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Elazize giderken 
" ••• Çatı durağından geçerken !!~/un 
saüına doğru ayrılıp sonra keszlıve -
ren rayları sordum: bu bitiş bir son 
de~il, bakıra varacak goiun başlan-
gıcıdır, dediler .•. ,, 

··~-~~-~,,_.-..~~.,.,..__-

t.Taziz isfasiyonana açılıf rtsmindt natrıklarını söyliytn dört hatip. 

Mera.ime iştirak eden muhar · 
ririmizd en: . 
. İki gündenberi Elaziz'in yeni ~s
tasyon binasının sağı ve solu sevı • 
nen ve burasmı mP.r~la seyre ıı:e 
len genç, ihtiyar 
erkek ve kadın 
yerlilerle dolu • 
duT. 

biçilmiş ekinler yığılmıştı. Altında 
dört köşe bir pençereden çoluğu ço
cuğuyla bir aile bizim geçişimizi 
seyrediyordu. 

Bu kulübe eski Sumer'lerin be -

. fstasiyonun 
üzeri trene ka -
vuştu~ ve ilk 
•aran lokomotİ· 
fin cephesi Ela
ziz'le buluş tuğu 
için bayraklar 
ve çam dallarile 
•üslendi. Bu, kır 
llllZı ve beyaz 
renklere bürü • 
nen sevincin üze 
rinde türkür bir 
kaç yd önce bir 

h
1 
aı:a! ~ibi •Ö!. · Elaziz istasiyonanan önandt karşılamağa gtltnltrtltn bir .grup. 
edıfinı bugun . . .. .. 
gerçekleştirmek kudretini gösterme- ı r~ket . mabudu ·~·~ kur1:1lmu~ kuçt\ 
sinden ileri gelen bir grur dalğalan- cuk hır mabet gıbı geldı bana. Her 
lllaktadır. 

Evelki gün Y olçatı durağından 
geçerken bizim geçtiğimiz yolun s~-
iına doğru ayrılıp biraz sonra kesı- • 
len rayları sordum: 

- Bu, bir biti,, bir aon değildir; 
bu, bakıra varacak yolun başlangı -
cıdrr dediler. 

Bugün de yeni Elaziz istasiyonu 
nun hemen önünde kesilmiş gibi du· 
tan raylar karşısında o sorğuyu ken· 
diıne aoruyor ve kendim cevap ve
tiJoı mnt 

- Bu, gene bir bitiş, bir son de -
fildir. Bu kesik ray uçları Van isli
kaınetini gösteriyor ve Van istasiyo
nunun üzerinde çam yapraklariyle 
liirk bayrağının aynı sevinçle dalğa
lanacağı gün uzak değildir. 

it~ :v 
Ankara' dan 8 ağustos çarşamba 

ilinü ortalık karardıktan sonra ay · 
ıılnu tık. Ertesi sabah gün ışıdığı 
~!ilan Kayseri'ye yaklaııyordu~. Elôzizdt Kışla caddfs1. 
lloğazköprü' de demiryollarının bır 
l'~nında taştan yapılmış bir kulübe· halde, kulübelerinin önünden demir
"1ll üstüne yanı başındaki tarladan yolu geçmiyen köy}ij çocukları göz -

Hcr~üu Aokara'da çıkar. 

Sporcularımız 
Sovyet Rusya' dan 
dönüyor 

Kiyef, 16 (A.A.) - Anadolu Ajansı • 
nın Rusya'daki türk aporcu kafilesine re
fakat C?den hususi muhabirinden: 

iki gün süren tren yolculuğundan iOn
ra dün akşam Kiyef'e muvasalat ettik. 0-
desa'ya hareket eden trene, vakit olduğu 
için kafile reisi Ukranya cümhuriyeti icra 
heyeti umumi katibi Vasakafski yoldaşı 
ziyaret etti. 

Otelde fcrefimize verilen ziyafet çok 
samiymi oldu. Yemekten sonra şehri gez· 
dik. Vapura yetiınıek zarureti olduğun · 
dan Kiyef ve Odesadaki maçlardan vazge. 
;ildi. Çünkü ikinci vapur 30 ağustoı;tadır. 

Kiycf'tcn istikbalde olduğu kadar teş· 
vide de aynı parlak merasimle uğurlandık. 
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Nafıa ye Maliye 19 Ağustosun arifesinde 

Vekilleri Samsunda Kabrin Öf esinden 
Samsun, 16 (A.A,) - Nafıa ve Maliye 

Vekilleri AH ve Fuat Beyler bugün husu
si trenle saat on beşte buraya geldiler.Ken 
dilerini Vali Bey, Kumandan Pf., Mektup
çu, Belediye ve Fırka Rcüıleri Havza'dan 
karıılnchlar. Vekillerimizi çok kalabalık bir 

halk, asker, polis, jandarma kıtaları haa·a· 

retle selamladı. Muhterem misafirlerimiz 
belediyeyi, vilayeti ve askeri fırkayı Halk 

Fırkaıını, halkevini ziyaret ettiler. Halk 
nıümessitler: ile uzun hasbıhallerde bulun 

dular. Şimendifer ve liman işleri hakkın

da notlar aldılar. Akşam şereflerine bele -
diyede elli kişilik mükellef bir ziyafet ve -
rildi. Vekil Beyler buraya gelirken Tur • 

hal şekeı· fabrikaıı ile Çeltek maden ocak
larında tetkikatta bulunmuılardır. Misn -

birliğe davet 
Bcrlin. 16 (A.A.) - Marqal Fon Hln .. 

denburg'un siyasi vaaiyetnameıi bulun • 
muıtur. Söylendiğine göre bu vaıiyctna .. 
me biı·kaç giindenberi M. Hitler'in elin<!e 
bulunmaktadır. Milli ıosyaliıtler iktidu 
mcvkiine gelmeden evel yazılmıt olan i!k 
kısmında alman milleti ittihada ve anane
ye sadık kalmağa davet olunmaktadır. 

Bu kısım bu sene bir ilave ile tamam ... 
lanmıştır. Mareşal Fon Hindenburg vaıi .. 
yctnamcsine yaptığı ilavede milli soaya .. 
listliğe ve HitJer hakkında teveccüh 1ıöı • 
termektedir. 

Almanya Hitlere emanet 

firlerimiz bu gece wat 12 do avdet edecek· 
~porculnrmuz Kiycftc hararetle lcrdir. 

Berlin, 16 ( A.A.) - Deyli Tel ... 
gral muhabirinden: Mare§al Hin• 
denlıırg'un, Almanya'yı M. Hitler'e 
emanet eden ıon arzusunu mübeyyin karşılandılar. 

Kiyef. 16 (A.A.) - Taı ajansı bildiri
)'Orı Türk sporcuları refakatlerinde Hari
ciye komiserliğinin mümessili M. Poliakof 
olduğu halde buraya gelmiıle a-ve iıtas • 
yonda merasimle ve hararetle karşılanmıt· 
\ardır. Cevdet Kerim Bey Ukranya mcr • 
kezi icra komitesi katibi umumisi ve Uk
ranya bedeni terbiye yüksek meclisi reisi 
M. Voitsekovski'yi ziyaret etmiştir. Mu • 
nıaileyh, türk misafirlerin müsabaka için 
Kiyef'te kalamıyacaklanndan dolayı tees
sür izhar etmiştir. Cevdet Kerim Bey de 
bu husustaki teessürünü bildirerek türk 
sporcularının gelecek defaki ziyaretlerin -
de Ukranya spor müsabakalarına iştirak 
edtteklerini söylemiş ve ıovyet ıporcula • 
riyle vaki temaılann türk ıporculan üze • 
:·inde büyük bir intiba bıraktriını beyanla 
sporcuların her tarafta samimi ve dostça 
j,abul gördükleri Sovyet Ruıyadaki ika • 
:netlerini hiç bir vııkit Urıutamıyacaklarını 
ilıwe eylemişHr. 

Misafirler şerefine bir akşam ziyafeti 
\•erilmiş tir. 

lerinin ici bu kadar gülümsemiyerek 
bakmazlar. Çelik bir aizmle yurdun 
bucaklarını biribirine kenetliyen bu 
demir a~lar, Cümhuriyet köylüsü -
nün tarlasında biçilen ekini, pazara 
~ötürmek ve para haline getirmek 
için ne büyük bir yardımdı .... 

Demiryolu siyasetimizin yarınki 
feyizli tesirini bir sabah güneşinin 
duru ışığı altında bir taş kulübenin 
penceresine! "n bakan çocuk gözle -
rinde okuyordum ve tren koşuyor -
au ... 

Kayseri, tepesi karlı Erciyeş'in 
nefti bir eteği gibidir. Dağın etek -

(S::::!J 2. inci sayıfada) 

Adliye Vekili İzmir' de 
lzmir, 16 (A.A.) - Şehr:imize gelmiı 

olan Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
Ödemiş'e hRTeket ctmİftİr. Vekil Bey Ö • 
demişten Gölcük yaylaıına geçecek ve o -
rada bulunan ailesi nezdinde bir müddet 
istirahat edecektir. Saraçoğlu Şükrü Bey 
26 ağustosta açılacak olan 9 eylul pana • 
yınnın açılma merasiminde lzmir'de bu
lunacaktır. 

Çankırı memleket 
hastahanesi açıldı 
Çankırı, 16 ( A.A.) - Yeni ya· 

pılan ve en yeni lenni teıiıatı ihtiva 
eden memleket hastahane•i mera -
ıimle açılmı§trr. Belediye tarafın -
dan yaptınlmakta olan ıehrin elek
trik te•iıatı ilerlemektedir. l.taıiyon 
caddesinin parke telrifatr bitmek 
üzeredir. 

~------···------~ 

· vasiyetname, dün akıam nqreclü
miıtir. Vaıiyetname, alman milleti• 
ne hitap etmektedir. Bunun dikkat• 
§ayan kısımları şunlarclrr: 

" Almanya'nın en kuvvetli iıti. 
natgahı Reichsvehr olmalıdır. Dev -
let içerisinde gayri muntazam ıiyaıi 
inkişaflara kar r koyacak en büyük 
kuvvet ordudur. 

Etrafımızı saran coıkun deniz. -
lerde alman imparatorluğu, garp kül, 
türünün meınecli olan ve Avrupayı 

kurtarmak için ycqamcuı ikttzd 
eden Almanya, bir kayadır.,, 

Vaıiyetnamenin ıonunda aa tle 
niliyor ki: 

" BaşlJekilim, tarihi kıymeti haia. 
bir adım atmıf bulunuyor. Ve tarih, 
iradelerimin ne kadar yerinde oldu·· 
ğunu takdir edecektir.,, 

Deyli telgraf muhabirinin zan • 
netliğine göre M. Hitler, ncuyonal 
ıoıvaliıt Javaıında iyi bir propa • 
ga:ıcla lJaaıtaaı te§kil eden bu vali• 
yetnamenin, ilanını reyiam gününe 
kadar geciktirmek makıculiyle, elJ • 

velemirde sıhhatini teıbit ettirme~ 
iıtemiftir. 

Hayti Amerikadan (Sona 2. inci sayı/atla) 

büsbütün ayrıldı Eski kronprenç 
Vaşington, l (A.A.) - Son A -

merika kıtaatının Hayti' den müfa -
rekatleri münasebetiyle reisiciim • 

Fransa - Almanya 
yakınlığına taraftar 

bur M. Vensan M. Ruzvelt'e çektiği Paris, 16 (A.A.) - Fransa ile 
telgrafta ezcümle diyor ki: Almanya arasında bir yakınlık husu 

"- Dün bir dostluk havası için · le getirmek için sarf edilen gayret· 
de cereyan eden heyecanlı mera . ler bu defa sabık alman veliahtinin 
simden sonra, son bahriye silah en • Peiit Journ~l' da çıkan bir mak.ale -

siyle takviye edilmektedir, velıaht, dazlarının vapura bindikleri şu an- , ·· ı 
bu makalede, Avrupa nrn muıa eme 

da! alicenap ve iyi komşuluk ıiyase- ti için elzem bulunan franıız - al-
timizden dolayı gerek benim ve ge - man dostluğunu temin hususunda 
rek hükumetimin ve milletimin min- kendi şahsi nüfuzunu, azami derece 
nettarlık hissiyatımızı arzederim.,, de kullanacağını beyan etmektedir. 

1 
Bugün 

Dördüncü sayıfamızda Türkofisin 
haftalık servisini okuyunuz. 

yakı oda 
Gazetemizde Muhafız Gücünün 

Türkiye bisiklet turunu 
okuyacaksınız. 

Bugün 
Üçüncü sayıfamızda 

Şehir suyun un 
bmulan böyle nasıl dağıtılaca -

Elizlı istariyonıınan açılıpnda korcltltyi ktstn Maliye Vdili Faal ot nutukları dinliytn ıtOfl 
1 
ğma dair hclcdiycnin tchliğiııe 

dikkat ccliııiz. 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MIUIYE 17 AôUSTOS 1934 C" - J. 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
19 ağustosun 
arifesinde 

(Başı J. inci sayı/ada) 
Obersalzberg, (Yukarı Bavyera) -

16 (A.A.) - Başvekil muavini Fon Papen 
müteveffa reisicümhurun oğlu miralay 
Hindenburg namına mareşal Hindebur. 
g'un va~iyetnamesini ihtiva eden mühür· 
JU zurfı M. Hitlere tevdi etmiştir. 

Von Papen, başvekilin alman miJleti -
n hitaben beyannamesini neşretmekte

dir. 
Bey nnamenin birinci kısmı Hinden

burgun 1919 da yazdığı vasiyenameyi ih
tiva etmckt dir. 

Hindenburg, bu vasiyctnzmesinde, har
bı ve son felr,keti t kibeden müfrit nev
mitlikten şik~yet ederek, 19uncu asrın ka. 
ranlık günlerinden sonra davalarının kut· 
s;li ~ ine inanan kimselerin yeni vat"" nı u • 
ml!mi n• of t çerçivesi içinde ferdin ser
best inkisafı esasına müstenit olarak na
!'ıl kurduklarını h~tırlatmakta ve : 

"BuP,iln aynı yolu takibetmeliyiz." de
mektedir. 

"Hars ve isan medeniyetinin pek çok 
eserlerine merkez olan Almanya, tarihi va 
zifesine olan imanını muhafaza ettiği 

müddetçe ölmez. Eyi almanlar, yeni fi -
kirleri eski z2manların hazineleri ile mez. 
cetmeğe her halde muvaffak olacaklar
chr." 

Hindenburg, siyasi ihtiraslar dalgası
nın bütün mukaddes ananeleri mahvol
mak tehlikesine maruz bıraktığını t?Örc
rck, bu daJg.c:nm geçeceğini kaydediyor 
\re diyor ki : 

"BabaJarnnızm ümidini teşkil etmiş o
lan ve vatanın istikbalini üzerine kurmuş 
olduğumuz sağlam kayamn tekrar zuhu
runu ı:röreceğ'iz. Bu kaya, alman vatandır. 

Milli fikir ve milli şuur avdet ettiği 
v2kit yapılan fcdak!rlıklar ve dökülen 
kan beyhude olmamış olacaktır.,. 

Hindenburg, 1934 mayısında yazılmış 
olan ikinci kısımda, reisiclimhurluğu uh
tesine alırken yegane endisesinin münka
sim ve nevmit alman milletini itim ... daver 
bir birlii!e götürmek olduğunu ve milleti 
bu birli~in t'!hakkukuna ve en eyi meziyet 
]erini tekrar idrake davet etmekten hali 
kalm:ıdı~ını bildirmektedir. 

Hindenburg, zfif anlarında doğmuş o
lan te1ikilatı e~asive kanunu ile hükumet 
şeklinin milletin hakiyki ihtiyaçlarına uy. 
madıl'Tını P.Örerek, bu fikrin t:mumi bir ha 
le gelece!Yi vakti bekliyor ve miıteti bu 
anın hululüne kad"r mevcudiyetini tehli -
keye düsürmeden idare etmeği bir vazife 
olarak telakki edivordu. 

"Ordunun, dahili siyaset mücadelele
rinden uzak ve vab!nı müdafaaya amade 
bir halde devletin bekçisi ve hükfunetin 
bir vasıtası olması iycabediyordu ve öyle 
olclu.,, 

Hindenburg, yeni nesilden ecdadına 

layık olduğunu isbat etmesini ve sulh ve 
mem1eketin şerefi için her şeyi fedaya 
amade bulunmasını istiyor ve alman ordu· 
sunu tekrar kufinJara teşekkür ettikten 
sonra diyor ki: 

•• Alman milletinin harici siyasette 
.zalim bir istırap yolu takibetmesi icabedi. 
yordu. Korkunç bir muahede üzerine çök· 
me'kte f cfi. Dünya, AJmanya'nrn yalnu 
kendlsi için değil aynr zamanda bilttin 
Avrupa için garp harsının bayrakçısı ota
.rak yaşamak istediğini anlamıyordu. Al -
manya'yı tazyik eden zencirler ancak ted
ricen atılabilirdi. Bu benim milletin haya
tını muhafaza uğrunda ittihaz ettiğim 
müteaddit mukarreAtm lüzumunu iyzah 
~der. Almanya, d3hilde eihh'ltın tesisi ve 
mi111 şeref esası üzerine müstenit olarak 
bütün Avrupayı alakadar eden meselt>lcr
dc daima daha ümtezayit bir surette teşri 
kuvvetlerin iadesi ile muvazi bir halde 
ki mesai ediyordu. 

