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• 
lktısat programı tatbikatı i erliyor . 
Başvekil Hz. dün İzmitte kiğıt ve Paşabahçede cam 
ve şişe fabrikalarının temellerini bizzat attılar. 
" .•. Bütün yüksek işlerde daima kılavuzumuz olan büyük reisimiz, Reisicümhur 
Hazretlerinin yüksek adını hep beraber hür :netle analım ... ,, 

" •• !Uemlekeıte sanayi müesseseleri kurmak lmswıunda milli miiesseselerin sermaye koymaları rok 
Faydalı bir lwrekettir .••• Hükıimet bu fcmUye.tlere daima mii:,aheret (•<lı•t•ektir •.•• ~ f. met Paşa 

İzmit, 14 - Sabah saat 7 de lzmıt 
muhiti tamamiyle harekete geçmişti. Şe· 
bir baştan başa bayraklarla donanmış, kr. 
dm. erkek, çoluk çocuk bütün şehir halkı 
sokaklara dökülmüştü. İzmit kağıt fab:ı 
kasının temel atma merasiminde buluna -
cak olan Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 
ve İktısat Vekili Celal Bey bugün saat 
10 da İzmit'e geleceklerdi. 

İzmit Belediye Reisi Kemal Bey, şehir 
namına İsmet Paşa Hazretlerine ve İktısat 
Vekili Beye temelatma merasiminde bulun 
malanndan dolayı teşekkür etti. Ve bü • 
yük kuruculara şehrin ebedi minnet ve 
şükranlannı arzetti. Bundan sonra Koca • 
eli mebusu Sırrı Bey aşağıdaki nutku söy
ledi: 

İlk söz alan Kocaeli mebusu Sırrı Bey 
bir nutuk söylemiştir (bu nutuk ikinci sa • 
yıfamrzdadır). Sırrı Beyden sonra Esat 
Bey kısa bir hitabede bulunmuş ve müte • 
akiben İsmet Paşa Hazretleri atideki nu • 

İzmit üssübahri kumandanlığında bü 
yük bir faaliyet var. Paşa Hazretlerinin 
ve maiyetlerinin çıkacağı iskele burası 

olması dolayısiyle saat 9 da Başvekil 
II :ız. lt' rin i ·:tikbal edece heyet ve tuklarını iyrat buyurmuşlardır. 
şehrin ileri gelenleri üssübabri kuman-
danlığı meydanında toplanmışlardı. Mey I smet Ptışa' nm rıu tku. 
danda piyade, bahriye ve poli .. müfreze · _ Arkadaşlarım, 
leri ahzi mevki etmişlerdi. Saat 9,15 te 

Bugün mühim bir fabrikanın te
Ertuğrul yatı göründü ve 9,5 ta yat ku • 
ll!lladanlık önünde demirledi. mel taşını koyacağız. Bu münase • 

İzmit valisi Eşref Bey ve İzmit üssü - betle lktısat Vekili Mahmut Celal 
bahrt kumandanı Mehmet Ali Paşa, Baş· Beyle beraber bize gösterilen iyi ve 
vekil Hazretlerini İktısat Vekili Celal Bey muhabbetli kabule teşekkür ederiz. 
ve refakatlerindeki zevatı karşılamak üze- Temeli at 1 k l f b 'k 'kt 
re motörle yata gittiler. .. 1 aca 0 an a rı a, ı ı • 

Saat ıo da Başvekil Paşa Hazretleri, sadı ~nyatımızm mühim bir mües • 
llrtısat Vekili Cem Bey, Sumer Bank sesesı olacaktır. 
müdürü Nurullah Esat Bey Giresun mebu Bu fabrika Büyük Millet Mecli
su Hakkı Tarık Bey, İzmit mebusu Beyler si aanayi programının bir uzvu dur. 
ve diğer zevat kumandanlık iskelesine çık- Takriben iki milyon liralık bir ser-
tılar. Ba§vekil Hazretleri kendisini iskele- • 1 k 1 ·· 13 000 
d 

. . . mayeyı a aca o an muessese 
en karşıhyan zevata ve zabıtana ıltıfat • .. ' 

ettiler. Bilahare resmi selamı ifa eden as - metre mıkabı kereste, 15,000 ton 

İsmet Pş. Hereke 
faprikalarını 
tetkik etti 

Hercke, 14 (A.A.) - Saat 12,40 da 
Hereke'ye muvasalat edildi. Paşa Hazret -

leri, Celal Bel' ve refakatlerindeki zevat 

motörle Hereke iskelesine çıktılar. Burada 

da aynı coşkun tezahüratla karşılandılar. 
Başvekil Paşa !-lazretlcri, ve lktısat Vekili 

Bey Hereke fabrikalarını büyük bir dik. 
katle gezdiler, ve fabrika müdürlerinin 

İyzahatını en derin noktasına kadar dik -
katle dinlediler. Hereke fabrik<.sının ku. 

mnşlan ile sair fabrikaların kumaşları ve 

Avrupa kumaşları arasındaki farklar hak

kınd uzun bir müıahabe yaptılar. Fabrika· 

nı- ihtiyacı, amele yevmiyeleri ve amele· 
nin ihtiyaçlariyle çok ya.kından alakadar ol 

dular. Tarihi bir kıymeti haiz bulunan de

niz kıyısındaki ufak köşkte bir müddet is 

tirahat buyurduktan sonra 13,40 da lzmit 
valisi ve belediye reisi Beylere ve Hereke 
fabrikası müdür ve memurinine veda ede • 
rek yata avdet buyurdular. Ve 13,50 de 
Hereke'den hareket edildi. 

(Sonrı 2. inci sayıf aJa) 
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Milli Müdafaa 
Vekili İzmir'de 

İzmir, 14 (A.A.) - Şehrimizde bulu. 
nan Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey dün 

refakatindeki kumandan Paşalarla birlikte 

Kadifekalesindeki tayyare ıehitliğini ziya
ret etmit ve bir çelenk koyınuıtur. Şehitle
rimize hürmeten askeri bir kıta taraf mdan 

merasim yapılmı~. bu münasebetle Vekil 

Bey bir hitabede bulunmuştur. 
kert müfrezelerin önünden geçerek halkın kömür sarfedecek ve senede mem • 
to~n ve candan tezahuratı arasında ken leketin ihtiyacı olan muhtelif cins 
dilfl"inc tahsis edilen otomobile binerek kağıt ve kartonun mühim bir kısmı
b~ sene sonra genç Türkiye Cümhuriyeti m verecektir. Görülüyor ki fabrika, 

~----------------·~.-.-----------------

ııın k5i:rıt ihtiyacmı temin edecek olan fab l 1 k • 'h · • 
rikanrn temel atma merasimi için iskeleden ya mz meme etm 1 tıyacmı temın 
hareket ettiler. Bütün İzmit şehri, yollar. etmekle kalmıyacak, muhtelif çeşit 
da kıymetti Basvekilini coşkun tezahurat- ham maddelerimizi kıymetlendir • 
la, kalpten gelen bir sevgi ile alkışlıyorlar- meğe de yarıyacaktır. 
dı. Şu haJde İzmit kağıt fabrikası 

Şehirden 15 dakiykalık bir mesafede iktısadi açılışında iyi esaslardan bi
o~ r.abrikn.nm ~u~ulacağı ~eydana ~e~ • ri olarak sayılacaktır. Fabrika bir 
dikterınde bıraz ıstırahat ettıler. Bu ıstı· d I 
ah . . seneye varma an açı mış olacaktır 

r at esnasında fabrıkanrn ne şekılde yapı · 
lacağı hakkmd; mühendis Mehmet Ali Bir fabrika iyi şartlarla kurulduktan 
l3eyden planlar üzerinde mufassal iyzahat sonra da asıl dirayetini işletmesinde 
aldılar. gösterir. Birçok ahvalde fabrikanın 

Vikillerimiz Elaziz 
den ayrıldılar 

Elaziz, 14 (A.A.) - Nafıa ve 
~aliye Vekilleri birinci umumi mü-
ettİf, Kolordu ve Fırka Kumandan 
ları ve Elaziz Valisiyle birlikte dü~ı 

0 tOlnobillerle Eı·gani Madeni'ne ha
:re1<et etmişler, yolda Ergani demir • 
tuclu inşaatım, tunel ve köprüleri tet 

ve teftiş eylemişlerdir. 
l Velcillerimiz Ergani' de fabrika · 
arı gezerek geceyi orada geçirmişler 
\re bugün Elaziz' e dönmüsler ve sa
İt 22 de Malatya'ya hareket etmiş • 
Vrd~r. Vakıt geç olmasına rağmen 
b-~~llerimiz El aziz' den ayrılırken 

Utun Elaziz halkı tarafmdan hara
~~li ve samimi tezahuratla teşyi edil 

ışlerdir. 

İÇ SAYIFALARIMIZDA 

~.a~ siyasi, bacalar şimdi Türkiye'de 
tütüyor: Burhan Asaf - İstanbul 
~~ktub~, Boğaziçi. v~ Adalar: F. N. -c": .deyıp geçmeyınız: Diş doktoru 
b vıt Kurtoğlu - Memleket ve ya • 

8
'
1<ll postaları - Türkofis'in günlük 

&ec-v· • 1- ısa - İstanbul sayfiyeleri, Ada • 
: Ya~ar Nabi. 

işletilmesi kurulmasından daha zor
dur. 

lzmit'te kağıt fabriknsımn ku . 
rulması ,ileri bir irfanı, cümhuriyet 
inkılaplarına hususi bir bağlılığı o
lan İzmit için iyi bir tesadüftür. 
Fabrikanın bir samimiyet muhitin • 
de bulunması, müesseseve alaka ve 
yardım gösterileceğine delildir. Ken 
disini seven, kıvmetini anlıyan ileri 
bir muhitte v~:rleşmesi fabrika için 
de ivi bir talidir. 

Arkadaşlar, 

Bütün yüksek işlerde daima kı · 
lavuzumuz olan Büyük Reisimiz, Re
isicümhur Hazrrtlerinin yüksek adı· 
m hPp beraber hürmetle analım. 

Şimdi bu yeni cümhuriyet eseri • 
nin temel taşım kovmağa gideceğiz. 
Hatiplerin söyledikleri muhabbet 
sözlerine ve İzmitlilere viir,.kten te
şeklcürlerimizi takdim ~deriz.,, 

Paşa Hz. siirekli alkışlarln nu 
tuklarını bitirdikten sonra bizzat 
ilk temel taşım kendi elleriyle koy
dular. Paşa Hazretlerinin bu hare • 
kelini, lktısat Vekili Bey tekrar etti. 

Merasime burada nihayet verilerek oto
mobillerle Ertugrul yatma avdet edildi. 
A vdctte yollar aynı kalabalığı muhafaza e
diyor ve aynı tezahürat devam ediyordu. 
Yat 11,40 da lzmit'ten hareket etti. İzmit 
valisi, belediye reisi Beyler Pata Hazret • 
lerine Hereke'ye kadar refakat ettiler 

• 
lrlanda müstakil yaşayabilmek için 
güçluklere katlanmağa mecburdur. 

lrlantla müstakil d~vltti rtisi M. Dövaltra 

Kork, -İrlanda- 14 (A.A.) -
Deyli Telgraf muhabirinden: Zabı
ta kuvvetleri, vergi borçlarım öde -
miyen çiftçilerden müsadere edil • 

miş mevaşinin satışına mümanaat 
eden köylülerin üzerine ateş açma
ğa mecbur kalmıştır. 

Neticede 1 kişi ölmüt., 37 kişi de 
yaralanmıştır. 

Hadise, bu gibi .mtizayedelerin 
ekseriya yapılmakta olduğu bir av
luda cereyan etmiştir. Burada 5.000 
çiftçi toplanmış bulunuyor ve 300 
zabıta memuru da inti1amı muha -
faza ediyordu. Birdenbire içinde 15 
kişi bulunan ve bütün hızı ile gelen 
bir kamyon, kapalı duran kapıyı 
zorlıyarak İçeriye girmiştir. Bunun 
üzerine zabıta derhal ateş açmış ve 
sekiz kişiyi vurınuştur. Paniğe tutu • 
lan halk, kapılara doğru koşmuşsa 
da, zabıtanın mümanaatı ile karşı • 
laşmı,tır. Bir askeri müfrezenin gel
mesiyle sükunet ancak iade oluna • 
bilmiştir. 

Vaziyeti ciddiyetle telakki eden 
İrlanda hükômeti, icap eden yerler
de zabıta kuvvetlerini takviye ettir
mektedir. 

~~--------........................ __________ _ 
Avusturqa'da 
isyan korkusu, 
tevkif /er. idamlar 

Viyana, 14 (A.A.) - Deyli Te. 
legraf muhabirinden: Nazi'lerin ye
ni bir suikast teşebbüsü keşfoluna -
rak, zabıta memurlarından 260 kişi 
tevkif edilmiştir. 

A '\'Usturya ihtilalinin km·banları. 
Viyana, 14 (A.A.) - M. Doltus'un ölü 

mü ile neticelenen hükumet darbesine iıti· 
rak ettikleri anlaşılan 4 zabıta memuru, di-

(Sona 3. inci sayıfaJa) 

Gandi yıllık 
orucunu bozdu 

Vardha, • Hin -

distan - 14 (A. A.) 
- Gandi, bu sa· 

hah orucunu boz • 

muş ve soda ile 
baldan mürekkep 

bir şerbet içmittir. 
Bu defaki orucunu 
da iyi neticelendir· 
mit olmasından do 
layı kendisine bir • _ 
çok tebrik telgraf • 
lan gönderilmiftir. Candi 
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Devlet şefliği 
e e eA 

!D 

ıçın reyıam. 
Berlin, 14 (A.A.) - 19 Ağuato~ 

reyiam mücadelesi dün gece saat 
20,30 da M. Göbels'in radyoda söyle( 
diği büyük bir nutuk ile açılmıthr · 
Bu nutuk Almanya'nın her tarafın -
da nefrolunmuftur. Diğer taraftan 
M. Göring Münih'te, M. Frick Ko • 
lonya'da ve M. Hess Breslau'da bi. 
rer nutuk söylemişlerdir. 

Gazeteler uzun makaleler neıre
derek alman milletini, devlet reisi 
ve b~vekil salahiyetlerinin M. Hit
ler'in ş~hsında birleştirilmiş olma11 .. 

nı tasvıbe davet etmektedirler. 

Dahiliye Nazırı M. Hitlerin 
niçin devlet şefliğine gele

ceğini anlatıyor. 
Kolonya, 14 (A. 

A.) - Alman Da. 
biliye Nazırı M. 

Frick, bir nutuk 
iyrat ederek hükü
mctin Almanya' da 
Mareşal Hinden • 
burg'a halef olabi
lecek hiç kimse ol
madığından bir an 
bile şüphe etmemİf 
olduğunu söylemiş 
ve demiştir ki: M. Frik. 

"- Şu halde hesaba katılacak yegane 
adamın yeni Almanya'yı yaratan ve onun 
§efi olan zatın Hindenburg'un kendisini 
davet etmiş olduğu mevkide kalması icap 
ediyordu. 

Binaenaleyh yegane hnl sureti, devlet 
reisliği ile hükumet reisliğinin Hitler'in 
kuvvetli elinde birleşmesi idi. 

Almanya'ya düşman ecnebi matbunh 
ile alman muhacirlerinin çıkarmakta oldu
ğu gazeteler, avazeleri çıldığı kadnr ba • 
ğırdılar, kanunu esasinin ihtar edilmiş ol -
masından bahsettiler. Bu haller gösteriyo• 
ki bu gazeteler, yeni alman kanunu esasi -
sini bilmiyorlar. 

