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MEUEN1 iNZiBAT. 

Medeniyet hayatı yükseldikçe, 
tahıi hürriyetleri tahdit eden kayıt
lar da çoğalır. Çünkü medeniyet an 
cak ferli erin cemiyet namına feda
ki.rlık göstermeleri ile ileri hareke
tine devam edebilir. Herkesin arzu
au topluluk hayatında bir kanun teş 
lıil ebniş olsaydı, bunun neticesi 
tauhakkak ki kanunsuzluk ve anarşi 
ol11rdu. Medeniyet hayatı bu arzu -
lan umumun menfaati namına ten
•ik ederek onların herkes için en eyi 
\'e makbul olanını seçer, ve onu bir 
defa usul olarak tanıdıktan sonra 
biç bir istisna ve müsamaha kabul 
ebnez. Yüksek hayatın başlıca farık 
'"'8fmı vatandaslarm biribirlerine 
lca.111 gast,..rmekte oldukları dikkat •e ,._ •1gı oe("~~ıinde aramak lazım
gelir. . 

Her vatandasın kanunlara ve u
-Uere riayet etı"nesi bir vazifedir. 
Riayet etmezse onlarca derpiş olu -
nan cezalara çarpılması tabiidir. 
Bllllanla beraber, medeni hayatın 
vatandaşların karşılıklı münasebet
lerine teallUk eden bütün iycapları
lll kanunlar ile tanzim etmek kolay 
ol .. ulz. Medeni insanlığın bir takım 
9&aıfları ve iycapları vardır ki, on
lan cemiyet terbiyesi idare eder. Fa 
ıc-t vatandaşlardan bir kısmı bu ter
.lriyeyi kazanmamakta arar ederler
ee cemiyetin müdahaleye hakkı olur 
.,e umumi menf ıtat namına meden; 
'-aLat dısına cıkmakta inat göste
ret:1, vatandaşa ihtar yapılır. 

Bugün topluluk hayatını en çok 
•llıan feY gürültüdür. Gürültünün 
de iki nevi vardır. Biri fazla seyrü
seferden ve nakil vasıtalarının mo· 
tirl~mesinden doğan gürültüdür 
lai. hemen her memleket bundan 
'-iiteessirdir. Ve her memleket bu -
"- ait tedbirler almak lüzumunu 
duymudur. Biz de son zamanlarda 
~ gürültü ile, büyük merkezlerde 
'-iM-..adef e etmek vaziyetine Slirdik. 
~lbit ederi~ ki netice muvaffakıyet· 
ı olur; ve lstanbul tramvaylarına 
~ binme hakkındaki tedbirler gi

• IP1.fta kalmaz. 
ikinci nevi ~ürültü de vatandaş

~1'111 kendilerinin yaptıkları gürül
'-dGr ki, bu hususta memleketler a
~a büvük farklar vardır. Şimal 
:;-ıeketlerinde insanlar cok sakin 

er, .e btnötr1erint rahatsız et
~kten cok çekinirler.. lstokholm' • 
de belki birkaç bin kişinin toplan· 
..., olduğu bir pazar yerinde çıt ol
~dı~ı görerek hayrete düımüş· 
~:e ıatıcı bağırıyor, ne müşteri 

edivor •• Satılan şeyler mev
~-· Her ıeyin fiatı ü~tünde .. Is
~ondan. idiyen bund~n alıycr .. 

kahvehan,..de, lokantada, 
"'-•avda, vapurda, sokakta ve 
'-ecli komsunuzun evinde ne ka
a_. f!lirliltü ·olabileceğini siz tasav
"'-' edin .. 
t-....Cenuba doğr•\ inildikçe, gürültü 
~ıtt artar .. ~ark sokak ve par..: gürültülen ile bir nevi hususiyet 

1\1\nustır. Satıcı bütiin enedi ve 
~:\retini ha.,ceresinde toı>lamıs · 
~ keyif sahihi pençeresi önünde 
b......_saatte gazelini bağırabilir. Va· 
.-.,.-un salonunda birkaç P,en~ size 
~ncı bir dil ile bile hütün hazır 
'-.hllllanların rahatım kaçırmakta 
~ zur görme7.. Komsunuz, yan· 
~· .iistten. alttan. artık kt~metin;7 
t~ ~ı taraftan ar.ılmış ise düny;\da 
-er-ıhaıt.ına imi~ rr'bi vur patlastndl\n 
ı._,,.~ t'lnıaz. Medeni hayatın inzı
"" '

1 P'tiriilti;}Pre de meydan ver-
"''=" ~ ~ •• ...,,:\rm ~ .... 'in,.. ~er.mek si!.p-

daha zordur. Çünkü terbiye 

• • 

Hcr~üu Aukara'da çıkar. 

Iktısat planının tahakkuku yolunda 
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Milli Müdafaa İstanbul'a bir Macar 
Başvekil Hz. dün de Zonguldakta Vekili Zekai Bey matbuat 
Yarıkok fabrikasının temelini attı Aydını ziyaret etti heyeti geldi 

".... Bir iki sene zarfında demir ve kömür 
noktai nazarından vücuda getirceğimiz 
memlekette sanayi hayatının bel kemiğini 
getirmiş olacaktır ... ,, 

.. 
san ayn 
eserler 
vücuda 

Aydm, 15 (A.A.) - Milli Müda lstanbul, ıs (A.A.) _ Macariıtan'ut 
faa Vekili Zekai Bey otokarla bu - maruf gazeteciler.inden mürekkep 23 kiti .. 
gün saat 12 de İzmir' den ıehrimize lik bir kafile, bu sabah Bulgar bandıralı' 
geldi. lstasiyonda Vali ve Mevki Ku Burgaz vapuru ile limannnıza muvaaal t~ 
mandanı Beylerle, hükfunet erkanı, etmiştir. 
Belediye, C. H. F. ve Halkevi Reis - Kafileye Dr. Kun ve Dr. Berecz riyaaet 

etmektedir. Macar meslekta§ların 8 i im.} 
leri ve azaları ve daha birçok zevat dındır. 

•• ••• Kömür mt!sdcı-;iııi hiitiin 
h·lakki c•diyoruz •.. ~. 

mt•ml••k•·l i~in biiviik hir dava tarafından istikbal olundular. Vekil Misafirler vapurda Matbuat Umum MU 

" ••• IJiiyiik ıiirk milleti durnı mlmı yifoe lı.etle/lerirıe doğru iler
liyor. Riiyiil: tiirk milletirıin lıer sene alacağı me.-.afeler kolayca 
tt!1ınıin cdilemiyecek loadar geni~ olucnktır •••• , 

r 
1 • 1 • • 

·~ 

Zongaltlağın ama mi manzarası. 

Zonguldak, 15 (A.A.) - Baş - Halk Fırkası Reisi Başvekil P,. Haz
vekil İsmet Pş. Hz. ile refakatinde- retlerine cevapta bulunmuştur. 
ki zevatı hamil bulunan Gülcemal Merasimden sonra ismet Pş. Hz. 
vapuru bu sabah saat 9 da Zongul • ile refakatlerindeki zevat Türkiş 
dağa vasıl olmuttur. istikbal Koz • müdürlük konağında verilen 80 ki
lu'dan başlamıştır. Vali, Cümhuriyet şilik ziyafette hazır bulunduktan 
Halk Fırkası Reisi, Zonguldak me • sonra Kilimliye gitmiıler ve orada 
buıları, belediye, vilayet ve fırka er- (Sona Z. ind sayı/ada) 
kanı, büyük bir halk kitlesi ve deniz 
sporcuları Gülcemal vapurunu de -
nizde karşılamışlardır. Donanmış 
merakibi bahriye ve fabriklar dü • 
düklerle selamlamışlardır. Vilayet 
belediye ve fırka heyetleri, mebus
lar Gülcemal' e çıkarak Başvekil P§. 
Hz. ne taİ7.matta bulundular. 

İsmet Pş. Hz. karaya çıkarak 
iskeleyi ve yolları dolduran zongul
daklılar, mektepliler ve izciler ara
sından geçerek vilayeti teşrif buyur
muşlardır. Vilayette bir kabul resmi 
yapılmış ve müteakiben yeni fırka 
ve h;\lekvi binası gezilmiştir. 

Belediyeyi ve oradan otomobille 
Türkiş maden mmtakasını teşrif e
den Baıvekil Pş. Hz. ocakların me
saisi ve umumi faaliyeti hakkında 
iyzahat aldıtkan sonra suni antrasit 
fabrikası mahalline giderek fahri • 
kanın temelini atmışlardır. Merasim 
cok heyecal"lı ve parlak olmuştur. 
Bu münasebetle ismet Ps. Hz. bir 
nutuk irat etmişler ve CÜmhuriyet 

Belgrad'ta korkunç 
bir fırtına o!du 

Belgrad, ıs (A.A.) - Dün öğleden 

sonra burada müthiş bir kasırga kopmuş 

ve milyonlarca hasara ıebebiyet vermiştir. 
12 kişi Tuna nehrinde boğulmuştur. 

Yugoslavya ile imzalanan 
ticaret itiJafnamesi 
Yugoslav meclisinde 

Belgrad, lS (A.A.) - Hariciye nazırı, 
Ankara' da Türkiye ile Yugoslavya arasın -
da al<tedilmiş olan ticaret iytilafoamesinia 
tasdiki talebini mutazammın kanunu me. 
busan meclisine tevdi etmiştir. 

amilinin bu sahada büyük rolü var
dır. Bununla beraber elbirliğiyle 
şimdiden harekete geçilirse, gürül
tü zevk ve itiyadının yavaş yavaş 
ortadan kalkacağı ümit edilebilir. 

ZEKl MESUT 

Kurağa rağmen 
buğday stoku fazla 

Londra, 15 (A.A.) -25 ağus -
tos 1933 de buğday istihsal eden 22 
memleket arasında akdolunan bir 
iytilal mucibince dün toplanan buğ
day istişare komitesi kuraklık yüzün 
den hadis olan yeni vaziyeti tetiyk 
eylemiştir. Diğer memleketlerin ak -
sine olarak buğday mahsulü bu sene 
fevkalade çok olan Arjantin hisse. 
sine isabet eden ihracat miktarının 
çoğaltılmasını iıtemektedir. Söylen
diğine göre, bu seneki kuraklığa 
göre, bu seneki kuraklığa rağmen 
mevcut dünya buğday stoku 1922 -
1925 devresi vcuati.inden gene iki 
misli fazladır. 

Bey istasiyondan refakatindeki ze • dürlüğünün latan bul mü mesaili Neşet Ha• 
vat ile beraber Kumandanlık daire- lil Bey ile matbuat ve ajanı erkim matbu• 
sini teşrif buyurmutlar ve zabit yur- at cemiyeti mümessilleri tarafından kaq .. 
duoda şereflerine verilen öğle ziya _ lanmıılardır. Macar gazetecileri, kea • 

f d 
dilerine gösterilen alakadan dolayı türlİ 

etin e hazır bulunmuşlardır. Vekil meslektaşlarına hararetle teşekkür etmit • 
Bey, yemekten sonra vilayet maka - Jerdir. 
mını, belediyeyi, C. H. F. Ye Halke- Saat 14 e kadar türk gazetecilerinc1eıt 
vini ziyaret etmiştir. intihap olunan mihmandarlar, bir motörl• 

tekrar vapura giderek misafirleri almıılar 
ve belediyenin tahsis ettiği otomobillerle 
müzeleri, camileri, şehrin görülmeğe ıa • 
yan diğer yerlerini gezdinnişlerdir. 

Aydın, 15 (A.A.) - Milli Müda 
faa Vekili Zekai Bey şerefine dün 
akşam Ha\kevi taracasmda beledi • 
ye tarafından 65 kişilik bir ziyafet 
verildi. Vekil Bey bu sabah taat on
da otokarla Söke'ye hareket etmiş -
lerdir. fstasivonda hükumet ve bele
diye erkanı ile Fırka ve Halkevi ida
re heyetleri reis ve azaları, cemi. 
vetler mümessilleri ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından teşyi olun -
dular ve bir müfrezei askeriye tara
fından selamlandılar. 

Misafirler, geceyi vapurda geçirecek • 
lerdir. Yarın Akay idaresinin bir vapunıı 

ile Yal ova' ya gidilip gelinecek ve Yalon' • 
da ~endilerine bir öğle yemeği verilecek .. 
tir. 

M Göring bir 
kaza geçirdi 

Berlin, 15 (A. 

Ankara Halkevin 
den bir heyet 
• 
lzmire gidecek 

• A.) - M. Göring, 
dün akşam Munich 
- Berchtesgaden 
yolu üzerinde .. 
bir otomobil kaza • 
aı netiycesinde ya
ralanmııtır. 

lzmir'in kurtuluş yıldönümü olan do - Hekimlerin de • 
kuz eylul yaklaşmaktadır. İzmir her ıene diklerine bakılrrsa, 

bu büyük yıldönümünü emsalsiz tezahür mumaileyhin vazi , 
ve merasimle kutlulamaktadır. Haber aldı yeti hiçbir endişe· 
ğımıza göre; bu sene lzmir 9 eylul kurtu-ı yi mucip d~ğildir. 
luş bayramına Ankara Halkevinden bir Roıenheım has- M. Göring. 
heyet de iştirak edecektir. Bu heyete Halk tahanesinde yaraları sarıldıktan ıon • 

evinin temsil grupu azaımdan bir kısmı da 
dahil bulunmaktadır. T emıil heyeti azala -
rı bu vesile ile lzmir'de bir de temsil ve -
receklerdir. 

Heyet lzmir'e giderken fırsat bulduğu 
takd.irde Dumlupınar ıehitJiğini ziyaret 
edecek ve ziyaret imkanı hasıl olamadığı 

takdirde harp sahasına bir çelenk almak 
suertiyle meçhul askere ııençliğin ıükranı 
nı izhar edecektir. Heyet ayrıca Menemen 
de şehit Kubilay'ın mzarını da ziyaret ede 
c:ektir. 

ra Berchtesgaden'e avdet eden M. Göring, 
M. Hitler taraEından bu sabah ziyaret ed~ 
miştir. 

••• 

Fransa'daki talebelerimiz 
Aix - en· provence, ıs (A.A.) - Bur• 

da bulunmakta olan türk talebe terefin•4 
dün sabahleyin belediyede bir lcabul reımf 
yapılmıfbr. Talebe, tehrin sanat müetse~ 
)erini gezmişler ve öğleden sonra Marsil • 
ya'ya giderek orada ticaret odasının de~ 
Jetiyle şehri gezmişlerdir. 

8...:;E'Fi 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 1S AGUSTOS 1934 PERŞE.'-'BE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER./ 
'\L '1ANl A 'DA. 

Alman gazeteleri 
intih< p propagan -
dasına baştadı 

Berlin, 15 (A.A.) - Bugünden itiba· 
ren gazeteler, intihabat propagandası yap· 
maya başlamışlardır. Führer'in birçok fo. 
toğrafi1eri neşredilmiştir. Bu fotoğrafi . 
lerde Führer'in bir takım çocukların e1 • 
terinden tutmakta olduğu görülmekte ve 
bu foto rafil rin altında .. Gençlik muhib
bi Hitler .. ibares i bulunmaktadır. 

Nihayet gazet r ler. bir t. kım zevatın 
beyanatını neşretmektedirler. M. Fon 
Noyrat diyor ki: 

"- Bizim haricı siyasetimizin başlıca 

r.es 1 i A lm nya için hukıık miisavatmı 
cemin etmek, ııdemi miiı:ıavata v<> A iman· 
va'mn silahsrzlığma nihayet vermektir 
Bu suretle hakivki ve devamlı bir sulhun 
temeli atr1mış olacaktır. Fiihrer. her UJ· 

man alf'nf'n ve resmen. bizim beynelmilel 
müzakereler<> ve itil:ınara ancak miisavat 
esası dahilinde istirak edebileceğimizi 

eöylmistir. Hepimiz 19 ağustos tarihidP 
1Jnun :ırk:ısmda !!:ıflarımızı sık1ştırma1r ve 
bu surette ecnehilere onun id:ıresinin ve 
metalibatrnın biitiln alman milletinin ira· 
de ve metalibatımn aynı olduğunu gös · 
termeiiviz. 

Zeı>lin U.nup Amerika ı 
eyahatintlen ,Jörnlü. 

Friidrihshafen, 15 ( A.A.) - K_aptan 
Lehman'm icları-ııindeki zeplin balonu 
Cenubi Amerika'dan dün gece buraya 
gelmiştir. Balonda 14 votcu ile 140 kilo 
ağırlığında ticari eşya vardır. 

Alman irkPtlrri Anrk hattmn İıo;lPt
tilı J,....-j '\'annrl~" takvhıp Pılivorlnt 

Berlin. 15 ( A A.) - Hamhurg Ameri· 
ka Linie lnımpanvası müdürll Dr. Abous
sier. Cordi11<>ra vanunmda vapılan bir re11 
mi kabul esnnsrnda Cheking tndustrlal 
Banlc m::niirü M. J.,im;ne-e pek vakrnd;ı 
uzak sark hııttına en büvük ve en stiratli 
gelT'llf>Tin tahsiıt ~dilf'cei!ini !:Övleınistİt". 

Hamburg Amerika ve Nordeutscher 
Llovd lrnmmınvaları her biri 16 bin ton 
hacmindP ilci vapur sioariş etmislf'Tdir 
B .. "11ar. 1Q35 ııenMıinde islemeve başltva· 
caktır r,nümilzdeld subat avında Corrdil· 
lere vanııru da uzak şark hattına tahsif 
edilecektir. 

M. T.iminl? vermi" oldui!u eevanta ciıı 
iktr~t mt>hııfilinin Almanva ;ı,. Cin ara· 
ınndald ticari mlin~sPbPtlerl inkisaf ettir 
mPk irin (!'enis mikvasta emtia mübadele 
ve takastna ait hH1'fnısmeler akdine ama · 
r.ı .. n1tl.,;;unu sövlemiştir. 

1\1. RitlPr rcviam miinnsPlwtiylP 
Dcrlin',Jp F;övli\'Pf'Cı!İ hiiviik nut -

kn Ramh11'"n''1a sö"l:vprpk. 
B0 rlin. 15 (A.A.) - M. Hitlerin 

l 7 Pöı1c:to!;t;:r revHinı münac;ebetivlP 
~"'rH.,ne c-i-\u1ivPrP;;.; hiiviil{ nutku 
Hamburf!'u zivareti dolayısiyle ora
da frat ,.rtAc-Pktir. 

Rcyiam miicatlelNn. 
BPrli11.1ı; fA.A.\ - HemPn he· 

men hiitnn A 1m~nva',fa dim aksam 
halln önH.....,;;7,::r,.ı,; n~7.ar yHnH van1 
lac;:Jk r_,.n;~""rl~ P~•lprin devlPt re· 
i~i mpv1r;;.,A rT1r"lt"T1m~~JTtl tf'VC:tkP 

davet Ptmel( icin birçok hitabeler İ· 
rat ,..n;1..,.,;c:f"it". 

1 RA • ~A'DA. 

Figaro gazetesinin 
Japonya hakkında 
anketi 

Paris, 15 (A.A.) - Figaro gazetesi, 
aponya hakkında bir ankete başlamıştır. 

f.)unun mukaddemesinde şöyle diyor: 
..Japonya, mütekamil mamulatını şark 

11e garp piyasalarına yağdıran muazzam 
\ İr fabrika haline gelmiştir. En yüksek 
-,, iJliyet duygusunu ,en keskin ticaret fik 
·iyle mezceden bu çalışkan. rızimk.ır, ya· 
atıcı, zeki ve sükiıt1 millet. dimağının 

ıütün kabiliyeti ile toprağın hazinelerini 
letmeğe başlamıştır . ., 

Sabık irı~liz nuıli}'C nazın. 
Paris, 15 (A A.) - Sabık ingiliz ma· 

" e nazırı M Vinston Şurşil dün tayyare 
ıle Le Bourget'ye gelmiş ve gece Canne'e 
',areket etmiştir. 