Hinden'burg, vasiyetnamesinin ikinci 
kısmını, kendisine Almanya'nm tekrar 
kuvvetli bir hale geldiği zamanı ı:röste:ren 
Allaha te ekkür ederek bitırme1<tr-fir. 

H1ndenhurg, menfaat end;şf';i"ütn 
uzak bir aşkla Almanya'nın ka11< nm~sı 
için ça1ı anlara teşekürlerini bildiriyor 
ve diyor ki: 

"'B vekilim Hitler ve onun idare et-

Tanınmış şahsiyet · r: GtLTERE'DE. 

ler reyiam propa- Avusturya'nın 
gandası yapıyorlar İngiltere 'ye 

Berlin, 16 (A.A.) - Reyiam gilnü yak- d•" • 
)aştıkça salahiyettar şahsiyetlerin yükse • ver 1 gı nota 
len sesleri de o nispette çoğalmaktadır. 
Feld Mareşal Fon Makenzen, Ceneral Fon 
Kluk, İktısat Nezareti işlerine vekaleten 
b .. kmakta olan Rayşbank müdürü Şaht, 
alman sanayii korpurasyonu reisi Krup, 
köylü reisi M. Darre ve birçok şahsiyet • 
ter, muhtelif şekillerde yaptıkları beya • 
natlarda, gelecek pazar günkü reyiamın 
M. Hitlere bugün Almanya'da ve hariçte 
hiç şüphe cdilmiyen ekseriyeti temin et • 
mekle kalmıyarak bütün milletin, M. Hit· 
l"rin kendisine karşı olan imanına müttc -
hit bir minnettarlık mukabelesi teşkil et
mesi lfizım geleceğini kaydetmektedirler. 

J)ol"tor Şulıtm re)İaın Jıakkmdn 
beyannamesi. 

Bcrlin, 16 (A.A.) - Dr: Şaht, reyiam 
hakkında neşretti~i bir beyannamede, yük
sek salahiyetlerin M. Hitlere verilmesi Jü. 
zumunu iktısad1 bir surette g6stcrmektc • 
dir. Dr. Şaht diyor ki: 

"- Eski reyiam, Amerikaıun tabii ser
vetlerini inkişnf ettirmek için kırk sene .zar 
fmda yaptığı harici borcu yedi eenede yap 
mrştır. -Hiç bir hüklımet Hitlerinki kadar 
ağır bir yük Uzerine almamıştır. Eğer bu· 
gün sanayiimize tazım olan mevaddı ipti -
daiye meselesi gelecek kışın en müşkül 
meselelerinden biri halini alını sa, bu mark 
sist rejim hükumetlerinin hatasıdır. 

l\I. Görin!!'in ·ıhhati eyi. 
Berlin, 16 (A.A.) - Bir otomobil ka

zasında yaralanan M. Göring'in erhhatın· 
daki salah devam etmektedir. 

AhnanJa'ııın harici ticareti. 
Berlin, 16 (A.A.) - Deyli Telgraf mu

habirinden: geçen temmuz ayı içerisinde, 
atman harici ticaretinde yeniden bir inki -
şaf kaydedilmiştir. İthalat yekUnu hazi -
ran yama nisbetle 4 milyon. ihracat dahi 
25 milyon mark fazlasiyle kapanmıştır. 

Bcynehııilcl turizm ıwopa -
gamla birliği. 

Bertin, 14 (A.A.) - Beynelmilel tu
rizm propzr"nda birliği icra komitesi, 
dün açılmıştır. MalQm oldu~u il?.-:re bu 
birliğin merk ~zi Lahaye'dedir. 
rn 

tiği hareket, , iman.milletini bütün ihtitıif 
tarın üstünde dahili birliğe sevk itin tari
hi bir şümul ve ehemmiyeti h.aiz kati bir 
2dım atmışlardır.,, 

lare~alın ,.a iyctnamesi he.ez 
yc•rinden nıiilıiirfü imiş. 

Berlin, 16 (A.A.) - Havıu ajansın -
dan: Mareşal Hindenburg'un vasiyetna -
mesinin evelki gün Noydekte miralay Os
kar Fon Hindenburg tarafından alınması 
ıycap etmekte idi. Vasiyetname kırmızı 
mum ile beş yerinden kapatılmış büyük 
bir zarf içerisinde idi ve üzerinde JU yazı. 

lar bulunuyordu: 
"Alman milletine ve baş vekilime ve be

nim ftlıiJ'ae-ttMtdir. il• ~ oğlum 
tarafınc1an alman başvekiline tevdi edile • 
cektir"'" 

Zarf içindeki metnin tnmamen ihtiyar 
:narc§alın el yazısiyle olup olmadığı ma -
lum değildir. 

Hindcııhurg-'nn vasiyetnamesi A -
vuc;turya'ıla hevecan uyanclrrmrş. 

Viyana. 16 (A.A.) - Hindenburt?'un 
\.-asiyetnamesi Avusturya siyasi mehafilin
de heyecan uyandırmıştır. Çünkü vnsiyet
'l31lle Avusturyayı bilvasıta alakadar et -
mektcdir. Filhakivka Hindenburg'un der
'>İş ettiği İmparatorluğun ihyası, Bismark 
ıılmanyasının tekrnr tesisini mi yoksa avus 
turyayı da mtiva eden büyük bir Alman · 
vavı mı istihdaf f'!tiği sorulmaktadır. 

Eğer vasiyetname alman imparatorlu -
~nun yeniden kurulusunu tacı1 cdecf'kse, 
.\vusturya monarşistlcri kendj sıralan -
'1ın da hemen r.elecefri ksınaatinde bulun· 
"naktan hali kaln"VnC2klardl1". 

Londra, 16 (A.A.) - İngiltere hükfı • 
m'ti Avusturya hükumetinden bir nota al 
mı§tır. Avusturya hükfımeti, geçen sene 
30.000 kişiye iblağ olunan ve Saint Ger • 
main muahedesinde teı;pit olunan mikdarı 
geçmiyen Avusturya ordusunun bu sene 
de 30.000 kişi olarak muhafazası için me -
zuniyct istemektedir. 

Bu nota hariciye nezaretinde tetkiyk 
olunmaktadır. Maamafih ingiliz cevabının 
gecen sene olduğu gioi bu sene de mü -
sait olacağı daha şimdiden beyan edil
mektedir. 

AVl!STllRYA'OA. 

Fon Papen it mat namesini 
Reisi cümhura takdim etti 

Berlin, 16 (A.A.) - Viyana'dan bildi
rildiğine göre bugün öğle üzeri Almanya
nın Viyana sefiri M. Fon Papen, Reisicüm· 
hur M. Miklas'a itiınatnamesini takdim ey
lemiş ve bu esnada dostane nutuklar teati 
olunmuştur. 

Viyana, 16 (A.A.) - M. Fon Papen, 
refakatinde sefaret erkanı olduğu halde 
bu sabah mutat merasimle itimatnamesini 
n:isicümhur M. Miklas'a takdim etmiştir. 
Bu esnada M. Miklas'ın yanında hariciye 
nazırı ve riyaseticümhur hususi kalemi 
"Tlildürü bulunmakta idi. Avusturya lcde
ral ordusundan bir müfreze sefire selam 
resmini iyfa eylemiştir. 

Bundan evel M. Fon Papen sabahleyin 
başvekil M. Şuşnig ile başvekil muavinini, 
hariciye nazmnı ve hariciye nezareti kati
bi umummisini ziyaret etmi~tir • 

İtimatname takdimi hakkında neşredi • 
len resmi Avusturya tebliğinde yalnıı> sa· 
mimi nutukiar teati olunduğunu kaydedil 
mektedir. 

Al·n turya ~azt•tcle.ri Fon Papen'e 
o~uk ılavramyor. 

Viyana, 16 (A.A.) - Havas ajansın -
dan: Matbuat M. Fon Papen'e çok soğuk 
~i.. kabul göstermektedir. 

Saat 13.30 dan itjbaren tayyare mey -
danında beklenmekte olan Fon Papcn an. 
rak saat 17.30 da muvasalat etmiştir. Re
Cakatinde 30 haziranda tevkif edilmiş olan 
Fon Tschirsky ile Fon Ketler bulunuyor -
du. FonPapen spor elbisesiyle tayyareden 
İnerek orada bulunan ıefaret erkanını Hit
ler tarzı bir selamla selamlamış ve tayya
~eciye de aynı suretle veda etmiştir. Fon 
Papen müteakiben otomobille sefarete git
miştir. Fon Papn'in arabasını içinde 30 po
lis bulunan bir araba takip ediyordu. 

Alman diplomabnm muvasalatında A· 
vusturya resmi şahsiyetlerinden hiç bir 
kimse hazır bulunmamıştır. 

A,·nstnrya lıudnduudaki İtalyan 
askerleri merkezlerine 

<löniiyorlar. 
Roma, 16 (A.A.) - Stefani ajansı tel>

liğ ediyor. Avus~uryada cereyan eden 25 
temmuz hfidisesinden sonra ihtiyati bir 
tedbir olmak üzere şimal ve şimali şarki 
'ıudutlanna tahşit edilmiş olan fırkalar, 
-nerkezlcrine dönmek üzere emir almışlar 
ve bu husus için harekete geçmişlerdir. 

Prens Star~mbcr~ VenPclifü~ wtti. 
Vencdik, 16 ( A.A.) - Prens Starf'm 

herg Roma'dan tayyare ile buraya geım:ş 
tir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Adliye S~l'avı karşısında 
ANKARA 

Ecza nesidir. 
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BiRLEŞiK DEVLETLER'DE. 

Rezerve federal 
bank müdürünün 

• • • 
yenı ışı 

Vaşington, 16 (A.A.) - M. Ruzvelt, 
Federal Rezerve Bankası müdürlüğünden 
çekilen Öjen Blak'ı hükfunet ve milletin 
mali müesseseleri arasında sıkı bir teşri
:d mesai tesisine memur etmiştir. 

Mfüliir 1. Ruz\ elt'le b •rahcr. 
V:.tşington, 16 (A.A.) - Federal Re

zerv Bankası müdiirü Öjen Blak, M. Ru-'· 
vclt'le birlikte yediği öğle yemeğinden 

sonra, vazifesinden bu hafta nihayetin -
de çekileceğini bildirmiştir. M. Ruzvelt'in 
muwaileyhin vazifesinde kalması için ıs· 
oo· ettiııi zannedilmektedir. 

;llaklrndo, Dominik cünıhuriycıi -
ni terkedecekmiş. 

Vaşington, 16 (A.A.) - İyi malUmat 
alan bir membadan bildirildiğine nazaran 
Makado, Dominik cümhuriyetini terket. 
mek mecburiyetinde kalacaktır. Mumai
leyh orada dostu olan Reisicümhur Tujil
lo'nun nezdinde bulunm:ktadrı. Küba hü 
kumcti boş yere protestoda bulunmuş, ia
desini istemiş ve hatti Tujillo'yu siyasi 
münaselıatı kesmekle tehdit etmiştir. Tu
jillo'nun ticari mukabeleden korka.rak Kü 
ha hükfunetinin talebini kabule amade bu 
lunduğu ve fakat evelcmirde Makado için 
yeni bir ilticzgah bulmak arzusunda oldu 
gu bildirilmektedir. Sabık diktatörün Ve
nrzüclla'ya gideceği zannediliyor. 

• 
lrlandanın dahili 
güçlükleri nelerdir 

Kork. - İrlanda • 15 (A.A.) - Deyll 
Telgraf muhabirinden: Evelisi gün, zalu~ 
tanın köylü Ü.zerine ateş açmasiyle netiyc• 
]enen hadiselerden sonra, lrlanda hükUmc .. 
ti aleyhine gittikçe artan bir husumet ha -
ber veriliyor. Zahiren ortada sükunet ol • 
malda beraber, ati karanlıktır denebilir, 

Merakı mucip ofan, tevkif edilen lı3ylü
lcrin akibetidir. Diğer tarnftan, öldürülen 
köylünün cenaze merasimi büyük teazhü • 
rata vesile oJaa:k ve bu cenazeye M. O'duf 
fy ve Kosgrav' da iıtirak edeceMer gibi gö 
rünüyor. 

Daily meclisinin serbestçe içtima ede· 
bilmesi için fevkalade tedabir alınmıştır. 

Son hadiselere sebep, hükumetin arazi ver
gisinin tahsiline azmetmiş olmasıdır. Ma -
amafih halihazırdaki tahsil usulünün pelc 
pahalıya malolduğu anlaıılmıştır. Misal 
olarak masrafı 470 ingili'Z lirasına baliğ 

!>l'ln hir muruneleyi mütealüp h3czalhna 
alınan ehli hayvanlann ancak 33 liraya aa· 
bldığı ~krediliyor. 

Müttehit İrlanda hrkasiyle Dö Valera 
hükUmeti arasındaki münasebat fevkalade 
gergindir. 

Bütün İrlanda dahilindeki telefon ve 
telgraf telleri meçhul eller tarafından kesil 
miştir. Garbi İrlanda havaliıi tecerrüt et• 
mit vaziyettedir. 

İki polis memuru hapsedildi. 

Sarrebruk, 16 (A.A.) - iki polis me
muru ecnebi idareler lehinde casusluk it
hamiyle tevki f edilmiştir. 

Elazize giderken 
(Bafl 1. inci sayı/ada) 

lerine doğru serpilen bağlarında bu 
sıcak günlerde bile havanın çok se
rin, suların çok aoğuk olduğunu 
söylediler. Şehre vanp kö§esini bu -
cağmı gezemedik, fakat uzaktan bir 
bakış bile bu yeşil şehrin henüz bir 
çok iymar faaliyetine muhtaç oldu · 
f:runu gösteriyordu. 

Şehrin karşı tarafında oldukça 
ilerlemİ§ olan dokuma fabrikası in
şaatı bu iymar faaliyetinin kudretli 
bir müjdesi gibi görünmektedir. 

Tren, Kayseri' den Ulukışla yolu
na saptı. Oradan Adana'ya, Fevzipa 
şa'ya, daha sonra Mahtya'ya, Ma · 
latya' dan sonra da El aziz' e vara -
caktık. .. 

"Develi karahisar,, la "Araplı., 
arasında yeni kurulan köprülerin 
üzerinden geçtik. iki yanımızda kır
mızıya boyanmış demir parçaları 
yığılıdır; Anadolu güneşinin altın · 
da ve yağızlaşmış türk işçisinin ça · 
lışkan yüzüne ocaklarda yanan ate -
!\jn renai vuruyor, motör sesi, tren 
tekerleklerinin sesiyle bağdaşıyor -
du. Kurulan yeni Türkiye'yi veciz 
bir halde görmek için buralarda,, 
geçmek ve bu ülkünün alın teriyle 
nacrl büyiiveceğini, gelişeceğini gör· 
mek ~erektir ..• 

Üzerlerine raylar gerilmiş ve 
köprüler kurulmakta olan derelerh 
dağlar. hir a;;•zdo:ın si?.e divorlar ki: 

- Yeni Türkiye kuruluş halin -
dedir! 

:;. :(. 

Biz, ufuklara kadar nzayan ye -
sil tarlalannda tekrar tekrar mah · 
suller veren Adana ov::\-.ını geçer· 
kcn akşam, iniyordu. Biraz sonra 
vagon1m lfunbalarımrı nösteremedi· 
ği s0vlerİ gÖre"1eZ olduk. 

F evzipaşa' dan yol M latya tara
fına sap·u ... Gece, müteh"\ssıs yol 
arkadaşll\.rı kurulan yeni Tü,.l<.iye' -
nin s;;rntli ilerlevişini rakamla ve 
ölçü ile anlPtıyo~l""rdı. Kocaman h·r 
tu"" 0 lin n~sıl açıldırrını anlatan bir 
"1Ühend;sin bıınu ı:;övlerken yü~ün · 
de h;ç de büyilk biri~ ha ardıP,ın• 
..,östoren hit' cizni buh"'\ıvor u"uz 

ilviHt bir köprü h"'llran bir başka11 

uf acık bir derenin üzerine iki sırık 
uzabveren bir yolcudan daha fazla 
öğünmiyor. Bütün bunlar, müspet 
ilim yolunda türkün bir çok harika
lar yaratacağını vadeden kutlu ali • 
metlerdi .•• 

iki yanı yeşil bir vadinin ortasın .. 
dan kıvrıla kıvrıla ve sulan anafor -
lar yapa yapa akan F ırat'ın üzerine 
türk fenni ve himmeti ile yapılan 
büyük köprünün üzerinde trenimiz 
durdu. 

Ali Beyefendi, bu işte emefii ~e· 
çen türk mühendislerini ve bizim 
kafilenin diğer yolcuları"ı yanına 
alarak fotoğraflar çektirdi. 

