti ve Balkan kon- ,kan konferansının İstanbul' da top • 
fcransı reisi Trabzon mebusu Hasan }anması konseyce kararlaıtı. 
Bey bugün konferans hakkında şu Riyaseti ikinci defa devren al . 
beyanatta hulunmuştur: mıştık. Riyasete düşen vazifeleri 

Balkan konleran•ı neden yapı • tat" 'b; .. k · t" 
l 

~ s u mucı ınce tur grupu rıyase ı 
amıyor. 'd k I " . . ı are etme tedir. Ik bahardan beri 

- Bu sene ıkı konferans yapa- Balkan memleketlerinin bazılannda 
caktık. Balkan konferansının mutat bazı tebeddüller oldu. Bu dahili te
se:nelik içtimaı da burada olacaktı. beddüllerin konferans faaliyeti üze. 
Dördüncü Selanik konferansında rine tesiri görüldü. Balkan haftası 
beşinci Balkan konferansının Bel • ôediğimiz mutat içtimaları hiç bir 
gratta toplanması kararlaşmıştı. Balkan memleketi yapamadı. Yunan 
Sonra ilk baharda Atina' da kon - grupu Balkan haftasını eylulün beşi
sey içtimaı esnasında Yugoslavya ne tehir etmi!tir. Diğer grupların it· 
grupu bazı mülahazalar beyan ede- tirak edebileceğine dair bir haber a
rek beşinci konferansın Belgrat'ta lamadığı için o da tehire mecbur 
toplanmamasını teklif etti. Konfe • oldu. Riyasete bildirdi. Aynı fe~il • 
ransın tehirini de ileri sürmüşlerdi. 
Bunun üzerinedir ki ikinci defa sı · 
rC\mız gelmediği halde betinci Bal-

de biz de lstanbul'da düşündüğü • 
m:..:z Balkan haftasını tehire mecbur 

(Sonu 3. iincii sayıfada,1 

~---~------------.-. 

Milletler. cemiyeti meclisi 
yarı daimi azalığımız 

Atina, 8 (A.A.) - Gazeteler, hariciye 
nazırı M. Maksimos'un Türkiye'nin mil
letler cemiyeti meclisindeki. yarı daimi 
azalığa namzetliğine muzaharet edece
ğini ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Mesa}e Daten gazetesi ba, makalesin

de türk - yunan dostluğunun samimiye
tini kaydettikten sonra Ankara itilafname 

sinde buna müteallik maddeyi zikrederek 
diyor ki: 

''Bunlar basit birer sözden ibaret değil 
dir. Bu maddeye huıuıiyet veren, tatbi. • 
kini kolay ve zevkli yapan ve münhasıran 
ahdi mükellefiyetlerin soğukluğunu üze-

rinden atan ıey bu maddenin yalnızca bir 
mükellefiyet kurmak için yazılmıt olmama 

sıdır. Bu madde, iki memleketi yakmlaıtı 
ran ihtiyaçlardan ve samimi hiılerden ge 

len bir vakıanın teyidi olarak gayet tabii 

bir tarzda meydana çıkmı§tır, 

Bu ikinci ıniıakın aktinden daha çok 

evet yunan hariciye naıın Cenevrede ıu· 

nu samimiyetle ıöyliyebiliyordu: 

''Türk meılektaınnla olan temaı o ka 

dar kuvvetli tesiı edilmiıtir ki kendi mem 

leketlerimiz namına söz aldığımız vakit 

diğeri namına da konuıuyoruz.,, 

---------------------··---------------------
Sovyetlerin cemiyete 
girmesindeki güçlükler 
kaldırılıyor 
Cenevre, 8 ( A.A.) - Milletler cemi ye 

li mesaisinin ilk gününe Sovyet Rusya'mn 
mezkur cemiyete girmesi meselesi hakim 
olmuştur. Fransa hariciye nazırı M. Bartu 
bu faaliyetin mihverini. teşkil etmiştir. Çe 
koslovakya hariciye nazırı M. Benes ile 
tamamiyle mutabık kalmıştır. Mumaileyh 
bilhassa Portekiz murahhası M. Vascon-

celoı, Arjantin murahha11 M. Cantillo ve 
Lehistan hariciye nazırı M. Bek ile de gö 
rÜ§mÜştür. Bek - Bartu mülakatı bir bu 

çuk saat ıünnüıtür. Murahhaslar müzake 
reler hakkında k.atiyen if ıaatta bulunma
mağı taahhüt etmit olduklarından rami 
h1 çbir malumat alınamamıısa da bir ta

kım müşkülatın hala mevcut olduğu ancak 
bunların iktiham edilemiyecek derecede 

olmadıkları anlaşılmaktadır. Filhakika mil 

!etler cemiyeti mehafilinin bütün dikkati
ni celbeden Lehistan hariciye nazırı M. 
Bek, M. Bartu ile bitarafane, itimada müs 
tenit ve taınamiyle dostça görütmüı ve bu 

görüşme esnaunda bilhassa iki memJelcc
ti alakadar eden meseleler ve diğer taraf· 

tan Sovyet Rusya'nın milletler cemiyetine 

girmeıi tetkik olunmuıtur. 

(Sona 2. inci sayrlaJa) 

Bugün 
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Ayasofya müzesi 
Dördüncii sayıfact, 

