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HAKLARDA BERABERLiK 

Sıyasa acununun iki büyük 
meselesi vardır ki, bütün devlet
leri endiyte içinde tutmaktadır. 
Bu iki meselenin özü yakından 
tetkik .edilince, onların niçin bu 
kadar gürültü ve endiyşeye yer 
verdiklerini anlamak gerçekten 
güçtür. 

Batı tarafında alman ulusu 
haklarda beraberlik istiyor. Doğu 
tarafında da japon ulusu aynı şe
yi İstiyor. Ulusların hak ve vazi
fede beraberlikleri ötedenberi söz
de kabul edilmit bir prensiptir. 
Şimdi neden bu prensip çevresin
de ortaya atılan dava bu kadar 
telaı ve endiyıe doğurmaktadır? 

Uluslararası hayatına yalnız 
herkesin aynı manada anladığı 
bir hak hakim olmuş olsa idi da -
va hu kadar çatallanmazdı. Hak 
konsepsiyonu henüz her memle
kette bir değildir. Bir takım ulus
lar vardır ki, hak yanında bir de 
tarihi misyondan bahsederler. 
Ve ulusal sıyasalarmı bu misyo -
nun iycaplarına dayatmak ister -
ler .. Şüphe yoktur ki bu tarihi 
misyonun sınırlarını ve gereken -
lerini tayin işinde her memleke • 
tin geniş bir serbestliği vardır. O
na iıtenilen ve zamana göre fay
dalı görülen manayı vermek çok 
kolaydır. Elverir ki niyetlel", ve 
düşünceler fena olmasın... Yoksa 
onları dışından yaldızlamak, ve 
herkese iyi gibi göstermek sıyasa 
Yöndemleri için işten bile değildir. 

Avrupa'yı bugün barut fıçısı 
Üstünde tutan büyük davalardan 
biri ve belki de birincisi şüphe 
Yoktur ki, Almanya'nın haklarda 
beraberlik istemesidir. Nazari o
larak hiç bir devlet Almanya'nın 
bu davasını çürütecek mevkide de
ğildir. Fakat hakikatte bazı dev -
letler bu iddianın doğurabileceği 
fili netiyceleri düşünerek ona bü
tün kuvvetleriyle karŞı durmağa 
çalışmaktadırlar. Almanya'nın 
haklarda beraberlik prensipinden 
ilk vardığı netiyce silahlanmakta 
denkliktir. Bu netiycenin bugün
kü Avrupa sıyasasmda yapacağı 
büyük ve derin tesirler dolayısiy
ledir ki dava kolay kolay ve barıs 
İçinde halledileceğe pek benzem ~
nıektedir. 

Avrupa' da bu büyük dava ha' 
ledilmeden Uzakşark'ta da or ı 
ben:zer diğer bir dava meydan a •· 

hlış bulunmaktadır. Japonya ,· ı 
haklarda beraberlik prensipire 
dayanarak deniz silahlarında A
~erika ve İngiltere ile denklik is
liyor. Vaşington ve Londra mu • 
ka'Velelerinin tesbit etmiş olduğu 
nisbetleri bundan sonra kabul e · 
decek vazivette olmadığını söyli' · 
~or .. Amerika ve lngiltere'nin b, 1 
h ~kkn~ıa göre kendine ayrılan L.ç 
ıssey1 ıtlusal haysiyeti yaralıya

~ak lllAhiyette görüyor .. Japonlar 
b~ealist oldu.i'{u kadar pratik de 
ır ulus olduklarından istedikleri rn·· usavat derecesine mutlaka eri· 

Şeceklerine şüphe edilemez. Ja · 
l>?nya'nın yakın bir zamanda de
nı~!erde Amerika ve İngiltere kuv
'Vehnde görünebilmesi U zakşark 
''Yasası .bakımından birinci dere
~7de ehemmiyeti olan bir hadise· 
t ır .. Japonya haklarda beraberliği 
eının ettikten sonra ulusal sıya -
sasını t 'h" h" • L• • arı ı ır mısyon ile de pe-
"'1ftırmek . t" ... h . d' ., ıs ıyecegı !lüp esız ır. 
<-ate · ~ in n Japonların asıl bu misyon 
in a~ ve güvenidir ki, gerek A-
d .. erıka ve gerek Avrupa bakımın

qn e d. 
led· n ıyşe mevzuu teşkil etmek-

ır. 

diid~~kl~rdan en ziyade bahse -
"e g hır zamanda onların yakın 

~enel bir savaş hazırlrğma ıi-

__!!er giin sabalı1arı Ankarada çıkar 

Meclisinde 
Dahiliye Vekilimiz m ıhacırlık ve iskan 
siyasaınız hakkında ~ rleclise değerli 

izahat v~rdi 
Büyük Millet Meclisi dün re

is vekili Hasan Beyin başkanlığı 
altında toplandı. Celsenin açıl
masını müteakip memleket dışın
dan gelip de topraklarımıza yer
leıtirilmit olan muhacir kardeşle
rimiz hakkında Manisa Mebusu 
Refik Şevket ince Beyin Dahiliye 
Vekaletinden sual takririne Da
hiliye Vekili Beyin cevap verece-

Dün beyanatta bulunan Dahiliye 
Vekilimii Meclise gelirken 

ğini ıöyledi. Sual takriri şu mad
deleri ihtiva ediyordu: 

1 - Memleket dışından gelip 
de topraklarımıza . yerleştirilen 
millettaşlarımızm sayısı nedir. 
Bunlara yapılan muavenetin ma
hiyeti ve miktarı hakkında malu-
mat? . 

2 - Bu kardeşlerden on bin 
yurttaşın Köstence' de vapur bek
lediklerini gaezteler yazıyor. Doğ
ru mudur? doğru ise bunların 
kır basmadan büyük vapur gön
dermek veya tutmak suretile top
tan memleketimize getirilip yer
leştirilmeleri düşünülmüş ve 
tedbirleri alınmış mıdır? 

3 - Memlekete daha ne ka
dar muhacirin nerelerden gelece
ği tahmin edilmektedir? bunları 
ne kadar zaman zarfında kendi a
ramızda barındırabileceğiz? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey (Mu~la) - Arkada~ımm bi
rinci suali memleketimiz dı!ın
dan gelip de topraklarımıza yer-

--------·•·--------
~fısır l{ahinesini 
Nesim Paşa kuruyor 

Kl'hire, 12 (A.A.) - Kıral Fuat 
Hazretleri Nesim Paşn'yı yeni kabineyi 
tc•kile memur etmiştir. 

per olarak kullanılmakta ol~uğu-
görmek bize günün reahtele -

nu k b' .. ri üzerinde daha büyü ır ozen 
ile durmayı emreder. 

ZEKi MESUT 

leıtirilen milletta,larımızın sayı
sının neden ibaret olduğu ve bun
lara yapılan yardımın mahiyet ve 
miktarı hakkında maliimattır. 

Bu sorgu çok genel olmakla 
beraber, eldeki mevcut malumatı 
arzedeceğim. Tabiidir ki arkada
şımın sualinin mebdei cümhurİ· 
yet hükumeti olmak lazımdır. 
Yoksa memlekete ne vakittenberi, 
ne kadar muhacir gelmiştir. Bir 
had tayin etmeden sorulmuı oldu
ğunu zannetmiyorum. Çünkü öy
le olmak lazım gelseydi osmanlı 
tarihinden. büyük türk tarihinden 
başlamak lazım gelirdi. Cümhu
riyet devrinden sonra gelen mu
hacirin vaziyeti hakkında malu
mat vereceğim, ki zannederim 
maksatları da odur. 

923 tarihinden 933 tarihine 
kadar Türkiye'ye gelen muhacir
lerin miktarı mübadil olarak 99 
bin 709 evde 379.913 kitidir. Mu
hacirlerin miktarı yani mübadele 
mıntakası haricinden gelenlerin 
miktarı 58.627 evde 248.392 dir. 
Bunun yekunu ev olarak 157.736, 
nüfus olarak da 628.305 tir. Bun· 
lara 107.564 ev, 16.315 araa, 15 
bin 201 dükkan, 6.230.971 dönüm 
arazi verilmiJtir. Mübadillere ay
rıca kanun mucibince verilen 
muhtelif renkli bonolar bunun ha 
ricinde,.:I:r. Bu bonoların yekunu 
da 6 milyon lira tutar. 

Ondan sonra 1 haziran 933 ten 
1 haziran 934 tarihine kadar ge· 
len muhacirlerin miktarı 3.0?8 
evde 15.319 nüfsutur. Bunların: 

(Sonu 6. ıncı •ayılaJa) 

{ ' 
Hususi radyomuzla 
aldrğrrrıız haberler 

- Flanden kabinesi yarın (ba
gün) Fransız kabinesinin programı
nı mebusan ve ayan meclislerinde o
kuyacaktır. 

- Nazır M. Köy bugün (dün) 
marul lransız spor kulübü Racing'in 
senelik kongresinde bulunmuştur. 

Racing yarın (bugün) İngilizlerin 

Arsönal takımı ile Kolomb stadın· 
da bir futbol maçı yapacaktır. inti
kam maçı önümüzdeki pazar günü 
yapılacaktır. 

- Bükreş'ten bildirildiğine göre 
Kıralrn şatosunun ônünde tavurla
rr şüpheli bir adam yakalanmı.ştır. 
Adamın üzeri aranıldığı zaman şato 
rıun iç krsrmlarrnı gösteren bir kro· 
ki bulunmuştur. 

- Geçen yıllarda Macaristan'da 
bir takım trenleri yoldan çıkarmış 
olmakla maznun Matuşka'nın bugün 
(dün) Budapeşte'de yapılan muha
kemesinde yüz şahit dinlenmiştir. 

- Macar parlamentos.u dün ilk 
kışlrk toplantısını yapmıştır. 

- lspany'da başvekilin reisliği 
altrnda bir propaganda enstitüsü 
kurulmuştur. Enstitünün belli baş
lı işleri, 1 - lspanyol dil ve ede
biyatrnr yaymak, 2 - Halk filim 
!eri çekmek ve bunlarr yaymak, 
J - Uluslararası matbuat işleri ile 
meşgul olmak, 4 - Sergiler yap· 
mak, S - Ulusal sanat ve ökono
miyi güçlendirmektir. 

- lngiltere, Fransa ve Belçika 
ile bir hava korunma anlaşması 
yaptığrna dair çıkan şayiayı tekzip 
etmektedir. 

~ / 

İngiltere, ~.,ransa ve 
Belçika arasında 
askeri ittifak mı? 
Paris, 12 (A.A.) - Pari - Midi gHe 

tesinin Londra muhabiri İngiliz, fransrz 
ve belçika erkanı harbiyeleri arasında 
çok mühim anlaşmalar yapıld1ğını haber 
vererek diyor ki: 

" Bu hususta Hollanda'nın da fikri 
ıorulmuı ise de bu hükümet ayn kalma· 
ğı tercih etmiştir. AnlaımalarA göre bu 
üç memleketten birisi taarruza ufraraa 
her Üç memleketin hava kuvvetleri be
raberce hareket edecekler ve bir muhare 
be halinde de İngiliz tayyareleri muay· 
yen fransrz ve Belçika ÜHÜ havailerine 
geleceklerdir. 

Bu anlaımalan M. Bartu Londra'yı 

ziyareti sırasında hazırlamıt ve franaız 
büyük erkanı harbiye reisi Ceneral Vey
gand da lngiltere'ye seyahat ettiği za. 
man tamamlamıştır.,, 

Pari Midi gazetesi tunu ilave etmek· 
tedirc 

'' M. Baldvin İngiltere hudutlarının 
Ren'de olduğunu söylemişti. Bu anlat· 
malarla İngiliz hudutları filen Ren'e 
nakledilmiş olmaktadır. 

l\'I. Edenin harıl ve 
sulh hakkında 

söyledikleri 
Londra, 12 (A.A.) - M. Eden, dün 

söylemiı olduğu bir nutukta, Avrupa'• 
nın 1tkıbeti hakkında endiıeye yer olma
dığını bildirmiştir. M. Eden, yakın bir 
savaı tehlikesine inanmamalctadır. Fa· 
kat günün güçlüklerinin de inkar edile
miyeceğini ilave etmektedir. 

''- Büyük Britanya ağır mesuliyet· 
lerine kartı koymuı olmalıdır. Büyük 
Britanya uluslar cemiyetini tutacak, si
IAhlan bırakma konferan11 için çalışa • 
cak, kollektif ıulb ıiıtemini berkitmeye 
gayret edecek fakat aym zamanda kendi 
müdafaa11nın ihtiyaçlarını da göz önün
de tutacaktır. Bu müdafaaam kuvvetli 
veya zayıf olmasmm, bir gün dünya ıul 
hu üzerinde büyGk bir teıir icra edebi
lir.,, 

M. Eden biç bir vakit bir taraflı ıilüı 
ları bırakmanın taraftarı olmadığını ili· 
ve etmiıtir. 

l ngiltere'nin silahlan diğer milletle
rin kilerle mütenasip olmuştur. 

Diğe rtaraftan, umumi bir silahlan 
bırakma mukaveleıinin imzalanmaar 
harp tehlikeaini azaltacak mahiyettedir 
ve altüst olmuş dünyaya bir emniyet 
hiui verecektir. ---·-·----

Belçika kabinesi 
çekiliyor . 

Brüksel, 12 (A.A.) - Kabine
nin istif ası yarın resmi bir ıekil 
alacaktır. Bu sabah toplanan ka
bine yarın parlamentoda okuya
cağı beyanname üzerinde muta
bık kalmıştır. ---···----
l\f akedoııya komite

cilerinin öldürdüğü 
in~anlar 

Sofya, 12 (A.A.) - Makedonya da· 
hili ihtilal komitesi adını tafıyan ve Mar 

silya katilinin mensup bulunduğu söyle
nen ''ORI M. tethiş cemiyetinin öldür· 

düğü birçok kimselerin cesetleri zabıta 

tarafından meydana çıkarılamktadır. Bu 

cemiyet tarafından Makedonya'da on 
yıl içinde öldürülenlerin aralannda birçok 
kadın ve çocuk bulunan yüz kadar ölü
nün hüviyetleri tespit ed:l.,,ittir. 

• 
İkinci te in 

1934 
SALI 

Her yerde 5 kuruı 

öZTURKÇE 
----- -----------

Klasik yazıları 
Odiseden parçalar 

KALİPSO'nun SARAYI 
Merkür önce ayaklarma aom .ı.-. 

ölümsüz çarıklanm ıeçirdi: ilanlarla o, 
eıinlerden daha tez, denizleri " -..., 
n aıar; eline altm çdniuu .W.ı lluaa• 
la o, adanılan uybp dalchnr " dl. 
diğinde ondan çekip u,..uhnr; .-.. 

. bu altın çıbriı tutarak llpfW •ıladl, 
Pierya'yı attı; kalıim ~ 
süzülerek, bir deniz kutu ıı'W dal .. 
üzerinde uçtu; balıklan awb,an clellİ8 
kutu naııl yetince dalplann ~ 
uçup kanatlariyle ıaya prpu-u, M_. 

de öyle dalplann donajaada ..... 
Çok uzak olan o adap .armca dmis• 
den karaya ıeçtİ, rüzel perinia olW'• 
duğu opana yetitiaei7"ek loru Mo 
yunca yürüdü. Ona onda lııalda: P • 
rekte ulu kor YJim)an ............... 
kedir çamı •• .... '-tb aPfl-m U. 
kuları bütün .. ,. ,.,.... O.. Wr 
çulhalık kurulmaıta, ilanda P'l'İ alt. 
mekikle dokurdu, itlerken de __. 
bir ıesle türkü aöyl..di. O,.. ..... 
da~, kavak, seni aiaçlannda Wr _.... 
nın gölgesi altında idi; .. armuda W.. 
bir deniz kutunun ,.....,. nrdı; P"" 
reıini de üzüm ,;ildi Wr - ............ 
Dört bulak ıfimiı .......... diri llJ'I 
yandan alotank ptit çetit ~ 
menevitlenmİf çayrrl.ı bpbr clört • 
macık türetiyorlardr; Y7'e rW Wr ,.. 
ri görüp beyenmemelc, IPnde rb:li Wr 
sevinç duymamak h alaaı•ia ..a. •• 
linden gelemezcliı Ma ...... ..... 
ie vuruldu. Dqan ........... P. ... 
dirdikten eonra op9lllD iPne ıiril. 
Tanriçe Kalipeo ona aöriD' ....... •• 
nıdı; çünkl tunlar W..W.r.iad. çoli 

· uzak yerlerde olur..ıa.. Wle Mn"birlr'oıwl 
tanırlar. Oliı .... ,." r-.. ..... 
cliı deniz ..,. 
o, hep si•, 7'd ~ .......... ..aı 
ze dikilmiş, lçiain aalunu, .. ,....._.. 
soluk soluk bo!altırdı • 

Kalipıo yerinden blkar, Merlriir'a. 
yanma ıider, onu ..... siW ........ 

(Sonu Z iaci saylacfa) 

İstanbul Tramvay 
Şirketi meselesi 

ne halde? 
lıtanbul tramva1 tirketinla. 

1926 munzam maka•eleleri ~ 
kümlerini yerine ıetinnebizin, 
tarihten beri halktan ..... kta ... 
vam etmit olduju Ye wıcibelerİlllİI 
riayetsizliii dola,..ile ıeri ._... 
meğe mecbur bulunduiu fula i* 
ralar baklanda Nafıa Velr.lletit. 
konuımalar yaparken pkaa ~ 
!af yüzünden kont11malarm seri 
kaldığını ve hunun üserine b 
metin bu munzam muka•elep 
feshettiğini ve ıirketin de deYlet 
şurasına müracaat etti;ini ev• 
yazmıştık. 

Öğrendiğimize ıöre, hükt\met
çe munzam muka•elelerin f~ 
edildiği sırada fazla alman iil 
milyon küıur liranm da, ilk takai
ti son teırinde Yerilmek üzere, 4 
taksitte cümhuriyet merkez.,.... 
kasına yatınlmuı ıirkete teı.ı• 
edilmit ve bu defa da, birinci t.aliDı 
sitin müddeti ıelmit olclupc:lali, 
bu taksitin bankaya teellml :Ji:. 
teslim edilmediii takdirde Jbap 
dokuz faizi ile beraber tahaiH lçllıl 
kanuni muameleye bat wralaca
ğı sirkete bildirilmiflir. 

Şirketten ıelecek ce.aı.. 
re icap eden muamele yapı ... ::ulll:B 

tır. 

.Şirketin devlet ıGruma m 
caatma gelince: yakında aleni., 
larak başlryacak olan ---~ 
menin f danhul'da tramft1' m11• 
lesine dair dilckate f&pD -~ 
lar göstereceii tahmiD olllD"'•-
tad ıl' 



SAYIFA ~ 

1 A 
Makdonaldııı nutku 

ve lmanlar 
Berlin, 12 (A.A.) - İngiliz Başve

kili Makdonaldın son nutkunu tahlil 

eden "Fölkişer Beobahter'' gazetesi di
yor ki : 

" M. Makdonald Almanyayı uluslar 

cemiyetinden çıktığı için sulh bozgun

cusu olarak tavsif etmekle hiç de man

tıki bir harekette bulunmuyor. Alman

ya, uluslar cemiyetinin adaletsiz ve az 

sulhçu hareket tarzından dolayı Cenev

reden ayrılmıştır. Buna karşılık M. 

Makdonald deniz konuşmalarından bah 

sederkcn herhangi bir tecavüze karşı 

koyabilmek için İngiltere'nin icap e
<!en tedbirleri alması gerekliğini yük

sek sesle bağırmaktadır. Almanya'nın 

da kendisi için istediği işte bu haktan 

başka bir şey değildir. 