Tren tekrar yürüvünciye kadar 
vagonun pençeresinden köpüre kö -
'lÜre akım Fırat'm sarışın sularına 
bal.um. Bu biiyül:: türk nehrine dair 
eskiden duyulmuş ve öğrenilmiş hi
kay.,.leri, efsaneleri h .. tırladım. 

Şu muh"\kka' .. tı k•. os111anfı tari· 
hinin ilk yıllarında bu hanedanın 
büyük bahasını h"<>an Fırat. cü~lıu 
riyet tarihinin ilk yıtlarınrl"\ fr,.e • 
rine kurPhn k"vvt-t\i bir türk köp • 
rüsiyle öğünmektedir. 

il- ~ 

Elaziz'e vardığımız zam:ın yeni 
istasiyonun dört tarafını cos•run bir 
kalabalık tufanı içinde buld I<. 

Herkesin yüzünde yıll<ırd::ınberi 
rüyada görülen bir sevgiliye niha • 
yet kavn~rnanın verdiği sevincin iz
leri vardı. 

Güneşli bir havada Nafıa Veki -
limizin enerjik nutkunu, çoc ıkluk 
günlerini bu memlekette geçiren 
Malive Vekilimizin heyecanlı söz -
lerini, Fazıl Ahmet Beyi, Hurrem 
ve Abbas Beylerin hitabel ... rini din • 
lerken herkes ve ben, içimizden 
ö~ünüvor, çelikten bir siyas"!tin her 
~iinünü biraz dnh:ı Plle tubılur seme 
rel0 r;"'l görmekte:rı heyecan duyu -
yord1ık. 

Kordela kesilir ve keskin loko • 
motif düdükleri Elc.ziz'i ve Arslan 
dn.P,larmı cınlabrken gözü"'l büyük 
takı" fö:erindeld vec·zeye ilişti: 

"Dayan, haşarrrsın !,, 
MEHMET NURETflN 

S n y • er i ana ın z: 
• Milli sanayı sergisi 29 birinci teşrinde Ankara Sergievinde aç~ lacaktır • 

Sergiye işt·rak müddeti 1 eylôlde bitecekt:r. 



17 AGUSTOS 1934 CUMA 
-== 
> urı - Siwıxi. 

Mulıafızgücü 
ve spor 

Mulıafızgücü'nün her muvnffakiyetli 
P<>r hareketi, bizde milli sporun nasıl ya· 

Pıl!'llaıı lazım geleceğine dair mükemmel 
bir dcratir. Ve gazetemiz, her defasında, 
bu noktanın üzerinde durmuştur. 

\Jçsuz bucaksız Anadoluda bisiklete bi· 
nen sporcuların 3.800 kilometrelik biı· yol 
titrnelcri mi spordur, yoksa bir ı;porcunun 
dünya rekoruna yaklaşması hatta gcçınesi 

illi? Bizde sporun bir yığın terbiyesi ve 
aıırlarcn kendi haline bırakılmış üvey-ço
cuk Ana.dolunun tanınması bakımından bir 
içtimai dava olduğuna göre, rckorlan ne 
l:arnan olsa kırarız, şimdilik sporu Muha • 
hzgüçlüler gibi anlıyalım. 

Gü;lülcrin seyahat notlarını öyle sanı
Yorum ki, herkes lezzetle okuyacaktır. 
Cıu:eteye yolladıklan kartlar arasında fı· 
rata, Van gölüne ait olanlar da var. Boz· 
lnnn ortasında bir karınca Jcafileıi gibi 

cıl~ ve yere yapışık duran gÜçlülerin ener· 
jiıi, onlara dağı dereyi aşırtarak, )'el<pare 
l.iı- tann gibi duran Kızkalesini, Van gölü

nün gözdeğmemiş manzaralarını, Ağrı'nın 
Çetin irtiıamlarını doya doya seyrettirmiş. 

Ne yazık ki, fotoğrafların hepsi iyi de
lildir. Beraberlerinde, 3800 kilometre git· 
~İni bildiği kadar güzel resim çekmek 
iıi.ni de baıaran bir sanatkar fotoğrafçı 
01aaydı, bugün. mcmlekdirnizin en az ta· 
•rnrnış yerleri r"kkında en zengin bir fo
tofrnf nlzemesi bulı "lac,.'·'•. Fa1!'lt bu
"lln için zorlu sporcuları tenkit edecek de
f iliz. 

Yalnız kendilerinden, sadece intiba ma· 
ltaletcri istemiyoruz. Gittiler ve birçok yer-

i'9i gördüler. Birçok resimlerle beraber 
lııirçok intibalar ve hatıralar getirdiler. lç
lerinden birkaçı bir araya gelerek bir re • 

tİ.nıli konferans seri.inin metinlerini tespit 
'heleı- ve neler gördüklerini, hepimize, 
~la Halkevinde anlatsalar. 

ilk defasında, bu it belki o kadar mü -
lııenunet olmaz, çünkü buna göre hazırlık -
'-r yoktur. Fakat ahımıt olurlar ve ge -
~ek 38o0 kilometrenin tafsilatını daha 
tattı ve daha sürükleyici bir lisanla anla • 
lniar. 

Cücün bütün ıpor muvaffakiyetleri gİ· 
~ bu seferkini de sevinç ve gururla kar -
Wtyoruz. 

BURHAN ASAF 

huğün mıntaka 
Yüzme birincilikleri 
Yapılıyor 

Su sporlan lıcp·tiıulcıı: 
1 - 17.8.1934 cuma günü saat 15 de 

~tadeniz havuzunda mmtaka yüzme bi -
ti11cilikleri yapılacaktır. 

2 - Birinciliklere istirak edecek yüzü· 
entelin lisans almış v;yahut lisans fişini 
do]durnıuş bulunmalan şarttır. 

1 
3 - Yapılacak yüzmeler 100, 200, 400, 

~Oo nıetrc serbest. 100, 200 metre kur· 
btama ve 100 metre sırt üstüdür. 

~ ot - Hakem heyeti: Altınordu umumi 
tn.Pta.nı Orhan Şeref Bey (Başhakem) Al· j 

<>tdudan Ziya Gençler Birliğinden Ce • 

~ •e Orhan Haydar; Demirspordan Ek
~ _; Ankara Gücünden Rüştü ve Hasan 

81tn Beyler. 

t ~ - Yüzme birinciliklerinden sonra 
t§'iık rnahiyetinde atlamalar yapılacaktır. 

/\tlanıaıar: 
tia l. Öne Mi balıklama; 2. Arkaya ftdi 
bit-hktarna: 3. Öne bir perende: 4. Arkaya 

Perende. 

llir lınftanm kaçakçılık \•akalnrı. 
bı .. Aiustosun çüncü haftası içinde dördü 
,ı:derneli olmak üzere 14 kaçak valcası 

tur. 
ita nu vakalarda biri ölü 13 kaçakçı, 21 
ısr9kcı hayvanı, bir kayık, üç çakmak, 
lttır. defter sfoua kağıdı, 155 şişe muh • 
~~;ki, bir tııbanca, 7 fiıek, 904 kilo 
ı,_ '1ik ve 501 kilo inhisar kaçağı yaka. 

._lfbr. 

l 1\1(• ut bir ni anlaııma. 
til11!ııtanbul, 16 (A.A.) - B. M. M. Reisi 

' A Paıa Hazretlerinin biraderleri mer • 
ı_ l:o .'mı Bevin kerimeleri Saadet Hanım -
tt, ft'1~ eır.af ından fabrikatör Mehmet Ru
~ ~y1.,, nııan merasim,eri bnnün Dolma • 
~r:f '!ravında Kaımı Paıa Ha7.ret1erinin 
9'tttt:tı~de ı-ile erkam arasında hususi bir 

ıcra kılınmıştır. 

$ 
ıttH 

Kayseri'de Gazi heykeli 
dikiliyor 

Kayseri, 16 {A.A.) - Gazi Hazretle • 
rinin yeni açılan Cümlıuriyet meydanında 
belediye tarafından dikile<:ek olan heykelin 
küşat resmi cümhuriyetin 11 inci yıldönü -
münde yapılacaktır. 

Heykel Elaziz' dekinini tamamiyle aynı 
olacaktır. Heykelin kaidesinin resmi yapıl -
maktnc!ır. Resim biter bitmez kaidesinin 
temeli merasimle atılacaktır. Vali Nazmi 
B~y Gazi Hazretleriniıı heykellerinin Kay -
seri' ye merbut be! kaza ve b~ş nahiye mer
kezlerine de rekzi için iycabeden muameb 
ikmal ve 29 te~rinievel cümhuriyet bayra
mında bu yerlerde de kü~at resminin yapıl
ması hususunda mahallerine talimat ver -
miştir. 

Maarif VckiH Hey Üııhı.'r~it.-yi 
ziyart·t etti. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Maarif Ve • 
kili Abidin Bey bugün üniversiteye 
giderek profesör ve doçentleri kabul et -
miıtir. Vekil Bey hoealarla bir hasbıhal yap 
mıf ve kendilerine hitaben "türk irfan haya 
tının mesulivdini omuzlarmızda taşıyorsa -
nuz. Türk üniversitesi yeni kurulmuştur. 
Üniversitenin tekamül ve terakkisine çok 
feragatle çalışmak lazmıdır. Hepini.,.in aza 
mi feragatle çalıştığınıza eminim,, dedi. 

Adli)e Yt•kaleti hu !Sene mezunla -
rırnlan ii<; cf cndiyi Avrnpa'ya 

AÖnclerecek. 
lstanbul, 16 (Telefon) - Adliye Veki 

Jeti bu sene hukuktan mezun üç tnl~beyi 
tahgiJ için Avrupa'ya v,ünderecektir. Bunun 
için ayrıca bir müsabaka açılacaktır. 

l\lacar matbuat müntcsip]eri 
Yalova 'yı gezdiler. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Macar gaıe 
tecileri bugün Yalova'yı gezdiler. Şerefle· 
lerine Akay idaresi taraf mdan verilen 7İya 
f et çok samimi ol da. Misafirler iyi intiba • 
!arla akJ&ma lstanbol'a döndüler. 

Afyon inhi~arı miidürii 
Pari!''e ::itti. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Afyonhrı 
mızın sahırnı temin irin uvu~nrucu m,dde 
ler inhisarı müdürü Ali S~mi B~v Pl\ris' de 
afyon fabrikalan karteli mıuaMıaııların•n 
isfaakivle vapılacak içtimada bulunmak 
üzere Pariı'e i!İtmi~tir. 

tlAKIMIYETl MiLLiYE 

T. D. T. C. tebliğleri 

İstanbul, 16 (A.A) - Türk Dili Tet -
kik cemiyetinden: 

Bugün umwni merkez heyeti ve lmrul
tııy merkez bürosu katibi umumi::i lbrahim 
Necmi Beyin reisliği altında Çanakkale me 
busu Ahmet Cevdet, Ordu mebusu Ali Ga
lip, Aksaray mebusu Besim Atalay, Müze
ler müdürü Hamit Zübeyir, Orta tedrisat 
umum Müdürü Hasan Ali, Konya mebusu 
Naim Haznn Beylerden mürekkep olarak 
toplanmıs te7.ler ve kurultay iıleri etrafın 
da müzakerelerde bolunmmıtur. Maarif Ve 
kili ve Cemiyet Reisi Abidi~ Bey bir aralık 
loplııntıvll i~tirak ve rivase• etmiştir. Eski -
şehir mebusu Yusuf Ziva Bey müzakerede 
'1lllır bulunmuştur. -

fstanbul, 16 (A.A.) - T.O.T.C. Umu
'Di katioliğind'!D: T ırama dergisinin os • 
:nanhcadan türkceye söz karsılıklarını gös
'tren sekiz fasikülü bir ci1t halinde satı1ı-a 
-:ıkarılmıştır. Der~nin törkçeden osmanlı -
·ava ol11n ir.deksinin hnrmı da birkaç p,iine 
\radar bit,..cek ve hıı dı ikinci bir cilt ola • 
.... k r•lumlıt"aktır. Hı:i ,.;!de birden "10., li
.. a fiat lt-mnlmuşhır. Tek cilt ve fa.sikül sa· 
'ıfmu. S"•t! merkezi tr r1< ldtancılık lim'tet 
.:rkPtİ :r. B •oiin~f'n ifb~ren mü;araat eden 
\et birinci c::•di afabitn:ckler ve ikinci cilt 
~ .. i" de 1·end:terine ınaklmz veriler.ektir. Der 
'!j kendile ·" ayrıu ır··.,,d~rilmekte olan 
oı;atlar:ı 

0

'lfiııdeks fasikülleri de gönderil • 
"''"kt dir. 

Dil Kurultayını dinlemek iizerc 
Alnıanya'dan bir profesör Addi. 

lstnrıbul. 16 (Telefon) - Cumarted 
<ıunü arılacak olan i ·1nci rti1 kumltayı için 
fl·' lt\b~f.,.,. ll~rayı~da VDl)JJan hrırJıkJ" 
t.itmHir. Kumhay sa.ray.; ön sof smd 
1<urulacal-tır. Kurultayı dHe~0'< icin ıııl 
man profesörlerind·~ Dr. Frcdrik isminde 
bir zat bugiin sehrirnize ,elmi~tir. 

Türkiye İş Bankası onuncu 
yıl dönümü münasebetile 
Galatasaray'da bir sergi 

açacak 

7 

Mekteplerde ders saatleri 
altıdan beşe indirildi 
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ı Bence: • 

Sanayileşme 
davamız ve 
dinamizm mistis!i 

3 
Yeni üç fabrikamızdan birinin açılış vt 

diğer ikisinin temel atma şenliği aynı ha.fi 
ta içinde yapıldı. llk be~ senelik san:ı.yi , 
leşme planımız büyük ümitler veren bq 

Maarif Vekaleti mekteplerde ders sa - süratle tahakkuk etme yolundadır. Mernı 
atletinin altıdan be§e indirilmesine karar lekette yeni bir fabrika temelinin atılma • 
vermiş ve bu karanın mekteplere bildirmiı· sı, kısa bir müddet sonra yeni bir yaban. 
tir. Ancak beher ders saatı 50 dakiykadan cı malına daha sınırlarımızın kapanncağıru 
60 dakiykaya çıkanlmııtır. Bu yeni kara - bize haber verdiği için milli bir ıcvinç vı 
ra göre öğleden evel 3 saat öğleden sonr:l gurur kaynağı oluyor. 
2 saat ders verilecektir. Musiki, jimnastik Çoy yal<rn bir mazide bu nynı toprak· 
ve resim dersleri haftada birer sanla indi • lar üstünde yaştyan cetlerimizin hergün 
rilmi§; fizik, kimya dersleri ise laborahı • yeni bir sarsıntı, hergün yeni bir yıkıhı 
varla beraber haftada dört saatten 3 saate ve hergün yeni bir kayıp haberiyle devam
lenzil olunmuştur. Bu suretle talebeler haf lı bir sıkıntı ve endişe havası içinde geç .. 
tada 28 saat ders göreceklerdir. miş hayatlarını gözlerimizin önüne getir -

Muğla'da zeytin 
mahsulü 

mek, içte ve drşta hergün yeni bir miJli 
zaferin başarılmasına §ahit olduiumuz bu 
mesut günlerin kıymet ve ehemmiyetini 
b:kdir etmek için bize kafi gelir. 

Müstebit imparatorluğun, kara taauup· 

Muğla, 15 (A.A.) _ Bu sene vilayet la elele vererek, toprakları üstünde asır • 
dahilinde Ze)1in mahsulü ortadır. Yapılan larca bir meskenet ve tevekkül mistiği ya
tetkiyklere göre en kesif zeytin mmtakası §atmış olduktan bu memleket ilk defa ola
Milas'tır. Sonra ırrasiyle Bodrum, Köyce_ rak bir hareket, dinamizm havatı içinde 
ijz, Marmaris ve Fethiye kazaları geliyor. yaşam.,nın manasını anlıyor ve tadına va. 
Bazı vilayetlerde olduğu gibi Yilayetimizde nyor. 
de zeytincilik teşkilatı yapıldı. Bu teıkilat Asırlarca, harap vadilerinde, çıplak boz, 
sırf zeytinciliğin inkipfiyle uğraşacaktır. lurlannda ve bataklık ovalarında kağnı gf\ 

O ·· - d ı · d d z· t Veka"let'ınce tek cırtısı ve çıngırak sesinden baıka hayal numuz e te evre e ıraa • . . • • 
l•f d'l k b' k 1 t• le de buda ıfadesı taşımamış olan topraklar Jımdı çe-
l e ı nce ır anun a zey m r • . 1 .• •. el k l"k 1 k ·r 

h k b " l kt T \ "l"t hk ray ar ustun e ayan çe ı o omob • ma ve a nn mec on o aca ır. eş u a ı . v • •• .. 