• 
ilim tarihi 

~ musahabeleri 
~~~ 

• 
iL 

onikinci 

• 9 
EYLÜL 

1934 

PAZAR 

yıl dönümü 
9 EYLÜL 

30 ağuıtoı 1922 de Dumlupınar kıran
Jarına çarpan fU buyuruk: ''Ordular ilk 
amacınız Akdeniz'dir!,, buyruğu, bir yan
kı hızı ve çabukluğiyle 9 eylül günü lzmir 
kıyılarından ıeı verdi. Bundan on iki yıl 
önce öğleye yakın ordumuz İzmir'e var
mıı, lzmir'i almıştı. O yalaz ve yanar dağ 
günlerinde Dumlupınar sırtları bir ba§lan
gıç, İzmir kıyıları bir amaç olmuıtu. Ta
rih, tünügün bunu böyle yazacak, budun, 
tünügün bunu böyle anacaktır. 

Bütün özü, Sakarya yollarında kurtuluı 

özlediği bu budun üllcüıüne bir gün önce 
kavuımak diliyordu. 

Siperlerde yurt güneşinin altında sava
şa savaşa alnı tunçlaıan genç aavaıçı, al
nının terini yavuklusunun kendiıine anna 
ğan ettiği işlemeli çevreye ilk önce lzmir· 
de silmiye andetmitti. 
Dumlupınar'la lzmir arasındaki yol türk 

güresinin hızını acunun son gününe ka
dar bildiğe ve ele haykıracaktır. 

Bugün o, bütün bir budunu eevindirea. 
orunduran büyük varıı ve kurtarıı l'ÜniS-

Serginin tayyareden alınmış umumi bit resmi. 

için çırpınan budun, birkaç yıl vardı ki lz
mjr'! saçlarına tel takarken yat ellere düt
müı bir yavuklu gibi özlerniı, onun bir sal 
lmn üzüm, bir ıepet incir. kadar tatlı, som 
ipekten dokunmuı bir halı kadar yumuıak 
irimini içi 112lıya tızlıya anmı,tı. Sakarya 
boylarında, afyon sırtlarında dökülen arık 
türk kanı o yöne doğru aktı; Akdeniz 
amacına doğru seğirten her türk atlı11nın 
mızrağı, kıranlarm ve sıra dağların ardın
dan o özlenmiı türle kentini gösterdi. 

Savaı ııralannın ardındaki türk ozanı 
onu özliyen deyi9ler yazıyor, Anaiında 

nün on ikinci yıl döniimiidür. Bunc1811 on 
iki yıl önce busün, birkaç yıl fırtinalar, 

boralar içinde yaııyan ve yapmak için 
bo)'llna çarpııan Dumlupınar delikanlıaı, 

lzmir atlı yosma yavukluauna UVDflDUf4 
tu. 

9 eylül, birkaç yıl akıamlan boya• W. 
lriik ve gündüzleri bun'lar içinde pçm ı .. 
mir'in kadifeden sözlerle 6a lftsifi*W 
gördüğü, aıma dallanndan kollarlyle blnuı 
kendinden ayrı kalan, fakat bir daha •mi 

(Sona 5 inci 1ayılada) 
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SAYIFA 2 HAKiMiYETi MlLLIYE 9 EYLUL 1C34 PAZAH 

DIŞARDAN GELEN SON HABL LER. 
AL"tt \ \'A 'UA. fNGfL TERE'DE. SOVYET RUSYA'DA. tSPANYA'DA 

urenberg 
toplantısı 

Londra · Hindistan Askeri heyetimiz • 
Ispanya'da umumi 

SovyetJerin cemıyeie gin 
mesindeki güç ükler 
kaldırılıyor 

hava seferi nasıl Harkof'ta grev ilan edildi. (Başı 1. inci sayıl ada) 
Müzakerelerden sonra ıu ilk müşahef 

~ yapılabilir: Fransa ile Lehistanı birlef~ 
tiren bağların kopabileceğini ve hatta ge• 
şiyeceğini söylemeğe müsait ortada hiO 
biı· emmare yoktur. Lehistan mehafilindeı 
M. Bek'in kati bir cevap vermediği fakat 
M. Bartu'nun da memnuniyetsizl!k göste-
remiyeceği söylenmektedir. M. Bartu keza 
M. Vasconeellos ve Castillo ile yaptığı mO 
lakatlarda da bir takım tereddütleri iz~e 
etmiıtir. Anla!ıldığına göre bu müL;lmt 
tar esnasında, milletler cemiyeti azası n-a 
sında tam bir müsavat temini için dai nf 
azalıkların kaldırılması hususundaki et. 'd 
tensikat zihniyeti tekrar baş gösterrniıtit'ı 
Fakat M. Bartu Sovyet Rusya'oın millet' 
ler cemiyetine girmesinin Avrupa sulhunı( 
fevkalade tarsine hndim olacağını göıterı 
mit oldujundan muhataplannın kati pren' 
sip kararlarında ısrar etmelerinin önün• 
ge~miştir. Hulasa olarak denilebilir ldı 

dünkü müzakereler cesaret verici mahiyefs 
tedir ve müsait bir netice elde edileceğe 

ben.:ıemcktedir. 

·yapı acak Nlıttn 

rat bürosu bildiriyor: 
Milli :ıosyalist §ellerinin toplantısı dün 

akşam saat 18 de yapılmıştır. Boz ünifor
molı 180 bin kişi hazır bulunuyor. Azinı 
sahada yükselen tribün batı tarafında ku 
rulmu~. Akşam karanlığı yavaş yavaı or
talığa çökmekte ve güneş milli sosyalist 
kartalının üzerinden batmaktadır. Siyasi 
§cflcr gece ve gündüz 180 hususi trenle 
.retirilmişlerdir. 12 kişilik sıralar halinde, 

çantalar omuzda, toz içinde ilerliyorlar. 
Kırmızı renkte ve üzerinde baltalı haç ta
fıyan 21 bin bayrak taııyorlar. M. Hitler, 
projektörlerin gö;r; kamaıtm:cı ziyası al
bnda geliyor, ilerliyor ve tribüne yavaş 
;,avq çıkıyor. Şimdi projektörler hafif bir 
ziya ile, bayraklarm kızıl dalgalannı ay • 
chnlabyorlar. Manzara hakı"katen mubte -
tem· M. Ley tribüne çıkıyor ve M. Hitle
re diyor ki: 

" - F ührerim, burada nahiye reisin -
den en küçük tqekül tefine varmcıya ka
der 200 bin siyasi reis toplanmıı bulunu
yor. Bu 200 binden baıka yürekleriyle bi
zimle beraber olan 800 bin kiti vardır. Ba 
800 bin kiti fırkanın siyasi erkim harbiye 
sini tcıkil etmektedir.,, 

Müteheyyiç ayakta duran M. Hitler 
bu takdimden aonra muazzam halk küt
lesine hitap edere kdemiıtir ki: 

"- Bundan bir sene evel aynı toplan
tıyı yapmıtbk. Fakat o zaman siyasi reis
lerin adedi ancak 100 bindi. Bütün alman 
milletir.e tmnil hareketimizin ülküsü uğ
nında sarfettiğiniz yorulmaz gayretlerden 
dolayı sizlere teıekür ederim. Bunca me
sai, fedakirlı:k ve sefalet bahasına kazanı
lan neticeleri elden kaçırmak bir cinayet 
oluı Bazıları bir fırka olduğumuzu, diğer 
bnzdnn da bir teşkilat olduğumuzu söylü 
yorlar. Biz ne birisi, ne d .. ötekisiyiz. Biz 
bütün alman milletinin ta kendisiyiz. l da 
re edenler idare ettiklerini asla unutmama 
bdırlar. Gelce k 12 ay içinde daha eyi ol
mağn çnlışacağnnıza ve mücadele senele
rinde bize rehber olan sadakat, itaat, inzı
bat, fedakarlık ve tevazu prensiplerini da
lma daha ziynd" yüksekte tutacağımıza 

yemin ediyoruz. Böyle prensiplere istinat 
eden bir millet haricin sui niyetiyle imh 
olunamaz. Milletimiz sulh ve muslihane 

Londra, 8 (A.A.) - Tayyareci Kop
ham 21 eylUlde Londra'dan Hindistana 
48 saatte katiyen yere inmeksizin uçmağa 
teşebbüs edecektir. Mumaileyh bu husus
ta demiştir ki: 

·•- Böyle bir uçuş lazımdır ve filen 
de kabildir. Havalanırken :fazla benzin 
alacağım. Ta ki geceden cvel Malta'ya 
varabileyim. Malta adasının üzerinde bir 
tayyareden benzin alarak İskenderiye'ye 
şcfaktan evel varacağım. Ve geceleyin de 
Basra'da olacağım. Burada üçiincü defo 
olarak havadan benzin aldıktan ıonra 

Karaşi'ye gideceğim. Bu suretle iki gün
de fasılasız bir uçuşla İngiltere'dcn Hin
distan'a gitmiş olacağım.ı, 

Amele birlikleri 
kongresinde 

Londra, 8 (A.A.) Amele birlikleri kon 
gresi, demir ve çelik sanayiinin sosyalist
leştirilmesini derpiş eden, kapitalistliğin 
iflasını ilan eden ve nihayet amele birlik 
!erinin de demokrat sosyalistliğe olan i
manını teyit eyliyen bir karar suretini it
tifakla kabul etmiştir. 

YUGOSLA VY A'DA. 

M. Yevtiç 
Cenevre'ye gitti 

Belgrad, 8 (A.A.) - Hariciye nazırı 
M. Yevtiç Cenevreye gitmek üzere Bel
grad'tan hareket etmiştir. 

M. Tataresko 
Belgrat'tan ayrıldı 

Belgrat, 8 (A.A.) - Romanya Harici
ye Nazırı M. Tataresko Belgrat'tan ayrıl
mıştır. istasyonda M. Uzumoviç ile hü
kQmet crkunı ve diğer birçok zevat tara
fından selamlanmıştır. 

çalışma için herkese elini uzabyor. Fakat 
ondan hürriyeti, hukuk müsavatrnı esirge- 1\1. Tatarcsko Bükreş'te. 
mek istiyenlcre karıı kendisini müdafaa Bükrcşı 8 (A.A.) - Romanya başve. 
edecektir. Bizim hareketimiz milletimize kili M. Tataresko Belgrad'tan Bükreş'e 
biiyüklüğünü, hürriyetini ve tabü r.Fahı- dönmüştür. 

nı iade edecektir." 

M. Hitler'in 
Nurenberg'te 

• • • 
neşrettıgı yenı 

beyanname 
Berlin, 8 (A.A.) - M. Hitler, Nuren

berg'te neı~ttiği yeni bir beynnnamede 
ileride başlıca vazifesinin fırkayı ve tqki
lntlannı temizlemek olduğunu bildirmiı
tir. 

Şimdiye kadar yapılan tensikatta iki 
buçuk milyon olan fırka azası 700.000 e 
indirilrniıtir. Bilhassa eski komünist aza 
fırka ve tqkilatlanndan uzaklaıtmlmıı 
tır. 

Bari panayırını f. l\fusolini açtı. 

Roma, 8 (A.A.) - M. Musolini beynel 
milel Bari panayırını 300 bin kişinin 

önünde açmıştır. Söylediği nutukta ital
yanların sarsılmaz azmini ve teşkilatçılı
ğını metetmiş ve blitün milletleri İtalya 
ile teşriki mesaiye davet eylemiştir. 

kavele mucibince Almanya Bulgaristan'a 
19 milyon marklık sanayi maddeleri vere· 
cek ve mukabilinde Bulgar tütünü alacak
tır. Bu mübadele beş sene içinde vt t:x.'1· 
tenjan usulü ile yapılacaktır. 

Almanya'nın 
iktısadi planı 

. 
Tag gazetesinin neşriyatı. 

Berlin, 8 (A.A.) - Yeni alman 
iktısat planı bqlıca dört direktifi 

Bertin, s (A.A.) - Alman istihbarat ilıtiva etmektedir: 

bürosundan: 1 - Almanya'ya ithalat müsaa-
Berlinde çıkan Tag gazetesinin Nu· desi ancak elde bulunan döviz mik

renberg muhabiri, milli sosyalist fırkası tannm müsaadesi nishetinde verile 
cektir. 

kongresinde beynelmilel yollar kongresi-
2 

y 
1
• • . 

• - er ı ıptıdai maddeler •••. nın 600 a.zaaı da hazır bulunduğunu kay- • • • ...._ 
d d k dl k

. sının genı§letılmesıne r•lı•ılacaktır e ece yor ı • ~ :r • · Ta ki Almanya bu huısuta iıtiklali-
M. Adolf Hitler'in bu - müsalcmet ni elde etsin. 

askerleri - ile elde etmek istediği gaye 3 _ Alman ihracatı bonolann 

ancak sulh eseri olabilir. Yalnız yol inta hazinece geriye satın alınması sure 
81 M. Hitle.r'in harbı değil, urun bir fş tiyle teıvik edilecektir. 
devresini düşündüğUnü isbat eder. 4 _ Almanya için zaruri olan 

Almanya _ Bulgaristan eşya iptidai maddeler çıkaran memleket 
.. b '..J ] k } • lerle takas usulüne müstenit itilaflar 

mu aue e mu a"·e esı. yapılacak ve ahnan mam.uLitiyle 
Berlin, 8 (A.A.)- Almanya ile Bulga mübadele olunacaktır. Yeni plan 

ristan arasında aktolunan eşya mübadele- mucibince bütün alman iktısadiyatı 
ai mukavelesi meriyete girmiştir. Bu nıu- şiddetli bir kontrola tabi olacaktır. 

Harkof, 8 (A.A.) - Türk aıke. 
ri heyeti buraya gelmiş ve türk-sov
yet bayraklariyle züslenmiş bulunan 
iıtaıiyonda sivil ve askeri memurlar 
tarafından karşılanmıttır. 

lstasiyonda bir kıta asker heye -
te aelıim resmini ifa etmiştir. Türk 
misafirler, Harkof garnizonu ku • 
mandam M. Turovskiyi, mıntaka ic
.-a J,omiteıi ikinci reisi M. Bogutski· 
yi ziyaret etmişlerdir. Heyet bundan 
sonra Harl<of traktör fabrikasını, 
kızılordu evini ve tayyare kararga -
hını gezmiştir. Tayyare meydanında 
tiirk heyeti şerefine bir hava geçit 
resmi yapılmış ve akşam M. Turovs
ki tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

41\IERlKA 'DA. 

Mensucat f(Tevi 
ğittikçe büyüyor 

Nevyork, 8 (A.A.) - Mensucat 
grevi mütemadiyen genişlemekte ve 
kanlı hadiseler de artmaktadır. 500 
bin elbise fabrikaları amelesi 1 teş
rinievel tarihi için grev ilanma ka -
rar vermiştir. Bu grevin mensucat 
amelesi greviyle alakası yoktur. Bun 
lar ücretler azaltılmaksızın iş saat
lerinin yüzde niıbetinde azaltılması 
için M. Ruzvelt tarafından verilen 
emrin tatbikini istiyorlar. Vaziyet 
bilhassa cenupta çok vahimdir. Pat
ronlar sindikalara dahil bulunmı . 
yan ameleden gönüllü polis kayde . 
diyorlar ve bu.nlara yemin verdiri -
yorlar. Mahalli zabıta buna muva • 
fakat etmektedir. Asıl kanlı hadise· 
ler işte bu gönüllü polislerle grevci
ler arasında vuku bulmaktadır. Bun
lara silah da verilmektedir. Ameri • 
L..a. iı federasyonu reisi M. Green 
mensucat grevini tutmak için Ame -
rikada teşkilata tabi ne kadar i§çi 
varsa icabında seferber edeceğini 
söylemiştir. Maamafih mumaileyh 
umumi grev ihtimallerini tekzip et
miştir. Diğer taraftan grev komite • 
si reisi M. Gormnn M. Ruzvelt ta • 
raf mdan teşkil olunan komite azası 
ile görüımüştür. Bu mülakatta grev
cilerle muarızlan arasında umumi 
bir müzakere açılmasının görütül • 
düğü zannediliyor. 

Amerika sularında 
bir vapur yanıyor 

Madrid, 8 (A.A.)-Umumr grev 22.4.34 
te olduğu gibi ve aynı şeraitle yarın ilan 
olunacaktır. 

Dahiliye nazırı gre\'e karşı biitiin 
tedbirlerin almdıt;rıııı söylüyor. 

Madrit, 8 (A.A.) - Yarın ilan oluna
cak umumi grev münasebetiyle beyanatta 
bulunan Dahiliye Nazırı be.r türlil ihtima 
le karşı icap eden bütün tedbirlerin hü
kumet!ie alınmış olduğunu söylemiştir. 

Umumi grev La~?atlı 
Madrid, 8 (A.A.) - Umumi grev 

ilan edilmiştir. Bu sabah saat altıda 
tramvay tünel memurlariyle taksi 
şöförleri işlerini bırakmak için sin -
dikalarından emir almışlar ve bu 
emre derhal itaat etmişlerdir. Ga -
zete mürettipleri de aynı emrı al • 
mışlardır. 

Gazetelerin çıkmıyacağı zanne
diliyor. Hükumetin tehlike hali ilan 
etmesi muhtemeldir. 

Madrit, 8 (A.A.) - Polis umumi grev 
dolayısiyle istisnai tedbirler almıştır. Ek 
mekç.ilerin önünde büyük izdiham görül
mektedir. Gazeteler çıkmamıştır. Müfrit 
mehafil itidallerini kaybettiklerinden kan 
h hadiselerden korkulmaktadır. Katalon
ya patronlarının içtimaına mani olmak 
için örfi idare ilanr rüşünülmektedir. 

Kabine buhranı muhakkak 
addediliyor. 

Madrid, 8 (A.A.) - Radikal ya
ni hükumet mehafilinde kabine buh
ranına muhakkak nazariyle bakıl . 
maktadır. Reisicümhurun yeni ka . 
bineyi teşkile M. Lörrüyu memur e
deceği zannediliyor. Bu takdirde 
mumaileyh muhaliflere üç nezaret 
verecektir. 

Giindelik. 

BELEDİYELER ÇALIŞIYOR. 
(Batı l. inci sayıfada) 

Denebilir ki: istihlak kuvveti iti
bariyle iç kasabalar halkı ile sahil . ' 
ve tıcaret şehirleri balkı bir değil -
dir. Binaenaleyh bir istihlak resmi 
olan oktruvanın da nüfus nisbetin
de dağıtılması doğru olamaz. An • 
cak Türkiye'nin mamur bir bütün • 
lük olması için medeni vasıtaların, 
güzelliğin, sıhhatin en ufak kasaba
mıza kadar girmesi lazımdır. içi ha
rap ,bakımsız; sahilleri süslü ve haş
metli memleketler, ancak müstem -
lekelerdir. Hür vatanların her yanı 

Nevyork, 8 (A.A.) - Morokasıl yolcu mamur, her yeri temiz ve her buca -
vapuruna yeni Jersey'in 8 mil kadar açık- ğı güzeldir. 
lannda geceleyin yıldırım vurmuı ve va- Duhu1iye resmi hissesi; bele -
pur hemen hemen her tarafından aynı za- diyelerimize büyük işlere girişmek 
mand~ ateş almış olduğu bildirilmektedir. heyecanını da vermiştir. Bütçeleri -
Uykuda bulunan yolcuları yangından ha • nin birkaç misli masrafa muhtaç te
berdar etmek koridorları alev sardığı için şebbüsleri, duhuliye hissesini ka111 • 
çok güç olmuş ve tayfalnr lombozları kıra- lık göstererek belediye bankasının 
rak bunları uyandırmak mecburiyetinde da yardımıyla ba§armak, cümhuri -
kalmışlardır. yetin verdiği mesut imkanlardan • 
Ateı aldıklanndan dolnyı tahlisiye san- dır. Her iç belediyede böyle bir 

dalJarrnr kulJanmak da mümkün olmamıı teşebbüsün humması vardır. Bunun 
tır. S:ıhahleyin ıefak sökerken Springleyk- üzerinde hepimizin geniş bir alaka 
ten yanan gemiye yaklaşan iki gemi gö- duyması ve bu teşebbüslerin muvaf. 
rülmüş11~ de az sonra ortalığı sis kaplamış fakiyet unsurlarının şe'ni ve objek
n artrk bir şey görmek kabil olamamıştır. tif bir mahiyette olmasmı murakabe 

ilk kurtarılanlar pek bit.ilin halde ol - etmesi lazımdır. Bu geni, mevzuu 
dukları için kendilerinden bir şey öğren- kaparken yapılacak bir temenni 
mek mümkün olamadığı bildirilmektedir. vardır; 

Morokasıl'dan bir sal ile açdmağa mu- Her şehir ve kasabamızda ziraat 
vaffak olan iki kişi Springl~e gelmiıtir. mahsullerinin satıldığı bir pazar gü-

Pazartesi gizli celsede 
neler konuşulacak ? 
Cenevre, 8 (A.A.) - Konsey azası Sow 

yet Rusya'nın kabulü ve kendisine daimf 
azalık verilmesi ha}ckında bir karar ittihaıı 
zı için İycap eden bütün unsurların meV' 
cut olmadığını görerek, bugün öğleden sod 
ra bu husustaki mükaleme neticelerini ka" 
yıt ve tesbit için toplanması derpiş edileıl 
gizli celseyi pazartesi akşamma talika ka-< 
rar vermişlerdir. Ketumiyet sebebiyle tah" 
kiki rnü~kül olan kuluvar İyzahatma göre( 
talik M. Bek tararından istenmiş ve bu ta.ıı 
!ebe M. Vascanccllos tarafından müzaharet 
edilmiştir. Varşovn ile Moskova arasında 
doğrudan doğruya müzakerata girqildiğİ 
ve M. ek'in pazartesi günü bir netice al.ı 
mağı ümit ettiği bildirilmektedir. M. Beli 
SC'vyet Rusya'nın kabulünü ve kendisind 
daimi az~hlc verilmesine muhale(et etmiye 
rEğini şimdiden bildirmiştir. Arjantin ilif 
ı·nzlıı.rrnın da bertaraf edileceği zannedı1 
mektedir. 

Sovyctlcrin milletler cemiyt•tint 
girmesi işin(Jc Lchistan'ın itiraz./ 