Diğer taraftan M. Makdonald bir si

lahsızlanma örneğinin, dünyada bugün 

kü zihniyet karşısında, silahlan azalt

mak için müessir bir tedbir olamıyaca

~ını ve ne güveni, ne de sulhu berkit

miyeceğini denemeye dayanarak söyle

mektedir. Hatta İngiliz Başvekili si

lahsızlanmanın müte~vizi tecavüze 

teşvik edeceğini söyliyecek kadar ileri 

gitmektedir. Demek ki, Almanya'nın 

örnek olduğu silahsızlanma diğer dev

letlerin müthiş surette silahlanmasına 

mani olamaz. Almanya kendisini mü

dafaa edemiyecek bir halde bulunduğu 

samanlarda Fransa tarafından uğradığı 

istilalar M. Makdonaldın bu sözlerinde 

ne kadar hakir olduğunu gösterir ve 

lngiliz Başvekilinin bu tarihi hakika--ti zamanın sıyasasına sokmağa çalışma-
lı bizim için çok değerlidir." 

Bir alman wnsikicisinin 
eserleri vasak edildi . 

Bertin, 12 (A.A) - Alman musiki
cisi Hindemith'in eserlerinin Almanya
da çalınması yasak edilmiştir Nasyonal 
sosyalist kültür şubesi müdürü demiş
tir ki: " Hindemith'in son eserleri ken
disinin nasyonal sosyalistliğe layık o
lacak değişikliği elde edemediğini gös 
tcrmiştir. Bundan başka muhacir iki 
yahudi ile plak çıkarmak suretiyle se
ciyesizlikte bulunmuştur. 

LEHISTAN'DA 

Lehist n {3 ıu ıu 

esasisiııde adilat 
Varşova, 12 (A.A.) - Parlamento, 

kanunu esasinin ıslahı kanununu ya
kında tekrar görüşmeye başlıyacaktır. 
Gazetelerin yazdığına göre meclis üye
lerinin üçte ikisinden fazlası değişik
liğe taraftardır. 

AYusturya'da Nazi aleyhtarlığı 
Viyana, 12 (A.A.) - Başvekil mu

avini M. Ştarembcrg, bir nutukta nazi
lcrlc her türlü uzlaşmayı reddetmiştir. 

Bclçika'da kahine buhranı 
ne halde?. 

Brüksel, 12 (A.A.) - Yarın başlıya

cak olan kabine ·btihranı hakkında siyasi 
mehafilin kanaatine göre yeni hükumet 
katolik ve liberal muhalefetine doğru te 
mayül edecektir. Sosyalistlerin iştiraki 

mevzuu bahis değildir. Esasen kendileri 
de hükumete girmek istemiyorlar. Yeni 
hükUmeti M. Jaspar'ın teşkil edeceği 
söylenmektedir. 

İnµiliz deniz pJam 'c jnponlar 
Tokyo, 12 A.A.) - İngiliz deniz 

p15nı hakkında hiç bir karar alın

mamış olmakla beraber resmi mehafil 
bu planın reddedilmesinin pek Cikila
ne olmıyacağı fikrini izhar etm .. ktedir. 
Bununla beraber Japonyamn bu nVinı 
çalışmalanna esas tutabilmesi için pla
nın teşrih edilmesi, aydınlatılması icao 
etmektedir. 

G 
BiRLEŞiK DEVLETLERDE 

Sovyet mi arları 

l{on erans 
Mos , 12 (A.A.) - $ovyet us-

ya mimarlar konferansı çalışmasını bi
tirmiştir. 

Konferans, bir mimarlar kongresi
nin toplanmağa çağrılması hakkında 

Moskova murahhaslar heyeti tarafından 
yapılan teklifi ve Sovyet Rusya mima
ri sergisinin teşkilat planını kabul et
miştir. 

Konferans aynı zamanda gelecek 

kongrenin aşağıdaki ruznamesini de 

tasvip eylemiştir : 

ı.- Sovyet mimari meseleleri, 

2.- Sovyet cümhuriyetleri içinde 
mimari, 

3.- Mimar mekteplerinde tedrisat 
ve büylik mlitehassıslar ihzarı meselesi, 

4.- Şehirlerin imarı, 

5.- Kolkoz müesseselerinin inşa ve 
ıslahı, 

6.- Yabancı mimarisi, 

7.- Sovyet mimarlar birliğinin ni
zamnamesi, 

8.- Birliğin idare kurumlarının se
çilmesi. 

Azerhaycan'dn ünh·ersite açıldı. 
Moskova, 12 (AA.) - Te~inievel 

inkılabının 17 inci yıldönümü münase
betiyle Azerbaycan'da ilk üniversite
nin açılma merasimi yapılmıştır. 

Tebrik telgraflan 

Moskova, 12 (AA.) - Gazeteler, 
teşrinievel inkılabının yıldönümü mü
nasebetiyle İsmet Paşa ve M. Molotof 
arasında alınıp verilen tebrik tel2rafla
rını neşretmektedirler. 

INr.tL TERE'DE. 

İngiliz ı>arlamcnlosııntu 
yeni dclTCSİ 

Londra, 12 (A.A.) - Parlamentonun 

bu toplantı devresinin cuma günU bi
teceği muhakkak gibidir. Kırat ayın 

yirmisinde yeni devreyi açacaktır. 

Müşterek bahisler ile piyankolar 

hakkındaki görüşmelerin yarın akşam 

biteceği ve meclisin ökonomik buhran

dan muztarip mıntakalar hakkında tah

kikat yapan komisyonun raporunu din-
liyebileceği zannedilmektedir. l 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Telgraf 
gazetesinin güvenmeğe değer kaynak 

lardan aldığı malumata göre ingiliz or
dusu ehemmiyetle kuvvetlendirilecek 

ve son tekamüllerle techiz edilecektir. 

Bütçeye 1914 yılındakine benziyen 

ve fakat modem bir şekllde tertip edil
miş bir sefer fırkası ihdası için 5 mil
yon İngiliz lirası 'katılacaktır. 

Çin şark dcmiryolJarı miidiirii 
polistE'n şil ayctçi 

Harbin, 12 (A.A.) - Çin şark de
miryolları müdürü M. Budi polis tara
fından yapılan indi icraat hakkında de· 
miryollar idare meclisine 30 teşrinievcl· 

de bir mektup göndermiştir. 
Müdiir bu mektupta demiryolu po

lisine vaki birçok müracaatlarına rağ
men bu icraata nihayet verilmesi için 
hiçbir tedbir alınmadığını ve bu hare
ketlerin son zamanlarda daha sık ve hat 
ta bir ulus altında yola gelmekte bulun 
duğunu bildirmekte ve birçok vakalarr 
saydıktan sonra bunların demiryolu me 
murlarma büyük zararlar vermekte ol
duğunu kaydederek idare meclisinden 
icap eden tedbirlerin alınmasını iste
mektedir. 

f. Eryo'nun s()7Jt!rİ 

Paris ,12 A.A.) - M. Eryo son ka
bine buhranı hakkında demiştir ki: 

"- Birliğe evet, fakat irticaa asla,. 
fransız radikal soosyalistlerine çok aıiz 
olan bu formül son kabine buhranı ve 
benim bundan önceki, bugünkü ve ile
rideki hareket tarzımızı göstermeğe 

yeter.,. 

HAKiMiYETİ MİLLİYE 

IRAN'DA. 

sv ç Ve ·ah 
İran a 

T.<ı , l2 ( 
İngrit, Prens Bertil ve maiyeti ile bir
likte Tahran'a muvasalat etmiştir. Ve
liaht refakatinde Prens Bertil olduğu 
halde saraya giderek Şahı ve müteaki
ben Başvekili ziyaret etmiştir. Başve
kil kendisine hükümet azasını takdim 
eylemiştir. 

FRANSA'DA 

Frnnc;a'cla miitarekc merasimi 
Paris ,1 2A.A.) - Fransa'da müta

reke merasimi yapılmıştır. 
M. Eryo'nun reisliğinde Lyon'da 

yapılan merasim havanın çok güzel ol

ması sayesinde pek parlak olmuştur. 
M .Eryo büyük bir nutuk söyliye· 

rek biltün fransızlarrn birleşmesi ve 

"sryasal rejimleri ne olursa olsun , baş 
ka memleketlerle iyi anlaşması fikrini 
metetmis ve demiştir ki: 

"- Sulh düşüncesine, yurt düşünce
sine hizmet etmek gerektir. En candan 
ve en canlı dileğimin, fransızların, gü
ven hususundaki bazı endişeleri yatış
mış bir yurt içinde tekrar birleşmele
ridir.,, 

Bordo'da yağmur altında yapılan 

muhteşem merasimde yiğit ölüler say
gı ile anılmıştır. 

Lil'de yurtseverce merasimin yanı 
başında Birlik Cephenin bazı karışık
lıklara sebep olan müdahaleleri görül
müştür. 

Paris'te, bir yandan yUz binlerce 
halk meçhul askeri selamlamak için 
zafer abidesine giderken. öte yandan 
başta mebus Berjeri olduğu halde Bir
lik Cephenin idaresinde sabık muha
ripler federal birliği tarafından sıya

sal mahiyette tertip edilen bir alay da 
Bastil'dcn Nasyon'a kadar ihtilal şar
kılarını söyliyerek ilerlemiş ve dağıla

cakları sırada bir müfettiş fena mua
meleye maruz kaldığından polis müda 
haleye mecbur olmustur. 

Bundan baska bütün yurtseve• grup
lar, meçhul askeri selamladıktan ı;on

ra, M. Dumerg'in apartımanının 6nl1n
den geçmişler ve kendisini o derece 
alkışlamışlarclır ki M. Dumerg p ·•çe
reye gelmeğe kendisine sevgi, saygı. 
itimat ve tazim hislerini bildirnıeğe 

gelen muhtelif heyetleri ve bu mey,m
da ihtiyat zabitleri murahhaslarını k:ı

bul etmeğe mecbur olmuştur. 
Bazı sağ cenah müfritleri M. Br

yo'nun indiği otelin önünde tezahürat 
yapmak istem islerse de polis ken 1ite
rini h:.disesiz dağıtmıştır. 

Btitün Fransada bu münasebe•Je 
dini ayin yapılmıştır. 

P~ris, 12 (A.A.) - Sayısız halk küt 
leleri mütarekeyi kutlama kiçin dün 
akşam zafer abidesinin önünden geç
mişlerdir. 

Dün sabah kırat üçüncü Leopold 
tarafındı.on Brüksel'deki meçhul asker 
mezarında yakılan meşaleyi taşıyan 

Belçil:n heyeti saat 22,~5 te gelmiştir. 
Belçika heyeti hudut yakınında fran
sız eski muhariplerine erişmiştir. 

Bütün Fransada ehemmiyetli hiç 
bir hadise olmaksızın heyecanlı mera
sim yapılmıştır. 

Keza fransız müstemlekelerinde ve 
yabancı memleketlerinde bu arada Bük· 
reş, Lizbon, Buenos Ayres ve Nevyork 
ta da mütareke kutlanmıştır. 

Sar'da kargaşalıklar mı 
bekleniyor? 

Paris, 12 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Maten gazetesinin Lon
dra muhabirinin, umumiyet iti
barile eyi haber alan mehafilden edin
diği malGmata istinaden, yazdığına gö
re ingiliz hükumeti Paris'teki sefiri 
vasıtasile fransız hükumetine plebisit 
esnasında Sar arazisinde mühim karga
şalıklar vukuu imkanından bahsetmiş
tir. 

Muhabire göre, ingiliz hükumeti ay
nı zamanda İngiliz hemşehrisi olan Sar 
hükumet komisyonu reisi M. Knokı 
hakkında da endişe göstermiş ve mu
maileyhin emniyeti i~in dört polis hafi 
yesi göndermiştir. 

1 lKlNCl TEŞRiN 1934 SA'LI 

BE 
• Kısa upa haller erı 

----------------------
A J manya ve Sar 

Umumiyetle fransız gazeteleri 
SM- ımeseksi lJakJanda <Jon.r.udan 
ilogrııya i1üsüncc1erini s'öyJemek-
ten çekinerek olan biteni ve alman 
gautelerinin yazrlarınr rıesrl'di

yorlar. YalnI?: Progre r,azetesinde 
bu ic: için s;rkrın bir makaleyi hulti
S!I ediyoruz: 

"Sar işi hal~kında alman idarecileri

nin hakiki görUşü nedir? alman gaze

teleri 1926 da Cenevre konseyinin ver

diği kararın hakka mugayir ve kabulü 

imkansız olduğunu, Fransa'nm secim

kr iizerlnde tazyik yaptıP;ını, idare ko

misyonu ile onun reisi olan M. Kno

k'un iktidars1z11-;ını h · ra ç:ır,ıra ibn 

ettikten sonra Hitler. Snr hakkında 

gazete neşriyatını birden bire menetti. 

Öte tarafta da Sar'daki üyesi nazi o

lup sılahiyeti va'>i olan M. Burhse Sar 

hududu boyunca 40 kilometre genişli

ğinde bir sahada n~zi üniforması giy

mek "Ve nümayiste bulunmağı ya'>ak et

ti. 

"Büyük krizler esnasında Bertin 

kabinesinin takip ettiği politikayı ha

tırlamıyanlar. bu iki yüzlü politika kar 

sTSında şaşarlar. Önce kuvvetli itiraz

lar edip sonra sakin ve ara bulucu bir 

tavır almak, alman hariciye nezaretini 

idare edenlerin ötedenberi kullandıkl<ı

rı bir siı:temdir ... 

"Onun jçin nlman hükumetinin ta

vırlarında göruten bu tezadın itimada 

şayan olmadığı anlaşılır. Cenevre knn

seyinin, kargaşalık takdirinde dışar

dan gelen kuvvetlerin müdahale edebi

leceği yolundaki knrarr mevzuubahis 

olduğu zaman M. Hitler daha soğuk 

kanlı dursaydı, M. Burhe1'in verdiği 

emirler daha eyi bir tesir uyandıracak 

tı. 

"Almanya reyUimın geciktirildiğin

den şikayet edemez: bilakis Almanya'

ya hiç bir şikayet vesilesi bırakmamak 
için en yakın olan tarih intihap edildi. 
Seçimlerin listesinin tanzimi i'inde o-
na her tilrlü ciddi teminat verildi. 
Sar idare komisyonunun emrindeki po
lis kuvveti o kad:ır zayıftır ki seçimler 
üzerinde en ufak bir t-ı::yik yapmakla 
bile itham edilem~z SJr ahalisi il· 
zerinde tesir yapr~a'.r i~·n tertio edi
len büyük nümayi4'1er :se Almanya'da 
yapılmıstır. :ıvr. V m 1', pen'in tertibi
ne memur edildiği ve şimdi M. Burhe
l'in idare ettiği alman faaliyetlerine 
karşı fransızlar tarafından hiç hir mu
kabele yapılmadığını ~imdiye kadar 
her ~.ey göstenni tir. 

'!\{, Bitler reyiamın dürüst ve mun
taz:ım tir şekilde cereyanını is•erse, 
reyiam öylece cereyan edecektir. Bu 
bakımdan M. Hitler düzgünlüğUn de, 
karışıklığın da hakimidir. Şayet 13 
ikinci kanundan evet veya sonra ı<arr
şıklık çıkarsa. M. Hitlerin bunun me
suliyetini de kabul ettiği anlaşılır. Fa
kat karışlklık çıkarsa bile dış:-1rdan 
müdahale işini herhangi bir hükumet 
değil, ancak budunlar birliği konseyi 
kararJaştırnbili r. 

Ahın blokuna dahil dcvlctlC'rin 
yeni f aaliyctleri 

Bal, 12 (A.A.) - Uluslar arası ban· 
kasının idare meclisi bu sabah toplana· 
rak altın blokuna mensup devletlerin 
Brüksel'de yaptıktan konferansta alınan 
kararlan ve ihraç bankaları konferansı· 
nın vardığı neticeleri tetki ketmiştir. 

İdare meclisi bankanın birinci teşrin 
blftnçosunda yeni bir fazlalık olduğunu 
memnuniyetle kaycleylcmi tir. 

Yung istikrazma ait tediye güçlükle
rine gelince, uluslar arası bankası Al. 
manya'dan alacaklı olan bütün memle
ketlerin müsavi muameleye tabi tutul
ması için çok çalışmışsa da muvaffak ola 
mamıştır. Bazı alacaklılara Almanya ta 
rafından verilen imtiyazlar bilhassa Ame 
rika'da hoşnutsuzluk uyandırmış ve bu 
memleketin maliyecileri alacaklı sıfati-,. 
le bundan şikayet etmislerdir. .. 

Yeni Mısır Başvekili 
Tevfik Paşa Nesim, yeni 
Mısrr kanwıu esasisine 

muhalif 
Tavmis gazete"inin 'K.:ıhire muhabl· 

ri 7 ikinci teşrin tarihiyle gazetesine 
çektiği bir telgrafta. Tc"·fik Paşa Ne-
sim'in ısır Başvekili-ini kabul etmi 
sayılabileceğini bildirmekte ve yeni 
başvekilin yeni l\1 ısır bnunu esasisi 
kal"iısmda ne v,ıziyet al&ıcağını tetkik 
etmektedir. 

Mısır kanunu muciLince bakanlık 

mevkiine gelenler hem kırala, hem de 

kanunu esasiye sadal:at yemini etmeğe 

mecburdurlar. Bu mecburiyeti son se

nelerde kırat bir irade ile tesis etmiş

tir. Halbuki yeni b<ışvekil, bu yeni 

kanunu esasinin aleyhinde bir şahsiyet
tir. 

Bu yeni kanunu esasi 1930 yılında 

Başvekil İsmail Paşa Sıtkı tarafınden 

tanzim tdilmiş ve bunu mlitcakip hü

kumetin zoru altında yapılan ve vef d 

ve liberal fırka1annın iştirak etmediği 
bir intihapta ses;ilen p:ırlamento tara
fından tasdik edılmişti. O zamandan
beri, bu kanunu esasiye birçokları mu• 
halefet etmektedirler. Yeni Başvekil 
Tevfik Parı Nesim de bu muhalifler 
arasındadır. 

Tevfik Pş. vaktile kabinenin riyasetin 

de bulunduğu sıralarda kırata eski kanu 

nu esasinin tekrar kabul roilmesini tav 

siye etmiş ve bu teklifin reddi üzerine 

istifa etmişti. Ondan sonra kıra] ken .. 

disini ayan azası tayin etmiş ise de o

rada yeni kanunu c1K5iye sadakat yemi• 

ni vermemek için bu vazifeyi kabul et• 

memişti. 

Bu defo başvekilJiği kabul etmesi, 

her halde, kıralı kanunu esaside bir ta4 

kım tadilat yapmağa razı etmi§ olduğu 

zannınl uyandırmaktadır. 

Hiç olmazsa kanunu esasinin sor~ 

fıkrasını kaldırmağa kıralın muvafaka 

tini elde etmiş olduğu tahmin olunuyor. 

Yeni kanunu esasinin son maddesi, on 

sene müddetle bu kanunun tadil veya 

tebdili tekliflerini bile men' etmekte
dir .• 

Bu madde knldırıldıktan sonra, ih· 
timal ki, meclis dağıtılacak ve yeni bir 
intihap ncticcsınde toplanacak olan 
mebuslar kanunu esasinin t.ıdili mese
lesini müzakere edeceklerdir. 

öZTü E 
(Başı 1 inci sayıfada) 

yan tansık bir sedir üzerine oturtur, son
ra şu sözleri on söyler: ''Altın çıbıklr, 
sayın ve sevgili Merkür, şimdiyedck pek 
uğramadığınız bu adaya sizi getiren ne 
olsa gerek? Dilediğinizi söyleyiniz. din• 
lem<'.ğe anığım: istediğiniz olabilir ve e
limden gelirse. Ancak bana yolculuğu· 
nuzun neden ötürü olduğunu söyleme
den Önce, geliniz, size konukçuluk türc
since gereken yenteği sunayım.,, 

Bunun üzerine önüne blr nı dirigisi 
koydu, üstünü "nmbrozya,. ile örttü, 
bardakları ''ncl-tar,, ile doldurdu. Mer • 
kiir bu ölümsüzler azığından aldı, ve aı 
bitince Kalipso ile konuştu. 

