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• 
lzmir budun/arası panayırı 28 Ağustos muharebelerinin 

· Başvekilimizın büyü!< bir nutku ile· açıldı mümeyyiz vasfı düşman ordusunda 
denilebilir görülen karışıklıktır, 

•••• Harabeler Ü!'4tünde ve 11nc11 k on iki Kenclik bir zaman içinde beynelmilel bir eser ortaya koy • 
ak vatandaşlar i~in zevkli bir hi disedir. Hadise Türk milletinin çalışkanlığını canlı olarak· göster • 
ıektedir. Biz bu panayıra hususi bir kıymet verdik •••.• 

İki gündenberi devam etmekte olan mu· Afyondan gelmekte olan bir otomobil ko
harebeler dU§man kıtalarını pek çok sara- lunu zaptetmiıtir. 
mıı olmakla beraber Döğer prla, Resul· Birinci sUvari fırkası iae Ayvalı tim• 
baba tepelen • Bakırcık - Toklu ıivriıi tinden garba çekilmekte ve dördüncü kol· 

Başvekil Paşa Hazretlerinin İzmir 
budunlarası panayırının açılma nutku: 

" - Biraz sonra İzmir beynelmi
lel panayırını açmakla bahtiyar ola
cağız. Harabeleler üstünde ve ancak 
12 senelik bir zaman içinde beynel
tnilel bir eser ortaya koymak vatan· 
daşlar icin zevkli bir hadisedir. Ha
dise, türk milletinin çalıtkanlığını 
canlı olarak gösterecektir. Biz bu 
Panayıra hususi bir kıymet verdik. 
Bu vesile ile sizinle burada birlet • 
rneyi ve günün iktısadi ve siyasi me
seleleri üzerinde görütmeyi arzu et· 
tirn. 

ve karıdaıtırılmasını lzmir' de çok 
eyi yapabiliriz. Beynelmilel İzmir 
panyaırı milletlerin alakasını ve te • 
yeccühünü celbetmek için bütün 
şartlara maliktir. Ege denizindeki 
hu~ıui mevkii ve kıymeti bütün Tür-

hattı üzerinde eıaalı bir mukavemet göı- ordumuz tarafından ııkıttırılmakta olan 
termesi ihtimal dahilinde sayılmııtı. Bu dü§man kuvvetlerine arkadan taarrur: et· 

tanzim etmelerini tavsiye ederim. ihtimal 27-28 gecesi bazı yeni tedbirlerin mit ve bu suretle dördüncü kolordu tara· 
Eylul ayı İzmir'in elveritli mevsimi- alınmasını istilzam ettirmiştir. Bu yeni fından dlitmanm teıbit edilmesine kuvvet· 
dir. Sıcaklar geçmit ve soğuklar bat tedbirler, ikinci ordunun sağ cenahı ile le müessir olmuıtur. 
lamı~tır: Zannederim ki eylul batın· tazyik ederek düşman kuvvetlerinin şima- Eskişehir cephesinde kırkbirinci fırka 
dan ıytıbaren iki üç haftalık müd • le çekilmesine mani olması, birinci ordu- ile Porsuk müfrezemiz ve Kocaelinde bu· 
det panayıra tahsis olunabilir. 8u nun da sol cenahını ileri sürerek garp yo- lunan kuvvetlerimiz taarruzlarına devam 

lunu kapaması ve süvari kolordusunun etmiş: Menderes civarında ise dilıman, 

dUşman gerilerinde şiddetle müessir olma- zayıf kuvvetlerimiz tarafından tutulmakta 
sı ile ifade edilebilir. olan mevzilerimize manasız bir ıUrll hU. 

Bu emirlerin tatbikatı şöyle olmuştur: cumlar yapmıştır. 
İkinci ordunun mürettep siivari fırka- 28 ağustos günü cereyan eden muha· 

sı sabah erkenden Bahşiş'ten Döğer Uzeri- rcbeler, düşmanın maneviyatını harap et• 
ne yürüyerek Döğeri zaptetmiş ve akşaıp r.ıiş ve Oğlanmezarı - Bakırcık. Toklu ıiv• 
Sarybeyli'yi almıştır. risi hattı üzerinde tutunarak garba ricati• 

Gene ikinci ordu, 61 inci fırka ve al- ni temin için yaptığı muannidane teıeb.o 
tıncı kolordusu ile İhsaniye Gazlı göl ha- büsler her seferinde akamete uğramııtur. 
mamı hattını tutmuştur. Bununla beraber, düşman ordusunun sol 

Üçüncü kolordu ise elinde bulunan kuv cenahını teşkil etmiş olan birinci fırka ile 
vetlerle Eskişehir' den Kütahya üzerine çe- bunu takviye eyliyen yedinci fırkaaı bic • 
kilecek düşman kuvvetlerinin gerilerine çok malzemelerini bıraktnıt olduklan hal· 

• dilşmek emrini aldı ve Döğer • Altıntaş. de bir kısım kuvvetlerini garba Dumlupı• 
Kiltahya istikametinde yola çıktı. nar'a kaydırabilmiJlerdir. Süvari kolordu"' 

lktısadi politikamız çift istika -
rnet takibediyor. Bir taraftan sana • 
Yi programını tahakkuk ettirmeye 
çalıfıyoruz, diğer taraftan ziraat 
tnahsullerinin kıymetlendirilmesi ve 
hunu temin edecek tedbirler ve teş· 
killer arkasındayız. Bu iki istikame
ti biribirine bağlı görüyo~ Fay
dalar, her ikisinin verimine tabi ola
caktır. f/zmlr '6ritlan1arası pa nayırrnrn gece manzarası .• 

İzmir panayırı gerek ziraat mah
•ulatını ve gerek sanayi mamulibnı 
tanıtmak için yerinde bir tetebbüs • 
liir. Memleketin büyük bir parçası -
llın, her nevi ziraat mmtakalanmız· 
la olan münasebeti itibariyle de aa
~ yiimizle yakm bir irtibatı vardır. 
Görüyoruz ki bir senelik ziraat ve 
le.nayideki çalıtmamızm serilmesini 

kiye'nin İzmir'e ve mmtakasına olan müddet esnasında geleceklerin se -
genit bağlılığı beynelmilel panayırı yahatleri ve barınma!arı için husu· 
faydalı ve meraklı kılacaktır. Son_ si tedbirler almak lazımdır. Bu yoi
ra kültür ve turizm noktai nazarın • da mütetebbislerin hükômete yapa· 
dan İzmir kendini ziyarete gelenleri caklan teklifleri eyi kartılıyacağız. 

Ve kolaylattırmağa çalıtacağız. Pa
aynca zevklendirip alikalandırabi- nayıra ittirak edecekleri vatkiyle ter 
lir. Bu panayırın mütetebbislerine tipten haberdar etmek ve alikadar
böyle genit bir bakımdan itlerini lara ki.fi zaman bırakmak daima 

--------~ ......... --------- mühim meseledir. Bu panayıra dost 

1'•• k• ı• 8 k milletlerden ittirak edenlere çok 
Ur tye f aD aSmlD mütetekkiriz. Bir kısmının vaktiyle 

h haberdar olamamaktan ve vakit dar 
on faaliyet yı ne semere verdi ? lığından ittirak edemediklerini de 

biliriz. Panayırda toplanacak millet 
· ~ ler her çef it mahsullerimizi yakın· it s . 

ermayenın 

[::;. 

··~ 

:.lığına baka -
'"ak ceıareıiniz 

1l"ılmaıın. Böy 
e nı ÜeHeıeler 

İtin kuvvetli 
3ernıaye; zeka, 
ikkaı, if /ettir, 

• dan yerinde görecekler ve kendi 
mahsullerini bize kolaylıkla tanıt -
mıı olacaklardır. lzmir panayırı bu 
suretle kartıhklı tanışma ve anlat -
ma İçin dost milletlere ayrıca imkan 
verecek, hizmet etmit olacaktır. 

2& ağusto!f muharebelerinde iki tara frn vaziyetini ı6sterir lcrokl. 

lcnik ve me -
dik çalı~maıı 

a' bilmel.tir • 
lt kanaatle i ıe 

ta,.ılınız, bche • 
ltıehal muvaf -
f Qk olursunuz. 

Gazi,, 
fsmet Paşa Hazretleri iş Blankası lda re Meclisi Riesl 

Mahmut ve Umum Müdürü Celal Beylerle 

ll\ lş ~ankasmın onuncu yıldönUmü tan sevgili ~~ıkanmuz~ en de~ ıaygıla?JW 
il erasımindc Siirt mebusu Mahmut zı sanmak ıçuı ba veııleden ııtifade ediyo-

eyin nutku: ruz. Gösterdiği yüksek emniyet ve inan sa· 
ef ...... Sanılar deier, Hanmefendiler, Bey- yesinde müesseseye feyizli muvaffakıyetler 

"•iler, haıırlıyan tiirk milletine minnetlerimizi ıik 
~Tiirkiye lı Bankası baıün on Y•fllll J,i. rulanmw arzetmek iıtiyoru. Barada ha· 
L... - B. milli miie11esenia memleket Hu· nrlariyle hepimizi ıerefleadiren Biyik 
~ llill~ ~dm inkipfı heaahma pek Millet ~ediai Reisi. Kiıım P~.~ Hazretl!ri· 
~ temız venmli fay dalı hareket ve te- ne, Vekil Beyefendılere ve bütan davetlıle· 
't, . ılerle dola olan bu on yılm bayramı- re bilhassa tefekkür ederiz. 
~di bep beraber kutlulayoruz. Şu günlerd~ bankanm ~n ~n~lik çılıt· 

te~LL~!k yurdunda baprılmıı her büyük ma bayatmdaki .muva!fakiyetlı ıt ve le -
tte .,..., ortaya konmuı her türlü büyük ,ebbüıler mubtehf vesılelerle sayılıp dökü
ht! karsısında azmin, ümidin, muvaff akı- türken, bu milli müessesenin baımda bala
~'Bi ~~ili ku~retin bitmez bir k~ynağı o- nanlar, kendilerine hu.~u~i bir ıe~e~ v~ me.!· 
il. tük Gazi yi candan bir ıevgı ve ıa111 haret payı ayırmak, ovunmek gıbı bır du
!-.. 'nıak olmaz. Kıldı ki Bankayı ku- şiinceden uzaktırlar. Hakikatte takdire de· 
~!~ ~- bu ismi veren Gazi'nin bizzat ğer, biitün eserlerin, bütün muvaffakıyetle· 
~ lli.d~~: Ba sebeple; kurtardığı aziz yar- rin terefi, amamandur, türk milletİllİDdir, 
~iı İtin bu milli müesseseyi yaratan, yüce Baıbnmdtr. 

alika ve takdirleriyle ona yara- (S., .. S. iıu:i uı,.Fad•) 

Söz: milletler mUnasebatrna intikal 
edince size oöyliyebilirim ki, bizim kom • 
şularımızla olan münasebetlerimiz ve bey· 

(Sona 2. inci sayıfatla) 

Afyonun kurtuluşu 
ve Afyon - Antalya 
'hattının temel 
atma merasimi 

Birinci ordu cephesinde, ikinci kolor
du Araplı çiftliği istikametinde ilerliyerek 
rastladığı on ikinci düşman fırkası ile bar
ba tutuşmuş ve bu fırkayı şimale eürmil§· 
tU. 

Birinci ordunun yirmi üçüncü ve Uçün
cU fırkaları Köprülü ve Balmahmut'ta 
garp istikametinde çekilmekte olan dü§· 
man kıtalarınt yakalamış ve bunları boz
guna uğratarak §imale atmıştır. UçüncU 
ve yirmi üçüncü fırkalar sabah vakti bu 
işi gördükten sonra öğleden evci Dumlu· 
pmar yolunu tıkamak Uz:ere garba dön· 
mUtlerdir. Bu iki fırkamız Düzağaç ıima-
linden Bakırcık ıurtlarmdald dUtman kuv

Dört v~ayetin ~·~.k mümessilleri vetlerine taarruz etmiı ve Akçaıehir • 
huzunyle ve buyuk merasimle Dumlupınar yolu Uzerinden garba çekil-

yapddı. mekte olan kuvvetlere de yandan taarruz 
Afyon, 27 (A.A.) - Afyon lial· ederek bunlan da ıimale pUskUrtmUttUr. 

kı bugün kurtulutlarmm on ikinci Dördüncü kolordu, birinci ve ikinci kol· 
yıldönümünü büyük bir heyecan ordular arasından ve timal garbi iıtikame· 
içinde kutluladılar. Afyonluların bu tinde ilerlemiı, on birincl fırkaaiyle O[!an 
sene diğer senelerden daha coıkun mezarına, beıinci fırkasiyle de Kumarlı 
bir heyecanla kutluladıkları bu kur- çiftliği istikametine taarruz ederek garba 
tulu§ bayramına Antalya, Burdur çekilmekte olan dütman kuvvetlerinin bir 
ve lsparta'dan b14larında mebusla_ krsmmı Betkimse timaline atmıştır. 
rı olduğu halde buraya gelen heyet 27 /28 gecesi süvari kolordusu Akçaşe
ler de iıtirak etmektedirler. Çünkü bir garbından iki, bir, on birinci fırkata· 
bugün bu güzel yıl dönümü günü Af. rmı demiryolunun ötesine geçirmiştir. 
yon'dan bathyarak Antalya'ya vara Bu iki fırka Ekret istikametinde ilerle
cak olan demiryolunun vazı esası miı ve ikinci ıilvarl fırkası sabah erken
meraaimi de yapılacaktı. Tam bir u den ikinci yunan kolordusu ile dokuzuncu 
tiklal ve yeni hamlelere Büyük Şefi· fırkaaı karargahlannm geceledikleri Ekret 

(Son J. üti sa7ffM•J k8yOnU basmııtır. Ondan cenuba dönerek 

muzun gösterdiği har~ket sürat!, ceTVall
yet ve kahramanlıklar kurtuluı barbr tarl· 
himize şerefli sayfalar eklemiıtir. Harp 
ve harbın neticesi üzerinde kuvvetle m~ 
sir olmuı bulunan süvari kolordumuzu, 
kumandanı Fabrettin Paıadan son neferi• 
ne kadar sevgi ve saygı ite anıyoruz. 

Süvarilerimiz, cephe gerisinde hareket 
ederek geri çekilmekte olan dUıman kuVlt 
vetlerinin önüne ve yanlarına hlg beW ... 

(Sona 5 inci """"'•) 

Balkan 
olimpiyatlannda 
kötü netice aldık 

Müsabakalann ilk 
neticeleri 

Zajrep, 26 (A.A.) - Balkaa 
olimpiyadına ittirak eden atletler • 
den mürekkep alay, halkm c()flmQ 
alkıtları arasında tehrin büyük cad 
delerini dolattı~n sonra milll ti • 
yatro önünde toplanmıttır. Terbiyet 
bedeniye nazın M. Ancelinoviç spor 
culara hitaben bir nutuk söylemiftir. 
Nazır balkan aporculanm hararet
le aelimladlktan aonra kendiı.n.. 

(,.,.,, s İrlcİ ·-) 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 28 AGUSTOS 1934 SALI 

~;:.~v~~~·i~~~!z:::tı!udunlarası 1 DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 
(lafı 1 inci ıoyla*) ve bü~~ f~hldanm:.un baldı bir mu LEHISTAN'DA 

nelmilel nziyetimiz eyi geçinme, sulh ve bbelesıdır. Feyıa ve eenet kaynaiı bu 
beraber çalışma arzularına müstenittir. Bu mea11t yurdu demiryoU.r ıebekesiyle aa • 
topla:ımadan istifade ederek size son gün ran ve mebzul iptidai maddelerinden en 
lerin gazetelerde gördüğümüz beıti b~h iyi ntifade ~arelaiııi balan müıbet ilim
hadise!i ahkkında malumat vermek iste - lere ve tekniğe dayanarak bat döndürücü 
rim.Bu hadise, Bulgarist.an'dalıi türklerin bir faaliyetle aaaayilefme büyü P.l11lip 
fena muamele yüzünden hicrete mecbur programını bütün kudretiyle tatbik eden 
oldukları şeklinde matbuatıruızın neşri - memleketi her pn yeni yeni hamlelerle 
yat.ıdır. Ekailiyet meseleleri gibi millet - ileri ıötürea, C. H. F. hiilrUmetiain icla -
Jerin hassas oldukları mi11i m~zularda reüade miUet iatildalinin askeri ku~et 

1 ALMANY A'DA. 4MER1KA 'DA. 

Leh gazeteıerı; 
Fransa aleyhine 

Koblens'ta Sar için Milli kalkınma 
yapılan tezahüratta müessesesinin 

doğru bir Alman · Fürer M. Hitler bir muvaffakiyeti 
Lehistan muahede · nutuk söyledi 
si bir cinayettir, Koblens, 27 (A.A.) - Alman cephesi 

nin büyük Sar tezahüratı dün öğleden 

Vaşington, 27 (A.A.) - Rei&icilmhuq 
milU kalkınma müessesesinin mlinaka~ 
kabul etmez bir muvaffakiyet olduğuna 
dair bir rapor verilmiştir. Raporda kalkın 
ma müessescısil:ı.in şiın(üye kadaı-4.800.;()()(J 

işsize iş temin ettiği kaydediliyor. Nafra 
işlerine 3 milyar 700 milyon sarfedibniş• 
tir. Sanayie verilen ücret yekfuıu 1933 ha. 
ziranında 96 milyon iken 1934 haziranın• 
da 132 milyo:u blliğ' olmuft'\.Jr. 1933 hazl• 
ranında 37.860.000 amele istihdam edilir• 
ken 1934 haziranında 40.180.000 amele is .. 
tihdam edilmekte idi. Bu ara.da çocukla
rın çalıştırılması yasak edilmiştir. Ticari 
ifllslar a.ralmrştır. Bu rapor, vaziyetinde 
ki ıaliha dair reisicümhnru tenvir için 
verilecek raporların ilkidir. HükCtmetin 
>d~lan bittabi bunu bir intihııp ma • 
nevrası addetmektedirler. 

matbuatımızrn vazife ifa etmelerine itira
umız yoktur. Anca~ elk§rr umumiyenin 
P,o bdar lıasftsi,etle al§lı:adar olduğu 

meselelerde hakiykatı tam öğrenmeğe ça
lışmak esaslı bir vazifedir sanırım. Bizim 
beynelmilel mutat olan usullerle Sof ya' -
dan edindiğimiz maliımata göre hakiyka -
ten mevzii hadise vardır. Fakat hadise 
mübalağaya uğramıştır. Bulgar hükume
tinin fena muamele ve hadiselere maH1l 
vermemek için dostane ve kati temayül · 
/erinden haberdarız. Zannediyorum Jr.i bü 
tün bu tafsilat son günlerde inti§ar ettiği 
gibi arzu edilmiyen bir vaziyetin mevcut 
olmadığını kabul etmeğe müsaittir.,. 

Bundan sonra İsmet Paşa Hazretleri 
umumi beyanata girerek demiştir ki: 

" - Sulh politikası üzerinde her mem 
le kette gösterilen iki zıt manzarayı tek -
rar söylemeliyim. Herkes !.lulh arzu edi -
yor ve herkes sulhun bozulacağından kor 
kuyor. Anlaşılıyor ki, samimt olarak sul
hu muhafaza etmek istiyeceklerin gerek 
k·~ .. . "ri ve gerek başkaları için kuvvetli 
olmaları esaslı şart oluyor. 

