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Giindelik. 

ANKARA ntRASI~ 

Gazetemizde okuyoruz .. Ankara 
birası pek yakında çıkıyor.. Haber 
aldığımıza göre bu bira meşhur al • 
tnan biralarına müsavi bir kalitede 
olacakmış .. Orman çiftliğinin her 
mahsulü gibi Ankara birasının da 
İyi olacağına şüphe yoktur. İptidai 
maddeleri memleketimizde en nefis 
surette yetişmekte bulunan bu bes • 
leyici içkinin nefaseti de Ankara bi
:rasmda kendini gösterecek ve hal· 
kın rağbetine mazhar olarak mem • 
leketimizde de bir bira sanayiinin 
teessüsüne doğru ilk hamleyi teşkil 
edecektir. 

Bira sanayii mi?. Evet! .. biz 
ötedenberi memleketimizde biranın 
laammümüne ve su gibi içilmesine 
taraftar olanlardanız. Memleketi • 
nıiz belki günün birinde güzel bira
larını başka memleketlere de ih • 
raç ederek bu yoldan da para ka • 
zanmağa muvaffak olur. Fakat biz 
İşin bu cephesinden evel, halkımı • 
zın maişet seviyesini ve sıhhatini dü 
şünüyoruz.. Bira memleketi olan 
Almanya' da halk kısmen bira ile 
doyar .. Bira ile beslenir, onun için· 
dir ki Almanya' da bira meselesi 
ikinci bir ekmek meselesidir. Ek • 
tnek gibi narka tabidir. Ekmek 
gibi devletin hususi dikkatine bir 
mevzu teşkil eder. Alman ırkı· 
nın kuvvet ve hayatiyetinde, sıhliat 
ve inkiıaf ında biranın büyük rolü 
olduğuna şüphe yoktur. 

Eğer halkımızın yediğinden ma
ada içtiği ile de beslenmesi mevzuu 
bah"solursa, bunun bira ile taliakliuk 
etmesi kadar tabii bir şey olamaz. 
Halkımızın büyük bir ekseriyeti iti
bariyle içtiği sular zaten ne temiz • 
'dir, ne d~ güzel.. iptidai maddeleri
nin ucuzluğu nispetinde bizde de 
ucuz bira yapılabilirse, bir çok yer
lerde T aşdelen ve saire diye adi SU· 

yun kadehine on kuruş vermekten 
ise on beş kuruş vererek bir şişe bi • 
ra içmek mümkün olur .. ve vatan • 
daş ta bu suretle hem miydesini boz
maktan kurtulur, hem de dolayısiy
le fazla gıda almış olur .• 

Onun için biz birayı lüks içkiler 
arasında sayanlardan değiliz. Bira
yı ırkımızın sıhhatini ve inkişafını 
korumak gibi mühim bir meselenin 
unsurları arasında hususi bir mevkii
olan vaziyette görüyoruz. Ve gene 
bu düşünce iledir ki, bugün Ankara 
birası derken yarın Eskişehir, öbür 
gün Kayseri, ve bir diğer gün Di • 
yarbekir ... Biralarının çıkmakta ol
duğunu işitmekle sevinmek isteriz. 
Bira maişet seviyemizin yükselmesi
ne hizmet etmek suretiyle nüfus si • 
yasetimizde mühim bir rol oynıya • 
bilir. Dolayısiyle k endini gösterecek 
iktısadi menfaatlerde ayrı bir ka · 
zanç olarak milli hayatımızın gelir 
hanesinde yer tutar. 

Orman çiftliği yeni teşebbüsü ile 
Yeni ve çok faydalı bir çığır almış 
olmaktadır. Daima halkın menfaati
ni ve sıhhatini düşünen çiftlik ida · 
resinin, halkın Ankara birasına gös
tereceği büyük rağbet ve alaka ile 
gayretinin mükafatım göreceğine 
tamamiyle emin bulunuyoruz. 

ZEKl MESUT 

Gazi Hazretlerinin yüksek huzuru 
ile dördüncü toplantısını ~'aptı 

Tezlerin tetkikine devam ediJdi. Agop Martaryan 
Beyin tezi büyük bir alaka ile dinlendi 

Berlin, 21 (A.A.) - Rayşfürer Hitler 
milli müdafaa nazmna bir mektup gönde
rerek müsellah kuvvetlerin yapmıı olduk 
ları sadakat yemininden dolayı teıekkür 

etmiı ve Hindenburg'un vasiyetnamesini 
yerine ıetirmek üzere ordunun mevcudi
yetini ve millet içinde yegane müsellah 
kuvvet olarak idamesini en esasla bir vazi 
fe telakki eylemekte olduğunu bildirmiı • 
tir. 

Viyana, 21 (A.A.} - Baıvckil M. Şut
nig, İtalya hükumeti reisi M. Musolini 
ile görÜ:imek üzere dün akşam Floransa'• 
ya gitmiştir. 

1\1. Şu"nig'in heyanatı. 
Roma, 21 (A.A .) - Avusturya Da§ .. 

vekili M. Şuşnig, İtalya'ya hareketinden 
evel ''Giornale d'İtalia,. gazetesinin Viya
na muhabirine beyanatta bulunarak Avua 
turya hükQmetinin Dolfus'un siyasetine 
ve iktısadi maksatlarına sadık bulunduğu 
nu tekrar etmiş, M. Musolinl ile yapacağı 

M. Hitler, millete ve milli sosyalist fır
kasına hitaben de neırettiği bir beyanna
mede iktidar ~evl-iini ele a-eçirmek için j 
15 senedenberı yapılmakta olan mücade - : 
lenin pazar günü bitmiş olduğunu ve tim r 
di başlıca işin devlet ve milli sosyalist ha 
reketinin tevhidini ve bu suretle Rayı 

remzinin en son almanın kalbine hak ey • 
lemeği temin eylemek olduğunu beyan et 
mektedir. 

Gazi Hz. Dit Krırrıltayı mii zaktrtltrini takip bayararlarktn. 

lstanbul, 21 (Telefon) - ikinci beyan edeceklere söz verileceğini 
dil kurultayı bugün gene Gazi Haz- bildirdi. 
retlerinin yüksek huzurunda ve Ka- Bundan sonra kurultayın üç cel
zım Paşa Hazretlerinin reisliğinde se süren ve saat on dörtten on sekiz 
toplandı. Bu içtimadan evel, saat buçuğa kadar devam eden toplan • 
10,30 da, kurultayca seçilen ilmi ko- tısında üniversite profesörlerinden 
misyonlar toplandı ve kendi arala . Doktor Reşit Rahmeti Beyle harici
rında iş bölümünü kararlaştırdılar. ye vekaleti memurlarından Tah
Bu ~omisyonlardan dil karşılaştır- sin Ömer Bey Sovyet ulum akademi 
maları komisyonu reisliğine Eskişe- si azasından Profesör Mescaninof, 
hir mebusu Yusuf Ziya Beyi, mazba alman dil alimlerinden Profesör Gi
ta muharrirliğine Profesör Mescani- ze, muallim Agop Martaryan Bey 
nof'u, katipliğe Agop Martaryan 8. tezlerini okudular. 
seçildi. Filoloji komisyonu da Ali Birinci grup t:ezler okunduk. 
Canip Beyi reis, Hasan Ali Beyi tan-sonra: (ki bu grup Tahsin Ömer 
mazbata muharriri, Abdulkadir Be Beyin tezinden sonra hitmittir) 
yi k~tip seçti. Istılahlar komisyonu Şevket Aziz Bey söz alarak Doktor 
riyasetine Ali Fuat Paşa mazbata Saim Ali Beyin tezindeki; (eski dil 
muharrirliğini Doktor M~hmut Sa. bir biyoloji meselesidir, dil, milletle 
di, katipliğini Dr. Süheyil Beyler der rin içtimai ve sınai inkişaflarıyle 
uhte ettiler. Gramer komisyonu da muvazi olarak büyür. Bir millet 
Besim Atalay Beyin riyaseti altında mevcut olmıyan şeylere değil mey
mazbata muharrirliğine Köse Raif dana getirdiği eserlere ve eıyaya 
Pa~a oğlu Fuatt katipliğine mu. isimler arar, bulur ve koyar. Dil tet-

M Hitler diyor ki: 
''- Mademki 15 senede milletin yüz • 

de doksanını kazanmak mümkün oldu, di
ğer yüzde onunu da kazanmak imkanı 

vardır.,, 

Anıslurya bakınım<lan. 
Viyana, 21 (A.A.) - Havas bildiri-

yor: 
Avusturya efkarı umumiyesi, Hitler 

aleyhtarlığının bilhassa Almanya'nın ka • 
tolik merkezlerinde artmıt olmasından 
dolayı memnuniyet göstermektedir. Mat • 
buat, reyi amın arifesinde alman propa· 
ganda nazırının sarfcttiği şu ihtiyatsız sö 
zü ehemmiyetle kaydetmekte ittifak göı -
teriyor: .. Şayet tek bir rey kaybedecek 
olursak, bu ecnebiler için bir muvaffaki. 
yet teıkil edecektir.,, 

Ray§poıt gazetesi diyor kit 
"Hitler'e, gerek dahili ıiyaıette, ge

rekse hariçte yayının gayet gergin bulun 
duğunu acaba bu intihabat anlatacak mı· 
dır?,. 

'(Sonrı 2. inci sayıfa'1a) 

M. Puankare 
ve Fransız 
hükômeti 

Pariı, 21 (A.A'.)' - M. Puan. 
kare, Figaro gazetesinin bir muliar
ririne şu beyanatta bulunmuıtur ı 

"- Dumerg hükfunetine ve h'a. 
riciye nazırının iktıdarına tam bir 

._iytimadım vardır. Şayanı dikkat 
eserler yaratmıf olan M. Bartu'nun 
Fransa ile dost devletler arasındaki 
münasebatı kuvvetlendirmiş oldu • 
ğuna şüphe yoktur ve geçen şubat. 
ta çok vahim olan vaziyet her gün 

• biraz daha eyileşmektedir. Siyasi 
mütarekeyi bozmak zamanı değil • 
dir. Milli birliğin bozulması korku. 
lacak neticeler verebilir. Bugün za
ruri olan yegane şey milli hükumeti 
muhafaza etmektir.,, 

l>il Karaltayının pazar 

allim Behçet Beyleri seçti. Bu dört 
komisyon içtimalarına başlarken 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi 
Katibi İbrahim Necmi Bey hu top
lantılara ayrı ayrı iştirak ederek 
mesai tarzları hakkında icap ede~ 
iyzahatı verdi. 

Saat 14 te kurultay başkanı Kazım 
Paşa Hazretleri içtimaı açtılar. Ve 
yazgan İsmail Müştak Bey üçüncü 
celsenin zabıtlarını okudu. Kazım 
Paşa Hazretleri kurultaya mevzula
rına göre A • B • C olmak üzere üç 
grupa ayrılan tezlerden, her grupun 
sonunda tezler hal kında mütalea 

Amerika Millet
ler Cemiyetine 
yaklaşıyor 

giinkii toplantısı. Cenevre, 21 (A.A.) - Amerika -
. . . . nın Cenevre mümessili Sir Prentis 

kıkle~ı onun ıç~~ a>:nı zamanda ~il- Gilbert beynelmilel mesai bi'.irosuna 
letlerı~ medenı ınkışaflarını tetkıke müracaat ederek hükumetin beynel-
yarar. ılh ..... ) ·ı ı · k"l~ · h k mı e mesaı teş ı atına gırmek hu • 

Fıkrası a kında beyanatta bu· susundaki daveti kabul ettiğini bil-
l~ndu orta Asya medeniyet~n!n İn · dirmiştir. Amerika sanayi noktai na 
~ışaf .ve yayılma hareketlerım tah · zarından en mühim sekiz memleket
lıl ettı. • ten biri olduğundan beynelmilel 

Şevke~ ~~ız Beyden sonra Bed • ınesai bürosunun idare meclisinde 
r~s E.~en~ı soz ald~. Tü~kçenin erme daimi aza olmağa hakkı vardır. Ame 
nıce uzerıne ~aptıg.ı tesı~ler h?'kkın: imi aza olmağa hakkı vardır. Ame -
da Doktor Saım Alı Beyın tezındekı rika Milletler cemiyeti azası ol-ııa -
~ütaleayı ta~am.en yerinde b':1ld~ · dan 'beynelmilel mesai büroc:;una gi
~~ınu ermemcenın ve e~enıle~m ren ilk devlettir. Ve büroya bu giris 
turklerle temastan sonra duzelmıye burada fevkalade ehemmiyetle kar 

(Suna Z. inci sayıfada) şılanmıştır. 

nt. !lasolini M. Şapıiı 
mülakatın beklenilmiyen hiç bir şeyi ta• 
zammun eylemiyeceğinl ve esasen tazam• 
mun etmemesi lazım geldiğini söylemiş vı 
Avusturya teıriki mesaisinin muslihane 
mahiyeti üzerinde ısrar eylemiştir. 

Bu mülakat hakkında mütalea y~ 
ten mezkur gazete diyor ki ı 

"Avusturya'nın istiklalini müdafaa et 
mekle İtalya, Fransa ve İngiltere ile bilı. 
tikte Avusturya devletinin kUili vazifesi. 
ni iyfa eylemi§ ve alman fntrikalan ile teli 
likeye düşen Avrupa sulhunu korumuı vt 
korumaktadır. 

l\lusolinl manevraaa })ulunan ec , 
nehl nıiimessilleri kabul etti. 

Roma, 21 (A.A.) - M. Muaollnf ital. 
yan manevralarında hazır bulunmakta °' 
lan ecnebi heyetleri azalannı kabul etmlt 
ve bilhaua alman heyeti azulyle ve fraae 
ıız heyeti reiıi ceneral Lolzeu lle uZUJI 
müdde görüımüıtür. 

1\1. Şu,nlg Floranea'da M. 
l\lusolini ile göriiştll. 

Floransa· -İtalya~ 21 (A.A.Y -
Avusturya l)aşvekill M. Şuşnig bt>t 
raya gelmiş ve M. Musolinl ile gö • 
rüşmüştür. 

Atina suikastı 
ve şümulü 

Atina, 21 (A.A.) - Atina ajansı bildi 
riyor: 

Hükumet aleyhinde baz.r hareketlerde 
bulunmakla maznun eski bir zabit ile bir 
kaç küçük rütbeli zabit dün akıam tevkil 
edilmişlerdir. Meselenin tahkiki alakadar 
adliye makamah tnrafından yapılacaktP' 

Hir Belgrad haberine göre. 
Belgrad, 21 (A.A.) - AvaJa ajansınıQ 

Atina'da meydana çıkan suikast teşkilatı 
na dair aldığı malumata göre binbaıı Flo 
ros Pangalos, yüzbaıı Konstantinopuloı'a 
davet ederek bir protokole imza koymaaı 
nı teklif etmiıtir. Bu protokol ile bir ta .. 
lam zabitler ıimdiki hükumet ve bilbaısa 
harbiye nazırı ceneral Kondiliı aleyhinde 
çalışmağı taahhüt etmekte idiler. Yüzbaıı 
Konstantinopuloı kefyiyetten derhal har. 
biye nazırını haberdar eylemiş ve ceneral 
Kondilis de derhal suikastçilel".i tevkif et. 
tirmiıtir. Mülazim Brumidis'in evinde ya 
pılan taharriyntta mezkur protokolun bir 
nüshası ele geçmiştir. Bunda on azadan 
mürekkep bir divanıharp teşkili ve ordu· 
nun dC'mokratik esaslar dahilinde tensiki 
derpiş ediliyordu. Dolaşan şayi. lara göre 
suikast te~kilatı oldukça geni~tir ve bir .. 
:ok sivil rical de buna dahil bulunmlllı•
dır. 

(Sonu 2. inci sayıfada) 
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ikinci Dil Kurultayı DIŞARDAN GELEN TELG 
............. ~-.-.a:un.--

·fLAR 
(Başı 1. inci saj1lada) 

ve mütekamil bir lisan haline gelmi
ye başladığını yüz senedenheri de 
ermeni dili gramerinin türk dili gra
merine dayanarak inkişaf ettiğini 
ve ancak bu sayede mütekamil bir 
dil haline geldiğini söyledi. Sonra 
Naim Hazim Beyin (arap dilindeki 
tiirkro J.;. l,.Jer hakkmdaki tezini te -
yit eden bazı karşılastırmalar yap -
ti. Bevanatının sonunda türk dili sa
vaşı ve Gazi Hazretleri hakkında 
ya7...l1ğı bir şiiri okudu.) 

Kurultayın bugünkii toplantısın
da te?.lerini okuyanlardan Reşit Rab 
meti Bey ( türk dilinin inkişaf tari
hinde Uygur devrinin tesirlerini an 
lattı Uygur devri türk edebiyatının 
i.d:an vasıflarına işaret etti bu devr; 
türk diline ait araştırmalarda geriye 
do.P,ru tetkiykler için bir hareket 
nokt:;tsı olarak vasıflandırdı. 

Türk dili tarihine ancak bu yol -
darı J?irlHebilir.) dedi. 

"- Mevzuum türk milletinin kültür 
inkişafında büyük bir ehemmiyeti olan 
devirlerden biri olan uygur devrine aittir. 
Bir devrin bıraktığı eserler, türk edebiya
tı ve dili için, büyük ehemmiyeti vardır. 
Bu devrin doğrudan doğruya bizi alaka -
dar eden cihetlerini başlıca şu iki nokta -
da toplıyabiliriz : 

1 - Uygur türkçsi türk dilinin inkişa 
fında bir dönüm noktasıdır. Çünkü yakut 
ve çuvaş lehçeleri müstesna olarak, bugün 
mevcut umum türk lehçeleri için bir ana 
dili hükmündedir. Bugünkü türkçe şive -
ler, türk dilinin inkişaf kanunları çerçeve 
si dahilinde uygur türkçesinden ayrılmış
lardır. Çünkü bugünkü şivelerdeki husu -
siyeti haiz teferruat uygur türkçesinde 
esas olarak yaşamaktadırlar. 