AHMET CAVA., 
Yeni sözler: 
Esin - rüzgar 
Kalık - h va, havayı nesimi. 
Yeğin - Çatak, cevval · 
Doruk - zirve, "dme,, 
Kıran - ahir, kenar 
Girek - methal "cntree,. 
Kedir çamı - "cedre,, 
Çulhalık - tezgah ''nretler., 
Tansık - harikulade, "merveilleux,, 
Türetmek - te!ikİl etmek 

Opan - mağara 
Köynük - ıztırap, "zouffrancc., 
Yentek - ziyafet, yenrcek şeyler 
Dirgi - sofra 
Ambrozya - Olimp'te tanrıJarııı 

y~diği azık 
' Nektar - tanaıların içtiği şarap. 

• 
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!!_rı - ıiyaJJi. 

Korpora '"'~·oıılaı· 
~lcf'lisi 

. ltalyan faşizmi, korporasyoncu oldu
~~~u, daha ilk günü herkese yaymı§h. 

•rıştiği ilk denemelerde de korporaı • 
Yon kuru 1 . b" • ti. 1 . m arına genış ır yer vermış . 
~~hıal hayatını ufki bir organizasyona 
k gladılltan sonra iıverenlerle işalanları 
arşı karşıya koymak, devleti de bunların 

lraıında hakem kılmak, faşist ltalya'ya 
ua:un Yıll · ç·· k'" l ··k ar yettı. un u evrense o o• 
norn· b" 1 ır genişleme devresinde bulunu-
~or, Wall Street'in patronluğu altında 

ulunan b"" ·· f' k l · d utun ınans mer ez erın en 
acunun her bucağına, bu arada 1 talya • 
Ya da avuç dolusu paralar, krediler akı· 
Yordu. 

E ~uhranın beşinci yılı tamamlanırken, 
"!•Zrnin de bundan örselenmit olacağı, 

açıktı G • b" • k h • 
l · enış ır ıf ve azanç acmı o-
Unca • 

•ıverenlerle iıalanlar arasında, 

:len aracılığa lüzum yoktur. Bu hacim 
la ralnıağa başladıktan sonradır ki pay· 

ima riiçleşir, kavga da kopar. 

tek F •ıizm, ilk yıllannda sıyasal bir ha
l et olarak Laşladı. Ökonomik vasıf • 
.... da l"k 1 I. k v • • d"' .. ına ı o ma" gere ecegıru u -

tundu ·-- • 1 • k t . . b ba le -·-, ış erın o ay gıtmeıı u • 
rlllıdan olan kurumlara pek acele bir ih-
1 l~aç göstermediğinden korporasyoncu
;ıu dUıa ziyade danışmak için kullan • 
dı. Bütün kuvvet ve karar, hükumetin, 
e~l~tin .:ı ~ha doğrusu şefin yani M. Mu 

lolını'nin elinde idi. Ve bu, uzun za • 
lb•nlar L!' ,. ld" 

aarı ge ı. 

İtalyan faıizmini tam bir korporas · 
l'onculub yani hem ökonomik hem de 

~•Yasal nıanada bir korporasyonculuğa 
~n sebeplerin bafında, şüphe yok ki 

!ıranı .. b h ·· ·· d • h • •
1 

.e u ran yuzun en, 11 acmı 
1 be -ı., e raber kar payının daralmasını gör-

elc lazı.rıdır. 

. I •tilı1alde çünkü, sade işverenlerle 
;talanlar değil, bir de bunların içinde bu-

lınduldarı v ti-''- b' Ah•• • ı d e mu ... n· ta uyetı a tın-
• kaldıkl t- arı teknik şartlar ve sermaye 

1 rtları •ardır. Dokuma fiatları düşer
'len ·ıc: a,· ' 1 1 milyon sermayeli ve 3-400 işçili 

ır fabr"'- ·ı - b" ı· •Ka ı e yuz ın ıra serma • 
Yeli ve 20 40 · ·1· b" f b · L _ • ışçı ı ır a n-
"'• her "k· · d . 
.1 ı ısı e oamukluyu aynı kasaba-
... bile d k • f' o usalar dokudukh···-· aynı 
'-ltan 

lalarnazlar. Ve alım fiatlariyle 
••trın r 
) •atları, maliyet fiatları ile scrma-
e lıesa l . 

1 P arı arasında bır ahenk yapmak 

ttıôQlllıgeldimi, şüphe yok ki bu - bir 
e:tılckette d ""k . . v•ı )" sa ece o onomının degı sı-
-sanın .. • . . I ona gore tanzımı demektır 

r Çte itahan faşizmini tam bir lıorpo-
llsyoncul · . . 

tı ug, s vkeden, bu gıbı ayrı ay-
alının b" lo 
1 

ca ınbır çeşitlil ;k arzcden fakat 

ha~ku olarak alırı ınca ul · al ökonomi"den 
t a b" 
ı.:. ır şey olııııyan amillerdir. 
'ı' •ındi 1t 1 "d k lal . k n va a, orporasyonlar, u)u-

L o onornik 1 1 ··ı .. 1 1 •• qjr • s ıyasa \ 'C nı ture ış erıru 

• llleclis h r d •dare a ın e, tekelden tan7.İm ve 
edeceklerdir. 

Duee· · 
)onlar ?1n k"ndisi di.> or ki, korporas-
tllsy0 ' hır gaye değil bir vasıta,.korpo
bir ~cululc da, bir varış noktası değil 

Çlııı;ı... k 
l"et et " no tasıdır. Burada şunu İ§a . 

tıl ev=~~~11 geçmiyelim ki, bundan on 
'iia:le.r· 1 ıtalya11 görüşlerine ve İtalyan 

•ne .... 
S>orllı ..,ore, korporasyonlar gave kor· 
... , :Yoncuı k d • .._ ila u a bır varış noktası ola-

8 n ediliyordu 
ı Uhra · 
~ .. "e b rıın beşinci yılında, bu gibı söz-
le!\ "e :ndan baş!ta da "içtimai adalet, 

"ıe1j .. 
1~ lıak \'e bir vazife telakki edil-

'- Tartıyle ,.. '-
" ~h . ış aarşısında müsavat,, 

'al •edılrn · rn.. esı ve c -~ .. n asrm 'ı:ıya · 
l" usa vat 1

" '•j, .. '• mt":fhumu karşısına bu as -
fa· ınusavat • ~· ı., methumunun koılma~ı 
r<' lc . ın RÖrü 1 · ·· · • ' kıye d ş erınde muhımce hır te. 

r. elalet eder 
QUh . 

111
141\ he~n, mutlak bir listüulüJde acu • 

to arafınd •- d re, ha•- a Kuman a verdi ~ · · ? 
.. ~ ll(alıın f . • 
ııı.... et no"t ) a§ıznun vasıtaları ile ha-
~ •arı tre .,,.. .. • onu, onuncu yıla doğru 

"'
0 tiirecek? 
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1Şehir ·ve Taşr a 
Şehi dikleri İmar Cemi

yeti Kurultayı 

fıtanbul, 12 (A.A.) - Şehitlikleri 

imar cemiyetinin yıllık kurultayı cümhu 
riyet Halk Fırkasının lstanbul merkezi 
binasında başkan vekili Nemliza. 
de Cemal Bey tarafından açıldı. Ku. 
rultay ba~k nlrğrna Cevdet Kerim Bey 
seçildi. 1 dare heyetinin çalışma raporu 
ve hesapların tetkiki için umumi heyet
ten ayrılan komisyonun hesap raporu 
okundu ve kabul edildi. İdare heyetinin 
şimdiye kadar yaptığı işler övülmeye )a 

yık görüldü. Dar bir bütçe içinde değer 
li eserler vücude getiren bu cemiyetin 
çalıtmalarının daha çok genişletilmesi 

için nizamnamede tRdilat yapıldı ve gü
zel bir vaziyete giren Edirnekapı şehit

liğinin eksiklerinin tamamlanması için 

idare heyetine yeni tahsisat ve salahi
yet verildi. Umumi merkez ve idare he
yeti aynen bırakıld ıktan sonra toplantı 
bitti. 

Gümrük Kanununun 
tadile muhçat noktaları
nı tetkik edecek komis

yon toplandı 
Gümrük kanununun tadile muhtaç 

cihetlerini havi olmak ü:z:ere Gümrük ve 
f nhiııarlar V ckaletinc .. hazırlanmıt olan 

layihanın tetkiki için BatvekaJetçe teı· 
kili tasvip edilmit olan komisyon Ista • 
tist;k Umum Müdürlüğü.,de, Tfr:·kofil 

Reisi Kurtoğlu Faik Beyin reisliği albn
da ve alakadar Vekaletler mümessilleri

nin iştirakiyle ilk içtimaını yapmıştır. 

Komisyon, Türkiye ihtiyaçlarına ve öko
nomik politikasına nazaran gerek tarife 
kanunu, gerek merbutu tarife ve gerek 
harici ticaret istatistiklerinin tanzimi 
hususlarında teknik tetkikatı yapacak
tır. 

.FN·i bir kaza 

Trabzon, 12 (A.A.) - Dün akşam 

Of'tan tehrimize gelen bir kamyonet 40 

metre irtifalı bir uçurumdan yuvarlandı. 

Yolcu kad:nlaı·dan beşi öldü, biri ağır di

ğeri hafif yaralandı. Şoför ölmüş mua
vini yaralanmıştır. 

~ ·,Jdc•tJi l•ir zt•lzdc kaydt•,fiMi. 

lstanbul, 12 (A.A.) - İstanbul ra

satlı " nesi sismoğrafı bu sabah saat 9 u 21 

dakika 36 saniye geçe şiddetli biı· ze)ze 
Je knydetmiştir. Bu zelzelenin merkezi 

lstnnbul'dan 1020 ila 1050 kilometre me 
safcdedir. 

İ stanhul'a g.-.lcıı arpa ve buğday 

İstanbul, 12 (Telefon) - Geçen haf 
•- içinde Anadolu'dan lstanbuJ'a 1196 
ton arpa gelmiş, 923 Ü yabancı memle. 
ketlere gönderilmiştir. lstanbul limanın
dan şimdiye k ndar yeni mahsul 10.626 
ton arpa, 23.210 ton buğday ihraç edil
miştir. Geçen yılki ihracat 784 tondur. 

Şoförler cemiyetinin scçiml(•rin
de yo)-.uzluklar mı yapılmış? 

lstanbul, 12 (Telefon) - Şoförler ve 

otomobilciler cemiyeti intihabında yol

suzluk yaptığı hakkında 400 imza ile 

bir şikayetname verilmiştir. Şikayetna

menin tetkikine başlanmıştır. 

İktisat Vekili Celal Bey 
ve M. Pesmezoğlu 

Bursa' da 
Bursa, 12 (A.A.) - Yunan lktısat 

Bakanı M. Pesmezoğlu Cenapları ve lk
tısat Vekilimiz Mahmut Celal Bey, refa
katlerinde bulunan Bolu mebusu Falih 
Rıfkı, Atina elçimiz Ruşen Eşref, M. Vn 
siliyef, Nurullah E sat, Şevket Fuat Bey 
ler ve diğer zevat olduğu lıalde bug ün 
Hereke'den Mudanya yolu ile saat 18 de 
buraya r,c)diler. Şehir türk ve yunan 
bayraklariyle süsle nmiştir. Bnkan vaktın 
geç olmasına rağmen kalabalık bir heyet 
tarafından karşılandı. Müşarileyh kendi
sini k :ırşılryanların ellerini sıkarak tüı·k
çe iltifatta bulundular. Misafirimiz 
Celal Beyle birlikte Cümhuriyet köşkü
ne misafir oldular. Yarın müzeleri ve 
camileri gezeceklerdir. 

i\fuğla'ımı hayvan ihracah. 

Muğla, 12 ( A.A.) - Vilayetimizin 
Küllük, Bodrum iskelelerinden birinci 
tetrin ayı içinde 8 at, 3 merkep, 95 
öküz, 67 İnek, 121 dana, 3 domuz, 398 
keçi oğlak, 1254 kümes hayvanı, 41 ko
yun ve 940 kilo sünger ihraç edilmittir. 

Giresun ceviz ,.c f mdık piyasaM 

Giresun, 12 {A.A.) - Kabuklu fın
dık 20, İç fındık fob 43, kabuklu ceviz 
12 den 13 e kadar, ceviz içi 31 den 45 e 
kadar muamele görmÜ!tÜr. 

Alman cenerali t~tanhul' da 

İstanbul, 12 (Telefon) - Alman or
dusu namına türk ordusunu ziyaret et
mek için Ankara'ya gelmiş olan alman 
cenerallerindcn Rohde Y ods bugün refa
katlerinde mihmandarlan kaymakam 
Nihat Bey olduğu halde fstanbul'a gel
miştir. Ceneraller t stanbulda bir hafta 
kadar kalacaklar, aıkeri mektep ve mü
eueseleri gezeceklerdir. 

ı~ıanhul"un yeni hali 

lstanbul, 12 (Telefon) - Belediye 

Kerestecilerde yaptırdığı hal'in tetkilat 
kadrosunu tamamlamı§, müdürünü, mli

dür muavinini, muhasebecisini tayin et
miştir. Halde daha inşaata devam edil
mektedir. 

İstanhu1' a Köstcııce' den 
muhacir geldi. 

lstanbul, 12 (Telefon) - Bugün, 
Köstence'de toplanmış muhacirlerden 
bir grup laah l stnnbul'a geldi. 

lnlıisarlarm aldığı incirler 

lstanbul, 12 (Telefon) - İnhisar ida 
resi ıimdiye k?.dar Ege mıntakasından 
4 buçuk milyon kilo hurda incir satın al
mıştır. 

Hir tram' ay kazaqı 

lstanbuı, 12 (Telefon) - Salkım ıö
ğüt'te bir tramvay kazası olmuş, hareket 
halinde bulunan tramvaya atlamak isti
yen 11 yaşında Hasan İsminde bir ço -
cuk , ikinci vagonun altında kalmıı ve 
ölmüştür. 

İstanlml fırka kongreleri 

fstanbul, 12 (Telefon) - Cümhuriyet 
Halk Fırkasının lstanbul ocak kongrele
ri bu ayın 15 inde bitecek ve sonra na

hiye kongreleri başlıyacaktır. 

Acıklı 1~ir olüm 
Yüksek Zira.ı . 

enstitüsü birinci 
sömestr talebe • 

sinden Abdülka • 
dir Bey, tutuldu· 

ğu zatürree has• 
talığından kurtu • 

lamıyarak ölmüş 

ve cenazesi dün 

mektep arkadaş • 
) arının kolJarı Üze 

rinde, büyiik bir 

ihtifal ile kaldırıl

mı§tır. Genç mek 

teplinin ailesine, 
Abdülkadir Bey 

hocalarına, arkadaılarına taziyetlerimizi 
beyan ederiz. 

f ... tanbul lwlediye He evkaf 
arasm<la bir <lava 

İstanbul, 12 (Telefon) - latanbul 
belediyesi dördüncü vakıf han anaaırun 
belediyeye iadesi hakkındaki duayı Y• 
nilemiştir. Bugün mahkemede, evkaf ar· 

sanın belediyeye ait olmadığını aöylemlt 

tir. Mahkeme devam edecektir. 

Yunanistan 'da Arnavutluk 
aleyhtarı nümayişler 

fst,,nbut, 12 (Telefon) - Atina'dan 

12 tarihiyle bildirildiğine g<Sre: Patrat'. 

taki ulusal cemiyetler Arnavutluk'ta yu. 

nan cka1liyetl aleyhinde yapılan hareket 

lori protesto için bir miting yapacaklar· 

dır. 

- -- :m::aıwww 
Bugünkü Avrupa 
programlarından 

seçmeler 
Dilnya haberleri. 
9.00 Viyana 

14.00 
" 19.00 ,, 

2000 Ştaıburs 

20.00 Milano 
22.00 Berlin 
22.00 Bükret 

Konserler. 
15.00 Tuluz'da ıuare 
17.00 Brüksel'de senfoni 
18.15 Varşova'da Brahma 
18.30 Ştazburg'da Ro11inl 
20.15 Tuluz•da ıenfonL 

Opera ve operetler. 
20.10 Ştutgart'da opera komik 
20.45 
20.45 
21 .00 
22. 

Bozen'de operet 
Şimali ltalya•da operet 
Varşova' da opera 
Hamburg'da operet 

Dans musikisi • 
8.00 Tuluz 

10.30 
17.00 
22.10 
22.30 
22.30 
22.40 
23.00 
23.0S 
23.45 

,, 
Varşova 

Brüksel 
Layipzic 
Presburr 
Ştazburc 

Budapeıte 

VarşoYa 

Viyana 

J)iJ dersleri. 
10.15 Layizpiz'de İngiU.. 
l 1.30 Viyana'da İtalyanca 
18.20 ,, Franaızca 

h 
• • b• • • Jılında Zonguldak Halkevinde ven·ı- L!r -tt·•-ere•e aittir. Vuruların biyilı 

B •ı.! • Cum.. urıyetia on ınnca uo .__... ,, 
u 11u reaun • 1 ı· · 1 d • ' L- • ı •-

da k d·ı • •lrnit vazifeleri tamamile benımse eme ını can an rrmıı olmaac ıta-ny e aoyuyoruL 
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SAYIFA . 

ANKARA RADYOSU 
12 inci akşam 

Radyoya, çocuklarımızı aıakadar Men 
masallarla batlandr .. Küçük arı, denini 
alır ve etrafını dolaıırken, yatlalarm 19C· 
rübelerini ve İyi nasihatlerini de diali
yerek tabiatı tanıdı. Bu çok sü:MI bir 
derstir ve bu mualların, küçükler lmdar 
büyükleri dt! f aydalandırdıfında fiİpll• 
yoktur. 

Masallar bittikten sonra, lıpanyol 

halk ıarkrları çalındı. Necdet Remzi •e 
Ulvi Cemal Beyler bunlarda da uıtalık· 
larınr gösterdiler ve bize bot dakiJuılar 

yaşattılar. Maliye Vekaletinin ıaatiwde, 
devletin sıra sıra mali har~ket ve munf 
fakiyetlerini öğrendik. Köhne ve her 
yönden göçmüş osmanlı İmparatorluğ t
nun tuttuğu berbat ve ulusal İh· 

tİ}•açları karşılamıyan tarza mulı11!:ıil 

halk darlığından doğan ve halkın öz 

malı olan cümhuriyet hükumetinin her 
gün bir yeni muvaffakiyete eriten çaht
malan pek açık ve güzel bir ifadeyle 
anlatılmıştır. 

Türkiye cümhuriyetinin ve maliyesi. 
nin, altın kadar sağlam bir para, denk 
bütçe yaratan meıaiıini bütün ulu'a 
her vakit ve her veıi!e ile anlatmak, is
tün bir ileriye varmak kaygusile ça'9ab· 
yan1arm baı vazifesi sayılmrk gerefd:r. 
Bütün aluı'un, cümhuriyet hükumetin=• 
ve onun maliye idaresinin ulusal refahı 
kendine ülkü edindiğini ve mümkün ela
nı yapmaktan hiç bir zaman seri kalma
dığını bilmesi lbrmdır. Bu bilgiyi. 1tu 
katiyen lazım olan inanı iıte bu sibi "°" 
nuşmalar temin edecektir. Radyo mlllıi • 
nelerinin, köylere nrrncıya kadar bitia 
memleketi sarıp doldurmaamı itte .. • 
nun İçin iıtemeliyiz. 

Maliey konupnuı bittifi za-. 
ikinci musiki parçaaı batladı, Mozat9 .. 
Sonate•r çalındı ... ve bundan aonra 4a 
Şevket Süreyya Bey mektep kooperatif· 
leri hakkında bir konuıma yaph. 

Radyo akıamrmn deeğrini arttır- .. 
konuıma bizde, ancak hayranlık dolv
muıtur. Kooperatiflerin tarihi, teJıimi. 
lü.. pek cüzel anlatdmıı ye mektep&.i. 
mizdeki talebe kooperatifim bakkmda 
çok iyi izahat verilmlıtir. Yalnız llllca 
olanlar .•. alıcı, aabcr ye la..&ci e~ 
mektep kooperatifleri el111ılmda ... 
neni er cibi, A nkan Ticaret liaeai ._. 
peratifirıin muvaffakiyetleriai biJik 
memnuniyetle dinledik. ŞeYket Sürena 
Bey, lise kooperatifinin birçok içi ..... 
den baıka bugün bir panaiyon itini ... 
baıarabildiğini ve pek yr.krnda k0Gp9-
ratifin kendine mahsus bina11 n teeis • 
leri olacağını söylerken gençlft iaabe 
olan güvenimizi artırmııtır. 

Konferansçınm; "çoculdarrmızı lııa 

yeni devri.ı bilgileri ile yet.İftirmefe 

mecburuz.,, sözlerini kooperatiA.ria 
ulusal kalkınmadaki rolünfin kunedi 
bir ifadeai sayıyoruz. Gençlerimiz, ..._ 
mektepte iken, kooperatif çalıfmaya ıılıt
mak ve yeni devrin bu çok mühim zmıw.. 
reti ile kaynaşmak zaruretinde bul_. 
yorlar .... biz bunu, bu akşıunlô rad,..la 
açıkça öğrend:k. 

Şevket Süreyya Beyin, iberimdrıle 

pek çabuk bittiği gibi bir teair JapaD 

konferansından aonra, caz batladı. 

Ca.z, radyo akıamııun bitmekte oW.
iu haberini veren kötü bir iti yüldm

mi~tir. 

O bqlayınca, faydalan.- ve .... 

aktarnr bitiyor diye içimize bir üzWI 

çöküyor ••. Buna ratmen, caan t_.... 

larına uyarak on bet tatlı dakika ...... 
dik ve bunun ardından da, pzetemimle 

okt\)"acaiınız Anadolu Ajuwmn ...._. 
leri verildi ve bu suretle propam ,_. 
na eritmit oldu. 

Bu aktamın programı ıuclars 

19,30 • dan 21 • e kadar 
10 - Nizamettin Bey aporcularla .. 

nuıuyor. 

15 - Musiki: 
Kozakov Şark dallll 
Rus halk prlu11 (Necdet R .... 
zi, Ulvi Cemal Beyler) 

10 - Gümrük Ye lnhilal'lar Veüle
tinin saati 

20- Musiki: 
Manenet Herocliade 

MuHoreski Boriı GodWMtY (ölimii) 
Ro11irıi Stabat Mater 
Nurullah Şevket (teganni) 
Ulri Cemal (piyano) 
10 - Radyo amatöriiae öiitlet; 
15-Danım..aın.i 

Ajans h..a.rt-i 



SAYIFA 4 

Ga ta fikir hareketleri 
Devlet ve kredi: Alman yas da ve Fransa'da dev Jetin 

kredi iş1crin deki rolii nedir? 

"Devlet ve kredi,, serlevhası altın -
da "Revue Politique et Parlementaire,, 
nıecmuasmda çıkan bir makaleyi, Al -
manya ve Fransa'da devletin kredi iş
lerinde oynadığı rolün doğurduğu alr
!IÜ/ameller bakımrndan dikkate şayan 
gördük: 

İstihlakin ihtiyaçları haricinde ol -
mak üzere mevcut bulunan naktin bir 
kısmı müesseseler veya fertlere ait mil
tedavil akçelerden ve bir kısmı da ta
sarruf akçelerinden hasıl olur. Sahip
lerinin ihtiyaç hissetmedikleri kısa 

devrelerden birinci kısım nakitler an
cak, o sahiplerin, mevduatını muhafa -
zaya memur bankalara kar§ı tam bir ly
tlmat besledikleri takdirde kullanılabi
lirler. 

Tasarruf akçelerinin mahiyeti bUs
bUtün başkadır. Bu meblağları vücu -
de getirebilmek için ferdin, iıtihlaki· 

ni tahdit etmesi lazımdır ki buna, istik
bal endiyşesiyle katlanılır. Binaena • 
leyh onların i~letilmesi de sahiplerine 
emniyet telkin ve milnaıdp bir fal% te • 

min edilmesine bağlıdır. Yatırılmak 

Uzere emanet edilmiş olan bu meblağ· 
lan muvakkaten muhafazaya memur o
lan banka bunlara tam bir ıeyyaliyet 
temini şartiyle istifade edebilir: zira 
mevduatın istirdadı ihtimali mantıkı 

hiç bir tahmine sığmaz. 
İşte, kredi menabiinin teşekktil ~art

larıdır ki bankacıya onlann istimal 
şartlarını gösterir. Bu suretle bilu
mum banka muamelatı• va ödünç alın
malarına sebep olan ticari işlerin ha· 
ıılatiyle yahut bankalar mU~terileri ta
rafından alınan esham ve tahvilat hası
latiyle kati olarak tesbit edilen bir müd
det hitamında iade olunan ikrazattan 
ibaret kalır. Daha vazıh olmak Uzere 
diyebiliriz ki bankalar iktısat Alemine 
temin ettikleri sermayeyi, ticaret piya
salarının, istihsalin sürümünü münasip 
tartlar içinde milmkün kıldıkları ve 