Rayıştag tarnfından 30 kanunusani 934 
tarihinde ittifak ile kabul cdilmi§ olan bu 
kanun, hükumetin yeni bir kanunu esast 
vücude getirebileceğini natrk bulunmakta
dır. Başvekile devlet reisliği vazifesini tah
mil eden l ağustos 1934 kanunu, Alman -
ya'nın ıslahına doğru atılmış büyük bir 
a~ım~ır. ~lmanya idaresindeki •ahdet, 
~ımdı takvıye edilmİ§ bulunuyor.,, 

.Marc~al ~1akcnzt·n ·in hcyanatr. 
Berlin, 14 (A.A.) - Ceneral Felt Ma 

reşal Makenzen, Deutsche Altgemcio• 
(Sona Z. inci sayı( ada) 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 15 ACUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 

İkhsat programı tatbikab ilerliyor DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 
burnunun istilzam ettiği asri ve medeni 

Başvekilimiz ~sıan .. tamamıa~ş~ır: 1:aıu ~i~.asimi_- HİRLr~tK DEVLETLER'DE. 
zın ne guzel tecellısıdır kı lnönundekı ~ Devlet şefliği TtJRLll HABERLER 

cam ve şişe f abri muzaffer kumandanın şahsında Lozan'da 
muvaffak olmuş devlet adamının yüksek 

kasının t emel at s"!c.iy~l~ri.ni ~örüyoruz. Ve ne güzel bir 
tecellısıdır kı Lozan'da muvaffak olmuş • • de devlet adamının güzide seciyelerinde ma merasımın lnönündeki muzaffer kumandanın kahra 

(Baıı 1. irıci sayıfada) 
fıtanbul 14 (A.A.) - Başvekil 

lımet Pt· Hz. ve lktısat Vekili Ce • 
lal Bey bugün saat 16,40 da Ertuğ
rul yatı ile Paşabahçe önlerine mu
vasalat buyurdular. Paşa Hazretle -
rini karşılama va gelen İstanbul va
lisi Muhittin Bey, Kılıç Ali Bey, lş 
Bankası Müdürü Umumisi Muam -
mer Beyler yata girdiler. Başvekil 
Pş. Hz., lktısat Vekili Bey ve refa -
katlerindeki 7evat saat 16,50 de hu
susi motörle Paşabahçe iskelesine 
cıktılar. İskelede toplanan müthiş 
b"r k J~balık çok kıvmetli Başvekil
lerini bütün kalpleriyle, çılgınca al· 
kışlıyorlardı. Paşa Hz. daimi tebes -
sümü ile vapılan bu tezahürata mu -
kabele ediyordu. 

Büyük bir kalabalıkla cam f ah · 
rikasmın kurulacağı yere gidildi. 
Paşa Hz. İş bankası iştirakler mü -
dürü Hamit Beyin fabrika hakkında 
verdiği iy.zahatı hüyük bir alaka ve 
dikkatle tlinlediler. Ve asağıdaki 
sc !eri ile Is bankasının bu kıvmetli 
teşebbüsünü tebrik ve takdir buyur
dular: 

"- Bu cam ve §iıe f abrikasım 
yapmayı milli müessesemiz. olan lı 
bankası deruhte etmif bulunuyor. 
Memlekette birkaç defa bu şekilde 
leş~bbüsler olmussa da muhtelif se
beplerden dolayı bu teşebbüsler hep 
menli surette netiycelenmiştir. 

Şimdiye kadar tutlıığu işlerde i
yi hesap ve doğru yolda çok düşün
dükten sonra azim ve istikametle 
yüriimekte ivi misaller vermİ§ olan 
lı bankası bu işi de müspet ıekilde 
yürütecektir. Buna kuvvetle itimat 
ediyorum. Memlekette aana:vi mü -
esseseleri kurmak hususunda milli 
müesseselerin sermave komaları cok 
laydalı bir harekettir. Milli banka
ların I '.,rika vücuda getirmeye ça
lı-ımaları çok hayırlı hir laaliyPttİr. 
Bu vaziyet biz.im için de tesvik ve 

ter11ibi mucip bir haldir. Hükumet 
bu faaliyeılere daima müzaharet e
decektir. Cam fabrikasının müteseb
bisi olan iş bankaBtna muvallakiyet 
temenni ve bu yolda çalışanları teb
rik P-derim.,, 

Bilahare Pş. Hz. fabrikanın te -
mellerinin kazıldı~ı mahalle geldi -
ler ve bizzat ilk taşı koydular. Ve 
bu suretle merasim~ nihavet verildi. 

Başvekil Pasa 1.7.. ve lktısat Ve
kili Bevefendi kend;lerini Zongul -
daöa götiirm,.k için Paşabahçesi ön
lerine stelen Gülcemal vapuruna bin
mek üzere saat 17 ,30 da Paşabah • 
cc~ini terkettiler. 

Kocaeli hf cbusu Sırrı B. in nutku. 
- Yurdaşlanm. 

Taayyttn ~iş hakikattir ki, iktısadi 

esaret, siyasi esaret kadar bir milleti ben -
tiğinden mahrum edCT. tktısaoi esaretten 
kurtulmakta ecnebiye muhtaç olmamak, 
kendi ihtiyacını kendisi temin etmek, pa
rasını mümkün olduğu kadar memlekette 
bırakmakla olur. 
Osmanlı imparatorluğunun iktısadi esa· 

retten kurtulamamasına sebep bunları 
ynn:ımaması idi. Ve bunun içindir ki yur
dunun ve benliğinin tam manasiyle sahibi, 
hakimi olmak azmiyle ve bin fedakar. 
]ıkla vücut bulao Türkiye Cümhuriyetinin 
her ;eyden evvel yaşamak, yaşıyabil -
mek hakkının menşeini teşkil eden istik -
lali temin etmeğe çalışması kadar tabii bir 
hareket olamazdı. Siyasi esaretten kurtu -
luş müjdesini İnönü zaferiyle almış idik. 
Lozan'daki muvaffakiyetle de ikt1sadi esa
retten kurtuluş beşaretini aldık. 

Her sözü gibi dahiyane olan Büyük 
Gazi'nin dediği gibi İnônünde milletin 
makus taliini yenen ve milleti siyasi esa
retten kurtaran muzaffer kumandanla ye 
di asırdanberi tiirk boynunda esaret zin -
ciri şeklinde sanlı olan kapitülasyonları 
kırarak Türkiye'ye asri bir millet ve hü 
kfımet mahiyetini kazandıran rolünde 
muvaffak olan büyük devlet adamı ola . 
rak Lozan'da karşılaştık. Lozan'ın ölmez 
kahramanı yaptığı yüksek hizmetleriyle 
fnönünün muzaffer kumandanının kur· 
tardığı yurdun yaşrumsı için devlet mef 

manca faziletlerini buluyoruz. 
İşte bu gördüğünüz eserler hep Lo

zan'ın mütemmim neticeleridir. Bu fahri 
kaları kurdukça makinelerin her devrin -

dP Lozan'm zafer nağmelerini duyuyo · 
rız. 

Bizim bir fabrika yapmakhğımız baş -
ka milletlerin fabrika yapmalarındaki 

rnuvaffakiyete benzemez. Bizim her kur
duğumuz fabrika iktxsat sahasında da is· 
~tı rüşt ettiğimizin canlı delilidir. Bu 
muvaffakiyetlerin kıymetini ancak hariç
t eki akisleriyle ölçebiliriz. Bunlardan 
cok memnun olan dostlarımız vardır. 
Hatta bizi daha fazla teşci ederler. Fakat 
;)te tarafta terakldyatımızı cekcmivenler 
mesaımızı istirkap edenler, aldığımız 

semeratx gözlerine iğne gibi batanlar var
dır. Bunlar bizi bu ~aiden men icin 
'1:ıtta beynelmilel karar ittihazına bile 
raJısmışlardır. Bu kararlar bu fabrikala
rın kıvmetlerini ve ehemmiyctlerini an -
l~tır. Bunları tetkik ettikten eonra ne 
~üvük yol üzerinde yürüdüğümüz teza· 
'tür eder. BuP.ün İzmit ve mülhakatı 
~halisi ki milli davanın hainler cephesine 
karşı siperlik ve müdafaa hattını teşkil 
•tmislerdir. Memleketin, milletin ve 
rnillivetin halas ve bakası ümidini ancak 
'"ıilvük müncinin etrafında f!Öriirler. Her 
cıözlerini bir §.yet gibi muta bildiler. Bek 
t(dikleri saadet ve refah günlerini idra 
~e basladıklarından clolavı hnkiki bııv
ram vapmaktadırlar. Onlar dedelerinden 
.\kcakoca'nın Karamürsel'in fahirle dolu 
"ıatıralarmı tev.arüs ettiler. Onlar da 
"Ocuklarına f smet Pasanın ve onun izin
-le viirüyebilmek meziyetini ~österen Ce
lal Bevin yurda hayat veren iktısadi iz· 
lerini devredeceklerini diişüneTek göğüs-
1rri kabarmaktadır. 

Bugünkü neslin dedesinden aldığı 

-ür'etle cocuklarına bırakacağı mirasın 

IJir millet hayatında kıvmetçe biribirin • 
-fen farklı olnadıf;ına şüohe yoktur. Bu-

-ıun icin bize bu fırsatı veren muhterem 
tsmet Pasav"' kalbimizden gelen ihlasla 
•psekkür eo .. iz. 

Temel Pt:na merasiminde bulunmak 

1-ıahtiy.arlığı · ı duyduP.umuz bu kağıt fab 

,.ikasmın gerek bn vilavc.t halkına gerek 

buna malzeme yetiştirecek di~er vilavet· 
ler ahalisir:(. vereceği faydanın tadadına 
-rirismiveceii;iz. 

İsmet Pasanın programını intaç için 
muvaff- kiyetle çalışan Sumer Banka ve 
<Yı:ıyretl · zevatlarına tesekkür borcumuz -
r:iur. DiP,er taraftan aklımıza durı,ınluk 
vuecek şekilde büyük muvaffakivet1eri 
vücut bulmakta olan dcm; .. yolları inşaatı 
Herleme1·tedir. Daha y2·kın zamanda an -
r;ık 2V;> kJarımız)a j?İdPbİleceğimiz yerle
ri" şimdi trenlerle _gioivoruz. Ne mutlu 
bu dt"vri idrak enen bizlere. 

Yilksekten aldı~ı ilha.,,tarla Celal Be
vin tatbikint {jzerine alrtığı programın it 
'?lam ~M!f ~ Ttlrldft .tiimhuriveti
.,f harlcln T3T'~nnınrhn müstaınıi rııüref -
feh ve meı.ııt ı?Örecer;iz llu muhakkaktır. 

Şimenrlif Prlerin mntl<:ıka ecnPbi sPrma
ve91 ev ecnebi bilP.i!d ile yambbilcceği ka
naatine sapl::tnan kısa f!Örüslü kimseler 
~imdi birer abide P-ibi vurdun iç t:ıraft:ırın
<i:ı viikselen istasivonl:ırı görmekle kendi 
t:tkdir:ıtının kH:ıvetsizt:ı~ini ;:ınlıvorfar. Bu 
s:ınaviin, f:ıbrikaların da vardımsız basa -
,.,ıamıv:tcağı 7.anmnıfa bulunan kısa düsü
rıüs ve kısa f!Örüslü kimselı-r cok yakınd-. 

hatafarını anlıyacaklardır. Ferdin ve fPrt 
teı:.ekküllerinin vaoamadı<Fı ve bir mfüldet 
-taba yaoamıyacaa1 bu gibi sanayi mües -
'ies<'lerinin tevekkiili bir vazivrtle - viicut 
l)ulmas1nı beklemevi muvafık bulmıyan 
tıo;met Pacıa hükC'ttıı"ti en isabetli kararl:ır• 
ile, en isabetli vol üzerinde vürümektedir. 
Kendisine kalbimizin derinliklerinden ge · 
len hislerle teşekkür ederiz. 

Yurtdaslar. bu anda kalbınızın bir nok
ta üzerinde müsterck carptıihnı adeta du • 
yuyorum. O çarpıntmın hnvayı nesimi 
icinde vücude getir<li~i dalga !'İmdi başı -
mızın üstündedir. Onu teneffüs ederek 
söylivorum: 

Vatan diyince ... bize bu vatanı yaratan 
13üvük Müncimizin muhterem simasının 

ooözlerimizin önüne gelmemesine imkan 
voktur ... 

Toprağına basarken, havasını teneffüs 
ederken, onu mutlaka dUıllnüriiz, yalnız 

Amerika'yı Millet
ler Cemiyetinde 
kim temsil edecek. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Amerika'nın 
Bern sefiri M. Y oung Wilson'un Amerika 
tarafından milletler cemiyeti nezdinde ali 
komiser tayin edileceğine dair Vaşington 

dan alınan haber, Cenevre mehafili için 
iki noktai nazardan çok hoş bir sürpiriz ol
rr uştur. Evvela M. Young Wilson, uzun 
senelerdenberi herkesin teveccühüne maz
har olmuş bir :zattır. Saniyen Milletler Ce
miyeti nezdinde ali bir amerikan komiseri 
tayini, bir ycniJ!k olııcaktır, Hatta denile· 
bilir ki bu yenilik beynelmilel bakımdan 

naznrı dikkati calip ve meraknver olmak • 
tan hali kalmıyncnktır. Filvaki Milletler 
Cemiyeti azasından olmıynn bir hükiime • 
tin mezkur cemiyet nezdinde bir komiser 
tıoyin etmeği düşünmüş olması ilk defa ola 
rak vukua gelen bir hadisedir. Şimdiye 
kı.d;:ır Ccnevre'de cemiyet azasmdnn olan 
devletlerin murahhasları bulunuyor ve bun 
lar birer sefir imi~ gibi cemiyet etrafında 
bir süfera heyeti teşkil ediyordu. 

Bir nli komiserlik vücudc getirilmesi 
cemiyete girmek ile müşahit sıfatiyle bu
lunmak arasında mutavassıt yeni bir hadi
se olacaktır. 

Hatırlarda olduğu veçhile Amerika son 
zamanlarda ve bilhassa M. Ruzvelt'in İnti • 
habrndanberi Cenevre işlerine karşı büyü!< 
bir alaka göstenncktedir. 

Beynelmilel hiç bir meseleye karşı Ame 
rika hükumeti bi"!fıne kalamazdı. Bu müna 
sebet1c şunu söylemek faideden hnli değil· 
dir ki Amerika'nrn Cenevre' deki konsolos
hanesi bir kaç aydanber.i Amerika'nın bey
nelmilel işlere karşı göstermekte olduğu 

alaka ile münasip bir tarzda tanzim edil -
miş idi. M. Young Wilson'un tayini bu 
gayreti tetviç edecektir. 

Fon Papen tayyare iJe 
Viyanaya hareket etti 
Berlin, 14 (A.A.) - Almanya'nın Vi

yana sefiri M. Fon Papen tayyare ile Vi
yana'ya hareket etmiştir. M. Fon Papen 
Bercbestgaden'de durarak M. Hitlerle kı 
saca görüşecektir. 

e e eA 
ıçın reyıam. 

( Baıı J inci say/ada) 
Zeitung muha'oirine 19 ağustos reyıamı 

hakkında beyanatta bulunarak bir intihap 
mücadelesinin mevzuu bahis olmadığı. 

çünkü ortada bir rakip bulunmadığmı 

söylemiş ve demiştir ki: 
"- Y.apılacak reyifim neticesi, her 

halde M. Hitler'in davetine muvafakat 
şeklinde tecelli edecektir. 

Rt·)iam Ye matbuat. 
Berlin, 14 (A.A.) - İntihap mücade

lesinin başlangıcı, Berlin gazetelerıne 

''ple'oisist günü,, 19 nğustosun manası 

hakkında karilerin in dikkatini ce lbetmei< 
fırsatını vermiştir. 

Angriff diyor ki: 
'"Demokrat memleketlerdeki küçük in 

tihnp puslalarr muharebesi hitama er·ııio; 

tir. Halkın reyine müracaat edilmeksizin 
yapılacak bir diktatörhik de Almanya'ya 
yaraşmaz. Yeni bir plebisist, diktatörlük 
ile bir milleti idare etmek arasındaki far
kı gösterecektir: diktatörlükte hükumet, 
efkarı umumiyeyi nazarı itibare almaksı 
zın iktidar mevkiine sahip olur. İdarede 
ise millet kendi kendisine kendi kuvveti 
ile idare eder. 

Berliner Lokal Auzeiger diyor ki: 
"Devlet reisine ait kanunun halkın 

tasvioine arzedilmesini istemekle M. Hit
ler, namuslu bir demokrat gibi hareket 
etmiştir. 

Dünyanın demokrat memleketlerinde 
bir kere olsun böyle bir tecrübeye giri • 
şilsin, lafzan demokrat olanların mnsl:ele 
ri çarçabuk açılmış olur. Bütün dünyanın 

gözü önünde milletin emir ve iradesine 
ve vereceği karara arzı nefsetmek için 
cesarete ve temiz bir vicdana sahip ol
mak gerektir. Bu temiz vicdan, milletin 
iradesine tamamen ve ayrılmaz bir suret 
te bağlr olmaktan ve buna derin bir su
rette kani bulunmaktan başka bir şey 
degildir. 