't · • "l" t' · d h ·· • t · lerin kcskın çıglıkları, fabrıka duduklerl 
ı mam ıçın vı aye ımıze a a uç :zıraa çı ve-

1 
. li h k 

1 
• 

1 rile<:ektir. ve sporcu genç enn neşe ay ırış any o 
bir lmnıldama, uyanma ve kaU,mma dev • 
resine girmiştir. 

lı rmısız nıchuslariyle ma onlarm-
Eğer bayatlama korkusu olmasaydı nt.... 

(lan miirckkep hir heyet re:dc ise memleketin yediği ekmeği bile 
f ·tanbul'a gt·liyor. Avrupa fırınlarında imal ettirecek olan 

lstruıbul, 16 (Telefon) - Fransız me imparatorluk kafasının miskin telakkileri
Lu::lariyle masonlarmdan mürekkep bir ni ayaklarımız altında çiğnemek ve reji • 
grup 30 ağustosta lstanhul'a gelecek ve min önümüze açbğr yeni refah ve saadet. 
Türl<iye me~riki azamma misafir olacak devresinin sevinç ve heyccenını bütün mil.' 
lard r. l"te yaymak için münevveılere ve yazıcı .. 
Transit hah kaçakçılığı tahkikatı. tara büyük bir vaziyfe düıtüğünü unut • 

İstanbul, 16 (Telefon) - Transit hah mıyabm. 
kaçakç-h~ı etrafında tahkiykata devam edi- Her yıkılanm yerine bir yeniıini iıııa 
liyor. Hadis"de 6 kifinin alakası olduiu etmek mecburiyeti vardır. Yılulan dini v• 
söyleniyor. Bunlar içinde banka direktörlü- vuııtai ahlakın yerine milli ve laik ahlruu.' 
ı!ü vapmıf ecnebi tf'baasrndan bir tacirin yıkılan uyu§ukluk ve tevekkül mistiği ye-' 
d" alakası olduğu bildirilmektedir rine hareket ve dinamizm miıtiiini en yüW 

sek dağların üstünde göçebe bir ömür ı\i • 
Yeni fnuhk malıt'ıulii ren en mütevazı yörüğe kadar bütün hal • 

ihraca başlandı. kın §uuruna ve §uuraltısı'na geçirmeli 
Trabzon, 16 {A.A.) - Yeni fındık rribi büyük ve geni§ bir vaziyfe karşmn • 

1 
mahsulünün ihracına bnı;in merasimle baş· dayız. Kütlelerin ruhunda yaratıcı heye •

1 

•anmıştır. Vapur dü"ükleri ve büyük teu - can ancak tmurhı bir propaganda ile ora .. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Türkiye lf 
bankası bu l\ym 26 smda onuncu yıldönümü 
nü idrak edttektir. Banka dün bo ınün-.se 
betle on senelik f .. ,livPt ve inkisafmı hafüa 
"Östermelc makıadile Galatasaray binasında 
bir serl{İ açac~ktır. Bıı sergi lı 8:'.\!lk•umr 
alakadar bulunduğu müesseseleri ihtiva ede 
cr~:l'.r. 

Ürat uasmd!\ Karııtdeniz vapnnın' 500 Y" yerle~ lecclı. bir dinamizm mistici , ... 
"ıtval ic fındık vüHenmi~tir. Kabuklu fın- , yeııinde elde edilebilir. B•J yaratıcı heye • 
dık 17 iç fındık 35 kuru,tur. cana ise, giriştiğimiz milli davayı en kısa 

--~·-1'!!-.~--·~--...... ~ .................. .....,""""' __ _.,.......,,,..... ...... ...,.,_,,,_,,......, __ tıır ;ramanda zafere götünuek için her ey· 
<len fazla muhtacız. 

Ankara e_snaf cemiyetinin tertip ettigv i sünnet düg"' ünü Sovyet Rusyn'da anlayışla bir propa .. 
canda ile halka telkin edilen bu harC'k('t 

Ankara esnaf ccmıyetleri tarafından Şehrin bütün esnafı bu içtimai yardı • 
tertip edilen sünnet düğünü dün yapıl. ma alaka göstermiş ve mümkün olan yar 
mış ve gece de eğlenceler devam etmiştir. dınu yapmışlardır. Muhtelif ticarethane • 

bahçesinde muhtelif eğlenceler tertip edil 
miş ve bu meyanda ıeybek oyunları, is • 
krim. gUreş ve boks müsabakalan yapıl • 

mistiğini nnasıl pekçok fedakarlıklara kat• 
lnnan hnlkı, bir seferberlik ha,.·aaı içinde, 
neşe ve ümitle daima ileriye doğru atrl • 

Şehir bahçesinde yapılan düğünde yüz lerdcn tedarik edilen eşyalarla rocuklara mı>'tır. 
s :;ı; maya ,..e bütün kuvvetleriyle çnlısnınya 

kadar e:maf ve kimsesiz halk çocuğu sün- hediyeler verilmiş ve yavrular sevindiril - Resimlerimiz bu hayır i .. ine ön ayak o- · · · 
s sevkettiğini görüyor ve ı§ılıyoruz 

net edilmiş ve bu ameliyata vilayet sıhhat mi .. tir. lan esnaf cemı"yetlerı· heyetini ve sünnet • ;1" ı h lk ·ıı· kalk d :r n unevvcr er, a a mı ı ıoma :\• 
ıi~ür1üğü nezaret etmiştir. Düğün münasebetiyle de gece şehir edilen çocuklan göstermektedir. vasını benimsettinnek ve sevdirmek 'bn!kı 

Şehir suyu dağıtılışında değişiklik vardır 
Belediye Riyasetinden: 

Şehre gelen su mikdan sıcaklar dolayısiyle azaldığından şehrin muhtelif mmtakalarına bugünden iti
baren aşağıda gösterilen saatlerde su verilecektir: 

Yenişehir şebekesi: Saat beşten21 e kadar 16 saat su alacaktır. 

ı,ütün heyecan 'e enerjisi ayakta olnn bu 
davanın tahakkuku yolunda çalışmaya 

koştumıak içi:ı üstlerine düşen vnziyfe)·I 
'ıakkiyle başaramıyorlarsa bu daha ziya• 
de içlerinden büyük bir kısmının hala im
oaralorluk devrinin uyuşuf ... luk mistiğin • 
rfr n kurtulamamı olduğuna en büyük de.
ilidir. 

Memleketi m ddeten in§a ederken mA4 

nevi inşaya da ehemmiyet verelim. Bu işte 
en büyiilc rolü oynıyncak matbuat, nesl'İ • 
vat ve henüz davaya malcdilmemiş olan 
temaşa snnatiyle radyoduı·. 

YAŞAR NABi 

-----·· -----
Siimcr Bank liirliirii ve maiyeti 

tetkikat için Avı·upa'yu gittil(•r. 

lstanbul, 16 (Telefon) - l'w1enıuca 
sanayi: bııkkında tetkiykatta bulunmak üıeJ 
re Snmer Bank umum müdürü Nurullall! 
Esat Beyin riyasetinde bulunan Lir beyet 
dün Avrupa'ya gitmiıtir. Heyet ltalya Al 
manya' da tctkivkatta bulunduktan .;nr~ 
Moskova'va ~decektir. 

szıa 

DIŞ HEKl;)tf 
Cavit Kurtoğlu Eskişehir şebekesi: "Cebeciden Samanpazanna kadar olan kısım,, saat 7 den 17 ye kadar 10 saat su 

lstanbul ve Paria diJÇi ll'!ekteplerinden 
olan kısım .. saat 7 den mezun. 

alacaktır. 
Eskişehir şebekesi: "Samanpazarmdan Hakimiyeti Milliye meydanına kadar 

12 ye kadar 5 saat su alacaktır • Çankaya ca4deai No. 9 telefon: 3772 
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1. Mevzuat. 
A. KONTENJAN, TAKAS. 

ISVlÇRE: Federasyon heyetinin 13 
temmuz 1934 tanh ve 35 numaralı kararı 
ilzcrinc aşagıdakı mallara ait ithal mı.isa
~u· •leri l ağustos 1934 den hib<ıren bun
dan sonra evelcc olduğu gibi !ktisat Ve
kaleti lthaHit servisi tarafından değil, fa
kat İsviçre hubulıat ve yem otları koope
ratif şirkı-ti tarafından verilecektir: 

Tarife numarası 
45. a Tohumluk patates 
72-75 Yemek yağlan 
96 Oleo Margarin; yemek iç yağlan 
97. a Margarin sun'i yağ ve tereya-

ğı na kaim olan diğer yağlar 
97. b Hindistan cc .. ·izi yağı 

B. DÖViZ TAHDJTLERl 

iSPANYA: 

Barselon Konsolosumuzun bi'dirdi -
ğine göre lspanya'dan döviz ihracı için 
nizamnamesine tevfikan yapılması lazım 

gelen muameleler şunlardır: 

1. - İthal edilen mal bedelini tediye 
etmek için döviz ihracına müsaade ( 4 Ün· 
en maddede işaret edilen formüller muci
bince) ancak lspanya Bankasının tediye 
dair,.si:ıden talep edilebilir. 

2. - İthal edilecek mat her ne olur • 
1a olsun ilk yapılacak muamele Madrit'te 
Ticar t ve Sanayi Nezaretindeki ithalat 
ıicillinden ithalat müsaadenamesi veya ve
sikası talebinde bulunmaktadır. Bu talep 
muamelesi mallan gümrükten çıkarma iş
leriyle meşgul olan gUmrük acenteleri va
sıtasiyle yapılır. 

3. - İkinci maddede mevzubahs olan 
salahiyetttır makam tarafmdan usulüne 
tevfikan verilecek olan müsaadcname ve· 
ya vesika üzerine gümrük idaresi muame
Jrye tevessül eder. 

4. - İthal edilen mal bedelini tesviye 
için satın alınması lizım gelen ecnebi dö
vizinin iştira müsaadesi ithalatçı tarafın
dan imza edilen formüller üzerine bir ban-
ka vasıtasiyle talep edilir. 

5. - Banka müsaade talebini ihtiva 
eden formülleri İspanya Bankasının bulun 
duğu mahaldeki şubesine bu da Madrit' -
teki merkezine tevdi eder Bu müsaade ta
•epnamesi İspanya Bankası merke;:i:'dcki 
para iştira merkezi dairesine gelince bir 
sıra numarası alır. Müsaade taltbine umu
miyetle iki gün zarfında cevap verilir. 

6. - Malın vürudundan cvel döviz iş
tir st icin S?Ümrük dairesinin bir şifahi tak 
rire tevfikan zimmet ilmühaberi 1.•ermcsi 
Uizımgelir. 

il. Anlaşmalar. 
TÜRK - JAPON ANLAŞMASI. 

Geçen hafta esasları yazılan türk • ja
pon ticaret anlaşması Vekiller Heyetince 
tasdik edilmiştir. 1ytilaf bu suretle imza 
tarihi olan 26 temmuz tarihinden meriye
t~ girmiştir. 

111. Gümrük 
tarif el eri. 

ALMANYA'da 

gümrük tadilatı: (6 temmuz 1934 ten iti

baren muteberdir) 

Birinci madde - Gümrük tarifesi ber

veçhu:ir tadil olunmuştur: 

ı. Yemeklik fasulya, nohut, mercimeğe 

ait 11 numaralı fıkranın nihayetindeki ha

miş nu. l ile tefrik olunur ve bundan son

ra da 2 numaralı hamış gelir: 

Hamiş 2 - İthalat alman Ziraat Vcka

lf•tinin tayin edeceği bir ofoı vasıtasiyle 

yapıldığı takdirde yemeklik nohut ve ayık 

lımmış bezelyenin kentali (kental metrik) 

başına 8 marktan fazla olan gilmrük resim 

teri kental başına 8 marka tenzil olunmuş-

tur. 

2. Hayvanlara verilecek baklaya ait 12 

,umarab fıkradaki hami§ 1 numara ile tef-

tik o1unur ve lıunu 2 numaralı h:ımiş ta • 

kip eder: 

Hamiş 2 - İthalat Alman Ziraat Ve -

kiletinin tayin edeceği bir ofis vasıtasiy

ıc yapıldığı takdirde kental metrik başına 

10 mark olan ithal resmi 5 marka indiri-

lir. 

3. Taze yemlere ait 27 numarah fıkr.ı-

ya atideki 3 numaralı hamiş ila•e olun • 
'Tiahdır: 

Hamiş 3 - Taze yemler, ot, saman, 

kaba ve ince kepek, doğranmış saman, da
ha başkaca zikrolunmıyan· kuru yonca ve 

kuru yemler 6 temmuz 1934 ile 31 mart 
1935 arasına ithal olunduğu takdirde bun-

ların müstakil vergileri (droit autonome) 
tan kental başına 0.20 mal".ka tenzil olu· 
~ur. 

4. 212 fıkranın pektine ait birinci ben

c?ınde ithalat resmi kental başına 600 

:narktan 1800 marka iblağ olunmuş ol

'1uğundan işbu fıkraya zirdekl haşiye ila-

ve olunacaktır: 

Haşiye - İnsanın iaşesine yaramıya

~ı.ık bir halde resmi bir makam tarafından 

•enatüre edilmiş sanayide kullanılacak ve-

ya istimali kontrol o!unabilen pektin re

sirr.:len muaftır. Mevaddı gıdaiye istihsali 

ı~b haşiyenin mahiyeti mucibince sınai 

rstihsal addolunam.az. 

İspanya'da 28 mayıs 1930 tarihinden iti
l:.ttn d<Sviz tahdidatı hakkında 29 iradei bi 
lnnl1iye çıkını tır. Bunlardan, tabi olduk
ları ahkfim yukarda iyzah edilmiş olan 
emtia bedellerinden mada diğer hususat 
için 1spaııya'dan barice çıkarılacak döviz. 

AMERiKA - İhracat rnaJ'vımızın ta-
oldukları resimler berveçhlatidir: 

( D Z =- 1 kental, lb. libre) 

Tütün lb. 36- 50 cts. 
Yumurta dz. 10 ... ., 
İncir lb. 5 

lcr hakkındaki hükümler aşağıda hulasa 
0rlilmiştir: 

16 mayıs 1931 tarihli iradei krraliye mu· 
citince İspanya'dan çıkan yolcular bera
berlerinde ( 300) pczetadan fazla para ile 
tspanya'dan çıkmış olanlar ise aradan üç 

gecmeclikçe tekrar edecekleri yolculuk
larda 300 pezeta'dan ziyade ihraç edemi • 
ycccklerdir. 

25 mayıs 1931 tarihli kararnameye gö· 
e de para iştira mPrkezinin müsaadesi ol
madıkça İspanya'da ikamet eden ve hesabı 
carisi olan bir kimsenin İspanya'da çalışan 
bir banka ilzcrine verdiği çek muhteviya· 
tı tediye edilmiyecek ve hariçte muamele 
gCSremiyecelrtir. 

!S haziran 1931 tarihli kararname ise 
ecnebi vapurlan ile limanlara gelen sey
yahlann 'Patalannı tebdil edebilmelerine 
müsaade etmektedir. 

27 haziran 1933 tarihli kararname ile 
p ra iştira merkezi Barselon Ofisi ih • 
clas edilmiştir. 

5 Kanunusani 1933 tarihli kararname 
ise lspanya'ya ithal edilecek maltann te
diyesi için "para iştira merkezinden,, ec· 
nt-bi döviz talebinde bulunmağa mütedair 
tcılimatnameyi ihtiva etmektedir. 

,, hazırlanmı~ veya 

muhafaza olunmuş... % 40 ad, vaıorem 

Kuru üzüm Jb. 2-2 1/2 cts.. 
Kabuklu badem lb. 5 1/2 ,, 
Kabuksuz ,, lb. 16 1/2 ,, 
Ceviz (kabuklu) Jb. 5 ,, 

., (kabuksuz) 
Fındık )b. 2 1/2 ,, 
Fındık (Kabuksuz) lb. 5,, 
Yağlı tohumlar: 
Keten tohumu bushel (56 lb.) 65 cts 
Gelincik 

" A . ~· yçıçegı ., 
Kayısı ve şeftali 

çekirdeği 

Pamuk Ç"kirdeği 

100 lb. 32 " 

Jb. 2 " 

lb. 
Jb. 

3 .. 

1/3 " 
Şarap (% 20 den aşağı 
alkolü muhtevi) Gallon J.25 dolar 
Bilcümle brandiler, 
rakılar; likörler. ,, 5.0 dolar 
Tiftik lb. 35 ct.a. 
Şark hahları ayak murabbarndan as-

gari 50 cts. (ad. valorem % 45 ten aşağı 
olmamak şartiyle) 

Zımpara, Krom, Antimuvan cevherleri, 
han veya tudanmıı koyun postu ve bar
sa klar 2Umrük resminden muaftır. 

l iV Dı ~ ı cek~ ve ~un~. bi~en gümriik resimleri ~s - \ lspanya'da rekol te beheri 58 kiloluk 
• ~ ga rı tarıfe uzerınden nlınacaktır. (A lıs • 600 000 çuval tahmin olunmuştur. 

