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Giindelik. 

DEVAM DA VASi 
FALlH RIFKI 

O .Geçenlerde gazeteler lstanbul 
F nıversitesi Rektörünün Hukuk 
tkültesinde devamın mecburi 

0 duV,u hl'kkmdaki sözlerini net· 
rettiler. Ertesi flÜn arakd~ları
"!1zdan biri, bir hukuk talebeıi
~ın kendi rektöriine cevap olmak 
Uzere volladıiı bir mektubu ıü-
tu 1 . n arına koydu ve mecburi de· 
'Yllnt İıtemiyen talebenin tarafını 
tuttu O · · 1ct·· ·· ·ı ta 1 · nıversıte re oru ı e • 
~~esini, yahut mesul idare şefle-

r1 ıle 1 ·• k memur arını açık gazete mu· 
~~ . al'alarına cağırmak, hiç bir 
d~'•Plin anlayış.ına uygun değil
·''"· Kaldı ki fakültelerde mecbu-

rı ve "h . l . • Ya t byari devam mese esı-
~n aenelerdenberi de,ilmedik, 
'~ rtılmadık, denenmedik yeri de 
Kalmamıştır. 

Maarif Vekilliği bir talimatna
le .ile bu davaya nihayet verdi. 
. ahmatnamenin besinci madde

b•.ne RÖre talebeler i~tihana gire
d ılm~k .ve talebelik imtiy~~larm· 

an ıshfade edebilmek ıçm de
Bant e~ek mecburiyetindedirler. 
. aşka ış tutanlar, eyi bir üniver

bte tahsili yapmak imkanını kay
edeceklerini bilmelidirler. 
Talimatnamenin bu maddesini 

neıreden arkadaşımız şöyle di
Yor.: "Maaril Vekilli~i kati vazi
~etı talebenin aleyhine olarak 
cdletrniıtir.,, 

Bu hükmün aksi doğru oldu
~dnu hemen söylemek isteriz. Biz 
el 1 di bir kültür hayatının temel-e • • 
.rını veni yeni atıyoruz. Bu ıene-

kı imtihanlar, küçük büvük bütün 
kekteplerde tahsil ıartlannın ne 
adar sıkı bir inzibat altına alm

bljıı lazmıgeldiğini ispat etti. Lik erden çıkanlar zavıftrrlar. Mü
e11ırnel bir lise tahsili olmıyanla-11'· eyi bir üniversiteli olabilme· 
erine imkan olmadıima ıüpbe 
Yo~r. Bu gençler bir taratfan 
ekııklerini tamamlıyacaklar, di
~k ·taraftan üniversite derslerini 
bi 1!? ~deceklerdir. Dünyada hiç 
d r unıverıitenin talebesi, bu ka-
il~·gijç ve ağır bir vazivette de-

1 ır · Hem lise eksiklerini ta-
1na11ıla11ıak, hem yüksek tahsil 
Ja.nrnak, hem de mutlaka bir ec
llebi lisanını eyi olarak öğrenmek 
~e. bütün bunlan pek kısa olan 
unıverıite müddeti icine sıkıştır· 
~t İçin, geceli gündüzlü çalrt· 
~n başka yol yoktur. 
ri :- Peki efendim, hem kendile
bı nk ve hem ailelerini geçindirt.h . zaruretinde olanlan yüksek 

·~_iden mahrum mu edeceğiz? 
d··Böyle bir demagoji bataijına 
y Ufmekten kendimizi korumalt-

t_ı-z.. Tanı bir üniversite tahsili İı· 
•Yor ...... • • ? M . .._.yuz, ııtemıyor muvuz . 

lA e&ele bundan ibarettir. Eğer 
)' n\ bir üni'flff'tdt.• tahsili isti· 
.. :raak !:)Unn m~'mkün kılmanır ,....,e •• 
j,. ..ı sı111 t\rtyaca ~rı. Bu çare lise-

l'a, .. '° ·· · · d d • t"h · .. unıversıte e erı ve ım· 
\~:;k::r ~on derece sıla ve sert 

h Bu sıkılık ve sertlik talebenin 
h?tuna ~itmiyebilir. Onlar timdi 
ır ta~;k g·b· .. .. b •• ba t111 f ..,_,. 1 ı gorunen u ınız • 

ve .~Ydasını ilerde anlıyacaklar, 
lln"cun,klhurivet maarifini hayır ile 

ca ardır. 
f,1,.. l ' 

r ... , ·' ı '-'·'~n nedir? Bütün türk 
;yO~ı 11,1 <ı 
..... l r l •r lPra11z okutmak en "'-'' , 1 \ , 
~ıtl: l,'.; ı e mektep ve hoca yolla· 
t~,_1'· iıtün istiyer1~ri orta mek-

ı• ere v ı· I l>ar e ıse ere almak ve gene 
~e":~:~ 0 kutmak, liselerden çıkan 
!'ek b d-"vlet hesabına besliye· 
do...'.. ... arındırarak, giydirerek ve 

"'"' lll"Ak •• • • h 1 ttt'IQalc 1 8 
u~ıversıte ta si i yap-

~ane,,.t ;rnk~n buna ne maddi ne 
~f lrl• an Yar. Su halde mad-

... ne,,.i n • k" ... ,,.\ eve ım an vana an· 
onu Vapahiliriz. Kendini ve 

(Sona 2. inci aayıflada) 

ffer~ün sabahlan Ankarada çıkar 

26 
Birinci teşriıı 

1934 

CUMA · 

Her yerde 5 kuruş 

Meclis,Balkan misakı btikimlerinl tatbiklçıa 

kendi ittılaı dahilindeki taabbltlerl tasdike ti 
Türkiye Büyük Millet Meclisi dün 
öğleden önce ve sonra toplandı 

B. M. Meclisi Bugün öğleden evel 
Kazım Paşa Hazretlerinin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Celsenin açılmasmı müteakip Hile • 
met Beyin çekilmesi Üzerine münhal ka
lan Maarif Vekaletine Abidin Beyin ta
yin edildiğine dair Riyaseti Cünlhur tez
keresiyle Ali Şuuri (Balıkesir), Emin 
(Samsun), Rahmi (Sivas), Mustafa 
(Tokat) Beylerin vefat ettiklerini bildi· 
ren Başvekalet tezkereleri okunmuştur. 

Reis Kaznn Paşa Hazretleri ölen me
bus arkadaşların ailelerine riyaset diva
nı tarafından meclis namına taziyede bu
lunulacağını bildirmiş ve hatırlarını ta· 
ziz için bir dakika sükut edilmiştir. 

Müteakiben 18 imza ile verilen bir 
takrir üzerine gizli celse yapılması ka • 
bul edilerek aleni celseye nihayet veril

mittir. 

Millet Meclisinin 
ikinci celsesi 

Büyük MiUet Meclisi dün saat 13 te 
Kazım Pa§ll Hazretlerinin reisliği albn~ 

da aktettiği ikinci içtimada Balkan mi
sakı ve lahikalarmm ihtiva ettiii hüküm
leri tatbik hakkındaki kanun liyihaalDI 
müzakere etmlftİr. 

Kanun liyi.basmm müzakeresine l'e
çilmesi üzerine söz alan Sırrı Bey ( Ko
caeli) Cümhuriyet idaresinin her sahada 
göıterdiği büyük muvaffakiyetlerine ve 
ismet Pata hükUınetinin harici ıiyuet
teki zaferlerine ternaı ederek lımet Pa
ta hükumeti her arza ettiği cephede tam 
bir muvaffakiyetle yürütmektedir. De-

/!~~~~~~~~~ 

Bugünkü 
müsabakamız 

Türkçeden Cransızcaya, 
almancadan türkçeye ter
cüme yapmak, ıehir mu
habirliği etmek, ga~ıe
mizin ıaahih itlerini dön
dürmek üzere alacağımız 
dört gencin müsabaka im· 
tihanı bugün saat 12 de 
gazetemiz idarehane1Jinde 
yapılacaktır. Namzetlerin 
o ıaaııe yazı işleri ıalonu
muzda bulunmalarını rica 
ederiz. 

mit ve sözlerine şu suretle devam ey
lemiştir. 

-Elimizdeki kanun ıulh ve müsale
m.et aleminde Türkiye cümhuriyetinin 
ne dereceye kadar amil olduğunu gös
terdiği için ehemmiyeti elbette pek faz
ladır. Bu kanunla akitlerin mütekabilen 
temin ettikleri menfaat, hepsinin birer 
birer kadirtinashğrna taalluk ettiği için 
her birerleri bu muahedenin aktinden do 
layı şayanı tebriktir. Fakat bizim· için 
ayrıca iftihara ıayan bir cihet vardır ki 
o da ismet Paşa hükumetinin ta Lozan • 
danberi daima nerde sulha ait bir ahit
name. nerede bir mukavelename akti 
olursa mutlaka Türkiye cümhuriyetinin 
orada bulunmasım temin etmesidir. Bu 
husustan dolayı aynca hükumeti §&yanı 
tebrik görürüm. Lozandanberi hükume
timizi, daima elinde cihanı medeniyete 
karşı defne daliyle yürütmüttür. Bu ala
meti sulhtur, her yerde bunu elinde taıı
mıttır. Hariciye Vekilimiz herhangi bir 
sosyeteye girmiş olsa mutlaka rozet ye
rine göğsünde defne dalı taşnnıştrr. Bu
günkü netice, uzun müddet sarfolunan 
mesainin neticesidir. Eğer ben mukte
dir olsam ~urün defne dallanndan bir 
eklili ismet Pa~'ya hediye eanek ister
aim. (Alkıtlar). 

Sırrı Beyin beyanabndan .onra Re
iı Kazım Pata Hazretleri kanun layiha
sının müıtaceliyetle müzakeresi iıtenil
diğini bildinnit ve kabul olunmuştur. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
kanunun heyeti umumiyesi üzerinde ıu 
beyanatta bulunmuftur: 

Arkatlaılanm. 
Kanunun metni, kendi mana•ı· 

nı ve ehemmiyetini hali derecede 
iyzah edi~r, zannederim. Ma· 
IUmdur ki Balkan pakh ve proto
kolu bu •ene •onbalıarda Cemi
yeti Akvam'da da te.al edilmİf· 

(Sonu 2. inci •avılada) 

Ankara Sergievi 
ayın otuzunda 
açılacakhr 

29 Birinci teşrin pazartesi günü 
saat . 11 de açılacağı bildirilen 
Sergi Evi bazı sebeplerden dolayı 
30 Birinci tetrin salı günü saat 15 
te açılacaktır. 

