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ON f5EŞINCI YIL. No. 47~ llergüo Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 6 KURUŞ. 

• 
iKiNCi 
• • lktısat Vekilimizin mühim beyanatı • 

DiL KURULTAYI 
Dün Gazi Hazretlerinin yüksek huzurlariyle altıncı 

ve sonuncu toplantısını yaptı ve yeni Merkez 
Heyetini seçerek dağıldı. 

CelalBey, yeni kontenjan karama 
mesi münasebetile türk ticaret ıİ• 
teminin ana çizgilerini anlabyor 

'"··· ilan ettiğimi~ kontenjan litJteleri rnemlelMdn -. 
alına kabiliyetine göre normal haddini bıdmuftar ••• ,, 

tıwıbul, 23 (Telefon) - bugün k•.ırultay~an sonra yeni baş -
Dil kurultayı tNıün Gui Hazretleri - kan Saffet Beyın başkanlığı altında 

nin Jiikıek buzunrndal " KAmn Pa - umumi katip İbrllhim Necmi, muha· 
.- Hazretlerinin batkanlığmda aon toplan sebeci Be~im A~alay, azadan ~hmet 
baını ,aptı. Toplantıya kurultay marıiyle Cevat, ~li Çamp, Hasan Reşıt, lz
baılandı •e celae açddıktan eonra dünkü zet Ulvı, Namı Hazım ve Refet Bey-
aahıt okunda. 

Bqkan Kiznn Pata Hazretleri kurul· 
taya dört ilmi komisyonun tetkik ettikle
ri tezler n batardıldan iıler hakkında ha 
zırladddan raporlarla bütçe komisyonu 
hıazbatasırun arzedileceğini söyledi, Is • 
tnail Müıtak Bey tarafından slt'asiyle dil 
karıılaıtmlmalan, eramer ıstılah, filoloji 
ve bütçe komisyonlarının raporları okun .. 
du. Aynca kurultaya verilen ve komiı • 
Yonlar tarahndan tetkik edilen temenni 
ve takrirlere ait yedi encümen mazbata -
ıiyle nizamname komisyonu tarafmdan ha 
2Irlanan ve Dil Cemiyetinin merkez teşki 
latmın çalııma kollanru sekize çıkaran ta 
dil maddesiyle kurultay azalığının Dil Ce 
hıİyctinin kayıtlı azalariyle fahri muhabir 
lcrine tahsisi hakkmdaki tadil maddesi ku 
l"llltayın reyine arzedildi ve kabul edildi. 

Bundan sonra Bolu mebusu Hasan Ce 

TUrkrnğU tanı ve bütün olark kurtar -
mak mllli kuvveti felce uğratan zincirleri 
parçalamak, tnilletin mahiyet birliğinden 

milletin irade birliğini doğurmak, milli 
benliğimizi, milli kendiliğimizi ıekillendir· 
mek içiıt büyük millet kahramanının gö• • 

" ..• Türkiye ot.arıik bir ıiycuetin sebunu deilldlr ••• ,. 
" ..• Ticarette düıturumus ancak: "Malunuı alanın •rr' 11 

Jıalın almak'' tır. · 
lktısat Vekili Mahmut Celal Bey, )'eaİ 

kontenjan kararnamesi münasebetiyle mü 
racaat eden Anadolu Ajana mubabiriM 
•taitdaki beyanatta bulunmuıtur: 

"-Birinci teırin 1934-1935 deY
resine ait olan yeni kontenjan ka -
rarnamesi çıkmıttır. 

Kontenjan, buhranın doğurduğu 
zaruretlerin ifadesidir. Ve fevkala .. 
de zamanlara mahsustur. 

Bu sebeple cümhuriyet hükiime
ti, kontenjan mikdarlarmı memle -
ketin hakiyki ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde çoğaltmaia ve ıiıte 
mini ıslah ve baıitleıtirmeğe huıu -
si bir ehemmiyet veriyordu: 

cak bir iki)'e minham .......... 
lerle de müzakere halinde W .. 
iumuzdan, artık ... r ..... ı. ,., , • 
kalmamıftır. 

Kezalik bize mablU8 kola,.. " 
müaaadelerde hulamnak iatiy- .... 
letlere kartı bizim de mulcahllı .. 
bulunabilmemizi temin ...-..,.. 
yeni kontenj- bir "T' H....a llwıi 
edilmittir. 

ınil Bey söz alark kurultayı Türk Tarihi Gaii Hazrtlltri Şiikrii Kaya IJt Rtetp Btyltrlt birliktt karal· 
Tetkik Cemiyeti namına kutluladı ve ku- lay müzakttahnı takip bııyamyorlar ... 

Bu defa ilan ettiğimiz kontenjan 
listeleri memleketin "ıatınalma,, ka· 
biliyetine göre normal haddini bul · 
muştur denilebilir. Bize bu imklm 
veren, geçen senedenberi sıkı bfr au
rette çalışarak devletlerle anlafbğı. 
mız kliring sistemidir. Bu sistem ile 
ödeme muvazenesi esasına baflr ha
kiyki teadülü elde etmit bulunayo • rultay tarafmdan alkıılarla dinlenen par -

lak bir hitabe söyledi. lerden mürekkep olarak toplanmı~-
lkinci celsede kurultay baıkanlığına tır • 

hıerkez heyeti intihabı için verilen elli im Bu toplantıda, yeni seçimin büyük 
zalı bir takrir okundu. Takrir ittifakla ka önder Gazi Hazretlerinin sevgi ve 
bul edileli. Bu suretle Dil Cemiyeti Umu - güvenleri ile olduğu düşünülerek, 
nü Merkez Heyeti Baıkanlıtına seçilen bu inana karşı bütün varlığı ile dil 
Erzincan mebuıu Saffet Bey kürsüye ee- işine candan çalışmağa andiçilmiş, 
lerelu bu andı bildirmek ve heyetin say -

K ita b' i ve iytimat eseri gılannr sunmak üzere başkanlıktan 
uru ya ır ıeve .. • Reisicümhur Hazretlerine bir ariza 

ıaydıfl intihabmclan dolayı teıekkürlerı- yazılmıştır. 
bi arzetti. Kurultayın umumi merkez he - Eski U. M. H. inde bulunduğu 
tetine hırakbir ağır itleri Büyilk Rehber halde resmi vazifeleri hasebiyle bu 
Cazi Muıtafa Kemal'in eıirkemiyeceğin • seçime girememiş olan orta tedrisat 
ilen emin olduiu himaye, emir ve direktif umum müdürü Hasan Ali ve Müze
lere da,......k mutlaka bapncağmı va - ler müdür Hamit Zübeyr Beylere de 
Clettı ••Gazi Hazretlerinin huzurunda ku birer teşe~kür mektubu yazrlmıştrr. 
rulta)' ••Umumi Merkez Heyeti namına Umumı merkez heyeti pazar gü -
!ülaanla eiildi. Kurultay bundan sonra nü saat 15 te Dolmabahçe sarayında 
F'azıı Ahmet Beyin türkçe yazdığı bir ıür toplanacaktır. 
le Batbn Kbmı Pata Hazretlerinin ku_

rultaym kurulmasına çahımalanna yakın: 
İlan alakasmdan dolayı Reiıicümhur Gazı 
tdustafa Kemal Hz. ne kurultayın his
ıiyabna tercüman olarak arzettiği tükran 
lan aDo,larta dinlendi. Muzikanın ve ko· 
l'o heyetinin beraberce söyledikleri ku -
\'\altay IDU'fl dinlenerek kurultay dağıldr. 

YENi MERKEZ HEYETi TOPLANDI 

İstanbul, 23 (A.A.) - T.D.T.C. 
Umumi Katipliğinden: 

l - İkinci türk dili kurultayı bu 
gün bitmiştir. Kurultayın seçtiği u
tnumt merkez heyeti şudur: 

Baskan: Saffet Bey (Erzincan 
tnebusu) Umumi Katip: İbrahim 
~ecmi Bey, muhasebeci: Besim Ata-
lay Bey (Aksaray mebusu) 

Azalar: Ahmet Cevat Bey (Ça-
1takkale mebusu) Ali Canip B. (Or
du mebusu) Celal Sahir Bey (Zon -
gu}dak mebusu) Hasan Reşit Bey 
'Muş mebusu) İzzet Ulvi Bey (Af
Yon mebusu) Naim Hazım B. (Kon
Ya mebusu) Refet Bey (Urfa mebu
~u) Yakup Kadri Bey (Mardin me· 
usu) l 

2 - Yeni umumi merkez heyeti 

f----.tç SAYIFALARIMIÜ>A 
nence, küçük bir mukayese: Yaşar 
Nabi - şehir ve ~ra haberleri -
'l'Gt-lı:ofiı'in haftalık servisi - Romanı 
Andre Malro. - . . 

Ha .. an Cemil Beyin hitaht•si. 

"- Türkiye Büyük Nillet Meclisi Re
isi Ka:ı:rm Paşanın başkanlığında toplanan 
ikinci dil kurultayı kapanırken, sizleri türk 
tarihi tetkik cemiyeti namına kutlularım. 
Bu ktirsü: 6 gündenberi önünde ateş ya
kılan bir mihrap halini almı~tır ve bütün 
bir demet gibi, türk milletinin kucağından 
derlenen kıvılcım çiçekleri, iki yıllık derin 
bir çatşma, hür ve prejugesiz bir araştır
ma ile, ilim pınarında yıkandıktan sonra, 
gene bu kürsüden millete geri verildi.İlim 
müessesesi ve millet el birliğiyle ve biri
birini tamamlıyarak, bu büyük millet işini 
başarmağa devam edecektir. 

Bütün milletin yapa-cağı işleri bütün 
millete yaptırmanın sırrını bilen Büyük 
Şef, milli istiklil zaferinden sonra, dil 
istiklali mücadelesini, aynı kuvvet ıefer -
berliğiyle, en bUyük UslQP. vo ınikyaııta 

açtı. 

terdiği hedef etrafında giriştiğimiz bu dil 
istiklal savaşının ikinci meydan muharebe
sini bu ikinci kurultayda vermiş bulunu -
yoruz. 

Türk diline milli istiklalini kazandı • 
racak olan bu ilmi araştırmaların aynr za· 
manda türk tarihini yazma i~ine de geniş 
ve yeni ufuklar açacağı güphesizdir. 

Tarih yazma sanatı bir asırdanberi, he
le bu asrın başındanberi bUsbütün değiş • 
miş ve yeni bir çığıra girmiştir. İlim dün 
yası bugün artık kanaat getirmiştir ki bir 
milletin tarihini mahdut bir zaman mekin 
çerçeveıi içinde değil bilakis dlinya tari· 
hinin ve insanlık tarihinin sonsuz enginli
ği içinde mütalea ve izah etmek mümkün
dür. Bu büyük işi başarmada yazılı mem
balar artık kifayet etmiyor. Yalnız tarihin 
kaydetmediği eski ve en eski devirlere ait 
ilk tarihi yahu prehistoire günün bir tarih 
ilmi. 

ruz. 
Kliring listesinde yazılı eıya ka .. 

yıtaız ve kolaylıkla memlekete atr -
mektedir. İthaline müaaade ettifi, 
miz malların mukabilinin muti~ 
türk malı mübayaaaı ıuretiyle çıka • 
rılmaaı mecburidir. Bu tarzı hare· 
ket, harice fazla döviz tediyesinden 
bizi koruduğu gibi alıcı cephesinden 
de hiç olmazaa iıtihlik ettiği maim 
lüzumsuz palialılapnaıına mani ol • 
muftur. 

Yeni kontenjan liararnameılnl 
okuyanlar "M" liıteıinin kaldırıl • 
mıt olduğunu göreceklerdir. Bir çok 
devletlerle anlatma yaptıfımızdan 
ve b'unlar liaricinde kalan, adedi an 

• 
ismet Paşa 

• 
Hazretleri Izmir'i Ancak onun yardınıiyledir ki, içinde 

bulunduğumuz hali bugün yaşadığımız ha· 
yatı ve bunun birçok meselelerini, derin ~eref lendirecek. 
esalarına inerek izah etmek mümkün ola· 9$ 
bilir. Ve tarih bir takım yardımcı ilimlerin lstanbul, 23 (Telefon) - fllDİr sergi· 
işirakiylc yazılabilir. Dil ilmi bu yardımcı sini gezmek için lıtanbaldan gideceklere 
ilimlerden biridir. Bu muhtelif ihtisas sa- Cümboriyet vapuru talasiı edilmiıfu. Bat • 
halarına . ait araştırmalardan yapılacak vekil lımet P,. Hz. de cumartesi günü ba 
synthoso bizi tarihin hakikatlerine daha zl- vapurla lzmir'e gideceklerdir. Seyahat gidip 

gelme yemek dahil birinci mevki 26 lira • 
yade yaklaştırır. 1 d ki 

Büyük kültür kahramanımız dil sefer- dır. Ve ziyaretçiler zmir'de bulun a an 
berliğini yapmakla yalnız türk tarihinin geceyi vapurda geçirebileceklerdir. 
değil, bütün dünya tarihinin beşeri ruh Geçirilmiş müessef bir 
ve kültür tarihinin de aydınlanmasına 
imkan hazırlamış oluyor. kaza 

Vaktiyle cihan kUltürünün en canlı Büyük bir teessürle haber aldıimma 
merhalelerini ve en yüksek şahikalarını göre ismet ~f· Hz. nİD ~ütef!Dl refablan 
yaratmış olan türk zeka ve çalışmasının ~~efe~dı Yalovada h!r demı bzau ge
acı bir mukadderatta muvakkaten o büyük çırmıılerd~: Kazada aluaen brbllan f!a· 
killtür hizınetinin dışında kalmau taıTiht mamefendi ~·muhterem Bapôlllmlu lav· 

(s Z • • ... ı 
4
_ , metle reçımf olsaa •er1ı. 

omı • ana Hıu a cu . __m 

''""" ,. ••• ı I 6M .,. 
Bu suretle, 1aaıüa. 1-ril:I tlaanıt 

münuebetlerlmbin • Ml,ak kamı 
ödeme mUYUeaeSI ...... mlllenk 
anlqmalar dalallinde tanzim edil • 
mit ve kontenjan aiateml de t. aa. 
laımalan kola1laııtnwk hale tetlı 
rilmittir. Ba anl•tm11lara daMI olaa 
memleketler IOD eene nlramlarm. 
ıöre ihracatnnmn ,.... a ...... 
matka ve ithalltnnmn Jiiade 78 • 
da bu memleketlerden ........... . 
Bu nisbetler balen ....._. .... . 
de bulunduiumuz .............. Ilı 
zimamiyle yiikeelecektir. 

Yeni ani""""""~ .... -. 
lelıetlerin "-' ilWM ,,,,,..,. h 
memlelıeıl.r ..,.,,_ N llWMUıut 
laıuı,.iyell.,.;,.. .......... ,,,., • 
hrmalıta H 6llltaaa ,..,.,_,_. ot 
•ınai te•iatın İcap effireeefi 79ffela 
ve değifik par"'1ar nolıtaauwlan ien 
düerini memlehtin dllÜıll l•nüöra 
haline getirmelııedir. 

Bu nevi an1af1Ularm laariclacl. 
kalan veya kendilerine brp puıf 
olduğumuz memleketlerle olan mll
nasebr.muz be ihracat ticaretimis • 
de ancak yüzde S'i ve ithal11+wpmda 
yüzde 21'i bulmaktadır. Bualarla M 
her iki tarafm hakkını mülaYi pıt. 
lar dahilinde konayacak hlr aalat• 
ma esasına varacapmndaa ....._ 
varız. 

Görüliqor lıi, Lonılrw .,,_ Afi. 
tal ve para lıonl•--""" "
miJalaa ..,,_,. W.I • ,..... • 
metı. ıa..ı... ....... ... .. •• 

: !:t::r.::::: .tı! 
memleketle ~ •alaralarm 
liuamiyetlm ftnhr. Al1eı .. •ba 
tacirlerimizin bu anlq ... lan hlrer 
birer gözden ıeçirerek itlerini ona 
göre yürütmeleri menfaatlan iktnaı
sındandır. Bu münasebetle de tek· 

(Sonu J. Onca ayı/ati•) 

Yarın 
Mu1ıafaı Cici ~:~= ...-lerde ta=ı·' ... F ----

ait milll fmlan •ı• ı 
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DIŞARDAN GELEN TELGRAFLA urultayı 
INGIL TERE'DE. 

• 
lngiltere 
Avusturalya 
arasında ihtilaf 

L VlÇRE'DE. 

Silahsizlanma konferansı -
nın umumi komisyonunda 

Cenevre, 23 (A.A) - Anadolu Ajan-

sının hususi muhabiri,,,' ., : 

MalUm olduğu üı:en.. ..lahsızlanma kon 

iT.ALYA ·nA. 

Şuşoig dönüyor 
Roma, 23 (A.A.) - M. Şuşnig bu sn 

bah vapurla Cenevo'dan Nis'e hareket el· 

miştir, Orada birkaç gün istirahat edecek
tir. 

(Başı 1. inci sayıfada) ara tmnalarda dilin ruhunu ve "genie9 hakiykatlarrn anlaşılamamasına yahut yan sıni en iyi ıanhyan türklerin de türJc bif1 
lış anlaşılmasına scbap olmuş ve bütUn ginlcrinin çalışma ortaklığından ilmi.ti 
kültür dünyası bunun manevi ziyanını edeceği istifadenin ne kadar büyük olaca~ 
görmüştür. ğı meydandadır. 