2 - Uygur edebiyatı türk ruhunun 
tercümanı olarak, kendi kuvvetini umum 
yabancı mefhumlara karşı himaye etmiş
tir. Uygur devrinde yalnız kelime değil, 
mefhumları, türk ruhuna uygun bir şekle 
getirilmiştir. 

Sekizinci, dokuzuncu ve onuncu asır -
larda altın devrini yaşıyan uygurlar, şar
ki Türkistan'ın medeni inkişafına ve siya 
si mukadderatına türk milletinin damga
sını vurmuşlardı. Şarki Türkistanda ya
pılan son hafriyatta meydana çıkan uygur 
türklerinc ait medeniyet eserleri, türk mil 
Jetinin, üzerine aldığı büyük medeni vazi
feyi nasıl ciddiyetle başardığını isbat edi
yor. 

Uygur türkü, türk ülkesindeki neba
tat üzerinde mükemmel bir tababet ilmi 
kurmuştur. Bu nebatatın isimleri de ka -
milen türkçe idi. İlmi heyet d! uygur 
türkü için müsbet bir ilim sahası olmuş -
tur. 1308 senesinde od, su, yıka, altın, 

toprak atlarını taşıyan mars, merem, 
jupiter, venus, ve saturn seyyarelerinin 
harekatına dair uygurca yazılan bir ese -
rin ilmi cihetten tam sıhhati olduğu, Ber
tin rasathanesi erkanı tarafından tesbit 
edilmiştir. 

Türk dili türk milleti kadar yaşlı bir 
teşekküldür. En eski türk dilinin nasıl ol 
duğunu şimdiden katiyetle söyliyememek 
le beraber, bir gün elimizde bulunan müs 
bet bir netice olarak şunu söyliyebiliriz 
ki, tür k dilinin tarihi devirlerine giden 
yol mutlaka uygur türkçesi devri ıi zerin-

mcsinin türkçe tepe kelimesinin aynı o •• 
duğunu görmekliğim üzerine Meksika'da 
kullanılan maya diline ait olarak celbetti
ğim lfıgat kitabında bu kelimenin aynen 
tepe manasına geldiğini gördükten sonra 
tetkikatıma devamla mezkur cilde 120 
türkçe kelime daha bulmuştum.,, diyerek 
girdi. Ve bu misalleri gösterdi: 

"- Maya dili bünye ve tasavvut itiba 
riylc türkçcye benzi yen bir dildir. Türk -
çede olduğu gibi maya dilinde de kelime
ler müennes ve miizekker olarak ayrılma. 
mıştır. Sıfatlar muzaftan evci gelmekte -
dir. Maya dilinde türkçcde olduğu gibi 
sakil başlıyan kelimeler sakil, hafif baş -
lıyan kelimeler hafif bitmektedir. 

Binaenaleyh Meksika'da mevcut diğer 
dillerin ve bilhassa toltek dilinin tetkik 
edilmesi hem en eski türk ırkının tarihine 
hem de türk dilinin en eski sözlerinin 
elde edilmesine hadim olacağını yüksek 
kurultayın saygı değer azasına arzede -
rim ... 

Profesör Mescaninof tezini ku -
rultaya bir nutukla takdim etti. Nut 
ku fransızca olarak kendisi okudJ 
Sonra Dil Cemiyeti Umumi Katibi 
lbrahim Necmi Bey hem nutkun 
hem de tezin türkçe tercümelerini 
okudu. 

Profesör Mescaninof nutkundr 
Türkiye' de ilmi araştırmalara veri -
len ehemmiyetin akademik işlerle 

uğraşan dünya ilim adamları üzerin 
deki müspet tesirlerinden bahset -
miş ve Türkiye' de ilmin bir halk işi 
halinde ve halk tabakaları arasında 
muvaf fakiyetle yayımını tebcile de
ğer bir hareket telakki ettiğini söy -
lem iştir. 

Profesör nutkunda bilhassa mem 
leketimizi ziyaret etmiş olan Profe
sör Mar'm Türkiye hakkındaki şe -
hadetlerini tebarüz ettirdi Dil ve ta 
rihe ait türk ilmi araşhrmalariy)e 

gene dile ait sovyet ilmi araştırma 

ları arasındaki münasebetten bahs 
etti. 

- Dil ilerliyen milletler tarafın
dan inkişaf ettirilir. Dil tetkikleri 
maziyi daha iyi tanıtır. Tarihi daha 
m\lvaffakiyetle aydınlatır. dedi. 

Gazi'nin münevver rehberliği al 
tında çalışan kurultaya muvaf
fakiyetler diledi. --.. ~..._""

Profesör Gize tezine: 
- Kurultaya Alman ilim alemi-

nin sayğı ve selamlarım sunarım di
ye başladı. Gazi'nin rehberliği altın 
da 1918 den sonraki seneleri siya -
si ilmi sahada havsala almaz mu -
vaffakiyetlerle dolduran yeni Tür
kiye'ye hayranlıklarını anlattı ve 
kendisini davet ettiğinden dolayı 

kurultaya teşekkür etti. Sonra tezi -
ni okudu ... =-- ~-· 

Profesör Gize" den sonra söz alan 
muallim Ağop Martaryan Bey türk 
paleo etimolojisine ait ve çok kıy -
metli bir tetkik eseri olan tezini oku 
du. 

den aerecek ve o u t tk·k· d d · A B k I 
• h .~ • • _ ~ n e ı ı e o e\'rın gop eyin tezi uru tay tara -

bıze gosterebıldıgı yollardan istifade ede f d h"" '"k b' t kd' IAk 'I 
kt

. 1 m an uyu ır a ır ve a a a ı e 
ce ır.,, d" I d" . ın en ı. 

Rcşıt Rahmeti Beyden sonra sıra Tah K it b ·· t 14 t t k 
sin Ömer Beye gelmiştir. urlu ay kugun saa e e -

. rar top anaca tır. 
Tahsm Ömer Bey tezinde Mek

sika'daki Maya dilinde rastladığı 
J 20 türk kelimesine ait karşılaştırıl
malar yaptı. Meksjkalıların menşe, 
adet ve milli seciyelerine ait iyza -
hat vererek dedi ki: 

"- Fransız seyyah ve tarihçilerinden 
Jerve dö Kurfermo'nun eserinde meksika 
lıların en eski medeniyet ve sairesi hakkın 
daki iyzahat arasında bir mahal ismi ola 
rak' zikrettiği (Tehuan Tebek - Cilline 
Auxser - pents) terkibindeki tepek keli 

Reisicümhur Hz. Profesör 
M. Hrozni'yi kabul 
buyurdular. 

İstanbul, 21 - Reisicümhur Hz. 
bugün Dolmabahçe sarayında Eti 
yazılan hakkında tetkikatiyle ma -
ruf olan Prağ Üniversitesi profe -
sörlerinden M. Hrozni'yi kabul bu
vurmuşlardır. (A.A.) 

A Vl 'STl 'RYA 'DA. INGlI.TERE'~ ,B1RLEŞ1K DEVi.ETLER.DE. 

lngiltere'nin tediye Yapılacak manevra Mevaddı infif akiye 
meselesi için ya dört yüz bin kişi saklıyanların 
verdiği bir nota iş irak edecek iydamı 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli Hcrald 
gazetesinin doğrulugunu temin ederek 
verdiği bir habere göre İngiliz hükumeti, 
tediyat hakkında son yapılan alman -
İngiliz itilafından mukaddem İngilizlerin 

almanlardan olan bir milyon İngiliz lira
lık matllıplarının tesviyesi hususunda al -
man hükumetine çok sarih tebligatta bu
lunmuştur. Bu notada hiç bir tehdit yok
tur. Fakat umumiyetle çok ketum davra -
nan resmi mehafilde bile bu nota hakkın
da "çok şiddetli bir hareket,, tabiri kulla 
nılmaktadır, 

Londra şelırcmini lıa.,.ta . 

Londra, 21 (A.A.) - Londra şehremi 
ni sir Şarl Colet ağır surette hasta yat
maktadır. Mumaileyh fartı meşguliyetten 
muztariptir. Uzun müddet istirahate mub 
taçtır. 

Kıra] ,.e kıraliçc t~koçya'ya gitti. 

Londra, 21 A.A.) - İngiliz kıral ve 
kıraliçesi dün akşam Sandringham şato

sundan İskoçya'da kain Balmoral'a hare -
ket etmişlerdir. Kıral ve kıraliçe tatil müd 
detinin sonlarını orada geçireceklerdir. 

Uzak şark ihtilafı lıakkmda Tay -
mis gazetesinin nıiitalPaları. 

Londra, 21 (A.A.) - Taymis gazetesi, 

Uzak Şark ihtilafları hakkında uzun bir 

tetkiyk makalesi yazmıştır. Taymis bu 

makalesini söyle bitirmektedir: 

"Eğeı Kremlin Japonya'nın Vladivos

tok'a ve deniz eyaletine karşı mütecaviza

ne emeller beslemediğine kanaat getirse, 

Çin şark demiryollarmm satılması husu -

sunda bir iytilaf akti uzun sürmiyecektir. 

Sovyet hükumeti bu demiryolunu kolay

lıkla bırakır ve gene aynı kolaylıkla Man 

çuri'deki japon menafii aleyhinde çalış-

mamağı kabul eder. İşte Sovyet Rusya zi

mamdarları bundan emin değildirler ve 

işin asıl müşkül tarafı da buradadır. Sov 

yet zımamdarlarr deniz eyaletinin bir mü 

bareze topu olduğunu ve kızıl ordunun 

bu topu müdafaaya tahsis edildiğini be -

yan ediyorlar. Mançuko dahilinde yollar 
hususunda Sovyet Rusya'nın Japonya'ya 

yaptığı tavizat siyaseti de iflas etmiştir. 
Çünkü Sovyet Rusya bu siyasetin Japon
ya tarafından bir zaaf aHimeti olarak te -
Iakki edildiği mütaleıasındadırlar. Rusya-

nın birçok yerlerinde mahsulün bu sene 

fena olması Sovyetler tarafından bu sene 
bir tecavüze ihtimal verdirmiyor. Sovyet 

Nevyork, 21 (A.A.) - 28 9 tarihinde 
erkanı harbi) e reisi crneral Duglas mc 
Artur'un idaresinde Nevjersey'in cenubun 
da yapılacak manevralara 400 bin kişi iş
tirak edecektir. 

AJiiminyom amclc~inin grc,i. 
Vaşington, 21 (A.A.) - On bin ame 

lesinin grev halinde bulunduğu Pittsburg 
Aliminyom kumpanyası nezdinde tavas -
sutta bulunmağa mesai nezareti tarafından 
memur edilen M. Frcd Keightly dün kum 
panya mümessilleriyle görüşmek üzere 
Pittsburg'a gitmiştir. Kumpanya sendika 
lar tanımamakta ısrar etmektedir. Hükfı -
met sendikaların tanınmasında ısrar ede
cek olursa bütün demir sanayii patronla
rının çelik nizamnamesini feshetmeğe ve 
kendi murakabelerinde bulunan sendikala 
rı dağıtmağa hazırlanmaktadırlar. Diğer 

taraftan 800.000 mensucat amelesine şamli 
umumi grevin önüne geçilmek üzere de 
hükiimc:tin tavassutta bulunması muhte
meldir. 

;'.\1adanı Pikar.I stratosfere 
cıkacak. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Madam Pikard 
3 eyliilde bir stratosfer uçuşu yapacağını 
söylemiştir. 

~1iifli hanger lnsiiliiıı muha -
keme ine başlanıyor. 

Şikago, 21 (A.A.) - M. Samucl 
İnsülün diğer 16 maznun ile bera -
her muhakeme edilmesine karar ve
rilmiştir. Mahkeme, bunların mün -
fcriden muhakemesi talebini reddet
miştir. 

Alman devlet reisliği 
intihabı ve dünya 

(Başı 1. inci sayıfada) 

Fransız gazetelerinin yazchkları. 

Paris, 21 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
Fransız matbuatı, alman reyi amı ne -

ticelerini istihfaf etmek şöyle dursun al -
man milletinin azim ekseriyetinin M. Hit
ler'i "harice karşı,, parolası altında in ti -
hap etmiş olmasına hususi bir dikkat atf 
eylemektedir. Gazeteler aynı zamanda 
Hitlerciliğin kati bir milliyetperverliğe 

doğru kaymakta olduğunu da ehemmi
yetle kaydeylemektedir. 

"L'Echo de Paris,, gazetesi diyor ki: 
"M. Hitler'in devlet reisi olarak intiha 

bı Avrupa'nın üzerine ağır tehlikeler bi -
riktirmektedir. Ranfürer'in yapacağı en 
az şey Almanya'nrn silahlanmasına devam 
etmek olacaktır.,, 

Rusya gerek sulha gerek barba doğru ilk LEHISTAı uDA. 
hareketi Japonya'dan beklemektedir.,, 

A .k , çmak Milliyetçilerle 
. tmerı ta ya uecı·ıe halkçılar arasında 
ıs eyen ayyar r 

Londra, 21 (A.A.) - İtalya'dan Ame 
rikaya tayyare ile geçmeğe teşebbüs eder 

ken İrlanda sahillerinde yere düşen tay -
yareci Pond rontgen ile yapılan muayene 

si neticesinde kaburga kemiklerinin ayrıl
mış olduğu anlaşılmıştır. Mumaileyh 
Kardif'e giderek bir mütehassısa tedavi 
olunacaktır, 

Diişen tayyare) i tetkik ediyorlar. 

Londra, 21 (A.A.) - Sabelli ve Pond, 
dün Galles dağlarına düşen tayyareyi 
tetkika gitmişlerdir. Londrada Vinci tay
yaresinin tamir edileceği anlaşılmıştır. 

VaT§ova, 21 (A.A.) - Radomsk ya -
kınındaki bir köye halkçılar tarafından 

yapılan bir içtimada milliyetperver fırka 

mensuplariyle içtimaı tertip edenler ara -
sında kavga çıkmıştır. Halk, müdahale 

eden polisi taşla karşıladığından birkaç 
polis memuru zedelenmiş ve sekiz kişi ya 
raıanmıştır. 

Dağılan bir te~kilatın 
gizli hir grupu. 

VaT§ova, 21 (A.A.) - Gazetelere naza 
ran, polis bir ay evel dağıtılan nasyonal 
radikal teşekküle mensup 20 kişiyi, gizli 
bir ekstremist grup teşkiline teşebbüs et
tikleri için tevkif etmişir. 

Viyana, 21 (A.A.) - Mevzddı ınfila -
kiye gizlediklerinden dobyı iycla.,,,, malı 
klım edilen iki tethic-çi <lun aic•.;am asılmış 
!ardır. Şimdiye kadar tdhiş h< n .. ketlcrin
de bulunduklarından dolayı asılan milli 
sosyalistlerin .,dedi on üçü bulmuştur. 

"\1. Dolfu .. ·u ()]ıliirmck için na-.ıl 
lf'rtihat vaıulmıs? 

- '!.: 

Viyar.a, 21 (A.A.) - Morgan ga.l.~le
sinin resmi Avusturya telgraf ajansmdan 
alarak neşrettiği tafsilata nazaran 1\1. 
Dolfus, geçeceği yolun muhtelif üç nokta 
smda katiller tarafından vücude getiri:en 
nıanialardan her halde kurtulamıyac ıku. 

Atina suikastı 
ve şümulü 

(Başı 1 İnci sayladaJ 

Atina hacli .. .,J,·ri hakkında 1\1. 
Yt>nizf•lo~'un he,·anatı. 

Londra, 21 (A.A.) - Atina'da 
vukuu bildirilen ihtilal teşebbüsü 
hakkında bir gazetecinin sorduğu 
suale, M. Venizelos şu cevabı ver • 
miştir: 

"- Harbiye Nazırı M. Kon • 
dilis, diktatör olmak teşebbüslerin
de sebat ettikçe, Yunanistan'da, sui 
kast ve mukabil suikastların ardı a .. 
rası kesilmiyeccktir.,, 

M. Venizelos, halihazırdaki hü • 
kfımetle itilaf etmek arzusundan 
bahsederken, harbiye nazırının bu • 
na daima engel olduğunu ilave et • 
miştir. Mumaileyh demiştir ki: 

"- Başvekil, memleketi bir da., 
bili harp tehlikesine maruz kılacak 
kadar M. Kondilis'in nüfuz ve tesiri 
altına girmemelidir. Ağlebi ihtimal, 
tevkif edilen zabitlerin bütün mak • 
satları harbiye nazırının diktatörlük 
politikasına karşı nümayiş yapmak· 
tı.,, 

Yuanistan'da, son baharda umu • 
mi intihabatın icra edilip edilmi • 
yeceği sualine karşılık da, M. Venl
zelos: 

"- Eğer intihabat, hükumetle • 
rin tavsiye ettiği şekilde cereyan 
edecek olursa, dahili bir harbı intaç 
eylemesi muhtemeldir.,, 

Gene, cümhur reisliğine namzet· 
liğinin konmasını kabul edip ctmi• 
yeceğine dair sorulan bir suale de 
mumaileyh ş ucevabı vermiştir: 

"- Kanunu esasinin halihazı;• 
<laki vaziyeti ile, reisicümhur olmak' 

, emelini katiyen beslemiyorum. Bü • 
yük bir siyasi fırkanın başında bu • 
lunup hakiki hüküm ve nüfuz sahibi 
olmayı tercih ederim.,, 

M. Hitlt-r sosyalist kongre ine ait 
lıazırlıkları tetkik ediyor. 

Nüremberg, 21 (A.A.) - Müni
he gitmek üzere Berlin'den hareket 
eden M. Hitler buraya gelmiştir. 
Bu sene toplanacak olan milli sos • 
yalist kongresine ait hazırlıkları tet 
kik edecektir. 

qu GECE AÇIK ECZANELER 
Adliye Sarayı karşısında 

ANKARA 
ve Hamamönünde 

HALK 
Eczaneleridir. 