Baıvekil ismet Pata Hazretleri 
açılma merasiminde mühim bir 
nutuk aöyliyeceklerdir. 

sb. 
_ _. da bildirdig" mis gibl silvarl sabitlerimls dan aat 9,JO 

Qünkii nü amııı:ua . 
1 s KulübD.nila manl ve maae/ parkında manl ve maneı mii-

da, Ankara Atı pot R smı·mm mG.sabdalırı Iıtird edea eabitleıimizl bir 
abdaları yaprlmı§tıt. e 
aradı ~östermektedit. 

• 
HALKEVINDE 

liya Gökalp günü 
Büyük bir kalabalık tarafından yaşatıldı 

Halkevi Dil, Tarih ve Edebi
yat Komitesince hazırlanan to~ 
lanll dün aktam kalabalık bir mU 
nevver kütlesi tarafından heye
canla yaşanıldı. 

Toplantıyı Dil • Edebiyat ve 
Tarih Komitesi Reisi Hıfzı Oiuz 
Bey açtı. Ve Ziya Gökalp'ı on yıl 
ıonra böyle toplu anmanın mana
ımı tebarüz ettirdi. 

Hıfzı Oğuz Beyi Sadri Ethem 
Bey takip etti ve merhumun fikir 
hayatını, fikri faaliyetini anlattı. 

Sonra Enver Behnan Bey Ziya 
Gökalp Beyin hayabm bütün taf • 
ıilatiyle söyledi. Bunu müteakip 
yakın bir dostu olan Veli Necdet 
Bey üıtadm huıuıt hayatını ve 
Kazım Nami Bey farık vaaıflariy· 

Yakup Kadri Bey 
Tiran Elçisi oldu 

Atina elçiliği • 
ne naklolunan Ru 
ten Eşref Be • 
yın yerine Ti
ran Elçiliii· 
ne tayin edilen 
Y akup Kadri Be
yin tayin karar • 
namesi ali tasdi
k. iktiran etmİf 
tir. 

Ateş-Güneş takımı 

dün geldi 
Şehrimizin iki 

kuvvetli takmu 

olan Gençler Bir-

liii " Anbra 
Gücü ile bugün 

ve 29 birinci teı

rin ıünü iki fut· 
bol müıabaka11 

yapmak üzere g• 
leceğini evelce de 
haber vermit ol
duğumuz, lstan • 
bul mıntaka11na 
yeni federe olan 
Atet • Günet ku
lübünün birine• 

le Ziya Beye ait batınlarını aö~ 
lediler. 

Ziya Gökalp'm fikirlerini ılirle 
ve nazımla telkin tarafım Ye edeı. 
biyat cephesini pir Eni• Behit 
Bey anlattL. 

Aziz türle ölüMiDUn habraaiJlt 
le dafrlan m6nenrer kGtle ZiYll 
Gökalp'• içinden yapyorda- M• 
rasimi bazn-lıyan Halkninia Dil. 
Edebiyat Te Tarih Komitesi na
mma Komite Rei.i Hı&r Ola 
Bey tarafından .CSylenen apn& 

nutkunu apğıya yazıyoruz. 
(Sonu J. anca sayrladı) 

öZTüRKÇE 

Büyük bayramın 
eşiğinde 

İlk teırinin ylnni do"kusuncu rUnl 
yaklaııyor, 'TUrk adlı gUneıln dofu ya. 
nilne birikmiş kara bulutlar altmdd 
çıkarak bir dıl_lıa batmamak lbeN betlr

,diği gilndilr o gUn. 
Kumral yeleli fllrk aatamaıa kUlrree 

diğl, ıahlandığı, kallnndıft çetin aavq 
ylları 29 ilk teırinde amacına nrdı. 

BUyilk Önder, tUrk ordularına illi 
amaç olarak Akdenb kıyılarını lml .. 
diğl gUn, 0 engin denizin ye,ıı ıuJ~~,. 
le tUrk topraklannın batı ıenhğıne 
bağlandığını da belirtmek iıtemitti· 

lıte cumurluk türeaini kurduğumus 
ve kurduğumuzu bUtUn acuna yaydıp 
mıs bUyilk bayram gUnO, bir ylSnden &t 

( Sonu J. anca sayı/adı) • 

futbol talmm dün Ate -Glineı rakımı Ankara sporcuları arasında 
kü ekspresle l'el- 1 k 
mit ve Ankara duraiında aporcula - ı miz, Atet - Günet futbolcu~. arı 

R • lıtS\daı arasmda söstennelıtedir. 
nmız ~dan brfdanmqtır. esma· 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
BİRLEŞiK Aı\lEIUKA'DA 

Ruzveltin nııtku 
beklivenleri 

•' 
• ] • ..J •• .,. d .. m ~ısara u uşur u 

Vatzr.p>~ lJ t A .A.) - X. RU%· 
Telt malıyf- 'il•nıl taufmdan çok bek· 
]enen nut~un t 5tııı amerikan öan'ker
Jeri kongreıfnıjı: ~yrat l'tm.İŞ n fakat 
umumi m~uk: !nkiaara 11lş!lrerek pa
:ra siyuetinoen .tıehNtmıeml!tir. 

Reisicümhur, hilkl\m~t tarafından 

liankerlet üzerinde y•pılan kontroliin 
lüzumur.ıu hassaten kaydettikten son· 
ra, bankacılara 1933 martındaki fena 
Taziyetlerini hatırlatmış ve: 

"O zaman milletten si.%e tekrar itf· 
IDat etmesini istedik ve millet de bi
afm sözümüze f timat etti. Bugün siz. 
iten öyle yapmanızı istiyoruz,, demi§· 
lir. 

Bundan başka, M. Ruzvelt lşsizU. 

Jln hafifletilmesi için büyU.k masrafla-
18 muvafakat lUzumunu kayıt ve sınat 
faaliyetin tekrar doğması bu yükü ted
ricen azaltacağı tlmidini ızhar eyle· 
llÜ§tir. 

Deniz konferansın· 
tlan umut yok .. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Amerika 
tfkSrr umumiyesi, İngilizlerin, Londra 
C1enlz görlişmelerinde, Aınerika'nm gö· 
:rtışünü japonlara karşr kafi derecede 
lnlidafaa etmediklerinden dolayı inki0 

sare uğramı~ görünmektedir. Burada 
fılldirildiğine göre, japon teklifleri 
emerikalılar için beklendiğinden daha 
dyade kabul edilemez §ekildedir. Bu
:ııun için, konferansın neticesi hakkın· 
'da ~ol[ bedbin görUnüyor. 

Diğer cihetten İstandart oil kum· 
panyasiyle diğer Amerika petrol kum· 
panyaları, MançurPde petrol inhisarı 

Dıdast ltararınr Tokyo'da protesto et· 
inesi için hariciye nazırhğı Uzerinde 
Jiddet1i bir tazyikte bulunuyorlar. Hil 
hıet şimdiye kadar hiç bir te§ebbUste 
bulunmamış ise de, bu hususta ingiliz

Jerin müzaharette bulunmasr muhtemel 
(lir, çilnkü, Britiş Petroleum Kompani 
C!e bundan müteessir olacaktır. Ameri· 
ka k:umpanya1arx petrolün kontrolU 

!iakkındaki yeni japon ltanununu da 
protesto ediyorlar. Bu kanun ecnebile· 
re tahsis edilen kontenjanları daralt
makta ve ecnebi kumpanyalarınr, harp 
kamanında mühim ihtiyat elde bulun· 
4Jurmak için, japonya'da, altı ay zar
fında sattıkları miktar nisbetinde istolC 
J;uJundurmağa mecbur tutmaktadır. 

'FRANSA'DA. 

Radikal sosyalistlerin kongresi 
Paris, 25 (A.A.) - Meclis radikal 

lôeyalist grupu devlet IBlahatr mesele· 
ıini tetkik etmiştir. Gırup esas itibariy· 
le teşkilatr esasiyenin tadiline taraftar 
bulunmuş ve fakat meclisin dağıtılmasr 

hakkının bir tek adama verilmesine 
muanz bulunan bir rapordaki delilleri 
tasvip eylemiştir. Bugün Nant'ta top· 
1anacak radikal sosyalist fırkası kon· 
gresine verilecek olan bu raporda me
murlara ait hükümlerin t~kilatr esasi
ye kanununa konulmasına da itiraz e· 
"dilmekte ve fakat hükOmetin istikrar 
otoritesinin takviyesine matuf muhte
lit tedbirler derpiş edilmektedir. Grup, 
M. Jorj Bone'nin fırka umumi siyaseti 
hakkındaki raporunu dinlemiştir. Sabık 
maliye nazırının, Dumerg kabinesine 
milzaharet siyasetine devam edilmesini 
tazammun eden bu raporu hiç bir iti
:ııaz tevlit etmemiştir. 

Lehistan' da yalancı 
pasaport teŞkilatı 

yakalandı 
Varşova, 25 (A.A() - Polis bir sah· 

le pasaport teşkilatı keşfetmiştir. Teş
kilat lehistan'ın muhtelif şehirlerinden 
başka Hamburg ve Triyeste'de çalışı

yordu. Yilzden fazla tevkifat yapıimt!f• 
tır. Teşkilatın reisi Moiz Zifman, tev· 
kifi esnasmda bir damar çatlamasından 
ölmüştür. 

ALMANYA'DA. 

Almanya'da iş cephesi 
için yeni bir emirname 

Bertin, 25 (A.A.) - M. Hitler al
man iş cephesi hakkında bir emirname 
Jmu etmi§tir. Emirnaınede, cephenin 
bedeni ve fikri alman işçilerinin bir te· 
'ekkülU olduğu ve bu teşekkülün, işçi
nin, milletin iktısadi hayatında en bü
yük verimi temine muktedir kılacak 

maddi ve manevi şerait içinde layık ol· 
dnğu mevkii işgal edebilmesine neza
ret edecek hakiki millet camiasını teş
kile matuf bulunduğu bildirilmekte· 
dir. Mini sosyalist fırkası, işçi ile iş 
sahibinin haklı menfaatlerini denk1eş· 
tirecek olan iş cephesinin idaresini 
deruhte etmektedir. 

M. Hitler Fransız elçisini 
kabul etti 

Berlin, 25 (A.A.) - M. Hitler, Ha· 
riciye Nazın M. Fon Nöyrath'ın huzuru 
ile fransız sefiri M. Fransuva Pencet'yi 
kabul etmiş ve sefir kendisine Reis Bar• 
tu'nun vefatı münasebetile Almanya'nm 
vaki taziyetlerinden dolayı Fransa Rei· 
ıicümhurunun ve fransız hükumetinin 
teşekkürlerini iblağ etmiştir. 