Karşılıklı anlaşma ve sulh siyasetiyle Turkün büyük önderi Gazi Mustafa 
dünya sulhunun en başlı koruyucuların - Kemal, türk bilğinlerini ye onlnrla bir• 
dan ol, n \:,üyük türk önderi Gazi Mus likte bütün tı.irk milletini, türk dılinl 
tafo Kemal, milletini Y nıden, kiıltur araştırmağa çalışmakla ve bu dile knrşı 

fcransınm umumi komisyonu, hava silah· l\Ju olini - '-ll':'11İ!.! mlil<ikatı - ·ıı ti · · f da ı l Londra, 23 (A.A.) - Avusturalya hü - ~ · ~ mı e erının sa ın ve on ar a yan yana millette mcsuliyet duygusunu uyandır. 
kumetı. Lankşayr pamuklu imalathanele- lan, tatbıkat müeyyideleri, emniyet ve si nm nctiycclcri. fikir mücadelesine sokmakla miıhim bir makla türk tr.rPı ve kültürüne oldu°') ka 

rinin ihracatına yeni vergiler koyduğun- lah iymali gibi bilhassa nazik meseleleri Roma, 23 (A.A.) - Tevcre gazetesi, eksıkliği ort .. dan kaldırmış ve dil alem· d. r aynı ~manda tıüttin insan tarih ve 
dan İngiliz pamuk sanayicileri kendileri- tetkik etmek üzere dört komite teşkil et- Floransa mülakatından bahsederek diyor nin inki,afrna yeni bir çığır açmrş olu - kültürünün inkişafına da kıymet biçil. 
oi müdafaa için şiddetli bir mücadeleye mişti. ki: yor. Dost milletlere mensup bir takım mez bir hizmet yapmı~ olmuyor mu? 

füimlerin kurultayda hazır bulunmaları 
girişmişler ve bu mücadele Avustralya Bu komitelerden hava silahları komi - "İtalya ve Avusturya Bacvekillerinin Fakat kültür kahramanımızın yaptığı 

T ve ilmi tezleriyle buna iştirak etmeleri bu bu dil sefcrberligı"nin, bu dil ı"stı"klal sava· 
tarifelerinden refahları tehlikeye düşen tesi şimdiye kadar hala toplanamamH::tır. mülakatı yalnız İtalya ve Avusturya ara· · k ] · · 
lngiltere"nin şimal ve merkez mıntakaları "" mtiştere ça ışmayı göstermıştır. şının, tarihe olan hizmetinden başka, türk 

Fakat dı·g-er ü"" komite müzakere netiyce sındakı" mi.inasebatı alakadar etmekle kal- Mademki dı'l ilmı" tarı"h yazmada en 
na da sirayet etmiştir. . :5' • ' milletini terbiye edici ve kalkındırıcı bir 

Dün pamuk cemiyetlerinin bir heyeti sinde bazı netiycelere varmışlar ve bu rnayıp aynı zamanda diğer Avrupa mem- başta gelen yardımcı ilimlerden biridir "'e mahiy<:ti ve cephcri de vardır. Bütün dev 
murahhasz.sı Avustralya Hükumeti tara- netiyceleri umumi komisyon azasına bil. leketlerine yeni bir anlaşma ruhu ve teş· madem ki türk dili asilliği eskiliği, diğer Jet organlarım dil savaşının hizmetine 

"k" . • h f dünya dilleri arasındaki mevkii, kidemi, koydug-unu burada ınuhterem kıırultaya fmdan tatbik olunan tarifeler ilga olun- dirmişlerdir. rı ı mesaı arzusu ız arı ırsatını vermek· 
madığı takdirde bütün Avusturalya mevad Tatbikat müeyyideleri komitesi, muka tedir." bunlarla olan geniş akrabahğr, bunlar üze ve onun vasıtasiyle büyµk Tiırk milletin• 
dma karşı umumi boykotaj yapılacağını veleyc karc:ı yapılacak herhangi bir ademi Pikkolo gazetesi yazryor: rindeki müesıdrliği ile bir kök diHdir. iblağ eden kudretli Başvekilimiz İsmet Pa 

-~ "T bl"-d A • i tabii ve uzvi otarak kökten büyümüş ve bildirmiştir. e ıg e vusturya nın yalnız stik· şa, Ulu Şef'in sisteminin ter.biyevt ve ih 
riayetin vehametini, ve esas mahiyetini • 1 1• d d - .1 bütün dillere kendinden kök vermi~tir. 

Komiser keyfiyeti hükumetine bildir- a ın en egı , aynı zamanda arazi tama- zari bir sistem olduğunu, daha bu güq. 
Yani sehven mi yoksa teammüden mi icra • · d · ~ h · Ve en son tarih derinliğine o maliktir'. meği vadeylemiştir. Bu pamuk meselesi mıyetın en ve sıyası mu tarıyetten de lerde bir ectıebi muhabiri ile yaptığı bir 
d·ıa· -· · l" ~ · · d k · b h d·ı k d" A O halde bu en asli ve en ori1"inal dil üze-imparatorluk bükfunetlerinin karşısına çı e ı ıgı • genış ıgını, evamını ve esretı a se ı me te ır. vusturya hiçbir hima- mülakatta tebarüz ettirdi. 

kan birçok meselelerin bir misalidir. Bu ni nazarı dikkate alarak tesbit etmeği tek yeye tabi tutulmamalıdır." rinde esaslı, derin, geniş ve sadık araştır- Şu"phe ok k" b"" "'k ·ıı t .. bbl 
malar yapmadıkça insan tarihinin haki\- Y 1• uyu mı c mure 

hükumetler coğrafi vaziyetleri itibari} J,. lif eylemektedir. Komite. kimya, yangın katlarını bulmağa imkan tasavvur edile. si, ana dilimizi yeniden diriltmekle, bü 
ekseriya imparatorluK haricindeki iktısa- ve mikrop silahlarının ademi istimali hak· Şuşnig İtalya kıralıııa bilir mi? _yük milletinin terbiyesini, en sağlam bir 
di zümrelerin esiri olmaktadırlar. Mese- kındaki karara ademi riayet halinde ne teşekkiir etti. Bunu da en iyi türkler yapabilir. temele dayatmış oluyor. Çünkü ''Fichte,, 
la Kanada bizzat İngiltere' den ziyadı? A- nı·n ded·g-· g"b" ... 1 ..ı:1· t" ti 

~ Türklersiz bu iş başarılamaz. Ya- ı 1 1 1 ınsan arın w ı ye ış r merika ile sıkı mali ve iktısadı müııase· gilıi müeyyideler kullamlacagı meselesi Roma, 23 (A.A.) - Avusturya Başvc- dikl"'"ı'nd n . d d·ı • 
1 

t" ti 
be l d kili M. Şuşnig İtalya Kıralına bir telgraf but noksan kalır. Çünkü bu büyük '""ı e zıya e, 1 ınsan arı ye ış 

t er e bulunmaktadır. Avustralya doğ- ile meşgul olmamış ve bunu umumi ko • 'd dilin ruhuna nüfuz edecek iç ve bunun rir.,, stikbal savaşı için maziden alacağı 
makta olan sana ··n· h" a · "n e ·ke misyona terkeylcmic:tir. göndererek floransa a kendisine gösfori- k ı · b ı · · k ~ d 1 ...ı.. yıı ı ım ye ıçı m • :ı k keskin go"ru""şu·· onlarda bulunur. Ve ""Ünkii mız uvve erı, es eyıcı, mu avv1 gı a aq 

k d d nnak b · d d" len miıafirperverli ten dolayı gerek Kıral ~ u arşı a u mec uriyetın e ır. Emniyet komitesi, hassaten Avrupa k kel:--lerde ve mefhumlarda, dış eserler en çok öz dil taşır. Her halis ve safi 
B" 1 h L k uk · ve Kıraliçeye ve gere se M. Muıolinı'yc ....... 
ınaena ey an şayr pam mesclesı- devletleri arasında mütekabil yardım esa teıekkür etmİ§tİr. den başka, göze görünmiyen kıymet muh türk kelimesinde, türk mazisi yaşar. Biz bu 

nin imparatorluğun iktısadi inkişafında sına müstenit mıntakavi miysaklar akti tevaları vardır. Denilebilir ki kelimele· kelimeleri duydukça, atalarımızın meza.r 
mühim tesirleri olacaktır. Diğer taraftan 1 .. 1 1 1 tur B k .t rin, mefhumların kanı, siniri, adalesi. tarından bize seslendiklerini ve kendileri 
h be 1 d w • • mese esı ı e me§gu o muş • u omı e Alman,·a' da tef ir]er. 

a r a ın ıgma göre tıcaret nezaretı me; b "b" . k ,; duygusu, ruhu vardır. Dr. Mietzsche'nin nin yaptıkları büyük işleri yapmaya bizl 
ı · ı k k tarafından verilen rapor, u gı ı mıysa 

e eyı e e alara Avustralya Hü fımeti nez Bedin, 23 (A.A) - Korrespondans Po dediği gibi dilde en anlaşılışlı şey keli- de çağıroıklarını işitir gibi oluyoruz. 
<Jinde teşebbüsatta bulunmağa karar ver· lann, milletler cemiyeti miysakı ve Paris menin kendisi degwil bilakis kelimelerin Türk tarihi, tilrk dilinde bir şeniyet olu 

. . Al k d k U mı"ysakı gı"bı· bu""yu""k mıntakavAı mı"ysaklar- litik gazetesi "Floransa esrarı,, başlığı al ö ~ 
mıştır. a a ar mınta anın bütün t ccar yor z dı"lı"mı'zı' bulmakla tarih" • • v 

d d - b" ak 1 arkasındaki musiki, bu musikinin arkasın · ımızı ıar nln d ' d"le b k t · · •· k la hemahenk olması lazım geldı"gWı"ne ı·=ret tın a yaz ıgı ır m a ede diyor ki: k d' • • b l - ç · k". d'l b' "" ı erpış e ı n oy o aJa ış.ıra :r- daki ihtiras, heyecandır. Bir türk keli· ı en ımızı u a~a~ız. it~ .u ~ ı ızcıı 
edecekleri söylenmektedir. eylemekte ve halen mevcut Lokarno miy "Her iki hükumetin de istediği bu mü- mesinde gizlenen düşünceyi, duyguyu. ruhumuzun hakıkı çehresını gosteren ~ 

B LGARISTAN'DA. 

Hükumet Makedon 
ya muhacirler Cemi 
yeti komitesinin 
temsil salahiyetini 
nez etti 

Sof ya, 23 (A.A.) - Bulgar ajansın. 
dan: Yalnız ihtilalci teşe1<külleri feshe. 
den kanun mucibince kanuni bir şekilde 
jpka edilen Makedonya muhacirleri cemi 
yeti milli komitesi azasının mefsuh te • 
tekkülleriyle devamlı mUnasebette bulun 
duğu ve bu teşekküllerin emirlerini ifa 
ettiklerini haber alan hükitmet mezkilr ko 
m iteden cemiyeti temsil etmek salahiye • 
tini nezzetıniş ve en faal azadan beşini 

tevkif etmiştir. Bunlar istiçvaptan sonra 
memleket dahiline naklediJCTek nezaret 
altında bulundurula-caklardır. 

Muhacirler cemiyeti gene eskisi gibi 
ya§Clmakta serbesttir ve milli komiteye 
7mi azalar intihap edebilir. Ancak milli 
komite hükQmet ~rafından tasdik olunan 
n izamnamesine ve memleket kanunlarına 
riayete mecburdur. 

Tahliye olunanlar. 
Münib, 23 (A.A.) - 1610 siyasi mev· 

bf ile nezaret altında bulunan 250 kişi 
af kanunu mucibince Bavyera'da tahliye 
olunmuştur. 

...................... 
BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafartalar caddesinde 

lSTANfsUI; 

Eczanesidir. 

..................... 

sakı ve Balkan miysakı gibi mUteaddit lakatrn bütün Avrupa'ya şamil bir teza. rengi, manayı, kıymeti, ruhu en iyi ancak bizi aldatmıyan sadık bir aynadır. Y.o 
mıntakavi ahitlerde istimal olunan formül hür teşkil etmesi idi. Neşrolunan resmi bir türk anlıyabilir. Çünkü onun kendi çünkU öz dil türklüğün asırların1 Süklıyart 
lerin kaidelerini tebarüz ettirmektedir. Ra tebliğ Avusturya'mn istiklaline dair !tal- ruhunun bir parçasıdır. V. Numboldt'ı tılsımlı bir haznesi gibidir. 

por, bu nevi mıntakavi emniyet miysakla ya'nın noktai nazarını kuvvetle ifade edi ''dil bir milletin ruhunun dış görünüşü· Büyük Millet Önderi Gazi Mustafa 
nnın bilhassa milletler cemiyetinde aza yor. Ancak bu tezahürün bihakkın naza dür. Dil milletin ruhudur. Ve milletin Kemal, ba haznenin anahtarını tUrk mille 

ruhu dildir. Bu ikisini ne kadar l:ir ve tinin eline verdi. Bundan zorlu bir kUl olmıyan Avrupa devletlerini de ihtiva e • ri ve menfi olduğu intibaı hasıl olmakta-
derse, çok faydalı olacağı netiycesine var ay111 olarak düşünsek geen azdır.,, tür hadisesi doğacak .... Tilrk ufukları g 

dır. Esasen hunun içindir ki tebliğe Roma Şu halde türk ırkının bu en büyük ve bedir .. Büyük bir milletin büyük bir ta 
maktadır. 

Raporların en ehemmiyetlisi, gerek hu 

susi, gerek devletler tarafından silah ve 

mUhimmat iymal ve ticaretinin tanzimi 
komitesinin kabul ettiği rapordur. 

Bu rapor, Amerika Birleşik devletleri 
murahhasları tarafından verilen bir muh· 
trradan mülhem olarak tesbit olunmuş 

proje halinde bazı maddeleri ihtiva et· 
mektedir. 

Apğıdaki iki prensip, bu maddelerin 
esasını teşkil etmektedir: 

1 - Her devlet, kendi arazisi dahilin· 
de gerek hususi surette gerek devlet ta· 
rafından yapılan her nevi silah iymali ve 
ticaretinden mesuldür. 

Dünya silahlan, beynelmilel bir kon • 
trola tabi tutulacaktır. 

Eğer komite tarafından tesbit olunan 
maddeler konferans tarafından kabul o· 
lunursa devletler, silahsızlanma daimt ko 
misyonuna aşağıdaki malUmatı vermeyi 
tekeffül edeceklerdir: 

1 - İymal olunan silah ve mühimmat 
nevilerile beraber bütün devlet imalat ha· 
nelerinin en son lisetesi. 

2 - Bütün silah iymalathanelerine dev 

protokollannın şümulünün tevsii arzusu en zengin miyrasr üzerinde yapılacak rihi, büyük bir dili yeniden yaratacak.,. 
izhar olunmaktadır. Görünü,Şe nazaran :sat 

İtalya ve Avusturya herhangi bir teşeb. 

büsü veya yeni bir gayreti Almanya'dan 

bekliyorlar. Halbuki Almanya diğer mem 

leketlerden daha evel ve uzun zamandır 

Avusturya'nrn iktısadi vaziyetini kolaylaş 

tırmak için elinden geleni yapmış ve son 

defa bir kere daha Avusturya'nın istik.la 

linc riayet prensipini teyit eylemiştir. Bi

naenaleyh iki memleket arasında gergin

liği kaldırmak için Avusturya'nın da bir 

şey yapmasI zamanı artık gelmiştir. İtal • 

yan'nın da teslim ettiği feyizli alman teş 

riki mesaisi esas iytibariyle hiç bir mÜ§kü 

le maruz kalmamış olur.,, 
Diğer taraftan alman matbuatı Musoli

ni - Şuşnig mülakatını doğrudan doğru 

ya Almanya aleyhine tevcih edilmi§. bir nü 

mayiş şeklinde tefsir etmektedir. 

"Tag,, gazetesi, "Avusturya'nın bir ile

ri karakolu vazifesini görecek olan Avus
turya'nın takviyesi için Almanya'dan feda 
kirlık istemek biraz fazla olmaz mı ,, de 

İngiltere ihracatı artıyor 
Londr.a ticaret odasının neşretmiş ol • Yağlar 132.559 

duğu son istatistiğe nazaran ingiliz ihra- Kimyevi maddeler 105.181 

cat ticareti geçen sene temmuz ayında Kömiir ihracatı değe'roe 109.019 ingl • 

3.282.270 ingiliz liralık bir tezayUt göster liz lirasr ve hacimce 108.162 ton tuayUf 

miş, bu sene haziran ayında i!e bu mik • göstt'>rnliştir. 

dara 1.109.546 ingiliz lirası inzımam et· İthalata gelince, hadran ~ymda 
miştir. 

Bu tezayüt ve terakki ecnehr rnemle • 

ketlerin ithalat c,yası: üzerine koymuş ol 

dukları bir çok tahdidata ve mUşkülata 

rağmen temin edilmiş bulunuyor. 

Muhtelif aylarda ihracatın nasıl bir 

3.146.420 ingiliz lirası bir tenilku& oldu • 

ğu halde temmuzda umumi hba1H 
58.026.218 ingiliz lirasına baliğ olmuıtu!' 

Geç.en sene temmw:iyle mukayese edile • 

cek olursa 1.770.462 liralık ham madde ~ 

2.264.830 liralık mamQl madde olmak U:ı:e-

yer takip ettiğini göstermek ve bir mu· re ithalatın 4.311.460 ingiliz llrası mlkda-o 

kayeseye imkan vermek için aşağıya bazı rında artmış olduğu görülür. 

rakamlar dercediyoruz: Hariçten ithal edilmiş olan mamul 

Temmuz 1934 33.229.621 ing. lirası maddelerde baılıca tezayUtlerl fU ctt vel • 

Haziran 1934 32.120.0iS ,, de gösterebiliyoruz: 

Temmuz 1933 29.947.351 ,, Çelik ve demir mamulatı 415.778 

Takriben ingiliz mamulat ve masnua. Demirden pyri madent mmnulit 365.244 

Jet tarafından verilen müsaadelerin bir mektedir. tından her birisinin ihracatında tezayüt Makine 380.44~ 
274.041 
215.329 

kopyesi, 
3 - Gerek hususi gerek devlete ait 

müesseseler tarafından kabul olunan si. 
lah siparişlerinin listesi, 

4 - Silah ve mUhimmat ithal ve ihra
cı mUsaadelerinin bir kopyesi. 