ları bertaraf ediliyor. 
Cenevre, 8 (A.A.) - Havas ajansı bil 

diriyorx 
Bu sabah Moskova'dan Lehistan'ın itle 

raz.atmı izaleye müsait bir nota gelmiş• 
tir. Sovyet Rusya, cemiyete girmesindeıf 
evelki hadiselere şamil olmamak surcti1.4 

le, hakem usulünU kabul etmektedir. Btı" 
na binaen, rus ve leh ekalliyetler mescl4 
!erinin halli, biç bir diğer müdahaleya 
mahal katmaksızın, iki tarafa ait olacakıı 
tır •. 

Yarı aaimi azalığa Çin tekrar 
intihahmı istiyor. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Çin başmürabbaA 
Kotayşi Milletler Cemiyeti Umumi Ki• 
tipliğine aşağıdaki mektubu göndermiştit 

"Milletler Cemiyeti meclisine g gayr( 
daimi azalık intihabı kaidelerini, azalı~ 
müddetini TC tekrar intihap usulü.~ü ı.ef4 
pit eden heyeti umuıniyenin ıs Eylül 92d 
tarihli kararma tcfvikan hükfunetimin teM 
rar intihap edilebileceği yolunda karar "' 
rilmesi hususundaki talebinin heyeti uıııd 
miyeye arzını rica ederim ... 

A \rusturya hor~Jarı. 
Cenevre, 8 (A.A.) - Avusturya istiJıe# 

razlarmm kif ill olan devletler komiteti 
1933-1934 Avusturya istikrazının tevhidi 
hakkında Viyana Hükilmetince yapıl.O 
talebi kabul etmı, ve murahhaslar bü1'0' 
metlerinin bu tevhit lstikrazına kefil o1' 
mağa ve bu tevhidin muvaffakiyetl içln 
her tUrlU mii%aherctte bulunmağa aınadıl 
olduğnuu bildimıiflerdir. 

Sar meselesi. 

Son alınan haberlere gore bet gemi nü ve bir pazar yeri vardır. Buralar
Morokasıl'm imdadına koımuıt~r: Luken- da çiftçi ihtiyarlar, kadınlar, hatta 
hah vapuru baştan başa ~levler ıçınde ya~ çocuklar basit ve değersiz şeyler aa
makta devam eden geınıye sokulmuı sag tarlar. Bunların pazarda birkaç saat 
kalan yolcu ve tayfalan toplamıftır. Kur- için bulundukları yerden itgal resmi 
tarılanl~rın yüz kişi k~d~r ol~uğu bil.diril- alınıyor halbuki resim ekseriya sa -
mektedır. Bunlardan uçu Sprıngleyk e çr- tılan ıeyin bedelini tutmuyor. Renç
lmnlmıştır. per mahsulünü aabm, satmasın bu 

1U GECE AÇIK ECZANELER 

:Anafartalar ca.ddesinde 

. lSTANBUU 
Eczaneleridir. 

parayı veriyor. Hatta vergiyi aatqa 
batlamadan ödemeğe mecbur kalı .. 
yor. Bu işten alınan para ile toplama 
masrafı arasında belediyeye kalan 
fark da pek azdır. Bunun da duluı
liye resmi gibi ıslaha muhtaç olduğu 
nıuhakkaktır. 

KEMAL TURAN 

Cenevre, 8 (A.A.) - Sar meselesini~ 
kip etmeğe memur M. Aloiıi'nin riyasea 
ettiğ.i Milletler Cemiyeti komitesi geled 
muhalif muhtıraları ve bilhassa f ran~ 
muhbras.ını tetkik etmiştir. Komite, 11' 
muhtırayı esas tutarak bir rapor hat•:.,. 
yacak ve kısa bir zamanda meclise ve 
cektir. 
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} ~!~~;!:,d~a" ~~.~~~~k-' s 
lan sonra, Ayaaofya kilisesi zamanın türk 
serdarı Fatih Mehmet tarafından camie 

llltl 

kalbedildi. Bu hareket o zamanki insanlı
gın görüşüne tamamiyle uygundu. Haç se
Ferlea·i ı;ilsilesinde cereyan eden lstanbul'
un fethi hadisesinden çok sonra dahi, haç 
seferleri devam edecek ve hilal ile haçın 
kavgası daha L'rkaç asır sürecekti. 

Yalnız, lstıınbul'u alan türk ordusu, o
raya, yirminci asır istila ordularının ve 
tncsela aynı lstanbul'u mütarekede işgal 

eden i!rnal ordularının bile gösteremedikle
ri bir disiplin ve ahlak asaleti ile girdi. Fa
tih, mağlup bizanslılara karşı o kadar ci
vanmertçe hareket etti ki bu civanmert
lik, bol keseden bağışlanan kapitülasyon
larda tereddi edinciye kadar bir adet gibi 
devam etti. 

Fakat Ayasofya'nın bir hıristiyan iba
detgahından bir müslüman ibadetgahına 
kalbi hadisesi, bütün sahalarda ileri oldu
ğunu ve laikliğin geniş tolerans zihniye
tini kendisinin doğurduğunu iddia etmek
ten bir an yorulmıyan hıristiyan garp ta
rafından, son zamanlara kadar, ancak Pie
re l'Hermite devrinden yakışık alacak bir 
taassup demagojisine mevzu ittihaz edildi. 
Ayasofya'nın hilalin altında ibadetgah ol
masını çekemiyen zihniyetle Kudüs'te Ka
rname kilisesinin metre murabbaları uğru
na bizzat bıristiyanlan biribirlerine bo
ğazlatan zihniyet birdir: Hıristiyan taas
subu, papaz taauubu ! Bir zamanlar, çar 
orduları harekete geçtilermi, parola, Aya
ıofya'ya haç takılması idi. Balkan harbın
da, gene öyle, mütarekede gene öyle! 

Ve bütün bu ihtirasların kaynağını, vic 
danları serbest iylan ettiğini iddia eden 
Avnıpa teıkil ediyordu. Hintli Mecusi'nin 
ineği ile hintli müslümanm abdest suyu 
yüzünden kopacak kanlı kavgaları, Hindis 
tan hükumeti nasıl izale etmek şöyle dur
sun bilakis körüklemiıse, Aya.sofya dedi
kodusunu da, aradan bet kere yüz sene 
geçmit olmasına rağmen, makaleleri, re
ıimli mecmuaları ve ince propagandası ile 
laik, garp, taze tutmuıtur. 

*"'"' 

ilk mekteplerde kayıt 
muamelesi başlıyor 

Ankara vilayeti merkez ve kaza 
ilk mektepleri teşrinievelin birinde 
açılacaktır. Vilayet Maarif müdür -

Resmi binaların inşa ve 
tam iri işleri 
2443 numaralı kanunla resmi binaların 

inşası ve idareleri ve murakabeleri Nafıa 
Vekaletinin vazifesi arasına girmi§tir. Na
fıa Vekaleti bu gibi binaların inşa ve ta
mirlerinin ne suretle yapılacağını, bu işle
rin ne suretle idare edileceğini ve bu hu
susta takibi iycap eden idari usulleri gös
terir bir talimatname hazırlamıştır. 

Balkan konferansı 
niçin toplanamıyor? 

(Bap l. inci sayıfada) 

kaldık. Arnavutluk grupu Atina' da
ki konsey içtimama dahi iştirak et -
memişti. Konferansa iştirakini te -

min için bu grup riyasetine yazılan 
lezkerelere de müspet bir cevar · la
nıadık. 

luğü şimdiden bu husustaki hazır • 
!ıklar ve işlerle meşgul olmaktadır. 
İlk mekteplere kayıt muamelesi ya
rından itibaren başhyacak ve ayın 
sonuna kadar devam edecektir. 

. Bu sene Ankarada açılacak iki ye- Diğer taraftan Yugoslavya gru -
nı mektep de teşrinisaninin birinde htatistik tahsili idu pu ile Balkan haftası dolaysıiyle ce-
derslere başlıyacaktır. Bu mektep _ imtihan yaıuı.ıı: reyan eden muhabereden grupun bu 
Ierin tesisat ve lazım olan eşyaları- İstanbul, 8 (Telefon) _ istatistik tah- sene konferansa iştirak etmemek ni-
m tedarik etmek icin vilayet maa _ sili için ltalya'ya gönderilecek talebenin yetinde olduğunu öğrenmiştik. Ala-
rif bütçesinde bazı ~ünakaleler ya • imtihanı bugün yapıldı. imtihana 182 kadar gruplarla muhabereden son -
pılmrştır. genç girdi. rn. Balkan konferansının parlamen -

1 
, tolar konferansının akabinde 10 teş· 

Romanya dan ] 10 muhacir geldi. rinievelde toplanması riyasetçe tek
Ek ... ıwrlcr bütün Auadoluclan hiu İstanbul, 8 (Telefon) - Bugün Ro- lif edilmiş ve gruplara tebliğ edil -
hcs Yiiz afvon rı .. m . ı· ı·ı... manya'dan 110 rnuhacir geldi. Muhacirler mişti. Yunan grupundan ba~ka di -

·~ • J u unesı ~t' ır( ı •. r T k 'd 1 . . . ,; l ra ya a yer eştırılecektır. ~er ~ruplardan mutabık olduklarına 
stanbul, 8 (Telefon) - İki aydanberi dair henüz haber ~elmemiştir. Bun· 

Anadolu'da afyon istihsal mıntnkalarında Esnaf bankası ht·y<'tİ umumiyesi dan anlıyoruz ki Yugoslavya grupu 
afyon eksperleri tarafından yapılan tetkik lonlanama•h e velki noktai nazarında ısrar et . 
ler bitmiştir. Eksperler afyon mıntakaların İstanbul, 8 (Telefon) - Esnaf Bankası mektedir. Bu grupun iştiraki temin 
d~n 1~00 .kada~ çe,it ve haşhaş nümunele- heyeti umumiyesi ekseriyet olmadığı için olunmadıkça Balkan konferansının 
rı getırmışlerdır. Bu nümuneler Yeşilköy bugÜn de toplanamadı. inikadı dü~ünülemez. Ümit ediyo • 

tohum ıslah istasiyonunda tetkik ve tasnif rum ki c~miyeti akvamın içtimaı mü 
~dilecek ve içlerinden en yüksek evsafı ha- Tramvay sirkf'tİ araba nasebetile Cenevre' de toplanan Bal-
ız olanlar ayrılarak istihsal mmtnkalarında aclt•dini artTr•h. kan memleketleri haricive nazırları 
köylülere dağıtılacaktır. Yapılacc:k ıslahın lstanbul, 8 (Te!efo~) - İstanbul Tram Balkan konferansının in.ikadına da-
ofyonlarımızdaki morfin derecesini on be· vay Şirketi bütün hatlarda araba adedini ir aralarında müşterek bir noktai na
şe kadar çıkaracağı tahmin olunuyor. yüzde otuz nisbetinde artırmıştır. ..,.ar tespit ederek milli gruplara bil

lktı~at vt•kaleti Trak~·a·(1a hir p<·y
ofrcilik kooperatifi l('!ikil •'diyor. 

lstanbul, 8 (Telefon) - lktısat Vekili 
Celal Bey Trakya'da pevnircilik iflerini 
tetkike lktısat Vekaleti kimyagerlerinden 
Halit Beyi memur etmiştir. Ayrıca vekalet 
bir peynircilik kooperatifi teşkilinin imk&n 
larıo• tetkike başlamıştır. 

Şirketi lhwrh'(• miidiirii 

Avı·uı;a•}:a Aİllİ. 
İstanbul, 8 (Telefon) - Şirketi Hayri

ye Müdürii şirket için dört vapur satın al
mak üzere bugün Avrupa'ya gitti. 

\un an rf'i-.iciimlrnrn kim olacak? 
İstanbul, 8 (Telefon) - M. Çaldaris 

dirirler. Bu cihet eylul nihayetinden 
evel anlaşılamaz. 

Hasan Beyin şahıi intıbaları. 

"Benim şahsen intıbaım şudur: 
Balkan konferansının bu seneki iç -
limaını tehir etmek zarureti karşı -
smda kalaca;;u, henüz kati bir şey 
söyliyemem. Bu sureti katiyede an • 

\aşıldığı zaman gene sizlere haber 
veririm. Balkan memleketlerindeki 

Bugün laik Türkiye cümhuriyeti, bu 
d d'k d · türk milleti, nasıl İstiklal deyince hem kcn 

1 
e ı o uya nıhayet veriyor. Ayasofya'yı 

M. Metaksas'la Cümhur Riyaseti intihabı 
meselesinde M. Zaimis·in namzetliği için 
mutabık kalmı~lardır. yeni şerait konferansın faydalı ve 

müspet bir ,ekilde çalışmasına mÜ· 
sait oluncaya kadar konferans top-

Sultanahmet camii ile beraber müzeye ya- disinin hem de bütün diğer milletLrin kn-
ni bütür. insanlar için muhterem bir mef
hum haline gelmiş olan bir müesseseye 
tahvil ediyor. 

Laik garbın bu sahada neler yaptığını 
kestirmek son derece müşküldür. Bu 
gün bütün Orta Avrupa'da katoliklik -
Protestanlık davası, Hu11, Luther ve Alba 
:zamanında olduğu kadar canlıdır. İngiliz 
kilisesi, Wotan mezhebini ihya etmek iı
tiyen alman protestanlarınt adeta recmet
ınittir. Bütün Avrupa'da, bir Fransa var
dır ki, bir dereceye kadar laik olduğu id
dia edilebilir. Fakat onun da, geçenlerde, 
bir muharriri bizim memleketi gezip do
la~tıktan sonra misyoner mekteplerinin 
bizde de devlet kontrollı altına alınmasına 
hayflanrp duruyordu. Ve ltalya'nın, kato
likliği bir harici politika unsuru olarak 
kullanmağa başlaması üzerine, laik Fran· 
ıa, hiç olmazsa Fransa haricinde. laik ta
vurlarm,fan bir hayli vaz geçmiştir. 

\ticaan hürriyetine kavuştuğunu bir 
bucuk asırdanberi iddia •den böyle bir 
ga;ba karşı, türk inkılabının laiklik mef
f.umuna verdiği şümulü işaret etmemek, 
fazla ve lüzumsuz bir tevazu olur. Biz, in
kı};thımrzın mahiyetini ortaya koyacak öl
çüde olan iyzahlarda, tevazuu daima red
detmişizdir. Bizzat mükevvenatta meknuz 
olan kudretin en öz bir parçası gibi Viya
natarı yalıyan türk fütuhat dalgası. aley

hinde ne kadar yalan ve iftira uydurulmuş 
o:ursa olsun, hükmü altında bulundurduğu 
Yc..• lerde insan eserlerine, sanat eserlerine, 
tarih eserlerine hürmet etmiştir ve onları 

töz:ü gibi muhafaza etmiştir. Peşte'de bir 
hl\ına'!lın kubbesinden başka bir tey kal
lnadığı halde, Ayasofya gibi eserler bu
tiin hala ayakta durmaktadır. Ve Ayasof
Ya'nın mozayikleri, hilal bütün kubbelerin 
re bütün minarelerin üzerinde iken meyda 
'il\ çıkıı.rılmağa ba,lanmı,tır. Ve bugün A
l>asofya, gene hilal'in altında ve muhafa
).1\sında olarak bir müzeye kalbedilmektf:
<lir. 

Ayasofya, teokrasi devrinde, türk mil
letinin serbest idaresinin tecellisi netice
•inde camie kalbedilmişti. 1453 te. Aya
•ofya, kimseden pervası olmıyan aynı türk 
tnilletinin aynı serbest iradesinin tecellisi 
tleticesinde, laik cümhuriyetin bir remzi 
olarak müzeye tahvil edilmektedir. 1934 
le. 

... Bu iki tarihin, türk milleti için, biri di
terj kadar ıereflidir. Bu, ıuna iıarettir k~ 

yıhız şartsız istiklalini kastediyorsa, la

iklik derken de, mezhep ihtilafları çevre
sinde dar bir vicdanlar mütarekesini degw il , ' 
İnsanlık ölçüsünde hudutsuz biı· vicdanlar 
aulhunu kasteylemektedir. 

*** 
Ayasofya'nın müzeye kalbi onun camic 

kalbi kadar mühim bir hadisedir demiştik. 
Filvaki her iki hadise de, türk tarihinin 

en şanlılarından iki devreyi İşaretlemekte

dir. Ayasofya'yı cami yapan, türk serdarı 
F~tih Mehmet idi. Onu müzeye kalbeden, 
bır başka türk serdarı Gazi Mustafa Ke
mal' dir. 

Cami Ayasofya, haç seferlerini istikıı
metsiz ve şaşkın bırakan türk askeri akı
nının ~emzi idi. Müze Ayasofya, güzerga
hını. vı~dan kavgalarının üzerinde seçen 
yenı turk davasının yeni ilim akınına re
mz olacaktır. 

Sinan'ın yarattığı Süleymaniyelerle Sul
tan Selimler, lstanbul'da ve Edirne'dc, 
kargılarına yaslanmış granitten nöbetçiler 
gibi, türkün iç - duyuşlarını tecesı1üm et
tiren en güzel camilerimizdir. Fakat mü
zeye kalbedilen Ayasofya ile Sultanahmet, 
türkün artık bir başka ic-duyuşuna, taas
supsuz inanına ve mutlak olgunluğuna re
mz olacaklardır. 

Laik Türkiye, nereye doğru gideceği
ni şaşırmıt bir cihana, yeni bir laiklik öl
çüıü vermekle kendine has olan kendine 
tabii olan hareketlerden birini daha i,le-
miştir. BURHAN ASAF 

Havra'd• merkes meTrteM. 

-~----... -·------~-
Bünvan'da Gazi 
büstü merasim~e 
açı 'dı 

30 ağustos Zafer ve Tayyare bayramın
da Bünyan iki bayram yapmı~tır. Biri 30 
ağustos Zafer ve Tayyare bayramı, diğeri 
de büyük kurtarıcı Gazi Hazretlerinin cüm 
huriyet meydanına dikilen büstlerinin açı· 
hs resmidir. Bütün halkın ıeviııç ve uygı 

Bünyan'cla Gazi büsta. 

tezahürleri arasında yapılan merasimde 
Bünyan Maarif memuru Hami, ihtiyat za
biti muallim Osman Beyler birer nutuk 
söylemi~lerdir. Resimlerimiz yapılan mera
simi ve kurtarıcımızın dikilen büstünü göı 
termektedir. 

lantılarım tehir etmek ve konferans 
içtimalarını gruplar arasındaki nok
tai nazar ihtilaflarının tezahürü icin 
hir sahne haline koymamak daha ~ih
tiyatlı bir hattı harekettir.,, 

Parlamentolar konleranıı ne 
zaman toplanacak? 

"inikadı muhakkak olan kon -
f erans bildiğiniz gibi parlamentolar 
konferansıdır. Avın yirmisinde veya 
21 inde Cenevredeki konferans bü -
rosu burava nakledilecektir. Kon · 
fer ansa ait programlar tespit edil -

miştir. Yakında neşredilecektir. Ey. 
lulün yirmi üçünde konferans açıla
cak ve 30 uncu ızünü mesaiye niha -
yet verilecektir. Şimdiye kadar umu
mi katipliğe gelen malumata göre 
muhtelif memleketlerden gelecek 
konferans &7alarının sayısı üç yüzü 
f!eçecektir. Türk grupu davetci mem 
1eket sıfatiyle kendine düşen ihzari 
vaziyfeleri ikmal etmiştir. Kcnfe . 
rans binası Yıldız merasim dairesi 
olacaktır. Ayın onbeşinde türk gru
DU bürosu konferans binasına nak • 
'edilecektir. 

Kayseri'clc• bunaltıcı !'ıcaklar. 

Kayseri, 8 ( A.A.) - Bir haftadanberi 
şimdiye kadar görülmemiş gayritabii bu
naltıcı sıcaklar devam etmektedir. Hararet 
gölgede 38 dir. 

llavza•dı istiklal mektcbl. 
(Yazısı memleket nostasında) 

SAYIFh ~ 

1 Memleketten 
yabancı işçiler 
giderken 

Büyük Millet Meclisinden iki yıl 
önce bir kanun çıkmıştı. Bu kanun, 
memleket işlerini türk çocuklarına 
gördürmeği emrediyordu. Kanun 
bir yıl sonra tatbik sahasına geçti, 
bu Lozan zaferinin başka noktadan 
memleket hesabına büyük bir veri· 
midir. 

Bir Mısır gazetesi Türkiye' de 
alman bu isabetli tedbiri candan al· 
kışlıyor ve bunun Mısır' da da yapıl. 
masını gönülden istiyor • 

Uzun yıllardanberi memleketin 
bilhassa para getiren birçok işlerini 

memleketimizde ecnebi itçiler yapı· 
yordu. Türk zekası ve kabiliyeti yurt 
işini bizzat yapacak kadar yüksek 
ve kuvvetlidir. Kanunu hazırlayıp 
çıkartanları tebrik etmemek ve bü
tün sahada bunun tatbikatını can
dan istememek mümkün değildir. 

Ancak, memlekette bazı aanat· 
lar vardır ki türk çocuğu onların 
hepsine yetişecek kadar zaman bu
lamamıştır. Ona biraz daha vakit 
bırakmak lazımdır. Memleketimiz. 
de ötedenberi gelip de yerletmit ve 
son vaziyetler dolayısiyle adlarını 
türk adına çevirmiş ecnebiler tanı• 
rız. İşte bunlar memleketten gitme
ğ~ başlıyan ecnebilerin botluklartn• 
dan i-;tif ade ederek hemen ücreti~ .. 
rini 4 - 5 misli yükseltmeğe başla
rr.ışlardır. 

Mesela Ankara'da yerleşip türli 
adını alan bir piyanist tanırız. Ü9 
hafta evel beş saatlik bir zaman 
için yedi lira ücret alırken, ecnebi • 