Türkiye sulh taraftarlığını kuvvetli 
bir varlıkla teyit etmek ve kıymetlendir -
mek yolundadır. Milletler arasındaki mü -
nakaşaların nihayet umumi bir takım an
laşmalara müncer olacağmı ümit ederim. 
O vakta kadar srrf tedafüi olan mrntaka
vi anlaşmaların faydası a~ikardır. Balkan 
misakı bize bu hususta eyi bir misal oldu
Hüsnü niyetle bir çok müşkülat iktiham 
edildi. Balkan devletlerinin hudut emni -
yelleri yani cebren arazi alrp vermek da
valarına mahal verilmiyeceği beynelmilel 
teahhüde raptolunmuştur. Alakadar oev
letlerin uzun emekle vücude getirdikleri 
bu eserin ciddi ve fil i bir teminat kıyme
tini h aiz olacağında tereddüde mahal yok
tur. Umuyoruz ki, Balkan milletleri biri
birini anlamak ve yakınlaşmak için bun
dan sonra dah~ geni ufuklara malik ola -
caklardır. Milletler tanıştıkça biribirleri
ne sevgileri artabilir; münasebetleri bu 
istıkametten takibetmeliyiz. İzmir pana -
yırı bu noktadan da çok faydalı bir eser 
olsun. Bu panayır için her sC'l'le büyük 
faaliyet gösteren Vali Paşa Hazretlerine, 
kıymetli Belediye Reisi Behçet Salih Be· 
ye teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Ti 
caret ve Sanayi Odalarmcn. milli bankala 
rm gerek sanayide ve gerek ziraatte hu -
ıus\ kurum ve müteşebbislerin gösterdik
leri himmet takdirlere !ayıktır.,, 

Behc:ct Salih Beyin nutku 
'' - Yüksek "81kanbğımz altında açıl· 

ma fenliğini yaptığımız beynelmilel dör -
di:ncü lzmir panayırını büyük §ef ,aziz ha· 
laıkar, ulu rehber Gazi Hazretlerinin iz· 
mir iktisat kongreıinde bütün türk mille
tine bilhaaaa izmirlilere verdiği büyük 
dersten, iktıaadi direktiflerden doğmuı bir 
eaer, kuruluıunu Lozan'm t\irk inkılabı
nın, türk lzmirin cümhuriyet idaresi aa • 
yeainde bqlıyan yükselişinin, tabii iycap 
lanndan biri olarak kabul ediyoruz, de
dikten aonra: İzmir büyük halaakirı en 
büyük tehaaaürle bugünlerde beklem.iı ve 
ona bu mev&İmde kavuımuıtu. ismet Pa
ıa türk izmir'de doğan ntemleketin aziz 
~ocuğu ve ,asil evladı, millet.in ıstırabım 
~uyan, tadan değerli devlet adamı. Milli 

mücadeledeki mühim hizmetlerinle aana 
candan bağlanan ve aeven lzmir sarp 
cephesi kumandanı olarak bugünlerde ae
ni de kucaklamak zevkini duymuştu. Şeb 
rimizin bu bayram günlerinde gene .içi
mizde ve başımızda bulunmak IUtfunu 
lzmir'deo esirgemediğiniz için ıükranla -
rrmızı sunarım. 

Türk milletinin ıabrabını adım adım 

mektep, luıla, talim meydanları ve aper
lerde takip eden 1ıarp cpheainde, Lozan'· 
da türk inkıl&bmın her aafbaamda müte • 
madiyen artan bir faaliyet ve kudretle ça 
hımış, muvaffak olmuı, türli: milletinin 
ulu tefi tarafmdan ve milletçe pek çok 
aevilmit lamet Pqa gibi bir Bapeliile 
malik olmakla türk milleti hakikaten miı 
tema bir talie mazhardır. 

A2iz Pqa, bu atqli n aamimi millet 
sevgiıi, millet ve yurt yohandaki devamlı 

diyor ar 
Varşova, 27 (A.A) - Lehistan 

ile Fransa arasındaki münasebattan 
bahseden matbuat, iki memleket a
rasında nifak çıkarmak için yapıla -
cak herhangi bir teşebbüsün akame 
te mahkum olduğunu ve Fransa -
Lehistan ittifakının iki milletin 
menfaat ve his birliğine istinat eyle 
diğini yazmaktadır. Sağ cenah mu
halefet gazetesi olan Gazeta Var -
savska diyor ki: 

'' Fransa aleyhine müteveccih 
bir alman - lehistan muahedesi si -
yasi bir cinayettir ve böyle bir mua 
hedeyi ancak ya vatan haini yahut 
eildınnış bir hükumet aktedebilir.,. 

t<'h tayyareleri Rerlin·c gidecek. 
Varşova, 27 (A.A) - Askeri tay 

yare teşkilatı reisi ceneral Rayski' -
nin kumandasında leh avcı tayyare 
!erinden mürekkep bir filo eylfil ayı 
nm başlarında Belgrad'a gidecek ve 
orada üç gün kalacaktır. 

snnra yapı1mış{rr. 
Hükümetin Sar meseleleri komiseri, 

r kal1iyctlerin, Sar'ın Almanyaya avdetine 
Fıc.nsaya iltihak etmek için değı1, sitatü -
Jr,..nun muhafazası için muhalefet ettikle· 
rini söylemiştir. 

I:ıundan sonra hoparlör M . Hitlerin 
m.ı· kı başlıyacağmı bildirmiştir. M. Hit -
~er nt tka ba~lamak için arkası gelmiyen 
a1kış1arın bitmesini bcklemc~e mecbur ol
muştur. 

Führer, Hindnburg'un ölümü münase
betiyle alman milletinin matemine iştirak 
c u:ğ . için cepheye eşekkür ettiktn sonra 
t>üHımetin siyast prograrmnı hulasa et

r:ıiştir: 

Harici noktai nazardan milletin hürri
y<'tini müdafaa, hı· !mkunun müsavatını 

idame ve temin etmrk. 
Dahili mesaile gelince, M. Bitler de

miştir ki: 
"- Milletimizin mevcudiyeti için, 

köylü, amele ve orta sınıf için mücadele 
ediyoruz. lşsizlik afetine karp mücadele 
ediyoruz. Milletimizin birliği için mücade 
lr ve, müşkülata rağmen, çok büyük mu

R usya' daki askeri heyeti - vanakiyctıer müşahede ve tesbit ediyoruz. 

F h P M. Hitler, nazıliğin putperestliği ihya -

Moskova, 27 (A.A) - Tii.rk as -

m z rejsi a rettin ş. nın ya çalıştığı hakkındaki tenkitleri protes-

beyana h to ederek, alman devletinin kiliseye karş= 
tedbirler almadığını teyit eylemiştir. 

keri heyeti reisi Fahrettin Paşa aşa 
türk ticaret ve snnnyiinin inkılap progra. ~ıdaki beyanatta bulunmuştur: 
mmda muayyen olan yüksek hedefin gö - "- Büyük Sovyet Rusya'ya ilk 
türmeğe hizmet edecektir, demiş ve pana defa geliyorum. Odesa'da hakkı -
yırın muvaffak olması için çahşmış ohm- mızda gösterilen istisnai kabul, iki 

mill et arasmdaki münasebatta da

v.. canlılığa dayandığını tamamn öğren

mit ve kabul etmiı bulunuyor. HükUmet 
ve milletin yekvücut alakasiyle milli il.tı

ıacfiyatın pek kısa bir zamanda aldığı hız 
gösterdiği terakki hamleleri sözleri ka· 
maştıracak kadar parlaktır. Milli iktııat 
davamızda lzmir tabiatın kendiaiDe baht 
ettiği buıusi ve istiınai vaziyetle -wazife. 
sinin ne kadar ağır ve mühim olduğunu 
tamamiy)e müdriktir. İzmir cümhuriyet 
idareıinin müıfik ve bilgili elinde türk 
yurdunun daha çabuk yükselmesine onun 
aziz halkınm refah ve ıaadetine Mustafa 
Kemal çocuklarına layık azimle çok çah§
mağa ahdetmiştir. l:ı:mirliler bunu vata -
ni ve milli mukaddes bir borç bilmekte
dirler. Bu itibarla Akdeni:zin bu mühim 
sahillerinde Ege'nin en eski ve en metlıur 
pazarında kurulan beynelmilel bu pana -
Vll parlak bir istikbale mazhar, UD •<t(J.z 

ve ucuz lüık malJarını lanılmnk i-;in içe 
ve dı§a çok müfit olacak l.iı- mcvcuw;et 
tedir. Türk yurdunda cümhuriyetin mah
sulü göğsümüzü gururla kabartacak fab
rikalarımı:un masnuatı vardır. Bunlar iç 
ve dış pazarlarda en iyi emsaliyle boy öl
çecek kadar güzel ve metindir. Bunlan 
memleketimize olduğu kadar dünyaya ta· 
nıtmak milli iktısat davamızı hakkiyle 
taknye edecektir. Beynelmilel l:ı:mir pa -
nayın milli mabıu)atrn yayılmaıma, ta
nınmasına yeni müşteriler bulunmasına 

sonayi hayatımızın muhtelif ıubeJeri ara
~·ndaki farklannm artmasına saik olacak, Führer, "hayır,. reyi veren yüzde ona 

işaret ederek, naziliğin, alman milletinin 
ekseriyetini kazandığı gibi, bu ekalliyeti 
d• kazanmasını bileceğini söylemiştir. 

M. Hitler Rejimin 18 aydanberi elde 
ettiği muvaffakiyetleri saymış ve ezcüm -
le işsizliğin azalmasından bahsetmiş ve 
d~miştir ki: 

lara ve panayıra i ştir~k edenlere teşekkür 
ettikten sonra sözüne devamla: 

"- Komşumuz, bü~ ük dostumuz Sov 

yet Rusyan·n çok samimi ve candan bir 
alaka ile beynelmilel panayİrnnıza zenıin 

ir pavyonla §eref verdiğini tebarüz ettir 
meliyim. İzmir §ehri beynelmilel dördün-

CÜ panayırını cümhuriyet rejiminin bizden 
istediği tam ve kamil bir C$er halinde mu
ıite ve dünyaya takdim etmek isterdi. 

Maddi imkinlann bu arzularımızı pek ya
landa mevkii tatbika koymak imkanını 

ima çoğalan kuvveti bir kere daha 
g öste rmektedir. Eski carlık ve im
paratorluk Rusya'sında buna ben -
zer hiç bir şey mevcut olamazdı. Bu 
münasebetle, Türkiye'de M. Voro · 
şilof1a olan çok mesut mülakatımı
zı hatırlıyorum. Kendisine. büyük 
Türk ordusu namına, dostane s~ -
tamlanmı ve tebriklerimi yollarım. 

"- Elde ettiğim.iz en mesut netice, 
Sar reyi amırun tesbitidir. Almanya sizleri 
v~tanın mütemmimi olarak telakki ediyor. 
Mücadelenize iştirak ettik. Sizler, bazı ha 
inler müstesna olmak üzere, vatana avdet 
azmine sadık kaldınız. Hattı hareketiniz 
60 milyon alman için nümune oldu. 

M. Hitler bundan sonra Sar'ın Alman 
Arkadaşlarım, dost memleketin 

inkılapçı halkını, iktısadiyatıdaki ya 
ratıcı kuruluşu ve kudretli KT7.ıl or- ya'ya avdetinden sonra alman devletine 
duyu daha iyi tanımak imkanına im düşecek vazifelerden bahsetmiştir. 

bize vereceğine kaniiz. Ege'nin iktisadi s· · b k d f k ı k1 t 
kanına malik olmakla bahtiyardrr.,, ıyası a ım an, ır a an uza aş ır-

liyakat ve mazhariyetleri bunun en kuT - mak, iktıscdi balwndan, buhrana çare bul 
vdi delilidir. Beynelmilel dördüncü pana· Moskova, 27 (A.A) - Fahrcttin mak.,, nı3. ı. 35 te yüzde 99 kişinin Al. 

ff k l Paşa'nm riyasetindeki Türk askeri yırnnızın muva a iyet e kurulmasında ve , l manya için rey vermesini istiyor. Bu nis-
bu iıin belediyemiz tarafından ba§anlrna- heyeti bugün Moskova ya varmış ar bet on sene sonra yüzde yüz olmalıdır. 
sında yüksek ihtısaılan ve eyi görü,.lerile dır. Sar F il Al arasında ihtilaflı 

-s İstasyon bu münasebetle türk. ve , ransa e manya 
amil olan bz.şta Vali Kazım Pa"a Hazret- b" 1 ld ·· l kalmaktadır 'llae " sovyet bayraklariyle süslenmişti:. u mese e o u ve oy e · -. -
feri oldugw u halde panayır komitesinin lay k 1 · hallinde "'"Dra •1-= emleket ara Moskova askeri garnizonu uman - se enın n ""' ı-.. m 
metli azalarını ve bütün alakadar arkadaş- danı M. Kark, müdafaa komiserliği sında sulh büküm süreceğini ümit ediyo-

Amerika b:ılıriye nezareti yirmi 
~emi yeri ne yirmi dört gemi 

inşa~nı i tiyecek. 

Vaşington. 27 (A.A.) - Bahriye nen 
reti, 1935 programmdz.ki 20 gemi yerine 
24 geminin inşasını kongreden iatiyecek .. 
tir. Yeni programda bir tayyare gemlsf1 

2 kruvazör. 3 destroye, 6 tahtelbahir yar

dır. Donarunaya 5.500 yeni mlirettebat l\lıı
nacalrtu. 

Şanghay miiclafii Nevyork'ta 

Nevyork, 27 (A.A.) - Şanghay müdaıo 

fii Ceneral Çang - Fay - Vey, bur.aya mıı 
vasalatında 3.000 çinli tarafından alkıtlaıı 
mıştır. Ceneral, Çin'in her %amankinden, 
daha eyi bir halde ve Çin birliğinin ilerı. 
mekte olduğunu söylemiştir. 

FRANSA'DA. -----
Deyli telgraf 
İrlanda vaziyeti 
hakkında ne diyor? 

Paris, 27 (A.A.) - Deyli Telgraf'.rd 
muhabiri, frJanda'da va%iyetin yakın biı 
zamanda ciddi karışıklıklara sebep ola• 
cak §ekil de inkişaf ettiğini bildirmekte• 
dir. Filhakik~, seaelerdenbeı-i çok kunet 
li olan lrlanda cUmhuriyet ordusu, birden 
bire bu kuvvetli vaziyetini kaybetmi§ bU'" 
lunmalctadır. Bu tcşldlitı idare ede.olefı 

aralarına siyasi faaliyette bulunan bütild 
cümhuriyetçi iıçileri alan yeni bir tqkf • 
lit yapmaktadırlar. iBrkaç aya kadar bd 
ymi tqkilit muazzam bir nümayiş ya~ 
mağa hazırlanmaırtadrr. Teşkilat bugün~ 
müıküllcrden dolayı memlekette çıkac~ 
her buhrandan istifade niyetindedir. 

Tcşkilit reisleri, aralarına komUnfst 
leri almakla beraber komünist olmadıkl .. 
rmı söylemektedirler 

Tqkilatm ınllsadI. iktıdar mevkiitıl 
ele almak, bankalara vazıyet etmek 2e~ 
ğin çiftçilerin aruisini taksim etmek "' 
her hangi bir kimseye arazi vergisi vet' 
memektir. 

lamm hürmetle anmağı bir nzife bilirim. erkanından M. Stem.. müdafaa ko _ ı uz. Bu iki memleketi ayrran yegine arui 
Beynelmilel pnnayınn her sene daha mü- miserliği harici temaslar dairesi re_ meselesidir. Halledildiği vakit, eski muha 
teki.mil bir ıekil alacağına ve ihtiyaçlara isi M. Hekker, Moskova mmtakası simlerimiz belki şunu anlıyabileceklerdir: 
dab:: geniş cevap verecğine iymanmuz ·cra komitesi reis ve.kili M. Ussof, lıalletmekliğiıniz lazım gelen işler o kadar 
"ardır. Geçen üç panayum biribirinden Başta maslahatgüzar Fevzi Bey ol- çoktur ki, mücadele yerine teşriki mesai 
farklı ve üstün olu~u bahusus Baıvekil mak üzere Türle Büyük Elçiliği er _ etmemiz lazımdır. Hadisler, tahrikit ve 
Paşa Hazretlerinin bu ihtiyacı çek yakın- kan ve memurini, hariciy e ve müda kin bu neticenin istihsaline mani olsalar 
dan. görmeleri, yüksek bir alaka ile mun· faa komiserlikleri erkanı ve matbu- dahi, sulhun nihayet muzaffer olacağını 
barette bulunmalan hmir beynelmilel pa at mümessilleri, Türk askeri heyeti ümit ediyoruz. Tezahürata iştirak etmek 
nayırı için ba~lı batına bir muvaffakıyet ni İstasyonda karşılamışlardır. üzere yüz bin kişi gelmiştir. Büyük şerit 1 GILTERE'DE. 
müjdeıidir. Türk sanayiini ve mahsulatı - M. Stern, ceneral V oroşilof namı bayraklar üzerinde "Sar ebediyen alman-

nı ıinesinde toplryacak bu beynelmilel pa na, Fahrettin Paşaya Safa geldiniz <lır.,, yazıları varılır. • Maden ı·şçı·Jer·ı 
zarı muvaffak Başvekilimizin, muvaffak demiş ve M. Kork da türk heyetini 

olmuf ikbsa.t davasında lzmirin bir hiz- Moskova garnizonu namına selamla M Şahtın bır nutku 
met vazifesi olarak koruyacağız. Ve yük- mıştır. İstasyonda bir ihtiram kıtası • beynelmilel fede -
aelteceğiz. Yataam türk milleti yaşasın s elam resmini iyfa etmi~ ve askeri Laypzig, 27 (A.A) - Rayşbank 
ulu Gazi, yaşasın ismet Paşa.,,' muzika türk milli marşr ıle enter- müdür~. ve iktısat nazır vekil~. M. raSyODU toplandı 

Behçet 5 l"h 8 • tk -· ki nasyonal marsını çalmıştır. Şaht numıme panayınnm kuşadı I 
a ı eyın nu unu mutea p · · d L d 27 (A A) M d "oL 

Baıvekil ismet Pa~a Hazretleri nutukla_ münasebetiyle bir nutuk ıyrat e e - on ra, . - a en ı~., 

1 k k b• • rek dcmistir ki: leri beynelmilel federasyonu buguıı rını irat buyunnuılardır. Pa"a H .. -etlen· ra a JOaSJ · f 
"' -- " - Ecnebi mevadclı iptidaiye Londra'da tn?\lanmıd-n-. Fransa, S" nutkunu irat buyurduktan aonra panayır ~I::' :l ..... 

