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iÇ SA YIF ALARIMIZDA 

Aka Gündüz - Garpta fikir hareket -

leci - Memleket postası - Hinden -

burg ve Tannenberg muharebesi -

Yabancı postası. 

Giindelik. 

lST ANBUL SERGİSİ. 
6 ıncı yerli mallar sergisinden 

çdam. her ziyaretçi: 
- Bu nasıl sergi? Dememek 

. için kendini güç tutuyor. 
Çünkü bizim için sergi ne bir 

satış, ne bir reklam, ne de bir pana
yır yeridir: bizde sergi, milli bir 
dava olan yerli sanayiinin adım 
admı terakkisini takip eden, ve 
planın senelik, yahut 6 aylık ileri 
ha.reketlerini halka gösteren bir mü 
essese demektir. Yazdıklarımız, 
söylediklerimiz, parça parça gör. 
düklerimiz ve işittiklerimiz, istatis
tikler ve grafikler bu müessesenin 
içinde canlanacak, toplanacak, hal
ka, kendisinden istenen f edakarlı
ğm yerinde olduğunu ispat edecek
tir. 

Belki 6 ıncı yerli mallar sergisi
nin kapısına şöyle bir levha asıla -
bilirdi: "Affedersiniz, yakında bü
yük lzmir sergisi, teşrinlerde An -
kara sergisi var. Onun için birçok 
ldbrika ve müesseselerimiz ayrı -
ccı Galatasaray sergisi için masraf 
etmek istemediler!,, 

Serginin hemen bütün bahçeyi 
kaphyan panayır tarafı, bir şeker -
bC\)71'amI manzarasında idi. Dış ve 
İç pavyonların çoğu tertip ve deko
r!\Syon iytibarile zevkten mahrum -
dur. Ya biz güzel sanatlar akade -
misinde bunca miymar ve dekora -
tör yetiştiriyoruz; hu gençlerden 
nerede ve nasıl istifade edeceğiz? 

Koskoca orman memleketinin 
sergisinde tahta işlerine ayrılmış 
Liç bir köşe yoktu. Yalnız bir ma -
car marangozun bir kanape ile iki 
koltuğu teşhir edilmekte idi. Bütün 
İç malzemesi A vrupadan gelen ma
deni eşyadan büyük bir salon do · 
lusu karyola, masa, kanape, koltuk 
ve iskemle vardı. Zengin bir keres
te memleketinde, esasen, Avrupa' · 
da da henüz bir fantazya hükmün
de olan ve bizde biraz da kaba ve 
rahatsız yapılan bu eşyanın ön safı 
almasına bilmem ne mana verme • 
liyiz? 

Sergiye gelenlerin sayısı yüzhin 
lere vardığını gazetelerde okuyo -
l'llz. lstanbul'a uğrıyan bütün ec -
nebiler yeni Türkiye'nin sanayi te
t"akkisini görmek için buraya gel -
ınişlerdir. Şu sırada memleketlerine 
dönmüş olan bu seyyahlar hiç bir 
!ey öğrenmiş olmadılar; belki de 
lllenfi düşüncelerle sergiden ayrıl -
dtlar. 

Üç şey bizim için mühimdir: 
1 - Sergiler bir elden ve sıkı 

devlet mura.kabesi altında tertip 
olunmalıdır. 

.. 2 - Tertip ve dekorasyonda 
~Uzel sanat adamları, miym.arlar ve 

1 
ekoratörler mutlaka hakim olma -
ıdırlar. 
I 3 - En cok ecnebi uğrağı olan 
k~nhul ile Türkive harici yerlerde
h ~. ~~rgilerde bu iki mesele ile büs
I utun müstesna bir surette alaka . 
anrnalıyız. 

ı,· Sergiler her şeyden bir veya 
ırkaç örnek gösterirler: fakat 

<>nun istihsal ve istihlak mikyasını 
ırafikler anlatır. 6 mcı yerli mallar 
b~rgisinde güzel sanatlar gibi, ilmi 
'' sôv'in de müdahalesini görme -

bllliş olduğumuzu söylemeğe mec -
uruz . 

.._ 6 ıncı yerli mallar sergisinin, 
""ketimizde muvaffak olma -

::~ 60tı sergi olmasını temenni ede-
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Ilergiin Ankara'da çıkar. 

Devlet Demirgolları, eşya tarife
l erinde mühim tenzilat yaptı. 

Yeni ihdas edifen halk ticaret biletleri ile on beş 
günden iki aya kadar bütün demiryoHar güzergahını 

bir biletle gezmek kabil 
Son zamanlarda devlet demiryollarm

da yapılmakta olan muhtelif tenzilatlı 

tarifeler hakkında mütalealarını rica et -
tiğimiz Nafıa Vekili Ali Bey atideki be
yanatta bulundular: 

"- Bes seneyi mütecaviz bir zaman . 

Nafra Vekilimiz Ali Bey. 

danberi mütezayit bir şiddetle bugün ci
handa devam eden iktısadi buhranın mü 
nakalat üzerinde yaptığı menfi tesirler 
malıimdur. 

Memleketimizin bu tesirlerden ma:.un 
kalmasına bittabi imkan yoktur. Buhran: 
müteakip yolcu ve eşya münakal.:ıtrmızda 
harptan sonra normal addedilebilecek se
n~leı~e nazaran mahsus tenezziUler kayde
dıldı. Bu tenezzülün önüne geçmek ve 
münakalatımızı imkan derecesinde tedri
cen inkişaf ettirmek için derhal harekete 
geçmek lü~umuna kail olduğumuzdan va
ziyeti esaslı bir surette tetkika başladık. 

ya, Kayseri - Tuzhisar kısımlarında ve 
tz:rıir - Kasaba hatlarında tahrik ettiği
mız tenezzüh trenleri halk nezdinde bü -
yiik bir rağbete mazhar oldu.diğer cihetten 
hatlarımıza mu · b 11 .. - d vazı azı yo ar uzcrın e 
pek iptidai bir surette işlemekte olan 
k~myonlarm hatlarımızla gayri iktısadi 
bır surette şiddetli bir rekabet halinde bu 
lunduklarını gördük B t 1 1 . u vası a ar a ya-
pılan nakliyatta yolcular her türlü isti. 
rah~tten .m~lırum olduğu gibi hayat seıa 
metı de ıçtınabı imkansız tehlikelere ma 
ruzdur. 

Bu halin deva.ınına müsaade oluna-
mazdı. Yolculug~un . . . . 

emnıyetını temın ve 
yolculuk sartlarını 1 ı~t.. . . d . 11 • s c:u:ı ıçın emıryo a 
rmda iktısadt esaslara istinat eden müte-
nazır tedbirler almak . d' d ıycap e ıyor u. 

Bu mmtakalarda derhal tarifelerimı-
zi ıslah ve halka . . en emın nakıl vasıtasr 
olan ~imendiferl ı · A • :r er e seyahat ımkanlarını 
temın eyledik c·h . · ı an harbı dolayısıyle 
her yerde ancak ın··b 'h . . u rem ı tıyaçlarm sev-
kıyle seyahat ed'lm k d' B · A ı e te ır. u ınıkanz 
~-rttı~mak için bütün devlet dcmiryo11arı 
uzerınde tenzilat nisbeti vasati yüzde 50 
ye yaklaşan gidiş ve dönüş biletleri ih
das eyledik. 

Bu tedbirin fevkinde olmak üzere mil
li istihsalin, milll ticaretin ve mim sana -
yiin münasebetlerine ait yolculuklar için 
ayrıca kolaylıklar düşündiik. Cümhuri -

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Moskova'da 
güreşçilerimiz galip 

Anadolu Ajansınnın sporcuları -
mızla giden hususi muhabirinden: 

Dün Moskova şehri kenarındaki 
Dinamo stadında yapılan yüzme mü 
sabakaları Sovyet halkı tarafından 
çok derin bir alaka ile karşılandı. 
Stadın her iki tarafı hususi bir iti -
na ile türk ve sovyet dostluk ve bir
liğini söyliyen yazılar ve bayraklar
la süslenmişti. Bilhassa yüzme havu 
zunun ve atlama draplarınm etrafı 
bütün memleket halkının yakınlığı. 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 
__ s 

Hindenburg' un cenaze merasimi 

Cen a ze bu gece Noydek'ten 
Tannenberg'e götürülüp orada 

cenaraller kulesine gömülecek. 
Noydek, 5 (A.A.) - Mareşal 

Hindenburg'un cesedini hamil tabut 
pazartesiye kadar orada kalmak 
üzere, müteveff anm çalışma odası • 
n~ nakledilmiştir. Mareşal'in sağ 
elınde mareşallık a.sesı, sol elinde 
meti vardır. Ce~ 
nazeye Sen Jan 
şövalyelerinin 

geniş beyaz man 
tosu giydirilmiş 
tir. 

Birçok köylü 
lerle daha baş • 
ka ziyaretçiler 

sefirler heyeti, mütevellanın aileıi 
ve eski imparatorluk ordusu müme• 
silleri için yerler ayrılmıştır. Mera .. 
sim esnasında, tayyarecilerin, 10 ki· 
lometrelik bir muhit dahilinde ur. 
maları menedilmi§tuA 

Noydek' e akın 
ediyorlar. Res • 
mi sıfatı haiz ze 
vat ile, samimi 
dostlar, Noydek 
köylüleri ve ga

Mare§al Hindenbürg'un Noydek'tekİ evi. 

zetecilerden maada cenazenin yanı
na kimseyi bırakmıyorlar. 

'I' b amwn er!!'e defni kin mare~alın 
,..., .> ... 

ailesi nıuyaf akat etti. 
Berlin, 5 (A.A.) - Alman istihbarat 

bürosu tarafından tebliğ edilmiştir: 

M. Hitler, Mareşal Hindenburg'un 

ailesiyle mutabık kalarak müteveffa rci -

sicümhurun, Tannenberg muharebesini 

tespit eden • cenera11er kulesine _ defne . 

dilmesini emretmiştir. Bu kule, bir türbe

ye tahvil olunacaktır. 

Merasim ııa~ıl olacak? 

Noydek, 5 ( A.A.) - Mareşal 

Hindenburg'un, cenazesi pazartesi 
gece yarısında Noydek'ten kaldırı
lacaktır. Tabut, bir top arabasının 
üzerine konacak ve evvela hayvan 
larla, sonra da bir traktörle çekile -
cektir. Hohenştayn'a varmazdan 
evel, Mareşalin eylul 1914 te Tan· 
nenberg muharebesini idare etmiş 

olduğu ceneraller tepesinde tev 
kul olunacaktır. 

Hohenştayn'dan Tannenberg'e 
kadar, binlerce nazi milis askeri, el
lerinde meşalelerle sıraya dizilecek 
lerdir. 

T annenberg'de tabut, ceneraller 
kulesine nakledüerek, orada bir san 
dukanın üzerine konacaktır. Sandu
kanın etralında, hükumet erkanı, 

Vatan hudutları haricindeki al -
manlar da marcşalın ölümüne ail 

merasime, JU"·ikh·lc istirake J • Jo 

davet olunuyor. 

Hambnrg, 5 (A.A.) - Mareşal Hin . 
denburg'un ve~-~• günü nazırlardan ve Hit. 
ler'in mümessili M. Rudolf'un alman mil • 
Jetine hitaben müteveffanın senası hakkın .. 
da neşretmiş olduğu beyanname bu akşam 
ecnebi memleketlerde yaşıyan a1manlara 
hitaben radyo ite neşredilmiştir. Diğer ta • 
raftan merkezi Hamburg'ta bulunan ecnebi 

nasyonal sosyalizm reisi bir hitabe neşre .. 
derek ecnebi memleketlerde yaşıyan al • 
manlan mareşalm ölümüne ait ın,;rasim~ 

layikiyle iştirake davet etmiştir. 

-··· 
Alman devlet 
reisliği için 
yapılacak reyiam 

Berlin, 5 ( A.A.) - Resmi ga .. 
zete, cümhur Teisliği meselesiyle 19 
ağustosta icra olunacak reyiamı tan
zim eden 1 ve 2 ağustos tarihli ka -
nun metinlerini ne§1·ediyor. 

Bu kanunların altında bütün na .. 
zırların imzası bulunduğu gibi, baş. 
vekil muavini sılatiyle Af. Von Pa
pen'in de imzası vardır. Resmime .. 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Bu tetkikatı mıntaka mmtaka yaptığı
mız se~ahatle:de gördüğümüz ihtiyaçlar 
ve aldıgımız ıntıbalarla itmama çalıştık. 
Nazarı dikkatimize ilk çarpan nokta 
memleketin nüfusuna göre yolcu hareket 
!erinin kaydettiği nisbetsizliktir. Bu va
ziyeti ıslah için halkımızda seyahat arzu 
larını beslemek, çoğaltmak ve bunları 

bir itiyat haline getirmek ve bu suretle 1 
devlet demiryollarırnıza yeni münakale 
mevzuları tedarik etmek iycap ediyordu. 

Viyana suikastinin Be ş 
f ·ıı . k. 1 d. ? 

izc imi zin Anadol u seyahati 

Bu maksatla şebekenin muhtelif kısımla 
rmda gayet mutedil ücretle tenezzüh 
trenleri tertip eyledik. İstanbul - Sa· 
banca, Ankara - Çankırı, Adana - Ma
mure, Adana - Mersin, Samsun - Amas 

Türk dili tetkik 
cemiyeti Rus bilginleriyle 
beraber bir toplantı yaptı 

lstanbul, 5 (A.A.) - T. D. T. C. U • 
mumi Katipliğinden: ikinci Türk Dili ku
rultayı hazırhkları merkez bürosu bugün 
umumi katip lbrahim Necmi Beyin reisliği 
altında Çanakkal~ mebusu Ahmet Cevat, 
Or.du mebusu Ali Canip, ve doktor Saim 
~!• Beylerden mürekkep olarak toplanmış, 
ogleden evel ve sonra kurultay için gelen 
tezkerelerin tetkiyki ile meşgul olmuştur. 
Öğleden sonra toplantıya Rusya'dan gelen 
Profesör Samoiloviç ve Profesör Mesainof 
iştirak etmiştir. M. Samoiloviç'in Altınor
du adlı lisauİyat tetkiykleri hakkındaki te
zi de okunmuştur • 

Mcı·kez bürosu, salı günü tekrar rua 
profesörlerin huzurlariyle toplanacaktır. 

aJ efl lffi er lr • Adnan, Mekin, Sadi, Cafer, Fethi 

Viyana, 5 (.A. A.) - Nazilerin 25 tem 
muzda yapmış olduklan isyan hakkında 
yapılan tahkiykat, bu hareketin başlıca 

amillerinin ne planetta ve ne de onunla 
beraber tevkif edilen kimseler olmayıp 
viyanalı maruf bir avukat ile federal ida
re memurlanndan bir şahıs olduğunu 
meydana çıkarmıştır. Her ikisi de tevkif 
edilmiştir. 

(Sona 2. inci sayıfaJa) 
'<! (_ === s 

Beyler Anadolu'da gayet güzel bir seya· 
hat yapmışlar ve tatil günlerini fayda ge
tirir bir şekle, azimleri sayesinde muvaf
fak olmuşlardır. Gençlerimizden biri bi
ze şu yazıyı gönderdi. Karilerimizin bu 
yazıları memnuniyetle okuyacaklarına 

eminiz. 
Köy ve köylüyü tetkik maksadiylc 

bu seyahati sene bidayetindenberi tasar
lıyorduk. Mayıs 18 de mektep idaresine 
müracaat ederek fikrimizi söyledik. Mek 

tep idaresi muvafakat etti. Maarif Veka
leti gideceğimiz vilayetler maarif müdii• 
lüklerine bize yardım etmelerini yazdı. 

Haziran 2 de birçok kimselerin bu işi ya 
rı yolda bırakacağımızı söyl '!meler ine 
rağmen yola çıktık. Ankaradan trenle 
Çankmya gittik. Çankırı orta mektebin· 
de misafir edildik. Ertesi günü tuz kuyu 
larma gittik. Üç gün sonra Ilgaz kazası .. 
na vardık. Civar köyleri gezdik. 

IJgazdan hareketle Kastamonu ç ım 

(Sona 3. iincii sayı/ada) 

Se)lalıati yapan talebeler fJt seyaMtlerinin istikametini gösteren hoki. 



SAYIFA 2 

Ut 

• 
ı e 

• 
garıs a 

{B~ 'k ~.d f 

1 

e çı a mu a aa nazırının 
bir yıl dönürı:.ünde söyle 

diğ1 nu!uk 

ar as 
.oto 
Sof) a, 5 (A.A.) - Bulgaristan 

ile Sa et R 
si münasebet! nın iadesine müte -

alf k olup 23 temmuz taribm e f s -
tanbul a i za edilmiıı olan proto -
kol d"3 a nı zunan lV[oskova ve 

Sofya7da ~ ne r d'lmistir. 
ProtokoJda söyle denilmektedir: 

+ler' 

dir: 

ı. - 1ki yüksek akit taraf. biriblılerl 

nin htıkulro hukümranilerine tıma:nfyle 

5 ( A.} - Milli 

hürmet ve riayeti tekeffül ederler. Ayru için İycap eden f. 
zamanda biribirlerinin dahili ~lcrine: doğ ve azami jctifa 
rudan doğruya veya dolayısiyle müdaha· line sarfedilmelidir. 

euasip a-

leden istinlcafı ve bilhassa her türlü pra Ve nihaye(, hür bir mili~ solhwı tak -
paganda ve tahrikattan ve her türlü müda 

viyesine var kuvvetiyle r~hcmakla brra balelerden veya bunlara muzaharetten , :s- Y 

içtinabı da taahhüt ederler. her dai uyanık b 1 k rekıir. 