ferin gitmesiyle yalnız adı türk olan 
bu adam, hemen gene bet saatlik 
bir zaman için on bet lira istem~ .. 
tedir. 

Bunun gibi daha birçok sanatlaı 
yapmakta olan bu yeni adlr ecnebi
leri yakından tanırım. Binaenaleyli 
yerinde olan bu kanun tatbik edilir .. 
ken memlekette yapmağa haıladıit 
ihtikar ve sarsıntılardan umumi iy. 
mar ve sanat vaziyetlerimizi sakın
mak gerektir zira şimdiden her 
s1ıhada büyük ihtikarlarm batladı • 
ğı görülmektedir. 

Memlekette her şeyden evel mes
lek bilgisinin ele alınmasını ve aa .. 
nat mekteplerimizin bu noktadan 
ıslahını geçen yıllarda Hakimiyet'te 
yazdığım yazılarla candan iıtemİf'" 
tim. Henüz meslek mekteplerimiz 
hakkında alınması iycap eden acil 
tedbirlerin alındığı görülmüyor. 

Ecnebi işçilerini memleketten 
gönderirken zamanın bütün incelik· 
lerini yurtta yapabilmek için usta 
ve i~ adamlarına olan büyük ihtiya• 
cımızı da düşünmek, ona göre acil 
tedbirler almak lazımdır. Bu iş yal. 
nız bir vekalet i,i değildir. Belki 
birkaç vekaleti daha doğrusu hükU. 
meti alakadar eden büyük ve çok 
esaslı bir iştir. 

Büyük Başvekil ismet Paıa Haz· 
retlerinin hu mühim memleket itini 
ele aldıkları gün onun halledilece
ğine kaniim, yalnız o günlerin çok 
yakın olmasını istemekten kendimi 
alamadım. 

l{aatamonu Mebusu 
TAHSiN 

Denizli'df• hu sene ilkmekteplcrle 
li .. elcı·e miiracaat eden talebe çok. 

Denizli, 8 - Bu sene ilk mekteplerle 
liseye talebe müracaati her yıldan çoktur. 
İlk mekteplerde sınıf mevcutları nizamt 
miktarı geçtiği halde gelen talebe gerl 
çevrilmemektedir. Bu sene mektep olmı· 
yan dokuz köyde yeniden mektep açıla• 
c.aktır. 

Lokarno kongrc .. iniıı kabul ettiği 
bir karar "lireti 

Lokarno, 8 (A.A.) - Dünya suluh kon 
gresi son celsesini aktederek silahsızlan• 
mn meselesinde silahların bugün indiril
nıesinin mümkün olduğuna dair bir karar 
sureti kabul etmiştir. 

Kongre, diğer bir devlet aleyhine mü. 
teveccih olmamak şılrtiyle mıntakavi mi
sakların fay dalı olduğu mütaleasında bu
lunmuştur. Nihayet kongre Sar'da rey 
hiirriyetinin teminini istemiıtir. 
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:~::~:=~:l(~[~~M~e~m~l~e~k~e~·~t~P~o~s~ta~s~ı~~)I=~~~ 
ü~ me&ele- Elen mekwbi-Atinamektebi. H 'd · f · 1 · ·· d Sror s~hasın~a ,·)mi 
~ avza a ıran ve umran ış erı gur en r 

lyonya mektebi - on iki İyon ya şe- · 
birlerinin ilim tarihi bakımından en mü
himleri Nile ile Efes (Selçuk) ve en mü
him adalan Sisam ile İstanköy'dür. 

fyonya mektebi Nile'de doğmuş olan 
(624 - 547 M. E.) Tales tarafından ku
rulmuştur. O devrin ''yedi akıllılarından 
biri,, olan Tales'in ecdadının fenikeli ol
duğuna ihtill}al verilmektedir. Meslek 
itibariyle bir mühendis olan Tales Kızıl· 
nmak nehrinde bir set inşa etmiştir. Mı
aır'a gitmiş olan Tales avdetinde Yuna • 
nistan'a ameli hendeseye ait birçok mal · 
seme getirmiştir. Getirdiği meseleler üze 
rinde dilşilnmü~ ve bunlara alt nazariye
ler kurmuştur. Bu itibarla Talca "nazaTi 
liendese,,nin btnisidir. Filhakika, riyui
ye, ilim ve f elıefeyi Taıea mektebi kur -
muştur. Bu devirde bu üç mevzu tek bit 
mevzu olarak okutulurdu. Bu tasnifi son 
radan Aristo yapmıştır. Bu mektebin ta
lebeleri filozof olmaktan %iyade ilim ada
mı idiler. 

Tales bir küsufun vaktini evelden bil
dirm~ kle fÖhret kuanmışu da bu o kadar 
'öhret \'erici badiae olmasa gerektir. Bıt· 
billilerin rasat kayıtlarının etinde bulun
duğuna bakıi:rsa yaptığı if basit bir be· 
sap i§l hududunu aşmaz. Tales'in hakiki 
fÖhrcti dünyanın birinci riyaziyecisi ol • 
masıdır. Oklit hendes-:sine giı-en ka%iye
lerden bir takımı ile i&lx:tlan Tales tara· 
fından bu1unmuştur. Canlt mahlukların 
suda halkedildiğini ilk evel Tl\les'in eser 
lerinde görüyoruz. 

Pitagoras mektebi - Gerçi T&les yo
lu açmı§sa da riyaziyenin hakiki temf'lini 
atan sisamlı (570-504) Pitago.ras'tır. Mı
sır ve Babil'e yaptığı seyahatlardan dö
nen Pitagoras İtalya'nın cenubundaki 
Kroton adlı Yunan müstemlekesinde rnek 
tebini kurmuştur. Gizli bir cemiyetten i
baret olan bu mektep eserlerini bırakma
mıştır. Bu mektebin bütün keşiflerinin 
"üstat,. atfedildiğine bakılırsa Pitagora
•'ın eserlerinden bir kısmmm başkaları 
tarafından bulundu~una hükmetmek icap 

eder. 
Pitagoras'm büyük bir riyaziyeci ol

duğu şüphesizdir. Hesap ilmini o kurmuş 
tur. Adetler nuariyesine, bilhassa adet
lerin musiki ve hendese ile alakasına dair 
birçok şeyler keşfetmiştir. Adetlerin ka
inat mekanizmasının ana yapı olınası bu 
mektebin başlıca akide&idir. Maemafih, 
Pi• _ --.. s'ın baıtıca muvaffakiyeti hende
se sahasında görWUyor. Bugün her mek
tep talebesi Pit.agor~ dıvas1 - yani ma
ruf eşek davası -nı bildiği gibi gene Pi
tagoraa'ın bet mwıtaum mücesııemler 

modellerini de bilirler. 
Pitagoras mektebi riyuiyeyi ilınt esas 

lara oturtmakla kalmayıp fuiki hadisele
rin Iizikt kanunlarla idare edilmesi haki
katini velcvki mUphem ve natamam şekil
de olsun, ortaya koymuşlardır. Bu mektep 
takbeleri ruhu yükseltmek ve tasfiye et
mek için en iyi yolun ilml araştırma oldu 
ğunu kabul etmişti. Bu prensip ~ki Yu
nan ilminde bir din gibidir. 

Eski zamanlarda;1 bize intikal eden üç 
aıüşkill ve maruf riyuiye meselesi var
dır: 

(1) Muayyen hacimdeki mikap hacmi
nin iki misli hacmindeki ınikabm dıl'ını 
bulmak. 

(2) Bir zaviyeyi üç müsavi kıs.ma ayır
mak. 

(3) Bir daire mesahasmı bulmak. 
Pitagoras'ın 81UmUnden yüz sene son

ra, mektebin üstadı olan (430-361) Arhi. 
tas bu meselelerden birincisini halletmiş
tir. Arhitas'ın bulmuş olduğu dahiyine 
usul bugilnkü riyaziyecilerin bile takdiri
ni kazanmıştıf. Bu usut üç buütlü hendese 
ile aUikadardır. Yunan riyaziyecisi avru
palılar tarafından iyice tetkik .!dilmiştir. 
Bunlar arasında bilhassa Sir T. L. Heat

h'ın eserleri mühimdir. 
Elea Mektebi (•) - Bu mektebin en 

mühim simaları Parmenides ile talebele
rinden Zeno'dur. Bunlardan bilhassa Zeno 
namütenahi silsilelere lüzum gösteren 

(*) Elca - Cenub, 1ta1ya'da Pöstum'ün 
cenubu şarkisinde Treniyea denizi sahil
lerinde, takriben M.E. S40 senelerinde 
lyonvalılar tarafrndan kurulmuş biı §ehir 
idi. Bu mektebin akidesi akozmisnus, ya
ni mer'i kainat kararsız ve /ani olup asıl 
htıkiketlcr mevcut hava!Sımızla sezdiği

miz d~ğil, fikir ve 11kı/J11 tasavvur ettiği-
,. 
. r. 

müı;kUl meseleler çıkarmakla ve aşil -
kaplumbağa lügaziyle de meşhurdur. Ze
no'nun ortaya attığı bir takım lügazler 
Yunanhları asgari namütenahi mefhumu 
üzerinde düşünmeye sevketmiş ve niha
yet boşaltma veya azaltma usulü (**) 
- methat of Exhaustion- bulunmuştur. 

Zeno hocasiyle birlikte Atina'ya gitmiş 

ve orada yerıe,miştir. 
Atina Mektebi - İranlıların Maraton 

Ye Salamsisteki uğra.lıkları büyük hezi
metten sonra Yunanistan'm fikir hayatı 
yavaş yavaş Atina'da canla.nmağa başlamış 
ve nihyet Atina büyük bir fikir şehri ol
muştu. Atina'nın servet ve kudreti art
tıkça burada yerle9en sofistlerin adedi de 
arttı. Sofiatlerin yaptıkları işlerin en bü
yüğü hitabet sanatıdır. Atina'da halk ara
sında JJÖhret kazanmak için büyük bir hi
tabet kabiliyetine lüzum vardı. Sofistlerin 
en meşhurlarından biri Mora'da Eli:ı feh
rinde yaşamış olan (takriben M. E. 420) 
Hipyas'tır. Bir hendeseci olan Hipyas yu 
karda isimleri geçen üç meseleden ikinci
!ini halletmiştir. Bu maksat için kuvad
rotiks denilen maruf bir münhaniyi keş
fetmiştir. İyonya filosozlarının büyükle
rinden ve sonuncusu olan heyet Alimi Kla
zometamı Anoksogoras milattan evel 460 
senesinde Atina'ya gitmiş ve orada yerleş 
miştir. Atina mektebinin en .nühim sima
ları Sokrat ile Eflatun'u gelecek makale-
ye bırakıyoruz. SALİH MURAT 

(**) Bu usulü Oklit 12 inci makalede 
şu suretle veriyor: - "Verilen iki mikta
rın büyüğünden yarısrndan faz lası çıka
rrlrrsa ve geri kalandan yarısından fazl3sı 
çıkarılırsa ve buna ilelebet devam edilir
se geri kalan miktar verilen miktar/arrn 
kü~üğünden küçüktür." 

Yabancı postaıı 

Avusturya hane
danı köşe kapma· 
ca oynuyor 

Temmuzun yirmi beşinde Avus
turya Başvekili Dolf us'un nazilcr 
tarafından öldürülmesi üzerine Av
rupa'nm her tarafında Avusturya' -
da hükümdarlığın iade edilmesi ve 
hanedanın, tekrar memlekete dön · 
meleri mevzubahs olmağa başladı. 

Avusturya tahtını iddia eden Ar
şidük Otto, şimdiki halde annesi sa 
bık imparatoriçe Zita ile birlikte 
Brüksel yakınlarında bir şatoda o
turmakta ve Luven üniversitesinde 
tıp tahsil etmektedir. Şimdiki hal · 
ele yirmi bir yaşındadır. İngiltere 
ve almanya'mn bazı taraflarında bu 
hanedanın, A vusturya'ya dönmesi 
ve taç ve tahtını ele geçirmesi Ma
c:ıristan'da ve küçük iytilaf devlet
lerindeki bir takım siyasi rüesa yü
zünden zaman zaman sarsılma teh
likeleri geciren merkezi Avrupa sut 
hunu temin edecek ve sağlamlaştı -
rncak bir hadise olacaktır. 

A vusturya'da hükümdarlığın ia
iesi ihtimali, Dr. Şuşnig'in Dr. Dol
fııs'un yerine Başvekil olması üze
rine daha kuvvetlenmiştir. Zira Dr. 
Şuşnig, vaktiyle uzun müddet hü
kümdarhğın iadesi lazİmgeldiğini 
,,üdaf aa etmiş olanlardandır. 

Dolfus için yapılan 50 bin kişilik 
bir içtimada nutuk söyliyen Başve
kil muavini prens Fon Starenberg 
Je Habsburg hanedanından tekrar 
~etmesinden kuvvetli bir surette 
bahsetmiştir. Bu zatin ansızın Ro
ma'ya gitmesi orada Musolini'nin 
rfabsburg hanedanının avdeti hak
'{;mda ne düşündüğünü öğrenmek 
için olduğu söylcnmetkedir. 

Bundan başka Arşidük Otto'nun 
halya'ya hem Avusturya tahtım is
temek, hem de İtalya kıralınm on 
~ıokuz yaşındaki kızma talip olmak 
irin gittiği söyleniyor. 

Brüksel'de eyi haber alan bir mu 
habirin işarma göre hem hükümdar 
lık, hem de izdivaç için Yugoslav
va kıraliçesi Mari'nin kız kardeşi 
Romanya prensesi İlena'run kocası 
olan Arşidük Anton temas ve mü-
7.akere halindedir. 

Bunlar, kan koca hem otto ile 

güne iler' emektedir. araştırmalar 

Samsun muhabirimizden - Havzada pazarı Havza'ya bir hususiyet ve merke
irfan hareketleri hızlı hamlelerle günden ziyet vermektedir. Bütün bunlar, Havıa'
güne inkişaf etmektedir. İlk mektepler - nın süratle inkişafını hazırlıyan sebep
den çıkan talebenin bir kısmı, her türlü lerdir. Bu sebepler dolayısiyle maarif ba 
noksanlıklara katlanarak orta mekteplere kımından da Havze:'da bir orta mclttep 
koşmaktadırlar. Birkaç yıl eveline kadar açılmasını hal!c rica etmektedir. 
orta ve lise tahsili gören gençlerin sayısı UMRAN İŞLERİ: 
bir, ikiden ibaret iken bugün havzada Meyilli bir satıh üzerine kurulmuş 

kırktan fazla genç muhtelif lise ve orta olan Havza, her şeyden evci umrana çok 
mekteplerde okumaktadırlar... Gerçi bu muhtaç ve binaenaleyh çok müsaittir. 
yekCınn çok bir şey değildir. Fakat bir- Esıısen kireci, taşı, kumu, bol ve ucuz olan 
kaç sene eveline kadar bu ihtiyacın tatmi Havza'da her yerden daha kolay, daha 
ni imkansızlığı karşısında kalan bir yer ucuz bina yaptırm«k mümkündür. Arsa 
için az değildir. Şurasını da hemen bil - kıymetlerindeki düşüklüğün buna inzi
dirmeliyim ki bunu civar kazalarla muka marn etmesi, kasabayı istasyona doğru 

yeıe etmek lazım gelirse havza bu husus- uzatmaktadır. Bunun neticesidir ki İcadi
tıı da bir rekor kazanmış sayılır. ye mahalle~inin Samsun ve Amasya cihet 

İrfana çok şedit bir arzu ile bağlı olan }erindeki ve (Kılağız) koruluğu istika
havzalıların Maarif Vekilimizden haklı metindeki boşluklar yeni yeni binalarla 
bir dilekleri var: burada bir orta mektep dolmaktadır. Havza'nın tabit ve coğrafi 
açmak .. MalUmdur ki Havza; Amasya, vaziyetindeki istidat la mütenasip burada 
Merzifon, Ladik, Vezirköprü, Kavak, muntazam bir programla umran faaliye
Samsun, Bafra şehir ve kasaba! 3rının tine başlanması lazımdır. Nitekim geçen 
tam ortasındadır. Aynı zamanda Samsun gün yeni kaymakam Şevket Beyin reislik 
- Sıvas demiryolunun çok işlek bir is- yaptığı bir toplantıda bu mesele uzun 
tasyonuna maliktir. Bilhassa bütün Kara uzadıya görüşülmüş ve sırf umran i~lcri 
deniz halkını doyurar. muazzam un fahri- ile uğraşmak üzere bir komisyon seçil
kaları ve bu havalide büyük bir şöhret ı niştir. 
taşıyan sıcak kaplıcaları ve çok canlı biı Zübeyir oğlu Fuat. 

f. I. 1. C. U. Merkez Re~si Bafra'da 
Bafra - İntihap dairesini gezmek ve 

müntehipleriyle temasta bulunmak üzere 
Erzurum'a gitmekte olan Erzurum Mebu
su ve Türkiye 1. C. 1. Umumi 
Merkez Reisi Aziz Bey Samsun'a uğramış 
ve oradan Bafra'ya da gelmiştir. Aziz bey 
ile birlikte Samsun İdman Mıntaka Reisi 
'le Halkevi Reisi de vardır. 

Aziz Beyin Bafra'ya gelişi Ağustosun 

sonuna rastlamıştı. Kaza kaymakamı ve 

spor teşekkiilleri tarafından karşılanan 

muhterem mebus doğruca Cümhuriyet II. 
Fırkası merkezine gitmiş ve orada bir mü 

det istirahat ettikten sonra spor teşekkül
leri tarafından şerefine verilen ziyafete 
iştirak etmiştir. Ziyafet çok güzel ve bir 
aile samimiyeti içinde geçmiştir. Sporcu
lar reislerinden ihtiyaç ve dileklerine ait 

.icalarda bulunmuşlar ve Aziz Bey de bu 
ıakh ve yerinde rica ve dileklere müm
kün olan yardımı yapacağını vadetmiştir. 
Aziz Bey gerek gördüğü spor teşekkülle
ri faaliyeti dolayısiyle ve gerek umumi 
por faaliyeti dolayısiyle Bafra'nın spo

ra karşı gösterdiği alakadan ve faaliyet
ten memnun kalmıştır. 

Bafra spor kulübü geçenlerde Samsu
na gitmiş ve orada Samsun İdman Yurdu 
ile bir maç yapmıştı. 

Barebere kalan bu maçın u:k-
rarlanma11ı bugün Bafrada yapılıyor

du. Aziz Bey yapılan bu maçta da bulun
muştur. Maç üçe karşı beş ile ve Bafra 
spor kulübünün galebesiyle neticelenmi_ş
tir. Aziz Bey ve refaketindeki zevat şeh
rimizde diğer daha bazı müesseseler~ gez
mişler ve akaşm Samsun'a dönmüşlerdir. 

Polis vazife ve salah:yet kanunu iyi neticeler veriyor 
Büyük Mille.~ Meclisi~in geçen \hiyet ve sarahatle ifa etmesine amil 

toplantısında muzakere edılerek ka- cJmuştur. Kanunun birinci maddesi 
bul edilen ve 9.7.1934 tarihinde net· 

1 
cmumi vazifeleri göstermektedir ki 

rcdilerek meriyete giren polis vazife bunda: polisin asayiş, şahıs ve Am
vc salahiyet kanununun tatbiki he • me tasarruf ve emniyeti, mesken ma
nüz üç ay kadar olduğu halde bu kı- suniyetini korumakla ve halkın rrz . , 
sa zamanında şayanı memnumyet can ve malını muhafaza etmekte 
neticeler vermiştir. Bu kanun polise yardım istiyenlere, yardıma muhta~ 
ait bütün vazifeleri topladığı ve tas- olan çocuk, aile ve acizlere muave. 
rih ettiği gibi eskisine nazaran sala- net etmekle ve kanun ve nizamların 
hiyetlerini dahi geni§lemekte . · kendilerine verdiği vazifeleri yap . 
dir. Kanunun tatbikinde kolaylık te- makla muvazzaf olduğunu tasrih et-

• • ak d' l D h'I. kAl . mektedir. Kanunda polise verilen 
mını m sa ıy e a ı ıye ve a etın- .... ı·h· ti d d b" h" 

b. · b l . ,.,. a ıye er arasın a a, ır şe ır . 
ce ır nızamname azır anmış ve nı- de l k t 1 k · k h • 

h kk 
.. l 1 açı aca o e azıno a ve ıç . 

zamname a ında muta ea arı a · k. 1 · b '. '. 'h 
ı ak ·· k"'l ti ·· d ·ı ·1 yer erı, ar, tıyatro, smema, a . 
ı~m. uz~re ve a e erek~lon1 erı · marn ve plaj gibi umumt yerlerin 
mıştır. Nızamname ve a et erden ı· · t hk"k' h ıı· L~ 

1 ·· ı 1 .. k tA ki' . po ısın a ı ı ve o ma a ın en uu-ge en muta ea ara gore a ı şe mı ··k ··ık· .. · · · · · l l 
ı kt 

yu mu ıye amırmın ıznıy e o aca • 
a aca ır. - d 

~ı var rr. 
Polis vazife ve salahiyet kanunu, Keza kumar oynanan, uyuşturu-

polisin eskidenberi esasen yap -
makta olduğu vazifeleri daha sala .. cu maddeler kullanılan, mevcut hü-

kümlere aykırı hareketi görülen u -

hem de annesi Zita ile sıkı temaslar 
da bulunmaktadırlar. 

mumi evler, ahlak ve umumi terbi • 
yeye mugayir oyun oynanan veya 
temsil verilen yerlerin kapatılması 

Vakıa A vusturya'nın istiklalini da polisin tahkikine ve o yerin en 
iycabmda asker göndererek bile büyük mülkiye memurunun salahi -
müdafaya azmetmiş olan İtalya'ya yetine verilmektedir. 
küçük iytilaf devletleri, Habsburg Evelce hemen hiç bir kayda tabi 
hanedanının avdetinin bir barba yol olmıyan kız ve kadmlarm kazino, 
açabileceğini söylemişlerdir. bar, kafetantan ve bunlara benzer 

1 tal yan siyasi mehafili, Otto'nun içki kullanılan yerlerde ve banyo. 