Almanya - Halomla ticari lt!di -
yat miişkiilatı. 

Lahaye, ıs ( A.A.) - Almanya ile Hol· 
2nda arasmdaki ticari tediyelf'rden çıkan 
lıirçok müşkülleri halletmek Uzere geçen 
•,ı:ıfta Berlinde iki taraf heyeti murah . 
ııu;aları arasında miizakereler cereyan et
'11iştir. Fakat .kısa bir zamanda mucibi 
'TIMnnuniyet bir sureti hal bulunması im· 
'dnsız görüldüğünden Hollanda hükCıme· 
i dün ak~m bir emirname nesrederek Al· 

-nanya ile Hnllenda arasında 15 ağustos • 
•an itibaren mecburi kliring tesis eyle 
11iştir. Almanya ite mecburf kliring usu· 
1 ıinü tatbik eden ilk devlet Hollanda'dır. 

tTALVA'DA. 

A vusturva BaşvekiJj avın 
yirmi birinde Muso~ini 

ile görüşecek 
Roma, 15 (A.A.) - Avusturya başvc

ltili M. Kurt Şuşnig, 21 ağustosta M. Bc
ıito Musolini'ye mülaki olacaktır. 

M . ŞuşntJ?'in 1talya'ya yapacağı aeya· 
'ır~. hemen hemen Ştaremberg'in burada 
~ulunduğu 2amana tesadüf edecektir 
Prens. diln aksam Casteltusano'ôa deniz 
·enarrnda M Fulvte Suvichb ile görüş· 
'T'IÜştUr. Pre1 s. varın hareket edecektir 
\fomaileyhin Riccone'e g-ideeel?inden bah. 
,.dilmiş ve mumaileyhin oraya tekrar 

...jtmpk iste.,,est ikinci dM'a olarak Duç" 
:ıe görilşmek arzusunda bulunduğuna 

'ıamlolunmuştu. Prensin bir iki glin Ve· 
ıedik'te k.ılmak ve sonra Vivana'va git · 
Tiek arzusunda bulunduğu da sövleni1 • 
misti. Bütün naZJrlann ve bizı:at Du,.e'nin 
o;tirak edecei{i büyük manevr2lar, 19 a 
;.ustoı.:ta başhvacak ve 24 ağustosta hita · 
ıla erece:Yfnden Prt'nsin zlyaTetl bu ma 
ıevraların tam faaliyet haHnae olduğu 
lir zamana teasdüf edecektir. A.vusturvıı 

'ıaşvekiHnf,, Duce ile yanacai; mülaka• 
tl'lvm hükfl,,...,ti kin tnııJGmat lc;tihsaH 
Hllrtasmnıın hiiviik bir kıvnrti hııiz ol:ı· 

·:ıktrr. Filhakivka Avusturya hütdimeti 
.,in 25 temmuz vak::ıviinde a1ma.1lann me· 
1ılivt-tinP ıhir bir closva hazrrlanm~kt:o 
''du~n ~Xut,.nmektedir. Avusturva başve· 
-:t;, M. Muo(\lininin h:ıti ha~YT"d~ ~·1sn~r 

ııbinesinin tf'ttlsi1 Ptmt'lc e oMn9u Avus· 
ıırva isti1Tl!l1iru?· mli.,r>harf'te kııtf surettıo 

,.,m.,tmis o1fl•ırrnnu şrörecektir Bu müza 

"ı:ıretfn emeli sekli ne olacağı mııJOm de· 
"ilse de Mu.,olini - Susni~ mlilftkatı her 
'ıaJde çok krvmetli olacaktır 

Preu Sıaremheı·a zivnfrt verrli. 
Roma ı J ( A A. - Prens Ştaremherg. 

'iln ~ece haricive mtistesan Snviç ile ha1 
va hariciye nezareti erkanı crcfine bir zi -

l~GILT.ERE'DE. YUNANISTAN'DA. -ISVJÇRE'DE. 

Sar zabıta 
kuvvet eri 

Milletler Cemiyetin Yunanistan'da 
de İngiliz heyetine lağvedilen 

ta vi e ediliyor M. Con Saymen Cemiyet er 
Cenevre, 15 (A.A.) - Deyli Tel 

graf muhabirinin haber aldığına gö
re Sar hükumet komiserliği, mezkur 
havza dahilinde, polis kuvvetleri 
takviye olunmadıkça, intizamı mu -
'1afaza ve kanunlan tatbik mesuli -
vetini iizerine alam1vacaümı ve ge
lecek sene icra edilecek reyiam'ın 
hüsnü cereyanını temin edeceğini 
ıkvctm cemivetine bildirmiştir. 

Şimdiki h alde 800.000 kişilik bir 
,iifusa nezaret etmek iizere ancak 
1 r;o zabıta memuru vardır. 

'"if VYET RI IS\' A 'O.\. -
Moskova'da sefirimiz şere
fine M. Mo'otof bir 
ziyafet verdi 

riyaset edecek. 
Londra, 15 (A.A.) - 12 eylUlde top· 

Atina. ıs (A.A.) - Komünist • 
Jikle alakadar 17 cemiyet, fcsholun· 
muştur. -----.. -

la nacak olan milletler cemiyeti meclisin- l~ p ANY A 'DA. 
de İngiltere heyeti murahhasasma hari-

ciye nazırı M. Con Saymc11 riyaset ede • 

cektir. Kendisine M . Eden ve Skelton re
fakat edeceklerdi r. 

Hir llanıuk '?irkcti nıiidiiriiniiu 
özleri. 

Mançester, 15 (A.A.) - Büyük bir 
pamuk şirketinin reisi Sir Kenneth Lce 
"iirketin heyeti umumiye içtimaında dün· 
yadaki iktısadi nasyonalizm aleyhinde 
hulunmuştur. Mumaileyh. İngiltere hiil(fi. 
metinin tatbik e tmekte olduğu kontenjan· 
tıman Eisteminin Lanca5bire için büyük 
bir tehlike teşkil etmekte olduğunu söy • 
lemiştir. 

Bir lspanyn ~elıri hclNliye!;f 
~a)rİ fual. 

B ifoao. -İspanya- 15 (A.A.) - Beledi 
ye reisi muavinl eri t evkif edildikleri ve 
belediye azasından hiçbiri bu va~ifedc ve• 
kfilet etmek istemediği cihetle şehrin ida 
resi felce uğramıştır. 

Kanatla'•ln bir zen~in hnyclntlar 
taraf mdan kaçırılmış. 

London, -Kanada- 15 (A.A.) - Zengin 
bir bira fabrikatörü olan Con Labat, hay• 
dutlar tarafından kaçırılmıştır. Haydut • 
Jar kendisinden, 150.000 dolar fidyeinecat 
istemektedirler. Kanada'da böyle bir ha • 
dise ilk defa olarak kaydediliyor. Moskova, 15 (A.A.) - M. Molo

tof, yeni bir vaizyfeye tayini dolayı
-;i yle Moskovadan infikak eden Hü
~eyin Ragıp Bev şerefine bir ziya -
fet vermiş bunda M. Vorosilof ile 
hükumet erkanından birço~u, türk 
o;;efaretinin bütün erkanı ve hariciye 
'<omiserli~ine mensup birçok zevat 
ltazır bulunmuslardır. 

Başvekil Hz. dün de Zonguldakta 
varıkok fabrikasının teme ini attı. 

~ \TJT~TJ IRV A 'nı\. 

Avu turya nazilcrinin 
mahkirıni~eti 

Viyana, 15 (A.A,) - Graz ve Linz di· 
vanıharpleri üç naziyi ıs, 9, ve 5 sene hap· 
e mahkum etmiştir. 

Avu turya ordu. unun takYiyesi 
meselesi. 

(Başı 1. inci sayıfada) 

veni kömür yıkama fabrikaamı aç -
mışlardır. 

ismet Pş. Hz. ve refakatlerinde -
ki zevat Zllngulda~a dönmüşler ve 
halkın coşkun tezahüratı arasında 
Gülcemal vapuruna binerek Ayan -
·rğa hareket etmislerdir. 

Zonguldak, 15 (A.A.) - Başvekil fs. 
met Paşa Hazretlerinin suni transit fabri· 
kasrnın temel atma merasiminde aşağıdaki 
nutku iyrat ctmişlredic 

H- lş bankasiyle Sumer bankm müş
terek teşebbüsü olarak tesis edilen suni 
antrasit fabrikasının temelini atmış bulu 
nuyoruz. Bununla hakiki kömür sanayii
ne girmiş bulunacağız. Sanayide ve ev
lerde ku1Janmağn elverişli kömilr tedarik 
etmek bu fabrikanın mahsulü olacak fab-

Londra, 15 ( A.A.) - Londra siyasi 
mehafilinde musırrane deveran eden bir 
vıyiaya göre M Dolfus'un ölümü ile ne • 
tiycelenmiş olan nazi isyanı dolayısiyle 

A.vusturya hükOmetinin büyük devletlere 
"T'IÜracaatla Avusturya ordusunun kuvve
•\ni vasi mikyasta artırmak mezuniyetini 
•alep edeceği zannaolunmaktadır. Aynı rika aynı zamanda kimyevi mahsuller ver 
şayiaya göre İngiliz, fransız ve italyan meğe bac:ılrva<aktır. Tasavvur edildi~i 
'<abineleri böyle bir talebe karşı bit· gQ. gibi memlekette yakılacak madde ve bu 
"18 itirazda bulunmıyacaklardrr. Hatırlar- sebeple kuvvet membaı oarak kömilr müş 
da olduğu veçhile Trianon muahedesini takkatını sarfetmeği arttırma1' ile mem • 
imza etmiş olan devletler geçen ilk bahar- leket yalnız sanayide değil. her sahada 
1a M. Dolfus'a böyle bir müsaadede bu • mütemadiyen inkişaf etmiş bulunacaktır. 
1unmuşlardı. Elde bulunan sanayi programı demir mev 

Amerika'nın inşa 
edeceği yeni 
kruvazörler 

Vaşington. 15 (A.A.) - Bahriye neza. 
reti. inşa edilecek on biner tonluk 4 kru· 
ıazörle 14 distroyer ve 6 tane deniazltı 
~emisi için. muhtelif inşaat tezgahların
ian. fiat teklif etmelerini istemiştir. 

Almanya Amerikn',lan tayyare 
malz~mcsi alıyor. 

Nevyork. 15 (A.A.) - 1934 se · 
'1esi ilk üc; ayı zarfında Almanya, 
4merika'dan 1.566.600 dolar kıyme
ind.: t:rnvare malezmesi satın al -
"Tlıstrr. Bu meyanda sekiz tayyare 
'le 177 motör ve motör aksamı var· 
lır. 

1 
zuunu ele aldığı gibi faal bir surette kö
milr mevzuunu ele almıştrr. Ve bir iki 
sene zarfında demir ve kömürde sanayi 

noktai nazarından vücudc getireceğimiz 
eserler memleltette sanayi hayatının bel 
kemiğini viicude getirmiş olacaktır. Kö • 
mür meselesini bütün memleket için bü • 
vük bir dava telokki ediyoruz. Memle
kette kömür sat"fivatrnın artması memle· 
ketin medeniyette yükselmesi için el \1! 
tutulur en kıymetli bir delildir. Kömür 
havzasının mcı.:cleleri çoktur. Bu mesele· 
Jere cesaretle. kmrvetle girmek memleke· 
tin inkişafı için geri bıraktlmast caiz ol· 
mıyan bir lüzumdur. Biz bu kararı kat'i 

bir azimle vermiş bulunuyoruz. Şimdiye 

lcadar aldığımız neticeler cesaret verici 
ve teşvik edici mahiyettedir. Cümhuriyet 
kömür havzasını istihsaııitın getirilen 
'lliktar olarak 600 bin ton ile ele almıştır. 
Aldığım maH'tmata göre bu sene iki mil· 
vonu gecen bir ton miktartnr yerden çı • 
karmıs olac:oğız. Ve bunu tamam bir bu· 
çuk miJyona yakın P"eçirilen kısma naklet 

için tasavvur ettiğimiz zamanlar saat gibf 
j ~lemiştir. fş bankası, Sümer Bank ve bü
tün hu hareketleri kudretli ve uğurlu eli 
ile idare eden fktrsat Vekili Celal Bey 
progrnmm tatbiki için hize hangi müddet· 
lf'rden hahsettileTse hepsini zamanında ta• 
hakkuk ettirmiştir. Şimdi temelini attığı • 
mrıı: fabrikayı bir sene sonra açmış olaca • 
ğız. Kendileri bize bildiriyoTJar. Bilhassa 
yeni tesisatta ıı:aman cetvelini tahakkuk et· 
tirebitmek büyük bir kuvvettir, meselcJe • 
rin eyi tetki kedildiğine. tPdhirJerin gayet 
eyi ha.7.rrlandığına kanaat verici bir delil • 
dir. Bizim memlekette geri ve uzak 1'.aman• 
hırda zaman miky;ıstm eyf tayin ve tahak• 

kuk ettirebilmek cümhuriyetin hususiyet• 

lerindcndir. Fabrikanın müessisleri bugün 
temelini attığrmız müessesenin ancak bir 
ba Iangıç olduğunu bildiriyorlar. Daha 
bunun temelini atarken müteakiben vücu
da getirecek1eri eserler için kendilerinden 
söz ve zaman almağ çalıştım. 

Hepimiz ayn sevinç ve heyecan ve bit 

de geçmiş zamanlan süratle kapatmak için 

hayırh bir sabırsızlık içindeyiz. Biiyük 

türk mi1leti durmadan yüce hedeflere 

doğru ilerliyor. Büyük türk milJetinin 

her sene alacağı mesafeler kolayca tah• 

min edilemiyecek kadar geniş olacaktır. 

Büyük türk milleti yüksek kabiliyetleri• 
ni insanlığın ve medeniyetin hayrma ve 
hizmetine olarak en geniş mikyaslarda 
sarfctmck gayretidedir. 

Bn. vf!l<ll Pş. Hz. Kunduz nrman· 
ları tiirk Jimitet şirketinin 

te isaımı ~czecckler. 

Bafra, 15 (A.A.) - İsmet Pş. Hz. 
ve İktısat Vekili Mahmut Celal Bey 
maiyetlerindeki elli kisilik heyetle 
bir1ikte Zonguldak'tan Gülcemal va• 
ouru ile cuma günü Kunduz orman· 
fan türk limitet sirketinin kereste 
fabrikasının ihraç limanı olan Kum .. 
cağı?. iskelesini teşrif buyuracaklar .. 
r\ır. Paşa Hz. Bafrayı ve bu meyan
da kereste fabrikasını ziyaretle tet
'<ikatta bulunacaklardır. Bafra halkı 
5ev~ili başvckilimizi cok büyük bit 
c;evincle beklemektedir. 

KiPl'.:1,. T-l;f"1Arin ~;:ıH~lıivf't ~;:ıhihi 
mürrı ... c::dli M' Rnrlıılf 'A'Ps. Hiler'ir 
hih,;;ı.rn~;.,~ .. " h.,lıc::,.nıı1c: ve kPn 
disini t,.hril Ptmic::tir. HamhnrP'ta M 
JosP.f ~t-;hh,..Tc:. t;:ı~rlbt>n 300 h;n kic::i 
m11v;:JrPhP~intfe hir P'iin evel Nov 
kolln'tl::ı ~ilvl,....,i~ "'lcfoö-u nntlm te~ 
rar Ptnıi~tir. ~~h~lı P.'azet,.leri clt> 
nlish~l:ırrrn hPmt!n hemPn Hitterin afet vermiştir. lPrf"n ''C Pren"e Kaya At•mrikada 

.... bulunacağız. Dün ve bugün temel at· 
t.rımrz veya actığımtz müesseseler 100 
l-ıinden fazla ton sarfctmck için kömür 
'ıavzasrna yeniden mticıteri olmuştur. 

Nafıa Vekili Ali ve Maliye Veki
li Fuat Beyler d~hi aym günde Baf .. 
rada Basvekil Paşa HazretleriJte 
,-ıülaki olacaklardır. 

şah~ivetine t~hsi~ Ptnıi~lrrdir. 
'Ru ırae7.tPler. Fiihrer'in fotoğ' 

raflanm ne!;retmekte ve hunlann 
vam hacımrla mnm:ıilevhin siva~i ve 
insani meziyetlt>rini uzun uzadıya 
savm rl;)kmP~tedirler. 

. '"itaremher::! hava yoluy1a döıuHi. 

Berliner Morgen nost. "Hinden-
6urP-'nn mir;:Jc:rm ancak Adolf Hitler 
mah::ıf::ı2::ı PnPhitir., başlıih ;:ıltmdt:1 

cener;:ıl Göring'in bir mülakatım 
nec:rPdivor. 

Cen,.ral. bu mülakatında halkı 
F .. hrr-r'in itimarlına Javık olduğunu 
~"-:ıt icin onun lr.hinde rey vermeğe 
hvet evlemek~edir. 

Roma, 15 (AA.) - Prens Ştaremberg. 
,ııva yolu ile Vivana'y:ı hsreket etmiştir 
~işivone'da tevakkuf edip etmiyeceği 

neçhuldür. 

...... a:ZD!l!31111 ......... 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Adliye Saravı karşısında 

ANKARA 

Ecza nesidir. 
___ ............ cm._ ....... --

Nevyork. 15 (AA.) - Pren ve Pren· 
es Kaya. Avrupadan buraya gelmişler ve 
ıükfımet mümessilleri ile japon sefareti 
rk5nr tara Fın<ian istikbal edi1mişlerdir. 

Prens ve Prenses. Nevyork ve Vaşing. 
on civarını gezecekler ve sonra Japonya· 

ya döneceklerdir. 

Sabun fnhrikaf'ı wevi. 

Hammond, -Amerika- 15 (A.A.) -
Dün grev dolayısiyle bazı karışıklıklara 
sahne olan sabun fabrikasının civarına si -
1ahlı bekçiler konmuştur. Şimdiki halde 
'lrada sUkOnet vardır. 

Büyük Millet Meclisinin kanunlarım vt
oroğramlarını tahakkuk ettirmek ve mil • 
'etin umumi ink'şafmn bütün kuvvetleri 
iJ .. çalışmak için milH bankaların göster · 
dikleri gayreti sizin huzurunuzda ve sizin 
ı .. beraber bütün memleketin karşısında 

•. kdir etmeği vaziyfe sayarım. Her hadise 
b;ze memlekette sanayi proğramının her • 
kesin sevdiği ve takip ettiği umumi ve 
milli ülkü olduğunu göstermektedir. Hiç 
biı program bu kadar umumi ataka ve he
yeca:ıln kabul edilm\!miştir. Bu hal prog
ramın tahakkuk ettirilmesi için en kuvvet
li unsurdur. İki senedenheri yeni sanayi 

İ8nH'l Pı;ı. Hz. Zin~al ormanlan tc .. 
.,j atını da tetkik hn),1racaklardır• 

Sinop, 15 (A.A.) - Başvekil ts
met Pş. Hz. ile İktısat Vekili Malı" 
mut Celal Bey Zonkuldak'ta kunıla .. 
:ak sömikok fabrikasının temel a~ " 
ma merasiminden sonra Zingal .şır .. 
1<'.eti tesisatım tetkik maksı.ıdiyle 
Avancığ"r teşrif edeceklerdir. 'l'tı!2~ 
Hazretlerini karşılamak üzen: "la .. 
Bey maiyeti erkaniyle beraber J>SS 
..,.iin A vancığa gitmişlerdir. 