mali piyasaların da müstakrizler için 
muvafrk faiz şartlariyle esham ve tah
vilat arzına rağbet gösterdikleri nis • 
bette emre amade bulundurabilirler • 

Banka, para piyasasiyle sermaye pi· 
yasası arasında komisyoncu vazifesini 
görmekle beraber halk elindeki mevcu
dun tasarruf akçesine tahvili hususun
da tabii bir istinatgah teşkil edemez. 

Tetkik ettiğimiz kredinin teşek

kül 11e idaresindeki Amiller üzerinde 
devlet, sıyasal maksatla nasıl müessir 
olabilir? Devletin müdahaleleri çok -
tanberi devam ettiği gibi bu müdahale 
'ekillerinde lıakik1 bir tekamül vücuda 
gelmiştir: Binaenaleyh onların sebep 
olduğu ahvalin seyrini tesbit etmek 
mÜ!l' kündür. 

Bu hakımdan dikkate değer iki mi
sal nıevcuttur. 

A lmanya'da öteden beri, hususi ban
kaların yanında bir de devlet bankacı
lığı mevcuttur. Harptan evel, umum bi
lançoları 18 milyar markı bulan 362 hu· 
susi banka ve mevduatı 20 milyar mar
ka baliğ olan 3.000 tasarr:.ıf sand1ğı var· 
dı. Fransa'da bankaların mevduatı fa
iz vermek suretiyle celbe ltısa vadeli 
muamelat piyasasmın talebi nisbetinde 
çalışmasına mukabil Almanya bankala· 
n ihtiya~larına göre esham ihracı su· 
retiyle tacıfiye ettikleri uzun vadeli ve 
cari hesap şeklinde ikrazat muamelele
ri yar>abilmek için yüksek faizler vaile· 
derlerdi. Tasarruf sandıkları onlara 
bu hususta sermaye piyasasmı doğru -
dan dogruva veya bilvasıta nakit ye. 
tistirmek suretiyle yardım ederlerdi. 

Dl"vlet h"'nkacılı~1 harptanberi hayli 
inkisaf etti. Mecut 3.000 tasarruf ... ~n
d•;:İyle 8 nno c;ubeli 39 mahalli han kava 
"cıro merkezleri,, t"sİc;İ sayesinde çrk ve 
senet ciro ve tahsil muamelatına geniş 
mikyasta iştirak etmek imkanı verildi. 
Nakit vaziyetinin ıslahından hemen son
ra bu müesseseler hususi bankalara 
şiddetli surette rekabet etmeğe başladı
lar. \fevduat ashabına mahalli idare -
]erin veya devletin kefaletini gösterdi
ler ve devlete ait nukudun kendileri -
ne bilabedel tevdi edilmesi sayesinde 
müstdkri ılere gayet müsait faiz şart
ları temin edebildiler. Bu suretledir 
ki o müesseseler kısa vadeli muamelat 
piyasasına hakim oldular ve faiz had
dini süratle düşürdüler. 

Bu hakiki mevduat bankaları şebe
kec;irı"en başka Almanya, 1923 ile 1931 

seneleri arasında devlet teşebbüslerine 
kredi açmağa memur hususi müessese • 
ler vticuda getirdi. Bunların en mU • 
himleri Reichskreditgs ile demiryolla -
rm bankası olan Verkehr Kreditbank'
tır. Bu resmi müesseseler, hususi 
bankaların en krymetli müşterilerini 

kendilerine çektikleri gibi, piyasa şart
larına tftbi olmamak için kredi taleple
rine daha büyük bir intizam vermek 
sıyasasmı takip eden hususi bUyük 
tröstleri de celbettiler. 

Netiyce iytibariyle, kredi vasıtası o
larak devlet bankacılığından daha çok 
kudreti haiz bulunan Almanya hususi 
bankacılığı 1928 den iytibaren şartları 
müsavi olmıyan bir rekabet yilzilnden 
tehlikeli bir atalete mahkQm oldu . 

Kısa vadeli ikrazat faizlerinin kifa· 
yetsizliği ve sermaye piyasasının felce uğ 
raması şeklinde tece11i eden bu şerait 

içinde alman bankalarındaki buhranla • 
rın birincisi 1931 temmuzunda ba,gös
terdi ve ikinci bir buhrandan sonra dev· 
1et, şubat 1932 ıslahatına teşebbils etti.Bu 
Islahat neticesindedir ki Golddiskouts
l:iank'ın yahut devletin mllratiabeıi al -
tına geçen en büyük dört bankanın ser
mayesi azaltıldı ve tezyit edildi ki bun· 
!ardan Dresdenbank'ın sermayesi yUz -
de 96 nishetinde, Commerzbank'ınki 
yüzde 70, Adcabank'ınki gene yUzde 
70, Dedi'ninki de yüzde 50 nisbetinde 
devlet mürakabesi altına geçmiştir. Fa
kat devletin, bankalara, bUtçe fazlalık
Iariyle itfa edilecek hazine bonoları 

verdiğine göre hareketsizlik teşdit e • 
dilmiş oldu. Binaenaleyh yeni bir sey
yalfyet unsuru olarak Goldiskoutobank • 
ın iştiraki ile Reichsbank'ın bir şubesi 
olan bu müessese de hazine bonolarını 
Iskonto ettirmek imk8nı mevcuttur. 

Devletin banka işlerine filt mllda -
halesinin daha az vahim olan diğer bir 
cephesi vardır ki o da devlet bank.-1a
nnın, husust bankalarca muhtaralı 
addedilen muamelatı emirle icra etmek 
suretiyle muattal nukudu biriktirdik -
leri ahvaldir. Buna, Fransa'da tesa • 
diif edivoruz. Fransa devleti müdah~
le !erinin netiycelerini vuzuhla görehil
mek için kredi tevzii sıyasasmı ve na· 
kit tedariki hususunda miiracaat etti
ği vasıtaları ayrı ayrı gözden geçirme
liyiz. 

Kredi tevzii hususunda bir takım te
şekküller vücuda getirmektedir ki bun· 
larm vazifesi bazı mUstakriz sınıflan
na diğer bankalarm teminat, faiz ve 
milddet hususundaki şartlarından daha 
müsait şartlarla ikrazat muamelatındıı 
bulunmaktır. Esas vazifeleri olan kre
di muamelatında bu rr.üesseseler bir 
çok mii~kütata tesadüf etmektedirler: 
binaenaleyh devletin kendilerine ver -
mis oldnğu imtiyazlar sayesinde rliğer 
bankalara rekabet etmektedir. Devlet. 
bu müesseselere mevduatı celbeylemek· 
tedir. Fakat en çok mevduat çeken 
müessese mevduat ve emanat sandığı 
(Caisse des Depots et Consignations) 
dur. Bu müessese, devlet emrine 60 

mil varlık menabi limade bulundurmak -
tadır. 

Tiirkofis haberleri 
Yu~o~lavyacla uyuşturucu mafl
,J,.J,.r komjcıyonnnun tonfantısı 

Belgrattan 2 ikinci teşrin tarihile 
Türkofise bildiriliyor: 

Yugoslavyada •ıyuşturucu maddeler 
daimi komisyonu, ıon günlerde ticaret 
ve sanayi nezaretlerinde yaptığı bir 
toplantıda Yugoslavyanın ihtiyacı için 
rr.illetler cemiyetince tesbit edilen mik 
tarı kabul etmiştir. 

Toplanışta aynı zamanda afyon ih
racztı enstitüsGnün ve İstanbul merke
zi afyon bürosunun faaliyetine dair o
lan raporu okunmuş, büronun İ§lerinde 
büyük müşkülata tesadüf ettiği, fakat 
afyon pazarı üzerindeki tesirinin de 
kcndi<ıini hissettirmeğe başta.dığı mü· 
şahede olunmuştur. 

Bundan başka, Yugoslavyada tlitün 
ekiminin azalmasına mukabil afyon e· 
kiminin çoğalmakta olduğunu gösteren 
istatistikler mevzuu bahsedilerek bu 
hal Yugoslavya afyonuna pazar bul
mak hususunda güçlükler doğuracağı 

için vaziyetin afyon yetiştiricilerine 

anlatılmasına 'kan rverilmistir 

HAKlMJYETI MiLLiYE 

t Balkan Pasımı. 

Türk · Bulgar 
Okuyucularımız bu sayımızda Baş

vekil M. Kimon Georgief'in Büyük 
Millet Meclisi azasından ve tUrk hü
kumetinin Ankarada çıkan yarı resmi 
gazetesi "Hakimiyeti Milliye,.nin :nu
harriri Naşit Hakkı Beye yaptığı be
yanatı bulacaklardır. Bu beyanatta yal
nız görünüşte demokratik rejimin tat
biki yüzünden otoritesi sarsılan idare 
kuvvetlerinin yeniden tesis yolunda 
hükfimetin yaptığı çalışmaların ne gibi 
prensiplere dayandığını anlattıktan 

sonra, başvekil bilhassa Türk - Bul
gar münasebatını doğrudan doğruya 

alakadar eden meseleler üzerinde dur
muştur. 

Başvekil her şeyden evel, çok uzak 
olmıyan bir mazide. bu münasebetlerin, 
onları sağlamlaştırmak için hususi bir 
tedbir almak lüzumu duyulmaksızın, 

gayet eyi bir tarzda inkişaf ettiklerine 
bilhassa işaret etmiş ve: "bir müddet
tenberi türk gazetelerinden bir kısmı-
nın ciddi sebeplere dayanmaksızın. 

Bulgaristan hakkında asabi hatta 
düşmanca neşriyatta bulunduklar mı., 
ilave etmiştir. Başvekile göre "bu hal, 
iki kosmu ulusu ara!'!mda mütekabilen 
çekingen bir havanın vücut bulmasına 
sebep olmuştur ..• Başvekil beyanatmı: 
"Gerginlik icinde yasamağa hiç bir 
mecburiyetleri olmıyan iki ulus ara· 
sında itimadrn tekrar tesisi lazım gel
diği., sözlerile bitirmiştir. 

Başvekil. bu qözlerile .son zaman· 
tarda sebebi anlaşılmryan bir gerginlik 
gösteren Türk - Bulgar münasebatr· 
nm va:ı:iyetini gayet eyi tahlil etmiş· 
tfr. Türk gazetelerinden bir kısmı· 
nın memleketimize karşı yaptığı tariz· 
ter malumdur. Umumivetl~ hu ı?azeteler 
eski Makedonya ihtilal komitesinin ni. 
ğer komşu uluslara karşı Trakya mu
hacirleri komitesinin oynadığı rolü 
Türkiyeye karşı oynadığınt ve bizim 
resmi makaml:lrrmızın cfa hu komite
nin hareketlerini sözde müsamaha ile 
karşıladığını yazmaktadırlar. Bulga
ristandaki türk ekalliyetlerinin güva 
maruz kaldığı tazyikleri ballandırmak
ta ihtısas kesbetmis olım türk arkadaş

larımızın bundan başka. türklerle hnl· 
garlar arasındaki en ufak bir vakayı. 
anlasıldığma göre valn•z iki 11luc; ara
sındaki münasebetleri hozmak icin is
tiyerek büyüttükleri gör01Uyor. 

Fena kullanılan yanlış haberlerle 
hak!kati örten, ulusları işberaberliği 

ve tesaniit düsüncelerinden uzaklaştı

ran, \"' bevnelmilel havayı zehirliyen 
bu gibi çirkin hareketlerden bu '!Ütun
larda birkaç defa bahsetmiştik Bu de
fa da ulusum11zun en ~alahiyettar mu. 
messili. memleketimize çevrilen asılsu: 
ittihamlan olduğu gibi göstermek işi

ni üstüne almıştır. 

Bu cümleden olarak M. Kimon Ge
orgief, gayet insafsız bir tarzda Bul
garistan aleyhine kullanılmak isteni
len vakalarla ekseriyetle haydutlar ta
rafından çıkarılan ve münferit olan 
bu vakaların, Bulgaristandaki tUrk e
kalliyetine karşı önceden düşünülüp 

yapılan bir siyasetten doğmadığı husu
suna bilhassa işaret etmiştir. Diğer ta
raftan Başvekil. Trakya teşkilatının 

bulgar sıyasası üzerinde tesirli olacak 
hiç bir vasıtaya sahip olmadığı ve Bul 
garistanda bile gayet mahdut bir nü
fuza malik olduğu hususunu Naşit 

Hakkı Beyden saklamamıştır. 

Binaenaleyh açık ve doğru olan bu 
ı;özlerin Bulgaristan namına konuşma
ğa hiç bir hakkı olmıyan adamJarın 

yaptığı hareketlerin arkasında her ne
dense hiikOmet siloetini görmeğe alış
mış olan, kom§u ulustaki acı dUşUnce
ti kimseleri temin edeceğini ummak 
gerektir. Bahsi geçen adamların, res
mi politikanın yürüyeceği yol üzerin
de hiç bir tesirleri olmadığını bile bi
le unutan ve umumiyetle çok eyi ma
Hlmat alan ga7.eteler, o adamların en 
ufak hareketlerini bahane ederek Bul
garistan ve ahalisi aleyhine ateş püs
kUrmekten geri durmuyorlar. Bu yüz. 
den, bulgarların ismi etrafında bir efsane 
bile husul bulmuştu. Maamafih memleke 
timizin, bütün yabancı oluslarla oldu -
ğu gibi Türkiye ile de dostluk ve eyi 
komşuluk münasebetleri beslemek yo
lundaki dileğini bir kere daha kati su
rette gösteren başvekilin beyanatının 

ortaya attığı hakikat karşısında bu ef
sanenin yanlışlığı anlaşılmıştır. Bu
günkU zayıflarla, ölmüş fırkaların 

miiııasehatı 

yanlış gidişleri yüzünden artan acı bir 
maziden kalma fenalıkların gideril
mesine c;ahsan ve bu bulanık zamanlar
da mütevazin ve rahat bir yaşayış ba
kımından örnek olmak istiyen ulusu
muzun ba~hca hziletlerini herkes bi
lir. 

Bilhassa cümhuriyet Türkiyesi, 
hulgarlar gibi sakin ve kendi halinde 
hir miJJetin temayüllerini her memle
ketten daha eyi anlıyacak kabiliyette
dir. İki komşu milletin tanışmalarına 
yardım fikrini dü~ündüğü için Naşit 
Hakkı Beye minnettar olmahyız . Ulus
ların hiribirlerine yakla<1malarmm en 
büyiik çarelerinden biri de daima ar
tan karşıhklr hir a'11asrnarlır ve 
elinrle., aeJ<liği k ·•hr buna ça. 

lT<1mak na her musnif gazeteci -
nin vazifesidir. Bıınu yaparken sui te
ff"hhiimleri dağrtmağa ve bugün bey
nelmilel ba{!larrn sıkılaşmasında çok 
lii:rnmln olan itimat fi1<rinin hakim ol
mac;ına da calısmrc; olıır. llilhassa ara
larınıfa hiç bir ::ıvnlık hulıınmıyan ve 
bütün vekayiin kM-iilerine anlaşarak 

gecinmei!i tavc:iue l'tti ~i iki ulus mev
:rnu bahis oloııi'u ir.in, hu vazifenin 
krvmeti cok biiviiktür. 

Münac;cbctlerinin iiT.erine çöken ve 
çok l"min hir qıırette tec:;his edilmis 
olan hu hac;tahkl;ı müc:adele bunnan 
höyle iki mec:;ul hükilmete aittir. Tiir
kiye'de ciimhuriyet reiiminin tesio:in
ri•n beri Tii"k - 'R•ıla;::1r miinac;eb""tt. 
nrn vasfr olan qağla?n itimadın avdeti
ne ve hMtalrC;ın pirinilmesine muvaf
fak olacaklarında da c:iinhe voktur. 

T..a Eülgari'den 

------·· ------
l' (lbnncı Po11la."ı 

(.iN MAJ.IYE N \ZiRi. .J \PO~ 
SIYAS Si VE TlZAK S c\RKTA 

BARf5 l! \KKTNDA 
NE DiYOR ? 

Amerikan muharrirlerinden Edvard 
Prays Bel, ulusal Çin cümhuriyetinin 
maliye hakanı olan Dr. H. H. Kung ile 
bir görüc:.me yapmıştır. Nanking şeh· 
rinde yapılan hu görüşmede muharrir 
önce şu sorguyu sormuştur: 

- Japonva'nın Çin'in ııimali şarki 

kısmı hakbnda :ıııyasasının dayandığı 

esaslar. M;ınruri hii1<fırnetinin kurulma · 
sı. hul:!sa 1R eylitl 1931 ılenheri Japon· 
ya'nın gütmekte olduğu umumi sıyasa 
hakkında düşündüklerinizi söyler misi
niT? 

- Benim fikrimce Japonya'nın ~üt
tüğü sıyasanın dayandığı temeller. baş
tan basa sacma ve manas1zdır. 

Mançuri'nin işgal altına alınması, 

Japonya'nın bütün Asya'yı sıyasa ve ö
konomi yönlerinden istila etmek husu
ıundaki ihtirasının bir başlangıcıdır. 
Bu sıyasa, bütün dünyayı altüst edecek 
mahiyettedir. 

Japonların yaptıkları işleri kendi 
kendilerini koruma yolunda alınmış bir 
tedbir olmak üzere gösteriyorlarsa da 
bu doğru değildir. Bu, Japonyanın gir
mis olduğu uluslararası bir takım mua
hedeleri ihlal etmiyormuş gibi görün
mek ve bütün dünyanın dikkatini ken
di gerçek maksadından başka taraflara 
yöneltmek içindir. 

Japonların Mançuri'den bir takım 
şikayetleri olabilirdi. Bu şikayetlerin 

gerçek esaslara dayandığım veya dayan
madığını düşünmiyelim. Fakat bu şi

kayetlerin ortadan kaldırılması için bir 
istila yapılması lazım.gelmezdi. 

Bu §ikSyet sebepleri yalnız Mançu
ri'de değil, Japonya'nın kendi içeri. 
sinde de bulunuyordu. Hatta bu yüz -
den Saito kabinesi düşmüştü. Japonya 
bu hareketlerine arazi ve müdafaa me
selelerinin birer sebep olduğunu, bun· 
da ökonomik, hayati ve coğrafi zaruret
ler bulunduğunu ileri sürüyor. Eğer 
böyle zaruretler ortaya çrkarıp başka 

devletlerin topraklarına tecavüz ve o
raları istila etmek usulü konulursa o 
zaman zayıf milletlerin kuvvetli kom
şularına karşı emniyetlerinin korunma
sı nasıl mümkün olur.? 

Bundan başka, Japonya'nın coğrafya 
bakımından Mançuri'ye yakınlığı ileri 

13 lKlNCl TEŞRiN 1934 SALI 

sürülürse Çin'e uzak mıdır Biz daha 
yakın değil miyiz? Hayat bilgisi bakı
mından ise mançuryalı1ar hem ırk, hen'\ 
de din iytibariyle çinlidirler. Hiç bir 
iııtila onların bu mahiyetini de •iştire • 
mez. Onlar her zaman Cin'c bağlı VI' 

sadık kalacaklardır. 

A lzıı.s Loren'i unutmıyahm. 
Japonların strateiik iddiaları da vıı· 

rit değildir. Bir adada oturan bir ulu· 
sun çinden ne korkrnm oalbilir? 

Eğer korkulan Rusva'dan ic:e o zıı • 
man Rusya lle aralarında dı-nizi tabii 
bfr müdafaa smırı olarak tutmaları iy· 
cap ederdi. Halbuki onlar Mançııri'yi 
işgal etmek suretivle Rııc:va ile büsbii· 
tün komsıı vaTiyetine girmislerdir. 

Herhalrle Japonya'mn Mançuri ve 
JehoJ'u i~gal etmsei iiuı İnt' Çin ve 
Moğolicıtan yeni bir tehlikı- ile karşı 

karş1ya E"elmis bulunuyorlıır. JapontarıO 
ökonomik dı"lillerine gelince bunun 
manası <1udur: Kuvvetli bir devlet 
dünyanın herhangi bir yerinde kendi ti• 

caretine pazar bulabilmek için orasını 
askeri isgal altına alabilect>ktirl Eğet 

kuvvetli devletler. oralarda serbest ve 
rahat ticaret yapabilmek için kuvvetsiz: 
devletlerin topraklarım istilııya kalka• 
cak olıırlarc;a o zaman medeni:vetin rnıı• 
nası nedir? 

Hakikatte hu sıyasanın amacı ne ol· 
dıığu meydandadır. Bu sıyasa, japon· 
lar Kora'yr İşgal ettikl,.ri zaman ken· 
dini göstermis, Mançuri ve Jehol iş· 

ı;ali iizerine d;ıha ileri gitmiştir. 
'Bu yüriiviic;ün orada duracağını 

kim söyliyebilir 
Japonya'nrn da öteki devletlerin ol· 

ıhığtı P."ibi Mancuri'de ticaret hakkı mu 
ahedrlerle verilmiş bir haktr. Onun için 
kalkıp da bu memleketi zaptetmesi bir 
zaruret de~ildi. 

- Ac:yanın şarkında esaslı sulhun 
kıırulması için neye l"izum oldu~u ka· 
naatinde!Iİniz? 

- Çin'ln şimali şarkisindeki dört e• 
valetin Çin'e iade edilmesi suretiyle. 

Japonya'nın 18 eylUI 1931 tarfbin
denheri yaptığı işler uluslararası antla• 
ra kaqı olan güvenimizi sarsmıştır. Jhı 
birind ilnecedı- hir ahlak ilti~künlüğil· 
dür. 

- Büyük devletler hu vaziyete kar 

s1 bir çare hıılmağa muktedir mirlirler? 
- Tabii muktedir olabilirler. Bir· 

lec:;miş hir cephe halinde muahedeleri 
sayilırmak ve hakları tanıtmak e11erin· 
df'n JYelir. Bu va?.ivet. hem bUtUn de11· 
Jetlerin, hem de Japonya <la dahfl oldu· 
r.ıı halde hütUn uzak şarkın menfaati· 
ne uygun olur. Geçici menfaatlerden 
istifade etmek için dünyanın niumını 
ihlal etmeğe taraftar değiliz. 

- Herhalde Asyada sulhun emniyet• 
te olmaması. blltUn dünyada emniyette 
ol-•amasr manasına gelir. değil mi? 

- Herhalde japonların bu yaptık• 
lan isin arkasmdan huna henzer hir 

başkasının yaprlmamaunı, f&rki Aıya • 
n m hıından korunmasını temin gerekti'! 

- Awanın şarkında çıkacak bUyük 
bir harba garplıların da katışacaklarınt 
:ı:anneder misini?: 

- Şüphesiz. 'Rugtinkü gUnde bUtil11 
insanlar hirhirlcrine sadece ökonornik 
rifail. aynı 7.amanda sempati bağlariy • 
le dr <ı derece ba~lanmışlardır ki kopa• 
cak biiyiik hir harpta birinci sınıf ite\f• 
letıerden hiç birisi bitaraf kalamayt • 
r.aktır. 

Saraybosna cinayetinden aonra oldu• 
ğu gibi hugün de çıkacak bir ıavaş. bU• 
tün milletleri kine ahtcaktır. 

- Uhıo:lar cemiyeti hakkında ne dU' 
-;ünliyorc:ıınuz? 

- Uluslar araımdaki ahlakt ve ka• 
nııni ihtilaflarr halledebilecek yegline 
kurııluc; budur. Fakat verdi~i k11rartar. 
ne kcıdar tiilrüst ve haklı oluna olsurt 
bunları t:-tbik sahaııına götürebilrııek 
için elinde kuvvet yoktur. Üyeleri da· 
ha kuvvetlendirilmeli. hunun işJı-rine 
orada daha üveli~i olmıyan uluslıır da 
yardımcı olmalıdırlar. • 

Mançurya meselesinde olduğu J?ilıl 
bu kurulusun zayıf davranması va is· 
telisizlikten, yahut da elde güc b11turı • 