Kendilerini demokrat fü:n eden mem
leketler, kanunu csasilerinde cezri tadil
ler mevzuu bahı:;olduğu zaman efkar1 
umumiyeye müracaat etmekten çekinir· 
ler. Kanunu esasi kendilerine bir kaça
mak yolu gösterdiği zaman kendilerini 
bahtiyar addederler. 

Leh Harici e 
Nazırı. 

Gdynia, 14 (A.A.) - Hariciye nazırt 
M. Bek, birkaç gün deniz kenarında v.ı. • 
kit geçirmek üzere Orlovo'ya gitmiştir. 

Kamyoncuların grevi. 
PortJand, 14 (A.A.) - 400 kamyoncu 

ücretlerin c;oğaltrlmasını ve mesai şartları• 
nın iyileştirilmesini istediklerinden grev 
ilan etmişlerdir. 

Prens Gonzalo neden ölmüş? 
Klagenfurt, 14 (A.A.) - İspanya 

prensi Gonzalo'nun son demlerinde başın 
da bulunan hekim, Royter ajansı muhabi ~ 
rine verdiği iu:hat sırasında, prensin y~ 
raları öldiirücü mahiyette olmamakla be
raber kendiı:;indc emofili hastahğı bulun 
duğundan, fazla kan kaybederek öldüğü• 
nü söylemiŞtir. 

Ct•zayfrdc kasırga w• su taşmaı;ı, 
Cezayir, 14 (A.A.) - Cezayir'in ısC 

kilometre uzagında Sedduk'ta kopan bi:t 
kasırga esn~ısında 10 kişi telef olmuştur. 
Sular bazı evleri siirüklemiş, hayvanları 

boğmuş ve o mıntaka içerisindeki bağlat 
ve mahsul tamamiyle mahvolmuştur. 

Danimarka kı ra1içt> i Bcyrut'ta 
Beyrut, l4 (A.A.) - Danimarka kıra 

liçesi Aleksandr buraya gelmiştir. Vag • 
ner'in temsil edilmekte olan piyeslerini 
görecektir. 

Ct•ııup Amcrikusımla. 
Montevideo, 14 (A.A.) - Maliye na• 

zm M. Mannin istifa etmiştir. Re.isicüm
hur M. Terra'nın Brezilyaya avdetinden 
sonra yeni maliye nazırı tayin cdilcc:ck• 
tir. 

Sovyctlcr Biikre§ ~lçiliğl. 
Moskova, 14 (A.A.) - M. Ostronkt. 

Sovyet Rusya'nın Bükreı elçiliğine ta' 
yin ecilmiştir. 

AYustur)a Baş,.·ekil muavininin 
Roma seyahati. 

Roma, 14 (A.A.) - Dcyli Telgraf mu• 
habirinden: Avusluryn baıvekil muavini• 
nin Roma ziyareti, geçen martta lt.alya1 

Avusturya ve Macaristan arasında imzala• 
nn ve Almanya'nın muhtemel bir tecavüzil 
nü derpiı eden misakın tabii icababndan • 

minnet duyarız .. Binaenaleyh bütün me • 
deni tesi:-iyle gözümüzün önünde canlan -
dırdığımız vatandaki saadetimiz mevzuu 
bahsolurken onun hakkında beslediğimiz 

sonsuz saygılanmızı izhar etmemek eli -
mizde değildir. Her birerleriniz namına, 
kendi namıma muhterem İsmet Paşamız 
namına haykınyorum. 

Herşeyin fevkinde yaşasın Mustafa 
Kemal. •• 

dır. 

göre, Türkiye' de günde 75 ton, ya -
ni senede yirmi yedi hin küsur ton 
kağıt sarfedilmektedir. Bu ağırlık -
taki kağıdı bizim paramızla beş mil- Avusturya mehafilinde Prens Slarem • 
yon küsur liraya satın aldığımızı söy berg'in M. Muıolini ile yeniden mülakat• 
lemek elimizden kacırdığımız para - tarda bulunmasının mümkün olduğunu v• 
nın büyüklü ıYünü anlatmağa kafi ge· la.kin bu mülakatlardan fevkalade mühin1 
lir sanırız. Halbuki, kağıt fabrika - netiyceler beklenmiyeceği ıöylenmektedil'. 
mız, bu büyük paranın yalnız mem
leket dı§ına cıkmuına mani olmak -
b. kalmıvacak, fakat aynı zamand .. 
yüzlerce hatta binlerce ailenin iş 
l,ul ..... asına da hfamet edecektir. 

Bu vü:ı~den beslenecek ailenin 
sayısı hakkında bir fikir vermek 
için, haşlanğıçta günde yalnız 35 

Amerika ve 
Milletler Cemiyeti. 

Vaşington, 14 (A.A.) - Siyasi meha 
fil, hariciye nezaretinin l3ern'deki Ame• 
rika sefirini Amerika ile milletler cemi· 

Ba~vekil Hz. 
Zonğuldağa 
hareket ettiler. ton kai!ıt verecek olan fabrikada üç yeti arasındaki münasebatı idareye mc-

vüz kişinin calnıacaRını ve kaP. mur etmek ka'l'arına büyük bir ehemmiyçC 
Zonguldak, 14 (A.A.) - İş Bankası o· f abrikasınm faaliyeti icin zann·; atfetmektedir. Bu karar, henliz resmen 

caklarmda inşası tekarrür eden suni antra olan ihtivadarın temininde de ayrı- bildirilmiş degildir, binaenaleyh M. Vil• 
sit fabrikasının temel atma merasimini ca yüzlerce İTlsamn it bulacağım söy son'un milletler cemiyeti ne-zdinde fev • 
yapmak üzere Başvekil Paşa Hazretleriyle lemPk lazımdır. kalade komiser unvanı alıp alınıyacagı 
İktısat Vekili Cetal Bey, refakatlerinde Fabrika on onbtŞ b;n metre mi· bilinmiyor. 
mebus, gazeteci, bankacı, tüccar olmak üze kabı odun. ~000 ton sellüloz kull~. 
re çok kalabalık bir heyetle ve hususi va - n=-caktır. Sellüloz ir.in avrıca bir fab
purla yarın sabah Zonguldağ'a gelecekler- rika vapılacak ve bu fabrika kağıt l~GII~TERE'DE. -------
dir. fabrikasının ihtivacından başk$\.ca Londra iş mahallesinde 

tayyare meydanı yapılıyor 
Öğleden evel suni antrasit fabrikasının haro ~anayiine d"! lazım olan sellü -

temel ~tma merasimi yapılacaktır. Öğle - loiti de temin edec<>k surette mey
den sonra İş Bankasının Kilimli şirketine d~na get;rilecekt'"· lzmit kA~ıt fah
ait lavarm açılma merasimi yapılacaktır. .,;1~$\SI, 1000 _ l?OO ton kaolin, 200 _ Londra, 14 (A.A.) - Londra'nıll 
Suni antrasit fabrikası senevi beş yüz ton ıso ton recine, 250 _ 300 ton şao.v.s. Siti denilen iş mahallesinin ortasın'" 
tayyare benzini, üç bin ton yol katranı, alt ; 8t;hl~k edece1<tir. Bu maddelerin ta- da bir tayyare meydanı yapılması 
ımş bir ton suni antrasit verecek ve bu sa- mamen memleket irinden temini düşünülmektedir. Bu hususta bit 
yede Havza kömürlerimizin istihsal ve ih - "hemmiyetle gözönünde tutulmakta- proje hazırlanması mütehassıs)ara 
racatı 120 bin ton artacaktır. dır. tevdi edilmiştir. Bu projeye birçok 

Şehir baştan başa donatılmıstır. Halk Bir hııt:ult m"Jyon liraya mal ola- kimseler rağbet gösteriyorlar. Tay .. 
sonsuz sevinç içindedir. cak hu fpıhrika baslangıç d~vri icin yare meydanının inşası ticareti m~ ... 

,,'',, senedP ?.000 ton kJ\rton, 4000 t~n him surette inkişaf ettirecek ınahl"' 
Beş senelik sanayi progrcmıımı - ~arPılık kıiı7ıt, 2700 ton vazı ve bas- yette teHikki olunmaktadır. 

zın en canlı eserlerinden birini lz - kı lcaaıdı. 40 ton süzgeç kagwıdı istih- K I '- • a a) liomitc ı. 
mit'te bugün ilk taşı konacak olan sal r.decektir. 
kağıt fabrikasının teşkil ettiği mu - Memleketimizde iki defa kağıt Londra, 14 (A.A.) - Royter tJ .. 
hakkaktır. İzmit kağıt fabrikası fabrikası kurulmak istenmiş olması- jansınm haber aldığına göre, beY a 
memleket için bir yenilik ve hudut na raP.men hiç bir tesebbüsün mu • nelmilele kalay komitesinin dfutk 
dışına çıkan paralarımız bakımın - vaffakivetle netiycelenmesi cüm - toplantısında, muhtelif memleket .. 
dan da mühim bir servet kaynağı huriyet hükumetinin İzmit kağıt f11.h- lere ayrılmış olan kontenjanlarıı1 
olacaktır. rikuının kurulu~u ile bihak~ın öğü- yüzde 10 nisbetindc tenzili ıc.arar .. 

Geçen senelerin istatistiklerine nebifeceğini anlatmıyor mu? taştınlmıştır. 



Bacalar, şımdi, 
Tür ki.yede 
tütüyor •. 

Baıka yerlerde İf•İzlik, ikuaat buhran
~ politika buhranları, ahlak buhranlarL 
Bizde, tren düdüğü Elizizi uykusundan 
unndırırken, yeni fabrikaların ya temel 
laflan konuyor, ya makineleri işlemeğe 
'-flıyor, 

Kabil olsaydı da, dünyayı kut uçuıu 
aörebilseydik. Türlü depresyonlar içinde 
lcıvranan memleketlerin yanında, kurtulut 
Ye kurulut Türkiyemiz acaba nasıl görü -
niirdü? 

Evet bizde, oradaki caddeler ora -
~ saraylar, oradaki bir asırlık 
'-deni istihsalin bütün verimleri yok
'-· Bizde daha birçok noktalarda, ta -
Wat, bütün nekselikleri ile bikimdir. Da
ha seçen cuma, Orta Anadolu'nun eski sa
~ merkezi Beypazar'ı bir kahve dolusu 
teaiaat bqında kahve oynarken prdük. 
yol IMalamamıttık. Affı dükkinmclan ye

._. 'emememizi bizzat beypazarldar tav-
11,e etmişlerdi. Ve lstanbul, lzmir, An • 
..... gihi ıehirlerimizin çevresine kondu -
rllllildifimiz umran ve refah teaiab koca 
Aiaadolu'nun hudutsuz sathı üzerinde dam 
la hile değildir. 

Fakat, bizde bir teY var ki, on doku • 
~ asnn cenneti Avrupa'cla yoktur. 
Bizde, YllfaDUl tevkine dayanan yapma 
-.Uyeti var. Bizde bir büyük ıeref etra
'-da tarihi bir inta clavaama aanlmq bir 
llııİllet nr. Ve bu sayede biz, her iti bapr
clılcça, yenilerine inanla ve emniyetle san· 
"'-az. 

Batvekil Pata. Bakırköy bez fabrikan-
111 ~en, bu. inan ve emniyetin COf • 
..... luiunu bizzat duymaktadır. Ve yeni 
ile.let aanayiini böyle mütemadi bir inki -
laf İçinde görürken, hize bunun prtlanm 
.... tmaktadır. Batvekil Pata diyor ki: 

"Fabrikaların tasavvura, hatti kurul • 
...... ~yahilir bir halde ifletilmesine nis 
Pelle kolay tarah saydır. Aad zor İf, ku
........ bir fabrikayı iıleteltilmek dirayeti 
.. bWliyetidir. Balarlröy falll'ikumm, ge
.... oa sene sarfmcla bu imtiham vennit 
~mGdiirü, reyine güveni
ıı. ve eline milletin ser
-•7••İ emanet olunur bir 
~ pstermiıtir • ., 

8-, fabrika mGdürii Fazla Be~ tam -
.... , ..... ve birçoldanma ela tammayn. 
P111aat, ne matla o adama ki, helckmda, la
._ P ... , bu .özleri IÖylüyor. Bir adunm 
...... parası ile zengin olmuı yanında bir 
........ kendi ahlik aalibeti ile milletini 
....... etmesi arasmda, ıüphesiz ki bir fark 
...... lizsmdır. Şeflerden biri, büyük ela
._ ........ çahtan arkaclatlarclan birini, 
lllılllet. ba tarzda takdim etmekle, ona ve
"-- miilcifatlarm en büyüiünü layık 
"'-a,tür. 

Pllıat. sanayi programı yani kendi ese
..... tevki7'e cotan Bat•ekil Pap, u 
...... hepimize, davayı tôyle ananet edi
,_ı 

.. _ Bütün milletin yeni iktmadi baya
t-. latibmetlendirmek için ehemmiyet 
~li bu fabrikalar ancak bilenlerin, ça
....-ıtJann, öğrenmek istiyenlerin ve öğ • 
""-ek kabiliyetinde olanlann bulunduğu !:"- o1acaktır. Bilgisi, çalışmaaı, hevesi 
.,_. fAanlann •rfrnmaları için millet fabrika 

"'*tor. ve yapmryacaktrr. Jl'abrlb1arm 
~dan ilk günü giren memur ve iıçi= '-tteain bu eaasr evvela yüreğinin içi-

ttrlqtirmek lizmıdır. Onun için yeni 

~k fabrikalar ilk kurulduklan andan 
;;:- 1anatta ve marifette yürefi titri
~tkirlann yetifmesi için gayret 

eklerdir.,, 

~ vuiyfe ve it tevki, vazife ve it 
olmadıkça, ve davama bütün bir 

............ oldaiana ka..,.....dskça bor
~ ödememit olduiumum itant edi-

l - 'ı c1ö0 z.:: clö' ~:.... • ku 
'._... 15 .. te • ..,... uzanan -
lıi-. ..... bir sanayi prosnmmm tahakka-
~ ... da böyle IAMyİ vecizeleri IÖy• 
....-;.. dinlemek. sözleri sevinç Yatlariyle 

"°"· BURHAN ASAF . 

'-- lahisan kadrosu hazırlandı 
~ ~ 14 (Telefoa) -lalaisarlar a
~ • • lijiae bailanuf olu Bant 
~ IÇia Jeai lair bdro uıırlaamfbr. 
~-da kati teklini alacakbr. Yeni 
~ töre harat itleri inhisar UmUJD Miil 
~ lttldl eden ilet ima m&dirlife il&:.:;- eluak iltilU emirecek ,alna 
~ ' ıa lıir tB.a lüatle rer alacak· 

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

s rıı 
Türk talebe birliği 
tarafından 
çıkarılan Birlik 
gazetesi kapatıldı 

İstanbul, 14 (Telefon) - Türk talebe 
birliii tarafmdan çıkanlmakta olan Birlik 
gazetesi ıiyaıi nepiyalta bulanduia için Yİ· 
liyel taraf mdan kapatddı. 

Lehli ilim istirahat için 
Polenez' e ~tti. 

İstanbul, J 4 (Telefon) - tlünd dil 
kurultayaaa ipu etmek iiıere lehli iliaa
lenlea Rakoffoti Dil cemiyeti ile temaı et • 
tikten sonra istirahat için Poleneı köyüne 
ıitti . 

Şdn.müı n ıdi lıitlf 11rtlanala Nad ,c Han...,. l>i{lti oı 4ilriı ni ••""' iı, 
,... Jdlarda olap ıi6i, lralaWdı •mı,.,., ,,,.qm. S. ınni• •aulm ela 
raf -......U ıdta ilri,; hl•dtaılrr. Kö,Hılri rıu f ma Miliri N.a,ı 
Haıurnı H l>iJi• ttlİll tlı •• NHftİll mıınlllri,lı miaacy,üfni ıfidmRclrtcdir. 

H.,ata atılan ıeıı~ iul.rm1rza ••oa//mJd ılilnU. 

SAYIFA3 

'lstanbul mektubu. 

Boğaziçi 
ve Ada ar. 

F. N. 

Avusturya'da isyan korku 
su, tevkifler, idamlar. 

(Bap 1. inci sayılada) 

vambarp tarafından ölüm cezaıına çarptt. 
nlımtlardır. 

