
• • • • • 12 
LLI 

ON ı>ı.:.,;t•ı'!CJ Y iL. No. 4688 Hergiin Ankaı·a 'da çıkar. 

ACUSTOS 
PAZAR 
1931 

5AYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Qj 

Elaziz dem iry olu. 
Nafıa ve ·Mali ve Ve ki )erimizin 
nutuklarıyla ve büyük merasimle 

Almanya ve 
Avusturgamünase 
batı iyilik yolunda 

Ergani istikrazı. 
Son tertip olan "C,, serisi 

işletmiye açıldı • 
vetleri başarmıştır. Şunu da gözden kaçır 
mamak ya"Ztm ki, bu kudret ve kuvvet 
manzumesi anC"ak cümhuriyet devrinin son 
beş altı se. ~sine sıkıştırılmış rnali ve coş· 
kun bir gnyrct.n pek semereli, fenni bir 
mahsulüdür. Bunu tebarüz ettirmek için 

Almanya'daki Avusturya 
lejiyonu dağıtıldı. 

Elaziz, 10 (A.A) - Yofçatı is -
tasyonundan şehrimize kadar olan 
demiryolunun tamamlanması üzeri
ne bugün saat 16 da açılma resmi 
yapılmıştır. Bu merasimde hazır bu 
lunmak üzere Ankara' dan çarşamba 
günü hususi trenle hareket eden Na aşağıdaki t-il'"kL~ rakamın belagatine müra. 
f ıa ve Maliye vekilleri ve maiyetle- caat ediyoa l u•: 

Berlin, ı l (A.A.) - Milli sosyalist 
fırkası riyasetı Almanya'da bulunan Avus 
turya lejiyonlarım feshetmiştir. Münih'
ten alınan haberlere göre muhtelif yerler
de bulunan lejiyon kampları daha şimdi
den kısmen boşaltılmıştır. Esasen 25 tem 
muz hadisl"!erinden beri bunlar hücum kı 
talarının M~ arti altında bulunuyordu. Di 
ğer taraftan merkezi Münihte bulunan 
Avusturya milli sosyalist fırkası da fesh 
olunacaktır. Havas ajansının Berlin muha 
birine göre Avusturya lejiyonlarının ilga
sı meseleyi halletmis olmıyacaktır ve yeni 
sefir fon Pa..-t-n'in baslıca vazifelerinden 
biri de siyasi mülteciİerin Avusturya'ya 
dönmesini Avusturya hükumetiyle müza. 
kere etmek olacaktır. 

rinde bulunan zevatı hamil tren tam Cümhııriyet devrinde devletçe inıa et· 
saatinde istasyonun iki tarafında di tirilmiş ve ettirilmekte olan bugünkü de 
zilen on binlerce halkın coşkun se- miryollarınm uzunluğu 3195 kilometre, 
vinçleri arasında istasyona vardı - muharrik ve müteharrik edevat ite bcrnber 
far. istasyon methalinde bir tak ku sarfolunmuş -: olunacak olan meblağ 335 
rulmus, iki sütun arasına kırmızı ve milyon lira, D<'miryollar üzerinde aktan
beyaz • kordela gerilmişti. Misafirler lan toprağın hacmı 42 buçuk milyon metre 
trenden indikten sonra İstasyon ya- mikap, sarfo lilen çimento 5 buçuk mil· 
nma kurulan kürsüye Nafıa Vekili yon kilodur. 
Ali Bey çıkarak aşağıya yazdığımız Memlekt>tin asırlardanberi tabi olduğJ Ta)ruis ne eliyor? 
nutku söylemiştir: 

- Büyük ve muhterem Ba§vekil lsmet 
Paşa HazMtleri daha dün denecek kadar 

kısa bir 7..vnan evel "yurdu demir :tı> 
Örmlr nzrn.m;zdir" buyurduln. Hu aı aıfo 
Sıvas'a vardık. Bugün Elaziz'deyiz. Yn.,rın 
Diynrbckir'dc, öbür gün Erzurum, Ant ıl· 
ya'dayız. Belki de çok yakındı\ kardeş 
ellere kndar uzanmış olacağız. Asarı elle 
tutulacak lndar bariz olan bu hayırlı işa
ret ve veçheye tapan memleketin demiryo
lu siyasetinde de aldığı hız ve hamlelcrı 
ve bilgi ıle i:; ba§armayı anlamak için bi· 
raz geçmişe, geriye bakmak lazımdır. Tül·· 
kiye'de ilk tlemiryolu Kırım muharebesı
nin ferdaıında görülmeğe başlanmııtır. 
Bunlardan 02 V.tanda kalan Aydın 
demiryolun•An kuruluşu bu tarihe kadar 
çıkar. Bundım sonra, İzmir - Ka&aba 
hatları, Bursa - Mudanya, lstanbul - lz 
mit demiryolu inşası tecrübeleri ve niha· 
yet Anadolu şebekesi gelir. Demiryolu İn· 
ta ve işletmesindf' bu devirlerde hakim o· 
lan sermaye ve bilgi kamilen yabancıya a· 

ittir. Meınl.:ket menabii ve nüfusu bu u
furda isti~ınar edilmiştir. Bu devirler şu 
suretle safahat arzeder: 

1.- Y ab:ıncı sermaye ve yabancı el ile 

demiryolu yapmak, işletmek. 

2.- Y ':lbancı sermaye ve yabancı bilgı 
ile yapılan işlere karıımak. 

Bu iki us~·l iı. f aratorluk devrinin bütün 

demiryolu siyasetini hulasa eder. 

3.- Yabancı sermaye ve kredi esasla
riyle yapıla. i§lere dimağ ve kolun daha 
geniı iştirakiyle demiryolu yapmak ve iş· 
letmek. Bu hal İstiklal muharebeleri ve 
müteakip se11elere mahsus olup bugün da
hi ıon asarı görülür. 

4 - Nihayet türk parası, türk dima· 
ğı, türk eme~iyle hem yapmak, hem işlet

mek. 
Bu net;cc iı.e ancak cümhuriyetin bari r. 

feyzidir ki~ 
İ§te eser, i§te 2afeı·. Bugün açtığımı.:: 

Elaziz şuhcd bu "aferin ilk müjdesi ol · 
tnak itibariyle nafıa aleminde pek kıymet· 
tardır. Sıvas·Erzurum hattı ve Malatya'ya 
iltisakiyle Djyarıbekir'e varan bu hattın 
•on kısımlan Filyos-Ereyli hattında da bu 
zaferin f eyızli semereleri görülmekte ve 
L.rkaç saate Ktıdar ihalesi haberini alaca
iınuz Af yon-~n\nlya kısmında da taına

tniyle hal<iın bulunmaktayız. 
Efendiler. bu meşkur neticeyi hasıl P· 

den kuvvet nedh°! Bunu tetkik, tahlil eder 
•ek görüliit· ki, memleket kuvvet ve kay
naklarını, yani fikir ve madde ve emek 
kudretlerini hır araya toplayıp muayyen 
hedefe tevdhtedır. Bu işte, pek muhterem 
Başvekil Pa1a Hazretlerinin fatihai kelam 
•ddettiğimız l,u büyük veçhesinde münde
miçtir. Bu vtçhcden ana vazifesine olan 
hükumet tc{ldlatı kuvvet membalarını bu 
uğurda o. ı koymuşlardır. Her büyük, 
Vatanşümul isin temeli olan para türk ser 
rnaycsi oh,ral - ortaya konmuş ve konacak

tar Bu işi .rin düzenini kuracak olan 
türk bilgisinı meslekten yetİ§miş ve yetil}· 
rnektc olan türle mühendislerj, fen adam
ları le · • 'h b • 1 • ·· k .. nun etta ve nı ayet u ış erı tuı· 

Uutcnhhitlerinin, i§çilerinin emek ve kuv· 

idare şekil\ct'İnin hiç birinde ıarfı değil, 
düşüncesi lı•'e geçmiyen bu hacimli ve dol 
gun rakamhrın delalet ettiği mana gene 
o muhterem Baş,·ekilin B. M. Meclisinin 
son tatili sm~• .rıda irat buyurdukları nu· 
tuklarmda şu çok masraf ve sabır istiycn 
şimendifer .:tikası Büyük Millet Mecli
sinin büyük türk vatanını temellendirmek 
.çin aldığı tedbirlerin başında bulunmakta 
dır. "Türkıyenin demir ağla örülmesi, ik· 
tısadi, siyasi ~ahada bütün milletin bir tek 
kaya parça .. ı gibı perçinlenmesi demektir,. 
sözlerinden daha veciz, daha şümullü ola 
rak ifade edilt.bilir mi? Daha pek yakın 
bir zamanda ve idari bir zaruretle ohun 

şark vilayı:-t!cıi diye uzaklığı kabul edilen 
bu kıym'!•li lo,l)ı·aklar Üzerine atılan hea· 
ray, her iti~ılen düdük sesi bu farkı orta
dan kaldn·mış, böylece bu uzak yerler bir 
birlerine ke 1etlenerek halkımız için huzua· 
ve refah ılı! yaşanacak mamur refah köşe 
leri meydana gP.tirilmesine vesile olmuş ve 
olacaktır. 

Efendiler, ~unu da ilave ederim ki, bu 
dereoe yüksek mesai ve fedakarlıklarla vÜ· 

Lontlra, 11 (A.A) - Almanya'daki A 
vusturya lejiyonlarının feshinden bahse 
den Taymis gazetesi, 'bu tedbiri Almanya 
nın, Avusturya ile Almanya arasındaki ih 
tilaf sebeplerini az::ıltmak arzusuna bir de 
lil addetmektt"dir. 

T nymis diyor ki: 
"Sözde kalınryacak bir hareket olm3k 

şartiylc bu hal, memnuniyeti baistir ve 
bu yüzden M. Fon Papen Viyana'da ihti 
mal daha az baridane bir surette karşıla 
nacaktır ... 

Bir Avu~turya ct.•neralmm 
beyanatı. 

Essen, 11 (A.A) - National Zeitung 
gazetesi, Avusturya ordusunu Hinden 
burg'un cenaze merasiminde temsil 
etmiş olan ceneral prens Schönburg ile 
yaptığı bir mülakatı neşrctmektedir. 

Prens bu mülakatında demiştir ki: 
" - Şimdiye kadar bir çok büyük iş 

ler yapmış olan M. Hitler'in iki kardeş 
millet arasındaki elim ihtilafı bitirmeğe 

de muvaffak olacağına kaniim. Avusturya 
almanları her ne olursa olsun almanlık va 

cude geti:". n }ollar yabancı ellerde idare zifclcrini asla unutmıyacaklar ve mukad 
olundu. Paraları da peydeypey hükumet deratlarını alman olmıyan ellere tevdi et 
emrine .>larak mütecanis bir şebeke haline miyeceklerdir ... 
konulma,•na !ahşdan demiryollarımızın 

siyasi ve iktısadi sahada müfit olmalarını Tayyare pı·yango 
idame ed•bilımk nakliyatı artırıp halkımı 

zın seya}ı.ıt. h-.!\•ulerini artırarak kaynaş- k• Jd• 
masını temı~1 etmekte mümkündür. Bu SU Ç e J J 
maksatla d .ryollarımızın verim kabilive lstanbul, 11 (A.A.) - 17. inci tretip 

~.ini ~rtırmalc İ('in so~ zamanlarda tarifeler 

1

4. üncü kcşidede büy~k ikramiye kazanan 
ızermde ahnan tedbır ve kararlar daha ilk numaralar: (25.000) lırayr 12021, (4.000) 

günlerden itibaren tesirini göstermeğe hı\ş 

1 

lirayı 13647, (3.000) lirayı 9712, (2.000) 
(Sona 5. inci sayıfada) lirayı 3360 numaralar kazanmı§lardır. 

~--------------·-·-----------~~-

Sporcularımızın gördüğü misafirperver 
lik Türk-Sovyet dostluğunun 
tabii n·eticesidir. 

Leningrad, 11 (A.A.) - Türk sporcu 

ları şehird ?ki ab:de ve müsseseleri gez

mişlerdir. Cevdet Kerim Bey hariciye ko-

miserliğinin mümessili ve şehrin ıovyet 

reisi tarafın:fan kabul olunmuştur, 

Cevdet Kerim Bey demiştir ki: 

"- Büyük türk - sovyet dostluğu
nun nasıl doğduğunu her iki millet ara· 
~·7"da da bilmi):~n tek bir kimse yoktur. 

Binaenaleyh türk sporcularının Sovyet 
Rusya'da büyük bir misafirperverlikle ka 
bul edilmelerinm sebebi pek çabuk anlaşı
lır. Dostlarıınızın geçen seneye nisbele 
her sahada büyük terakkiler elde ettiğim 
görmekle bal tiyarız. İki memleket gençli 
ğini karşdaştıran müsabakalar milletleri -
mizi biribirine daha ziyade yaklaştn·makta 
ve türk - ıovyet doatlurunu teşvik ve 
tarsin eylemektedir.~ 

Sporculanmız Rusya'da. 

30 ağustostan 30 eylôle kadar 
kaydedilecek, 

MiHi ik •• sadın en doğru ve milli men
faatlere en uygun §İarı memleketin top
raklarında ~aklı olan tabii hazneleri ara -
yıp çıkarmak, ve bu ham maddeleri işle -
mek için sanayi tesisatı vücude getirmek 
tir. 

Amerika, 1 ngiltere ve Almanya gibi 

sanayi meml~ketleri iktısadi ve ticari he
gemonyalarını dünya yüzünde teıiı ede -
bilmek için memleketlerinin ikt11adi yük

selmesine ill<önce bu yoldan giriırniıler, 
ancak topraklarının bütün tabii ıervetle-

rini bila i~ttsna işletecek tesisatı YÜcude 
getirdikten sonradır ki iktısaden aeri mcm 
leketlerin ham maddelerini celbederek sı
nai mamulat haline koyacak olan fabrika 
ları düşünnı5şlerdir. Ve müstemleke siya 
seti ancak iktısaden yükselmiş, milli bü • 
tün servetleri işlemekte olan milletlerin 
takip ettikte. i bir siyaset olmuştur. 

Ham madde pazarları kendi ihtiyaçln
rına has saoayiin ehemmiyetini idrak ede 
rek yavaş )"avaş ıınaileşmeğe başladığı za
mandanberi ham maddesini ithal eden bü 
yük sanayide bir gerileme hareketi sıör\it. 
müştür. 

TABİİ. 

ERi 

Biz, iktuıadi kalkınışımızın planını ya1 

parken hiç bu· zaman başka memleketle .ıı. 

rin ham maddelerini ithal edip milli fa~ 
rikalarımr7.cla işlemek hayaline kapılma .. 

dık. Fakat kendi topraklarımızda mebzlı • 

len bulundugunu bildiğimiz maddeleri de 

dışardan getirmeğc mecbur kalmak kat • 
landığımız en acıklı bir haldi. 

(Sona 3. inci sayıiada) ------·------
Sovyet ve milletler 

cemiyeti 
Ce:ıevre, .ı 1 ( A.A) - Sovyet 

Rusya .nın. ~ılletler cemiyeti heyeti 
umumıyesının eylUl içtimaı için 
n~mzetliğini koyduğu rivayetleri -
n~n çıkması üzerine lsviçre telgraf 
aıansı, milletler cemiyeti umumi 
katipliğinin • Sovyet Rusya'dan ne 
resmi ne de hususi §İmdiye kadar 
hiç bir namzetlik almamr§ olcluiu • 
nu bildirmektedir. 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
\LMAı YA 'DA. AiUERlKA'DA IE:l'Oı TYA~DA. SOVYET RUSYA'DA. 

Reyiam akk nda Amerika'da gümüş Letonya ar·ciye Sarki Çin şi en 
a 

A VUSTI RYA 'DA. 

Avustur Haş 
ki inin heya a Dahi iye Nazırı - vaziyeti 

b• • • Vaşington, 11 (A.A.) - Hazine 
nın r a J 11 • nezareti, ons başına 1 29 dolar esas 

Berlin, ı ı (A.A.) - Dahiliye na- üzerinden 62 milyon ons gümüş için 
ırı M. Frik, 19 agustos reyiamı mü muhtelif sertifikalar ihdas edecek -

nasebetiyle gönder igi bir t~ ıirnde tir. Bunun netiycesinde takriben 80 
mi"ntehiplerin ve intihap mah~lle - milyon dolar kağıt para çıkarılmış 
rinin şiddetle himayesini emretmiş- olacaktır. Gümüş mübayaasma ait 
tir. Başveı.il - Führer'in kati emri kanuna tevfikan elde edilecek ma • 
Jzerine müntchiplerin reylerini ha- den ile gümü ün millileştirilmesi 
Ji ve serbest olarak vermelerine iti- suretiyle elde edilecek maden için 
:ıa gösterilecek ve müntehipJerin iıı- aynı serait altında sertifikalar çıka
i' ap mahallerinde fena muameleye nlacaktır. 
naruz kalmalarına mani olunacak -
tır. 