Komite reisi, ittifakla kabul olunan ve 
milli meıuUyet ile beynelmilel kontroldan 
teşekkül eden bu iki prensibin, silahsız • 
lanma yolunda milhim bir terakki teşkil 
ettiğini söylemiştir. 

''Berliner Tageblat,, gazetesi de Ciyor· 
nalc Ditalya nın İtalya ve Avusturya me 
deniyctlcrinin tarihi tesanüdünden ve bu 
nun her ikisini de Akdeniz medeniyeti su 
retinde telakki eden makalesini mevzuu 
bah!ederek müstehziyane diyor ki: 

"Bu gazetenin ve diğer gazeteci üstat 
larm aynı eda ile yazmakta devam etme
leri bizi memnun eder. Bu suretle Avus
turya'nın İtalyan değil alman hisleri ta· 
'lıdığı daha çabuk görülmüş olur., 

ve inkişaf vardır. Bu senenin başlıca te • Yağ ve saire 
zayütleri şunlardır: Çuklar 

lng. liragı 

713.061 Demir ve ~elik mamulatı 

Makine 

Pamuklular 

Yünlüler 

Başka mensucat 
Otomobil 
Elektrik cihazları 

Tekrn ihracat, temmurda hHirana nie 

petle 186.983 lira azalmıştır. 
547.795 

466.185 

r75.14S 

161.273 
229.390 
141.669 

Son altı aylık ihracat istatigtiklerintıı 

tctkiykinden imparatorluğun deniz orta

sına yaptığı ihraca<tm memmıniyct vertol 

bir şekilde çoğaldığmı göstermektedir. 

(Deyli Meyi - 16 afııstos) 

Ankara Sanayi sergisi 29 1.ci teşrinde açılacaktır. 
Milli bayramda yeni Ankara şehrini de görmek istiyen sanayici -
)erimiz şimdiden sergiye hazır olsunlar. 

Müracaat müddeti 1 eyldlde bilecektir. 



24 AGUSTOS 1934 CUMA 

İktısat Vekilinin 
Müh·m beyanatı 

(Başı l. inci sayıfada) 

rar edeyim ki, Türkofis alakadarla -
rın emrindedir. Her istenilen mallı -
ınatr en kısa zamanda vermekle mü
kelleftir. 

ihracat mevsiminin başlanğıcın
da bulunurken umı..mi kliring hesap 
larının netiycesini herkesin bilme -
•İnde laide vardır: Cümhuriyet Mer-

dAKIMIYETI MiLLiYE 

1111 l 

Harbiye mekte 
binin yüzüncü 
yıl dönümü 

- Ziraat Vekaletinin 
sıcak iklimler 
nebatları mütehas· 

Gazi Terbiye Ens
titüsü muallim 
ve talebeleri 

kez Bankasının kayıtları uzun ve İstanbul, 23 (Telefon) - Harbiye 
krıa vadeli olmak §artiyle 27 "yirmi- mektebinin 30 ağustosta yüzüncü kuruluş 

SiSi tetkikat yapıyor D~nizli, 23 - ~nkara G~.zi enstitüsü 
ınuallım ve talebelermden murekkep beş 
kişilik bisikletli kafile, dün NaziHi'den tren
le Denizli yakınlarındaki Goncalı istasiyo • 
nıına gelmişler ve geceyi orada geçirmiş . 
indir. Bu sabah bisikletlerle Pamukkale 
barabesiyle soyqoa ve civarındaki köyleri 
tetkik etmek üzere oraya gitmiılerdir. Hal
kcvi sporcularından dört bisikletli kendi -
leorini karıılamak üzere Pamukkaleye git · 
mişlerdir. Oradan beraberce bara ya ıele -
cPklerdir. 

"edı" mı"fyon ıu··rk lı·ra.ıının memle - ı d" ·· ·· k ı kt O ·· • · " ,, yı onumu ut anaca ır. gun ıçın 
k ı· · l h. bl k larak ka•ala -e ımız e ıne o e 0 

•. mektepte mükemmel bir proğram hazırlan-
rrnda rnahluz bulunduğu~u. gos_ter .~ mııtır. Merasimde nutuklar söylenecek, ge· 
mektedir. Demek oluyor kı tıcarı m.u çit resmi yapılacaktır. Harbiye mektebi yüz 
rıasebette bulunduğumuz muhtelıl sene içinde memlekete 24000 zabit yetiıtir
tn:!:nleketler, hesaplarını kapatmak mittir. Mektebin bugün hayatta olan en es
İçin piya•amıulan bu mik~ar~a ki mezunu müıür mütekait Kiznn Papdır. 
EirJ, malı .atın almak mecburıyetın-
ıl .:dirler. 

Aşağı yukarı, bütün memleket -
Ziraat Vekilimiz tetkik 

seyahatinde 
ler mütekabil kontenjan ve ticaret f 
·· • l k dukl man stanbul, 23 (Telefon) - Ziraat Ve . 
uzerıne kayıt ar oy an za k'I' M lıl' Be b ·· • · 
ı· kr d. • • ht l olduğu ı ı u ıı Y ugun Karadenız vapuru ıle 
. ıcaret e ııının mu e • tetkik seyahatine çrkb. 
deriye ıürülmüt ve bilhassa bızde 
ldiring yapıldıktan ıonra ticaret 
kredisinin haleldar olmasından en
dite edilmişti: 

Gene kayıtlarımız gösteriyor ki, 
ldiring sistemi dahilinde, ikinci ka
nun 1934 ten 30 temmuz 1934 tari -
hine kadar ticaret alemimizin hariç
ten bulduğu kredi mikdarı 21 "yir
mi bir,, milyon lirayı geçmiıtir. 

Tiirkiye milli ve hayati ihtiyaç-, . 
larını memleket dahilinden temın 
etrnek gayesiyle, bir kısım hammad
delerini mamul hale koyarak sa • 
Yani hareketi vücude getirir ve her 
memleketle münasebetlerinde öd_e -
ine muvazenesi esasına göre hakıki 
teadül elde etmek isterken bazı en
ditelere cevap vermek ihtiyacını du
Y\lyorum: 

Türkiye otarşik yani bütün ihti
Yaçlarını k;ncli hudutları içinden 
temin etmeği ister bir siyasetin ze -
bunu değildir. Türkiye'nin bugün -
kü bünyesi ve coğrafi vaziyeti mil
letler aral't ticarette kendisinin de 
)'er almasını iktııat ve ticaret •aha -
•rnda Ja medeni milletler ailesinin 
l'tlÜfemmim bir lerdi olmmını icap 
ettirir. 

Ticari münasebette bulunduğu -
ınu:z memleketlerden bize karşı pa -
•if olanlara ıabf kabiliyetlerinin 
•on haddine varabilmeleri için la -
tını olan imkanı vermekteyiz, ve 
hunda samimiyiz. 

Bizim pasif olduğumu% memle
ketlere karıı ise aynı samimiyetle 
hakkımızı aramaktayız. Buna ait 
lloktal nazarımız ela gayet açıktır. 
Bizim "monnaie d'echange,, yani 
Ödeme oastlamız ancak ihraç malla
rırruulır. Hakiykat böyle olunca, 
harici ticarPtte clüsturuma% ancak: ,, l 
malımızı alanın malını satın a · 

'nak,, tır. 

Kemhriç Vniver8İtesi müdiir ve 
talebeleri geldiler. 

lstanbul, 23 (Telefon) - Kembriç jj. 

oiverıitesi profesör Ye talebelerinden iki 
yÜz kiıilik bir kafile bugün lstanbul' a gel
di. Cumartesi günü lstanbal üniversitesini 
gezeceklerdir. 

Lelıli grup memleketlerine 
döndüler. 

lstanhul, 23 (Telefon) - fstanbul'u 
ziyarete gelen ve Dil kurultayına iştirak e -
den lehli grup buıün memleketlerine dön
düler ve lstanhul valisine gönderdikleri bir 
telgrafta Jehirde gördükleri yardım ve mi
safirperverliğe teşekkür ettiler. 

Adana<la mektepfore kabul 
kaydı başladı. 

Adana, 23 (A.A.) - Şehrimiz orta tah 
sil mekteplerine kayıt ve kabul işleri iki 
güodenberi devam etmektedir. Bu sene mü
racaat edenlerin adedi geçen seneye naza
ran fazladır. Bu vaziyet karıısında birkaç 
güne kadar kayıt ve kabulün kapanacağı 
zannolunmaktadır. 

Af yon - Antalya lıattmm 
vazı eıms merasimi. 

Afyon - Antalya hattının 28 ağustos
ta yapılacak vazı esas merasiminde hazır 
bclunmak üzere Nafıa müsteıarı Arif ve 
Devlet demiryolları umum müdürü lbrabim 
Kemal Beyler bugünlerde Afyon'a gidecek. 
lerdir. 

Ka<o;tamonu'da kutlu hir ~iin. 

Kastamonu, 23 (A.A.) - Gazi Hz. nin 
Kastamonuya ayak bastıkları 23 ağustos 
gününü halk büyük bir heyecanla kutlula . 
maktadrrlar. Heryer don~tdmıı ıehir mül
hnkattan gelen atlılarla dolmuştur. Gece de 
envirat ve büyük tezahürat ve fener alay . 
lan yapılacaktır. 

Adana, 23 (A.A.) - Antalya h~vali
sinde sıcak memleketler nebatları ve iklim 
tetkikatı yapan mütehassıs doktor T engvall 
şehrimize gelmiıtir. Mütehauıs tetkiklerine 
Dörtyol'dan baılıyacak Payas'a kadar gi
dip Kozan havaliıini de dolaştıktan sonra 
Adana'ya dönecektir. Doktor Tengvall bu
güne kadar yaptığı ıeyahat ve tetkikatm
dan memnundur. Yetiştirmek istediği nebat 
lar için timdiye kadar üç müsait ildim bul· 
doğunu söylemektedir. 

Maliye, Nafıa, lktısat Vekillerimiı 
İstanbul'a gittiler. 

Nafıa Vekili Ali, f ktısat Vekili Celil ve 
Maliye Vekili Fuat Beyler dün akıamki 
trtnle fstanbul'a gitmiılerdir. Vekillerimizi 
istasyonda vekaletler erkanı ile kendilerini 
tnnıyan pekçok zevat uğnrlamıılardır. 

İstanbul 1\laarif 1\liidiirliiğiiniin 
ı;a)·am 'likkat bir j ... ıatİ'-Iİği. 

İstanbul, 23 (Telefon) - Mnarif mü
dürlü~ünün hazırladığı bir istatistiğe göre 
lstanbul'da 20 si ilk biri lise olmak üzere 
21 musevi, 31 i ilk, befi lise olmak üzere 36 
ermeni, 46 ilk, 2 orta 5 i lise olmak üzere 
53 rum, 21 ilk 2 si orta 6 sı lise olmak üze , 
29 fransız, 8 i ilk biri orta, biri lise olmak 
üzere l O italynn, dördü ilk biri lise olmak 
Üzere beş amerikan, iki İngiliz, iki avustur
t·a, bir alman, bir İran, iki bulgar, bir yu · 
s:ı;oslav mektebi vardır. Musevi mekteplerine 
3075, ermeni mekteplerine 6417, nım mek
teplerine 8267, fransız mekteplerine 6497, 
italyan mektcolerine l 394, amerikan mek
teplerine 1953, İngiliz mekteplerine 371, 
avusturya mekteplerine 596, alman mek · 
tcplerine 878, İran mektebine 118, bulgar 
mekteplerine 287, :yui7oslav mektebine 81 
'alebe devam etmektedir . 

Bir kaçakçının mahkfımiy(•ti. 

İstanbul, 23 (Telefon) - Beş metre 
ipekli kaçıran ishak Ef. isminde biri alil ay 
~npse mahkum olmuftur. 

Fran~a'ya giden talt•hclt•ı·i -
~iz döndlilc•r. 

İstanbul, 23 (Telefon) - Fransa'ya 
,iden Galatasaraylr izcilerle muallimlu ve 
talebeler bu sabah fı;tanhul' a geldi • 

Ankara Istanbul 
hava seferleri 

Ankara - lstanbul hava seferleri bu 
ayın on beşinden beri muntazaman işle • 
meğe baılamıştır. Haftada dört gün sabah
lan saat 9 buçuk da Ankaradan kallcan 
yolcu tayyareı;i Eskişehire uğrıyarak saat 
12 de Yeşil köy' e inmektedir • 

Yeşil köy' den saat 14 de kalkarak l 6,30 
da Ankara'ya muvasalat ediyor. Tayyare -

Hızını henüz almamış olan bu -
tUnkü b,1hran devresinde harici ti -
Carct volümünü olduğu nol.ctada tu
lahi!mek büyük bir muvaffakiyettir. 
l(liring yaptığımız memleketlerden 
ba:ıdarınd::\ karl'ılıkh artma vücude 
Relrnietir. Bu artmavı vücude geti -
t~n sebep de ancak her iki taraf ta -
Cırlerinin banin• 1arda bloke olan pa 
ra1a.rına karşı fina"~mamn temin 
edilrniş o!masıdır. Bu fin,..nsrnanı 
l'annııvan memleketlerle olan tica · 
tet•"' har.,.,i ancak hi-7.d""n alacakları 
~al mikdarı dah:Hnde kaltT":\i:?a 
(~hku~ "''~c,.ktır. 1)etT1ek o1uv~· 1d 

• . niı:ı hareket günleri cumartesi, pazartesi, 
lc··!e stan~a~dı~a~yona hır an evel çar~amba ve perşembedir. Ankara, lstanbul 
geçmek gıbı buyuk meseleler k:ırşı- ve Eskişehir postahaneleri tayyare ile gön-
smda bulunuyoruz. derilecek mektupları kabul etmektedir. 

Büyük Başvekilim ve muhterem Yolcu biletleri 30 lira olup gidip gelme 
~dim ismet Paşa Hazretlerinin "da- alanlara yüzde 10 tenzilat yapılmaktadır. 
; a ı'kı' mı' •lı' fa 1 h 1 • t k Resimlerimizden biri posta seferlerini 
ım .. z a ma su , ıs eme .1 k' · ti · d. - · d ı • .. • ' • • y:ıpan pı ot ve ma ınıs erı ıgen e yo cu 
tekı hakları gun geçtıkçe kuvvetım tayyaresinin Ankara üstünden geçiıini gös-

lır1"'..;" ;ki t'\rafh ticaret volü • 
~İinü ftrttn·nbilm~si için icap eden .....
d':'lansmanın yapılması zarureti var-

arttırmaktadır.,, t kt d' 
erme e ır. 

el Memleketimizde geçen seneler
e,. •tok denilebilecek mikclarda 

~Q/ kalmamı§tır. Bu •eneki istihıa -
0hntızın da stok vermeden satılma
İ °irnidi kuvvetlidir. ihracat madcle
l~rim.izin liatlarının beynelmilel 
( 

1
;tlardan el aha dun bir bedel ile sa 

t ' ll1cıstna - binnazariye - sebep yok,,,.. 
lH- Y ~lnız, umumiyet itibariyle, is -
tt.·ı alatımızı arttırmak ve beynel -
,, 

1 el Pİvasalardaki revaçlarını kuv-
e 'erıdirmek için rasyonel hareket-

Uşak 'ta havalar !4oğml u. 

Uıak, 23 - Bir haftadan beri fiddetle 
devam eden soiuk bagiin fırbnaya çevirdi. 
Her taraf toz içindedir. Ba menimıiz ıoiuk 
ve fırtına yüzünden herkes bailamadu ıeh
re inmektedir. (A.A.) 

Adana(la arpa fiatları yiik~cliyor. 

Adana, 23 (A.A.) - Şehrimiz piyasa· 
sında arpa fiatları gün geçtikçe yükselmek
tedir. Bugün borsada kilosu 3-3,25 kurut· 
tan satılmıthr. Dörtyol taraflarında arpa · 
mn 3,5 - 3, 75 kuruıa satıldığı bildirilmek
tedir. Yulaf 2,S, keten tohumu 6,5, sisam 
da 7,5 kuruıtur. 

Yeni sene Mısır pamuklarının kilosu 34-
34,5, geçen sene malı yerli pamuğun kilosu 
da 30-31 kuru§tuı. 

Marmaris ormanlarmclP 
yanwu çıkını~. 

Marmaris, 23 (A.A.) - Marmarisin 
Bencik mıntakasmda ormanlarda yangın 
çıkmııtır. Yangının söndürülmesine çalıııl: 
maktadır. 

KontPnjan kararnamesi Aiimriik -
ll·rc tebliğ edildi. 

Gümrükler umum müdürlüğü yeni 6 ay
lık kontenjan kararnamesini bugün giimrük 
lere tebliğ etmiştir. 

A keri terfi listesi yiik~ek tas -
dika arzedildi. 

Askeri terfi listesi hazrrlanmııhr. Yarın 
Reisicümhur Hazretlerinin tetkiklerine ar -
zedilmek Üzere listeler lstanbula gönderile
:ek ve ayın 28 inde ilan edilecektir. 

Gerezc - Alaçam yolunda faaliyet 

Sinop, 23 (A.A.) - Sinobu Samsuna 
bağlıyacak olan Gerze - Alaçam yolunda 
büyük bir faaliyet vardır. Şimdiye kadar 
25 kilometrelik kısmın toprak tesviyesi a -
cıeliyesİ bitmi,tir. Bo sene bu yolda 7.000 
~mele çalııacaktır. 