""' Bir kitap 
Devlet demirqol- ı ve bir talı/il. 

telrihne.i için bir teılôlat vardır. Bu tqki- da (Bürhanettin Matbaası) bir ki· 
lit. biraz ela parasızlıktan, üzerinde dara- tap bastı. Kitabın ismi "Doğnı yol.. 
... Detiyceler elde ect.nemiıtir. Çünkü, z· t v k·ı· s K c .. .. yazanı Ali Ulvi isminde biridir. 
-- de nihayet bir ticaret itidir. Para ıraa e 1 r 1 va s, OD ya uma gunu yapı . Kitap 205 sayfadır. 15 kurup sa-
irazanmak için, para yatırmak lazundır. Fa t tkik h • •ı ) • • tılır. Memleektimizde kitap yazan • 
._ dif- turizmin muvaffakjyetli çabıa- e seya atıne Si O arı bitmiş lacak bısıkJet ıar ve kitap basanlar 2os sayfalık 
lıilaae.i için iç - turizmin inkitaf ederek kb bir kitabın nasıl ıs kuruşa satılabi-
._temel nzifeai aörmesi fU'lbr. JÇI Eski~ehir silosu müsabakalan leceğini ve böyle bir fiat için naat 

Me.eli Bersama'mn arkeolojik kıy • z· Vekil" Mubl" B d"' •h bir imkinm mevcut olmasll\I iYC81' 
11111:1 pek büyüktür .. Fakat bizlerden biri - ır~t 1 ~ • ey . un a D 1 ayetm• de Bisiklet la.,etinia tepik •iltkkılan - ettiğini bilirler. 
11.ıl itile l.annchracak tek yataklı bir etel lstanbul, a hareket etmıttır. Vekil ~· 11111 birincisi 17 a;.toa 1934 mma Iİİlli 
~ - birçok abancdann İatanbul dan Buna ve Karacabey e bitecek saat 4,30 da meclia altmdaki akkipri y.ıln "Doğnı yol" un önsözü üzerinde 
-.,. ....._... ':::. Wd · ~ giderek zirai müesseseleri teftit ede 111111 ba,ı..,ımulu itiharea 15 kilometre arapça bir besmele vardır ve kitap-

Yahat ~I ham•.::. tifab bir ~bilahare latanbu!'• av~etle ~o- Yapbnl .. kta olu lop, s...., Aa. gidip relme 30 kilometn izeriHe icra etli- ta; dinin sadeliği nasd bomldu, ÇO-
.... ~ olahileceii mahekbkbr. Yahm, pa dan bqlıyarak Gıresun ela bıt- kara ailolm Ôlpab himittir Eakifelür lecektir. cuk terbiyesi, tevekkül ve kader, na 
+a •••• Wriaia bile sidip bwu imün- mek üzede AJ:tviı'• Kars, Sankaaut, lilo• illpatmm da bir aa nel baliae ~- Miiukbya if1irak edecek olu ko.- sd ibadet ediyonu:, ramazan aym<t. 
... .., orap, ,.a..a hastalar ptirehile - Erzurum, Erzincan, Şebinkaralıisa- bplmalEtadJr. Ziraat V kA••• mite • lana mt 7,30 ü JUll •flaaR w .. Qia. ne yapıyonız, haram ayların hilldha 
....._ wıl amam? nnı ziyaret ederek zirai müesıe1ele- basus bir M,et 5tYu ~ kaWi -- de ....... lan rica 09--. teri, cuma günü, camilerimiz, kadl-

a...n 11-W, Tiirki:re'nin birçok nokta - ri teftit ve zürrala temaa ederek ai • nkbtiai ppmak 1zere Snu'a hareket et· nm mevkii, tiyatrolar, ıinemalar, 
lııia ltirçolr helnmlara sön, ,. pal, ,. ral tetkiykatta bulunacaktır. ..:..:. He-' .. __ r-• ..:.1 .. -Lıı.!- Büyilk bir kaçakçılık mey - romanlar ... llh- ilh. bat11klan alta 
._ .... phat tifalubr. Fakat hepsi de, tim Vekil B ·n ..,..bati 2S .. ka • _,..... 6

- oı:_auu - 1• '' ~-·WIAJI'. da 38 mevzu tetkik edilmittir. 

-
. . . .. .J!----•~ IWI SilelarU •• .. ,.. ....a.Jeriade eb • dana çıkarıldı. K" b" d" k"tabı d-~1 bir•--~ 1p11 dahi. meçta~dar. Ba tut- dar ~ur. per olarak id... ~ aere Bana, l•.W, 15 (Telef•) _ Trwit ...._ • ıt:tp ır ın . ı ~.. • --

._ IMıki kalddsp. • ". taram ne de dıt Ma." lmir .:-.. a __ L&-L...:.....ı.. bna ,__ _ • • LA..:L LL .__........ ._ bıye kıtabıdır. M~ tUrk cemıyed-
•--. içia imkin ~ 30 ... ~... uı ba -----.-- .... ..,.._, _,_ ... ~ .., nin yeni hayata ıntibak prt1anm 

c..-ı .... lataaW ..;.-.ım, Süu- ;·e-
09 

er yramı. -.. • 42 el ..... 31 i ~fak ~ !9. -.le ...... wlb•ıme münakasa eder. Kur'andan, hadle-
_. .... lmh..a.in hain • etiaden w.. 8111-al, 15 Telef•) - 31 aı-a- ........... • EfeMiler _... .-.,.. iatibl el"iftir. ,.,.._ ........ lile ... ten nakiller yaparak hUldlmler U. 
.., • .._ Sünca Pi ı~ ı .. zafer " tanare -~ plui.We par - merbderiyle lilolara ~· rice aiaderilmek mn elaa Wr taba W.. var Cocuk şöyle terbiye edilsin. im
........... ~ iDMnlen ,. çekw ,. 1H Wr ...ue tllit içim llamhklm....... aqa, _.,..._ .. 1.W.lu .. llqla. lu imada •pk olarü fllre ............ dm, töyle giyinsin, tiyatro f8yle ro-'* ... Bam ma am tetkikleri,.. llqbr. nacakbr. Talaldybta dnua edili,or. · man b6yle olsun der. 
Mz\ilir, Falrat ~eceiiae ....... .-dik- G- .. k M "Dofru yol,, da kadmm giyinlf 
'-......., ... ,. top~ ..... ~ Tiirk dili umru uhafaza kuman Konya mıntakası tam hakkında 111 tahlil " 111 hl-
...._ P" ~. Yam, dmet demiryol - danlıjının mühim bir kümter vardır: 
.... ·· · tetkik Cemiyeti t • • idmeı.D kongresi "Dapcl'!'acılc ~e dlıılenleo pek ti• .. ı. sn.ne. mnkiini tetld,k edecek amımı ğıya geçmıyen bıt ÇMfMt ince tlJltl•• ... 

1. Nerelecle 7Üat nende münuip Ye !ıtanbul, 14 (A. A.) - T. D. T. C. Ciimiik lhlaafua K_.•daalıjı ..... K011p, 15 - Merkezde. itlmu JUda, saca bir yas peçesi, ten rengi çorap, ,.. .. 
..... bhnhaneler açılması liıznnsa tespit umumi kAtiplillnden: fua kllalanu bir.._ söaderenk ..... Selçabpor, Cençlerbirliii Ye MIMbttaa dan bwlınca podralan~ gerdan-
...... Ba bhnhaneleri, Wnat kendisi Türk Dili Tetkik Cemiyetinin çikar· rik salonlarmda nziJfe a1aa müafua ICaruwa Ye llgm marahlwlarmm qtiraki ., Abeste abeste adımlar attıkça bl9ft" 
.... Mecek " pranti patenn Mr mite - makta olduğu oamanbcadan tOrkçeye ta- memarlal'llllll giimik wrlan tarafm • le 10111& mmtabn idıma ittifakı bqre. ların biribltladell RÇllişl, ricat ,.._ 
tlılıWe Wr ıene ,.hat azami iki ..... için rama dergiü (Z) harfinin sonunu teı- du maıyeae edilea etJa1ar arumda ra • Iİ halkm salonanda toplandı. Bitiia upb daiç"- fili-
.,_ .,.. Wr icar iiW'indm denedıcek· kil eden aeklz.i~cl faaiktil ile tamam ol • me tiW etpdaa Wnclap ..... resme miiddetince •emleket geaçliğine .mit elan "Dlalmlzln emttttlfi ınettlrle 6a ı ... 
•• maıtur .. Dergının tilrkçeden osmanhcaya tiW bdalmamuma dair ppddıjau görir • merlnm .... liıma llillli BeJİB ubrul . . ita ifllr. 

1. Palrat 1-tdiai mi.._... ft.......... ındekai 9 uncu fasikül ile baflamlf, 10 ve lene .. et:raJI IÜlrik llariciM pbıbu • aa •&rmete. Wr dakika ayakta danlnk. ta~ vuiyetın bırlqeoefl "° FO • 
......... da latanbal'dan toplla Wr halde rı inci fuikUller de çıkmıttır. Bu c~ ikül- yarak gilll'ik bairiae 19 ıaifeltİfİM mali· ta IHra mesai rapona obndw ft mndftb ikinci na.haya P 1"111111 Ytlsler •çılam 
lllıldediıen bö,le bir bhfthe....n. acm ler de evelldler gibi altlfar formadır. (ı) •t nnnHle lteral.er 4erU1 za1Ht nnba ltesalsah tedôk Ye iltifalla bW Mildi.. tlttnlnoe ...,, nslyn De brfılqtıi; he 
'-ta ldnJenpwama ........., ....... ~ harfinden (o) harfine kadar olan tnrkçe tanum etmelerbü ltldirmqtir. Fala~.reia6fe ..ıebt spo..-. laı•tli açılc, saçla ia/i, iqlu yolalllmf n ,_ 
:-4111. flatl.ı iıqab'GI •••- " upn a8zlerin osmanbca kal'flbklan çıkan faal· himi• Beledi:re ft Fub tilayet idan laeJe letlııe nstı.t gekifmlf. Datldlar n ,a. N 
· • ._ ldiunltlr. küllerde bulunmaktadır. Beledie intihap hazırlık • ti~~ Sem Ye ı.a.i reis&ie de ...ıebt yalı. Qertlaa açı.t, iollar ioltailan yabl 

...._.,,. miaal olarak aldık. Daha lndekı fuiktilleri evelkiler gibi dalı· larma btşland ıeaçliiiM pek ,.._... IMiJiik t.ir alaka çıplak, daneı.t .tıa entari, imi imi ,,._ e:ba nr daha mue"'!m. hat~yunan almaktadır, 12 inci fasikW de pek yalanda lstaabal, IS (Telefon) _
1
i,lediJe in- l(Öltel'ell ~ ~ leyleria ~ ,.,, 1asler- llb.. 

......_ --_tıdil noktalannda pmati :r_.. olarak nqredilecektu. tihhb ~ ......._ ..... ,... .. --: ,.a Mnt ........ ~ .. Ve •a.,.,,,., acı • • .. _.. 
~ ............... ,.... ... f ... L-• ..:..& -1.J.. .~~. d.. .,... • ......... " "WjilflÜI ,_ __ _._,,._ ... ...._,..,.. ...,. .... .. 'zir luw ...-al....._ ......... W- ~ 14. (A.A.) - T. D. T. C. u- ..-.... s-:- f""'l"~ımt.L w pee -.- ~ K ..... ,.m..,...,.,,...,.... ·~ --·••• ., .. ,,.. 
........ F•t hanlarm ...-.ı pros- muml lrltiplllfnden: lmceler tettip edileceldir. te.aaisiyle tlalıltlL (il) tır. lllı Y'Uiyetl11 ~".,,,,ana edllecelı 
llİlllla alank latpsi ı..kkmcla tetlliJlda'ck l. - iki g6n evet çıkan dlrk dili btll· I bit f'IY değildi. Şimtllld val,,.tıa tlw .. 
.,,,, 1 ,...... .... bhfttt ,.ha• teninin betlnci uynmdan aonra bugtın de stanbul Uman •irked. Milas ormanlanndaki mı lu cemiyetin menalllnl teblilıqe ,, ... 
~ ~ t.iaab p.i ..m ,..,. altıncı aayı neptilmlftlr. im*'; 15 .<Te~) - 1 ..... 1 ~- .. d .... 

1
d.. .şiriyor ..... 

~ Wmt ........, clemiv,.,u.r ı• 2. - Bu .. ,. eemtyetin tefkilltı, ım- ........ ftlilmlli ....._ ,..ı seki• yangın son uru u " .. . 11• 

,... •• .., ~ ldmae t1111ıfmdaa ,..,.ı. ruıta,. aunulacak Dd yıllık çabfma netice 1935 ,.ı ....... ltilluea tatlüi .U.r • Majla, IS A 11 W llil Dogru yol,, da tıyatronun ebaa. 
.., z imkan olan,.. iflerdir. Ve ....... lerl, ı~ yıl Japdan btlytık dil anketi ve- "erdir. o...._.. .. :.. 24 ::: .....: :::J:.bir tarihi ve töyle bir tarili 
... k•11•dllıp, ilk Wr iki ,dm ;raratb- rlmlerl ~ Konya mebu1U Naim Hazım Yunanlılara iade edUeeek emlik ebnit ft milu b,..,._. idareli .ıa.. "MdJy« ltlberlyle laıdal ,. • .,,__ 

lewll ld ,...._ aonra ~ .. • • Beyin (erap dilinde ttırkçe) test lberinde l..&...-L•, IS (•e•-~n) _ 'f-·· L.!! •• dairi judarma Ye asker mifreıeleri tarafm. 
... 

_LL L!- x lcI _._ ........ 1
1 

1C1
1 

- - .. __ -~-..l.!!r1•-n...ı: •• Yaa-- .U. _ .f! ... ._ den mpa IJir py olmıyaıı h mealar """' ula, G.zhsöl hemammm •-• .,... vme er varuu-. LA-.a:.. kara ililafDalleli 111111 ...... lllllls·- - •-s .... .... 
~la Wai ........ mlmldinclür. Fakat 3. - .. Ttlrk dili" blllteninln bu A)'lll a;:.-111• A:.._ .... ıa.ı.'9 ... .:'t! bbr. Yaaım bir kö,lilliia .......... tlt· at ülamlyn eaularım rıymadrlz 6'W 
:........ ap., .-. i......, ,. Wmt •• ,.. evelldler clbl ıene 30 lnırqtur. :_.r. .. ... ft hllDlar ':... lilerkea pwlfbr, • •.tliJeye ftrihlit. lçt/malyatça da lıoı prlJllJr bit yeri yo .. 

lılr laaaul m&tefel*ale ulaprak 4. - Abonelere devlet matbaaaı tara- m idarui ~...,_._ uhl fb. itilafa• lir. tar. Çanla artistlik ılbi aile ooefrnclaa 
~ IO • IO ;ratalıh, n Ol'ta Wr kaefonm fmdan g8nderilmelrtedlr. 'ltlldltha .. llkia .w:-. desi ~ Feti,..a. .-. W -••= .... er- hariç bit 111ıulıa taremeslae yeıfne ..., 
··~ .._.,. Witla pl'tlan haYI Wr 5. - Abonelerden ellerine delmemit '2D ettiiiadeta Maiye ftlileti eml~kia i; - JUS- Pmtl ile M ...... IÖllÜril- bu U«in /bb edllmif olıwıdır. a.ıırı .. 

..,.._ ıetiamai ll•u•aııhr. • sayıla" bulunanlar umumi Utiplife mal6- ..W,leriae iatle.iai w Jelli IÜiDlerme .... dfllr. (il) rimhl ıııvuedaa çıbraa, ablalı Jııqdl ... 
~ ki, it · --... • 1111•11, ~ mat verebilirler. "dimlll •e•ehill tailmeliai alibtlarlara nı ınpıea tle pm 6a d,_.,.,,,,_ 
..._ katarlen ile Wedileeelc Wr G. - Setıt merkeai dirlc kltapcılık u. \il.I:-:- ft para ..... ,. -'-'-·.&-. • Malla' da tütün memarlan ,,0 ...ı-ı.. 
~ " matlalra ....... ~ mtecl flrketldlr. Wü-=.ıam istWlk w;.i;riu.....,..~ . faaliyette. lllH6ar"': !."'::,,~ ':;,! ::;:;;-;. 

• F•t ..._ da, dnlet demirJol- '· - lllltenlll ,e6td 1&791 da iki cOn waiae :ralmda •flullacabr. . m.ila, l.S. - Tilia ,_ -:; raya koşan IJir aerurll .. ŞQpbesis ti an. 
~ .. -. ... acak Wr lauui tefkillt ,....W- IODl'8 çibeaktır. bir •J ..... ft ..,...... ~ '! yava111nda b6yleletia mevkii yo.ttur. 
-. ..... .., wlM ....n-lr ........ • fzmfr ve fstanbul liman l•lerl megÜlir ler. Yama iti Wmek aseredir. · · .. W. ._ Wnnw söre tatld,k ettik- Od başşehbenderlnl hak vazlvf ., Titialerdeta bnJu1ar ~ lla&.e ko. (Artıstten balısedıyor). 

--. Wr tanftn idarenin tarife ı•be- eaa n mu e- idaresinin elen. htab .. lai Wr lautalık "riilme- "Dinimizin emirlerine riayet et.U, .,_ 
1. ~ bhr Wr t.nfta da Mitin mest -ene talik edildi. •life nklletl ı....-ı •e lnür &.aa ;:: 1...,..,. ~rleri .J:n do. saydık bayıe vahi pylerl lılçte bbal .. 

a..=·'..., -'ifl..I, .ı iJhlumı Wr Wr ..._... ........... 15 (Telefea) - Gamnt. itleri ~lerl ftliJfeleriJa!ra ameli icra ft lafiyor. mndik. Ne laydı il 6/r aataa çok aat 
·~ 1-.it Wr .............. ........ kacak 1f18 reçimeldea aaç1. 0-. ltıt • 111111'Üahesi llalrlaada Wr ••-:•• ..... : lqmır, qiyl, Htllyl tlefllW7l &ile sa,,_, 

....._. btarmı talarilr eder. ........... Raaf Ha,.; BeJia ........... ~·-·~-· liu• ''!"'e IOl'8 Mı ild Memlekette belediye intihap :ıa11ıyom.,. 
o. ...... Çalan',. Wr çoldanma wgh ildllu ........... ,.. ediWt a.. ~ ltllp ~ ~re ~-~· lumrhklan. Ali Ulvi Efendi, yazısmm bura. 

~... NiPa? Çanlnn'da • nrclır? Ne· tir. MahaU- .. ,.. de talik ıdilıaitfir. tdareleria ~yeleri llitedam " IÜit Gel• • .._.. ain ••Wretja ._ 1arma kur'andan manaar, tefsirine 
!tıı..:•••Di.ror? Aflıcbk msdlr? Eski olmak llele lld ~ •'"'-kta•: ~ : lanf .... heWiye Ddaplan iPıa ........ uymıyan bir ayet koyar ve bahll 

.ı Wdar? a- kimle Wlmiyar- ~· wye ile Wareler U.... isleriai 1ara ...._ eıL1-lrte4lir • ......... l şöyle bir neticeye bağlar: 
....... Çalan ....... atanma tü- tarism mt.._..t taltel..S ~ '" llaradll ~ ft mi Wr tekle ifrat eMeekJer .. " ,,.. .. ihlal edil.is 'ı h..a.... ....... "Dlibt edı1irse tiyatroların llaliı ..... 