....ID .. lıml .... lm ........ -
• 
1 aktır • Ankara Sanayi sergisi 29 1. 

Milli bayramda yeni Ankara şehrini de gCirmek isti_yen .sanayici -
)erimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar, 

Müracaat müddeti 1 egllllde bitecektir. 
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\'un - Si~·wıi. 

Vatanper·ver 
havayi 

Amerika Cümhurreisi M. Roosevelt, 
ağızlarından tebessümleri düşmiyen şen 
cengaverleri andırır. Mesela bu seferki 
seyahatinde, hem intihabat propagandası 
Yapmıştır, hem kuraklığın kasıp k.~
\'urduğu mıntakalara tatlı söz ve tatlı yuz 
götürmüştür hem de Amerika'nın dış po-' . . 
litikaaiyle alakadar yerleri gezmıştır • 

Havayi! bu sihirli kelimeyi duyunca 
hatırınıza ne gelir? hurmalıkların altında 
baygın şarkılar, sevişen çiftleı·in açık c~
\'İz rengi derileri; insanı kucağına alır gı
bi sıcak sokulgan bir iklim! bütün bun
lar, ger~i Havayi'de vardır. Ve oranın bir 
cennet olduğunu fotoğraflarda, filimlerde 
rördüğümüz kadar birçok yerlerde de 
okumuşuzdur. Fakat Havayi, sade bu de
ğildir. 

Havayi adaları, Japonya ile Amerika 
arasındadır .. ihracat ve ithalat yekünları 
bizimkinden fazla tutar. Şeker, pirinç, 
kahve, muz gibi mühim maddeler üzerin
de geniı bir istihsal faaliyetleri olan bu 
adaların hem, ticaret muvazeneleri kendi 
lehlerine iıler. Yalnız tediye muvazenele
t-i, amreikan sermayesine olan ilişikleri 
dolayısiyle tabii daha az mükemmeldir. 

Japonya'nm Alaska'da gözü olduğu 
söylendiği zaman bir japon devlet adamı 
!U cevabı vermişti: 

"- Bizim Alaska gibi Allahın sevim -
siz topraklannda neden gözümüz olsun? 
gözümüz olsaydı, Filipinler ve Havayiler 
gibi Alaska'ya varıncıya kadar ne güzel 
Ve ne tatlı yerler vardır!,, 

Şimdi işte M. Roosevelt bu Havayi 
adalarını ziyaret etmiıtir. Bu adaların 
birçok amerikan tüccarları, amerikan ma
liyecileri, amerikan mühendisleri ve ame
l"İknn amirnlları tarafından zaman zaman 
:ziyaret edildikleri muhakkaktır. Fakat bir 
Cümhurreisinin resmi ziyareti şerefine 
ancak ''New deal,,den sonra mazhar ol
rnuılardır. 

Şimdi M. Roosevelt'in oradan ayrılır
ken söylediği şu sözleri beraber okuya
lım: 

"Sizlerden istemiyerek ayrılı

yorum. Adalar halkından her ta
rafta gördüğüm resmi kabuller ve 
dostluk hisleri bende, ziyaretimi 
uzatmak için büyük bir arzu uyan
dırıyor. Aynı zamanda Havayi'den 
büyük bir iftiharla ayrılıyorum. 
Vatanperverliğiniz ve muvaffaki
yetleriniz göğsümü kabartıyor. 

Halletmekte olduğunuz meseleler 
bütün millete ait meselelerdir. 
Washington'daki idarecileriniz, 
milletin mühim bir kısmını teşkil 
ettiğinizi hiç bir zaman unutmıya
caklardır.,, 

M. Roosevelt, Havayi'nin melez ve 

açık ceviz rengi halkına büyük Amerika 

~atanının kapılarını ardına kadar açıyor. 

Politika bakımından kendisine hak ver

tneğe kalkıımıyalım; çünkü, akıllı adam, 
§İmdiye kadar yalnız amirallann uğradığı 

Yerlere uğramakla, herhalde çok lüzumlu 

bir vazifeyi yerine getirmiı oluyor.Buraya 

kadarı iç politika bakımından. Fakat M. 

Roosevelt, dıı politika cephesini de, bu 

seyahatinde ihmal etmemiıtir. Bakın ne 
diyor: 

"Buradan ayrılırken, başku
mandanı olduğum orduda ve bahri· 
yede gördüğüm intizam ve miikem
meliyetten dolayı tebriklerimi sun
mak isterim. Bu kuvvetler milli 
müdafaamızın kuvvetli unsurlarını 

teşkil etmektedir. Yalnız "müda
faa,, kelimesi üzerinde kuvvetle ıs· 
rar etmek istiyorum. Bu kuvvetle· 
re daima sulhun idamesine hadim 
nazariyle bakılmalıdır. Çünkü, milli 
siyasetimiz sulhperveranedir, em
peryalist gayeler peşinde değildir.,, 

"Müdafaa", "sulh", "biz emperyalist 
değiliz,,; bu sözler, biribirinden güzeldir. 
llakalnn havayalılar, kendileri için ardına 
kadar açılan vatan kapısı'ndan rahat gi· 
l'ecekler, girdikten sonra da hakikaten ra
ha.t edecekler mi? 

BURHAN ASAF 

--~----·-..------~ 
ltiı·Jik gazetesi aleyhine miidclci n

nıumiliğc miira<'aat ediMi. 

lstanbuJ, 21 (Telefon) - Kapatılan 
~~rlik gazetesi aleyhine takibat yapılması 
l~ın müddei omumiliğe müracaat edilmiı -
lır. 

$ 
Orta tedrisat 
muallimlerinden 
terfi edenler 

11111 

Ortamektep muallimlerinden terfi eden
lerin bir kısmını evelki nüshamızda neıret
mi~tik. Bugün de bakiyesini koyuyoruz: 

25 liradan 30 liraya terfi edenler: 
Kırfehir orta mektebinden Durmuş, 

Kandilli kız lisesinden Şaziye, Eyüp orta 
mektebinden Tahsin, lstanhu1 kız lisesinden 
Nezihe, Diyarbekir. lisesinden Arif Hikmet, 
Üsküdar orta mektebinden Ahniet Tevfik, 
Ankara Musiki muallim mektebinden Ma
ide, Adana erkek lisesinden Hıfzı, Kadıköy 
lisesinden Mustafa Re,at, Samsun lisesin· 
den Mehmet, Aksehir orta mektebinden Ri
f at, Trabzon erkek muallim mektebinden 
Cemil, Adana erkek lisesinden Rasim, Bur
du Zekai, Merzifon Ali Can, lstanbul kız 
lisesinden Daime Semiha, İzmir kız lisesin
den Müberra, Pertevniyal lisesinden Fikret 
Hasan Kemal, Akhisar orta mektebinden 
Şöhret, Ankara erkek orta mektebinden Ce· 
lalettin, Aydın 0.M. den Mustafa Turgut, 
Bursa O.M. den Kazım, Bursa O.M. den Ce
lal, Gazi Osmanpaıa O.M. den Melahat, 
Kar§ıvaka O.M. den Emine, Maraş, O.M. 
den Emin, Mersin 0.M. den Güzide, Muğla 
0.M. den Ekmel. Nevsehir 0.M. den Taki, 
Niğde 0.M. den Behcet, Rize O.M. den Sıt
kı Üsküdar O. M. d;n Meliha, Üsküdar O. 
M. den Naciye Üshüdar O. M. den Celalet
li . Edime Erkek muallim mektebinden Ni
hat, Ankara Kız lisesinden Nahide, Ankara 
K.L. den Mediha, Ankara E.L. den Ali, Es
kisehir L. den Nasit, İstanbul K.L. den Sü
rt!yya, Kandilli K:L. den Münevver. Kas -
tamonu L. den Talat, Kayseri L. den Sey
fettin, Malatya L. den Fazıl, Malatya L. -
den Mahmut, Sıvas L. den Suphi, Sıvas L. 
den Mahmut Bursa orta mektebinden Me -
liibat. Gelibolu O.M. den Celal. Kayseri O. 
M. den Memduha, Nev§ehir O.M. den Şev· 
ket, Nevşehir O.M. den Cevdet, Rize O. M. 
den Arif. Sinop O.M. den Hasim, Sinop O. 
M. den Ömer Lütfi, Niıantaşı Kız O. M. den 
Semha Hanım ve Beyler. 

22 liradan 25 liraya terfi edenler: 
Erzurum erkek muallim mektebinden 

Hüseyin, Zonguldak O. M. den A. Can. 
20 liradan 25 liraya terfi edenler. 
Buna orta mektebinden Baba. Akşe

hir O. M. den Muhtar, Niğde O. M. den 
Osman, Kır,ehir O. M. den Mediha, Davut 
pafa O. M. den Ali Fuat, Burdur O. M. 
den Hıfzı, Giresun O. M. den Nebahat, Si
nop O. M. den Saime, Buca O. M. den Naz
miye, Adana O. M. den Avniye Cümhuriyet 
O. M. den Mehmet lbrahim, Usak O. M. 
den Ali Ulvi, Uluköy O. M. d~n Rabia, 
Merzifon O. M. den Sıdıka, İstanbul kız 
lisesinden Güzin, Bursa erkek lisesinden 
Hüsnü, Kütahya lisesinden Remzi, 

17 ,5 liradan 20 liraya terfi edenler: 
Konya kız muallim mektebinden Hay-

rettin, Konya kız muallim mektebinden 
~eza, İstanbul kız muallim mektebinden 
Fatma Aliye, Fatma Kevser, Düriye, An. 
kara orta mektebinden Hamide, Trabzon 
~rkek orta mektebinden Süleyman, Adapa
ıarı erkek orta mektebinden Nebah:-• 
llursa orta mektebinden Esat, Isparta O. 
M. den Tevfik, Silifke O. M. den Sadık, 
l<:ırşehir O. M. den Ali Rıza, Aydın O. M. 
den Şefik, Kırklareli O. M. den Sıdıka, 
Cankın O. M. den Zahide, Bilecik O. M. 
den Hüsamettin, Çankırı O. M. den Şükrü, 
Nevşehir O. M. den fsa. Silifke O. M. den 
Saip, Elaziz O. M. den Rıza, Adana erkek 
'tluallim mektebinden Safa, Adana kız mu 
,ilim m .. kt .. bindPn Fahriye, Kütahva lise -
sinden Asım, Malatya lisesinden Abdülka
~ir Bevler ve Hanımlar. 

16 liradan 17,5 lirava terfi edenler: 
Galatasaray lisesi ilk lusmmdan Ha

~an, F.renköy kız lisesinden Münevver Şev
~et, lzmir erkek muallim mektebinden 
-~ttııtafa Tnrn•ı• Rnu)pr ve Hanımlar. 

--------···--------
Pra;ı;'•la toplana('ak ft•J,.,,.fe kon -

µ;resine iştirak ('eliyoruz. 
lstanbul, 21 (Tele fon) - 1 eylulde 

Pral{da toplanacak olan felsefe kongresi -
ne lstanbul üniversitesi namına profesör 
Dr. Röichönbach ile Halil Nimetullah Bey 
i~tirak edeceklerdir. 

HAKiMi Y ~Ti MiLLiYE 

!Telefon şirketi 
220.000 Jiaryı 
iade etti 

lstanbul, 21 (Telefon) - Telefon ıir
keti halk namına belediyeye geriye verece
ği paraya mahsuben 220,000 lirayı bugün 
Merkez Bankasına yatırmı~tır. 

Bc•lgrat'ta arıcılık ... erAİ!'Iİ. 

lstanbul, 21 (Telefon) - Belgrad'ta 
bu ayın yirmi altısından otuzuna kadar de
vam etmek Üzere bir arıcılık sergisi açıla
cakhr. 

Tiirk - yunan ofi~i toplanıyor. 

lstanvul, 21 <Telefon) - Türk - yu
nan ofisi yarın ikinci içtimarnı yapacaktır. 
Bu içtimada ticaret ve sanayi odası murah
hasları da bulunacaklardır. 

Rıhtım -:irkt•tinin salln alınması. 

lstanbul, 21 (Telefon) - Rıhtım sir
ketinin hükumetçe sa!ın alınması hakkı~da 
hükumet namına Adliye Vekili Saracoğlu 
Şükrü Beyle ~irket müdürü arasında~ tes -
bit edilen bazı escslar lzmir' de imzalana -
caktır. Şirket müdürü bugün İzmir'e git -
miştir. 

----·----
E ga i istikrazı 

C tertibinin kayıt muame
!ec;İ ay sonunda başlayacak 

C. tertibinin kayıt müddeti 30 ağustos 
tarihinden 30 eyliıl aksamına kadardır. 
Yüzde be~ faiz ve yüzde iki ikramiyeli olan 
C. tertibine ait şartlar afağıda gösterilmiş
tir. 

B. tertibinin hamillerine mahsus olmak 
üzere kayıt müddetinin başlangıcından iti -
haren altı gün müddetle bir kayıt hakkı ve
rilmistir. Bu müddet icinde B. tertibi ha -
mille~i ellerindeki makbuılarla evelce bun
lan aldıkları bankalardan C. tertibine ait 
aynı numarayı da alabileceklerdir. Muay -
yen müddet geçtikten sonra bankalar bu tah 
villeri serbestçe satacaklardır. 

Yirmi lira itibari kıymetinde C. tertibi 
tahvillerinin ihrac fiatı 19,40 lira olarak 
tespit edilmi,tir. Her tahvil bir lira kıyme
tinde yirmi kupon ta~ır. Faiz yüzde beıtir. 
Kuponlar her nisan ayının on altıncı günün
de ödenir. 

Faizden baıka senede iki defa yapıla
cak keşidelerde 300 bilete 94, 134 lira ik
ramiye isabet edecektir. İkramiyeler arasın
da 30,000, 15.000 liralık iki büyük ikra -
mi ye de vardır. 

ikramiye keşideleri her sene 16 nisan 
ve 16 teşrinievel tarihlerinde yapılır. İtfa 
keıideleri 16 nisan tarihinde senede bir de
fadır. 

Adana Cümhuriyet 
meydanına dikile -
cek Gazi heykeli 

Adana, 21 ( A.A.) - Cümhuri -
yet meydanına dikilecek Gazi Hey -
kelinin modelini görmek ve yapıl -
n.asına müsaade etmek üzere bir 
müddet evel lstanhul'a giden heyet 
şehrimize dönmüştür. 

Dil kuruhan "'t• Adana. 

Adana, 21 (A.A.) - İkinci büyiik dil 
kurultayı memleketin her taıafında oldu~u 
gibi Adanamızda da büyük bir alika uyan
dırmıştır. Şehrimiz münevverleri kurultay 
müıakerelerini ve nutukları radyolarla d'k· 
katle dinlemekte ve muntazaman takip el· 
mektedirler. 

Adana mıntakasın
da pamuk mahsu -
Iünün vaziyeti 

Adana. 21 (A.A.) - Yeni sene pa 
muk mahsulünün piyasaya çıkarılması gün 
geçtikçe biraz daha artmakta ve satışiarı 
devam etmektedir. Pamukların açılma mev
siminde havaların çok sıcak gitmesi vr 
Seyhan mmtakasmdaki kurt tahribatı tah
min bürosunun neşrettiği l 53.000 balyalık 
tahminin tahakkukunu zayiflatmıştır. Bu 
sene pamuk toplama işinde çiftçi bir ar:'le
le kıtlığı karşısınd!l kalmıştır. Pamuklar 
ovanın her tarafında açıldığı halde hazı 
yerlerde amelesizlik yüzünden toplanmrya 
başlanmamıştır. Bu kıtlığa sebep olarak 
veni yapılmakta olan tren hatları gösteri • 
liyor. 

Piyasadaki yeni sene mısır pamukları -
nın kilosu 34-36 kuruş arasındadır. Hubu

bat arasında arpa ve yulaf hararetli satış 

görmektedir. Arpanın kilosu bugün 2, F 
kuruşa yükselmiştir. Yulafın kilosu da 2,50 
kuruştur. Buğdayın banka fiatı sabittir. 

1, ' . ı . . ıı· · ran.;a ya gıt t•n ızt•ı ve nuıa mı -
)erimiz tlöniiyorlar. 

İstanbul, 21 (Telefon) - Fransa se -
yahati yapan galatasarayh izcilerle mual -
limler öbürgün lstanbul'a geleceklerdir. 

Erciyaşa kar yağdı 
Kayseri, 21 (A.A.) - Havalar birden

bire soğumu' herkes pardösü ve paltosunu 
giymiıtir. Geçen gün yağan ,iddetli yağ -
morlardan sonra Erciya! eteklerine kadar 
karla bürünmüştür. Eryia,a ağustosun orta
sında kar yağması ve havalarm ani olarak 
kışlaması Kayseride ilk defa görülen bir 
hadisedir. Halk karın yağmasını hayretle 
karşılamı~tır. 