ı•StJ•fa eftı• eksikliğine karşı koymak için itha- viçre, Macaristan, ÇekoslovakY'• kapısının önüne gelmitler ve orada bağlı 
bulunan kordeleyi kesmek .suretiyle pana- lat üzerine yakında yeniden tahdi - Yugoslavya, Danimarka, Hollandai 
yırı açmışlardır. Hariciye Vekili Tevfik Ali Cevat Bey kabine)i teşkile d~t konul~~~~· f.liikfune~ miim - Belçika, Lüksemburğ, Norveç, ~o; 

memur. cdiMi. ku~ o~an. büt.un. vcs~ıt!e yerlı rı:evad manya, İsveç. ve İspanya mürne~ıı 
Rüştü ve Adliye Vekili Saraçoğlu Ş"krü dı ıptıdaıye ıstıhsalını artmnaga ça teri toplantıya iştirak etmiclerdif· 
Beylerle oı·du müietti§lerinden izzettin Bağdat, 27 (A.A) - Kral, İrak l k ~ 

K 1 d k da la da M taf kabinesinin istifasını kabul etmiştir. ışaca tır. " 
Te o or u uman n rın n ua a M. Şaht, Almanya'nm hali hazrr 
Paşalarla Rus Sovyet sefir vekili M. Za1. Kralın mabeyincisi Ali Cevat Bey d k' .. kü'I "k "h •• 

<abinevi teskile memur edilmiştir. a 1 muş • ~tr ~ !' am _ıçı~, •• para -
kind \'e Sovyet Rusya'nrn Türkiye umum • .. . . _ nm kıymebnı duşurmeyı duşunme -
ticaret mümasili M. Vorobiet ile §ebrimiz- n ıoatermekle ~ber ıı bankaaıyle A- diğini beyan etmiş ve: 
deki lillumum konsoloslar açılma resmin - sner banh, Sovyt Rutya, iiıhiaarlar idare-- • _ Almanya, mevaddı iptidai
cle hazır bulunmuılardıt. lamet Pata Hu- sini pa~-.. husataa nra!et ve intizam ye müstahsili olan memleketlerle ta 
n:tJeri l>ütiia paY~onlan ınmiftir. Her •·1le. auan dildııat n takim c.eJbedi- kas ve mübadele iytilaflan aktetmc 
pa~yen lleatlieiıae nlllllmı. • ,meJlik ea• ytJrtu. yi ümit etmektedir,, demiştir. 

... , ........ -=-....... ~ 
1U GECE AÇIK ECZANELE~ 

Adliye Sarayı kartısmda 
ANKARA 

ve Y enifehirde Gazi bulvarrod
YENIŞEHIR 
Eczaneleridir. 
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HAKiMİYETi MiLLiYE 

11 111 
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26 Ağustos 
İstanbul 26 ağustos 193~ 

26 ağustos sabahı büyük nutuktan şu 
parçayı okuyorum: 

De mır yolları 
tarife tenzilatı ve 
Milli Sanayiimiz 

Devlet dcmiryolları üzerinde alınan =-§-§-~§~~§§§~§~~~~~~~~~~~~~~~§~~~~§~§§~~~§§~§§§§§§§i 
son faydalı tedbirlerin değerini l stanbul • 

' ' 25 ağustoı 1338 sabahı (Şuhud)tan 

muharebeyi idare ettiğimiz Kocatepenin 
cenubu garbisinde çadırlı orduğaha nakl 
ellik . 26 ağustos sabahı Kocatepede hazır 
bulunuyorduk. Sabah 5,30 da topçu ate • 
şimizle taarruz ba§ladı.,, 

gibi büyük iktııat merkezlerinde daha de
rinden duymak kabildir. 

Bu tedbirlerin, dı§ ticaret bakımındar. 
ihracat mallarnnızı fiat düşkünlüğü kartı· 
11nda tutabilmiye müteveccih yüzüne, t i
~ret muhitinde bilha11a ehemmiyet veril
mektedir. Bilhassa lzmir ve geriıi için tı
lcanmıı olan bazı ihracat imkanları yeni
den doğacaktır. Bu bahis üzerinde fazlaca 
dıırmıyacağnn. 

Halk ticaret biletleri ihda11 suretiyle 
alınan karar, milli sanayiin bugünü ve ya
rını için çok mühimdir. Halk ticaret bilet· 
lerj demiryolları üzerinde yalnız yolcu nak 
liyah gelirini artıran bir vasıta değildir. 
Onun devlet demiryollarına bu bakımdan 
da Yapacağı faydanın yanında, hak.iki ga
)'e ve maksadı; türk istihsal ve ıanayi mü
eııeselerine ve müıtahsillerine çok umut
hı bir çalışma ve geniıleme sahası hazll'· 
larnasıdır. 

Sekiz on yıl içinde kurulan türk aanayi
İnin verimini bütün memlekete tanıtmak 
İçin batta Milli lktısat ve Tasarruf Cemi
Jetinin, İstanbul sanayi birliğinin, lzmir 
lilayetinin, muhtelil Halkevlerinin ve tica 
ret odalannın açtddan sergiler büyük ka
ltlbalamnu:daki halka dükkilncdarll türk 
eliyle neler yapıldığıO: göstereli. Birçok 
llliieueseler bu sergiler vasıtasiyle kendile 
t'İn .. sabcı, komüsyoncu ve müme11il bul
dular. Fakat memleketin uzak mıntakala
ıı kafi derecede aydınlatılamadı. 

Demiryolu üzerinde inerek, tekrar bi
llerek yapılacak bir ıeyahat bilbusa uzun 
~eaafeler için çok pahalıydı. Demiryolu, 
'~bsatça teıkilatlanmak davasında vazife
••ni istediğimiz ölçüde göremiyordu. 

. Fakat, bundan sonra, ticaret evlerimiz 
•çin memleketi bir an gibi dolafmak ve iç-
1>4lzarı genifletmek imkanı basd olmuı bu
lunuyor. Şimdi eline bir bilet alan it ada
lllı, yanında elli kiloluk nümuneıi de ol
~Uiu halde demiryolu ağı üzerinde bir ay 
•atediği kadar gezip dolaşabilecektir. iş 
~damları, yurdun her tarafını beş bin ki-
0ınetre1ik geniı bir saha üzerinde iıtedi
li Yerde iaip tekrar binerek dolaşıp nümu-
1\elerini bütün vasıflariyle satıcılara tamt· 
"'ak, fiat ve satış ıartlarmı mahalli imkan
larla telif etmek, muamele yapacakları ev
ltr hakkında en geniı ölçüde tahkikat yap 
lllak ve bilhassa alacaklarını toplıyabilmek 
•tıretiyle münasebetlerini sağlam köklere 
dayatmak imkanım elde edeceklerdir. 
'c;ylelikle iç pazann en ücra kÖ§eıine 
lc"dar milli sanayiin ıatıf teıkilatı dal bu
dalc salacaktır. 
i" Memleketi dolaıırken en çok dinledi-
"-' tikiyetlerden biriıi, yerli mallarının 

Çolc saahalı olmaaıdır. 
Cerçekten kazancı çiftçiliie dayanan 

~e zir " --L U • da b" mil l aı -•u en ucuza sat n ır • 
'~ İçin bupnkü fiatlar umumi surette çok 
tiiklelrtir. Bu pahalılık fabrikuyon ıekil
~llİn pek iptidai oluıundan ve sanayici
~" fazla kazanç hırslarından doğmakla 

"-her; satıı sahasındaki teşkilatsızlık;, 
~eme müteva11ıtların çokluğu ve bil
~ la merkezden muhite uzalda,tıkça re-
•betin kaybolması yüzünden fiatlar yük

~lifini muhafaza etmektedir. 

~Üfuıunun dörtte üçü çiftçi olan bir 
"e •ketin sanayii, onun hususi vaziyeti
" ~Yan ıartları ne kadar geç temin eder-

• 1nlcitafı da o derece gecikecektir. 
'°" 8uıünkü milli sanayi, daha toparlana
'-' it, daha modem bir şekil almıya nasıl 
tıiec:htar iıe. kendi satıı teşkilahnı da o 
\' •laette eyi tanzim etmekle mükelleftir 
~ksa bir kasabada on kuruıa sahlan bi.-

lt.n • ._. ·ı .. d • •ı . • b" Öt eıu:ı: ıMt ı t>l"ıun e on uf:y~, 11'~7. 

,
11

ede on beşe :.at.lm-.11, şüphe•İT. en çok 
t• c:ı)'ı zarara sokMııa da, bundan hRk!i:1,t 
~ lanayi ıubeıi de büyük bir zarar gör
d._, tedir. Çünkü üç yerine iki satmakta· 
lf,· Arada kazanan birkaç mütava11rttır. 
~ "' maddeyi bazırlıyan milyonlarca çift· 
d'-"1t onu itli yen yüz binlerce itçinin fay-
~ bu J\izden daralmaktadır. 

~.;:ı .ticaret biletlerinin kolaylqhrdığı 
~,. t. ~kanlarından hakkiyle istifade 
~~bilenler, geoit sallı sabalan bu
fait lra er, bu hareketten elbette faydalı 
~e bet doğacaktır. Böylelikle huri o
~~lan ucuzluk, yerli malların aatıt 

A büyütecektir. 
ı._)i hı kolaylıktan istifade ederek, sa-

ismet P~. Hz. 
Ödemişe hareket 
buyurdular. 

İzmir, 27 (A.A) - Şehrimizde 
bulunmakta olan Başvekil İsmet Pa 
şa Hazretleri refakatlerinde Harici 
ye Vekili Tevfik Rüştü, Adliye Ve 
kili Saraçoğlu Şükrü Beylerle vali 
Kazım Paşa ve İzmir'de bulunan 
mebuslar olduğu halde bu sabah hu 
susl trenle Ödemiş'e gitmişlerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri Ödemiş • 
te bir gece kalacaklardır. 

Nafıa Vekili Ali Bey ~diyor 
lstanbul, 27 (Telefon) - Nafıa Vekili 

Ali Bey bu akıam Ankara'ya hareket etti. 

l.zmir panayınna gidecek olan de
niz yolcularına yüzde 40 tenzilat 

İstanbul, 27 (A.A) - İktısat Ve 
kaletinin emri üzerine, İzmir pana
yırı münasebetiyle lzmir'e gidecek 
bütün yolcular, deniz nakil vasıtala 
rından yüzde 40 tenzilatlı bir tarife 
den istifade edeceklerdir. Bu tarife, 
memleketin her noktasından İzmire 
~elecek yolculara şamil olacak ve 
17 eylUl akşamına kadar mer'i bulu 
nacaktır. 

C. H. F. Katibiunıumisi Recep 
neyin k.ain\•alidesi defnedildi. 
lstanbul, 27 (Telefon) -Ölümünü dün 

bildirdiiim Cüınhuriyet Halk Fırkası Umu -
mi Katibi Recep Beyin kainvalideıi Hanımın 
bugün defin merasimi yapılmıfbr. Merasim 
de İstanbul vali ve belediye reisi Beyle frr . 
ka ve belediye erkanı, Recep Beyin bir çok 
dostları bulunmuftur. 

Yıldız sarayının tamiri bitti. 
fstanhal, 27 (Telefon) - Beynelmilel 

konferanslara tahsis edilen Yıldız saraymm 
tamiratı bitmiı ve sarayın döıenmesine ba, 
lnnmıftır. Umumi celseler sarayın gazino ol 
duğu zamanda kumara tahsis edilen büyük 
sal~nda yapılacaktır. Bu salon daha genif. 
letilmiı, tribünler ve dinleyicilere mahsus 
yerler yapılmıfbr. Sarayda kambiyo, pos
ta, telıraf, matbuat, seyahat büroları da bu 
lanacaktır. 

cak satıılar aeniıliyecektir. 
Yolcu biletlerinin ucuzlatılmasından 

bqka, sebze, meyn ve bahk naldiyatmda 
kabul edilen mühim tenzilat yalnız demir
yolu üzerinde nakliyatı çoialtmalda kal
mıyacak, büyük tehirlerde hay•tı ucuzlat
mlJa ıebep olacaktır. 

Devlet demiryollarınm "memleketin i 
•tihl •.. f ve ıı sa venmını artırma ve kıymetlen-

dirme,, cümleaiyle ifade edilebilecek bu 
bulutlan, clemiryollanmızm yalnız vatan 
müclafaaıı va11taıı değil, türk iktısadi
yatının sağlam direklerinden biri olduğu
nu İıpat etmektedir •. 

== 

Kütahya Mebuıu 
NAŞIT HAKKI 

"" .:-"ezlerinden muhitt dofnı yayı!a 
' -. • hareketin yanmda büyük fehiue- · ..- .... 
~pazarlarına H iskelelere müs [ ~·tt• ' tflll! C ı 
~ ta.. mallannı taıımuı haflIJacak } 

'-etle mübadele imkanlannı ..-bnı-

Belgrad't b l ·ı ı f a . eyne mı e par A yonun kurtulu u 
Jementolar ıktısat konfe - Ş 
ransına iştirak ediyoruz ve Afyon - Antalya 

lıt~nbul, 27 (Telefon) - 16 eylulden hattının temel atma 
21 eylule kadar devam etmek üzere Bel • 
grad'ta t~planacak olan beynelmilel parla- m . . 
~entolar ıktısat kongresinde Türkiye'yi Ze- eraSJ mı 
kı Mesut, Mustafa Şeref Mardin mebusu 
~li Rıza, Ayd~n mebusu 

1

Adnan Beyler tem 
ı.ıl edeceklerdır. Kongre ruznamesi ıudur: 

~- - Avrupa iktısadiyatmm tanzimi ) 
(bu unvan altında ticari mübadele mmtaka 
vi, iktııadi İytilaflar meselesi m:vzuubabs 
olacaktır.) 

2 - lngiltere ve Dominyonlarr arasın -
daki Ottava ıniysakı. 

3 - Hollanda, Belçika, Lüksemburg a
rasındaki O,i iytilafnamesi Balkan devlet
le~ iytilafı, Küçük iytilaf, Avusturya - Ma 
cr.nstan, Avusturya - ltalya iktısadi an· 
lafmaları ve Balkan miysakı. 

4 - Zirai kredi ve faiz miktarı para -
~ın istikrarı. ' 

Murahhaslarımız eylulün onundan son
ra Belgrad'a gideceklerdir. 

I~ Bankası sergisi çok ht>~cnildi 
lıtanbul, 27 (Telefon) - lı Bankası • 

n~ Galatasaray' da açtığı sergi büyük bir 
ragbet kazandı. Sergi çok beğenilmektedir. 

Hastandt•rimizt• ila,·e olunacak 
pa,·yonlar 

fstan~ul, 27 (Telefon) - Cerrahpap 
ve Hasek~ ha~tanelerinde yapılacak pavyon 
ların pro1elerı hazırlanmıı!ır. iki pavyonda 
100 yatak bulunacak. 

Malip: Vt•kili Fuat BcY ~deli 
. .Maliye Veki!i Fuat Bey dün. sabah ıeb

rımıze avdet ettı. 

Ziraat Vekili 1\1 ulılis Bt>y 
tt•tkik seyahatinde 

Giresun, 27 (A.A) - Ziraat Ve
kili Muhlis Bey Karadeniz vapuriy 
le limanımızdan geçmişlerdir. Vekil 
Bey doğruca Hopa'ya gitmektedir -
ler. Oradan Artvin, Kars yoliyle Er 
zurum, Erzincan taraflarına gide . 
cek ve bu vilayetlerde tetkikatta bu 
lunacaktır. 

İl"tanbul'da terkos suytı 
çoğaltılıyor. 

lstanbal, 27 (Telefon) - Terkosan 
ana boralarmm defiftİrilmeıi bitmit n 
fehre verilen yirmi sekiz bin metre mikibı 
su 3 7 bin metre mikiba kadar çıkarılmıı • 
lır. Yaza kadar bu miktar 45.000 metre 
mikiba çıkarılacaktır. 

Macar polisler abideycı; 
çelenk koydular. 

İstanbul, 27 (Telefon) - latanbul'a 
gelen mıcar polisler bugün Cümburiyet i • 
bideaine çelenk koydular. 

(Başı 1. inci sa}ılada) 

nin yol açtığı bu yerde bu yolun açıl 
dığı günün yıl dönümünde burada 
toplanan dört vilayetimizin halkı ve 
mümessilleri bu iki bayramı bir ara
da kutluladılar. Merasime saat 13,45 
te Afyon'a giren ilk ordu kıtaatının 
girişini temsilen yapılan hareketle 
başlamlmıt ve bu kıta halk müu:es . 
silleri tarafından karşılanarak önde 
halk mümessilleri olduğu halde bir 
müfrezemiz yolların iki tarafını dol 
duran on binlerce halkın cotkun te
zahüratı arasında hükumet konağı
nın önüne gelmiştir. Bu merasimi 
müteakip Afyon mebuıt izzet Ulvi 
Bey öz türkçe bir nutukla bugünün 
büyüklüğün\: ve bu ytldönümüne ka 
dar başarılan işleri anlatmı,tır. 

"- Ne mutlu bana ki türküm. 
Kurtuluş emrini bir sabah büyük 
kurtarıcı tehrimizin başı ucunda ver 
di.,, diyerek afyonlulara hitap eden 
nutkunda: "Türk kurtuluşunun ka
pısı, büyük zaferin eşiği ve beşiği 

olmak şerefiyle öğünen bu suretle 
çektiği koyu iztirapların mükafatı
nı gören Af yon her yıl 27 ağustosta 
varlığımızı saran alevin coşkun ve 
taşkın kurtuluş, yükselit yollarını 

açan eşsiz dehasiyle bize kültür ıa • 
vaıında yeni ülküler veren en bü -
yüğümüzün yolunda durmadan dö -
nen irkilmeden yürüyütüne devam 
için, yeni yeni haberler verir ve yeni 
başarıılara doğru yol alır ve alırız 
demittir. " 

Antalya' dan gelen heyet namına 
söz söyliyen Hamdi Murat Bey: 

.. "- Burada doğan, bathyan, yü
ruyen, durmayan zaferlerimiz yürü
yor tarihi gururlarımızm en kudret
li günlerini yaşıyoruz. Cihan inkı. 
libına buradan batladık, teref ve 
hayat kaynağımız Dumlupınara bu
radan erittik. 

Türkün büyük kurtarıc111, aen 
yalnız türk dünyasının deiil, ciha -
nın taptığı bir ba!sm • ., 

Bu nutuklardan sonra meraıime 
nihayet verilmiıtir. 

İstanbul planı tetkik olumıyor 

lstanhul, 27 (Telefon) - lıtanbul'aa 
hf'lediye plim için mütehassısların hazırla
dıklan raporları tetkik edecek olan heyet 
eylulün on befinde toplanataktır. Heyetin 
raporlar üzerindeki tetkikatmm altı gün ka 
dar süreceği tahmin olunuyor. 

Nutkun devamını bilirsiniz: 
''Efendiler; 26, 27 ağustos günlerinde 

yani iki gün zarfında düşmanın Karabisa 
rın cenubunda 50 ve tarkında 20, 30 ki • 
lometre imtidadmda bulunan müstahkem 
cephelerini düşürdük. Mağlup olan düı • 
man ordusu kuvayi külliyesini 30 ağusto
sa kadar Aslıhanlar civarında ihata ettik. 
10 ağultoıta icra ttiğimiz muharebe neti
cesinde (buna başkumandan mubarebeal 
unvanı vrilmiştir) düşman kuvayi asliy .. 
ıini imha ve esir ettik. Düıman orduıa 

baıkumandanlığını ifa eden ceneral Trio 
kopis de üıera meyamna dahil oldu. De • 
mek ki tasavvur ettiğimiz neticei kati,. 
bet günde ahnmıı oldu.,, 

Biz 26 ağustosu fÖyle anbyona (1) ı 
"26 ağustosta batlıyan biiyük taanta. 

ve 1919 - 1922 senelerinde seçen mili 
iıtiklal harbı; dünya tarihi.ıcle iki devri, 
hakim devletler ve esir mıl\etlet' denini 
bnibirinden ayıran, 

Bu devre, yeni bir istikamet, yml bir 
şuur veren cihanıümul mücadelenia lemi
dir. 