Ka~akçılık kanununa bir fıkra 
ilıh·c e<liliyor. 

Askeri, adli hakimlerin bir mazeretleri 
çıktığı zaml\n askeri ibtısas mahkemeleri -
niıı faaliyetten geri kalmamaları için yer -
lerine kimlerin çalıştırılabileceği ve askeri 
ibtısas mahkemesinden mazeret dolayısiyle 
ayrıldıkları takdirde maa,larmm verilip ve
riiemiyeceği hakkında Gümrük Muhafaza 
Kumandanlığı tetkikat yaparak kaçakçılık 
kanununun 67 inci maddesine bir fıkra ila
vesine lüzum görmüfliir. Ba hasasta bir li · 
yiha hazırlanmaktadır. 

I -

SAYIFA ~ 

l Uerıce. 
( üç •. k b·r 

mukayese 
Vencdik'te büyük bir sinema sergisi

nin açıldığı malumdur. Bütiın milletler 
milli filmlerinin en güzelleri arasından 

seçecekleri bir iki eserle bu sergide yapı 
lacak beynelmilel fHim müsabakasına işti 
rake davet edilmişlerdi. 

İpek filim stüdyosunun, türk sincma
cıhğını temsil etmek üzere, ltalya'ya 
(Leblebici Horhor Ağa) filimini gönder. 
miş olduğunu öğreniyoruz. 

Gerek teknik ve gerekse mevzu bakım 
larmdan hiçbir kıymet taşımadığı bütün 
seyredenler tarafından tasdik edilmit o
lan bu cseT, aynı zamanda, Piyer Loti giS
•iyle muhayyel bir İstanbul ve KihtaM 
hayatı tasvir ettiği için, ayrıca inkıllpçı 
Türkiye prensiplerine uymıyan bir çepıl. 
ye de maliktir. 

Şimdi bu filim Venedik'te. ıergiye if. 
tirake gelmiş yüzlerce yabancı ve yerli
nin huzurunda gösterilmit- l9te La Tribu 
na gazetesinin ondan hah.eden utırlanı 

cSergide gösterilen Leblebici Hotbot 
Ağa filimi Ertuğrul Muhain B.in blr ... 
ridir. Bunu bir tecrübe fillml uyarı• • 
Bu filim halkın hali tabiide gllrel rı otl. 
jinal §det/erini gösuriyor.> 

Görüyorsunuz ki, nezaketen bir tec:cU • 
be filimi sayılmak bahtiyarlığına ufr .. 
yan bu eser, italyan münekkidi U.odnde. 
yukardaki satırların da açıkça göıtMdiil 
gibi, bugünkü Türk hayatını tıaevir ettill 
intibamı bırakmıştır. 

Türk milleti, aleyhinde bilerek veya 
bilmiyerek yapılan menfi propagandalar. 
la şiddetle mücadele etmek mecburiyet 
ve vaziyetinde bulunurken bir TUrk mU. 
essesesinin, kim bilir ne gibi maksatlarla, 
neticesi Türklük aleyhine s;ılı::ıacak ıbir ha-. 
rekete girişmiş olmasını nasıl tavalf etme 
liyiz. 

Bir milleti temsil hakkı ne fertler .. 
ne de hususi şirketlere verilmiştir. f peJi 
filim stüdyosunun bu teşebbUse girişirken 
düşüneceği ilk nokta, memlekette ainema 
da dahil olduğu halde bütiln neırlyat ı.,. 
!erinin mercii olan Matbuat Umum MildUı 
lüğünden müsaade almaktı. Millet namı 
na yaptıkları işin vereceği neticeleri ıcı,.. 

rak edecek vaziyette olmıyanlar re&aıl ma 
kamlardan izin ve salahiyet istemek mec. 
buriyetindedirler. 

Her millet gibi Venedik acrıislne itti" 
rake davet edilmiJ olan Lehistan, he.nUı 

böyle beynelmilel bir müsabakaya giıeca 

ıymette eserleri olmadığını ileri .Urenlr 

özür dilemişti. Geçenlerde Tan a-etetU.. 

de Leh ainemacılrğmdan ve ıon Leh f"' 
limlerinden büyük bir ıitayiı ve ha,...... 

hkla bahsede<n bir tenkidi okuywıca leh. 

lilerin milli temsil işlerinde göstc.rdiklerl 
büyük titizliğe hayran olmuftum. 

Sinemacılıkta Avrupa'nm en ileri mem 
lckctleri arasında yer almaya liyık olan 
Lehistan'm, şüphesiz ki reamt bir mab,. 

mı tarafından verilmiş olan bu ret cevabı 

ile, bizim hususi şirketimizin en kötU C60 

rini Türk sinemacılığını temsil etmek fu:t 

re Venedik'e göndermeğe istical edişi a.. 

rasında küçük bir mukayese yapmak mil• 

leti temsil işlerini mutlaka resmi makam. 

lam müdahale ve müsaadesine tlbl tut .. 

manın lüzum ve ehemmiyetini bize kafi 
bir sarahatla anlatır. 

Aleyhimizde geniş mikyasta yapılan 

menfi propagandalara Türk vatandaşları .. 
nın da bilmiyerek iştirak etmesini istemi .. 
yorsak, milletimizi yabancı gözlere kartı 
temsil işini behemehal bugünkU laübali.. 
ikten kurtarmağa çalışmalıyız. 

YAŞAR NABİ 

-· 
l\lenıurlara da udakat 

yemini ettirildi. 
Bertin, 23 (A.A.) - Devlet reilliti O. 

batvekilin salahiyetlerin.in toYbidi kanu~ 
nun 19 Afuıtoı reyiammda taıYibi üzeri 
ne Dahiliye Nazın bütün devlet ınemur\a. 
nna ordunun daha evelce yapmıt oldup 
ıibi M. Hitler'e sadakat yemini yapmalan 
nı emretmiıtir. 

Riya et dh·anr. 

Berlin, 22 (A.A.) - M. Hitler'ia em.o 
riyle "imparatorluk Riyaseti Bürosu"' bua 
dan böyle "Riyaset 'Divanı,, tesmiye edi
lecektir, Divanı M. Mayıner idare edecek· 
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ı. Mevzuat. 
A. KLIRING VE TAKAS. 

Almanya ile Türkiye de dahil olduğu 
aalde takas mukavelesı aktetmiş olan mem 
Jekctler arasında tediye muamelatının mev 
ıu usul ve nizamlar dahilinde cereyamnı 
temin için, Reichsbank nezdinde bu mcın 
Jeketlerin milli bankaları namına küşat e
dilmi~ olan takas hesaplannda muvazene 
temini lazımdır. Bundan dolay Almat:ya 
döviz dairesi, 86--34 numaralı tamimle, 
mezk(ir hesabı carilere iş'an ahire kadar. 
umumi döviz müsaadelerindeki esas meba
Uğin tamamen tediye edilebileceğini bildir 

mektedir. 
Türkiye Merkez Bankası hesabına yapı 

lacak tediyat için Türkiye'den mal ıthai 
eden bilumum firmalara, döviz müsaadesı 
iltihaaline muktasi teraiti cvveliye ifa edil 
miş olsun veya olmasın, gayrı mahdut mik 
tarda döviz müsaadesi verilebilir. Alır<ık 
p noktaya bilhassa dikkat edilmelidir ki, 
takas hesaplarına yapılacak tediyatın mün 
laaaıran Reicbsbank nezdinde hesabı cari· 
Jeti olan milli bankaların mensup bulundu 
fu memleketlerden ithal edilecek emtea 
bedellerine ait olması şarttır. (Eier-Bör
ac, 16.8.934) 

B. DÖViZ TAHDiTLERi. 
Kontrol kambiyo komisyonu ta 

rafından Çekosluvakya Milli Ban
kası vasıtasiyle yapılmaktadır. Ec
nebi paralarının ihbarı ve teslimi 
mecburidir. Günde 200 ve ayda 1000 
kronu geçmemek üzere ecnebi mem 
leketlere yapılacak tediyat, milli 
bankanın müsaadesi olmadan yapı · 
labilir. Bunun haricinde bazı istis 
Dalarla, Çekosluvakya'ya gönderi -
len bütün mal bedellerinin harice 
tediyesi için ithatatçı, cvelemirde 
milli bankadan müsaade almış ol
malıdır. Mal bedelinin tediyesi için 
bankaya müracaat edildiği sırada 
bu müsaade vesikasının ibrazı la· 
mndır. 
. Çek kronu veya ecnebi parası ü
zr:rinc tanzim edilmiş her türlü po-
liçe, çek ve senetlerin ibrazı için 
Milli Bankadan müsaade istihsal 
edilmelidir. Ve bu müsaadenin bu 
acnedatın üzerine işaret edilmiş ol
ması lazımdır. Bir poli<~enin ecnebi 
parası ile tediyesi reddedildiği tak
dirde bu poliçe mahalli para ile te· 
diye olunabilir, meğer ki poliçenin 
tirerinde "effectif,, kelimesi kulla
nılmak suretiyle yalnız tanzim edil 
diği para ile tediyesi lüzumu tasrih 
edilmiş olsun. Milli Banka ecnebi· 
lcre yapılacak tediyatm kendisine 
veya tayin edeceği bir bankaya ya
pılmasını talep etmeğe salahiyettar 
dır. 

20 temmuz 1932 den itibaren ka· 
fıt veya madeni Çekoslovak parası 
ile hariçten Çekoslovakya'ya yapı
lan tediyat bir ecnebinin bloke he 
ıabmın zimmetine kaydedilebilir. 
Bu hesap üzerinde vaorlacak her tür 
lü muamele için Milli Bankanın 
mü~aadesi lazımdır. 

İthalatı kolaylaştırmak ic;in it
halat ve ihracatcılar hususi ve iki 
taraflı takas anlaşmaları yapmağ'a 
tesvik olunmaktadır. Bu anlaşmala nn kambiyo komisyonunca tasdiki 
lazımdır. 

il. Anlaşmalar. 
INGlLTERE-FRANSA: İngiltere, bari· 
ci ticaretini inkişaf ettirmek ve müşteri 
memleketlerde İngiliz emteesına tatbik o
lunan vya tatbiki dUşünülen tahdidatı had 
di asgariye indirmek gayesiyle muhtelif 
devletlerle ticaret anla§maları aktetmekte
dir. 

Son aylar zarfında lngilterc'nin yaptı
ğı bütün itilaflarda Japon rekabeti karşı
sında piyasası daralan pamuklu mensuca
tıT'l ye Polonya'nın rek~beti ile ihracatı a-

ffAıtlMYYETI Mll..LIYE 

Türkofis Haftalık 
zalan kömüre mahreç bulmak isteği hakim 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan son anlaşmalarda 1ngi1-
tere'nin İngiliz zürraının tazyiki altında, 
zirai mahsulatın bilhassa tereyağı, yumur
ta, jambon, kurutulmu~ domuz eti gibi me
vadm ithalatını her hangi bir vakıt konten 
jana tabi tutabilmek için scrbesti&ini mu
hafaza etmek arzusu göze çarpmaktadır. 

lngihere"nin Haziran başındanberi ak
tetmiş olduğu dört anlaşmanın dördünde 
de: (en ziyade mazharı müsaade mil1et) 
kaydı mevcuttur. Ecnbi mrmleket tabirin
den de İngiliz müstemleke ve dominyonla
rı ve mand2sı altında bulunan memleket
ler ih timctmla istisna edilmişlerdir. 

Bunlardan İngiltere-Fransa anlaşması
nın esasları şunlardır: 

Londra'da 2 Haziranda imzalanan ve 
muvakkaten 1 Temmuzda mcriyete geçmiş 
olan bu anlaşma mucibince İngiltere: 

1) Fransa'dan ithal olunacak ipek, suni 
ipek ve bunlardan mamul eşya ile köpük
lü şaraplar, mamul glac~, keçi derisi bazı 
mensucat, çiçekler, salata, kuşkonmaz gibi 
mevat üzerine mevzu gümrük resimlerini 
tadil. 

2) Senenin bazı mevsiminde Fransa'dan 
ithal olunan taze elma ve sebzelerin ser
bestçe girmesine muvafakat. 

3) Sene başında İngiliz lirasının düşkün 
lüğü dobyısile İngiliz emteası üzerine 
Fransa'nın vazetmiş olduğu fevkalade şanj 
farkı vergisine mukabele olmak üzere İn
gilterc'nin 9 Şubat ı 934 te muhtelif Fran
sız emtiasını tabi tuttuğu 320 discrimina
toirc verginin derhal ilgasını kabul etmek
tedir. 

Bilmukabele Fransa: 
1) lngiltere'y~ eski kontcnjçan hissesi

nin tamamını vermeyi, 
2) lngiltere'nin ithal olunacak maden 

kömürünün tam kontenjan miktarında gir 
mcsini kabul etmektedir. lngiltere'den it
hal olunacak kömür miktarı hakkındaki 

Franaa 'nın taahhüdatı İngiliz ve Fransız 
ocak sahipleri arasında İngiliz kömürü mu 
k2bilinde Fransız ocak kerestesi mübadele 
sine dair 15 Haziranda izmalanmış olan 
anlaşmaya bağlıdır. 

İtilafın onuncu maddesi, iki memleket 
paraları arasındaki nisbct mühim miktar
da bir tahavvül gösterdiği takdirde, bu ta
lıavvülden mutazarnr olan tarafın bir ay 
evel ihpar etmek şartiyle itilafa nihayet 
verebileceğini kaydetmektedir. Bu madde 
ile Fransa'nm İngiliz lirasının daha ziyade 
,;ukutu halinde sıiratlc serbestti hareketini 
dde etmek istedigi gorulmektedir. 

İtilafın müddeti 31 Mart 1935 e kadar
dır. 

İNGİLTERE-LİTVANYA: 6 

Haziranda Londra'da imzalanan ticaret 
anla§ması mucibince İngiltere: 

1) Litüvanya'dan 3ambon, tereyağı itha
lini şimdilik tahdit etmemektedir. İleride 
de tahdit ettiği takdirde son seneler zar· 
fanda bu ~evadın lngiltere'ye ithalinde Li
tüvanya'nrn mevkiini nazarı dikkate ala
caktır. 

2) Litüvanya'dan ithal olunan bilhass:. 
tereyağı, jambon, yumurta ve muhtelif 
kerestel~r üzerine gümrük resmi tadil edil 
miştir. Yumurtalar Uç sınıfa taksim olun
maktadır: 

a) 120 tanesi 14 libreyi geçmiyenler 
120 tanesi için 1 şiling; 

b) 120 tanesi 14-1 libre olanlar 120 ta· 
nesi için ı ş. 6 peni; 

c) 120 tanesi 17 libreden fazla siklette o
lanlar, 120 tanesi için 1 ş. 9 p. gümrük re , 
mine tabi tutulacaklardır. 

Bilmukabele Litüvanya 
1) tngilterc'dcn itbc.l ettiği muhtelif 

tuzlu balıklar, kömür, kok, çimento, kd· 
!ay, çelik levhalar, otomobil, pamuk ipli~i 
ve mensucatı, v.ı. gibi mcvat üzerine mev· 
zu gümrük resmini tadil etmektedir. 

2) lngiltere'den aldığı kömür miktu1-
nı tezyit edecektir. 

Litüvanya 1ngiltcre'den bir sene zar
fında ithal ettiği kömür miktarının Li\U
vanyanın umum kömür ithalatının 3~0 

inden ve 178000 tondan aşağı ve aynı milel 
det zarfında ithal ettiği kok mikta.ımn da 
umum kok ithalatının %50 sinden eksil: 
olmıyacağmı taahhüt etmektedir. Bu o.ıik
tarlar ithal olunamadığı takdirde İngiltere 
3 ay evel ihpar etmek ıartiyle herh ngi 
bir zaman itilafı feshedebilecektir. 

3) Akit taraflar iki memleket arası 'da
ki ticaret muvazenesini gözönUnde b ılun· 
duracaklar.dır. Ticaret muvazenesi J,.hi. ~e 
olan Litüvanya tneilterc'den bilh.ıaa tuz, 

güherçile, jüt, demir ve çelik, süper:osfat
Jar, çimento, şeker ve mensu•··.ıt itlıalin 

ve deniz nakliyaunda İngifü br ııikrinin 
kullanınmasmı teşvik etmeyi taaııhü! et
mektedir. 

dan tesbit olunacak talimat ve şera~ 
ite riayet etmek şartiyle, izafi ve 
kıymet üıerinden alınan ithalat ver 
gisinden muaftır.,, 

FRANSADA. 
1NG1LTERF..-ESTONY4.: 11 Tem 

muzda imzalanan itilaf name 3 ı Ka ,ıunıı

evel l 936 ya kadar muteberdir. 
Estonya bilhassa: Mensucat, kömür, 

kok ve kalay yapraklan üzerinden giim
rük resimlerini tenzil etmektedir. Bu tcn
zi1at yüzde 5 (pamuk ipliği) ile yüzde 50 

(dikiş ipliği) arasında tahavvül etmekte
dir. Kömür üzerinden gümrük resmi ton 
başına 10 E. krş. dan 2 1/2 E. krş. na in· 
dirilmektedir. 

Fransa - Fransa ticaret filosu
nu himaye maksadiyle ve 12.8.934 
tarihli Joumal Officarde neşredil
miş olan bir kararname ile Fransa
ya ithal edilen bilumum malların 
gümrük resimleri 16.8.934 tarihin
den itibaren % 4 tezyit edilmiştir. 

Bu .zamandan istisna olunan mal
lardan Türkiye ihracat maddelerini 
alakadar edenler aşağıda gösteril
miştir. 

İtha1i licence'a tabi olan pamukl • "C 

yünlü mensucat için daha serbestçe Jıcence 
verecektir. 