Sovyct gazeteleri alman firnıala -
rma lıiicum mu edi} ormu~? 
Bertin, J ı (A.A.) - Berliner Tagblat 

gazetesine göre Almanya'run Moskova 
maslahatgli·~an, Sverdlovsk suikast dava 
sı münasebetile birçok alman firmalarına 
lzvestia ve sanayi mecmuasınrn şiddetle 
bücii.m etnıc•erini hariciye komiserliği nez 
ilinde protesto etmiştir. 

Yeniden mecmua \'e ~azete 
çıkmıyacak. 

Berlin, 11 (A.A.) - Yeniden ga
zete ve mecmua intişarım meneden 
1933 kanunusani karan 31mart1935 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

F P 
,. • on apen uı yerme .• 

Bedin, 11 (A.A.) - Başvekil ve 
Führer M. Hitler milli sosyalist rü
esasından Brükkel'i M. Fon Papen' 
aen inhilal eden Sar alman hükume
d murahhashğına tayin eylemiştir. 

Askerler 1. llitlcr'e nasıl 
hitap edecekler? 

Bertin, 11 (A.A.) - Milli müda
faa nazmnm emri yevmisiyle bun -
dan böyle askerler M. Hitler'e hitap 
ederken "Mein Führer,, diyecekle.t' • 
dir. 

Almanyanm alaca~ı sovyet 

nıaJJan hakkında. 
Berlin, 11 (A.A.) - Almanya'nın alıt· 

ea~ı Rus mallarına dair dün burada pro
tokol imzalanmıştır. 20 Mart 1934 tarihli 
Alman-Rus protokohi esası dahiJinde gi 
rişilen müzakereler bu suretle neticelen
miş oluyor. 

Hambur~ limanından ayrılan ge -
nıici1er reyleri atmışlar. 

Hamburg, 11 (A. A.) - Dün buradan 
ayrılan vl! Almanya'ya ancak 19 ağustos
tan sonra avdet edecek olan gemiciler rey 
lerini ilk de'a olarak bir kutuya atmışlar
dır. 

'11JRLÜ HABERLER. 

Alman ırkına mensup ruslara yar
dım için Almanya' da toplanan 

iancııin Ru ya'}a ithali 
menedildi. 

Bern, 11 (A.A.) - Alman istih
barat bürosunun bildirdiğine göre 
sovyet hükumeti, alman ırkına men
sup ruslara yard'm icin Almanya'da 
toplanan ianenin Rusya'ya girmesi
ni menetmiştir. Alman gazeteleri 
memnuiyet kararını derin bir tees
sür le karşılam"ışlardır. 

Giimiişii millileştirnw lıakkmcla 
e'} ork Taymiı.s"in miitalcası. 

Nevyork, 11 A.A. - Nevyork Taymii 
rrazetesi gi.imüşün millileştirilmc\İ hak
kındaki karan mevzuubahs ederek ctra· 
fında bir~ok gürültüler yapılmakta olan 
bu tedbirin hakik2tte pek az ehemmiyeti 
olduğunu vazıraktadır. 

lngiherc' ile aki-;le ... 

Londra, 11 (A.A.) - Gümüşün 
millilestirilmesi hakkında ~merika 
Reisicümhuru M. Ruzvelt tarafın -
dan ittihaz olunan kararın sümul ve 
muhtemel netiycelerine dair Lon • 
dra mehafili kati bir hüküm yürüt -
mekten ihtiraz eylemektedirler. An
cak, gümüsün vaziyetini amerikan 
c;iyasetninin tayin eyliyeceği nok -
tasında ısrar edilmektedir. Diğer 
taraf tan amerikan hazinesinin icra
atını yalnız dahile mi inhisar ettire
ceği~ yoksa ecnebi pivasalara da mı 
tesmil eyHveceği nivasavı ic::gal et
mektedir. İhsas olunduğuna göre 
bu hafta icinde piyasadan Amerika 
lıükt1meti hesabına altı milyon onı::-
1uk gümüs satın almmış ve ~elecek 
'lafta için de Amerika'va daha hir 
"Tlikifar p'fimüş ihracı icin ha.zırlıklar 
vaprlmıştır. 

Amerika hükumetinin altm hak
londa takio etmis olduğu sivaseti 
.,.ümüş sahasında, da. tatbik etmec:i 
~ur:>rta h::\y-eti mucin olmıyacaktır. 

Evvela, Amerika'daki gümü 
stoku üç a·r icinde toplanacak ve 
c;onra ecne'ıi pivasalara da müdaha
le edil ece~· ir. Gfönüs oivasa~mın te
'llayülü bilvilk hir niı.bet dahiHmiP 
l)u muamelelrrin ehemmivetine ta
'11 ol~caktır. Amerikanın derpis et -
.. ;;yi siv-;.:"!t nıi.lhim miktarda Pi.irııH"' 
-ııüb~v a~ım ic:tila7m etmemektedir. 
~inınive k~rl~r 01rln~11 uibi h 10';;.., 

'1ahi Amerik~'nm sflekülctc;von mak 
~;:ıdivle yaptıar milbavatm mi1hi,..., 
'°lir kıs,...,mı cin temin etmic; ve bu -
'TÜnkii fr1 t ilezrinden P"iimüs stok -
1::Jnn~"'" hir kıc:mmı c-iirmPk 0::11'"-<'tiv
le istifade etrııic;tir. An,.~k rr.;;baP 0 -

1P. narası ne olacaktır' Amerika ırii
...,Üc; satın alma irin elinde ·i ;ıltmnı 
'ıir krc::mrm ı::atmTVa razı ol.,bilecPk 
-ııidir' C.in bövle hir ~evden lıerh~1 -
-1e cok memnun kcılacaktır. Bnrad., 
"'merikan c;İvac;etinin ı:;:ır::ıh:-ıt h 11 -
'11asma inti::ı.zr Prlilmekle heraber 
T .onnr::ı'ı:h:ı A mf"rik::ı'nTn o-fürıiic; ·; ,.,,;1 

';)Pc:tirmek hususımd~V kararı Mi -
~ıt r10l~r rn;l·trınnTn ço;:;. ... 1+ lrn""c;t vo 
hınrla veni hir adım olarak telakH 
"dilmekt ... ~ir. 

Fransızlara iirc .. 
Paris, 11 ( A.A. - Rosvelt'in Ameri

ka'daki güınü~ stoklarını millileştinn~ 

kararı Fransız mahafilinde hayret uyan 
dırmıştır. Umumi kanaate göre bu tedbir 
altın blok:..ına mensup memleketlerin si-

nazırını n k . d·feri etrafın • 
Riga, 11 (A.A.) - Letonya baş

vekili ve hariciye nazın M. Ulmanis, 
söylemiş olduğu bir nutukta bilhas
sa şöyle demiştir: 
"- MemleketimLdn Baltık mem

leketlerile teşriki mesaisini kuvvet
lendirmek zaruretindeyiz. Letonya
'lın vaziyfesi. her şeyden evel tari
hi, coğrafi, iktısadi ve siyasi şartla
rın muvaffakiyeti daha az güçlükle 
elde etmeği mümkün kılmağa mü
sait olan komşuları ile kuvvetlerini 
tevhit etmekten ibarettir. 

Biz bu yolu istiklalimizin ilk gü
'1Ündenberi takip ediyoruz. Letonya 
ile Estonya arasındaki ittihat, her 
~im sıkılaşmaktadır. Letonya, bu 
~ene hu tesriki mesaiyi dalıcı ziyade 
<;ıkı bir hale getirmek icin tazım o
ran ve uzun müddettenberi bekle -
-ıilmPkte bulunan hareketi yanmı~
tır. Binaenaleyh, nikbin olabiliriz. 
Letonva'nın komsuları arasındaki 
vaziveti, gi1nrJen gi.lne kuvvet bul -
"Ylakta ve Bo:ılt1k S" lıillerinde vazi -
vet hic hir endisevi muhik göster • 
"'Tlivecpk bir mcınzara arzetmektedir. 

Baltrk rı ... vletleri noktai nazarın
rtan ~arki Avruoada vaziyet, övle 
'ıir ol~n mertebeve gelmi..;tir ki bu 
vaziveti mevcut miinasebetleri tev
~ik rdPrek bir muahedename ile de
vamh bir surettP takviyeyi derpiş 
'!tmek mümH;ndiir. 

Mançukoya in«riJiz heyeti A()ııde
rilnıeşi kararı Japoııya'da ıniisait 

hir ş•·kiMc karşı1aı1<lı. 

Tokyo. 11 (A.A.) - Bütün mat
lJuat, in~iliz sanayi federasyonunun, 
~Aancukn'va bir sanavi heyeti gön
d~nnek hnc:uc;undaki kararım mü -
c:;ait bir ı::ekilde karı:;ılarnaktadır. 

Jishimpo gazetesi, bu heyetin 
yapacağı zivaretin İngiliz - japon 
v::ı-rivetini düzelteceğini .zannetmek
tedir. 

Nichi-Nichi ğazetesi ise, Mançu
ko piyasasına İngiliz ve japon mal
larının girmesi ihtimaline ehemmi -
vet vermektedir. 

Japonya'mn lıarhiye biit<:csi . 

Tokyo, 11 (A.A.) - Harbiye ne-
7.aretinin 1935-1936 senesi bütce tah 
'"ninleri, geçen seneden 120 milyon 
?en fazlasiyle 560 milyon yendir. 

Bu vekfinda 200 milyon alelade 
masarifi le 360 nıilyonluk fevkalade 
masarif de dahildir. 

Fevkalade masarıfin 150 milvo
nu M:mcuko, 100 milyonu yeni teç

izat içindir. 

Komiini ılerle japonlar arasında. 

Tokyo, l 1 (A.A.) - Japon kon
solosu tarafından gönderilen bir tel
,,rafa uöre komünist kuvvetlerinin 
' h , 

iış mah~llelere do<Yru ilerlemesi yü-
zünden Fusov'da aksam üzeri hal -
'nn evlerinden çıkması yasak edil -
!nic;tir. 

Hükumet kıtaatı. komünistleri 
Fuşov'un dıs mahallelerinden biri 
')}an Peiling'i tahliyeye mecbur et
miştir. 

adiseler. Roma, 11 (A.A) - Stefani a · 
jansr Viyana muhabirinin M. Şu -

Moskova, ıı (A.A) _ Harbin'den bil şing ile yaptığı bir mülakatı neş -
dirildigine göre şarki Çin demiryolları retmektedir. Bu mülakatta Avus. 
müdürü M. Roudy gerek demiryollarına turya başvekili demistir ki: 
ve gerek bu yollar müst.ahdiminine karşı "-Hükilmetin istedigi, iktısadi kal 
tasmim ve tasavvur eseri olarak yapılan kınmaya imknn verecek olan d hili 
caniyane , A vüzler hakkında id re mecli sükilna erişmektir. Gerek dah 'li ge
sine bir rapor vermiştir. Bu tecaviızler, rek harici meselelerde Dolfus'un di 
bu yolları muhafaza edecek kıt atın ta rektiflerinden zerre kadar inhiraf 
mamen mefkut olmasından ileri gelmekte etmiyeceğiz. Avusturya'mn t m ve 
dir. Bu rapora gbre ı ağustos tarihinden mutlak istiklalinin idame .. ini hari • 
6 agustos tarihine kadar tahripk''rlıklar ci &iyasetimizin değişmez esası ob.
yüzünd~n 16 kaza ve 19 müsellah tecavüz rak telakki ediyoruz. istiklalimizin 
vukun gelmiştir. Demiryolları müstahde nazari olarak tanınması ile iktifa 
mininden 116 kişi kaçırılmış, 46 kişi öl edemeyiz. Dahili meseleler üzerin • 
dürülmüş ve 102 kişi yaralanmıştır. Diğer de gayrı meşru bir tarzda ve hatta 
taraftan bir çok haydutluk vakaları görül şiddetle müessir olmak teşebbüsle-

rine bir nihayet verilmesi hususun -müş, yangınlar çıkarılmıştır; 

Haydutluk vakaları, bilhasEa 17 tem da ısrar edeceğiz. Şurası kabul edil 
muz ile 6 ağustos arasında artmış ve hu melidir ki, memleketimizin istiklali 
vakalar, 21 lokomotifin ve 207 vagonun yalnız merkezi Avrupa'da Avustur 
tahribini intaç etmiştir. . ya'nın vaziyetine ve ananeye leva· 

Bunlardan bahseden fzvestia, bütün fuk etmekle kalmayıp aynı zaman
da alman ırkının da menfaati iktıbu taarruzlaun gayesi, şark demiryolhrı 
zasındandır. nr ucuza satın alabilmek için Sovyet Rus 

ya üzerinde bir tazyik yapmak olduğum• Şuşnİg • GömbÖş 
yazmakta ve bütün bu manevraların bü 

tün eski manevralar gibi, tam akamete mülakatı. 
mahkum ol tuğunu ilave eylemektedir. 

Prav<la gazetesi, Japonya zimamdar 
lar mehafili bir takım şantajlarla Sovyet 
Rusya'dan hiç bir şey koparamıyacaklars 
nı yazmaktadır. 

f ngilizlerin i\fançukoya 
gönderdiği heyet. 

Londra, 11 (A.A. - İngiliz sanayi fe
derasyonunun Mançuko'ya bir heyet gön 
dennesine hiçbir siyasi mana atfedilmi
yor Çünk'.i İngiliz Hükfuncti, Mançuko 
ile olan miın?sebatında Milletler Cemiye 
tinin 1933 Şubatında verdiği karara bağlı 
bulunmaktad:r. 

lngiltt:cr ile A1manya arasında 
kambiyo iti1afrıamesi imzalandı. 

Londra, 11 (A.A.) - Kambiyo 
hakkında dün Berlinde bir itilafna -
me imzalanmıştıI'. Bu itilafname al
ınanların İngiltere ve imparatorluk
la yapacaktan mübayaalann tediye
sini tanzim eylemektedir. İtilafna -
me 20 ağustosta meriyete girecek -
tir. 

1 tilafname burada bir takım ten 
kitleri mucip olmakta ve alman fir
malarının bakayada kalan borçları
nın tasfiyesi için makabline şamil 
bulunması arzu edilmekte idi. Bina
enalevh hükumet. bu bakayanın tas 
fiyesine kadar müzakerelere devam 
0 tmeve karar vermiştir. 
Diğer taraftan, Mançester pamuk 

imalathaneleri sahipleri, tüccarlar 
ve ihracatçılar dün toplanarak itilaf 
namenin eski borçların tasfiyesi hu
susunda hiç bir hükmü ihtiva etme
mesini hosnutsuzlukla karşılamış • 
Jar ve su karan vermişlerdir: 

"Almanya'ya ihraç edilmek üze
re yapılan dokuma işleri Lankasir • 
de durdurulacak ve alman ithalat -
rılannın ingiliz tüccarlarına olan ti
~ari borçlcrı meselesi· tavazzuh et -
nıedikce Almanya'ya yeniden hiç -
hir satış yapılmıyacaktır. 

lnf,!iliz - alman ticaret itilafnamc~i 

Peşte, 11 (A.A) - Avusturya başveki 
1i M. Şuşnig dün buraya gelmiş ve Göm 
böş ile uzun bir mülakatta bulunmuştur. 
Gazetecilere beyanatında M. Şuşnig: 

" - Hükfunetin arzusu müstakil A 
vusturya ile Macaristan arasında bilhassa 
dostluk ve iktısat bağlarını sıkılaştırmak 
tır.,, demiştir. 

Neşredilen resmi bir tebliğde de: 
" lki devlet adamı, Avusturya ile Ma 

caristan'ı alakadar eden bütiln meseleler 
de tam bir mut-bakatı efk1r müşahede et 
mişlerdir.,, denilmektedir. 

M. Şuşnig ak,amtayın tayyare ile Vi 
yana'ya dönmüştür. İyi malfunat alan me 
hafile göre M. Şuşnig ve Gömböş ıık ıılc 
görüşmeğe ve gayet samimi teşriki mesai 
de bulunmağa karar vttmişlcrdir. 

Tetlıiş~Jler amam;ıız bir ~urette ta• 
kip edilecektir. 