P.. } tesindeki mcvat bizim Fransa'ya alelitlak ltalya'da rekoltenin beheri 50 kilo ol• azar arımız. ıhraç etmediğimiz emtiadır.) Buna mukrı· mak üzere 400 000 çuval olacağı bildiril• 
Drş pazarlarrmız hakkında eıra/Jı ve rer- bil, "B" listesinde muharrer mevat hariç mektedir. 
kibi tetkikler ilerde Türkolis'in nyltk bül olmak üzere Türkiye'ye ithal edilecek fran STOK 
teninde n~redilecektir. Bu sütunda, şim _ sız emtiası da asgari gümrük tarifesinden Memlekette geçen sene mahsulünden 
dilik, dış pazarlarımızın ihrocaumızı ala- istifade edecektir. ("B'' listesinde bulunan kalma 5.000 çuval kadar mat halen hemen 
kadar edecek belli başlı ticari ve mali maddeler Fransa'nrn bize ihraç etmediği tamamen satılmış gibidir. 
mevzuatı hulfıs3 olarak verilecektir. Faz- mevattır.) ltalya'da stok kalmadığı bildirilmekte-

/a tafsilat için Türkofis'e müracaat Tenzilat ve tarife konsoJidasyonlan C dir. 
olunmalıdır. ve D listelerinde muharrerdir. Akitlerden lspanya'da geçen seneden müdevver 

FRANSA: 
Kontenjan vaziyeti: Fransada bugün 

hemen bütün ithalat kontenjana tabidir. 
Belli başlı ihracat mallarımızdan, Fransa 
ı1e mevcut Modüs mucibince kontenjana 
~fibi olan maddeler ve Türkiye hissesine 
:ıyrılan kontenjan mikdarlan şunlardır: 

her biri on beş gün evel haber vererek bu 300 bin çuval fındıktan mühim bir ktsmı• 
listelerdeki tarife rejimini tadı1 edebilir. nnı henüz elden çıkanlamadığı anlqılmalt 

Clearing anlaşmasına göre tarafeyn ih- tadır. 

Yumurta Fransa U. ithalatının% 8,3 ü. 
Bu nisbete nazaran 1914 
senesi ilk 3 ayı için bize 
tahsis edilt>u kontenjan 
111ikdar1 239 kemal, ikinci 
3 aylik kontenjan mikdarı 
.510 kental ve üçüncü 3 ay
lık hissemiz 250 'kental ola 
rak veri/mi~tir. 

rac:ıtı takasa tabidir. 
Takas, Türkiye'de Ciimhudyet Mer -

kez Bankası, Fransa'da Patis Takas Ofisi 
" Office de Compensation de Faris,, ta -
rafından yapılacaktır. 

Türkiye Cilmhuriyeti Merke2' Bankası 

ve Faris Takas Ofisi nezdinde mevcut 
-nüşterek hesaplarm zimmet ve matlubatı
T'a yapılacak tevdiat Fransız frangı esası 
·izerinden ifa edilecektir. 

Fransa·<laki Turk emtiası ithalatçılan 

arafmdan Paris Takas Ofisine tevdi cdil
"Tliıt olan mebaligin % 30 u kendiliğinden 
Fransız Bankasındaki Jl'ransı7. frangı hu
rnsi hesabınJ;ı Türkiye Cümhuriyet Mer -
"<ez Bankasının emrine amade bulunduru-

İÇ PİYASA VAZİYETİ 

Temmuz zarfında Gireson borsasında 

hazır mal iiatlan her zaman bu mevsimde 
olduğu gibi oldukça mahsus bir tenezzül 
temayülü göstermiştir. Bu da daha .ziyade 
yeni mahsule intizar olunmasından ve bil· 
h~ssa Almanya piyasasının durgun bulun• 
masındandır. Aynı zamanda Londra piya• 
sasının da yeni mahsul senesi baıtangıcı 
olmak itibariyle müteenni davranmakta ol 
ması muameleleri azaltmıştır. Du ıebeplo 
tombol iç fındıkların fiat vasatisi ikinci haf 
ta 34.71, fiçüneü hafta 34.32, öördüncO 
hafta 33.93 olmak üzere mahsus bir tenes 
zül arzetmiş ve kabuklu tombul ve sivr1 

Kepek Fransa U. ithalatının % 14 dü. 
1934 senesi ilk 3 ayı için 
bizl' tahsis edilen konten -
jan mikdarı 1400, ikinci J 
ay için 1400 kcntaldir. 
üçüncü ı ay içln kepek 

tacaktır. cinslerinde ise bu tenezzül tcmayülil daha 

Harici ticareti: Fransa'nın 1933 ve 1934 ziyade kendisini göstermiştir. 

cıenelcri ilk 6 ayı zarfındaki harici ticareti 
<:in mukayesdi vaziyeti aşağıda gösteril -

Kabuklu tombul ve sivri fiat1annnı 

üç haftalık vasatileri berveçhi atidir: 
2. Hafta 3. Hafta 4. Rafta 

Arpa 
kontenjanr verilmemiştir. 

6 avda 14,000 kental 
Tanenli hülasalar 

miştir 
1934 1933 Kabuklu J5.2l 14.04 13.4.5 

(palmut hülasası 
ıfahil) 

1 thııla• ilk 6 ay ilk 6 ay Sivri 12.87 12.28 ll.10 

" 550 (Milyon frank) Giresun'da yeni mahsul üzerine alivre .. 
Deriler (Keçi Mevaddı gıdaiye 

Sanavie Uiz.ım olan 
maddeler 

3.833 5.176 satrılar yeni mahsulün piyasaya arzı tafi. 

v~ oğlak) ,. ., 138 ., 
Mısır ,, ,. 50 000 ., 

Kereste. u ,. 1.000 ton 

Gerek yukarki maddeler ve gerek kuru 
srbze, koyun ve kuzu derisi, mısır ve ar -
'>adan maada hububat, zeytinyağı vesaire 
·çin il çaylık kontenjan listeleri tanzim ve 
'ıükfimetimize tebliğ edilmektedir. Alıi -
kadarlar Ticaret odalarına ve Türkofise 
niiracaatla istedikleri ma16ınatı atbilirler. 

Döviz tahdidab: Fransa'da döviz ih -

MamfıJ e~ya 

ihracat 
Mevaddı gıdaiye 

<:\anavic lazım olan 
.,,ad deler 
1\famül eşya 

"ı MANYA: 

6 '131 
2.350 

J.202 

2..584 

5.015 

PALAMUT VE HULASASI 

7.2'19 

2.684 

1.146 

2.236 
5.585 

~"cı memnuniyeti yoktur. Hamburg fahri konsolosumuzun 8 
Mali resimler: lfalen Fransada ithalat "\ğustos tarihli ve acele işaretli raporun

r. .tiası gümrük resminden başka 4 türlü dan: 
resme tabidir. Debağat maddeleri mukabilinde clca-

a) 28.12.1934 tarihli kararn.1me ile it- ringle tediye imkanlarından dolayı bu 
balat lisanı "licence d'importation" nami- maddeler Ü?.erinde geçen ay jç:inde hara
le bir resim ihdas edilmiştir. Bu resim ev- rttli muameleler olmuştur. 
veıa kuru sebze ve kuru meyva ithalatçı· Bunun n eticesinde piyasaya a?. miktar
larından alınmakta iken son zamanlarda rla mal arzedilmiş olmasına rağmen fiatJar 
yağlı maddeler ve konserveler ithalatçıla- sash bir değişiklik kaydetmemiştir. 
n ıdan da alınmaya başlanmıştır. Kuru Filhakika bu suretle artan talepler va
srbzelerden alına"n ithalat tisans1 gayri saf- ourdan ilk indirilecek malJara ait olduğu 
· ! kental başına 30 ite 70 frank arnsmda- halde, vazedilen clearing usulünün inkişa· 
•lır. (Bakla 30-50; nohut 40: fasulya 35- fına intizar edildiğinden, teşrinievelde yc
'>0 ~ mercimek 40-60: bezelye 35-55: sair ni mahsulden yapılacak scvkiyata istinat 
~:bzeler 35·50; kuruş sebze unları 10). eden teklifler pek mahdut miktarda ahcı 
Zeytin çekirdeği vesair yağlı çekirdeklerin bulmaktadır. 
küspelerinden alınan lisans resmi, çekir. Halen piyasada aşağıdaki fiatlar üze-
-leklerde bulunan yağ miktanna göre, gay· rinde satış yapılmaktadır: 
ri saij kental başına 5 ile 30 frank arasın- TRİLLO ... % 42 derhal teslim ffrs. 
'.fadır. Konserve, sardalya vesair balıklar- 590.- teşr. ev. itiba. ffr 660 
'fan alman lisans 30 He 50 frank arasında- Valonea -· % 20 Trlllo .• Hrs. 
dır. 540.- teşr. ev. itiba. ffrs. 530 

b) 31.3.1932 tarihli kanunla gayri ma- Valonea natiirel % 15 Trillo ... ffrs. 
mii1, nim mamfıl ,.e mamfıl mevadın itha. 480.- tC§r. ev. itiba. ffrs. 470 
at resmi% 2 .. % 4 ve % 6 ya çıkanlmış- Valonea ingiliz % 10 Trillo ·- ffrs. 
tır. 440.- t~r. ev. itiba. ffrs. •3" 

c) Parası düşük olan memleketlerin 
'llallanna tatbik edilmek üzere "surtaxe 
compensatrice de l'ecart des changes,, na
"lıile kambiyo farkını telafiye mahsus bir 
munzam resim ihdas edilmiştir. (Bu resim 
Türkiye ithalatından alınmaz). 

d) 28.12.1933 tarihli kanun ile antre -
po taksi eskisinin S misline çıkanlmıştrr. 

Gümrük tarifesi: Tarife tadilatı türk 
ofisince takip edilerek günü gününe tica -
ret odalanna bildirilmektedir. 

Türkiye ile ahdi vaziyeti: 27 temmuz 
1933 de bir anlaşma aktedilmiştir. Meriyet 
müddeti 13 Ağustostan itibaren 6 aydır. 
Bir ay evet ihbar edilmek şartile tarafcyn
ce her an feshedilebilir. Meriyet müddeti -
nin sonunda, ihbar edilmemişse. kendili • 
ğinden devam eder. 

YON: 
Rcichsmakla satışı kararJaşunlmış o

lan koyun yünü geçen ay içinde piyasada 
hiç muamele görmemnştir. Cihan piyasa
sında her cins yünlerin fiatı 934 mayısında 
ki Hatlardan % 20 ila % 30 aşağıdır. 

V. ihraç 
maddelerimiz 

Fındık. 
REKOLTE 

hi olan 4 ağustostan epice nel baf1aıml 
ve geçen aene bütün mevsim zarfmda ~ 
pılan alivre satışlara nisbetle ıimdidcn iiç
te bir nisbctinde &atıf yapılmıştır. Fiatlal' 
geçen sene 100 kilo i~n 540-700 frank 
raddesinde idi. 

Temmuzda ve ağustos iptida1annda IA 
tışlar mevEim dolayısiyle umumiyetld 
durgundu. Ağustosun ilk haf tasında Gi .. 
resun borsasında aşağıdaki fiatlu kayde
dilmiştir; 

Cinsi 
Tombul iç 

En çok 
33.54 

Sivri iç 
Kabuklu tombul 
Sivri tombul 

33.54 
12.57 
11.70 

En az Orta 
29.64 32,16 

31.76 32.5d 
12.87 J2.87 
11.70 ll.70 

Geçen senenin aynı haftası zarfında 

piyas:ıda muamele olmamıştı. Ordu'd• 
nf ustosun ilk ha ftası fiatlı:ırı şu idi: 
Cinsi En çok En az Orta 
Tombul iç 31.50 31.- JJ.25 
Kabuklu tombul 14.- 12 50 J3.25 
Sivri tombul 12.SO 12.- 12.25 

Geçen senenin aynı haftası içinde Or• 
du piyasası fiatlarr ise şöyle idi: 
Tombul iç 43.68 39.-
Kaouklu tombul 21.84 17.16 

41.34 
18.tO 

Trabzon'da yeni mahsul ağuııtosun ilk 
haftasında şu fiatlarla muamele görmiiş • 
tür: 

Kuru 18 kuruş 

Yaş 12-13 kuru~ 

TelPrafla alınan m:ıtlım.,ta Pn•e ağu9" 
tosun ikinci haftasında Ordt1'da yeni 
mahsul kabuklu fındık kilosu vasari ol.,. 
rak 15. 25 kuruş, sivri 13, 18 lı:uruş, ic ft1'1 
dık 34. 74 kuruş üzerinden muamele gör• 
müştür. 

DIŞ PİYASA VAZİYETl 

Hamburg piyasasında mUhtclif nevi fç
fındıkların temmuz ayı zarfındaki fiat tc
mayülleri aşağıdaki cetvelde toplanmıştır· 

(F"ıatlar 100 kilo için mark olarak) 
1 hafta 2 hafta 3 hafta 4 hafta 

tspanya 93.50 95.- 90.- 92.
Levant 95.- 93.- 88.- 85.
Gircsun 96..- 93.- 88.- 86.-

Hambur_g; 10 ağu!'.tos iç fındık fiatla' 
rı. Yeni tartı ile satış (gümrük ve taka' 
resmi l 00 kilosuna 3.95 mark hariç) ol· 
mak üzere 1933 rekoltesi Giresun baııJ 
'nal 80, A'kdeniz hazır mal 74: gemide tef 

liın, Akdeniz malı cif 79, Giresun malı dt 
80. Roma içfmdık (el ile toplanmış) t05 

franktır. 

19:4 mahsulü cyliıl . teşrinieve1 test~· 
mi Akd .. -:z mah cif 81, Giresun malt c1f 

82 marktır. 

29 ağustos ı 929 tarihli ticaret muka -
vclcs;i esaslan ipka edilmiş. yalnız bazı hü
kiimler tadil edilmiştir. 

A listesinde muhrarer mahsulat müs • 
tesna olmak üzere türk emtiası Fransa'ya 
ithal olundukta en ı:iyade müsaadeye maz
har miıtet muameltsindtn istif adc ede • 

Memleket rekoltesinin bu sene geçen 
seneye nisbetle % 25-30 nisbctindc az ola
cağı tahmin ccli1mektedir. Son dört sene
lik fındık rekoltesi aşağıdaki miktarlarda 
tesbit editm!şti: 

1930 47.726 
1931 
1932 
1933 

23.398 
49.100 
44.838 

" .. .. 
ton 

(Fnıcht,."':ı.,del) 
Viyana: Eski mahsul fındık H fiatlat' 

aynı seviyeyi muhafaza etmektedir. Ağıl~ 
lto9 sevkiyatı yeni mahsul ncv'e ı:·.ire c 



Triyeate teslimi 400.520 liret araunda t$• ket ec1ildiil balde fhndmk baDea IMs t. llikdıace lrad tabmin isin daha bUu bek- yeatbıo, Sanmarko, Pulya, Mnajerl Ma • 
Jif edilmektedir. rafta bir canlıbk batlamlftJf. Piyasaya u itmek iycap edecektir. ritim, Faberlayin, Romanya, Yunan MilU 

Triyeate: Giream fmdıldan ha.zır mal· miktarda maJ gelmekte olduğundan talep- incir himaye ofisi, bilhassa mUıtahıil- Bayron kumpanyası, Bulgar npur kum -
lan bitmiştir. F'iatlarda değifildik yok- ler niabeten müsait bir dereceyi bulmuf- lerin rMnfaatlerini korumak gayesini ta. panyaıı vapurlan hem yolcu, hem eva 
tar. Yeni mahıul Giresun fındıklarmm • tur. Bu suretle brakterise edilebilen vazi· kip etmekte olduğundan her sene olduiu nakliyatmı temin ederler. 