ziyareti esbabı hakkında esaslı bir h mam ve plajlarda çalışmaları da 
şey söylemekten çekiniyorlar. Maa- bu kanunla en büyük mülkiye me -
mafih, bütün dünyanın Avusturya - murunun iznine bağlanmıştır. 
nın istikbali ile meşgul olduğu bir Son zamanlarda başlıyan gürül . 
sırada Otto'nun İtalya'yı ziyaret et- tü ile mücadele de bu l.:anunun ver
mesi italyan matbuatının biraz ca- diği alahiyete dayanmaktadır. Po -
nmı sıkmış gibi görünüyor. lis, evelce vakitli, vakitsiz gürültü 

Merkezi Avrupa vaziyeti o kadar edenleri ancak ıikiyet üzerine ve 
karışıktır ki şimdi 1 talya'nın Habs- mahkeme kararma istinat ederek 
burg hanedanına taraftar olduğunu menedebilirdi. Bu kanunun salahi -
göstermesi tamamiyle gayrisiyasi yeti ile bu gibi şeyleri men doğru -
bir tedbir olur. dan dağnıya polisin wahiyeti da -

(Litereri Daycest - Amerika) bilinde bulunmaktadır • 

Biricik pençeresi karanlık bir bahçeci• 
ğe bakan küçük bürosundan Profesör 
B!ah, enstitüsünün idaresini nasıl tasar
Lımış olduğunu bize anlattı. 

Ona göre ilmi araştırmalar ancak hayat 
üzerinde yapıldığı takdirde faydalıdır. 

Labo.ratuvar çalı~sından ziyade tecrÜ• 
benin taraftan olan profesör Blah dört 
muhtelif mevzuu olan dört ayrı :kısmı 

te~kil etmiştir: 

1 - lstihsaJi arttırmak için fabrikada 
bcde:ı terbiyesi teşkilatı; 

2 - Orduda beden terbiyesi teşkilatı. 

3 - Mekteptenönce, mektepiçi ve 
mckteptensonra çalışmalar, 

4 - Prevantoryom ve sanatoryom 
te~kilatı. 

Elli profesörle beden terbiye'Sİ ensti
tüsünden mezun altmıt talebeden mürdc 
ker 110 kişilk I:larkof ilmi araştırmalar 

aza) arı bu dört iht:sas şubesinden bfrıi 1i 
i:ıt ihapta serbesttirler. Ve mayıstan t<ş • 
rinievele kadar - Leningrad'ta oldt·-·J 
~ibi - nazari dersler takip cd,.cck yerle 
Sovyetler Birliğinin spor tc-skilatıru ma
h;.IJinde tetkike giderler. 

FABRiKADA: 

Bunlar fabrikada işçi lıay.ıtr yaşarl·r. 

Biraz da heden terbiyeşj miifettİiliği ı:.t

mektedirlec. Iltt fabrikanın bir beO.ıı 

tnbiyesi muallimin in idaresinde muhtc -

lif spor teşekkülleri vardır. İlmi arajtır .. 

malar azaları bu muallimlerin çalışmala

rına nezaret, her kolektifin hal ve vaziye 

tini tetkik ediyorlar, yaptıkları tcralckile • 

ri ölçüp onları te~vik ve teşci ediyorlar. 

Ziyaret ettikleri her fabrika için et .. 

raflı bir rapor hazrrlıyorlar •e enstitü ta 
!ebelerinin heyeti umumiyesi teşrinievel• 
den mayısa kadar bu raporlar üzerir:!e 
çahşıyor. Alınan neticeler dikkate değer, 
çünkü spor teşkitatma malik fabrikal"'• n 
daha verimli oldukları isbat edilmi~tir. 

ORDUDA: 

Bu sahada da askeri sporlar mütehas • 
sısları tetkikat yapmaktadırlar. Bu:tlzır 

kızılordu alaylarını talimler ve manevra· 
tar esnasında takip edcf', askeri hayntı 

yaşarlar. 

Her sene tekrarlanan bu metodik ~a • 
lıpna sayesinde Okrayn.a alayları Sovy~t 
Rueya'nın en eyileri telakki edilmektedir, 
Askui spor müsabakalarında birinciliği 
daima onlar almaktadır. Halbuki enstitü 
nün teJıiı tarihi olan 1929 dan evel Ok• 
rayna Hkerleri J'U6 askerlerinin dununda 
idi. 

MEKTEPLERveSANATORYOMLAR 

Me-kteptenönce ve mektepiçi etütleri 
i~in de aynı usul ~akip edilir. Bunlar 
spordan ziyade içtimat hıfz.ıssıhtuya 

ebumniyet verirler. Sıhhat komiserliğitı
de hususi bir büroda ~lışırlar ve bu bil• 
roya stajları müddetince aldıkları notları 
bildirirler , 

TESiSAT: 

İlmi araştırmalar erıstitUsünün tesı .. a 
tı, müdürünün dairesi ne kadar karanl le 
ve küçükse, o kadar muhteşem ve büyük• 
tür. 

Fiziyoloji laboratuvarı, beden terbiye 
s inin hafıza üzerindeki tesirleri tetkik 
edilen psiko-teknik laboratuvarı, sporµ.n 
bunun wnumi neşvü nüması üzerindeki 
tesirlerini tetkik i~ biyoloji laboratu• 
varı; bir rontgen salonu, fotoğraf cxı:ısı,, 

antropomcu-i f:alonu 

Prof~örün bunlardan başka işte,, yağ
lanmış parkesi kafası gibi parlıy.an bit 
jimnastik salonu ve duvarlarda bedeni 
ıslfilı için yapılacak hareketleri gösteren 
fotoğraflac. 

Okrayna hükfuneti enstitüye senede 
350.000 ruble kadar bir tahsisat verir1 
Müessesede bütçe aa~ olursa Sovyetlet 
Birliği hükfuneti senede 100.000 nıbleYo 
k&dar bir tahsisatla bunu kapatır. 

KROS KONTRt 

Harkof'ta spor müsabakalannı:ı tcrtt• 
bi kros kontriye pek büyük bic nğc t ., 
uyandırmıştır. Bu kros koatciler ya bı 
kültür parkında veya yolda yapılır. B:ı" 
rada kış pek soğuk olduğu için bu ,pat 
ancak yazın tatbik edilir. Her hafta z.r'.)O 
den fazla genç iştirak ederler. ı uıııyı tD 

müsabık adedi 8 bi:ıi bUlmuşt\l.T. 

b 
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(:rt;r~fis günlük servisi] 9 EYLÜL 
(Batı 1 inci u,leıla) diği nutukta İktısat Vekaleti ve 

nuyaeak olan türkün boynuna •nchis Türkofisin yaptığı yardımların kıy • 
gündür. meti üzerinde bilhassa durmuştu. 

1 

ALMANY A'NIN 1933 • 1934 TOTON 
EKiMi VE REKOL TESl. 

Almanya istatitsik daireıi 30 haziran 
1934 tarihine kadar olan bir senelik tü
ttln ziraatinln neticelerini neşretmektedir. 
~Unlara nazaran Almanya gümrük hudut 
ları dahilinde (Saar hariç) tütUn zeriyatı
lla ınüsaade edilen saha 1.20 milyon ar ve 
tlitün müstahsillerinin adedi 63,451 dir. 
1931 deki zeriyat sahası 1.09 milyon ve 
lbüstahsil adedi ise 55. 748 idi. Tütün eki
len tarlaların adedi 105.903 tlir. İstihsal 
edilen tütün miktarı kurutwrnuş halde 
29.43 milyon kiloyu bulmaktadır, ki bek· 
tar başına 2458 kilogram isabet etmekte· 
dir. Bir kental tütün fiatı vasati olarak 
116.02 mark kabul edildiği takdirde tü
ttln rekoltesi 34,15 milyon marka balil 
Olmaktadır. 

~LMANY A'DA HUBUBAT iTHALiNE 
AiT YENi BiR oOVlZ 

KARARNAMESi 

Almanya (Kambiyo muanıelltu11 ic!are 

llıtrkezi) 56 " 70/33 numaralı karar ta· 
llıirnterine zeyil olarak 99/34 numaralı ta

IRliınıe apğrdaki hususu tahtı karara al

llıııtu: 
Hububat, yemlik zahire. ve sair zirai 

~sulat tevzi ve idare ofisinin Berlin şu

lıeıi, badema gümrük resminden muaf ola 

'-le hububat ithaline mezundur. Mesktlr 

Ofis tarafından halen yapılmakta olan it· 

baııt vesika usulüne tabi değildir. 
Devlet Ofisine, hububat ithalatında ta

taııut eden ticaret m6esse9elerl, daviz 

'1Usaadesi hakkındaki taleplerine matbu 

llUınunesi veçhile ayn bir beyanname ila

te edeceklerdir. Binaenaleyh Almanya hu 

bubat, yemlik zahire ve sair zirai mahsu

ı.t idare ve tevzi ofisi tarafından ita edi
len vesikalar üzerine dahi münferit döviz 

llıUsaadeleri tev.zü buaua11nda 00.iz daire· 

ltrine salahiyet verilmiştir. 

ı\LMANYA TORKIYE TiCARi 
MONASEBATINDA iNKiŞAF 

J;'rankfurter ZeitunC yaay«: 

l'ürkiye ile Alman,a beynindeki tiıca
ıt ınuamelelerin 19!4 yılı ilk akı ayında 
thtınmiyetli surette arttığı görnlmekte· 

tir. Almanya istatistik dairesinin neşriya· 
1-t, g~e Almanya'nm Tlir\dye'den yaptı· 
la İthalat geçen senenin aynı devresinde

\t 16 milyon marka mukabil 19.3 milyon 
"-arq balil olmuttur. AJ.maııya'nm Tür • 

~e'ye olan ihracatı 1933 ilk altı ayında 
le,p milyon mark iken 1934 te 26,6 mil
~ lllarka yükselmiştir. Bu rakamlara na

'-ran Türkiye'nin Almanya'ya itbalitı 
a.~ ilyon mark yani talm"ben % 20, At
;"rıya'nın Türkiye'ye olan ihracatı ~ 
~ tbilyon mark yani talriben % 40 nıa· 

nde artrnJ1tır. 

l\.ı. . . Mill0 • • • • ""'-.-·iti ı,e_ roma•·~ 

ALMANYA YUCOSLAVY A'DAN 
KROM ALMAK iÇiN HUSUSi 

TARiFE TATBiK EDiYOR. 

Almanya - Yugoslavya eıya nakliyatı 

tarifeleı-ine ilanten 1. 9. 93-4 tarihinden 

itibaren krom madeni nakliyatına mah

sua o!ınak üzere, yeni bir tarife tatbik edi 

lecektir. Bu tarife Yugoılavya'run Dene

ral Hanri, Yabanovca .,e Urosevac ittas -

yonlarından Almanya'nın Lückenbcrg 

tesellüm istasyonu arasındaki münakalat 

için muteberdi.r. Nakliyat ücreti, 15 ton 

hamuleden a~ğı olmanıak şartiyle beher 

100 kilo için açık ngonda 2,03 kapalı va

gonda 2,22 marktır. Hususi tarife 1935 

yılı a,ğustos sonuna kadar asgarı 2000 ton 

krom madeni nakletmek şartiy!e muteher 
olacaktır. 

iSPANYA SURIYE'DEN YUMURTA 
iTHAL EDECEK 

Beruttan alınan haberleıe göre: İspan

ya hükumeti Suriye ve Lilbnandan y•Jmur 

ta ithali hakkındaki memnuiyeti kaldı.r · 
mı,tır. 

INCIL TERE'DE TOn>N SERGiSi 

Şimal tiltün sanayii sergilerinin dör -

düncüsü bu ay111 10 ile 15 i arasında Man

çester'de açılacaktır. Umumi kanaate gö

re, her türlü tütün mamCılatının te,hir 

edileceği bu eerginin muvaffakiyetli ola 

cağı muhakkaktır. 

Sergi "Morthern Tobacco Trade As

sociation,, in idaresi altında olacaktır. 

Sergi müddeti zarfında bi::;ok konferans 

lar ve içtimala-r hazırlanmıştır. 

lzmir'i ellerin bürümesi, laizim yurdu Tiirkofis ite bu panayırın tamamen 
kurtarma~a. kalkııını yalazunızın ilk kıvıl- İzmir şehrinin ve panayır komitesi
cımı, lzmrr'ın gene bize kavuımau kartu- nin eseri olduğu :söyledi. Komite 
luı ıavaınnızın amacı olmuıtar. Onua hakkmdaki bütün takdirlere hak ıka
için lzmir, bizim ıavapmızın da. laarqom- zanacak şekilde büyük bir gayretle 
zın da, .ünlü bir uyuğudur. çalışmıştır. 

lzmır'de kutlu eliyle Akdeniz yönünü Panayır, Kordonda, Gazi hey • 
gösteren ulurak türkün kurçağı, hepimize }:elinin arkasında hususi olarak ha
~ yo~ma ülkenin üzüm ve incir kadar tatlı zırlanan sahada açılmıştır. 
ıpeklı ~a~ı kadv~r .yu.m~ıak yizüne yat el- Deniz kıyısındaki güzel ve geniş 
ler degmı~ecegını bıldıren tunçtan '" mer rıhtım, heykeli çevreliyen munta • 
merde? bır an~hr. Kurtulut alonmm akı- zam park ve muhteşem methali pa
mı e•ı benzerı olm L· --•- • .,. 1 ' ... • ıyan uır - ı• • nayırın estetik manzarasını güze 
İzmir doruğuna on iki yıl Önce bugüa u- lzmir'e layık bir güzelliğe sahip kıl· 
lr.şmışh. Bu yolda düıünap.. ölenlerimizia tı M th ı· · ·· ·· d G '' 

1 mış r. e a ın ıç yuzun e azı -
yüce angı .~rı~ın önünde yiikünmek ifil- nin ve İsmet Paşanın boru şeklin • 
mek her turku~";rcudur. m deki elektrik ampulleriyle yapılmış . Işıldı hanı& 

HMET NURE N resimleri bilhassa dikkati çekmek -
Tünüğün - ıabah, akaam tedir.. mettzmli olduğunu ispat etmiş. Bu me1' 
Yankı - akıi ıada Panayırda iki yüz pavyon var. ba ir ve havatisi için yeni bla 
Amaç - hedef tş bankasına ait olanı yalnız hepsi- servet membaı olmak istidadında • 
Buyruk - emir nin en büyüğü, aynı .zamanda en dır. 
Yalaz - Alev modem ve en mükemmeli. Banka • Velhasıl İzmir budunlar ara11 
Budun - millet nm büt6n .faaliyet sahaları ve inki • panayırı her cihetçe inkılapçı Tür• 
Yön - taraf şaf merhaleltti büyük bir zevk ve kiyeye layık ve öğünülecek bir e9':1'ı 
Kent - tehir sanatla sembol.ize edilmiş. dir. DOOAN 
Ozan - saz şairi Sovyetler Birliğinin pavyonu e - lzmir'fa karhlhi! bayramı. 
Anak - hafıza hemmiyet ve büyüklük itibariyle he- lzmir, 8 _ Güzel lzmir'imiziq 
Güre - enerji men İş bankası pavyonunun ardın- kurtulut aiinünün 12 ,inci yıldöniimiİ 
Acun - dünya dan geliyoc. Diğer devletlere ve mü- yarın yapılacak bayramla kutlulana-
Orunmak - heyecan duymak esseselere ait pavyonlar da kıymet· cakttr. Şehrimiz nmdiye kadar -·· 
Bun - ıztrrap b 'k• • d 1 1 :ır· J-
lrim - Hayal çe u ı ısın en sonra sıra a~ıyor ar. pılmamıı pek muazzam tezahürat« 
Uyuk_ timsal Panayırda bazı benzerlerınde ho- safme olacaktır. Halke.t tarafmdau 
Ulurak - en büyük şa gitmiyen alışveriş kalabalığı ve tertip olunan program ikmal edil• 
Kurçak - heykel pazar laübaliliği yoktur. miftir. Birçok ~liyetlerden heyetlef 
Doruk _ zirve Perakende satış yapacaklara hu- gelmektedir. Şimencfifmer, oto • 
Arıı:ı - hahra susi köşeler aynlmış. Her kmnmı biiıler lcamyonl&T hütiin nakı1 T&ll • 
Yükünmek - fazla hürmet etmek tezyinat, tertibat ve idare itibariyle talan iki &ç shdÜI' lzmir'e gelenle• 

• 
iz mir Budunlar 

kusursuz olması tç;n panayır komi - ri tapmakla meıpldurlar. Küçük Td 
tesi mal sahipleriyle beraber çalış - büyük oteller Te miıaf"w kabul edeıı 
mıştır. beryer civar vilayetlerden ve kaza• 

arası panayırı 
Nafıa işleri mecmuası İlk budunlar arasr türk panayırı 
llk sayısını okuduğumuz Nafıa ifleri bu yıl İzmir'de kuruldu. 26 ağustos

mecmuası bizde ağır ve çok kıymetli bir ta açılış resmi Başvekil İsmet Paşa 
tarafından yapılan "9 eylul budun • 

teknik mecmua kanaati hasıl etti. Bütün lar arası panayırı" A vrupa'daki ben-

Ortada geceleri sulan renkli a . l':rdan gelen ehali ile dolmuftur. Şi~ 
kan geniş bir havuz vanhr. Panayır dıden memleket hqtanhqa ba~ 
sahasının muhtelif yerlerine konul • larla .a.le-it Te donatılmqtD'. He 
muş büyük projektörler güzel tzmi- k• Ula Gui'nin yarattıfı hu ~ 
rin bu köşesini ışdc yağmuruna tut- günün habrunu kemali fii.kran •• 
ıak::adır. minnetle yat 'ft tebcil etmektedir. 

Bütün pavyonlar arasında zera - (A.A.) 
mühendislerimizin, fen adamlarımızın zerlerini görmüş olan yurttaşlanmı-
mecmuanın her sayıfasmda alaka ile oku- zın göğüslerini milli bir gururla ka
yacakları yazılar bulacaklan muhakkaktır. b.:ırtıyor. Çünkü "9 eylw" İzmir pa -
Çok kıymetli mühendisimiz Kemal Beyin nayın garp panayırlarının en ileri 
aaW.iyetli kaleminden çıkan ilk yazm ye- tekniğine u~gun . olar~. hazırlan · 

· k'" ül · · h kkı d lu t mrştır. Sergı komıte reısı Dr. Beh -
nı ~ opr enmız a n a ma ma -~t Bey, açılış münasebetiyle söyle
ftnrken Türldye'de köprücülük aanatınm 

yaşadığı ~ dnri iyzah etmektedir. Bt> ara 

da mühendialerimizin ve itçileriıuizin 111-

tahk eserleri olan bir çok mühim köprü 

hakkında ayn ayrı malOmat da verilmek· 

tedir. Mecmuaya üstün bir kıymet veren 

bu yazıyı bütün yurttaflarm g8ğUslerl im· 
bararak okuyac:aldarma samimi olarak ina 
nryorus. 

Bilhana iıaret ettiğimiz bu yazıdan 

b: tkaca mecmuanın ağır ve çok kıymetli 

teknik yazılaı ve umumi malCtmat ile dolu 
olduğunu da söylemeliyiz. 

1 ürk fen Alemine ıeref verdiğine kani 
olduğumuz Nafıa itleri mccmuaamı dqo
rini takdir ederek tavsiye ederiz. 

Tefrika: 88 

l ... - --··--· 

Serginin IMthall. 

feti)' ···· ·~ti r.c'cen kUçtik biT kule Ankara Güdl fanir'de yenOdi. 
var. İçinde ziyaretçilere "Şaşal'' A- İzmir, 7 - (Hususi muhabiri • 
yu dağıtılıyor. mizden) - Çok kötü şartlar içindt 

Bu suyun membaım İzmir valisi tzmire yorgun geldik. Takviye edil• 
bulmuş. Kimyevt tahliller ve tıbbi mi~ Altmordu takımına kar§I yap • 
mütalealar bu suyun fransızlann tığmm müsabakayı sıfıra karşı beg 
me§hur Evyan suymıdan daha kıy- golle kaybettik. 

Gulno .-e inhisarlar pavyoao. 

lnaanlığın b ali. 
'4ndr• 11.ıro 

faşistliğe müracaat. Fakat ne siyasi tazyik bun • 
dan daha ziyade, ne de faşistlik şimdikinden daha bariz 
olabilirdi. Belki kendisi ve Kiyo hep aynı adamları düşün
müyorlardı. Mesele ezilenleri içinde bulonduklan sınıftan 
kurtarmak için oldukları yerde bırakmakta deği.ı ezilişle -
rine mana vermekte idi. Ümitsizin hayatına derhal bir veç
he vermek ve suikastleri çoğaltmak lazımdı, teşkilatla de
ğil, bir fikri kuvvetlendirmekle: zulüm görüp ölenleri ya
şatmak gerekti. Pey'in yazılan okunacaktı, çünkü Çen öle
cekti ve Çen bir fikir için dökülen kanların o fikir üzerinde 
nasıl ağır bastığım biliyordu. 

Birkaç saniye sonra kendine geldi: beklediği kemik ça 
tırdısını ne duymuı, ne .ifitmi§ti, yalnız göz kama§tmcı bft 
kürrenin içine yuvarlannuıtı. Sırtında ceketi yoktu. Sağ eli 
ile çamurlara ve kanlara bulanmış bir otomobil motör örtüıı 
sü tutuyordu. Birkaç metre ötede kınmn bir takım kınW 
dökük eşya ite son bir ışık huzmesi altında panldıyan canı 
parçalan vardı ve ... artık onwı ötesini göremiyordu bilof 

Saat 10 buçuk 
Çcn "Bari otomobil daha fazla g-ecikmeseydi" diye dü

~dü. Kapkaranlık sokakta, yapacağı te!ebbüsün neti~e • 
ltıden pek emin değildi ve son sokak lambalan da bıraz 
'o.ıra sönecekti. Pirinç tarlatan ve bataklıklar Çinine mah
•ıaa Sessiz gece, adeta metruk görünen büyük caddeyi istila 
~işti. 
bir ~vlerin pençerelerinden sisli şeh:e d~külen ışıklar da 

tr birer sönüyor bunların son akıslen tramvay rayları • 
" ' ç ,. telefon mücerritlerine takılıyordu. Bu sisli gece en ın 
~ iecesi idi ve öyle olmasından da o memnundu. Bu iğ
~~ç caddeyi bir an için aydınlatacak ve bir . ?uvarı kan 
İltllıde bırakacak olan tostoparlak bir yıldırım ıçınde araba 