Fransız (Tarife pozisyonunun he
gümrük yeti umumiyesi mevzu
tarif esi bahs olmadığı takdirde) 

İngiltere'nin Estonya'ya 1932 senc.>ı 
zarfındaki kömür ihracatı 48000 ton (mcc· 
mu Estonya ithalatının <" 63 ü) idi. Yeni 
itilaf mucibince Estonya ithal ettiği kömıi· 
rün asgari %85 işini İngiltereden ithal et 
meği ve İngiltere'den ithal edeceği kömü
rün hiçbir sene 35000 tondan ekııik olma
masını taahhüt etmektedir. 

lngiltere'den ithal olunacak kok, gUm· 
.-ük resminden muaf ofarak girecektir. 

Bilmukabele İngiltere, Estonya mahsu
lat ve mamulauna en ziyade mazhan mü
saade millet muamelesi yapmağı kabul et
mektdir. 

İNGlLTERE-LETONYA: 19 

numara: 

20 his. 
Ex.23. 

Ex.26 

Ex.27. 

Ex.33. 

Temmuzda Londra'da imzalanan itilaf Ex.34.A 
mucibince Letonya : 

1) İngiliz ringa balıklan ithali i~in da
ha fazla lisans vermeği; 

2) İthal edeceği mecmu· kömürün en 
aşağı r.;, 10 ini f ngiltere'den almağı; 

3) Muhtlif pamuklu v yUnlü mnsucat E'x. 70 
üzerine mevzu gümrük resimlerini yUzde Ex.80. 
10 ile yüzde 38 arasında tahavvül eden nis 
betlerde tenzil etmeyi taahhüt etmektedir. 

Bilmukabele İngiltere, Letonya'dan İt· 
hal ettiği tereyağı vesair zirai mahsulat 
miktannı tezyit edecektir. 

111. Gümrük 
tarifeleri 

ITALYA'DA: 

İtalya gümrük tarifesinde 1082 Ex.84.A 
N. lu kararname ile bazı tadilat va- Ex.84.B 
pılmıştır. 

1082 N. lu kararname: 
Tarife Numarası 
604. - Kereste: 
a) - Adi 3 mükerrer, alelade ren

delenmiş ve hatta lambalı ve zıva
nalr kiriş veya kalaslar, bunlara am
balaj sandığı iymaline mahsus per-

Ex.85. 

vaz ve küçük keresteler dahildir: Ex.86.C 
(lOO kilo için 25 kağıt liret) 

604. - Mükerrer - Gemilerin par 
~alanmasiyle elde edilen tahtalar: 

a) - Ancak mahrukat olarak kul
lanılabilenler .••.•.•• muaftır. 

b) - Diğerleri: ( 100 kilosuna 2,5 
kağıt liret) 

Ex.87. 

610. - Mükerrer - Direkler: Ex.89. 
a) - Ağaç halinde veya sadece Ex.93. 

yontulmuş: (100 kilosuna 11 kağıt 
liret) 

b) - Bilahare tesviye olunmuş- Ex.93 bis. 
lar: (100 kilosuna 13 kağıt liret) 

c) Hüsnü muhafaza için iycap 
eden mevat ile emprenye edilmiş Ex.110 A 
olanlar: (100 kilosuna 18 kağıt li-
ret) 

Hamiş: 
1. Direk tabiri, ağaç şeklinde ve- Ex.126. bis 

ya sadece yontulmuş veya işlenmiş 
olup uzun mahruti şekilde ve boy-
lan 5,50 m. den fazla olan ve ucun-
da 0.48 m. den fazla kutru bulunan 
direklere şamildir. 

Hüsnü muhafaza için lazım gelen 
mevat ile emprenye direkler, her ne Ex.136. 
eb'atta olursa olsun, işbu fıkraya Ex.158.A. 
dahildirler. 

2. 604 a - 3 mükerrer ve 604 mü- Ex.158.C. 
kerrer de tarif olunan emtia kıymet 
üzerinden % 15 munzam vergiden Ex.163 
muaftır. 

3. Gümrük tarif esinin 604 a - 1 Ex.2? 
N. sundan sonra gelen hamiş aşağı
daki surette tadil edilmiştir: 

"Mihaniki ve kimyevi odun patı 
iymaline mahsus ağaç halindeki EJC.625 
ham odun, senede 800.000 kental nis 
betinde bir kontenjanı tecavüz et-
memek ve Maliye Nezareti tarafın-

Boyalı çengelli (yığın 
halinde) yün 
veya içirik. 
Taranmış ve atılmış 

yün. 
Ham veya müstah.zar 
yatak tiiyü (kuştüyü), 
ham veya müstahzar yu 
muşak tüy. 
~pek kırığı ve (dökün -
tüsü 
Taranmamış, atılmış ve
ya tarazlanmış 
· ıam balmumu, kiri de 
dahildir. 

Taze veya soğuk mahal
de veya herhangi bir 
kanuni şekilde muhafa
za olunmuş kabuklu kü
mes hayvanatı yumur -
tası. 

Tane halinde arpa 
Kuru sebzeler dal halin
de, zar içinde veya tane 
halinde bakla ve yahu -
:li baklası. 
Tane halinde fasulya. 
boy boy elekten geçi -
cerilmiş fasulya. 
Tane halinde mercimek 
Tane halinde kabuksuz 
kırılmış veya parçalan -
mış nohut. 
Tane halinde diğer ku -
ru sebzeler 
Harup (Keçi boynuzu) 
Serlerde yetişmiş mey -
valar, üzüm, 
Kuru veya dövülmüş 
(pestil) sofra meyvala -
rı ve diğer meyvalar: 
Badem, fındık, fıstık, 
yemeklik üzüm, pasta -
cdıkta müstamel kuru 
üzüm. 
Kısmen veya tamamen 
tabii halde muhafaza o 
!unmuş sofra meyvalan 
vesair meyvalar: Ana -
nas. 
:.'aktir etmeye yanyan 
.neyvalar: yeşil anasan, 
ardı çmeyvası ve rezne. 
Seker pancarı çekirdeği 
Tabii halde bulunmıyan 
yabancı şeker ve şurup
lar. 
Memaliki ecnebiyenin 
şekerlemeleri ve şekerli 
bisküviler. 
Halis sabit mısıryağı ve 
sair yağlar. 
Gülyağı, oğulotu ve sair 
esanslar. 
İhlamur çiçeği ve saire 
Sığır kuyruğu çiçeği ve
saire. 
Pelin 
Ayıklanmış çördük otu 
vesaire 
Fesliyan vesaire 
Odun kömürü 
Witloof tabir olunan 
hindiba 
Bezelye, yeşil fasulye ve 
havuç 

Hindiba kuru kökleri. 
kavrulmamış. 
Simli kurşunların ihracı 
resimlerden muaf olan 
memleketlerden gelen 
simsiz kurşun. 

Keçe: kaba tüylü 
Av tüyleri 
Saf veya nebati mevat 
ile karışık viin-
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1 • 

er\>ısı 
iV. Dış 

pazarlarımı• 
HAMBURG PiYASASINDA.. 

Kabuklu n is hnclık fia\lan 

İç fındık - fiatlar 100 kilo heaabiyl• • 
dir. (Gümrük ve muvazene verıiıi 100 
kiloda 3.50 mark) 

1933 mahıulü hazır mal: 
Giresun 78 mark. Akdeniz malı 77 M. 

Giresun malı yolda cif 77 M. Akdeniz ma 
h yolda cif 7 6 M. Roma iç fındık, hazır 
mah l 02 M. 1934 mahsulü, eyl(i), birine> 
teşrin kontratı Akdeniz malı cif 81 mark1 

Giresun cif 82 mark. 
Kabuklu fındık - 1934 mahsulü, 50 

kiloluk çuvallarda (gümrük ve muvazene 
vergisi 100 kiloda 2.90 mark.) 

Eylül, birinciteşrin sevki yatı l 00 kilo 
hesabiyle, cif: Yuvarlak Sicilya 42 mark, 
uzun seçme 47.50 M. 

Rıhtım ;j7erine tekrar tartma zammı 1 

marktır. 

• 
V. lhr~ç 

maddelerm!z 
Tütün. 

Yunanistan - Yunanistan'ın yeni sene 
rekoltesi hakkında Türkofis Atina şubcsin 
den ahnan malumata göre zerlyat sahası 
7 717 39 atremdir. Geçen sene bu miktar 
841739 stremdi. Rekolte 35 milyon okka 
kadar tahmin edilmektedir. Geçen sene re 
kolteai 39 milyon okka idi. Mahsul vaziye• 
ti hakkındaki mütemmim malumata gore 
havaların son günlerde fazla yağışlı gitme 
si ve toplanmakta olan tütün yaprakları
nın geç kalması Şarki Mekedonya ve Gar· 
bi Trakya havalisi tütünlerine oldukça te· 
sir yapmı~tır. 

J3u havau rutün fidelerinde tripis ve 
pusarans hastalıkları görülmüştür. 

Kavala mmtakasmda 934 mahaulü tabii 
bir halde neşvünema bulmaktadır. Ancak 
bu havali tütün ekimi geç kaldığından re
kolte geçen ıeneye nazaran az olacaktır. 
Yaprakların ahnmasına Temmuz ortaların 
da başlanmı9tır. 

Yaka havalisinde streme başına 25-30 
okka kadar mahsul alınacağı tahmin edil
mektedir. 

Cebelde iae istihsal edilecek tütünlerin 
%40 miktarı ataeılıktır. Binnetice Yunan 
1934 senesi tütün rekoltesi gayrı miisait 
şerait tahtında idrak edilmektedir. Buna 
nazaran 1934 seneıoi tütün mahsulü 1933 e 
nisbet1e randıman itibariyle çok düşük ola 
caktır. 

Bulgaristan - Bu sene zerriyat sahaBJ 
geçen &eneye göre o/c30-40 azalmıştır. Re
koltenin 16-17 milyon kilo olacağı tahmin 
edilmektedir. Geçen sene rekoltesi 22 wil· 
yon idi. 

Yun;ınistan - 1933 senesi mahsulün
den Haziran sonuna kadar satılan mii.tar 
28263529 okkadır. 2808000 c.kka da eski 
ıeneler mahsulünden satılmıştır. 1933 tü
tün rekoltesi 39000000 okka olduğuna ve 
eski tütünlerle satışa arzedilen miktar 
44,50 milyon okkaya baliğ olduğuna naıa 
ran bunun aşağı yukarı %70 işinin satıldı 
ğı anlaşılmaktadır. 

Berliner Börsen-Zeitung'a nazaran bU 

sene fiyatlar geçen seneye nisbetle 'ıC. 20 
fazla olmuştur. 

Satışların vasati fiyatları ~öyle hP.saP 
edilmiştir: 

Mahsul 
Rufuza 
Kan şık 
İhracat: 

(okkaaı, 

.. 
" 

Drahmi 
40 - 160 

20 - 46 
22 - 55 

Yunanistan: Yunanistan'm muhtelif 
limanlardan Haziran 1934 içinde 2058412 
kilo tiitün ihraç edilmiştir. Bu suretle i11' 
altı aylık ihracat, 15336351 kiloya ba1İı 
olmuştur. Yunanistan ve Bulgaristan'ın 
son beş sene zarfında yaprak tütün ihra~ 
tı a§ağıdaki ı;eyri takip etmiştir: 

Sene 
1930 
1931 
1932 

(Ton olarak) 
Yunanistan Bulgarist'l:t 

49.472 22.453 
43.183 
35.625 

2Ç.587 

20.t.92 
1933 34.901 22. r 1 l 
1934 13.280 (6 ıyl·•:) 10 r·1 

Vereil"lgit Tabak Zaitu • · • 



ınanya'nm son üç senenin ilk beş ayı zaı 
fında ithal ettiği Şa.rk tütünleri kent.ı: 

olarak şu miktarlara baliğ olmuştur: 
Türkiye 31.935 37.647 37.434 
Y'Unanistan 43.148 64.739 66.366 
Bulgaristan 18.713 41.767 46.819 

Buna göre Bulgaristan'ın 1934 senesi
nin ilk beş ayı zarfındaki ihracatı 1931 
lenesine nazaran 'kl50, Yunanistan'ın 7< 
54, Türkiye'ni ise % 18 nisbetinde ;ırt· 

ınıştır. 

Bulgar ihracatının tezayüdü ahiren ya 
pıJan tütün takas mukavelesinden ileri 
ıeJoıektedir. 

Zeytinyağı 
İÇ PİYASA VAZİYETİ 

Aldığımız malumata göre bu senenin 
zeytinyağı istihsalatI geçen seneye naza
ran daha iyi olacaktır. Geçen sene mahsul 
ız olduğundan tamamiyle satılmış olup az 
aniktarda kalan stok evelki senelere ait bu 
lunmaktadır. 

21 Ağustos tarihinde fiyatlar: ekstra· 
tar 35-37, yemek1ikler 29-34 ve sabunluk 
(eytinyağlar ise 27 kuruş üzerinden mua 
lllele görmüştür. 

Zeytinyağı piyasasında hafif bir düşük 
lük vardır. Bilhassa ekstralarda mühim bir 
tenezzül göze çarpmaktadır. 

Buna sebep olarak piyasaya fazla mik 
tarda ucuz pamuk yağı sevkedilmesi gös 
terilmektedir. 

DIŞ PİYASA V AZ1YET1. 
TÜRKOFİS ATİNA ŞUBESlNDEN: 
Yazılan malumata göre prine yağı, zcy 

4nyağı ve sabun piyasa hareketleri sakin 
~eçmiştir. Yeni mahsul bazı havalide a,. 
hasara uğramış ise de diğer taran;ırd~ 
muntazam surette yetişmektedir. İspanya· 
da mahsul kuraklık ve sıcaklardan kısmrn 
harap olmuştur. Müstahsil memleke~e de 
geçen seneden kalma stoklar azdır. Snn 
~amanlarda fiyatlar 100 kilosu 315 32;, 
frank arasında temevvüç etmiştir. 

Yunanistan'da dahilde fiyatlar ekstra 
kalitesi okkası 40, 32 asitli 37, Korfo'nun 
3 4 asitli (Sif Pire) 34.80, <ıô 5 asitli 34. 
20, beyaz h:plant yağlar 36.50, prine yağ -
lan 19 drahmidir. 

Marsilya Konsolosluğundan alman ma· 
hımata göre Marsilya piyasasında 1934 :> -: 
nesi Akdeniz havzası zeytinyağı istihsa1a 
tının 700 000 ton kadar olacağı ~ahmin c 
dill'l'ektedir. Bu havza~a başlıca zeytinya 
ğı istihsal eden memleketler arasında ts 
P<.ııya, ı~alya, Yunanistan, Tunus, Ce7.ayir 
l>ortrkiz, Fas, Fransa, Korsika, Suriye ve 
.nemleketimiz bulunmaktadır. 

ZEYTİN ve ZEYTİNY AÖI 
İSTİHSALATI 

A:-navutluk'ta tahminen 2 mil. zeytin 
ağacı vardır. Ve zeytin ihracatı Arnavut· 
luk ticaret hi12.ncocun<la ehemmiyetli bir 
ıne\•ki işgal etmtktedir. 1929 daki ihracat 
ll'liktan 2,2 milyon idi. Bu miktar 1931 de 
4,4 - ilyon kiloya kadar yükselmiştir. 1932 
deki ihraç edilen miktar 3 4 milyon 1<iloyu 
bulmuştur. Balkan devletleri arasında zey 
tinyağı ihracında Yunanistan'dan ~onra 

ikinci gelmektedir. Başlıca müşterisi Ro
ınanya ve Bulgaristan'dır. 

Zeytinyağı da Arnavutluğun en mühim 
hlarııulatmdan biridir. Hükfımet zentinya· 
iı sanayiinin ıslah ve inkiııafı ile mütemad 
•ı•rette mc!llf!ul olmaktadır Hatta vakm· 

'· ı..; ........ ~, Miflı"" n"' romdnı: 'J 

• 
insan•• 

1 

., J o 

a Avlonya'da son sistem tesisatla mUcch· 
hez bir fabrika tesisi düşünülmektedir. Ar 
r.avutluğun zeytinyağı ihracatı son sene
crde çok ycrilemiştir. 1929 da 1, 7 milyon 

'dlo zeytinyağı ihraç edilmiş iken bu mik· 
~ar evclki sene 14,633 kiloya kadar düş· 
-nüştür. (Berliner Bftsen-Courir, 16.8.34) 

• 
incir. 

iÇ PlY ASA VAZiYETi: 
İstihsal mıntakalarından gelen haber · 

Jc:re göre yeni mahsul halihazır vaziyeti 
şc.yam memnuniyet bir halde görülmek -
tedir. Yeni mahsul piyasası ilk defa 8.75 
kuruştan açılmıştır. 

18 ağustosta 8.5-8.7 5 kuruş arasında 
1536 çuval incir satılmıştır. 19 ğustosta 
8.50-8.80 kuruş arasında 1777 çuval mu -
:mele görmüştür. 21 ağustos tarihinde ise 
incir, süzmeler 10-12.50, ellemeler 9-10. 
.ıufanda muhtelif 7.51-7.81 kuruştan mu-
mı:le görmüştür. 

'.>iŞ PIY ASA V AZIYETt: 

İZ MİR 1NC1Rt. 
IIamburg piyasası, 17 .8.1934: 

1934 mahsulü fiatlar 100 kilo hesabile· 
dir. (Gümrük ve müvazene vergi i 100 ki-
1<' için 4.70 mark) 

EyHil sevkiyatından ilk mallar ekstris· 
sima naturel 17 mark, İzmir emperieyl 22 
"tJark, İzmir seçme emperiyel 27 mark, 
1933 mahsulü hazır mal ekstrisima natürel 
15.5 marktır. 