!SA HtA 3 

Demiryollarımızda 
ucuz yolcu 
nakliyatı 

- Halk ticaret biletlerinin ihdasc 
münasebetiyle -

Bir taraftan demiryolunu yurdun bü
tiin bucaklarına kadar eriştirebilmek için 
çalışan cümhuriyct naf ıası, bir taraftan 
da kurulmuş hatlar üzerinde yurttaşların 
mt.sı.it ve ehven şartlarla gidip gelmelc
'ıni temin için elinden geleni yapmaktan 
vri durmuyor. 

Bu maksatla Devlet Demiryolları l la. 
resi l temmuz 934 tarihinden itibaren gl~ 
dip gelme biletler üzerinde büyük bir ten· 
zilat yapmış, büyük bir rağbet gören bu 
tenzilatı 20 Ağustos tarihinden itibaren 
başlıyan tenzilatlı "halk ticaret biletleri .. 
takip etmiştir. 

Tenzilatı va:oati olarak yüzde elliye 
varan gidip gelme biletlerinin ihdaıu, bu 
yolda alınan ilk tedbir ve uzun mua.feler 
için yeni bir ihdastır. Gene büyük me..., 
felCT için kullanılacak olan halk ticaret 
biletlerinin ihdasında ise üç gaye vardır s 

ı) Memlekette ticari hareketler uyan
dırmak ve bu hareketleri teksif etmek. 

2) Halkı yekdiğerine kaynaştırıp mem 
leketi tanıtarak dahilde turizmi teşvik et. 
mck. 

3) Turizm için şimdiye kadar mü93ed .. 

li tarife bulunmaması yüzünden ileri g .. 

len müşkülatı bertaraf ederek ecnebi tu

ristlerin memleket dahilinde en müealt 

şartlar altında gezmelerine imkil.n bağıt
lamak. 

Halk ticaret biletlerini alanlar, bu fay

dalarından başka mevcut nizami bagaj 

hakkına ilaveten elli kiloya kadar nümu.

nelik eşya götürmek müsaadesini de alınıf 

bulunuyorlar. 

Herhangi bir yolcunun taşımasına ni• 

zamların müsaade ettiği bagajın azam! 

haddi 30 kilodur. Yeni biletleri alan yoı.. 

cu buna ilave olanak muhtelif nilmune Cf" 

yası götürüyorsa elli, bir tek çeşit nümu

ne götürüyorsa yirmib~ kilo fazla bagaj 
götürmek hakkını haiz bulwunaktadu. 

Bu biletleri alanlar, hiçbir kayda v• 
şarta tabi olmıyarak istedikleri isti~ 

te seyahat edebilirler ve hiçbir müracaat 

ve merasime tabi tutulmazlar. 

Bu biletler onbeş günlük, bir aylık vı 

iki aylık olmak üzere üç kısma ayrıbyot. 

Bunlardan onbeş günlüklerin tutarı p 
dur: 
1 Mevki il Mevki 111 Mevki 

35 Lira 25 Lira 
Bir aylık biletler: 

I Mevki 11 Mevki 
60 40 

İki aylık biletler: 
1 Mevki il Mevki 

70 50 

17,5 Lira 

III Mnld 
10 

111 Mevki 
ss 

Halk ticaret biletlerini almıf olan yol• 
cular, biletleri hangi mevkie ait ise o meY 
kide seyahat edebileceklerdir. Ondan yllk 
sek bir mevkie geçerler_se o zaman yol ile. 
retini umumi tarife üzerinden ödemek 
mecburiyetinde kalırlar. 

Şirketler zamanında pek ağır ta.rifeı .. 
re tabi tutulduğu için bir kısım nakliyatı 
yolculuk emniyetini tehlikeye dUtüren 
ba~ka vasıtalarla yapılan İzmir - Mani
sa, Balıkesir - Bandırma, İzmir - Ala.. 

1 

şehir hatları üzerinde umumi tarifeden 
%50 tenzilat yapılmıştır. 

Tenezzüh tarifeleri: 
Devlet Dcmiryolları İdarC1;inin ucuz 

bir para ile halkı seyahat ettinnek için al 
dığı isabetli tedbirlerden birisi de tenez• 
züh tarifelerini tatbik etmesi olmuştur. 

Tenezzüh trenleri, memlekette seya
hat ve turizm alakası uyandırmak, hal· 
ka memleketi gezdirmek, tatil günlerinde 
yurdun güzel manzaralarını göstermek, 
bundan başka büyük şehicler civarındaki 
istihsal mıntakalarını gezdirmek, pazar. 
larda yeni ticaret imkanlarını hazırlamak 
üzere ihdas edilmiştir. 
- Bunların başlıcaları şunlardır: (Hay
darpaşa - Sabanca), (Haydarpaşa - A
dapazarı., (Ankara - Çankırı), (Samswı 

- Amasya), (Adana - Mersin), (Ada
na - Mamure), (İzmir - Alaşehir - So
ma), (Afyon - Hamam), (Afyon - Kaz
hgöl). 

Bu tenezzüh trenleri haftalıktır. Bun. 
ların ücretleri umumi tarifeye nazaran 
yüzde seksen kadar eksiktir. 

Bu tenezzüh trenlerinin ne kadar isa • 
betli bir ihdas olduğu halkın rağbeti ilo 
de anlaşılıyor. 

Bu yazıyı tenzilatlı halk ticaret bilet. 



:)AılFA 4 

J)i~ hekimimi:.ıin köşe~i -
Sağ~ık öğüt eri 

Sıhhatin en kıymetli şey olduğunu her 
lı.ctö er geç öğrenir; fakat sıhhatin nasıl 

muhafaza edilebileceği maatteessüf çok 
defa geç, pek geç öğrenilir. 

Hekimlik, hekimin ihtısas peyda etmiş 

olması icap eden bir fencln . Fakat sıhh:ı
ti koruma, herkesin bilmesi icap eden bir 
ilimdir. Bundan dolayıdır ki, her yerde 
hıfzıssıhha mücadelesi, en büyük içtimai 
rıavaşlardan biri telakki edilir. Bu mücade 
le dış ve iç olarak ikiye ayrılabilir. Dış 
kısım temizliğe dikkat, ıklim ve havaya 
uyar kılık kıyafet gibi her cemiyette az 
çok uyulan şeylerdir. Asıl mühim olan 
Jç kısımdır. 

Güzel bir ağaç farzediniz; dallarının 

Jefil, yapraklarının yeşil ve taze kalma
ıını j•tiyorsunuz. Fakat ağıacın ağzı oJ;;n 
kökleri kayalıktadır. Kuruyan a~11arını 

lıuiniz, sararmıt yapraklarını ayıklayınız 

fakat asıl içinden gelmesi ve doğması 

lt'lp eden tazeliği ve kuvveti vermemişse. 
Jliı: ıiaç zahirde yavat yavaş yıkıldığını 
laklıyıcak ve fakat bir gün kuruyacaktır. 

tnaan da böyledir. Yüzüne en güzel 

HAKIMlYETl MiLLiYE 

~emleket Po~tası ] 
Aydın incir mahsulü zmire nasıl nak'edilecek ? 

rnüstahsilJe kumpanya arasında 1htilaf 
İlk incir mahsulü ayın 17 sinde İzmir'e 

sevkolundu. Tam öğle üzeri Nazilli'den 
kalkan incir treni Nazilliden Sökcye kadar 
olan istasyonlardan 33 vagon incir yükle· 
miştir. Karapınar ve Germencik müstahsil 
leri nakliye ücretlerinin ağırlığından kum
panyaya vermemişler. 800 çuval incirlerini 
kamyonlarla sevk etmişlerdir. 

Germencik'te incir nakliye 
mese'esi 

Birkaç gün eve], Aydın demiryolları 
müfettişleri Germencik"te bazı incir müs.. 
tahsilleriyle temas ederek bu sene incır 
nakliyatında tatbik edilecek tarife üzerin
de l,Öriışmüşlcrdir. Geçen sene tonu 1280 
kurusa nakledilen incirlerin bu sene bir 
lira noksaniyle 1180 kuruşa nakledileceği 
ni söylemişlerdir. 

Germencik İzmir'e 108 kilometre uzı:ık. 
tır. Halbuki Ödemiş 111 kilometre olup 
Germencik'ten üç kilometre daha uzak 
olduğu halde buradan naklolunan incirin 
tonu 650 kuruşa taşınmaktadır. Bu vazi
yet karşısında Aydın hattının neden iki 
misli nakil ücreti aldığına akıl ermez. 

mebusumuz Mazhar B.der. incir işleri üze 
rinde fikirlerini sordum. Aldıgım cevapla
n yazıyorum: 

- Bu sene rekolte nasıldır? 
- Rekolte.bizim birliklerden aldığı mız 

malumata nazaran geçen seneye nazaran 
noksandır. Bahusus sıcaklardan müteessir 
olan kır bahçelerin mahsulleri o/ı-60-70 

adi incir olacaktır. 
-Alivre satışlardan memnun musunuz? 
-Alivre satışların heyeti umumiyesi ge 

çen seneden azdır. Çünkü talep daha az
dır. Geçen seneki ilk satışlardan ve piyasa 
tahavvüllerinden zaıar gördüklerini iddia 
eden Avrupa ve Amerika müesseselerinin 
biraz daha ihtiyatlı davranmak istedikleri 
ni öğreniyoruz. 

- Fiyatlar nasıldır? 
-İlk başlangıç. geçen seneki başlangıç 

fiyatlarından bir miktar fazla idi. Fakat 
son zamanlardaki teklifler gülünç denile
cek vaziyete gelmiştir. 

Tabii biz, bu fiyatları kabul etmemek 
mevkiindeyiz. Tesanüdün bu fiyatları ma
kul haddine çıkarabileceğinden ümitvarız. 
-Bazı tüccarların fiyatları kasten düşür 

dükleri söyleniyor, doğru mudur? 
Mahsul fiyatlarının çok düştüğü bu 

zamanda kumpanyanın çok tedbirli dav
ranması ve tarife yaparken her yeri bir 
tutması lazımdır. Germencik"ten hmir'e 
kilosu 20 paraya deve ve kamyonlarla nak 

•e tn üstün şekilde kırem ve pudra sür- liyat yapılırken kumpanyanın 50 parada 
IDfflni bilen, saçlarını çeşit çc§it biriyan- ısrar etmesi kendi zararınadır. 

-Bunu her zaman yapanlar, bazı işsiz 
kalmış eski incir ihracatçıları levantinler
dir. Bu gibiler Amerika alıcılarına şimdi
. en alivre incire talip olmalarının incir fi. 
yatlarını kendi aleyhlerine yükseltmeğe 

vesile olacağını, halbuki şimdi talip olma
dıkları takdirde piyasanın daha düşeceği
ni tavsiye etmek suretiylt karınlarını do
yurdukları memlekete ihanet edecek tel
kinlerde bulunduklarını maalesef işitiyo· 

tlnlerJe 1>9rlatan bir hanım farzediniz Kumpanyanın muhtelif istasyonlar a· 
Jlttice kendisi için de aynıdır. Asıl taze- rasında tatbik ettiği tarife asla birbirine 
Uk YC kuvvet içten gelmeli. Bu için ka- uymuyor. Umum incir mıntakasmdan İz
pıaı ağızdır. Afı.1dan sonra gelen hiçbir mir'e gidecek incirlerden aynı nisbet ve 
1lZa'Y, ıfzın yapabileceği leyleri yapamaz. kilometre üzerinden hesap edilmiş bir ruz. 
:Afım tam rolilnU yapmadan savdığı her tarife tatbik edilmesi hususunu umum in- - Kumpanya ile müstahsil arasındaki 
fCJ "YUcut temeline atılmı9 bir tekmedir. cir müstahsilleri talep etmektedirler. noktai nazar ihtilafı hakkındaki düJÜnce-
Birinciıinde bir tcY olamu. İkincisinde nizi liıtfeder misiniz? 

Bugün her millet mahsuUerinin dıt pa· 
ıcne bir fey duyulmaz, bir gün gelir ki zarlardaki mevkiini muhafaza ve rekabet - İncir fiatlarının çok düşkün olduğu 
artık onulmaz. A'}l,ız da bu başka birbir b d k nın · · t ·f · · a 

• ::ı edebilmek için istihsal maı;raflarını azalt· u sıra a umpanya ıncır arı esını m 
11ıvun yapmadığı rolü yapıyor dedi'}l,imiz k 1 h dd · d" -·nı· u·· "t d" uz " mağa uğraşıyoriar. lstihsal masraflarının u a e ın ırecegı mı e ıyor . 
fCY di9lerdir. Diti bir kemik sanırsınız, azalmasında nakliye ücretlerinin ne kadar - Diğer zirai kooperatiflerin ve müstah 

hayır değil. mühim tesiri olduğunu ıse izaha hacet yok sillerin mallarının da sizin depolara alına-
0, yalnız etrafındaki etle değil, rak bir elden idaresi için bir fikir var; bu tur. 

içindeki damar ve his yollariyle vücudu Bu noktai nazardan Türk incirinin dıı hususta ne dü§ünüyorsunuz? 

1n0.1un en nazik en hassas merkezleriyle pazarlardaki müşterilerini kaçırmaması i- - İsa beyler, Bürhaniye ve Atça zirai 
41ofrudan alakadardır. Tevekkeli değil, sin Aydın kumpanyasının incir nakliye kredi kooperatifleri bu sene ortaklarının 

4'it acm demi,ıer. Diş hekiminin ağız 

Juı.tılıkları hekimi olmasının sebebi de 

tarifelerinde azami tenzilat ve kolaylığı incirlerini bize göndereceklerdir. Bunların 
yapması çok lüzumludur. Bu mühim işle verecekleri mahsul eğer kendi ihtiyacımız
çok muhterem Nafıa Vekilimizin yakından dan fazla olmazsa bunlar da kendi ortak-

lmdur. Di• etimizde bir kızartı olur, bir 
1 

b'" ·· h k kt 
., alakadar olacaklarına ist ~üphemiz yoktur. larımızın haiz o dukları utun u u an 

iltihap olur; bu mide borusuna, mideye, 

bağırsaklara, kan yollariyle kalbe, dıma· 
ia kadar gider. Dişlerin.izde bir çürüklük 
el ur; alelade bir şey sanırsınız, değil mi? 
Hayır, en ehemmiyetsiz çürük vücudünü. 
•il ve sıhhatmızı yıkmak için elele vere
eek ve ıize görünmeden, kendini göster. 
medcn vücudünüzün en nazik yerlerine 
dağılacak zehir ve mikropların yuvasıdır. 
Onun içindir ki, bu yuvaları dağıtmak ve 
dit çürükleriyle mücadele etmek yukar-
4aki resim altında yazıldığı gibi içtimai ve 
aıilli mücadelelerin en mühimlerinden 
eayılmıştır Diş ve ağız nasıl sağlam tutu. 
lur; bunu ızelecek v;ı71~:a söyliyeceğiz. 

DiJ Hekimi 
Cavit Kurtoğlu 

--------............ ----~--
Gümüş meselesinin bey

neJmi el Hal ve tanzimi işi 

Ruzvclt'in emriyle Japonya ve Çin"de 

uzun müddettenberi bir komisyon bulunu 
yordu ve bu komisyon gümüş meselesini 
tetkike memur edilmişti. Komisyon Ja-

ponya maliyecileri ile de müzakereler yap 
mış ve Maliye Nazın Fudsi bu müzakere
ler esnasında gümüş meselesinin anc.ık 

beyncJmilel geniş bir esas üzerinde halle
dilebileceğini ve gümüşün de para mese
lesinin hal ve tanzimi çerçevesi içine alın 
masına Japonya'nın itiraz etmiyeceğini 
~ildirmişti r. 

Peşter Loyt'ten 

)erinin 20 Ağustostan itibaren başlama~ı 
dolayısiyle yazdık. Bu tedbiri , bir kere da 
ha bir taraftan demiryollarının hacmını 
\re uzunluğunu artırmağı, bir taraftan da 
onu halkın seyahatine en ehven ve uygun 
prtlarla arzetmeği vazife bilen Nafıa Ve
kaletinin başardığı iyi işlerden birisi ola. 
rcık kaydediyoruz. 

Demiryollar İdaresinin eşya nakliyatı 
IJususunda da yaptığı tenzilata bir ba~ka 
yazımızda temas cııııJeceğiz. 

••• 

Bu sene tüccarlar müstahsilden turfan- tam manasiyle istifade edeceklerdir. Eğer 
da incirin kilosunu 6-6,5 kuru§a satın al bunların malları ihtiyacımızdan fazla olur
mıcrlardır. Geçen sene okkası ı 1-13 kuru§ sa kendi hesaplarına o/c-3 komisyonla sata
tan satılmıştı. İzmir'de piyasanın 8-10 cağız. Eğer daha evclden anlaşma yapıl
kuruştan açılacağı tahmin olunuyor. Evel- ;aydı bittabi onlar da şeksiz olarak bizim 
ki gün şehrimize gelen Aydın incir ve zi- ı utaklarımızın haiz oldukları . hukuktan 
rai birlikleri ittihadı murahhas müdürü tam manasiyle istifade ederlerdı. 

Yabancı postası. 

Amerika' da enfilasyon hareketi 
Rei~icümhur Mr. Ruzvelt'in gümüşü 

devletle;tirme kararı üzerine doların kıy· 
metinde yeni bir enfilasyon görülmüştür. 
Amerika'daki bütün gümüş stoku federal 
hükümet tar.ıfından beher "ounce"i (•) 
50,01 sentten mübay~ edilecektir. Müba
yaa işinde takip edilecek usul, altın stok
larının mübayaasında tatbik edilmiş olan 
usulün aynidir. 