Viyana, 11 (A.A) - Başvekil muavini 
prens Ştarembeg, gazetecilere beyanatın 
da demiştir ki: 

" - Hükumet memleketin dahili aul 
hunu tehdit eden tethişçi çeteelrini mer 
hametsizce imha etmeğe ve hitlerciliği te 
mizlemeğe katiyen azmetmiştir. Feci A 
vusturya hadiselerini tertip edenlerin hu 
dutlarımızın haricinde oldukları ve gayet 
bariz olan alman lehçesi konuşan nazilerin 
Carinthie müsademelerine iştirak etmi~ 

oldukları tahckkuk etmektedir. 
Prens Ştarcmberg, son hadiseler esna 

sında ltalya'nın yardımından bahsederek 
demiştir ki: 

"- 1talya'nın dostane yardımını asla: 
unutmıyacağız. ,, 

Prf'ns Starembcrg·iıı lwyanatı. 
Viyana,' 11 A.A.) - Ncvs Şronikle mu 

habiri ile yapmış olduğu bir görüşme es
nasında prens Ştarcmberg demiştir ki: 

"- Ben ~:ıhscn kırat taraftarıyım. Fa 
kat Habsburglann tekrar tahta geçmeleri 
kabil değildir. Çünkü bu bir Avustury:ı 
meselesi değil, bir Avrupa meselesid"r. 
Büyük devletler buna müsaade etmiyec k 
lerdir. Bu fikir, İtalyanın hiç de hoşuı•a 
gitmemektedir. Şimdi bir takım macera1a 
ra giremeyiz. Küçük itilafı darıltmak iste 
miyoruz. Bütün gayretlerimizi Avustur 
ya devletinin yeniden kalkınmasına sarf 
etmeliyiz . ., 

Kommar·o' ka'da uçan rus 
tay) arecilcri. 

Tallin. ll (A.A.) - Kommarovka mın 
takasında bir Sovyet askeri tayyare!!i Es· 
tonya arazısi üstünde uçtuğundan Eston 
ya hudut m hafızları tayyareye ateş aç
mııslardır. Tahkikat yaprlıyor. 

F J,' yasetine halel get:rmiycceği için ransa-

Londra, 11 (A.A) - Alman - ingi 
liz ticari mübadelelerine ait tediyatın 
usullerini tesbit için Berlin°de aktedilmiş 
olan yeni iytilaf, inr,iliz matbuatının na 
zarında ancak tali bir kıymet arzetmekte 
dir. 

Prens, Avusturya halkının yüzde 95 i
nin, sosyalist ve komünistler de dahil ol • 
dukları halde, eğer bir tercih yapmak iy • 
cap ederse, bir habsburg'u bir Hitl r'e 
tercih edeceklerini de ilave etmiştir. 

Hir 'apur ınii ad emesi. 
Roma, l 1 (A.A. - Lidormav'dan Na

polı'ye ei•-nekte ol n Usodimare Gambo
tu Misina oogazında Goeta'ya giden Pal
Jade vapuru ile müsademe etmiştir. Va
pura bir ş.y olm m.ş. fakat gambotun ön 
tarafı sa· ti nmı ve mürettebattan iiç 'kı 

şi ölmüş ve 17 ki~i yaralanmıştır. Maama 
fih ganbot yoluna devam ctmi"tir. Napo 
1"' '" tamir :ı , , Hır. Kaza hakkında talı 
kıkat .) pı•:n, ktadır. 

nın para hıvaseti ve beynelmilel tediyat 
sistemi üzerinde de müessit" olamıyacak
tır. Esasen bu karar ile 1'1. Rusvelt'in ye 
ni para tecriibesine girişmek ve doları ye
"liden düşürmek istediğine delalet edecek 
'>rtada hi<;bir şey yoktur. Nihayet Fran
sa'nın Amer'ka'daki gümüş stoku gayet 
cüzidir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Adliye Sarayı karşısında 

ANKARA 
E:czanesidir. 

............. [Jllj ........ 

------
SO\:}Cl ta)yarcd1eri şerefine 

ziyafet Yerildi. 

Paris, 11 (A.A.) - M. Pietri Sovyet 
hava heyeti şerefine bir öğle ziyafeti ver 
miştir. Ziyafette birçok fransız ve rus 
ricali hazır bulunmuştur. 

Sovyet tayyareci1crinin Roma' da
ki ziyaretleri. 

Roma, 11 (A.A) - Sovyet hava heyeti 
dün hava nezaretinde müsteşar ceneral 
Val tarafın~n kabul olunmuştur. Heyetin 
şerefine ~abitan mahfelinde bir ögle ziya 
feti verilmiştir . 

Halen mevcut olan matlubat hakkında 
iytilafnamede herhangi bir hüküm mev 
cut olmaması üzerine sanayi erbabının 

yapmış odukları protestolar, başka sebep 
ler olmasa bile, muhafazakar gazetelerin 
bu yeni iytilafı biraz baridane karşılanıa 
larını muhik göstermeğe kafidir. 

Morning Post da bilhassa bedbin dav 
ranmakta ve Almanycı'nın ecnebi memte 
ketlere karşı girişmiş olduğu taahhütleri 
yerine getirmemek için srrasiyle her tür 
lü usuIIere baş vurmakta olduğu mütalea 
sınz ileri sürmektedir. 

Anı~tur) a Bmwcki) Mua\ ini 
Roma'da. 

Viyann, l 1 (A.A.) - Havas ajansın· 
dan: 

Başvekil muavini M. Ştaremberg, hali 
hazırda Roma yakınında kamp kurmu~ 

olan Avusturya gençlerinin kamplarını zt 
yaret etmek üzere nagihani surette Roma 
ya müteveccihen hareket etmi tir. Yalmıı: 
siyasi mehnfil, mumaileyhin başvekil M. 
Şuşnig'in Roma'yı resmen ziyaretini ihzaı 
etmk üzere M. Musolini ile de görüaece• 
C'ini temin &tmtktedir. 
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Ergani istikrazı. 
( Ba~ı 1. ınci sayı/ada) 

Asırlardarıberi memleketin bütün zen· 
ginliklerine drkaınızı dönmüş, Avrupa'nın 
muazzam fnbrikalarının şaşaasiyle gözleı·i 
miz kamaşm~ş küçük bir gayretle dışar! 
ya sevkctmcl. vaziyetinde bulunduğumuz 
malları, hıv i hümayunlarımızın bitme:ı. 
ve tükenmczlığinden daima emin, hep 

memlekete lıariçten getirmişizdir. 
Bugün nrhk bu asırlık hatayı en ce,. 

ri bir şekilde tamir etmek kati mecbuı·iyc 
tindeyiz. lkt•:-adi kalkınışımızın en mühim 
esası bütün milli servetlerimizi en ufak 
Eerresine katlar 01eydana çıkarıp, onlm 
dan azami derece istifade etmektir. 

işte Erganr madenlerini işletmek t ., 

şcbbüsümüz dt. bu çok yerinde iktısat si· 
yasetiınizin ilk hedeflerinden biri oldu 
Memleketimuin bakır ihtiyacına gÖrt" ç~l\ 

mühim ve e(siz bir havza olan Ergani ına 
denleri artık özledikleri medeni tesİs9t. 
ve bunun ıçin de her şeyden önce la:nm 
gelen şimendifer hattına yakında k!'I uşa · 

caktır. 

Milli ıktual siyasetimizin ikinci .ııü 
him eHsı da milli servetlerimizi - ecnc-:bi 
ermayesinin ağır ~artlarına boyun eğme 

den - gene :nitli sermayemizle işletmek 
tir. Bir kaoitı.list memleketi olmıyan Tür 
kiye'de büyük sermayeyi ancak devld 
veya gene aynı şey demek olan anonim 
halk koyar t\üyük kütleyi büyük sınai i$ 
lerimizde ·erınayedaı· yapan dahili istik . 
razlarımız hem mahdut eşhash sermaye -
dar şirketi~' in biı· nevi saf yapmalarına 
imkan bırakrr.amak ve hem de küçük ser
vetleri devll'tİn mul·akabesi altında en 
emin bir ş~'<ilde i!leterek halkı taıarro( 

zihniyetine nlrştırmak noktai nazarından 
çok yerinde ''e hayırlı teşebbüslerdir. 

Ergani istikraz, yarınki büyük sınc'.'I~ 
harekctleı·İml7 için ilk tecrübemizdiı 
Halkımızın gösterdiği büyük rağbet bize 
bu büyük ~ aı ın için büyük ümitler ver
mektedir. y AŞAR NAH! 

·~~----·-·~--~~ 

Adana ihtisas mah
kemesi a~tı ayda 
nekadar iş yaptı? 

Adana, 11 - 1934 senesi ba,ından 
temmuz sonuna kadar şehrimiz ihtısas mah· 

kemesi M. umumiliğine 394 kaçakçılık ev

rakı gelmiıtir. Bu yekundan 324 tımesi ka

rara bağlanmıJ ve 240 kişi hakkında da 

tevkif emri verilmiıtir. Yalnız temmuz için· 

de 23 evrak gelmiı haizrandan devredilen· 
lerle 42 dava karara bağlanmış ve 24 kişi 
tevkif edilmiıtir. Mahkemeye gelen evrakın 
en fazlası içki ve esrar cürümleri hakkında
dır. (A.A.) 

Çnknro\·a mıntakası idman 
ittifakı kon~rcsi. 

Adana, 11 - T. f. C. 1. Çukurova mın· 
takası senelik kongresi 17 ağustos 1934 te 
Adanll halkevi salonunda toplanacaktır. 

(A.A.) 

Dt"nizli lıalkcvi azaları 
~ıpnyam ·ela. 

Acıpayam, 11 - Denizli halkevi men· 
ıuplarrndan 40 kişilik bir heyet dün Tavas· 
tan buraya gelmişler ve şehir dışında karşı· 
lanmışlardır. Cümhuriyet meydanında hal· 
kevi bandosu akşama kadar halka muhte -
lif parçalar dinletmiştir. Gece büyük bir 
nıeydanda kurulan sahnede istiklal ve Him· 
tnetin oğlu piyesleri oynanmıştır. 

Seyirci olarak 1200 ki§İ bulunmuştur. 
Acıpavam balkı bu seyahatten çok memnun
dur. Bugün 60 çocuk sünnet edilmiştir. 

(A.A.) 

$ '"'' 

Şirketi Hayriye bi
letlerinde tenzilat 
yapıldı. 

İstanbul, l 1 (Tele fon) - Liman tarife 
komisyonu Şirketi Hayriye biletlerinde ten 
zilat yapmıştır. Üsküdar hattında gidip gel 
me bileti yirmiden on yedi buçuk kuruşa in 
dirilmiştir. 

Elektrik ve ha va gazı ücret 
leri de tenzil ediliyor 

lstanbul, 11 (Telefon) - Elektrik, ha· 
vıa gazı ve su saatleri ücretlerinin on iki bu 
çuk kuruşa indirilmesi hakkında Nafıa Ve
kaletinin kararı vilayete resmen bildirildi. 
Elektrik ücretlerinin de 15 kuruşa indirime 
sine dair komisyonun karari Nafıa Vekaleti 
tarafından tasdik edilmi! ve şirkete bildi • 
rilmi~tir. 

Tramvay şirketi verilen 
müsaadenin uzatılmasını 

istiyor. 
İstanbul, 11 (Telefon) - Tramvay iic 

rctlerinin 16 ağustostan iytibaren tenzil edil 
meııine dııir ltarar üzerine tramvay ıirkeı· 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek veriler 
müsaadenin uzatılmasını rica etmiştir. Veki 
\et l1enüz cevabını vermemiştir. 

Sof, a sefirimiz nwzunen 
· Jstanhııra geMi. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Sofya sefiri 

Şevki Bey iki ay mezuniyetle geldi. Burada 
kalacnğı müddet zarfında muhtelit müba • 
dele komisyonunun tasfiyesi işleriyle meş
gul olacaktır. 

l!'ltanhura hir ronwn 
tayyaresi ~eldi. 

lstanbul, 11 (Telefon) - Dün akşam 
şehrimize bir romen tayyaresi geldi. içinde 
bir romen cenerali ve iki zabit bulunan tay
yare bu sabah Bingazi'ye hareket etti 

Lc·hli ı)rOf!!_;()r )akmda 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

Elaziz şimendifer 
hattını açan Vekil -
ler ve davetliler 
Baskilde iken. 

Baskil, 10 (A.A) - Elaziz şimendiferi 
nin açılma merasiminde hazır bulunmak üze 
re Ankara'dan hareket eden Nafıa Vekili 
Ali, Maliye Vekili Fuat Beyler Baskil istas 
yonunda biriken binlerce halkın coıkun te 
zahüratı, alkrıları arasında Elaziz' e hare -
ket ettiler. Baskil halkının tezahüratı de -
vam etmektedir. 

T. D. T. C. nin tebliğleri 
lstanbul, 11 (A.A) - T. D. T. C. U

mu~i Katipliğinden: 
ikinci dil lnırultayma aza ve dinleyici 

olarak müracaat etmiş olanların girmek 
kartlarını almak icin Dolmabahce sarayın
da Saraylar Miidürlyeti dairesinde kartla -
rın daP,ıtılması bürosuna müracaat etmeleri 
rica olunur. 

lıtnnbul, 11 - T. O. T. C. Umumi Ka 
tiplimnden: 

ikinci türk dili kurultayı merkez biirosu 

bu~ün Umumi Katip İbrahim Necmi Beyin 

reisliği altında Çanakkale mebusu Ahmet 

Cevat, Aksaray mebusu Besim Atalay, Or • 
la T edriso.t Umum Müdürü Hıısan Ali, Kon 

va mebusu Naim Hazım, profesör doktor 

Saim Ali Bevlerden mürekkep olnrak top 
lanmıştır. 

Merkez Bürosu ve Umumi Merkez H~ -
yeti ha!indeki bu toplantı öğleden önce ve 

socra olarak iki celse olarak sürmÜf b!r 

çok tezler hakkında kararlar vermiştir. 
Mc.?rkez Bürosu ve Umumi Merkez H! -

yeti yarın sabah dokuz buçukta yeniden top 
la nacaktır. 

Adana Fabrika ve 
tüccarları 9 eyliil 

lstanhul'a ~··liyor. panayırına iştirak 
İstanbul, 11 (Telefon) - Dil kurulta· ı • 

y~~a iştirak e~e~ek olP.n le~lj profesör bu- edıyor • 
gunlerde şehrımıze gelecektır. 

Adana, 11 - fzmir 9 eylul panayırına 
Yumurta fiaıları yiiksdi)or. 
lstanbul, 11 (Telefon) - Karadeniz 

iskelelerinden gelen malumata göre yu -
murta fiatları muntazam bir ~ekilde yük -
selmektedir. 

Oclcı:o-a ha~kon,.olo~u hakkımla 
miiddc·i umuminin tnlehi. 
İstanbul, 11 (Telefon) - Gümrükten 

kaçak ef ya geçirmekten suçlu Odesa baş 
konsolosu Rauf Hayri Beyin muhakemesi· 

ne bugün devam edildi. Bugünkü celsede 

müddei umumi iddianamesinde Rauf Be • 

yin türk cümhuriyet ve milletini hariçte 

temsil eden yüksek bir memur bulunması 
ve bu memuriyeti de bu iıe ilet etmesini es

b bı müıeddededen saymış ve suçluların 
al ı • dan üç seneye kadar hapis cezalarına 
çarptırılmalarını istemİftİr. Muhakeme çar
s.-..,ha gününe kalmıştır. 

Adana fabrika ve tüccarlarının da iştiraki 
meselesini görü,mek ve esaslarını tespit et· 

mek üzere ticaret odasında bir toplantı ya· 

pılmıftır. Bu toplantıda memleketimizin 

en önde gelen pamuk, iplik, bez ve kuma§· 

le.rının, hububat ve muhtelif meyvalarının 
panayırda teşhirine ve bunun için de iki 

pavyon ayrılması hususunda lzmir valili • 

~inden ricada bulunulmasına karar veril -

mİ§tir. Fabrikacılarımız ve tüccarlarımız 
derhal hazırlıklara baılamı;lardır. (A.A.) 

\f kanunıııulan sonra Adana ,j. 
la) ıinclc niif u~ hardit•llcri. 

Adana, 11 - Af kanununun neşrin -
den temmuz ayının sonuna kadar Adana 
merkez kazasiyle diğer dokuz kazada nü -
fus sicilli yeni 2343 doğum, 271 O ölüm ve 
1136 evlenme ve 289 yer değiştirme kay· 
dolunmoştur. (A.A.) 

±&32 

Çeşme ve AJaçatı 
mıntakalarında · 
tütün mahsulü 

.iAYIFA 3 
1 

Dünkü mektep, 
bugünkü mektep. 