madığından ileri gelmiştir. Herhalde 
on altıncı madde yerine gelmeli. ve A"• 
rupa antla~malarmda olduğu gibi teca• 
vUz ve mütecaviT. de esaslı surette tıı: 
rif olunmalıdır. Herhalrle bunun tri

1 

ni salahiyeti cemiyete verilmelidir . 
M .. . . . d b 1 1n 1 ır 

utecavız vazıyetın e u un 
ulusa karşı da harekete gecmeğe iftl • 
kan bulunmalıdır. .. 

O 
• . .,;ıv" ~ zaman bv. cemıyetın b~rış v , , ........ 

zamanlarında her tarafa say""ı a ... ı 
imkan altına girecektir. .. • ,.,, 

Liburi D:ıvr0·' ' 



Bulgar Soysal Kalkınma J(urumu 

..: llS nıayıs hareketiyle Bulga -
••a an' b 
lı'" ın aşına geçenler, bulgar-
gın ezilip .. .. 1 . k d biri çozu mesme arşı te -

B er alrnak zaruretini duydular. 
u ledb· 1 

tr • ır erin başında, bulgarla.: 
Yenı hay t l .. 

tişr a şart arına gore ye -
la ~tnıek, toplamak ve teşkilat -

n 1rtnak geliyordu. 

la})ıu bahsi daha aydınlık ohırak 
d ıp edebilmek için, bulgarlarm 
~ a acun savaşı mağluplarından 
~k Nöyyi muahedesiyle an
'nt) saydı ve az asker tutmaya 
lu ~ olduklarını gözönünde bu-

r .. n urrnak lazımdır. Askeri az o
.. n d''" but ıger maPliip milletler gibi 

Rarlar da k" ··k ordularının l'a uçu 

h lltnda bütün ulusu savas ıcın 
&.z 1 • • 
dırt arnak ihtivac:ını duymakta -
'l.Ud~r. Bu, işin dışarıya bakan yü-

ur. 

d İktidar mevkiine ordunun yar
ım· 1 L ıy e geçen Zveno'cular, ışın 

ltt:lt Yüzü üzerinde konuşma
t I la beraber, kendi ülkü ve tü-
t eri • k L' nı avrayıp koruyabilecek 
ır ku 

1>l• rurn meydana getirmeyi 
ttt~nl larının en batma koyup ilin 

ı er. 

tak Çiinkü Zveno'cuların dayana -
Or~arı Özel bir kuvvetleri yoktu. 
b unun güler yüzü ve yardımı 
llgijn . . . .. . . 

Ord ıçın bır guven ıse de, hır 
ile Unun J>olitika ile uğraşmaması 

un a•k l' ... · ı· ld w .. .. er ıgının teme ı o ugu-.. , .. 
1 . iore, bulgar ordusu hiikiimet 
Çın d • A • 

O 
aıınr hır destek olamazdı. 

nun •• 
"' . ıçan derhal işe başlıyarak 
.JCtı.ı r " · 
•i . eJınu teşkilatlandırmak, se -
l'e.~1 her köşeye duvurmak ve et
"" ına bulgar uh1sunun hiç olmaz
._ lrı ''h• 
to l u ıın bir kısmını etrafına 

P arnak h"k" ~ · t la • u umet ıçın a mması 
~ırn Relen ilk tedbirlerdi. 

~1 ~~tidar dizginlerini eline aldı
iıta:n .~•r~acı parlamentoyu da -
~e.kJt hu~uınet, kurduğu bu mu· 
tin . at dıktatörlük idaresinin bi-

cı e • 4111 serı olarak bir Soysal kal -
~a umum müdürlüğü yaptı. 

~, nıuın müdürlüğe eski mebus 
Razetec·1 . . . . p Çef ı er cemıyetı reısı en-

~ll ~etirildi. Pençef, dnha kuru -
~ak azırlarken basından ayrıl -
'ak, rı;,:c .urivetini duydu. Yerini 
llı.eı: •rlı~inin reisi ve h~rbiye 
lld1 ~~ rnüdiirii m1ralay K(\leF 
l)ıiid·· •ralay Kolef, yeni umum 
he.kıurlüğe üniformasının bütün 

I arı '\'e sartlan ile geliyordu. 
~on ıe badıyıu·...ağı gün k~ndisiyle 

ll"anı ~ı!tı: ara önce fUnu hatırlat • 

rlQ11'°i Elendüer, bir zabitin ordu
'>tiiJıi,:: mevkie getirilebilmesi için 

•e~epler bulunduğu fÜP • 

hcsizdir. Bu sebepler de kalkın -
ma hareketinin ehemmiyetini göa
tcrir ... 

Ve sözünü şöyle bitirmişti: 

- Kalkınma mücliirü sılatiyle 
gene miralay Kolel olarak ordu
da 1 :ıldığımı kaydediniz! ... 

:(.:(.:(. 

Miralay Kolef'in ordudan be
raber getirdiği arkadaşlariyle bir
likte yerleşmiş olduğu kalkınma 
idaresinin hükumete bir seri tek
lifleri duyuldu. Tekliflerde geniş 
salahiyetler isteniyor, dairesi u -

mum müdürliik olarak kalmakla 
beraber başındaki zatın bakan 
rütbesine yakın bir vaziyeti olma
sı ta 1ep olunuyordu .. 

Bu tekliflere anlaşılan hüku -
met rağbet etmedi. Her sözünde, 
19 mayıs inkılabını yapanlar, o
nun ideolojisini tatbik edecekler. 
dir, diye ısrar eden miralay Ko -
lef'in bir müddet sonra gene or • 
dudaki isinin başına, harbiye mek
tebi müdürlüğüne döndüğü görül
dü. 
Kolef'le beraber yanında getirdi
ği zabitler de eski işlerine döndü
ler. idarenin basma genç bir bu1-
gar, Sofva'nın eski valisi kayma -
kam rittbesind0 bir askeri hakim 
olan Popzla•ef kondu. Yeni umum 
müdürü binat basbakan Kimon 
GeorP.İyef bu vazifeye getiriyor -
du, Popzlatef doğrudan doi!ruya 
başbakanın sahsına bağlı bir a
dam olarak tanınmıştı. 

Bundan üç hafta evel kalkın
ma müdi.irliiitü yeni çehresiyle or
tava çıktı. içtimai kalkınma jda-
resi yeni bastan kuruluyor, 9 ha
ziran kurumu hükümsüz kalıyor -
du. 

Yeni kararnameve göre. 
Yeni kurum başbakana bağlı -

dır. 
Bulgarları ulusal ve soysal ba

kımdan yeni va~avısa uygun ola
rak terb1ve Pdecek ve kurum içi
ne alacaklardrr. 

Kal ·ınma idaresinin buyrukla
rını bütün kanuna uvq-un kurum -
lar dinHyece1dir, dinlemeye mec. 
burdurlar. 

Devlet daireJerine bağlılığı o -
lan buvruJrl:ır, baka.m vasıtasiyle 
yaptırılacaktır. 

idarenin masrafları YP <un o -
]ar~k d ... v)et bütçesine konacak 
ve bu parayı ba~bakanm tasdjk 
edec0~i bütceve göre umum mü • 
dür harcayacaktır. 

:ı~::.:r. 

Kısaca tarihçesini ve kurumunun 
bugünkü şeklini yazdığım kalkınma 

idaresinin propaganda esasları hakkın
da öğrendiklerimi de yarın yazacağım. 

Natit Hakkı 

( M 1 ket ostası J 
Aydında bir oto kar k:azası oldu 

Aydın - 6. 11. 934 tarihinde Nazil
li'den Ortaklar'a giden otokar Germen
cik ve Ortaklar istasyonları arasında 

devrilerek beş kişinin yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. 

Vaka şöyle olmuştur: Makinist Ah
met Muhsin Efendinin idaresinde bu
lunan 10-15 numaralı otokar saat 8,20 

de Germencik'ten ayrılmış, içinde 30 
kadar yolcu ile Germencik'ten dört 
kilometre kadar ayrıldıktan sonra (150) 
kilometrede 10-15 numaralı tel direği 
önünde hat üzerine atılan bir tlefon di
reğine çarpmış ve 20 metre kadar di -
reği sürükledikten sonra hattan çıka
rak devrilmiş ve şarampolun içine yu -
V'arlanmı~tır. Yolculardan Aydın hu -
susi muha:;ebe ba§katibi Fahri Bey ba
şından, encümen katibi İsmail Bey ku
lağından, orman muhafaza memuru 
Abdullah çavuş kaburga kemiklerinden, 
hususi muhasebe tahsildarı Mehmet Ef. 
dişlerinde ve Germencik kooperatif 
müdürü Nail Beyin kardeşi Vecibe Ha
nım da çene ve sağ gözünden yaralan
mışlardır. Motokarda bulunan Germen
cik nahiye müdürü Süleyman Bey he
men Germenciğe bir adam yollıyarak 

bir otomobil getirtmiş yaralılardan 

Fahri, İsmail ve Abdullah efendileri 
Aydın memleket hastanesine gönder -
miştir. Süleyman Beye ve diğer yolcu
lara bir şey olmamı~tır. Siileyman Bey 
hadiseyi vilayete de haber vermiş ve 
buradan C. M. umumisi Münif Sıhhat 

müdürü Hayri, hükCımet doktoru Ke -
mal ve emniyet memuru Şükrü Beyler 
vaka yerine gitmişler ve tahkikata baş
lamışlardır. 

Direğin orada telefon teli ve direk
lerini tamir eden jandarmalar tarafın -
dan hattın ilerisine atıldığı ve çocuk -
lı>r tarafından hattın iizerine konuldu
ğu tesbit olunmuştur. Suçlunun izi üze
rinde arastırmalar yapılmaktadır. 

Kaza yüzünden İzmirden Denizliye 
giden posta treni Aydına iki saat geç 
gelmiş ve İzmir postası da Germencik
te iki saat bckliyerel· vaktinden iki sa
at sonra yoluna devam etmiştir . 

Pis sular - Aydın şe~ri civarında 

bir çok sebze bahçeleri vardır. Bunla -
rın çoğu; icine lağımlar karışan çay 
suyu ile sulanır ve bu yüzden belediye 
de senede bir iki bin lira su parası a -

Jrrdı. Geçen sene belediyemiz bu bah -
çel"nn lağım s·ılnriyle sulanmasmı 

yı>"ak etti. F::tk:ıt bu vaz hah -
celer gene bu sudan sulandılar. Tifo da 
bir kaç türk oğlunu ara~ızdan ayırdı. 
Belediyemiz dün busuyun bahçelere ak
tığı arkları tamamen •ıktırmak sure -
tiyle bir daha sebze bahçelerinin bu 
sudan sulanmasının önüne geçmiş ve 
bu işi de kökünden kestirip atmıştır. 

Hil:Jliahmerin çalışmaları - Aydın 

Hilaliahmer kurumu hakikten çok ça
lışmaktadır. Aydınımız için varlığiyle 
övünebileceğimiz kara gün dostu ku -
rum bir yıl içinde biri Denizli-İzmir 

ve ikindsi de Aydın - Ödemiş'e iki 
tren tenezzühü, bir eşya piyangosu, iki 
at piyangosu yapmıştır. Şimdi de zen
gin bir eşya piyangosu yapıyor. Bu 

piyangoda motosiklet, pirinçe karyola 
ve daha birçok kıymetli eşyalar vardır. 

Biletlerin tamamen satılamamasından 

piyangonun çekilmesi birinci kanun a
yına Hilaliahmer haftasına bırakıldı. 

Cemiyet hafta için şimdiden hazırlanı -
yor. hafta münasebetiyle 4 birinci ka
nunda bir de balo verecektir • 

Bir ananrn cinayeti - Aydına bağlı 

Umurlu köyünde eşine az rastlanan bir 
facia olmuş, damadiyle kötü işlerine 
karsı duran kızını anası damadı ve dos
tu ile birleşerek kuyuya atmışlardır. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Umurlu'dan Fatma kadının yedi kı

zı vardır. Bunun ikisi evlidir. Üçüncü 
kızının başına bir kaza geldiğinden Ay
dında oturmaktadır ve bu kız mlltema
diyen anası ile eniştesi arasındaki kö
tü münasebeti orada burada söylediğin
den anası da kızının besleme olduğu 

evde kendisini kirletmesini kızının yü
züne vurduğundan esasen geçineme • 
mekte imişler. Emirayşe Aydında e -
ni tesinin evinde iken geçen pazartesi 
akşamı anası ile eniştesi Serfiçeli Ah -
met gelerek kendisini almışlar ve U -
murlu'dii iyi bir koca buldukalrını söy
liyerek saat yirmide Umurlu'ya doğru 
yola çıkmışlar. Yola çıkınca anasının 
ve eniştesinin kötü maksadını anhyan 
Emirayşe gitmemek istemiş hemen zor
la götürülmüştür. Aydına yarım saat 
mesafede Hasan kuyusu yanında anası 
ve eniştesi kızın üzerine hücum etmiş -
lcr, epeyce mücadele ettikten ve uğraş
tıktan sonra zav, Hı kızı 10 metre de -
rinlikteki kuyuya atmışlardır. Kuyuda 
30 santim kadar su varmış, katil ana ve 
enişte kuyunun etrafından bir çok taş
lar da çıkararak kızın üstüne atmışlar 
ve ayrılmışlar. bir müddet gittikten 
sonra anası Fatma belki ölmemiştir iyi-
ce bak diyerektcn damadı Ahmedi tek
rar kuyuya göndermiş ve Ahmet de 
kibritle bakarak baldızının öldüğüne 

kanaat getirerek yo11arma devam etmiş
lerdir. Fakat Emirayşeye bir şey ol -
mamış, biraz sonra kuyudan kendiliğin
den çıkarak Aydm'a gelmiş meseleyi 
jandarmaya haber vermiştir. Fatma ve 
Ahmet yakalanmış ve adliyeye veril -

miş vakanm şahidi olmadı~ından 11ulh 
hfikimi kendilerini serbest bırakmışsa 
da ciimhuriyet mi.iddeiumuliğinin iyti
razı iizerine asliye ceza hakimi hakla

rınd:ı tevkif kararı vermi~tir. Bir çok 
yerlerinden bereli olan Emirayşc de 
memleket hastanesine yatırılmıştır. 

Hiç yüzünden adam öldürdü - Dün 
Koçarh'nın Gözkayası köyünde de fe· 
ci bir cinayet olmuştur. Bu köyden 
25 y"'<ımda Abdu11ah oğlu Hüseyin ka
rısı Mcryemlc beraber aynı köyd~n 55 
yaşında Kadir'in melengeç ağaçların -
dan yaprak sıyırırken Kadirin ağaçtan 
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Renim Günahım 
l\'llf N Yazan: 

(l\JEA <.; tPA) 

it VIVANTl 

Ye-
geni güld ... 

'· 'l u. 
~:Ilı.in ~~ş:ınlmamış asi! ... Seni 
~1Şanlıs rım, eğer john Lans ın 
1\ <ırakte~ı ?1masaydım, bu granit 

tıgı0 _ ~ ve zambak gözlü levent 
Aııtr'd akson'a aşık olurdum. 

~ 1 0'R '1·- Ctle k eylly, sanşm başını 
......._ h aldırarak 

oe h , 
h 11 avır ;o•t J • 

~lln ka;~ada Yüzbaşı Grey, salo-
. sından bakmağa gitmış-

clc> ~liYiik · 
b ~~ b" pıyanoda, arkası o'1a 
~e : '-'e ~~k delik~lı ot~ruy?rdu. 
ın tıe eğil ~rkasıle tastıyerın ü

clıt elan ba ;;ıs parlak siyah ba
~r · ~orrn~ a bır şey seçilemiyor
lt ~~n Yanınn G~ey çekildi ve iki 

lan b ahdondü. Koyu renkli 
a sederlerken İngiliz-

İtalyanca aslından türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

lerin daima takındıkları o istih
kar edici tonla, 

_ Bir arap, -dedi;- az önce ö-
nümüzde bir aşağı bir yukarı do
lasan kaçıktır, sanırım. 

. Elsy haykırdı: 
_ Ah, 0 esmer delikanlı mı? 

ben onu sicilyah sanını~tım. O .e~
ki fil dişinden işlenmış. prof ıllı 
Belvedere Apollo'suna dıkkat et-
tin mi, Astrid? 

Yeğeni cevap vermedi. Dinli-
yordu: 

"Nous allons chanter ala rond, 
Si voııs voulez, 
Que je J'ador et qu'elle est 
blonde comme les bJer ... ,, 
Yüzbaşı kaşlarını çattı. .. 

_ İşitiyor musunuz, neler soy-
lemeğe cesaret ediyor! 

Que je l'adore et qu'elle est 
blonde .... Ne hakaret!.. 

Sonra öfkelenmis ilave etti: 
- Gidip burnunu çekmek isti

yorum, bu zencinin. 
Astrid birdenbire döndü: 

- Zenci değil o. - Nazik yüzü 
hafif bir et rengi aldı. - Hem ne
den söylememeli imiş? sanşın 
saçlı mısırlılarda vardır. 

Yeğeni, 

- Gerçek -dedi,- J ohn bana 
bundan bahsetmişti. 

Norman Grey, inanmamış atıl
dı: 

- Ya boyanmıştırlar, ya me
lez. Kendi hesabıma size itiraf e
deceğim, koyu renkli ırka karşı, 
hemen hemen kudurmus bir düş
manlığım var. Belki de bu, sanşın 
atalardan kalma atavik bir sevki 
tibiidir. Kadına gelince, kadın e
ğer sarısın değilse ... yahut sanşı
mmsı - nazik bir eda ile kızıl 
renkli Elsy Taylör'e dönerek, -
bence kadın değildir; tabiatin bir 
yanlışıdır. 

Elsy güldü: 
- Mübalega ediyorsunuz, 

- Hayır. Sizi temin ederim. 
Mısır'da, Kahire sokaklarında 
daima o zeytin rengi koyu yüzle
ri, o kara kirpikler arasında kara 
gözleri görerek yaşamaktan ıstı
rap duyuyorum. Bu benim için 
bir ince estetik işkence demek
tir. O eski "oh, sarışınlar arasın
da sanşm ... Oh, güzel sanşın !...,, 
türküsü acı acı daima dilimin u
cuna geliyor. 

Astrid O'Reylly'ye bakmak 
için döndü. 

Ortadan kaybolmuştu. 
- Ne oldu? nereye gitti? 
Elsy Taylor güldü. 
- Bir dakika önce sivişti. Be

nim yeğenciğimin yaramaz bir 
ruhu vardır. 

Sonra, yüzünde, ona meşhur 
"Blonde bestie,, yi düşündüren 

bir intiba görerek, kalktı. 
- Mutlaka gövertededir; gi

delim anyahm. 
Yüzbaşı hemen kalktı. Birlik

te üst gövertenin dik merdiveni
ni çıktılar 
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İstati tiğirı hizmet ve fa) dalan 

İstatistik Umum müdürhığü muavini 
Selim Sabit Bey, "istatistiğir. ferde, ce
miyete, devlete olan hizmet ve {aydala· 
rı,, adile bir eser vücude getir01i~tir. 

Devlet matbaasında nefis bir surette ba
sılan ve 24 büyük sayıfalık o~ bu ki· 
tap, ökonomi ve rakam asrında ~!\!atisti
ğin aldığı ehemmiyet dolayısiyie duyu
lan bir ihtiyacı karşılamaktadır. 

Selim Sabit Bey eserini, herke&in aı1-
hyabileceği bir dille ve memleketter. al• 
dığı misallerle çok açık ve herkesi istı:ı· 

tistiğin pratik faydaları ve lilzumu hak
kında ikna edecek bir tarzda yazınr~tır. 
Kitabın fiatı 50 kuruştur. 

Varlık Mecmuası 

Varlık mecmuasının 15 ikinci teşrin 
1934 tarihli 33 üncü sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda Nahit Sırrı Beyin Ankara'nın ti· 
yatro ihtiyacına dair bir müsahabesi, 
Cemil Sena Beyin iffet ve namus atlı ma
kalesinin ikinci kısmı, Abdülhak Şinasi 
Beyin .. Atina'ya dönerken,, başlıklı ıc· 

yahat notları, Yaşar Nabi Beyin .. bu &a

bah,, başlıklı bir şiiri, Ağaoğhı Samet 
Beyin "rahibin aşkı,, başlıklı bir hatıra
sı, Behçet Kemal Beyin yeni edebiyat 
neslini müdafaa eden bir yazısı, Sait Fa
ik Beyin seyahat notları, Ahmet Kutsi 
Beyin "yayla dumanı,, hakkında bir ten
kidi, A. N. Papazoğlu Beyin yunancadan 
tercüme ettiği Ana isimli çok güzel bir 
hikaye, Cevdet Kudret Beyin "rüya için
de rüya,, citlı piyesinin devamı ve Hamit 
Macit, Yakup Sabri, Reşat Cemal, Na
mık Kaşif, Celal Enver Beylerin §iirlerl 
vardır. Varlık s<ınat ve fikir 11ahasında 

kendine çizdiği değerli yolda şuurla yU
rümektedir. 

Hukuk Gazete l 

İstanbul'da 15 günde bir çıkan "Hu· 
kuk Gazetesi., nin 31 birinci teşrin tarih
li 6 mcı sayısı çıkmıştır. Doktor Profe • 
sör Saim Ali Beyin "Kadın cerrahlığı, 

ölüme seebep olmak, mezar açmak ile 
tıbbi kusur tayini,, hakkında bir maka
lesi, profesör Mustafa Reşit Beyin "bor9 
]unun mal kaçırması,, hakkında bir etü
dü, Universite ordinaryosu Şarl Krozn 
Beyin Devlet Şurasının bir karan hak
kında mütaleaları, Osman Nuri Beyin 
"belediyelerin kaaz hakkı,, başlıklı bir 
yazısı, Galip Bingöl Beyin "nafaka tem• 
lik olunabilir mi?,, Haydar Rifat Beyin 
"1885 de Adliye,, , Rasih Sait Beyin 
"Hukuk uğrunda mUcadele,. , Doktor 
Cevat Hakkı Beyin "ceza kanunu ve ha
pis usu11erinin ıslahı,, ve birçok hukuki 
ve adli haberler vardır. Bir de fransızca 
kısmı olan mecmua 10 kuruş fiatla sa
tılmaktadır. 

inmesi hakkındaki ihtarını dinlememiş 
Kadir kızına çiftesini getirmesini söy· 
]emiş ve ateş ederek Hüseyini öldiır • 
mü§ bu sırada karısı Meryem ölü koca
sını kucaklamış cap-:ıvar herif ona da 
ateş ederek ağır surette yaralamı§tır. 

Katil hapse tıkılmış ve yaralı :Meryem 

hastaneye yatırılmıştır. 

Fakat Astrid gövertede yoktu. 
Salonda, esmer müzisiyen ar

tık teganni etmiyordu. Piyano
nun üstündeki aynaya gözlerini 
kaldırınca, kanının parlak boslu
P-un<la cercevelenmis bir ilkbahar 
vüzü farketmisti: kısa bir esvao. 
bevaz bir eşarp, kısa çok sarı~m 
saclar. 

Müzisiven. ~cırdıvan tanure 
üzerinne ciöndii ve avağa kalktt, 
ve sark selamı usuliinre eFm al· 
nma ve lcalbine <?ÖtUrdil. 

Gene kr?' 1.:;riik bir baş ir.:rcti 
iJe cevan vPrdi. 

Frcınc;J?.Ca sor-111: 
Bu han1ri tür'<H ıi;r:> 

' Genr "ran cewıo vrrdi: 
_ J a chcın<:nn dl' Fortarin 

dive crvap verdi: ve bir-ı 7 k::tr?.n: 
Mc yüzü, ~öz alıcı gülümseyıcı 

ile aydınlandı. Bir bevaz kadının 
ona hitap etmesinden a1 ·kla ını 
ve memnun olmuş gibi idi. 

Kapının bosluğunda u ·1 ., 

hazır bir kelebek e-ibi d"ran r. 
kız, 
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iAYIFA 1 

Büyük millet meclisinde 1 

(Bqı 1 inci sayfada) 
Zvde Nüfus 
337 1383 Yugoılavya'dan 
968 4743 Bulgaristan' dan 
749 3337 Romanya'dan 
642 4248 Ruıya'dan 

47 235 Suriye'den 
52 252 Adalardan 

230 1112 lran'dan 
S 9 Garbi Trakya'dan 

Bunlar da memleketin mhu
telif yerlerine tevzi edilmişlerdir: 