Zafer batlangıcmın dokuzuİlca ,.tdl • 
nümünde (2) istiklil harbmuzm ba ~. 
ıck tiarına İşart etmeii milll ordumasa 
kartı ölçüsüz büyük olan minnetlarbimu· 
zın bir borcu telakki ediyoruz. 

Dünyada yapdan harplardan ~ bi" 
0 'milli istiklal barbma,, benzemedi. Dün • 
ye mn hiç bir milleti bu harpta oldaiu ka
dar t erefli, bu harpta olduğu kadar ima
ni ve asil bir gaye için kanım dökmedi. 

Milli istiklal harbı; hakim AYrUpa 
devletlerinin ıark meselesi diye ortaya •'

tıklan ve bir aıırdanberi tatbikine çahl. 
tıkları türk milletinin maddi, manni iı. 
tiklalini müdafaa etti. 

Milli istiklal barbı; imparatorluk top. 
raklarında ıiyaıi, içtimai, iktı1acli ........ 
tini kaybetmit bir keaafett• her tGrltl 
tecavüzlere karıı yekpare, müttehit, ....... 
canis bir millet yarattı. 
. . . . . . . . . . . • • 

Türk milleti 1922 ağustosunda aayıem 
mahrumiyetlerine rağmen misilsiz, kahir 
bir zaferle batardığı milli lıtikW hani 
ile yirminci asır dünyasına, hu clüa,.... 
hakim fikirlerine ve ba fikirl•I• ebedi bir 
tezat halinde inkipf ed• u .m.tJ. 
davasına kaide olabilecek Wr brt.1af .. 
uru verdi. 

Milli istildil barlN, imi. olmak ....... 
yen, milli c..Uyetini hür •• mi1a.t dn • 
letler dereceaine çıkarmalı latiyea mil• 
terin kurtuluı davasıdır. 

lstiklil barbı; Jirmiac:i ........ PllD-

da bu davanın örnek ve ............ . 
. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • 

t ıtikW harbi, yalnız tün tarihini ele. 
fil, beteriyet tarihini, ineaniyet tarihini 
bütün tezatlariY.le, husumet ve mahaMMıe. 
leriyle biribirinden ayıran " dinp tari. 
hinde ilk defa olarak onlara hakiki mn • 
kilerini gösteren yeni tarih dnriala bat. 
langıcı oldu . ., 

26 ağustoeun müclafuu için fiyle dl
ıünüyoraz. ( 3) 

''Eğer türk gençliğine büyiik zafer 
yddönümünde bu tehlikeli silabm (sulla 
propagandalarmın) hedefine İfal'et etmek 
vazileıini hissetmeseydim; 

Eğer, 1931 senesinde türk milletinia 
milli ordusuna itaat ve sadakatinin IMitüa 
bir istiklal, bütün bir refah, bütün bir v .. 
tan emniyeti davası olduğuna iymaa et• 
meseydim(4), 

Eier, türk milletine böyle bir hayal 
dalüetinden babsemeği iıtikW barin ı• • 
bitlerimizin kutsi melkUrelerine Wr hür • 

' met borcu telakki etme..,.dim. 
Eter 1931 eeneainde (4) dünya millet

leri arasındaki tezatlar bu kadar çok •• 
bu kadar derin olmasaydı sulh taraft 
htı hiç olmazsa bir saniye beni de : 

(1) Bu parçayı 1931 senesinia 21 •lu• 
tosunda Gazi Orman Çiftli:&/nd ol 
1 b • ı· ~ · 6 "guete re ır ıgı taralrndan o__._ il ~ 1 . nn:ı pre IJfl ..---•• 
en zıya/ette söylediğim nutuktu alıyo • 

rum. 

(2) Ki şimdi 011 lldnol yıl tl~almDdlA 
(J) Aym autu.hl& 
(tf) Taba llM tlt1 de .,._,, 611 ,.z 

yoitar. 



SAYIFA4 

Memleket Postası 
Ka • .. ser ı Sanayileşen 

Yeni yapılan modern şehir - Eskiler nasıl 
tan halk ve çalışkan belediye ..•• 

yıkılıyor? - Çah-

Tren (Yerköy) ü geçtikten son
•a; yükselen irtifa seviyesiyle bera
ber değişen manzaraya da şahit o
lursunuz: Orta Anadolu'nun çorak 
ve yeknasak büyük ovası sağlı sollu 
8lk ağaçlı yeşil vadilere yerini ver 
miş Kayseri'ye doğru uzanır. Koca 
Erciyas görüldüğü zaman diğer bü
tün tabii varlıklar hemen silinmiş 
gı'"bidir. Kayseri; başı dumanlara 
bürlinen ulu dağın altında mütevazi 
ve görülmek istemez gibi dağılmış, 
serpilmiştir. 

Kayseri'yi ilk görenler bir bakış 
ta buranın taş üstüne taş brrakmı
yan bir zelzeleye uğradığını zanne
derler: dar sokaklarda biri birine 
bel vermiş dükkanlar yıkılmış: açı
lan meydanların önünde taş ve en· 
kaz yığmlan hasıl olmuştur. Biraz 
dikkat edilirse bu yıkmanın planh 
ve sistemli bir insan eli eseri oldu
ğu anlaşılır ..• Belki on yıkılanın ye
rine bir yapılan vardır. Fakat bu 
bir yapılan artık bugünkü müteka· 
mil cümhuriyet vatandaşının este· 
tik .zevkini tatmin edemiyen klasik 
bir medrese odası değil; bol güneş 
ve ha va alan sıhhi ve beton bir bina 
dır. İnsanın asıl göğsünü kabartan 
bu yapılanların ekserisinin (u
mum) a ait olmasıdır. Kayseri'deki 
umran faaliyetine nazım olan kuv· 
vetin bu cephesine hayran oldum. 

Kayseri'nin bugünkü hali bana 
sekiz on sene evelki Ankara'yı ha
tırlattı. O zaman da böyle bir uğ
raşma neticesinde memleket asri ve 
tam konforlu bir (yenişehir) kazan· 
mıştı. Vatandaşın içtimai hayatım 
detennine edecek yegane kudret o
lan devlet müdahalesini bu sahada 
tatbik şerefi Ankara,dan sonra Kay 
seri'inindir. Ve biz yakında devletin 
sanayileştirdiği zengin Kayseri ya
n~nda onunla muvazi yürüyen; fer
dın basıbos ve gelişi güzel mesai . 

siyle değil; devletin planlı iymar 
siyasetinin eseri olan konforlu ve 
r.10dern Kayseri'yi göreceğiz. 

Kayseri'nin idare cephesinde bir 
hususiyeti daha vardır: İstanbul ve 
Ankara'yı istisna edersek belediye 
riyasetinin vilayet uhdesinde içti· 
maı yalmz Kayseri'de vakidir. Ve 
bunun müfit neticelerini şehir daha 
bugünden idrake başlamıştır. Eski 
vi, yeniyi çevirme savaşında direk
tifin tek makamdan verilmesi tat
hik kabiliyetinin fazlalığı ve zaman 
1<azamlmasını mucip olmustur. Mu 
asır tiirk vatandaşının oturacağı 
boJ meydanlı; yeşil ağaclarla bezen 
miş müteaddit parklı; sinemalı, ti
yatrolu, radyolu, elektrikle gecesi 
~ündüz olmuş; asfalt caddeli, sıhh! 
beton binaların süslediği cümhuri 
vct schirlerine de; tedrici tekamüle 
hağlı kalarak değil; (hamle) ile 
~tmek zarureti Kayseri'nin bugün
~ü umran ve iymar faalivetinin ifa
ne ettiği sarih bir manadır. 

Yeni yapılan binalar arasında gö
":e carpan güzel eserlerden birisi 
merkezde ve hükumet dairesine va 
'on: belediye'nin eski binasına ait 
arsaya vapılan sinemadır. Kayseri
liler böyle bir binaya hak kcuan
rlıklarım darülbedayiin .geçen ki zi -
vcoretinde gösterdikleri yüksek ala
k<1 ve temsillerdeki müt~kamil to
feran~ ile isnat etmislerdir. 

Sehrin planım mühendis Burha
nettin Bey yapmıştır. Tasdik edilip 
~eldikten sonra mevcut faaliyete 
rfaha esaslı bir ~ekil verilecektir. Bu 
;ünkü inşaatın planın ana hatlarına 
·1ygun olmasına çok dikkat edil
metkedir. Yapılacak eserler arasın
da en mühimmi Gazi Hazretlerinitı 
ııeykelidir. 

Yeni sinema binası, hükumet dai
resi ve kolordunun çerçevelediği 
.ııeydana dikilecek olan büyük Şef
ın heykelinin yeni Kayseri'ye şeref 

!Ündiırebilirdi. lnanmıyonım ve inanını. verecek bir sekilde olması i~in be
lediye ve vilayet hiç bir f edakarhk-

' • . • • • • . • • • • • •an geri dunnamrya karar venniş-
Sulha tıpkı 1922 de olduğu iİbi inanı. tir. Ayrıca her kazada Gazi Hazret

yoruz.. .• 

yoruz. 
Hudutlarımızın emniyetini milli müda

faa ordularmm müteyakkız iyman ve §U· 

uruna, 
Milli devletin idaresini milli istiklal 

fikirleriyle harekete gelmi§, onu ıenİye
tinde, bütün tezatlanndan, bütün aluüla
mcllcr' ldcn kurtanıuı inkılapçı bir bükü· 

metin tedbir ve aiyaaetine brrakmadakça, 
Milli ve beynelmilel aulh davasının 

ebedi bir hayal olduğu11a inanıyorH 

onun i~in 1931 senesiııde (4) ıwha inan. 
mıyoruz. 

Milli orduya, milli devlete, iıtildAlimi· 
ze İnaluyoruz. Biz 1931 (4) aenesinde 
ller zamandan daha uyandı her zamandan 
daha ıuurlu olarak •İM bağlıyız. 

Sizie bi:&e verdiiioi2 zafere, sizin bize 
verdiğiniz milli ve müstakil devlete bai. 
lıyız. 

Sulh için de, istiklal için de ıi.ıeı luıi
lıyız. Sulha İnanırız eg-er· 

' ' 
Eğer bütün milletlerin millet olmak 

lı•rinin birer büstünün rekzi temin 
edilmistir. Sinema henüz faativete 
~e~mediği için ~imdilik kolordu 
"Tlahfeli sinema5mdan istifade cdil
nekte<lir. Belediyeye ait sazlı bir 
büviik park: sayfiveye çıkmayıp şe
hirde kalanların bu mevsimde top· 
l~ntı ve eğlence mahallidir. 

Her tarafta olduğu gibi Kayse
~·i'de de kolordunun müspet varlığı 
ılk bakışta göze çarpmaktadrr. İk
tısadi pazarı genişleten, clolayısiy
le memlekete para bırakan ve milli 
mahsullerimize müstehlik olan kol
"Jrdu burada da içtimai ve medeni 
hayatın tekemmülünde müphem bir 
amil olmuştur. 

Kayseri'de vali Nazmi Beyin him 
metiyle vücut bulan müzeye son za
manlarda (Gültepe) den çıkarılan 
(Hitit Eti) asarının ilavesiyle kıy
met verilmiştir. Bilhassa bu müze
de milattan 1100 - 1300 sene evetine 
"' taş, tunç devirlerine ait bıçaklı, 

davala~mı. tahakkuk ettirecek bir Mustafa ~u kaplan ve ziynet eşyası çok kıy-
Kemal lerı olursa ı·d· Z h' .. .. • . met ı ır. aten şe ır yaşıyan abide-
. E~~r butun nul~etlerin yeni tarih de· Ieriyle canlı bir tarih halindedir. 

vırlcnnı muzaffer hır Lozan açabilirse, Erciyasın dumanlı başına bakan u-

HAKiMiYETi MTU.1"F. 

) cıbunc:ı poslu."' 

Japonya ne 
istiyor? 

M. Yosuc Matsuok.. hMhangi bir a· 
dam değildir. Milletler Cemiyetinde Ja
ponya'nın mümessiliğini ctmıştir. İşte 
kendisinin Sonday Ekspres'te ynzdıkla.rı: 

Mançuri'nirl ve onun açtığı pazarların 
hı>m maddeleri )aponya.'nrn mevcudiyetı
nı idame edebilmesi için elzemdir. Şu bal 
de bir haydut uisi ve Rusya'clan idare 
e<lilen bir tahrikatçdar grupu rarafrndan 
oradan atılmamıza mi/saatle etmek imki
m yoktur. 
Şunu da ilave ~eceğim lci biz milli 

emniyetimiz ve halkımızın refahı için 
hayati bir ehemmiyeti haiz telakki ettiği
mi?. bir yerdeki hattı hareketimiri Mil
lrtler Cemiyt'tinin biu dikte etmesine ra
zı olamayız. Varanda.1Jarrm11'.dan birçoğu 
garp ciılnyasmrn ş:trki Asya'da bir isyan 
çıkartmıya ç.altşmak hususunda Sovyet 
Rusyaya bilmiyereh yardım trttiğine ka
naat getirmişlerdir. 

Biz.im aradığımız, AmP-rİ1c;ı kıtasrndan 
ve A vrupa'dan uzak olan, ve garp miJJet
'erinin bizim için himayesini Durine al
mıya ne arzu ve ne de iktidaAarı olduğu 
kendi muhitimfrde f.'mniyr.tin teessüsü
dür. 

Bıı sözleT çok sarihtir. 
Nüfusu 'enede sekiz, dokuz yüz bin 

-ıddesinde artan Japonya japonlarr iaşe 
·rtemez. Sınai bir memleket on misli faz
';ı nüfus besliyebileceği için adalarr sana
yileştirmek lazımdır. Fakat Japonya yal
ıız gıda maddelerinden mahrum değil
Hr: ham mddrlelerden de mahrumdur. 
Halbuki ~ıda maddeleriyle ham maddele
rin hepsini Mznçuri'de buluyor. O Man
çuri'deki Kore yarım adasının imtidadınr 
~eş kil eder. 

M. Matsuoka'nın Japonya ile Millet
lt'r Cemiyetinin münasebetlerine dair söz 
leri bunu iyzah etmektedir. Başka bir ta
birle lüzum kanunu yapar ve Japonya aç-
1ıktan ölmek ve sanayiinin mahvolmasını 
' ;;temiycceği icin büyük Mançukuo devle
tini elinde tutmak mecburiyetindedir 

Yalnız Mançuri. ru~ arazisine bir bı -
- .k gibi sapl2nıı ·ıe nüfoz mıntakası mr-
1·•lrsi burada işe karışı!'. 

Japonlar, Kore Japonya'nın emniye
~i ni temin eder diyorlar, fakat Mançuri
ie Kore'nin emniyetini ve japonya'nın 
hnyatını temin eder. Deniz sahili. dış 
MoğoJistan. Transboykali'de Mançuri'nin 
~mniyetiyl:: allikadardırlar. Bu nazariye 
den bu arazi üzerine el uzatmıya bir adrm 
hk yer vardır. 

Vani, Japonya dhanşümul bir cmperya
ti~me doğru gitmek şöyle dursun (iktısa
rli saha müstesna) ihtiraslarını ilk vata-
nın ın C'J"ı yakın yerlerine inhisar ettiri
yor. Sibiryanm şark sahili, moğol memle
lcl'tleri, hatta bizzat Çin, büyük Okyanus
un garp kısmı, Japonya'nın kendi nüfuz 
mıntakast addettiği yerler işte bu kadar
('.Jktan ibarettir. Az zaman evel Japon 
siyasileri Japonya•nın Çin üzerinde kom
<iUluk hakları olduğunu ve binaenaleyh o
r:tya tek başına onun müdahale edebile
ı:.-ğini bize ihsaıı ediyorlardı. 

Bütün bunların en sarih neticesi, Japon 
va kendisine tahsis ettiği nüfuz mıntaka· 
'!iı içinde Milletler Cemiyetinin muraka
te ve hareket hakkı olmasmr kabul etmi
yecektic:: bir Asya MonroC'sine istinaden 
Birleşik Devletlerin Büyük Okyanus'un 
~rp sahillerinde müdahale etmesine razı 
olmıyacaktır ve nihayet Çin idarecileri
nin ':ft•iki cürümlüğünden emin olan Ja
ponya (esasen Port Artür'den Harbin'e 
kadar sonra da Harbin'den Amur nehri
ne kadar çekilmiş olan) Sovyet Rusya nü 
fuzunu Baykal gölüne kadar indirmeğe 
hı::zırlanma ktadır. 

Buna ha.rpstz muvaffak olabi1ecek mi-
dir? 

Eğer bütün dünya ınilletleri Türkiye zun kuleli kalesi ve selçuk medeni-
kadar müstakil, Türkiye kadar sınıfsız, yetinin şaheserleriyle süslenmiş ca· Moskova'da bu suale hayır cevabı veri-

ECNEBi MEMLEKETLERiNDE 
DERi PiYASALARI. 

N e<ı.•york: 2 ! .8.934 

No. 1 hususi mezbaha hafif yerli imk 
derileri y, ~ tuzlanmış: 

EylUI teslimi: !ibresi 6.65-6.80 aent 
biı tnci kinun: ]ibresi 6-90 • 7.00 sent birin 
ci k5nun (yeni) libresi 7.50-7.59 ısent. 

Mançester: 21.8.934 
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İkinci gün fiatlar sabit ve piyasa saf~ 
am vaziyette devam etmiştir. Temiz)~ 

mi' yünler 2 şilin 2 1/4 pene ve kirliler 1 
şilin 3 3/4 penC' fiat geti.rmi~tir. 

Umumiyetle neticelerin pyanı menı • 
ııuniyet ve memuldea daha iyi olduğu id• 
dia edilmektedir. · 
HlNDlS'f AN'IN lNGlLTERE'YE. 

PAMUK İHRACATI. 
Ottawa anlaşması neticesinde Hindi•• 

tan'ın lngiltere'ye ihracatı artmıştır. Evol 
ki memleketlerden ithal edilen keten t~ 
humundan % 10 gümrük vergisi alındılı 

Sığır Derileri: lşlenmi' 90 librelik ve halde imparatorluk meınleketlerinden ge• 
fazlası 5 pens, 80 - 89 librelik 5; 70-79 lib lcnler üzeırinden bi~ resim alınmaması do 
relik 5; 60 - 69 librelik 5; 50-59 librelik layısiyle bu mahsulün 1932 ilk rub'uncı. 
5; 49 ve aşağısı 4 7 /8 pens. 1.300 ton olan ithalatı 1934 ilk rub'unda 

İşlenmemiş 90 librelik ve fazlc:eı 48.400 tona. çıkm~tır. Aynı müddetler zil 
4 1/8; 80 • 89 librelik 4 1/8 70 • 79 fmda bu maddenin lngiltere'ye umum it• 
librelik 4 1/8; 60 - 69 librelik 4 1/8 50-59 balit mikdarı sırasile 95.900 ve fi7.000 
librelik 4 49 dan aşağısı 4 pens. tondur. 