d· beraber havaya uçacaktı. En eski Çin efsanesi aklına gel
bı: .insanlar yeryüzünün kurtlandır. Tethişçiliğin bir mistik 
~1ne gelmesi lazımdı. İlk şey yalnızlıktı: tethişçi yalnız 
' 1~ kararlaştırmalı, yalnız başına kararını yerine getir
~ı İdi. Polisin bütün kudreti boşboğazlıktadır. Kendi ba
' hareket eden katil, kendi kendini haber v.eı:ınez a..: 
~ 81lz yalnızlık: dünyanın dışında yaııyan ıçın kendı 
~l~rini aramamak güç şeydir. Çen, tethiıçiliğe karp ko • 

1tirazlan biliyordu: iıçiler hakkında aiyul •yik we 

Şankayşek'in otomobilinin borusu uzaklarda boğuk b~ 
ğuk ötmeğc başladı. Çen kotunun altındaki bombayı minnet 
tarane sıktı. Sis içinde yalnız otomobilin fenerleri fark edi· 
liyordu. Birdenbire, önde muhafızların Ford'u ve sonra 
ceneralin otomobili görünüverdi. Çen, gene öteki scf er ol · 
duğu gibi, otomobilin fevkalade bir hızla ilerlemekte oldu -
ğunu sandı. Üç çekçek arabası yolu tıkadı ve iki otomobil 
hızlarıllJ azalttılar. Çen'in nefesi kesiliyordu. Kendine 
hükmedebildi. Ford geçti, otomobil geliyordu: basamakla -
nna iki polisin asılmış olduğu kocaman bir Amerikan oto -
mobili ... Otomobilde öyle kudret ifade eden bir hal vardı ki 
Çen ona yaklaşmıyacak, bekliyecek olursa suikastt-en kur
tulabileceğini sezdi. Bombayı bir süt testisi gibi kulpundan 
yakaladı. Ceneralin otomobili, bütün büyüklüğü ile bet 
metre ötede idi. Bir meczup neşesi ile ona doğru koştu, 

kendini - gözlerini kapayıp - altma attı. 

birkaç saniye içinde duygunun ötesine geçen acıyı hisse• 
meğe başlıyordu. Artık eyice göremiyordu. Bununla bera • 

ber anlıyordu ki meydan henüz boştu. Yoksa ikinci blf. 
bombadan korktuklan için polisler yaklaşamıyorlar mı idil 
Bütün vücudu, neresinde olduğu belirsiz, sızılar içinde dil. 
Yaklaşıyorlardı. Eline rovelverini alması 18.zun geldiğmf· 
hatırladı. Pantolon cebine uzanmağa kalktştt. Ne cep, nt 
pantolon, ne bacak vardı: yahıız • kıyılmış bir et yığmr. 
Gömleğinin cebindeki öbür rovelver aklına geldi. Cebin 
düğmesi kopmuştu. Rovelveri namlusundan tutup çıkardı. 

Nasılsa çevirip kabzesinden yakalıyarak ihtiyat mandalını 
baş parmağı ile çevirdi. Nihayet gözlerini açtı. Etrafında 

her şey geniş bir çember meydana getirerek dönüyor vo 
acıdan başka bir 1ey de duymuyordu. Oracıkta bir polia 
vardı. Çen, Şankayşek'in ölüp ölmediğini sormak istedi 

Fakat bunu başka bir atemde öğrenmesi daha eyi o·.acaktı.ı 
bu ilemde, bu ölüm bile umurunda değildi. 

Sonu var 
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,M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

lle:J 22-9-934 cumartesi günii ı 
saat 15 tedir. Şartnamesini 
g-örmek istivenlerin her gün 
Ankara'da M. M. V. satmal 

Askeri sanat mektepleri ihtiyacı için cins ve miktarları 
aşağıda yazılı eşya pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 
11 eytfil 934 pazar günü saat 14 ten 1 7 ye kadar icra kılına
caktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte Kırıkkale'de askeri 
satın alma komisyonuna teminatlariyle müracaat etmeleri. 

Miktarı Cinsi 
25 Yeniden yaptırılacak tedrisat sıra ve masası 
10 ,, ,, yemek masası 
36 ., ,, ahşap sandalya 
1 Roval markalı yazı makinesi 
1 Erika ,, ,, ,, 

200 Porslen yemPk tabağı 
400 " " " 

50 .. " ,, 
250 Catal 
250 Kasık 
250 Su bardağı 

22 Surahi 
250 Yemek bıçağı 

1 Barometre 
1 Termometre 

10 Tuzluk 
3 Zil 
5 Sigara tabağı 
1 Kristal yazı takımı 

20 Pirinç ., ,, 
1 Şaooğraf makine musambası 

(2428) 8-3863 

Cinsi Miktarı İhale tarihi Günü saati 
Yulai 160 ton 23.9.934 14,30 
Un 318 ton 23.9.934 15 

Tuvenan kömürü 296 ton 23.9.934 l5,30 
Bevaz peynir 16360 kilo 18-9-934 salı 16 
Yukarda vazıh dört kalem erzak ve mahrukat hizaların

da vazıh gün ve saatlerde kapalı zarfla satın alınacaktır. Ta
lipler evsaf ve şartnamesini görmek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya is.tirat{ edeceklerin o gün ve saatinden 
evel teklif ve teminatlarivle İstanbul kumandanlığı satın 
alma komisvonuna müracaattan. (2328) 8-3755 

İLAN 

Konya'daki kıtalar için 1ia
pah zarfla münakasaya konu
lan 660,000 kilo kuru ota veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay zarfında pazarlıkla ve 
fiat haddi lavılC görülürse 12-
9-934 saat 14 de Konya'da 
K. O satın alma komisyonun
da intac edilecektir. Taliple
rin mezkur gün ve saatte mez 
kO:r komisyona müracaatları. 

(2424) 8--3859 

İLAN 
Manisa k1talannm ihtiyacı 

.:>lan (28000) kilo sade yağı 
kaT)ah zarfla münakasaya ko
nulmustur. İhalesi 22-9-934 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak et 
mek için de teklif ve teminat
lariyle miinakasa günü saatin 
den evel Manisa'da fırka sa
tın alma komisyonuna müra
caatları. (2361) 8--3786 

İLAN 

Hava kıtaat ihtiyacı için 
(950) adet palaska pazarlıkla 
dlınacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün pa
zarlığına iştirak edeceklerin 
15-9-934 cumartesi günü saat 
10,5 teminatlariyle birlikte M. 
M. V. satmalma komisyonu -
na mUracaatlan. (2373) 

8-3799 

İLAN 

Bahkesir garnizon kıtalan 
için 250 ton ve Susurluk kıta
Ian için 150 ton yulaf kapah 
zarfta münakasava konulmuş
tur. İhalesi· 28-9-934 saat 10 
dadır. Taliplerin şartnamesi -
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için dt" 
münakasa günü saatinden ev
vel teklif ve teminatlariyle Ba 
lıkesir'de K. O. satmalma ko· 
misyonıma müracaatları. 

(2355) 8--3781 

lLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
't2000) adet ekmek torbası pa
ıarhkla satın alınacaktır. Şart 
namec;ini görmek istiyenlerin 
her giin pazarlığma iştirak e
dC'ceklerin 17-9-934 pazartesi 
günü saat 10 da teminatlariv· 
I" hirlikte M. M. V. satmalma 
komisyonnna müracttatlan. 

(2372) 8--3793 

İLAN 

Gümüşsuyu Hastanesi ihti
yacı olan 930 ton kok kömürü 
kapalı zarfla münakasa va kon 
muştur. İhalesi 16 eylUl 934 
saat on beştedir. Talip
lerin şartnamesini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin münakasa 
günü saatinden evel teklif ve 
teminatlariyle İstanbul Fm· 
dıkhda fırka satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2234) 7--3626 

İLAN 
Merkez kıtalan hayvanatı 

ihtiyacı olan (251800) kilo ku
ru ot kapalı zarflrt münakasa
ya konulmuştur. İhalesi 26-9· 
934 günü saat 16 dadır. Talip
lerin s.artnamesini görmek Ü· 
zere cumartesi ve carşamb3 
günleri zevalden sonra ve mü 
nakasaya istirak icin de müna 
kasa günü saatinden evel tek
lif ve teminatlariyle Manisa· 
da fırka satınalma komisyo
nuna müracaatları. (2359) 

8--3784 

İLAN 
1. 9. 934 tarihinde kapalı 

zarfla ihale edileceği ilan edi 
len 1200 top kosum hamutu 
nun ihalesi 22. 9. 934 cumarte
si günü saat on bire bırakTlmıs 
tır. Taliplerin evsaf ve şartna 
me ile nümunesini görmek ü · 
zere her gün öğleden sonra M 
M. V. Satınalma komisvonuna 
müracaatları ve kapalı zarf mil 
nakasasma iştirak edeceklerin 
de gününde vaktinden evel te 
minat ve teklif mektuplarını 
mezkur komisyon reisliğine 
vermeleri. (21t6) 7-3597 

iLAN 
Demirköy ve c:ivarmdaki 1cıta1a· 

rm ihtiyacı olan (90000) kilo ui': 
~ti ve (275000) kilo un kapah zarf 
ııolivle münakasaya konmo,tor. 

ihalesi 19.9.1934 günü saat 14 
1e yapılacaldır. Taliplerin ıartoa · 
11esini görmek üzere hergün ve mü· 
ıakasaya iştirak edeceklerin de mü
takasa günü saatinden eve) teklif ve 
'eminatlarile Demirköy askeri ıatm 
ılma komisyonu riyasetine miira • 
:aatları. (2273) 7-3671 

lLAN 
Tokat garnizon kıtalarmm 

ihtiyacı olan (135000) kilo ek· 
meklik un kapalı zarf usuliyle 
münakasava konmuştur. İh=> 

ma komisyonuna ve münaka
saya iştirak edeceklerin de 
teklif ve teminatlarivle mü
nakasa giinü saatinden evel 
Tokatta Askeri satmalma ko
misonuna vmiiracaatlan. 

(2208) 7--3613 

İLAN 
Çorlu'daki kıtalar ve mü· 

esseseler ihtivacı icin 149,000 
kilo un kapalı zarfla m11naka
\aya 1:onulmus.tur. İhalesi 
24-Q-934 saat 15.30 dadır. Ta· 
'iplerin ~artnamesini görmek 
;izere her gün ve münakasava 
1ştirak icin de münakasa gü· 
rıü saatinden evel teklif ve te· 
minatlarivle Cor1u'da Kolor· 
du satmalma komisvonuna 
'"'1Üracaatları. (2341) 7--3767 

lLAN 
Ordu ihtiyacı için üç kalem evra· 

k: matbua malzemesi v<'kalet mat • 
· aasmdan verilmek üzere pazarlık
la tabettirilecktir. Pazarlırrı 11 eylUI 
l 934 sah günü saat 11 de yapıla · 
taktır. Şeraitini öğrenmek ve nü • 
'llUnelerini görmek i(tivenlerin ber · 
~ün ve pazarlığa İştirak edeceklerin 
ı),. pazarlık ~ünü saatinden evel te
ıninatlariyle komisyonumuza müra · 
·ı · ''::.n. (2386) 8-3815 

İLAN 
Samsun garnizonunda bulunan 

ve bulundurulacak olan kıtalar ve 
müesseseler ihtiyacı idn 51 O bin ki· 
1o maden kömürü ile 3 !\O bin kilo 
odun kapalı zarfla mii .. akuava ko· 
nolmumır. lbaleıi 23.9.1934 saat 
14 terlir. r~ıiolf'fin sarhıamesini gör 
mek üzere her,ün ve milna~asaya İŞ · 
tirak edeceklerin de münakasa günü 
saatinden evel teklif ve teminatlarile 
Samsunda askeri satın l'llrna komis 
vonuna müracaatları. (?.387) 

8-3816 
İLAN 

1 77 kalem eczanın trbbiye
nin kapalr zarfla teklif edilen 
fiat gali görülmüştür. Pazar
lığı 15. 9. 934 cumartesi günü 
c;aat 14 te icra edilecektir. Ta 
tipler evsaf ve şartnamesini 
g-örmek üzere hergün öğleden 

sonra ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin o gün ve o saatte 
teminatiyle birlikte M. M. V . 
c;atm alma komisyonuna mü
racaatları. (2432) 8 - 3872 

fLAN 
495 kalem atat ve edevatı 

sıhhiyenin kapalı zarfta tek
lif edilen fiat gali görülmüş
tür. Pazarhö-ı 16. 9. 934 pazar 
günü saat 14 tedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin o gün ve saatinden evel 
teminatiyle birlikte M. M. V. 
satın alma komisvonuna mü
racatları. (2433) 8 - 3871 

İLAN. 
Ordu gaz kursları ihtiyacı 

için altı kalem malzeme pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
18. 9. 934 sah günü saat 14 te 
dir. Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekte 
rin o gün ve saatinde temina
tile birlikte M. M. V. satın al 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (2434) 8 - 3870 

!LAN 
Aleni münakasada ( 45) ka 

lem malzemeye talip çıkmadı 
ğmdan pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 17. 9. 934 pazartesi 
günü saat 14 tedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve pazarlığa iştirak edecekle 
rin o gün ve saatinde temina
tile birlikte M. M. V. satın al 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (2436) 8 - 3869 

DIŞ HEKiMi 
Cavit Kurtoğln 

lıtanbul ve Pariı diıçi mektep • 
!erinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427. 

hastahanelere, klinik ve sanatoryornıara ner: vaRl'1 
faydalı bir yardımcıdır. 

Ehemmiyetsiz bir masrafla Frigidaire yiyecekler\ 
her türlü bozulmalardan korur ve hastalara taze, 
ve soğuk içecek temin eder. 

Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini. serom v& 
ilaçları her vakıt muhafaza eder. 

Yüzlerce ·· Frigidaire ", hastahane, fakülte, kllnlk _~ 

sıhhat evlerinde kullanılmaktadır. 

"Frlgidalre •• hakkında bizden izahat lsteyınl•• 

•• Frigidalr~" adını taşlmiyan her soğuk hava. tertlbaflJ 

hakiki bir "Frlcldaire" deiildlr. 

Ankara LevaZTm Amirli
ği Satın Alma K onıis 

yonu lvlanlan 

fLAN 

50 çift nalın alınacaktır. Pa 
zarlığı 10 eylUI 934 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
için de vaktinde teminatlariy 
le beraber Ankara Levazım 
Amirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri.. (2413) 

8-3852 

İLAN 

Altmış karyolanın kamilen 
boyanması ve tamiri yapıla
caktır. Pazarlığı 10 eylUl 934 
pazartesi günü saat on dört
tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de vaktinde teminat 
lariyle beraber Ankara Leva
zımAmirliği satın alma komis 
yonuna gelmeleri. (2412) 

8-3853 

\A•·······-~ 
tCebeci Merkeı Hastahanesi dahili• 

Haatahklat Mütehauıaı 

Dr. Zeki Hakkı 
Alınanya'da ibbsasııu ikmal 

ebniftir. 

Haıtalann1,,_her gün~öğle 
den ıonra Adliye Sarayı ya· 
nmda Cençağa apartımanın· • 
.de kabul c.der9 ·relefon:2357. 

7 - ·3307 • ·········-' 

30 ağustos tayyare ve 
zafer bayramı şerefine 

Fevkalade olarak intişar etti 

A\{a Gündüz, Behçet Kemal, Nüzhet Haşim, Server 
Ziya, Eşref Şefik, Sadun Galip, Adil Giray, A. 1. BeY" 
terin birer yazı ve makaleleri. 
Dört renk üzerine basılan bu fevkalade sayıda yüzdert 

fazla klişe vardır. 

ti 



._!. EYLOL 1934 PAZAR 

Ankara Erkek Lisesi 1 

Müdürlüğünden: 

ta .Ankara Erkek Lissei binasının elektrik tesisatı 6.9.1934 
rıhinden 13.9.1934 tarihine kadar bir hafta müddetle ve 

Pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 13.9.1934 
Persembe günü saat 15 te Maarif Vekaletin İnşaat komis
Yonunda icra erlilecektir. 
. l'aJipler şartname ve teferrüatını Ve.!{alet İnşaat daire-
Sınae l"Ör,.hilirler. (2395) 8-3823 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden : 

l - Vekalet müstahdemleri için (26) takım erkek elbi· 
~esi (3) takım kadın kostümü (4) erkek paltosu pazarlıkla 
aptınlacaktır. 
.. 2 - Pazarlık 10. eylUl 1934 tarihine rasthyan pazartesi fnü saat 15 de vekalet levazım müdürlüğünde kurulacak 
0tnisyonda yaprlacaktır. 

~ 3 - Bu işe ait şartnameler ve kumaş nümunesi her gün 
ekalet levazım müdürlüğünde görülebilir. 
( 4 - İstekliJerin mezkur gün ve saatten evel (65) lira 
41) kuruşluk muvakkat teminatlarını vekalet veznesine 
~atırarak muayyen saatte maliye şubelerinden aldıkları için 
e buJunduO-umuz mali yıla ait unvan ruhsat tezkereleri ve 

:urus hüvi;et cüzdanları ve ehliyet ve.sikalariyle birlikte 
0tnisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (2416) 8-3842 

~--------------------------------------

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Doktor Hilmi is mail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevt battalıklu Mlltehassıaı 

Hastalarını her giln öğleden ıonra Çocuk Sarayı caddesindt 
Abidin Bey apartımanrnda kabul eder. Telefon: 5506 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

A - Mektebimize talebe kayıt ve kabulüne 1-10-1934 ta-
rihine kadar devam edilecektir. 

1 - İlk mektep mezunları orta kısmı birinci sınıfına 
2 - Orta mektep mezunlan Lise kısmı birinci sınıfına 
3 - Dört sınıflı orta ticaret mektebi mezunları imtihan-

la Lise kısmı ikinci srnıfma ahnır. 
B- Getirilecek vesikalar: 

1 - Mektep şehadetnamesi 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Bu senenin aşı kağıdı ve sıhhat raporu 
4 - 6 adet vesikalık fotoğraf 
C - Derslere 1-10-1934 pazartesi günü başlanacaktır. 

(2351) 8-3780 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Vekalet binası için kapalı zarf usuliyle (110} ton kok kö
mürü alınacaktır. İhale 25 eylfıl 1934 salı günü saat on beşte 
Ankara'da Vekalette mübayaa komisyonunda yapılacak
tır. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankara'da 

K mbara Vekalet İçtimai muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul-U tla Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürfüğüne müracaat ey-

hü tün bir istikbaldir ;~;ki;:
6

~ümhuri;~
98 

~ 
'- ~~' 

~ 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

~kişehir Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

~l ~Skişehir - Seyitgazi y~lunun 17. fO~O 7 20 :+- 500 inci 
,~etreler arası şosa ferşıyat ve sılındıraJıyle ımalatı sı
'!-1~esi 3367.59 lira ve Sivrihisar - Hamidiye yolunun 13 
~ 5So - 17 + 207 inci kilometreleri arasında yapılacak 13 
~tt muhtelif imalatı smaiye 3482.55 lira ve Eskişehir -
~teıer yolunun 22+ 000 - 27 + 000 inci kilometreleri a
~~~ıniratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli keşifle 28.8.1934 
\ 11lden itibaren 17 eylQl 1934 pazart.esi ~nü saat 15 ka
\ açık münakasaya konulmuştur. Talıplerın kanunu mah
~t lttıa tevfikan bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetin -
~ll:ıinat vermeleri, bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika 
~ Ctıneleri ve ticare odasınca mukayyet bulunmaları 
~t'tlttur. Münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü Ma -& '1ilayete gelmeleri ve inşaat hakkında fazla malUmat 
~ı·" \Te evrakı keşfiyeyi görmek istiyenlerin başmühen -