Hastalığa karşı sigorta 

Bertin, 25 (A.A.) - İstatistiklere 

nazaran, hastalığa karşı sigorta edilen· 
lerin adedi eytul ayı zarfında 62 bin 
çoğalarak yekOnu 15 milyon 620 bine 
baliğ olmuştur. 1933 eylUlüne nisbetle 
yilzde 12,2 ve işsizliğin en çok olduğu 
1933 kinunusanisine nisbetle de yüzde 
32 yani 4 milyon 100 bin fazlalık var
dır. 

1ktısa'di t~şehhiislere yatırılan 

para artıyor 
Berlin, 25 (A.A.) - Son haftalı1i ra· 

pora göre alman iktısad1 teşebbüsleri
ne yatırılan sermaye geçen senekine 
nisbetle üçte iki fazla olmuştur ki bu 
miktar 1929-1930 senesinde işliyen ser
mayeyi bulmuştur. 

SOVYETLER BİRLtr.tNDE 

Sovyetlerin sınai verimi artıyor 
Moskova, 25 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: Sovyet Rusya'nın 1934 se· 
nesi ilk üç ayma ait bütün sanayi istih 
sal!tr, 23,300 milyon rubleye baliğ ol
muştur. Şu hale göre, 1933 senesinin 
aynı devresine nazaran yüzde 20 nis
betinde artmıştır. İstihsal vastıaları 
istihsalatı yekOnu, 15 buçuk milyar 
rubledir ve yüzde 20 nisbetinde bir faz
lalık göstermektedir. İstihlak yekOnu 
8800 milyondur ve yüzde 11 nisbetin
de artmıştır. 

1934 senesindeki tezayüt 1933 sene· 
sindekinin iki mislidir. Ağır sanayi is
tihsalatı, 1933 ün aynı devresindeki is
tihsalata nazaran yüzde 30 nisbetinde 
artmrştır. Ağır sanayi amelesi miktarı 
yüzde 10 nisbetinde artmıştır. Bu yüz. 
den istihsalat yukardaki nisbeti bul
muştur. Bu senenin ilk sekiz ayında 

maJiyet fiatı yüzde 6,5 nisbetinde düş· 
müştür. 

Hopman inkar ediyor 
Flemington, - Nev-Jersey • 25 (A.A.) 

- Hopman ilk deaf olarak Nev • Jer· 
sey mahkemesi huzurunda çıkmıştır. 

Mumaileyh küçük Lindberg'in kaldırıl 
masr işine iştirakini inkar etmiştir. 

Muhakeme tarihi 2-1-35 olarak tesbit 
edilmiştir. 

Main vapunı hattı mı? 
San. Fransisko, 25 (A.A.) - Nev• 

york limanına merbut main vapurunun 
25 kişiden ibaret olan tayfasının akıbe-

.. ti hakkında dddi surette endişe edil
mektedir. Çünkü Meksika körfezinde 
bu gemiye ait bir takmı enkaz bulun· 
muştur. 

Bir denizaltı ~emisinin rökoru 
Taranto, 25 (A.A.) - Bir denizaltı 

gemisi bütUn dalma r8kor1armı kırmış
tır. Gemi 109 metre derinliğine dalarak 
bir 18af deniz altında kalmıJtır. 

lr lNGlLTf.RE'DE. ,, 
Ankara • Atina 
arasında 
Gazi Hz.nin M. Zaimis'e 

kutlulama telyazısı 

ve karşılığı 
M. Zaimia'in Yunanistan Reiıicüm

hurluğuna yeniden intihabı dolayısİ· 

le Gazi Hazretlerile mü.ıarileyb Haz
retleri arasında a§ağıdaki telgraffar 
teati edilmiıtir: 

Yunanistan Reisicü.mhuru M. Zai• 
mis Hazretlerine; 

Atina 
Zatı Devletlerini cümhuriyetin en 

yüksek makamına tekrar intihap et
mek ıuretile yunan milletinin Zatı 
Devletlerine karşı izhar ebniı olduğu 
yüksek itimadı büyük bir memnuni
yetle öğrendim. Zatı Devletlerinin 
dost milletin menafiine çok büyük 
hizmetlerde bulunmıya devam buyu
racağmıza kani olduğum halde en ha· 
raretli tebriklerimin kabulünü rica 
eylerim. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Reiıicümhuru Gazi Mus

tafa Kemal Hazretlerine; 
Ankara 

Zatı Devletlerinin yeniden intiha
bım münaıebetile göndermek 1utfun
de bulunmuş oldukları hararetli teb • 
riklerden fevkalade tnütehassiı ol
dum. En derin teıekkürlerimin ve 
asil türk milleti hakkındaki dostluk 
bissiyatmıın kabulünü Zatı Devletle
rinden rica ederim. 

Aleksandr Zaimiı. 

Astakos felaketinden dola· 
yı Gazi Hz. nin M. Zaimis'e 
taziyet tel yazısı ·ve karşılığı 
Reisicümhur Hazretleri., Yunanis-

tan' da kain Astakos şehrinin uğra• 

mı§ olduğu felaket dolayısiyle a~ğı
daki taziyet telgrafım göndermişler-

clir: 
Yunanistan Reisicümhuru M. Za

imis Hazretlerine; 
Ati na 

Yunanistan'nın başına gelen ve 
dost milletin vatandaşlanndan bir ço
ğunun hayatına malolan felaket ha
berinden çok müteessir olduğum hal
de Zatı Devletlerinden taziyetlerimin 
ve muhabbet ve ihlasımın mükerrer 
teminatını kabul buyurmanızı rica 

ederim. 
Gazi M. Kemal 

M. Zaimis Hauetleri şu cevabı 

vermişlerdir: 
Türkiye Relıicümhuru Gazi Mus

tafa Kemal Hazretle,-ine; 
Ankara 

Astakos §ehrinin uğramış olduğu 
felaket dolayısiyle bana iblağ etmek 
lütfünde bulunmu§ oldukları doıtane 
hissiyattan dolayı Zatı Devletlerine 
bütün kalbimle teşekkür ederim. 

Aleksandr Zaimis 
~ _/ 

BULGARİSTAN' DA. 

İki komiteci hududu ... 
muzu geçerken bulgarlar 

taraf mdan yakalandı 
Sofya, 25 (A.A.) - İki şahıs Bulga

ristan'dan Türkiye'ye geçerken hudutta 
bulgar karakollan tarafından görülerek 
yakalanmıştır. Bunların Makedonya ihti· 
lfil cemiyetinin merkez komitesi azasın
dan Dragof ve Nastef olduklan zanne • 
dilmektedir. Zabıta bu iki adamı şiddet
le aramakta idi. Mevkuflar hUviyetleri
nin kati olarak tespiti için Sofya'ya gö-

tUrüleceklerdir. 

Evlenme ilam 
Ankara'da mukim Alman teba

asından Mösyö Heinz Have
mann'm Almanya'da Wamemün
de kasabasında mukim Matma
zel K'athe Rehren ile evlenmek 
niyetinde olduktan ilan olunur. 

Ankara, 24. 1 inci. Teşrin. 1934 
.. Almanya Büyük Elçisi namına 

Orta müsteşan 
Cari von Below 

Bir tayyare daha 
Melhıırna vardı 

MeJburn, 25 (A.A.) - Katkart ve 
Vaıter bugün saat 4,59 da burada kaıa
ya ~)erdir. Hna ft-..na olduğu için 
tayyare meydanında tayyarenin ge1i
şinde ancak birkaç yüz kişi bulunmak· 
ta idi. 

Japonlar Vaşington 
muahedesini feshet

mek istiyorlar 
Londra, 25 (A.A.) - Amerikan bah

ri heyeti, • japonlar bugUnkü içtimada 
tekliflerinin yalnız bir taslağını yapmış 

olmakla beraber - musırrane Japonya'· 
nın hattı hareketi ve japonların ileri sür
dükleri metalibatın ehemmiyeti karşısın· 
da ümitlerini kaybetmişlerdir. 

Amerikalılarm bahri kuvvetlerin şiın· 
diki nisbetinin değiştirilmesine muhale
fet edecekleri söylenmektedir. 

Japon murahhaslan bugünkü içtima
mda vazıh ve sarih beyanatta bulunmak
sızın Vaşington muahedenamesini fesh
etmek niyetinde olduklarını ihsas et
mişlerdir. 

Harbiye Nazırı askeri hazırlık· 
ları kafi görmiyor 

Londra, 25 (A.A.) - Bizzat Harbi· 
ye Nazırı, dün akşam Londra'da iyrat 
ettiği nutukta, İngiliz askeri hazırlık· 
tarının kafi olmadığım bildirmiştir. 

İngiliz işçi f ırka~ınm kararı 
Londraı 25 (A.A.) - İşçi frrkasmın 

icra komitesi, fırka kongresi tarafın

dan Soutbport'da ittihaz edilen karar 
mucibince, faşizme karşı müttehit cep
he tesisi için komünist f ırkasr ve sol 
oenah müfrit teşkilatı ile müzakereye 
girişmeğe karar vermiştir. 

Zeplin Amerika'ya son bir 
seyahat yapacak 

Freidrishafen, 25 (A.A.) - Zeplin 
balonu bu ayın 27 sinde cenubi Ame
rika'ya bu senenin son seyahatini ya· 
pacaktır. Ondan sonra Berlin • Buenos 
Ayres haftalık servisini, kendi tayya· 
releri vasıtasiyle, yalnız Lutbanza 
kumpanyasr temin edecektir. 

Günaelik. 

DEVAM DAV ASI 
(Baıı 1. inci sayıfada) 

ailesini geçindirecek olanların bu 
tart İçinde üniversitede kalamı· 
yacaklarmı söyliyenler, niçin en 
uzak köyde cümhuriyetin henüz 
ne mektebi ne de hocası olmadı
ğını da sorabilirler. Bu aual ne 
doğru, ne de haklı olur. 
Münakaşa edilecek şey şu idi: 

Günde bir iki saat üniversiteye 
uğrıyarak, ve bütün gün herhan
gi bir it peşinde koşarak ve yoru
larak, üstelik bir de noksan lise 
tahsili ile, cümburiyetin istediği 
üniversite mezunlarını elde ede
bilir miyiz? Eğer elde edebilmi, 
olaydık, kendi kendimize mesele 
iycat etmezdik! 

Talebeye hakikati söylemek li
zmıgelir. Cümhuriyet maarifinin 
aldığı tedbirler, ancak kendile
rinin yeni zamanın ve yeni Tür
kiye'nin birinci ımıf fikir ve ihb· 
sas adamlan olarak hazırlanma
larını temin etmek içindir. Yeni 
zaman ve yeni Türkiye her şeyde 
olduğu gibi, mektepte de sayı de
ğil, kalite arıyor. 