Bundan baıka bir polis müfettiıi 20 ... 
ne ve diğer iki müttehem de 20 ve ti .... 
hapis hükmü giymişlerdir. 

Viyana, 14 (A.A.J - Röyter ajansın• 
dan: Ölüme mahküm eclilea 4 zaltıta me • 
muru bu sece asılmıflardır. Bunların iydae 
rua feci bir snanara anetmiıtir. Hapishane 
avlusunda elektrik tertibatı bulunmadıp 
cihetle, büküm, metaleJerin rıığrnda infa 
olunmut ve çok uzan sünniiıtür. Hükmün 
icrasında hazır Mlunanlar, pelc ziyade mi 
teeuir olmaılardır. Avlunun metı.aliade• 
mahkumlann dost ve akra'balan ailall70"• 
yüksek sesle mahkUınlan çağırıyor ve du 
afaçlanna kadar ıokulmaia çahıl}'orlardl. 

Mahkumlar ise, aoiukkanbhlclanm ta • 
mamen muhafa~ etmİf ve hiç hit llqec:aa 
ve korku eseri g&termekslzin ita... mit• 
mitlerdir. 



::,AYIFA 4 HAKiMiYETi MiLLiYE 

Dil hekimimizin 1.:ö);esi Yeni neıriyat. 
----------------~----

Diş • 
eyı Memle et Postası Bir vagon penceresinden. 

Kıymetli muharrir arkadaşları -
mı.zdan Sadri Ethem geçen sene 
yaptığı Anadolu seyahatinin intiba
larım o zaman Vakit ga.zetesi sü -
tunlarında nesretmişti. Memleket 
topraklarım memleket davası gözü 
ile görerek tasvir etmiş olan Sadri 
Ethem'in bu özlü ve düsündürücü 
yazıları şimdi "Bir vagon pencere -
sinden,, ismi altında temiz bir cilt • 
te toplanmıştır. 

• • -geçme. ın z. 
Bafra'da kunduz ormanları kereste fabrikasının 

yıl dönümü. 

Olum ve hastnlığı temsıl eden bu el 
resminin ahmdaki sözler benim değildir. 
lrkı ıslah etmek, güzelleştirmek, neşeli, 

sıhhatli ve muvaffak hale getirmek, ôın
rii uzun ve hastalıksız geçirtmek bugun
kü müspet fenlerin mÜ§terek mevzuudur. 
Doktorluk bakımınd!ln meselenin tetkiki, 
her memlekette koruyucu hekimlik Mcde
cine pervcntive, denen yeni ve modern 
bir şube doğurmuştur. Buna bir tube de
ğil, bugünkü doktorJuğun rolü ve muasır 
manası da denebilir. Bugünkü doktorlu
ğun esası hasta olmamaktır ve hastalık 
gelirse, en hafif şekilde geçebilmesi için 
lizımgelen tedbirleri sağlık zamanında 
aldırtmaktır. Bu noktadan hareket eden 
bugünkü doktorluk, daha sağ, salimkcn 
hastayı alır ve bünye ve teşekkıilü ve bu 
funduğu iş ve çalışma tal"Zlnın kendisini 
ne gibi hastalıklar tehdidi nltında bıraka
bileceğini daha evelden tayin ve bunlar -
dan kaçınmak için öğütlerini ~·erir. Mese
la der ki sizin bünyeniz ve vaziyetiniz şu, 
§U hastalıklara meydan verebilir, bu has
talıklann arizı ve bir insanda başlaması 
sebepleri ıunlardır, bunlardan kaçının12 

41er. Koruyucu doktorluğun rolü yalnız 

ferde kartı değildir, hekimliği milliletti
ren ve mesela milli iktısat gibi her mem
lekette milli hekimlik diye bir ıube de do· 
ğuran kısmı da vardır. Bunun, mesela en 
son misallerinden biri olarak Abnnnya'tla 
halen tatbik edilmekte olan kastrnsyon ve 
iıterlizaıyon kanunu veya evleneceklerin 
daha evci tıbbi muayene mül:elleliyctleri 
zikredilir. Koruyucu hekimliğin mim şek· 
li ve rolü, cemiyetin istikbal ve sa[:lamlı
ğmı alakadar eden fenalıkları önlemektir. 
Dit ve ağız hıfzıssıhhasr, gerek ferdin ge
ttk cemiyetin sağlığı bakımından ileri 
memleketlerde ilk nazara ahnmıı mevzu 
dur ve bundan dolayıdır ki, "preventive,, 
doktorlukta en ileri gitmiş olan Amerıka' 
da ve bu mevzuda Amerika'yı en yakın
dan takip etmiş bulunan lngiltere, HoHan 
da gibi memleketler mekteplerinde ve sağ 

lık yurtlarında yukardaki resim ve .. .zler 
ita ehemmiyetin müşterek ifadesi halinde 
her göze çarpacak yere konur. Aynı resim 
ve yazılar Nevyork'ta 81 inci Avnü'dc 
Sıhhat Enstitüsü duvarı üzerinde iki adam 
büyylüğünde. Hollanda'da Groningen'dc 
Amerika ve Analo sakson tarzı dişçilik ve 
protez enstitüsü olan ''Tandtechnisch,, 
methalinde, ve Londra'da Sıhhat Müze
sinde de mevcuttur. Diş ve ağız hıfzıssıh· 
hasının muasır hekimlikte aldığı ehemmi
yet diı hekimliğini de &on derece nazik 
ve ilim teknik sahasında her gün ilerli en 
bir bale getirmiştir. Bilhassa son iki sene 
nin tctk.kat. keşfiyat ve tckarnülatı gös 
termiştir iri birçok müzmin, dahili, ve se
bE bi eyice bulunaımyan hastalıklann en 
kuvvetli membaı, eyi ve fennin tam tavsi
ye etti<J.i d•recede balulmamı' <liş ve ağr7 
vazivetleri dir. 

Fert ve cemiyet sağlığı bakımından 

herkes neyi bilmeli ve ne yapmahdır. Bu
nu sıra ile hulasa edece.iz. 

Diş Tabibi 
CA VIT KURTOCLU 

------------·------------
Sovyet 

Tayyarecileri. 
Lyon, 14 (A:A.) - Sovyet tay -

yare fiJosu bura ya gelmiş ve M. Er
ya belediye reisi sıfatiyle heyeti 
karsılamıstır. 

Ta\, arc·dlc•r i\1. Ervo tarafmclan 
• karsılaıuhlar. 

Lyon, 14 (A.A.) - Sovyet tay -
y-.. ecileri dün öğleden sonra M. Er
yo ile diğer birçok mülki ve askeri 
zevatın refakatinde Bron tayyare li
manınm tesisatını ziyaret etmişler
dir. 

BAFRA - İş Bankasınca teşkil edilen, 
Kunduz Ormanları Limitct Şirketi tara
fından işletilerek bine yakın vatandaşımı
za iş ve ekmek temin eden kereste fabri
kasının yıldönümü tezahürlerle ve neşe 
içinde tesit edilmiştir. 

Geçen ağustosta çalışmağa başlıyan 

fabrika halen bine yakrn işçi çalrşurmakta 
ve bu mmtakadaki zengin ormanlarımızın 
servetlerini meydana koymaktadır. Fabri
ka'nm yıl dönümü münasebetiyle fabrika· 

da tanzim edilen çiçek bahçesinin açılma 
resmi de yapılmıştır. 

Bu güzel günün kutlulanması i~in ter
tip edilen program şöyle idi: 

Vilayet, belediye C. H. F. eridim muh
telif tesekküller ve kulüpler erkanı sabah 
saat altıda fabrikaya davet edilmişlerdi. 

Burada çiçek bahçesinin açılma resmi ya
pıldıktan sonra fabrikanın iskelesi olan ve 
şehre yirmi yedi kilometre mesafede b::ı· 

lunan Kumcağız mevkiine gidi1ecel: ve 
orada nıuhtelıf C'ğlcnceler yapılacaktı. 

Davetliler aileleriyle birhkte sabah sa
at altıda fabrikaya gelmeğe başlamıslardı 
Bütün davetliler geldikten sonra çok za· 
rif bir surette tanzim ve tertip edilmiş o 
lan çiçek bahçesi .ıçılmış ve davetliler bal • 
reyi gezmişlerdir 

Saat yedide bir kısım davetliler treni 

' Vf'. bır kısım davetliler de otomobillerle 

kumcağıza hareket etmişlerdir Yirmi ye

di kilometrelik bu tren seyahati çok eğ

lenceli ve samimi gec;miş ve bütün davetli

ler neşe fle bir saat kadar sUren hu yolcu· 

lt.ğun nasıl geçtiğini hissetmemişlerdir 

Kumcağız'da tren halkı fabrika memur 

lan ve müstahdemleri tarafmdan karşılan 

mışlar ve otomobille gelen davetJiler de 

tren yolcularına burada iltihak etmişler-

dir. 

Kumcağız, gerek plajı ve gerek mevki

inin güzelliği ile davetliler Uz.erinde büyiık 
bir neşe uyandırmıştır. Yaz sıcağım tadil 

edecek, vücutları dinlendirecek bu güzel 
plajdan istifade etmek için davetlilerden 
birçoğu denize girmiş ve 'm gü;el yolcu
luğu deniz banyosiyle tamamlamıslard•r. 

Davetlilerin burada ~Uzel ve eğleııcelı 
bil gün geçirmesi için muhtelif eğlenceler 

tertip eclılmiş ve bu eğlence ve müsaba' a· 

lara başlanmıştır .Fabrika nıudürü bey t:ı· 

ufından idan .. edilen bu müsabakalar çok 
güzel olmuş ve birinci gelenlere muhtt>lif 
t•cdiycler verılmi§tir. Yapılan sporlar için 
de bilhassa deniz spor ve egleneeleri nla
k?. ve neşe uyandırmıştır. 

Davetliler üzerinde eyi bir tesir bıra · 
kan ve çok eğlenceli geçen bu güzel gü
min ak amı geç v.:ıkit gene uen ve oto
mobıllerle dontilmıiş ,,e davetliler fabrika 
istasiyonund.ı teuhıirlerle karşılanmışlar
dır. Fabrikada ve bahçesinde yapılan elek 
trik tczyinatı ~ok güzel olmuştu. 

Bu ytldönümü münaseebtiylc, memle
ket halkının bir dıleğini burada kaydet
meden geçmiyeceğim. Mt.mlekc~ tıer 
tarafında gezinti trenleri tertip edilmekte
dir. Burada da bilhassa Kumcağız'a cuma 
gezinti trenleri tertip edilerek halkın gez
mesi ve bilhassa buranın güzel plfijlann
dan istifade etmesi temin edilirse çok fay
dalı bir iş olduğu gibi halkın memnunive
tı de kazanılmış olu.t-

SİMAV 

Gençlik faaliyeti: Simav'da hars, 

spor, tt:msil, müzik kollarını havi bir genç 

lik evi teşkil ~dilmiştir. Evin fahri reisi 
Halk Fırkası Umumi KStibi Recep Bey-

dir. Bu evin cümhuriyet Tüdriycsi tam bir 
gençlik yetiştirmeyi gaye olarak kabul et-

Halıkc:;irdc bağcdık. 
Balıkesir, 14 (A.A.) - Memleketimiz 

b.ığcıhğım inkipf ettirmek izere Hılkevi 
son fenni uallerle bai Jetİ§tİnleJİ öiret
mek üere bir baicıhk ku111 ıtpfbr. Kurs 
yakındı faaliyete geçecek Ye lle11lere batlı
yacaktır. 

1yran'a bir askeri lıcy;ct ~ntlere -
Akşam, Livon'un büyük lokan - ceğinıiz hakkındaki haberler 

talanndan birinde ceneral Bensist tekzip olunuyor. 
tarafından şereflerine bir akşam ye- Baıa ıazetelerde or-....Z ıUit.aıma • 
mcö-i verilmiı:;tir. du bir Leyetin fyru'a piecei. laakkmda 

Tayyareciler, bugün Rusya'ya intiıar eden halteri fyran l»iyii ersiliii tek
müteveccihen hareket edeceklerdir. ıip etmittir. 

miştir. Hars kolu eyi bir kitaphane kazan 
mıştır ve muhtelif mevzular iizerinde kon 
f eranslar ve dersler tertip edilmektedir. 
Lisan ve halk dersleri de açılacaktır. 

Müzik ubesi her perşembe akşamı cüm 
huriyet bahçesinde konserler "·ermektedir. 
Temsil şubesi evin reisi Nedim Turgut 
B. tarafından yapılan 10 perdelik (güllü) 
isminde mi1li bir piyesi temsil etmiştir. 
Yeni piyesler hazırlanmaktadır. Spor kolu 
daimi faaliyet halindedir. 

Gençlik evi Sirnav'da çok eyi tesirler 
yapmış, h::lk tarafından büvük bir alaka 
ile karşılanmıştır. 

Memleket tetkikleri sahasında 
kütüphanemizin hazin boşluğunu 
{{Öz onune getirenler bu hakiyki 
halkçı ve davacı muharririn memle
kete hasredilmiş eserinin milli kü -
tüphanemiz için ne büyük bir ka -
zanç olduğ"unu takdir edeceklerdir. 

Arkadaşımızın bu güzel eserini 
okur1anm1za canclan tavsiye ederiz. -------------· .. ----------

Yalmncı posta. ı. 

Bir Anıerika -
Bazı muharrirlerin vakaları oncedcn 

haber vermek iktidarları bir masal değil
dir. Birçok sene önceden dünyayı altüst 
edecek büyük hadiseleri haber vermiş o
lanlara tarihte birçok misaller vardır. Va
kalarm riyazi bir katiyetle sonradan takip 
etmiş oldukları yolu çi .. miş olan mü.,llif
ler nadir değildir. 

Bugün bir kitap bütün Amcrika'yı he· 
yecana düşürmüştür. Bir kitap iki memle
ket Başvekatetlerinin b ·it ün memurlarını 
seferber etmiştir. Bir kitap bıitün bir kıt.-ı 

üzerine dehşet yağdırmış, iki ayrı memle
k,.tteki insanları biribiri aleyhine tahrik 
tmiştir. 

Birkaç gtin evel, Japon amiralliği men
suplanndan M. Kiyosuke Fuku • Naga, 
memleketini Birleşik J\rnerika devletleri)'· 
le eı geç karşılaştıracak olan önüne ge
çilemez yakın harp hakkında heyecanamiz 
bir kitap neşretti. 

Bu hayret verici bir tablodur. Bu il· 
pon zabiti iki memleket araE.mdaki husu
meti teferruatına kadar o kadar lıliyük 
bir kavrayışla tasvir ediyor ki bu zaLitin. 
jaP<>n amiralliğinin aleti olup olmadığı so· 
rulabilir. Filhakika bunun !nsit bir vesi
kadan ibaret olmadığı ve Birl<:'iik devlet -
!er efkarr umumiyesiyl.- htikumetinin dü
şüncesini i kandil etmiye memur olduiu 
tahmin edilebilir. 

Kitabm tasvir ettigi hadiseler unlar-
1ır: 

1936 yılındayız Şanghay'la Hankeu a· 
rasında Bahrimuhit ortasında Huston isim 
H Amerikan dritnotu birkaç yfü kişilik 
mürettebatiyl beral.ıer ağır ağır yoluna 
cicvam ediyor. Bir gece, yemekten sonra, 
mürettebatın guvertccle sigaralarını içtik
lui saatte müthiş bir infilak vukua geli
yor ve gemi b.ıstan aşağı sar .. ılıyor. Ve 
derhal, tayfalar herhangi bir manevraya 
girişecek vakit bulamadan gemi slirat!<' 
dalgalara gömülüyor. Bu iş yüzbaşı Maki
nin idaresinde bulunan japon denizaltı ge
misinin eseridir. Amerikan zırhlısını tor
pilledikten sonra japon denizaltısı suku 
netle yoluna devam ediyor. Kazadan kur
tulan nadir birkaç kişi hadiseyi anlatıyor 
lar. 

Sulh ortasında vukua gelen bu tecavüz 
Birleşik devletlerde evvela hayret, sonra 
hiddet uyandırıyor. Vaşington şiddetli bir 
nota bombardımanına başlıyor. Dünya, 
ihtiyatkarlığını muhafaza etmekle beraber 
Amerika'ya karşı sempatik görünüyor. 
Hiç bir millet bu vahşi harekete akıl er
diremiyor. 