Evde Nufus 

\345 
8 
3 

1661 
1 

6397 
24 
15 

8881 
2 

mışlardır. 

Trakya' ya 
Elaziz'e 
Diyarbekir' e 
Muhtelif vilayetlere 
Serbest olarak kal-

ı haziran 934 tarihinden 1 ikinci 
teşrin 934 tarihine kadar gelen muha
cirler yekünu şudur: 3149 evden 11.924 

nlifuıtur. Bunlar da şuralardan gelmiş· 
lerdir: 496 evden 1959 Yugoslavyadan; 
15l9 evden 5059 Bulgaristan'dan, 972 

evden 4337 nüfus Romanya' dan i 37 t'!V· 

den 182 nüfus Rusya'dan, 28 evden 95 
nlifuı Suriyeden, 62 evden 161 Adalar'
dan, 3 evden 23 Kıbrıs'tan, l evden 5 
Afganiıtan'dan, 12 evden 49 İrandan, 
1~ evden 54 de Garbi Trakya'dan gel
ınlşlerdir. BunLaırı da şu suretle memle
kete tevzi edilmişlerdir: 
Evde Nüfus 
739 2032 Tnkya'da 

60 159 Antalya'ya 
174 1255 Ellziz'e 
56 279 Diyarbekir'e 

322 1246 Muhtelif vilayetlere 
SOS 1246 serbest olarak kalmışlar

dır. 

Bunlara yapılan muavenetin mahi
yeti kanunen muayyendir. Yeni kanun 
ile bunun ancak şekli değişmiştir. Ev, 
tarla. çiftçilik alltı, tohumluk, esnafa 
dilkldn ve biraz da yeni kanuna göre 
bet yeri ... Şimdiye kadar bu gelen mu
hacirle rln toprakları kendilerine tevzi 
edllmlttir. Yalnız bu sene gelenler 
bundan hariçtir. Çünkü yeniden bir 
toprak tevziatı baflamamrştır. En çok 
gelen muhacirler rençbcrler ve çiftçi
ler oldukları için yerleşecekleri yerler
de mevcut köyleri takviye suretile yer
lettlrilmişlerdir. Kendilerine emvali 
metrukeden ve milli araziden toprak 
verildiği gibi istimlak suretile ve 1505 
numanh kanuna göre toprak verilmiş
tir. Bundan sonra çıkacak en mühim 
mesele bundan sonra gelecek muhacir
lere topra kbulmak keyfiyetidir. Cünkü 
elde devlet malı olarak pek az toprak 
kalmrıtır. Kanunun derpiş ettiği köy 
meralarından fazlası bunlara toprak o
larak verilecektir. Bu miktar da gele
cek muhacirlere kifayet etmiyecek de
recededir. Buna karsı yapılacak iş mev

cut ve işlenmemiş sahipli toprakları is
timlak ederek bunlara tevzi etmektir. 

E vler iki suretle yapılmaktadır. Ba-

zan, mahalline ve icabına göre ev yapıla 
rak doğrudan doğruya muhacir iskan 
edilmektedir. Ve birçok yerlerde de bı.. 

evler muhacirlere yaptırılmaktadır. Bu 
ikinci tarz tatbik edilirse tabiidir ki ic:ı

kin masrafı çok az olacaktır. O uıml de 

şudur: Kendi evinin malzemesini ken
disine tedarik ettirip ona mukabil işçi
liğinin bedeli verilmek suretile hem 

kenisine iş budlunmuş oluyor, hem e
vin bedeli kendisine verilerek bu suret-

le iaşesi de temin edilmiş oluyor. Ni
hayet yapılacak yardımın ölçüsü büt-

çedeki mevzu tahsisattır. Bu tahsisat 
aon iki senedenbcri şark vilayetleri için 
250 bin !ira, garp vilayetleri ve merkez 

masrafı için 55 bin liradır. Halbuki her 
muhaci~ ailesinin garp iskanı hesabına 

göre, nüfus başına 1000 liradan 5 nüfu
sa 5000 liraya mal oluyor. Bizim mem
leketimizdeki kolaylıkla ve yerli hal
kın muhacirlere gösterdiği şefkat ve 
merhamet sayesinde bugün iskan mas
rafı çok ucuza mal olmaktadır. Runu 
nufus başına 100 lira olarak hesap ede
biliriz. Burada 1934 senesi tahsisatı olan 
55 bin liranın nerelere tevzi edildiğine 
dair cetvel vardır. Fakat biitçede gö
rüldüğü irin tekrar okumıya lüzum gör 
miıvorum. Sualin birinci kısmı budur. 

.ı kinci sual: bu kardeşlerden on bi
ninin Köstence'de vapur bekledikleri
ni ızazeteler vazıyor, doğru mudur? 
oğru ise kış basmadan evci büyük va
purlar gönderilerek yahut tutularak 
tnrıt,_n memleketimize getirilip yer-

le,tirilmeleTİ dUşUnülmilf ve tedbirler 
alınmış mıdır? 

Köıtence'de 15 bin muhacirin bekle
diği doğru değildir. Havadis mübale
gahdır. Bu sene gelen bütün muhacir
lerin yekunu bu mevsimde 12 bin kişi
den ibarettir. Oraya toplanan muha
cirlerin bu sene biraz fazla ('llması 

Bulgaristan'da Deliorman türklerinin 
şimalden Romanya'ya hicret ederek o· 
radan memlekete gelme1< istemelerin
den doğmuştur. Tabii Romanya'daki 
Dobrice türkleri de bnulam in .. imam 
etmiştir. $imdiye karlar altı av 1ar
fmda ~elen muhacirlerin miktarı 4337 

dir. Son zamanda - diin telefonla sor
duk - Köstence'rle muhacirlerin mik
tarı 100 den fazla değildir. Bunlar ela 
toplanıldığı vakit 1stanbul'dan vapur
lar gönderilmiştir ve bunlarla nakledil 
mişlerdir. Hariçteki türkler bugün Bul 
garistan'da 1 milyondur. Bu türklerin 
en kesif bulundukları ver kadimen 
(Kılaı erbaa) denilen Deliormandır. 

Buradaki türkler kuvvetli ve bildiği
miz tam türk evsafrnı haiz olan türk
lerdir. Dif!erleri sarki Rumeli'nde ve 
bir kısmı da Edirne vilavetinde hul
garlara kalan kısımda Kosukavak, A
hiçelebi. Darıdere elenilen d~ö-larda

dır. 400.000 türk de Romanya'da var
dır. Bunların icerisinde hıristivan 

türkler denilen Gagauz türkleri de- da
hildir. 

800 bin kadar da Yus;?"oslavya'da tiirk 
vardır. Buradaki türkler evveHi Make
rlonya'da kendilerine kalan kısımlarda, 
henüz gelmiyen türklerdir. Diğer ta
raftan gene türk unsurundan oldukları 
halde kısmen dillerini muhitlerine uy
duran diğer türkler vardır. ffaricteki 
türkler bundan ibarettir. Bunlar doğ
rudan do~ruya biı:i'llle beraber c;on a
sırlarda istilalara istirak edip oralarda 
yerlesen ve asırlarca bizimle heraher 
hükümran olan türklerdir. Bundan bas
ka diğer yerlerde de türk ırkına mt"n· 
sup daha 20-30 milyon türk vardn, ki 
bunlar mevzuumuzun haricindedir. 

Türk tarihi pek iyi malfımunuzd \ır 

ki bUvük hicretlerle baslamış Hr tarih
tir. nnnvava medeniveti vavan. diin
yaya insanlığı tanıt;m ve tanıttıran bü

yiik türk muhacereti olmuştur. Tabii ta 
rih, mevzuumuzun haricinde olduğu 
icin son asırlara gelece~im. Türklere 
bir memleket kolonizc etmek yani yer
lesme"te tarihte misli göriilmemiş bir 
isim kazanmıstır. Hit bir devlet türk
lcrle hoy ölrüst"<'t"k koloni ;ı:asvon mi
sallerine l"'llllik değildir. Romalılar, a
tinnlılar, di~erlcri. hatta fransızlar ve 
inP'ilizler türklerin uösterdikleri kolo
nizasyon kuvvetini hiç bir yerde gös
tercmcmi.,le rclir. Türk her nereye rit
tiyse medt"niyeti, iymar ve irfanı da 
birlikte götiirmü~ ve bir müddet sonnı 
onları l uaünkü l:endi ic v1t::uıım17fl:1'1 
farksız bir hale 1Yetirmi tir. Son asır
lnrcla tiir1:ı:iin ilk peri hirretini bilirsi
niz. fViv::ına'dım ricat) tan baslar. 
Türkün ikinci bir hasleti de vaktile 
bayrağının hakim olduö-u yerde esir o
larak ya!'l1mamasıdır. Bunu zaf olarak 
telakki edenler olrl•ığu gibi kuvvet o
larak da telakki edenler vardır. Ben 
türklerin esir vasamamalarmı büyük 
bir kuvvet ve haslet olarak tanırım. 

Türk hicretleri bilhassa son asır ri
catlerinden sonra çok feci olmuştur. 

Tarih okuyan gençlerimize orada teı: 
yapacak cok feci destanlar vardır. El
bette bunlar bir gün genç eller tara
fından meydana cıkarılacak ve tiirkle

rin ricatte çektiği sıkıntıyı insanlığın 
yü7üne havkıracaktır. Bu kcsmı da ta
rihe bırakalım. Bizi en yakından ala
kadar eden ricat 93 te olmuştur. Maa
mafih bu da tarih mevzuudur. Memle
kete gelen muhacirlerin bakımsızlığı, 

memleketteki karışıklık, vatansızlık 

bircoklarının hatırındadır. Ve bir ta
kımları da okumuştur. Şüphesiz bu za
vallı muhacirleri hem ölmeyi, hem de 
öldiirmeyi intaç edecek hastalrklara bı
rakmış ve gelenler de bir usul ve me
toda tabi olmıyarak Anadolu'ya yayd
mıslardır. 

Bizim yetiştiğimiz ikinci feci hicret 
hadisesi. Balkan harbı ve ,büyük harp 
muhaceretidir. Balkan harbı muhace
reti de aşağı yukarı evelkilerine ben
zemiştir. Bunlar hep menfi muhace
retlerdir. Yani harici tesirler altında 

yapılmış cebrt muhaceretlerdir. Bu 
cebri muhaceret her yerde aynı neti
ceyi verir. Rir taraftan kargatalığın 

HAKIMlYETl MİLLİYE 

memlekette doğurduğu fikir, hiı n vic 

dan periıanlığı, diğer taraftan gelen 
zavallıların memleketlerinden atılarak, 
kovularak, malsız. mülksüz, manevi 
kuvvetleri kırık ve perişan bir halde 
gelmeleri bu feci içtimai hadisatın bu 
neticeyi vermesini zaruri kılar. 

Bizim cümhuriyetin idrak ettiği 
mübadele mııhaceretidir. Mübadele mu
hacereti. biliyorsunuz bir sene hatta 6 
ay zarfında evelce de arzettiğim 

g ibi 400 - 500 bin kişinin birden 
gelmer.;ini ve memlekete dağı1mıısını 

ican cttirmistir. 
Vnkıa buradan mübadele tarikile gi

df"nlcrin niifus itibarile ade•li bunilan 
r:oktu. Fakat bizim memlclı;etimizin har
b::ı sahnt" olıın k•sıml::ırı tarra,....,ile imha 
cdilmic:tı H:ırn csnısı.,rla (Yelic;, P'İdis

te 8 hüviik <:ehir t"mamile harap ol
mus ve birçoklarının ela yarısı vıkılmış, 
en aşağı 1.400 köy yanmıstı. Yani ken
dilerini iskan edebi leceğim iz evlerin 
kısmı a7amı diinva harbında ve son mu 
harebe1,.rde zaten hcırap olmu!-'tu. M,.m • 
leketin o giinlt-ü milli va7iveti <'le malıi. 

munuzdur. Senelerce harp etmiş, nesi 
varsa evvela müdafaaya, sonra zafere 
sarfetmis, devlet maliyesi gayet 7ayıf, 
muhacirlere yardım edecek halk da ta
mamile l'itao vaziyette idi. Buna rağ
men cümhurivetin gösterdiği yardımla, 
fedak3rlıklarla ve yapılan kanunlarla 
miibadilJerin iskan ve müstahsil sınıfı
na geçmeleri diğer memleketlerden da
ha semeredar ve diğer memleketlerden 
daha kolaylıkla intac edilmiştir. 

Aktif muhaceretler, aklı yerinde, 
kolu kuvvetli adamın ıidip başka yer
de iş araması ve yerleşmesi tarznıda o
lan muhaceretler bizimkine benzemez. 
Bununla beraber son zamanlarda bu 
yolda yapılan hicretler de eyi netice 
vermemektedir. Siyonistler ve beyaz 
ruslar icin alınan tertipler tam netice 
vermemiştir. Yani m•ıh:ıcere~ hadrti za
tında eiic olan bir kevfivettir Bir a
<tac köklü olarak bir taraftan diğer ta
rafa nakledildiği vakit güç tutuyor. 
H.,•ta h;rkac sene sararıp soluyor. Ne
rede kaldı ki insanlar cetlerinden heri 
verlec;ti~i evıfen. ic;lerti<~i tarlacfan bir 
kanunla veva harici bir tazvikle ayrı
lırsa kökünden ayrrlmı~ gibi oluyor. 
Binaenaleyh muhaceretlerde müşkülat 
$!Örüp müteessir olmamak icap eder. 

İsin tabiati bunu iktiza ettirmektedir. 
Dedi <!im gib1 ecdadrnın yurdundan 

malik oldu~u tarladan bir kanunla, bir 
emirle, bir daı;bc ile atılan adamın ma
nevi kuvveti tabiatile sarsılır. Mala kar 
sı rağbeti ve cana karşı kıymeti azalır. 
İste cana karşı kıymeti ve mala karşı 
ra~betini arttırmak, kuvvei maneviyeyi 
viikseltwek, bu güclü~e inzimam eden 
ruhi amillerdir. Di<ier taraftan bu mu
hacirler meselesi görüsüliir ve düşünü
lürken memleketin nüfus rneselehini 
de düşünmek icap eder. Bir milletin en 
büyiik sermayesi n 'ifusudur. Her mem
leketin niifusu munta7.am şartlar dahi· 
linde yürürse 25 S!'nede bir misli artar. 
Şimdiye kadar 10 senedenberi Tiirki
ye'de cereyan eden ökonomik, sıyasal, 
soysal ahval ve inkisafı nazarı itibare 
al:ırak ve hic bir tekzipten korkmıya

rak söylivebilirim ki: 1950 tarihinde 
Türkiye'nin nüfusu 30-35 milyon ola
caktır. Bu doğrudan doğruya milletimi 
zin kendi sermayesinin vt"rimidir. Tür
kiyenin diğer verimleri de buna inzi
mam eder. Hariçteki kan arkadaşları

nın his ve hars arkadaşlarının gere.le 
kendi arzuları ve gerekse diğer saik
lerle memlekete gelebilmeleridir. Mem 
leket nüfusunun çoğalmasında bunlar 
da büyük ve kıymetli amildir. 

Demin de söylediğim gibi memle
kete 923 ten 934 senesine kadar bir mil
yona yakın türk gelmiştir. Demek ki 
bizim 25 senede bir nüfusun tezauf e
deceği hakkındaki kaideye bu kuvvet
li elemanların tesirile iki milyon türk 
daha ilave edebileceğiz. 

Bunların bulundukları yerlerde hu
kukt vaziyetleri muahedelerle mazbut

tur. Hepsi de ekalliyet hukukuna ma
liktir. Fakat Türkiye'deki irfanın ve 

umranın inkişafı, cümhuriyetin feyiz
lerinin elle tutulacak ve gözle görUle

cek kadar etrafa yaydmıt olması; türk 
istiklal ve ıerefinin cihanşümul olma
sı. hariçteki her türke karşı bir cazibe 

roHl oynayarak her tilrkil ana vatana 
çekmektedir. (alkışlar) 

Bqka lmltler bulunmakla beraber 
en bUyük lmllin bu olduğuna ıUpbe 
yoktur. Malmı .e mUlldlnU terkederek, 
hudutları cebren ve gbllce geçerek gel 
meleri, ıırf biz kan kardetlerlnln ıtlç-

lüluklerine, varlıklarına, eyiliklerine 
ittirak etmekten ibaret olduğunu ken
dileri söylemektedirler. Zaten ahval de 
bunu gösteriyor. 

Gazetelerde bazı hadisattan bahse
dilir. Yalnız şunu söyliyeyim ki , bu
gün Türkiye türkleri ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve hük(Kneti hariç
teki bütün insanlıkla, insant hareketler 
ile alakadar olduğu gibi, tabi! kendi 
kardesleri türklerle de alakadardır. 

Bugiinkü türkler başka memleketlerin 
kenrlilerine olan dostluklarını orada 
bulunan türklere yaptıkları muamele
lerile ölçtüklerini söylersem zannede
ri mki türk ulusunun ve Büyük Millet 
Mecli inin hissiyatına tamamen tercü
man oh.ırm. (Alkışlar) 

Vekil Beyi müteakin kürsiiye grlen 
Refik Ş vkı-t 'Bev Dahiliye Vekilinin ra 
kamlara miistenit olarak verdiği maJQ. 
mata ve hükumetçe muhacirlerin yerleş 
tirilmesi için vapılan islere dair olan iza
hatına tesekkiir ederek demiştir ki: 

- Muhaceret denilen hali beheme
hal maddi ve manevi tazyikin icra et
tiği tesirde aramalıdır. Oturduğu ve ya
şadığı vernen evini, vurdunu bırakıp 

harice çıkmak va7İyetini gösteren kar
deşlere- türk milletinin gösterdiği şefka
tın verinde oldıığunu sövlemİ$tir. 

Dahiliye Vekili Şükril Kaya Bey 
(Muğla) - Yaz ayları içerisinde, yani 
bundan bir iki ay evet hakikaten Bulga
ristan'dan bir muhacf'ret cereyanı başla
mış ve bu muhaceret bir akın halini al
mıştır. Fakat hariciyemizin yaptığı dip
lomatik teşebbüsler, Bulgaristan ve R~ 
manya'daki bu akını tamamile durdur. 
muştur. Bunların mahalll teıirler ile ol
duğunu da bulgar hükumeti bize bildir
miştir. Bugün preakende, yani malını 

satmış, yahut mah kalmamıt. yola dilt
müş türk muhacirleri haricinde büyük 
bir akına mani olacak P.erek siyasal, ge
rek idari her türlil tedbirler alınmıştır. 

Arkadaşımızın pek iyi söyledikleri 
gibi kış ortasında buraya gelecek muha
cirler, memleketimizin kışlannın sert ol
ması itibariyle çok büyük sıkıntılara dil
tebilirl"'rrH Onlann cekeceği bu sıkıntı 

memlekette çok büyük açılar buıule I"! 
tirtir. ilk bahardan itibaren meınlelt'° 
te 2elmeleri daha muvafık olur. Bu M 
aylan içinde beklediğimiz muhacirletİI 
mikdan eğer baıka bir hadise oldlld' 
belki 100 evi geçmiyecek kadar ol_.. 
iktıza eder. 

Gelen muhacirler bugün gerek kO' 
!aylığı. gerek lüzum ve ihtiyacı itibari" 
en çok ehemmiyet verdiğimiz iskin .,. 
hası Trakya mrntakasıdır. Tratcya'1' 
yalnız bu sene 12.000 muhacir yerlettİ~ 
dik. Umu mi müfettis ve maiyctincleld 
müfettişler mütemadiyen bu işle uğrat" 
maktadırlar. Hükumette elindeki ku .. t" 
tini sarfederek bnnlann bu serıe • 
elen itibaren miistahsil haline geçrnelt
rini temin edecek tedbirler almıstır. J<etl 
dilerine Hilaliahmer 5000 lira gönder: 
miştir. Daha da 5000 l:ra gönd,.receğİl" 
"adetmiştir. Yüksek huzurunuzda ffiJl
liahmere !liikranımı arzederim. Diğer t'" 
raftan Ziraat Vekalt'tİ de Ziraat Banktı 
ile anlaşarak bunlara gerek yiyecek fi 
ı~crek tohumluk olarak 6000 ton buğdaf 
~öndermeyi karar altına almıştır. BIJ" 
ııu da sükranlıı yaded erim. 

Gec;en sene Büyük Meclisin kabul et 
tiği kanunun ihtivıı c-ttiği maddeler ço" 
mühim ve cok esa!'lıdır. Derhal bunllll 
tatbikine gecmrk ü:r.ere tedbirler atındllt 
tır. Evela nazari olan nizamname br 
nrlanmış ve çıkım1mıstır. Talimatn.-e"' 
ler de hemen çıkmış dc-nilebilir. Ni_.... 
nameyi Devlet Şurasının da kabul etti
ğini dUn haber aldım. Kanunun derpİt 
ettiği hususi bir komisyon vardır. O kr 
misyon devlet dairelerinin esaslı ..,ır 
rından en büyük memurlar ve bari~ 
seçilecek üç azadan mürekkeptir. Bu 1'r 
misyon toplandıktan sonn meaal8hl' 
başlıyacaktır. Şunu arzetmelr iıteriın 1ıl 
millete ve Büyilk Millet Meclisine betll 
vermit olmak için devletin ön siyuallr 
rından biri de tamamiyle ntlfus si~ 
sıdır. Ve bu nüfus si•·--c:ı:tmızda ~etecef 
mlJhacirleri muntazam metot dahlliodt 
getirmek, yerlettirmek ve onlan darflll 
müsmir hale koymaktır. Bu gayeye teı' 
veccilh edecek ıiyaaal milukerelerio ... 
arifeıinde bulundufumuzu anedertal
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H A V A C 1 L 1 K ve SPOR 
11. lNCl YIL SAYISI ÇIKTI 

- İÇİNDEKİLER -

- B UGON 
- Cumurluğun on ikind yılına 

On birinci du
rak S. z. 
Gök alanında 

Türkgilcü 
Behçet Kemal 

Kim bu kadın? 
Hüseyirı Rilat 

Cümhuriyetin 
onbirinci vıh 
Nüshet Haşim 
Sinanoğlu 

Cümhurl

y e t bavramı

mızda dost ve 

komşu lrakıa 

tayyarecileri 
••• 

A n k a r a'dan -

Diyarkekir'e 

kuş gözU ile 
bir bakıt 

••• 

Klzım Nal/il 

• • 

- Kuvvetli hava filolarına neden lüzum vardır? 
Mahmut Belil 

- Türkiye bisiklet turu kahramanlar1 arasında bir saate 
Selman Kaya 

- Gönill acı11 (hiklye) Server Ziy• 

SERVETt FUNUN 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her savıs1 20 kuruş. 

IBIHI a••• 
Maliye Bakanlığında n: 
Hükumet konaklariyle maliye daireleri icin alınacak 

yerli yapısı iki yüz adet sis yapan yangın söridürme ma • 
kinesi yirmi ~ün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesı levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dol· 
~~~~hç~ .maliye. evrakı matbua ambarı mümeyyi zliğinde 
~oı:ute~ılı~. Makmeleri vermeğe istekli olanlar ikinci teş
nnm ~·~ı dokuzuncu perşembe günü saat on beşte eksilt· 
meye ıştırak etmek üzere üç yüz yetmiş dört 1 ira seksen 
bet kuruş muvakkat teminatlariyle birli1•te 1cv"'7ım mü -
dürlüğlindetd satın.alma komisyonuna aelm .. ' .. ri i1-ın olu-
nur. (3331) "' ~-5B7 
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ltiıJi Müdafaa Vekaleti 
8ahn alma komisyonu 