Amerika'nın dünya piyasasında bir gü 
müş fiyatı tayin ederek hariçten gümüş 
mübayaa etmesi varit değildir. Altın mes. 
el esi büsbütün başkadır; hariç memleket· 
lcrden Amerika'ya altın satmak istiyen 
bir kimse beher ounce altına mukabil O· 

tuzbeş dolar alabilir. 
Bu yeni hareket şüphesizdir ki, enfi

lasyon tevlit edecektir. Çünkü satın alı
nan gümüşe mukıabil gilmüş bonoları çıka 
rılacaktır. Bu suretle elde edilen gümü
şün yeniden basılacak kiğıt paraya mu
kabil tutulması da muhtemeldir. 

Bu munzam enfilasyonun Amerika'nın 
iktısadi vaziyeti üzerine yapacağı tesirin 
derecesi bu yeni paranın ne gibi işlerde 
kullanılacağına bağlıdır. Eğer halk bu 
para ile efya alırsa, eşya fiyatları yükse
lecektir. Bu parayı sakhyacak olursa bu 
günkü vaziyette bittabi hiçbir değişiklik 
olmıyacaktır. 

Geçen Kanunueveldenbcri Amerika'da 
çıkarılan gUmütiln bu projeye dahil bu
lunmaması, hük6metin mübayaatına bir 

(•) uounce" bir librenin onaltıda biri 
olaa lngiliz öl~ii:tüdür. 

had koymuş oluyor. Aynı zaDMll1da. istik
baldeki gümüş istihsalatından ne mıktarı. 
nm 50,01 sentten alınacağı merakla bekle
niyor. Gümüş üzerinde bir muamele ya • 
pılmasını bekliyen ispekülatörler nihayet 
ümitlerinin hakikat olduğunu görüyorlar. 

Bu ümitlerden dolayı Londra piyasa
sında gümüş fiyati yükselmektedir. Fa
kat Çin, gümüşü çok düşük fiyatlarla sat
maktadır. Mr. Ruzvelt tarafından tesbit 
olunan fiyatlar, yalnız Amerika"nın yerli 
stokuna mahsus olduğuna göre gümüşü 
bpekülasyoncuların elinden kimin kurta
racağı belli değildir. 

Gümüşün yüksek fiyatı sayesinde Çi
n'in satınalma kuvveti artmıştır ve İngil· 
tere'den aldığı mensucat ve scıir eşya it

halatı da bu nisbette yükselmiştir. Fakat 
buna mukabil Çin'in ihraç ettiği emtia, 

fiyat itibariyle yükselmiş değildir. Çin'in 
arzu ettiği fiyat yüksekliği ithalatta oldu 
ğu nisbette ihracata da şamil olan bir şe· 
kildir. 

Umumiyet itibariyle şunu söyliyebili
riz ki, Reisicümhur Mr. Ruzvelt'in son 
hareketi, Amerika haricindeki memleket
lerde zannedildiğinden daha az bir tesir 
yapacaktır. Dünyada büyük gümüş stok
ları vardır ve bu stok 1933 yazından iti
baren muntazaman artmaktadır. 

İngiltere bankasının tanzim ettiği bir 
istatistiğe eöre, dünyanın gümüş stoku 
1933 senesinde 754,000,000 ounce iken 1934 
Haziranında 815.000,000 ounce çıkmıştır. 

Deyli MeyirdeR 
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Uzalışark'ta Fırtına yaklaşıyor 
Daima söyledik, gene tekrar ediyoruz : 

Uzak Şark'ta fırtına yaklaşıyor. İki raki
bin ileri sürdükleri hakları tetkiyk et -
mek nemize Jiizım. Galip gelen daima 
hcklıdır. 1905 rus japon h arbında ruslarm 
ve japonların harp için göstermiş olduk -
lıı rı sebepleri şimdi kim hatırlar? Yeni 
japon muhtırasını dolduran tevkif, hudut 
haricinde tayyare uç uşu ve saire gibi hi. 
kayeler bundan yirmi sene sonra kimin 
umurunda olacaktır. 

Ilakiykat şudur ki çarların halefi olan 
Sovyet hükumeti Sibirya'yı İslav koloni
r..asyonu için muhafaza etmek niyetinde 
ve bunun için de bir yandan Sibirya'nrn 
deniz sahilini, diğer yandan Mogolistan. 
;\/[ançuri hududunu elinde tutmak mecbu
riyetindedir. Fi1hakiyka Mogollar yalnız 
rus türkistanına komşu olan çin türkista
mnda bulunmazlar. Knak ismi altında 

Hazer denizine kadar da yayılmışJardır. 
Eğer Rusya Vladivostok'la Baykal gölü 
arasıf?da bir mağlfıbiyete duçar olursa 
husule gelecek sarsıntı belki de kazakla. 
n ve hatta lyran ve arap medeniyeti gibi 
Cin'in dt- tesiri altında kalmış ve Cengiz 
H<ın la Timurlengin kumandası altında 

Kahire. Pekin, Delhi ve Moskova'yı 

zaptederek bir taraftan Mısır'dan Çi -
n'e ve diğer taraftan Basra Körfezin· 
rl 'n rı•s steplerine kadar bütün yerleri 
zapt t'trrıiş olan türkistan halkını rusların 
i.izerine saldırtacaktır. 

Diğer taraftan Japonya galip gelirse 
Sibiryıa'nın bütün deniz uhili Japonya· 
nm olacaktır. Sahalin petrolleri Tranıbay 
kal madenleri, Mofolistan Japonya'nın 

~l;ıcaktır. 

Doların 

Hatta Japonya'nm Tokyo'da yerJeş .. 
miş bir türk prensini hüdümdan ilan 
ettirmeye çalışmış olduğu Çin türkistanr, 
Çin denizleri, bütün garbi büyük Okya • 
nos Japonya'nın olacak, Çin bile Almı::n. 
ya'ya çok benzi yen bu askeri imparator• 
luğun boyunduruğundan kurulamıyacak • 
tır. 

İşte M. Ruzvelt'in çok iy i farkına 
varmış olduğu ve bizim de takdir etmemiz 
iycap eden tehlike buradadır, çünkü ya
nılmıyorsak Hindi Çini bizimdir. Millet• 
ler cemiyeti - bunu hiç bir hücum kaı:.tı 
olmadan söylüyorum - vazifesini hakkile 
takdir etmiş olsaydı bu tehlike üzerinde 
dururdu. 

Tehlike bundan da ibaret değildir, 

1905 de olanları hatırlayınız. İkinci Vil • 
helm Rusya'nın ez ilmi§ olduğunu görUn • 
ce gayretini garba, Framıa'ya tevcih etti. 
Bu sadece siyasi bir gayret oldu. Şüphe• 
siz. Çünkü biz boyun eğmiştik. ya boyun 
e ~memiş olsaydık? .• 

Açık söylemek Hizrmgelirı:e o zaman 
barba karar vermemiş olan ikinci Vilhclm 
erkanı harbiyesinin tavsiyde.rine kapıl. 

saydı, korkmamış olsaydı ve 1905 de, ln
..,.iltere bizim arkamızda değilken, İtalya 
ittifak müsellesten çekilmemişken, alman 
erkanı harbiye reisi aciz Moltke yerine 
Ceneral Fon Şlieffen iken, fü:erimize vil
rümü, olsaydı, mağlfıp olacağımız muhık 

kaktr. 
Bunları söylediğimin sebebi Berlin'lc 

Tokyo'nun uzlaşmı' olmalarıdır. Bunu 
Moskova da, Vaşington da, Pari~ de bili
yor •• - Piyer Dominik 

LA REPÜBLİK'ten 

istikbali 
Bir amerikan ~azt>l~!ö!lnin yaz<hklarr. 

N evyork, 16 ığustoı. Geçen sonbaharda yapılan tecrübeler, 

(Agance Economique et Financiere ıu- enflaıyoniat tahriklerin, devlet eshamı üze 

besinin telgrafı.) rine yapılması icabeden hazine muamelele-
"Journal of Commerce., perşembe gün- ri üzerindeki tahripkar tesirlerini göster

kü başmakalesinde doların yeni bir tenez-
zülü hakkında ecnebi memleketlerde hU- mi§tir. Banka mehafili teşrinievel ortasiy-
küm süren endi~eler, altın esasına merbut le Tetrinisani intihabatı arasında cereyanı 
bazı memleketlerde ve hususiyle Fransa- muhemel hadiseleri memnuniyetle karşıla 

da böyle tedabir taraftarlarının tahrikatı- maktan pek uzaktırlar. Meğerki i~lerde, 
na yeniden cesaret vermi:ıtir, dedikten neticesi enflasyon taraftarlnının tahrikleri 
sonra bu hususta mütaleasını ıöylece iy-
2'ah ediyor: 

''Amerika'da paraya vaki müdahalelerin 
maıüpulasyonunun şimdiye kadar vermiş 
olduğu neticeler memnuniyetbahş değil 

dir. Meseleye vukuf peyda etmiı olan Av· 
rupa efkarı umumiyesi de buhranın para 
mesailinden ileri gelmediği ve paraya mü 
teallik tedabirle de bertaraf edilemiyeceği 
kanaatmdadn. Her halde doların yeniden 
tenezzül etmek ihtimalinin hariçte büyük 
bir endişe tevlit ettiği kabul olunmalıdır. 

Bu endişe kısmen herhangi bir paranın 
tenezzülünün beynelmilel sahada tevlit e
deceği netayiçten, kısmen de Amerika'nm 
parasını manipüla etmekte devam ettiğini 
-ören diğer memleketlerin de bu yolda 
hareket edecekleri ihtimalinden ileri gel
mektedir. Ancak dolar kati surette istik
rar bulduğu ve yeni bir tenezzül ihtimali 
bertaraf olunduğu zaman paraların suku
tuna müteallik Avrupa'da yapılan tahri
kat ciddi surette nihayet bulacaktır. 

(Agence Economique et Financiere) 
17-8-934 

16 ağnsto~ ~·aziyeti. 
Nevyork 16 Ağustos: - Kambiyo bor

sası Çarşamba günü daha sakin geçmiştir. 

Ekseri dövizlerin kapanış fiyatları açılış 

fiyatlarından farksız olduğu gibi doların 
vaziyeti de bariz surtte sağlamlaşmıştır. 

Vaşington'dan gelen ve itimada değer 
gorunen nimresmi malumat dolayısiyle 

bankacılık muhitlerinde yakın bir istikbal
de doların altın muhtevasında diğer bir 
değişiklik olmıyacağı kanaatı vardır. Da
ha iyi malumat alan maliyeciler bu mese-
0nin h erhangi bir suretle tetkikinin hükiı 

met istikrazı hususunda hazinece mühim 
bir muamelelerin ifa olunacağı 15 Teşrini

evel tarihine kadar tehir olunacağını tah
min etmektedirler. 

Hükumet son iki hafta zarfında gümüş 
hakkında ittihaz edilen ve enflasyon yapa 
cak olan kararı karşısında piyasada hasrl 
olan aksülameldcn az çok endişeli oldu-
undan efkarı bir parça teskin için gümüş 

siyaseti hususunda 14 Hazirandan evelki 
mübayaalarla iktifa edecektir. Aynı za· 
manda alakadar mehafilin büyük kısmı 

1.000.000 altın dolar ihracı hususundaki 
kararı, efkarı umumiye üzerinde iyi bir 
tesir yapmağa ve hali hazırdaki sözde altm 
esasına teknik bir surette muhafazaya ma
tuf bir hareket olarak taftif ta.ektedir. 

ni yatııtırabilecck mühim bir salah l)lsun. 

Bu veıile ile birçok zevat, altın kaydiyle 

himaye edilen milyonlarca dolarlık esha

mın, altın kaydının ilgası hakkındaki ka

nunun hazırlandığı bir zamanda bankalara 

satılmıt olduğunu, yani 1933 ilkbaharına 

ait vakayii hatırlatmalıı:tadırlar. 

İngiliz Jl&zt'tel~rinin rniitalf>aları. 

Amerika Hükumetinin doların kurunu 

altın ihracı ile himaye etmek hususundaki 

karan kar§ı!unda bidayettt memnun gözü 

ken İngiliz matbuatı gene eski endişesine 

devam etmektedir. Financial News gazete· 

si Reisicümhur Ruzvelt'in ayın iptidaların 

dan eve} mucizevt bir icraatta bulunmağa 

mecbur olacağı kanaatındadır. Bu icraat 

büyük mikyasta masarifattan, dolar altın 

muhtevasının yeniden azaltılmasından ve

ya madeni paraya dair programın haricf 

piyasalarda büyük mikyasta gümüş müba

yaa etmek suretiyle mevkii meriyete vaz

ından ibarettir. Düşük olan piyasanın can 

!anması için sun'i bir şeye teşebbüs edil

mesi lazım geldiği hususunda bütün dünya 

müttefiktir, 

Gümüşün millileştirilmesindel:i y egan e 

maksat bir enflasyon derpiş etmek sure

tiyle fiyatları artırmak idi. Aynı zamanı.la 

Amerika Hükumeti halka enflasyon olmı

yacağını temin ve ispat hususunda elin

den geldiği kadar gayret etmektedir. İşte 

bu hal Vaşington'da hükül'!'lferma olan u

mumi kararsızlığın bariz bir misalidir. 

Fiyatları terfi ettirmek için enflasyon 

yapmak istiyen reisicümhur, aynı zaman-

"'· federa-syon tahvilatı üzerine muamela

tı maliyeyi ifa rtmek için böyle hir enflas

yonun önüne geçmek istiyor. Bütün hare 

katı bu iki zıt gaye arasında tereddüt et

mekten ibarettir. Bu gazet eye nuaran ma 

deni ihtiyat akçeleri hesabını mühino bir 

temetüü mucip olacak olan dolann teııe:ı· 

zülü gelecek aylar için derpiy olunan mu

amelatı maliyeye Vaşington'un tahmin et· 

tiği derecede zarar vermi}'i:Cektir. (Agc:ıc.e 

~ ~ Pm•~cir.• 1', "4) 
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Son hii' iik ha'a nıane' raları. 

Hav adan korunma 
....... "".'"'"'" u J.••13•h~ Jlu\. a KU1r. --· ı, Lı-

} on'da Fr .. nsız tayyarecileri iki buyuk 
rr.ane vra yaptıı .. r. 

in iliz hava kl.vvetlerinın tertip etti-
t:> 

ı.i ma.ı..:\ ranın eı;asıııı Londra'nın lbO duş 
man tayyaresıne karşı lOO tayy .. re ile mü
dafaası teşkil e<lıyordu. 

23 Teı.unu.ı: gunu ogıedeıı sonra l>aş

lıyaıı bu manevrcıJar <::o ı eınmuz sabahı 

bitmıştır. bu manevrada mütearıı.ı: taıatta 
kullanılan tayyaı elerın yu..:dı: sc.k::.enı es

ki ve modası gc~mışleruen oldugu halde 
muua.aanın muvaffak olaına<lığı ve düş -
man denilen tayyarelerin Lonura ü~erıne 

geldiği kabul edıldi. • . 
Dünya harbından büyuk ve örnek bır 

tccrube ıle çıkan Londra hava mudafaa
smın bu muvafiakıyetsizlıgıni, birçok miı 
tehasıslar pek m<.nalı bulmakta ve miıteaı 
rız tayyarelerin hedef üzerıııe yani?.Şallil· 

.melerini, hususı bir maksatla ha..:ırlannıı:;: 
bir tertip diye tarif etmektediıler. 

Hava Nazırı Londonderi lortıar kama
rasında, yeni salahiyetler almak ıçin söz 
söylerken, sitinın üzerınde mutearı ızı. .. rın 
meydana çıkması nazıra istcdiklerını ~1-
de etmeğe fırsat verdirmiş olduğu ıçın 
manevranın ilan edilen neticesine böyle 

bir mana veriliyor. 
Fakat, Londra manevralarının ht:mc~ı 

hemen her zaman mütearrız lehine ınkı
şaf edeceğini söylemek, yanlış d~gıl~'.ı. 
Cenuptan veya şarktan gelecek bır duş
ıruın kuvvetinin haber alınması ile Lon
dra üzerine gelmesi arasında geçecek za
man çok kısadır ve bu müddet, tayyare
lerin muayyen irtifaı bulması için lazım 
olacak zamanın çoklugu ve havanın bu
lutlu olufiyle büyük bir kıymet ve ehem
miyet kazanmaktadır. 

Hücum eden kuvvetin 7-8 binden ~el 
diği kabul ediline bu irtifaa çıkmak için 
sarfedilecek zaman içinde, düşman Lon
dra'ya yanaşmış ve eğer bulut da varsa 
hedefini güçlüğe uğramadan bombalamış 

bulunur. 
Manevrada mütearrızların Londra ü-

zcrıne gelişi, salahiyet koparmak için e
vciden hazırlanmış bir tertip sayılsa bile 
hu, modern mj!lzenıe ile yapılacak bir ge -
lccek harbının esasen böyle inkişaf ede
ccgıni hesap etmemize mani olmamalıdır. 

Ortada manevra içinde bir manevranın 
l)l1]unmasını, bir parlamento düzenine de
gil, hakikatin tabii icaplarına atfetmek 
daha çok doğru ve yerindedir. Eski ve 
modası geçmiş malzeme ile yapılmış olan 
bır manevrada modern malzemeye hakkı· 
nı vermek çok düzgün bir harekettır. 