...... olan Wit1a lauırhk ufhalari1 miwt ..._..., Wletl.. Be....._. her , __ plea gmil• ımll blaJLiı IOI- 1 10 .......:..:...-ı41e Latbmak ZI tepial 
~ Wr ihtiw ......... oha idi,...... tirli a.ıGmab " protpelıtleft ..... .... ....,. te~irler alacaklanhr. ;.i. z=w.c....... dirmek, ellendirmelı ve iolayca ,.,_ 
~ aealı llqb Wr mnara ane- itin bu '-ta..... ....._cla maYaffü IUreler talmül ft laWiJe, ••ll'Çhk ft ..... ~- almak için mliracaat ettikleri "...,.,.. 

· olduktan aonra, ~ im-ima Wiroaa IİIİJı itleri ile Qrapaldar• • merika etf881 hakkında bu ayette menedildiği KWllr. (AJİlfM 
tiirk deniz itletmel...,.. ..... ..._. yapılan bir tamim. b~yle bir .şey yolrtur. Ay«lo ,,.,._.._ 
anlqD' n türk iç - blrbm fuli;retl..W Ctüneii komüerl.iie terfi Simh A-ab etp11ma ,..,.... ye letletln ve kadınların &lrlldr_,,,, tdl* 
bir ..._.. daha inldpf ettinait oı.. A. lmtlhanlan. ,.,tlacak licant iti1aflan ile .ne.tçe n- ve tebzıil etmemeleri• llit 611 ,.... ""° 
calr hnclan aonradır lô, •JDI Wiso:ra dıt • o-.. ...._.. Wlıı-. m. W. ft tespit ..... keatmjular daHlb•ı ft dır) artistler IJir ..,,._ dllw ıauldda 
haimn iti de laaftle .m.-, ......_ fa. •lilia nrala Wıı ... ai,.hia tetkildae •· ..._. taba esaslan ..._.., ..tıkD şlv11si11l, 6'ylw ,_.,. tMllt etlerR. 
~ ...._ ,..._. memleketi.la ...., • 'liyet ı.lerl - .. llrliffaaı ..,._ e • ..- ..W-• ..... ılwiik ft ew.r. b~m 0 ""'""' beı9 tle _,/rclJerla ıanı111 
lle.ı.rl• ..._ hpllil ediltWBr. .. ......... Etralm lıellAi 1J111 ...ı.n . 1ar wHlethce elmiklere tallilıl el •t- na b6anpılf =l•t-1 ' i ol 

• BURHAN ASAF • t1efn imal •ıi!ımtir. im'. •An/1111« -ya, can , şı r 1 op-

Sanayiciler imtihana hazırlamnı?.: 
Milli sanayi &ergisi 29 birinci teırincle Ankara Sergievlnde aç.lacakbr • 

Sergiye iftirak m" dcletl 1 yl6lcle bitecektir. 



SAYIFA 4 

narlar ve bu hareketleriyle kendılerine 

{enalık isnat etmış oJu, Jar .... i/h .. j/h •.• ,, 

Ali Ulvi Efendi romanı ve mi
zahı şöyle anlatır: 

"'Romanlar ile mızah gazetelerinin far. 
b birisinin daimi diğerinin muvakkat ol· 
mrısrndandır Mahiyetleri, mevzuları bir
dir. Kadrn, aşk, fantazi, zabıta v:ıkalsrı ... 

"Bir muharririn bir vakanrn her saf· 
basını görcbilmesiııe imkan mı var? Hal· 
buki yazış/arına bakılırsa üstlerinde hazır 
imişte bakıyormuş zannolunur .... ,, 

Ve cemiyeti terbiye için şöyle 
bir hüküm verir: 

''Gençlere bu yolun fena o/dugunu ku-
ruca söylemek para etmez. Onları ıslah 

etmek için behemehal dini cepheden yü
rümek Jazınıdır. Bir aih reisi çocukları
nın istikbalinden endişe ediyorsa eve/
emirde kendisi dindar ve ciddi olmak 1§. 

~ımdır .... 
"Roman mevzıılarrnın hemen hepsi ez· 

berden zan üzerine yazılmış kirli çama
pr1 rdrr. Bu kirli çamaşırları bu ayıpları 
araştırmamağı emretmekle ne zanna kapı 
larak rom3n yazmağı, ne de ayıp araştır
mak hevesivle roman okumağı dinimiz 
caiz görmüyor-,, 

Ali Ulvi Efendinin ahlakı ve ah
lak telakkisi hamamlar başlığı al
onda yazdığ-ı yazıda görülür. Der 
ki; 

''Zaten düşünülecek olursa yekdiğeri· 

ni tanımıyan, biribiriyle mahrem olmıyan 

kimselerin bir arada soyunması ne ahlak 

ne de sıhhat bakımlarından muvafık ol

m:ıdığı anl;oşılır. Hamama yıkanmak için 

giden kimse eğer utangan bir adam ise 

etraf rndaki yabancı gözlerin savletinden 

tamamiyle temizlenmeden çıkmağa mec

bur olur. Halbuki hamamlara en ziyade 

eğlenmek için gidilir. TeJlaklar, böylele

rini tanryorlar (ne ayıp n~ hazin bir telaJ<. 

kil) Bu adamlar birkaç saatlerini hamam· 
da geçirirler, sanki yağ deryasİnda yıl

lıırca kalmı§ gibi bir kalıp sabunu erit· 

AAKIMIYETI MiLLiYE 

e 
Orta Amerilw'da1ci Maya Mecl,>ni~eti. Amerika <1lmlisi Neretlen 

geldi. - 9 - temmuz pilim nctlir? 

Rer.ıue de Paris mecmausı, Orta Buna muvaffak olmak için evet emir-
An:erika'nın en yüksek medeniyeti- Je her vatandasın milli camiada oynıyaca. 
ni yapan Maya milleti hakkında ga- ğı rolü müdrik bulunması şarttır. Beşeri 
yet mühim bir tetkik neşrediyor. f .. aliyetin yegane gaye-si addedilmekte if
Mayaların ve alelumum Amerika rııta gidilen şahsi menfaat kaygusunun 
ahalisinin menşelerine dair şu kı- içtimai menfaat hissiyle tamamlanması 
;ımları tercüme ediyoruz: ?lzemdir. Kar arzusunun verdiği gayretin 

Amerika'ya ahali akını milattan bir· ıerine tedricen olsun hizmet mefkuresi 
't ~ bin sene evel vaki oldu. Muhacirler 'mim olmalı. Müesseseler de bu gayeye 
Asya ırkından olup kimi Behring boğa- 1öre kurulmalı. Fakat her şeyi onlardan 
rından, kimi M,aleziy.a ve Polinezya'dan br klemek caiz olmaz; her dereceli milli 
gelmişti. Büyük Okyanus kıyılariyle terbiye ile memleketin bilcümle manevi 
Ekuadorla Patagonya arasındaki vadiler· kuvvetleri kanunla teşriki mesai etmeli. 
ıe bugün Andine tesmiye olunan bir me- İkinci gaye, adalet esasına müstenit 
ieniyet kuruldu ve MıtyalarJa Meksikah· bir nizam kurmaktır. Bugünkü ahvalde 
tarın iptidai medeniyetlerine örnek teşkil hürriyet, kuvvetli olanın zayıfı iradesine 
"tti. Orta Amerika, cenuba doğru giden rzmetmek şeklindt' tefsir edildiği ekseri
~öçcbe kuvvetlerin dağıldıkları nokta ol- yetle vakidir. Koldan ibaret olup keyfi 
-iu. olarak bazı kimselerin menfaati için kul· 
Mayaların tarihi miladı devrin bidaye- lanılan bu hürriyet, bizzat hürriyete ha· 

tınde başlar. Tikal ve Kopor ehirleri gi- itim otan tabii haklara riayet etmelidir. 
'Ji muazzam beldelerin inşastnı temin e- İş bulamryan bir işsiz, istihsal fazlalığı· 
ien bir kudret ve servet devresinden son- '1tn cilvelerine göre fabrika fabrika ge· 
ra medeniyetlerinin ilk safhası nihgvet zen bir amele, para ile satın alınmış bir 
hıılmuş ve bunun üzerine mayalar, ilk 'llatbuat tarafından sürüklenen vatandaş 
yurtlarını terkederek Meksikn'dıı Yuka - l:ıiir ins=lar sayılmaz. Ferdin hürriyetini 
tan havalisinin şimaline doğru gitmişler temin etmek demek, ona evvelıı çalışma-
e orada yeni bir imparatorluk kurmuş· "ivle vaş:ımak imkanını vermektir. 

'ardı. Orada vücuda ~etirdikleri Şişenitzıı .... lktısadi sahada. kör bir iktısadın 
,,. Uksmal şehirleri, bu milletin yeni ve ,,erine şuurlu bir iktısadın kaim olması 
cc vizli Hr irfan devresi geçirdiğini ispat ' azımdır. Ancak bu sayededir ki ikt•sadi 
Jrr. Fakat Meksik:ı'nın muhaTip kabiy- ~ü ı> iitamlar. talebin zevkler ve ihtiyaçla

' esi olan Nahualor o yerleri istila etmiş 't'a göre t ekamüliinü kati olarak takip e
ve bu ikinci m"denivet s::ıfh~sına nihav~· 1emeseler bile müstahsiller arasındaki in 
vermişlerdi. İnhitat ve inhidam devri o '"izamsız rekabetle kredinin isı>betsiz su
tarihte başhyarnk 15 inci asırda İspanyol -C'tte tevziinden hasıl olan hatalara diiş

fatihlerinin gelmesinden biraz eve) hitam -. .. Jrt en kurtuhırhır. 

'ıııldu. Mayalarm baki kzlan siyasi istik- Gayemiz. Marksist formüllere müra-
1=-li Peten ~ölü kenarında Tayasal şehri· ~.aat etmeksizin liberal ve ferdiyetçi ı:er-
1e inhisar etti. AvrupahJara karşı muka- -nayecilik yerine bir usul ikame etmektir 
1emetin son merkezi olan bu şehir ancak 

\d bunda devlet, umumi menfaat namına 17 inci asırda ele geçirildi. 
mcdikçe kirlerin rıktığrna kail olmıyor-
lar ... ,, 

"lstanbul hamamlarında bu sahnenin 

Maya mimarisinin en bariz vasfı e-h
~am şeklinde abideler inşasındadır. Ce
"lllbr Amerika'daki Peru ve cenubi Asya

sevicilik "zurafa/ık., gibi daha kirli ta- daki Kamboçta dahi tesadüf edilen bu hu
r.elları da olurmuş. Fakat bunları ortaya o;usiyet, Mıı:ır ve Asur mimarisini andı
dökmektc ne mana var. Zaten peygamber rır. Fakat Maya ehramları Mısır ehram
efendimiz ksdm ham11mlarrnı kati surette ları gibi bir metfen değildir. Onlar, mu

'taddes binalara tabii veya suni birer kai
dr teşkil ederler. Bu binalarda rahiplere 

-nilli s.=iy ve sermayenin adilane bir SU• 

't'ette tevzii hususunda müracaat ve ba-
1<cm vazifesini görür. 

Bugün sendikalar yalnız mücadele ve 

'msusi menafii müdafaa teşekkülleri olup 

birer ekalliyet te~il ederler. Devlet, sen 

'.lika esasını genişletmeli ve bir iktısadi 
meratip sileilesi tesis etmelidir. menetmiştir.,, 

Devlet, 
K . w k"ll • b ınahsus höcreler, ibadette kullandan cş-
ıtaptan yaptıgıın na ı en u- . l) Muhtelif loncaların zatindc birleş· 

d b · · · F 1 t .. · t · vaya mahsus odalar, mektep mahallen ve 
~ a ıtırı yorum. ~ <a eger ıs e- Jilhassa rasathaneler vardı, zira Mayalar- mesiyle bir loncalar ferlerasyonu: 
nırse 205 sayfalık kıtap 1934 sene- .ı •• • ı·k A ·ı 1 -'• h .1 · 2) M ht ı·f ı"ktısad"ı mıntakalar mu··. • • t 1 d T .. k" 'd k" · .ıa muneccım ı . ~un en en u.'l a ı en u e ı 
sının or .a ay arın. ~ • utrhıl~ke he 

1 
i rli. lınessillcrinin bir araya gelmesiyle iktısa· 

yazı neşır ve anarşısının e ı e u- . . . . 
d tı • t • . t n tef Sışenıtza ve Uksmal, eski abıdelerı en di mmtakalar federasyonu olacaktır. u anna ışare ıçın, amame - . • 1 h" d' • 1 • 

"k d d"l b"J' engın o ~n şe ırler ır. Bu rıbıde crın ce- İktısadın loncalar vasıtasiyle istik:ı-n a a e ı e ı ır. t" t . h ·kul~d 1.... k 
~nme ı. ezyınatının arı il c ıgı o a- ' d" . • k r· t" l 

Kitap kanuni salahiyetlerle ha - .ı d"kk t d k" 00. , b" . met en ırılmesı ey ıye ı onca aı:ası-
·.ıar ı a e şayan tr ı yıe ır esenn 

sılmıştır. Ve her kita.o gibi basıldık .,e gibi vasıtalarla tamnmlandığı ıı;uali -ıa mesleki ve milli bazı vazifeler tahmil 
tan sonra resmi salahiyettar ma- ıarit olur. Mayalarm bu muazzam malze- eder. Husuııiyle bilcümle i ihtilafları 
kamlara gönderilmiştir. "neyi insan hayatında taşıdıkları muhak- ııztaşma veya hakemlik tarikiyle muhte-

Ben bu formalitelere ve kitaba l: l:tır zira tekerleğ i keşfedememiş olan lif derecelerden iktısadi salahiyetler ta
değil, bu kitap karşısında susabilen l:lu kavim ne araba. hatta ne de yük hay- rafından halledilmelidir. Bu gibi temi ıat 
salahiyettar resmi makamın, milli vanı kullanıvordıı. Bazı tan'hç.iler. maya 
türk cemiyetinin yeni hayat şartla- ncdeniyctinin inhitatını isci adedinin ek 
n hakkındaki telakki tarzına dikkat lilerck malzeme tedarikinde hasıl olan 
ediyorum. Bu satahivettar makam "rnk~nsızhğa atfediy.~rlzr. 
için neşriyat suçlarının hududu, ma- " .. 
hiyeti nedir diye düşünüyorum. "9 • temmuz planı,, ismi altında 

Yabancı ve ahlaksız bir adam or- ~ir "Kalkınma planı,', neşredildi. 
"Fransa'nm nfah ..-e teb&İki,, ni is

bdhşeden teşkilat karşısında grevler ve 

okavtlar batıl birer itiyat hükmüne gi· 
rer ve kendiliğinden kaybolur. 

Fen mütehassıslarından mürekkep ol

ması Jazımgelen milli iktısat şurasına ge

lince işçiler, fen ı:ıdamları, patronlar, ı.I::v 

let ve müstehlikler bu şurada temsil edi-taya c;ıkacak türk cemiyetine, türk 
cemiyetinin yeni intibak etmekte ol 
duğu havat sartlannı. dilinin dön
dü<l'ü. aklının erdiği kadar tahkir 
edecek, bunun icin ayetler. hadisler 
okuvacak husuc;i tP.maytillerini yal
nız kenrlisinin bildiği hamam tel
laklannd~n. zurafa kadınlardan mi 
salJer gefr·ecek, kadma hakaret e
decek. san<'lta, sanatkara hakaret 
edecek. ve brtün bunları, 1934 yılı
nın orta avlarında (yani milli inkı
labın on birinci senesi icinde) 205 
savhhk bir kitap icinde 15 kuruşa 
inkrlancı Ti.irkive'de türk vatandaş
fann~ .rt-ı<Y1tacak. 

lhdaf eden bu plan, vatanperver lirler. Merkezi bir işçilik idaresi, istih

Gaflet demiycceğim ama, salahi

yettar resmi makamın kayıtsızhğ-ı, 
yüksek inkılap menfaatlerine karşı 
2l~1<asızhğ1 bu kadar olur. 

Bu kitabı şimdive kadar kac kişi
nin okuduğunu hilmiyorum. Fakat 
bu kitabı e~er Türkiye'de milli in
kılao menfaatleri alevhine cahşan 
bir zümre varsa on bin, yüz bin ki
şive tereddütsüz okutabilir. Ve bu 
zahmeti hic de ka~ıhksız kalmaz. 

NPc:riyat ic:lerini ve suçlarını ta
kin eden ~:ılahiyettar makamın ay
nı 7.a,..,,:ınrl::ı mesuliyetlerini de bil
mek istiyoruz. 

NEŞET HALİL 

~ençlik azasından ha lıyarak müt
,.ehit osyaJistlere kadar bütün siya· 
;i fırkalar mcnsuplanndan mürek-
1<:ep bir h~yet tarafından kaleme a

sal fazlalığı arzeden sanayiden istihsal 

azlığı gösteren sanayie işçi nakli hususu 

ile meşgul olur ve bu suretle işsizliğe ma 

,rnmıştı. Lu mecmua!llınrn son nüs- hal vermez. 
'1asının neşrettiği ve Fransa'da hay- Muhtelif iktısadi nezaretler, milli ik-

H münakaşalf'-ra sebebiyet veren bu 
vesjkanın Rlaka uvandıran bazı kı
·ımlarını ikfbas edivonız: 

Siyasi ve iktısad1 hUrriyetlere sığına
,.ak bir muhtekirler oligarhiya5ı vücut 
bulmuş ve bu, idarenin bütiln şubelerinde 
kendine milznheret temin ederek matbu -
at ve intihabatta hiyJe vasıta iyle mena
fiinc hadim efkarı umumiye hareketleri 
doğunn~k iktidarını haiz bulunmuştur. 
Liberalizmi himayeye memur kimselerin 
vazifelerini iyfaya manen mukterlir olma
'hklannı gören millet, bizzat liberalizm 
:ıleyhindc hüküm vcrmeğc meyyal bulu
nuyor. Şimdiden bazı kimseler ona, ifla
sın ve mağliibiyetin ve içtimai inhilalin 
komşu milletlerde teessüsUnü mecburi 
kıldıkları müesseseleri kabul etme ini tav 
'>iye ediyor. 

••. Kalkınma hususundaki gayret ve fa
'lliyet, fikir ihtilafına, tidet farklarına, 
'1at ta mev.zir ananeler farklarına bilrme
te riayet etmelidir. Mevzubahs olan yek
n:ısakhk temini değil, bir ttddp amtliye· 
si vapmaktır 

tısat nezareti ismini taşıyacak olan ga
yet mühim bir nezaret halinde birleşme

lidirler. Bu nezaretin milli iktısat şurası· 

nınkiJerine benziyen teşekkUlleri buluna· 
cak ve bu sayede icra kuvveti, şurayı fili 
bır murakabe altında bulundurabilecektir. 

MilJi iktısat şurllsının bir tetkikat şu
besi, bir vesaik şubesi, bir de umumi mc
r.afie en uygun surette kredi tevziini ida
reye memur bir mali şubesi olacaktır. lh
rıaç bankasiyle bankacılık loncası bu şu
beye tabi bulunmalıdır. 