ilan lan. 

{40 ÇAG 
lak ) adet komple saraç 
nac~' açıl( eksiltme ite ah
~1 20_ tır. Ü zeriııe bırakılma 
on b' 11-n4 ~-=ıh günü saat 
la'" ırdedir. 1 .. t,.klilerin bağ 

!{rnı ao··rm k . . h ... 
'le ek . e ıcın er ~un 
tin d "H1tınesine girecekle
\>e e Pey akc-... Jerivle gu'"n 

S;-ı-ıt. 
alnı ındP. M tl.V. Satın· 

1 ko · lb;ıJ flı1cvrmuna bac;vur-
arr. (3215) 8-4914 

CAG 
ka1')?ı rhı .. s.ı.hhi ihtiyacı için 
72~ 1 h11rum vöndemiyle 
cih.,:rlet muJ.ıtelif oksijen 
&ipi: 1 ~.n 1. 12 q34 cumarte
tır t 1111 saat 14 te alınacak
~·: ~teklilerin ha!Thhamı ... o"'trı • h 

ltd ek üzere her gün öğ -
..... en sonra ,.ksiltmeye gi
·-=r"Jı:l • brtd ~.rın hf"lli gün ve saa-
tı a once dilek okuntula -
l.t 11;/e" akceleriyle birlikte 
}J~n • V. satmalma komis -

una gelmeleri. (330'i) 
8-5059 

CAÖ 
~Ordu sıhhi ihtıyacı için 
ot~k~det. klavton sistemi 
bos av 1sterlizatör ve lava
'1~ kapalı bürüm voliyle 
bırak nhnacaktrr. tt zerine 
~ •• 11ınası 18-11-934 pazar 
~ saa! 14 tedir. f stekli
İein h haglıhğım görmek 
~ltRiJ er. gün öğleden sonra, 
bttti ~.1Ye gireceklerin de 
l>ey gün ve saatinden evet 
ttıı akçeleri ve dilek okun
)(091'rnı M. M. V. Sa. Al. 

· nuna vermeleri. (3126) 
8-4787 

CA(j 

"-r> ~rd~ sıhhi ihtiyacı için 
SQ ka 1 huriim yöndemiyle 
ll'ıea~lern isnenciyari ma1ze-
1lU • 3. 12 .934 pazartesi gü
bı- f'at 14 te satın almacak
t<i stekliJerin bağhhğmı 
led~ek Üezere her ~n öğ
tire~ son~a ve eksiltmeye 
't?tıı:l ekı:~ın belli gün ve sa
ları an once dilek okuntu
liJttevM Pey akçeleriyle bir
lılisy · M. V. satmalma ko-

onuna gelmeleri (3304) 
8-5060 

CAG 

\a'P~J:d~·· s~.hhi ihtiyacı için 
(ıs500o urum yöndemiyle 
Iteti 5 ) adet pansuman pa
llU s.,~tl2. 934 carsamha gü
tır ı 14 te satın atmacak
~ö~steklilerin ha~hhhru 
.ı ek u·· "er l .: •. "'1 \ICfı s L. e ıer gun og e-
1ecekf n~a ve eksiltmeğe ge
dan ·· erın helli gün v saatm
~e neonce dilek okuntuları · 
>.f. \1 ~ ~kcelerile bir1ikte M. 
"ltna atrnalma komisoyo-

geirneleri. (3302' 
8- 5062 

CAö 
~" Ordu sıhh" 'h . . . 
~ q'llab b" .. ı ı tıyacı ıçın 
1 t:a~rtırn yöndemiylc 

'-'ıdık1 s~,,var b~ktroloji 
':h.... arı 28 ~·ql.._ .. • l l. Q34 çar -'il ..,.. ~ .. 
1 'lllacak nu c;aat 1 4te satın 
tir;;_, hr. 1 ~tekli1erin bcıa-
~ .. '

11 eö '"' lhı ör;.ı tınek iiıere her 
llıeve [)•den ~onra ve eksiJt
"e ~~~r'""eklf'rin bf-11i gün 
~tl.tl"~dan önce dilek o -
~ lit>te 'P "Jp nev akc-elerivle 
"~:ft,, ıy M. V. satmalma 
(3303):nıına gelmeled 

8-5061 

1 
M. V. satınalma komisyo
nuna baş vurmaları. (3347) 

8- 5119 

CAG 
2500 adet eyer takmıı ka

palı bürüm yöndemiyle sa
tın alınacaktır. üzerine bıra
kılması 1. 12. 934 cumartesi 
günü saat 11 dedir isteklile
rin bağlılıihnı görmek üze -
re her gün M .M. V. satın 
alma komisvonuna basvur
ma1Arı ve eksiltmeye gire -
ceklerin de pey cıkcelerivle 
dilek mc+tuplarım vaktm
dan evel l·o'Tlisvon reisliği
ne vermeleri. (3299) 

ır 
.. a ••••ın ••Q 

~ 

Operatör I 
1 

ŞevketB.1 
Berlinden dönmüş, 1 

I~ hastalariyle meşgul ol- ~ 
mıva baslamıştır. •i ,....-,...., ... .-... ..-.. .... ..-.. .... -,..---~.-.. ...... ı ~ 

~ .,_,. ... ..._.~.,_,.M ~" .. .._....., i'-' 

Ecnebi bir hanım 
aranıyor 

Ev işlerine nezaret ve 
bilhassa bir bucuk yaşında 
bir çocuğa bakmak üzere 
ecnebi bir hanım aranmak -

İhtiyarlıkta zen
gin olmak müm -
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay· 
yare piyangosun
dan ( 10.000) lira 
kazanmıştır. 