He~ gün işitiyoruz: "Bizim çocukluğu· 
muzda daha eyi öğreniyorduk; daha eyi 
biliyorduk; daha eyi yetişiyorduk Bugü -
nün çocukları, gençleri bizim kadar öğre
nemiyor, bilemiyorlnr. Dünün bir rü,tüye 
mezunu, bugünün lise mezunundan dı>ba 

eyi yazıyorôu, v. s ... .,, 

Simdi bir de Brükscl'de çı~an bir ga. 
zet;nin dediğini dinliyelim: 

"Çocuklarını kendi okutan dostlarımız 

Çeşme, 11 - ÇeJme'de bilhassa Alaça- dan biri bu eski (yüzyıl önceki) mckt P 

tı nahiyesinde bu yıl tütünlerin vaziyeti f ev· kitaplarına müracaatte tereddüt ctmemiı
kaladedir. Kırma ameliyesi hararetle devam tir ve tetkik etmek mevkiinde bulun:luğu. 
etmektedir. Havalann sıcak gitmesi tütün- bir hadiseden mülhem olmuştur. Çünkü 
lerin kurumasına çok yardım etmektedir. fransızca, hesap ve coğrafya malumatım 
Tütünler geçen yıllara göre erkenden ekil- bu kitaplardan öğrenen babası ile amcası, 
diğinden yakında yapraklar tamamiyle alın ilk mektebi bitirdikten sonra. edebiyat şu· 
mıı olacaktır. Tütünler hep dinç tarlalara besini bitirmiş olan gençlerin birçoğun· 
dikiJdiği için çok temiz ve nefis yetiımiıler- dan daha eyi biliyorlardı. Yani doğru ya
diı .Bu yıl rekolte yarı yarıya diitmüıtür. zıyor, kelimelerin manalarını tamamiyle 

ütün kazadan alınacak tütün 300 bin ki- biliyor. Bir ibareyi ahenkli bir surette ter• 
loyu f!eçmiveceği anla,ıİmaktadır. Alıcılar tip edebiliyor, zamanların mutabakatine 
iste!didir. Muhtelif kumpanya memurları dikkat ediyor, ismimefullerin mütabakat 
tütünleri ıimdiden gezmeye ve yaz~ya kaidelerini kolayca yapıyorlardı. v. s .. , de-
haılamıılardır. (A.A.) dikten sonra: 

Afgan istiklalinin 
yı dönümü 
münasebeti le. 

"Soruyoruz: bugün, ilk mektebi bit~ 
ren bir genç var mıdır ki bu kadar bilsin? 
Lisenin edebiyat ıubesini bitiren bir ıenç, 
beşer bilgisinin en esaslı unıurlarınl b'I 
kadar emniyetle bildiğini iddia edebilir: 
mi? 

"Memuriyetlere girmek haki.mı veren 

1 t b 1 11 (AA) 
_ 20 - t • imtihanlar, bunun aksini teyit ediyor. Ço• 

s an u , . agus os pa ki d'll . . . 
t · ·· .. Af · t•kl 1' · ld" .. .. cu arımız, ana ı erını, tcdrısatta esa& zar esı gumı gan ıs ı a ının yı onumu- . . . 
t d··r tt·~· d k f t t olarak kalan bılgılerı babalarımızdan daha 

ne esa u e ıgm en, o a ıam se nre ara bT 1 fmdan Tarobyn' da T okathyon otelinde bir az 
1 ıyor ar.,, 

suvare verilecektir Bu gazetenin sözlerini ba§tan bata hu· 
• raya geçirecek değilim; bizim de hemen 

lsİanlml kaza kaymakamları (liik
kanlarm erken kapatılması hak -

kmdaki şika}f'tlcri tetkik t•tti. 

lstanbul, 11 (Telefon) - fstanbul 
kaymakamları beledive reis muavini Hamit 
Beyin riyasetinde toplanarak dükkanların 

erken kapanma meselesi esasındaki §İka • 
yelleri tetkik etmişlerdir. Toplantıya daimi 
encüm~n azlllnrı da iıtirak etmiılerdir. Tü 
tün s~tan dükkanların da dnkuza kadar a -
çık bulundurulmasına müsaade edilmi,tir. 
Encümen tekrar toplanarak diğer fİkiyet -
Jeri de tetkik edecektir. 

hemen aynı sözleri İ§itmekte olduğumuzu 

söylemek yeter. Doğrusu böyle midir~ 

Bence ne arkadaşlnnmızın, ne de Brüksel
ti yazıcının söyledikleri doğru değildir. 

insanlar tuhaftır: sonradan öğrendikle

rini de eskiden mektepte öğrenmiş olduk

larını sanırlar.Dü~ünınezler ki biz hepimi41 

kendi kendimizin yaratıcısıyız. Vakıa mek 

tepte de bir şeyler öğrendik ve bu öğren• 

diklerimiz, sonradan öğrendiklerimize te· 

mel oldu. Eski mektebe neler borçlu oldu· 
ğumuzu biliyoruz; nankörlük edecek deği

lız. Fakat iş, dünkü mekteple bugünkü 

Zt·kai Bey lzmir' de Şt·hitler ahi _ mektebi mukayeseye gelince, tereddütsüz 

desine bir t'elenk kovdu. deriz ki, "Dünkü mektep az, fakat eyi bil-.. . 
İzmir, 11 (A.A.) _Milli Müdafaa Ve- gi verirdi. Fakat bu bilgilerin hayatla he-

kili Zekai Bey refakatindeki Kumandan Pa· men hemen münaıeebti yoktu. Bugün mek 
şalar}a birlikte bugün Şehitler abidesini zi. teplerimizİn programlarındaki bilgiler, CS• 

yaret ederek çelenk koymuı ve bu vesile ile kilere niıbetle pek çok, pek mütenevvidir. 
muhterem ıehitlerimizin aziz hatıraları teb- Bu derslerin hiç birini lü~umsu zsayı.ma .. 
cil olunmuştur. 

1 
,,ız. Tenevvü bu kadar çok olunca da de:s 
ne eskiııi kadaı· zaman sarfedemiyorur~ 

Sovyet R usya'da bugünkü 1 ~.u~undıa ~e1~~?er bu .. .arb~ri tenevdvüü km. 
turun erın ıgı namına ır zarar a saya .. 

maç1ar. mayız. 

Leningrat, 11 (A.A) - Yarınki 12 a
ğustosta Leningrat'ta türk takmıı ile yapı
lacak maçlar saat 15 len 22 ye kadar 1124 
metre tulü mevçten radyo ile verilecektir. 

Ü<lemi-: ·ıe nwzhalıa inşanh 
ikmal c•dildi. 

Ödemi§, 10 (A.A.) - Bir sene evel te
melleri atılan fenni mezbahanın inıaatı fa· 
Rl belediyemizin himmetiyle bitmiı ve açıl
ma resmi yapılmıştır. 

Adana' da sıcaklar lıafiflt·d i. 
Adana, 1 O - Birkaç gündenberi pek 

sıcak giden havalar bugünden iytibaren 
şiddetini artık azaltmıya başlamıflır. Dün 
gölgede en fazla sıcaklık 36,5 iken bugün 
34 e düşmüştür. (A.A.) 

Hatırh)orum: biraz okuma yazma, cı 

vakit kara cümle dediğimiz hesabı öğren· 
dikten sonra askeri rüştüycsine girdiydi:n. 
Birinci senesinde luraat, imla, yazı, ilmÜ· 

hal gibi basit dersler vardı. ikinci senesin
de arabi, farisi, fransızca gibi üç yabancı 
dilden başka hesaba da baılardık. Bu he. 
snp, doi:rrudan doğruya nazari idi; "uza

nıp kısalan, çoğalıp cksi!en, büyüyüp kü
çülen şeye kemiyet derler,, diye başlıyor
du. Askeri riıştüyeyi bitirdiğim vakit, da
yak ve ceza korkusiylc bu hesabı ezber
lemiş, fakat kendi başıma herhangi basit 
bir riyazi meseleyi halle:lcbilecek ltabiliye .. 
ti edinememiştim. Askeri iydadisinde oku
duğum cebir ve müsellcsattan bugün ben
di! kalan nedir? Sonradan, mülki rüştüye
lcrinde riyaziye okumak mecburiyeticde 
bulunmamış olsaydım, bir müsellesin ü9 

.. 

lzmir'in kara üzüm maflsalii ihraç olanmağa başlamıştır. Rtsimltrimiz ilk mahsaliin gtmiyt yiiklttilıliiini Ot eımi kaplanının &a hatlisıyi ltsit için iizüm sanılıkları Üzerinrle bir şampanya şi~ tini lwl. ~ 11 



SAYIFA 4 HAKiMiYETi MiLLiYE 

llinı tarihi nıiisahabeleri: 3 

İlmin tarifi ve -
menşeı. ı 

Scınısım mektubu. 

Havza,Hilyas kaplıcalarına 
rağbet arttı. 

ilim nedir? - ilim ile usul arasmdnki miiııa ehet nedir? - İlim 
ncred • ,]oğmuştur? - Yeni llimnasıl nıcytlana gelmiştir. 

Kullanmakta olduğumuz keli- ilim atlan işitiliyor. Bu halde tabi· 
rnelerin birçoğu gibi ilim tabiri de rir manası inkişaf ede ede öyle b~r 
kendisiyle alakası olmıyan birçok şekil almış ki bugün tabir yalnız bıl 
şeylere yanlışlıkla ve teklifsizce gi heyetini ifade etmekle. kalmayıp 
tatbik edildiğinden dolayı bu tabi- bu gilgiyi meydana getıren usule 

rın hakiki manası ortadan kaybolu- de tatbik ediliyor. 

B ·naenaleyh ilmin menşe ve Asri ilmin esasını teşkil eden bu yor. ı . . . ,. .. 
k~mülüne ait tafsilata gırıc:mez- usul 1se ıdare edılen kemmı muşa-

te a :ı: • •• f. b." h"' 
den evel bu müsahabelerin esasını hededır. Bu usulun hede ı ta ıı a-
teşkil eden ilmi tarif edelim. Arap- diseler iizerin~e .tecrübi. müşa?ede-

. . . . ter yapmak, hadıseye gıren mıktar-
çada bılgı manasına gelen ılının 1 .. k.. 1 b'ld. - · k d sıh . . . . arı mum un o a ı ıgı a ar -
~arpt~kı mu~abılı ol~n Scıence ke- hat!c ölçmek, ölçülemiyen miktar 
lımesı de latıncede bılmek manası- lann tesirlerini atmak ve nihayet 
na gelen Scire fiilinden alınmıştır. elde edilen mallımatı umumi prer.
Bu halde ilim tabiriyle bilgi daha sip seklinde tanzim etmekten iba· 
doğrusu bilgi heyeti kastedilmiş rettir. Binaenaleyh ilim tabiriyle 
oluyor. Aslında ilim tabiri:. insanı kastedilen seyi bir sahada (idare edi 
alakadar eden bir şubedeki bilgi he- len kemmi müsahede) usuliyle el -
yetini ifade etmek üzere konmuş- de edilen bilgi heyeti olup bizre bu 
tur. İşte bundan dolayı bir zaman- '<elime hakiktler veya iymanlar he
lar bu kelime maddi veya manevi yetinden ziyade usulü ifade eder 
bütün bilgi heyetlerine veriliyordu; Yukarda ela söylediğimiz gibi ilim 
mesela Mızraklı ilmihal denildiği tarif;nc\eki hu de'tişiklik pek yeni
gibi ilim tabiri, dar manasiyle, bil- 'lir. U ~uı on altıncı asırda konmus 
diğimiz ve anhyabildiğimiz maddi ılrnc.kla h 0 raber hugünkü şeklini 

:mcak on dokuzuncu asırda ahıhilaleme ait bilgiyi ifade etmek üzere 
kullanıldığı gibi geniş manasiyle 
icinde yaşadığımız dünyada bilinen 

bütün hakikatleri biribirine bağh
yan ve anlatmağa çalışan teşebbüs
lere teşmil edilebilir. Yani, geniş 

manasiyle ilim, felsefi spekülasyon 
lar da ithal edilmek üzere, bütün dü
sünülen şeyleri ihtiva eder. 

İnsanlar tabiatı daha yakından 
anladıkça ve tabiate ait bilgileri art 
tıkca ilmin esas manası değ işmiş

tir; çünkü muayyen tetkik usulü
nün tabiat meselelerine tatbiki bu 
tezayüt keyfiyetinde ana rolü oy
nar. Teceddüt devrinden sonra bu 
usulün girdiği her sahada seri te
rakkiler görülüyor. Bu halde ilim 
tabirini muayyen birkaç sahadaki ha 
kikatler heyetine hasredeceğimiz 

yerde usulün girdiğ'i her nevi tet
kik sahasına tatbik etmek daha doğ 
ru olur. 

Mesela eskiden yalnız riyaziye, 
fizik, kimya, ve heyet ilimlerinin 
isimleri isitildiP-i hC'lde bugün biyo
lojik ilimler. tahab 0 t ilimleri ic:;ti
mai vp siv~c::i ;1;..,..,1,,.r gibi ven; vem 

zaviyesi mecmuunun ôki kaime ettiğini bi
le unutmuş bulunacakt1m. 

Rü,tüyeyi bitirdiğim vakit, oldukça 
eyi bir d"r"ı-"dc yazı yazabiliyor~um; fa 
Irat bunu mPktcpte okuduğum derselere 
değil, daha ziyade Ahmet Mithat'ın ro· 
manlariylc -nütcrcem romanlara borçlu 
idim. 

Bugünün mf'ktepleri derin bilv,i değil, çok 
n mütenevvi, fakat sathi bilgi veriyor· 
muş. Bu bilgiler, bugürkü beşeri bilgile
rin Özünden alınmıştır. Kafada ve ruhta 
bir fey yAratmıyan nazari bilgilerin değe
ri nedir ki? Eski mektepte okuduklanmız. 

bizir.ı kafamız ve karakterimiz üzerinde 
ancak pasıif tesirler yapmıştır. Kendi ken· 
dimizi yetitttirmeğe uğraşmamış olsaydık, 
bugün bütün biJ.,.ilerine rağmen hiç bir 
fey yaratamayan ve hiç bir işe yaramıyan 
menfi adamlar olup gi•lerd'k 

Bugünün mekrepleri. buJ!iinkünden çok 
daha verimli olamaz mı? Balkan barbı, u
mumi harp, istiklal harbı gibi. durup din. 
lenm1lden b:zi uğraştıı·an zorlu hadiseler 

~inde bu verimi temin edec"k unsurlan 
yetiştiremediğimiz için bizi kim kabahatli 
görür? 

Hayır, dünün mektepleri bugÜnküler
den eyi değildi. Dünkü bir rüştüye mezu
nu, buıtünkü bir üniversiteliden eyi yaza· 
bilir. Bu, neyi ispat eder ki? Dünküler de 
Lizim geçtiğimiz bad:relerden geçmiş olsa 

)ardı, görürdük günlerini. Bugünün bir 
ilk mektep mezunu, dünün darülfünun 
m zunundan daha mütenevvi bilgilidir; 
hele hayata daha eyi adapte olmasını bi· 
lir. Zaten mekteplerden de beklediğimiz 
bu değil midir? 

KAZIM NAMI 

"'1İS1 ir. 
Bu müsahabelerde bilhassa fiziki' 

ve hayati ilimlerin tarihiyle bu ilim 
lcriıı cemiyette oynadıkları rol.teri 
~özden geçireceğiz. İlim tarihinin 
başlarında riyaziye ve heyet ilim
leri mühim rol oynamışlardır. Ri
yaziye ilmi (idare edilen kemmi 
.,ıüşahede) usulünün tesisi için iy
cap eden malzemeyi vermiştir. Es
ki insanların semade geçen hadise-
1,.rle alakadar olmaları yüzünden 
neydana gelen heyet ilmi de maddi 
ı-,il~in;n artmasına yardım etmiştir. 

ilmin mensei - İlmi düşünme 
daha doğrusu, ilmi usulün başlangı
cını bulmak kolay değildir. Maama
fih tarihin iki devrinde, ilimde seri 
t~rakki ve asri ilmin temelini teskil 
rden uc;nllerin basfongıcı görülü
vor. Bunlardan birincisi eski 
•ıunan devridir. Milattan evel 700 
·enelerinde l aışlıyan bu devir 500 
~ene kadar sürmüc:;tür. Romalıların 
~aleb~>e;iule yunan medeniveti sö-

ıiince bu devir de nihayet bulmuş
~ur. Gerc:i bu galebeden sonra ilmi 
iüsünrııe<le Hirük bir t~rakki eseri 
~örülüyorsa da bu terakki yunan 
·levrindeki kadar seri değildir. İkin-
i devrin bası~ngıcı tarihin teced-

1iit devrine girer. Baslangıcı milat
tan sonra 1450 senelerinde (yani 
Istanbul'un türkler tarafından zap
tı tarihlerine) düsen bu devir 1662 
.. enesinde İngiltere'de Royal Soci-
0ty nl Landon atlı cemiyetin kurul
"llasıntlan sonra hızını artırmıştır. 