İstihealde iki kısım vardır: Biri, fer
dın hayati ihtiyaçlarını temin eden istih
sal, diğeri t!li istihsal ile sanat ve lüks 
eşyası istihsalidir. Birinci kısım istikbal
de planlandmlmış bir şube teşkil edebi
lir. Diğeri, ileride murakabeye tutulabil
mck kaydiylc, serbest kalabilir, 

Umumi parola şu olmalıdır: Bir taraf
tan durgunluğa mani olmak, diğer ta
raftan da feda edilen fertleri nihayet is
yana sevkedecek olan fini tekfunUllere 
mahal •ermemek. 
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Aydın Ziraat Bankasının muhtelif faaliyetlari 

AYDIN - Ziraat Bankasının yeni 
müdürii Muhterem Bey vazifesine baş-

1 .. dıktan sonra bankanın alakadar olduğu 
muhtelif i şlerle ciddi ve esaslı bir suret
le meşgul olmağa başlamıştır. Bankayı 

aiakadar eden muhtelif işler hakkında 

miidür Muhterem Beyle görüştüm. Bu 
işler hakkında öğrendiklerimi yazıyo· 
rum: 

Birçok defalar yazmış olduğum Foti· 
yadis çiftliginin köylüye verilmesi ve 
köylünlin toprak s:ahibi olması hakkında
ki iş bankaca nazarı dikkate alınmış ve 
üzerinde esaslı euretle uğraşılmağa baş
lanmıştır. Halen çiftliğin diğer üç hisse
sine sahip bulunanların bu arazi ile ala
kalarının kesilmesi için iycap eden mua
meleler ve tapu ile olan ihtilaf halledil
mektedir. 

iltydın'ın en mühim işlerinden biri a. 
tan incir işine de banka layık olduğu 

ehemmiyeti vermiş ve esaslı tetkikler ya 
prlmıştır. Bank;. incir işinin hallini an
cak müstahsilin teşkilatlanmasında görü
yor. Bu hususta Büyük Millet Meclisine 
verilen yeni kooperatif kanununun Bü
yük tesiri olacaktır. Ancak bu kanunun 
'"ıkması, te~kilat yapılması bir zaman işi
dir. İncir mahı:ulünün ise fazla bekleme
:<' tahammülü yoktur. Binaenaleyh bir 
'lr. evel bu hususta müspet tedbirler al
T~k iycap ettiğinden banka müdürü bu 
ı:neseleyi de ihmal etmemiştir. Bu husus
ta alınan tccfoir, mevcut kooperatiflerin 
'aaJiyctinden kooperatif dışında kalanla
rın da istifade etmesi, kooperatifler dc
uolarında mallarının muhafazası ve ma
lın hir elden satışı gibi şeylerdir. 

Müdür Muhterem Bey, Banka ile müş 
terilerinin münasebetleri hakkında da 

tP-tkiklerde bulunmuş ve bu münasebatın 
daha ziyade teshilini düşünmüştür. Bil· 
hassa bıınkaya karşı teahhütlerini vakit 
ve zamanında iyfa eden müşterilere bil• 
yük kolaylıklar yapılmasını takarrür et· 
tirmiştir. 

Müdür Muhterem Bey; havale mua
melelerinin en kolay ve ucuz bir şekilde 
yaprlacağını % 12 faiz ve komisyonla ya
pılan altın eshc::m ve tahvilat karşılığı ve 
ikrazların % 7 faizle yapılması için mer• 
kezden mezuniyet istediğini söylemiştir. 

O. H. 

Emel'te kaçakçıhkla mü .. 
cadeh.: faaliyeti 

EMET - Kazamızda kaçakçılıkla mU· 
cc:dele faaliyeti şiddetle devam etmektl 
ve takibatın eyi neticeleri alınmaktadır. 

İnhisarlar idaresi ve jandarma ku• 

nıandanlığı tarafından sarfedilen gayret 

kaçakçılığın büyümesine mani olmakta 
ve bua tes ' 'ıblis edenler de yakalanmak.o
ta dır. 

Bir sene içinde muhtelif kaçakçılık 

vakaları arasında 3500 sigara kağıdı. yüz· 
ince kilo kaçak tütün, k' çak barut ve 
bu gibi kaçak eşyayı taşıyan hayvanlar 
ve kaçakçılar yakalanmıştır. 

Bunlar layık oldukları cezayı gönnelc 
üzere İzmir ihtısas mahkemesine verilmi~ 
ler ve muhtelif cezalarla tecziye edilmiş• 
lcrdir. 

Bunlardan ibret almıyan ve cezalanarı 
lardan mütenebbih olmıynnlardan bati 

kaçakçılar gene faaliyetlerine devam et
meğe çalışıyorlarsa da muvaffak olama
makta ve yakayı ele vermektedirler. 

________________ ,_,,==- ·~ ... -----------------
Y tıhanrı pn.~ımu. 

Sovye memleketinde spor 
kütle sporunun umumi teşkilatı 

Bugün de, Sovyetlcr elinde beden ter· 
biyesini ve sporu .. iymal., e mab:us ma
kinenin muhteJif aksamını anlatmak isti· 
yorum. 

Sovyetlerde sporun idare sistemini eyi 
kavramak için Sovyetler Birliğinin dahi· 
Ji teşkilatını büyük hatlariyle bilmek lii· 
zımdır. Hatırlayınız ki Sovyet Rusya 
dünyanın altıda bir arazisine sahiptir ve 
toprakh:rr iizerinde 200 mııhteJif millet 
yaşar. 

Sovyetler Birliği 6 büyük cümhuriyet· 
' e1 federasyonlarına taksim edilmiştir. 

1 - 11 cümhuriyet ve 11 muhtariyeti 
·ııuhtevi olan Sovyet Rusya federasyonu. 

2 - Okranya. 
3 - Beyaz Rusya. 
4 - Kafkasya Sovyetler federasiyonu 

ve (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan) 
~ibi beş cümhuriyeti muhtevidi:-. 

S - Türkistan. 
6 - Özbekistan 
Bütün bu federasyonların heyeti umu 

miyesi birliğin merkezi icra komitesi ta -
·afından idare edilir. • 

İcra komitesi karşısında Sovyet Rus· 
ya'da spor faaliyetinden mesul olan be
den terbiyesi yüksek şurasıdır. 

Şuranın elinde her biri muhtariyetleri-
ni haiz olan 4 grupman vardır: 

l - Amele sendikalarr. 
2 - Zanaat kooperatifleri. 
3 - Kızıl ordu. 
4 - Gepeu. 

SENDİKALAR 

Tahminen 20 milyon işçiyi teşkilatlan 
c!ıran 47 sendika vardır. 

Sendika çok kuvvetlidir; icra komite· 
sinin kontrolil altında çok ağır bir vazife
si vardır: İşçinin umumi kültürüne ve bu 
tibarla da bedeni terbiyesine nezaret et

mek. 
Her sendikada bir spor bll.rosu vardır 

d sendikalar umumi bürosuna tabidir. 
Bu umumi spor biirosu her Sovyet cüm 

huriyetinin spor §Urtisını idare eder ve 
bu şudida birlik endikalar §Orasının ida
resine tabidir. 

cumhuriyet merhıılesinden şehir mer
halesine inersek aynı prensipi buluruz: 
Şehir sendikalar şurasına tabi bir şehir 
spor şitrası. 

Şehirden fabrikaya geçelim, bu tak
dirde fabrikanm spor t~ekkülünU bulu
ruz, bu teşekkOl sendikaıım fabrika kon
gresine tabidir ve işçiler tarafından inti
hap ediUr. 

Fabrikanın spor teşekküJilne mevcıt 
diyetini idame ettirmek lazımgelcn ıne 
nabii temin eden sendikanın fabrika koıı• 
gresidir. 

Büyük fabrikalara gelince bunlar d• 
fabrikanın spor teşekkülü her atelyeniıl 
hususi teşc-kkülünU idare eder. Vasad O' 

larak 15,000 işçilik bir fabrikanın sooC 
faal sporcusu vardır. Yani beşte biri niS' 
be.tinde. Demek ki Sovyetler Birliğind• 

4 ıniJyon işçi sporcu vardır. Tabiidir 1'l 
H muhtelif sendika için aynı sistem tat• 
bik edilir. 

KOOPERATiFLER 
Pooperatifler işçilerin değil tUccarlll" 

nn, dükkancıların, zanaat erbabının, rııe" 
murların heyeti umumiycsini teşkilatlan' 
dırır. 

Kooperatif teskilatmın bünvl"Si tJJ'Jcl 
sendikalar gibidir, şu küçük farkla ki btJ' 
rada meı;leki inkısam yoktur. 47 sendilct 
vardır fakat bütün zanaat kooperatiflei'i• 
ni yerleştiren bir tek kooperatif vardır• 

Burada en küçük teşekkülü fa'bril<j 
yerine tüccarın dükkanı, memurun daire' 
si ilh. dir. Bu daire ve dükkanların 11e' 
biri kendi spor teşekkülJerine m:ıliktW 
ler. Buralcrda çalışanlar arasında sporcıl 
nisbeti 1/ 3 dür. 

Ve kooperatiflerin umumi S'>Or l;iirO' 

su her cümhuriyetin spor şurasını iti# 
eder. 

GEPEU 
Gepcu umumi ismi altında sivac;i ııtc'' 

kezi idare ve onun memur ordusu, 11e' 
şehrin milis kuvvetleri, orman koruyııcı' 
ları ve emniyeti umumiye kastedilir. 1 

Gcpeu her mühim §ehirde müsta~ 
ve muhtar bir teş'.!kküle maliktir. !Ter~ 
rin en mühim spor müesse~eleri olan~ 
bur Dinamo stadlan bu teşekküllere ııit' 
tir. 

Gepeu aynı zamanda fabrika koıte1'' 
ti fi erinin azası olmıyan bütün iş~ileri .,t 
seioest mesleklerin kafa işçilerini de ıc\l' 
cağında toplar. , 

Cepeu en eyi teşkilatlanmış, en ı~ 
gin gruptur ve en eyi şampiyonlar oJ1 ~ 
kadroları icinde bul•ınur. Ge.,eu'rwı f-ı'ı e' 
ka kollektiflerindc kayıtlı olmırn 1~.cJI ~ 
ri azaları meyanına alabilmesi keyfıre,( 
b~riki lehine bir kitaba uydurma yolı.ı .1 
'1.ll§tır. Fabrika spor teşekkü1I,.rindt'1, 
herhangi bir işçi bir spor sahasınd3 fıı:ıl' 
bir kabiliyet P.Österirse do:rhal r, ... ., .... ı ~I 
roları icine alınır ki bizce bu rn~•1(rff'I ~ 
bir usuldilr. Sovvet spor id"1"eeileri 1' 



feaiyoncllik aleyhine atet püıkürürlerken 
~amaklı yollardan kendilerinin de bu 
uauıe ra~bet ettiklerini unutuyorlar. 

KIZIL ORDU 
Kızıl ordu dünyanın en faal ıpor mer

keaini temsil eder. Bunu iddia etmekten 
çekinmiyoruz. 

Sovyet Rusya'da memleketin müdafa
nı bir milli müessese haline getirilmiş
tir. Kızıl ordu her tarafta idman yapmak 
ta, çalışmaktadır. Kızıl ordu daima büyük 
manevralar icra etmektedir. 

Askeri beden terbiyesi teftiti bizzat 
Voroşilof tarafmdan yapılmaktadır. Or
duda, bazı sporcu denilen fransız alayla
n gibi sadece günde bir saat beden terbi
J'CSİ ve spor yapmak mevzubabs değildir. 
Askerin terbiyP-si progrtmı spor fikri U
ttrine iftinat ettirilmiştir. Sabahtan ak
,..-na kadar kızıl askerler açık havada, ya
n bellerine kadar çıplak olarak beden ter
biyesinin tahmin edilebilecek bUtUn 9e
lrilleriyle uğraşmaktadırlar. 

Buna muakbil orduda '81J1Diyon yok· 
tur. Her nevi .. ihtısas., !iddetle memnu
dur. fhtısas sporu yalnız sivillere hasre
dilmiştir. 

Moskova'da kızıl ordu yakında bir 
startvnm" sahip olacaktır. Bunun için 1 
milyon ruble tabsiı edilmiştir. 

P. T. D. 
~abşmanm esası ••p. T. D.,, dir. Sabır

sızlanmayın, size bunun ne demek oldu
tunu ivsab edecefim. 

"PTD,. (ki Sovyetler buna Gıtıo der· 
ler) .. çabıııma ve müdafaa için hurr,, ma
... ına gelir. 

Scwvalist çalışma._ ve milli müdafaa 1 
HPTD., Sovyet memleketinde oturan 

bildin vatandatlara. yaf ve cinsiyet farkı 
g8zetilmeden, verilen bir dipJomadır. 
Bunun için bir imtihandan geçmek kifl· 
dir. 

P. T. D. NIN MUVAF'FAKIYETİ 
1930 da kurulan ••p. T. D- nln gördil

lil ra~bet bütün ilmltlerf geçmlttlr. Muh
telif tete"kkmlere ayıtlı 5 milyon sporcu 
dan 1 milyon 500 bininin bu P. T. D. c!ip
lom11mr a1m.. o1dufunu s8y1eme1r ktff. 
c!ir. Rafbet o dereceyi bulmu,tur 1d ikin
ci dereceli bir P. T. D. &ıha teıiı edilmi• 
tir. Bu ikinci derecede mavaf fak olmak 
için 100 metreYi t t 1/A da. kroı kn.,trivi 21 
dakikada almak. 1.40 metre yüksek ve 
5.20 metre uzun atlamak lizrmdır. 

Cok l?ilç olan bu ikinci derece P. T. 
D. aneek pek ıfvrilmis kabilivetlttin ba
fft9bneceJ.l l>lr letlr. Suna laret ect~Hm 
kf l1rhtef ctereee tehadetname1erden D1r ıo 
tanesi 1mr1 ordu sabitleri taraf mdan alm
m?Ştır. 

işte Stalinln mistisizmi bu derece 

"u• vetHdir 1 
P·• enerUlr dilrtıtt3rl1n gi!nUn bfrlnde: 
•Jl~m7e'ltnl yf)1t!e~ltm•, v• dDşmam 

hrşı mfJdalaaV'a mn1rtMit saf lam. M~.
H. sıhhat1i yeni bir l!:t;İ nesli yetl~tirme-
1/yir" dem'!si herkıoı1in derhal çahşmıya 
byulma11 Hfl eeldL 

SPOR MEKTEPLERİ 
Fakat kütleler b8ylece harekete geti

rildikten tonra bir ~amamlama.. çahşma
• blmalrtıdır. Daima .-znoiyon arama
dıklarmr lylan etmi• olan Sovvet idareci
leri çok deflştiJer. Onlarm ilk telakkile
ri ,•.,,di eskimi,tir. 

Geçen sene ancak burjuva sporunun 
rekorcular arıyabilecellnl söylerlerken 
bu sene rekorcolar aramak işi burada pek 

[tr rkofıs günlük servisi 

. 
Cihan piyaaa haberleri. 

YONı 

ltalya'da yaJl&llı için himaye 
~mriiğü. 

Roma'dan bildirildiğine göre İtalya zi
raat nazın koyun yetiştirmek busueuna 
ehemmiyet verileceğini beyan eylemiştir. 
İtalya 1931 de 539.000 kental. 1933 te ise 
900.000 kental yapağı ithal etmiştir. 

Filhakika yapaiı fiatlarının düfkilnlü
ğUnden dolayı bu malların kıymetleri 
ttalya'nın ticaret bilançMU için ağır bir 
yük tefkil etmemiıtir. Bununla b~raber 
1933 senesindeki mecmu ithalat bedeli 
473 milyon lirete baliğ olmuştur. Nazır 

bu vaziyet kartmnda yün için himaye 
gilmrüğü vazedildiiini ilive eylemittir. 

(Neue Preie Preste.) 

A vusturaJya yünleri :lstihsalib. 

Avuaturalya 1933 • 1934 yün istihsali
tmın geçen ıeneden 167,827 balyalık bir 

ebildik ile 3. '197 .502 balya olacap tah -

min edilmektedir. Maamafih utıı kıymeti 

itibariyle bu seneki istihsalat geçen ıeneye 
nazaran 23.246.597 iıterliglik bir fulahk

la 62.617 .343 isterlinge balii olmaktadır. 

Bu yilnlerin fiatı 1932. 1933 aeneainde bal 

ya batına 11-9-1 isterliı ikaı bu tene 20-

4.5 iaterlinge yükaelmltrlr. Yeni Zeland 

yilnlrrinin fiatlan da 7-10-S ingilis liruın
dar. 16-1-3 inıills liraana fırlallftn'. 

AwatnnJ,a 1933 • 1934 aeaeeinde 
913.721.260 librelik lttihsalde haJmımaı

tur. Ba miktar 1932 • 19S3 HneSinde 

983.453.640 höre idi. Buna mukabil 1932 

1933 senesinde yapılan 35.043.054 ingiliz 
liralık aabflara mukabil 1933 -1934 1ene -

•inde 52.165.778 ingilis lirabk tatıf yapıJ. 
..,.strr. 

revaçtadır. O kadar ki P. T. D nin en 
muvaffak uzuvlarına ıpor mektepleri tah 
,iı edilmfttir. Bu melrteplercte ihtısalçı
tann rekorlarmı tesis için tekniği ıslah 
iti tedris edilmektedir. Bu tpor mektep
leri halen 10 tehirde çabfm81rtadırlar. 
Ferdin spor kabiliyetini ralah edecek olan 
bu mükemmel müeıtettleri tenkit edecek 
ie~iUm. Bununla beraber tu telakki de-
1ipıeaine btret etmeden nçemfvonım. 

n - ~~r P~riye 

L'OTO'dan 

Yeni Zeland'a ıelincc: 1933 - 1934 se. 
nesinin istihsali 262.718.407, 1932 - 1933 
senesininki ise 265.053.020 libre olarak 
tesbit edilmiştir. 

Bu kıtanın satışları 1933 - l 934 ıene • 
sinde 10.451.565, 1932 - 1933 senesinde 
ise 4.307 .692 ingiliz lirası idi. (Financial 
Times.) 

A ~'lısturalya' da satılacak 
yün mikdarı. 

Avusturalya yün aatıı acenteleri milli 
meclisi, Londra komiteaine gönderdiii tel 
grafta acentelerde müstahsillerin bir içti
mamda Noulu kadar piyasaya t.ucdilecek 
yünlerin 1.350.000 balyayı tecavib etmem~ 
sine karar verilmiştir. 

Vaziyet eylul nihayetinde tekrar göz -
den geçirilecek ve lizım olduğu takdirde 
o vakit cari olan piyasa vaziyetine nazaran 
y ıkardaki mikdar azaltılacaktır. 

Brisbane yün ıatışlannnı 20 ağustosta 
açılacağı teyit edilmiştir. (The Mancheı -
ter Guardian) 

Fradford yiin piyasası. 
Alman tacirlerinin borçlarını tediye et

meleri ve yeni uparişatın tediyesi huıusun 
ia bir anla~ma yapmak limitlerinin çoğal
ması dolayııiyle piyasada daha sağlam bir 
vaziyet hasıl olmuştur. Her ne kadar fiat 
lar dilşük bir seviyede ise de pekaz alıt ve· 
rit cereyan ctmlftir. Mensucatçılann az ta 
!epte bulunmatan dolayısiyle alıcılar teyak 
kuz ile hareket etmektedir. Kamçı ba'ı fi
:ıtlan 64 lük atkılar icin 27, vaac..tiler için 
~6. 56 lıklar 20 ı/1 50 liler 15 ve 40 hklar 
"çin (hanrlanm.q) 9 ı;, peni olarak teıbit 
edilmittir. (Tbe Times.) 

PAMUKı 

Pamuk liatlan yükaellyor. 
';)ıe Pinanclal Timet 9 apltoa Llver· 

, .... ı 111· uuı haltkmda fU malimatt veri 
yor: 

Kuraklık yükselmektedir. Ticaret lllha
smda Amerika pamuk mabıultintln 9 mil

yon 500 bin balya olacatı beklenilen Ame
rika bükQnıetlnla bu mikdan SU 05.000 
balya ola...W ....., etmti1 '11aerlne &atlar 

bu 1e11enfn en )'tlbek derecesine ermiftir. 
BugGn ap.tol .-ınuklan flatı 7 ,19 peniye 

kadar yiikselmlt olmasına rağmen oldukça 
abf verit yapılmrıtrr. Her ne kadar bu fi • 
at gtintın IODUM kadar devam etmişse de 
ağustos teslimatı ?,16 2. inci tqrin '1,tl 
ve haziran 7,!0 da kapannl1'tır. 