Hadiselerin sevkiyle japon erkanrhar
biyesi yüzbaşı Maki'yi divanı harp huzu
runa çıkarmıya mecbur oluyor. Mücrim 
kendini şöyle müdafaa ediyor: 

- Bütün şuuruma sahip olarak hare
ket ettim. Bu ._ueketim barba sebebiyet 
verecektir. Biliyorum. Ve bundan sevini· 
yorum. Burada hareketimi takbih edecC'k 
bir vatanperv..r var mıdır? Dünya memle
ketime karşı haksız davranarak onu deniz 
silahları meselesinde aşağı bir mevkide b1· 
rakmak istedi. Buna mani olmak biz bah
riyelilere düşer. Benim yerimde aynı ha

aponya h rbı. 
yoılar. Fakat hariciye nezarctının enıd 

k:ıtidir. Bu adam hareketini hayatiyle ö
diyecektir. 

H iıküm okunuyor: Adam kurşuna dizi 
lecektir. 

O zaman askerı lıır hareket mudahale 
:..diyor. Zabitler k~hramanı hapishaneden 
zorla kaçırıyorlar Sokağa çıkan mahkum 
halk tarafından alkışlanıyor, omuzda taşı
nıyor ve polise kar ı müdafaa ediliyor 

Aradan bir ay. ıkı ay geçiyor Hüküm 
infaz edilmemiştir Japon hükumeti iyzahı 
imkansız bir kayıtsızlık gösteriyor. Nıha
yct sabrı tükenen Vaşrngton hükumeti 
harbr ilan ediyor. 

Harp mı? 
Harbı nasıl açmalı? Büyük Okyanus 

amerikan donanması toplu bir halde gar
ba. Japonya'ya doğru hareket cıliyor; At -
las Okyanus donanması da ona iltihaka is
tical ediyor. 

Bununla beraber gemilerin küçük bir 
kı~mı Japonya'ya erişiyor v~ Manasud 1j. 

manrnr bombardımana başlıyor. 

Ona cevap olmak uzere japon dcnan
ması da Havai adalarını arapnel yağ -
muruna tutuyor Birkaç gün zarfında A
merikcl donanmasından bir kı.;mı düşmanı 
yak.ı?ıyor İki muharip filo şimdi karşı
karşıyadır Harp günlerce devam ediyor. 
Fakat netice meşklıktür Muharipler daha 
uzun müddet yerlerinde mi kalacaklardır? 

Hayır. Bir müddet sonra iki memleke
tin hava filoları da harp meydanına yeti
şiyorlar. Her ceşitten birkaç bin tayyare, 
tayyare gemilerinin himayesi altında deni
zin ve harp gemilerinin üzerinde miithiş 
bir muharebeye girişiyorlar Amerikan ve 
japon kuvvetlerine mensup tayyaTcleT o
nar onar alevler içinde sulara gömülüyor. 
Birkaç saat sonra sarılar vaziyete hakim
dirler ve son Amerika filoları kurtuluşu 
rlarmadağın firarda buluyorlar. 

Esasen miktarı azalmış olan amerikan 
gemileri japon tayyarelerinin bombardı

manı altında iiOk geçmeden saffıharp ha
rici kalıyorlar. 

O zaman ne oluyor? 
Japon istilacılarına butun kapılar açd

mıştrr. Japon alayları Amerika kıtasını iş
tila ediyorlar. Bütün Amerika şehirlerini 
birer birer ellerine geçiriyorlar. Amerikan 
ordularının mukavemeti karşısında gazlar 
ve mikrop bulutlat'ı kuJJanıhyor. Her yere 
ölüm saçılıyor. 

Bu korkunç kabusun sonu tahmin olu
nabilir. Amerika·nın 48 Birleşik devleti 
japon müstemlekesi oluyor. ilk defa ola
rak beyaz sarının kölesidir. Böylece insan
lık hayatının yeni bir devresine girmek
tedir. 

Fuku - Naga'nın, bu japon zabitinin 
müthiş tehdidi karşısında titrememek ka -
bil değildir 

LA REPOBLİK'ten 

• 
Ren'deki lngiliz 
hudutları. 

reketi tekrarlamıyacak bir tek japon zabi- Avusturya ve Almanya'daki sürekli ba
ti mevcut olmadığını iddia ediyorum. De- diseler diğer memleketlerde olan bitenler
niz konferansının neticelerini kabul ede· den dünyanın nazarlarını başka taraflara 
cek aramızda kimse yoktur. Bu konferans çevirtti. lngiltere'de muhafazakarların li
sayesinde beş sene zarfında Amerika iki deri olan Stanley Baldvin'in, bugün lngil
rniSli bir donanmaya sahip olacaktır. aıına tere'nin hakiki hudutlarının artık Dovcr 
mani olmak 18.zımdr. Ancak §imdi vukua deki kireç kayalarda değil Ren'de olduğu 
gelecek bir harp düşmanlarımızın kuvve- tarzındaki beyanatı sükunet içinde olan 
tini akamete uğratabilirdi. Benim hareke- zamanlarda bütün cihanda velvele uyan
tim, biliyorum, bu harbı bir emrivaki ha- dmrdr. Zamanrmız•n garabetten madut ka
line getinniıtir. falarından olmıyan M. Baldvin'in tesbit 

Hakimler, büyük bir heyecan ve mu- ettiği şeyde insanı hayretler içinde hıra· 
habbetle bu müdafaayı ıUköt isinde dinli- lcacak derecede bir yenilik yoktur. Son 
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harplerde Britanya adalarının müdafaı 

hudutları kendi sahillerinde olmayıp Manş 
kanalının karşı sahilinde Flander'de bu
lunuşu da akla hayret verecek bir süratlc 
inkişaf etmekte olan hava silahı, siyasi ha
ritada açıktan açıga ifade edilmiyrn hu 
hattın daha ilerilere sürülmesini iycap et
tireceği senelerdenberi maltımdu. M. Bal
dvin'in bu meseleye vermiş olduğu şeklin 

faydayı mucip olan ciheti bunu herkesin 
kafasına nnkşetmiş olmasıdır. Ameli poli
tikada da kıymeti düşürülemiyecek bir fay 
dadır. Çünkü f ngiJtere'de bugün hassas 
halk kütlesi politika üzerinde hatt~ harici 
ooJitikada miies~ir olan bir kuvvet halin
dedir. 

f ngiltere'de bugün bile, fngiltere'nin 
bir ada memleketi olması dolayısiyle te· 
cerrüt siyaseti takip edebileceğini düşü

nen romantik ruhta kimseler vardır ve bu 
gibiler "tecerriit., kelimesini kullanmak 
için de bu meselede lisan t.arihi ile coğra
fi ada tabirini hiribirine karıştırmaktadır
lar. İngiliz halkının hassas tarafına gayet 
ustaca hitap etmesini bilen Lord Bever • 
bruk'un gazeteleri, tertip tarzı itibariyle 
hiç değilse demagokça tecrübeler yapma· 
ğı yaln17: İsviçre sosyalistlerinin bilmedik· 
!erini gösteren lııısusı mahiyette bir an
ket açtılar Deyli Ekspres ve Beverbruk 
konsorsiyomıınun dıger gazeteler okuyn -
cularına aşağıdaki suali soruyorlar. 

"Büyıik Britanya·nın, memleket drşın• 
dd olan bitenlere muahedeler ve anlaşma· 
lara bigane kalması, ıster kendi memleke· 
timiz isterse dominyonlarımız veya müs
temlekelerimiz tehdit altında kaldığı tak
dirde donanma. ordu ve hava kuvvetleri
ni hasılı müdafaa kuvvetlerini her ne &U• 

retle olursa olsun kullanmRk~an içtinap rt
ınesinc taraftar mısınız? .. 

Bu ualin tertip tarzı herhalde lngil· 
tere halkmda olduğu kadar aynı tabaka• 
~an olan franscz halkında da muslihane 
bir zihniyet yaşamakta olduğunu gösteri
yor. Fakat Lord Beverbruk daha eyi bir 
alış veriş yapacağına kanaat getirmig olsa. 
gazetelerini harp tahrikatı yapmak ıçın 

seferber bir hale sokmakta bir an bile 
tereddüt etmezdi. Bu zati derin görüşlil 

bir devlet adamı olarak telakki etmeğe lü· 
zum yoktur; 1akin açmış olduğu "tecer• 
rüt.. miicadelesinde hüsnüniyet sahibi ol• • 
duğuna da inanmak onun zekasını istis· 
gar etmek demek olur. 

Eyi bir tüccar olan bu kanadalı, Bal· 
dvin'in son beyanatında kendisirıde .. te
cerrüt .. arzularına edilleler buJrnaktadır. 

Batdvin'in vermiş olduğu şekle itihar edi· 
lecek olursa, gazetelerini okuyanlann ço
ğu, ister Belçika isterse Felemenk veya 
Fransa olsun. Ren nehrinin garbinde olan 
devletlerin topraklarına bir tek alman as
kerinin ayağını basması "Britanya toprak· 
larınııı tehdidini., ifade ettiğini urahaue 
anhyacaklardır. 

Eğer bu cihet teelim edittıcdr .. .,...., 
memleket drşmda olan biten şeylerden u• 
zak kalmak arzusu karşısında hay;ıtJe uf.· 
raşıldığı anlaşrlır. Çünkü her hi1Hımetin 
böyle bir ihtimal karşısında her türlG ma
kul vasıtalara miiracaat edeceğine 'üphe 
yoktur. 

Baldvin'in beyanatında yeni bir ittifa· 
kın Londra ile Paris arasındaki anlaşma· 
nın maskeli bir iylanmı sezmemek kabil 
değildir. Hele ingiliz payıtahtmda her iki 
devletin askeri mütehassısları arasında 

son haftalar içinde \•uku bulan uzun u a· 
diya görüşmeler de bunu mükemmelen te· 
yit eder mahiyettedir Hatta, bu görüsnıe
lerin neticesi olarak Britanya hükUmc:ti· 
nin Felemenk ve Belçika ile temasa gire· 

rek bu iki memlekette hava üssülharcke • 
leri tesisi hakkını elde ctmeği derpiş et· 
mkte olduğu da haber veriliyor. Bu hah t 

pek de doğruya benzemiyor; çünkü f ngil· 
tere'de diğer memleketlerin hukuku hil· 
kümranisine temas eden meselelerde hal 11 

büyük bir dikkat ve ihtimaft\la hareket e· 
dilmektedir. İngiltere muhafazaJdrları re
isinin nutkuna ve Britanya'nrn 'lilahlaf1• 

masmdaki yeni istikamete başka mana d• 
verilebilir. Bugüne kadar inzilizleı ukar: 
no'da iizerlerine aldıkları miikenefiyetJefl 
ciddiyetle telakki etmediler. Bazan ingilit• 
!er imzalarını koymakla ne yapmak kabil• 
se yapmış oldukları tesirini bırakıyorlafdı 
kı zaten onlardan da bundan baska bir " 'f 
beklenemezdi. Fakat harici ve bilhassa as· 
keri politikada rnesuliyeti Üzerlerine alrı r$ 

olanlar tabiatiyle başka türlü dfü iinli/"'• 
ı 'd k. n • a· tardı. Avusturya ve A manya a ı so 

discl.:r ve her şeyden ev::l ingili7 ·· e-
v• 

hassıslarınm, hava nakliv?.tmı vanan ta 
• '11ıfl yareleri de hesaba kattıkl;.rı Almanya 

hava silahlanması etrafındaki ifşaat, J.P; 
karno politikasının ne demek o!cfıt~U~ 
artık ingiliz milletine de anlatmak güıı 
nü f'Ctirdi. L•O. 

"fEUE ZÜRCHER Z.,. tTtJJ~ 



Tr rkofis Ji!nlük servisi Adalar. 
firmalarına aatılmı' olan 932 rekol eaı, 
geride kal.an llfağı nevileri de dahil oldu 
tu halde, klmilen elden çıkarumrt de 
mektir. Beher kilo için temin olunan 45 
leva satıf fiatı bulpr matbu'lt,.1ca mem
nun olmıya deler addedilmekedir. TUtU· 
nün mecmu kı7D1etl olan 70 milyon leva, 
mukavelename mucibince nnmark ola· 
ıM tecliye edileceliae Ye ipa tediye ise 
bulıar sinat bankasınca Almanya'dan 
Bulgariıtan'a ithal edilecek mallara tah 
siı olunacafma aiSre, a.ktedilmit olan mu 
kavelenin almaa ihracatı berinde ~t 
müsait tetir ,apmuı beklentWUr. 

ALMANY A'DAı 

Türk ithalitıDJD dörisleri. 
Almanya, Türkıyc'dcn vaki olacak it

ialat için miktarı neden ibaret olur• ol 
l\uı derhal döviz milaaadeıi verecektir. 

Almanya'nm yem ithalitı. 
BerliDden bildirildiğine göre Almalı

,. Rotenlamdan 6000 ton ,.W .__ al· 

... ve l7cap eden dövis temill ~· 
Almanya'nm bunda maada .,,.. mısır 
ft yağlı tolıumlar dahi alacalı aöylen
m:ktedir. 

• 
lnsaolıi•• 

Telıib: '11 

hali. 
Andre 11.ıro 

- Diyor ld: bd ıet>eaBm vmcm - kar11111nki ve km -
.. ki - ki o uman bunlan artık bir daba giremiyec:eğimi 
ditüneceğim ve hüzünden daha .dyme bollanacağım. Düa
h bizim yuman harfleri gibidir. Çiçete aiabetle ipret ne 

(içek de (taimlerden biriain üzerindeki çiçeği göster -
,,. ....... ,n laerbangi bir tere nisbetle odur. Her teY iprettir. İp· 

lhltteaı nwnaı, pye doğnı gitmek dlnyayı derinleftirmek, 

,.,,.._..:.ı.:ı.~ doğra gitmektir. 
Diitilrıüyor ki ölüm yaldqmcL.. durun .•. 
Gene Kama'yı iaticvap etti ve tekrar terciimeye koyal-

- Evet, iyJe. Öliimibı yaklqmaa belki ona öyle bir im
'fWlecektir ki tamime•~ Mltila fCld'lerin ..,,...,. 

ı;:•llrl!!ltı1.. halini allJUllll, o pldllerin mnaı - ve laklı mı. 

-- - keadileriDi belli edebilme8 için CIJ97a ki& de-
~ cnhhlr Ye mahmnhlk ilafe edelailecektir. 