Viyana suikastinin 
faiHeri kim? 
(Başı l inci sayfada] 

2. - İki yüksek akit taraf, bundan 
başka iki taraftan biri aleyhinde mü~ -
lah bir cidale kalkışmak gayesini takip 
eden teşkilatlann kendi memlet<etleri 

dahilind vüc:ude gelmesine müsaade ct
mcmeği,. hu gibi teşkilatlara muzaharet 
eylemcmeği de taahhüt ederler. Aynı z~ 

İ)aua emniyet müdürii iyan ti 
' nİ)C il zan altına alındı. 

toprakları dahilinde toplanmasına veya 

topraklarına girmesine ve yahut transit Bir avn tur :'3: ila ı f abri 
Jıarekatında merhal<lar. 

nazi 

tarikiyle g,e~csine müsaade ctınemeği 

de taahhüt ederier. 

4 - İki yüksek akit tarafın tebaasın
dan ol\ıp da siyasi mülteci srlatiyle ecne 

bi bir memlekette bulunanlar. başka mem 
leketlerin: tabiiyetini ihraz etmiş bile olsa 
lar iki akit memleketin siyasi temsil kac 
rolarına dahil olamazlar. 

llulgaci n d borç) nı ö e -
mek için i tikraz ynpb. 

Sofya, 5 (A.A.) - Ba?ekı1 . C_or

giyef, mhlmat mimessiUerine l>eyanatta 

bulıınanık mütedahil hazine Lorçfarmm te

diyesi içia ı tecil · f elan yüzeli' ily 
levalık dahili istikraz tahvı11eri iç!n dört 

yür yebnİJ milyon levalık tafep olduğunu 
beyan etmiştir. Mumaileyh, memnuniyete 

bu. ae ·~cenin JıükUmetin rfet-
....... 6-... faaliyete ka hallan ve kre-

Vfyana, 5 (A.A.) - Montıtt Alpin rü 
esasından bazıLarmm, nazi • 
ş_areketleri anla;ıldığnıdan, ve m~ 
himmat ta imal eden bu miitt&csenin biE-
cümle mııamel.1tmı murakabe icFn tica -

ret nezaretince bir hükfunet k miseri ta -
yin olunmuştu~. 

Montnn Alpin müessesesinin merkezi 
Stirya'da Donaviç!te olup, kriben 2. 
milyar franklık alman seııma~ ile işle -
mektedir. 

t m edilen Jrofz,~eher~n- ·ansı 
da tevkif ccliltfi. 

Viyana, 5 (A. ) - B vekil Dol 
fus'un katillerinden olup, 31 tem -

muzda idam edilen Holzveber'in ka-
rısı, kocasının tabutu üzedne bir al
man bayrağı koyduğundan dolayı 
vatana hiyanet cürmü ile muhake -
me altına almaG:akt:ır. 

HAK1MlYETl MİLLİYE 

B fLETl.ER'DE. 

Amerika ecnebilerin borç 
larına mukabil ?skerliğe 
y rayacak ınden alma"' 

düşün-yor 
Nevyork, 5 (A.A.} - Nevyork Heralt 

l7Ze ~sine gt;rc.-Hariciye nezareti ecnebile -

rm borçla ait tediyatm bir lnsmr mu -

bilinde li ye y ıynca.! bir takmı ma 

calin satın atma im ~ ını fefföft etmekte -
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AB • 
)Bir sovyet h~v~ fi o/ Alma ya 

lsu ta aya gı yo • ne a as ? • 
'- osko a, 5 (A.A.) - Mareşal Frankfurt, 5 (A.A.) - Profesör .. 

Balbo'nun: riyasetinde italyan tay - ler ve muallimler federasyonu mil • 
yarecilik alemi mümessillerinin yap 

li kongresinde, Almanyn maarif 
mış oldukları ziyareti iade eden tay 

nazırı M. Rust. bir nutuk irat ede -
are teşkilitı reisi .'I. E~ ~s-

rek. demi: tir ki: 
keri tayyare akademisi reisi M. To-
dor e diğer bir tayyare - "-P~ ehriyle Mans denizinin 

·ı R ··t cı'hen hava öte tarafındakilere bazı ıy· azhat ver~ 
r. Bu tekl'f, sadece tecrube kabilinden cı er omaya mu evec -

nrd ktt . fakat lan şlardır. B" tl"kleri öç tayya~e'- menin zamanı gelmiş gibidir. Alem, 
ler, b a: ı nm hepsi de Rusya.da inşa edilm' - alman milletinin bugünkü ileri ha .. 

aktadırlıır. l\tevzuubahs denler Am.eri- tir. Bu tayyarelerin mürettebatı, 21 rekctinin ~ d m•k old "'.."Unu sorup 
bnm istihsal etmemekte olduğu veya kafi k~şideıı mürekkeptir. Filo, Kiyef, 

duruyor. Bilsinler ki7 her tese.bbüsü 
reced istihsal e anediği veya ecnebi Krakoviye, Viyana, Roma yolmıu 
fmılatma nazaran gali fiafla istihsal ey- takip edecek ve Kiyef"te konaklıya müz, yıkılmaz bir millet haHne geli-

lcdiği madenlerdir ki, bunlar da kalay, an- -:'aklardır. mek maksadına mebnidi.,, 
aile%, luo ~ platin cıva,. l 

ve ltü 

Z'1 it olu iy n lini 
7Jyaret etmi ~· 

Grımdknle, - afington civan- S (A.A.) 
- M. Ruzvelt, on binlerce kümenin alkış

) n arasında Kolumbiya nelırinin muazzam 
bendini ziyaret elmİ!tir. Burada büyük biı 
el · · santrab ·· c!a geti imidir. B 
· şaat 11 en ıi'y e .. ayak: olan 

Rf.isicii &mıı bizzat kentimdir. 

İthalat 'e ihracat h ka l -
ımmJ ' ka ._ yeni tedbir} ri. 

Va · gton, S (A. ) - lthala v ı _ra-
cat h nkasr, amerikalı Daves ve Yung isb'k
raz hamillerinin hakları verilinceye kadar 

Almanya ile her türlü kredi muamelatını 

tatile karar vermiştir. 

Alman devlet reisliiji için 
yapılacak reyiam. 

(Başı l. İnci a yıfada) 

t'inlere nazaran M. Von Papen, eliin 
bu vazifede bakidir. 

Alman rt•isiciimhur ğu hakkında 

!ransız ~azetleıi n rİJ 
devam etli)or. 

Paris, S (A.A.} - 19 ağustosta Alman 
yada yapılacak olan reyiamdan b:ılls .. den 
l?öti Jmnal diyor ki: 

n:Hitrer, ic:raatmı tasvip etmesi için mil 
lete müracaat ed'crken hiç pir tehfıkeyc ma 
ru2 bulunmuyor. Bu reyifrm, bir riyadan 
başka bir şey değildir. Çünkü führer, hile • 
li kağıtlarla oymyor . ., 

Er Nuvel dfyor ki: 
İster Avusturya meselesi, i:rter Alman

;ra'mn yeniden sit.Thlanma:sı veya ister 
şark misakr mevzuu ballısolsun, sulhper. 
ver milletlerin srlh &iı- surette te~ki mc • 
sai etmelerine hiç bir zaman bugünden zi
yade lüzum ve ihtiyaç hasıl olmamıs•ır. 

Sulhun muhafazası:, Fransa ile ltatya!nm 
büyu"""k bir basiret ve azim göı;termelerine 

bağlıdır. .. 
Ami dü Pöpl diyor ki: 
" Almanya.. bizi ne ibi akibetlere sü. 

rükliycctlc.?,, 

'a 
(B~ı 1. iııci yıf aıla) 

yet bükfmıetinin milli iktisadiyatt koru -
malC ve inlô af ettirmek l.Chiııe aldığı ve 
almakta olduğu tedbirler ycsinde sa -
nayi faaliyetimiz h-r gfuı yeni in~ 
safhasr göstermektedir- Gerek zirai mafı,.. 
sutitm ve gerekse yeni ku:utın: :fubr..ka -
Jarm surüm::inü teshi! için b mü.essese -
!erin dahi!1 piya".la ve pazarlarla ve ctite
kabilen dahildeki tücc:arlammzm muüim 
ticaret ve sanayi merll:ezlerimizie devam -
Jı e kolay miin;ısebet!er tesis eylemesi 
icap ediyordu. Be maksatla halle ticaret 
bilct.lı:ri namr. altmdaı gayet mtttedil ücret
li Eıir tarife hazıriadık. Bu öiletler on beş 
g,ünliik. bir ve iki aylık olmak üzere üç 
seri üzerinden tertip edilmi~. Halk ti -
carct bile • bamı1I ri erec~kleri mute
dil oir ixret mukatr.'linde bütün Devlet 
Demiryallan üzerinde fasılasız seyahat 
etmek ve dilCC.ikfcri lıtasi-yonfurd:t in -
mck binme ve durmak mklanx haiz ola 
cakiardrr. BlllT;lan bgşka mutat bagaj mü
saadesine ilaveten ay,nca elli kiloya ka -
dar nümune ~str.ı meccanetl! ıtakletti· 
receJ,lerdir. Halk ticaret biletlerinin ucuz
lcığa ha-1'kmda size bir fikir vermek için 
her hangi bfr yolcumrn üçüncü ~vkidı= 
on beş gtin için l 7.5 lira, bir ay için30 li
ra, 2 ay için 35 lira ücret vereceğini söy
ıcmck kfüidir. Birinci ve ikinci mevki bi-
!etler fiin ucuzlukta aynı mu.tedll alıpet
leı:: tatbik e.1Ilmiş olda?hmdan bu biletle· 
rin,. zevkleri. iç.ilı seyabt edecek: olan:. va'
tandaşhıra ve ecnebi ristter pe' mü: -
sait yolcafü:k. in:Ii:fuUarr temin edeceğini 

zannetmekteyiz. 

beyan l 
hareket eylediIC İzmir nnntakasmda pek 
yüksek olan nakliye ücretini % 50 nis • 
betinde azalttık. 

Hali hazn: vaziyette oldukça mu53it 
bir tarifeye tabi olan sefıze., mcyva nakli· 
yatma ait ücretler yeniden gözden geçi· 
rilmiştir. Sef:zelerfn gerek turfandacılık 
ve gerekS'.e oüyük şehirler hzn .. -mm iaşe· 
!eri noktasından hai2: olduğu hususi ehem 
miyet herkesçe malfundur. Teşkila.m ki· 
fayetsizliği ve nakhye ücretlerinin bu· 
gjinkü istihsal şart ve fiatlarfü mutena 
sip oL"1lalllaSI yüzünden bazr m1.,tcıit<ıla1"' 
da mahsul1erimiz tic.aıf bir kıymet bula· 
mamaktadır. Ve ekseriya istıhsai yerfe· 
rinde çürümektedir. l\!eyvafa •,nı a ge.
lince gerek dahilde ve gcreft h:ıriç piya
sada daha büyük bir sürüm imkfuıt• ma 
layık olan ve istihsal şartları fıize benzi· 
yen memleketlerin ticaret bilunçosunda 
mühim mevki ve kıymetler an:eden bu 
maddelerin dahili' ve &ari'Ci tİcaTcti kolay 
Iaştrrmak için mevcut tarife tugünkii ih
tiyaçfara göre tadil edil'miştir. Bu suret~ 
le evelce ton - Kilometresi S,ZS kuruş uc
rete tabi alan meyva naklıyatı ttm vagon 
hamule temin edilmek !}artiyle y;ilntz 2 
kuruşa ve perakende naldiyatta ise 2, 7 S 
kuruşa indirilmiştir ki tenzı.~t nisbeti 
yüzde 60 r biraz tecavuz etmektedir. 

Mffiı istihsalatnnxzda ariyen miihirn 
bir mevki işgaline layrfi'. olan mühim 
nuddeierden bfri de balık ve deniz ma:fısa 
lfitı nakliyatıdır. Geni~ ırauillere malik 
olan memlelretimfad'e balık sarfiyat? aynı 
vaziyette olan memleketlere n;ızar.ın la .. 
şey mesabesinde old~u fgbi bifyitk sayt 
merkezlerinde tutulan bairlriarm s.ıTfryo· 

Tren yotcurJğunu te;v11r ve inld~<tf tı da mühim bir yekfuı tutmaıruurt:ı ve 

ettirmek için aIInmakta olan ba tedbir saydm lrol ol doğu mevsimlerde tiou:Itır, 
ile beraber eşya nakliyat mevzufanm da ticari kıymetlerin pek dununa duş?Ttt'frt"'° 

esaslı tıir surette tetlöyke başladık. Dev- clir. Halkın gıdasında müstesna bir 
let Demiryo!Jarı işletmesinin umumi, ma- ehemmiyeti haiz olan b;rlrlfl rm de.r.ıfr· 

1i istitaatx ve tedricen ısfahr tabü buru - yolları güzergahlarında istihlakini l:.o;nit 
nan nakliye maliyet fiatlannın müsaade- için pek teşvikkar bir tarife tanıim edll· 
si derecesinde milli malisuUtnnızın dafıi- miş ve nakliye ücreti ton - kil ım~tre ba· 
Jii ve harici sürümünü artti~acak bazı tari şma 15 kuruştan yalnız 1,80 kurut"l ~ 
re koJayTıkI3nm ehemmfyetie tetkiyk ve dl edildiği gibi Iloş kaplann mcvtldin 
aldığımız netiycelcri derhal tatbik eyle· par4lSız iadesi usulü d tesis edilmiştir. 
dik. Mescra: Balık müstahsiller.iıni.z.i.n bu müsaade 

İzmir - Kasaba hattı üzerinde ton -
li ~i.fcdcnı derhal a:za.:ni derec:etle i • 
deye şitap edeceklerim ümit ctmc!tteyi 

Bu gazete. Avmpanın emniyeti namına 
t talya ile bir iytila! ak.tedilmesini t4i:~siye. 
etmektedir. V ckay~ iki 1.dtin milleti. biribi 
rine yaklaştır~ ve onların arasında bir 

BaşvPkiJ Şuşnip;'in he)ıtnall~ menafi vahdeti vüc:ude getirmiş~ Bu hal-

kilometresine ı 0.63 kuruş tediye eden ha 
lr, 8 kuruş kadar ücret tediye eden su • 
sam, yumurta ve zeytin yağı ücretlerini 
S-.25 kuruşa tenzil ettik. Kuru sebze fi. 
atfannrn son s .. nelerde göstcrdi~i sukut 
bu maddelerin i ""'Tlr mümteni bir haTr 
?tirnrişti. Ba nud'.jeJerin na diye iıc:-et
terini azami tarifeden asgari hn-Ode U,,.. 

dırerek yüzde 50 tenzilat yaptrk. 

Şuıasrnı da kaydetmek isterim ki gerclc 
taze sehze ve mey:va ve gereltse taze ba .. 
hk ~eniz mahsul.ı.tma asgitıi ücretH 
tarife tatbik edilı:ıckl.. ber.c. er bunların: 
nakliyatı seyriseri ahkamından is ifade 
ettirilecektir. 

Hindistan ·da tuz ihracı m~ t•lc"i. 

Bombay, 5 (A.A.) - Haber 

ne göre İngil e -kfi ti PJnd' an'da tuz 

ll!ennbiinin istismar ıimtiyazını elli sene müd 

detJe londraiı bir kimya gmpuna tevdie ka
rat venni,tir. 

Simla parlamentosu mebusların an bir 

kum f)u kkmda ec e 
kere açarak ısarm distan için ne 
gibi faydalar temin ettiği • etmek ve 

me2'kôr imtiyazın yerli sermaye .e müte -

ıel ·ı b' r gropa tev ·· eya hiç o iM azsa ec • 

ne&i imtiyulı şirketini hint sermayesinin İŞ· 
tirakini kabule mecbıır tutmak imkanlann1 

armnak hususunda hükumeti taZ}ik eyle · 
mPI fikrindedirler. 

Bu miizakerell'rİn medis•P. b:ızı hadise
lere mey~an vereceği zannediliyor. 

Viyana~ 5 A.A.) - vekil • dl-- iki memleketi arasındaki ıabıtalan sıkı-
Su nig aşağı A~ öyfü}e- Taştınnak için bu vadiyetten niçün isti

re itaben soylediği nutnI;ıa müte - fade etmemeli 
veffa M. Dolfus'u ve onnn eserini Avrupa'mn emniyeti, ancak Akdeniz'in 

methüsena etmiş ve mezkfıı- e ere 

noktas:r no' tasına devam etmek hu

susundaki a?mini bildirrn~ tir. 

!\fnd.am Uolfu 5 ai!u=ı..v~ 
turyn·va dö 

Roma, 5 (A.A.) - adam Dol
fus, çocuklariyle birlikte 15 ağustos 
ta Ricc"one'dan müfaral .. at ederek 
A vusturya'ya gidecektir. 

Boliv a mali) c c ar iy zın. 
Lapaı, -Bolivya- 5 (U.} - Har • 

e maliye nazırları da istifa eylediklerin · • 

:fen bir kalıine bulıranı mufıakrı:alfır. 

iki büyük milletinin vahim meseleleri göz 
knpm:ıksızm derp:· ~eteri c İtalya'm,.. 
metre temay(ılitr il: Fransa'nm mukadde 
hukuku n zan iytı"bare a:!mmak şartiyte 

ce ra-ıe bal suretleri aramalan yesinde 
t~ oltınabilir. 

Fransa ile İtalya ar s-:nda. ad~c:e his~( 

bir ittı1ıat değil menfaa e ma müstenit 
itti&k mevzuu bahistir. 

BU GECE AÇfK ECZANE 

Samanpazamıda 

ER KEZ 
Eczanesi dir. 

.......... llll!!!'!'!llll!m ... I ... 