~-e.aee,ee,ee 

•Cebeci llerka Ha•uwl UWll 
Hutahldu Mitelau .... 

Dr. Zeki Hakkı 
AJauJa' .. Dıtıauma bal 

ellaİftİr. 

Hutaluına her sün öile · 
den tonr11 Adliye S....111• 
nmda Gtaçap apu1lmalun

d9 kaW etler. Telefoa:2357 

Kumbara sahipleri ... 
1 Eyliil 934 . . . tarihine 
kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 

EYLÜL 

1 
olmalısınız f 

TEŞRİNİEVVEL 

1 
PAZARTESİ 

1 Teşrinievvel 934 kumbara kefide ~ 
sinde talihlerini denemek isleyenler 
Bankada asgari 25 li. alan bulunm85' 

~ lizım geMiğini unutmamalıdırlar. 

Senede ,0,000 llra mUklfat 

O. O. Yollan ve Unıao · 
lan U. Mel. Sa. Al. Ko

misyonu ilanları. 

İLAN 

Afyon - İzmir ve İzmir -
Bandırma hadan üzerinde ve 
vedi muhtelif mevkide kısmen 
ocaktan ihraç ve kısmen top
lama suretiyle teslim edilecek 
ceman 10300 M' balastm kapa 
h .zarfla münakasası 3 eylGI 
pazartesi günü saat ıs te An
karada idare merkezinde ya• 
pılacaktır. 

İşbu 10300 m~ mikibr ba 
1uaa k.lmilen tuhhlklll mec
buri olmayıp lasmen tekllfat 
da kabul olunur. 

Tafsilat Ankara ve Haydar 
paşa ve İzmir veznelerinde 
onar liraya satılan sartname
lerdc yazılıdır. (1939) 

7-3303 

lLAN 
Kavseri hattında km. 389 

da kısmen toplanacak ve kıs -
men de ocaktan çıkanlacak 
10000 m• balastin kapalı zarf
la münakasası 5.9.1934 çarşam 
ba günü saat 15 de Ankarada 
idare binasında yapılacaktır. 

Tafsilit Ankara, Kayseri 
ve Haydarpaşa veznelerinde 
onar liraya satılan şartname-
lerde vanhr. (2043) 7-3393 

- Tlll'ldp • • ._._ -

1 Ankara Le.asım Amlrll
ğl Satın Alma Keaala 

yonn ı~ıanlan 
İLAN 

Bir milyon seksen bee bha 
kilo arpa kapah zarf anliyle 
ihalesi 3 Eylftl 934 Puarted 
günU saat ondörttedlr. 8m"9 
namC8inl g(irmek üzere her 
gUn ft ihale Rflnl de "8ktl 
muayyeninden evel teminat 
ve teklif mektuplanm malD-
buz mukabilinde Ankara ı.e. 
vamn Amfrlij!i Satmalma Ko 
misyona Riyasetine veıınet .. 
ri. (1!113) 7-Dn 

iLAM 
Otm dokm bin kilo phfng 

kapalı zarf am1iy1e ihalesi 
18- afustos - 934 cmnarted 
günü saat on dörttedir. Sart
nameaini görmek üzere l!er 
giin ve ihale günil de vaktin
de teminatlariyle teklif meli 
tuplarmı makbm mukabnin 
de Ankara levamn Am\rtl6 
satm alma komisyonu ,;,_. 
setine vermeleri. (1 fi92) 

7-2951 

Bir genç aranıyor 
Muhasebe daktı1omakine· 

sinde çalışacak bir gence ihti
yaç vardır. H. rumzu ile Ha • 
kimiyeti Milliye idarehanesi • 
ne müracaat. 7-3371 

ıtdimİyeti Milliye'ain romaa: 3 Tefrika: 72 

• 
insanlığın b a 1 i. 

Amire tlıılrn 
Herhangi bir tehlike kaqısmda buluuduğmıu anhyabil

mesi için nefsine alika gösterdiği nadir olmakla beraber, 
belki hayatının bile tehlikede bulunduğu ıu 811'8da, bu saf 
nağmeler, onda hem gençliğini içinde geçirmiş olduğu mu
aikinin sevgisini, hem de bizzat o gençliği canlandırıyor ve 
belki de o gençlikle beraber yıkılıp giden bütün saadetini 
hatırlatarak ruhunu hüzünle dolduruyordu. 

çünkü galibiz. Sustu. işçi hareketinin cezalanmaamı bekle
diği için sesini çıkannaıııak ihtiyatkirbktL Şimdi beklenilen 
şey Şankayşek'le Hankeu'nun biribirinden aynlması idi. 
Bt111u da Klapik tahmin edemezdi. Onun takip olunması 
sebebi ise Şantung'u zaptedenler komünist olduklanndan 
kendisinin on1 .... :ı bağlı olduğu sayılması idi. 

-Hayır. 

- Blak Kat'ta diyelim. Paracıklanmı türlü 
bulmağa mecburum. 

- Peki. Zaten o bar imtiyazlı mmtakada bul.mMmttaııi 
dan civarında çin polisi yoktur. Saat on birle on bir 
arasında gelirim. Ondan sonra da bir randevum var

Klapik gözlerini baıka tarafa çevirdi: 

Gene bir ayak ıesi: Kiyo içeri giriyordu. 
Klapik'i alıp odasına götürdü. Bir sedir, bir iskemle, çıp

lak beyaz duvarlar: öyle olması istenilmiş bir ciddilik. Oda 
llcaktı: Kiyo caketini çıkanp bir sedirin üstüne attı. Bqtan 
leçme gömleği ile kaldı. 

.. Klapik: 
- Mesele ıu. dedi. Bana öyle bir haber verdiler ki bunu 

9Yice düşünüp lrararmm vermezseniz büyiik hata etmiş ~ 
hırswıua: yarın akşamdan evel ortadan kaybohmyacak o-
laraak ölmüş bulunacağız. . 

- Bu haberi veren kim? Polis mi? 
- Tam buldunuz. Daha fazlasını size anlatarmyacağum 

16vlemeğe Hizum yok. Fakat iş ciddl Vapur meselesi iiğre
llhnıiş. Kendinizi hiç göstenney.in ve kırk sekiz saatten ÖD· 

Ce ff-ar.maya bakın. 
Kiyo şöyle diyecekti: bu mesele artık bir suç ayılmaz, 

Klapik sordu: 
- Ne yapmak niyetindesiniz? 
- Önce düşünmek. 
- İyi fikir! Kaçmak için paranız da var mı? 
Kiyo gülümsiyerek omuzlarım silkti: 
- Kaçmak niyetinde değilim ki. 
Sonra devam etti: 
- Fakat verdiğiniz haber, benim için çok değerlidir. 
- Kaçmak istemiyor maaunuz? Kafanm lteatirmeği da-

ha ım muvafık buluyoı aunu? 
- BelkL Fakat siz gitmek iatiyommuz. 
- Niçin burada kalayım? 
- Kaç parava ihtiyacımı var? 
- tt.; yiiz, dört yüz... 
- Belki siz~ bir kısmım temin edebilirim. Size yardım 

etmek isterim. Sanmavmu: 1d bu suretle bana ettiğinil hiz
meti lSclemek arzusundayım. 

Klaoik acı acı ~lümsedi. Kiyo'nmı ga.terdiCH nezaketi 
laitevil etmiyor, fakat ba harekete karşı haaıaalık ga.te • 
riyorda. 

- Hu ak!'am neretfe bahmacalrsnmı:? 
- latediğiııls yerde. 

- Blak Kat'm kapalı olnuyacağmdan emin millabrl 
- Deli misiniz? Şankayşek'in zabitleriyle dola 

Danslarda, muzaffer üniformalan, bar kızlarının ·••llill 
na unlacak. Güzel gırlantlar halinde... Sizi on llİI' llacMli 
kadar, bu zaruri manzarayı seyrederek, bekliyecefim. 

- Bu akşam, daha fazla haber alıma alac:Mlaıa 
mıamız? 

- Cabşacağnn. 
- Bana büyük bir hızmet etmiş olacasmız. Umd1naı--

dan büyük bir hizmette balUllDUll oJacakamız. Beni adJIM 
mı ihbar etmişler? 

- Evet. 
-Ya babamı'? 
- Hayır. Öyle olaydı ona da haber verirdim. O 

tun~ işinde alakadar delildi. 
Kiyo, diltdlnülecek olan meselenin Santung değt"l. 

mnetesi olduğunu biliyordu. Ya l'.fav? Omın rolü eh 
yetsiz olduğu için bu hususta Klapik'i sorguva 
mahal yoktu. Arkadaşlanna ~etinr4": ken..fiqi tebtilwle 
duiuna göre onlar da tehlikede .idiler. 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYi!-
E 

Istanbul Posta T. T. binalar ve ı ı.vı. M. v. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
levazım müdürlüğünden 

4 3 ve 1 S m/m kutrunda 155 ton demir tel kapalı zarf 
usuliyle mllnakasaya konulmuştur. Mezkur tellerin 1 eylUl 
1934 tarihinde ihalesi icra kıhnacağmdan taliplerin şartna
me almak için şimdiden şartnamedeki tarifat dahilinde ih· 
zar olunacak teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarf. 
lan tevdi icin de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa· 
at 14 te Beyoğluncla posta Telgraf hinasmda 3 üncü katta 
müh::ıv;ıat krımisvonuna miiracaatlarr. (3499) 7-2509 

Ankara jnh·sarlar 
Ba~müılürlüğünden;ı 

tLA N 
Cinsi Miktarı İhale Saat !hale seklı teminat 

kilo günü Lira 
Sade yağ 9600 25-8-934 11 Kapalı zarf 612 
Un 360000 23-8·934 11 ., 2025 
Arpa 600000 25-8-934 10 ,, 1350 
Sığır eti 120000 23-8-934 10 ,, 1350 
Zeytin yağı 7500 27-8-934 10 Açık pazarlık 164 
f<uru fasulya 32000 27-8-934 11 ,, 180 
Bulgur 50000 29-8-934 ıc ,, 263 
Pirinç 21500 29-8-934 . 11. ,, 32~ 

Bergama garnizon kıtaatının ıhtıyacı ?lan ve yu~arda cın.~ 
miktar ve ihale gün ve ~aat1anyazıh sekız ka!e?1 ~ıyece~.mu 

Sekili Tuzlası memurlarının tatlı su ihtiyaçlarının temi- nakasava konmustur. Taliolerın şartnamelerını gormek uze
ni icin her gün bir metre mikap suyun Tuzlaya bir buçuk re her gün ve nazarlığa istirak icin de hizalarında gösterilen 
s.aat mesafede Kabaklı köy çesmesinden getirilmesi pazar· ç:ünlerde saatinden evel teminat ve diğer vesaiki taıime ile· 
ıtkl;:ı ihale edilecektir. birlikte P. 0 rgama askeri satınalma kom1c;vonuna müracaat-

İhale ağustosun yirminci pazar günü saat on dörttedir. lan. (1997) 7-3332 
Su getirilmesi bir sene devam edecektir. l L A N 
Paıarhğ-a girişmek istiyenlerin Ankara İnhisarlar Baş· Cinsi Miktarı 

müdürlüğüne yahut mezkur Tuzla· memurluğuna müraca - Makarna 5000 )' 
atl:n (1745) 7-3020 Sehriye 500 ) 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 
Yani yapılan belediye sineması için teferrüatiyle bera· 

ber bir adet sesli sinema makinesi kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkarılmıştır. Ağustosun 22 inci çarşamba günü 
saat 15 te ihale edilecektir. Taliplerin şartnamesini beledi-
yemizden istemeleri lüzumu ilan olunur. (1854) 7-3207 

Pirine 11000 ) 
1<uru fasulye 6000 ) 
Nohut 1200 ) 
Sabun 2500 ) 
Seker 3600 ) 
Zeytin tanesi 2000 ) on hes kalem erzak 
Bevaz pevnir 2400 ) bir şartnamede ka-
Recel 400 ) pah zarf 

1 

Talipler ıartnamesini gönnek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için 
de vaktinde teklif ve teminatlarile 
Denizli' de askeri salın alma komis -
yonuna müracaatları. (1895) 

7-3193 

İLAN. 
Yerli fabrikalar mamuta -

tından 14,000 16,000 metre 
minder gılafhğı bez pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlığı 18 ağus 
tos 1934 tarihine müsadif cu -
martesi günü saat 11 de yapı
lacaktır. Talipler şartnamesi -
ni görmek üzere her gün ve 
pazarlığa i~tirak edeceklerin 

teminatlarivle komisyona mü-
racaatları. (204 7) 7-3397 

İLAN 

16 AGUSTOS 1934 PER~EMBE 
.... 

ya iştirak edeceklerin o güa 
ve saatinden evel teklif .ve te
minatlariyle birlikte M. M. V. 
Satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (1928) 7-3230 

İLAN 
Denizli'de bulunan kıtaat 

hayvanatı ihtiyacı olan 259 
bin kilo kuru ot ve (416000)' 
kilo saman kapalı zarf usuli
le münakasaya konulmustur. 
ihalesi 28-8-934 dedir. Talip -
terin sartnamelerini görmelC 
üzere her gün ve münakasa • 
lara iştirak edebilmeleri icin 
r-Ie kuru ot icin (707) ve sa • 
man icin (624) liralık teminat 
ve teklif mektuplariyle mü .. 
nakasa günü saat (9) da De• 
nizli' de askeri satm alma ko--

Bu sene mübayaa edilecek · milracaat etmel~ 
k . 1. "f k .1... l l mısvonuna 

ma ı~e ı tu ~ .ı a.~~.aya tarı - .-i 0956) 7-3274 
nm numunesını gorup şartna -

"Tle tani7.m etmek üzere mem- '1 1 
1eket dahilindeki talip firma - AM. n). (J. Mel. Sa. Al 
1::ınn fen sanat umum miiclür- komi~vontı i1an1an. 
lUğ'ünP. müracaat etmeleri. 

(2045) 7-3396 İLAN 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı için 33.000 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasava konmm~tur. fha 
lesi 29-8-934 carsamba giini.1 
saat 16 da yaprlacakttr. Ta· 

Askeri fabrikalar için bono 
\i e pazarlıkla satın alınma!K 

,mkarrer olup şartname vo 
'l1iktarlan alakadarlara ve ta• 

LEYLi ve NEHARi 
Resml Liselere muadelet hakkını haizdir. 

Kız F eyziati Liseleri Erkek 

Kuru Erik 500 ) 
.. kavsi 500 ) 
,. üzüm 500 ) 

Krrmrzı biber 60 ) 
Cay 70 ) 
Kok kömürü 150 ton hir sartnamede 

Sade yağı 1600 
aleni münakasa 

kilo hir ~artnamede 
aleni mün2kasa 

f lioler sartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya i~tirak ;cin de vakti mu
ayvenif"cle teklif ve teminat 
larivle Lüleburrraz'da askr.ri 
satın ::ılma komisyonuna mü 
racaatlan. (1821) 7-3098 

ip olanlara ve verilen bakır~ 
tutva, demir, çelik ve emsali 
!Tlalzenıenin itasına talip olaıı 
1ann 22-~-<)34 tarihinde saat 
14 tP. teklifleriyle umum mü-
1ürlüğe müracaatl~n. (2033) 

7-3363 

Tercüme ve İngilizce 
Hususi Ders. 

Arnavutköy - tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda 
Krz ve Erkekler için ayrı teşkilata malik, Ana sınıfı ile 

İlk. Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakıyetile ta

nınmıştır. 

fstivenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

As. Fb. U. Md. sa. al. komisyonu ilanları. 
90 Ton GAZOİL 

800 Kilo SAF KURSUN 
200 Metre SERİT BİCKİ DESTERE 
~o Adet CANAK ZIMPARA TASI 
12 Adet YILANKAVİ HORTUM 
12 Adet ,, TEL 

2050 Adet MUHTELİF MAKKAP 

5.9.934 
6.10.934 

10.10.934 
10.10.934 
10.10.934 

10.10.934 
Yukardaki malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde 

ayn avn pazarlıktan icra kılınacaktır. Şartnamelerini al
mak istiyenlerin her gün 13,30 dan 15,30 a kadar satmalma 
komisvonıına müracaattan ve pazarlığa istirak etmek isti
yenlerin de yevmi mezkurda ve saat 14 te teminathırivle 
müracaattan (1935) 7-3255 

10 Milyon Muhtelif kuturda çelik bilya 
1500 kilo ., ,, ,, Tel 

Yukarda yazılı malzeme 20-9-934 tarih ve saat 14 te ka
palı zarfla münakasası icra kılınacağından şartname almak 
istiyenlerin her gün saat 13,30 dan 15,30 kadar komisyona 
müracaattan ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 
yevmi muayyeninde teminatlannı havi tekliflerini vakti mu 
ayeninden evely komisyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
Bundan evet 20-9-934 tarihinde yapılacağı ilan edilen müna-
kasad~n s~rfınazar edilmistir. (2007) 7-3340 

DevJet Demiryolları 
Umumi Müdürlüğünden: 

Çankırı halkının Ankara'ya gelerek iş~erini bitirdikten 
sonra aynı gün ~arfmcfa Çankırı'ya avdetlerini temin mak
sadiyle 18-8-934 tarihiden itibaren cuma günlerinden gayri 
günlerde Çankırı Ankara. Çankırı arasında muntazam ray 
otobüsleri işletilmeğe başlanacaktır. 

Çankın - Ankara - Cankın kısmının bütün istasiyonlan 
arasında münhasıran yolcu münakalatına tahsis olunmuş 
bu otobüsler Çan kın - Ankara ce Ankara - Can kın mesafe
sini iiç bncuk saate indirmislerdir. 

Şimdilik otobüslere heybe bavul bohça gibi el eşyaların
dan haska kayıtlı baö-ai kabul edilmiyecektir. 

Otoblislerin seyrüsefer tarif esi berveçhi ati muhterem 
halka ilan nluııur. (1994) 

801 - 701 702 - 802 
ÇANKIRI - ANKARA ANKARA - CAN KIRI 

Cumalardan maada Cumalardan" maada 

Can kın 
Germeçe 
Tüney 
Dübel ek 
Ati bey 
Kalecik 
Irmak 
Kılınçlar 
Yozgat 
Lalahaa 
Kay aş 
Ankara 

V. K. V. K. 
7.47 

8.10 8.11 
8.34 8.35 
8.48 8.49 
9.02 9.03 
9.24 9.25 
9.46 9.48 

10.00 10.01 
10.25 10.26 
10.47 10.48 
11.05 11.07 
11.20 

Ankara. 
Kay aş 
Lala han 
Yozgat 
Kılınçlar 
Irmak 
Kalecik 
Ali Bey 
DümbelelC 
Tüney 
Germece 
Can kın 

16.25 
16.45 
17.10 
17.34 
17.46 
18.10 
18.32 
18.48 
19.01 
19.25 
19.49 

16.10 
16.26 
16.48 
17.11 
17.35 
17.48 
18.11 
18.33 
18.49 
19.02 
19.26 

7-3330 

Yukarda cins ve mi1·t<'rl::ın ya7.1h erazk ve saire hizala
rında gösterildi ö-i vechile a] ni ve karı.,lı nrfla münak:tsa
ya konmuc;tur. Aleni münakasrıl.,r 2 eylUl 934 pazar günü sa
~t 14 ten 17 ve kadar kapalı zarf avnı günde s"at 15 te yapı
lacaktır. T alinlrr ~artnamt>lcrini görm.-k üzere hı>r p-ün ve 
rniinaknsava ic:::tirak erlP.ceklerin tavin olunan vakitlerde tek· 
lif ve teminatJariyle Kırıkkale'de Askeri sanat mektPhi sa-
tın alma konıi~vomına müracaatl::ın. (1789) 7-3061 

lLAN. İLAN 
42 ton masilya yağı ka - Bursa'da bulunan kıtaat 

pah zarfla münakasaya kon- hayvanatı için (375 000) kilo 
mustur. İhalesi 22.8. 1934 çar kuru ot kapa h zarfla rrilna· 
samba g-ünü saat 15 de yapı- kasaya konmuştur. İhalesi 
lacaktır. Niimune ve evsa - 19-8-934 pazar p.-ilnü saRt 15 
fını ~örmek istiyenler Eski - te yapılacaktır. Tal•nler sart 
şehirde askeri, Ankarada Ve n~mesini görmek üzerP. ltf'r 
kalet ve f stanhul kumandan- gün ve münakasaya iştirak 
hğı satın alma komisvonla - icin de vakti muavv~nin•1e 
rmcta görebilirler. Münaka - teklif ve temin2+l~riv1P. Bttr
saya iştirak icin de vakti sa'cta askeri satm"lma ko
muayvl'!ninde teklif ve temi- mh~vorlnna mürac2atl~rı 
natTarile F.skişehircte Aske - (1680) 7-2942 
ri' satın alma komisvonuna t 
müracaatları. (1710) 

7-2966 
1LAN. 