Xhpik. acıyı bikir eden bir iman lmrpsmda ..uıap -cek
l."lllllıla ..... tini dayaJonlu. r ... terctme ......,. • • 
~-11.. aıhürkfr min•vl ytidndm aWeı.iDi .,. ... 
~!l~Mlltlir diôlt-~ ))inekleri riCadana dayalı. elled 
~~~9'11~..;·4f ofıııır't ln-'k"ht ............... eder' et • 

ma, hilzünlft ve üıüyonDUf gibi titriyen bir ipret mama • 
ıam alıyordu. 

Ji8or: 
- Bilmem belki aaaııen tyı 101'81Dlyonmıuz, dedL 
Sonra Kama'ya d8aerek japonca Jma 1tir aua1 sorda.. Ka-

ma o amana kadar_.,,,. biç ditiiımeden cevap vermit • 
ti. I>6şUadB. 

IDapik alçak ıesle sordu: 
- Ona be IGl'dmulsl 
- Şayet hekim kanRD1ll ölecefini .ciylemif olaaydı ne 

yapardı? 

- Oatat, hekime ~ diyar. 
Aşçı tale~ gelip bir tepai" koydafıi prap kalelerini 

geri ıatürdü. Uzerindeki avrupab elbisesi, g6lümacyip. lıe
tmin ldlat•hlqtJl'dWı hareketleri ve batıl neaketi. Jkor'a 
bile aeayq, .ılrildyona Kama'mn yavaga t&ytcdili c6m
ICJI &teki talebe tercüme etmedi. 

Jilor. 
- Japanya'cla bD geDçllr hiç içmezler. na ıateDelllD w-
~- mUteelSlr olda. 

Sonra hakıflan miPhemle§ti: dq kapı açılıyordao Bir 
a,ak seaL Fakat gelen ":J: :efildi. Bala§ YDZDh peyda etti 
Ye Kama'nm .WttlM · di: 

- Ya ölaeJdil 
B8yle bir~ b1r awapah De ~ e4ellllll 

idil Pabt ibtipr 111ırım ••ıt.& W. lteme ~·Gi--~1-
•• .... 

ve hüzünlü bir gülümseyiş yüziillün çizgilerini gerdi: 
- Ölümle dahi ruh münasebeti tesis kabildir .. Jl'a.. 

olanı da budur, fakat bayatm m_.. ela IMslki ......,. 
Müsaade alarak, arkumdll taldid. .ı.... çeıldaftiiıiı 

da. Klapik yerine oturdu. 
- Amm doatum. De qiken 

Terbiyeli bir ba,.._sl9i gitti. BiliyonDU81aaS W 
hayaletler teıtı11• ctetDJerdir ve ihtiyarlar on-..11111• 
korbtmatr ~ san derece güçtük çeklJUilli. 
idi~ gençler hiç bir lisan bilmiyor ve mu• 
a:ap elemesini öğrcnmİfler, halbmd. .. 

Darda: gene kapmm tci1alulılı wrulaıYOt..-~talill 
içiude kitara nağmeleri bhibirini taıla"be ~••D~JIW. 
meler, yuvarlanırken ıenişliyen ft: ~ iill!llll•d9' 
ulvi bir huzur içinde kQbolaa bir, •11&1ıj!IJDl:• ... iadill 
ladı. 



SAYIFA 6 

ı M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
HAKiMiYETi MiLLiYE 

in şartnamelerini görmek ü- gün ve saatında teminatlariy
zere her gün ve münakasala • le birlikte M.M.V. satın alma 
ra iştirak edeceklerin teklif komisyonuna müracaatları. 
ve teminatlariyle belli saatler (2032) 7-3364 t 
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Ankara Milli Emlak 
Müdür öğünden : 

den evet Vize'de askeri satın İLAN Mevkii Cinsi kapı Metruke Muhammen Kaç tak· 
A.AN. ' den sonra ve münakasaya iş- alma komisyonuna müracaat- İzmit ve Tuzla'daki kıtaat No. No. kıymeti sit olduğu 

ayrı ayn şartnamelerle ve tirak edeceklerin de tam vak lan. (2031) 7-3359 havvanatı icin 448,000 kilo ku L ira K. 
kapalı azrfla alınacak olan tinde teminatlariyle birlikte İLAN ru -ot kapat~ zarfla münakasa Aşağı ayrancı Bağ 13 394 20 00 Müşahere 
Bursa'daki kıtaat için M. M. V . satın alma komis- 1200 adet hamut top koşum hay va konmustur. İhalesi 28. 8. maa hane suretiyle 
(540,000) Mudanya için yonuna müracaatları. ( 1782) vanatı için kanalı zarf usulivle mü · ~34 Salı g-iinü saat 15 te yapı- Yukarda yazılı maa hane bağ icarmm ihalesi 16-8-934 per-
(276,000) Bandırma ıçın 7- 3o59 '>ayaa edilecektir. ihalesi 1.9.1934 1acaktır. Talipler ~artname- şembe günü saat 15 te yapılmak üzere müzayedesi bir hafta 
(279,996) kilo Unun müna- İLAN -:umartesi günü saat 11 dedir. T.ı:ı • -.ini görmek üzere her g ün tz temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatları. (1971) 7-329Z 
kasası 25-8-934 cumartesi gil Konya'daki kıtaat hay- 'iplerin evuf ve sartnameler ile nü· mit ve Eslı::işehir'cle Askeri 

Ankara Va iliğ.nden· nü saat 15 te Bursa'da Fırka vanatı İGİn Q90.000 kilo arpa "?mneyi gÖrmPk i;zPre her gün ö~ · <;atmalma konıisyonlarına ve 
satın alma komisvonunda ic- kapalı zarfla münakasava leden sonra ffı. M. V. satın alma ko· nünakasaya istir.ak edecekle
ra kılınacaktır. Taliolerin konmustur. İlrn1esi 25-8-934 -nisyonıma müracaatları ve müna · '"İn tayin olunan vaktinde tek Ankara Mıntaka sanat mektebi icin bu sene vilayetimiz 
şartnamevi görmek üzere cumartesi günü saat 10 da 1·asaya isfoa kedecekl,.rin de vaktin· lif ve teminatlariyle Eskise- namına müsabaka ile ley li meccani (13) talebe '1.lmacaktır. 
her gün ~e münakasaya işti- vapılacaktır. Talipler sart- -len evr1 teminat v,._ teklif mektm>la· 'ıir'de Askeri Satma1ma Ko- Ta1ip1erin bugünden itibaren 18 ağustos 1934 cumartesi 
rak icin de vaktinden evet namesini l?:Örmek i.izere her rıru komisyon reid:!Ji P vermeleri. '11isvonuna miiracaatlan. günü saat 17 ye kadar asağıda yazılı vesaikle birlikte bir is-
teminnt ve teklifnamelerivle ~iin Ankara'da M . M. V. sa- 7-3186 (1942) 7-3240 tida ile vilayetimize müracaat edeceklerdir. 
J3ursa Fırka satın alma ko- tın alma komisvonuna ve İLAN Müsabaka imtihanı 20 ağustos 1934 pazartesi günü sabah 
misyom na müracaatları. rnünak~c::aya istirak icin de Ordu ihtiyacı ici11 (16) kalem saat 9 da icra edileceğinden vakti muayyende ispatı vücut 

(1763) 7-3031 Konva'da askeri satın ~lma 'erum sentm a~lutinan antijan Vl' n. o. Yolları ve Uman . edilmesi lazımdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
İLAN. komisvonnna mHraca~tlan. -1,ksenfPr kı-ııalı zarf ustılile satın lan U. Md. Sa. Al. Ko· kaybolmuş olur. 

Bayramic.. Ezine, Kiraz- (17Pt::.\ 7-3076 "tmaca'-tır. ihalesi 1.9.1934 cu · m"ıs.·y1•nıı ı"lanlan. f k"" ··k 17 d 
1 K •• 1 - Nü us tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten uçu en 

hk. A vvacık ve Geyik!~' 1e LAN ,,1utesi ır'1nii saat 14 de irra edile· ) 
f • .,1 tLAN büyük olmıyacaktır. 

bulunan kıtaat için 20.000 ki zmir'Ae b lıınan lc:ıtat ir.ın <, :ektir. Talil)ler evsaf ve ıartname· 
1 b k n ._. 750 k"l d w k • fi Af t · 1 · 2 - İlk mektep c:ehadetnamesinin aslı o sa un apalı zar a müna- "lm • ı o Sı\ e yanı ll"",t zar =- sini görmek üzere bergün öğleden yon - zmır ve zmır - -.ı 
kasava konmuştur. İhalesi ..,,iinA.kA.sava konmıırlnr. lh'l1"<1İ 3 ,onra ve münakasaya i~tiBI< .. ~e . Bandırma hatları üzerinde ve 3 - Ası sehadetnamesi 

"4 • - .. t 11" _J a· h l"f k.d k 4 - 3 kı. ta· k"'rtonsuz foto.;.raf ... 25-8-934 cumartesi günil sa· q.ı ~b nıızartesı vmm H" =' "" .. r~lerin 0 ıtiin ve saathıder. f'VP~ te\t ve ı mu te ı mev ı e ısmen " c. 
(1889) 7-3209 

at 14 tedir. Talipler sartna· 1ir. Tll!linlPr şartnl'm~ıt;ni l!Örtn"k fi. 'if ve temirı:ıtlr:ıile hirlil·tıı M M V ocaktan ihraç ve kısmen top- H 1 • • ı 
mesini görmek üzer~ her "'ere herf'iin ve mÜnP,1<!'4'1\Va iet;rak ~atın almR komisyonuna mÜrl'("Rıtt . lama suretiyle teslim edilecek ~ Doktor i mi ısmaı 
gün ve münakasava istirak ~ .. in "" v,kti m1ıııvven1"de tef.lif VP. \an. (1900) 7- 3198 ceman 10300 M3 balastm kapa ~~ 
için de vakti muavvenitı<lP. '"llİnAtlarivle lzmir'"" asker; "atın al- İLAN h zarfla münakasası 3 eylUl ~~Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. Zilhrevi hastalıklar Mütehassısı 
teklif ve t~minatlarivle Ra\'- 'na komisyo"""' müracaatları. Yerli mamulatından 15,000 a . oazartesi günü saat 15 te An- ~~ Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
ramic;'te askari satın alma {1893) 7-3191 det aleminyo1'1 matrn i!ılafile birlik· karada idare merkezinde ya· :~ Abidin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 ~ 
komisvonuna müracaatları. İLAN •e kanııh Zl\rfl m:1"~'· ... .,1' !fo" • pılacaktır. • ~~~~• 

(1787) 7-3104 Antalvil'd::ı bnlnna'l k1taat musiur. ttı~tesi 1 ey!iil 1934 tarihi. İsbu 10300 metre mikabı ba As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisyonundan: İLAN 1ı.avvanatı kin 237.000 kilo ar- .,e müsadif cnm"rtPsi ~ünn ~aat 15 lastı~ kamilen taahhüdü mec-
Ordu ihtiyacı için (3000) '">a 92 nno kilo ot kapalı zarfla "e v~rıılRoktu. Talinler artnl'me huri olmayıp kısmen teklifat MARANGOZ FABRİKASINDA YENİDEN BİR KU· 

kilo idrofil pamuk kapalı ve 172.000 kilo !'aman ve ·re ~:imune~ini ~örmek iizere her rla kabul olunur. RUTMAHANE TESİSİ 5. 9. 934 
zarf usutı·vıe satrn alınacak- ~0.000 kilo vulaf aleni mi"na- ,,.;;n o··g·t·den sonra v· m;"ak .. •av11 Tafsil at Ankara ve Hay dar · ı d ·· ·1 

t " " 'O • • "'" Yukarda yazılı malzeme ve inşaat hıza arın a gosterı en 
tır. th"'lesı" 18-8-934 cumarte- kasa ile satrn almaca1 ·tır. ha · .. t,·r·•- Pd .... ,.t,f,..,,·, .. ,, .. "l'·; 0 ,,e ..... tin- 'lasa ve İzmir veznelerinde k 1 0 

- ,,K " ' ' " • ' .m u tarihlerde ve saat 14 te ayrı ayn kapalı zarfla müna asa an: 
sı· wu""nu·· saat 14 tedir. Talip· 1'"1Pri 26-8-0 34 nazar gHnU saat .ıen ~vel te1•1ı"f ve t"'roı r"'t mPkttto • 'lnar lirava satılan sartname- · · 1 h ·· "'" · " • " ıcra krımacaktır. Şartname almak ıstıyen er er gun saat 
ter ır:::. artn"m ... c::n,· ,...o··rmek u··ze· t6 da yamlacakttr. Taltpler 1•rmm mıı buz m ,J,ıı ·tı" nde komis· lerde yazılıdır. (1939) · l ·· k ... ~. ' ,.. .. • 13,30 dan 15,30 a kadar komısyona müracaat an ve muna a-
rc her crHn öö-Ieden sonra ve 'artnamelerini e-örmek Ü7.ere yon riyas0 tine tevdi eylemeleri. 7-3303 

,..- ,.. t. •• •• k · t" saya iş tirak edeceklerin teminatlarını havi memhur teklif 
münaka~ava istirak edecek- ler l?:Un ve ııtma :ısava 15 ,. (1901) 7-3199 ı N 

k · · d k · d t ,_1·r l,A · namelerini mezkur o-ünlerde saat on dörtten evet komisyo· lerin o cri;n ve saatinden evet ·a ıcın e va tın e e~ 1 ve- fLA N h 1 f d ı-. ...... • 1 • 1 A 1 'el Takiben 4::t l ton mu te i e • na tevdi etmis. olmaları. (1888) 7-3217 
teklif ve teminat mektupla· ~emınat arıv e nta va a as· Ordu ihtivncı icin 00 000) a • mir 1. "" zarfla m .. nakas~sı 22 CJ. 
rivle hirlikte M. M. V. satın keri satın alma komisvomma det kat göt ile (1500) adnt 1askıH 1934 cumartesi günü saat 15 de An 
atma komisvonuna müraca· ve taksit miktarlarım anla- flasfPrİn satın alınacaktır. ihalesi R ı .. , ... .ı~ jJ .. rf.' h:n!lsrnda vırnılacaktır. 
atlan. (1668) 7-2906 nak üzere de Ankara'da M. !J.1934 cnmartesi ,.,·;.,ii sar.t 14 de Tafı:ilat A.,kara VP Haydarpasa 

iLAN "vf. V. satın alma knm1syonu- :cra edilecektir. Talirler evsaf ve veznelerinde besPr 1irava satılan 
Bumova'da bulunan kıta- -ıa müracaatları. <102 'i) ~artnamesini görmek iizere herrün ~artnamelerde vardır. 1856) 

at havvanatı için (588,000) 7- 3227 ;;;;!eden scnn·a ve m·inakasaya tPtİ • 7-318Z 

650 
480 
700 
500 
800 

4500 

kilo 

" 
" 
" ,, 
" 

aleminyum 6-10-934 
kalay 6-10-934 
kibrit antimon 13-10-934 
k1orat de potas 
ispirto 13-10-934 
mükeltes soda 13-10-934 

kilo saman kapalı zarfla mü- İLAN rak ed~cek1nrin o cr""n ve !!!\dinden 
naka~ava konmu!'tur. İhal esi İzmit ve Tm:la'da bulunan .. vel teminativle birlikte M.M.V. sa· İLAN Yukardaki malzemeler hizalarmdayazıh tarihlerde ayrt 

16-8-Q34 perşembe günU sa- kıtaat için 12,000 kilo sade 10 alma J:o ... i vonuna mür canthrı 
at J0.5 da yapılacaktır. Talip vaifı kanah zarfJ:ı miJnak2<:a- (1899) 7-3197 
Jer sartnamesini görmek üze va konmustur. İhalesi 27-8- 11..AN 

Yerli eczayı tıbbiye kapa· ayrı aleni münakasa suretiyle saat 14 de ihalesi icra edile .. 
h zarfla münakasası 29-8-934 cektir. T a liplerin şartname için her gün 13,30 dan 15,30 a ka 
<:arsamh::ı günii saat 15 te An- dar ve ınünakasava girmek istivenlerin de yevmi mezkurda 
kara'da İdare binasında yapı- teminatları ile müracaatları. (1936) 7-3266 re her gün ve münakasava Q34 tıa7.artesi günil saat 14 te LTileburgaz"aki kıtat icin 100 

istjrak icin de vakti muayve- dir. Talipler sartnamesini gör hin kilo s1ğrr eti ve 22,400 kilo sa
ninrle teklif ve teminatlariv- tnek üzere her gün ve müna- hun kap h zarfla mün !\Saya kon· 
le Bumova askeri satın alma ka~ava iştirak icin de vaktin- 'llustın. 11,!\1,.t; 29.8.1 g 4 r.arsam . 
komis...,onuna müracaatları. de İzmit askeri satın alma ko- ha günü !!U\t 15 ve 16,5 da yan la-

(1762) 7-3030 misyonuna müracaattan. ~ııkhr. Tnli:'ller ~artnarnP~ini gör . 
İLAN (1926) 7-3228 mek nzere bPr giin ve mi"n,.luısava 

Isparta kıtaatı ihtiyacı için İLAN ~11tirak icin nl:<ti rnu vveninde tek · 
(91.000) ve Elmalı kıtaatı Ordu ihtivacı icin (60.000) 'if ve teminP.tlRrlle f ölebur11aı as -

lacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Hay • 

darpaşa veznelerinde beşer 
lirava satılan şartnamelerde 
vardır. (1857) 7-3206 

Kiralık Ev 
ihtiyacı için (56,000) kilo sı- metre idrofil gaz kapalı zarf 'teri satın al~a komisyon ına m:;ra· Ycnişehirde Kocatepede 
ğır eti kapalı zarf usutivle usulivle satın a1macakttr. ~aatları. (1896) 7- 3194 Yugoslavya sefareti yanında 
münakasaya konulmu~tur. İhalesi 25-8-934 cumartesi tLA N. bahçe içinde 7 odah bir ev 
Isoarta kıtaatmm eti 26-8- ~ünü saat 14 te icra e<lilec~k: Ordu ihtivacı icin (10.000) ınobilyah veya mobilyasız ki-