Londra manevraları, Londra'yı heye
c;ına boğmuş, fakat memleket hava müda
faasının takviyesi neticesini doğurmuıt· 
tur. Büyük Bcritanya'da mevcut 42 filo
ya 41 filo daha ilavesi kararı bu heyeca
nın en canlı l:ıir ifadesidir. Londralı, tay
yareyi durdurmak için çok tayyareye n:ıa~ 
lik olmak zaruretini duyuyor: ama. ıkı 
misline çıkmasına rağmen aczba hava kuv 
vcti beklenen neticeyi verecek mi?. lşte 
işin emin olmıyan tarafı budur ve Londra 
daki bu emniyetsizliğin düşmana pek ya. 
kın oluşundar. geldiğini, bunun önüne de 
geçilemiyeccğini söylememiz lazımdır. 

Liyon manevralarında, müdafaanın 
rnuvaff::ık olrtuğu ilan edildi. Hunun !IC· 

e.kımı_yeu Milhyt nın romaaı: l 

• . 
ıosan•ı!ID 

ttAKIMIYEn MILLlYP. SAYIFA ~ 
!S 

leni ııeşriy'1t. 

Öz dilimizle sankılar 
Öz dilimizle yazgacını kullanmığa ilk 

önce savaşan arkadaşlarımızdan Mehmet 
Nurettin Beyin, tarama dergisinden alınmış 
sözlerle yazdı,ğı ve (Öz dilimizle smangı -
lar) adiyle çıkardığı biltik, dün bize geldi, 
gördük. 

[ Tr rkofis günlük servisiJ ~~31 
~ Avuatur~a: Bugun yapılacak 

45 yaprak tutan bu uf ak biltiğin; or -
talama bir sayımla 25 diziden; 1125 dizi 
ve bir dizide de 6 sözden, toptan 6750 söz 
ile yazıldığı ve bu 6750 sözden yalnız 
261 inin tarama dergisinden alındığı ve 
geriye kalan 6489 sözün doğrudan doğru -
ya öz türkçe olarak kendiliğinden kullan -
dığrmız söz olduğu belirmektedir. 

Bu güzel biltiği okuyucularınıza salrk 
vermz. 

J ~amga rt·!'nıiıw htbi t'\·rakta kuJla
lllla<·ak t'Cılt'hi me!'lkfıkat kıymt'l-

1•·ri hakkıncla. 

Kanunusani nihayetine kadar damga res 

mine tabi evrak ve senedatta kullanılmak 
:fzere alh aylık ecnebi meskukat cetveli Ma-

liye vekaletince tespit ve vila:yetlere tamim 
ed=Jrni~tir. Buna göre 1 frank 8, l O kuruş, 
1 dolar 127 kr., 1 liret 1 O kr., 1 
drahmi 1,10 kr. 1 lsviçre frangı 4,35 
1n. 1 leva l.20 kr. l florin 85 kr. 1 koron 

5.20 kr. 1 tiliar 23 kr. 1 peçetı 17,18 kr. 
imar 49,20 kr. 1 ley 1,10 1 dinar, 2,35 
kr. 1 yen 38,20 kr. 1 İngiliz lirası 647 kr. 
1 mısır liruı 6 72 kr. 1 çernoveç (1 O rah-
le •akıl.ili 10,89 kr. 

i\leml~kt-timize hkrd edenlere 
,-erilt-<'t-k muhacir ka~ıtları iı;in 

bir tamim yapıldı. 
Yeni iıkin kanunu~ ıöre memleketi -

mize hicret edenlere lıir sene matehtr ol -
mak ve nifus cuzdanı yerine tutulmak iize
re verilecek mullacir kiğıtlarnun daireler • 
de memur o]mık, mektenlere kahal edil • 
"llek Ye direr nüfuı cüzdanı röıterilmeıi 
qrt ola. itlerde nifuı cüzdanı yerine kı -
\ul edilmesi ve bunda tereddüt edilmemesi 
-.1:•-~.ı,.,.1nıı tayn;m~" Mt4irilmirlir. 

bebi, şimdi ifade ettiğimiz mahzurun Li
von için varit olmamasından, yani daha 
~ok uzaklarda iken düşmandan haber al
-nak imkanından başka bir şey değildir. 

Fakat buna rağmen gündüzlü geceli 

yapılan yirmisekiz hava hücumundan dör 

De~işik haberler. 
Almanya: 

Tt•nmınz a) ıncla ehş ti<·aret • 

Berlin: ıs - 8 - 9Jb 

Temmuz zarfındaki harici ticaret ra

kamları gerek ithalat ve gerekse ihracat 

itibariyle düşmüştür. Hazirana nazaran 

ihracat 18.000.000 mark düşerek 321 mil. 

yon marka ve ithalat 12.000.000 mark aza

larak 363.000.000 marka inmiştir. Temmuz 

ticaret muvazenesi 42.000.000 mark aleyh. 

tedir. Halbuki 1933 Temmuzunda bu mu

vazene 25.000.000 mark lehte idi. (The Fi. 

nancial Times 16.8.934) 

Kiirk mübayaatı içih 

lk}'nelmilel kredi. 

Leipzie'tc bu son aylM'da Almanya'nın 

kürk ithalatının gayrı klfi oldufu beyan 

olunmaktadır. Beynelmilel Kürk Sanayii 

Cemiyetinin Almanya'ya iki senelik bir 

ıptidai madde kredisi açılmaıı hususunda

ki teklifi neticesiz kalmıttır. (Agence 

Economique et Financiere 16.8.1934) 

Amerika: 

Dolunun liitiin1erde tahribatı. 

Richmond Virainia'dan haber verildi. 

ğine göre son on gün içerisinde üçüncü 

defa olarak yağan dolu Danville tütün 

mıntakasında 5 mil murabbalık bir sahada 

tütünlerde oldukça tahribat yapmıştır. 

dünde mütearrızlar Liyon üzerine gelme- Zarar 50.000 dolar kadar tahmin olunmak 

~e muvaffak olabilmişlerdir. Mütearrız tadır ve son dolulardan tahaasül eden u

'1esabına bu dört müsbct harekette acaba. mumi zarar da 250.000 doları bulmakta. 

tahrip bakımından, yani harpta ne netice dır. 

alınabilirdi?. Bu öyle bir sual ki, bunuıı 

hakkında sayı falarla yazı yazmak m:i :r. 

ı.ündür. Ama, biz gene kısaca iöyliyell.d: 

EğCT, havadan korunma tedbirleri alm.ua 

nışsa, eğer halk, hava tehlikesine k'ı:şı 

hazırlanmamı§!& dört değil, iki taarru~ 
bile düşmana beklediği neticeyi kazandı
rabilir. 

Şurası muhakkak ki, bu manevralar-
dan alınan netice, havadan korunma ba
kımından halkın hazırlıklı olması zarure
tini bir daha meydana çıkarmıştır. 

ŞAKIR HAZIM 

Bu sene zeriyat ıahasındaki tenakus 

dolayısiyle bu zarar ehemmiyetli bir bQl 

almaktadır. Ufak bir miktar dolu çifçinin 

kazancını çok düşürebilecek vaziyettedir. 

Şimali Karolina da doludan müteessir 

olmuş ve Hightower, Ander&on ve Stony 

Creek'te zarar %10-55 i bulmuftur. 

Georgia ve Florida mıntakaları bu se. 

ne ancak 35.000.000 libre yaprak tütün 

satışa çıkarabilecektir ki, bu miktar ge

çen sen.ekinden çok azdır. (U. S. Tobacco 

Journal) 

incir ithalatında fazlalık. 

Avusturya'nm alelumum kuru yemiş 
itha'~tı 934 yılı i1k .;ltı ayınc.l ... geçen se. 
neye nazaran 10,4 mil. şilinden 9,6 mil. 
şiline düşmüştür. Bu rakamlara dahil olan 
incir ithalatı 57.800 kentaldan 66.000 ken. 
tala çıkmış ise de kıymet itibariyle azal 
mış, 1,96 mil. şilinden 1,65 mil. şiline te
nezzül etmiştir. 

İncir ithalatındaki bu fazlalık incirin 
kahve yerine istihlak edilmesinden ileri 
gelmektedir. Zira 1932 senesinin ilk altı 
ayında 39.000 kental kahve ithal edildiği 
halde bu miktar, bu senenin ilk Qltı ayın
da 23.000 kentalı geçmemiştir. 

İncir en ziyade İtalya'dan ve ikinci 
derecede Amcrika'dan ithal olunmaktadır. 
Ondan ~onra daha az miktarlarla ve ura 
ile Türkiye, Cezayir ve Suriye gelmekte
dir. Y~rıanistan ve FrJ··sa'clcın yapılan it
halat ise ehemmiyetsiz denecek kadar n
dır. (Eildienst, 15.8.34) 

lnıiltere: 

Temmuz ayında dıM ticaret. . ~ 

Temmuz zarfında !n~.ıt.re'.1in harici 

ticareti artmıştır. 1933 Temuzuna nazaran 

ihracat 3.282.270 sterlin, yani %10.9 arta

rak 33.229.620 sterlini bulmu§tur. İthalat 

da % 8 artarak 58.02 .218 sterlini bulmak 

suretiyle &ec;en tene Temmuzuna naz.aran 

4.311.460 sterlinlik bir tezayüt ıöstennİf

tir. Bununla beraber senenin ilk yedi ayı 

zarfında ticari muvazene 163.682.000 ıter

lin olarak İn&ilterc'nin aleyhinedir. (Tbe 

Timeı, 16.8.1934) 

ltalya: 

Avusturalya ,-e HindislanJa 
pamuk ,.e yiin müzakereleri. 

Londra'dan alınan habn-lere göre İtal
ya Hükümeti Avusturalya'dan yapılmak· 

ta olan yün ithalatının 1 Ağustostan tah
dide tabi tutulması hakkındaki kararın 

t.ıtbikini talik etmittir. İtalya tarafından 
ileri sürülen §artların afırlığına rağmen 

bir anlaşma elde edileceği ümit olunmak
tadır. (Textil-Zeitung, 16.8.34) 

Japonya: 

Cenubi Afrika yiinleri. 

Cenubi Afrikanın en büyük yün ihra

catçılarından ohm H. Winerich Tokyo'ya 

gelmiş ve Japon mensucat ıanayiinin Ce

nubi Afrika'dan daha fazla miktarda yün 

almasını temin için teşebbüslere giritmiş 

tir. Kendisiyle bu huauıta müzakerede 

bulunan Japon fabrikatörleri, geçen sene 

20.000 balya yün ithal eylediklerini, lakin 

fiyatların yüksekliğinden dolayı balya 
başında 25 yen zarar ettiklerini ve fiyat-

lar tenzil edildiği takdirde Cenubi Afri
ka'dan muntazaman mübayaatta buluna
caklarını söylemiılerdir. (Eildienst, 15. 
8.934) 

iki müsabaka 
Anlwra Atletizm Heyetinden: 

Ankara atletizm birincilikleri için yapı
lan müsabakalar esnasmda havanın karar· 
ması yüzünden yapılamıyan 400 metre ma· 
niah ve 10000 metre mukavemet koıuıa 
bugün saat 17 ,30 da Gazi muallim mekte
bi sahasmdı yapılacaktır. 

Dünya yüzme rekorları 
ve Avrupa yüzme 
b=rincilikleri 

Berlin, 21 (A.A.) - DeailCİlik ltey. 
nelmilel federııyonm riyaset diTuı 27 dia
ya rekonıaa tasdik etmiıtir. S. rekorlarm 
ekıeriıi Amerikayı, Jıpoayıyı, n Holl .. 
dayı ait halauaaktıdrr. Aynı zamandı di
van, ıidıt1ınaı nrmediklerinclea delıyı '9 
li, Rom11yı, K1111dı, U111pay Ye ~ 
tu f ederasyonlırının da kayıtlanaı sil • 
mittir. , 

T aadik eluu Morlar arıı.da .. • 
bimleri tunlardır : 

Mıkmo'a• Tokyoda 14.1.1933 de ~ 
ıiı ettiji 4 tlıkika, 46 aaaiye, 4/11 IU 
400 metre Crul reko111. 

Getle MaW..'- 1.11.1133 • 1 .. 
ettiji 12 dakika 51 auiye, &/11 t.MI 
metre Crul nllen. 

Kanin taralıda• lelİll el ... 5 .. , 
kika 36 sa.iye 1/11 Wı 4H metre mt t. 
ti :rüiı reun. 

Kiyotua taraf.-. 38.9.1131 ..... 
olnu 5 iüib, 31 IUİJ• 4/11 19 411 
metre re .. n. 

Annralyah o..m. tarafıHaa ıc.1. 
1933 te tüİI eluaa 1 dakika 24 _.,.. 
6/11 l.k IH_.... 9iia nbn. 

Hiduo MUau taraf-.. Tokıe* ~ 
9.1933 1e ta .ı .... 3 MWU 4/H • 
niyelik 2H llttre ıöiia nbn. 

Mdab lanf•daa 1.11.1133 le ... 
ol••• 1 dakib 24 IUİ1f 8/10 ID 4 .. 
•tre ıöiiı rekon. 

Gene ayıu ,. ... tırafmclu 1.11.1tQ 
te teaiı ....... akib 3auiyı1/11 ~ 
SOi metre ıiiia men. 

Yüzme hirincilikleri. 

Maicleltarı, 21 (A.A.) - 1134 A• , 
111pa yime p.,iyullllan miiı•J.alu 
hitmif ve Jleticeiı apf*ki eti-• fUllli • 
, •• ·•••tladır: 

100 metre cra•I: erkekle .... ; Macar 
Cü. L•.ıaru; ı..ıı.a•ıh Vu O. O. 
de.. 

488 metN cra•I. Erkeklerde: frum 
T aria. Ka•mı.r•: lııolladalı Maatmroell. 

200 llelft wa11 erkeklerde: at.uya• 
h Sietaı. Katlmluda: ıa.uyah Geaerıu. 

108 metre 11rt isti erkeklenle iqils 
Beford. bdıalıra: Hila.dalı Muta • 
brok. 

V ıte..,.lecla Macarialu tamu ı•lif 
relmipir. 

An11pa bpu1 isia 11111ami tasnifte, 118 
ıayı ile Almaya INrinci, 7Z Afi ile Ma • 
caristan ikiaci Ti 37 Ayı ile Fraıısa iiça.
ci olmupr. 

Tefrika: 76 

b a 1 i. 

- İki arkadaşı ile geldi. Biri Suen'di, ötekini tanımıyo
rum. Gözlüklü bir adam. Herkes gibi. Kibar tavırlı. Kolla • 
rınm altında çantalar vardı. Anlarsın ya? 

yüzülmüş tavşana benziyor ... Brak ... 
Hammerlih kaba bir hareketle Katof'un elinin yükün • 

den kendini kurtardı, durdu, sonra sanki nazlanıyonnuş gi· 
bi, çocukça bir hareketle dükkanın öte ucuna kaJar gitti. 

- İşin en kötüsü, dedi, bu da değil. Polise Çen'i ben ha-
- İşte ben de onun için arıyorum ya. 
- Burada üç saat kalmalarına müsaade etmemi iı::te -'4 mlre 4folro 

di. Koşarak geri geldi. 
Ankalı oda boştu: babası çıkmıştı. May hala odasında - Ya öyle mi? Ey, şimdi nerede? 

ber vermedim, daha doğrusu henüz haber vermedim ..• 
Katof kederli bir tavırla omuzlarım silkti. 

idi. Kapıyı açmadan eşıkte durdu. 
Simdi anhvorclu ki sevilen insanı ölüme sürüklemek bel

ki s-evdanın t~m, daha ileri gidiJmesi kabil olmıyan şekli -
dir. 

Açtı. 
May hemen sırtına mantosunu geçırdı ve sesini çıkar -

madan kocasının peşine düştü. 
Saat 3 buçuk 

Hammerlih ,müşterisi çıkmıyan gramofon plaklarına 
.;oktandır bakıp duruyordu. MalUm işaretle kapıya vurul -
du. 

Kapıyı açtı. Gelen Katof'du 
- Çen'i gördünmü? 
- Seyyar peşimanlık, diye homurdandı. 

- Hiç. Evet. Gördüm. Bire doğru, ikiye doğru. Sana ait 
bir şey mi var? 

- Katiyen ~nneğe ihtiyacım var. Ne dedi? 
Başka bir odadan, kendilerine kadar bir çocuk sesi gel

di hunun arkasından da onu teskine çalışan ana sözleri işi
tildi. 

- Sus be. Ne söylüyorsam onu dinle. Buraoa Kcuıu&ğa 
müsaade etmemi istedi. Olmaz dedim. Anladın mı? 

Sustular. 
- Anladın mı? Olmaz dedim 
- Nereye gitmiş olabilir? 
- Bir şey söylemedi. Senin gibi. Susmak bugün, her ne-

dense, intişar ediyor ... 
Hammerlih dükanın ortasında ayak üstü durmuş, adeta 

kinli gözlerle bakıyordu. Katof ona bakmaksızın sükunet -
le: 

- Sen kendi kendine lüzumundan fazla itap ediyorsun. 
Bunun için de, k~ndini müdafaa edebilmek için, başkaları
nın seni paylamasına sebep oluyorsun. 

- Sen bundan ne anlarsın? Sonra, bu senin umurunda 
mıdır? Bana böyle, mıh çakmalarını bekliyonnu~ gibi isa
vari ellerini açarak, bakıp durma ..• 

Katof ellerini hep öyle açık tutarak birini Hammerlih'in 
omuzuna koydu. 

- Yukardaki hep hasta mı? 
- Eskisi kadar değil, ama gene tiana yetiyor. Zavallı 

çocuk! Sıska vücudunun iberindeki koca kafası ile. derisi 

- İşin iyisi izahat vermendi. 
- Onunla beraber gitmek istiyordum. 
- Çen'le mi? 
Katof onun artık Çen'i bulaımyacağmdan emindi. D~ 

ğülmüş insanlara mahsus bitkin ve sakin hal ile konuşuyor• 
du. Şankayşek ancak geceleyin dönüyordu ve Çen de daha 
önce herhangi bir harekette bulunamazdı. 