8-'i078 _ tadır. Hakimiyeti Milliyede •••••••••••••I A. M. rumuzuna müracaat. 
\nkara Lf"vazım itmirlii?;i r 8-5181 
"'alın arma komiı;;ı,·onu 

J 

ilanları. 

1 LAN 
Konya merkez kıtaat ve 

müessesat havv;matı ıcın 
kapalı zarf usulivle müna
kasava konu1an dört vüz 
bin kilo :ırpanm münaka~a· 
s1 22-2. Tec;.- 934 perc;embe 
günü saat 14 tedir. Sartna
mesini vönnek istivenlerin 
Ankara Leva7.ım Amirı:o-i 
~atınalma kn'l'lisvonnna mü 
racaatları taliplerin de helli 
saatten evel tt>klif mektup
larmı Konya'da satmalma 
komisyonun~ vermeleri. 

(3206) 8-4912 

İLAN 
Bayramiç, Ezine ve Ki

ra.zhda bulunan kıtaat hay
vanatmın ihtiyacı oJ::.ın 
250 000 Hlo kuru ot kana 1ı 
zarfta 27-11-934 sah günü 
saat on üç bucukta ihalesi 
yamlacaktrr. Sartnamesini 
~örmek istivenler her ırün 
taliolerin de belli saatten 
evel teminat ve teklif mek
tuol::ıriyle beraber Bayra
miç'te satmalma komisvo
nuna müracaattan, (3338) 

- 3115 
iLAN 

Kırk bin kilo Nohut mü
nakasai aleniye usulivle 
ihalesi 22 ikinci teşrin 934 
perşembe günü ~aat 14 te
dir. $?rtnamesini görmek 
üzere her ı;in ve ;h:ıle o-ü
nü de vaktinrle temin:'ltla
riyl e beraber Ankara leva
zım Amirli~i ~atmalma ko
misyonuna gelmrleri. 

(3177) 8-4908 

tt.AN. 
Sıvas Garnizonu icin vüz 

on beş hin kilo sığır eti ka
palı zarf usuliyle münakasa 
ya konulmustur. 1hale tari
hi 22-2. Tes.-934 persembe 
günii saat on dört bucukta
dır. Sartnamesini görmek 
istivenlerin her gün ve mü
nakaı;aya iştirak edecekle
rin de muavyen saatten e
vel t~klif mektnnlarivle sı
va~ Fırka Ratmaolma komis 
yontma müracaathırr. (3208) 

8-4911 

İLAN 

Antalva'daki kıtaat ihti-
vacı için ikivüz yetmis bir bin 

kilo unun kapah 2arf usu •. :c 
ihalesi 24-2. Teş.-934 cm r
tesi saat 15 te yapıJ;J1.aktır. 
Sartnamcsini P."Önnek isti-.. 
yenlerin Ankara Levazım 
Amirliği satmalma komis
vonuna miiracaatlan ve ta
liplerin <le be11i saatten evel 
teminatlaryle birlikte teklif 
mektuolanm Isparta satm-
alma Komisyonuna verme-
leri. (3175) 8--4948 

DOKTOR MUZAFFER 
tBRAHfM 

Cebeci hastahanesi 
Göz HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Adliye sarayı Gençağa 

apartmıam Telefon: 2025 
8-5012 

ToJlhanNlf' l..;tanhul f.p 
va-.ım .\mirlifii ~ hn 

Almr- Komi!'öymuı 
fl~,,lnrı. 

tl.AN 
İst~nbul Levazım amirli

ğine ba~h kıtaat ihtiyacı 
icin 30 ton zevt:n vağı 24 
İkinci tesrin Q34 c-umartesi 
günü saat 14.30 da kapalı 
zarf iJe a1macaktır. Sartna· 
mesini görece derin her gün 
ve münakasava istirak ede
ceklerin belli saatten evel 
tekl1f1erini Tophanede sa 
tmCJlma komisvon11na getir 
meleri. (497) (7237) 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

8-4955 
fLAN 

fstanbu1 Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat ihtiyacı 
icin 35 ton makarna ile 11 
ton şehrive 24-11-934 cu
martesi günü saat 14 te ka
palı zarfla alınacaktır. Sart
name ve nümunesini göre
ceklerin her gün münakasa
ya İ$tirak edeceklerin belli 
saatten evel tekliflerini top
hanede satmalma komisyo
nuna getirmeleri. (509) 

(72~Q ' R-4Q.l\4 

-------------------ZAYi 
929 tarihli tatbik mührümU 

kaybettim. Yenisini kazdıraca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Saffet 
8-5180 

Ut', ft•I Hc·min·ollan ll 
mum Miitliirliii!ii '1atın 

·ırma km~ı;•a•onn ilanları 

İLAN 

Snas C. l\liidclciumumi
]iğimlen: 

9186 lira 22 kuruş bedeli ke

şifle Sıvas hapishane ve tevkif

hanesiyle jandarma karakolunun 

dahil ve hariç kısımlarının ta

miratı kapalı zarf usuliyle ilk 

baharda havaların açılmasında 

inşaata başlanarak nihayet ma

yısın yirmisine kadar ikmal e

dilmek üzere yirmi gün müddet

le ve 17 .11. 934 salı günü ihale 

edilmek üzere münakasaya vaze

dilmiş olduğundan müddeti hi

tamında taliplerin yüzde yedi 

buçuk teminat akçeleriyle Sıvas

ta C. Müddei U. liğinde müte

şekkil komisyona gelmeleri ve 

fazla iyzahat almak istiyenler 

şartnameyi okumak üzere her 

gün C. Müddei U. lik kalemine 

müracaatları ilan olunur. 

8 - 5005 

Bir Macar Mühendis 

Kayseri - Ululrtsla hat
tında bir demir köprünün 
yerine konulması dolavısi
le 15. 11. 934 tarihinde .Kay
seri yolu üzerinden Ad::ına 
istikametinde yolcu kabul 
edilrniyeceği mt1hterern hal
ka ilan olunur. (3383) 

8-5174 25 sene tecrübe görmüş, 
------------ Türkiyede 8 sene demiryol, 

İş arıyorum 
Tahsilim orta derecede

dir; fakir ve kimsesiz bir 
çocuğum. Müessese veya 
ticarethanede cah~mak isti
yorum. Hesap ve yazım mü
kemmeldir, daktiloda yazı 
yazmık da bilirim. Adres: 

H. A. rumuzu ile mat -
baamıza yazı ile bildirme -
leri. 8-5179 

köprü, tünel, bina, haritacı-
lık işlerinde çalışmış olup 
mezkur insaata ait taahhüt 
işlerinde münasip bir vazi
fe aramaktadır. İhtiyacı o
lanların M. K. Ankara. Pos 
ta kutusu 55. e bildirmeleri 

Adresse: Moore Kalman 
diplomalı mühendis. Küçük 
Y o.zgat. Barut fabrikası. 

Yeni inşaat. 
5 - 5183 

Evkaf lJmum Müdür1üğünden: 
Anafartalar caddesinde 25/1 N o. h vakıf apartmanın 

aydınlığında yaptınlacak tamirata talip olanlar IS. 11. 934 
perşembe günü saat ıs e kadar evkaf insaat müdürlüğüne 
müracaattan. (3378) 8-S17S ------
Jandarma Umum Kumandanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonun dan : 
Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınacak olan 

(22343) metre yataklık kılıf be2inin pazarlığı olan 17.11.934 
cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır istekliler numune 
ve şartnamesini görmek üzere her gün lstanbulda Jan- ı 
darma muayene heyetine ve Ankarada komisyonumuza 
ve satmalma için de pa~arhk gün ve saatmda ilk teminat 
makbmu veya banka mektu~ ~e k0?1isy0Da ge~eleri. 

(3345) . . '. tJ.-6176 

Bala İcra Memurluğundan : 
Bir alacağın temini istifası znmnında Bala kasabasında 

Şevrole markalı iç ve dış lastikleri olmıyan ve motör ak
samında noksanları bulunan ve (150) lira kıymet takdir 
olunan bir otomobil 26 teşrinisani 934 tarihine müsadiE 
pazartesi günü satılmak üzere artırmaya çıkarılmıştır. 
Talip olanların işbu gün .zarfında Bata icra memurluğuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. {3386) 8--5173 

·~;~~:~~ ;t"o;;;;-11 
Franziska Gaal 

tllllllllalilllU llllllft il, 1U ı ' -~llUi lllllil ~-

Van ''aliliğinden · 
Van - Erciş yolunun 21/ 200 kilometresinde Ahlavgez 

suyu üzerinde 916 34 açıklığında iki kemer ayağı ki.rgir 
ve arka ayakları kazık ve döşemesi ah~ap ve 1024 lira be .. 
deli keşifli köprü inşaatı bir sene müddetle yapılmak ve 
inşaatta kara ağaç ve yahut çıralı çam kullanılmak üzere 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 25. 11. 934 pazar günü saat 11 de ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin vilayet daimi encümenine müra~ 
caatlan ilan olunur. (3320) 8-5086 

l\.umbara bütün l1ir istil{baldir. 

Türkiye it Bank•ı 
( 
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balsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. ~ · ··· "' 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRİSİD 
En eski nasırlan bile pek kısa bir zarıı::ında t;ımam1le 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk e czahanesı 

· Her eczahaneden aravmrz. 8-4964 

Musiliİ luallim M ektehi Müdiir 
lüiünden: 

Musiki Muallim mektebi için bir çift araba hayvanı 
satın alınacaktır. $eraiti anlamak istiyenlerin hayvanlar
la beraber mektebe gelmeleri ve pazarlık için ikinci teşri
nin 15 inci perşembe günü mektepler muhasebeciliğine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3380) 8-5166 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 
Divanı Muhasebat Dairesi kalorifer ihtiyacı için mü

bayaasma lüzum görülen 150 ton kadar Kadıköy kok kö
mürü münakasaya konulmuştur. İhalesi 15- ikinci te!;irin-
934 perşembe gününe talik edilmistir. Yevmi mezkurda 
saat üçte kati ihalesi yapılacağından talip olanların ~erai
ti anlamak üzere o güne kadar idare ve hesap işleri mü
düriyetine müracaatla tekliflerini vermeleri ilan olunur. 

(3377) 8--5162 

Harita lJmum 1\füflürliiOiinden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı tanzim edilmiş Harita kıta

sı hayvanatı için aşağıda miktarları, ihale günleri ve saat
leri yazılr mevaddı iaşe paazrlığa konmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü Satmalma komisyo
nuna gelmeleri. ( 3328) 
Saatı MİKTARI 

13 61.000 kilo arpa 
14 32,000 ,, saman 
15 42,000 ,, kuru ot 

İhale tarihi 
15/11/934 
15/11/934 
15/11/934 

8-5103 

Polatlı Toocu Alayı Satrn 

Cinsi 
Pazarlık 

" ., 

Alma Komısyonundan: 
(5000) Kilo kuru fasulyenin ihaJesi 15/2. teş./934 per

şembe günii saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin yevmi mez
kurda komisyonda bulunmaları lü?.umu iJan olunur. 

(3373) 8--5154 

AnJiara V :ıliH'!inden: 
Sanatlar mektebi için 935 mayısı nihayetine kadar ah· 

nacak 30 bin kilo ekmek şartnamesi mucibince açık eksilt
meye konulmuş olduğundan ihalesi 26. 11. 934 pazartesi 

zünü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin ( 202 bucuk) liralıt· 
nı.ıvakkat teminat makbuz veya mektubile ihal~ günii en 
cümeni vilayete ve şeraiti gönnek Hzere de her giin en . 
cümen kalemine müracaat etmeleri (3327) 8 ,. • "2 

Ankarada Yenişehirde vekalet binasında teslim şartiy
Je 250 ton yerli Kadıköy kok kömürü kapalı zarf usulii ile 
münakasaya konulmustur. 

Münakasa 1. 12. 934 tarihine ınüsadif cumartesi günii 
saat 15 te vekalet malzeme müdiirlüğünde yapılacaktır. 
• Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesiykasr ve 60P 
lır~h~ muvakkat teminatlannı mal c;arıdığ'ma yatrrdrğ"ma 
daır olan makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte 
aynı gün ve saattan evel komisyon riyasetine vermeleri 
lazımdır. 

Teminat çek olarak kabul edilmez. 
Bu hususa ait sartnameleri parasız olarak malzeme mü-

dürlüğünden alabilirler. (3341) 8- 5136 

Reisliğinden : 
31. 10. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle ka

p~ı zarf usuliyle senelik iycarı 1201 lira tahminli belediye ' 
hamamı ihale tarihinden iytibaren 15 temmuz 1935 senesi
ne kadar ~~cara. v~rileceğinden taliplerin yüzde 7,5 kuruş 
P~Y akçesı ıle bırlıkte teklif mektubunu 20. 11. 934 salı gü
nu saat 16 da belediye encümenine göndermeleri ilan olu-
nur. (3322) 8-5088 

ı 
HAKIMIYETI MlLLlYl. 

Afyonka ·a ·sar Sı ve mai 
uavenet üdürlüğün e : 

Müdürlüğümüz ihtiyacı için mübayaa olunacak 35 ki
lo kıler maiyeti kinin 250 seri neosalvarsan ve 20 kilo sa
lisilat de merkür müstahlebi 21 gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. İhalesi 21. ı 1. 934 tarihine müsadif çar· 
samba günü saat 14 te Afvon Enciimeni daimisinde kati' 
surette icra kılınacağından taliplerin şartnameyi görmek 
üzere Afyon, Ankara, İstanbul sıhhat ve ictimai muavenet 

ı3 iKiNCi TEŞRiN 1 

müdürlüklerine müracaatları ve depozito akçelerini vev- • 
mi ihaleden evel Afyon sıhhat ve içtimai muavenet mü - iste 
düriyetine göndermeleri ilan olunur. (3321) 8-5087 

l\laarif Vel{aletinden: , 
Erzurumda inşa edilmekte iken müteahhidinin muka

velesinin feshiyle yarım kalan muallim mektebinin tamam 
lanmıyan kısımlannm ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
mustur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankara'da Maarif Vekaleti 
inşaat dairesine müracaat olunur. İhale 21-11-934 çarşam
ba günü saat 15 te Vekalet inşaat komisyonunda yapıla-
caktır. (3287) 8-5032 

İstanbul Milli Emlak 
Miidürlüiünden: 

Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni Ahiçelebi 
ma.hallesinin Kafesli sokağında tamam kagir iki kattan 
ibaret ve elyevm şekerleme fabrikası olarak kullanılan 1, 
3, 5 No. 1ı mağazanın hazineye ait 11953910 - 37324800 his
sesi : 8878600 hissesinin bedeli olan 9449 lira elli kuruş 
dört sene ve dört miisavi taksitle nakten ve 2016900 his -
se!>inin bedeli olan 1891, 27 kuruş nakten veya mübadil 
ve: iykası olarak defa ten ve 1058410 hisse bedeli olan 992 
lira 58 kurus da nakten ve defaten verilmek şartiyle ce
maıı 12333 lira 35 kuruş bedeli üzerinden kapalı zarf usu
liyl e satılacaktır. İsteklilerin 3. 12. 934 pazartesi günü sa
at 12 buçuğa kadar 925 liradan ibaret muvakkat pey ak -
çeleriyle teklif namelerini komisyon riyasetine tevdi et -
mel eri. (7561) 8-5177 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani Cumartesi 

KUSAT GALASI 

Orkestraı • 

KARLTON•SANn 

Ankara Hukuk Fakül tesinden : 
l''akülte hademesi için ıs takım elbise yaptırılacaktır. 

To.lırlerin 21. 11. 934 çarşamba günü saat 11 de müracaat-
la.·ı. (3390) 8--5182 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

17 KALEM ZIMPARA KAGIT, TOZ VE 

A{'jrıları ve so~uk algınlı~ını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha• 
lırlayınız: AlacaOrnız mal. hakiki olmalı. 

Ambalajlarda ve kompri 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat edinizl 

Kastamonu cümhuriyet 
' müddei umumiliğindd' 

Kastamonu hapishansinde mevcut mahktım ve ~ 
fine 1-12-934 tarihinden 31-5-935 ayı gayesine kadar .._ 
tazi altı aylık ekmeğin tarafeyn için mecburi otına~ .JJ 
ekmeğin üçüncü nevi buğday ununun alasından ve ~ 
kada tahnedilerek piyasada mevcut üçüncü nevi e~ 
en alasından olmak ve beheri 960 gram sikletinde ~ 
mak ve hini .tabhından 24 saat sonra tabibe muayene I' 
rilerek hapishane kapısı önünde teslim edilmek -~"" 
bapta vukubulacak kaff ei masarif müteahhit tarabl""."'"~ 

bila teallül verilmek şartiyle 5. 11. 934 tarihinden I~ 
ren yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle mevkii 7aıf! 
nakasaya konulduğundan talip olanların tahmined_,':.l 
liranın yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate ~ 
makbuzu ile birlikte yevmi ihale olan 25. 1 ı. 934 ~ 
müsadif pazar günü saat 15 e kadar Kastamonu C~ 
yet Müddeiumumiliğine ve bu baptaki şartnameyi ~ 
istiyenlerin de keza memuriyeti mezkO.reye milracal 
ilan olunur. (3355) 8-5123 

CAM KAGITLARI 15/2. Teş./934 D. 
5 TON ANTİMON 17/2. Teş./934 
MUHTELİF FREZE, MAKKAP • AQA ·~ 
VE SAİRE . 20/2. Teş./934 s:::a. ·, n ,. K T .• oe 

Yukardaki malzemeler ayrı ayrı pazarlık suretiyle hi- U t< 

zalarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilec_e_k_t_ir_. --------------QA~T ı;; f Taliplerin teminat ile müracaatları. (3381) 8-5167 it 
o 44 

(( lmtıyaz ıahibi ve Batmu 
harriri FALiH RIFKI. 

YE,._, Ni-:]-· ~g!,~g~ M A ~u~ Bu g~e Umumi neıriyatı idare eden 
YaZ1 işleri müdürü NASUHi 
~SAT. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyetı Milliye Matbaa 
•ı:rnda basılmı$tıt. 

) 

lki büyük yıldrzın yarattığı 
SAYGON GÜZELİ 
Aşk - Heyecan - İhtiras ... 

JEANE HARLOW-CLARK GABLE 
Ayrıca: Dünya havadisleri ve Mi ki 
ri.iv:ı görüyor. 

BOW tarafından temsil edilen 

GÜZEL FATMA 

Fransrzca sözlü muhteşem filim. 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 