VDLDegifik 
haberi 

Frama'ya •önderlleeek. iuıtoa ıevkiyatı 510, eyU:U 1evkiyatı 480, yetin pek yakr · değiıeceli btklenemea. gibi bu acne de müstahsilden alınacak in· Muntaam tekilde ıırf filcpçilik yapan· •• Pt • 

tegrinievel. tcırinisani ve lrbungevel sev· Herhalde piyasada hilrim olan bu emniyet ~ırin fiatlarını geçen gUn teıbit ctmiıtir. lar: Amerikan Ekıport Layn, Sovyet va • DUm•neUk eşya. 
kiyatı iae C. i. f Triyeıte teslimi 470 fran- 11~ istikrar bir müddet daha devam edecek Tcsbit edilen fiatlar ıunlardır: purlan, Norveç, tıveç. Doyçe Levant Lin· F ...... Tlcant Nezaretinin 29 ..... 
m franpıa teklif edilmekte ve alıcı bul- tir. 1 - Aınerika'nm istediği ekstra ekstra ye. Danimarka. Polonez, Kunarlayn. Ce • nada ittihaa ettlii Wr--. ... lllııi 
maktadır. A 1 manya : Piyasasında yerli malla· incirlerin okkası 10 drahmi nevca, Ellerman Layn. Ruvayal Nerlan - tmjana dW efP •ian&ı ılll'i - lllilsmr..ı 

(0......echt.che Lebenımittel n ile ecnebt yumurta fiatlannda tereffu 2 - Ekstralar için 8 drahmi dez, Japon vapurlan. tgna.zyo, Meaina ve ohana ohaa. koat.ajaa ,,....._ •iıilıil 
Zeituq) vardır. Yerli mallarm u gelmesi ve dış 3 - Dizi halindeki kompanf vapurlarıdır. itUI miaaatlesi ............. Fm • 

memleketlerden ithalatın mUtereddit bir incirler 6.70 ,, Gayri muntuam olanlar ve it oldukçaa edilebiJecclltir. ADCÜ .. aiat •••• 

Yumurta. ,elrilde ,apılnwvndan dolayı pek yalanda 4 - Bun1ann ildnd nevi 6 " 'DuhteHf limanlanmı.ıla ecnebi limanlan aim ......._ sinWlmsl..i lçs. .... 
umumi faaliyetin artma• muhtemeldir. .5 - Ancak aauyide uasmda bazı tUrk filepleriyle muhtelif daldan ____...., ı.-. F.._• 

lÇ PlY ASA V AZlYETlı Ava •tar 'Ta : Piyasa gec;en hafta- kullanıtabilenler 5 ,. bandmtlar altında difer ıilepler çabpnaJc • ~ teahhit Mi1mit olıılıımlMllM 
Yumurta • uaı ıeçen haftaya kadar lara nanran daha iştahlrdır. Yerli mal ih· Amerika'nm istedli incirler: kurtlar- tadır. (Haate aatl ...._, 

m vsim dola=e durgundu. Bıı çok yu- ~ca kifayet etmedijtinden ecnebi mal- dan iri olmaa· ı i9tilam eylediiiaden ye- Bu kumpanyaların muhtelif Umanlar 
marta sek ispanya ile Almanya ptyaea- •ara talep çoktur. Bilhassa P tue mal- nl yeni talamhaneltt yapılmaktadır. in- uumda yaptıklan lttVialerle muhtelif 
lennda U: udr. 1ar daha y6belr fiatJı.rla muamele c&-· ciılerin it'etilıneai için muntazam hanlar ihncat emtiamıa için tatbik ettikleri nav-

Bu hafta labi1 piyaslarda yumurta ilse ıt>r.ktedir. ~ inşa c~ilmektedir. Şimdiki halde incir lunlan tedricen ba ılltanlarda neıredec:e • 
rine mahdll bir fuJiyet uyanmqsa da da- 1 ns i 1 t • r • : Gerek ,erli ye gerekle köylerde. itl~ktedir. ~iz. şimdilik tmür ile ecnebi limanlar ara
bBden ihraç iskelelerine yumurta gelme· ecnebi mal piyasası çok iyidir. Bilba .. ec· _Amerib'ya ihraç edilmekte olan incir· '11lda sefer yapan kumpanyalardan biri • 
me._... Jlaamafib mubteJif yumurta pi- nebt mallara talep fazladır. P'iatlar 1"a va· \~ kurtlara kat'p aiprtalanmaaı ~ ,in tarifesini aşğıya dercediyoruz. 
,. , ıilllDda flatlar bentk yUbelme te- üyetin yardnniyle yeniden ytibelmiftir. Atina'dalri incir himaye ofisinde bir liror· Done ı.....ı Ku...-nyumm tarife1e. 
marlHl ıa.termemlftir. (Eler B6rse) ta laft~ılı ibdau, ihracatçılar tarafından ri: 

T ra • z 
0 

n : Afuatoaun ilk haftasında B • r ı e 1 on ı 7 aluatoe taribfnde yu- :"ktdıl~lr incirin bthtt okkasmdan af. lanir'dm: Amsterdam-Rotterdam-AD-
fUIDUl'taDID behni k 0 76 en qatı -nutta fiatlan ş8yle idi: .orta pnmi o1arak olrb bqma 1.70 clrah- "Fen-Hamburg ve Bremen 
o,57 ve naat! 0.6S :!; idİ. ı' aiuatosta Adet Pneta :n1 ve ~u "olmek baaebiv1e iade edil~ Ton. 
baflf bir fiat aukutu bydedilmiftir. 'Mea- Tilrlr yumurtalan ıoo 16.20/17.38 :e~.iııc:iran kıymetinin% .50 sinin himaye Mark 
Mlr tarihte 0 50 in tan muamele o!mat- '-'"..-.. 100 H.70/16,80 '>fısa uncbfınea allkadarlara tnvfyeal ve Uztım. lndr H.05 
tar. Gecen ' :u'Df hafwc1a ffatlar Hollanda ıoo 18.95/20.90 "m'lm da artık aandrıa ait balunmnr ta- Tiltln 11.70 

111 
·yibek ~;-·~it O.&? •e .... d 'Rt!lçika 100 19.50120,90 .anur tema.ekte w hatti ba husmta biT Palamat 11.95 

l,ff idi. ' ' en qa Valloıco 100 20.90/ 'canun profest bazır'amtlrtadtr. '\fuhtetif ltububat U.20 
· 'Mahon J 00 23.80/ 

1 
ff ab 14.SO 

Fa t aa ı 720 lik •Ddıkler apatolUD 
4,fttfturdan 100 - &A/ u· .. 

ilk baftnmde - --~- w. - -..&ı 711 -·.. .r;01,vv zum. 
,_.. Villafranka ıoo -90/ VD S •ı 

ft ftlad aog '-·-- üzerinden muamele .... • er4"• er. AMA... ("' Dır--) YUNANISTA-.. 
18rmllttilr. Halbald ceçen .-nia •JDI ıwer uv.c ... ~., .... 
baftamnda f°ıatlr me.takır olmak &aere iHRACAT HAREIC.ETLERlı ~ Wtalsi eeniate Atiaa T•bfts 1934 aeneain'.le açılacak olan beynel-
bildln hafta aarfmda 997 bnıf idi. Bqhca yumurta ihraç piJMalarmusa ..,.....,,.,. telanfla ••dili ..ma..tı P. milel ve mim terli ve penayırJana bul-

S • • • • • ı At-tuean Dk~ ihracatta bulunan memkketlenten W. -.tık. 1 ........ vdli mit...-u ......_ lan: 
J111DUrUUU11 lOO adedi maliyle en yakan. ...-...·m 1934 ilk altı apk amt•1d ibra- IMb ela ~a ..,..,.,.•a: AFCANISTANı 
m aplı ft nad olarak 55-41-52 kanii c.a 164.098.000 1na .. ,medncte 88.260 Yunamstanm ea mOhlm iatlh11J yeri Dbil n&w" emtia ,_.Jll'I 8-16 
lserlnden muamele sk•lftik· ~ ... Untaldir. BulpriMaD ı~m senenin aym olan Gir1t•ten alJDD malGmat. bu seneki ıpatoe. 
• a,m llafta bu flatlar 00.-.. idi. mllddeti arfıacla 164.521.000 leva kıyme- sultaniye relroıteıiniD taha>inen 12.000 ALMANYAı 

o r • aı Ordudan tel«nflll alm.a ım16- tin.te 71.760 kental ihracat yapmııtır. Bu· ton oldup merkedndedir. Peleponudeld Uyıpnc 10DIMıhar terp& 26-30 aıa. 
-ta (lre 71116arta fiat111n ıoo ac1edi 52.5 na nuaran yumurta ihracatında •lrlet iti- malısul de s.ooo toa tahmin edilcfiiiae 1~ tol. 
ballfUir. bariyle % 23 bir teaaytit ohm..,. ratmen re yekGn 17.000 eder. Halbuki &orent 1- BerHn b8yük kolonyal esntiaa ft .... 

Bulprtstaa'ın AhRanya'ya 
derf ithalatı. 

Balıarl.tan'm 1934 senesi Bk 1 
sarfmclalrt illncatmı apptald ••il 
~kil etmektriir: 

Ham koyun derW 
Ham kan cleriıi 
Ram~~ 
RamolJmlrderi.ı 
y., lıJle ., deri 

Sair mallar 

143 ,. 
2 

164 

IX. Arz ve 
talepl• 

Geçe• isafta fındık. UaOm ve laclr 
lcmrlarıllllilla m8nuebet tetle ltllLe1ı: 

yea ... , ....., mleı~erla ••111 
veaml\ıtik. ~k tk•tl • • , .. 
enHdula bir kaçmm d9ba adrW1erl 
llJ8 ,uılmftır: 

Horaııe Battin and Co. Lt& 
Loadra (A C S) A J)epGIWDt 
Wahlqham Houee, PepJll it. 

A.Bmtt ... Co..W. 
ı..tdra (BCS) S. ....... 

t •ta• ı. • h Ymnuıta fiatlarmda ıe. kıJmet itibariyle % 0,26 bir temkue gklJ ılm sendibaı Cilrit lsln zo.ooo •• PeJo. kallye sergili 23-26 eyltl. 
pn hafta ne .... hafta a..-umcta bir ,an. TIH"lrtedir. Bu da yumurta fiatlannm pçen poaez için de 5.000 toll ki CCIDall 2.S.00. AYUSTURYAı x. Aclresler. 
llt .. Jdeclhıııılldr. aeçe., lllfta. 1440 ilk ~e niabetle dilfiJr ohmaıcllln Deri ~ olarat. tabmıha etmekte idi. llamafib Viyana soabüar pana,.n M e,161. l•ı•, 1 ., .... ....._ ._. ..,_ 

iri ,.11 ı•lla _......_dm en ,alran 12 !teJmittlr. ilk tahminin dalla dolru oldulaata kabul Gr9Ç beynelmilel n~ panayırı ıs- cidwlaıia .... dm 
• •lı ı t we nmd 11.5 Un lha. ba haf. ILur'm ihracatı iae lat mlnatundan etmek lbnnchr. ÇnOkll eeadika. çeldrdek- 23 eylGI. 

11 1 

• ~ 14, en aplı ıs .e vasati U.5 vahm laymet itibariyle mltelllir olmalı:- siz itleriyle ~ " dotNdan cloiru- BELÇllCAı 
llraya çılmufbr. Bu yiilmelif 720 lik hafif ıa bJmem11o aym amanda mlkulr ltiba· ya meıgul oın.. fJat lmeketierial a.. Br6Uel onbirind beynelmDel cıda 
mcWduda da ,ısrGlmektedir. Geçen haf. riyle de mil..., ~ Jlünc piya- ut vui~ ~ ·~ " maddeleri 11ttgisl 22 ~ • 7 
• 12-12,.11 ... .,._ ...... JWS-ıs.9 ~ 41 .. .,.., .... •v' 1 vermit ol.ela ~· 2sJij ? .. .,.. ...... 

.. olmllitUf. Jaem de _..e., ..,.ı " ı&-1IJr mili için ~ Wr ,_.. ıcldr .... im Prat -i.i.ar ,..,.., 2•9 f7lGL 
Ufak yummta1ann 1440 lddan a.D .,,.,.lanam koamqf ..,...._ ltmla • cif fiatı ...._ ~,se 48 tilin o1dup FltANSA:s 
~ 12,50. 12-13 lira ika, 1N Wta ba bf!p &lateriJmektedlr. s.dd .... ("92 • merbr.illdıMI:. Mu.ilJa Beynelmilel rriimune •e Ko • 
IDl1larda ldlçtlk bir teneuUI .. ydedilmif tN.1) 125071 uadrk ,...,. ini etmlt lonyal panaym JS-30 ey16J. 
ft apiJ yulran rıatlar ıı Ura raddetin4t .,, .. Mım. geçen ... (193S.l9S4) aac:a1ı Taüila: Gecen haftaki aervi.•imbde 3 HOLLANDA: 
.._'lunmu,tur. CM541 undlklık ilaracat yapüilftıı. Mı • aı-tos R11 hrr piy .... ma ait olan ra • Utrecht beynelmilel babçevanlık eerp 

1 z mi rı Yumurta fiadan ıeçea laafta- vrdl huiran iptidamndanberi ihracat yok 1ramlar ,..aJllllrla mark Jerine modn 1i 4.13 eyltiL 
ya nuaran hafif surette yUbelmi,tir. Ge- tar. ihracat ldn soebahar belJenaadrtecl&. .,Jank g&ııtedlmiıptir. Taıhill olunur. INCILTEREı 

Aristicti Hamdji 
Rue Okelle L na 

~ ~AftllCCS Coe•MMI 'p' 1 

R1le OWlle ' 1 ... 

çen hafta (etraf mab. Deniali. U'8k. Çiv- • Londra Beynelmilel hamur itleri w DlaM Vana 

rD) maDannm 1'° tanesi ımumiyetle '
5 1 ncir. VI Nakliyat ve oaatacabk 1ercm s-14 eyl6L 

kurut ikm bll hafta 70 kurut olmu,tuı. • Loadra Beynelmilel yapa ... ,. ter-

"Amı ..... PiJ n' ıı Sıva ve baftll. YUNANISTAN'DA tarı• ~eier ~ 12-21 eylOL 
.aade }'9ID1lrta fiatJanada 4ikbte deln Atina TUrlro& pbemldo JUMD incir ı-ı Loadra Beynelmilel Kolonyal emtlaa 
llir flLrk a,•eaD-•"tlir. ftttlar ..... .-. ~bltat ft flatlan \eH eıla .erclili mi- Limanllrmlldl ecael:ıf memleketleri a- •Kili 22-28 ey161. 
Jetle 4CM5 lmrq aramda temenlç et- te••lhn -Mmat: raamdald .... Dakliyesini temin eden Londn Beynelmilel ayaklrabl we deri 
mlftlr. lncir Jaimaye ofW Dk tahrnfJWe bu ae- -nuhtelf..,.. kumpanyaları n bunlar - '>allaYll'I 8-12 Tqriaievel 

"Mldn lndr ıekoltainia J 4.500100 okka ian her biriaiD tatbik ettikleri nnlunlan ITAL Y Aı 
DIŞ PiYASA VAZIYETlı 
Unı,ıınl V.zlvet: 

">lacajrm Mlclinaittl. 'Mumeftla ba tahmin tf'dricen ... •celb. Bari bqnelmUet prk panaJlr& 1-21 
bt, addedllema Rewkim llldr lll8atM- Bu 1mmpmJ8lann bir kısmı muntuam, ~y161. 

C-.. ,_ .. ta ,., __ vasiyeti..- •1 koopenttiflerl ınanhhMlart kendi nok- bit lmau da PJri llH11ttuam pbpnakta - YUNANIST Altı 
sen haftalara niabetle daha alJ•mdır. Yal 
Dn bazı mo"rmt •halanla ibtfyat!a hare-

"al nazaıJarma 16re rekolteala 12.500.000 imar. Sellnik dolrunnca bqneWlel pua-
.,1rb&m o.ret o'acalau llyltmltlttdir. 'Muntuamt0 çalıpnlardm: Llit Trl. ftl1 9-JO eylet. 

Telılıa: 71 

• 
losanlıiın ha 1 i. 

Andre llalro 

- Teşelddlr ederim. 
Öteki odaya beraber d&ıdtUer. 
Ankah odada May, jiSOl"a töJle diyordu: 
- Güç it: kadınlar birliği Utii muamele gören kadınla

ra boşanma hakkmı verince erkekler ihtiW birliğinden çı
layortar. Biz kadmlsa ba gibi haklar vermeJince onlar da bL 
• brp olan iunlanm kaybecliyorlar. ffabıs detDler-

Kiyo: 
- Korkanm ki teflrillt yapmü için ya $0k erkendir ve-

Ya çok pç JraJ•nm•tD'· 
K1apik anlan clilllt_... plap gidiyordu, Jisor'a da· 

•erek: 
- Her zamanki gibi o&ilert ohuıuz; ıu kaktüsü bana 

9erinb.. 
- Onu bana gönderm ıenci 1everim.. Bqka her kimden 

telmiş olsaydı memmmiyetle verirdim. .. 
-Pek ali. 
- Yakmcla göriişüril& • 

- Yalanda- ffaJJr- W ........... hiç mi biç mn-
eat ottn.,aa IJdmm sbl 1elamlllr. 

Cıktı. 
Ly1a liaor. taub ft'Werle Kivo .. va balayOrranft; &iye 

hemen vaziyeti anlattl: 
- Benim göz aJtmda bulunduğumu polisten öğrenmit

İki g6n içinde kaçmak kaJdiyle buradan bir tarafa kmul • 
damamanu tavsiye ediyor. Halbuki tedip hareketi yalan • 
dır. Sonra birinci fnbnm IOD tabarlan da ıehirden çıkmıı 
bulunuyor. 

Bu ôrb. komihdstlerin kendiıine güvenebilecekleri tek 
fnb idt Şankanek hunu bı1iyordu: kıtalariyle derhal cep
heye dam.esini kamalldamna eınretmişti. Kmnandaıi da 
merkez komitesine, l-b)'lek'i tevkif etmek tekli -
finde bulunmuştu. .Bmta karşı, kendiaine vakit Jraaanmuı. 
kendini basta imit gibi clatennesi tavsiye edilmifti; fakat 
smrıan ceçmeden. bir tlkimatom karşmmda kalmqtı. Fırka
nm ruam olmadrkça mBcadeJeye girişmefe diret edemedi
linden birkaç tabur 1-ümaia ~ tehirden çıkmış
tı. limdi hareket eden 10D taburlar da Jpe bunlanlr. 