İnek derileri ince, işlenmiş 4 3/ 4 ve iş- 1932 ilk rtıh'unıl:ı 1ngiltcre'ye 2.806.000 
lenmemiş 4 1/8; katın, işlenmiş 5 1/8 ve kental (100 librelik) ham pamuk ithal 
işlenmemiş 4 1/4. edilmiştir. Ve hunun ancak 127.500 ken • 

Dana derileri: İşlenmiş 25 libreden tali Hindistan'd<:n getirilmiştir, ı CJJ1 ilk 

fazla, 3 3/8; 17 • 24 librelik 3 5/ 8; 9-16 rub,wıda ithal edilen umum bam r"muk 
librelik 4 1/ 2: 9 libreden aşağı 4 5/8. miktarı 2.871.200 kentaldir: ve bıınuıı 

21 Ağustos. 389.800 kentali Hindistan'dan ithal edil· 

DEBACI MADDELER miştu. 
PİYASALARI. ÇEKOSLOV AKY A. YUGOS• !\ V • 

Londra : Y A'DAN BUGDA Y AUYO!l. 
Palamut: lımir'de piyasa çok sağlam Belgrad'tan alınan malfunata görı- Çek 

devam etmektedir. O&lovakya ile Yugoslavya arasında Çekot 
Sumak: % 26, 11 şilin 6 p. 'rcı 28, 12 •· lonkya'ya satılacak bucdaylar hakkındı 

3 p. cereyan eden konuşmalar bmnü suretle 
Şilutga: netice-lenmiştir. Aktcdilcn mukavele rrıaı· 

Palamut: ~o 30 tik 24.50 dolar, ,-o 31 cibince Çekoslovakf11 Yugoslavya'daıt 
lik25.50 dolar % 32 lik 26.50 dolar. 6000 wgoı:ı buğday alacak bundan maada 

Döğülmüş Sicilya Sumağı: tonu 67 do 15 ikinci kanuna kadar da 4000 vagon içiıı 
lar yaprak 69 dolar. opsiyon hakkına malik bulunacaktır. Tel 

Liverpol: palamut sif fiat tonu bit edileıı mübayaa fiat.J Brtislava'da 
-/10/- ila 7/10/ - sterlin. teslim 136 - 140 dinardır. 

Sumak: sif fiat % 26, 11/3 tilin % 28, Akteditmiş olan bu m~kavele sayeıtiıY 
12/ - şilin. de bir cihetten Çekoslovakya için Yugot" 

ROMANYA HAM DERl lavya'daki atacaklarının mühim bir kısfl1l 
PIY ASASI.. nı mahsup etmek imkanı hasıl olduğu gl· 

Romanya ham deri piyasasında etııaslı bi diğer cihetten Yugo~lavya da elinde ih 
bir değişiklik kaydedilmemiştir. Döviz racat için fazla olarak bulundurc\ıığıı 
takyidatr dolayısiylc ithaHitın azalması 20.000 vagondan üçte bir kısmını hattS 
bütün piyasa üzerinde fena tesir icra et - opsiyon hesap edildiği takdirde yarısını 
mektedir. Büyük fabrikalar sonbahar için müsait fiatla satmış olacaktır. 
mübayaatına başlamıştır. Kırmızı öküz Çekoslovakya ile Yugoslavya ~rasın" 
inek 20 - 22 dana 34 - 36 dır. Manda 16 ve da yapılan bu ticari muamele Küçük tyti· 
genç manda derisi 12 ley kote edilmi§tir. laf devletlerinin iktrsadi anlaşmasının 

AVUSTURYA'DA YÜN çerçevesi dahilinde bulunmaktadır. 
SATIŞLARI. FRANSA'DA BUCDA Y lSTIHSı\· 

Mevsimin yeni satışları 20 ıağustosta 

açılmıştn. Fiatlar geçen satışlarda elde 
edilenlerden % 20 düşük açılmışttr. İlk 
gün piyasaya arzedilen 9.573 balyadan 
% 70 i aatılmışttr. Başlıca alıcılar }apon 
ya, Fransa ve Bradford olmuştur. 

Ll AZALIYOR 
Bu sene Fransa ve müstemlekelerinde 

istihsal edilen buğdayın yekunu 86 ınil • 
yen kental oYduğu ve bu miktarın geçefl 
seneki mahsulden yiizdc 1.5 noksan bulıSSl 
duğu bildirilmektedir. 

~--~------------· ... ,----------~------
Yeni bir Fransız 
kruvazörü 

Fransa'da yeni esaslara göre inşa edil

miş ol.ın Emil • Berten kruvazörünün ıU

rat tecrübeleri yapılmııtır. Geminin selris 
saat süren mukavemet tecrübesinde vasa

ti sürati 40 mil olarak tesbit edilmittir. 

Bütün tecrübeler esnasında, gemide hi<; 

bir ihtizaz görülmemiş ve denize çok eyi 

dayanmıştır. Tahminlere aykırı olarak 
mahrukat sarfiyatı da çok az olmuştur. 

Gazetelerin yazdıklarına bakılırsa, E
mil - Berten zamanımızın en eyi harp ge
milerinden biri olmuştur. 

Tayyarecilikte yeni bir rekor. 

Etamp, 26 (A.A.) - Tayyareci Arnu, 
ve Brabn yüz kilometrelik sürat rekoru
nu kırmışlardır. Tayyareciler saatte va -
sati olarak 292 kilometre 160 metre yap -

Çin 
Türkistanın'ds 

Neue Freie Presse' den: 
Çin Türkistarundaki vaziy~t tamaoıt:ıS 

muzlim bir şekle girmiştir. Türkmen asil• 
rine kaışa ~inlilerin a~tıkları mücadctedl 
her ne kadar büyük bir terakki müşabed• 
ediliyorsa da Jorkand ve Kotan sahası b• 
ut asilerin. elinde. bulunmaktadır. Bı.ınlardl 
reisleri olan ve evelcc Sven Hedin'i daV 
kaldıran Ma - Tschung - Ying Urunsi'Ye 
avdet etmiştir. Kırgız asiler hem kendi •• 
ralarında harp etmekte hem de kendiJeri:f• 
te milştereken hareket eden Çin rnusliJ" 
manlan ile beraber Tungan'lara karsı harP 
ediyorlar. Buraları büyilk bir kargaşalı~ 
içindedir. 

Çin ~ark d<·miryo1Jarı 
ihtilafı g<•ni§liyor. a· 

M<:'skova. 26 (A.A.) - Harbin'd •al b•. 

tczatsız. husumetsiz bir CRmia haline ge - mi ve medreseleriyle Kayseri; insa- liyor. 
lcbilirlerse, na tarih huzurunda imiş gibi hür-

LA REP0BL1K'tcn mışlardır. 

dirildiğine göre Mançuri ve japo"l po
1
'
9 

lcri Çin şark dc.miryollarında çolı§': 
s.ovyet memurlarını tevkife devam eUoe 
tedirler. Mevkuflar işkence edilrne1'tı' 
dir. Bu cümleden olmak üzere pog1; 
niticsnaya iswyonunda tevkif edil i 
Likodzeveyski'yc- işlemediği cürli(llİ~ç 
itiraf ettirmek için polis karakolund• 
saat sopa atılmıştır. 

Eğer her millet harbını, zaferini, ırut met telkin ediyor. Bilhassa koca Si
det ve ıstırabını türk milleti gibi yük' ~ı. nün'm (Kurşunlu Camii) Huvant 
bir iden!, beşeri ve insani bir nikılap iç:r. medrese ve camii; Şifaiye, Suhabi
istisr::ıar etmek feragatine katlanabilirse ve ~~drescleri bugün bile eşsiz ka
ıulha o zaman inanırız"... lan ~urk ~ana:ınm ölmez eserleridir. 

Yem şehır planında tamamiyle mu-. . . . . . . ,, 
26 ağustos sabahı bunları okuyorum. 

Büyük l}Chrin birden canlanaca<Ttru 26 
w •• ' 

agustos için ayağa kalkacaiını düıünüyo-
rum. Sabah ileriledi. Ağustosun aacak 
ı-ünlerinden biri bafladı. Hila iki kitabı 
okuyorum. Hala büyük ıehrin birden can
lanacağını 26 ağustos için ayağa kalkaca 
iına bekliyorum. Uzun yu pni yorgun 
geçiyor, Şehrin hayatında b~ bir t•7 de-
; · -~..ı;. NE$ET HALiL. 

hdaza edilen ve hatta asıllarına ha
lel gelmiyecek şekilde tamirleri dü
c;ünülen bu şaheserler, yarınki mo
dern Kayseri şehri ile nefis bir te
zat teşkil edecektir. O zaman Kay
c;eri'yi eski ve yeniyi bir arada top
lıyan Türkiye'nin (Nurcnberg) i o
larak ziyaret imkanmı bulacağız. 

Kayseri eskidenbcri iç Anadolu
nun bir kültür ve irfan merkezi ola
rak tanınmıştır. Bugün bilhassa tam 

devreli lisesi ile bu şerefini muhafa

za etmetkedir. Bu sene merkez ve 

mülhakatta mahsulün bol ve bere

ketli olması şehir halkını ve müstah 

sili gelecek yıllar için daha şuurlu 
bir çalışma yoluna sevketmektedir. 

(Bünyan) fabrikasiyle devletin hi

mayesindeki büyük sanayün bir yer 
de neler yapılabileceğini anlıyan 
halk, yeni yapılacak büyük fabrika
nın yurtlarına vereceği kıymet ve 
refahı tamamiyle idrak etmiştir. 
Yurdun her köşesinin aym derece -
de ihtiyacı olan sanayileşme dava
sında memleketlerine tabü imkan -

ların müsaadesi dolayısiyle mühim 

bir mevki ayrıldığım gören Kayse

rililer bu büyük lutfün şükran borcu 

olmak üzere şehri iymarda kendi 

hisselerine düşen vazifeyi memnu
niyetle takabbül etmektedirler. 

Hulasa burada resmi ve hususi; 

devlet ve fert bütün kuvvet ve kud

retleri hareket ve faaliyet halinde 

görmek mümkündür. Bu da her va

tandaşa yurdun güzelleşme ve zen

ginleşmesi hesabına ümit, iftihar ve 

zevk verecek mesut bir hadisedir. 

CEMAL TAHİR 

İşsizlere i ~ bulmak için ~ 
Va§ington, 26 (A.A.) - Dahiliye ~ 

zareti, 700.000 ameleyi çalış.tırm,.kta 0 ~ 
umuru nafıa işlerini daimi k.ılınak (~lPJı' 
dedir. Şimdilik bWlun için bir pr0l~ iY 
zırlaıımaktadır. Bu proje kongrenin ~ 
mÜ%deki ~timaında meclise tevdi ol~ 
c.ak.tn::. lılezlıU.r program. senede ~ el'' 
JOG dolarlık. biı ınasraJ iy~ ettiJ1l> 
tedis. 
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sc SAYIFA' 

Türkiye İş Bankasının 28 Ağustos 
on faaliyet yılı ne semere verdi ? 1922 harekat» 

(Başı 1. inci ıayılada) recede muhafaza etti. Buhran dolayıılyle (lep 1. i.ci sayrfada) 
Maksadımız, asıl mal sahibi olan türk Aıaadohı'nun ticaret merkezlerindeki tacir- ~dik zaınwnlarda pbrd lıaaJm:r ._._. 

milletine hesap verirken, vaziyetleri, haki. lerimizi, 1D11btemel zararlardu konmak B Jk ı• • d d k• •• • Jd k ma~ nakliye- 1'.oll:ittma Jiıiicmm ~ ..... 
katleri, olduğu gibi iyzab etmektir. Şunu da i9n ameli tedbir aldı. Memleketin meDEaat· a an 0 1mp1ya lll a OtU netıce a 1 man llıwTetleriniı:ı hareKtnıı a1tiiılt c,1 .. 
h1tırlamalıdır ki, büyük mali bir müeuese- ferini~ daima miuseseııin kazancından üs- (D- J • · f-,J-) meıt Te ail'ıa- bitin ~~ - ... ,.,. oafl · ına ••Jı ,... Bu müsabakada iki yeni rekor tt r· ... -ı-
bir bir zaman hep bir amilin hf'p bir sebe- tiiB futt11. Giripifi t1t basit ticari' ve maıı apor ... ı.._ - d da "b-11__ ı.._ 11_ rr.anda ~--· maneviyatını ölöu--u 

~ --.uaaın a il.ULAD, ~n - sis olunmuştur. Birinci gelen yunan .. ~---· n~ 
bin tesiri ile tutunamaz, yü~seJemez. Mo- muameleleri daima memleketçi ve mı11iyet- lı~rm~n-,, düst.urunu. tath. ik_etmelen.· h 48 M. 54 ile yeni Balkan rekoru susetfyk s~ lıüyük muvaffakıyetler a. 
vaffaknrd içm' bircok amillerin, birçok ıart çi bir zatiyedtı1 mitalea etti. Türk Lanka· ru tav tm l T b bede zan-ıar&r. Si.Tari kolordusunun 28 .,. ., ı t •-- aıye e 1t ır. er ıyeı ıu-. kunnncı. ve beşinci gelen Veysi de -ıı larm, a-ı zamanda bir araya gelmesi a- -:1 ığım ilk defa &Jaralr, Almanya ve •mır ye ........ tku b-11__ ele_. -tle -< g~ usta ı.ncHtr hakkında harita Uzerina. ,.. kk k . &~.uı, nu nu CUJU1D Tae n 41 M . 45 ile yeni Türkiye rekoru te 
ıımdı. Han bafmnmdıo, haysiyet tela isi <cihi hariç memleketlerde temsil etme fe· reulerınin yüksek meziyetlerini ya_ sis etmiştir. bir fi&ir wnme• çok güçtür ; çünkü süY .. 
balammdan, ticaret alı fakı bakımından cılız refmi aldı. Hasdı ~ hir kazanç diiFiıu:esi dederek bitirmit ve nazırın her dev- 10.000 Metre: ri kolerd • 1ıer vakit ve her yerde hao 
bir molıitte herhanı?i mali bir müessesenin ona milli ilrtısat ve milli menfaat İycapları- ı....... • • h k d ki d 7.Ir bu• ~r ı.. 

b rc:ı reıın a km a yata ni asmı ı - Yunanlr Kiryakides 23 D. .,. 
tutumuma ihtimal Vll' mı? Hele mali po- m unuttaımadı baalwun saşmıyan ir ta- halk coşkun bir heyecanla tekrarla- 4 7 .2 Ordwzwn belli başlı kttaları gece 11' 
litibaada ticaret politilaımda istı'luar ol- "ip fikriyle vüriittüği bn dikkat, ihtiyat n ~ r.elrtalua tm•••Jonl•: 
m)Jln, S'ıy··~ n idari salaalardaki kttdisi ciddiyet politikası mikafl\tsız blmadı: Br. 2 - Yunanlı Arvanidis 33 D . .56 ...,. __ ....::.......-~ a___._ S L. 1.,de 

- d alkan olimpiyadı resmi prog . 3 _ Romanyalı Manea 39 D. 34. ım..-..... -r _.......-ı ru ... sı arıucy ı , 
çiirik 'ir memlekette Lôvle bir müessese- Hariçte kaıandı;,r itibar .lahilde kazan ığı ranu bugün saat 11 de balkan atle _ Yüks k tlama: ~ ..._c1ıa Döfu- Altın ta§ - Kütah4 
nin a11ivet veriti bir yükseliş arzetme$İne ılerecenin en üstüne çıktı . MöefffftCle çalt- tizm f ederaayonu murahhaslarının e a ya ,oı. fiılailMk y~ 61 *i flr-
~-•Aı.,.. o'--r mu?. ~ao İş Bankacısı muhitinde idealist ~ir tip lı 1 - Yugoslav Bnratoviç l. il. 80 ..._ ~ ..:1. ~- r~ , 
ıııw.aa .. ükfunet konağında vali vekili tara- 2 y ı M tika ı )( 75 - -= _...., -- ---g- • 1• 

1._ıa anlatmak istiyorum ki, Türki· ~ıarak yasadı. Üzerine aldığı işi, ücretli lhr fından kabulü ile ba.tlamıştır. Vali 3 -T~n:~ :: 1 ı: 75. • b ·yıe ktlWfa. imci hhra Aaflı 
ve lı Bıılba., bugünkü muvaffakryetirıin . mnnır- ıibi değil kendi miiessesesmi iflefen vekili M. Hacı balkan mur?.hhaaları- ~ ur y • Pftliii dou...a.. AcE 1 > ' r6t Ol• 
•ili .. ftı lıirçok sebep ve .-1Jer a,...· ~;,mal sahibi gibi, tandaa benimsedi. Mem nı hararetin ~eg•mlamış ve Roma.nva Cırıt atma • - ııt , zan - s • '"*' •. tıiriıılCi W.. 
la JtLrr.•,, ..... IMikilllıetdia akilane idare· lehtn. yakın uzak hangi yerinde ohtrn ol· murahha•ı M. Boere•ku vali vekı'lı" - l - Yunanlı Hac~ y~ 56 • 35 cwaı a 23, S. 57 irıd fwblui le ~ 

AlllllQll' '" k-.l! · ·ı f · " 0 2 - ,, Papagıorgıos 55 M.32 • . r dıN, ödet1ttltri'ndeli illtiı.tt1111, Lıicçe, iJm. tllll, c:aaısıne ven en vaıi eye vatan vazı- nin nutltuna cevap vermi~tir. 3 y 1 K . 53 M 11 all - Tolilııl liniıaı hattında, 6 ıncr fırkala-
Mt •t Hm iıt.n..de takdir Hiln isharar (f!Siıle '°"' gibi, seferberlik kanetine in· 4 = T:;~sKa;ak~;a~~ç M. 70 . n T·~tlen başlıyan hatta gecelemlf 
ft mnııew Dolitikasına, hulasa Sirk cin- ~~~~·canla haşla sanlch. Ga~~ Zağreo, 26 (A.A) - Bugün sa~t 4 X 100 bayrak yarrf:ı• w .a..i l:olordusu, harbın bafladıfr 
t~;. ...-.-..41 ı'tı·L"r"'" .-.&--.&-. :ıutt11111Jl!aen ayrılmadı, &anlı:as- ıupn:- 12,20 de Zağrep stadyomunda 18 hın Y • iıMJmbai aM ğ ·b· · ti h tı u.. 
r.ıw. -• c .. ·- - ,_ ıı::-· il •- . . h . . B lk l - Yugoslav takımı 3 D. 31.8 g u u gı ı, ıs ra a nı at 

ffikhetia Milli Miffleteln ltaldunda ~jf~:: ::~:::'e~~~i~=:~ ~ ;~~i~ad:U~~~:a~:=~~te aa;t1~ z _Yunan ,, 3 D. 32.4 riİllıdıf tt ymlaıt harp ederken yapmal& 
~le~ ılıl • Tittliye it ~8!!"_~~ı &a":t bW iıutinefis -.elesi bildi. tır. Merasimde Kıral namına cene 3 - Romanya " 3 D. 52·2 ~-=ştır. h b 1 · - f mil-
niç uiT UıMn mrceMe•~ caaudu a b. iş Baakasmda, bu miDet eca-.M& can- ral Dohrir, hükumet namına terbi - 4 - Bulgar " · · ...__mu adre e edrının vaa ı 
v~ yard_, • Sltlll r•11'"dcen - erin ır r-· "C 5 _ Arnavut 1•nıa. --Y" ... an or usun a görülen ıra. 
ınm~~ltı t~ar amnk isterim. la, ba,Ja fmı.gatle çalışan bu değerli ve vei bedeniye nazırı M. Ancelinoviç 6 _ Türk ",, 1~1a 41mehilir. Artık, ricat eden lnıY• 