Uzvm. 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Üzüm üzerinde muameleler halen tabii 
,cyrini takip etmektedir. Muvaridat gün
::1 n güne fazlalaşmakta ve borsadaki sa -
t:şlar gittikçe artmaktadır. Yeni piyasa · 
nm açıldığı 4 ağustos tarihinden 14 ağus· 
tos akşamına kadar borsada 7917.5 çuval 
üzüm muamele görmüşken yalnız 16 ağus· 
•osta 3711, 18 ağustosta 3523 ve 19 ağus
•osta 3036 çuval üzüm satılmıştır. 

Umumiyetle fiatlar hergün biraz daha 
yükse1mekt~dir. Türkofis İzmir Şubele · 
rinden aldığımız aşağıdaki fiat listeled 
' • 1 nu vazihan gösteriyor: 

18 ağustos fiatları: 
No. 5: 6-7 kr. No, 6: 7.25-7-50 kr. No. 

7: 7.75-9 kr. No. 8: 9.25-10, kr. No. 9: 10,5 
12 kr. No.10: 12.50-14.SOkr. No.11: 15-
1"' •. 'i kr. No. 12: 18.- - 22 kr. tur. 

Bundan sonra da fiatlar yükselmekte 
ievam etmic; ve 19 ağustosta hemen her 
"l•ımarada bir tereffü ile aşağıdaki şekilde 
t"spit edilmiştir: 

No. 5: 6-7, 6: 7.25-7.50, 7: 7.50-9.50, 8: 
9.7.5-10.50, 9: 11.- - 12.50, 10: 13.- - 14.50 
il: 15.- - 18.50, kurnştur. 

20 ağustos fiatları ise su '.!!ekilde te~bit • y 

~-tilmiştir: 

No. 5: 6-7, 6: 7.25-8.25 7: 8.5 -9.5, 8: 
9.75-ıı, 9: ıı.25.12.50. ıo: 13.-. ıs, ıı: 
tS.5-17.5, 12: 18.- - 20 kuruştur. 

21 ağusto5 tarihinde fiatlarda bir de -
~i~iklik olmamakla beraber piyasa hara -
·etli gec:miştir. 

DIŞ PIY ASA VAZiYETi. 

HAMBURG PİYASASI 
17.8.1934 

İzmir Sultana: 
(Huır mal) yeni tartı,% 10 dara (güm

ük ve muvazene vergisi 100 kg. için 6.70 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

mark) Hamburgta teslim 100 kr. lıesabile 
berveçhiatidir: 

Tip 7.26. bark; tip 8.27 m., tip 9,28.50 
m. tip 10,35 m. tip 11,42 m. tip 10,33 m. 

EylUl ilk yarısı kontratı tip 7 ,26 m. 
tip 8,27 m. tip 9,28.50 m. tip 10,35 m. tip 
11; 42 m. tip 10,33 m. 

Yumurta. 
iÇ PlY ASA VAZiYETi: 

Ağustosun ikinci haftası zaJ"fınoa yu· 

murta piyasası biraz canlılık göstermiş -

tir. Alman, fransız ve italyan piyasahmn 

da talebin anması memleketimizde yu -
murta piyasasında tesirini göstermiş ve 
fiatlar yükselmiştir. Fakat malın az oldu
ğu görülmektedir. 

İstanbul piyasası: 
Ffatlarda son bir ay zarfında tedrici 

bir yukselme görülmektedir. Geçen ay 
12 - 13 lirıa fiat bulan 1440 Jık sandıkların 
fiatı son hafta 14 - 15 liraya çıkmış ve 14. 
15 liraya satılan i20 lik çift sandıkların 
fiatı da 18 liraya yükselmiştir. 

Karadeniz sahilleri: 
Trabzon, Giresun ve Fatsa'da Hatlar 

100 t<ınede 5 kuruş yükselmiş fakat az mu 
amele olmuştur. Samsun ve lnebolu'da 

da da \•aziyet aynıdır. 

Marmara sahilleri: 

Yumurta fiatları umumiyetle 100 t11ne 

si 65 - 70 kuruş ara~ındadrr. Geçen ay bu 
f\atlar 55 • 65 kuruş arasında iken tedri -
cen yükselerek bugünkli se,•iycyi bulmuş 

tur. Bu hafta Marmara sahillerinden ls
tanbul'a az mikdarda sevkiyat yapılmıştır. 

Eğe mmtakası: 

İzmir'de yumurta fiat1arı biraz yüksel 

miştir. Aydın malları 55 kuI'U§ olduğu 

halde etraf nuılları 70 • 75 ve Dşak malla

rı 90 kuruştur. Piyasa umumiyetle gev· 
şektir. 

İç Anadolu piyz sası: 
Karadeniz hinterlandında fiatlar ge • 

çen hafta ile bu hafta arasında bir fark 

kaydetmemiştir. Sıvas'ta 100 ywnurta 35 

kuruş fiatı muhafaza etmiştir. Dahilden 

pekaz mal ..gelmekte ve bu sebeple sahil -

ltre az mal gönderilmektedir. 

BEYNELMlLEL YUMURTA 
PIYASASI 

Beynelmilel yumurta piyasa&ında geçen 
hafta kaydedilen kuvvetli istikrar ve yük 
sclme temayühi devam etmektedir. Et -
raftan gönderilmekte olan yumurta mik
tarı gittikçe azalmakta ve ihtiyacı kar~ıla 
mak için soğuk hava depolarındaki mal -
lara müracaat mecburiyeti basıl olmak -
tadır. Müstehliklerin kuvveti iştiraiyeleri 
nazarı itibara alınarak daha büyük teref
fülerc tahanunülle-ri olmadığı kanaati hi

kimdir. 
Almanya: Müvaridat azdır. latihlak de 

buna göre bir fevkaladelik arzetmemek -

tedir. Şu halde yerli yumurtalar derecesin 

dt fiat arzedilmedikçe ecnebi yumurala· 
rına talep yoktur. Bu sebeple yerli yumur 
tıılara k~rşı talep caba hararetlidir. 

Avusturya: Viyana ve viliyetlcrde pi
yasa oldukça iştahlıdır. Yerli ve ecnebi 
malarda fiatlar biraz daha yükıelmif iıe 
de fazla bir taleple karıılaşılmadığı cihetle 

bu fiatlarda daha fazla yükseli§ memul 
değildir. 

.rlulgaridan: Dahili piyasadakı taıep 

fazlalığı dolayrsiyle fiatlarda yükseliş 
vardır. Bu yükseliş dolayısiyledir ki ih
racat imkanları azalmıştır. Bununla bera
ber fiatlar, en yüksek haddini bulmamış -
tır. Önümüzdeki haftalar vaziyeti hakkın 
da şimdiden bir mütalea yürütülmesi 
:nümkün olamamaktadır. 

ltalya: Memleket içinde:ı çok az mık· 
tarda mal gelmektedir. Bu vaziyetten itha 
)atçılar istifade etmektedirler. 

Fransa: Yumurta satış ve istihlaki or· 

ta derecededir. Fransız piya6alarının di· 

ğer piyasalara nazaran bir fark kaydetmi

yeceği malUmdur. 

lngiltere: Dahil ve hariçten mal gel -

mediği için piya-sa eskisi gibi iştihalıdır. 

Bilhassa birinci smıf ma1lar üzerine yük

sek fiatla muamele yapılmıştır. Önü· 

n.üzdeki haftalarda fiat yüksekliğinin ba

ki kalacağı memuldür. Maama-fih daha faz 

la yükseliş piyasadaki harareti azaltmak 

imkanını hasıl edecektir. 

İspanya: Vaziyet geçen haftalara naza 

ran durgundur. İthalatın azlığı ha$Cbile 

fiatlarda bir tenezzUl kaydedilmemiştir. 

VI. Nakliyat 
ve tarifeler. 

Memleketimiz limanları ile dış 
limanlar arasında işliyen vapurlar -
daı. Doyçe Levant Linie Kumpan -
yasının İzmir'den muhtelif ~cnebi 
limanlar arasındaki ücret tarif esini 
yazmıştık. Bu aef er aynı kumpan
yanın İstanbul'dan, Anvers, Ams
terdam, Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için istifa ettiği navlonla
rı aşağıda gösteriyoruz: 

SAYIFA 5 

VllI. Arz ve 
talepler 

Memleketimiz tüccarlariyle mü
nasebet tesis etmek istiyen ecnebi 
firmaların isim ve adreslerini a~ 
ğıya yaZiyoruz: 

HAM DERİ, CEVİZ, FINDIKı 
Compagnie Dufayet Gigandet, 

Manilya 

AV DERİLERİ (keçi; kuzu, ean
sar, tilki): 

Mihail D. Politiı 
Pire, Demıatemboroa, Navarba 

Bitty 8 

TAVŞAN VE TAVŞAN T'OYOı 
All India Spinners auociation 
Sale Depot. Khadi Bbandu. 

Bombay, 396 Kalkadevi Road. 

YUMURTA: 
H. Roquee, Geneva, Colleıe t. 

Rue du Viewı 

DARI: 
Nessim Berdah 
Tunus, Passage St. CharleL 

BURÇAK: 
Franz M. Prager 
BERLlN. w 15, Kneaebeckıu,. 

43/44 

y'OLYAGI: 
Moosa Mobamed .oawa 

Commission agentl 
Rangoon, Birmany1 7, Cblna '' 

P. O. B-312. 

IX. Adresler 
Hollanda'am bqhca lthalitcı 91 

meyva tüccar1armm adrellerh 

Çuvalda hububat beher tonu 
T. L. 
4-4.5 G. Bes et Co. Amlterdam. PrD 
15-16 sengracht 574 Deri 

Tütün 
Fındık 
Halı 

" 
" 
• 

" 
" 
" 
" 

15-16 
7-8 

40-42 
N. V. Beutelje v. Co'a. fmport • 

Exp. Amsterdam O. z. Voorbur .. 
wal 171 

vıı. Değşik Allgemeene Vruchtea ım.,... 
haberler. My. Amsten1am Reıda ıı-u 

BULCARISTAN'DA TOTON iNHiSAR H. G. Ruhe. Amaterdam ........ 
AL TINA ALINIYOR. straat 258 

Belgrat elçiliiinden alınan maHimata 
göre Bulgar hükOmeti tütüniln inhi11ır al
tına ahnm26ı için bir kanun llylha11 ha -
zırlamağa baflaınıttır. Bu llyihaya nua • 

ran halen mevcut bilumum aiıara fabrika
ları hükfunet tanfmdan aatın alınacak ve 
ge.rek dahilt istihlak rerekle ihracat için 
muktazi tütünler badema devletin ltlete
ce-ği imalathanelerde işlenecektir. lmaltt
baneler Filibe'de tesis olunacaktır. 

P. van Ea. Amaterdam ....._ 
warf 

Kamp aacl Kubbe. ~ •• 
Com, Schuytatr. 2 

M. Cortlwe. Amderdam Bloa9 
gracht 185-111 

J ac. Knoop. Amsterdam, Na•• 
kade 158 

ISTANBUL YUMURTACILARI 
BIRLICI Gebr .• Be.ak. Amaterclam, Jo4 

· Hauttwnen 54 
İstanbul şubcmi.ıden aldıiımız malO-

mata göre, geçen eene tqelddll eden (İ• • N. V. W. C. NieuwenkmnPI H..
tanbul Yumurtacıı.r lBrlifi) nb:amname- del My. AmaterdmD. H..,.......W 
sinin ilmUhaberi rillyetçe 'ftrilmittir. Bir 270 
tik ilk içtimaını 26.S.934 tarihinde yapa - J. Tas Em. A!DltSdam, Niea.-
rak faaliyete geçecektir. dyk 179/99 

Tefrika: 78 

ha 1 i. 
AmlrP. 41tdro 

saatlerce onun saçlarım okşar ve bütün gün onun koynunda 
yatardı. Nihayet kız ölmüştü ve o .ıamandanberi... halbuki 
bu hatıralar işte şimdi Hamrncrlih'le kendi arasına girmiş 
bulunuyordu. 

- Para dün verildi, dedi. 

- Askeri vali, ceneral ŞankaYt*'e UaD lllr nota .... 
rerek ayaklanma olursa ne yapılu .. mr aardu: 

Miralay gözündeki misafirin tiıltiaden Perral'e bötl • 

- Şayet çocuk hasta olmasaydı .... hatta onu öldürecek
leri düsüncesi bile benim için, ne diyeyim ..• daha az taham
rtıüı edilir bir şey olurdu. Ben budalayım. Ben hakikaten bu
dalayım. Belki ben çalışkan da değilim. Dünyada ne kadar 
serbest şey varsa gelip üzerine pisledikleri bir gaz lambası· 

Sözle yapacağı hemen hiç bir şye yoktu; fakat sözün öte

sinde hareketlerin, bakışların ve hatta oturuşun ifade ettiği 
manalar vardı. Tecrübe etmiş olduğu için biliyordu ki en 
büyük cstırap o ıstıraba refakat eden sessizliktedir. Bunu ifa
de etmek de insana huzur verir; fakat insanlar kelimelerin 
pek çoğundan ziyade kendi d rin acılarım bilirler. Düşünce· 
lerini yanlış anlatmak veya yalan söylemek Hammerlih'e 
kendi kendinden iğrenmek için yeni bir hız verebilirdi: O
nun asıl ıstırabı kendi ruhunda idi. Katof ona, bakışlannı 
üzerinde tesbit etmeden baktı, mahzun mahzun .... ve erce 
sevgiye mahsus tavurtann ne kadar az ve ne kadar becerik
sizce olduğunu bir kere daha anladı: 

yalnız: "işte tercümesi,, cevabını 'ftldL 
Ferral Kağıdı okudu. 

Miralay: 
- Hatta cevabı da burada, dedi. 
Bir fotoğraf uzattı: Şankayşek'in imzaa altında Dd bul 

vardı. 

na benziyorum. ben .... 
Yamyassı surau ile bir kere daha yukarı katı gösterdi, 

ÇÜnkü çocuk gene ağlıyordu. 
Ratof: "Ölüm seni bundan kurtaracaktır,, diyemiyordu. 

Onu kurtarmış olan da ölümdü. Hammerlih konuşmağa baş
ladığmdanberi karısının hatırası aralarında idi. Siberya'dan 
\inıitsiz, yorgun, hekimlik tahsili yan kalmış olarak dönüp 
de fabrika işçisi olmak mecburiyetinde kalınca ve ihtilali 
görmeden öleceğine emin olunca geri kalan ömrünü, kendi
ni sevmekte olan genç bir işçi kıza azap çektirmek suretiyle 
geçirıneğe başlamıştı. Fakat kız, Katof'un kendisine ver
ll'ıektc olduğu ıstıraba karşı ses çıkarmamağa başlar başla
l:naz acıyı çekenin onu çektirene karşı olan şefkatindeki şaş
kına döndürücülüğe kapılarak artık yalnız onun için yaşa
a~ğa başlamış ve alışkanlık dolayısiyle ihtilalci faaliyetle· 
ttnc devam etmekle beraber bu faaliyete bile bu budala kız
tağızın yüreğinde saklı bitmez tükenmez şefkati katmıştı: 

- Hiç bir şey söylemesem bile anlamalısın, dedi, söyli
yecek ne var ki! 

Hammerlih, sanki çaresizlikle hayatının manasızlığı ara 
smda hangisini tercih edeceğini bilemiyormuş gibi elini kal
dırıp gene indirdi. Katof'un karşısında öyle takatsiz duru
yordu. 

Katof da "biraz sonra Çen'i aramağa 2iderim,, diye dü
şünüyordu. 

Saat 6 
Bu serer üniforması ile karşısında auran miralaya 

Ferral: 

- Bunun manası nedir? 
- Vurunuz. 
Ferral, kırmızı işaretlerle - ikisi de bir demek olan .. 

işçilerle scf iller kalabalığını göstereıı duvardaki lan&baa 
haritasına haktı. 

"Üç bin sendikalar muhafızı ve bunların ardmda da belki 
üç yüz hin kişi; fakat acaba kımıldanmağa ciiret edebilecek• 
ter mi? Öte yanda Şankayşek ve ordusu...,, diye düıündü. 

Sonra sordu: 
- Ayaklanma olmasa bile komünist şefleri kurpma dl9t 

dirmekle mi işe başhyacak? 

- Tabü. Ayaklanma olmıyacak: komilnfltlerfn ellen.. 
de hemen biç silahlan yok, Şankaytek'in ile Cll'Clllla •• 
Birinci fırka cephede. En tehlikclim bG idl 

- Teşekkür ederim. Gene giS~llz. 
Ferral, Vateri'nin yanma gidiyenlu. 

(Sonu var) 
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~----·o.••••# 
•cebeci Merkea Hastahanesi dahili• 

Hastalıklar Mütehassısı 

Dr. Zeki Hakkı 
Atmanya'da ihbsasını ikmaJ 

etmiştir. 

Hastalarını her gün öğle 
den sonra Adliye Sarayı ya· 

ı 
nında Gençağa apartımanın t 
da kabul eder. Telefon:23S7. 

7 - 3307 ! 
'----------~ MÜTEAHHiT VE İNŞAAT 

SAHiPLERiNiN 
NAZARI DiKKATLERiNE 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiatla satı~ 
evi Eski~ehir oteline müra • 
caat. T ~tt'!fon: 3272 

Cebeci Merkez hastahane · 
si dahitive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
liastalannı her gün iki · 

den c:,...., .. ::. Adlive saravı kar
şısında Faik B. apartnnanm· 

ifa kabul eder. 
Telefon: 3613 

Kiralık Aparhman 
Karaoilu çarıısmda Merkez kı

raathanesi üzerindeki beı kat daire· 
1ere aynlmıf apartnnan kiralıktır. 
Taliplerin Merkez kıraathanesine 
miirımı1tttAn. 7-3342 

Ankara Belediye Reis· 1 
lii?i i1anlan. 