Hammerlih baş parmağım omuzunun gerisine doğru 
götürerek çocuk sesinin geldiği yönü gösterdi: 

- İşte görüyorsun ya! Bu vaziyette ben ne haltedebill· 
rim? 

- Beklemeli ... 
- Çocuğun ölmesini, değil mi? Eyi dinle beni: gfinlln 

yarısında bunu ben de diliyorum. Sonra, böyle bir şey ola
caksa ölmemesini, hatta hasta, hatta yatalak olarak kalma
sını istiyorum ...• 

- Biliyorum ..• 
- Ne? Bunu sen nereden bilecekıin ki? Sen evli Wle ._. 

filsin .•• 
- Vaktile evlemniıtim ben.. 
- Bunu ben bir clrmek inenflm... S.. ftl' 
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Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 

lstanbul liseler alım 
satım komisyonun -
dan: 

Komisyonumuza merb':1t Muallim 1:1ektebi Lise ve. O~ta 
mekteplerle mülhak pansı~onlarm yogurt, nohut, ırmık, 
şehriye, kuru fasulya, n:ıercımek_. bezelya, kuru n:eyva, grav
yer peyniri, şeker, zeytın tanesı, hayvan yemlen, yemek ve 
ekmek artıkları ve Çamlıca kız orta mektebinin sebze pata
tes ve ekmeği ve Erenköy lisesinin sebze, ekmek ve od~nu 
ve Kandilli lisesinin ekmek ve patates ve Haydarpaşa lıse
sinin odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleriyle Ka
bataş Lisesine ait ekmeği. Bunlardan sebze, patates, ekmek, 
yoğurt, zeytin tanesi, gravyer peyniri, kuru meyva, Şeker, 
odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleri 12-9-934 ve 
nohut, irmik, şehriye, kuru fasulye, mercimek, bezel~e, h~y
van yemleri, ekmek ve yemek artıkl.arı 19-9:934 t~:ıhlerıne 
müsadif çarşamba günleri saat 16 da ıhale .. edılmek uzere ka
palı .zarf usuliyle mevkii münakasa ve muzayedeye konul -
muştur. 

Sartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul erkek lisesin
aeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edecekte • 
rin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyo-
numuza müracaatları. ( 4877) 7-3489 

ANKARA iCRA DAiRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ MEMURLU
CUNDAN: 

lzalei ıüyuundan dolayı satışına karar verilen tapunun es~s. 11 ada 
273 parsel 112 No. sında mukayyet ve Oumlupın~~ mahallesının U~u
canlar sokağında ve 176 metre murabbaı sahada kaın ahşap hane aşagı
da yazılı tartlar dairesiod~ satılmak üzere açık artırmıya çıkarılmıştır .. 

iki katlan ibaret mezkôr hanenin birinci katında bir avlu üc oda hır 
mutfak bir ahır bir hala ve ikinci katında ise natamam iki oda ile bir 
sofa vardır. 1700 lira krymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ SARILARI 
1 - Satış peşin para ile olmak iizere 27-9-934 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 14 - 16 da icra dairesi gayrimenkul salış memur
luğunda vsımlacalthr. 

2 - Talinler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin c;. 7,5 pey ak-
çesi veya milli bir banka teminat .mekt~bu ~etirecektir: r~ •• 

3 - Sahf ~ünü artırma bedelı takdır edılen kıymetın < 75 mı hul
Cluktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 1 inci saatinde en çok 
artırana ihı\le edilecektir. 

4 - işbu tarihteki artırma teklif edilen bedel m.u~adde~. kıv:ınetin 
yüzde yetmişbeşini bulmadıiı takdirde l 3-10-934 tarıhıne musadıf cu
martesi günü saat 14 16 kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa 
nidl\dan sonra saat 16 ~a Po cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

S - Birinci ve iki"ci ihale bedeli ihaleyi müteakip, verilmediii tak
ilirde üzerine ihale edilenin talen evlPmesivle ihale tarihinden itibaren 
yedi rin içinde vezneve teslim edilmediği takdirde ihi\le bozulacak ve iş
La talioten evel en vükJ:ek tf'klifte bulunan talibin teklifi vechile almağa 
razı olun olmadıiı kendisinden sorulduktan sonra teklifi veçhile almai?a 
razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshf'dilen birinci taliolen tahsil edil
lllek iizere ikinci talio uhdesine ihale olunacaktır. Teklif vechile almaia 
.-azı olmadığı takdirde mal yeniden on bes vün müddetle arlırmıya çıka
nlacak ve en cok artıran tdip iiıerin~ hti ihalPsİ vapılacaktır. 

6 - Her iki artırmad" mıal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 7o 
2,5 dellal harr.ı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diier alakadarların ,ayrimenkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa da1'il olan iddialarını ev
rakı müınitelerivle ZO gün icinde icra dairesine bildirmel'fi lazımdır. 
Aksi halde h"klarr tanu sicillivle sahit olmadıkça satı! bedelini payla,. 
bma muamelesinden haric tutulacaklardır. 

8 - Artırnırva İştirak .edenler daha evet sartnameyi görmüs okumuş 
Ye gayri rnf'nkulün iymar vaziyetini bilmİ! ve bunları tamamen kabul et
mis ad vıo itibar olunacakhr. 

9 - lıbu ı-cık artırma sartnamesi 1-9-934 tarihinden itibaren 934/ 4 
tlosva No. cı il'" hf'rkese acıktrr. 

1 O - T alipl•rin mezkiir tarihl"rde icra dairesi gayri menkul satış 
memurluitına miiracaat evlemeleri lüzumu ilan olunur.· 7-3471 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünnen: 
1 - Konya'da inşası mukc.rrer Başmiidüriyet binası ka

palı zarf usu1iyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartnamesiyle proieleri on lira mukabilin

ae Başmüdüriyet veznesinden ve Cibali'de Levazım Muha
sibi Mesu11ük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Cibalideki Alım, Satım komisyonunda icra kıh
JJacaktrr. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar
CJa tayin olunan gün ve saatten evel komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma sartnamesinin maddei mahsusası muci
bince fenni ehliveti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan "26718,, lira • 
nm % yedi buçuğu nishetinde muvakkat teminatı, tayin olu-
nan c:::ıatten ~v,.t tt>~lim t>tmelirlir (4817) 7-3426 

Ankara Valiliğinden: 
l - Merkez ilk mektepleriyle yatı mekteplerine ve ilk 

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

lerin teklifleri kanunun sarahati dairesinde tanzim etmeleri 
lazımdır. 

3 - İstiyenlcrin şartnameyi görmek için her gün maarif 
mücliirlüğ'üne ve ihale tarihi olan 23-8-934 perşembe günü 
S"!Jt 1.1 te daimi encümene müracaatları. (1848) 7-3164 

Ankara Jandarma stınalma 
komisyonundan; 

Jandarma ihtiyacı için 43630 çift kundura 6-9-934 p:rşem
be günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacagınd~~ 
isteklilerin serait ve evsafı öğrenmek üzere her gün ve mu
nakasaya iştirak için de münakasa gün ve saatinde bin yedi 
liralık muvakkat teminat makbuziyle jandarma müstakil ta
bur karargahında müteşekkil komisyona müracaatları. 

(1990) 7-3404 

Karaköse Valiliğinden: 
Bayazıt Vilayeti merkezi olan Karaköse kas~ba.s~n~n ha 

ti hazır haritasiyle şekli müstakbel planının tanzımı ışı 6. 8. 
934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. Nafıa Vekaleti Celilesinden musaddak. eh
liyeti fenniyeyi haiz taliplerin bu müddet zarfında teklıfle-
rini bildirmeleri ilan olunur. (1937) 7-3256 

Ankara Valiliğinden: 
1 - İlk ve yatı mektepleri için muktazi matbu evrak 1325 

lira muhammen bedel üzerinden açık münakasaya çıkarıla
caktır. 

2 - Münakasaya iştirak edeceklerin % 7,5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe veznesine yatırarak heye-
te makbuz vermeleri lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek için her gün maarif 
müdürtüöüne ve 27-8-934 pazartesi günü saat 15 te Vilayet !"> 

daimi encümenine müracaatl~rr. (1986) 7-3320 

Biga Belediye Reisliğinden : 
Biga belediyesinden 22-7-934 tarihinde kapalı zarfla mü

nakasası itan edilen Bigaya getirilecek suyun görülen lüzum 
üzerine pazarlıkla müteahhide ihalesine ve tediye şartlariy
le inşaat müddetinin berveçhi zir tadiline karar verilmiştir. 

Borular, belediye namına sipariş edilecek ve müteahhi
din göstereceği teminat üzerine boru parasının % 25 i peşi
nen verilecektir. Borular kamilen belediye namına İstanbul 
Gümrüe·üne tesliminde mütebakisi tediye edilecektir. İnşa
at müddeti 3 aydan 4 buçuk aya çıkarılmıştır. İhale EylUlün 
birinci cumartesi günü saat 15 te Bi,gada Belediye dairesin-
de vanılac;ıktrr. (4810) 7-342.1 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Domates suyu, Süt, Üzüm şırası gibi mevaddı teksif 

eden bir adet Lemal markalı ve 2 numaralı Type teksif ciha
zı muteber bir banka teminatı karşılık gösterilmek şartiyle 
bedeli iki senede müsavi taksitlerle ödenmek üzere kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Müzayede 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat (15) te Cibali'deki Ahm, Satım Komisyonunda icra kı
lınacaktır. Şartnameyi görmek ve iyzahat almak için talip
ler her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evet komisyona verile
cektir. 

4 - Her istekli muhammen bedelin % 7,5 olan "561,, li
ralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslim 
etmelidir. (4739) 7-3413 

Harita Umum 
Müdürlüğünden: 

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

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

Ankara Jandarma satınalma 
komisyon undan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartiyle 1797 çift çizme 
kapalı zarf usuliyle satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per
şembe günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şart evsafını 
görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de pazar
lık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzu ile Ankara 
müstakil taburu karargahında müteşekkil komisyonumuza 
müracaatları. {1991) 7-3403 

• 
Istanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 
20,000 kilo sade yağ: Kapalı zarfla münakasası 16 eyllıl 

934 perşembe günü saat 14 te. 
Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için lüzumu olan 20,000 

kilo sade yağ 16 eylUl 934 perşembe günü saat 14 te kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanların şartnamesini 
görmek üzere her gün ve münakasaya gireceklerin de o giin 
ve saatte Kasımpaşa'da kain komisyona müracaatları. 

(4669) 7--3355 

Darıca Askeri satın alma 
komisyonu riyasetinden: 

Darıca'da müstahkem mevki ağır top alayiyle dağ top 
alayı olmak üzere her iki alayın bir senelik ihtiyacı için aşa 
ğıda cins ve miktariyle münakasa günleri yazılı ( 4) kalem 
yem ve mahrukat münakasaya çıkarılacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Danca'da As· 
kerl Satmalma Komisyonuna muracaatları ilan olunur. 

Kilo İhale günü Açık, kapalı Cinsi 
246000 4.9.934 Sah saat 15 Kapalı Arpa 
240000 8.9.934 Cumartesi saat 13 ,, Yulaf 
398000 8.9.934 Cumartesi ., U " K. ot 
220000 15.9.934 Cumartesi ,, 15 ,, Saman 

(1879) 7-3252 

Ankara Musiki muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

Bue senı mektebe alınacak yeni talebenin kayıt muamı 
lesi ağustos 20 den 1 eyllıle kadar devam edecek ve 22 ile 
22 eyllıl arasmda kabul imtihanları yapılacaktır. 

Mektebe girme şeraiti: İlk mektepten mezun olm~ m11 
sikiye istidadı bulunmak, yaşı 12 den küçük 14 ten büyük 
olmamak ve tahsile mani bir hastalığı bulunmamaktır. 

Orta mektep talebesi ve mezunları musiki kabillyetlnı 
ve bilgisine göre imtihanla yukarı sınıflara ahnabllirleır. 

(2056) 7 - 344§ 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Merkez ilk mektepleriyle yatı mekteplerine açılan 

münakasa ile 124 bin kilo odun 8160 kilo mangal kömtirtt 
2740 kilo çrra alınacaktır. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelinin 'f<> 
7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçesini önceden muha .. 
sebei hususiye veznesine yatımıalan lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her giln maarif 
müdüriyetine ve ihale olan 23-8-934 perşembe günü saat 15 
te vilavet <la imi encümenine müracaatları. (1864) 7-1170 

Tamirat münakasası 
Ankara mektepler sıtınalo> 
komisyonundan: 

Ankara Erkek lisesi binasında yapılacak olan 4269 Ura 
keşifli tamiratın 23-8-934 perşembe günü saat 15 te mek~ep
ler satın alma komisyonunda ihale edilmek üzere pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. 

İhaleye iştirak edeceklerin ihale günü belli keşfin % 7,5 
nisbetinde teminat akçelerini mektepler muhasebeciliği v .... 
nesine yatırmaları Iazımdır. 

İstekliler şartname, evrakı keşfiye, resim ve projelorlnl 
görmek üzere her gün mektep idaresine müracaat etmeleri 
ve bu işlerdeki ehliyet vesikalarım ihale günü komisyona 
ihraz etmeleri ilan olunur. (2068) 7-3422 

Ankara müstakil Jandarma 
tabur kumandanlığından: 

Taburun bir senelik erzak ihtiyacı için aşağıda cins vı 
mikatn yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliylc satın alı• 
nacak ve kapalı azrf münakasası 27-8-934 pazartesi glinU .... 
at 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamk üzere. her gUı:ı 
münakasaya iştirak i~in mezkur gün muayyen saatinde A.n .. 
kara'da müstakil Tabur kumandanlık karargahına mürap.ı 
atlan. (1851) 

Erzakın miktarı 

Azamı 
110000 

1000 
11000 
6000 
4000 
2700 
2500 
3200 
1700 

135000 
2300 

10000 
8000 

600 
2500 
1700 
'300 

l300G 
9000 
9000 

28 
150 

1100 

Kilo 
Asgari 
100000 

700 
10000 
4500 
3600 
2500 
2300 
3000 
1500 

125000 
2000 
8000 -
1\500 

400 
2400 
'500 

150 
12000 
7000 
700() 

25 
lOG 

lOOO 

Cinsi 

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

Tayyare Cemiyeti Umumi 
merkezinden: 

15 ağustos 934 tarihinde aleni münakasa ile satın alına
cağı ilan edilen 100 : 120 ton yerli kok kömürünün görülen 
lüzum üzerine münakasası 25 ağustos 934 cumartesi günü
ne tehir edilmiştir. Taliplerin o gün saat on beşte pey ak· 
çeleri.ni hamilen cemiyet merkezine 2'elmeleri ilan olunur. 

'-3ıt4l 



~2 ACUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 

'"'· M. V. Satın Alma Komisyonu ilanlan 1 
iLAN 

Kilosu Cinsi .Münakasa tarihi Saati 
27 5000 Un 1-9-934 9 
90000 Sığır eti 2-9-934 9 
1 - Demir köydeki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda cıııs 

ve miktarı yazılı erzak ve yemin 12-8-934 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle münakasaya konulduğu. 

2 - İhale günleri erzakın hizalarında gösterilmiştir. Ta
lip olanlar ticaret vesikalariyle teklif mektuplan bir zarf 
derununda yüzde 7,5 teminat akçeleri de ayn bir zarfa ko
narak her iki zarf ücüncü bir zarf icinde kapah olarak ihale
den bir saat evel Demir köyündeki bulunan -satın alma ko
rnisvonuna tec;lim ve müracaatları lazımdır. 