Maddi manevi imkansızlıklar
dan dolayı birçoli mahrumiyetle
rin acııım çekiyonız. Fakat bu 
mahrumiyetler, bizim, imki.nı o
lan şeyleri mükemmel olarak ya
yıp tatbik etmek hususundaki az
mimizi kıramaz. 

Herkesi okutamamaktan ıab
rap duymaktayız. Ancak okuta
bildiklerimizi tam okutacağız. 

FALiH RIFKI 

KUi\tANl A 'UA. 

M. Titülesko 
Hamdullah Be)lle . 
Ankara yolunda 
Bükreı, 25 (A.A.J - M. TitüJesko, 

Balkan itilafı toplantı1uta i!tirak için 
Ankara'ya hareket etmiştir. 

Sofya, 25 (A.A.) - Filibe ve STileo
garade yolu ile Anlıara'ya gitmekte olan 
M. Titiifeslm, beraberinde iki ÜbDİ ol • 
duğu halde diin sabah Ruıçaktan geç• 
miştir. Aym trenle Türkiye'nin Bükref 
Sefiri Hamdultab SapJ.i Bey de Türki
ye'ye gitnaelrtedir. 

MACARIST AN'DA 

Macari.,tan' da ki hırvatlar 

nezaret altında 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Macar tel• 

graf ajansının istihbanna göre macaı 

memurlan, Macaristan'da ya~amakta 
olan birçok hırvat muhacirlerini istiçvaP 
etmişlerdir. Bunlar polisin nezareti al• 
tında bulunmaktadll', Tahkikat devanı 

ediyor. 

Aranılan llir şüpheli ortada yolt 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Bazı ecne"' 

bi gazeteleri, ecnebi membalardan almış 
oldukları haberlere istinaden Budapeşte 
zabıtasını Yugoslavya sefaretinin 22 te~· 
rinievel tarihti notası ile vaki talebi üze• 
rine bir şahsı tevkif etmi şolduğunu yaz• 
maktadırlar. 

Macar telgraf ajansının Budapeşto 

polis müdüriyeti nezdinde yapmış oldu• 
ğu tahkikata nazaran Budapeşte zabıta'" 
sı, bu şahsı meydana çıkarmak ve tevkil 
etmek için hemen bir takım tedbirler al• 
mıştır. Maamafih tahkikatın verdiği ne" 
ticeye nazaran bu ~ahıs 13 teşrinevelt 
doğru ikametgahından ayrılmış ve gaip 
olmu~tur. Kendisinin nerede olduğu 

şimdiye kadar keşfedilememiştir. Yaka• 
lanması için çok geniş mikyasta tedbir• 
ler alınmıştrr • 

Büyük Millet Meclisi dün 
öğleden önce ve sonra 

toplandı 

(Bap 1 iacj sayıfada) 

tir. Ba misakın ıulh ve istilaar -ya
landa ıJe. &kitinin Balkan dahi• 
lindeki hutlutlannın emniyeti için 
beraber çalıpnayı eıcu tutan bit 
takım bükümleri vardır. Ba lrii
kümlerin icaba göre tatbik olııtt
ması tabiidir. Ancak bunan içitt 
keyliyetin Büyük Millet Mecli.in
ce avrıca tcuvip olunmaft lazımıı 
dır. Bu sebeple yüksek tasvibini• 
ze anolunan bu kananda teah" 
lıütlerin Büyük Millet Meclisinitt 
ıttılaı Jal.ilinJe olması lü:z:arnd 
tasrih edilmiştir. Bizim teşkilatı 
eıasiyemi:z:e ait olan bu hurusiyel 
memleketin yüksek menlaati içitt 
olduğu kadar. sulh için de ayrıca 
bir teminattır. Biivük Millet M~ 
lisrnin dtılat Jahil"ntle olacak te
ahhütler elbelle millP.tin yükseli 
menlaatine mutabakati ıükunetlı 
ve etraflıca mütalea olunmak kd' 
bul edilir. 

Bu kanun hakkındaki maruz4" 
lım bunJan ibarettir. Yükıek ka'" 
bulünüu mazhar olacağını anıU 
etmek üterim. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Riit 
tü Bey bu İY2&hatmı müteakiP 
kanun reye konularak kabul edil" 
ıniştir. • 

Neşri tarihinden itibaren nıer .. 
yet mevküne giren bu kanuna ~ 
zarım Atina'da 9 şubat 1934 tar; 
hinde akt ve 8 mart 1934 tarih 
ve 2381 numaralı kanun ile ı-r 
dik edilmis olan Balkan ıni..ııı 

1 h'k t ~ ·ıı . tt•... h& ve a ı a armın ı bva e u~ı ·net 
kümleri tatbik icin, Büyük Mı ti 
Meclisinin ıttıla{ dahilinde 0~1 .. 
teahhütler kabul ve tasdik e 
mi"tir. ıd 

Meclis cumartesi Eii~ü saat 
te toplanacaktır. 
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Fotoğraf ile 
tahJo !rihi .. 

Bir ··ık ~ 
tanırna~ . ~ ne kadar küçük olsa, onu 
t:ının hi 

1~'.n gene zaman ister. lnsanla
•ıtrna ç ır davası olmasa, bir inkılap 

sı onu b t b tnernlek . aş an aşa sarsa da, bir 
etı lanı k · · · tnll.2 ma ıçın, onun hıç ol -

sa ınadde • l · • . hiç ol a emını, ondakı hayatın 
rnazsa dış ak .. d . . olrnak 1• • ışını goz en geçırmış 
aznndır 

Sözü edil . .. lk 
tna., ıı · b' en u e Türkiye ise, o za· 
Tür•-· ıç ır zırva tevil götürmez, çünkü 

ııı;ıye kü .. k b. 
İna.an) ' çu ır kıta kadar geniştir, 
kapı arının da bütün bir tarih devresini 

1Yacak b' • lialb . •r ınkılap davaları vardır. 
..... ukı lstanbu) köprüsiyle etki sa-

" araıınd b. 'k· Yah a ır ı ı saat bile geçirmiyen 
Ut nezlesi old v • • d k' k 

bıara ugu ıçın vapur a ı a-
sından b·ı d lcıtn .. 1 e ışarı çıkamıyan bir ta-

lcend~z~e gazeteci yabancılar var ki, 
inek ~rınde hern Türkiye'den bahset
llez) '

1
.ucünü görüyorlar hem de, mesela 

e ı olnıak .. .. d d bile k yuzun en kamaralann an 
edi çıl sınadıklarını, utanmadan ilave 

Yor ar. 

Ceçenlerd t . tep} • e, atan bul' dakı papas mek-
erınden b ·ır·ı • .. d .. .. d 1 h' mi d nın mu urun en a ey ı-

"-12 e aldığı nıalumatı olduğu gibi ma-

t e fekline ko b. h • ı· •tanb )' yan ır mu arrır, mese a, 
Cten u u ancak vapurunun gövertesin

ıeyredebildiaı·ne .. ··1d·· v •• •• ··y1 bıekt -.. uzu ugunu ao e-
len ~ çekinmemiıti. Böyle bir ıeyi in
t. ; rııına Yahut e§dosta bir mektup
lieı &zar ama, bir makalede söylemez. 

e aynı maka) d y·· k' .. h • ti ·b· e e ur ıye cum urıye-
gı ı devlet b. v • • ti"- çe ır varlıgın maarıf polı-
ıına dok ·· olurıa. unur aozler de sıkıştırılmış 

tia~Umi tere~d.i havası içinde, firen -
le • 1 razetecının de acayip bir istiha-

&'CÇırd• v • 
~ .. ıgı muhakkaktır. Eğer böyle ol-
... sa ıdı, gazetelerine dolayısiyle efka-
•• umu . 1 , ' "-1 mıy~ erine karşı meıu)iyet almış 
\il'-~ •ahıplerinin bir ülke hakkında o 

•eyı Üıtu·· k'· ·· ·· ·· . ' .. clür . n oru gormuş anaç hır mu-
-de ~ın kansının ağzile bir takrm alel 
let.· ar sıralaması, bu laflar o ülkenin 

•nde bile olsa, acıdır. 
lialbuk· b · hah' 1 ırçok muharrir yahut mu-

ttıerıkr mektuplarının umumi seviyesi bu 
e2dedir. 

s· ır adamın . . f ·1 da kab .
1 

. reımını ırça ı e yapmak 
~ 1 dır fotograf ile almak da. Hiç bir 

n fotograf . . b' . . . 
tııta ıyı ır portrenın yeranı 

ka nıa~ Çünkü fotograf, o adamın bir 
ki ç ~nıyelik halini verir; portre halbu-

• &'Unlerce ·· .. b' 
tÖ:ıd . •urmuş ır araştırmanın 
•e en dımağa, dimagdan parmaklara 
tam ~~l"rnaklardan fırçaya devredilmiş 
ili d 1~ rnuhasalasıdır. Ülkelerin çehresi 
fıern ~ ın~n hem bir fotograf makinesi 
edebil'e hır ressam fırçası gibi tespit 
"i ır. Fakat birinci şeklin basit bir 

" tesbiti ı . . . . . tam b' '' 0 masına mukabıl ıkancısı 
•üb· kır teşhistir. Bu teşhis objektif lle 

Je tif 
de olab·r arasında aynıvabilir. Aelyhte 
•eri . 1 ır lehde de. Fakat bir emeğin 

• ll'ıı ~·~ - • • • . . "ılern .ugu ıçın liafıfmeşrepçedır de-
ez. 

.ı· yabancı ga2et ·ı ·ıı b. . .. ~ .. .. 'llYe . ecı er.e ı e ızı ogunuz 
'-· ıneyız. Am b' . h' 'lifti v a ızı ıç tanımadan çe-
~Ya:ege kalkışırlarsa, kendilerinden 
"'nıatn: Yanlış Yola ıevkettikleri efkarı 

•Yelerine ar.ınz. 

BURHAN ASAF 

8 1 -··· u garistan . 1 - k a acagımıza mu a-
hit k" .. 8 ı . omur veri)·or 

L_. u garıata 'd ....,il (lso ~ ~n alacaklarımıza mu-
b."-18 ) bın hralık odun kömürünün 
lıletnıe)c labi. olnııyarak kontenjan harici 
ti lie e~e ıthal edilmesi icra Vekille
~ınce kabul edilmiıtir. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

f elllr ve 
Sovyet ressam ve 
heykel traşları İs tan bul da 
bir sergi açacaklar 

1stanbul, 25 (Telefon) - Venedik 
beynelmilel sanat sergisine iştirak e
den Sovyet heykeltraş ve ressamları 

lstanbul'da bir sergi açacaklardır. Ser
gide heykeltraşlığa ait eserlerle bera
ber seksen kadar tablo teşhir edilecek

tir. 