İLAN 
Başı boş bulunup temizlik 

hanmda muhafaza edilen iki 
merkep, bir at ve ü~ kuzunun 
sahiplerinin üç güne k2dar 
müracaat etmedikleri ta.k Hr -
de satr1acaktır. (2156) 

7-3536 

KIRAI..IK EV 

3 oda, 1 mutfak ve bahçesi. 
Bentderesi Mescit sokak N. 14. 
içindekilere veya telefon 2002 

numara. 7-3521 

i 1 an 
Eskiıebirde vaki olup tahtı isticar 

ve idaremde bulunan "Eskişehir 
Marsilya kiremidi ve makine tuğla 
fabrikasında,, Danailof Efendi ile 
Petre Şorkof Efendinin bfr gôna ali· 
kalan olmayıp fabrika namına yap
tıktan hiç bir muamelenin makbul 
ve muteber olamıyacağı ilan olunur. 

Eskiıehir Marsilya kiremidi ve 
makine tuğla fabrikası müsteciri 

Ahmet Bürhanettin 
(2002) 7-3528 

Kiralık bina ~~t 
~ 

Anafartalar caddesinde elyevm ~~ 
ıafıa Vekaletinin işgal etmekte:• 
olduğu bina, vekaletin nakli ha-~~ 
sebiyle 1 kanunuevel 1934 tarh~ 
!ıinden i iharen kiraya verilecek-~~ 

i tir. Gerek icindeki tesisat ve ge· ~~ 
rekse bulunduğa mevki itibariylr l 

i ıteı otmağa pek müsait olan mez· ~ 
1<ôr binanın tamamını iı:icar et·~~ 

~"tlek iııtivenlerin Hakimiveti Mil 
'iye t.ı-,-~"'sinde KOC ZADE Ti ~~ 
~ARETHANESI ne müracaatları 1 

1 7-3526 ~ 
1 .:-:..::~~~- ~ c~~4 

Ankara Vilayeti 
Defterdarlığından: 

1934 yılı kara avcılığı za -
manmın 1.9.1934 ila 15.3.1935 
ofarak tavin edildiği ilan olu-
nur. (2157) 7-3537 

Satılık hane 
Mutasarrıf olduğum hane satı· 

lıktır. İçindekilere müracaat. Ye· 
ğen Bey mahallesinde Gelibolu so· 

kak 7 No hane. 7-3434 

Satı ık arsa 
lsmctpaşa mahallesinde Zaf '!r 

ıokağm a 240 metre murabbaı bir 
arsa ehven fiatla satılıktır. Matba • 
amız ilan memurluğuna müracaat. 

7-3530 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

. -
• • ......... a. • ' • • • • ., 'ı. • 

BUHAR 
1000 beygirden büyük 

buhar türbinleri kullanıldı -
ğl zaman buhar iktısadidir. 
Bundao küçük kudretler 
için gazojen tesisatını ter· 
cih ediniz. Çünkü: 

l - Yarı yarıya daha 
ucuz çalı,ır1ar 

2 - Duman, korum ve 
kıvılcım saçmazlar 

3. - Basit ve tehlikesiz. ... 
dirler. 

D E U T Z gazo.ien1eri a· 
şafıda sayılan milli mahru· 
katla i~ler: 

a) Zonguldak ve mobte· 
lif linvit kömürleri 

b) Bilumum nebati macl· 
deler: 

Odan kırmtılın pamuk 
fi fi, 

Çeltik kaVUJlan kendir wnanı, V. S. 
c) Muhtelif bakaya zeytin, pamuk çekirdeği küıDe1eri 
DE UT Z gazojen motör Te kazan1armı 
15 ten 1400 benire kadar imal eder. 

HANS FRANK veŞ-K. 

Galata, Voyvoda caddesi Agopyan Han, No. 5 

lstanbul 
Posta kutasa 1420 

Fıransızca ders 
Halis Fransız Hanını 
Hususi ders veriyor 

Muktedir muallim en pra
tik ve süratli metot öğretir 
talebeleri için ucuz Hatları. 
Emin ve süratli terakkileri. 

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

Abone ve iylin bedelleri: 
MüeHeıe veznesine verilir. 
Yahut p lta veya Banka va · 
ırtasiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil salahiyeti 
yoktur. 

Te1elon 4-4038 

T~Q.KiVE 

i:IRAAT 
BA.NKASI 

... 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaletinden: 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi çiçek aşısı kısmı 
açılmış ve çahşmıya başlamıştır. Taze aşı ile aşılanmak ve
ya çocuklarım aşılatmak istiyenlerin pazartesi ve perşembe 
günleri saat on ile on iki arasında müessesede çiçek aşısı 
mütehassıshğma müracaatları ve aşının parasız olduğu ilan 
olnur. (2044) 7-3407 

Ankara Valiliğinen: 
Hacıdoğan mahallesinde İbadullah medresesi enkazı pa

zarlıkla satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin 27 ağustos 934 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 10 da % 7,5 teminatlariy 
le idarei hususiyede müteşekkil komisyona müracaatları 
ilan olunur. (2154) 7-3524 

24 AGUSTOS 1934 CUMA 

1 İsmet Paşa Kız Enstitüsünden: 
1 - Talebe kayıt muamelesine başlanmıştır. Bir teşrini

evele kadar devam edecektir. Eski talebenin kayıtlarını ye
nilemeleri. Yeni talebenin müracaatları. 

2 - Senelik leyli pansiyon ücreti 275 liradır. Maaşı 55 
liraya kadar olan memur çocuklarından o/o 10 tenzilat yapı
lır. 

3 - Ücretli tahsilde birden fazla çocuğu olanlardan % 
14 kardeş tenzilatı vardır. 

4 - KA YiT VE KABUL 
A - İlk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
B - Orta mektebe devam edenler ve mezun olanlar mes

leki derslerdeki iktidarlarına göre muhtelif sınıflara kabul 
edilirler. 

5 - İkmal imtihanları 4 eylUlden itibaren başhyacaktır. 
6 - Bu sene ilave edilen iki sınıflı muallim kısmının gir

me ~artları ayrıca ilan edilmektedir. 
7 - EylUllin son günü leyli talebenin ve bir teşrin saba

hı saat sekizde derslere başlamak üzere nehari talebenin 
mektepte bulunmaları. 

8 - Fazla tafsilat için mektebe müracaat edilmesi. 
(2151) 7-3523 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizin eylCıl mezuniyet ve ders ikmalleri im
tihanı 1-9- cumartesi günü başhyacak 20-9 perşembe gUntl 
bitecektir. 

2 - Kayıt ve kabul 15 eylulden 1 teşrinievele kadardı-. 
3 - Mektep 1 teşrinievel pazartesi günü açılacaktır. 

(2120) 7--3522 

ANKARA 1CRA DAiRESi CA YRI MENKUL SATIŞ MEMURW. 
GUNDAN: 

Mustafa Efendi borcundan dolayı haczedilip ba kerrı açık artırma ile 
satışa çıkarılan Ankara'nın çefme mahallesinde Çankrn caddesinde tap• 
ve kadastronun 619 ada 10 parsel numarasmda mukayyet 2105 lira 
kıymeti muhammenesi Hüseyin Efendi veresesinden Esma n çocuklarma 
ait bir bap hane aıağıdaki fartJar dairesinde satıp çıkanlmııtırı 

EVSAF VE MOŞTEMIUTI. 
Haneye kapıdan girildikte bir miktar toprak zeminlik ve baradaa 

geçildikte gene toprak ve tabansız mutfak ve buradan bahçeye çıluldıll· 
ta kapısı bahçede olmak üzere bir tavanlı ve tabanlı olmak üıere iki oda 
ve gene bahçede bir hali ve bir ıirahane bahçede ahfap merdivenle çrkıl
dıkta bir kor·dor üzerinde bir mutfak ve buradan ayrıca bir sofaya ıesit. 
dikte solda dam bir taraça ve gene ha sofa üzerinde toprak ve tavanlll 
iki oda ve ayrıcı tavanlı ve tabanlı iki odası ve bahçede bir dut ağaa 
olun şu hanenin bahçesi ittisalindeki Haydar Efendi evi bahçe ammda 
çekilmi, bir tahta perdeıi vardır. 

SATIŞ ŞARTURI 
1 - Sattı peıin para ile olmak üzere 27 .9.934 tarihine müsadif 

per§embe günü saat l 4 - 16 da lcra dairesi gayrimenkul satıf menuır
luğunda yll!nılataktır. 

2 - Talipler takdir edilmiı olan yukardaki kıymetin % yedi buçd 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubuna getireceklerdir. 

3 - Satış ~ünü artırma bedeli takdir edilen k1Tmetin % 75 ini baJ.. 
duldan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı saatinde en çoll 
ıırtırana iJ.8le edilecektir. 

4 - işbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli mukadder kıymetiıı 
% 75 ini bulmadığı takdirde 13-10-934 tarihine müsadif cumartesi 
gÜnü saat 14 • 16 ya kadar yapılacaktır. ikinci artırmada keza iç defa 
nidadan sonra saat 16 da en çok artrran talibine ihale olunacaktır. JCeu 
mnhamme11 kıymetin % 75 ini bulmak "rtiyle. 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip verilm .. 
diği takdirde üzerine ihale edilenin talep edilmesi ile ihale tarihinden iti
baren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozulacak Ti 

İ!bu talipten evel en çok teklifte bulanan talibin teklifi veçbile almaft 
l'IZI ofo., olmadıaı kendi~inden sornlduktan sonra teklifi veçhile almaia 
~azr olduğu tllkdird~ farkı ihale~i feshedilen birinci tftlipten tahsil edil• 
mek üzerf! ikinci talin uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa 
razı ol'lladı~ı takdirde mal veniden on beş silin müddetle artınnıya çıU. 
rıJacak ve Pn r.rlc artrran tlllip üzerine k"ti ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki ıırtırmada mRt talibe ihale edildikte tapa bam ve o/d 
tS ıfellal ham talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlarm gayrimenkul üze
rindeki haklımnr ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını ev• 
rakı müsrıitelerivle 20 gün ir.inde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hı-.kları tanu sicilliyle sabit olmadıkça aalıf bedelini paylat" 
•ırma muamelesinden hariç tutulacaklard1r. 

8 - Artırmıva istirak edenler dAba evet şartnameyi görmiiı oknmat 
ve gayrimenkulün İymar vaziyetini bilmi' ve bunları tamamen kabul edil• 
nis ad "" itibar olunacaktır. 
9- İ~bu açık artırma ıartnamesi 1-9-934 tarihinden itibaren 933-290 

dosya numarasiyle herkese açıkhr. 
1 O - T alipl~rin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul salıf 

memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 7-3525 

Hilaliahmer Merkezi 
Umumisinden: 

1 - Muhtelif sobalar, mangallar, 25 ağustos 193 4 
2 - Etüvler, çamaşır arabaları, Lokomobil ve hurda pi .

rinç talaş 26 ağustos 1934 
3 - Karfiçe çivisi, muhtelif eşyalar 27 ağustos 1934 de 

açık artırma ile satılacağından istiyenlerin pey akçeleriyle 
Eskişehirde Hilaliahmer Ambarındaki Komisyona müraca"' 
atları. 7-3529 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
Ankara Posta ve telgraf merkezleri binasındaki kalorif ~ 

dairesinde icra olunacak 532 lira 88 kuruş bedeli keşifli ~~ 
kısım tamirat 9-9-934 pazar günü saat 15 te ihale edilmek u .. 
zere 21-8-934 ten itibaren yirmi gün müddetle münakasa)'• 
çıkarıldı. 

Taliplerin Başmüdürlük kalemine müracaattan. (2158)• 
7-3538 
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Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 

SANAYİ 
ZİRAAT 
EVLERE 

VE şs• 

Dikkat!. 
§irke~ radyo amatörlerine bir hizmette bulunmak 

Clbcliyle bcıvcçhiiti hususatr muhterem radyo meraklıları-
Qa aızeder: 

..,, 

ı - Ne marka ve cins olursa olsun, modası geçmiş akü-
mülatörlü ve yahut cereyanla işliyen eski ve değer
siz radyoları, 934 modeli olan 938 tip ahize ile tepdi
le karar vermiştir. Eski radyolar, mutabık kalınan 
bedel ile kabW. edilecektir. 

t-Müracaat edeceklerin, ellerinde bulunan eski radyo
lann cins ve modelini ve bulunduğu vaziyeti ve te • 
feniiatmI bildirmeleri rica olunur. 

S-938 apareyleri

miz 15 - 2000 met
reye kadar bütün 
Avrupa istasyonla
mıı mükemmel su
rette almaktadır. Di 
namik hoparlörle 
mücehhezdir. Muh
telif elektrik volta
jiyle işler, gramofon 
tertibatı vardır. 

4 - Bu apareyleri 
tecrübe için muhte
rem müşterilerimi
ı!İD emrine atııade 
kılmaktayız. 

Türk Philips Limitet Şirketi 
Ankara, telefon: 3722 

Kumbara sahipleri ••• 
1 Eyliil 934 . . . tarihin«1 
\adar Bankaya asgari 
rlrmi heş lira yatırmış 
olnıalısınız' 

EYLÜL 

1 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide -
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek isleyenler 

Bankada asgari 25 lira lan bulunması 
S "'""'7 lazım gelıliğini unutmamalıdırlar. 

en ede 10,000 lira mUkaf at 
..... - 1'Urkl1• l $ Bankası • 

ıM. M. V. Sabo Alma Komisyonu ilanları 1 
ilan. 

Cinsi 
Arpa 
Yulaf 

Miktarı 

557000 
114000 

İhale ta. 
27.8.193·~ 
27.8.1934 

Şekli ihale 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

Denizlide bulunan kıtaat hayvanatı ihtiyacı olan yukarda 
miktarları yazılı arpa ve yulaf kapalı zarfla hizalrında gös· 
terilen günde ve yulaf saat 17 de arpa saat 15 de ihale edile
cektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere hergün ve mü
nakasaya gireceklerin münakasa günü ve zikredilen saatler
den evel teklif ve teminatlariyle Denizlide askeri satm alma 
komisyonuna müracaatları. (2160) 7-3539 

İLAN 
İstanbul K. hğnıa bağlı kı 

taat ve müessesat hayvanatı 

ihtiyacı için (400000) kilo yu. 
laf kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 1. 9. 934 
cumartesi günü saat 15.30 da
dır. Taliplerin sartmıme ve 
nümuneyi ,J;'Önnek üıere her 
~ün ve münakasaya istirak 
için de o gün ve vaktinden 
evel teklif ve teminat mektup 
larivle İstanbul Fmdı'khda Fır 
ka Satmalma komi~vonuna 
müracaatları. (2002) · 7-3337 

iLAN 
Sıvasta bulanan krtat için bir 

milyon yüz bin• kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmustor. fba1f'si 
25.8.1934 cumartesi ,ünü saat 14 
'>uçukta yapıl cakhr. Talipler 'art. 
namesini ~önnek üzere '1e1 J?Ln An. 
karada M.M.V. satın alma liomisyo. 
nona ve münakasaya iştirak idn val; 
tinde Sıvasta askeri satın 11lma ko . 
misyonuna müracaatları. ( 189?.) 

7-3190 

İLAN 
Bahkesir'de bulunan kıta

at icin ( 400.000) kilo un ve 
(400.000) ki1o arpa kapalı zarf 
~a münakasaya konmuştur. 
Ihalesi 5 eylUl 934 çarşamba 
günü saat 10 ela yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gönnek 
üzere her gün ve münakasa • 
va istirak için de vakt;nde 
teklif ve teminatlarile Balı -
kesir'de askeri satın alma ko-
misvonuna müracaatları. 

(1943) 7-327l 

İLAN 

lzmir müstahkem mevki tarafm· 
dan gösterilecek mıntıkada (35 
bin) liralık bedeli ketifli (36. 40) 
kilometre tulünde telefon hattı in • 
~ası kapalı zarfla münakasava ko · 
'lulmo~ur. ihalesi 3 nlfıl 1934 pa· 
ıartesi günü aaat 10,5 da lıınir 
MüstaMcem mevki satın al1"a komis· 
voaunda yapılıtcal<tır. Talinlerin 
fenni sartnamesini P'Örmelc mP.u,ka· 
saya iıtirak etmek üzere teklif ve 
teminatlarivle mezkur komiıvon ri· 
ıasetioe müracaat etmel~ri. (1 Q'l8) 

7-3286 
İLAN 

İLAN 

Isparta kıtalan ihtiyacı o· 
lan (270.000) kilo Wlun müna-
1!asasına talip çıkmadı~ın<lan 
27 8-934 pazartesi günü saat 
11,45 te pazarlığı yapılJı-a'.·t1· 
Taliplerin pazarhk g-iinii ve 
c;aatinden evel teminatl:Jr!\•le 
Isparta'da askeri satın al~1a 
rnmisyonuna müracaatlart. 

(2126) 7-3493 

fl.AN 
Denizlide bulunan kı,tala -

nn ihtiyacı olan (955.000) kilo 
odun kapalı zarf usuliyle mü
nakasava konmuştur. İhalesi 
3. 9. 934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin mezkur 
gün ve saatınclan evet teklif 
ve teminatlariyle Denizlide 
Askeri satmalma komisyonu -
na 1üracaatları. Sartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
mezkur '<omisvona müracaat 
~debilirler. (2086) 7-3458 

İLAN 
Gazdan korunma evinin 

ihtiyacı için ( 45) kalem mal-
7.eme satın alınacaktır. tha· 
1esi 3.9.934 Paz::ırtesi e:iinü sa
~t 14 tc ;cra edilecektir. Ta
linler ev~af ve şartname~ini 
.,.örmek üzere her aün öğle
ien sonra "" münak;ıc::aya is
.. irak edeceklerin o gün ve sa
,tind"'n P.vel tet"1İnati vle hir-
1 ikte M. . V ~atm::ılma Ko· 
-nis'"""''"1 müracaatları. 