934 pazar günü saat 10 da tır. Evsaf ve şartnamesım metre sarO'ıhk beı. satın ah - .. alıktır. Görmek ve görüsmck 
Elmalı kıtaatınm ki aynı görmek istiyen h~~ gün öğ-- nacaUtır. İhalesi 21-8-934 sa- ;cin 1269 numaraya telefon 
günde saat 16 da Isparta sa- !e~en sonra ve ı;ıunak~saya lı giinü c::aat 14 te icra edile - nlunması 7-3302 
tın alma komisyonunda iha- t!;tır?k edeceklerın n. e:un ve cektir. Talipler sartnamec::ini 
le eclileceğ-inden sartnamevi sa.atındP.n evel ~eklıf v.e ~e- oıörmek üzere hPr p-ün ö P.-le -
gönnek istivenlerin her g-iin mınat: mektuplarıyle bırlık -ien sonra ve münakasava iş
Ankara M. M. V. satın alma te. M. M. V. ~~tm alma ko- tirak edeceklerin o gün ve 
komisvonuna ve münakasa mısyonuna muracaatlan. ı:;aat;nCT,.n Pvel teminatlariv -
ya isttrak edeceklerin dı: ı~- (l 767) 7-3033 le birlikte M. M. V. !'atın al -
parta eti icin (1365) lira El· İLAN. ma komic;vonuna mi1r?l"?.at -
mah eti icin (840) lira temi· Denizli'de bulunan kıtaat 'an. (1765) 7-3035 

İLAN 

Müteahhit ve inşaat 
sahip erinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
.:aat. Tt-lefon: 3272 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesatımı.ı için (242) adet yangın söndürme ala
tı kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 25-8-934 tarihine müsadif perşembe günii 
saat on beşte Cibalideki alım, satım komisyonumuzda icra 
kılınacaktır. Şartnameyi almak için talipler her gün komis':' 
yona müracaat edebilir. 

3 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar 
da tay in olunan gün ve saatten evet komisyonda verilecek· 
tir. 

4 - Münakasaya şartname mucibince Milli Müdafaanın 
kabul ettiği firmalar iştirak edebilir. 

5 - Her istekli bedelin o/0 yedi buçuğu olan "600,, liralık 
muvakkat teminat akçesini tayin olunan saatten evel teslim 
etmelidir . ( 4363) 7-3117 

Ankara askerlik şubesinden: 
MalUl zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 
Eshabı istihkakm yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bİ· 

nat ve teklifnamelerivle bel- havvanatmm ihtivacı olan 
Ji t?iin ve vaktinde Isparta- (557.000) kilo arpa ve (114 
da Askeri satın alma kom:s- bin) kilo yulaf kapalı zarf u -
yomma miiracaatlart. (1784) .-ulile münakaı;ava konmuş -

Çankaya karakol binasının 
ikmali inc::ası al 0ni miinakasa
va konmustnr. thalesi 8-Q1Q34 
~t1martf"!'i Piinü c::aat 11 dedir 

-------- ---- rer kıta fotoğrafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
7-3105 tur. İhalesi 27.8.1934 de icra 

İLAN. edilecektir. Taliolerin sartna-
Bavramiç, Ezine, Kirazlık, mesini görmek üzere hergün 

hk, A vvacık, Gevikli'de bulu ve münakasaya iştirrk edecek 
nan kıtaat icin (QB0.000) ki- lerin de arpa icin 940 lira ve 
lo TTn kapalı zarfla münaka- vu1af icin 428 liralık teminat 
sava konmuştu"r. İhalesi 26- mektuolarile miinakasa günü 
8-Q34 nazar günü saat 14 te- ~aat 9 da Deni?.lide askeri sa
dir. Talipler şartnamesini trn alma komisyonuna miira-
ıtörmek üzere her gün ve mü caatları. (1955) 7-3275 
nak:ıtsava istirak icin de vak· İLAN 
tf mll~vveninne teklif ve te· Cinsi Kilosu İhale saati 
min::ıt1an ilt> Bavramic'te as- Un 242055 15 
keri R:ıtm alma komisyonu· ,, 193888 15 
na müracaatları. (1788) Sığır eti 56841 16 

7-3103 ,, 46619 16 
İLAN Odun 25013 17 

5360 adet anot pili muha· ,, 55809 17 
bere kıtalan için mübayaa Vize ve Pınarhisar kıtaatı 
edilmek üzere aleni münakcı ihtivacı olan yukarda cins ve 
sava konmuştur. İhalesi 22- miktarları ya7.ılı yiyecek ve 
8-9:;4 carsamba günü saat 11 vakacak maddeleri 1-9-934 te 
dedir. Taliplerin evsaf ve ve hizalarında gösterilen sa
şartnameler ile nümuneyi ::ltlerde ve k~palı zarf usuliy
görmek üzere her gün öğ'le- le satın almacaktrr, Talipler-

Cebeci Merkez hastahane • ilan olunur. (1459) 7-2732 

TaHplPrin kesif ve sartna
"Tiesini görmP-k HzP:re her ~ün 
'11Ünakasava i~tirak edeceklf':
ı-in ~e ternin::ıtlarivle vaktin· 
-le M. M. V. Satm alm~ k<'mi~ 
vonuna müracaatları. f2004) 

7-3347 
tl.JA N 

si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalanm her giin iki • 

den sonra Acilive saravı kar
şısında Faik B. apartımanm-

rla kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

Ordu ihtiyacı icin bes ta -
1<ım sevvar mcı lzemei baktro- ZA Yl 
'oii ~~nch«ı ile bes adet canta- Eskişehir Mamure köy ilk nıek-
lr mHtroc;kobin pazarhk gü - tebinden aldıj;ım şehadetnameyi za
.,iinde talip znhur etmemistir. vi ettim yeniden ınretini crl,acaca· 
Tekrar na.zarlığı 16 8.1 Q34 ner ğımdan P!:kisinin hükmü yoktur. 
c::efl"he p-iJnii ~aat 14 dedir. Pa- Muhterem oPlu Seyit Mshmat 
7arhö-a ic::tir;1k enece'klerin o 7-3343 

Serveti Fünun 1 
43 ıeaedir durmdan neşir vaziyf esini yapmakta olaa ba 1 

hıoftRlılı rP-:ımli UZf'temr. Ankara'da satı~ yeri A K B A 
kiitiin'1"nP.~idir s,.., .. f;1c Ahont 1 n lira R.-h .. , ıaftsı 20 kuros. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Kabataş'ta inşası mukarrer Levazım Ambarlan 
için 16-7-934 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan münaka
sa muvafık görülmediğinn"n mezkur inşaat yeniden kapalc 
zarf ile münakasava konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyeleri on lira 
mukabilinde Cibali'deki muhasibi mesullük veznesinden alı· 
nacaktır. 

3 - Kırdırma 22-8-934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat (15) te Cibali'deki Alım Satım Komisyonunda icra olu· 
nacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu· 
karıda tayin olunan gün ve saatten evet komisyona verile· 
cektir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin ınaddei mahsusası muci· 
bince fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan (69770) li,.a
nın o/0 7,5 nishetinde muvakkat teminatı tayin olunan sa· 
atten ev el teslim etmeli el ir. ( 4294) 7-3108 



f irk Maarif Cemi1eti idaremnde 

Bursa Kız Lisesi 
Yatı - Gündüz 

1 .. 'efkilllll Orta ,. U. ....,_ .... Melılep -... 
~ ..._ .ı .. Llej W..am. lemi U.lere ma
tleleti taadik edilmistir. l.ima dersleri Ecne&i •itelwaular tanfm
... Yerilir. Talim Heyeti a riıWe " .ntem ._tr..ıenı. mii
leteklôlm. •n tedıiyeye .. ,.. ... ehemmiyet tıerifwr. Se.elik Jllb 
icreti 185 ıündiiz icreti 35 lindır. T abide ahu. Memur ~
... aynm twzilal anl.r. lafll r •li•• 15 afMtos 134 te 
"-tleuealıbr. Fada wliaıt ~Bana'• Mte, l'fl:clirlijüe 
mincaat Mi'-ui. (4419) 7--3357 

obilya münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binasının muhammen 
bedeli 40.000 lira olan Mobilya, mefruşat ve tesisatı kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 5 eylul 1934 çarşamba günü saat 15 te Nafıa 
\r ekil eti Malzeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret odası 
•esikası ve 3000 Jiralık teminat mektubu ile birlikte müna
kasa saatinden evet komisyon riyasetine v.errneleri iycap 
eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri ( 40) lira mukabHinde 
'7ekalet Malzeme Müdürlüğünden S#ltm alabilirler. (1945) 

3346 

liilalıahmer Merkezi 
Umumisinden ; 

Eaki'8ir'ü Hililialuner aerku ......_..: 
l - Eebik -b•tsi H ..... 19J4 te 

Dr. Zeki Hakkı 
At r'• ilabra- ..... ....... 
Hastam- laer tin öile · 

.. _. AıilİJ9 9-QI Y• 
11111da Geaçaia aparbmaın
• w.uı.-.T.W..:2357 

7 - 3307 

Aakan Le~aam Amirli
ği Satrn Alma Komifl 

yonn lvlan1an 
tLAN 

Yirmi dokuz bin kilo şade 
yağı, kapalt zarf usuliyle iha
leai 8 eyJQl 1934 cumartsi gü
nü saat 14 dedir. Şartnamesini 
~&mek üzere herg-ün ve iha
le ITTinü de vaktinden evet te
minat ve teklif mektu1)1ann1 
makbuz mukabilinde Ankara 
Levazım imirli(i satın alma 
~omlavr ,u riyasetine verme _ 
'•rl. ftc' R) 7-~~4~ 

r-::- f."h. t 1. Md. Sa. .ı\ 1 1 1 . k~ ni,.vonu Han lan. 

40 TON FLUSPAT 
500 GUAM PLATİN TEL 
Yukaradki malzeme pazar_ 

tık suretiyle 22-9-934 tarihin -
de saat 14 te ayn ayn ihale-
1eri icra edilecektir. Şartname 
almak istiyenlerin 13,30 dan 
15,30 kadar komisyona ve pa
arbğa ~ireceklerin yevmi mu z - luuıt -·-- 11 ....... 1134 le 

J - Diki, •dhzleri te ••lılildet -''•eli 21 ....._ 3JYeninde teminadariyle mü
tt34te 

' - llahtelif br,elalar ft teruiler 'ft matralar Zl •iutoı 
1134 te 

5 - 1-ı tiyi, Hiadidu ceTİIİ el,af1, bez ve pnal parçaları 

racatlan. (2008) 7-3349 

12000 KİLO KENDİR 1Pt 
15 TON GOMUŞ KUMU 
40 ,, SÖNMEMİŞ Kt-

udtardaki REÇ 
Yukardaki malzeme aleni 

u .• .-..ım1e 
~ utnma ile 1atdacalmr. fstiyealeria pey alcçeleriYle 

......... ,. 1 81raeaatlan. 7-3366 'lliinakasa ile 10-9-934 tarihin 
-.--------------------- de saat 14 te ayn ayn ihalele-

1 b 1 D • L ti icra kılmaca~mdan taliole-
StaD U enız evazım rin ~e atmak için her • d ........ t 13.31dan15.30 ka-
saba alma kODUSyonan an• dar~ ve münüüa-

va gıttcek1enn de vevmi IDll-
20.000 kilo sade yağ: Kapalı zarfla münakasası 16 eylUJ ayyende teminatlarite benlaer' 

934 perşembe ı;inü saat 14 te. müracaattan. (2009) 7-3350 
Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için lüzumu otan 20,000 

kilo sade yağ 16 eylfil 934 perşembe günü saat 14 te kapalı İLAN 
'8rfla mtinakasaya konmuştur. Talip olanların ŞU1namesini Askeri fabrikalar icin bono 
&iSrmek üzere her gün ve münakasaya gireceklerin de o gün ve ı>azarlıkla satm almınast 
- laatte Kaımnpaşa'da kiin komisyona mUraca~tlan. mukarrer olun sartname ve 

( 4669) 7-3355 miktarlan alakadarlara ve ta
lin olanlara ve verilen ,baJnr, 

ektepler Sabn a1ma tutva, demir. çe1ik ve emsali 
malzemenin itasılVI talin olan 

k • R • ı• v • d 1amı 22-8-<J34 tarihinde saat 
omısyoou eıs ıgın en: 14 te teklifieriyle umum mU-

lnşaat Usta mektebinde aşağıda yazdı i§ler ayn, ala dilrlfife mUrac~,.t1,.n. (2033) 
haarbkla yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenler 16 ajustoa 7-3363 __ 
134 tarihinde teminatlariyle birlikte komisyona, prtname- IST AROL OC'ONCO 
t:örmek istiyenlerin de mektep müdürlüğüne müra.:aat- Elwlim.NOTERUCllE 

1 - Banyonun kazan dairesi işçiliği laini ÜJelliltlea 22 mut 93t 
2 - 8691 kilo soğuk demircilik. (2006) 7-3348 tuta "' SZl/1513 tilt 'ft ~354 Jflf .... ..,.....,....i...__ ..... 

ile AUara aceataLiıu taJin eJWi-

4Jıkara kız lisesi müdürlüğünden =.. °'::. "::. EE~=~ 

BUHAR MI? 
1111 ..,aiı•• ..,.. 

......... ilıleribU...W.. 
il ..... balau ikluatlim. 
.... küçük btlntler 
ip. ıuoj• taiqtm• teı
,..,Q f lb ..... ,.,... .... 

IJCllZ ÇÔflrlu 
Z-0....., .._,. 

kmlam 1a~lu 
J - Basit ft ter.ae.a. 

mler. 
DE UT Z ıueiuleri •· 

Nada .. ,.. •• milll ..... 
bda i1'1er: 

a) Zoncaldak n ...... 
lif linit tmmirleri 

b) Bilamam nebati ma._ 
del~r: 

Otla lmmblan , .... 
tifi. 

Çeltik bvulan ..... •••ı, v. s. 
c) m.lde&f •bıa llJIİ8, p..U ~kinleii kllpeler 
DE UT Z ıua.ia matör te bmlarm 
ıs ... 1401 M,,ue w. imal -... 

HAllS FIAl'K 'ft$·L 

Pe1İa.._14Zf 

..&-ı-- n • du W.a YekiJetimden uJeati-.. .,. 
Lı ~ Kız Lisesi eski binasmın aıva ve badana tamiratı t. alilnııneaia k ~· · t ltliii a· )) 8 1 eli R• tİ d 
~934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle !e pazarlık- -••• itil.ren 1ü:8 .,;;•:..:., • .., gaz e e ye 1 yase D en: 

1bihıakasaya komnoştur. İhale 21-8-934 sah gunü -t 15 w lle1abma huftet edemiJenlin' 
Maarif Vekaleti İnşaat komisyonunca yapılacaktır. w-.. w .. tire .._rebt etıBelr 

,ı... Ta1ioler sartname ve tefeniiatmı vekiletin inşaat daire- ilen iıba dört niahadu iHret .,. 
··- ' ·•· • - (2020) 7-3351 la• ar.ilnaıneden itir nib1'asmm A.

bn'da iduiyoad. \ıaiıyeoe11 OS-

Ilgaz kasaba suyu için kapalı zarf asuliyle münakuaya 
konulan dört kilometre çeltik veya fmıt boru teferrüatr mü 
nakaaası 25 Ağustos 934 gününe talik edilmiştir. Taliplerin 
şeraiti anlamak üzere mektupla Dgu Belediyesine müra-
caattan ilan olunur. 7-3260 ~niz lisesı müdürlüğÜnden: :: :.rJ.: =.::: 

lL lıt~ktebimize Yüz Sekizer lira ücretle bir Coğrafya. bir n midirmti ....,._ t,.Jılili- --------------------
~nıiye, bir İngilizce muallimi alınacaktır. ~ nü1u•m"' h•nvı neııir ft Ank Erk k Lİ • 
lıaıbl«adde 1 - İngilizce muatiıni: mutlaka Universitede ;laaAnlca.._'da JMV..iyeti ~ıı:,,. &rB e SeSI 
~tihan ehliyetnameyi haiz veya Maarifte mUseccel İn- ~ idarelİlle iraal •e dirftıd mu•• dur•• )u•• ö-iinden•. 

~ce muallimi olacaktır. ...... ....... u•rei •li1.Ude ..,_ a -
~ 2. - Riyaziye muallimi: Universite Riyaziye şubesin- ria '°""""- tolenAa. 
!tal \1eya yükRek mühendis mektebinden veya yüksek mual- ADRS:~: ftta•ılt•l'da E.W"a.- 1-Birinci ve ikinci devre mezuniyet imtihanlarına ı ey· 
ti trıektebi Riyazive şubesinden veya Maarifte müseccel 1'e Y..n 1'"1W'et •umtlı Yelli Kay· ifil cumartesi günü başlanacaktır. İmtihan programı mek· 

le Riyazive muallimi olacaktır. seri Omit &anıt ... aaktrftb 11•• tepten öğrenilebilir. 