Gümüş paralar 
İstanbul, 25 (Telefon) - Gümüş 

liraların basılmasına başlandı. İlk par
tiden bir nümune Ankara'ya gönderil
di. Baskı çok muvaffaktır. Paraların 

kısmen cümhuriyet bayramına kadar 
tedavüle konulması için hazırlıklar ik

mal edilmiştir. 

Dis tabipleri kon~rcsi . 
İstanbul, 25 (Telefon) - Diş tabip-

leri kongresi bugün öğleden evet ve 
sonra toplandı. Toplantıda profesör 
Tevfik Salim Paşa ve daha bazı zevat 
bulundular. Kongre devam edecektir. 

Maslak yolu faciası mahkfmıları 
İstanbul, 25 (Telefon) - Maslak 

yolundaki otobüs faciasından suçlu o
larak tevkif edilen Alber Karakana ve 
şoför Hakkı Efendiler hakkındaki ka
rar bugün tefhim edildi. Alber Kara
kana 10 lira para cezasına, şoför Hakkı 
4 sene hapis 300 lira para cezasına, o

tobüsün sahibi Niyazi Bey mesulübil
mal sıfatiyle kazada ölen üç kisinin 
varislerine 3500 sakat kalan Kemal Re
ye de 700 lira tar.minat tediyesine mah
km olmuştur. Müddeiumumi bu kararı 
temyiz etmiştir. 

Liman Mar~si olmrvan Yf'r1f'rflf• 

İstanbul, 25 (Telefon) - Liman ida· 
resi olmıyan yerlerde deniz nakliye va
sıtalarını ı hareketlerinden evel gi.im
rük muhafaza teşkilatı kontrol edecek
tir. 

Ticarf't Oda"' nmumi kfttipli~i 
İstanbul, 25 (Telefon) - İstanbul 

Ticaret Odası katibi umumiliğine türk 
ofisin İstanbul şubesi miidürii Cemııl 
Beyin tayin edildiği bildiriliyor. 

Ordn bel edive reiı;;li ~i 
Ordu, 25 ( A.A.) - Dün 19 aza ara

sında yapılan belediye reisliği intihabın
da doktor lbrahim Namık Bey ekseriyet 

le seçilmi,tir. 

Aydın' da belediye reisi . . 
seçımı 

Aydın. 25 (A.A.) - Aydın Belediy" 
Reisliğine sabık Belediye Reisi Nafiz 

Bey ittifakla ıeçilmiıtir. 

Adapazarı'nda ci.imhuriyet 
hayra mı 

A.dapazarı, 25 ( A.A.) - Cümhuri
yet Bamramını kutlama hazırlıkları de
vam ediyor. Şehrin muhtelif yerlerinde 
taklar yapılacaktır. 

Anl{ara radyosunda 
büyüle bir 
canJılıl{ olacalr 

Ankara radyosu ikinci teşrinin bi· 
rinci gününden itibaren eyi bir pro
gramla işe başlıyacak ve şimdilik 7.30 
dan 9 a kadar çalışacaktır. 

Radyo neşriyatında fikir ve kültür 
hareketlerine ehemmiyet verildiği gibi, 
çok güzel ve çekici bir musiki progra
mı da hazırlanmı tır. Musiki progra
mı içinde Necdet Remzi, Ulvi Cemal 
ve Ferhunde Cemal. Nurullah Şevket 
Beyler gibi musiki muallim mektebi
nin değerli üstatları için yer aynlmış· 
tır. Genç sanatkarlar Ankara radyosu 
için yeni eserler hazırlamaktadnlar. 

Fikirler ve mütalealar klasik nu
tuklar halinde işitilecek ve tatlı diya
loğlar dinlenecektir. 

Gülünç fıkralar, türk edebiyatının 
en güzel manzum ve mensur parçaları 
~nkara radyosunda dinlenebileceği gi
bı, hocaları, talebeleri, kızları, kadın
ları ve yaşlıları hulasa bütün halkı ala
kadar edecek mevzular radyo progra
mının temeli bulunmaktadır. 

Radyoda yalnız münevver değil, biz
zat halkın sesi de duyulacaktır. Nite
kim. birinci haftanın mevzuları arasın
da Mehmetçiği radyo başında dinliyen 
ler kışlanın türk halkının ruhunda ne 
kadar büyük tahavvüller yaptığını ko· 
!aylıkla dinliyeceklerdir. 

Yeni radyo hareketinin muvaffakı
yetini candan diliyoruz. Can sıkmadan 
dinlenecek ve dinlerken de faydalana
cak programlar yapabilmek muvaffakı
~etin temelidir. Eyi iş umuyor ve bek
lıyoru2. 

Matbuat dolandrrıcrla
rına nara kaptrrrnaymız 

Çıkmıyan mecmuaların mesul 
müdürlüıjü sıfatı altında bazı a
bone dolandırıcıları muhtelif ma
kamlara müracaat ederek abone 
ve yahut ilan bedeli istemektedir
ler. Bunlara kati yen para veril
memesini ve bu gibi müracaatlar
dan haberdar edilmesini matbuat 
Umum Müdürlüğü bildirmekte
dir. 

Bt·lccUyc faaliyetleri hakkında 
vilayetlcrtlc-n istenilen mahlmat 

Belediye kanununun neşri tarihinden 
bugüne kadar yaptıkları faaliyet etrafın
da belediyelerden Dahiliye Vekaletince 
istenilen malumat peyderpey gelmekte
dir. Belediye intihapları dolayısiyle bir 
çok belediyelerin bu malumatı henüz 
göndermemi, olmalarını nazarı dikkate 
alan Dahiliye Vekaleti ikinci bir tamim
le istenilen malumatın biran evel gön • 
derilmesini rica etmittir. 

Mmnlt•kete serbestçe ithal 
edilect•k eşya 

Ticari mahiyeti haiz olmayan nümu
nelik etya ile resmi müzeler için getiri
len eski eserlerin memlekete serbestçe 
ithal edilebileceği bugün gümrüklere 
bildirilmiıtir. 

Edirne' de cumurluk 
bayramı hazırlığı 

Edirne, 2S, (A.A.) Edirne Cümhu

riyet Bayramı hazırlıkları bitmiş Ye tak
ların kurulmasına başlanmıştır. Vali 
Özdemir Beyin reisliği altında çalışan 

1'utlulama komisyonu dün bir kere daha 
toplanarak tespit edilen program ve şim 
diye kadar yapılan hazırlıkları gözden 
geçirmiştir. Edirne Halkevi köycülük 

~ubesi geçen sene olduğu gibi bu sene 
de orta mekteplerden birer grupun köy
lere dağılması ve bu grupların bayramı 
köylülerimizle bir arada kutlulamaları 
hususunu temin etmiştir. Pazar günü 
muallimleriyle birlikte yola çikacak olan 
talebe grupları bayramı köylüler arasın
.da geçirecek ve köylülere temsiller ve 
konferanslar verecektir. 

Konya'da rüam savaşı 
Konya, 25 (A.A.J - Ruam ıavaıı 

çok devam etmektedir. Vilayet sağlık 
zabıtası komisyonu fevkalade faaliyet 
göstermektedir. Bugüne kadar muayene 
edilen hayvanatla bir ruam vakaıı zuhur 
etmiş ve bu hayvan da itlaf edilmiştir. 

Ziya Gökalpın ölümünün 
onnncu yıldönümü 

İstanbul, 25 (Telefon) - Ziya Gök
alp'ın ölümünün onuncu yddönUmU 
münasebetiyle talebe birliği tarafından 
bugün Halkevinde bir toplantı yapıl· 

mıştır. Toplantıda Ziya Gökalp'ın ha
yatı anlatılmış, şiirlerinden bazı parça
lar okunmuştur. Ondan sonra Ziya 
Gökalp'ın mezarına gitmişler, nutuk
lar söylemişler, şiirler okumuşlar ve 
mezarına bir çelenk koymuşlardu; 

öZTtlRKÇE 
(epf!JIA'l!S J::JU! T rhg) 

çetin sürüş ve dönenme günlerinden 
sonra bu yürüyüşe ve bu hıza at taktı· 
ğımız gün demekti. 

*** 
O büyük günün oruncu daha şim-

diden kentin ~öşe, bucağında kendini 
gösteriyor. Elektrik akımı gibi da· 
marlarımızda ve sinirlerimizde bilyük 
güne yaklaştığımızı duyuyoruz. 

29 ilk teşrini, bugün tan yerinin ay
dınlanması yaklaştığını duyan bir yol

cu gibi bekliyoruz. 
Boğazımızda ses, göğsümüzde yllrek, 

gönlümüzde inan ve bütün varlığımız
daki orunç coşmak ve taşmak için o 
günü bekliyor. 

Üç gün sonra cumurluk bayramının 
on birinci güneşi, Çankaya'daki sön
mez ve batmaz güneşin güreli omuzla
rı üstünden doğacak; o günün eşiğin· 

~~L M.~ 
Yön - taraf 
Amaç - hedef 
Önder - lider 
İmlemek - işaret etmek 
Cumurluk - cümhuriyet 
Acun - dünya 
Sürüş - ihtilal 
Dönenme - inkılap 

Orunç - heyecan 
Güreli - enerjik 

Ankara Birası; Umduğumuzdan stün 

SAYIFA 3 

Ziya Gök Alp •• •• «unu 
~ 

(Başı 1 inci sayllada) 

Hıfzı Oµ;uz Bt') in nutku 
"Arkadaşlarım, 

Bugün buraya on sene evet sönen 
feyyaz bir ış ığın manevi z iyası altında, 
bu ziyanın sahibi olan bir t ürk bü
yüğünü anmak için toplandık .. 

Bıı aziz günü bizimle beraber yaşa· 
mak ve yaşatmak için davetimizi kabul 
ederek gelen sizlere komitem namına 

teşekkür etmek borcumdur •• 
A rkadaşlarrm . 

On vrl önce bu saatlerde gözlerinı 
hayata yuman büyük bir ölünün, 

on yıl sonra hatırasını böyle top
lu anışın manası vardır ... dedikten sonra 
Ziya Gökalp'm milliyetçi ve idealist ru
hunu kuvvetle tebarüz ettirmiş ve sözü
ne şöyle devam eylemiştir: 

Arkadaşlar, 

Bilirsiniz ki Ziya Bey her şeyi türk
lük davası için kullanan bir adamdı. 

İlim, felsefe, şiir, edebiyat, siyaset.. 
İşte bütün bunlar onun milli ülkilsll 
için birer vasıta olmuştur. 

Ve Ziya Bey bu cemiyet kıymetle
rine dava için en eyi ve en doğru iıti· 
kameti verebilen bir şahsiyettir ... 