ı . . . ;dealist ntan (OO!klanna, gelaÇ memnbrı· ile ticaret nazın M.. Dimitroviç, bü M" b k 
1 

b 'lk - .• _-.,._ "**• ,.... ...... fıareket hezimete 
s ~anhsı. nası! bir hava ve ~eraıt ıçın· 'll•za buradan sayısız minıet ve taluliıler... tün konsolaslar ve diğer bir çok zc- usa a a arın u 1 gmuı ....,. JI - ....._ hiaMıı• 

de k~n-ldu? ilk r,üalerinlded ae ıib,Uti~ıl•· HanılDJendı1erı Beyefendiler: vat hazır bulunmuştur. Çok munta lve:indeldyklapılan talsnift~ mı anld' eht- wc ' ~ ' ~ ..::::~!ı~': 
r? • tenkitlere «ıAral ka 1 ffl 11 yı· Muhakkak ki, halkrmam yınılmıyan, ~am bir surette cereyan eden ve çok ennl _: yı u~::U~ ar şoy e ~: C!-- çrtmııtır. Neferden kumandanını blirmef 
tında ne gibi zorlıtklarlı hrşı~: h ~: ~ıdanmryan tabii bir sezifi, 1'ir altlı ~ıa.; alkıslanan ~eçit resminden aonra ye ~ a.,. • ..e laaf, luwmfımfau clr rrderT ı,r f 
laldan Laagi tedbir ıe •ullau 1 var: Kendisine faydalı olanları, kendisint min edilmiş ve müsabakalara baş - 2 - Yugoslavya ~5 " bideıi kaltml§tı l:Wkmiilntt. vermek~• 
kuruloı:nnda ve idaresinde banıri sistemlere candan bağlı olanları, 0 da randan sever, l :ınmıstır. 3 - Romanya 22 ,. ,_.,. ..._ 
ve pren~inlPre davandı, çalışmalarında ban- ımlan inanır, Ye b••lanır. Yüce tirk mil- Müsabakaların netiyceleri ı::udur: 4 - Bulgaristan 12 • a. 
,,,· manevAı lrnvv ... lerd ..... iJ'--- aldı. .ifıa . - '( 5 T'. k" 10 uma beraber, neferde, küçük rlha 
c. •• a - -- it-tinin le Banlıım1r ı. kadaı seftltiİade Yüz metre {ı'nal: - ur ıye • lıdi tnımanda 1 d ·· b ,__._ 
V"' hirro~ konPtli müesseseleri l\ltöst eden "$ 6 - Arnavutluk 2 ,, nar a goze çarpan u ~ d buh .,e benimsemesindeki hikmet bınıdadır. 1 - Yugoslav Bauer 10.8-10. rerin iki tan1fm da daha eyi yapmak ar.z114 
ft birçoklumı kö1ıiin.tr.n yıkaa iinya - Bn vaziyette, bankan,. biiyik ~ir.ıük - 2 - Yunan Lambru 10.9-10. Müsabakalara eylülün birinci cu- Janam 11fratlfÖ TritW alntetfeonlm detdu-
ranmı. ezihn .. en, hatti his bir sanmtl ge- ran borcn var: 3 - Romanyalı Kovaci. mattesi ve ikinci pazar günleri de - ğu besbellidir. Ama buna., H _.,.,., • 

ri!r·tlen atlattı. '··--' Türk atletlerı' elı0minasyon müsa vam olunacaktır. .1.. ı.:-.on. ..:..L...J:-=a L!r- L!!... 'L...:IL-L-:. L-t--0, kendisi için en büyük bir ...... ~ en ~ -~- nn""' -.-. -~ _. -en& ......... 
Bütün hun!an tafsilatiyle arı atarak uğJam bir mesnet faaıdığı tı.ıkm emniyet hakalannda hariçte kalarak finale iş Belgrat, 26 (A.A) - Bugün Bel ~ bW nı.d lblmtlır. 

sabrınızı. nezaketinizi yoracak değilim . ve iytimadmı iimdiye Jcedar olduğu gilıi ~ira~ edememişlerdir. grat stadyomunda yugoslav milli ta Senelerdenberi, mflyan lJir yfircU.. 
Bor.lan. •<!tf,.n ziyaret rdecei!iniz sergide v~ bundan böyle de da.La iyi lnıllanmak sure - 800 Metre: kımiyle lehistan milli takımı ara - muauam lir dii§man ~aın hesabına 
size ımml cak rİ! le e k•sa. fakat derlı •;yle bu itimada layık olduğunu ispat etmek 1 - Yunan Georgakopolos 2 da- sında beynelmilel bir futbol müsaba memleketinin işgal. ~c!ildiğjni, h~ 
tonlı , arrlı v~ ranlı b1r halde ~örecek ltararındadır. ":ika. kaSt yapılmış ve yug oslav milli ta)n çe.nildiği:sıi e&"en türt Mdt1H jymanlı 
siniz. VAlmz burada ilk k"ruluş r;Ü!ı·• ı? ait 2 - Yuo-oslav Nikha2i 2 D . 1- 10. mı bu müsabakayı 4-1 kazanmıştır. bmanda.lmmın, dalıi ii'P l'Jatt-e il 

d Hanımefend· er, Beyefendiler, h 
dıo: .... Ji b'r ~tırnyı nnma an ~M:tmfm. 3 _Yunan P assi 2 D. 5-10. nın emri altında esasen her tiirlü mulı9r 

1 B B:ınkamn milli tasarnıf ve memleketi?) A k G- - -Tam on yıl evel. huai!ndt- idi. " ~ · Disk atma: n ara UCUnUn vemet:reri Tnrmart ve çiğnemek azmfncf'• 
knsı. 250 bin lira gibi küçük bir para ı l~ snnayi prof??8mma iştirnki balnmından luf 1 - Yunan Silos 48 M. 54. ve kudretinde idi. 
iı::e ba~lanııştı. Aynı gii.,;fo aksamı Guzı tuğu volu, bir kac sözle olsun, anlatmauam 2- Romanyalı Ledovici 46 M. 72 k• • • Jd•• - - Htr vakit anla, iıa§.laı 'R ~ 
H ızretler' :o hnznrlarr.ıda sof!1'!1arıo~ bo· vuifemi yapmr~ değilim. Demin de arzet. 3 - Bulgar Gancef 43 M. 96 Se JZ nCJ YJ ODU MU hı:ı rp etmiş olan yunan ordusunun göster.. 

iL bb.. tİm: lanmal.la bahtiyar olmuştum. IXI leşe u · 4 - Yugoslav Kleut 42 M. 52 B .. l l • diii azami fedakarlığı, biz hakkiyle tü. 
scn mfütakbel muvaffakıyctine hcr~est:n Hallwı hu bankaya., kendi müessesui. 5 - Türk Veysi 41 M. 45 u munase let e tertıp edilen spor dir edenlerdeniz. 
ziyade innnmıs ve onu sezmi' ve eormuı ' le hudutsuz bir iymam caridir. Bu iytimat hayramında maç. yapmak iizere l".n ümBt.n vaziyriucie •klftınhnlf 
olan büyük Şefin. ~hmnt ~~lal Beyefendi- yersiz değildir. Bugüne kadar hiç f>ir 1'1 1De1'(albır. Bu maruzatımla - teknik esas lstanhulspor kulübü geliyor oıa.. öçiik lııiiyülr ~ y-.r kn.a ... 

Ye - ı. 1 '--nm il!are medisıne. se<-il. en ~: taadaı •a11kaya inandığı için aldanmadı. hr dahiliade çahıan - sınai sabaya dökö- ütci* -..ıJaa. vtya ilme•• ---. • '"' 11 :Ka kfjf L-ı- B d .... .. d b. n ' Ankara'mızm tanınmış ve rok 
k .. d:ı sl:ımn• verdikleri canlı dıre • na a un an oturu e iıtün tasarru ırmı f 1.en ıermayenia sailam Ye -.tt.rette Lalan ~ dea -.aıan...ıtJr. Va--. ı.o.u-k ı ...... 

" "" T'. k ' bn B k d • h 1- _ .•. , sevilen kulüplerinden biri olan An - ~~ 
kt:laklanmııda rnıhyor: . UilR ıı na ya yor. an anm i aresa, ı duhnuı !!Östermit olayorum. Bankanın ala delil, ,alRa asteri ,erdiniı Jıoı• k ,._ 

r·· k km di-:-..1_ •·- w d t d w bu 1 de kara Güçlüler 31 ag-ustos 934 tarihin h · 1 "-Serma-'n azhğma bflkttra. _ctuardi · ~- ur•a~ H ar ır ıgı asar kadar oldap ma n senetJeriaia wominal arp etml§ o an ::J'UnHI eriMUaun ı. -
nir kmlma;,-·bövlt ~uesdtt ıçı11 im• • mfJarnu, eıı mukaddes hir emanet giJ.i ko. kıymetlerine nispet.le aıd hakiki dejerltri. de sekizinci yıldönümlerini kutlula- eladud'~ yBMk 1-ppW. m~nf 
oetli sermayt; uka, tlik"lttd, if/ttm. 1 thii r11111aJ1 Ler müla~ıa~ıa. ~stün tutınakta - nin hir be defa yüksel oltl11ğwnu sadece ma münasebetiyle yeniden yaptıkla gösterdiği nudı91ıkakt-.. 
~metodik (olıprasrm bilmeldir. Bıı iaAa - du. Bo sebepledir ki mıllı tasarruf• koru hatırlatmakla iktifa edecei)m. n s1at1a7nda ~Ü~ tr ~or_ ~yra- Kanaea bir IİyaHtin lmnıaıu cıluali 
atle i~t ıtmfmız. Belıem~~al mavaff ~k olar makta SO• derecede huaas olan bükimetill Haıumttelldiler, Beyefendiler mı azır amış ar • e ugunun e- Ana.Jeta,a •bimıt •lmr ~ ~ 1 
sanaz ... Ba işte mavalltık cılmayı, e[ltr ~~ kınar. Tt! yardımı en verimli sanayi itlerine, SaLrmızı daha fazla suiistim;l ebliyece hcm~iTY~.tikn~ arftırmboalkb' ~ç~ ~e g3t3 ba• ..., daJııa t.tüa ~ • ~ ... 

_... • .ı .J l _ atn sanayı pro~rarmnm tal.aklmkuna ictirak et . ;;;...., V·-aca ı-.dtiii- Lu L_ l.!1--tıen· ..:-.1: senesı ur ıye ut ırmcısı .ve . 1 mandası altında esilirkea ..... --• si bir izzetinefis .w~tmı•tn 80"° l · T rk 'J ,,._ aıs ~~·n .- Ha&U fllll1M bul k 1 k ı k - .. 
milli bir garar, milli bir izzetir.el!s. mtsele- ~ _tb'ız. d ii iye~yi milli sanayiini kuma ıçllaul serp.izde rakamlı, nisı.etli, maka ~nd ta im a~ıu:ı en u-r~~~.~ .~P wr• •iHctm misine haawwwct WJtl P ı 
si va-rsanız .ra/mnalı İ911. • udeiınut ulaş- ga ıc ar e en siyasi ve iktısadi zanaretleri y,.e& elarak daha •isltet, Uha canlı im enl e!1 . sta1:1 u sp?rl d? u unun lnrakmıt olduf:ana, biz, umtml ..... 
,..;k '; Jaia ;;;,;;ı,.tk için ,.dfa.ç ~l~rı . kim bihtın. Da~amız basittir: Memleketi- kilde röreaksinir. ge mesmı temın etmış er ır. iw tta~. 
iaıurz ateli, ~rji,C bol kl 1iireklenıaizde mm maddeci1ikk11, müstemleke ilbadftl- şe Selliyi hiikumet namına lktısat Veki - Yapılan programa göre cuma gü 
brılacaksınız.,, ~an kttrt~~a~ istiyo~r. Onun yerine, lhİI· li MaLmuf Celal Beyefendi açacak. .. nü ~aat 16 da Giiç'e 1!1en~ 200 q>c>r 

ŞAKIR HAZIM 

Gaıi'niıt •aratb-. bir •iiHseseai• idare Jı ahenklı bır ıktrsat sıste~ ~anuak kara- O Mahmut Celal Btyefndi ki, bundan cu ıstasyo~, Halkevı yolıyle S~~an 
mesuJivetini, .l'J:iiviik "'5etu. n hakiki mal 11- ~~dayızd ,f!okgayeye nrmal: ıpn milletçe Lir tamam l O yıl evel, Biiyik Gazi' den aldıiı pazarına gıdecekler oradan önde Alw }"lthedileri ~-ı1e,_.. 

f . IPI.Uta i Kal mma snaıma PifmiJ Wına emir n ilham izeriae, baabmn umumi ınii Muhafız Gücü muzikasr olduğu hal 
hibi olan tı-miz hl\1lumıım vekilleri sı atıy- y B t t l · I" L .. __ d Adi' S l akiben Ha Ams-.r.ıam. 26 (A.A.) - 19U Meni& 
•- omaılaraa alanlar bu direktif lıarici•· oruz. ;1 savaşa, .. m~ e etin ma !• iJUJM- dürii sıfıtiyle müuseseam baıma ıeçti. Te ~ • ı~e :u:ıyı yo mm t • d Amatentam' lcttk oı:ada. lııalaa. 
..:, • l .• .ı· 7 di ve mrlli lt§ekhiilJen l:udretlenne göre m!z ciddi n tedbirli idaresiyle onu yu-k . kimıyetı Mıllıye meydanına gelip e ~ &e • * ı,,,.Jra tirli harelı•t edf!b;lir er mı 181 

• ·r J J d M t 1: • 1 ....:_ı • B.. ..k R hber'i h k r --'enk ccacbinuua kısa hiı: mUddctisiade H • ı 
Haıılm ... _fendı·ıer, 8,._yefenciler; Yazı e a mı~ ar rr. em e et I! ni..e 4ai . seltti. Bagünki haline retinfi Bu güzel uyu e m ey e me ~ d 'd ıım. . . -ı.:.. . 

" d ma ön safta çalışmayı fiar tdian llli!Ulese tesadüf bile .. millet ltanka..;. ıiiıel la_ koyup istasyon tarikiyle sahalarma a an ç •ı ıçn ..--çe emır veri' 'I• 
İ! Bankası oa yıllık çalqma La1atm a. mize de devletin sanayi progra ..... ftıi- iline Jte giıel iıarettir. avdet edeceklerdir. Burada bir geçit m. BHIH• cl•rriW ..._ Jcrlnaliaidb. 

tdmik •anfcatılığm biitin iyaplanm yaptı. f1>fer verilmi~r. Sözüme ailıayet vermeden evel daveti _ resmi yapılacak ve kulübün tar~ • 
Büyük kücük her nevi işlerinde ~avale, Ü· B:ınka b.u vazifeleri en ri~, en Mi1tfto mize icabet ıaretiyle röıe ıW.ğmı~ yorgan si hakkında re~sle~i Fik~et ~~y ta~a .4m~nkada yeni vergi ltanonlan. 
mide deC.1 ftesaba ye realit.,.fere dayandı. b -•aruu şımdidtn tahakkuk ettirmiştir. luktan gösterdiğiwiz alaka ve sngiden ötürü fından kısa hır hıtabeyı muteakıp · . Nevyork. 26 (A.A.) - Borsa ınıdsaf'4 
Spekü!asvondan, soekiilatif iı:lerden asabi Müspet netiycelerini almış bulunuyoruz. Kıı müessese aamma _teıekkir eder, M,inizi n ::nüsabakala~a ~şlan~c~ktır. ?ı~ _egöre h~k.funet e~nem1cı:daı.. ıelic vu 
bir ısrar ile d:ı·ma kaçuadı. Doğduğu sene kı. bunlarını da tam zamanında başarmak vüksek bir saygı ıle selamlarım. Gençlerbırlıgı kulubü de Ankara g1S1 almalı. rçın evelce kabuL edılea ~ 
nıemlekdin kredi ihtiyacı, son derecesini irin her törlii tedbirleri alnusfır. Hesapla· " Gücü'nün bu tezahüratına iştirake nu tatbik mevkiine koymak n.i.yctimic41"c. 
bulmuştu. Bu ihtiyacı az zamaoda latmİD rmda, hamlıklarmda çek dikkatli ve çok Nutuktan sonra lktıı:ıu Vekili Celil Be i:arar vermiş ve tekaüt oyunculann 
etti. Anadolumın ticaret merkezlerinde şu- hııs~as olduğu için, bugüne kadar girifiiği vefendi serginin kanısını bağlıyan kurdelayı dan bir takımın İstanbulspor maçın 30 milyon lirahk nd10 lipuişi.. 
~ler açank kredi siyasetini tnsi .e tevzin b.ütiın te.~ebbüsle~~de hiç yandmadr, hep. kesm; ler ve davetliler serıiye girmiflerdir. dan. evel G~ç:ün tekaütleriyle 15 er I.ondn. 26 (A.A.J _ Rad"yo •crıW 
etti. Yerleıtiji muhitlerde İf h•cmiDİ artır· sınden yuz aklılııı ıle çıktı. Miiteadd:t pavyonlarda mütetekl<ll o - dakıkadan ıkı haftaymlık bir ~ din la~. 250.009 ki!i sergiyi d· 
dı. Faiz nisbetlerini normal hadlere indir- Bazı memleketlerde ırnai istihsal fazl•- len sergi, Türkiye lı Bankası'nm kuraluıun kabl!l etmiştir. Kendi muhitlerinde yarettttmif ve 30 ~ fngı1iz lirat;lr • 
di. Fena ve müfkül günlerin catacağını da- sı vardır. Sına~ mahsulleri maliyet raat.m- danberi ~eçirdiii teki.il safal.atmı, merha sessız sedasız çalışarak bize büyük pariş yapılmı!tır. 
ha evel sezdi ve ona rörc tedbirlerini nk- dan daha aşaiı Lir fiatla satmak mecburi. le merhale gösteren •ir kiil halindedir. Ban varlıklar gösteren kıymetli Ankara r ... '"!!'l!"""!!!"!'!"'"!!!!'"'-!!"""""'llllllllllll""'!!lll!!~~~"""'!!""~ 
tinde aldı. Yer hayat p.rtlarmm doğurdu· )"eti vardır. Böyle memleketlerde mali mü hanın alakadar oldoia Te yahll bizzat te- Güçlüleri şimdiden tebrik ederiz. 
iu yeni vaziyetleri, eski telakMlerle lıaliha- csseselerin büyük mikyasta sanayi hareket tis ettiği sınai, iklrsadi ve mali bütiia hare talw.iye edft"ek kavvetli rakrplaiae 
llrnı zaruretlerir.e uyan yeni bir zihniyetle lerine iıtiraki, onlar için bir kuvvet sebebi ketler, çok sanatkarane lıazırlanan pavyon İsfanbulspor kliibii 30 Ağustoeı karşı çı~a~aklan~ı ~uyduk. Maç half 
lllÜt.alea etti. Gerek banka muamelelerinde olmaı. Halbuki Türkiye' de vaziyet öyle de farda güzel Lir surette ayn ayn tebarüz el zafer giininde ilk mas•• :~~ğ.~~şuncelerımızi oyun güni ya 
rerek giriffiği te~ebbüs ve iftirak ettifı İf· ğildir. Biz, memleketçe sınai istilu.1 faali. tirilmi!tir. Gerek Meclis Reiıi (azma P~ Alhnordu ile yapacak. " 
lerde basiret ve ihtivah daima ön safla bu· yetlerimizde muvızeaeli hareket ecliyonu. Hazretleri, gerekse Vekil Beyefeadiler, ban Ank • ı ,;.;..• haber ver • • 
J 1 •L_ J J • '- ~·- d k (( ki ti' r ı· ara ya ge eceı;.ul - Aııkara a- - i4. S.--tiale.ı andurda. Nizami ihtiyat paralar1nı aernıa- ıfıwa i e ıstio ~ arasın a bir aLe.k ku. anın muva a ye ı aa ıyetini gösteren bu diğimiz fstanbulspor takımı ilk ma- <!-•-· . • ucu.. ~~ .. ~~~ . 
Jeıi miktanna akarmair ilkü ed'mdi. Diia- royoruı. EsascD memlelletia ••Ji "'9fr8 strgidea clolayı Mabmat Beyi lHrik etmıit- cmı 30 Ağustos zafer bayramında ~·mna yıldonumunmz illi~ 
Yanın en lmvvetli ve büyük Lankalan, mev- mmda ilıtiyaçtan fazla iJtihsal etmek, bu lerdir. Ankara Gücil stadmda Altınanht ktr betiyle 31 ağMtu& cmna gillil ..._ 
r:;.ctatJarmm vüıde kaçını iLtiyat olarak 11k fazlayı Lariçte satmak aiLi - tabirinıi af Serıi pıiLlilden ...,., .. ftfliler •nr tübft De yapacaktır. Oymyacafr artı 2da tertip edilen spor ba.Jımm 

~rfarsa, iş Bankası da memleketin ve buyunn - miiteaddi Lir diiıa.e laiıu. .. lu.aa biletle ilu ~ ehemmiyetini diŞünen Albnıor • • ~ mensup bilıiia --
~eçirdiğrmiz ghlerin fıasud lwı prtfarmı iildir. Demek li llllai iatilnW- ipi. ta- ....... ,.& diı.. i wtifl itle l.ıir dalaJar tabml•ınm zayıf naktal.,., mt Mte hft!p binasmd'• &uı. 