İzmir mmtakasmm en mühhtr 

ihracat maddelerin.den biri olan palamut 

ve çam Trabuğu ticareti b::ynelmilcl fiat 
düşkünlüğü h'3seb:jle p~k dar bir vazi. 
yette bulanmafctadrr. O dence ki ziyattf' 
ettiğim b:rzr mmtnk:ıfard'a plamutfarm 
ormant:ırda topTanmasmdan köyhr fayda 
gjjrmemektedir. Azami haddi ton • kt1o -
ıretresinde- 5,35 kurup baliğ ofan rnltli
ye ücre~ ıo 6-G derecesinde tenzif et
tik. Kezafik rm1Ii maflmlatrmız arasmd..ı 
mümtaz Eıfr me Irn olan inciT ve nzümle -
rirn?z ~-in esmme naz:mın b:ııiz tenzili 
farkfan gösteren müsait f)fr tarife tanzitr 
ey cdiK. Tam vagon lram:ıle prtfy!e in· 
drde % 60 kcTtt üzümde esas istihsal 
mmtakalannda kezalik % 60 a yaf:m ten 
zilat yaptık. Es:ıs ihraeat maodelerimfa • 
den olan timin hakmda da aym surede 

Bu tedbirlerden başkn memba miaTnm:ı 
ve deniz spor- vaıntalnnnm mrkillerinc ta 
aillık eden tarifeler ıslah edilmiş ve 

mümkün olan tenzilat yapılmıştır. Yukal 
rnia sırasiyle iyzah edildiğj üzere gerek 
yolcu ve gerekse emtia nakliyatında iş 

hacmini büyütmek ve bunların münase • 
betlerinde azami sürat, emniyet ve sühu~ 
let unsurlarını tesis etmek için icap eden 

ikusadi. tetkikaQ chcm:miyctle devc.m 
edilmekte ve tahakkuk eden ihti;ıaçl~a 

öre ıyccrp eden tedlılcr devlet demiryol 
lan ieare:ıinin mali · titaa.tı:u cavüz et -
mcmek şartiyle derhal ittihaz e tatbik 
edileceHir. 

H:ıl!:.sa tarife ücretleri lUkkında. ~ldc• 
gımu tedbi:rlcl'den ve nctlcderiııı:Un 
memn nuz~ chın:iryolia!!ImI:zdan halkı.nı 

beklediği daha feyizli bir dc ... in bz.şJa
c!ığmr &;yliyeciliriz. 
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Tarife politikası 
Devlet Dcmiryolları, Devletçi Türki· 

yc'nın ba§lacn müesseselerinden biridir. 
Memleketin bugünkü ve yarınki münakıı· 
latrnı, istihl5k maddelerinin, istihsal fiat
larının ve ihracat maliyet fiatlarının da • 
ima memleketin yüksek menfaatleri lehi· 
De tanzimi bakımından ayar ed~cek olan 
ba müessesemiz, Nafıa Vekaletinde son 
zamanlarda bütün cephe boyunca görü · 
len esaslı ve merkezi faaliyetin çevresi 
dahilinde kendi salahiyet ve vazifelerine 

göre har(kcte geçmİ§ bulun~yor. . . 
Memlekete umumi bir tarıfe pohtıka-

1• ldugv u fakat bunun kararla§-
ımın azım o . . • . 
tırıl b·ı . . ·n ı"stibsal ve ıstıhlak ıle a ı mesı açı , 
ithalat ve ihracat fiatları üzerinde dev~e-
tin• "h b' k naati mevcut olması la . sarı ır a . • 

1 v. hakkında memleketımızde zunge ecegı ' v 

d w•1d· Buna rag 
neşriyat yapılmamıı egı ır. .. ~ -
men Devlet Demiryollarımızın buturı ta. 
rife politikası hatta iktısadi ve mali ba · 
kundan idaresi, eski tarife ıemasına ıadık 
k 1 ki maa .. Jannın fazlalaştınl· a mR a memur .. . 
maıı yahut ekıiltilmeıi araımda ~eluk 
dokuyup durmuıtur. Milyonlarca lıralık 
b• d • bö"yle muazzam bir devlet 
ır evır yapan . • d h f 1 müesseaesinin bu betaet halını a a az 8 

hal tm • "dden tecviz edilemezdi. mu aza e esı cı 

1 .. rüyoruz ki Bugün memnuniyet e go · 
' k tarifelerinde gerek yolcu gere ıe efya • 

.. 1 •• cesur adımlar atılmış · 
n e!la.5 ara gore • .. 

B 1 . . t" verecekletıne şup-t... un arın ıyı ne ıyce 
hemiz yoktur. 

Y 1 ta ·f lerı· Devlet demiryolları · o cu rı e , • . 
"d t f 1 da 0 kadar ehemmıyetlı •rn varı a as ın 

L:- tutm Asıl mühim olan, etya 
uır yer az. • • • • 
tarifeleridir. Bu tarifelen, en ıyı hır şe -
•~ld t "t t ek icin istihsal hareketle-•1 e espı e m • • . . 
• l b••t•• • t'hl&k meselesırun Devlet ny e u un 11 ı • 

4 

.ı..._. 11 a malum olması laznndır. 
Vl."11111')'0 arınc 

Faka~ Tü~kiye Devlet Demiryoll~ının 
-.emleketin dört bucağına taze ve temi~ 
bn ta ıması için, yalnız bu kadarı kiıfı 
~ildi!. Memlekette. bütün istihsal da · 
.-.11 0 tarzda halledilmelidir ki, bugün 
boı vagonlara güzergah teşkil .e~en yüz -
lerce kilometrelik yolların her ıkı tarafın· 
ila yeni yeni istihsal mıntakaları yaratı 
laca.ğmdan ve bu yeni istihsal mıntakala· 
nn.rn yaratılmasını devletin sair daireleri 
bedi, i.1'bsas ve teşkilat bakımından hal • 
e,'lemiı bulunacaklarından, Devlet demir · 
J'ollan idaresi bu gibi hatlanmaa yeni tari 
fıelerle beraber yeni vagonlar yetiştirmek 
ınü~külatı ile uğraşsın. . . 

Eski imtiyazlı hatlarda, usul şu ıdı: 
Firenkler, hattı, gelirli olabileceği nok 

\- taya kadar uzatırlar ötesi için "kilometre 
aarantiıi,, isterlerdi. Demiryolcu devlet, 
IMttabi bunu yapmıyacaktır. Fakat ~e?1 · 
~etin bütün gövdesini çelik ağların ıçıne 
.ırrt.:en, bu ağların geniş ilmikleri aı:• · 
tlna, yeni kuruluşun yeni istihsal ve 1

' -

kın.eltte tevdi olunmuş servet kaynakla· 
""'1 iliştirmeıini de unutmıyacaktrr. . 

Yani, devlet demiryotlarımız, tam bır 
t.ife politikasına geçmiş bulunurken 
'inletin sair alakadar dairelereinin de ay
.. nispette harekete geçerek, demiryol • 
'- idaremizin biribirini takip edecek 
..... tarifelerine hem malzeme hem de 
~ yetiştirmeleri lazımdır. Devl~t de· 
~!lan tarife politikasının hır ucu 
'-ıtlalu, iktısat programımıza bağlı olma· 
'-'•. Bugün, bugünkü vaziyete göre gö -
._,~ tarife politikası faaliyet!erini. se~inç· 
&e karşılarken yarın aynr tarıfelerın ıktr -
"-eli pro~amnnızm mü ıakalat faslını teş
ltil ed,.cek surette tanzim edileceklerinden 

' e.Dİn bulunmaktayız. 
BURHAN ASAF 

Aınerika iki büyük nümune 
harp tayyaresi yaptırıyor 

Vaıington, S (A.A.) - Harbiye neza · 
~ teair dairesi 4.800 kilometre olan ve 
-.ıte 350 kilometre mesafe katedebilecek 
'-taiıiyetinde bulunan iki bomba tayyaresi 
lllaarlarnııtır. 
~ Eğer netiyceler, müsbet çı~cak olur~a 

tanare diğer 200 tayyare ıçın model ıt
~ edilecektir. Her tayyare 1 milyon ili 

-259.000 dolara mal olacaktır. 

il. Ruzve1te ,Je suikast nu yapıl -
nıak İ!'ıtcniyor? 

lae.- Spokane, -Amerika- 5 (A.A.) - Ha -
Yerildiğine göre reisicümhur M. Ruz -

~lt:'ia bugün geçeceği demiryolu üzerinde, 
~tnunuz tarihinde bir dinamit hartucu ~o 
~ Jlur. Bunun üzerine muhafaza terli • 

b takviye edilmi~tir 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

$ 
11111 

stanbul yerJi malfar sergisi Milasta gençlik tezahürleri 
S(•rı.,wi cliin aal 24· de kapandı. Milas, 5 (A.A.) - Muğla halkevi genç-

leri dün Bodrum' dan geldiler. Milas genç • 
İstanbul, 5 (Telefon) - Yerli mallar l • h Ik f 

crı ve a ı tara ından hararetle karşılan-
sergisi bu gece saat 24 de kapandı. 18 gün 

ıçiode sergiyi ziyaret edenlerin yarım milyon 
ıı:işi olduğu söyleniyor. 

lhtikrla mücadt>le konnsyonu lt•t -

kiykatmı bitireli. 

lstanbul, 5 (Telefon) - lhtikirla mü

c~dele komisyonu mesaisini ikmal etmiştir. 

Raporunu bir haftaya kadar fktısat ve Da

bi]iye vekaletlerine gönderecektir. Komis -

yonun vardığı netivceve ıöre lstanbulda ih
ikir yoktur. 

Tiirkiye bu~day rekoltt•si. 

lstanbu], S (Telefon) - Gelen maluma

ta göre bu sene buğday rekoltesi geçen se

neye nispeten biraz noksan olacağı anlaşılı

yor. Buğday ihracah günden güne coial • 
maktadır. 

Oiin gece ıttalteı>ede yanAnula :-ıı 
ev ve diikkan yandı. 

İstanbul, S (Telefon) - Dün gece Mal 
tepede üç saat devam eden bir yangın ne -
tiycesinde 31 ev ve dükkan yanmıştır. Yan
gın istasiyon civarında bostan sokağının ba
şındaki 18 numaralı haneden çıkmıştır. Ate 
ıin çıktığı Vehip ismindeki bahçavanm sa • 
hip olduğu ev 2000 liraya sigortalı idi. Tah 
kiykat netiycesinde yangının patlıcan kızar· 
ırken yağın parlamasrodan çıktığı ve kast 
olmadığı anlaşılmıştır. 15 aile açıkta kal 4 

mışllr. 

İ!öltanhul hefodiyt•t'İnin kararları 
tatbik edildi. · 

lstanbul, 5 (Telefon) - Belediyenin 
elbiseci ve manifaturacı gibi dükkanların 
saat 19 da gıda maddesi satanların da saat 
21 de kapanması karan bu akıam tatbik 
edildi. Şehir akıam 19 dan sonra manzara -
sını değiıtirmiş tramvay istasiyonları bil ·
hassa Eminönü, Karaköy gibi merkezi ista
.siyonlarda görülmemit bir surette kesif bir 
halk tabakası toplanmıttır. Birçok kimse • 
ter tramvaylarda müıkülatla yer bulabil -
mişlerdir. 

İstanbul hclediyt•:..i Kadıköy '\'C 

Dolmahahçe ha,·a~azı şirkctlrini 
~atm alına~a karar verdi. 

lstanbul, S (Telefon) - Belediyenin 
Kadıköy ve Dolmabahçe havagazı tirketle -
rini satın almağa karar verdiği öğrenilmiş -
tir. Yakmda lazım gelen teşebbüsler yapı • 
lacaktır. 

Eımaf bankaıoı tahkikatı. 

dılar. Gençler bugün ve yarın istirahat ede
ceklerdir. Yarın Milisin eski eserlerini ziya· 
ıet edecekler, akıam temsil. konser ve kon
ferans vereceklerdir. 

f.zmirdt• üzi.im pıya"'a"' a<:ıldı. 
İzmir, 5 (A.A.) - Piyasanın açılma -

cı için borsada beı alb bin çuval üzümün 
julunması lizım iken mevcut iki yüz çuval 
üzerine ani bir kararla piyasa açılmıf ve 
{okuz kuruıtan on altı kurusa kadar satıl
mrştır. Geçen sene ilk piyas~ günü on ku
·uıtan on sekiz otuz paraya kadar satılmıı
h. ilk üzüm Avrupayı ihraç edilmek üze-
• Felemenk bandıralı Trito vaouruna me

rasimle yüklentnistir . . 

Hal..- fl • tc (:ı kan (Ela hali J ~aztt• .. i -

nin hir yalan hahcri. 

Halepte intitar etmekte olan "El ahali,, 
gazetesinin 22 temmuz 1934 tarihli sayısın
da, yüzbaıı Sadettin Bey kumandasındaki 
harp tayyaresinin bir kafileyi takip eder -
hn Türkiye'nin Suriye hududu üzerine düı-
üğü ve lrnmandaniyle icindekilerin öldü -
rüldüğü bildirilmektedir .• Diye yazılmakta • 
dır. 

Ne gazetenin yazdığı tarihte, ne de bu 
tarihten evelki zamanlarda böyle bir hadise 
YUku bulmamıştır. 

Rnsya"<lan p:t'lc·n tii&·kivat <tlimlc·ri 
nwrkt>z hiiro ... u i(:timama 

i~tirak f•Uiler. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Dün §ehrimi -
ze gelen rus Türkiyat ilimleri bugün Dol • 
mababçe sarayına giderek merkez bürosu 
içtımama iıtirak etmiflerdir. İçtimada M. 
Samuloviç kurultay için hazırladığı tezi 
okumuştur. 

Ağırceza .mahkemesi katil Ali Fe
dai Ef. hakkındaki kararını \'(•rdi 

1stanbul, 5 (Telefon) - Geçen sene 
nisanm 12 inci günü köprü üzerinde ajans 
daktilolarrndan Süzan Hauımı öldürmekten 
suçlu Ali Fedai Ef hakkmda ağır ceza mah
kemesi bugün kararını verdi. Ali Fedai Ef. 
nlüm cezasına bedel 24 sene ağır hapse ve 
ölünceye kadar imme hizmetlerinden mah
rumiyete mahkum olmupur. Mahkum af ka 
nunundan istifade ettiği için 19 sene yata
-:aktır. 

Fransa·nın c,..ki malhc na~ırı 
ı~tanbulda. 

İstanbul, S (Telefon) - Fransa'nın 
eski maliye Daım M. Bue Rusya' dan ıehri
mize gelmi!tİr. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Esnaf ban - Tiirk - yunan ofis nıecli:;i idart•si 
hugiin toı>lanıyor. kası iıinde tahkiykat netiycesinde mesuller 

>olunsa bile müruru zaman olduğu için ta

kibat yapılamryacağı, yalnız mesailerin tes· 
bitiyle iJin nihayete ereceği burada tahmin 
.. diJmektedir. 

lstanbul, 5 (T elefoo) - Yeni te
~kkül eden türk-yunan ofis meclisi idaresi 
yarın ticaret odasında ilk toplantısını yapa· 
caktır. 

Beş jzcimizin seyahatı 
(Başı l inci sayfada) 

ormanlarına dalınca yolculuk hem kolay 
hem de neşeli oluyordu. Çamlıklar ~r:ı. 

smdan akan soğuk ve çam kokulu sular-

dan bol bol, kana kana içtik. Bu sureti'! 
llgazdan hareketimizden üç gün sonra 
Kastamonu'ya vardık. Üç gün sonra hare 
ketle Türkiyenin İsviçresi denen ve haki 
katen söylendiği ı~a ı1 ar rıum çorbasiyle 
mcshur Ecevid"e ve oradan da Küre kaza 
sın~ vardık. Tabiatın her türlü güzellik 
lerini toplıyan bu civarı herkesin gidiµ 
görmelerini candan dileriz. 

Nihayet güzel Küreden de ayrıldık 

ve o gün lnebolu'ya vardık. İnebolu çol. 

şirin bir kaza merkezidir. Ahalisi ticarr t 
ile meşguldür. İnebolu'dan Evrenye, A
bana, Çatal~eytin. Türkçeli yolu ile 
Ayancık kereste diyarına gittik. Zingal 
şirketi burasını hakiykaten ihya etmiş. 

Ayancıktan Türkiye'nin en şimal mınta

kası olan lnceburnu görmek için yaya git 

mek kararını bozarak motörle Sinob'a 
gece 11 de vardık. Sinobun meşhur tarihi 
hapishanesini gezdik. Her halde ho ·a git 
miyen bir yer. Hapishaneyi görenin içi
ne hemen müthis bir korku giriyor. Si· 
noptan gene yaya olarak Gerze'ye geçtik. 
Yolculuğumuz buraya kadar hiç arıza 
vermedi, Gerzeden sabah saat 4 te yola 
çıktık. O gün Alaçam'a varmayı tcısarla -
mıştık. Mesafe 60 kilometTe idi. Yollar -
da şoseden ziyade köylerden geçen köy 
yollarını tercih ettiğimiz için bir defasın 
da yolu şaşırdık ve tehlike atlattık. Epey 
ce ilerlemiştik ki önümüzde çalıların ört 
tüğü bir uı;urumolduğunu birdenbire gor 
dük. Tam öğle sıcağında idi. Bitkin bir 
halde geri döndük. Azmimizin kırıldığ:· 

nı hissediyor gibiydik. Bir su başında 
oturduk. Su içip 'uir şeyler yedik ve ya
tıp uyuduk. 2,5 saatlik bir uykudan son
ra kendimize geldik. Sanki yeniden haya 
ta gelmiş gibi kendimizde yola devam et 

mek iştahını bulduk. Gece saat 12 de 
Alaçam'a vardık. Kaza olmağa değer bü
yük ve güzel bir yer. Alaçam'dan Bafra 
tütün diyarı yolu ile Samsun'a vardık. 
Samsun en asri ·bir memleket. Yolllan 
çok muntazam. Fevkalade güzel bir par· 
kı var. Belediye akşamlan parkta halka 
radyo dinletiyor. 