Ispartadaki kıtat için 270 
bin kilo ve ElmahrJaki k1tat 
için 187.000 kiJo un k~malı 
zarfla mün:akasa <Ta konmus -
tur. İhalesi 19 ağustos l9J4 
pazar günü saat 9 ve 15 de 
yapılacaktır. Talipler şart · 
namesini görmek iizere her · 
gün ve münakasay.-ı iştirak 
icin de Yevmi mezH1rtia te1'
~if ve teminatlariylft f c:;par -
tada askeri satrn :;ılma ko -
misvonuna ve M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna müra-
caatları. (t 720) 7-2964 

İLAN 
Ordu ihtiyacı icin (177) ka· 

lem eczayı tıbbiye kapalı zarf 
usuliyle satm alınacaktır. İha 
lesi 5-9-934 çarsamba günü 
c;aat 14 te icra edilecektir. Ta
lipler evsaf ve şartnamesini 
~örmek üzere her gün öğle -
~ten sonra ve münakasava iş
tirak edeceklerin o giin ve sa
ntinden evel teminat VP. teklif 
mektuplan ile birlikte M. M. 
V. Satm alma kom;:;yonuna 
müracaattan. (1929) 7-3231 

İLAN 
Eskişehir hava mektebinde 

~rapılacak kalorifer tesisatı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartname ve projele
rini görmek istiyenlerin her 
~ün öğleden sonra ve müna
kasasma girt":ceklerin 5-9-934 
çarşamba günU saat 10,5 ta 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
mUracaatlan. (1920) 7-3221 

LAN. 
Kıtat ihtivacı ic;in (148, 

bin 500) kilo c;•~ır eti kapalr 
zarfla münak~~aya kon -
muştur. İhalesi 20.8. 1934 pa· 
zartesi günü saat 15 de ·,ra · 
pılacaktır. Talipler sartna · 
mesini görmek üzere hergün 
ve münakasaya iştirak için 
de vaktinden evet teklif ve 
teminatlariyle İzmir müstah 
kem mevki t;atm alma ko -
misoynnn~ müracaatları. 

(1709) 7-2965 

İLAN 
Hava kıtaatı icin Eskisehir 

de iki efrat paviyonu insası 
1<apC\h zarfla münakasaya ko
nmustur. Şartname ve proje-
1 erini ?.:Örmek istiyenlerin her 
~ün öğleden sonra ve müna
kasava gireceklerin 6-9-934 
oersembe günü saat 10,5 da 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1921) 7-3223 

İLAN 
Divarbekir'de hangar ve 

barakaların sökülüp nakil ve 
yeniden inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Şart
name ve proielerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya girecek 
terin 8-9-934 cumartesi günü 
saat 10,5 ta teminatlariyle bir 
tikte M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatlan. 

(1922) 7-3224 
İLAN 

Denizlide bulunan krtat için 109 
bin kilo sığır eti kapalı zarfla mü· 
nabıaya konmu!fur. ihalesi Z2.8. 
934 ~rpmbı günü saat IS declir. 

İLAN 
Ordu ihtiyacı icin (6000) 

'dlo Klorhıdrat Dö kinin pa-
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

?.0-8-9::\4 pazar giini; c:;;"..lt t 4 te 
icra edilecektir. Ta~inler ev· 
5af ve ser:ıitini görmek ;izt:T'e 
lıer gün öö:lerlen sonra ve pa
zarlığa istirak edeceklerin o 
ı:En ve saat1n<le 1:eminatlariv-
1e birlikte M. M. V. satın al -
na \.-m.,ıisyonuna miirc-caatla-
rı. ( 1930) 7-3232 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için ( 495) ka

lem alat ve edevatı sıhhiye 
kapalı zarf usuliyle satın ah
nacaktır. İhalesi 4-9-934 salı 
aünü saat 14 te icra edilecek
tir. Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
öğ'leden sonra ve münakasa-

Pos a Kntnsu 200. 

Müteahhit ve inşaat 
sahip'erinin 

nazan dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsitya 

kiremidi ehven fiatla satıı 

evi Eskişehir oteline müra
.:aat. Tf"lr!fon: ~272 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahiliye mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki " 

elen sonra Adliye sarayı kar
şısında Faik B. apartımanııı. 

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
ı - Harita Umum Müdürlüğü kıtası çadırlarının ta • 

miri pazarlığı 10.9.1934 pazartesi günü saat (14) tedir. 
2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa • 

zarlığa istirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cc • 
becide Harita Umum Müdürlüğü satm alma komisyonuna 
gelmeleri. (2028) 7-3380 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliiinden: 

Bedeli muhammensi (2750) liradan ibaret bulunan (5000) 
kürek (5000) kazma ve (3000) çekiç sapları 27 ağustos 934 
tarihi~e müsadif pazartesi günü saat on beşte ihalesi icra 
edilmek üzere açık münakasaya konulmustur. Talip olanlar 
(206) liralık muhasebei hususiye makbuz ilmühaberlerini ve. 
ya bankanın kefalet mektubunu ihale günü encümeni daimt 
reisliğine ibraz edecektir. 

Talipler seraiti anlamak icin her gün vilayet nafıa baş-
mühendisli~ine müracaat edebilirler. (1904) 7-3215 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için alı• 

nacak (5) adet ece işaret aletinin yevmi münakasasında ta .. 
lip zuhur etmediğinden işbu aletin pazarlığı 21.8.1934 salı 
günü saat (14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa • 
zarlığa istirak edeceklerin de teminatlariyle Cebecide Ha
rita Umu·m Müdürlüğü satın alına komisyonu.'la vaktinde 
gelmeleri. (2027) 7-3279 

Mektepler satın a ma 
komisyonu Reisliğindenı 

İnsaat Usta mektebinde aşağıda yazılı işler ayn, 8\«"I 

pazarlıkla yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenler 16 ağ'.lstos 
934 tarihinde teminatlariyle birlikte komisyona, şartmıme• 
yi görmek istiyenlerin de mektep müdürlüğüne müra.:3a"' 
lan. 

1 - Banyonun kazan dairesi işçifüH 
2 - 8691 kilo soğuk demircilik (2006) 



Çanakka•e Jandarma mektepleri 
sahn alma komisyonundan: 
Enalr lilo IWe ~ Ciaii Saati ........ tmimt 
La -.. 191.111 ZZ-1-134 (ar..... 15 41 il bpab 
u. l.Zll " • sarf 
lliır eti 121 .. D-8-934 ,.,.... " 2278 • 
ı.,.. .. ..... " .. 
ı... " Z.HO ., ., 
~ 41.718 25-8-dl4 c..uteli 15 
S.tle yap Zl-801 " ,, 17 
CM. 147HIO 2&-8-934 Paar 15 -.a.._ 18001 Z&-8-834 ,, l'1 
...... 9851 " • 

915 
1118 
1379 

642 

• 
" .. 
" 

L.ik 2081 " " 
ı.r. fasulye 1-uoe Z7-8-934Puarteaf ;~ :~: .. 
Arpa 295500 ., • ••• • • • .. 

1 - Canakkale Jandarma Bırltklen 1çın • t-9-934 t~ 
31 g_93ıı; tarihine kadar ihtivacı olan Y'!karda cını ve m1k
bn vanh mevaddı 1ase 25-7-934 ten 1tıbaren kapalı zarfla 
lntir..•fı::o:ıc~va çıkanlmıştır. 

1 
d r K 1 ·ı 

~ _ th~l,. v11~am~ vaZTlt gün ve saat e~ e ". a e vı a-
Jet ,l~h·ftct;,,~~1d k,,micıvonda icra e~ilecektırk • d 

3 - Şartn~meler Janrlarma yoklama omıs':onun. an 
lte1itb~hirde Satm,.lma Komisvonundan fstanbul ~a 1~n
darma Satmalma Komisyonundan arzu edenlere gostenle-

eektir. kl"f ,___ 
4 _ Münakuava f?innek istlyenlere !e t me~Luv • ve 

._. t1 'Lal saatl~rinden eve1 komısvon nvasetme 
~~•na ı:-nnı '" e • ·h 1 ·· ·· k • 
Dıakhm mukahilinde teıı=Hm etmelen ve • a e gı1n11 omıs-
'Yona m6racaat1an ilan olunur. (4469) , ___ 3_1_74 __ _ 

Gümiiıhane Vilayet 
d e A ee e d 
aırmı encumenın en: 

Bayburt kazası merkezinde inşa edi~e~e. o.18!1 i~k mek 
tep binasmm 17392 lira 65 kunıt bedeli ke•ı~ı ildııcı bam 
lnsaatı s. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün milddetle. ve ka-
Pab sarf muliv1e mUnak-ya eıkaflbnıetır. tha!esı ~6. 8. 
934 Pazar Piinü ıaat 16 da icra 1a1maca~dan talıı>~erm k~ 
llnnan tarifi vechDe ehliveti fenniye. temmat ve aır vesı
kalamn bir aria ve vilzde itıbarivle vaınlacak teklifi aQk 
._ okunaklı imzaaivle bir zarf• kovarak her iki zarfı dahi 
•Yrıca bir zarf içeri8ine kovuo 8zerinf miihiirlem~k su_re
ti?le saat 15 te Gümilshane Daimi Endlmen Rıyaset_l1!e 
lhakbaz mukabilinde vemıie ba1unma1ıdır. Fazla tafsılat 
almak iltivenlerin vakti muavveninden eve1 encümeni da
lını kalemine mlncut etmeleri ilan olunur. (1881) 

7-3250 

Çay Belediye Riyasetinden: 
l - Bolvadin kasasına mabat Caı nahj)'~ H""8 

'lftllf'tf CelRMI _,,_.... ma• ... tıiOfllıif '· ·i:rı11DC81 lııdt 
16662 lira bed~n keeifli hfdro elektrik teslaatmm yapılma
• 20 RÜD müddetle ve kapak zarfla mlnakasaya konulmuş
tar. 

2 - Gtimriik w muamele vergisi belediyeye aittir. 
3 - Tedive seraiti: 
Bedeli ihalenin 0430 u banka teminatı mukabilinde mu

bvele lmr,amu müteakio derhal 0/,,30 u bt1eflm1e malzeme. 
ilin r.'"' 0 ,.hivf'•ine vllrndmıda ve mUtebaki "40 ı taı.&tm 
llan,.H iJ,. k•bulU muv,.kkıttte verilecektir. 

4 - Prafe ve nrala mütefetrıasnu Çay Beledlvesinden 
\'e yahut 1stanb"1'da T111csim'"e f qtiklşal "oartmanmtla elek 
trl1r mffhendisi Hasan Halet Beyden bedel mubbifüıde a
~rler. 

5 - Talio olanlar 15 Afaatos Salı dnl uat ~ nlna
~ ve ihale bmınannn mevacfdı mahnasma tevfikad 
C.v Nahiv~ Beledil'e Enctimenine mUracaat etftt11tlerf nan 
o1""nr (1Q31\ 7-!2M 

Nafıa Vekiletinden ı 
Ankara - Çankırı yolunun 106 mcı kilometresinde 

~18.61) Hra bedeli kesifti TONEV k3prild a.atı bpe. 
1r _, maliyle mUnalallaya kCJaalmattar. 
t~!•Hplerin mftnakm evra1anı ..:örmek üzere Nafıa Veki
~ wose k8prU1er Ye binalar relsliffne. tatanbal ve Anka· 
"'Jı.Mn&hendisliklerine mlracaat edebilirler. 

lıfünalraaw ılt "* iatlvenı.in ıimc:Hye kadar yapınq 
-..ukl11n insaata dair vesfka1anm milnabadan en u SB
IQZ da eveJ Solıeler Rei~1ifine ftl'erek bir ehliyeti fenni
)'e •@likuı almaJan ilanıdır. 

llünakaaa evnla 10 lira mukabilinde Nafıa VekUeti 
tlraı~eme Mild6rlüiünden alınabilir. 

Mnn,.kasava i•tirak edeceklerin huırlıvacaklan teklif 
lllektUnlanm 1-9-934 tarihine M'4'1rvan cumartesi dnü saat 
(JS) e kadar Nafıa Veklleti Müsteşarlık makamına tevdi 
,!!'erneleri Han olunur. (1883) 7-3268 

Gümüşhane Vilayet 
encümeni daimisinden: 

~u-Şiren yolunun muhtelif mevkilerinde 12 parça ke-
1erfı esi mucih;nce 8383 lira 5S Jaın-. b!deli keşifli köprii
lkll.!1 İnsaat ve tamiri 5. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün 
.....adetle ve kapalı zarf usuliyle miinakasaya çıkanlnıqtır. 

•lesf 2S 8 934 Pazar ~1ntl •at 16. da icra 1almacağmdan 
•'---: un tarifi vec;hile ehliyeti fenniye, teminat ve sair ve

,,,~~···,~ .... arın bir z~rfla ve vüzde itibariyle yapılacak teklifi açık 
~nakb adreı ve imzasivle bir zarfa koyarak her ikisini 

•Ynca bir zarfa koyup üzerini mühürliyerek -t 15 te 
~-- Daimf Encümen Riyuetine makbuz mukabi

'.W~ bulunmalldD'. Feda nıal6mat almak iltiyen
• en ewl enclhneni ~ ka1em.iDe mllraeaat ey 

~i'-f llim oı ... (1882) ' 8251 

Vilayetinden:! Sıhhat ve ai m 
AfJ'ÖD - !aparta yolunan (98053) lira bedeli kq1fll 

ıo+ooo- ı1+000 kilometreleri arasmda "5480" metre tulün 
deki esasb tamiratın 2 eyliil 934 tarihine müsadü pazar gü
nli saat OD beş buçukta encümeni vilayette kati ihalesi ya
pılmak Uzere kapalı urf uauliyle miinakaıaya konulduğun
dan ketifname ve tartnameJ'i ~rmek iatiyenlerin Nafıa Baı 
mfthendisli,ine ve talinlerin % 7,50 teminatiyle encümeni 
vilayete müracaattan ilan olmıur. (4681) 7-3360 

Maliye Vekileti yardım san
dığı idare heyeti re;sJ!ğinden 

SudJk oıtaldumm ihtiJadan elu upri (&llott) kile bsilmit 
bra me41 odana ile (288098) tile -.e k&aiıiai& pazarlıp aju
.._ • altmcı 1te1.-be ıiini taat 18 •e ,...lac:Ubr. 

"Taliplerin mennlr.laı rin •e suale (J 588) linbk Maka teBlint 
meldulariYle birlikte idare he,etiae mincaatlan. 7-3290 

. 
Develi Belediyesinden: 

Develi bıabau elektrik teaiaab 1 ...... 1934 tuilnlea iliharen 
20 tin miiddetle ve kapah zarf asaliyle .-abaa7a k-'-tl•. 

1 - Talipler miiukaaa flll'blameli Dki• -cilaee bpah zarf
larm ihle rini olan 20 ağastoı 1934 puarteıi dni aaat 15 • bdar 
Dneli IK Hi,e eaciimeaine ftr1Dit Wmcaklartllr. Ba ..U. IW'a 
telllif bf 11 etlilmiJeuktir. 

Z - ·~.-r.,,ıer 7trnie. keJifume. 41rtume w Eenai tarif._ esu
lan daire ·nt1e teklif edecekleri me•ı&P. % 7,5 .... lrbt temİllat 
••ıu1a .u ihale pnü"*8 nel Deteli ltelediJaine ıiilulermiı ..... 
..aklard ·• 

3 - !'af1a Yelileti celileaiace tuA edil.it pntje Ye teleınab ... 
ntleri latı.ııbal, Ankua •e Dneli Wedi,eaiatle mnat W..dq.Hu 
fula .. limat almak iatiyenle.;. mezklr Wet&,elere miracut e1le • 
melerl limna ilu olmmr. (1950) 7-3Z8Z 

Gazi Orta Muallim Mektebi ter -
biye enstitüsü müdürlüğiinden: 

ı. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye EnatitUsil ta
lebe kayıt ve kabul muamelesine 15 afustos 1934 tarihinde 
başlanacaktır. Müessesenin: Pedagoji, Edebiyat. Tarih • 
Coğrafya, Tabü ilimler, Rivaziye, Resim - iş, Beden Terbi
y~ai ~leri vardır. Mektebi ~eni ; ~~ .~ 
• &tieıiırlU .... mekt.... -~--~·---·!!1 .... 
riaat Dtfifettiei tam edllfı'. 

2. Gui Orta Muallim .Melıtebi ve Terbiye EnatittiaG yük 
sek derecelidir. 

S. Yakardaki .dlmelere: lise ve altı ffltelik muallim 
mekt~eri mumılan mtllabaka ile almacaktır. Beş senelik 
muallim mektep1~ memnlan müsabaka ile almacaktır. 
Bee •enelik muallim mektebi mezunlanndan en az bir aene 
muvaffakıyetle ilkmekteD bocalıiı yananlar yalnız beden 
terbİVf!!lli. resim - ie şubelerine müsabaka ile ~rebilirler. 

4. Lise ve altı senelik muallim mektebi talebesinden ey-
161 mezuniyet imtt'bmma katanlann da mUsabakaya girme
leri CR;.,.dir. Anrak; hu ırihi talebenin müeıabakayı kazandığı 
takdirde mektebe almabnmesi. 1934 eytftl devresinde ıe. 
~ttme alllUl'll muvaffak nlmabnna hattıdır. 

5. Kavrt ve 1r-.ba1 art1en Ma1trif Mnd&rJnlderine g&ıde
rilml'lth-. Mektebe tdrmek htfvf!llterin 6 evlftt 1934 oerşem
be P'ftnRM hd1tr ,,;nnek l~'ltleri enbevi tamh ederek bir 
istltf• ile h111unduklan yerin Maarif MüdUrHlğBne mUracaat
lan H~"'· 

6. li&abakalar 8 ve o ~v14\I 1934 tan1ıinde Y'QJJl"r.tıtkm. 
(1993) 7-!352 

Harita Umum Müdürlüğilnden: 
1 - Harita Umum M6dilrlüğU brtoiraf şubesi fotof

raAıaneai için (13) kalem eczanın pazarhfl 2-9-1934 pazar 
gln6 a-t (10) dacfno. 