Kiyo: 

- Ba taburlar heals makta 4eiil, dedi. Hatti tehri bir 
be vakit elimizde balmdunnafa muvaffak olabilinek fır
ka geriyt gelir. 

Kapı tekrar açıl~ bir baran g&ibulU, mewdan ıell • 
~Uf aamJan bir aes: "Baron dti Klaı>ik artık mevcut de
P," dedL 

Kiro IOl'da: 
-Raba'daıı ltlf ..... ,...., 
-Hlg. 
Kiye dllalailDcı. ..... evet. ....... .._ wd 

llahim Rafi 
Rue Soak El - Samô B1 • Dıi1"'1 



SAYIFA 6 HAKIMIYETl MiLLiYE 

Ed~rne Belediye 
Riyasetinden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malezme alınmak üzere 
ZO gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya ~ıkanl
rnıştır. Talipler ilk teklif edeceği bedelin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde temiantı ve teklifatmı havi pullu varakayı bir 
zarf derununa koyup üezrine "Su malzemesi,, ibaresini ya
zarak yevmi ihaleden evel Belediye Encümenine vermeli
dirler. Nümuneleri Edirne Belediye Heyeti Fenniye Daire
sinde g-örebilirler. 

İhale 3-9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da-

ANK~RA iCRA DAİRESİ GAY
RİMENKUL SATIŞ MEMURLU
ôUNDAN: 

İpotek olup satılmasına karar ve
rilent Ankaranm hoca paşa maha11e
sinde İstanbul sokağında kain ve ta
punun ada 124 ; parsel 32 ve kapı 
90 No. sında mukayyet bir kargir 
dükkan a§ağıdaki şartlar dairesinde 
açık artırmaya çıkanlrnrşhr. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 

Dükkan 50 metre murabbaı genişli 
ginde ve bir sahada kfündir. Ön ta-

dır. (4728) 
Bileyzik Boru kutru Adet Kalınlığı 

., 50 M. M 100 10 M. M 

rafı camakanlı ve duvar yontma taş
Genişliği t<ın yapılmıştır. Arka ve yan duvar-

60 M. M tarı kerpiçtendir. Çatısı kiremitlidir. 
" " " arka tarafında bir küçük ardiyesi ,, 60 ,. .. 7 5 " " " 

,. 80 " •• 75 ,, ,, .. 
.. 100 " " 50 ., " " 

" 0 ,, vardır. Bin yedi yliz lira kıymet 

,. 125 " ,. 50 " ,, ,. 
'' ,, ,, takdir edilmiştir. 

n 150 ,. ,. 50 u ,, ., 

.. " " 
" " " 

SATIŞ ŞARTLARI 

" 17 s . ' ,. 50 " " ,. " 
" 250 ,, " 25 " " ,, ,. 
,, üç yüz 300 ,, 25 ., ,, ,, ,. 

,, ,, 1. - Satış peşin para ile olmak 
,, ,, üzere 20-9-34 tarihine müsadif per
,, ,, şembe günü saat 14-16 da icra dai

3/8 piriz musluğu ivi cins buronz 500 
Buş akla 12 kilo sikletinde dökme demirden ve üzerinde 

Edirne B. S. markası olacak ve sıcak katranla boyanacak
tır. ~00 adet 

Bns akla boru~u 80 M. M kutrunda ve 500 metre tulünde 
100 .,d•t ~alvanizli demir boru 3/8 kutrunda 2500 metre 

İstihlak musluğu san p1rincten 500 adet 
Su ile dolu tazyik altındaki honılan delmek icin hususi 

makk::ın bir adet punt~mason sirketi niimunesine göre 
3/8 kutrunda delikli kurşun rondel 500 ~rlet. 

7-3399 

resi gayri menkul satış memurlu
gunda yapılacaktır. 

2. - Talipler takdir edilmiş olan 
yokarıdaki kıymetin yü?.de 7 ,5 pey 
akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubunu getireceklerdir. 

3. - Satış günü aTtırma bedeli 
takdir edilen kıymetin yüzde 7 5 ini 
bulduktan ve üç defa .,idadan son
ra mezkur günil 16 ıncı saatında en 
çok artırana ihale edilecektir. 

4. - İşbu tarihteki artırmada te
klif edilen bedel mukadder kıymetin 
yüzde 7 Sini bulmadığı takdirde 6-

10-34 tarihine müsadif cumartesi 
Ankara J. Sa. Al. 

komisyonundan • • ~ünü saat 14-16 ya kadar yapılacak 

Aşağıda cins ve mitkarlan yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarf usulü ile satın alınacak ve kapah zarf münakasası 
malzemenin karşılarında yazılı günlerde yapılacaktır. Talip 
ler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman münkasaya gir
mek ic;in de gösterilen gün ve saatte Maliyeye teslim edil
miş ilk teminat mektubu veya banka kefaletnamesiyle bir -
liktc komisyonumuza müracaattan. (1989) 

Çift alınacak eşyanın ismi münakasa tarihi günü saati 
34435 Yün çorap 5 eylUl 9~4 carşamba 10 
28827 Tire .. 5 eyHil 934 ,, 15 

7-3382 

Emlak ve Evtam 
Bankasından: 

Mevkii 
Ankara'da Yenişehird, 
meşrutiyet caddesinde 
Evsaf ve müştemilatı: 

Cinsi 
Kargir hane 

miktarı 
475 M2 

Bodrum katiyle Uç kattan ibaret, bodrum katında bir so
fa üzerinde bir kömürlük bir mutfak, tesisatı tamam bir ban
yo, ?.emini tahta döşeli bir oda ve bir diğer mutfak. 

Birinci katta bir vestiyer. bir sofa, bir kapalı balkon, bir 
bam. birinin zemini tahta döseli iki oda, 

İkinci katta bir sofa üzerinde ü~ oda, bir hala, bir tarasa, 
bir balkon mevcuttur: her katta su ve elektrik ve havagazı 
Tardır. Bina 475 M 2 arsadan 91 M 2 üzerine mebni olup mü
teb?1<isi bahçe halindedir. 

ikinci artırmada kaza 3 defa nida-
dan sonra saat 16 da en çok artıran 
talibine ihale olunacaktır. 

5. - Birinci ve ikinci ihalelerde 
ihale bedeli ihaleyi mliteakip veril
medigi takdirde fü:erine ihale edile
nin talep cylemesile ihale tarihin
den itibaren 7 glin içinde vezneye 
teslim edilmedigi takdirde ihale bo
zulacak ve işöu talipten evvel en 
vüksek teklifte bulunan talibin teli
fi veçhite almaga razı olup olmadıgı 
kendisinden sorulduktan ıonra tek
'ifi ve<;hile razı oldugu takdirde fark 
ihalesi feshedilen birinci talipten 
tahsil edilmek Uzere ikinci talip uh
desine ihale olunacaktır. Teklif ve<;
hile almaga razi olmadıgı takdirde 
ise mal yeniden 15 gün müddette 
irtırmaga cıkarılacak ve en çok ar
tıran talip üzerine kati ihalesi yapı
lacaktır. 

6. - Her iki artırmada mat tali
be ihale edildikte tapu harcı ve 
vüzde 2,5 dettal harcı talibe ait ola
caktır. 

7. - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların gayri menkul üzerin
:\eki haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dahil olan iddialarını evra
kı müsbitelerile 20 gün icinde icra 
dairesinde bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça satış bedelini paya
laştırma muamelesinden hariç tutu
hıcaklardrr. 

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komisyonu ilanları. 

İLAN 
Askeri fabrikalar için bono 

ve pazarlıkla satın alınması 
mukarrer olup şartname ve 
miktarları alakadarlara ve ta
lip olanlara ve verilen bakır, 
tutva, demir, celik ve emsali 
malzemenin ita~ma talip olan 
lann 22-8-934 tarihinde saat 
14 te teklifleriyle umum mü
dürlüğe müracaatları. (2033) 

7-3363 

12000 KİLO KENDİR İPİ 
15 TON GÜMÜS KUMU 
40 .. SÖNME.Mİ$ Kİ

REÇ 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa ile 10-9-934 tarihin 
de saat 14 te ayn ayn ihalele
ri icra kılınacağından taliple
rin şartname almak için her 
~ün saat ı 3,30 dan 15,30 ka
rlar komisyona ve münakasa
va gireceklerin ele vevmi mu
ayyende teminatlarile beraber 
mUracaatlan. (2009) 7-3350 

40 TON FLUSPAT 
500 GRAM PLATİN TEL 
Yukaradki malzeme pazar -

1ık suretivle 22-9-934 tarihin -
de saat 14 te ayn avn ihale-
1ari icra edilecektir. Sartname 
<llmak istiyenlerin 13.30 dan 
15,30 kadar komisvona ve pa
":arlı~a g-ireceklerin yevmi mu 
1.Yyeninde teminathırivle mü-
--~c ..... 1..,rı. f200R) 7-3349 

IST ANBUL OCONCO 
~ NOTERLiCINE 

Efendim, 
Dairei 2livenizden 22 mart 934 

tarih ve 328/l 563 cilt ve 4354 yev 
miye numaralı vekiletnamei umumi 
ile Anltara acentahiTma tayin eyledi
iJim OSMAN FF.HMI Efendinin veki 
•,.tine badema lüzum ka1madığın
-'an i•ha 'fekaletimd,.n azlettim. ı,. 
ı,a IZİ1n!!menin kendisine teb1iği •· 
!tmıhn itiharf'n hic hir '"reli! nam, 
ve hesahona harf!ltet edemiyec!! 1in; 
l,;lmek Vf ona göre ftAreket etmek 
iiztre M>a d~rt nüshadan ibaret ı· 
'H a.,iln&meden oir nü~ba:oımn A11-
k&ra'da iıtasiyondıı komisyonca OS
'ttAN FEHMf l':f .. !'ldive ikinc~ niMut 
11mm Ankara' da Devlet Demiryollı
n müdüriv,.ti amomiyesice t~bliii . 
~ .. üncii nüs~"tıımm lı"ravı nesir n 
'lan Anbra'da H-ık1miyeti M:11:v,. 
.. ll'lPtes: idares:ne irsal VP. dörıfüncii 
~ösha••mn dairei eliyenizde bıfzmı 
:'İci\ "~",.;!"! e'cndim. 

ADRFS ~ İstanbul' "a Eminörıiln
~e Y ı>ni Ti,.aret hanrnd't Yeni Kııy
"ri Ümit ticarPt VP naklivatı nmu
'TlivP Am"""• KAMiL ZADE HÜ· 
<\EYiN A VNI Bey. 

Bankamıza birinci dererede if)otekli yukarda mevkii ve 
evsafı vazıh hane Ankara İcra dairesi Gayrimenkul satıs 
mernnrlu<Tu tarafından kati müzaverle suretivle satılığa cı
kanlmıs ve icraca mezkur haneve 8.000 sekiz bin lira kıvmet 
takdi..- edilmistir. f1k müzavede 23. 8. 934 perc;embe günü An
kara f r.ra d~iresi G;ıvrimenk11l ı::~tıs mr.11"'11rh1~unda icra kı
lm'9M1~hr. Müzavede neticesinde irra t~kdir kıymetinin vüz
C!e 7ft ini verene ihalesi mu1<-arrerdir. İşbu gayrimenkul üze
rinP P-.. ..,1'-~mr?:ca ikraz v~mlır. 

F:ı.,.ta ivzPh;ı.t ~lm::-k istiventerin Emfak ve Evtam Ban
&m Merkez Müdürlüğüne müracaattan ilnn 01Pm1r. 

7-3370 

Askeri Fabrikalar ticaret 
kaleminden: 

16 Ton Yer'i Adana pamuğu veya pamuk
lu mensucat fabrikalan arayişi 

işbu azilname dllirede ıafcl• U· 

ima nvvt,.,, nlmakla bl'rayı ilan ffRki
"Tltftti Millive ~azete~ine ;,sal kı'm· 
~. on 9'ir ağustos bin dokuz yiiz 
?taı ~ört 8. - Artırmaya iştirak edenler 

~aha evvel şartnameyi görmüş oku
ml\~ ve gayri menkulüp imar vazi
vetini \-ilm!s ve bunları temamen 
kabul etmi• &d ve itihar o'•·nacak- ı 
~.Jt'. 

9. -- İ!-'bu :ırk artırm1 sartname
si 1-9-.~4 tadh!ndt"r i•iharen dosya 
No ~ i ite her h!I«" açıktır. 

lstanbol üçüncü noteri namına 
Kemal 
7-~H.t 

Aukara H .. ı .... ıive Rds • 1 
li!!i ilanları. 

Yukarda miktan yazılı pamuk 25 ağustos 934 cumartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla satm alınaca~ndan taliplerin ay-
111 gün ve saatte gelmeleri ilan olnur. Pamuk sartnamesini 
görmek istiyenler her gün Tic-:ıret kalemine gelebilirler. 

7-3391 

• 
lzmir Vilayeti Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
22155 lira 38 kuruş keşif bedelli İzmir - Bergama yolu

nun Menemen civannda 3556 metre uzunluğunda Gediz köp 
rüsfi varyant yolunun toprak tesviyesiyle şose ve sınai ima
Utı münakasasr neticesinde istekli ~ıkmadığından ötürü tek 
rar bir ay müddetle -ve kapalı azrf usulü ile yeniden müna
kasaya konulduğundan isteklilerin 661 sayıh kanuna ve mü
Dak#'qa $Craiti umumiyesine göre hazırhvacakları teminat 
ve diter vesikaları ile birlikte ihale tarihi olan 5 eylQI 1934 
çarsamba ftiinil saat 11 de vilayet daimi encümenine gelme-
leri bildirilir. (3219) 7-3401 

10. Taliplerin mezkur tarihlerde 
icra dairesi gavri menkut satış me
murluguna müracaat eylemeleri lü
ziımu ilan olunur. 

Müteahhit ve inşaat 
sahip'erinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline 

~aat. Tf'IP.fon: 3272 

müra-

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gUn iki • 

den sonra Adliye saravı kar· 
şrsrnda Faik B. apartımamn-

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

İLAN 
30 Atmosfer tazyikine mü 

tehammil dört yüz metre it -
faiye hortumu mübayaası yir
mi r.-ün müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. Sartnamesini görmek is -
tivenlerin hergün yazı işleri 
kalemine müracaattan ve ta-
1io1erin de 28 ağustos 934 salı 
gilnü saat 10.30 a kadar temi

'1atlari vle hirlikte tf"klif mek-
tuplarını Re1edive Encümeni
ne V'""""''1•ri. (1953) 

7-3279 

iLAN 
f traiye müdiiriyeti koğuş

larına yeniden döşenecek mu 
c;amba ve tamiri işi yinni gün 
müddetle aleni surette müna 
kasaya konulmuştur. Şartna
mesini görmek istiyenlerin 
vazı isleri kalemine ve talip· 
lerin 28-8-934 scıh günü saat 
on buçukta Belediye Eneli -

1 

menine müracaatlar.ı. (1952) 
7-3280 

J7 ACUSTOS 1934 CUMA 

Kumbara sahipleri ••• 
1 E ylul 934 . . . tarihine 
kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınrz ! 

EYLÜL 

1 

l Teşrinievvel 934 kumbara keşide' 
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek isleyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
h.M.4.; lazım gel~iğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10.000 lira mUkAf at 
- Türkiye i Ş Bankası -

• 
Ankara ismet Pşa Kız 

enstitüsü müdürlüğünden2 
Ankara Kız Enstitüsü Kalorifer, ve saire tesisatı 13-8-934 

tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. İştirak edecek talipler münakasa 
şartnamesi, fenni şartname, proje ve mukavelename suretr 
!erini almak üzere Maarif Vekaleti İnşaat dairesine müraca
at edebilirler. İhale Maarif Vekaletinde toplanacak olan İn
şaat komisyonu tarafından 3-9-934 paazrtesi günü sat 15 te 
icra edilecektir. (2019) 7-3400 

M. M. V. Harbiye Dairesi Fen 
ve Sanat Müdürlüğünden: 

Bu seae eyli( bidayetinde FN. VE. SN. MD. riyet U. yetiace motod• 
vaırtalann ve bu meyanda da benzin ve )islik n yağlarm tecriiheleri yar
tmliıcaktır. Bu tecrübeye bili kaydüprt ve Lir teahLüdii tızammia et • 
memek Ye heyete n sefere ait Lilcümle masarifatı kabul etmek prtiyh 
,irmek istinn firmalınn tarihi ilandan itibaren azami hir hafta 11rfmde 
FN. VE. SN. miidiiriyeti amamiyesillft müracaat ederek teUlaidı İllU 
eylerneleri flrltır. (2059) 

Tecrübeye girecek vasıtalar 4unlardırt 
1 - 1.5 tonluk kamyon, kamyonet 
2 - Motosiklet (sepetli ve tek ve çift silindirli) 
3 - Listik 
4 - Benzin ve yağ 
S - Sair motorlu ve bunlara ıit malzemei fenniyeler. 