Samsun'dan Çarşamba, Terme, Ünye, 
Fatsa yolu ile Ordu'ya vardık. Ordu çok 
şirin bir yer. Ordudan itibaren başlıyan 
fındık ağaçlan bize memleketimizin zen 
gin fındık diyarına girdiğimizi gösteri -
yordu. Vaktimiz artık kısalmıştı. Bu se
beple Ordu'dan vapurla Trabzon'a gittik. 
Gördüğümüz yerler içinde en faal halk
evinin Trabzonda olduğu muhakkaktır. 

Bunu bize lafla değil, yaptıkları işleri 

göstererek ispat ettiler. Trabzondan 
- maalesef gene vapurla - Gireson'a ve 
oradan da vapurla Samsun'a doğrulduk. 

Samsun'dan trenle Sıvas - Kayseri yolu 
ile Ank:ıra'mıza döndük. 

Yolculuğumuzu trenle yapmamıza rağ
men her yerde indik ve gezdik 

Bütün yolculuk esnasında, artan bir 
kuvvetle kanaat getirdik ki memleke-timi 
zin güzelliklerini, zenginliğini kitap oku 
yarak hakkiyle anlamağa ve kavramağa 

imkan yoktur. Büyük türk vatanını gör
melerini, gezmelerini ve tanımalarını 

gençlerimize can ve gönülde tavsiye ede. 

riz. 
Beş izciden biri 
Mehmet Fethi 
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• 
ihtikar masalı 
Yılan hikayesi uzun sürer. Fakat konu· 

§anların bir arada bulundukları kısa zaman 
içinde uzun sürer. Dağıldılar mı biter, uma 
tulur. 

İhtikar masalı öyle değildir. Onun Ba -
bilon'dan daha eski bir tarihi vardır. Hatti 
bu masal kablettarihten başlar. 

Mısır firavin!eri eli kazıklı cenerallar 
C:olaştırırlarmı~, yakalıyacakları muhtekir -
leri ~ksmlar diye. 

On dördüncü Lui'nin zağlı ıaptiye na· 
zırı, ihtilalcilerden çok ihtikarcılarla uğra§• 
mıı. 

Dördüncü Murat, sekizinci f ilip, otua. 
altıncı Leopolt muhtekirin kafasını uçurtur· 
du. 

Sultan Mahmut tebdil dolaıırdı. lhti • 
kir var mı yok mu? Varsa yapanı cellat et
sin için. 

Fakat ihtikar gene vardı ve muhtekir 
gene tahtından düJörülemeıdi. 

T am:imattan sonra bizde bir komisyon 
kurmak illeti baı gösterdi. Bu hastalık ba· 
günkü ihtikir komisyoaana kadar siirdii 
geldi. 

fakat gene ihtikir vardır Ye muhtekir 
hili tahtında olanca talafatı ile pala sal • 
lamaktadır. 

Görülüyor ki tarihin ve düayanm bütüa 

devirlerinde bütün güçler ve bütün beledi • 

yeler bununla oğraımıılar. Şöyle böyle. 

az çok muvaffak olanlan yok değil, var, 

var ama bu fenalığı kökünden kazıyan yok. 

Çünkü ihtikar; faizcilik gibi, rüya gibi, bii
yij gibi bir ıeydir, vardır, lakin tutulmaz. 

Cisimdir, fakat biç bir budu yoktur. Su bi
çakla kesilebilir mi? 

İhtikirla mücadele belediyelerin İfi imit;, 

belediyelerin iıi idi; belediyelerin itidir. Ba 
ııunla beraber biç bir belediye bunun önii • 
ne tam manası ile geçememiıtir. Onun içia 
insanlar bu hakikati göz önünde tutarak ve 

insaflı davranarak biteviye belediyelere 
hücum etmemelidirler. Ya ne yapmalı? 

İhtikarla mücadele iflerinde acaba bir 
(halk elbirliği) korulamu mı? Belediyele
rin ve komisyonlann etlerinden geldiği b· 
dar çalıfmalanna bu (halk elbirliği) yar• 
dım edemez mi? 

Meseli yemiıçilerde ihtikir nr. O bel. 
de halkı on bet gün yemiı yemezse ve mali 
tekirlerin sepet sepet yemiıleri çürürse ö • 
lür mü? Kasaplarda mı ihtikar? Bir ay et 
yemiyen bir beldenin baıına kıyamet kop • 
tuğu görülmemİJ ve o belde balkının bir q 
etsizlikten ötürü vefat eylediği iıitilmemiı
:ir. insanlar suculann ihtikirma bile boyaa 
büküyorlar. O insanlar ki bir harp oldaia 
zaman gönüllü gidip döğiiıürler de bir gaz 

tenekesi terkosa kaynatıp içmeği becere • 
me7.ler. Ve belediyelere çatarlar. 

Belki bunlar içtimai tesanütsüzlükteD 

ileri geliyor, bari modem ve kolay bir yol 
tutsunlar. Meseli her belde pafta pafta ay

rılarak mıntakavi istihlak kooperatifleri ka 
ramaz mı? Eğer insanlar bunu da yapmağa 
üıenirlerse o halde boıuna haykırıp nzlaa· 
masmlar. Yakalarını, paçalarmı ve kesele• 
nni muhtekirin emir ve havalesine bıraksm
lar. Hiç olmazsa bilerek, budalalaımadaa 
boğulmuı olurlar. 

AKA GONDOZ 

-

Yazrsı memleket postası sütunundadır 
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Garpta fikir hareketleri 
tirmiş olduğumuz vesait durmaksızın 

azalmakta olup bugün yardıma muhns 
olanların miktan ibir sene evelkinden faz 
ladır. Bu, işsizliğin azalmasına rağmen 

on milyon iş;;ize bil kuvve bir milyon ş · 
siz daha katıldı demektir. Vatandaş\uı:ı 
i~tira kudretini yükı:eltmek gayesini biı
den bir program kaleme aldığıwz .wılde 

çalışanlar, hakik~tte, hiiHi eski ücretler. 
almaktadır. Mart 1933 ile mart 1934 ara
sında ücretler vasat olarak yüzde 9,7 nis 
betinde artmı9sa da hayat pahalılığı yüz
<le 9,3 nisbetinde çoğalmıştır. 

Memleket Postası ] 
IKTılSADI MESELELER: DAMPIN G NEDlR? - 5TERLING TOPRAK 

LARJNDA lNGILlz HEGEMONYASI. - M. RUZVELT'E KE~IF - Aydının komşu ~ilayetJere faydası dokunan 
hastanesi ve aydının türlü faafiyeti 

LI BiR iSTİRAHAT ,AYI TEMENrJst. 

Paris'te çıkan Bu/Jctind'Infornıat;on 
Economiquc mecmuası "dumping,, keli-
1nesini tarif ettikten sonra japon dum
pingi hakkında da lbazı izahat veriyor: 

IJa.ddı zatında iki manalı kelimeler 
iti'oariyle pek zengin olan iktısat~ılar di· 
Jinde "damping., en çok manaya gelen bir 
kelimedir. Bidayette. bu tabir, maliyet 
fintından aşağı oısa bile malını harici pa 
zarlarda kendi pc-.ı.arhmndan daha acuz 
satan sanayiin tcikip ey1ediğı usulli ifade 
diyordu. Bugü dürüst o1mıyan - :ve mu
vaffak olan - bir rekabet ifade etmekte
dir. Başka :vasıtalarla if.ade edilemiycn 
bir r.akip aleyhinde himaye tedbirleri te
min etmek isin bugün dumping kelimesi 
kuvvetli bir tabir teşkil ediyor. 

İstisnasız himayecilige taraftar olma
dığımız halde milli -istihsali fev'kalade şe
raitten istifade veya tavsiyeye şayan olma 
yan usuller iıtimal eden :rakipl~e karşı 
himaye etmek zarıuretiıü de ıteslim ederiz 

japonya'n.ın vaziyeti de bu mudur? 
hem eve~ hem hayır diyebiliriz. M unta · 
zam ve esaılı bir ticari ve sınai teşkilat 

neticesi olmak itibarıyle rekabeti tabii 
sayılır. Japonya, bez ve demircilik gibi 
büyük sanayii temerkü:r: ettirmek ve 'l'as
yonelleştiruıeiı:, lhat11i.z, 1lesaps.ız .ı:anaat 

istihsalini teşkilatlandırmak husll6Unda 
Japonya her memleketten daha çok mu· 
vaffak oldu; ucuz mal arıyan pek azim 
miktardaki müşteri kütlesini memnun et 
mek yolunu 'her memleketten eyi buldu. 
Bundan bafka Japonya, Çin, Hint 'le Ok 
yaıuısya pazarlarında iş görmek bakımın 
dan müstesna bir vaziyete maliktir. 

Ancak, bunlar .gibi şayanı hürmet re
kabet unsurlan yanında Japonya nakdi 
ve istimai dumping yapmaktadır ki buna 
mani olmağa çalışmak zaruridir. 1931 

denberi yü:r:de 60 nisbetinde !kıymetten 

düıüriilen parası :ihracatçılar için pek ca 
ıip bir para teşkil ediyor. Harikul'aC.t 
bir tali eseri olarak japon iptidai ma-dde 
ithalatçıları paranın bu kıymet tedenni· 
sinden müteeesir olmamışlardn. Çünlcü 
mallarw kıymeti para kıymetiyle birlikte 
ve ,Yen'le aynı zamanda düştü. Şunu da 
ilave edelim ki Japonya, Mansurya ile 
Yehol eyaletini işgal etmekle muazzam 
bir iptidai madde haznesine konmuştur. 

Japonya"nın "içtimai dumpingi., de 
daha az bariz ve müesir değildir. Japon
ya'da nufus fazlalıgı var. Orada kadınlar 
ve çocuklar gayet ehemmiyetsiz bir ücret 
mukabilinde pek ağır işler görürler. Bun 
ların ihtiyaçlarını çoğaltmak ve istihsal 
arttıkça kazançlarını da arttırmak sure
'iyle hayat sevıyelerini ylikseltmek kim 
senin aklına ge1mez. Onun içindir ki bu 
işçıler, daha insani bir hayat tarzına 

alışmış olan Avrupa işçileri için tehlikeli 
birer rakiptir1er. 

Japon t1caretinin bugunkü ink•ş tı 

devam eunet"e must it bir hadıse midir 
bazı alalın, bu .inkışafın mahdut olduğu 

ve hatta pek } akında bir~ok manilerle 
çarpışacagını gosterıyor. Ücretler arttık
ça ve iş Sdatleri kısaldıkça japon mali r, 
aın istihsal masrafı tabiatiyle yiiksele
c:cktir: bu, bütün dünyada olduğu gioı 

Japonyada dahi kaçınılamıyacak olan '1ı. 

tekamüldür. Diğer taraftan nüfus tezayu 
dü seyri de yavaşlıyacaktır. Tahakkuku 
uzunca bir zamana baglı bulunan bu 
amillerden başka japonya'nın bugunkü 
vaziyetinde de bazı tehlike ve kararsızhk 
unsurları görmek kabıldır. Kam:,iyo düş
künlüğü ticaret ve sanayide eyi tesirler 
yaptı; fak t ziraat vahim hır buhran g~ı 
riyor. Pirinç veıpek fiatları adeta inhida 
ma uğradı. Bu .. ahalinin gayet mühim oır 
kısmında tmyıik bir ~efalet ve binnetice 
derin bir hoşnutsuz uk doguruyor. Mali 
vaziyet bozuktur; bi.: ç.e çık vermekte 
ve istikrazı r muvaffak olamiilr..akt:adır. 

Asken ımısar.if her giın dah:ı. Z:İ}•ad~ıe ... 
mekte ve diğer taraftan da bül•Lırn t:n 
pirinç veıpek pıyasclarrna mlıdaha es o 
na gayet agır · r )i uk tclımil etm ı•te..1ır 
Maah za ııbracatm :idamcsi ve tez.;•idi 
keyfiyeti, hudutları içinde nefes a: ·ı 

yan fazla kalabalık ir millet ve hayrc:n· 
Jık verici bir gayretle muuum bir sınai 
teçhizat kurmuş olan bir memleket için 
hayat, memat meselesidi• 

"* 
"İsterling topraklan... İngiliz hege

monyasına tabi midir? Financial Times, 
bu suale şöyle cevap veriyor: 

Er-..nebi kambiyo meselelerini tetkik 

edenler bu son senelerde ingiliz lirasının 
bir taraftan dolarla, diğer taraftan Iran
sız frangı ve diğer altın eeası na bağlı pa 
ralarla olan münasebetini alaka ile takip 
ettiler. Rayşmark son zamanlarda kam
biyo sahasında ehemmiyetli bir mevki İ§· 
gal etıneğe ibaş1adı,ğı gibi japon rekabeti
nin 'nkişaf we iştidat ettiği bir zamanda 
yen'in kıymetten düşüriilmesi de aynca 
alakayı celbetti. Bundan başka müstah
sil veya müstehlik .sı!atiyle miihim ohnak 
la beraber nakitleri nisbi bir istikrar mu 
hafaza ettikleri isin ala.kayJ celbetme.miş 
olan birçok memleketler :var. Bu memleket 
lerin birçoğu "ıisterling topnkları.,na 

dahil olup ticari ve mali bakımdan ehem 
miyetle.ri itibariyle tetkika jf8yandırlar. 

Çiftçilerin vaziyeti daha 'kötüdür. Zi
rai mahsu1at fiatt çıktığı halde çiftçile • 
dn iradı henüz bir <Sene evelki aşağı se • 
v1yededir. Bu suretle iştira kudretleri 
eksilmi:; bulunmakta olup saun aldıkları 
eşya onlara, yüzde 18,6 nisbetinde daha 
ıpahahya mal oluyor. Filvaki, zcriyatı 

tahdide muvafakat edenlere verilen mü -
lkafatlar dahil ohna'k üzere çiftçilere 615 
milyon dolar dağrttınız, fakat bugün :va
ziyet ne merkezde kutaklık mahsulün 

mütebaki kısmını mahvetti. Ve her za· 
Evelcmirde ''ıisterling toprakları., ta- mandan daha acil, beT zamandan daha şü 

birinin IPek müphem olduğunu söylemek mullü bir yardıma muhtaç bulunuyoruz. 
1iğiıniz lazımdır. Bu ıtoprakiara dahil Tabiidir ki ne siz, ne de ziraat nazırı 'ku 
olan memleketler ara&ında, nakitlerinde rakhktan mesul değilsini:r:. Bu 1rura1clığı 

'Sabit bir nisbet :tesisi !hususunda her-han- biz, bir sene evelki vaziyetle bugünkü ıva 
gi bir anlaşma yolc:ttır. M~eli memlelcet .z.iyet arasındaki mukayeseye bir unrur 

içinde !kambiyo değişiklikleri de ıva'lci ol olarak ve tevzii teşkilatlandıracak yerde 
muJt,ur: ıme10eli !1933 senesi bapnda yeni ıistihsali tahdit etmeğe teşeboüs edildiği 
Zelanda lirası JÜZ isterlinge mukabil 125 zaman .zuhur eden müykülatı göstermek 

ten ıUO a .indir.ildi -ve bunu, Danimarka maksadiyle ..zikrediyoruı;. Kuraklık, fiat
kuronunun .aynı nisbet dahilinde kıymet- !arı yükseltmek için sun'i bir kıtlık hu
ten ıdüfürülmesi tak.ip etti. Pek yakında sule getirmek istiyenlerc a1lahın cevabı· 
da buna mümasil kıymetten düşürme a - dır. 

meliyeleri yapılacağı tahmin edilebilir. Omit ederiz ki bu istirahat aylarınız. 
Bugün "isterling toptaklan,,na nakitleri dan ist-ifadc edersiniz. Bu istir.ahate muh 
çok zamandanberi :isterlinge bailı olan 
Mısır ve .müstemlekeler, Avnsturalya, taç olduğunuz gibi hak etmiş de bulunu-

Veni Zelanda, Hindistan ve 1932 senefi yorsunuz. Çok çalıştınız ve müthiş mani
nihayetindcn beri de cenubi Afrika dahil !erle mücadele ettiniz. Bunlardan bazıla
.dir. Diğer tarafta Kanada,. isıerling ile nnı bertaraf ettiniz, fakat bazılarını da 
dolar arasında bir me:vki işgal ediyor. planmr:r:ı tatbik hususunda müşkülata te

!Diğer memleketlerden İskandinav de:vlet sadüf etmenize sebep oldu. Aynı zaman
leri :ile Japonya da sayılabilir. Bunlara ela ve mucize kabilinden serbest rekabet 
sene başından beri Arjantin de inzimam usulünü idame ederek bütün çalışanların 
etti. Yen'in ~oktanberi isterlige bağlan· memnuniyet verici şerait içinde çalışabil 
dığ.rna göı-e Japonya "isterling toprakla· mel eri maksadiyle iktrsadi usullerimizi 
rı,,na dahil olduğunu iddia edebilirse de samimi olarak değiştirmek istediğinize 

birçok ingilizler bunu he>j görmiyecek- kaniiz. Gayelerinizden bazılarını tahak
tir. Brezilya .ile daha bazı cenubi Ameri- kuk ettirdiniz. Fakat onların en müh ın 
ka devletlerinin vaziyeti henüz kati su- olanları ve en çok münakaşa edilenleri 
rette taayyün cıtmin değildir. kiminin ataleti, kiminin mukavemet ve 

''İsterling toprakları.,nın arzın büyük sabotajı yüzlinden erişilmez otdu-

bir kısmını kaplaması ve son zamanlarda Son radyo nutkunuz bizde en az tesir 
çok genişlemiş olması İngiliz maliyesi bırakan bir nutuktur. Tedafüi vaz.:'iyette 

olduğunuz anlaşılıyordu. Seyahatiniz 
ü:r:erinde müessir olmaktan hali kalmadı. 