., .. ~,..•erek h nfd>eti dm reıaif !.ir de· lıii " düili ~ lıir içpaan dafılıısa .,.,.. • Wr ,.. ••nı·ı ı ..... ıt 'Jdr. Allbra ıampiyoınr Çmlıaya'dan malan rica ehuaa. 



SAYIFA 6 

alil Naci Kağıtçı ık ve 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

1 - Pazarlıkla keşiflerine ve resimlerine göre sabit raf 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 29. 8. 934 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 10 da Vekalet Levazım müdürlüğünde kurulacak komis 
yonda yapılacaktır. 

3 - Resim ve keşifleri ve şartnamesi Levazım müdürlü 
iünde her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte 50 lira 25 kuruş 
Iuk muvakkat teminatlariyle komisyona gelmeleri ilan olu
nur. (2244) 7-3632 

-----------------------------------------------
Gümrük ve inhisarlar 

Veka•etinden: 
1 - Keşiflerine ve resimlerine göre iki tane muayene 

memuru masası ve "3" tane piyedestal (Heykel kaidesi) ay 
n ayn pazarlıklarla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 29. 8. 934 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
aaat "10" da Vekalet Levazım müdürlüğünde kurulacak ko· 
misyonda yapılacaktır. 

3 - Resim ve keşifleri ve şartnameleri Leva:ıım müdür 
lüğünde her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen gün ve saatta piyedestaller 
için "l 1'' lira "25" kuruş muayene yazı masaları için "3" lira 
!'75" kuruşluk muvakkat teminatlariyle komisyona gelme. 
leri ilan olunur. (2242) 7-3621 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaletinden: 

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

Edirne Vilayetinden: 
Edirne - İstanbul yolunun 13X445 inci kilometresinde 

vaki (10705) lira 95 kuruş bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
kapalı zarf usuJiyle münakasaya cıkarılmıstır. 29-8-934 çar
şamba günü saat 16 da vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılacağından taliplerin keşif ve şartnameyi görmek üze
re Edime'de daim! encümene. Ankara ve lstanbul'da Nafıa 
~aşmühendisliklerine müracaatları ve münakasaya iştirak 
~deceklerin % 7,5 depozitolariyle teklif mektuplarının mu
ayyen gün ve saate kadar vilayet daimi encümenine gön-
'C!ermeleri itan olunur. (2025) · 7-3376 

Zonğuldak Belediye 
Riyasetinaen: 

, Keşif ~edel! yekunu (16522) lira (55) kuruş olan Zongul· 
(fak bele~ıye bı~ası zemin ve birinci katları inşaatı kapalı 
zarf. usulıyle munakasa~a konulmuştur. Taliplerin yüzde 

. yedı buçuk pey akçelerıyle teklif mektuplarını ihale tarihi 
olan !2-9-93~. çarş~mba günü ~aat .05) ten evel Zonguldak 
beledıye encumenıne vennelerı ve ıyzahat almak için İstan
bul, Ankara ve Zonguldak belediyeleri Fen dairelerine mü-
racaatlan ilan olunur. (2168) 7-3531 

HAKiMiYETi MiLLiYE 28 ACUSTOS 1934 SALI 

atbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 

Türkiye ld a emiyetleri 
itt•fakıU ____ j 1erkez·n en 

Altı metre boyunda ve otuz santim kutrunda (150) adet 
işaret direği, aleni münakasa ile satın alınacaktır. Talipie
rin şartnamesini görmek üzere her gün Tayyare Cemiyetin
de Havacılık ve Spor Mecmuası Müdürü Orhan Haydar Be
ye müracaatları ve münakasaya iştirak etmek üzere 28 ağus
tos 934 sah günü saat on yedi buçukta Bahçeler Müdüriye
ti binasında Umumi Merkezimize yüzde yedi buçuk pey ak· 
çelerini hamilen gelmeleri ilan olnur. 7-3573 

Çay Belediyesinden: 
1 - Çay nahiyesinin Nafıa Vekaleti Celile since musad· 

dak projesi mucibince 16662 lira bedeli keşifli Hidro Elek
trik tesisatının yapılması 16 ağustos 934 tarihinden bilitibar 
yirmi gün müddetle yeniden kapah zarf usuliyle mevkii mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Gümrük ve muamele vergisi belediyeye aittir. 
3 - Tediye şeraiti: • 
Bedeli ihalenin % 30 u banka teminatı mukabilinde mu· 

kavele imzasını müteakip derhal % 30 u bilelim · 
le malzemenin Çay nahiyesine vürudunda ve mütebaki % 
( 40) ı tesisatın ikmali ile kabulü muvakkatte verilecektir. 

4- Proje ve evrakı müteferriasrnı Çay Belediyesinden 
ve yahut İstanbul'da Taksimde İstiklal Apartımanmda elek 
trik mühendisi Hasan Halet Beyden bedel mukabilinde 
alabilirler. 

5 - Talip olanlar 4 eylUl 1934 sah günü saat üçte müna
kasa ve ihale kanununun mevaddı mahsusasına tevfikan 
Çay nahiyesi belediye encümenine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (4931) 7-3508 

Ankara Vilayet Sıhhiye 
Müdürlüğünden: 

Muayene ve tedavi evleri için 136 kalem ezcayı tıbbiye 
pazarlık suretiyle satın alınacağından taliplerin 13.9.1934 
perşembe günü saat 15 te muvakkat teminat olan 127 lira 50 
kuruşluk vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriylc bir
likte belli saatten evel vilayet encümeni daimisine ve şart· 
nameyi görmek istiyenlerin de sıhhat müdürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. (2121) 7-3506 

Kumbara sahipleri ••• 
1 Eyhil 934 ... tarihine 
kadar Bankaya asgari 
yirmi beş lira yatırmış 
olmalısınız! 

EYLÜL. 

PAZARTESİ 
1 Teşrinıevvel 934 kumbara keşide· 
sinde talihlerini denemek isleyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 
lazım gel1!1iğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mükafat 
- Türkiye l $ Bankası • 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei umumiliğinden: 

Ankara hapishanesinde 18 ve 25 liralık iki kadın gardi -
yanlığı münhaldir. Talip olanların mektep şehadetnam~si, 
sıhhat raporu, aşı vesikası, hüsnühal mazbatası nüfus tezke
resi ve üç kıta fotoğraflariyle birliktP. hemen Ankara müd-
deiumumiliğine müracaat eylemeleri. {2185) 7-3572 

Ankara Valiliğinden: 
28-9-934 tarihinde Ankara' da açılacak Ehli hayvanat ser

gisi ~~in mübayaa olunacak 5000 kilo kuru otun açık pazarlık 
la mubayaasına karar verilmiş olduğundan 17-9-934 tarihine 
kadar t~liplerin her pazartesi ve perşembe günleri saat on 
beşte vılayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

(2223) 7~3620 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimiz dahilinde mevcut yatı mekteplerinde boş ta

lebe yeri kalmadığından çocuk velilerinin beyhude vilayete 
müracaatta bulunmamalan ilan olunur. (2221) 7-3621 

N Yİ 
ZİR AT 
EVLERE 

Na ıa Vekaletinden: 

VE şs• 

Vekalet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeli 
1400 lira olan 9 adet hah pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarhk 6 eylUl 1934 tarihine müsadif perşembe günil 
saat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü makamında yapıla .. 
caktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası va 
105 liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeciliği• 
ne yatınldcğına dair olan makbuzla birlikte aynı gün ve sa• 
atte müracaatları lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler malzeme müdürlüğünden mel:"' 
canen tedarik olunur. (2189) 7-3607 

Hayvan panayırı 
Bozüyük Kazası 

Belediye reisliğinden: 
Kazamızda bu seneden itibaren her sene eylUl ayında tile~ 

cari eşya ve hayvan panayırı açılacaktır. Panayır 23 eylfıl 
934 te pazar gününden başhyarak beş gün devam edecektir. 
Panayıra gelecek zevat ile iştirak edecek tüccaranm her tür• 
1ü istirahatlarını temin edecek tertibat alınmıştır. Umuma 
ilan olunur. (2227) 7-3618 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursa'nm Gölbaşı mevkinde yapılmakta olan Toprak: 

bend'e ait dip savağın muhammen bedeli 14840 lira olan 
Vana, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münaka· 
saya konulmuştur. 

Münakasaya 17-9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecek· 
tir. 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üzere 
malzemenin cins ve nevine göre toptan fiat teklif edecekler .. 
dir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) liralık muvakkat teminat ve 
ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evel münaka· 
sa komisyonu riyasetine tevdi etmeleri iycap eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka· 
ra'da Nafıa Vekaleti Malıeme müdürlüğünden alabilirler. 

(2188) 7~3606 

Evakaf Umum 
Müdürlüğünden: 

İkinci vakıf apartımanında merkez kumandanlığının iş· 
gal ettiği kısmında (202) liralık temiz ve pis su tesisatı ve 
saire yaptırılacaktır. 

Yapmak istiyenlerin 29-8-934 çarşamba günü saat on dör .. 
de kadar Evkaf İnşaat müdürlüğüne müracaattan. (2238) 

7-3630 

Buldan Belediye reisliğinden 
Buldan kasabasının şekli hazır ve müstakbel harita ve pli• 

m ile kasabaya akan Ziftlik suyu projesinin yaptınlması 
12-9-934 çarşamba günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usulif'" 
le münakasay~ konulmuştur. Talip olanların (Tatil günleri 
hariç) her gün Buldan belediyesine müracaatla şartnameyi 
almaları ve tekliflerini şerait dairesinde yazıp 12-9-934 saa~ 
16 da belediye encümenine makbuz mukabilinde venneler1 
ilan olunur. (2228) 7-3617 



28 A.~US'TOS 1934 SALI 

lııı. M. V Satın Alma Komisyonu ilanlan 1 
İLAN 

Cins ve miktarları yazılı beş kalem erzakın hizalarında 
gösterilen günlerde kapalı zarf usuliyle ihaleleri yapılacak· 
tır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gUn ve mü
nakasaya iştirak için de teklif ve teminatlariyle münakasa 
günlerinde saatlerinden evel İstanbul'da Selimiye'de fırka 
satın alma komisyonuna müracaatları. {2235) 
İhale tarihi Saat Cinsi Miktarı Muvakkat teminatı 

13-9-934 
15-9-934 
16-9-934 
17-9-934 
18-9-934 

14 
14 

14 
14 
14 

tLAN 

Yulaf 
Kuru ot 

Odun 
Saman 
Ot 

Vizede bulunan kıtat hay -
\ranatı için 45,291 kilo kuru ot 
44.341 kilo saman 96,156 k;lo 
arpa aleni münakasaya kon · 
muştur. İhalesi 10 eylUl 1934 
t>azartesi günü saat 15 tedir. 
'l'alipler evsaf ve şeraitini an· 
lamak için hergün mezk6r ko
misyonla İstanbul levazım a -
Jnirliği, Kırklareli, Tekirdağ, 
~e Edirne defterdarlıklarına 
~e münakasaya iştirak için de 
teminatlarile vaktinde Vize 
•skeri satın alma komisyonu -
lla müracaattan. {2107) 

7-3507 

iLAN 

kilo Lira 
16,000 600 

330,000 11 ı 3 
107,000 1007 
275,000 517 
'H0,000 1776 

7-3627 

~e yapılac:aktrr. Talipler !artname 
ve l'.D~tmesini görmek üzere her 
'!Ün öğleden sonra "" münakasaya 
:c:tir"'k ede«'eklPrİr. o 1ün ve sutin
den eve) teklif ve tf'm.nat mektuD -
larmm makbuz mukabilinde komiı· 
fOD riyasetine tevdi eylemeleri. 

(1901) 7--3199 
İLAN 

Van hastanesiyle Başkale, Ki • 
mapan, Caldrran. Gevırda balanan 
kıtal idn ekmek. Lulpr, sadeyağı, 
kuru fasu)ya, nohut, mercimek, sirke, 
ıöt, yoğurt, ııman, ot, aJP.nİ müna . 
kasa ile satın ılmac:aktrr. 1baleleri 29 
aiastoı ve 1, 2, 3, 4, S, 6 evli) 934 
tarihlerinde yaorlac:aktır. T alioler 
miktar ve teraitlerini anlamak üze
re her~ün Ankarada M.M. V. ıatm 
ı.lma komiıvonuna ve münakasaya 
istinık idn de tayin olunan ,ünler
de Vanda askeri satm alma komis
yonuna müracaatlarr. (1978) 

7-3313 

Askeri sanat mektepleri 
laraciye malzemesi ihtiyacı 
olan 93 kalem malzeme 5 ey
)QJ 934 carşamba günü saat 
16 dan 17 ye kadar pazarhkla 
latın alınacaktır. Talip olan-
lar şartnameyi görmek üzere iLAN 
kınkkale'de sanat mekteple - Liileburgazdaki kıtat icin 100 
ri satın alma komisyonuna ve hin kilo nğır eti ve 22,400 kilo sa
lllünakasaya iştirak edecekte- 'ıun kapıılı zarfla miirmkasaya kon· 
rin de teminatlariyle münaka '110ştur. fhıtle~i 29.8.19~4 c:ar,am -
Ba gün ve saatinde mezkur ~a günü saat 15 ve 16,S da yapıla· 
lllcktepte hazır bulunmaları. ·aktır. Talin1er sartnameıini gör -

(2180) 7-3559 mell üzere her giin ve münakasaya 
İLAN ·-:firak için vakti muıtvveninde tek · 

(2000) adet efrat binek eye- 1'f ve teminatlari1e Lüleburgaz as -
1'İ ordu ihtiyacı için mübayaa lceri sıt:n alma komisyonuna mi1ra· 
edilmek üzere kapalı zarf u- -aatlan. (1896) 7- 319.t 
llUliyle münakasaya konmuş- İLAN 
tur. İhalesi 15-9-934 cumartesi Hava kıtaatı ihtiyacı için 
g\inü saat 1 ı dedir. Taliplerin 6000 : 7000 metre mavi renkte 
tvsaf ve şartnamesiyle nümu- kr~hk elbiselik kumaş kapah 
~~sini görmek üzere her gün zarfla münakasaya konmuş -
Ogleden sonra M. M. V. satın tur. Şartname ve nümunesini 
alrna komisyonuna müracaat ~örmek istiyenler her gün öğ 
lan ve münakasaya iştirak e- leden sonra ve münakasaya 
deceklerin de teminat ve tek- ~ireceklerin 6. 9. 934 pazartesi 
lif mektuplarım vaktinden ev- ~nü saat 14 te tem:natlarivle 
~tl mezkur komisyon reisliği- birlikte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
lıe vermeleri. (2113) 7-3487 na müracaatları. (1998) 

fLAN 7-3333 
Denizlide bulunan kıtala - İLAN 

'2ıı ihtiyacı olan (955,000) kilo Çankaya karakol binasının 
Odun l:apalı zarf usulivle mü- ikmali inşası aleni münakasa
llakasaya konmuştur. İhalesi \Ta konm~~·.Jhalesi 8-919~4 
3. 9. 934 pazartesi günü saat cumaı;esı _gunu ~aat 11 dedır 
ıs. tcdir. Taliplerin mezkftr T~l~pl~;ın ke~~f ve şa~~
ttin ve saattndan eve) teklif ~esını gonnek uzere her ~un 
:-ıe teminatJariylc Denizlide ~ünakasay~ iştira.k cdecek!~
t\gkeri satınalma komisyonu - rın de temınatlarıyJe vaktın -
lla ıüracaatlan. Sartnamesini de M. M. V. Satın alma kemis 
törnıek istiyenler her gün vonuna müracaatları. (2004) 
~tzkQr 1.comisyona müracaat 7-3347 
~debiJirler. (2086) 7-3458 İLAN 

İLAN. . Hava kıtalan için Eskişe -
On bir adet kasa ile üç adet hır Tayyare Garnizonu ve 

Çelik dosya dolabı pazarlıkla ?Jeyda.1:1 tenviratı kapalı zarf 
'hnacaktır. Pazarlığı 29. 8. 934 ıle munakasaya konmuştur. 
~Şamba günü saat 14 te ya- Şartname, plan ve projelerini 
~lacağmdan şartname ve ka · görmek istiyenlerin her gün 
~oğunu görmek istiyenler öğleden sonra ve münakasaya 
tr gün ve pazarlığa iştirak istirak edeceklerin 15-9-934 

~ecekler de o gün ve saatın cumartesi günü saat 10.30 da 
~. tcrninatlariyle komisyona teminatlariyle birlikte M. M. 

Uracaatlan. (2210) 7-3591 V. Satın alma komisyonuna 
lLAN müracaattan. (2111) 7-3481 

.....__Ordu ilıtiyac:r için {16) kalem IUN. 
~ 1tnna ağlltİaaıl aiıtija• ve (7000) adet çağ torbası or-
-ı.,.:eıı!er kanalı .zarf usulile ıatm du için mübayaa edilmek üze
~~. 11.aJea 1.9.1934 a . re kapalı zarf usuliylc müna
~ riai saat 14 tle icn edile- kasaya konmuştur. thalesi 23 
il.... r. Tıliplu enaf n ıartame- eyliil 934 pazar günü saat on 
~ ~ izere ~ ifledea birdedir. Taliplerin evsaf ve 
~. te •iinabraya utir•k e:le • şartnamesi ile nümunesını 
'ı erıq o gün ve saatinderı evel tek görmek üzere her gün öğle
~e teıniaatJraüe birlikte 1\1. M. V. den sonra M. M. V. satın.alma 
'-tı alına koıaiqomma miraaat - komisyonuna müracaatları ve 

· 0900) 7- 3198 münakasaya iştirak cdecekle-
l' . İLAN rinde teminat ve teklif ıuck-

~ erlı nıamulitmdın 15,ete • • tuplanm vaktinden cvel mez
t. ~leıııiııyom matra ğı1afile birlik- kur komlsyon reisliğine ver-
-._~ılı zarfla münakasavı kon • meleri. (2218) 7--3608 
'- ._ .. • ihalesi t eyf&l 1934 tarihi- il.Aft 

._., '-ltetİ limi -ı IS kmkkalede üç zabitan apar 
• 

SAYIFA 1 
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EVET .. FAKAT YA İKİ SENE SONRA 1 
Fiyatı gayet ucuzdur diye bugün almak iatedlQlnia Elek· 
trikle soğutma dolabı yar1n ne olacak ? 