Filhakika, asıri ilmi usulün inkişaf 
t;ırihi bu cemiyetin kuruluşiyle baş-
1ar. Bu usul sayesinde bilgi kütle
-i ve ilmin inkisafı büyük tacil mik
t;:ıriule artmıştır. 

1limlerin menşeleri ve büyüme 
tarzları başlangıç tarihleri kadar ka 
~anlıktır. Antropoloğlar insanların 
vanm milyon, bir milyon ve hatta 
daha evel orta Asya'da dünyaya 
~f"ldiğini ve buradan Çin, Hindis
tan, Afrika, Garbi Avrupa, Rusya 
ıe Glasyalar arasındaki birinci fası-
lada Behrenk boğazı yoliyle Ame
rika'ya hicret ettiklerine ihtimal 
vermektedirler. İlk medeniyetin ik
Hm şeraiti müsait görülen Fırat -
Dicle vadisinde yaşıyan insanlar 
tarafından kurulmuş olması müste
bat değildir. Burada yaşıyan insan
lar yaşamak için iycap eden malze
meyi kolay tedarik edebildiklerin
den dolayı ilmi düşünme için lazım
gelen boş vakti bulabilmişlerdir. 

SALİH MURAT 

Samsun: 
Her yanda ortalığı yakıp kavuran sı· 

caktan ka~r<mlar, Havza'nın hiç eksik ol· 
mıyan serin ve tatlı kucağına can atıyor· 
lar. Bu yilzden bu yaz Havza'da yakın 
zamanlara kadar görülmemiş bir kalabalık 
var. İcara ""i!ıilecek bütün evler, hanlar, 
oteller tıklım tıklım dolu. Havza'ya gelip 
de boş yer hulamıyanlar iki saat uzakta 
olan Hilyas kaplıcalarına gidiyorlar. 

Hilyas kaplıcası. Ladik Belediyesi
nindir. Doğusu ve batısı kapalı, küçük bir 
vadi içine sıkışan bu kaplıca euyunun sı
caklık dere-:t'ı;i 36 dır. İçinde bolca kü· 
kürt bulund:.ığu için bilhassa cilt hasta
lıkları tedavisinde çok faydalıchr. 

Ladik Belediyesinin biri kagir, diğeri 
ahşap iki otelinden başka vaktiyle yaptı· 
rılan iki üç ev ve bir jandarma karakolu, 
buranın mevcudunu tamamlamaktadır. 

Kaplıcanın dış manzarası o kadar iyi de
ğildir. Biı i büyük, diğeri küçük iki ha
vuzu vardır. Birkaç basamakla çıkı\an dar 
bir koridora dizilmiş beşaltı odası, ha
mamdan çıkanların istirahatine tahsis e
dilmiştir. Yüksek bir kayalığın altından 
fışkıran gür bir su. buraoa birka~ kaplı· 
cayı idareeclt'cek derecededir. 

Soyunm":l yerleri de basit döşemeli iki 
odadan ib·rettir Mahzensiz ve musluk· 
suz hir m'!cradan mütemadiyen akan su
lar. havuzla:ın daima temiz ve berrak hl•· 
lunmasını tt:rnin etmektedir. 

Şifa hH'illS•, suyunun sıcaklık derece~i 
58 olan Hav ... a kaplıcalarında daha çok ol 
duğu için buraya gelen hastalar daha az 
bir zaman içir.de iyi olabiliyorlar. Kol
tuk değn'!kl,.ı ıyle, yahut sırtlarında ge
len ne kad ır hastalar vardır ki, onbeş yir
mi banyo ·~n sonra eski hallerini alarak 
Havza'dan ayrılmışlardır. 

Havza kaplıcaları, biri hususi idare 
ve belediyenin ortak olduğu, diğerleri de 
belediye ve evkafın alakalı bulunduğu üı; 
hamamdan ibarettir. Belediye ve hususi 
idareye ait hamamla üstündeki otel, bu 
sene oldukça iyi bir tamir gördüğü ve be
cerikli miı:ıtecirlerin eline geçtiği için bu 
sene ziyan·tdlerin o kadar şikayetlerine 
rastlanmamaktadır. 

Demiryolu İdaresinin uc:uz tarif eli 
trenler işlctmeğe başladığı gündenberi 
hiçbir cuma yoktur ki, Samsun civarından 
Havza'ya beş altıyüz kişi gelmemiş olsun. 
Burada tı en sekız saat kadar kaldığı ci
hetle ı:airbr, iki oanyo alabilmektedirler. 

Belediye gelecek sene zairlerin sıkın 
tısız vakıt ~eçirmelerini temin eden eğ
lence yerleri tesi"' edecektir. Gerek bele· 
diye, gerek t Hkfımet ve gerek halk, gelen 
gczicilerle ,,J:tkadar olmakta ve azami su
rette eğlenmeleri için yaptlması lazım ge 
len tetlbin.r· almaktadır. 

Z.O.F. ------·------
Ka1c dahili ,.c ch·arı nıahallah 

ımsuzluktan kurtuldu. 
Nafıa V ckaletı Ankara şehir içme ıu 

yu komisyonı: tarafından kale dahili ve 
civarı mahrulatının su ihtiyacatını temin 
için çok şayanı dikkat bir tesisat vücude 

gctirilmİ§tİr. 

Saat kult:si önünde 2400 M3 lık depo
dan çıkan ı;ı.. borusu üzerine eski bedcstan 
civnrında ufak bir bina dahilinde bulun· 
mak üzere ludrostat denilen otomatik bia 
makine konulmu~tur. Depodan çıkan ve 
şehre tev:zi ıçin borudan akan su evv-:ıa 

bu makincJen ıeçmckte ve makine hi.ç 
bir kuvvei muharrikeye ihtiyaç hasıl l'l

meden suyun kuvvetiyle çalı§makta ve ~u 
suretle ken<liıini çalıştıran sudan bir kıs • 
mını hidrostat makinesinin bulunduğu 
mevkiden 61 metre daha yüksekte olan 
ve eski hisar dahilinde müze yanınde gene 
au komisyonu tarc>..fından inşaedilmit bu · 
lunan 180 M3 hacmindeki depoya terfi 
etmektedir. nu depo va11tasiyle komıa
yon tarafından yapılmış bulunan ve üze · 
rinde mÜtl!clddit çeşme ve yangın musluk. 
lan bulunan bir su tevzi şebekesi vasıta -
siyle kale diilıili, Kayadibi ve sair mahal
latın su ihtiyacı yalnız suyun kuvvetinden 
istifade edilmek ve hiç bir masraf yapıl • 
mamak ıurc.;tiyle daimi bir tekilde temin 
edilmit bulunacaktır. Ahiren yapılan tec
rübelerde hidroıtat tesisatının mükemme
len çalıştığı görülmü§ olup 12.8.934 tan· 
hinden itibaren kale dahili ve Kayadibi 
ile civar mahallatına ıu verilecektir. 

Cebeci yiıkıek mahallatı için de ayniJe 
bu makineden olmak ve daha büyük mil<
yaıta bulunmak üzere bir tesisat yapıı

mı§tır. Bu te·isat ana borularda tamiratın 
ikmalinden sonra faaliyete geçecektir. 

,,_ Z AGUSTOS 1934 PAZAR 

frT·~ rkofis günlük servisi 
~-- -

lrer'de 

Türk-Avustruya anlaşması 
imzalandı. 

Avusturya ile aramızda tütün klerin 
gi namiyle bir anlaşma ve ticaret analş • 
ması namiyle diğer bir iytilafname me\ 
cut idi. 

Bunlardan ikincisi tarafımızdan maka 
lede tayin edilen müddet :zarfında denon 
se edildiğinden yeniden ve tediye muva 
zenesi esaslı bir anlaşma yapılmak üzere 
müzakereler devam ediyordu. 

Anlaşma evelki gün İstanbul' da Ha. 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ile Avus 
turya elçisi tarafından imzalanmıştır. 

Yeni anlaşma umumi klering ve tedi
yat muvazenesi esaslarını ihtiva etmekte 
ve Türkiye mallarının Avusturya'ya ser 
bestçe ithalini temin etmektedir. Buna 
mukabil bizimle ve klering mukavelesi 
aktetmiş memleketlere verilmiş olan em 
tiadan bir kısmına münhasır olmak üzere 
Avusturya için de serbest ithal edclıile

c:eği mallar tesbit olunmuştur. 
Tütün kleringi teşrinievel sonunda, 

müddeti bittikten sonra hesabı tesviye 
edilecek ve bu suretle tütün de dabil ol 
duğu halde Avusturya ile olan bütün mü 
badelatımız imza edilen yeni mukavele 
esaslan dahilinde cereyan edecektir. 

Yeni iytilaf 21 temmuz 1934 tarihin 
den muteber olmak üzere İcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikine arzedilmiştir. 

lzmir'de ecnebi üzüm ta
cirleri grupu ve üzüm 

fiatları 
Son günlerde iki üzüm kartehnden 

oirini teşkil etmiş olan Griaud - Solari 
- Alioti firmaları sahipleri perşembe 

günü İzmir valiı:ıi Kazım Paşayı ziyaret 
ederek üzüm piyasasının son vaziyeti 
hakkında noktai nazarlarını iyzah etmiş 
!erdir. Kartel mümessilleri üc hafta son 
ra üzüm fiatlarınr yükseltecek tedabiri 
derpiş ederek vilayete arzedeceklerini bil 
dirmişlerdir. 

Dı~arda. 

Beynelmilel piyasa: 
Dünya istihsalatı hakkında son verilen 

maUımat berveçhi atidir: 
Buğday : 

Mahsul &ene başı olan bir ağustosta 4 

büyük ihraccttçı memlekette (şimali Ame 
rika ittihadı, Kanada, Avusturalya, Ar· 
jantin) mevcut stoklar \'C deniz üzcrindf' 
buğday yekunu, 

160.000.000 kental tahmin edilmiştir. 
Geçen sene aynı tarihte bu rakam 186 

milyon kentaldi. 
ihracı kabil miktarlar: 
Şimali Amerika buğday istihsa15tı ih • 

tiyacatına dahi kifayet edemiyecektir. 
Kanada ihracatı 20 milyon kental, Ar

jantin ve A\•ıtsturalya ihracatı 60 milyon 
kental. Rusya, Tuna havzası, şimali Afri
ka ve diğer ihracatçı memleketler ihraca
tı ise 15 mılyon olmak üzere ceman 95 
milyonu g.:çmiyecektir. 

ithalatçı memleketlerin ithal ıstırarın

da kaldıkları buğday miktarı: 
1934 - 1935 mahsul senesi zarfında 

yani 1 ağustos 1934 ten 31 mayıs 1935 ta 
ribine kadar müstehlik memleketlerin itha 
ime mcc r oldukları miktar berveçhi ati 
t hmin olur.nıaktadır t 

Avrupa 
Diğer menıleketleL 

milyon kental 
120 

35 

155 

31 mayıs 934 te hıtam bulmuş geçen 
son mahsul senesi için bu rakam 15 mil 
yon kentaldi. 

Yukarda zikredilen bu sene kabili ih • 
raç olabilecek buğday yekunu olan: 

95 milvon kentale nazaran ihtiyac 60 

milyon kental daha fazladır ki bu açık 

muhtelif scm•lcrden beri sürüklenip gelen 
stoktan temın edilecektir. Stok miktarı 

muhtelif tarihlerde bcrveçhi ati idi: 
Mil yon kental 

l ağustos 1927 de 68 
.. ., 1928 

" 
86 

.. .. 1929 .. 140 

•• .. 1930 .. 136 

.. 1931 .. 154 

" .. 1932 .. 160 

" .. 1933 .. 186 

.. " 
1934 

" 
160 

Bu rakamlar buğday piyasasında mah 
sul vaziyetinden mütevellit esaslı salah 
temayülünü sarahaten gösterir. Muhtelif 
memleketlerde bu mahsul vaziyeti hakkın 
uaki son mal:imat bervec;:hi atidir: 

Avrupada havalar sureti umumiyede 
gayri müsait gitmiştir. Sıcak dalgaları ve 
ya yağmur ve bazı mahallerde haşerat 

esaslı tahri'.::c:t yapmıştır. Bir ay evel Av· 
rupa'nın eld~ edeceği buğday mahsulu: 

310 milyon, ayrıca da bugday ithali 
ihtiyacında olan ve 90 milyonu da buğdaY. 
ihracatçısı m~mleketler olmak üzere 400 
milyon kencal buğday tahmin edilmiştir. 

Merkezi Avrupa ve bilhassa Polonya 
hava ve siylaptan esaslı surette müteessir 
olmuş ve Avrupa istihsalatının yarısını 

veren 8 memleketin halen malOm olan ra• 
kamlarına ırnzaran geçen sene l 99 milyon 
kental istih~l eden bu memleketlerin an 
cak 157 nıilyc..n kental elde edecekleri an 
\aşılmıştır. 

Şimali Amerika 'dan 7 ağustos tarihile 
gelen haberlere nazaran Amerika mezru 
ara:zisinin yc~de altmışını ihtiva eden 
birleşik hükametlerden yirmisi dahilinde 
devam eden fırtına ve sıcak dalgaları 5 
mılyar dolarlık tahribat yapmış ve yalnız 
buğday değil, mısır ve bilumum mahsulat 
esaslı surette müteessir olmuştur. SaHi.hi· 
ycttar Amerika ziraat dairesinin tahmınlo 
rine nazaran şimali Amerika ittihadı aa " 
hilinde elde edilecek buğday bu memleket 
ihtiyacının ancak yüzde yetmiş beşini te 1 

min edebilcct.ktir. 
Bu haher buğday fiatları üzerinde 

azim tesir yapmış ve 11 mayıs 1933 tari. 

hindcnberi görülmemiş bir irtifaa yükselt• 
miştir. 

Çavdar: 
Bütün dünyada bu mahsul de geçen 

senelere na.ı:aran çok az elde edilecektir. 
Bilhassa fa,.?.:\ çavdar mustehliki olan Al
manya, Çekvslovakya ve Polonya0da mah 
sut azdır. 

Arpa: 
Avrupadıı Romanya ve Macaristan'da 

arpa zer'iyı:-t sahasının azaltılmış olmasın 
dan ve Anıc.rika ve Kanada'da sıcak dal· 
galarından dl•layı mahsul azdır. Japonya 
ve şimali Mrikada mahsul müsaittir. 

Yulaf: 
Baltık "e Akdeniz havzası müstesna 

olmak üzere her tarafta mahsul son dere
ce zayıftır. 

Fiat1ar: 
MalCım olduğu üzere Avrupa·nın muh 

telif yerleri ıdc yerli müstahsilleri him:ı• 
ye i!çin alınmış tedbirler dol yısiyle fi .. 
atlar hudutlar içinde anormal hadler mu 
hafaıa etmekte ve Avrupa'da serbest pi 
yasa olarak Livcrpol ve Amerika'da Va· 
şington, Kanada, Winnipeg ve Arjantin· 
de Buenos-Ayres fiatfa.rı nazım vaziyette 
bulunmaktadır. Bu piyasaların 7 ağustos 
tarihinde kapanış fiatları berveçhi atidir: 

.s c: 
.. :J 

- ...,, c: •:S u ~ra 

>. ~ ~ 
tıl ..... .... 

Şikago (Bu~e/İnr dolar senti) 
Buğday 108 1 4 110 3 4 113 3 8 
Mısır 74 ı 2 77 5/8 82 1 2 
Çavdar 84 86 3/ 8 91 1 4 
Yulaf 49 1 8 50 7/8 53 5 8 

Vinnipeg (Bu~eline Kanada dolar ~cntı" 
Buğday 94 95 99 
Çe.vdar 70 1/2 73 
Yulaf 44 7 / 8 45 1/2 47 l 2 
Arpa 55 

Livcrpol (100 libresine şilin peni) : 
mart 

Buğday 6.3 1/ 8 6.5 1/8 6.7 3 4 
Bu ;rakamlardan anlaşılac:ıtğı üzere h.ı 

bubat piyasası esaslı bir teı .. ffü v~det 
mcktedir. Zirai buhran nokt. sından buğ 
day piyasasındaki salah diğer iptiılaI mad 
deler üzerinP ve umumi buhran vaziveti• 
ne tesir yapmaktan hali kalmıyacaktır. 
İsviçre hükiimeti memleketimizden 1 m 1 
yon kilo karlar mübayaa yapmıştır. 

Almanya hububat ve iptid 1 m·drl .. ·11 
iyaçlarını tedarik için Amerik ve f

•,.rr bankalarrnd:m ıı:mn vıın ı; ı . 
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sın bir ufak mazereti vardı. Mazeret llOlll'a, biitün arkadaslar iPta'.1ivan twkı•-"• bu J'eai ... •• .. .,ııffaılü;ret ~lan~ ':"..: liJlemlttir. 
bulamayın sevahate •oro.,-am mu- icttikametinde alan ettiler ve ~id ta elol.7• ciml~nbi eıllrilr eder, 1nsi.,. ~" .