Amerika hayatının ılır.ıağrnızda teb .. lliir 
etmesi iırsatını verebilecektir. Geçen 
gün bizi izaç etmiş olan samimiyetsiz 
nikbinliğinizi terkederek idarenizin hata 
farını açt'kça 'kabul edebilirsiniz. lVIuvaf
fakiyetinize mani olan kuvvetlerin neden 
ibarıet bulunduğunu, biz:im nelere ihtiya
cımı:r: olduğunu anlryabilir ve hükfımette 
yeni bir ,,.üzuh ve az.im tesis edebilirsiniz. 
Evet, siz de, biz de hava ve fikir değiş· 
tirmeğe muhtacız ... 

Aydın memleket hastanesi vilayetimiz
den başka komşu vilayetlerden de gelen 
hır çok hastalara §ifa ve derman sunan bir 
~ifa yurdudur. Son sistem rontken makine 
sine geçen sene tedavi cihazı da getirilmiş 
ve ıbir çok hhastanelerde eşi bulunmıyan bu 
rcakine az .zamanda bir sok yurttaşların ti
fa bulmalarını temin etmi_ş_tir. 

ı'\YDIN VE 9 EYLÜL PANAYmI 

Vilayetimiz 9 eyliil panayırına iştirak 

edecektir. Bunun i_çin valimiz .Fevzi Beyin 

başlığı altında bir komite !kurulmuştur. Pa 
nayıra iştirak ·~in vilayetimizin her yerin

de alaka gösteriJmektedir. En basit anat 

sahipleri bile mallarını 'teşhire hazırlanıyor 
Hastane asri ve çok muntazam bir la

boratuvara sahiptir. 
lar. PanayırdaJ geçen sene sergiae olauğu 

gibi bu sene de ticaret odası başkatibimiz 
Harici, dahili göz ve kadın servisleri 

Mazhar Nafiz Bey vilayetimizi temsilen 
bugünün telakki ve tera'kkiledne uygun bulunacaktır. 
bir bale ulaştırılmıştır, Hastanemizin nok 
sanı tecrithane ve karantina kısmının ayrı 
bir pavyonu olmamasıdır. Bu noksanın te 

AYDIN KAZALARINDA 

lcıfisi için de geçen sene "Vilayet bütçesine Bozdoğan - Kazamız HTilaliahmcr Ce 

tahs.i.sat konulmuş ve pavyonun temelleri miyeti :idare heyeti hep birden istifa ettik· 

kazılmıştır. !erinden, dün umumi heyet toplanmış :ve 

Emsali içinde çok ileri giden ve vilayeti yeni heyeti seçmiştir. Yeni heyete Dr. Sa

miz için büyük hır varlık teşkil eden bu ki,, malmüdürü SüJeyman, Ziraat Banka 

sağlık yurdunun bu noksanının da tamam- memuru Lutfi, muallim Mustafa, !belediye 

l~nacağına ştiphe yoktur. Ankara belediye muhasibi Mustafa, müadeiumumi thsan, 

hastanesine nakledilen dahiliye mütcbauı ki tip Fevzi ve terzi Tevfik Beyler sc&il. 
sı Doktor Nihat Beyden boş kalan dahili· 

mişlerdir. Yeni heyete muvaffakiyetler dile 
ye mütehassıslı~ına henüz kimse tayin o-

• rim. 
lunmadı. Bugün bakteriyo1oğ Nun Bey ta 
rafından idare edilen bu kısmın mütebasliJ Bozdoğan' da yapılmasına devam olu· 

sının da bir an evel tayin edilmesi Aydın- .nan ilk mektq> binasının &eminine plaka 
lıların ba~ta gelen dilekleridir. döşenmesi kabul edilmiş ve lüzumu olan 

Aydın'ın sıhhi ihtiyaçlarından birisi de 
bır zührevi hastalıklar dispanseridir. Bu • 
nun için hastanede ayrılan on yatak ihtiya 
c~ yetmemektedir. Günde 30, 40 hastaya 
ayak .tedavisi yapılıyorsa da bunların inzi· 
bat altına alınmaları iycap etmektedir. Be 
lediyenin di~anser için hazır binası ve 
kadrosunda iki de doktoru ve sıhhat me
murları vardır. Ufak bir himmetle bir dis 
panser açarak bı. çok mühim işi kökünden 
halletmesi de çok §ayanı arzudttt. 

HALKEVİNDE OKUMA FAALİYETİ. 

Halkevi'nde :tesis edilen kütüphanede 
okuyanların sayısı günden güne artmakta 
dır. Bu defa yapılan bir istatistik bunu çok 
.güzel göstcrmektle beraber okunan kitap
ların neviler~ni de göstermektedir. 

tahsisat kabul olunmuıtur. Boz:doğan mel:: 

tebi vilayetim1zm en asri ve muntazam bir 

mektcui olacaktır. O. H. 

------·------
Kadro. 

811 fikir ~t sanat mtemaasunn 31 inci 
sayısı çıktı. isinde -Şevket Süreyya, Dr. Ve

dat Nedim, lımail Hiill'tY, ll ŞeYki Bqlıe • 
rin d~rli yazılan nrdtr. OlmJ11C9lanm~ 
za tavsiye ederiz. 

Bir çölde kaybolan 811. 

Genç köy muallim1trimirdm, Melmaet 
Necati Beyin bu isimde basbrdığı ıür kita • 
bau okoyocularmııza tavsiye ederiz. 

Kıitap ıeilılenccek. 

Halkevi kütüphanesine temmuz ayında 
3163 yurttaş gelmiştir. Bunların 1197 ıSi 
:talebe, ı 000 i muallim, 469 u memur ve 
497 si de sair meslek ashabıdır. Bunlar· 
doın 406 -yurttaş -roman, 316 edebi, 166 iJ. 
mi, 161 ansiklopedik, 233 taribt, 212 sıhhi, 
243 muhtelif eserler ve 1426 yurttaş da 
gazete ve mecmua okumuşlardır. Ankara HalkeYİ Reisliğinaen: 

Temmuz ayında sıhhi müzeyi 56 kadın Halkevinde mevcut ilôbin kadar kita,p 
ve 206 erkek olmak üzere 262 yurttaş zi - nümaıaeye göre ciltleUirilecektir. P.uar.lık 
yarct etmiştir. 15 aiustos Ç&l'fllllba günü saat n de .,, -

Fazla sıcaklardan yabancı dil dersleri la kt N- rtn • · k 
'kka .

1 
a·ı . . 1 pı ca ır. umane ve ıa ameyı fımne 

muva ten tatı e ı mışttr. .. .. • •. • 
Musiki dersleri muntazaman devam et- w:ere hergun Halkevıne muracaat eirnel>ı • 

ffiektedir. lir. 

Evelemirde bu memleketler merkez ban • 

kaları ihtiyat al:çelerinin bir kısmını İn
giliz lirası halinde muhafaza t;tmektedir 
!er ki bu, harici matlubumu~u tezyit ve 
binnetice vaziyetimizi kuvvetlendirir. Di 
ger taraftan, ticari şeraitin 'kambiyo üze 
rindeki teeiri bakımından şunu da nazarı 
itibare almak gerektir ki İngiliz lirasını 
alakadar et!en ticaret muvazenesi yalnız 
ingiliz ticaret muvazenesi değil, fakat 
dünyanın sair aksamına karşı bütün 11is
terling toprakları,,nın ticaret muvazenesi 
dir. 

Bundan başka isterlingin birçok mem -
leketlerde hesabı nakit vazifesi gördüğü
ne göre Londra, eskisinden daha çok al • 
tın ihtiyatına liiuzm hissetmektedir. Zi
ra yalnız topraklar dahilinde değil, oıı 

topraklarla diğer memleketler arasında 

istikrarı idame etmek gibi bir mesuliy;:ı 
almıştır. İleride, ıistertingin altına göre 
istikrarı zamanı gelince yalnız İngiliz 

fiatlan seviyesini değil. bütün topraklaı 
s-cviyesini nazarı it1bare almak mecburi· 
yetinde ka1alağız. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 2 Ağustos 1934 vaziyeti 

Nevyork'ta çıkan Natıon gazetesi, re
isicümhur Ruzvelt'e keyifli ve güzel bir 
istirahat ayı temin etmek vesilesiyle umu 
mi vaziyeti şu satırlarda hulfisa ediyor: 

İstirahat maksadiyle ~eyahate ı;ıktıi1ı 

nız günün arifcsınde millete veda eder
ken bugünkü vaziyetle 15 ay evelki vari
yet arasında bir mukayese yapma'klığımı· 
zı ve bu suretle yeni ni:r:amın faydalaıını 
takdir etmekliğimizi talep cyle:miştinız. 

Paris'te ç. k<:n Bu11etind'Jnformac on 

Sizi dinlıyenler arasından 3 busuk mi'

yon kadar kişi, ize cevap ~ermek im.kar..ı 
bulsalardı bu sene içinde gerek hus~ ı. 

gerek resmi mlieF,scsclerde i bulduklan
nı söyliyece'klerdi. Memleketin iktısad 

faaliyeti müş•iresi 58,5 tan 80,4 e ~ıktı;,ı 

na göre iş adamları da vaziyetlerinin sa

lih bulduğunu size bildireceklerdi. F:ı

kat bunlardan başka hepsi, mali vaziyet

lerinin, 1933 martmdal:ine ni&bctle s:ılfill 
bulmuş olmadığını söylerlerdi. On mil· 
yon işsiz, eskisi gibi gene ipizdir. Bu ık 

AKTiF 

Kasa: 
Altın: Safi Kgr. 
Banknot 
Ufaklıt. 

13.320,326 

Dahildeki r,1utıahMer: 
Albn: Safi Kgr. 1.788,024 
Türlı lirası 

t.Sham "e T abvilit ciizdam: 

Esham ve tabrilil: Denıh • 
le edilen nrakı nakdiyr 
karıf.ıiı (itibari kıymetle) 
E5bıtm •e Tahriliit 

A lbn ve Döviz üzerine avanı 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

LiRA 

18.73GJ43,8% 
ı 1.954.792,-

704.634,65 

2.515.604,-
672.564,48 

S.267.836,08 

3.971.037,72 

21$?7370;/2. 
3A99.3ZS,7 

Yekin 

1 PASiF 

Sermaye: 

37.405.570,47 ihtiyat Akçesi: 

f eduüldeki Banknotlar: 
3.187.568,4 Derulate edilen en.akı nakliye 

Kanunım 6 ve 8 inci mad4e· 
ferine te•fıkan vaki tediyat. 
Deruhte edilen evrakı aaldi · 
fe bakiyeıi. 
Karşılığı tamamen albn ola-

9.238.873,80 

rak tedavüle nzedikn 

fürk Lirası Mevduatı: 

Va:leais 
Videli 149.263.634, 

Oöriı Mevduata: 

Vioesıa 

Vadeli 
5.605.898,48 

Muhtelif: 

LfRA 

l 58. 7 48.563,-

9.484.929,-

149.263.634,-

8.688.000,-

22.151.457,66 
-.-

9.i(la&.ıı 05.66 
1.441A>13,93 

YckUn 

LiRA 
15.008.000,-

663.914,30 

l57S51Al4,-

22.1Sl.4S7,6G 

10.527.119,64 

43.878.171,42 

2 Plıart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto fıoddi <f0 S1 / ıı - Altm üzerine avam.< , 4 1 ı, 
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Hindenburg ve tannenberg 
Arkasında tarihe mal olmuş şerefli bir 1 d~~ kıtal~rının manevi kudretleriyle, ken

mui bırakarak ya~ıyanlar safından ayrı • di oı dehasından ba§ka dayanacak bir §eyi 
lan bu büyük insanm adı anddığı vakit ak· yoktu. Ve Hindenburg ba kuvvetleri takdir 
la "Tannenberg,, kelimesinin de birlikte ediyor: "Harp hesaplamıda yalnız gürül _ 
ıelmemesinin imkanı var mı? Çünkü o; na· tülü kıymetleri nazarı diltkate alan kimse 
ıd büyük insan kütlelerine ve sonsuz mal • bata etmİJ olur, mavaffakiyeti intaç eden 
seme yığmlarına dayanan büyük barbm kuvvet hcrıeyden evel askerin maneviyatı • 
avrupa cephelerinde hemen yegane bir as • dır.,, diyordu. 

keri dehi eseri ve nümnnesi olarak harp Hindenburg diipnana nazaran bu çok 
tarihine bir "T annenberg,, zaferi kazandır- az kuvveti, madun vaziyetiyle ne yapmak 
ılt ise, alayişsiz ve şatafotm geçen bütün istiyordu? Bir müdafaa mı, sadece dü,mao 
ömrü içinde de onu dünyaya ilk taıutan ordusunun gözünü 11ldırmak ve harekahnı 
"Tannenberg,, oldu. uksatmak mı? Hayır, bunları• hiç biris; de. 

Büyük harb111 baıladığt ilk günlerde al- ğil. O "Cize lazım olan şey hayli i~rlemiş 
IDaD ordularına "Şligea,.'in miras bıraktığı lan Samooof ordusunu tevkif ve batti sa
maazzam manevralar yapbnlırkea iç sene 
evel ordudan ayrılmı~ olan bu yaılı cenen
& kimse hatırlamadı. Oaa gene Ahir ve 

.aziyfeden ayrı butunmak dolayrsiyte bir • 
aı da mahzun hayatiyle baJl>aşa buakh. 
Ancak Şarki Prusya çar ordutan tarafın • 
dan iıgal ve batti Berlin telıdit ediJmeğe 
•aıladığı nkit ömrünün büyük kısmını 
kolordu bmandaalığiyle prkta geçirmiı 
o)an Hindenburg'a bu cephenin müdafaasmı 
ftrmek alman IMiyiik bn.rgihmm aklına 
reldi. Ona ,ordular. ozon hir tel~fla "mü 
bim bir vaziyf eyi üzerine almaya hazır 0 • 

.. p olmadığı,, 01 istizah ettiler, o eline ka
lemi aldı ve tek bir kelime yazdı: 

- "Bin bereit1.. (hamım.) 

.,..,,...'7 .. ~,,, 
5i.Mw rrJ/u -on.. 

·- ~..J.u. 

... ............................... • 
•• nvsYA 

. . ... . ,. 
Ve ertesi günü (23 ağustos 1914) ken 

diıine iltihak eden yeni erkanı harbiye reisi 
Ludendorf'la birlikte ıark cephesine hare • 

7 ımnenbera luırbmda iki tara# aıaziyetini 
ket etti. il> 

1 ı_ gösta~n hoki. 
Hindenburg cepheye ge İrıı;en vaziyet 

,öyle icli: ruslar prki Prusya hududundan dece mağlup etmek değildi, belki ba orduyu 
150 kilometre kadar içeri girmiıler, beş tamamen imha etmek iycap ediyordu. Çüo
rin evelisi fidcletli bir muharebe nrmitler kü Şarki Prusya'yı yağma ederek ve ateıe 
ft burada bulunan sekizinci alman ordusu ,·ererek ilerliyen di~r rus ordusuna karıı 
b.a•clam Vistiil nehrinin prkmda mahı- erbestii hareket elde etmek ipa bundan 

rebe etmenin artık bi)üzum ve hatta tehli- baJkı çare yoktu,, diyordu ve 

hli o1duğuna kani olarak Vistiil gerisine düşünüyordu. Evet, mevcudu kar • 
~eki]mek hususundaki fikrini alman karar· şıdan gelenlerin yarısından dahi az 
gihı umumisine bildirmi~ ve buna muvaf a • olan bir ordu ile karııdaki iki rus or -
bt edilmeyince de istifa ebnİJ. chmmclaa eneli birisiai imha etmek, sonra 

Ruılann bu sahnede harekat yapan iki da diğeri üzerine çullanmak, i~te Hinden • 
erdasanan mevca&u 808.000 insan n 1708 ug n Tannenberg zaferinin büyüklüğü 
toptan ibarettir. Buna mukabil Hindenbur • radadır. 
gua emrine verilen ve bir 1cımıı henüz yolda Yeni karugalıına vasıl olduktan 
bulunan alman sekizinci ordu kuvvetlerinin ve vaziyeti yakmdan tetkil< ettılrten sonra 
yekünu 210.000 insan ve 600 topu gcçnü- ararıru alman baıkımıandanlığına kısaca 
yoı. Yani mevcut nısların üçte birinden 1ildirdi: "Cenuptan ilerliyen rus ordusuna 
dahi az. 'mrşı ku~atıcı bir imh:ı muharebesi,, yap . 

Diğer taraftan nıs ordusu en güzide mak istiyordu. v~ 26 ağustosa kadar da 
•e genç askerlerden mürekkep, ilk Wıt mu emrindeki ordnyu hu maksat için bir mer • 

f f k l d kk··ı tı·~· balde kez etrafmda toplamı~ bulunacaktı. vazza ır a arın an teşe u e ıgı :r 

alman ordusun!In bu cephede bıraktığı kıta· Bn rapordan sonra kendisi de otomobil-
lar ekseriya ihtiyat n miistabfaz kolordu e bu meydan muharebesinin Ten1eceğini 
ve fırkalanndan te§ekkül etmekte, bunlar tahmin ettiği merkeze doğm gitti ve orada 

d h b 1 1 d bec asır evel alman «Övalyeleri hükUmeı·m·ın a mütevali rical ve mu are e er e ma :r :r 

deten hay i yıpranmış bulunmaktadır. B' slav hücumları altında mahvolduğu yeri, 
ııaenalayh en son süratle cepheye yanaf • "Tanaenberg,, i gördü ve adeta bu beı asır 
ı- '·ta olan knmandanm taarroı icin elin -evelki ma~IUbiyetinin intikamını almak ister 

ffAKIMIYETl MiLLiYE 

Yabancı posta.ttı. 