Dikkat ediniz ..• ucuz bir fiyat ekseriya fy• ve aüsel bir 
cins alameti değildir. 

Etektrik le soğutma dolabınızı kısa bir müddet aonra tebdlt 

etmek mecburiyetinde bulunmak tehlikesine maruz kal-. 

mayınız. Bir karar vermezden evvel ahpaplartnız.a danıtınaa. 

Hepsi de "Frigidaire" ciddidir diyeceklerdir. 

Siz de onlar gibi yapınız ve Frigidaire te&kiJat.na müracaa\ 

ediniz. 

F IGIDAIRE 
BOURL.A BiRADERLER ve~· 

tnnanı ve mevcut lise binası- •·-------------.. --------------·-----nın tevsii ile Gedikli küçük za Türkiye11İn En Eski En Kuvvetli ve En İleri DER ı Fabrikası: 
bit mektebinin yeniden inşa-

~~==~=l~~=u~:.yi~.::;Ö Sümer Bank Beykoz Deri Fabrikası 
eylUl 934 perşembe günü saat 
onbirdedir. Taliplerin keşif 
ve projelerle şartnameleri gör 
mek üzere her gün öğleden 
~onra M. M. V. satmalma ko
misyonuna müracaatları ve 

ilk defa olarak PiYASAYA DERi SATMAK ÜZERE ISTANBULDA bir-. 'P''fltr. 
fltr nt11İ yiiz dtrilıri, kö11lı1 yarma, tldiHnlik " giitlm •İihaJaası 

İfİ• ba biroya müracaat olıuunafıdır. 

Adreı: lstanbul • Sirkeci - Saaasaıyan ban yaıwıO No. 36 Telıraf; BEY.KOZ !stanbul • Telefon 2283% 

münakasaya gireceklerin de '••----------------··---------------vaktinden evet teminat ve tek 

7-3623 

lif mektuplarmı mezkur ko
misyon reisliğine vermeleri. 

(2217) 7-3609 

iLAN. 
Tekirdağ kıtalan için (60) 

Malkara kıta lan için ( 45) ton 
~tarak kapalı -zarfla münaka
saya konulan bulgura taliple
rin verdikleri fiatlar gali gö
rüldüğünden bir ay içinde pa
ırarlrkla almmasma karar ve
ırilmistir. Taliplerin 8-9-13 ve 
?.2-9-934 pazarlık günlerinde 
teminatlarivle Tekirdağt As
keri satınalma komisvonuna 
'TIÜracaatlan. (2206) 7-3611 

il.AN 
Safranbolu'daki kıtalarm ih 

Askeri Fabrikalar Sigorta 
sandığından: 

Askeri fabrikalar mensubini için mübayaa edilecek odun 
ve kömürün 5-9-934 tarihinde münakasası icra edilecektir. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere yevmi ihaleye kadar fabri
kalarda sigorta sandığına müracaatları ve iştirak edecekle
rin de münakasa gününde {500) liralık teminat mektubunu 
beraberinde ~etirme1crl. (2225) 7-3619 

Ankara Nümune 
Hastahanesi Baştabibliğinen: 

Hastahanenin cümle kapısının tadil ve inşasiyle göz pav
}'onunun doğrama ve hala tamiratı paudıkla yaptınlaca
ğından taliplerin yevmi ihale olan 3 eyi.fil 934 pazartesi gü
nü saat 10 da hastanede müteşekkil komisyooa ve şartname
leri görmek için de her gün saat 13 ile J 5 arasında hastane 
Baştababetine müracaatları ve cüırile kapısı için 121 göz pav 
Yonu tamiratt için 38 lira teminatı muvakkatıeyi hamil ol-
maları ilan olunur. (2220) 7-3622 

ivacı olan (220000) kilo fab
rika unu kapalı zarfla münaka 
c;ava konmustur. İhalesi 19-9-
934 cumartesi günü saat 14 te
dir. Sartnamesini f?Örmek is
tiyenJcrin Ankara'da M. M. E k f 
V. Satmalma komisyonuna ve V a Umum 

Müdürlüğünden: 
'ilÜnakasaya iştirak edecekle
rin de münakasa günü saatin
den evel teklif ve tcminatla
riyle Safranbolu'aa Asken sa
tmaJma komisyonuna müra-
caatları. (2107) 7-3612 

İLAN 

Mimar Kemalettin sôkağında (398) nwnaralı evde (127) 
Hra1ık su tesisatı ve saire yaptırılacaktır. 

Yapmak istiyenlerin 29-8-934 Ç&şanıba günü uat on 
dörde kadar Evkaf inşaat müdürlüğüne müracaatlarr. 

(2237) 1-3629 
Tok'at garnizon kıtalanrun 

ihtiyacı olan (135000) kilo ek- T?katta Askeri satmalma ko-ı ti:.a~ edec.eklerin mün~asa 
meklik un kapalr zarf usuliyle m1sonuna ymüracaatlan. gunu saatındcn evet tekltf ve 
münakasaya konmuştur. İha- (2208) 7-3613 teminatlariyle 1stanbu1 Fın-
lesi 22-9-934 cwnartesi günü İLAN dıklıda firka satın alma 'ko-

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komiayonu Uanlan. 

TON 
30 ~AF KALA). 

400 SAF KURŞUN 
900 ELEKTROLİT BA

KIR 
450 TUTYA 

36 NİKEL 
10 BLOK BAKIR 

4-00 HUSUSİ ÇELİK SAQ' 
25 BOHÇALIK SAÇ 

JO MENGANEZLİ BA
KIR 

10 FOSFORLU BAKIR 
S MAGNEZYUM ME

TAL 
Yukardaki malzeme pa~ 

hk suretiyle 1-9-934 tan11in 
saat il 4 te ihalesi :kra edi 
cektir. Taliplerin teminat it• 
müracaatlan. (2233) 7-361 

,. 1200 TORBA ÇiMENTO 

saat 15 tedir. Şartnamesini Gümüssuyu Hastanesi ihti- misyonuna müracaatları. 
görmek istiyenlerin her gün yacı olan 330 ton kok kömürii <2234) 7-~626 Yukardaki malzeme paz 
Ankara' da M. M. V. satınal- kapalı zarfla münakasaya kon lLA.N h · 

3 
·b · 

ma komisyonuna ve münaka- mll§tur .. lbatcsi JS-9-934 cu- 10,000 adet Kat Güt iilc 1500 k smetıyl~ l-9-~ 4• tari 
saya iştirak edeceklerin de martai saat ıs tedir. Tali~ adet Lnlcai fbsterin şimdilik saat 14 u ihaleaı ıaa 
teklif 'Ve teminatlariyle mü- rin prtrtamesini görmek üzıe- miinakaAlmdaft .... ,_.,... • cekdr. Taliplerin mni•t 
nabta ~ mtillaen evet re her ~ ve münakasaya iıt- di1mi)t& '2236) ,_.. CZZI&> '1-~lıml! 



SAYIFA 1 HAKiMiYETi Mti.Lln.. 28 ACUSTOS 1934 SALI 

T~QKiYS 

llRAAT 
BANKA5ı 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT b D~Q 

Tayyare Cemiyeti Umumi 
Merkezinden: 

25.8.1934 tarihinde ilan edilen kok kömürü münakasası 
2 eylfil 1934 tarihine tehir edilmiştir. Taliplerin ogün saat 
15 te Cemiyet merkezine müracaatları ilan olunur. 7-3575 

-----------------------------------------------Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - arazide çalışacak harita posatlan için (89) Topoğraf 

ıemsiyesinin münakasasında talipler tarafından getirilen 
nümuneler şartnameye uygun olmadığından mezkur şemsi· 
yeterin münakasası 30 eylUl 934 pazar günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce· 
beci'de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2097) 7-3474 

l:tmar Müdürlüğünden: 
Bankalar caddesinde kadastronun 300 numaralı adasın· 

C:la Emlak Bankasına ait 2,3,4 numaralı parseller ile 294 nu· 
maralı adada Hüseyin efendiye ait 2 parselin 8 m 2 ve Halit 
Efondive ait 3 numaralı parselin 13 m 2, 159 numaralı adada 
Jiazineve ait 2 numaralı parselin 18 m2, 151 numaralı ada
nın Emin Bey ve hissedarlarına ait 2 numaralı parselin 38 
m' ve İymara ait 325 m 2 yol tmann 1756 numaralı planına 
göre 852 adanın 2 numaralı Emlak Bankasına ait parseliyle 
~uyulanmış olduğundan 2289 numaralı kanun mucibince 
alakalılar tarşfmdan şuyularmm altı ay zarfında izale edil· 
mesi ilan olunur. G1813) 7-3088 

Ankara Valiliğinden: 
· 1 - Etimesut yatı mektebi talebesinin mayıs 935 gaye
'Jne kadar iaşeleri için muktazi elanek ve et (3250) lira mu· 
liammen bedel üzerinden açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin % 7,5 muvakkat teminat 
alCçelerini daha evelden muhasebei hususiye veznesine ya
tırmalan lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmelt üzere her gün vila
yet Maarif Müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 10-9-934 pazar
tesi günü saat on beşte daimi encümene müracaatları. 

(2146) 7-3510 

Adliye Vekaletinden: 
Vekalet odacı ve müvezzileri için 31 çift yerli fotin pazar. 

lıkla alınacaktır. Pazarlık 29.8.1934 çarşamba günü saat 14 de 
kra edileceğinden muvakkat teminat 14 liradır. Taliplerin 
tyevmi mezktlrda teminatlariyle birlikte mübayaa komiıyo • 
huna müracaattan ilan olunur. (2203) 7-3589 

r·········· 

········-
KiRALIK EV 

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

numaraya müracaat. 7-3521 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahiliye mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün ilii • 

den sonra Adliye sarayı kar· 
şısmda Faik B. apartrmanm· 

da kabul eder. 
Telefon: 3613 

MÜTEAHHiT VE iNŞAAT 
SAHiPLERiNiN 

NAZARI DlKKA TLERIN~ 
ÇiEt Kurt marka Marıilya 

kiremidi eliven Eiatla aabf 
evi Eıki9ehir oteline müra • 
caat. Telefon: 3272 

Tercüme ve İn2ilizce 
Hansi Ders. 
Posta ICatoso 200. 

TÜRKİYE İDMAN CE • 
MIYETLERt İTTİFAKI 
REİSLİGİNDEN: 

Elmadağrnda İnfa edilecek J<ıı 
sporlarına malııus sığmak, yapdan 
miinakasada teklif olunan bedel 
haddi liyik göriilmediğindea, 28 ı· 
ğuteı salı giiai saat 14 de paaarlık 
••retiyle talibine ilaale edilecektir. 

7.-3576 

Adliye Vekaletinden 
Sarayköy Noter muavinliği 

açılmıştır. İmtihansız girebil
mek şartlarını haiz taliplerin 
bir ay içinde Adliye Vekale
tine müracatları ilan olunur. 

(2202) 7-3610 

Ankara Valiliğinden: 
fdarei buıaıiye ile Meclisi umami n daimi enciimea saloalan .. 

muktazi 20 ton yerli kok kömürü 3 eyini 1934 tarihine miiıadif pazar • 
teai günü ·ihale yapılmak üzere açık münakasa ile münakasaya koaul • 
muıtur. Taliplerin % 7,5 teminat makhu.ıa veya teminat mektaplariyle 
meıkôr tarihte encümeni Tiliyete ve teraiti anlamak istiyenlerin her • 

-------------- gün mubasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (2073) 
ZAYi 7-3439 

Ankara Ziraat müdürlüğündenı 
Tirandaa aldıioa Pasaportla An

kara Emniyet Müdiirlöğiindeo aldı
ğım ikamet tezkeremi zayi ettim ye· 
nilerini alacainndan eskilerinin hök· Ankara vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 100 adet «5 
mil yoktur. numaralı çift kollu pulluk 6 eylUl 934 perşembe günü Ma.f 

Anauut tebaatmdaa Bayaııt ofla 15 te açık münakasa ile mübayaa edilecektir. Şartnameyi 
7-3625 DANYAL almak üzere taliplerin Ziraat mildürlüğüne müracaattan 

~--------•• ilan olunur. (2067) 7 - 3447 K İrahk binaaranıyor 
Cankaya veya Yenişehir

de altı yedi odalı apartıman 
veya müstakil bahçeli ev, 
müsait şeraitte isticar edile
cektir. Alakadarların adres 
terini, kira bedelini, ne za
man görülebileceğini, Nilü 
fer caddesinde Taksim so
kağında, Nafi Atuf Bey 
.\pt. bir numaralı dairesinel 
Yazt ile bildirmeleri il an o-
1 unur. 7-3562 

Ankara Levazım Amirli
ği Sabo Alma Komls 

yoou iylanlan 

iLAN 

Yirmi dokuz bin kilo şade 
yağı, kapalı zarf usuliyle iha
lesi 8 eylUl 1934 cumartsi gü
nü saat 14 dedir. Şartnamesini 
görmek üzere hergün ve iha· 
le günü de vaktinden evel te
minat ve teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Ankara 
Levaztm amirliği satın alma 
komisyonu riyasetine verme • 
teri. {1988)' 7-3345 

İLAN 

Bin liralık arpa almacalttır. 

-------------------------------------------Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Yatı - Gündüz 

Tam teıkilıtlı Orta ve Lise k111mlarmı huidir. Mektep W..11 
Amerikalılardan satm alınan Kolej binasıdır. Resmi Liselere mu
deleti tasdik edilmiftir. Lisan dersleri Ecnebi müteha1111lar tarafm. 
dan verilir. Talini Heyeti en güzide ve maktedir Moallimlerd. •l
te,ekkildir. Milli terbiyeye bilhaısa ehemmiyet verilir. Senelik yatı 
ücreti 185 gü:ıdiı ücreti 35 liradır. Taksitle almır. Memar çocakla
rma ayrıca tenzilat vardır. Kayıt maamelitma 15 afaltoı 934 te 
baılanacakhr. Fazla malômat içia Bur11'da Mektep Müdirliifine 
mürauat edilmeıi. (4419) 7-3357 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesut mektebi talebesinin mayıs 93.5 gayesine 

kadar iaşeleri için muktazi 38 nevi kuru erzak (4630) lira 
(10) kuruş muhammen bedel üzerinden münakasaya konul
mustur. 

2 - Münakasaya gireceklerin % 7,5 muvakakt teminat 
akçelerini daha evelden muhasebei hususiye veznesine ya
tırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmeli için her gUn vilayet 
Maarif Müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 10-9-934 puartelİ 
günü saat on beşte daimi enci.imene müracaattan. (2145) 

7-3511 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
Ankara Posta ve telgraf merkezleri binasındaki kalorifeı 

dairesinde icra olunacak 532 lira 88 kuruş bedeli keıifli biı 
kısım tamirat 9-9-934 pazar giinil saat 15 te ihale edilmek Ü· 
zere 21-8-934 ten itibaren yirmi gün müddetle miinakaıayı 
çıkarıldı. 

Taliplerin Ba§mildürlült kalemine mtlracaatlan. (2158). 
7-3538 

Pazarlığı 29 ağustos 934 çar· 
şamba günil saat on birdedir. 
Pazarlığa iştirak için vakti 
muayyeninde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazmı A -
mirliği satınalma komisyonu -
na gelmeleri. (2226)' 7-3605 B'_a_l_ık_e_s_ir_V_i_l_a_y_e_ti_. ------

~··-hmetplf& Kız Enstitüsü 
mezunlarından 

TERZİ 
Fahire ve Adalet 
Işıklar caddesinde No: 7 
Her zevke ve her keseyel 

uygun iş 
iı. . .. _' 7-3527 

---~-
İlan 

İki genç memur fransr.zca 
bilen aileler nezdinde pansiyo 
ner kalmak istiyorlar. Işıklar 
caddesi Mersin Palas Apart· 
man bir numaraya tahriren mü 
racaat. 7-3602 

imtiyaz sahibi ve Ba§muhar-
riri F ALlH RIFKI, .. 

Umumi neıriyatı idare e'den 
Yazı itleri müdürü NASUH! 
ESAT. --

Çankırı caddnl ci'l'a11n<ıa 
Hakimiyeti Milliye Matbaasın-
da basılmııtır. 1 

'.Abone ve iylin J;edellerl: 
Müeueae vezneıine verilir. 
Yahut p 3ta veya Banka va• 
ııtuiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahıil ıalahiyeti 
yoktur. 

Kulüp 

Encümeni Daimisindenı 
~yvalıK •Altınova yolunun t5=f588 • 8+765 inci ldl= 

releri arasmaa şartname ve J[eşifname mucibince yap 
tesviye! turabiye ve kaldırım fngaatı 10 eylQl OM tarlliit\' 
mUsadif pazartesi gUnU saat on beıto kapah arf uulb!l• 
ihale edilmelC Uzere mUnalCasaya lionmuıtu._ Ba ın.-atnı 
bedeli keşfi 8305 lira 67 kuruştur. 

Miinakasayat Liyat<atl fenniyeıl tiqmWi~-~ 
dili edilenlerin iştlralt mesuliyetleri Ue çalıtacaklar. -JIKll;~ 
vesikası ve Ticar~t vesiliası ibraz edenler kabul olun~ ~ 
bu vesikalar yevmi ihaleden laakal 8 gün evet ba§ mühendif 
liğe ibraz edilmi§ bulunacaktır. Talip olanların bu veeaik U~il 
beraber % 7 ,5 nisbetinde teminatı muvakıtate makb 
ve mektuplariyte yevmi mezkQrda ve vaktl muayyenin 
usulil dairesinde encümeni vilayete fazla malQmat almak i,. 
tiyenlerin daha evel başmühendisliğe ve encümeni vilaye! 
kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2168)' Y-95~1 

Çifteler Ayğır deposu 
Müdürlüğünden• 

Keşif beaeli 32195 lira 55 ı<uruş olan müessesemizin~ 
tuğrul mevkinde yapılacak'. Ilğı ahın inşaatı 12-8-934 ten itl4 
baren 20 gün müddetle ve Kapalı zarf usuliyle münakaıaY• 
konulmuştur. İhalesi 1-9-934 cumartesi günU saat 15 te Sfl 
kişehi~ Baytar dairesinde yapılacaktır. Taliplerin ıeraitl a'?1 
lamak ve şartnameleri görmek Uzere Ankara ve Eaktıehq 
Baytar müdürlükleriyle Çifteler Aygır Deposu mUdllrliıf' 
ne müracaattan ilan olunur. '(2024) 7--3375 --' 

...-- Doktor Hilmi İsmail _.., 

" 

Cebeci Hutahuıeel Cilt. lag, Zllhrnl U.tahklar lllMlııs # 
Hutalarmı lier gUıı 8fleden ıonra Çocuk Sll'&J'I Maıı's,. 

Abidin Bey apartımanmda kabul eder. Telefonı 3508 

Sinemasında 
BUGÜN IKl FiLiM 

1 - MADAM ÇOCUK iSTEMi YOR Z - FEDAiLER AU.YI 
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• 
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