Daima çalışan, işliyen ve dütünen 
bat; duyan ruh, seven kalp; cesaret ve 
Ulkll uğrunda mücadele .. İşte Ziya Be
yin millt dava için kullandığı bathca 
silahları. Böyle bir insanın maddi si
lahlara ihtiyacı ve ehliyeti yoktur .. 

Ne hazin; belki de bunun içindir ki 

Ziya Beyin yakaladığı ilk silah ken
dini vurmuştu. 

Arkadaşlarım, 

İnsan zekasının bütün kuvvetlerini 
yalnız milli mikyaslarla ele alan; her 
şeyi hatti ilmi ve felsefeyi bile millt 
davaaı yolunda kullanan ve bu dava 
için kendi kendini inşa eden Ziya Gök
alp; darılma nikbin olarak türkliik için 
çabşmıt ve kendini bu yüksek ülküye 
vermek büyüklüğünü göstermiştir. 

Gelecek nesiller onun bu bakundan 
değerini daha eyi görebileceklerdir. 

"Başımda yıldırrmlr fikir ve hisler 
ihtilal eder,,. 

diyen büyük ölü, siikOn kabı içinde coş 
kun bir kafa taşıyordu. 

İşte bunun içindir ki, çetin yıllarda 
sultana ve hükumete isyanını söylcmit 
ve ta 1311 de yazdığı bir şiirinde: 

"idare eylemekten kendini aciz midir 
millet, 

Neden rücham bir nefsin. bütün vic
dana bilmem ki 

"Hukuku hıfz için teşkil olunm·ış
ken hülr(imetler, 

Neden terkedelim her hakkı bir sul
tana bilmem ki/ .. ,, 

demektedir. 
A rkadaşlarrm, 
Zamanın koyu ve bulanık nisyan 

perdesi ardında ölen: kaybolan mil· 
yonlarca insandan pek azı, yıllarca 

sonra da dipdiri yaşıyabiJiyor. İşte Zi· 
ya Gökalp, bu talili insanlardandır. 
Ve onun böyle yaşıyan ölülerden çok 
üstün milli bir me7.iycti daha vardır: 

Çilnkü o türk büyüğüdür. 

Ar.iz ölü 1 
Ruhun müsterih olsun 1 Bugün tür1i

eli seni hürmetle anıyor .. Türk gençli· 

ği seni içten sevmektedir .•. 
Sen, topraklar içinde, fakat toprak 

olmıyacak bir hayatla aramızda yaıı· 
yorsun .•. Sana ardında kalan nesillerin 
ilk selamını getiriyorum. 

Selam sana 11 • ., 

Çıkmıştır. 



:,AYIFA 4 

I.thraç 
maddeleirıniz 

Ozüm 
iÇ PiYASA VAZIYEnı 

17-10-934 tarihinde İzmir borsasında 
10-20 kuruş araamda fiatlarla 2376 çu • 
n1 UzUm satılmqtır. Fiatlar No. 6 için 
11. 11,75 No. 7 için 12 -12,50; No. 8 
için 12.75. 13.25; No. 9 için 13,SO • 14, 
25; No. 10 için 14.75. 15.75; No, 11 için 
17,25. 17,75; No. 12 için 20 kuruı ara
ıında olmuıtur. 18.10.934 tarihinde pi• 
yasa ve fiatlar hararetini biraz kaybet
mi,l olup 10-18 kuruş arasında fiatlarla 
868 çuval ilzUm aatılmıı ve fiatlarda 10 
paralık bir dil§Uklük kaydedilmiştir. 
No. 6 için 11-11.50; No. 7 için 11.7 5 ;-12; 
No. 8 için 12.50 • 13; No. 9 için 13.25 • 
13.75; No. 10 için 14-15.50; No. 11 için 
16-18 kuru! arasında olmuıtur • 

20-10-934 tarihinde ise 9.50-19 kunı§ 
arasında fiatlarla 1829 çuval UzUm satıl
DU!f olup bugün de fiatlarda 1 O paralık 
bir düşüklük olmuıtur. No. 6 için 10.7 S-
11.25; No. 7 için 11.50-12; No. 8 için 
12.25-12.7 5; No. 9 için 13-13.7 5; No. 10 
için 14-15.25; No. 11 için 15.50-16-50; 
No. 12 için 19 kuruş arasında muamele 
görmüştür. 

21.10.934 te 20 paralık bir düşUklük
le 9-16.50 kurut arasında fiatlarla 1481 
çuval üzUm satılmrıtır. No. 6 için 10-
10. 7 S: No. 7 için 11-11.75; No. 8 için 
12-12.SO; No. 9 için 12.75 • 13.75; No. 
10 için 14-15.25; No. lliçin 15.50-16.50 
kuruş arasında muamele görmil~r. 

22-10-934 tarihinde 10-18 kuruş ara· 
arnda fiatlarla 1164 çuval Ozilm satıl· 
nuıtır. Bugün piyasada değişiklik olma· 
mıı, fiatlar bir gOn evelld seviyesini mu
haafn etmiştir. 

23-10-934 tarihinde 11-H5 kuruı ara
ıında fiatlarlar 526 çuval Uzüm muame
lesi olmuş ve ifatlarda hiçbir değitiklik 
kaydedilmemiıtir. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Hamburg :- Son hafta içinde piya· 
sa sağlam geçmiş ve Hatlarda yüksel
me temayülü olmuştur. Cif Hamburg 
100 kilo batına florin olarak bmirden 
talep edilen fiatlar apğıdaki gibidir: 

No. 7 için 20; No. 8 için 21; No. 9 
için 22; No. 10 içni 24; No. 11 için 27 
florindir. (bk florin 84 kuruttur.) 

Londra: - (19. 10. 34 piyasası) Ye
ni A vusturalya Sultana mahsulüne ta· 
lep iyidir. Fiatlar 35 • 70 tilin araaın • 
dadır. Yunan mallarına talep mutedil 

olup fiatlar 52 • 75 tilin arasında bu· 
lunmaktadır. Girit malları 25 • 56 tilin 
araıında kote edilmektedir. Piyasaya 
u mal arzedildiğinden İzmir malları 
ehemmiyetsiz muamele görmektedir. 

Liverpul: - (19. 10. 934 piyasaaı) 

Avusturalya Sultanalarma daha iyi ta· 
lep vardır. İzmir, Yunan ve Girit mal
ları piyasada azdır. Piyaaa gayet sağ
lamdır. Onümtbdelı:i haftalarda piya
euım bu mallara kUJı da inkitaf ede
ceil beklenmektedir. İzmir, Yunan ve 
Girit UzUmleri fıatlannda cwt batma 

.a ıilinlik bir yllbeliı vardır. 

Viy•a•: - İzmir Sultanalarmın 
mudtelif tiplerinde geçen hafta fiatı. 
rma na.ıaran 1·1.5 florinlik bir tcreffü 
nrdır. 

incir 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

17-10-934 tarihinde İzmir borsasında 
~-16 kuruı arasında fiatlarla 2081 çuval 
incir muamelesi olmuştur. 

Süzmeler 8.50-16; ellemeler 6-9.75; 
11a~aııar 5-6.25 kuruştan satılmıştır. 

18-10-934 te 4.5-14 kuruı arasında 

fiatlada 1127 çuval incir atümqtır. 

Süzmeler 8-14; ellemeler 6-7.50; pa
;a11ar 5-6.2S kuru9 4lrasında fiatlarla, 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Türkofis Haftalık 1 

e r\1 ıs 
................................................................ ııiiııı-.-zı .................... ~ 

hurda 4.50 kuruştan muamele görmiiş
tUr. 

20-10-934 tarihinde ise satıı miktarı 
281 çuvala düşmüş ve bu miktar 4.50-11 
kuruş arasında fiatlarla satılmışhr. Süz
meler 8.50-11; ellemeler 7-9; paçallar 
4.50-6. 7 5 kuruı arasında fiatlarla mua
mele görmüştür. 

21-10-934 te satış miktarı 3643 çu
vala yükselmiş ve bu miktar incir 4.5-14 
kuruş arasında fiatlarla satılmıştır. Silz
meler 8-14, ellemeler 6-10.50; paçallar 
5-1.25 kuruş arasında, natüreller ise 
4.50 kuruştan muamele görmüştür. Bu
gUn satış miktarı fazlalaştığı gibi fiat
larda da bariz bir yükselme olmuştur. 

22-10-934 tarihinde 5-1 S kuruş ara
sında fiatlarla 1010 çuval incir satılmış
tır. Süzmeler 10-15; ellemeler 6-12: pa
çallar 5-6 kuruş arasında fiatlarta mua
mele görmüş olup bugün de fiatlarda 
bir giln eve1kine naazran hissedilecek de 
recede bir tereffü kaydedilmiştir. 

23-10-934 te ise 5-19 kuruş arasında 
fiatlarla 1546 çuval • incir satılmıştır. 

Süzmeler 9.50 • 19; ellemeler 6.50 -
9.SO; paçallar 5.315 • 6. 7 5 kurut arasın
da fiatlarla ve 2 çuval natürel 5 kuruş

tan muamele görmüştür. Son günlerde 
stokların azalması ve hariç piyasalarda 
Hatların yükselmesi sebebiyle İzmir bor· 
sasında incir fiatlarında % 10-20 rad
desinde bir tereffil kaydedilmiştir. Fiat
Jarın daha ziyade yükseleceği anlaşıl -
maktadır. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 
Hamburg: - 14 • 20 birinci teırin 

haftası içinde incir piyasası üzüm piya· 
aaaına niıpetle çok daha canlı ve iyi geç 
miftir. Bunun neticesi olarak fiatlar da 
yUkıelmiştir. Derhal tahmil şartile cif 
Hamburg 100 kilo başına florin olarak 
aşağıdaki fiatlar üzerinden satış yapıl

mıştır: 

1934 İzmir mahsulü Genuine kilosu 
68 tanelik 12, İmpcrial 14 florindir. 

Londra: - Çuvalda natürellere kar
tı talep iyidir. Fiatlar 29 • 36 şilin ara
sındadır. 

Liverpul: - Piyasa salaha doğru git 
mektedir. Fiatlar sağlamdır. 

Yumurta. 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Umumi Taziyet: - Avrupa'daki yu
murta taleplerinin günden güne artması 
hatta bazı müstehilk memleketlerde so
ğuk hava depolarındaki yumurtalara mü· 
racaat etmek zaruretinin hasıl ol. 

ması yumurta pazarlarımızda inikaslar 
tevlit etmiş ve memleketin her taarfın
da gerek yukarda zikredilen sebeplerden 
gerekse mevsim dolayısiyle istihsalin 
azlığından mütevellit fiat yükselişleri 

kaydedilmiştir. Muhtelif mıntakalarda 

yumurta toplama teşkilatı bütün gayret 
ve faaliyetle çalıştığı halde Almanya, 
İtalya, Fransa, İspanya taleplerine an
cak kısmen cevap verebilecek mal teda
rik ve sevketmiştir. Geçen senelere naza
ran bu sene soğuk hava depolarına daha 
erken müracaat edilmesi gösteriyor ki 
fiatlar talep nispetinde yiikaelişleri mun
tazam kaydedecek ve önümüzdeki hafta
larda fiatların daha ziyade yUkseleceği 
görülmüş olacaktır. 