(1944) 7-3239 

1LAN 

17, 19, 21 tarihlerinde ilan 
edilen motorlu vasıtalar ve bu 
meyanda makine vağ'lan ter
rübcsine ait olan ilam teı ti -
binde sehiv o1•-1uğundan ve bu 
işleı ayrı ayn firmalarla şart·
name tanziminden sonra vü • 
rütüleceğinden evelki ilanm 
hükmü olmadığı ilan olunur. 
(2162) 7---354Q 

İLAN 
68 adet içlidışh lastik Busing 

kamyonları için kapalı zarf u
suliyle mübayaa edilmek üze
re münakasaya konmuştur. İ
halesi 17-9-934 pazartesi gü · 
;-ıü saat on birdedir. Taliplerin 
evsaf ve şartnameyi görmek 
;izere her gün öğleden sonra 
M. M. V. satın alma komisyo 
nuna müracaatları ve münaka 
~aya iştirak edeceklerin dahi 
teminat ve tek1if mektupları
nı vaktinden evel mezkur ko 
misyon reisliğine vermeleri. 

(2143) 7---3513 
§111ııııanıı-11i11111811111111mıı 1 ııııın 

lımetpaıa Kız Enstitüıii 
mezunlarmdan 

TERZİ 
- Fahire ve Adat et 

Sandık ı Be edıye 
riyase ·ndenı 

Belediyece aleni usul ile münakasaya konan beher metre 
tuli 474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulünde lağım ve 
beher adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli 4 adet su hazinet 
si ve tahtelarz 9 metre 80 santim derinliğinde in a edileceti 
2343 lira 78 kuruş bedeli keşifli avlama duvarına miiddeti 
kanuniyesi zarfında talip zuhur etmediğinden 27-8-934 cü 
pazartesi günü saat 17 de ihale edilmek üzere bir hafta daha 
temdit edilmiş olduğundan taliplerin yevmi mezkUrda % cW 
7 bu~uk depozito akçeleri ile birlikte belediye encümeninf 
müracaatları ilan olunur. (2149) 7-3532 

P.T.T. Başmüdürlüğüden, 
Haftada mütekabil iki sefer olmak ve yazın kamyonla b 

şın hayvanla ve mütekabil bir seferde altı yüz kilo yük ~ 
mak yazın iki otomobi1 kısın yirmi dört hayvan bu1undurmaJi 
ve altı yolcu ile yirmişer kilo eşyalannm nakline miisaade 
edilmek ve ara merkezlere uğramak ·izere altı yüz Ura mu • 
hammen bedelli Van - Erciyaş - Bitlis postası 15.8.1934 ten 
itibaren münakasaya çıkanlmıstır.Jha1e günü olan 3.9.1934 
tarihine kadar taliplerin mapaUt münakasa komisyonuna 
müracaat etmeleri. (2155) 7-3535 

Ankara Musiki muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

Bue sen. mektebe ahnacaR yeni talebenin kayıt muame 
lesi ağustos 20 den 1 eylllle kadar devam edecek ve 22 ile 
22 eylUl arasında kabul imtihanları yapılacaktır. 

Mektebe girme şeraiti: İlk mektepten mezun olma~ ma 
c;ikiye istidadı bulunmak. yaşı 12 den küçük 14 ten büyüli 
olmamak ve tahsile mani bir hastalığı bulunmamaktır. 

Orta mektep talebesi ve mezunları musiki kabiliyetine 
ve bilgisine P"Öre imtihanla yukarı smıflara alınabilirler. 

(2056) 7 - 3445 

Ankara şehri v a 
üdürlü~ ·· nden ~ 

Mukaddem caddesinin şimaline tesadüf eden 884,887 nu
maralı İymar adalanmn müstakbel vaziyetleri katiyet kes
pettiğinden bu adaların içine tesadüf eden kadastronun 235. 
217, 210, 218, 242, 208, 220, 241, 237, 239, 24-0, 236. 238 adaları 
içinde emlaki bulunan zevatın müstakbel vaziyetlerine ait 
cap ve suyu hesaplarım almak üzere tapu senetleriyle bir--
1ikte İymar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2062j 

7-3423 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası riyasetinden: 

1 - 10. Eyl\ıl. 934 tar-ihine kadar açılacak olan ZagreP, 
beynelmilel sergisinin şubeleri aşagıda yazılıdır. Arzu bu • 
yuran tüccarlarımızın programı almak üzere Odaya miiJa... 
caatları lüzumu ilan olunur. 

1 - Elektrik ve radyo; 
2 - Ham maden ve Yugoslavya taşlan: 
3 - Sanayii madeniye; 
4 - Mensucat sanayii 
5 - Yugoslav halk sanatları; 
6 - Mevaddı gıdaiye; 
7 - Ziraat; 7-3520 

Bumovadaki kıtaat havva -
natı icin (298.000) kilo kuru 
1Jt kapalı zarfl~ miinakasava 
1<onmu'-tur. fhatesi 5-9-934 
--.a~amba p-Hnü saat 10 da va
oılacaktır. Sartnamesini gör· 
ınek üzere her f!Ün İstanbul 
Leva7.Jrn amirliği ve Ankara'· 
ia M. M. V. satın alma komis 
vonlarına ve münakasaya i~ti 
'"ak icin ne vakti muayvenin -
-le teklif ve teminatlarivle 
Bumovada askeri satın atma 
~omhwonuna müracaatları. 

(2064) 7~3421 

İ_ Işıklar caddesinde No: 7 
Her zevke ve ~er keseye; 

~ uygun ış 155 

İLAN 
ı lzınir müstahkem mevki tarafm· 
dan gösterilecek mıntakada (! 9 
Mn) liralık bedeli keşifli (18. 20) 
~ilometre tnlünde telefon hath inşa· 
11 kapalı zarf nsuliyle münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 3 evlill 1934 
'lazartesi giinü saat 11 de lzmir 
Miiı. Mv. sa. alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin fenni şart • 
namesini ıörmeli ve belli giio ve s&· 
atte münakasaya iştirak etmeleri 
için mezkôr komisyona teklif ve te· 
minat mektaıtlari1le miiracaat etme· 
teri. (1957)' 7-3287 

~is. 7-3527 ~ 
e lfn nıııııııuıııınıııııı ı mm ııım ll!H 1111 u 5 

Ace'e satılık 
mo'osiklet 

D. K. W. markalı, KIZILKUŞ 
isimH. 18. PS. kuvvetinde, radi
yatörlü, az kullanılmış, ~rka iç 
ve dış laatiklcri yeni, iki kişi 
binmek i~in arkada rahat bir se
leyi havi motosiklet peşin para 
(325) liraya satılıktır. Talielerin 
Ankara Posta kutusu No. 126 da 
Necati Beyle muhabereleri rica 
olunur. 
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ANKARA OÇONCO iCRA ME
MURLUCUNDAN: 

Vilayet Muhasebei Hususiye Mü · 
düriyetine 85 l 9 lira faiz ücreti ve
kalet masan1i muhakeme itasına 

borçla Ankara' da Yenİfehir' de is
met Pa,a caddesinde 7 No. lu hane
de ikamet eden Şefik Beyin namına 
tanzim ktlınan icra emri gösterilen 
adreste bolunamadriından tebliğat 
iyfa edilememiştir. Hukuku asal mu 
liakemeleri K. 141 inci maddesine 
tevfikan tebliğatm ilanen icrasrna 
karar verilmiı ve 30 gün mebil ve
tilmiıtir. 

Müddeti mezkôre ıarfmda mu
maileyh Sefik Beyin bir diyeceii nr 
•• 33-7853 No. )u dosyayı müra· 
caat etmesi ve l. l. K. 7 4 No. M. 
M. beyan nrmesi lüzuma illll ola· 
nar. 77~3509 

Tercüme ve lngilizce 
Huui Ders. 
Posta ICatasa 200. 

Muallim aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Bursadaki lisesinin orta mektep 

ve lise kısmında şu dersleri okutacak daimi muallimler aran 
maktadır: 

(Rivaziye) (Fen bilgisi, Tabiiye, Biyoloji), (Fizik, kim
ya), (Türkçe Edebiyat), (Yurt bilgisi, Içtimaiyat, Felsefe), 
~(bilhassa riyaziye ve fen bilgisi derslerinde ingilizce bilen
ler tercih edilecektir.) 

Lazımgelen vasıflan haiz muallimlere menşe, ltıdem ve 
ehliyetleriyle münasip ücret verilecektir. İsteklilerin vesi
kalariyle beraber Ankara'da Türk Maarif Cemiyeti umumi 
merkezine müracaatları. (1976) 7-3325 

JIAKIMIYETI MiLLiYE 24 ACUSTOS 1934 CUMA 

Aman • • • ne sıcak .. , 
Bununla beraber evinize geıdiğiniz zaman 
soğuk bir şey içmek imkanını bulamıyor
sunuz l Fakat komşularınız "Frigidaire '' 
sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla tehammüı ede
cek misiniz ? 

FRIG ID A IRE 
BOURLA BiRADERLER vı Ş• 

Gümrük Muhafaza Umum ku· 1 
mandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için Dizel Motörlerine 
mahsus "150,, ton motorin kapalı zarfla 4-9-1934 salı günU 
saat on dörtte eksiltmiye konulmuştur. • 

2 - Tasdikli şartnamesi her giin İstanbul glimrüli mu
hafaza Başmüdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol
dukları hakkındaki vesika ile muvakkat teminat olan "957,, 
liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle bir· 
likte teklif mektuplarını belli saatten evet komisyona ver-
m~leri. (4612) 7-3324 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara mıntaka sanat mektebi ihtiyacı için aşağıda ya 

zılı erzak ve eşya ayn ayn açık münakasaya konulacağID
dan taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte 
6 eylUl 934 perşembe günü saat üçte vilayet daimi encümr 
nine müracaatları. (2051) 

1 - Kok kömilrü 
2 - Odun ve mangal kömlirh 
3-Ekmek 
3- Sade yağ 
4 - Beyaz peynir, kaşar, peynir, silt, yoğurt, yumuna 
6 - Kuru erzak 
7 - Yemekhane takımları 
8 - Atölye elbisesi, postal çamaşır, havlu 

~ 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Miltehassısı 

Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
~ Biga Belediye Reisliğinden: 

9 - Koyun, kuzu eti, ciğer, böbrek yağı, işliembe. 0..-
10 - Zeytin yağı, sabun, zeytin 
11 - Yatak çarşafı, nevresim, yastık yüzU 

7-3409 Abidin Bey apartnnanında kabul eder. Telefon: 3506 

Zonğuldak Belediye 
Riyasetinden: 

Keşif bedeli yekunu {16522) lira (55) kuruş olan Zongul
aak Lelediye binası zemin ve birinci katlan inşaatı kapalı 
.tarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 
~edi buçuk pey akçeleriyle teklif mektuplanru ihale tarihi 
Dlan 12-9-934 çarşamba günü saat (15) ten evet Zonguldak 
belediye encümenine vermeleri ve iyzahat almak için İstan
bul, Ankara ve Zonguldak belediyeleri Fen dairelerine mü-
racaatları ilan olunur. (2168) 7-3531 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankara merkezinde yeni inşa edilen iki illi mektep 

için yaptırılması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı
tı 16 kalem eşya (9005) dokuz bin beş lira muhammen bedel 
llzerinden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

350 Dört sandalyalı dersane masası 
28 Muallim masası 
BO Sınıf dolabı 
2 Büyük orta masası 

60 Sandal ya 
3 Kütüphane dolabt 
3 Müze dolabt 
6 Kum masast 
4 Muallim odasına dolao 

400 Tabure 
100 Yemek masası 

4 Dosya dolabr 
2 Oda takımı 
2 Yazihane 
2 Orta masasr 
6 Sehpa 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Maarif 
tnüdürlğüne müracaatları ve ihale tarihi olan 13.9.1934 per
şembe günü saat 15 de kanuni tarifat dairesinde tanzim ede
tekleri teklif. mektuplarını vilayet daimi encümenine tevdi 
~tmeleri. (2153) 7-3534 

Bursa Defterdarlığından: 
Bursaya tabi Abulyont gölü ve müştemilatından bulunan 

<lere ve azmaklann haziran 1934 iptidasından bil'itibar mayıs 
~37 gayesine kadar üç senelik balık saydiye resminin 25 tem
muz 1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edi
len müzayedesi neticesinde talibi tarafından verilen bedel 
öun görülmekle mezkfir göl ve müştemilatının saydiye res
mi 1eyllıl1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat beş bu
çukt~ pazarlık suretiyle ihale edileceğinden talpi olanların 
ve milzayede şartlarım anlamak istiyenlerin Ankara - Def
terdarhğma müracat eylemeleri ilan olunur. (2252) 7- 3533 

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 
Gümrüğüne tesliminde mütebakisi tediye edilecektir. İnşa
at müddeti 3 aydan 4 buçuk aya çıkarılmıştır. İhale Eylfilün 
birinci cumartesi günü saat 15 te Bigada Belediye dairesin-
de yapılacaktır. ( 4810) 7-3425 

Edirne Vilayetinden: 
Edirne • İstanbul yolunun 13X445 inci kilometresinde 

vaki ( 10705) lira 95 kuruş bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 29-8-934 çar· 
şamba günü saat 16 da vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılacağından taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üze
re Edirne'de daimi encümene, Ankara ve İstanbul'da Nafıa 
Başmühendisliklerine müracaattan ve münaliasaya iştira1' 
edeceklerin % 7,5 depozitolariyle teklif mcktuplanmn mu· 
ayyen gün ve saate kadar vilayet dalmt encümenine gön-
dermeleri ilan olunur. (2025) 7-3376 

Çifteler Ayğır deposu 
Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 32195 lira 55 kuruş olan müessesemizin Er
tuğrul mevkinde yapılacak Ilğı ahın inşaatı 12-8-934 ten iti
baren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 1-9-934 cumartesi günü saat 15 te Es
kişehir Baytar dairesinde yapılacaktır. Taliplerin şeraiti an
lamak ve şartnameleri görmek üzere Ankara ve Eskişehir 
Baytar müdiirlükleriyle Çifteler Aygır Deposu müdürlüğü-
ne müracaatları ilan olunur. (2024) 7-3375 

Ankara J, Sa. Al. 
komisyonunda n: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ka· 
palı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf milnakasasr 
malzemelerin hizalarında gösterilen gUn ve saatlerde yapı· 
lacaktır. Talipler şeraiti anlamak Uzere istedikleri vakit mil· 
nakasaya iştirak için de gösterilen gUn ve saatte ilk teminat 
makbuziyle birlikte komisyonumuza gelmeleri. (2018) 

Metre İsmi Münakasa tarihi günü saat 
8778 Kaputluk kumaş 8 eyl(ll 934 cumartesi 10 

69417 kışlık elbiselik kumaş 8 eytQI 934 cumartesi ıs 

imtiyaz sahibi ve batmu· 
liarriri F ALlH RIFKI. 

7-3430 

Mobilya münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binaımm muhammeO 
oedeli 40.000 lira olan Mobilya, mefruşat ve teaiaatı kapall 
zarf usulU ile mUnakasaya konulmuştur. 

Münakasa 5 eylQt 1934 çarşamba günll saat 15 te NM 
Vekaleti Malzeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekllfierinl cari seneye mahsus Ticaret odall 
vesikasr va 3000 liralık teminat mektubu ile birlikte mllnW 
lCasa saatinden evet komisyon riyasetine vermeleri lycaO 
eder. 

Talipler bu husustaki ıartnameterl '( 40). Ura mUaSttin~ 
Veldlet Malzeme MUdilrlUğUnden satın alabilirler. (1945) 

3346 

Harita Umum Müdürlüğünden 
1 - Harita Umum Müdürlüğii Nivelman şubesi için (4) 

takım Nivo prezisiyon ~Jetinin münakuası 27 Ağustos g~ 
pazartesi günü saat {lO)dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve ınt 
nakasaya iştirak edeckelerin de vaktinde teminatlariyle Ce 
beci'de Harita Umum Müdürlüğü Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. {1805) 7-3249 

Tayyare Cemiyeti Umuın1 
merkezinden: 

15 ağustos 934 tarihinde aleni münakasa ile aatm atın# 
cağı ilan edilen 100 : 120 ton yerli kok kömürüniln görUleıl 
lüzum üzerine münakasası 25 ağustos 934 cumartesi güıılJ:' 
ne tehir edilmiştir. Taliplerin o gün saat on beıte pey alll' 
çelerini hamilen cemiyet merkezine gelmeleri ilan olunuıt. 

7-: 3441 

Ankara Ziraat müdürlüğündelll 
Ankara vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 adet • 

numaralı çift kollu pulluk 6 eylCtl 934 perşembe gUnil ... ! 
· 15 te açık münakasa ile mübayaa edilecektir. ŞartnaıneY' 

almak üzere taliplerin Ziraat müdürlüğüne müracaatlati 
ilan olunur. (2067) 7 - 3447 

P • t Umum neşriyatı idare 
ar S ten gelen bir Sanatkar eden Yazı işleri Müdürü NA BUGON iKi FiLiM 

Sinemasında Kulüp 
Terzi zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se

ıı~ler Paris'te yüksek terzilikte yetiştirtmekle sanatlanm 
hır daha yükseltmişlerdir. 

Bankalar caddesi Tel: 3141 

SUHl ESAT. HAYALET Z-ÇIPLAI 
Çanliırı caCldeıi civarmda l BU GECE 
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