3- Evsaf ve seraiti anlamak istiyenler her gün saat 14 
te Ankara'da M. M. V. SA. AL. KO. nuna ve Demirköydeki 
AS. SA. AT .... komisvonuna müracaat edebilirler. Hariçten 
müracaat edenlere de posta ücretini göndermek suretiyle 
Şeraitin bildirileceği. (1996) 7-3331 

Cinsi 
ILA N 

Miktan İhale Saat İhale şekli teminat 
kilo günü Lira 

Sade yağ 9600 2>8-934 11 Kapalı zarf 612 
Un 360000 ~934 ıı ,. ~02s 
~a 600000 2>8-934 10 ,, 1350 
Sığır eti 120000 23-8-934 1 O ,, 1350 
2eyıin yafı 7500 27-8--934 10 Açık paz;trlfk 164 
kuru fasulya 32000 21..:s.934 11 180 
Bulgur 50000 29-8-934 10 ,, Z63 
Pirinç 21500 29-8-934 1 t ., 320 

Bergama garnizon kıtaatmm ihtiyacı olan ve yukarda cins 
miktar ve ihale gün ve saatlan yazılı sekiz kalem yiyecek mü 
llakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek üze
re her gün ve pazarlığa iştirak için de hizalarında gösteril en 
günlerde saatinden evel teminat ve diğer vesaiki tazime ile 
birlikte Bergama askeri satmalma komisyonuna müracaat-
lan. (1997). 7-3332 

IUN. İLAN 
Ayn ayn şartnamelerle ve Konya'daki kıtaat hay-

liapalı azrfla almacalt ölan vanan için 990,000 kilo arpa 
Bursa'daki kıtaat için kapalı ~arfla münakasaya 
'(540,000) Mudanya için konmuştur. İhalesi 25-8-934 
.(276,000} Bandırma için cumartesi günü saat 10 da 
(279,996)° kilo Unun müna- yapılacaktır. Talipler şart
kasasz 25-8-934 cumartesi gü namesini görmek üzere her 
nü saat 15 te Bursa'da Fırka gün Ankara'da M. M. V. sa
ıatm alma liomisyonunaa ic- tın alma komisyonuna ve 
ra 'Kılınacaktır. Taliplerin münakasaya iştirak için de 
Şartnameyi görmelC üzere Konya'da asken satın alma 
her gün ve münakasaya işti- liomisyonuna müracaatlan. 
raıc için ae vaktinaen evel (l 78") 7-3076 
teminat ve teklifnameleriyle İLAN 
Bursa Fırıta satın alma ko- Ordu ihtiyacı için (16) kalem 
ınisyonuna müracaattan. ıennn ıenon ıilutinan antiian ve 

'(1763)' 7-3031 nkıenler kanalı ıarf nsnlile satm 
İLAN almacaktır. lhaJes; 1.9.1934 cu • 

., li IA d 15 000 mırtesi rinii saat 14 de icra edile· 
ıer mama atın an , • • '- · T ı· ı f !I_. I . !::.l ... t:) L!-1!L ceKtır. a ıp er evsa ve farbıame· 

~ a emınyom mira 1 .... ı e DKUa· • • .. k - h ·· -::1.....1-
le ı:_ ı rfl - ~ ı- mı ıenne azere erıa •ı-

aapı 1 u a 1Dalla~·fl .... • ··--L-- • • L ı ._.._ lh 1 • 1 -&Al 1934 tariW- •nra w ma ...... ya ıdir•K e:Je . 
~·'· a esı ~... cüleria o gÜJI w .. tiHn l telr t lllisadif camaıtes1 ıillii ud 15 Uf ve tsıinatlnile Wrlikttı '1v~ V 
Japılıcaktır. Talipler pıtmune llfm alma bmisyo-~t: 

'- dm~esini .._. _mn laer 1ın. (1900) 7-3198 
~ ~ileden sonra ye miinabuyı İLAN 
~k eClete~lf!rİD o ~in •e ıHIİD· Milli .Müdafaa Vekaleti bi-
L_ tftl teklif 'fi tem.~t me~ • nası için, nümmıesi komisyon 
--na: ••1!'taı ~bilinde ~-- da mevcut perdelikten dört 
.._ nyasetme te•di eylemelen. ii d d d · w .

0901
)' 7_ 3199 v z a e~ per e ve. ıger per-

delere aıt bazı tamırat pazar
lıkla yaptırılacaktır. Nümunc
yi görmeli istiyenlerin her 
giin ö~leden sonra komisvo. 
na müracaattan ve pazarlı~a 
~innet< istivenlerin teminat -
tarivJe birlikte 23-8-934 per
sembe günü saat on dörtte ko
mit1vnn:ı gelmeleri. (210Q) 

tt:AN 
1200 adet liamut top kopon liıy 
~ ~ bpah nrf maliyle mi • '-na Mlealıir. IUlesi 1.9.1934 
~ıtesi ginii tul 11 eledir. Ta • 
,,leria eyuf w prtumeler ile ai-
~ prmek &zere her gin öi · 

tema il il v. saba ..... k• 
7-3479 

1LAN 
~11&1 mincudın w miaa • 

ya İftira kedeceklerim - nktin
- ntı1 tmdaat w teklif •ktapla-
l'lllı komisyon reisliiiae vermeleri. Ordu thtivacı icin alınacak 

7-3186 olan 800 ila 1000 adet teferru-

ıLAN -.:ı.th nortatif cadır kapalı zarf-
ta münaf.asava konmustur. t

Ordu ihtiyacı için (495) ka- halesi 5-9-934 carsamb~ !!Ünü 
~ atat ve ed~vatI sıhhiye ~at 15 te yapılacaktır. Talio

Pah zarf usulıyle satın ah- ıerin şartnamesini P'Örmek ü
lla~tır. İhalesi. 4-9-93~ salı 7ere her P"iin ve münakasava 
~usa.at 14 te ıcra edılecek- istiraK edeceklerin mezkur 

• Talıpler evsaf ve şartna- aün ve saatinden evet teklif 
:;sini görmek üzere .. her gün ;e teminat mektuplanmn 
,_ ı!d~n sonra ve ~unaka~- '11akbuz rııukabilinde komis
- ıştıı:ak edeceklenn. o gun ıvona tevdi eyleınıeleri. (2048) 

• laatinden evet teklıf ve tc- 7-3411 
;::tlariyle birlikte M. M. V. 

alına komisyonuna mü- İLAN 
"'caattan. (1928) 7-3230 Ordu ihtiyacı için (177) ka-

İLAN lem eczayı tıbbiye kapalı zarf 
:1_. Ordu ihtiyacı için (10,000) ı - usuliyle satın alınacaktır. İha 
:'_kat güt ile (1500) adet laskai lesi 5-9-934 çarsamba günü 
.... erin ntm almacaktır. ihalesi 8. saat 14 te icra edilecektir. Ta
..:_1934 cumartesi rinü saat 14 de tipler evsaf ve şartnamesini 
~ edilecektir. Talipler evsaf ve gnrmek üzere her gün öğl~ · 
t_l'baaıneıini r\nmk üere hersin den sonra ve münakasaya ış
.. t.'clen sonn Ye minakauyı itli · tirak edeceklerin o gün ve sa
-;;- edecekleria o rin ve saatinden atinden evel teminat ve teklif 
.,,:• teıninıtiyle Wrtikte M.M.V. u- mektuplan ile birlikte M. M. 

•'- lr...Wywm miracaatlan. V. Satm atma kom~·onmıa 
f1Dll 7-311'1 münaatlmn. (1929) 7-3231 

tlAKIMIYETI MiLLiYE SAYIFA 7 

lLAN. 
Ordu ihtiyacı için (650) ile 

(750) baş sahra top koşumu 
beygir kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 22-10-
934 pazartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şartnamesini görmek ü
zere her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecekle -
rin o gün ve saatinden evel 
teminat ve teklif mektuplariy 
le birlikte M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2129) 7-3495 
1LAN 

(2000) adet efrat binek eye
ri ordu ihtiyacı için mübayaa 
edilmek üzere kapalı zarf u-
5uliyle münakasava konmuş
tur. İhalesi 15-9-934 cumartesi 
c.;ünü saat 11 dedir. Taliplerin 
evsaf ve şartnamesiyle nümu
nesini görmek üzere her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat 
ları ve münakasaya iı?tirak e
deceklerin de teminat ve tek
lif mektuolarım vaktinden ev
vel mezkur komisvon reisliği
ne vermeleri. (2113) 7-3487 

tLAN 
15 adet süvari yan çanta:;ı 

nümunelik olarak mübayaa e
dilmek üzere pazarlığa kon 
~uştur. İhalesi 26-8-934 pazar 
~ünü saat on birdedir. TaJip. 
terin evsaf ve şartnamevi ~"(·;r 
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve pazarlığa istirrık ,.~. 
ceklerin de vaktinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2127) 7-3492 

tLAN 

Isparta kıtaları ihtiyacı 0 • 

lan (270,000) kilo umm müna
kasasma talip çıkmadıO. nchn 
27 8-934 pazartesi günü saat 
11,45 te pazarlığı yap1lar2',.t1-
Talil)lerin pazarlık ~iinii ve 
c:;aatinden evel teminatbr:yıe 
Isparta'da ac;ken satln c;.\ma 
':tomisyonuna müracaatlan. 

{2126) 7-3493 

İLAN 
Amasya garnizon kıtaları 

nın ihtiyacı olan (255 000) ki
lo ekmeklik un kapalı zarfla 
münakasa va konmuc:;tur 11- a
lesi 5-9-934 saat 16 dadır. Ev
safı, diier komisyonlarda ol
duğu gibidir. 

Şeraitini anlamak istiyen · 
lerin her gün ve münakasaya 
istirak rdeceklerin münakasa 
günü saatinden evel teklif ve 
teminatlarını Amasya alay 
satmalma komisyonuna ver-
meleri. (2125) 7-3494 

iLAN 
fzmir' ele bulunan krtat için 21 

bin 750 kilo sade yaiı kapalı zarfla 
lllİİllıbaaya ko11111111hr. thılesi 3. 
CJ.1934 pazartesi ıünii saat 15 de 
dir. Talipler t1rtnımesini ıörmelı i
zere J.erıitı ft •inkasaya idink 
:çin de vakti muavveninde teklif ve 
aıinatlariyle Jzmir'de ukeri utm al
ma komisyonuna müracaatları. 

(1893) 7-3191 

tI....AN. 
8500 adet Velense ordu ih· 

tiyacı icin 1{apalı zarf usuliy
le mübavaa edilecektir. İhale
si 10-9-934 pazar günü saat 
11 dedir. Taliplerin evsaf ve 
~artname ile nümuneyi gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaattan ve 
münakasaya istirak edecekle
rin de teminat ve teklif mek· 
tuolarmı vaktinden evet mez
kur k :>misvon reisliğ-ine ver
meleri. (2030) 7-3377 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
.:aaL Telefon: 3272 

Tercüme ve İngilizce 
a...tDen. 
..... !tn• 

Sanayi ve ateliyelere 11111h· 
sus her cins ve cesamette 

DeMlr iti••• 
• 

\A•-------- A.t. 
41Cebeci Merkez Hastahanesi dahili' 

Hutalddar Mütehuıııı 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ihbsasını ikmal 

etmiştir. 

Hastalarını her gün öğle 
den sonra Adliye Sarayı ya
nında Gençağa apartımanın· • 

•da kabul eder. Telefon:2357. 
• 7 - 3307 • 

'----------~ 

MAKiNELERİ 

HTIYAÇ VUKUUNDA MUf'MAL HMı.İfı YAPIL.IR 

BOURLA BIRADERLERweŞ• 
ISTANBUL-OALATA 

----. - - -- -

Ankara mektepler satın 
lllma komisyonundan 

Ankara Erkek Lisesinde yeniden yaptırılacak 4408 lira· 
tık keşifli helaların inşaatı 23-8-934 perşembe günü saat 15 
te icra edilmek üzere 20 gün müddetle açık münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin keşif, proje, ve şartnamesini görmelt 

·üzere pazar ve çarşamba günleri mektep idaresine müracaat 
etmeleri ve münakasaya i~tirak İ<(in de o/o 7 ,5 nisbetinde mu· 
vakkat teminatlarını mektepler muhasebecilif;i veznesin~ 
yatırmaları Hizımdır. Taliplerin bu islerdeki ehliyet vesl
kalamu ihale ,.;inü mektepler satın alma komisyonuna tev.e 
rli ~tn"·l•ri Han olunur. (1791) 7-3077 

T~RKiYE 

llRAAT 
BANKA51 
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Kumbara sahipleri • ·~· 
1 Eylôl 934 . . . tarihin~ 
kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 

EYLÜL. 

1 
olmalısınız' 

TEŞRİNİEVVEL 

1 
-.---

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide· 
sinde talihlerini denemek isteyenler PAZARTESİ 
1 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım geldiğini unutmamalıdırlar~ 

Senede 10~000 lira mükafat 
- Türlüye_ i $ Bankas~ -

~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. Zührevi hastalıklar Mütehassısı 
Hastalarını her giln öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 

Abidin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Onuncu yıl yatı mektebi talebesinin mayıs 935 gaye

sine kadar iaşeleri için muktazi erzak 6333 lira 30 kuruş mu
hammen bedel üzerinden ve kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

2 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün vilayet 
maarif müdürlüğüne müracaatları ve 27-8-934 pazartesi günü 
saat 15 te tarifatr kanuniye dahilinde hazırhyacakları teklif 
mektuplarım vilayet daimi encümenine tevdi etmeleri. 

(1985) 7-3321 

----------------------------------------------
Mektepler satın al~a 

komisyonu reisliğinden: 
1 İnşaat Usta Mektebi için pazarlıkla 21 ton çimento alı
nacaktır. Bu işe girmek istiyenler birinci teminatlariyle 23 
ağustos 1934 tarihinde saat 15 te komisyona, şartnameyi gör 
tnek istiyenler de mektep müdürlüğüne müracaatları. (2093) 
1 7-3467 

Satılık hane 
Mutasarrıf olduğum hane satı

lıktır. içindekilere müracaat. Ye

len Bey mahallesinde Gelibolu so-
k'ak 7 No. hane. 7-3434 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahiliye mütehassısı 

Zayi. l\lakl)uı 

Ankara belediye su iıleri Müdür
lüğünden aldığnn 19-11-1911 tarih 
ve 1265 tahakkuk ve 44376 
numaralı makbuzu zayi ettim yenisi
ıti alacağımdan eskisinin hükmü yok 
lur. 

Ankara Bozkurt mahallesi dolma 
sokak No. 3 hanede Rüştü 

7- 3498 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki · 

den sonra Adliye sarayr kar
şısında Faik B. apartımanm-

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

Ankara Levazım Amirli
ği Satın Alma Komis 

yoıın iylanlan 

İLAN 

Otuz dokuz bin kilo pirinç 
kapalı zarf günü teklif mektu
bu verilmemiştir. Pazarlığı 25 
ağustos 934 cumartesi günü 
saat on dörtte yapılacaktır. 
Pazarlığa iştirak için vakti 
muayyeninde teminat mektu
biyle beraber Ankara Leva-

-----------• zım Amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (2102) 
As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komisyonu iJanlan. 

90 TON GAZOİL 

~ ukardaki malzeme pazar -
lık suretiyle 23-8-934 tarihin
ae saat 14 te ihalesi icra edi -
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2115) 

7-3483 

Za)i ikamet h'zkf'rcsi 

Ankara Emniyet Müdürlüğün -
l-len aldığım ikamet tezkeresini zayi 
ettim yenisini alacağımdan eskis'nin 
hükmü yoktur. 

Macar tebaasından Wayna Bela 
7-3497 

7-3488 

F ıransızca ders 
Halis Fransız Hanım 
Hususi ders veriyor 

Muktedir muallim en pra
tik ve süratli metot öğretir 

talebeleri için ucuz fiatlarr. 
Emin ve süratli terakkileri. 

Müracaat yeri: Postahane 
caddesi çeşme çıkmaz sokak 
N o. 8. 7-3485 

ZAYl 
Tatbik mühürümü zayi ettim. Ye

nisini çıkartacaiımdan eskisinin bük 
mü yoktur. HASAN 

7- 3496 

• 

\ 
' 
' •• 

HAKiMiYETi MILLIYP.. 22 AGUSTOS 1934 ÇARŞAMB.A 

Çocuğunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütü 
tazr ve sıhhi bir surette 

muhafaza edecek 

dir. Orada saklayınız 
BOURLA BiRADERLER ve Şsı .. 

P. T. T. U. müdürlüğünden: 
İdarede muhtelif derecelerde münhal bulunan memuri

yetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
Müsabakaya aşağıda yazılı şartları haiz olanlar gire -

cektir. 
A) Lise mezunu olmak, , 
B) müsabakanın icra edileceği günde ıs yaşından aşağı 

30 yaşından yukarı olmamak. 
Bu şartları haiz olup da talip olanlar, mektep şahadetna 

mesini, nüfus tezkere suretini veya aslını, iyi hal ilmühabe-
rini, sıhhat raponı ve aşr kağıdı ile askerlikle derecei alaka 
smr gösterir vesikayı istidalarına rapten Ankarada Umum 
müdürlüğ·üne ve İstanbulda Posta ve Telgraf Başmüdürlü 
c'Tüne auustosun yirmi besinci gününe kadar müracaat et-.., t'> • 

meleri lazrmarr. 
YüKselC tahsil görenlerden imtihanları ve fransrzca bil

gileri lieyeti mümeyyizece beyenilenler muvaffakiyet dere 
celerine göre 22 ve 25 ve 30 lira maaşlı memurluklara tayin 
olunacaklardır. 

İmtihan ağustosun otuz birinci cuma günü Ankarada ve 
fstanbulda saat dokuzda icra edilecektir. O gün muayyen 
saatte hulunmryanlar imtihana alınmaz. '(2084) 7- 3460 

imtiyaz sahibi ve başmu
h'arriri F ALIH RIFKI. ulüp 

Riyaseti Cümhur filarmonik 
orkestrası şefliğinden 

Riyaseticüınhur Filarmonik orkestrası binasında yapıl8" 
cak olan tamirat hakkında keşifnamesini görmek istlyenı.f 
Orkestra muhasipliğine pazarlık hususunda da 23-8-934 peflı' 
şembe günü saat 15 te mektepler satın alma komlsyonUll• 
müracaatları. (2128) 7-3491 

Ankara Vilayet Nafıa 
BaşmühendisliğindelH 

Bedeli muhammensi (2750) lirqdan ibaret oulunan (50001 
kürek, (5000) kazma ve (3000) çekiç sapları 27 a~ P34 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte ihalNi i_, 
edilmek üzere açık münakasaya IConulmuştur. Talip ol~ 
(206) liralık muhasebei hususiye makbuz ilmilhaberlerhil; 
ya bankanın kefalet mektubunu ihale günü enclimenl da 
reisliğine ibraz edecektir. 

Talipler şeraiti anlamak için her gün vilayet naha bal' 
mühendisliğine müracaat edebilirler. (1904) 7-SZU 

ası da • 
ıne 

BUGÜN lKl FiLiM Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

'-KANLI HAYALET 2-ÇIPLAK KADIN. 

ÇanKırı caddesi civarın.da 

Hakimiyeti Miiliye matbaa • 
sında. llasılmı&tır. 

BU GECE 
KANLI HAYALET 

Geceleri 12, gündüzleri 6 yai'lldH aıaiı çocukların sinemaya kabulü bükOmetçe menedilmiıtir. 