6 
1 ne Vekil..,.._ tü iwlnclaW ı.t 

clbince .. devam etm.eif! mechnr ka· .,.örfhıce v.vincle bavkmsmd;.a b'•- •Jpluacıla .seJanlanm, uiz Yatandatla- '":::. Y=~'-!- ....._ HYiacim •• dela11 •ı11nk ••11111 Nimi ...... 
ı~"'"'" ;;..:; .... ;; ;,.;ntt .... MHl!r Jııanim 1ıulılar. Bucci. soluk aldırm,.dan Vi- .......,, ._,._...., m yapmıtlarda, 

"?," .. 1'Pk~~tfa malu"1at aldı. Ali Beyin natlamdaa aoma Ma ....., ~ .... phuz iMi hidiaenia n- ------------
darild miitaleasındadır. Sonn anl~ttJlstr ki, bu son ~eç. --l!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!''!!!!!!!!!l!!!e ==: . eden matbuat laberle tikleri yerlerde (İstirva) f'ena ha.Tde ortahklarda olmadığı bir saatte ay
rin illl te~t , ktisk111e uir.-nuslar. Hattl kendile· nldık. Cünkü onlar ancak bir gün 
tur~~ "!:nya. J-= = "'::S rine cic;ek d•met'eri verileceaine sonra Viyana'ya v'armaia mezun 
l'ek ~ka~ al etti'!.ı üba P e vakm~da bir tte bomba patlat· idiler. Halbuki, ufak ve imtiyazlı bir 
t ba d 

1 
k 'b~ man 1

1 
mk .. yaaıma 11U ... 1~r. (f ... tirva, Nazit .. rin k11vvetli tkalliyet halinde Viyana'yı karar. 

c r e ece ır vasıta oma uzere pa b 1 w ı·a· ) G ' "h ı 
--"- ıL...ı ,__ ı--1-• • beti' d H" vt o olduau h::.va ı lr. raz a 'a yapmış o anlarm arasında şen 

LISI mlHIJ 111 G1111 
AtANIYOI ...................... 

.. ifllri•• plıfll'.llk .. --· 
Wr .... lılflııq ..... c + ...., .......... .,.,. 
~----- ...... ,,, -- uauyaç~mı uuaan nıı n e ın c1 w b" 1 • • h arda B • .tistan R Mmr «Ule uk milı ar TO'TtT\tz 7::ı...,,n .... oo '4' ve etDQI- ve ov uccı en çok bana saı.----

wmıi ..':'k..aa.: ~nr faali~vle ~tıt ve ÜIN.e. şıyor ve benim talHpıl mekan~ .eı ... _. • ....ı._."lıılt;"lilllıilıi~'ariiiıl&·ı·. -.w. Alına:mm.ucat aanayil ıruplan :imiz ~!:"ı;.~ muhafaza altında oldu- BuıtBAN ASAP 
!Ct:----~~~1 

. . ..,.,,"'' P-orı'•tk. 
Türkiye pamuk bavzalarmm muhtaç ol -------------------------------------- -
•uiu rrva ve ıaka ve finansman ihtiyacım yem .. kten ve nutuklardan sonra. 
temin suretiyle pamak ihtiyaçlarını Tür ·rhırcle do1asırken b~zı nahoş ~u -
W,eden blllm• tedarike çok baheşker ~mel•lere nı~ruz kalmıvalnn dıye 
18rünmekt fiirler. '1akPlanm17d~~i rozetleri çıkardık. 

Belediye Reisliğinden: 
Doktor Şaht. :.hri es~idf!n "e tanrrdım. (1922 de 
Rayşblnk umum müdürü doktor Şabt ~omıib;t''"'l). Bu d':fasm~a t~va

•., milddetle Almanya iktısat nezareti ""'"'"'""- ~ ..... .," asa~ yen1d•n ınsa 
'- • . • . B -':'-ic ,.,.:ı..; ;~i -,lerini tedYıre de memur edılmııtır. u • 
auretıe malt ve iktısadi bütün salahiyet Gru, Habsbarglar devrinde yük
leri elinde toplıyacak olan doktor Şaht'ııı sek devlet memurlannm tekaüt ota
ilk it olarak alman iktıadiyatmı tanaim rak gelip son yıllarını bir istirahat 
tlavanı altmda bir tetkilatla başlıca ala· "çiııtfe gecirdilderi bir kasabadır. 
bdıdan toplıyarak iptidai maddelerin Bu mahiyeti bittabi kay~ 
tevzii. ithalat, ihracatın tamimi, fiatla fakat eskisine nazataD pek çok g&

Gece yansından sonra her 
le ile olursa olsun komşular 

zıa teabiti. finansman ve kredi itlerini ten .,.c)1,.c;mfstf. 
etle ve Almanva'nm Almaya dahilide ka Gene Koko ile birlikte. Vivaaa'-
1ıiU l•tibsal bütün ihtiyaçlarmı Almanya "811 "yeni mazeret,. ter getirmiş ol -
._ tedarik politikurnr tahakbk ettir ~u~1~tf "n ~~at =tltıcla ikimiz Vi
~ çalqacatı iddia edilmektedir. ,.ıs""''va ı'nt\~ük. fvi ki Buccl'niD 

hatlar:1111 bozacak şekilde 
toplanblar yapmak yasakbr. Y ..... 
Jar cezalandmlacak .... 

~eti.., .... ,_...; s Tefrib: 61 

• 
insanlığın ha 1 i. 

,.,.._ tlalro 

- Ki yonun hakkı var: bizde eksik olan py harakiri zih .. 
Aliyetidir. Fakat kendini öldüren japon. bir ilih mertebesine 
tllbehneğe maruzdu.r, bu ile murdarlıfuı bqlangıcıdır. 
lfayır: akan kan onu akrtanm üzerine dökülmelidir - ve 
er.da kalmalıdır. 

Saen: 
- Ben muvaffak olmağa kalkıpnayı buna tercih ede • 

An; yani sonunda öleceğimi bilerek bir suikast yapacağı • 
-. birkaç tanesine yeltenrnefi daha doğru bulurum. 

Çea: 
- Benim otomobilin altına atılmam lizım, cevabnu 
~ 

J.Niyle demeaine rajmen, manalarmdan ziyade aöyle • 
~deki heyecanla titriyen Çen'in bu kelimelerinden 

Wr cereyan ldeta Suen'i kendine çekiyordu. 
Çen.: 

L..... - Kendimi mutlaka otomobilin altına atmalıyım, ceva
.._ \'erdi. 

O uzaklqıp yaklaşırken ötekiler de boyunlarmı mata
~~ re.lwi,.ıe onu takip ediyorlardı. Çen ise artık onlara 
~~, .. ._IWıı~ bile. Yere bırakttınış bir lambaya ayalı takıla-

1en; ~df ve ancak dıvara dayanmak suretiyle kendini 

yuvarJammıktan kurtarabildL Düten 1imba pngırdıyarak 
bnrlcb. Pelıat gülmenİll yeri değildi. Dikilen gilgesi, baf
lannm 6attiaden, son 1imba dizileri hinımda teressitm e -
diyordu: Suen onun kendisinden ne beklediğini anlıyordu. 
Bununla berüer, kendine güvenemediği veyahut olup bite
cekleri tahmin ettiği için sordu: 

- Ne iatiyonmı? 
Çen, ondan ne iatedilinin farkında olmadlğmı anladı. 

Ona Suen'e karp dejD. bçmakta olan kendi düailncesine 
karşı mücadele ecliJormut gibi geldi. 

Nihayet: 
- Bu hareketin netiyceaiz kalınamaımı istiyorum, de • 

di. 
- Benimle Pey'in seni taklit etmeyi teahhüt etmemisi 

mi istiyomm? İstediiift: bu mu? 
- Sizıdcn beklediğim vait değil, bir zarurettir. 
LlmWarm latladeki akialer kayboluyordu. Pnceresiz 

odada aydınbk azalıyordu. Çeri, Jiıor'u hatırladı: "Ölümün 
kaqmmda biiyle bir ihtira batkalarma da intikal eder • .,, 
Birden bire anladı. Saen de anbyordu: 

- Sen tethi§Çiliği bir nevi din haline getirmek istiyor -
sun. 

Çen'in heyecanı gittikçe artıyordu. Onun kelimelerden 
beklediğini ifadede aalar bot, manaau, sayıftılar 

- Dm defll Hayatm manası. Yani... 
Bli ile bir me1ler ı~1ormu1 gibi harekeılc JapiflX 

ve diifiinceıi sanki bir te1teffils gibi IGl.uyordu. 

• 
- ••• Yani kendine tamamiyle malik olmak. Tam. ıma. 

lak, kati surette ... Durmakıızm aramamak... Fikirler, ~ .. 
feler aramamak." Bir saat var ki ~ çöken BP"lıiı 
tık hissetmiyorum. Anlıyor muauııU) Hiç biaetmi·vm'Hİlllı8ı'! 

Bu heyecan onu lyle unyôrda ki ötekileri artık ancall'i 
kendinden bahsetmekle ikna edebı1lyonfu: 

- Ben kendime malikim. Her zamanki gibi artık m• 
sıkıntı içinde dejilim. Kendime sıkı mlaya sahibim, 
pı ötekini 8lkan el cibi.. (Ve böyle der~eo •I eli ilt 
elini sıkıyDrdU.) Fakat bu da kafi değil. 

Lamba lmddanndan birini yenlea aldL Pırıw.• 
kÖ§e koca bir cam parçasL .. Bir VUl'UftA bunu aı••l'tfıllWı 
tu. Kesilen •esinde vahp bir kat'ilit vardı.. ··•lilıil:1il.-.:illli!l 
ona değil, o heyecanına hülanetmq riıflllMW@•rç~ 
deli değildi. Ötekiler onu ancak g·a··•il41illll 
odayı dolduran kendisi idi. 

Suen korkmaga bqladı: 
- Çen ben senin kadar fakat bence." ı.. 

ce bu imkinsız... Ben.,...,.. ~ asılmış ve efendi 
nia meftllt ablıal• ,....... ıaerede bulunduğunu naaı 
etmesi fPt~••'*- vuruluyorken gördüm. Ben 
dün igla4 ~ için mücadele ediyorum. 

_ ~ !Çin yapacağm en iyi ıey ölıaeie "-• 
v..-.Jmr. Bana tercih etlJliş olanın ~iri biç kimeeaia 
liiri7ı• lapa Cldltentez. Eğer buna lqarar vennİf obıa 
dendb s-kanek elimizden kurtula_.ıı. Deb111111~~Jj 

(..,_va) 



SAYIFA & .HAKiMiYETi MlLLlYE 12 ACUSTOS 1934 PAZAR 

Ankara Valilig"' inden: / J . . 1 M. M. V. Satın Alma Komısyonu danları 
1 - Merkez ilk mektepleriyle yat~ mekteplerine -~çı.~a~ 1 ~~~~.~~~~.~~~~~!~::~~~~r~İt~~!:!u-

münakasa ile 124 bin kilo odun 8160 kılo mangal komuru İ 
2740 kilo çıra alınacaktır. ı.LJJ\N LAN 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelinin o/o Van hastahanesi için 87,000 ki- fzmir müstahkem mevki tarafın-
7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçesini önceden muha- Jo sığır eti ve 600.000 kilo odun ve dan gösterilecek mıntnkada (19 
sebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. Gevar'da bulunan kıtaat içi~ bin) liralık bedeli keşifli (18, 20) 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün maarif 450.000 iklo odun kapalı zarfla mu kilometre tulünde telefon hatta inşa
müdüriyetine ve ihale olan 23-8-934 perşembe günü saat 15 nakasaya konmuştur. lhale.;i 16 - sı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
te vilayet daimi encümenine müracaatları. (1864) 7-3170 8 - 934 perşembe günü saat 14 konulmuıtur. İhalesi 3 eylul 1934 

de yapılacaktır. Taliplerin şartname nazartesi günü saat 1 l de lzmir 
sin! görmek üzere her gün ve müna Müs. Mv. sa. alma komisyonunda 
kasaya iştirak icin yevmi mezliôrda yapılacaktır. Taliplerin feııni fart · 
teminat ve teklifleriyle Van askeri namesini görmek ve belli gün ve sa· 
satın alma komisyonuna müracaat- atte münakasaya iştirak etmeleri 

Ankara müstakil Jandarma 
tabur kumandanlığından: 

Taburun bir senelik erzak ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mikatn yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın alı
nacak ve kapalı azrf münakasası 27-8-934 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamk üzere. her gün 
münakasaya iştirak için mezkur gün muayyen saatinde An
kara'da müstakil Tabur kumandanlık karargahına müraca
atları . (1851) 

Erzakın miktarı 

'Azami 
110000 

1000 
11000 
6000 
4000 
2700 
2500 
3200 
1700 

135000 
2300 
ıoooc 

8000 
600 

2500 
1700 

300 
13000 
9000 
9000 

28 
150 

1100 

Kilo 
Asgari 
100000 

70( 
10000 
4500 
3600 
2500 
2300 
3000 
1500 

125000 
2000 
8000 
6500 

400 
2400 
1500 

, 50 
2"00 
7000 
7000 

25 
100 

1000 

Cinsi 

Ekmek 
Zeytin yağı 
Sığır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade vağı 
Tuz 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 
Kuru fasulya 
Patates 
Mercimek 
Toz şeker 
Siyah kuru üzüm 
Tarhana 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Çay 
Hayvan tuzu 
Gaz 7-3163 

1 Elektrik şirketinin muhte
rem müşterilerinin nazarı 
dikkatlerine 

9. Temmuz 1934 tarihinden itibaren mevki'i mer'iyete geçmiı 
belediye istihlak vergisi kanonuna tevfikan beher kilovat saat ba -
ıında tahsili icap eden 20 para aıada gösterildiği veçhile hesap edil
mif ve tahsil edilecektir. 

1.) Endeksleri her aym ortasında alınan aboneler için Tenımuı 
faturalarnıda yalnız umumi sarfiyatm 6 günlük vasatisi üzerinden 
vergi hesap edilmiıtir. 

2.) Endeksleri her ayın ba~ında alınan devairi resmiye ile bü • 
yük aboneler için Temmuz faturalarından yalnız umumi sarfiyatm 
22 günlük vasatisi üzerinden vergi hesap edilmiJtir. ı 

Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi 

Askeri Fabrikalar 
ticaret kalemindn 

150 Ton Profil Demiri 
Yukarıda yazılı malzeme 20 Ağustos 934 pazartesi gü

nü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin aynı 
gün ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. Şart 
nameyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kalemine gele-
bilirler. 7-3238 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Deniz şubesi için iki adet 

Beksant "Serkil hydroğrafik,. aletinin ihalesi 28-8-934 salı 
günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa istirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Ce
beci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1808) 7-3156 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti 

Hudut ve sahiller sıh-
hat Urrl.um Müdürlü -
ğünden: 

Dört kalem itlafıfar malezmesi şartnamesi mucibince 
açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 25 ağustos 934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galata'da Kara
mustafapasa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye mer
kezinde müteşekkil komisyonda yapılacağından istiyenle
rin şartnamelerini görmek üezre Ankara'da Hudut ve Sahil-

. ler sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mesullüğüne 
veya mekuzr merkez baştababetine müracaatları. (1769) 

7-l046 

Jarı . ( 1643) 7-2885 için mezkur komisyona teklif ve te-
l LAN minat mektuplariyle müracaat etme· 

Trabzonda bulunan kıtrıat için leri. (195 7) 7-3281 
318,0ılO !t;fo un 92000f: kao eden 1 LAN 
lOUO kilo sade yat. kapalı zarfla İzmir müstahkem mevki tarafın· 
münakasava konmustur. Unun iha- dan gösterilecek mıntakada (35 
lesi 29.8.1934 çarsamha l{iinü sa· hin) liralık bedeli keıifli (36, 40) 
at 10 da teminıttı 261 O liradır. Ü· 1tilometre tulünde telefon hattı in -
dunun ihalesi 2!'.8.1!)34 saat 11 ~ası kapalı zarfla münakasaya ko • 
de teminatı 862 liradır. Sade va~• nulmuştur. ihalesi 3 eylôl 1934 pa-
29.8.1934 saat 14 teminatı 825 ~arteıi günü saat 10,5 da lzmir 
liradır. Tali'>ler şartnamesini gör- l'r1üstahkem mevki satın alma komis
mek üzere berrin ve münakasava vonunda yapılacaktır. Taliolerin 
istirak icin v1ı"kti mnavyeninde t.-k- fenni Şlirtnamesini görmek münaka
lif ve tem:rıatfarivle Trabzon aske- sa.ya istirak etmek üzere teklif ve 
ri satın alma kmnisyonunıt m"ra • teminatlarivle mezkur komisvon ri
caatlarr. (1846) 7-3142 vasetine müracaat etmel,.ri. (1958) 

tT.AN 

Denizlide bulunan kıtat irin 109 
bin kilo s,ifr eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmustur. lhal~~j 22.8. 
934 carşamba günü saat 15 dedir. 
T alinler sartm~mesini görmek üzere 
her gün ~e mÜl!akasaya iştirak icin 
de vaktinde teklif ve teminatlarile 
'lenizli' de askeri salın alma komis -
yonuna müracaatları. (1895) 

7-3193 

İLAN 
Hava ihtiyacr i~in kanat 

bezi, şerit ve inlik pazarh~l~ 
alınacaktır. Şartnamelerını 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pa.zarltğc: 
gireceklerin 19. 8. 934 pazar 
günü saat 10,5 tc:ı. teminatla -
rivle birlikte M. M. V. Ra. 
Al. Ko. na müracaatları 

(1797) 7~2993 

!LAN 
Catalca müstahkem mevki 

kıt~att ihtiyacı için (50,000) 
kilo sığır eti 20 ağustos 934 
pazartesi günü saat 11,5 da 
kanalı zarf usuliyle münaka -
sava konmuştur. Şartnameyi 
görmek münakasava iştirak 
etmek istiven taliplerin tek
lif ve teminat mektuplariyle 
gün ve vaktinde Catalca müs 
tahkem mevki satın alma ko
misyonıına müracaatları. 