7-3418 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Yirmi günlük münakasa müddeti 13.8.193/. de bittiği halde mukar

rer olan saata kadar talip zuhur etmiyen Gaıi Orman Çiftliği P.T.T. Lin .. 
ıı infaab 20.8.1934 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek ii1 mi
nakasa bir hafta temdit edilmitlir. Taliplerin ihale saatinden nel miir .. 
caatları. (2039) 7-3406 

• 
t 



Ankara Mıntaka Sanat 
~· aatVekileti Etik IVı'erkez Mektebi Müclürliiğind n 

iiboratavarlan Miidiirliiğiin 
en 
Müessese e1ektn1c motfirü ic;in 6200 kı1o mazot 300 kilo 
~ -n-9-1 500 kilo cuvatı 300 kilo adi hemin pazarlık .. 

~~~vıe tnüt.na e.di1etektir. Senitinl atıhnnak istiyenler 
a.&c:w:M mfimir1nöı1ne ve paQrhtı için 18 aimtoa 934 cu • 
81arteai eüntl u.ı ıs te Vekilf!t mahalebe miiclilrlil~ 
ıntlteeekki1 trnmisycaa teminatlariYle birlikte miraeaatlan. 

(10f;2) 7--3277 

Mektebimi.ziıı eyl61 mezuniyet ve ikmal fmtihanlanna 
1-9-934 tan1ıinden iytibaren başlanacak ve zo..9-934 tsihin
de nihayet ven1ecek ı · 10 - 934 tarihinde tedrisata bqlana
caktll'. 

Tedrisata haşlama tarihi olanı - 10 - 934 taribiaden bif 
hafta eve1 mektr.bimiı talebesinin mektepte ba1munalan 
illa olunur. (1947) 7-3281 

• den ı 



SAYJFA 8 

Devlet Demir l 
yollarından: 

lzmir'de 26 ağustos 1934 tarihinde açılacak beyııelmilel 
panayır ve 9 Eylul 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri mü
nasebetiyle demiryolu ücretlerinde, aşağıdaki tenzilat ve 
teshilat vapılacaktır: 

ı - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 
25 ağustos 34 tarihlerinde doğruca fzmir'e hareket edecek 
katarl:ırla Ankara - Af yon ve Konya~ Afyon, Alayunt - Balı
kesir. Afyon. Menemen. Bandırma - Menemen kısımlannda 
ki ista~ivnnlar<lan münhasıran İ?.mir'e gitmek üzere gidiş 
dönüs hil .. ti alacak vo1cu1ara yüzde 80 - 86 nisbetlerinde mü
him tenzilat vapılacaktır. 

f c::hu tenzHat. ildnci defa olarak Ankara ve Konya'dan 7 
EvtUJ. Afvon ve Bandırmadan 8 EvlCıl tarihlerinde hareket 
ederr1

r k~tarl::ır irin tPkrar edilP.cektir. 
Yolcular. f'nnüs hiletlerin1 İzmir istasivonuna vize ettir

mek ı::artiule t7mir'e muvasafat tarihinden sonra beş gün 
zarfmda İzmir'den hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz 
olar .. 1(, (YPl'1i1<1eri ist;:\c:;ivonhıra dönebileceklerdir. 

Ru tenzilatt~n h~tifa<le icin Ankara - Balıkesir (Balıkesir 
haric. /\1avunt-Afvon (Afvon haric) , Konya-Afvon (Afyon 
harir) kıc::ımlanndaki istasiyonlarcfan bilet alacak yolcular; 
bilettenne vamc:nn1mak üzere giselere birer vesika fotoğ
rafı vrrecel<lerdir. Ba?.ı istasiyonlardan izmir'e gidiş - dönüş 
'>ilet ücretleri şunlardır: 

II III 
kuruş kuruş 

Ankara'dan İzmir'e gidiş - dönüs 1050 700 
Konva'dan .. ,, ,, 900 600 
Ec::kİ!lehir'den , ,. 790 525 
Afvon'dan ,, ,, 525 350 
Usak'tan ,1 .. 340 225 
lfahke~ir'rlen ,1 .. 225 150 
Bandırma'dan •• .. 375 250 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 
2 - Biitün şebekede mer'i olan fotoğraf11 halk ticaret 

bi1et1er;nin 15 gilnlüklerinden 20 ağuc;tos ne 10 eylUl 934 
zarfında ilk defa f zmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
olanlanna ait ücretler yan yarıva indirilmiştir. 

Yolcular. bu biletlerle İzmir'e vardıktan. ve İzmir istasi
yonunun vizesini hi?:zat alrlıkt~n sonra biletin mer'iyet 
müddeti nihavetine kadar istedikleri istikamete doğru \!;te· 
diklrri verde kalarak seyahat edehileceklerdir. 

Bu sevahate ait on bes gün müddetli halk ticaret biletle
rinin ücretleri sunlarihr: 

ı n ur 
1750 1250 875 kuru~ 

Bu bilet hamitleri 30 kiloluk meccani bagaj haklarmctan 
bac;ka aynı dncıtP.n 25 veya muhtelif cinslerden mütesekkil 
50 kilo niimunelik e5WaVI daima beraberlerinde meccanen 
nakYt'"tmek Jı~kkmı hai7dirler. 

f stasivonlarcfan uzak bulunan veva bu nevi biletler satıl
mıv"n verler h::ılkından bilet tedarik edecekler. Haydarpa
şa (f stanh111). İzmir. Kavseri. Adana İsletme Miifettislikle
riue veva Ankara'da Devlet Demiryollan Umt1mi İdaresine 
ficret. fotoö-raf ve adreslerini gönderirler. ve hangi tarihte 
hanP."i istasivondan sevahate başlıyacaklannı bildirirlerse, 
biletleri. ~rlreslerine ~önderilir. 

3 - 16 A~ustos - 10 EvH\1 934 zarfında seheken1n herhan
gi bir istacıiyonundan ve herhangi hir tarih iC,in İzmir'e fo. 
to~OrP"icHc; - cföniis bileti alacak volculara umumi tarife 
Ucret1erin~"" % 50. ve nanavırda teshir icin gönderilecek 
esyanm 250 kilosuna ve 250 kilodan fazla vekpare a~ır eçsa· 
mm ;lt; adt'"rHn~ nmnmi tarif,. füı:erin~~n o/n 70 tPnzilat y::-m
hr. E~va ten~i'2tından i~tifade icin: fktısat ve Tasarruf Cf"
miveti merkeı veva ~ubelerirıden istihsal edilmis hir vesi
kanm ;.,t~sivnn<l vPrİ11""PSİ sarttır. 

D~nüs Vf)lcnluklarivle satılmavm geri cevrilecek esya 
için. f 7.mir'!1Pn harekt-t ve sevk müddeti 1-20 ev1Ul 'l34 tür. 

Yolcular. dönüs biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir
mek sartivle hu müddet zarfında tzmir'den hareketle doğ
ruca ve kısa yoldan gelciikleri istasivonlara dönebilirler. 
Panavrr'da satılmıyan e!!?ya; 1zmir'e gönderilirken, ahnmıs 
obm hamule senetleri fzmir ambarına iade edilmek şartiyle, 
mahrec1erine meccanen iade olunur. 

Fazla tafsilat icin istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(1905) 7--3210 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul satın 
alma komisyonundan: 

1 - Resmi gibi iki Motör teknesi inşası pazarlık suretiy
le eksiltmiy~ konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22-8-934 çarşamba günü saat 14 te İstan
bul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki komis
yonda vaoılacaktır. 

3 - Tasdikli ~artname ve proieleri komisyondadır. 
4 - İsteklilerin Mühendis olduklarına veya Mühendis 

kuttanacaklanna dair vesika ile birlikte muvakkat teminat 
olan {1445) liralık vezne makbuzu veya Banka mektupla
riyte belli zamanna komisyona gelmeleri. (4642) 7-3253 

Himayeietf al Cemiyeti Umumi 
Merkezi Reisliğinden: 

Cemiyetimiz umumi merkezi ile müessesatının ihtiyacı 
olaa (300) ton alman teshin koku ile (150) bin kilo kesilmiş 
llunı mese odunu kapah zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 27 ağustos pazartesi günü saat 14 de yapıla
cakttr. Sartnameter umumi merkez muhasebesinden tedarik 
edllellillr. 7-3285 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara milli emlak 
müdürlüğünden: 

M~hallesi Cinsi Umum 
M2 

M. 
368 

Muhammen Hisse miktan 
kıymeti 

Lira K. 
7.ir ~rsa 65 00 Tamamı 

Kaç taksit olduğu 
Nakden ve peşinen 

Yukarda yaz11ı arsanın ihalesi 2 eylUl 934 pazar günü sa
at 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Ta-
liplerin müracaatları. (1975) 7-3329 

Halk ticaret biletleri 
Dev et demiryollarından 
1 - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase • 

betlerini kolaylaştırmak ve ~oğ'altmak ve halkımıza memle
ket1 tamtmak gayelerini güden Devlet Demiryollan İdaresi 
"Halk ticaret biletleri,, namı altmda 20 ağustos 1934 tarihin
den itibaren maktu ücretli ve fevkalade tenzilfitlı yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. 

2 - HALK TİCARET t LETLERİ on beş günlük, bir 
aylık ve iki aylık olmak üzere üc seri iizerinclen tertip edil
mi~tir. 

ÜCRETLER 
1. mevki 

J 5 GÜNLÜK BiLETLER 35 
BiR AYLIK ,, 60 
iKi AYLIK ,, 70 

11. mevki 
25 
40 
50 

Bu ücretlere naklive vergisi de dahildir. 

lll. mevki 
17,S liradır. 
30 liradır. 
35 liradır. 

3 - HALK TlCARET BİLETLERİ hamilleri biletin 
meri bulunduğu nıüddetce Devlet Oemiryo1lar1 iizerinde hic 
bir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile • 
dikleri kadar sevahat etmek diledikleri istasiyonlarda in · 
mek. hinmek ve clnrmak h;:ıkkrm haizdir. 

4 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri hareket 
ve Yolculuk esnasında biletlerini istasiyonlara kayıt veya 
vize ettirmek merhurivetine t;'!hi değildir. 

5 - HALK TfCARET 'BtLETLERt hamilleri yolcu a· 
ğırhkları hakkındaki ahkam ve müsaadeden h:tifade edecek
lerdir. Buna ilaveten ayrıca avm cinsten 25 kilo veya muhte
lif cinslerden elli kiloya kadar e!:?va nümunelerini veya nü • 
mune kolleksiyonlanm avnı trende parasız naklettirehile · 
cekl t>rdir. 

6 - HALK Tİ CAR ET BİLETİ hamilleri mafevk sınıf· 
ta seyahat etmek isterlerse iicret farkını umumi tarifeve gö. 
re tesviye erleceklerdir. (1853) 7-3129 

Ankara müstakil Jandarma 
tabur kumandanlığından: 

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

Erzakm miktan 

Azami 
110000 

1000 
11000 
6000 
4000 
2700 
2500 
3200 
1700 

135000 
2300 

10000 
8000 

600 
2500 
1700 

300 
13000 
9000 
9000 

28 
150 

1100 

Kilo 
Asgari 
100000 

700 
10000 

4500 
3600 
2500 
2300 
3000 
1500 

.ı25000 

2000 
8000 
5500 

400 
2400 
1500 

150 
.2000 
7000 
7000 

25 
100 

1000 

Cinsi 

~kmek 
Zeytin ya2;ı 
Sığır eti 
Bulgur 
Pirinc. 
Sade yağı 
Tuz 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 
Kuru fasulye 
Patates 
Mercimek 
Toz şeker 
Siyah kuru Uzüm 
Tarhana 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 
Cay 
Harvan 
Gaz 

tuzu 
7-3163 

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

14-8-934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve pazarlık
la münakasaya konmu~tur. İhale 21-8-934 salt günü saat 15 
te Maarif Vekaleti fnsaat komisyonunca yapılacaktır. 

Talipler !!?artname ve teferruatını vekaletin inşaat daire-
sinde görebilirler. (2020) 7-3351 

. imtiyaz sahibi ve başmu· ı 
harriri F ALIH RIFKI. Kulüp 

17 AGUSTOS 1934 CUMA 

Doktor Hilmi İsmail _ .. 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar MUtehassııı 

Hastalarını her gUn öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 

" 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Vekalet müstahdemini için 58 tak1m elbise ve 58 çift 

ayakkab1 ,ayrı ayn pazarlıkla satın alınacakt1r. 
II - Açık münakasa 21 a~ustos 5ah günü elbiseler saat 

11 de ayakkabılar saat 15 te yapılacaktır. 
JII -1stiyenler Vek5.Jet malzeme müdürlüğündeki şart

name, mnkavele ve nümuneleri görebilirler. 
iV-Münakasaya gireceklerin elbise için 105 ve ayakkabı 

lar için 21.75 liralık ~ 7.5 m•ıvakkat teminat vermeleri ta. 
zımdır. (1984) 7-3322 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mmtaka sanat mektebi için bu sene vilayetimis 

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

günü saat 17 ve kadar asaibda vazıh vesaikle hirtikte bir is· 
tida ile vilayetimi?:e miirncaat e<lecekler<lir. 

Müsabaka imtihanı 20 a~ustos 1934 pazartesi günü sabah 
saat 9 da _icra e<lilece~inden ''akti muavyende ispatı vücut 
edilmesi lfizmıdır. Aksi takdirde miisabakaya girme hakkı 
kaybolmus olur. 

1 - Nüfus tezkeresi (t<ılehenin vaşı 13 ten kücük 17 deıt";. 
hüyük olmıvacaktrr.) 

2 - İlk mektep schadetnamesinin aslı 
3 - Ası sehadetnamesi 
4 - 3 kıta kartnn~tız fotoğ"raf... (1889) 7-3209 

Ordu Vilayeti Belediye 
Riyasetinden: 

2290 nunıarah belediye yapı ve yollar kanununun 4 üncii 
maddesi ahkamına uygun olarak şehrimi:ı:in müstakbel planı 
tanzim ettirileceğinden talip olanların fazla tafsilat almak 
üzere ordu belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1982) 7-3323 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Afyondan itibaren ıs ita 40 ıncr 

kilometreleri arası ikinci kısrm inşaatı kapalı zarf usulü ile 
münakasaya çıkanlmıştır. 

Münakasa 3 eylUl 934 tarihine müsadif pazartesi günü p.ıo 
at 15 te Nafra Vekaleti Müsteşarl1k makamında yapılacak• 
tır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus Ticaret 
odası vesikaları ve (28750) liralık muvakkat teminatlariyle 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmalan lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilinde 
Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik! 
edebilirler. ( 1959) 7-3318 

Ankara milli emlak 
müdürlügünden : 

Mevkii Cinsi Metruke Aylık icarı 
No. 

Lira K. 

Kaç taksit 
olduğu 

Yenişehir Hane· O 360 6 00 · Müşahere suretil• 
Yukarda yazdı hanenin icannm ihalesi 2 eylUl 934 pazat. 

günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmut~ 
tur. Taliplerin müracaatları. {1972) 7-3326 

------------------------------------------------
Ankara Valiliğinden: 

1 - Merkez ilk mektepleriyle yatı mekteplerine ve illıi 
tedrisat müfettişlerine 4 71 ton kok kömürü alınacaktır. 

2 - Münakasa kapah zarf usuliyle yapılacağından taliP: 
terin teklifleri kanunun sarahati dairesinde tanzim etmeleri 
lazımdır. 

3 - İstiyenlerin şartnameyi görmek için her gün maarif 
müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 23-8-934 perşembe gilnif 
saat 15 te daimi encümene müracaatları. (1848) 7-31!;! 

Biga Belediyesinden: 
Belediyemiz elektrik santıral dairesine 9 eyllıl 934 tarY 

hinden 31 mayıs 935 tarihine kadar 8 ay 21 günlük ihtiyaoı 
olan 40.000 kilo mazotla 1.000 kilo makine yağı 3.300 lira b~ 
deli muhammeniyle 5-8-934 tarihinden itibaren yirmi güıl 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuşttıf~ 
Taliplerin Mazot ve yağın evsafını anlamak üzere santıral 
memurluğuna ihale günü olan 25-8-934 tarihine müsadil 
cumartesi günU saat 17 den evel müracaattan ve belediyel~ 
re müteallik müzayede ve münakasa nizamnamesinin 7 "' 
15 ci maddeleri ahkamına tevfikan Iazımgelen teminatı havl 
teklifnamelerini belediyemiz riyasetine göndermeleri il.-
olunur. ( 4680) 7-3361 

Sinemasında 
BUGON iKi FiLiM Umum neşriyatı idare 

eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

1 - ZINClRLl MAHKOMLAR 2 - BEŞ KOCALI KADIN 

Çankırı caddesi civarmda 
Hakimiyeti Miiiiye matbaa -

•.utiımpnq •poıı 

BU GECE 
HORTLAYAN MUMYA 

Yeni Sinema : Tamirat münasebetile kapalıdır, 