Karadeniz sahilleri: - Fiatlar umu
miyetle yükselmiştir. Sıra malları adedi 
uami 60 paraya kadar mil9teri bulmut
tur. Trabzon'a 950.000 yumurta geldiği 
gibi itlenmit ve sevkedılınittir. Şayanı 
kayıttır ki yalnız Trabzon ay batından
beri 1.950.000 yumurta aevketmiıtir. 

Sevkiyat en çok 720 lik ufak sandıklarla 
olmuttur. Piyasa istekli ve toplama tq
killtı mal ihzarına devam etmektedir. 
Giresun, Ordu ve Unye mmtakaıında 
vulyct hemen hemen aynıdır. Samsun, 
dahilden mal tedarikine gayret etmekte 
ve lıtanbul taleplerini karşılamağa ça • 
bpıaktadır. Bartın ve İnebolu'dan da bu 
hafta İstanbul ve fspanya'ya sevkiyat 
yapdmııtır. 

lıtanbul: - Bu hafta Almanya'dan 
cif Triyeste 85 marka 100 kiloluk san
dıklar üzerine hararetli talepler olmuş· 
tur. Geçen hafta Almanya'ya yapılan 

ıevkiyat iyi fiatlar bulmuı ve bu hafta 
için 1700 sandık yumurta bazırlanmıı· 
tır. lıtanbul ıubemizden gelen malOma
ta göre bu hafta iri bütün sandıklar 41 
liraya kadar. iri yanm sandıklar 20.5 

- 21 liraya kadar satılmıştır. Anadolu şi
mendifer güzergahı olan mıntakalarla 

Marmara sahillerinden, Trakya ve Ka • 
radeniz limanlarından f stanbul'a mal 
gelmiş ve 2251 yarım sandık Almanya -
ya, 895 iri yarım sandık fspanya'ya, 217 
iri bütün sandık Pire'ye scvkolunmıış
tur. İnebolu'dan 3100, Samsun'dan 1225 
ve Trabzon' dan da ı 128 yarım sandık 

f spanya'ya sevkedilmiştir. Geçen hafta 
iri bütün sandıklar 28-29 lira arasında 
iken bu hafta 35 - 36 liraya çıkmıştır. 

Piyasa canlı olmakla beraber müvaridat 
gene azdır. 

Marmara uhilleri: - Fiatlar umu
miyetle yüksektir. Bu hafta Tekirdağ, 

Mudanya, Karabiğa ve havalisinden fs
tanbul'a muntazaman scvkiyat yapılmış
tır. 

1440 lık iri işlenmiş mallar 35 liraya 
kadar müşteri bulmuştur. Fiatların daha 
ziyade yükseleceği anlaşılmaktadır. 

Ege sahilleri: - İzmir ve sahillerin
de bu hafta yumurta hareketleri daha 
zayıftır. Antalya ve Mersin vaziyetlerin
de bir değişiklik yoktur. 

iç paazrlar: - Trabzon hinterlandı. 
Sivas ve havalisi, Adapazarı, Eskişehir, 
Kütahya ve havalilerinde bu hafta yu
murta toplamaları çok hararetli devam 
etmiş, fiatların yükselişi müstahsillerin 
yüzünü güldürmüştür. Umumiyetle fiat
lar beher adedi 50-60 para arasında kay
dedilmiştir. 

DIŞ PIY ASA VAZiYETi: 
Beynelmilel vaziyet: - Geçen hafta 

vaziyetlerinin işaret ettiği fiat yükselişi 
ve mal azlığı her tarafta kendini göster
mektedir. Taze mallar çok az, soğuk 

hava depolarına müracaat devamlıdır. 

Her tarafta yumurta alım satımları sağ-
lamdır. ' 

Almanya: - Fiatlar geçen haftaya 
nazaran bir değişiklik kaydetmemiştir. 

Yerli mallar (S. A. B. C. D.) birinci sı
nıfları sırasile (11·10 1/2 • 10. 9 1/4 • 
8 1/2) ikinci sınıflar sırasile (10 1/2 -
10 - 9 1/2 • 8 3/4 - 8), Holanda, Dani
marka, İsveç, Finlandiya.Belçika ve Es
tonya malları (S. A. B. C.) sınıflan çok 
küçük farklarla (10 1/2 - 10 - 9 1/4 - 8 
1/2) ve Macar mallan (A. B. C.) sınıf· 
tarı sırasile (9 3/4 - 8 1/2), Yugoslav 
mallan 9 1/2 - 9 - 8 1/4, bulgar matları, 
(B. C.) sınıfları (9 1/4 • 8 1/2) feniktir. 

(Fenik markın yüzde biri ve bir mark 
46 kuruştur.) Piyasa ecnebi mallarına 

çok istahhdır. 

Avusturya: - Fiatlar umumiyetle 
yükselmiştir. Yerli mal azdır. Polonya 
mallan Macar mallarından daha düş 

kün fiatla arzedildiği için piyasada tu • 
tumludur. Yerli mallar (A. B. C. D.) sı
nıflan sırasiyle (16-14-13-12) ve Macar 
mallarının C. sınıfı 12 1/2 • 13, Polonya 
mallan ise 11 • 11 1/2 groştur. (Bir 
groş bir Avusturya §ilininin yüzde biri 
ve bir şilin ise 23,5 kuruştur.) 

ltalya: - Fiatlar geçen haftaya naza

ran yükselmiştir. Birinci sınıf malların 

beher düzünesi 5 1/2 • 6, ikinci sınıf 
mallar 5 lirettir. (Bir liret 9.29 kuruş
tur.) 

ispanya: - Fiatlarda bazı mallarda 
hafif bir yükseliş bydolunmu9tur. Ta
lep devamlıdır. Beher yüz adedi: Villa
franka 38.35 Ampürdan 35.30 Mallurka 
30, Mahon 31.15, İbiza 21.65, sterlize 
edilmiş Belçika yumurtaları 20.55, kon
serve yumurtalar 16.95 peçetadır. (Be
her peçeta 18 lruruıtur.) 

f nsi)tere: - Bu hafta .zarfında yalnız 
Avusturalya'dan 50 bin 360 hk küçük 

sandık ve cenubi Afrib'dan iae 10 bin, 

Kanada'dan 3 bin, Arjantin'dcn 3 bin 

sandık yumurta gelmiftir. Bununla bera 

ber Danimarka, İsveç, Finlandiya ve 

Polonya'dan da yumurta ithal edilmit

tir. Piyasa isteklidir. Londra'da Avua
turalya mallarının 17 librelikleri 12 • 13,3 
16 librelilı::Jeri 12, Danimarka malla
n 18 librelikleri 14.6, 17 librelikleri 13.9, 

15 1/2 librelikleri 13 • 13.6, Polonya 
malları 53 - 55 kilogramlıkları 8 - 8.6, 
51 • 52 kilogramlıkları 7.6 - 8, 49 • 50 
kilogrambklan 7.9 • 8.3 tilindir. (20 ti
lin bir İngiliz lirası ve bir İngiliz liran 
ela 620 kuruştur.) 

Romanya: - Havaların çok müsait 
gitmesi yumurta toplamnmı ko1a1'at
tırma kta ve 1440 hk sandıklar 1900 ley 

fiat bulmaktadır. (20 ley 18 kuruştur.) 
Yugoslavya: - Vaziyet geçen hafta

nın aynıdır. Piyasa sağlamdır. 
Bulgaristan: - Fiat ve vaziyet ge

çen haftanın aynıdır. 

il. Dış pa74Irlarınıız 
Berlin şubemizden alınan maJUrna

ta göre muhtelif mahsullerimizin Al· 
manyada 14-20 Birinciteşrin 1934 haf
tası içindeki vaziyetleri hakkında a,a. 
ğıdaki mallımat verilmektedir: 

Umumi vaziy~t: - Umumı vaziyet 
son hafta içinde memleketimiz için 
miisait bir surette inkişaf eylemittir. 
Muamele icrasından ve mukavele ak· 
tinden evet müsaade almak mecburiyeti 
memleketimiz için dahi mer'i bulun· 
makla beraber alakadar Alman dairele
ri Tiirkiye ma11arına dair istidaları aii
ratle ve dostane bir surette hal ve iste· 
nilen mü~aadeyi derhal vermektedirler. 

Hatta bir çok evler müsaadeyi ala
caklarından yüzde yilz emin bulunduk
larından müstacel işlerde istidaların 

cevabını almadan evel Türk malları fi. 
zerinden mukavele aktine mahzur gör
memişlerdir. 

Bir cümle ile ifade edecek olursak 
14-20 Birinciteşrin haftası memleketi
miz menfaatlerine uygun bir surette 
inkişaf eylemiş ve bilhassa tiftik, yün 
Ye em sa 1i gibi emtia mır üzerinden mu
ameleler zengin geçmiştir. 

Gelecek haftanın daha iyi bir vasi
yette bulu:ıacağmdan hemen katiyetle 
emin bulunuyoruz. 

iç lrndık: - İç fındık piyasası e • 
hemmiyetli nisbette iyilctmit ve saf -
lamlaşmıştır. Şöyle ki , geçen haftaya 
karşı fiatlarda 100 kilo başma 20-30 
Fransız frangı bir yükseliş kaydedil· 
miştir. 

14-20 Birinciteşrin haftası içinde iç 
fındık üzerinden yapılan muameleler 
de hayli miktarlara baliğ olmu~lardır. 

Derhal yükleme şartiyle cif Ham
burg 100 kilo başına Fransız frangı U
zerinden aşağıdaki fi atlarla satış ya -
pılmıştır. 

(Fiatlar 100 kilo 
frangı). 

Türkiye mahsulü 
1934 

Levantanler 

başına Fransız 

Cif Hamburg 
.S30-535 Fr. fr. 

Gireson 535-540 ,. ,, 
iç badem: -Umumi inkişafa uygun 

olarak iç badem piyasası dahi sağlam• 

laşmıştır. 