Sanat mese eleri ve türk muharrirleri 
Moskova'da fransızca o/ark intişar 

eden haftalık Jurnal dö Mosku gazetesi 
nin yukardalci serlevha ı7c yazmış olduğu 
bir yazıyı aynen tercüme ediyoruz: 

Yeni cümhuriyet Türkiyesinin iki ede· 
biyatçısı, Yctkup Kadri ve Falih Rıfkı 

ilk sovyet muharrirleri kongresine iştira 
kc davet edilmişlerdi. 

Her ikisi de :ziyaret ve takdir etmiş 
oldukla:ı Sovyetler birliğinde çok eyi 

tanıhrlar. Falih Rıfkı 1931 de çıkmıs 

olan Yeni Rusya isimli ve birinci beş se

nelik planın icrasında sovyet sanatının 

oynadığı rolü anlatan bir kitabın müelli 

fidir. Kendisi bir çok defalar aynı mcvzua 

dönmüştür. Yakup Kadri Sovyetler birli 

ğindeki seyahatine dair Kadro'da parlak 

bir ·seri makaleler neşretmiştir 

İki mharririn eserleri yeni Türkiyc

n in dahili siyaset, iktısat ve kültür saha 

larınd:ıki es2slı meselelerini ortaya at

mıştır. Kıymetli birer gazeteci olan bu 

·- Halk Fırkasınca ilan edi' 
"niş olan Türkiye•nin iktısadi ve kültürel 

'nşası programını gazetelerde hararetle 

,,üdafaa etmektedirler. 

Yakuı: K2dri Yaban ve Ankara atlı 
romanlarında Türkiye'de milli inkılabı, 
"llÜnevvcrlerle haJk kütlelc.ri arasındaki 
münasebetleri, siyasi hayatta sanatın ro-
ünü tetkik etmiştir . 

Falih Rıfkı fantezi ve muhayyel mev . 
zulan istihkar eder ve eserlerinde hakiki 

vaknlar ve yaşayan şahıslardan istifade 

eder. Kendisi tilrk cemiyetinin bütün kuv 

vetlerinin yeni inşa ve kültür meseleleri 

üzerinde toplanmasını ister. ı 932 de çıkan 

Roman isimli kitabı şekil orijinalitesi ka -

dar siyasi bakırndan da çok dikkate değer. 
Bu eser İstanbul cemiyetinin şimdiki 

hayatına dair bir sıra mülahazalardan mü 
rekkeptir ki müellif bunların bu cemiyet· 
te mevcut olan bütün geri ve muhalif zih 
niyeti merhametsizce tenkit eder, Türk 
gençliğinin garp kültürünün harici şekil 

miş gibi müteakip günlerde verilecek mu • 
hıırebenin idare mahalli olarak burııdaki 
"Skİ abidenin Cİvarmı İntihap etli. 

Hindenbnrg'un merkezinde rus ordusu-
1un savletini dnrduracnk olan tek kolordu 
ile (20 inci l.olordu) bazı redif krtalarıydı. 
iindenburg bunlar içi:ı "ince bir bat ve fa
at asla zayıf deffil., diyordu. 

Sağdaki birinci l·olordusuyla (bu ita · 
~rdu henüz yeni geliyordu ve hatta taar • 
uz: ba~ladrğı anda trenden tamamen inmiş 

bulunmuyordu) Soldaki biri11ci ihtiyat ve 
on yedinci muvazzaf (Makenzenin kolordo
·u) kolord .. lan ise çevirmeye memur edi1 • 
nişlerdi. ş·malden muazzam bir çığ gibi 
'oip alman ordusunun gerisini kesmesi muh 
"mel olan diier b'r ms ordqsuna kar,J ise 

"''11ıt bir süvari fırkasiyle iki re~if livası 
'>ıra kılmıştı. [t1.Ş. 

!erine karşı meyli, sinema yıldızlarına kar 
şı hayranlığı, sanatın indiliği ile mücadele 
eder. 

Yakup Kadri makalelerinde yeni inkı· 

lapçı edebiyat meselesini ortaya atmı tır. 
Ona göre muharrir cemiyetle sıkı bir su -

rette münasebette kalmalıdır. Bir sanatka 

nn mükafatı eserlerinin halk kütleleri ta

rafından takdir edilmesidir. 

"Kıssadan hisse,, isimli makalesinde 

Yakup Kadri kendisinin uzun seneler na

zari sahada ''Sanat, sanat içindir,, parola

sını vara çalışmış olduğunu söylüyor. Göz 

lerini ancak büyük harp a~mıştır. ''Garp 

emperyalizminin kurt sürüleri, gözleri ka 

til ve yağmadan kanla şişmiş üzerimize 

saldırdılar. Mukaddes sanat prensipinin 

bütün izlerini yok ettiler. 

•... Ve işte o zaman, tam bir sarahatle 

sanatın cemiyetin malı ve nihayet her dev

rin aksi olduğunu anladım. Eğer ondan 

bu meziyetler kaldırılırsa, sanatın ne ma 

nası ve ne de kıymeti kalır. Müstakil sa
nat ancak müstakil bir vatanda mevcut o

labilir.,, 

Falih Rıfkı'ya gelince sanat hakkındaki 

düşüncelerini t>n sarih olarak Roman'da 

göstermiştir. Muharrir fikirlerini töyle ifa 

de ediyor: 
.. Senelerdir sanatkarlık iddiasını bırak

tım ... Ben gerçekten dava adamıyım. San. 

ati, edebiyatı. makaleyi, gazeteyi, mecmu

ayı, seyahati. her şeyi davama yardım için 

ve yardım ettiği kadar ahnm; o kadar kıy 

met veririm. 
Türkiye davasından, Türkiye'nin baş

tanbaşa, toptan yekun, halkt ile, toprağı 

ile, köyü ve şehri ile, kafası ve gönlil ile 

yeniden yaratılış davasından, bu memle • 

kette herhangi bir fikir adamının, yalnız 

kendini veya başkalarını hoşlandırır işler 

artırabileceğine inanmıyorum.,. 

Bundan sonra Falih Rıfkı kuvvetli bir 

ifade ile Sovyet Rusya'da sanatın işgal et 

tiği mevkii ve sovyet birliğinin kültür ha 

yatı hakkındaki malUmatının sanat mese
leleri hakkındaki yeni telakkileri üzerin· 

de icra ettiği tesirleri anlatıyor. 

''Sanat için sanat sözünü çocuklukta 

mektepte öğrenmiştim; geçen sene Rusya 

da büsbütün unuttum. Oradaki sanatı, 

musikisi ile, resmi ile. romanı ile, şiiri 

ile, heykeli ile davaya katılmış gördüm. 

(Dünyanın en büyük), (Dünyanın birin

ci), (Dünyanın ilk) diye başlıyan ihtiıal 

eserlerini yapmaktan fen kadar sanatır. 

da zahmet çektiğine şüphe yoktur. Sana· 

tın yeni zaman ihtilfillerindeki ismi 

HAMLECl'DİR. 

Türk gazetecilik ve edebiyatının en 

muhterem mümessilleri Yakup Kadri ve 

Falih Rıfkı'nın Moskova'ya gelişleri 

sovyet ve türk edebi muhitleri arasında 

daha sıkı bir temasın doğmasına yarıva· 

caktır ' 

SAYIFA 

Moskova'da güreşçi
lerimiz galip. 

[Bap 1. inci sayı/atla) 

nı anlatan canlı olduğu kadar da g~ 
zel bir manzara arzediyordu. 

Stada toplu olarak gelen sporcu
larımıza, büyük dostumuz Karahan 
Yoldaş ayrı ayrı ellerini sıkmak ve 
hatırlarını sormak suretiyle iltifatta 
bulundular. 

Müsabakada hükfunet ve spor 
teşkilatı erkanı maslahatgüzanmız 
ve sef aretimiz erkanı bulundular mü 
sabakalara ıporcuların geçit resmi 
ile tam saat 18 de mutat merasim • 
den ve milli marşlardan sonra l».t • 
landı. 

100 metre serbest birinci ve ikin 
ci Sovyet Rusya birliği üçüncü Or • 
han dördüncü Halit. 

100 metre kadınlar serbest birin 
ci Sovyet Rusya birliği ikinci Leyla. 

200 metre kurbaialama erkekler 
birinci Sovyet Rusya birliği ikinci 
Adnan. 

200 metre aerbest birinci ikinci 
Sovyet Rusya birliği üçüncü Halil 
dördüncü Affan, 

4x100 bayrak birinci Sovyet Ruı 
ya birliği ikinci türk takımı Mehdi, 
Halil, Fuat, Affan. 

Havuzun dıtmda 5000 metrede 
kadınlardan birinci SoYyet Rusya 
birliği Cavidan ikinci, atlamalarda 
Fuat çok muvaffak oldu ve a.DatJan
dı . 

Bu müsabakalardan sonra kültür 
parkta güreılerin yapılacağı bir ti .. 
yatroya gidildi kalabalık brr halll 
önünde merasim ve bayrak teatiain
den sonra müsabakalara başlandı 
56 kiloda Hüseyin hasmına faik gii
re§erek sayı hesabiyle ga1ip geldi. 
Gene 56 kiloda Kenan güzel bir gü
re§ yaparak 12 dakiykada rralip gel
di. 61 kiloda Abbas sayı hesabiyle 
mağlup oldu. 66 kiloda Sain çok Ş?ü .. 
zel f?Üresti 3 dakivkada bıtla galip 
geldi çok alkışlandı. 

78 de Ahmet sayı hessMy1e ye· 
nildi. 79 da Adnan sayı h~abiyle 
kaybetti. En heyecanlı 87 d• Must.a • 
fa güresti. hasmının iki defa sırtını 
vere getirdi ve galip geldi, çok allat· 
landı. 

Coban Mehmet rakibini 3 daki -
kad~ tuşla yendi ve pek çok alkıtlan 
dı, sporcularımız akıama sefareti -
mizin ziyafetine davetlidirler. .. • Çık ti 

Taymis Kıyıları 
FALiH RIFKI 

Londra ve ıngmz lıayatı 

tasvirleri, milletler arasın
daki mücadelelerin müna
kaşası. 

ltitapplarda araflllq 

60 kuruı. 

tt illive'nm Ro nı~ 3 

• 
insanlığın 

Tefrika: 64 

b a 1 i. 

ki bir odunla alış veriş ediyordu! Şu halde bu adam neden 
satın alıyordu? Birden bire tahn1in etti: bu o gençlerden 
idi ki Çapcy'in japon orospularına çocukça kendilerini kap • 
tınr1ar; onların tilki merakını tatmin için varlarını yopları
ru verirler. Bu müşteri de bunlan mutlaka bir hizmetçi kız, 
yahut bir sahte geyşa için alıyordu. Zaten onlara karşı ka
v.ıtsız görünmesinin sebebi de bu idi. (Çen otomobi • 
lın geleceO-ini düsünmekten bir dakiyka bile fariğ o· 
lamıyordu, hele çantasını ne kadar hızla açıp bom · 
bayı çekerek atacağı aklından çıkmıyordu.) Fakat 
geyşalar mezarlardan çıkanları eşyayı sevmezler ... Kimbi
lir. belki de iş tilkiye gelince değişmektedir. Delikanlı bir 
porselen ve bir billur satın almıştı .... 

onlara kuvvetledni kendimiz verdiğimiz içindir ki bizi taz
yik ediyorlardı, demek ki istersek onları inkar edebilirdik .• 
Bu sırada bir otomobil borusu isitti: Şangayşek. 

Amlre IHulro 

Bu sokaktan hemen hiç otomobil geçmiyordu. Yalnız bir
kaç bisiklet .... J ad' dan yapılmış bir kemer tokasını pazarlık 
etti, dükkancmm dediği fiatı kabul etmedi, Sonra gelip ko • 
nuşacağını söyledi. Çıraklardan biri çay getirdi. Çen dük
kancının yalnız üç dolar istediği bir billur tilki kafası aldı. 
l>ükkancmın şüphesi büsbütün geçmiş de değildi. 

- Bende çok değerli parçalar da var. Fakat onlan bu • 
rada saklamıyorum. İsterseniz size bir randevü verebili · 
rirn ... 

Çen bir şey söylemiyordu. 
- İsterseniz çıraklarımdan t>ırını gonderip getirteyim 

Onları ... 
- Değeri yüksek eşya alamam. Ne yapayım, zengin de

ğilim ben .... 
Demek ld bu müşteri hırsız değildi. Onları görmek bile 

İsterniyordu. 
Antika jad tokayı - bir mumyacı itinasiyle elinin için -

de evirip çevirerek, gene gösteriyordu. Fakat jelatinli ka
dife dudaklanndan birer birer çıkan sözlere. paraya tapan 
gözlerinin hırsh ba':ı'"larma ragmen müşterisi bütün bun
lar<'\ l·a vıtsız kalıyordu. 

t,. .. 1l),,1d bu toıc ... vı scr:miş ol:ın kendisi idi. Pazarlık. 
a k g"b·. i te P] · ti ı: ini .. D:.i1<'_.. '" 1cı ise bir ş"'rikle değil san-

Açık, kapalı mahfazalar peykenin üzerinde dağınık du
ruyordu. İki çırak. dirseklerine dayanmı~. bakıyorlardı. İki
sinden en genç olanı kolunu Çen'in çantasına koymuştu. 
Bacaklarından biri bosta sallanmakta oldu~undan çantayı 
yavaş yavaş masanın kenarına doe-ru çekiyordu. Bomba 
can tanın saft taraf mda ve masanın kenarından üç santim 
iç tarafta idi. 

Cen yerinden kımıldıyamazdı. Nihayet ,kolunu uzatıp 
güçlük çekmeden onu gene masanın tam ortasına getirdi. 
Bu adamlardan hicbiri öliimün bu kadar yakla-.tığını da, 
suikastın geri kaldığını da hissetmenıislerdi. Oluo biten 
bir çirağın sal1anmakta olmasından rlolayı düc;ecek iken sa
hibi çantayı eski yerine koymuştu. Bu hal. Çen'e her seyin 
fevkalade kolay olduğu zehabını verdi. E va ve h?dic;at 
mevcut değildi. Herşey bir takım hayallcrc.1wn ibar tti ve 

Çantasını bir silah gibi yakaladı. Borcunu ödedi. İki kii· 
çük paketi cebine atıp çıktı. 

Dükkancı peşini bırakmıyor, Çen'in beğenip de almak 
istemediği jad toka elinde, arkasından geliyordu: 

- Bunlar bilhassa japon hanımlarının pek sevdikleri 
jad parçalarıdır. 

Bu sersem defolup gitmiyecek miydi? 
- Sonra gelir, alırım. 

Hangi esnaf mnlUm usulü bilmez? Otomobil her zaman
kinden fazla bir hızla ilerliyordu. Önünde de muhafızların 
Ford'u vardı. 

- Haydi gidiniz, bt radan. 
Ü zerlerine doğru gelen otomobil. basamak~rmrl~ki po

lis memurlarım sallayıp duruyordu. Ford geçtı. Yolun or
tasında kalan Cen cantasmı actı. bir gazeteye sarılmıs olan 
bombaya el attı. Dükkancı da contanın boş gö. üne tokayt, 
gülümsive gülümsiye koyarken Çen'in iki kolunu birden 
hareketc;iz bırakmış oldu. 

- Kaç para isterseniz verin. 

- Canım. çekil buradan. 

Bu hiddetli bağırıstan şaşıran dükkancı, ağzı açı!:, müş 
terisine baktı. 

- Yoksa rahatsız mısınız? 
:Sonu ':-r 
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Yozgat Jandama Efrat Mektebi 
satın alma komisyonundan: 

Yozgat jandarma mektebi efrat ve hayvanatmın iaşeleri 
için lüzum olan aşağıda cins ve miktarı Y~.zıh ~.32) kale!:1 
yiyecek 1-8-934 tarihinden itibaren (20) gun muddetle mu-
nakasaya konmuştur. 

Bunlardan yalmz ekmek kapalı zarf ve diğerleri açık mü
nakasa usuliyle alınacaktır. İha~e 21-8-934 salı günü _saat 
IO da Yozgat jandarma mektebınde yapılacaktır. Talıpler 
ihale gününden evet o/0 7,5 teminatlarını malsandığma yatı-
rarak alacakları makbuzları ihaleden evet komisyona göster 
mek suretiyle münakasaya istirak edeceklerdir. Ş?~name
lerl gönııek istivenler her g-ün saat dokuzdan on ıkıye ka
Cfar mekteo satmalma rivasetine müracaat edebilirler. Ha· 
ri~teki taliplere sartnamelerin hirer nüshasının parasız ola
rak g-önderileceö-i ilan olunur. (l 701) 

Au Çoğu Cinsi Azı Çoğu Cinsi 
Kilo Kilo Kilo 

ZOOOOO 215000 Ekmek 2700 
32000 36500 Sığır eti 3000 
3000 4000 Koyun eti 600 

14000 16000 Kuru fasulye 10000 
!000 2500 Mercimek 10000 
3000 3500 Tuz 2000 
2000 3000 Noba. 800 

13008 15000 Bulgur 3000 
4000 5000 Pirinç 800 

200000 250000 Odun 50 
1500 2000 Makarna 80 
2500 3000 Zeytin tanesi 18000 
2500 3000 Beyaz peynir 15000 
1200 1500 Zeytin yağı 10000 
4000 5000 Sade yağ 
2000 2500 T oı ~eker 
ZOOO 2500 Sirke 
snoo 6000 Yoğurt 

Kilo 
3000 Sabu. 
3500 Kuru özüm 

700 Salça 
12000 Soğan 
12000 Patates 
3000 Pekm.eı 
1000 Şehriye 
3500 Süt 
1200 Gaı yağı 

60 Çay 
100 Biber 

20000 Arpa 
20000 Saman 
12000 Kuru ot 

7-298:, 

1460, 512, 449, lira keşif bedelli vilay.et idarei ~ususiye 
binası, garaj, ve vali konağı inşaat, tamırat ve tathıratı 24-
7-934 ten itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış
tır. Taliplerin müracaatları ilan olunur. (1744) 7-3009 

As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisvonundan: 
700 ADET TUGLA 

3C· M3 KUM 
ırıc M 3 TAŞ 
5 TON KÜTAHYA KİRECİ 

KAVAS KAPSUL FABRİKASI MÜDÜRİYET. 
BİNASININ İNSAATI. 