(1760) 7-3048 

İLAN 
Burnuvada buluna~ kıtaat 

icin (332.000) kilo kuru ot ka 
palı zarfla münakasava kon 
mustur. İhalesi 18-8-934 cu
martesi günü saat 12,5 dadır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya istirak icin de vakti 
muavveninde teklif ve temi
natlariyle Burnova'da askeri 
satın alma komisyonuna mü
r:ıcatları. (1777) 7-3056 

iLAN 
Konyada bulunan kıtat için 

80.000 kilo koyun eti ve 150.000 
kilo sığır eti kapalı zarfla müna -
kasaya konmuştur. ihalesi 26.8. 
1934 pazar günü saat 14 de koyun 
etinin 15 de sıiır eti ihalesi yapı
lacaktır. Tal ipler şartnamelerini 
Ş!"Örmek üzere hergün Ankarada M. 
M. V. Satın alma komisyonuna ve 
münaaksaya iştirak için de vakti 
muayveninde teklif ve teminatla • 
riyle Konyada askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları (1841) 

7-3137 

iLAN 
Manisada bulunan kıtat için 

28,500 kilo sade yağı kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 
25.8.1934 cumartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Talipler fartna • 
mesini görmek üzere hergün ve mü 
nakasaya iştirak için de vakti mn
ayyeninde teklif ve teminatlariyle 
Manisada askeri satın alma komis· 
yonuna müracutları. ( 1844) 

7-3140 

7-3286 

Toı,hanf'dt> f!'itanhnl Le

vazım Amirlii!i Satın 
Alma Komisyonu 

tlanları 

İLAN 
İstanbul Levazım Amirli

ğine bağlı kıtaat için 932 
ton Tüvenan kömürü 22-8-
934 çarsamba günü saat 14 
te kapalı zarfla alınacaktır. 
Sartnamesini göreceklerin 
her g-ün ve taliplerin belli 
saatten eve1 tekliflerinin 
Tonhanede komisyona ver
meleri. (143) (4166) 

7-2Q81 
ZLiEWWW 

ADAPALAS 
BURSA - ÇEKİRGE 
Birinci sınıf otel ve banyo

ları, Sıhhi ve bol gıda, Güzel 
manzaralr odalar, Bol güneş 
ve hava, Her odada akar su 
tertibatı, Geniş ve mükemmel 
mefruş salon ve odalar, Rad
oy 
Telg. Ad.: Çekirge Adapalas 
Telefon 17 

7-3257 

BEKLEDİGİNİZ 
Amerikan 

PiLOT 
RADYOLARI geldi. 

"YILDIZ" Ticarethanesi 
7-3258 

~nkara-Acentası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 
-ANKARA-

imtiyaz sahibi ve başmu· 
harriri F AllH RIFKI. 

Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Miiliye matbaa -
smda basılmıştır. 

Abone ve iylan bedelleri: 
Müessese veznesine verilir. 
Yahut p sta veya Banka va · 
sıtasiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil salahive.ti 
yoktur. 

ruş bedeli keşifli asgari 250 azami 300 metre tulünde lağım 
ve beher adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasabanın 
muhtelif mahallerine tahtelarz yapılacak su hazinesi ve 
tahtelarz 9 metre 80 santim derinliğinde inşa edilecek 2343 
lira 78 kunış bedeli keşifli avlama duvarı 19. 8. 934 üncü pa 
zar günü saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
aleni usul ile münakasaya verilmiş olcluğ·undan talip olanla 
rm belediyeye müracaatla münakasa şartnamesini görmele 
ri ve muayyen günde yüzde 7 buçuk dipozito akçeleriyle 
birlikte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan olunuır. 

(1829) 7~ 3127 

Ankara Milli Emli k 
Müdürlüğündenı 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı Metruke Muhammen 
N o. N o. Kıymeti 

Lira K. 
İstasiyon Aralık Ambar 8 ' t 49 100 00 

" 
, 8 50 80 00 

(Senelik icar bedeli ~ 
(taksitte ve nakden tedf.. 
(ye edilecektir. 

Yukarda yazılı Ambarıann senelik icar ihalesi 3-8-93'4 ta .. 
rihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmııtır. 
Taliplerin müracaatları. (1861) 7-3183 

As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisyonundan: 
90 Ton GAZOİL 

300 Kilo SAF KURS UN 
200 Metre SERİT BİCKİ DESTERE 
20 Adet CANAK ZIMPARA TASI 
12 Adet YILANKAVİ HORTUM 
12 Adet ,, TEL 

2050 Adet MUHTELİF MAKKAP 

5.9.934 
6.10.934 

10.10.934 
10.10.934 
10.10.934 

10.10.934 
Yukardaki malzeme hizalarında gösterilen tarihlerd~ 

ayrı ayrı pazarlıkları icra kılınacaktır. Sartııamelerini al• 
mak istiyenlerin her gün 13,30 dan 15,30 a kadar satınalma 
komisvonnna müracaatları ve pazarlığa iştirak etmek isti• 
venlerin rle yevmi mezkfirda ve saat 14 te teminatlariyle 
müracaatları (l 935) 7-3255 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Merkez ilk mektepleriyle yatı mekteplerine ve illf 

tedrisat müfettişlerine 471 ton kok kömürü alınacaktır. 
2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle yapılacağından talip .. 

lerin teklifleri kanunun sarahati dairesinde tanzim etmeleri 
lazımdır. 

3 - İstiyenlerin şartnameyi görmek için her gün maari! 
müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 23-8-934 perşembe gtinq 
saat 15 te daimi encümene müracaatları. {1848) 7-3164: 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
kaleminde1M 

400 Ton 
100 " 
300 ,, 

OJeum. 
Gliserin 
Nitrat dö sut 
Glikol 20 " 

70 ,, Nitrat damonyak 
5 
8 

10 
2 

Karbonat dö sut 
Sütkostik 
Kükürt 
Grafit 

Yukarıda yazılı malzeme 3 EylUl 934 Pazartesi günü sa 
at 14 te pazarlıkla satın alınacağından taliplerin aynı giiıl 
ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. Şartna"' 
meyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kalemine gelebili~ 
ler. 7-3237 

Harita Umum Müdürlüğündenı 
. 1 - H~rita Umum Müdürlüğü Deniz şubesi için iki adet 

SIG. SU. ISKANDİL aletinin ihalesi 26 ağustos 934 pazal'. 
günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üezre her gün ve pa• 
zarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cebe ... 
cide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (1806) 7-3155 

Na ıa Vekaletinden: 
Çanakkale vilayetinde Çanakkale - Ezine yolu üzerindQ 

(31951.97) lira be<leli kesifli Sarmısakdere "Arslan,, köprü· 
sünün mevcut kargir ayakları üzerine inşası kapalı zarf usu· 
liyle münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka· 
leti şose, köprüler ve binalar reisliğine, İstanbul, ve Canak· 
kale Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenlerin simdiye kadar yapmış 
oldukları inşaata dair vesikalarını münakasadan en az SE· 
KİZ gün evel Şoseler Reisligine vererek bir ehliyeti fenni
ye vesikası almaları Iazımdır. 

Münakasa evrakı 10 lira bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırhyacakları teklif 
mektuplarını 1-9-934 tarihine rashyan cumartesi güni.i sa ıt 
(16) ya kadar Nafıa Vekaleti Müsteııarlık makamına tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (1885) 7-3269 



18H he1ıirdea laiJik 
babr tiirbialeri blluddı • 
İJ 1UW1 bahar ikbadidir. 
Budan kiçik bdretler 
için raıojen tesiatmı ter
m ediniz. Çin ki: 

1 ~ Yan yınya daha 
acuı çalııırlar 

2 - Daman, kuram ft 
kıvılcım uçmazlar 

3 - Basit Ye tehlikesiı
dirler. 

DE UT Z guojenleri •· 
~ğıdı sayılan milli mahra
katla İAler: 

ı) Zonguldak ve muhte
lif linvit kömürleri 

b) Bilamam nebati mad· 
deler: 

Odan lurmblın pamuk 
ti fi, 

Çeltik kavuları kendir ı~manı, V • S. • kispelerf 
C') Mahtelif bakıya ıeytin, ,..U ~li 
D E U T Z ıızojea matör " bnwrm 
15 tea 1400 henin kadar mi eder. 

HANS FRANI •eS-ll 
Galata, VoJYOda caddeai A,opJID Hu, No. 5 

lıtanbal 

Ankara Levazım AmJrli
ğl Satm Alma Komü 

yona lylanlan 

İLAN 

766089 kilo bra ot kapalı zarf 
asaliyle iLılesi 5 eylil 1934 çar • 
pmba giini saat 14 tedir. Şartna • 
mesini görmek üzere her(İia Ye İha· 
le günü vakti maayyeninden evel te
minat ve teklif mektaplırau malrLuz 
makalJilinde Ankara Levama imir
liii utm alma komisyona riyaaetİDe 
vermeleri. ( 1951) 7-3288 

Satılık ev 
Boryaa mahallesinde 89 No. 

ev ıatıhktır. Talip olanlar Mimarlİ· 
nan caddesinde 40 No. dükkandı 
marangoz Salim ustayı müracaatla· 

7-3300 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahitive mütehassısı 

SANAYi 
ZiRAAT 
EVLERE 

IAt"IFA T 

Posta btua 1420 Telefon 4-4(38 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalamu her gün iki • 

den sonra Adliye sarayı kar
ŞISDlda Faik B. apartunanm-

da kabuı eder. Tel: 3613 VE 
7-3204 

Ankara Birası Ankara Milli Emlik 
Müdiirliiğiinden : 

Mevkii Cinsi kapı Metruke Muhammen Kaç tak-
No. No. kıymeti ıit olduja 

Lira X. 
Aşağı ayrancı Bağ 13 394 20 00 Müph!"' 

Herkesin Sevdiği 

OR-MAN ÇİFTLiGi 

maa hane suretıyle 
Yukarda yuılı maa hane bağ i~ ~eai 1~~34 per

şembe günü saat 15 te yapılmak uzere müzayedesı bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatlan. (1971) 7-3292 

Maliye Vekaleti ~rdım san· 
dığı idare be_yeti reisl:j inden ............................... , ..... , ..... , 
........... ile (Zlllll) ....... ._.,, , ..... ... 

• 
toam oa altmcı perlf .. • aW IUt 18 * ,....JacUt.. 

Ta&pleria ••..W. p."' .. ne (5111) liralal ..... ı bıt 

nın 
• ....... n,te birlikte i&lue .,.. .... ~ 7-3Z91 

Ankara Elmadağ kuiübünden : 

Ankara Birası 6 metre boyunda ve 30 santim kutı'Ulkla 150 adet afaç 
direk alınacaktır. Şeraiti anlamak istif.CPlerin İstaıiyon. C.d 
desinde, park içerismde İdman Cemiyefleri İttifakı Umumi 
Merkez binasında Elmadağ kulübü ReiJ),iğine bir hafta .zar.o 
fında her gün saat 17,30 dan 18,30 a kadar müracaattan rica 
olunur. 7-3298 

Çok Yakında Çıkıyor. 
Elektrik Mühendisi aranıyon 

Su ve elektrik tesisatında hizmet etmek pni gerek elek
trik tesisatım vücuda getirmek ve İ§lotmek ve cerebe te
sis edilen ~c suyunun ifJemesine daqnt nezaret etmek ve 
bu ild tesisata ait itlerin en küçüğüne kadar allkadar olarak, 
mesuliyeti fenniyesini üzerine almak üiere bir elektrik mü
hendisine ve yahut bir elektrik müb~ kadar anlar bu 
işlere aşina tecrübe görmüş bir fen m~uruna ihtiyacmus 
vardır. Talip olanlar evrakı müspiteleriyle nerelerde himıet 
ettiklerini mübeyyin vesikalariyle tekliflerini İstanbul'da 
Sirkeci'de Sansaeyan han karfısmda küçük İsmail Paşa ha
nında (Akşehir komisyon evine) vermeleri ve yahut Akşe. • 
birde Banka merkuine göndermeleri ilan olunur. 7-3299 

Bursa Belediye Riyasetindan: 
keşif bedeli 

Lira 
23 4g3 Garaj binası inşaatı . 

Zafer meydanmda itfaiye garajmm infası t'i pr?Je, ke
~e ve şartnameleri dairesinde kapalı zarf usulıyle ek
afl~ye konulmuştur. 19. 8. ?34 pazar günü saat ıı. ~~ i1!8-
leai Yaı>dacaktır. (Proje keşıfname ve şartnamelen uc; lıra 
~bilinde fstiyenlere ~önden1ir.) İsteldiler bütün şartları 
~ak için Belediye muhasebesine ve ihale günü belli sa
::::en önce de teminat ve tekli! mek~bunu. bir kap~h zarf 

koyup vermek üzere Beledıye encümenıne gelsınler. .... 
afıa Vekiletinden: 
luıkara • Çankm yolunun 106 mcı kilometresinde 

ı204ıs.&ı) lira bedeli keşifli TUNEY köprüsü inşaatı kapa-
~ USuJiyle münakasaya konulmuştur.. .. 

ıeJ.ıtplerin münakasa evrakım görmek üzere Nafıa Veka
ta •ose köprüler ve binalar reisliğine, İstanbul ve Anka-

Daşınühenclisliklerine müracaat edebilirler. 
61,.,~kasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmış 
ltızuan İnşaata dair vesikalarını münakasadan. en .az s~ 
) RÜn evel Şoseler Reisliğine vererek bir ehlıyetı fennı-
e "esikası almalan limndır. 

"-lliinakasa evrakı ıo lira mukabilinde Nafıa Vekaleti 
ı~e MlidürJüğünden alınabilir. • 
~kasaya iştirak edeceklerin ham-byac.aklan teklü 

lS~)"P lanau 1-D-934 tarihine raslıyan cumartesi gQntt saat 
~i e kadar Nafıa Veküeti Müatetadık mabmma t.evdi 
~eteri nan olunur. (1883) 7-3268 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden : 

Zonguldak'ta keşif bedeli 22778 lira 61 kuruştan ibaret 
yapılacak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı zarf uauliyle mü-
nakasaya konulmuştur. 18 ağustos 934 tarihine müsadif cu- • R• • d 
martesi günü Saat 14 te ihalesi icra kılmacağmdan taliple- Bursa Beledıye ıyasetin en 
rin bu baptaki proje vo ketif cetveJleriyle şartnameleri gör-
mek üzere Galata'da Çinili mntırn hanındaki tdarei Mer- Bir milyon parke taşı 8. 8. 934 tarihiiıden i~ bir AY. 
keziye'ye müracaattan. (4084) 7-2976 içinde pazarbkla alınacaktır. Vermek istiyenler §8J'tlan ..... 

mak için muhasebeye ve pazar veya çarpmba günleri _, 
------ ı ı de teminatlariyle belediye encümenine gelmeleri. (tt7D) Ankara ticaret ve sanayi 1~3 

odası riyasetinden: Develi Belediy 
ilamlı Mamı,. ticaret edan tarafındın deruhte edilip odamız ta· Dete& UaNll elektrik telİlab ı .....- IJ4 tarilaiadea itibana 

...,..._ ..,.,..,. ıia•rlecei ltir talehe için 1. ıfaatoa. 1934 tari- zo rüa middetle Ye bpah ıarf • Fı• 1 hı .,.. ~•fbır. hm.de :..- edil- -!! •• ı...b imb\Hma i..:rak edealenn" L-····-ı••• L. · 1.1.&-o1 11111C11..~--- kapalı • rf 
-· .... ......- tu u- --s 1 -Talipler •iiDa-• p.,.1• .__ umce ·• • 

olmalan lmeltiyle l qliJ 1934 cmuteai Pili saat -14- de tekrar luuu İllale sili em Zt.,.... ıa, ,..,tesisini ıaat 15 e kadu 
Wr llilaWı imtiham ılalaa icra edilecektir. Afaiıclaki ,.Uti laaiı o· De.eli l.eledi,e eaeillııı 1 wn1if Wuacaklardır. Ba aaatt• .... 
lulama •eaikalıriyle birlikte Anafartalar eadMaiMe lmaa zadeler teklif ..... .....,_ıl lir. 
hDDUD biriaci katında 11 aamarada odumza •iracutlan ilu ola • 2 _ T ....... ,...;e, ..,.._, p.rbwne •e fenni tarifaame ~ 
el...,. lan .._... lelrlif ••ıcelderi mebaliiin r 7 ,S •ankbt temiut 

Şerait: •'•ı+larm imle p.iillde• eni Denli belediyeıiae rÖINlemif w .. 1 - lise mezmaaa olmak "Tıcaret liseli dalu1dir.,, ~. 