2 - Taliplerin _.uıameyl drmek lzere her gün ve pa
mrhJa IRtirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Cebe
cide Harittt Umanı MlidO.llfll satm alma komi~onuna gel-
meleri. (1807) 7-3358 

Biga Belediyesin elen: 
Belediyemiz elektrik aantıral dairesine 9 eylill 934 tari

hinden 31 mayıs 935 tarihine kadar 8 ay 21 günlük ihtiyacı 
olan 40.000 kilo mazotla 1.000 kilo makine yafl 3.300 lira be
deli muhammeniyle 5-8-934 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
Taliplerin Mazot ve yafm evsafmı anlamak Uzere santıral 
naennırluluna ihale gUnB olan 25-8-934 tarihine müsadif 
canıartal stün6 saat 17 den eft1 müracaatlan ve belediyele
re m6teallik mtızavede ve mUnakasa nizamnamesinin 7 ve 
15 ci maddeleri ahkimma tevfikan limngelen teminatı havi 
teklifnamelerini belediyemls riyasetine ~öndermeleri ilan 
olunur. ( 4680) 7-3361 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1-Harita Umum Müdürlüğü Wıvelman fUbesi için (4) 

adet manoğraf aletinin pasarbğı 16-9-934 puar gün6 -t 
(10) dadır. 

2 - Taliplerin f811D8Dleyi görmek ibeft her aGD ~ ,.
nrlıfa iştitat edtcekterin efe t=ttariyle ~' ~ 
elde Halita ThwMliit llNtldllll almak~~ 
melerl. (~ 7 1171 

avenet Vekile 
hudut ve ıahhiUer sıhhat 

UIL um miidirliiğünde 
Merkez Hıfzısnhha müessesesi çiçek aşı şubesi için ~ 

mi 250 dana 40 nalak ve 30 merkep aleni münak- ile •• 
almacaktır. İhale 6 eylill 934 perşembe günü saat tG,IO da 
Umanı Müdürlük masraf komisyonmıda yapılacaktır. T .. 
tiplerin şartnameyi giinnek ilzere Ayniyat muhasibi me..a, 
lüğüne müracaattan. (2016) 7-3374 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul sa 
alma komisyonuudan: 

1 - Resmi gibi iki Motör teknesi ıinşası pazarlık sarcıiy. 
le eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22-8-934 çarşamba ,;mu saat 14 te lstane 
bul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüp binasmdald komW. 
yonda yapılacaktır. 

3 - Tasdikli şartname ve projeleri komisyondadır. 
4 - İsteklilerin Mühendis old~anna veya Mühendis 

kulJanacaklarma dair vesika ile bi,ı-tlkte muvakkat temime 
eoJan (1445) liralık vezne makbuzu yeya Banka me~ 
riyle belli zammda komisyona ce!ffleleri. (4642) 7~ 

• 
Istanbal: Posta T. T. binalar 
ve levazım Miidürliiiii 

Müstahdemin için yaptmlacak 2000 - 2600 talam Blbiji 
kapalı zarf usuliyle münab•aya koııalmuttur. 

Mezk6r Elbiselerin 5 eylGl 934 tarihinde ihalesi ,....._ 
cağından taliplerin şm1D8IDe ahnak için ber gün, şartname. 
nin mahsfis maddeaindeki tarifat dahilinde lıazıdenaca 
teklifnamelede teminatllnm ihtiva edecek kapak arfJan 
tevdi için de mezkOr tarihe müsadif çarşamba ıfbıl .at M 
te Beyoğlu Posta T. Binasmm 6çüncll katmda mlhaJat 
komisyonuna milracaatlan. (4637) 7-3354 

Edirne Vilayetinden ı 
Edirne - İstanbul yolunun 13 X 445 inci kı1ometreeinde 

vaki (10705) lira 95 kural bedeli keşifli aazh dere köprilatl 
kapah zarf usuliyle mUnakuaya çıbnlınıştır. 29-8-934 ~ 
şamba günfl saat 16 da vilayet daimi encDmeninde ihaleli 

r.-.;nwı:=••..: ..,,~~ 
Başmllhendish'lerine mlracu w mtlnaknıya fttirak 
edeceklerin % 7,5 depozitolariyle teklif mektaplanmn aı
avyen gün ve saate kadar vilayet daimi encümenine ı&ıı 
d'!rme)eri il~n olunur. (2025) 7-3376 

Çifteler Ayğır deposu 
Müdirliiğ··n 

Ketif bedeli 32195 lira 55 kuruş Qlmı m&eaesemlzln 1lı'e 
tuğrul mevkinde yapılacak llğJ ahırı İnpatl 1~ tm fti... 
haren 20 gün miiddetle ve kapah ıari 111Uliyle miinakı•ra 
konulmuştur. thalesi 1-9-934 cumartesi günü saat 15 te ~ 
~ir Baytar dairesinde yapılacaktır. Taliplerin fei'aM • 
l•mak ve '811Dameleri görmek Gzete Ankara ve Ellldşıı-~ 
Baytar mildilrlükleriyle Çifteler Aygır Depom ~ 
ne müracqtlan ilan olunur. (2024) 7-3375 

• 
lstanbali 

miid" liiğiinde 
Adet Kap M. Ho K. Gr. Cinai Eşya 
2290 adet o o 2565 000 Bot bemiD tenelred~ 

c c 30248/1 
men pal1ı ve_. 

18 Kaf~ı 149 18 3245 OOf) 

60 Bai 3344 Bili 4915 000 Kaba zincir 
2 fıçı llOF g miikernr 94 050 ?.Ecsanu kimeviyedm 

bend 
Yukarda yazılı dört kalem main\ artırma ile ~ 

şamba ttünü-t 14 te satdacağm&tı isteklilerin o•-~~ 
tanbal İthalit GümrilfUnde 6 numaralı satış am1'hm•'l'nll• 

Zir bulamnalan ilan olunur. ( 4491 t '/. 

• 
lstanbul ediyesindenı 
d!A~.~ lU.St lira 30 kuruş olan Büyük.dere me 

fi ~acak bina kapalı zarfta münakasaya ~ 
... Talip olanlar şartname almak ve keşif evraladl 
•3i:rliek bere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli. 
aakuaya &irınek için de 9.46 liralık teminat makbu 
ıneltubu ne teklif mektuplarım 3.9.1934 puartesi lıf--
at 15 e kadar Daim! EncU,,,..e vsrmelidirler "46 



:>AYIFA 8 HAKIM_IYETI MiLLiYE J 6 ACUSTOS l 934 PERŞEMBE 
& 

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

Sıhhat ve içtimai muavente ~ Doktor Hilmi Ankara Valiliğinden : 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğünden 

İstanbul ve Çanankkale merkezleriyle Urla ve Tuzla ta
haffuz hanelerine teslim edilmek üzere 392 ton yerli maden 
kömürli ~artnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle münakasa 
ya konulmuştu. Münakasası 1 - 9 - 934 taihine müsadif cu -
martesi günü saat 14 de Galata'da kara Mustafapaşa soka -
ğında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil 
komisvonda yapılacağından istiyenlerin Ankara'da hudut 
ve sahfller sıhhat umum müdürlüğü Ayniyat muhasibi me -
sullüğ-üne veya me?.kfir merkez baştabipliğine müracaattan. 

(1886) 7-3270 

Nafıa Vekaletinden: 
Çanakkale vilayetinde Çanakkale - Ezine yolu üzerinde 

(31951.97) lira bedeli keşifli Sannısakdere "Arslan,, köprü· 
sünün mevcut kargir ayaklan üzerine inşası kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka
leti şose, köprüler ve binalar reisliğ-ine, İstanbul, ve Çanak
kale Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Mfinakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmış 
olriuk1an inşaata dair vesikalarım münakasadan en az SE
KİZ gtln evel Şoseler Reisliğine vererek bir ehliyeti fenni
ye vesikası almaları laztmdır. 

Milnakasa evrakı 10 lira bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti 
Mabeme Müdürlüğünden almab.ilir. 

Münakasaya İc;tirak edeceklerin hazırhyacaklan teklif 
mektuplanm 1-9-934 tarihine rashyan cumartesi günü saat 
(16} va kadar Nafıa Vekaleti Müstesarlık makamına tevdi 
evfomP.l~ri ilan olunur. (1885) · 7-3269 

Jandarma Umum 
kumandanlığından: 

Vecıişehirdeki J. U. K. lık dairesinin mefruşatı kapalı 
sarfla münakasaya konulmuştur. Eksiltmesi eylulün birinci 
cumartesi günü saat on be~te J. U. K. lığında yapılacaktır. 
Taliplerin plan ve resimleri almak üzere J. U. K. hk levazım 
müdürlü~üne müracaatları. (1940) 7-3272 

Hilalıahmer Merkezi 
Umumisinden : 

!stdıehir' de Hililialaer merkez ambarında: 
t - Elektrik malz .. esi 16 ağustos 1934 te 
2 - lnsaat malzemesi 18 ağustos 1934 le 
3 - Dikit makineleri ye motosiklet malzemesi 20 apstos 

1934 le 
4 - Muhtelif karyolalar ve teraziler ve matralar 21 ağastos 

1934 te 
5 - Kot tüyi, Hindistan cevizi elyafı, bez ve çuval parçalan 

23 - ağustos - 1934 te 
A,l ariırma ile sahlacaktır. lstiyenlerin pey akçelerivle ambardaki 

.... t..Snonona miiracaatlın. 7-3366 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
l - Harita Umum Müdürlüğü fotoğrafhanesi için (9) 

kalem malzemenin pazarlığı 16.9.1934 pazar günü saat (14) 
tedir. 

Z - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa-
2aııltia iştirak edeceklerin de teminatlariyle Harita Umum 
Jllııllıiıı1üğli satın alma komisyonuna vaktinde gelmeleri. 

(2029) 7-3381 

Maliye Vekaletinden: 
l - Birinci tertip tasfiye vesikalarının şimdiye kadar 

mal bedeline mahsup edilmiyen kısmı Ziraat bankalarınca 
aakdeo ödenecektir. 

! - fktnci tertip tasfiye vesikalarının da mübadil em -
vatiain Ratt~ı mnk:ıbilinde kabu1ilne baslanmıstır. (2015) 

Ankara kız lisesi müdürlüğünden 
Ankara Kız Lisesi eski binasının sıva ve badana tamiratı 

14-8-934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve pazarlık
la müaakasaya konmuştur. İhale 21-8-934 sah günü saat 15 
te M'aa.rif Vekaleti İnsaat komisyonunca yapılacaktır. 

Talıp1er sartname ve teferrüatmı vekaletin inşaat daire-
sin•e '!'5rebilirler. (2020) 7-3351 

Deniz lisesi müdüriüğünden: 
Mektebimize Yüz Sekizer lira ücretle bir Coğrafya, bir 

Riyaziye. bir İngilizce muallimi alınacaktır. 
Madde 1 - İngilizce mualimi: mutlaka Üniversitede 

bilimtihan ehlivetnameyi haiz veya Maarifte müseccel tn
gilface muallim.i olacaktır. 

! - Riyaziye muallimi: Üniversite Riyaziye şubesin
tiesı Yeya yüksek mühendis mektebinden veya yüksek mual
lim mektebi Riya:ıive şubesinden veya Maarifte müseccel 
Liae Riyaziye muallimi olacaktır. 

1 - Coğrafya muallimi: Üniversite Coğrafya şubesin
«ıen merun veya Maarifte müseccel Lise Coğrafya muallimi 
olacaktır. 

4 - Riyaziye ve Coğrafya muallimi için müteka!t zabit
ler ae Üniversitede imtihan vermek şartiyle alınabilir. 

S - İstekli bulunanlardan hiç bir yerde vazifedar olmıy.._. tercih edilecektir. 
. 6 - Arzu edenlerin nihayet 20 ağustos 934 tarihine ka -
dar Btırbeliada'da bulunan Mektebimize müracaattan. 

(4685) 7--3362 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mıntaka sanat mektebi icin bu sene vilayetimiz 

namma müsabaka ile leyli meccani (t3) talebe alınacaktır. 
Taliplerin bugünden itibRren 18 ağustos 1934 cumartesi 

günü saat 17 ve kadar asağıda vazıh vesaikle birlikte bir is
tida ite vilayetimize müracaat edeceklerdir. 

Müsabaka imtiham 20 ağustos 1934 pazartesi günü sabah 
saat 9 da icra edileceö-inden V:;\kti muavvende ispatı vücut 
edilmesi la7.rmdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
kaybolmus olur. 

1 - Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten ttüçük 17 den 
büyük olmıvacaktır.) 

2 - İlk mektep seharletnamesinin aslı 
3 - Ası sehadetnamesi 
4 - 3 kTt::ı k~rtnn~n?. fnto«raf... (1889) 7-3209 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan: 
Erzak Kilo İhale tarihi Günü Saati Muvakkat teminat 
Ekmek 210000 22-8-934 Çarşamba 17 1122 Kapalı zarf 
Sığır eti 25000 23-8-934 Perşembe 16 458 .. .. 
Koyun ,, 1000 ., " .. " 
Kuzu .. 500 ., ,, ., .. 

1 - Gelibolu Jandarma mektebi ic.in 1-9-934 ten 31-8-935 
tarihine kadar ihtiyaç olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zarfla münakasa-
ya cıkanlmıstır .. 

2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde Ç. Kale vila
yet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Sartnameler Jandarma Yoklama Komisyonundan, 
Kilitbahirde Satmalma Komisvonundan İstanbul'da Jan
darma Satınalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

4 - Münakasaya girme'k istiyen teklif mektup ve temi
natlarını ihale saatinden evel Komisyon Riyasetine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri ve ihale günü komisyona mü-
racaatları ilan olunur. (4468) 7-3173 

Akşehir Belediye Riyasetinden: 
Akşehir Belediyesi elektrik fabrikası için altı aylık yağ 

ihtiyacı olan 27 kilo motorin ve 2700 kilo vakum yağmm ol
baptaki münakasa şartnamesi mucibince 21. 8. 934 tarihin
de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuş olduğundan taliplerin vakti muayyeninde Akşehir 
Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(1918) 7-3253 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keşfi ( 46312) lira ve (98) kuruş
tan ibaret olan Ankara istasyon eşyayı ticariye anhan yol -
lannm parke kaldırım inşaatı mukavelename tarihinden iti
baren 150 gün zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf ile 
2.8.1934 tarihinden (25.8.1934) tarihine kadar (23) gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

İkinci madde - Münakasava iktidarı fenni ve itibarı ma
lilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya 
dahil olmak istiyenlerin. 

A - Berleli kesfin vüzde yedi buçuğ'tt olan (3474) lirayı 
vnayet muhasebesi• veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz 
senedinini veya milli bankalardan birinin teminat mektubu· 
nu yahut esham mukabili muhasebeden alınacak ilmühab~ 
ri ibraz ~tmeleri lazımdır. 

B - Ticaret od:ıc:ma mtıkavvet olduklarına ve itibarı mali
lerine ait bir vesika gfü~termeleri iycap eder. 

C - Yetlerinneki ehliveti fenniye vesikalannı vevmi iha -
leden en az sekiz gün evet vilavet bas mühendisliğine gös • 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair va bir ehli -
yeti fennive vesikast almaları vevahut ellerindeki vesikanın 
zirine serh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu ile sartı tamamen haiz olmıvanlarm münakasava isti
rakleri şayanı kabul olmıyacağrndan teklifleri kabul edil • 
mez. 

Ücüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve 
ihale kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecek -
leri kaoah zarft (25.8.1934) tarih ve cumartesi günti saat on 
beste vilayet mün:ık:ısa komisvonuna tevdi .edeceklerdir. 

4 cü madde - Evrakı kesfive ve pro.ieyi görmek veya 
daha zivade malUmat almak istiyenlerin hergün Ankara vi
Iayeti Nafıa Başmühendisliğine müracaattan ilan olunur. 

(1814) 7-3085 

imtiyaz sahibi ve başmu
harriri F ALIH RIFKI. Kulüp 

Necati Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16/ 17 nu
maralı dükkanların Mayıs 935 sonuna kadar ican için icra 
kılınan müzayedesinde talip çıkmadığından her pazarte:ü 
ve perşembe günleri pazarlıkla talibine verilmek üzere mü
zayede müddeti 20 ağustos 934 tarihine kadar uaztılmıştır. 
Taliplerin encümeni .-ilayette şeraiti anlamak istiyenler.iıı 
her gün muhasebei hususiye müdüriyetine müracaattan ilan 
nlunnr. (1Ql7) 7-3234 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan: 
krzak 
Ekmek 

Kilo 
98000 

İhale tarihi 
22-8-934 

Gün il 
Çarşamba 

Saati Muvakkat teminat 
16 525 Kapalı zarf 

Un 150 .. ., H ,, 

1 - Bayramiç Jandarma Ağır makineli tüfek taburu için 
1-9-934 ten 31-8-935 tarihine kadar ihtiyaç olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı 
zarfla mUnakasava cıkanlınıştır. 

2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde Çanakkale vi
layet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma Yoklama Komisyonundan, 
Kititbahirde Satınalma Komisyonundan İstanbul'da Ja11-
clarma Satmalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyen teklif mektup ve temi
natlarını ihale saatinden evel Komisyon Riyasetine makbu. 
mukabilinde teslim etmeleri ve ihale günü 'komisyona mil-
racatlan ilan olunur. ( 4467) 7-3172 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıh 
hat 'T mum müdürlüğünden: 

Deniz nakil vasıtaları işletmesinden 73 kalem ve tamir. 
faslından 24 kalem malzeme ayrı ayrı münakasaya konul• 
muştur. Münakasa 26 ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İs
tanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komi.a 
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini görmelt 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlil 
ğü Ayniyat muhasipliği ile mezkur merkez baştabipliğine 
~üracaatlan. (1790) 7 -3123 

Harita Umum Müdürlüğündenı 
1 - Harita umum müdürlüğü için (24000) metre beyu 

bezin (salaşbur) münakasası kapalı :ıarf usuliyle 25-S-034 
cumartesi günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin ~artnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle yevmi mea
kurda Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko• 
misyonuna gelmelerL ( 1792) 7-3063 

Hava yolları Devlet 
işletme idaresinden: 

Posta tayyareleri için şartnamesi mucibince 90 ton 73 
oktanlık benzin ve 10 ton yağ kapalı zarf usuliyle alınacak• 
tır. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün ve talipleriıı 
teminatlariyle birlikte 25 ağ"ustos 934 cumartesi günü saat 
14 te tayyare meydanında Hava Yollan satın alma komis-
vonuna miiracatlan. 7-3283 . 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki lisesinin orta mektep 

ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler arma 
maktadır: 

(Riyaziye) (Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji), (Fizik, kim
ya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, içtimaiyat, Felsefe)4 

(bilhassa riyaziye ve fen bilgisi derslerinde ingiliııce biteo
ter tercih edilecektir.) 

Lazımgelen vasıflan haiz muallimlere menşe, kıdem vo 
ehliyetleriyle münasip ücret verilecektir. İsteklilerin vest.. 
kalariyle beraber Ankara'da Türk Maarif Cemiyeti umumi 
merkezine müracaattan. (1976) 7-3325 

Mektepler satın alma 
komisyonu Reisliğinden s 

İnşaat Usta mektebi için pazarlıkla 22000 adet tuğla a1l4 
nacaktır. Bu işe girmek istiyenler birinci teminatlariyld 
16-8-934 tarihinde saat 15 te komisyona, şartnameyi gönr..ek 
istiyenlerin mektep müdürlüğüne müracaatları. (2005) 

7-3339 

Sinemasında 
BUGON iKi FiLiM 

Umum neıriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

1 - ZiNCiRLi MAHKOMLAR 2 - BEŞ KOCALI . KADIN 

Çankırı caddesi civarm'da 
Hakimiyeti Miiltye matbaa • 

·ııı§noııng VJ!Wı 

BU GECE 
BEŞ KOCALI KADIN 

Yeni Sinema : Tamirat münasebetile kapalıdır. 