1~e ·· 1 • l" ·ı ı "5400'' ınuracaat etme erı uzumu ı an o unur. 
~ 8-3825 

b~ • L. • M00d00 I"" .... d tıız ısesı u ur u~un en 
''~~C:rnizin dokuzuncu sınıfına "6,, talebe ~lınacaktır. Ta-

l en aşağıdaki şartlar aranılacaktır. 
'ib':' Orta mektep mezunu olmak, yaşı 15: 17 ve hüsnühal 
~ < 1 

bulunmak. 
\.. ~~ Tam teşekküllü bir askeri hastahanede yapılan sıh
.. , akYenesinde deniz hizmetine elverişli olduğu sabit bu-
3 • 
~~ Maarif Mektebi mezunlan imtihansız diğer mektep 
~~ arz imtihanla alınacaktır. İstekliler fazla çıktığı tak
~ ~alannda müsabaka yapılacaktır. 
~ İsteklilerin 15 eylUI 934 akşamına kadar Heybelia

llıektep müdürlüğüne müracaatları. {5341) 83833 

Merkez Bankasından: 
Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis 

olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazınm 4.000.000,
lirahk 3 ncü krsmrm teşkil eden C tertibi tahvillerin kayıt 
muamelesine 30 ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 ey
lfıl 934 tarihinde nihayet verilecektir. 

Bu istikrazm B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı nu· 
maralart alabilmeleri için 30 Ağustos 934 tarihinden 4 eylUJ 
934 akşamına kadar evelce B tertibi muvakkat makbuzlarım 
hangi bankalardan almışlar ise gene aynı bankalara müra· 
caat etmeleri lazımdır. 

5 EylUl 934 tarihinden 30 ey1UI 934 tarihine kadar olan 
müddet zarfında satışlar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 
20 - lira itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii 
ihracına müterakim kupon faizi olarak 40 kuruş zam olun
mustur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruş üze
rinden satılacaktır. 

Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde Em
lak ve Eytam. Sümer, İs. Osmanlı, Ziraat Bankalannın Tür· 
kiycdeki bilumum subeleri ile İstanbul ve İzmir'deki diğer 
bankalar tarafından vamlacaktır. 7-3636 

aarif e aleti asarı atika 
ve müze'er m··dürlüğünden 

Ankara kalesinin şimal ucundaki yüksek burcun şark 
cephesinde yıkılmış olan dıvar aksamı kall)ilen ve eskisi 
gibi tamir ettirileceğinden 6.9.1934 tarihinden 15.9.1934 ta
rihine kadar sekiz gün müddetle ve pazarlıkla münakasaya 
konulmuştur. İhale 15.9.1934 cumartesi saat 15 te Maarif 
Vekaleti inşaat komisyonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet İnşaat daire-
sinde ~örehilirler. (2396) 8-3822 

lstanbul Levazım Amirliği satın alma 
komisyunu ilanları 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı kıtaat için 250 ton un 
18.9.1934 salı günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her gün münakasası için de belli 
saatten evet teklif mektuplarının Tophanede satın alma ko -
misyonuna vermeleri (236) "5067" 

'X x x 
Maltepe Piyade atış mektebi için 150,000 kilo ekmek 18. 