2 - -..a ...,.n; S - lafa wlaleti celilelince tııdik edi!inir proje Ye telernatı .. 
S - Ailelilia •ddl YUiıilWa ...._ An.,m ..... .... ret1eıi ltt_.11, Aabra .,.. Denli belediyesinde ın vaat b ludaia4 

..................... , fula mallmat almak istiyenleriD •ezkir heletli.relen -ncu1 alfiıı'!:~ 
4 - ilimi W ........... , 7-32U -1eri .._ ilu olaaar. (1151) 7-3J,K~~~!f.il 

1 



SAYIFA 8 

Paris~ten gelen bir sanatkar 
Terzi zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se

neler Paris'te yüksek terzilikte yetiştirtmekle sanatlarını 
bir daha yükseltmişlerdir. 

Bankalar carlrlf'c:; Tel: 3141 

Ankara yüksek ziraat 
enstitüsü rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 37 kalem kun 
dura levazımı pazarlıkla alınacağından talipler yüzde 7 tS 
teminatlariyle ihale g-ünü olan 13 ağustos 934 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat 15 te Enstitü idare ve ihale komis -
yonuna şartnamesini görmek için de Enstitü muhasebesine 
mi1r~caMl;:ın. (1835) 7-3132 

Bahkesir Vilayeti 
Encümeni daimisinden: 

Balıkesir · Bandırma yolunun 92 - 98+580 kilometreleri 
arasındaki k:sınrn kesifnamesi mucibince tamiratı esasiyesi 
16 ağ'usto~ 934 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf usulivle ihale edilmek üzere vinni gün mUddet
le mümıkasava vazedilmiştir. Tamiratı mebhusenin bedeli 
kesf~ Q974 lira 46 kuruştur. Talip olanların muha.ebei umu
miye kanu!l•ma tevfikan muktazi başmühendislikçe musad
ctak livakati fennive ve ehliyet vesikasmı ve ticaret vesikası
nı VP vilzde vedi hucuk nisbetinde teminatı muvakkate mak
buz veva mektunlarmr usulü dairesinde ve vakti muayye
nimlP "Reıhkesir'rle encümeni vilayete tevdi etmeleri ve şe
raiti öö-renmek istiyen1erin daha evel vilayet nafıa dairesi
ne ve encümeni vih:ıvete müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1708) 7--3081 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğin en: 

Meslek Muallim ve İnşaat Usta Mektebinde aşağıda cins 
ve miktarı yazılı doğrama kapı ve pençereler açık münakasa 
suretiyle vaptırılacaktır. Bu i~e ginnek istiyenlerin o/o 7,5 te
minatlariyle 16 ağustos 1934 tarihinde saat 15 te mektepler 
komisvonuna, şartnameyi ve resimleri görmek istiyenlerin 
de im:aat usta mektebi müdürlüğüne müracaatları. (1656) 

19 Adet tek kanatlı kasalı pençere 
8 ,, Çift ,, sürgülü pcnçere 
5 ,, tek ,, Kapı kasaları 
1 ,, ,, ,, Kapı 
2 ,, ., ,, Kapı 
4 ,, Hala kapısı 
2 .. Dıs kam. 7-2900 -----

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mıntaka sanat mektebi için bu sene vilayetimiz 

namma müsabaka ile leyli meccani (13) talebe alınacaktır. 
Taliplerin bugünden itibaren 18 ağustos 1934 cumartesi 

günü saat 17 ye kadar asağrda yazılı vesaikle birlikte bir is
tida ile vilayetimize müracaat edeceklerdir. 

Müsabaka imtihanı 20 ağustos 1934 pazartesi günü sabah 
saat 9 da icra edileceğinden vakti muayyende ispatı vücut 
edilmesi lazımdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
kaybolmus olur. 

1 - Nüfus tezkeresi (talebenin ya~ı 13 ten küçük 17 den 
büyük olmıvacakttr.) 

2 - İlk mektep ~ehadetnamesinin aslı 
3 - Ası sehadetnamesi 
4 - 3 kıta kartonsuz fotoğ-raf... (1889) 7-3209 

Harita Umum Müdürlüğünden 
1 - Harita Umum Müdürlüğü matbaası için su keçe ve 

fanilasının pazarlığı 8. 9. 934 cumartesi günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzere 

her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktnide temi
natladyle Cebeci'de Harita Umum Müdürlü<Yü Satmalma 
Komisvonuna gelmeleri. (1910) b 7-3245 

lstanbul: Posta Telgraf ve 
Telefon. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 
Yeşiköy ile Yeşitköy telsiz istasiyonu arasına konulmak 

üzere 3900 metre elektrik kablosu kapalı zarf usulü ile mü
nkasaya vazolunmuştur. Taliplerin 12 eylfıl 934 çarşamba 
günü öğleden sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. mer
kezi fü~üncü katta mühayaa komisyonuna müracaatla şart -
namedeki tarifat dahilinde ihzar etmiş oldukları tekliflerini 
mübeyyin ve teminatı muvakkatlerini muhtevi kapalı zarf· 
Jannın elden komsvona tevdi eylemeleri ve şartnameyi her 
J!ilrı ~l::ıhilPc-Pkleri ilan olunur. (3780) 7-2702 

Edirne Belediye 
Riyasetinden : 

20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka
nları Su Branşmanlanna muayyen müddet zarfında talip zu
hur etmediğinden münakasası feshedilerek malfım şerait 
dairesinde pazarlık suretiyle yaptırılmasına karar verilmiş 
ve pazarlık gününde 25-8-934 tarihine müsadif cumartesi 
günü tayin edilmiş olduğundan taliplerin o gün saat 16 da 
Belediye encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(4576) 7-3297 

HAKiMiYETi MiLLİYE. 

I} mar Müdürlüğünden : 
Bankalar caddesinde kadastronun 300 numaralı adasın

cla Emlak Bankasına ait 2,3,4 numaralı parseller ile 294 nu
maralı adada Hüseyin efendiye ait 2 parselin 8 m 2 ve Halit 
Efendiye ait 3 numaralı parselin 13 m 2

, 159 numaralı adada 
hazineye ait 2 numaralı parselin 18 m 2

, 151 numaralı ada
nın Emin Bey ve his~.!darlarına ait 2 numaralı parselin 38 
m:.: ve İymara ait 325 m 2 yol İmarın 1756 numaralı planına 
göre 852 adanın 2 numaralı Emlak Bankasına ait parseliyle 
şuyulanmış olduğundan 2289 numaralı kanun mucibince 
alakalılar tarafından şuyularmm altı ay zarfında izale edil-
mesi ilan olunur. (1813) 7-3088 

Harita Umum Müdürlüğüı1den 
1 -- Harita postaları için (20) adet deklinetuvarm pa

zarlığı 6. 9. 934 perşembe günü saat (10) dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere 

her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerni de vaktinde temi
natlariyle Cebecitde Harita Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. (1909) 7-3246 

Çay Belediye Riyasetinden: 
1 - Bol vadin kazasına merbut Çap nahiyesinin Nafıa 

Vekaleti Celilesi tarafından musaddak projesi mucibince 
16662 lira bedeli keşifli hidro elektrik tesisatının yaprlma
sı 20 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmu§
tur. 

2 - Gümrük ve muamele vergisi belediyeye aittir. 
3 - Tediye seraiti = 

Bedeli ihalenin %30 u banka teminatr mukabilinde mu
kavele imzasını müteakip derhal <J~30 u bilcümle malzeme
nin Cav nahiyesine vürudunda ve mütebaki o/c-.40 ı tesisatın 
ikmali ile kabulü muvakkatte verilecektir. 

4 - Proje ve evrakı müteferriasmı Çay Belediyesinden 
ve yahut İstanbut'da Taksim'de İstiklal apartmanında elek 
trik mühendisi Hasan Halet Beyden bedel mukabilinde a
labilirler. 

5 - Talip olanlar 15 Ağ"ustos Sah günü saat üçte nüna
kasa ve ihale kanununun mevaddı mahsusasma tevfikan 
Cay Nahiyesi Belediye Encümenine müracaat etmeleri ilan 
ol1mur. (1931) 7-3254 

Bira içkilerin en sıbbisidirl 
Hal buuda herkesin düşüncesi sıhhatli olmak ve bu 11hhati muhafa

za etmektir. Bunun için sıhhi gıda ve sıhhi içki limnclır. 

Meıhw Puteur'iin katfiyatiyle B 1 R A M A Y A L A R 1 ea 
enni bir surette ihzu edilmekte, temia ve uzun müddet mahaf ua olıın· 
aktı H bu suretle bira en sıhhi bir içici olmuı bulunmaktadD'. Bira sana· 

ü ba suretle fevlı:alade terakki etmiı olup bilha11a bira iki saat bir kay
ımı neticesinde elde edilen mayiin tabammürii ile riicude geldiiinden ve 
çı •e fiıelere dolduruluncaya kadar M fenni ve sıhhi terıit dahilinde 

bulunduiundan biranm en sıhhi bir içki olduiunu bütün alem tasdik 
eylemiı bulunmaktadır. Binaenaleyh 

:ieryerde 

B o m o n t i b i r a ·S ı 
isteyiniz. 

Himayeietfal Cemiyeti Umumi 
Merkezi Reisliğinden: 

Cemiyetimiz umumi merkezi ile müessesatmın ihtiyacı 
olan (300) ton alman teshin koku ile (150) bin kilo kesilmis 
kuru mese odunu kapalı zarf usuliyle münakasaya konul: 
muştur. İhalesi 27 ağustos pazartesi günü saat 14 de yapıla
cakt1r. Şartnameler umumi merkez muhasebesinden tedarik 
edilebilir. 7-3285 

Hava yolları Devlet 
işletme idaresinden: 

Hava yolları otomobilleri için şartnamesi mucibince 6 
ton benzin ve 300 kilo yağ pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
teminatlariyle birlikte 25 ağustos 934 cumartesi günü 14 de 
Ankara'da tayyare meydanında hava yollan satın alma ko-
misyonuna müracaatları. (193) 7--3267 

P.T.T. Başmüdürlüğünden 
Ankara telefon hatları ihtiyacı için iki mecralı 1000 adet 

beton blokun imali 27 - 8 - 934 tarihinde saat 15 de ihale edil
mek üezre 8 - 8 • 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddet
le aleni münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin şeraiti anla -
mak üzere P. T. T. Başmüdürlük kalemine müracaatları. 

(1963) 7-3273 

Kulüp 

12 AGUSTOS 1934 PAZAR 

Jandarma Umum 
kumandanlığından: 

Yenişehirdeki ]. U. K. hk dairesinin mefruşatı kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Eksiltmesi eylfılün birinci 
cumartesi günü saat on beşte J. U. K. lığında yapılacaktır. 
Taliplerin plan ve resimleri almak üzere J. U. K. hk levazım 
müdürlüğüne müracaatları. (1940) • 7-3272 

~ Doktor Hilmi İsmail ~- -~ 
J. 
~ 

J.~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 
~~ Hastalarını her gün öğleden sonra Cocuk Sarayı caddesinde 
J.~ Abidin Bey apartrmanında kabul eder. Telefon: 3506 

Sıhhat ve içtimai muavente 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğünden 

İstanbul ve Çanankkale merkezleriyle Urla ve Tuzla ta· 
haffuz hanelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden 
kömürü şartnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle münakasa 
ya konulmuştu. Münakasası 1 - 9 - 934 taihine müsadif cu • 
martesi günü saat 14 de Galata' da kara Mustafapaşa soka .. 
ğında İstanbul limanr sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil 
komisyonda yapılacağından istiyenlerin Ankara'da hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü Ayniyat muhasibi me • 
sullüğüne veya mezkur merkez baştabipliğine müracaatlarr. 

(1886) 7-3270 

Urfa Belediye Riyasetindeoı 
Tutarı 19866 lira 82 kuruştan ibaret olan Belediyemizin 

sinema ve müştemilatının noksan kalan inşaatı kapalı zarf 
usuliyle 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip· 
lerin ~o 7t5 muvakkat teminatlariyle inşaatın mesuliyetin[ 
deruhte edecek bir mühendisin teahhüt vesikasını hamilen 
ihale günü olan 25-8.934 cumartesi günü saat 14 te belediye 
enciimenine göndermeleri ve daha fazla malfımat almak isti
yenlerin belediyeye müracaatları ilan olunur. (1968) 

Ankara Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebiınizin eyllıl mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
1-9-934 tarihinden iytibaren başlanacak ve 20-9-934 tarihin· 
de nihayet verilecek 1 - 10 - 934 tarihinde tedrisata başlana• 
caktır. 

Tedrisata başlama tarihi olan 1 - 10 - 934 tarihinden bif 
hafta evel mektebimiz talebesinin mektepte bulunmalarr 
ilan olunur. (1947) 7-3281 

Ankara Erkek Lisesi 
müdürlüğünden: 

1 - Birinci ve ikinci devre mezuniyet imtihanlarına 1 eyoı 
hil cumartesi günü başlanacaktır. İmtihan programı mek• 
tepten öğrenilebilir. 

2 - Sınıf geçme imtihanları 22 eyllılde başhyacaktır. 
3 - 20 ağustostan 1 eylUl tarihine kadar eski talebenin 

kayıtları yenilenecek ve yeniden talebe kabul edilecektir. 
Bu müddet zarf mda eski talebenin velileri ile birlikte mek~ 
tebe gelmesi lazımdır. Ağustos nihayetine kadar müracaaf 
etmiyenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. 

4 - Mezuniyet imtihanına iştirak edecek talebenin 23 
ağustos tarihinde birer fotoğrafla müracaat ederek imtiha• 
na girme vesikalarım alması lazımdır. (1977) 7-3301 

İzmir Memleket hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

lzmir Memleket ve Eırefpa,a hastahaneleriyle Sanatlar mektebiaia 
bir senelik ihtiyacı olan 46360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğiıi 
münakasasında talip zuhur etmediğinden 6.8.1934 tarihinden itibareJJ 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle yeniden münakasaya konmuıtur. 
Taliplerin ıeraiti öğrenmek isti yenler Ankara Sıhhiye müdüriyetine mii• 
racaatları ve münakasa kanununun 1 O ve 11 inci maddelerine göre zarf• 
ların ihzarı ve hini ihale olan 26.8.1934 tarihine müsadif pazar gİİlliİ 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir encümeni daimi vilayete müracaatları. 

(3250) 7-3291 

Kütahya Vilayetinden: 
8-8-934 tarihinde ihalesi mukarrer vilayet matbaası kağıC 

ve sair Ievazımma vaki olan teklif fahiş görülmüş olduğun" 
dan (1032) lira muhammen bedelli me.zkur kağıt ve levazıJ11 
29-8-934 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere yeni
den açık indirmiye konulmuştur. Talip olanların mezkOt 
günde teminatlariyle vilayet daimi encümenine müracaat"" 
larr ilan olunur. (1967) 7-3295 

Sinemasında 
BUGÜN JKI FiLiM 

Müteahhit ve İnşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
l - KE TDINIAŞKA HASREDEN KAHiN 2 - NAGANA 

Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
caat. Telefon: 3272 

Bu gece 

KENDiNi A.ŞKA HASREDEN KADIN 

Yeni Sinema: Tamirat münasebetile kapalıdır. 