Vukardaki malzeme pazarlık suretiyle 18-9-934 tarihin
ae saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. {1809) 7-la.OO 

llARANGOZ CATISININ AHMİR-' 
1350 KİLO KURSUN! ÜSTÜBEÇ 
700 ,, KABA ÜSTÜBEÇ 

S400 ,. BİR KAYNAMIŞ BEZİR 
400 ,, İKİ KAYNAMIŞ BEZİR 

2500 ., NEFT YAGI 
1400 ,. TOZ SÜLÜYEN 
!00 TON GAZOİL 
MUHTELİF RÖHLER MUKAYESE 

İLANI 
t2-9-934 

15-9-934 

22-9-934 

MARKA CELİÔİ 22-9-934 
ıc KALEM MAKİNE YAGI ~9-9-934 
4€ KALEM TÜFEK MALZEMESİ 29-9-934 

Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarihler 
ae •e c;aat 14 te ayn, ayn kapalı zarfla münakasalan icra 
ediJer.cktir. Sartname almak istiyenlerin 10-8-934 ten itiba
ren 13,30-15,30 kadar komisyona müracaatları ve itaya talip 
olan'arm da teminatlanm havi memhur teklifnamelerini 
mezf-:ur günlerde saat 14 ten evel behemehal komisyona tev-
('li etmiş bulunmaları. (1810) 7-3091 

ı 7 KALEM MUHTELİF cıvı 
15n.<' KİLO SARI SABUNLÜ KÖSELE 

500 ,, SİY AH Y AGLI KÖ~ELE 
NIKEL YÜKSEK TAV TÜPÜ 

fi KALEM CELtK BORU 
lSOC KİLO !{EL l .. E KARPİT 

) 
) 

İLANI 
15-9-934 

15-9-934 
20-9-934 
26-9-934 
26-9-934 

3J.~S ,, VAZELİN ~ 
20C KİLO KLİSERİN ) 26-9-934 
t.ıPHTELİF PAFTA VE ERKEKLER 2-10-934 
~11)f KİLO ZEYTİN YAGI 2-10-934 
Yukardaki malzeme hizalanndaki tarihlerde ve saat 14 te 

alef'i rrı;in~k~salan icra kılınacaktır. Şartname almak isti
renter 10-8-1934 ten itibaren saat 13,30-15,30 kadar komisyo-
na müracaa tlarr. ( 1811) 7-3092 

Hava Müsteşarlığından: 
Hava müsteşarlığı inşaat şubesi için iki Fen memuruna 

ihtiyaç vardır. Biri Diyarbekirde, diğeri de İzmir'de inşaat 
işlerinde istihdam edilecektir. Ücreti her birinin (126) şar 
liradır. Talip olanların diploma, bonservis ve manii istih-

. dam bir hali olmadığına dair mahalli emniyet müdürlüğü 
\'C!İkası, sıhhat raporu ile birlikte Hava miisteşarhğına mü-
racaatları. (1717) 7-2Q&S 

HAKlMIYETI MlLLlYE 

Halk ticaret biletleri 
Devlet demiryollarından 
ı - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase -

betlerini kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza ~emle: 
keti tanıtmak gayelerini güden Devlet Demiryolları ld~r~sı 
"Halk ticaret biletleri namı altında 20 ağustos 1934 tarıhın
den itibaren maktu ü~retli ve fevkalade tenzilatlı yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. 

2 - HALK TİCARET İLETLERİ on beş günlük, bir 
aylık ve iki aylık olmak üzf'rP. ik sPri üzerinden tertio edil
miştir. 

ÜCRETLER 
J. mevki 

35 
60 
70 

il. mevki 
25 
41 
5~ 

HJ. mevki 
15 GÜNLÜK BİLETLER 
BlR AYLIK ,, 
iKİ AYLIK ,, 

Bo ücretlere nakliye vergisi de dahildir. 

17 ,5 liradır. 
30 liradır. 
35 liradır. 

3 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri biletin 
meri bulunduğu müddet~e Devlet Demiryollan üzerinde hiç 
bir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile • 
dikleri kadc:?r seyahat etmek diledikleri istasiyonlarda in -
mek, binmek ve durmak hakkını haizdir. 

4 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri hareket 
ve yolculuk esnasında biletlerini istasiyonlara kayıt veya 
vize ettirmek mecburiyetine tabi değildir. 

5 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri yolcu a
ğırhkları hakkındaki ahkam ve müsaadeden istifade edecek
lerdir. Buna ilaveten ayrıca aynı cinsten 25 kilo veya muhte
lif cinslerden elli kiloya kadar eşya nümunelerini veya nü -
mune kolleksiyonlarım aynı trende parasız naklettirebile -
ceklerdir. 

6 - HALK TİCARET BİLETİ hamilleri mafevk sınıf
ta seyahat etmek isterlerse ücret farkım umumi tarifeye gö-
re tesviye edeceklerdir. (1853) 7-3129 

Liseler alım satım 
komisyonundan: 

Haydarpaşa Lisesi için yaptırılacak "500,, adet ders sıra
sının 15 ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. İstanbul Erkek lisesindeki nümunesi veçhile 
taliplerin ı;;artnameyi görmek üzere mezkur lisedeki komis
yon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale 
günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonu 
muza müracaatları. ( 4176) 7-2989 

As. Ls. ve Orta 
Mektepler talebesine: 

1 - As. Liselerinin 11, sınıfları 1 ağustos 934 de liselerin 
diğer sıruflarile orta mektepler 1 eylfıl 1934 de derse baş • 
hyacaklardır. 

2 - Orta mekteplerde lisenin 9 ve 10 sınıflarının ikmal 
imtihanları 10 ağustos 1934 de başhyacaktır. Talebenin ona 
göre mekteplerine iltihakları lüzumu ilan olunur. (1758) 

7-3016 

Adliye Vekaletinden: 
931 - 933 senelerine ait takriben (90) forma kadar tutan 

temyiz kararlan münakasa suretiyle ihale olunacaktır. 
Taliplerin. (101) liralık muvakkat teminat akçeleriyle 

15-8-934 çarşamba günü saat (14) te Ankara'da Adliye Ve
kaleti mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları ve şartna
meleri görmek istiyenlerin de Ankara'da Adliye Neşriyat 
müdürlüğüne ve İstanbul'da Adliye Levazım mümeyyizli-
ğine müracaatları ilan olunur. (1713) 7-2969 

Nafıa Vekaletinden: 
11 ağustos 934 cumartesi günü münakasası icra edilecek 

olan Af yon - Antalya hattı birinci kısım inşaatına ait muka
vele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ikmal tarihi 
1-9-935 olarak tashih edilmiştir. (1780) 7-3062 

Istanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden 

Adet Kap 

o o 

M. 
YW 

741 

No. K. Gr. Cinsi Eşya 

867 · 50 000 Mukavva çocuk 
oyuncağı 

Yukarda yazılı bir kalem mal artırma ile 20.8.1934 T. Pa
zartesi günü saat 14 de satılacağından isteklilerin o gün İs
tanbul İthalat Gümrüğünde 6 No. Satış anbarında hazır bu-
lunmaları ilan olunur. "4292,, 7-3124 

Mektepler alım satım 
komisyonundan: 

İsmetpaşa kız enstitüsünün ihtiyacı olan 100 - 150 ton 
kok kömürünün açık usul ile münakasası kararlaştırılmıştır. 
İhale 23 ağustos 934 perşembe günü saat 15 te komisyonda 
yapılacaktır. Talip olanlar münakasa kanunu veçhile temi
nat ve vesaikiyle komisyona ve şartnamesini öğrenmek 
için de hergün mektep idaresine müracaat etmeleri ilan o -
lunur. (1894) 7-3144 

6 ACUSTOS 1934 PAZARTESi 

Devlet demiryollarında 
yeni tenzilat 

Kuru se z a liyatı 
15 ağustos 1934 tarihinden iytibaren kuru sebze nakliyat 

ücretlerinde, aşağıda yazılı tadilat yapılmıştır. 
1 - Kuru fasulya, kuru bezelye, kuru börülce, kuru bak· 

la, kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan (arpacık hariç), 
kuru sarımsak, kuru bamye, patates nakliyatı, tam vagon 
hamuleli olmak şartiyle, F baremindeki ucuz ücretlere tabi 
tutulacaktır. 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleri de u • 
mumi' seyri hafif 9 uncu tarifenin 1 inci sınıf mdan III üncü 
sınıfına nakil ve tenzil ediimiştir. 

Sebze ve mey\la nakliyatı 
1 - Sebze ve meyva nakliyatını teshil için 15 ağustos 

tarihinden iytibaren mer'i olmak üzere tenzilatlı yeni bir 
seyriseri tarife ihdas edilmiştir. 

2 - Bu tarifeye göre, bir vagon hamulesi asgari beş ton 
olmak veya bu siklet üzerinden ücret verilmek şartiyle tott 
ve kilometre başına yalnız 2 kuruş ücret alınacaktır. 

3 - Muhtelif nevilerde yaş meyva ve sebzelerden bir va 
gon hamulesi kabul edilecektir. Hamulenin kısmen amba· 
lajlı ve kısmen dökme olması da caizdir. 

4 - Tam vagon sevkiyatı yapan mal sahipleri, vagonlar 
da III üncü mevki biletini hamil bir muhafız bulundurmak 
hakkını haiz olacaktır. 

5 - Sebze ve meyvaların perakende nakliyatından da 
ton başına 2, 7 5 kuruş ücret alınacaktır. 

Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatı 
1 - Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatında ton ve 

kilometre başına 1,80 kuruş ücret alınacaktır. . 
2 - Bu nakliyata ait boş kaplar mahreçlerine oarascz 

iade edilecektir. 

Kuru üzüm nakliyatı 
15 ağustos 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere bi

lfımum devlet demiryolları şebekesi üzerinde icra edilecek 
kuru üzüm nakliyatına, tam vagon hamulesi kaydına tabi 
olmaksızın, aşağıda yazılı muaddel tenzilli tarife tatbik o
dilecektir. 

1 - Şebekenin herhangi iki istasiyonu arasında ton ve ki .. 
/ 

loınetre başına 4 kuruş. 
2 - Alaşehir'den İzmir'e nakledilecek kuru üzümler l 

den maktuan ton başına 500 kuruş. 1 

3 - Salihli'den İzmir'e nakledilecek kuru üzümlerdell; 
maktuan ton başına 400 kuruş. ·1 

4 - Kasaba'dan İzmir'e nakledilecek kuru üzümlerdel\ 
maktuan ton başına 200 kuruş. ~ 

5 - Manisa'dan İzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton başına 180 kuruş. -•ı 

6 - Akhisar'dan İzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 
maktuan ton baŞma 350 kuruş. 

7 - Kırkağaç'tan İzmir'e nakledileceli kuru üzümler "'ı 
den maktuan ton başına 425 kuruş . \ 

8 - Soma'dan İzınir'e nakledilecek kuru üzümlerden.1 
maktuan ton başına 450 kuruş. 

İhtar: 
Bu istasiyonlar arasında bulunan di~er istasiyonlardanl_ 

İzmir'e yapılacak nakliyattan, yukarda isimleri yazdı i~ 
uzak istasiyona ait ücretler alınacaktır. 

Kuru incir nakJiyah 
15 ağustos 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere 

umum devlet demiryolları şebekesi üzerinde yapılacak ku.
ru incir nakliyatından: 

I - En az on tonluk tam hamule teşkil eden nakliyK ı 
tan ton ve kilometre başına 2 kuruş, 

il - Perakende nakliyattan 4 kuruş. 
ücret alınacaktır. 

Kumdarı nakliyatı 
(İZMİR - KASABA VE TEMDİDİ HATLARINDA) 

1 eylUl 1934 tarihinden itibaren İzmir - Kasaba ve temı 
didi hattı üzerinde kumdan nakliyat ücretleri ton ve kilo 
metre başına 3,1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

Palamut ve çamkabuğu nakliyah 
İzmir, Bandırma, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve: 

Mersin limanlarına mürettep olmak ve asgari 10 ton va .. 
gon hamulesi teşkil etmek veya bu ücreti vermek şartiyle 
palamut ve çamkabuğu için 15 ağustos tarihinden itibareq 
meri olmak üzere yeni bir tarife tanzim edilmiştir. Bu tariı
f eye göre ton ve kilometre başına: 

1 - 100 kilometreye kadar mesafede 
101 - 150 kilometreye kadar 350 kuruşa 

ilaveten 
151 - 300 kilometreye kadar 450 kuruşa 

ilaveten 
301 kilometreden fazla bütün mesafe _için 

3,50 kuruş 

2,00 " 

1,00 " 
2,00 ,, 
alınacakt~ 

Halı, zeytinyağı, yumurta ve sabun nakliyatl 
(İZMİR - KASABA VE TEMDİDİ HATLARINDA)'• 

İzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında ton ve kilometrı 
başına 10,637 kuruş ücrete tabi hali ve 7 ,906 kuruş ücretcs 
tabi zeytinyağı, susam ve yumurta nakliyatına 10 ağusto• 
1934 tarihinden itibaren devlet demiryollarında meri umumi 
tarifenin birinci sınıf ücreti olaıı 5,25 kuruş tatbik edilecek 
tir . 

Tatbikat şartları hakkında malumat almak için 10 ağus• 
tos 1934 tarihinden itibaren istasiyonlara müracaat edilme· 
si rica olwıur. (1852) 7-3130 



:; .. :~ P AZARTES1 

ıvı. M. V Sabo Atma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Jiava iht;yacı için 2lll adet Alemin 
yüm matara aleni münakasa ile alına • 
caktır Ş:ırtname ye nümuncsini rörmek 
idiye:ılerin bcr gün öğleden sonra ve 

mün kasaya iştira!' edecc!deria 16 -
8 _ 934 per mbe - Ü saat 10,5 da 

teminatlariyle birlikte t !\' V. Sabn 

alma komi yonuna müracaatlan 
(1644) 7-2884 

lLAN 

Sıvasta bulunan kıtaat için 
(1,100,000) kilo odun kao::ıh 
zarfla münakasaya konmuş 
tur İh,.lesi t 5 aö-nc:tos '1~4 

çarşamba günü 5aat 14,5 da 
yapılacaktır. Taliofer ~a~a 
mesini pönııek üzt"re hf'r g-Pn 

İstanbul. Ankara'da M M 
V. satın alma komısvonu ile 
Tokat asken satm alma ko
m·~vnnlanna ve m';nakas~va 
t~tiM\t tr;'l tl,.. vt;ılrti fT'l];\V\'~ 
ninrtr. t-klif ve tenıinatl::ın 
ile Srvasta askeri satın alma 
komic:u"nnna mür-ı~a., .. 1~0 

(1664) 7--2921 

tT AN. 

.Gazi Emir'deki kıtaat icin 
14~ 000 kilo un kanalı z::ı,.fla 
miin~k;:ıc:~n1a konmuc:tur İh::ı 
1Psi 7-P. M4 c::::ı1ı giinü saat 10 
da """"'Tl;:ır-:-ktrr. 

T,.,.tinler c:;:ırtn::ımec::ini P-Ör-
mf"k i;7,.,.,. h,.r p-i1n ve m;ina: 
k~ct'.2u;:ı ;~;r .. lr ir;n ıie VPVTT11 

m,.,.M~ .. ..1~ tP~lif ve t,..m;n::;ıt. 
fanvla 'Rtt'1"1'10V:l'ıia ac::l{Prl c;a. 

tın ... 1nıcı 1.,. .... ;c::vonıın:::ı ,....;;~ 
caatl:1n fl 665) 7-?.Q03 

tT A~. 

Yozo-:ıtt~ bnlnnan kıtaat 
irin ,,;ı:; nnQ kllo STİ!Ir eti 
S~O ono Vilo odun kanalı zarf 
1~ ıııi'in~k::ıc;rıva konmnstur. 
llı~1 ... ~i 25-8-934 cumarte~i 
ünü saat 1.5 te ve 600 kilo 
zevtin v(l<Tı 7000 kilo toz ~e
ker scıno kilo gaz 8000 kilo 
tuz 5000 kilo sabun acık mü
n~ kasa ile satın alınacakur. 
MUncı'·M::ısr 2~-8-Q34 cumar
tec::i P'Ünü saat 9 dadır. Talin 
lerin sartnamelerini g-önnek 
Üzere her gün ve münakasa
ya istirak edeceklerin tavin 
olunan vakitlerinde teklif ve 
teminatlarivle Yozgat aske
ri satın alma komisyonuna 
JllÜracaatları. (1750) 

7-3013 

1LAN 

Ankara Depolar kuman
danhi?"r icin dürt bas nakliye 
ltoşum havvam oazarhkla sa
tın alınacaktır. Pazarhğ"ı 
7-8-934 salı ~nü saat 11 de 
YamJaca<?;mdan taliplerin o 
gün ve saatinde teminatla
riyle knmisyona gelmeleri. 