9.1934 salı günü saat on beşte kapalı zarfla ahnacaktır. Şart
namesini göreceklerin hergün münakasası için de belli saat
ten evet tekliflerinin Tophanede Satın alma komisyonuna 
vermeleri. (234) "5068" 7-3582 

Harbiye Mektebi ve merbut mektebin ihtiyacı için 
"62,000" kilo koyun, 
"18,000" ,, sığır, 

" 2,500"' n kuzu eti 20.9.1934 perşembe günü saat 14 d: kapalı ~arfla alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin her
gun ve talıplerin belli saatinden evet tekliflerini Tophanede 
satın alma komisyonuna vermeleri. (226) "5017" 7-3579 

Hava yollan devlet işletme 
idaresinden 

Ankara tayyare meydanınaa pazarlıkla bir tamir atöl -
yesi yaptmlacağından şartname ve keşifnamesini görmeli 
istiyenlerin her gün ve taliplerin teminatlariyle birlikte 12 
eylw 934 salı günü saat 14 te tayyare meydanında Hava yol 
lan satm alma komisyonuna müracaatları. (2317 8-3740 

SAYIFA 7 

Erzincan Jandarma Me tehi 
kumandanlığından: 

1 - Mektep efrat ve hayvanatının 934 senesi ihtiyaçları 
olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (27) kalem muhtclifilcins 
yiyecekleri 6-9-934 tarihinden itibaren 26-27 9 934 tarihine 
kadar isimleri hizalarmda gösterildiği veçhile kapalı zarf ve 
aleni usuliyle (20) gün müddetle mevkii münakasaya konul
muştur. 

2 - Kapalı zarf usulüne isabet eden Erzaklar ıniinakasa
sınm son günü olan perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler mezkur tarihten iti
baren bedeli muhammcnin o/o 7,5 nisbetinde temin-ıtı mu
vakkate akçesi veya kıymeti muharreresi fr·erinclen Ergani 
bakır madeni ve istikrazı dahili tahvilatı ve borsa fiatmdan 
% 10 noksaniyle diğer milli esham ve tahvilat ve bank ke
faletnamesini hamilen 26-9-934 tarihine müsadif carC'atT'ba 
ve perşembe günü saat 9-12, 13-15 te (badelic;tizan) Erzin· 
can belediye salonunda ihalesi yapılacaktır. İyzalı:ı.t almalt 
istiyenlerin her gün Erzincan J. mektebi kumandanhğ-rna 
müracaatları ilan olunur. (5304) 

Kilo Cinsi Münakasa usulii 
350000 Odun (meşe) Aleni 
190000 Tahniye (ekmek) ., 
150000 Un (Ekmeklik) Kapalı zarf 
25000 Et (Sığır) Alenj 
15000 Bulgur ,, 
15000 Arpa ,, 
10000 Kuru fasulya ,. 
10000 Patates 

" 10000 Kuru ot 
" 8000 Soğan kuru ,, 

8000 Saman ,, 
6000 Kendime ,. 
6000 Yoğurt ,, 
5000 Sade yağ asgari 26 derece ,, 
5000 Tuz ,, 
4000 Mercimek ,, 
4000 Pirinç (Tosya) ,, 
3000 Gaz (Batum) ,, 
3000 Sabun (H. Şakir) ,, 
2000 Makarna (Çubuk) ,, 
2000 Pekmez (dut) ,, 
2000 Üzüm (kuru) ,, 
2000 Seker (kesme) ,, 
1000 Salça ,, 
1000 Zeytin yağı ,, 
1000 Peynir (Tulum) ,, 

25 Cav .. 
27 Y. Yirmi yedi kalemdir. 8-3777 

Türk Maarif Cem·yet·n en; 
1 Teşrinievel 1934 
te açılacak olan Ankara talebe yurdu 
na girmek istiyenler Orta mektep ve lise talebesinin 
15. 9. 9. 934 tarihine kadar istida ile Türle Maarif Cemiyeti 
Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. İstidaya 
aşağıdaki evrak bağlanacaktır. 1 - Hüsnühal vesikası 2 - bu
lunduğu mektep vesikası 3 - Himayeye muhtaç olduğuna 
dair vesika. (2398) 8-3827 

Çorum Vilayeti Nafıa 
Başmühendis iği den: 

Sungurlu - Çeriali yolunun 74+511 • 86 934 üncü kilo .. 
metreleri arasındaki 7193 lira 66 kuruş bedeli keşifli kum 
ihzar ve silindiraj ameliyatı 2 buçuk ay zarfında ikmal edil .. 
mek üzere otuz gün müddetle kapalı zarf suretiyle müna .. 
kasaya konulmuştur. Talipler bedeli kesfin yüzde yedi bu .. 
çuğu nisbetinde münakasa kanununa tevfikan 540 liralık te· 
minatt muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mul·ay .. 
yet bulunmakla beraber ameliyatın devamı miiddetince Na• 
fıa dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyli .. 
yecekler ve fen memurlan mukavelenameyi de imza ede .. 
ceklerdir. İhale muamelesi Çorum Encümeni daimi riyaseti 
makamında 25-9-934 tarihine müsadif salı günü saat 16 da 
icra edilecektir. Fazla iyzahat almak istiyenlerin Çorum 
Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2362) 

8-3787 

Nafıa Vekaletinden: 
Çankaya - Riyaseti Cümhur ikametgahı yolları ile Or• 

man Çiftliği Marmara havuzu civarı yolla~ Hakimiyeti Mil• 
liye meydanı ve Yenişehir'de Nafıa Vekaleti binası önünden 
geçecek yolda yapılacak (49.716.00) lira keşif bedelli tesvi -
ye bordür şose tamir ve asfalt kaplama insaatı 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 
1{Ün.Ü saat 15 te yapılacaktır. Münakasaya iştirak için veril • 
mesi lazım gelen teminat (3728-20) li'radır. Münakasaya İ.Ş• 
tirak etmek istiyenlerin teklif mektubunu şartnamede yazılt 
olduğu veçhile hazırhyarak münakasa tarihinden evel mü• 
nakasa komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veya bu saatten 
eve] vasıl olmak şartiyle göndermeleri lazımdır. ı 

Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiyen• 
ter 250 kuruş mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti malzeme 
müdürlüe-iinr1P.n ~atın alabilirler. (2124) 7-3541 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
2040 lira 27 kurul bedeli keşifli telsiz irsal istasiyonu bina 

sında yapılacak tamirat 6-9-934 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
25.9.1934 salı günü P.T.T. Baş MD. tüğüne müracaatları. 

(2418) 8-3850 
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- Bir Çölde -!Afyon Vilayetinden: 
Kaybo an su 

1 

Mehmet Necatinin şiirleri 
Ankara ve İstanbul kitap -

hanelerinde satrlır. 
Değeri: 40 kuruştur. 

8-3878 

As. Fb. U. l\td. Sa. Al. I 
komf~vomı ilanlan. 

MUHTELİF ALA T 
Yukardaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 7. 11. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin şartname 
için her gün öğleden sonra 
münakasaya girmek ic:;in de o 
gün teminat (ve teklifat) ile 
müracaatları. (2320) 8-3738 
MUHTELİF EB' ATTA 
RAYBALAR. 
MUHTELİF EB'ATTA 
ZIMPARA TAŞLARI. 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğu evelce ilan 
edilen Af yon - Isparta yolunun ''9805" lira bedeli keşifli 
10 + ooo - 17 + 000 kilometreleri arası esaslı tamiratına 
talip zuhur etmediğin.den münakasanm keenlemyekun ad
dedilerek 23 eylfıl 1934 tarihinde saat 15,50 da Encümeni 
vilayette ihale edilmek üzere tekrar kapalr zarf usuliyle 
münakasaya konulduğu ve keşifname ve şartnameyi gör · 
mek istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin 
o/o7,50 teminatla Encümeni vilayete müracaatları ilan olu-
nur. "5489" 8-3876 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Şehri 700 lira eski bedelli haftada üç sefer gidip gel -
me 1300 kilo sıkletli yazın otomobil kışın icaba göre araba 
ve kızakla nakli meşrut Erzurum - Bayburt postasına ve
rilen 1100 lira fazla görüldüğünden münakasa 2.9.1934 ten 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla neticelendirilecektir. Ta· 
tiplerin Erzurum P.T.T. Baş müdürlüğüne müracaat etme-
leri. (2440) 8-3875 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: Yukardaki malzeme ayn 

ayn aleni münakasa suretiyle 
7. 11. 934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Talip- Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için102 kalem ilaç ve 
lerin şartname için her gün tıbbi malzeme kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
öğleden sonra münakasaya . tur. 29-9-1934 cumartesi günü saat on beşte Ankara'da Veka
girrnek için de o gün teminat let binasında satınalma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
ile müracaatları. (2321) Taliplerin şartname, liste ve tevzi cetvelini görmek üzere 

7-3737 Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne 
MUHTELİF FREZE VE ve İstanbul'da srhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne mü 
DESTERELER 5. 11. 934 racaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi ve 
MUHTELİF EGE- teklif mektuplarının muayyen vaktinde satınalma komis-
LER 5. 1 ı. 934 vonuna vermeleri ilan olunur. (2385) 8-3846 
17 KALEM ZIM-
PARA KAGIDI 9. 11. 934 
27 KALEM KAS-
NAK KAYIŞI 9. 11. 934 

Yukardaki malzeme hizala 
r.. Jaki gösterilen tarihlerde 
ayrı ayn kapalı zarfla saat 14 
te ihale edilecektir. Taliplerin 
şartname anlamak üzere her 
gün öğleden sonra ve müna -
kasaya girmek için de o gün 
teminat ile müracaatları. 

(2319) 8--3739 
GRUP-3. 

1200 adet Maksim tüf ek 
namlusu. 

GRUP- 5. 
21 kalem malzeme 

GRUP-4. 
1400 kilo beyaz sabun 

GRUP- 6. 
20 ton grafit 

GRUP-7. 
31890 kilo tutkal 

Yukarda cins ve mikdarla
cı yazılan malzemelerin 7.9. 
1934 tarihli Hakimiyet Milli
ye gazetesindeki pazarlık gü · 
nü 8.9.1934 tarihinden itibaren 
tebdil edilmiş olduğundan 7. 
9.1934 tarihli ilanın hükmü ol
ınadığı ve bu malzemelere ait 
8.9.1934 tarihinden itibaren 
neşredilecek ve edilmiş ilan • 
lardaki pazarlık tarihlerinin 
muteber olduğu (2448) 

8-3881 
Grup - 3 

1200 adet Maksim Tüfek 
namlusu ı 7-9-934 

Grup - 5 
21 kalem malzeme 11-9-934 

Grup - 4 
1400 kilo beyaz sabun 
3000 kilo arap sabunu 

17-9-934 
Grup- 6 

20 ton Grafit 17-9-934 
Grup· 7 

31890 kilo tutkal 17-9-934 
Yukardaki gruplar hizala

nndaki tarihlerde pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin her gün 13,30 
Öan 15,30 za kadar ve pazarlı· 
ğa gireceklerin de yevmi mu
ayyeninde teminatlariyle bir
likte komisyona müracatlan. 

r 
. (2394) 8-3829 

lmt.ıyll2 sahibı ve Ba~muhar· 
·iri FALiH RIFKI. 

Umumi neşriyP' idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı cı.ddesı civarında 

Halcimlyefİ Milliye Jlıtbaasın· 
da bas1lmııtır. 

~ ~ 

Taksitle Ergani tahvili 
Bankamız, muhterem müşterilerine bir kolaylık olmak 

üzere Ergani istikrazının yeniden piyasaya çıkardan C. ter
tibi tahvillerini de diğer tertiplerde olduğu gibi taksitle 
satmaktadır. Almak istivenlerin 30 eyllıl tarihine kadar mü· 
racaatları. 8-3877 

Türkiye İş bankası 
Ankara merkezi 

Ankara taşcı Dıvarcı ve be
tonarmeciler Cemiyetinden : 

Cemiyete kayıtlı azanın yetlerinde bulunan eski cüz
danlarının hiç bir izahatı olmadığı için yeniden tabettirilen 
cüıdanlarda icap eden izahat ve talimatname yazılı bulun· 
duğu cihetle bilumum cemiyetimize mensup aza yetlerinde
ki eski cüzdanlarının hükmü kalmadığından yenisi ile teb -
dil ettirmek üzere Hacıbayram caddesindeki esnaf cemiyet
leri binasında cemiyetler muhasebeciliğine ve tahsildarımız 
Mustafa Efendiye ibraz ederek yenisile tebdil ettirmeleri 
ilan olunur. 8-3868 . 
Jandarma U. kumandanlıtı 
satın alma komisyonundan: 

Dört yüz elli kilo kılermaiyet kinin komprimesi 29. 9. 934 
cumartesi günü saat on da kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman 
İstanbul'da Gedikpaşada jandarma muayene heyetine, An
karada komisyonumuza, münakasaya iştirak için de mezkur 
günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(2374) 8-3873 

T~RKiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

Ankara Hususi Bizim Mektep Ana, İlk, orta 
Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince takdir edilereK reesııl 

mekteplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller. teClrlt 
edilir. Her smıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk kısım 15 eylQlde, Orta kllid1 
1 teşrinievelde derslere başlıyacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlanmııtır. Ttle-
fon: (2459) (2268) 7~3676 

Hililiahmer Merkezi 1 
Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer anbarında muhtelif sandalyalar 
ve saire 10, muhtelif eşya 11, Fortd • Garford - Braziya mar
ka otomobiller 13 eylUl 1934 tarihlerinde satılacağından ta-
liplerin müracaatları. 8-3882 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Şehri 800 lira muhammen bedel ve haftada üç seferli 
gidip gelme 1800 kilo sıkletli yazın otomobil, kışın icaba gö-
re kızak ve araba ile nakli meşrut Erzurum - Bayburt 
postasına verilen 1300 lira bedel çok görüldüğünden müna
kasa 2.9.1934 ten itibaren bir hafta temdit edilmiştir. Ta -
liplerin P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaatları. (2439) 

8-3874 

• • 

Iktısat Vekiletinden: 
İktısat vekaleti teftiş heyeti dairesi için memuru mahsu

su tarafından gösterilecek şekil ve evsaf ta hesap işleri ve 
cetvel tanzimine müsait bir adet büyük yazı makinesi alın
mak üzere yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların levazım müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (2446)' 8--3879 

Belediye Reisliğinden: 
Koyun ve keçi eti satan kasap dükkanlarının ayrılması 

muvafık görülmüş olduğundan kasapların hangi cins hay -
van etini satacaklarını 15 eylUl 1934 tarihine kadar istida 
ile belediyeye bildirmeleri ve bildirmiyenlerin cezalandı -
rılacakları ilan olunur. (2449) 8-3880 

Kiralık Hane 
Ulucanlarda CUmhuıiY,& 

metitebi yanında birinci fiaatd 
yemek odası, mutfali, ıa1"9 
çamaşırhane, hall ve ikiıı"' 
katta yatak odası, termoelf~ 
lu banyo, sandık odHr, sa1QI" 
ve misafir odasını havi sufd! 
elektriği mevcut kargir nı6' 
takil bir hane kiralıktır. Bal' 
zade Fuat Beye müracaat. z9 

Telefon: 2058 8-S~ 

ZAYİ ~ 
Mustafa namına mah ~d 

mühürümü Penbe ve Dur"', 
adlı diğer iki mühilr ile bir ~..t 
rada bağlı olduğu halde .ıaY; 
eylediğimden hükmü otınadS 
ğı ilan olunur. I' 
N evşchirin Tuz köyUnden 

min ağa oğlu Mustafa 

----------8--~ 
Cebeci Merkez hastaliaO' ' 

si dahilive mütehassıtl 
Dr. Nusret İsmail . 
Hastalarını her gün ~' 

den sonra Adliye sarayı~ 
şısmaa Faili B. apartırıılP""" 

da kabul eder. 
Telefon: 36;!..---

Tercüme ve f ngiliı'' 
Haıaıi Ders. 
Posta Kutusu 200. 

Kul~p Sinemasında 
· Bqlnı lld Filim~ · 1 - MU C l T 2 - . Ş E Y T A N K 1 Z 
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