:ı,._ 3 - Coğrafya muallimi: Onivenite Coğrafya ıubesin- ._ ''"'"' ı~MIL ZADE ffO. __.._ ~~ezun veya Maarifte müseccel Lise Coğrafya muallimi SEYDI AVll Bey. 2 - Smıf g~e imtihanlan 22 eylt\lde ba,byaeuwr. 
~tır. iti- aıilna• c1aire4e 1aldı as- 3 - 20 ağustostan 1 eylfil tarihine kadar eMi talebenin 
let 4 - R~yazive ve Coirafya muallimi i~in müte~~ zabit- ~ .,.-~Wa '-!afi ilu Haki- kaYrtlan yenilenecek ve yeniden talebe kabul edilecektir. 

de Unıversitede imtihan vermek şartıyle almabilır. miJeti llilli1e gazetene inal kdm- Bu müddet zarfında eski talebenin velileri ile birlikte mek-
h.;t- İstekli bulunanlardan hiç bir yerde vuifedar ola. • • Lir aiuteı bin doku JÜ tebe gelmesi lizmıdır. ~ amıay.etbıe bdar müracaat 
--ıw tertjjı edilecektir. .._ •rt etmiyealeria: yerine yelli talebe ~· 
'ttr 1 ~rzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 taribioe ka - latıaW .__. .-leli ...... + - llemni,a tmtibınma ittink edecek talebenin 28 

-~liada'cla bulanan lıılektebimiaıe mtiracutlan. ı..t afuaıo. tarilıibde bJferfdtölrafta m6racaat ederek imtiha-
( 4685) 7-3362 l..:.ft44 na ihme wsikalanlu atmaa llmmdır. (1977) 7-3301 

Tercüme 
a....ı Den. 
Pe11a1-..ıa ,_,.. 
A ......... l~ReJa. 

liil Uinlan. 

İLAN 



• 

-;AY!FA8 HAKIMIYETJ MILLIY!. 15 ACUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 

Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratle çıkanbr. Telefon 1230 

Bursa Ziraat Mekte -
bi NJ üdürlüğünden: 
Bursa Ziraat Mektebi Talebe 

kayıt ve kabul şartları. 
- MEKTEBE BU SENE LEYLİ ve MECCANİ 
ONBEŞ TALEBE ALINACAKTIR. GİRMEK 

İÇİN KABUL ŞARTLARI: 
A - Türkiye tebeasından ve hüsnühal eshabmdan olmak. 
B - Orta mektebi bitirmiş, çifçi veya erazi sahibi evladı ol

mak. 
C - Yaşı on dokuzu geçmemiş olmak. 
D - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terketmemek 

ve terkettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilu
mum masarifi ödeyeceğine dair noterden musaddak 
(mektepten alınacak nümune veçhile) kefanetname 
vermek. 

F - Talip miktarı muayyen adedi geçtiği takdirde yapıla
cak müsabaka imtihanım kazanmaktır. 

? - Mektep Teşrinievel basında açılacağından taliple
rİll llİhayet Eyhllün onuncu gününe kadar yukarda yazılı 
enaft haiz olduklarım bildiren vesikalarla birlikte bir isti
da De mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1891) 

7-3248 

lzmir Memleket hastahanesi 
Baştabipli~inden: 

l.mir Memleket ve Eftefpa.- haatahueleriyle Sanatlar mektebinin 
lir -.elik ihtiyan olan 4&360 kilo koyan eti ve 118,000 kilo ekmeğin 

' rbwmda talip zahar etmediğinden 6.8.1934 tarihinden itibaren 
21 p. Bliddetle kapalı nrf maliyle yeniden münakasaya konmaftur. 
TıS.leriıa ~raiti ö'1'emnek istiyenler Ankara Sıhhiye müdüriyetine mii
naadHI ve miinakasa kannanmı 1 O ve 11 inci maddelerine göre zarf
ı- •an Ye hini ihale olan 26.8.1934 tarihine miisadif pazar günü 
11111 1 ... l! ye lu~dar lımir encümeni daimi Yiliyete müracaatları. 

(3250) 7-3291 

ı-u.ayeietfal Cemiyeti Umumi 
Merkezi Reisliğinden: 

Cemiyetimiz umumi merkezi ile müessesatının ihtiyacı 
olan (300) ton alman teshin koku ile (150) bin kilo kesilmiş 
kara meı;;e odunu kapalı zarf usu1iyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27 ağustos pazartesi günü saat 14 de yapıla
caktır. Sartnameler umumi merkez muhasebesinden tedarik 
edflebilir. 7-3285 

Karaköse Belediye 
Riyasetinden: 

Karaköse Belediyesinin beş bin ve üç bin beş yüz lira kıy
ınedi senede 500 ve 420 lira icar getiren iki par~a mülkü sa
tılmak için 6. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
artnınıya çıkarılmıştır. Taliplerin belediyeye müracaattan 
ilan olunur. (1966) 7-3296 

Mektepler satın alma 
komisyonu Reisliğinden : 

İnşaat Usta mektebi için pazarlıkla 22000 adet tuğla ah
Dacaktır. Bu işe girmek istiyenler birinci teminatla:-iyle 
16-8-~34 tarihinde saat 15 te komisyona, şartnameyi görmek 
1 ... enlerin mektep müdürlüğüne müracaatları. (2005) 

7-3339 

Istnbul yüksek mühendis mek
tebi satınalma komisyonundan: 

Mektebimiz Elektro - Mekanik şubesi için kapalı zarf 
usuliyle bir adet buhar makinesi alınacaktır. Münakasası 
22.9.1934 pazartesi günü saat "14,. te yapılacaktır. İstiyen
ler şartname ve teferrüatını iki lira bedel mukabilinde 
mektep veznesinden tedarik edebilirler. Miinakasaya gire -
ceklerin muavven saatten evet, muvakkat teminatlarını vez· 
neve vatırdıklarma dair makbuzlarla sair evrakı tazimeyi 
muhtevi kapalı zarftannı Komisyona tevdi etmeleri tüzu -
mu if.,n ohmur. "3926.. 7-2834 

Kütahya Vilayetinden: 
~934 tarihinde ihalesi mukarrer vilayet matbaası kağıt 

ve sair tevazımma vaki olan teklif fahiş görülmüş olduğun
dan (1032) lira muhammen bedelli mezkur kağıt ve levazım 
29-8-934 çarşamba günü saat 15 te ihal~ edilmek üzere yeni
Clea açık indinniye konulmuştur. Talıp olanların mezkur 
günde teminatlariyle vilayet daimi encümenine müracaat-
tan •an olunur. (1967) 7-3295 

P.T.T. Başmüdürlüğünden 
Aakara telefon hatlan ihtiyacı için iki mecralı 1000 adet 

tietca bfokun imali 27 • 8 - 934 tarihinde saat 15 de ihale edil
.-1ezre 8 - 8 • 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddet

. le .._. münakasaya çıkanlrmştır. Taliplerin şeraiti anla • 
-* t.n P. T. T. Başmüdürlük kalemine ıaıüracaatlan. 

(t063) 7-3273 

• 
lzmir tayyare sina-
ması kiraya veriliyor 
Türk Tayyare Cemiyeti lzmir Şubesinden 

İzmir'in en güzel ve en mükemmel sin~ması olan Birinci 
Kordon'da kain Tayyare sineması zengin teçhizat ve müş
temilatiyle birlikte bir sene müddetle iycara verilmek üzere 
kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuştur. Müzayede 
müddeti 18 ağustos 934 cumartesi giinü saat on birde bite -
cektir. 

Taliplerin bu müddet zarfında şeraiti görmek ve zarfla
rını vermek üzere İzmir'de, İzmir Tayyare şubesine, İstan
bul'da, İstanbul Tayyare şubesine, Ankara'da da Tayyare 
Cemiyeti Umumi merkezine müracaattan ilan olunur. 

. 7- 3127 

Marmara Ussü Bahri K. satın 
alma heyeti reisliğinden: 

66000 kilo Koyun ve 
Sığır eti 

Deniz efradı için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı 
yazılı koyun ve sığır eti kapalı zarf usuliyle münakasaya 
vazedilmiş ve 25/ağs/934 cumartesi saat 14 te ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartnamelerini anlamak üzere 
İstanbul'da Kasımpaşa'da Deniz Levazım satın alma ve İz
mit'te kumandanlık satınalma komisyonlarına müracaatla-
rı. (1832) 7-3116 

Ankara ·askerlik şubesi 
reisliğinden: 

933 senesine ait Tütün ikramiyelerini almıyan 54 Ma· 
1\ile verilmek üzere ikramiye havaleleri Ziraat Bankasuıa 

gelmiş olduğundan 1 mayıs 934 tarihinden itibaren 1 •ylıll 
934 tarihine kadar 4 ay içinde tevzi edilecektir. 934 ikrami· 
yeteri ise haziran 934 ten sonra tevzi edileceğinden yanlı~ 

müracaatlara mahal kalmamak üzere 933 ikramiyesini 'll
mamış bulunan malfillerin şubemize müracaatlan ilan olu-
nur. (770) 7-1669 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası riyasetinden: 

Masrafı Marsilya ticaret odası tarafmdan deruhte edilip odamız ta
rafından Manilya'ya gönderilecek bir talebe için 1. ağustos. 1934 tari
hinde icra edilen müsabaka imtihuma İflink edenlerin kazaaamamıı 
olmaları hasebiyle 1 eyliil 1934 cumartesi giinii saat -14- de tekrar 
bir müsabaka imtihanı daha icn edilecektir. A,ağıdaki teraiti haiz o -
lanlarm vesikalariyle birlikte Aaaf artalar caddesinde Kınacı ndeler 
banmın birinci katında 11 numarada odamıza müracaatları ilan olu • 
olunur. 

Şerait; 
1 - Lise mezunun olmak "Ticaret lisesi dahildir.,. 
2 - Sihaht rapora ; 
3 - Ailesinin maddi vaziyetinin kendisini Avrupada tahsıle mosait 

olmadığına dair tebadetname; 
4 - Hüsnü hal 4ehadetnamesi; 7-3289 

Bitlis Jandarma Mektebi 
kumandanığından: 

Bitlis Jandarma Mektebinin iaşeleri için aşağıda yazılı 
iki kalem erzak ve yem kapalı azrfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 19 ağustos 934 pazar günü saat dokuz buc;ukta
dır. Taliplerin teminat vesikalariyle teklif mektuplannı 
iandanna mektebi mübayaa komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. (4256) 

270,000 kilo Arpa, 255,000 kilo ekmek. 
7-303c 

Harita Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Harita Umum Müdürlüğü için 100 ton yerli kok kö
mürünün aleni münakasası 10-9-934 pazartesi saat (10) da
dır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de Harita Umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1907) 7-3200 

Kulüp imtiyaz sahibi ve batmu· 
liarriri F ALIH RIFKI. 

Umum nqriyatı idare 

Askeri Liseler 
Müf ettişğilinden : 

lstanbul ve Bursa'daki As. liselerle Erzincan ve Konya 
askeri orta mektepleri için aşağıdaki derslere muallim alına
caktır. 

1 - Riyaziye, Fiizk, Kimya, Tarih, Coğrafya, Almanca. 
2 - Birinci maddede yazılı derslerin muallimliğine ta

lip olanların üniversitenin o derse ait şubesinden mezun hu
lunmus olacaklar veya Maarifin aynı derecedeki mekteple
rinde ~üseccel muallim bulunmuş olacaklar ve yahut mü .. 
tekait zabitandan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna
me kazanmış bulunacaklardır. Riyaziye için yüksek mühen .. 
dis mektebi mezunu olması da caizdir. 

Atmanca i~in siviller de üniversitede imtihana sevkedi
lir. 

3 - İstanbul'daki askeri liselere talip olanlar için veri
lecek aylık Ucret 84 ':e Bursa lisesi için 98 ve Erzincan ve 
Konya Orta mektepleri için 98 ve 108 lira aylık ücret verilir. 

4 - Bu muallimlikler için mütekait zabitandan veya si• 
vil muallimlerden arzu edenler hangi mektebe ve hangi der• 
se talip olduklarına dair yazacakları birer istidaya hal ter .. 
cümelerini (Fişlerini) iliştirmek suretiyle 934 ağustos niha• 
yetine kadar Ankara askeri liseler müfettişliğine göndermiş 
bulunmalıdırlar. 

Kırıkkale'deki askeri sanatlar mektepleri için aşağıdaki 
derslere ve vazifelere muallim ve memur alınacaktır. 

1 - Atelye müdürlüğü, Atelye ressamı ve resim mual, 
limliği, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallim• 
liği, 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalarının birer 
suretlerini ve fişlerinl bir istidaya iliştirerek 934 ağustos 
nihayetine kadar Ankara Askeri liseler müfettişliğine gön• 
dermiş olmaları iycap eder. 

3 - Atelye müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim• 
Iiğine 108 Tekneloji muallimliğine 108 musiki muallimliği· 
ne 98 lira aylık ücret verilecektir. (1932) 7-3233 

Istanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

18,000 kilo Beyaz Üstübü: Kapalı zarfla münakasası: , 
16 ağustos 934 perşembe 

18,000 ,, Elvan Üstübü: saat 10,30 da. 
Deniz Levazım Depolan ihtiyacı için yukarda cins ve miR· 

tan yazılı iki kalem malzeme 16 ağustos 934 perşembe gllıdl 
saat 10,30 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartna .. 
mesini görmek istiyenlerin her gün münakasaya ~irecekt& 
rin de usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektuf. 
lariyle Kasımpaşa'da kain komisynna müracaatları. (40641, 

7-2818 

Riyaseti Cümhur Filarmonik 
Orkestrası Şefliğindens 

Riyaseti Cümhur Filarmonik Orkestrasına lüzumu bulu• 
nan aşağıda yazılı eşyaların tamir ve mübayaası 16-8-93-t 
perşembe günü Ankara Mektepler Satmalma Komisyonun .. 
l.!a pazarlıkla alınacağından taliplerin aynı günde saat 15 t~ 
me!ttepler satın alma komisyonuna ve şartnameyi görmelc 
için her gün saat 10 dan 17 ye kadar Cebecide bulunan Ri .. 
yaseti Cümhur Filarmonik Orkestrası şefliğine müracaattan 
ilan olunur. (2021) 

Mübayaa edilecek eşya: 
Adet Cinsi 
3 perde farbalası maa bronz 

3 4 ayaklı adi masa 
20 M. Mantarlı muşambr 
5 Sigara iskemlesi 

10 M. masa örtüsü için çuh4 

2 İsparta halısı 
50 Hezaran iskemle 

Tamir edilecek eşya 
Adet Cinsi 

3 kanepe) yüzleri değişe·· 
) cek ve tamir 

2 koltuk) edilecek 

7-3341 

Sandıklı belediye riyasetinden: 
Belediyece inşası mukarrer bulunan beher m. tulü 474 ku· 

ruş bedeli keşifli asgari 250 azami 300 metre tulünde lağını 
ve beher adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasabanlll 
muhtelif mahallerine tahte1arz yapılacak su hazinesi ve 
tahtelarz 9 metre 80 santim derinliğinde inşa edilecek 2345 
lira 78 kuruş bedeli· keşifli avlama duvan 19. 8. 934 üncü pa 
zar günü saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
aleni usul ile münakasaya verilmiş olduğundan talip olanla 
nn belediyeye müracaatla münakasa şartnamesini görmete 
ri ve muayyen günde yüzde 7 bu~uk dipozito akçeleriyle 
birlikte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan olunut• 

(1829) 7- 312/ 

Sinemasında 
BUGON iKi FiLiM 

eden yazı itleri Müdürü NA BU GECE 
SUHl ESAT. ZiNCiRLi MAHKOMLAR 

1 - ZiNCiRLi MAHKÜMLAR 2 - BEŞ KOCALI KADIN 

Çankmcaddeıl clvannda -----------------------------------

Hakimiy~:~::::.;-.;= · Yeni Sinema: Tamirat münasebetile kapalıdır. 