(1824) 7---3096 

iLAN 
Konyada bulunan kllat icin 

660,000 kilo l<uru ot ile 875,000 tilo un kapalı nrfla münakasaya 
0nınn$tur. ihalesi 27.8.1934 pa· 

ıar ""ü saat 14 de kuru ot 15 de 
•nan ihalesi yanılacaktır. Talioler 
f~rt "meleJit,i ,.·· rmf"k üzere her -f'111 • Aru~rada .M.V. satm alma 
0nıııvonnna ve münakasaya işti -tRk • • 

l"f 1 de kti muavveırinde tek-k Ye temin11tlarivle Konyada as • 
eri 1111.tın alıtıa komisyonuna mü· 

racaatları. (l 842) 7-3138 

iLAN 
f"f ftava krtatı ihtiyacı içın Z300 
ı' t kundura kapalı zarfla müna • 
b~saya konmuftur. Şartname ve 
L •ununelerini görmek istiyenlerin 
ergün öğleden sonra ve münaka -

ıaya .. 
ıştıra kedeceklerin 1.9.1934 

ttınıartesi günü saat 1 O 5 da temi· 
:•tlariyle birlikte M.M.V. satın al· 

a konıisyonuna müracaatları. 
~836) 7-3133 

İLAN 

Yerli mamulatından 15.000 a
det nıeminyum m 1ra pazarlıkla 
alın caktır. Pazarlığı 12.8.1934 
tarihine müsadif pnznr günü saat 
1 !i de yapılacaktır. Ta · pler şart -
name • i görmek "zere hergu öğ -
leden sonra ve paıarl ~a iştirak e
deceklerin o gun ve saatinde temi
natlariyle komisvona mıirncaatla -
rı. (1839) 

7-3136 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 7 4 'O metre 
l.abloluk çelik t l pazarlıkla alı • 

m1:r. Şa t e ve - nesmı 
g-rm.k istiyen erin her gün öğle -
den sonra ve paıarlıga girece:...lerin 
15.8.1934 çarşamba gö ü aat 
10.5 da tenünatlariyle birlikte ~ . 
M. V. Sıtm al lı:o • yonuna mü
racnatlarL (1838) 7-3135 

İLAN. 

Hava kıtaat ıihtiyacı ıçi 180 
ton mazot pazarlıkla ahnacaktn. 
Şartnametini görmek istiyenlerin 

ergin ve pazarlığa girecekleri 9. 
8.1934 perf=mbe günü saat l G.5 
da teminatlariyle birliklt M.M.V. 
satın alma komisyonuna müracaat 
lan. (1837) 7-3134 

İLAN 

Bursadaki kıtat için kapalı zarf 
la alınacak olan (1.400.00C) kilo 
odunun münakasası l eylfıl 1934 
cumartesi günü saat on beşte Fır
ka satın alma komisyonunda icra 
edilecektir. 

Talipler ~rtuameyi görmek ü
zere hcrgün ve mfi'lakasaya işti -
rak için de vaktinden evel temi -
nat ve teklif mel<tupkriyle Borsa
da Fırka salın ıı lnıa komisyonuna 
möracatlan. (I 823) 7-3122 

iLAN. 

Antalyada balonu kıtal için 
271,000 kilo un ve 86000 kilo sa
de yağı kap1'lı zarfla münakasaya 
konmn'1ur. ihalesi 21.8.1934 sah 
~ii saat I 6 ela yapılacaldır Ta
lipler fartnamesini ~önnek üzerf' 
her17Ün Ankarada M.M.V. satın al
ma komisyonuna ve miiukasaya 
iştirak için de vakti muayyeninde 
teklif ve teminat mektuplariyle 
Antalyada askeri safın alma komis
yonuna müracaatları. Teminatları 
unun 1626 ve yağın 451 ,5 liradır. 

7-3139 

11.AN 

Manisada bulanan kıtat için 
28.SGO kilo sade yağı kapalı zarf 
la münakasaya konmoııtut. ihalesi 
25.8.1934 cumart""si riinii saat 16 
dı yapılacaktır. Talinler sartna -
mPcini ~örmek üzere lıergün ve mü 
nakasaya iştirAk icin de vakti mu
avyeninde teklif ve teminatlarivle 
Manisada askeri satın alma komİs· 
yonana müracaatlan. (1844) 

7-3140 

iLAN. 

Edremitte bulunan kıtal nay -
vanalı itin 300,000 kilo kuru ot ~e 
432.000 kilo arpa kapalı urfla 
münakasaya konınustur. ihalesi 
28 ağustos 1934 salı günü saat 
1 O ve 11 de yapılacaktır. Talip • 
ler şartnamesini görmek üzere ber
gün e münakasava istirak irin c:!e 
valdi muavveninde teklif ve temi
natlariyle Edremitte askeri salın al 
ma konıiııvonuna müracnatlnrı. 

(1845) 7-3i41 

iLAN 
J rabzonda bulanan kıtaat icin 

348.000 !c;fo an 92000C. kao cd~n 
1 OUO kilo sade va~ı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Uaan iha-
lesi 29.8.l 934 çarşamba günü sa
at 10 da tcminab 2610 liradır. O
dunun ihalesi 29.8.1934 saat 11 
de teminab 862 liradır. Sade yağ; 
29.8.1934 saat 14 teminatı 8ZS 
liradır. Talipler ıartnamesiai gör-

mek iıere hergiin Ye miiaakasaya 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

İ§lİrak için vakti muayyeninde tek
lif ve temilmtlariyle T rıbıon aske
ri satm alma komisyon na a -
caatları. (1846) 7-3142 

iLAN 

Konyada bulunan kıtat için 
80.000 ki!o koyun eti ve 150.000 
kilo sığır eti pah zarfla a -
hnsaya k ~er. ihalesi 26.8. 
1934 patar günü sant 14 de koyun 
etinin 15 de sığlr eti ihalesi yapı
lacaktır. Talipler şartnamelerini 
11örmek üzere ı ün A karada rt 
M. V. S!tın alma omisy nuna ve 
münaaksaya iftirak için de vaktı 
muayve • e te l'f ve le inatla -
riyle Konyada ashri satın alma 
komisyonuna ~üracaatları ( 184 I) 

7-3137 ----------
ZAYi. 

SAYIFA 7 

T etbik mühürümü zayi ettim. 
Yenisini yaptırncnğınıdan esMsinin 
hükmü yoktur. 

Sa eyi ve ate iyelere mah
s h r cins vo cesamette 

Davut oğlu Kerim 
7-3145 

ZAYi 
325-326 senei devriyesinde 

yedi seneJilc Edirne idadisinden al
dığım şehadetnamemi zayi ettim. 
Yenisin~ alacağondan bükı_nii yok a 

tur. 
M. fskender 

7-3131 

MAKİNELERi 

iHTiYAÇ VUl(U NOA rıulFASAL TEKLiF YAPU .. R 

AOURLA BİRADERLERveşsı 
16 TAN BUL. -GALATA 

" 
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• 
Izmir • sna tayyare 
ması kiraya verir yor 
Türk Tayyare Cemiyeti lzmir Şubesinden: 

İzmir'in en güzel ve en mükemmel sineması olan Birinci 
Kor?on.'da k~i~ Tayrare sinemasr zengin teçhizat ve müş
temılatıyle bırlıkte bır sene müddetle iycara verilmek üzere 
kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuştur. Müzayede 
müddeti 18 ağustos 934 cumartesi günü saat on birde bite -
cektir. 

Taliplerin bu müddet zarfında şeraiti görmek ve zarfla
nnı veonek 'Üzere İzmir'de, İzmir. Tayyare şubesine, lstan
bul'da, İstanbul Tayyare şubesine, Ankara'da da Tayyare 
Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları ilan olunur. 

7- 3127 

Sandıklı belediye riyasetinden: 
Belediyece inşası mukarrer bulunan beher m. tulü 474 ku

.nış bedeli keşifli asgari 250 azami 300 metre tulünde lağım 
ve beher adedi 417 lira 72 kumş bedeli keşifli kasabanın 
muhtelif mahallerine tahtelarz yapılacak su hazinesi ve 
t~htelarz 9 metre 80 santim derinliğinue inşa edilecek 2343 
lıra 78 kuruş bedeli keşifli avlama duvarı 19. 8. 934 üncü pa 
zar günü saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
aleni usul ile münakasaya verilmiş olduğundan talip olanla 
~ belediyeye müracaatla münakasa şartnamesini görmele 
". v~ muayyen günde yüzde 7 buçuk dipozito akçeleriyle 
bırlıkte en~ümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1829) 7- 3127 

Gümrük ve inhisar vekaletinden 
Vekalet zat işleri müdürlüğünde açık (20) lira aylıklı 

katipliğe mülkiye veya hukuk 01ektebi mezunlarından ta· 
tip olanların 7. 8. 934 sah günü saat (12) ye kadar Zat işleri 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (1850) 

7- 3143 

Ankara yüksek ziraat 
enstitüsü rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 37 kalem kun 
dura levazımı pazarlıkla aimacağından ta1ipler yüzde 7 ,5 
temindtlariyle ihale günü olan 13 ağustos 934 tarihine müsa 
dif pazartesi günü saat 15 te Enstitü idare ve ihale komis -
yonuna şartnamesini görmek için de Enstitü muhasebeşine 

·müracaattan. (1835) 7-3132 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
veka eti hudut ve sahiller sıh 
hat ,, mum müdürlüğünden: 

Deniz nakil vasıtaları işletmesinden 73 kalem ve t~mir 
faslından 24 kalem malzeme ayn ayn münakasaya konul -
muştur. Münakasa 26 ağustos 934 tarihine müsadif paiar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İs
tanbul Limanı Sahil sıhhiye merke:ı-inde miıtesekkil komis 
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini gönnek 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü 
ğü Ayniyat muhasipliği ile mezkür merkez başrhipliP-ine 
müracaatları. (1790) 7 -3123 

Anknra Ht>lt·ılİ\ ı Hci

Uei ilanları. 

iLAN 

(30912,67) liııı b~d0li kr~İf· 

li AnaFattalar pol;s noktasl!'c!an 
Hasan Fehmi Bey apartmınnma 

.. kadar olan kaldırımın tamiri ile 
Saml\qpaıaruıa kadar olıın kwuuı 
trotayar ve Adliye sarayı-Sanan -
puan yolunun parke ol nık ınsa -
sı bir hafta müdde' e ve pazarlık
la vt.nleceğinden ıartn:ımesini göı 
mek istiyenlerin yazı i r ri karemi
ne ve taliplerin 11.8.1934 cumar
tesi pnü saat on buçu' :ı bel"di1e 
encümenine müracantJ .. rı. (1859) 

1-~119 

PERU T Z n rka 

FOTOGRAF CAr LARI 
FİLM VE FfL PAKLERl 
FOTOGRAF ECrp LARJ 

GELMfSTtR 

Başhca satıldıı!ı ler: 

"'HİLAL,, KIRT 
I'lCARETH \ 

TARIK EDf P KOTOP
HANE~ 
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5AYIFA8 HAKiMiYETi MiLLiYE. 

Ankara Birası 
Herkesin Sevdiği 

OR·M AN. Ç i FT LiGi 
• 

nın 

Ankara e· 
Çok Yakında Çıkıyor 4D 
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Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Sekili :ruzlası memurlarının tatlı su ihtiyaçlarının temi
ni için heı gün bir metre mikap suyun Tuzlaya bir buçuk 
saat mesafede Kabaklı köy çeşmesinden getirilmesi pazar
bklr-1 ihale edilecektir. 

İhale ağustosun yirminci pazar günü saat on dörttedir. 
Su getirilmesi bir sene devam edecektir. 
Pazarlığa girişmek istiyenlerin Ankara İnhisarlar Baş

müdürlüğüne yahut mezkur Tuzla memurluğuna müraca -
atk:n (1745) 7-3020 

Balıkesir Vilayeti 
Encümeni daimisinden: 

Ankara Levazım Amirli

ği Satın Alma Komis 
yonn iylanları 

Dört yüz ton yerli kok kö
mürü kapalı zarf usuliyle iha 
lesi 22 ağustos 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de vakti muayyeninden evet 
teminat ve teklif mektupları 
m makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonuna vermele-
ri. (1737) 7-3019 
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-Ankara -Acentası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 
-ANKARA-

D. D. \'otlan ve Liman · 
lan U. l\ld. Sa. AJ. Ko· 

misyonu ilanl:ın. 

iLAN. 

ıuuuu Kilo külçe kaıayla 

7000 kilo külçe kurşunun ka
palı zarfla münakasası 18-9-
934 sah günü saat 15 te An
kara'da idare binasında yapı· 
lacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde be 
~er liraya satılan şartname
lerde vardır. (1799) 7-3093 

İLAN 

Müteahhit ve inşaat 
sahip ferinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
.:aat. Telefon: 3272 

FLORENCE 
TAHSiL VE TETEBBU ŞEHRl 

içtimai ve siyasi ilimler için 

" Cesare Alfieri ,, 
Yüksek mektebi 

Siyaai konsolosluk ve müstemle
ke siyaseti meslekleri için tetebbü
ler: 

1 - Siyasi ve içtimai ilimler 
doktorasını almak için 4 senelik 
kurslar. 

2 - Beynelmilel siyasi tetebbü
lerin diplomasını almak için bir 
senelik kurslar. 

3 - Sendikalist ve korporativ te 
tebbülerin diplomalarını almak 
için bir senelik kurslar. 

Tafsilat almak için zirdeki ad. 
reste enstitü katipliğine müracaat 

Via Laura 48, Florence ou par 
le Bureau d'Education: Via Vec -

chietti 6, Florence, (ltalic). 
(1006) 7--2883 

Daktilo aranıyor 
Akıamlan beıten yediye kadar 

çahıabilme)idir. Telefon: 2155 

İmtiyaz sahibi ve başmuharriri 
FALİH RIFKI. 

Umum neşriyatı idare eden Ya
zı işleri Müdürü NASUHİ ESAT. 

Çankırı caddesi civarında Ha • 
kimiyeti Milliye matbaasında ba -
sılmxştır. 

Abone ve iylan bedelleri: Mü· 
essese veznesine verilir. Yahut 
posta veya Banka vasxtasiyle gön
derilir. Hariçte kimsenin tahsil 
salahiyeti yoktur. 

K-ulüp 

6 ACUSTOS 1934 PAZARTES1 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, Eö marka • 
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle giderı 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,.~~~ "müstahzarı olmalıdır . 

Vilayet Nafıa 
Baş mühendisliğinde.,_: 

Bcieii muhammenesi (5621) liradan ibaret bulunan ben• 
zin ve diğer yağlar 9 ağustos 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usnliyle 
miinalta"aya konulmustnr. Talipler şeraiti anlamak için her 
gün Nafra Başmühendisliğine müracaat edebilirler. 

Münkasava ic:.tirak için ( 422) liralık teminat makbuzu 
veya bankanın kefalet mektubunu mazruf teklif mektubiyle 
beraber kanuna göre hazırhyarak ihale saatinden evet vila· 
yet encümeni reisliğine vermiş bulwımalan ilan olunur. 

(1677) 7--2936 

Harita Umum müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (5) adet gica 

işareti aletinin aleni münakasası 9.8.1934 perşembe günü saat (10) 
dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasay" 
iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebecide Harita Umum 
müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (1572) 7-2761 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğinden; 

Meslek Muallim ve İnşaat Usta Mektebinde aşağıda cinf 
ve miktarı yazılı doğrama kapı ve penc;ereler açık münakasa 
suretiyle yaptırılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin o/0 1,5 te4 
minatlariyle 16 ağ-ustos 1934 tarihjnde saat 15 te mekteple• 
komisyonuna, şartnameyi ve resimleri görmek istiyenleria 
de in~aat usta mektebi müdürlüğüne müracaatları. (1656) 

19 Adet tek kanatlı kasalı penc.ere 
8 ,, Çift ,, sürgülü pençere 
5 ,, tek ,, Kapı kasaları 
1 ,, ,, ,, Kapı 

2 ,, ,, ,, Kap.t 
4 ,, Hala kapısı 
2 ,, Dış kapı. 7--2900 

Ankara Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye hududu dahilinde kiraya verilmiş binaların icaı: 
ve .ak~r nizamnamesine tevfikan tanzim ve noterlikçe tescil 
edılmış mukavelelerin 15 ağustos 934 tarihinde kontrolüne 
başlanacağından memurların müracaatında bu mukavel~ 
lerin ibraz ve kaydettirilmesi lazımdır. Mukavele ibraz ed~ 
miyen kiracılar umuru belediyeye müteallik 1608 No. tı ah .. 
kamı cezaiye kanunu mucibince cezalandırılacak ve mal sa .. 
hiplerinden de konturat resmi bir senelik kira bedelinin o/o 3 
nisbetinde tahakkuk ettirilecek ceza ile tahsil olunacaktır_ 

(1684) 7-2950 

Sinemasında 
BU GON 

.ı.ki Film: 

Balıkesir • Bandırma yolunun 92 • 98+580 kilometreleri 
arasındaki k:smm keşifnamesi mucibince tamiratı esasiyesi 
16 ağustos 934 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarf usuliyle ihale edilmek üzere yirmi gün müddet
le münakasaya vazedilmistir. Tamiratı mebhusenin bedeli 
keşfı 9974 lira 46 kuruştu;, Talip olanların muhasebei umu
miye kanununa tevfikan muktazi başmühendislikçe musad
Ciak liyakati fenniye ve ehliyet vesikasını ve ticaret vesikası
nı ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate mak-

l!.cneoi müstahzarat ve t1b
bi ecza kapalı zarfla müna
kasası 14-8-934 sah günü sa 
at 15 te idare binasında ya
pılacaktır. Fazla tafsilat An
kara ve Haydarpaşa veznele 
rinde beşer liraya satılan 
sartnamelerde vardır. 

1 - Gaipten bir ses 2 - Gülen Paris 

. buz veya mektuplarım usulü dairesinde ve vakti muayye
ninde Eahkesir'de encümeni vilayete tevdi etmeleri ve şe· 
raiti ~renmek istiyenlerin daha evet vilayet nafıa dairesi
•e Ye eacümeni vilayete müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1798) 7--3081 (1678) ~--2935 

Bu gec( 

Gaipten bir ses 

Yeni s·nema: Tamirat münasebetile kapalıdır • 