Memleketimiz ihracatçıları cif Ham
burg 100 kilo başına florin üzerinden 
derhal yükleme şartiyle aşağıdaki fiat
ları istemişlerdir: 

100 kilosu florin 
Türkiye mahsulü 
Tatlı iç badt:m 
Acı badem 

Cif Hamburg 
ô2-65 Florin 
52-55 Florin 

Acı kaysı çekirdeği: - Acı kayaı 

çekirdeği piyasası sağlamdır. Memle
ketimizden pek mahdut teklifler yapıl
maktadır. 14-20 Birinciteırin haftası 

içinde derhal yükleme prtiyle 100 ki· 
lo batına cif Hamburg 420 Frank Hat
la satıtlar yapılmıJtır. 

Yumurta: - Birinciteşrin ayı için· 
de evveli mukavele mucibince bu aya 
ait olup G 1 aınıfnıcU., 1250 kental tu
tan kontenjan hemen tamamen sarfe
dilmiftir. Bundan baıka bir taraftan 
Almanyada ihtiyaç mevcut olma11 eli • 
ğer taraftan da memleketimizde ihraç 
edilebilecek mal mevcut bulunmaıı do
layısiyle alakadar Alman makamları 

nezdinde teşebbüse geçilmit ve G 1 
ıınıfından olup Mayıs • EyUU ayların
da istifade edilemeyen kontenjanlardan 
takriben 2.000 kentallık miktarınm bi • 
rincitevin ayına devri istenmittir. 
Memnuniyetle kaydederiz ki Alman 
makamları birinciteşrin ayı için ayrıca 
2.000 kentallilı:: ithalat kontenjanı ver. 
mişlerdir. Bu suretle birinciteırin 1934 
ayı kontenjam G 1 sınıfı için takriben 
3.250 kental tutmuş ve bu miktar he -
men kamilen sarfedilcrek binlerce san
dık yumurtamız Almanyaya ithal edil· 
mİ§tir. 

Memnuniyetle kayda ıayan diğer 

bir cihet te yamurta1arımıs fiatlannm 
Wr hayli yübelm~ bulunmaaıdır. 14-
20 bklncitetrin haftasının bajında 1.440 

lık 

tadır. 

İlaveten 8Öyleyelim ki ithali JJ 
manya yumurta dairesine ait buluııaııi 
G 11 ıwııfı kontenjanlarımu dahi ...... 
diye kadar kullanılmamqlardır. B~ 
t:naleyb icabında Mm iki ay içıa .,
diye kadar kull;uııl.aıaıwş olan eski af' 
lar kontenjanlaruıdan <Wıi istifade ~ 
dt.:bileceğimiz kat'i gibidir. 

Yüa: - 14-20 Hiıincitetrin ıç;odl 
yünlerimiz üzerine pek büyük ve W. 
raretli muameleler olmuştur. Piy~.! 
yet sağlamdır. Anadolu kirli yap-:. 
hafta bşında kilosu cif lhmburg • -
8,5 F.ransız frangı üzerinden satdlll4' 
tır. Türk ihracatçıları hafta eon~ 
fiatları biraz daha yükselterek 9 ~ 
istemişlerdir. Yünlerimiz tberinc ~ 
nümüzdeki haftalar zarfında daha 17•,. 
işler yapılabilmesi kuvvetle muhteJ 
dir. 

Tiftik: - 14-20 Birincitetrin ııJ 
ta.;mda dikkate şayan inkifaflardan .. 
risi de tiftik piyasasında kaydcdiJIO 
tir. Filhakika 14-20 BirincitetriD ı 
haftası içinde satılan Türk tift ' 
nin miktarı bi.r çok yüz bin kiloJ• 
liğ olmuştur. Bu cihetle tiftik ,;,-. 
sası dahi gayet sağlamdır. DUia 
büyük miktarlar üzerindca -.-11ıll'IH 
yapılmak üzere alikadarlu ait 
ları makama müracaat ederek m·"··-• 
istemişlerdir. Bu müsaadelerin i 
da Alman HükUmeti memle·._.•· ~-

Nevi 
Adi nni 
Orta ani 
iyi neftler 

Fiat 
~ ....... 

10-11 
11-12 
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~ l. \ l ı I C HAK1MlYET1 M1LL1YE 

- 1 Alman kısırlaştırın a l{anunun1ın 

Bugünkü yanşlara girecek atlardan biri 

kaydedilmiştir. Koşuda Serdar'a rakip 
olabilecek at yoktur. Mesafe eğer bu 

kadar uzun olmasaydı Rıdvan Beyin 

Hakanı da ümitli bir koşu yapardı. 

Fakat bugünkü koşuda ikinci gelece· 

ği muhakkak gibidir. 

Beşinci koşu : iiç ve daha yukarı 

yaştaki halis kan ingiliz at ve kısrak

lara mahsus handikaptır. Mesafesi 2200 

metredir. 

Koşacak atlan taşıyacakları siklet

ler şunlardır: Grandezza 62, Barç 58, 

Kazbadalya 54, Bayar 52 bu dört rakip 

arasında bu sene en fazla koşu kaza

nan Grandezza'dır. Yalnız taşıdrğr faz 

la kilo rakiplerine de şans vermekte

dir. Onun için kazansa bile çok sıkı bir 

koşu yapmış olacaktır. Bahsi müşte

rekte Grandezza ve Barç plase oynana

bilir. 

Çifte bahis dördüncü ve beşinci ko

şular arasındadır. Buna nazaran Ser· 
dar - Grandezza veya Serdar - Barç oy· 

namak lazımdır. 

Halk evi 
reisliğinden 

Halk dershaneleri ve kurslar komitesi 
tarafından her sene verilen fransızca, 
almanca ve İngilizce lisan kursları ile 
usulü defteri kursu bu ıene 1 ikinci teı
rin 934 de Halkevi yakınında Bahriye 
caddesindeki Hususi Bizim Mektep'te 
verilecektir. 

1 - Sınıflar azami 25 kişiliktir. 
2 - Her kurs iki derecelidir. 
3 - Dersler haftada iki defadır. 
4 - Dersler akşamlan saat 18 den 20 

ye kadardır. 
5 - Kurslara mektep talebesi olmı -

yan zevat alınacaktır. 
6 - Müracaatlar Halkevi katibine en 

geç 25 birinci teşrin 934 akıamına kadar 
yapılmalıdır. 

7 - Halkevi müracaat sıra numara
ıile beher sınıf için 25 talebe alacak di
ğer müracaatları namzet olarak kayde
decektir. 

Kumbara bütün bir istil{haJdir. 

dayandığı esaslar 
Aşağıda tercümesini dercettğimiz 

makale Vaşington'da çıkan Sayıntifik 
Ameriken mecmuasından alınmıştır. 

Mecmua, bıı yazıyı Almanya'nın Ameri 
ka'daki sefarethanesiyle yaptığı bir te
mas üzerine yazdığı cihetle, makalenin 
alman noktai nazarını da iyzah ettiği
ni de ayrıca kaydetmek faydalr olur: 

Senelerdenberi Amerika'nın 27 hü
ltfunetinde irsi hastalıklarla malOl o
lanları izdivaçtan meneden kanunlar 

1 bulunmasına rağmen Almanya'da çıka
rılan kısırlaştırma kanunu dünyanın 

her tarafında bir takım tefsir ve tevil
lere yol açmıştır. 

İskandinavya'da ve İsviçre kanton
larından bazılarında buna benzer ka
nunlar vardır. Çekuslovakya, Macaris
tan ve İngiltere de ise böyle bir kanu
nu terviç eden sesler işitilmektedir. 

Şu halde tetkik edelim, Almanya 
neden böyle bir kanun çıkarmıştır ve 
ne yolda tatbikatına girişir. 

Bu mesele hakkında ilk söylenile
cek söz, işe yaramıyacak insanlara hli
kfimetin harcettiği para meselesidir. 

Normal bir çocuğu tahsil ettirmek 
için Almanya'da çocuk başına senede 
75 Rayh markı sarfedilir. Halbuki anor
mal bir çocuk için bunun birkaç misli

" ne, hele ıslahhaneye veya buna benzer 
herhangi bir müesseseye konulmuşsa o 
zaman 20 misline yakın para sarfı za
ruridir. Bir deli, vergi mükellefine 
günde altıdan sekiz marka kadar mal
olur. Hele cinnet yüzünden cinayet iş
lemiş olanlar, Üzerlerinde daimi bir ta
rassut ve nezarete ihtiyaç olduğundan 
gilnde 20 marka malolurlar. 

Almanya gibi mali müşkülat içeri
sinde bulunan bir memleket için bugü
nün ve yarının vergi mükelleflerine bu 
yükleri yüklemekte devam etmek mi, 
yoksa pek geç olmadan meseleye mü-

daha le mi Jazımgeiiyor; {.iz erinde dfişü
nüJecek bir noktadır. 

Alman kısırlaştırma kanunu zihince 
malQJ olanlardan başka müzmin alko
Jikleri. irsi hastalıkları olanları ve irsi 
olarak kör, sağır ve dHsiz olanları d;ı 

kısırlaştırır. Herhalde bugünkü insan
lar arasında bir kısmını çocuk hasr1 et
mekten mahrum etmek, bundan sonra
ki nesilleri kurtarmak için lüzumlu 
bir tedbirdir. 

Aşağı tipte bulunan insanlar, yuka

rı tipteki insanlardan çok fazla çocuk 

dünyaya getiriyorlar. Berlin Üniversi

tesi profesörlerinden Lenz'in beyanına 

göre: Almanya'nın 1630 senesinde yüz

de elli beyaz, yüzde elli renkli nüfus 

mevcut olduğunu farzedelim. Eğer 

renkliler yirmi beş senede dört çocuk 
artsalar, beyazlar da otuz senede Uç ço
cuk artsalardı bugün nüfusun yüzde 
doksanı renkli olurdu. 

Bu renkliler yerine zihince malUl, 
irsi hastalıklara müptela olan insanla
rı koyunuz; o zaman bir milletin ne 
suretle ve ne çabuk inhilal edeceğini 
anlarsınız. 

Almanya'da yüksek ırka mensup o

lanlar otuzundan evel evlenmezler ve 

nihayet iki çocuk hasıl ederler. Aşağı 

ırka mensup olanlar ise erken evlenir

se ve vasati olarak on sekiz, yirmi ç°"' 

cuğa kadar hasıl ederler. 

Bu itibarla yüksek ırkın sıhhatli 

bir çocuğu bir asır içinde on altıdan 
fazla çocuk hasıl edemiyeceği halde, 

aşağı ırktan gelen sıhhatsiz iki çocuk 
aynı müddet zarfında 3125 e çıkacaktır. 

Ölüm dolayısiyle bu miktar biraz 
eksiltilse bile gene sıhhatsiz çocukla
rın sıhhatli olanlara tefevvuku mey
dandadır. 

Türlciye iş B·ankası Bu gördüğünüz bebek doğduğu gün Tayyare 
piyangosundan (35.000) lira kazanmıştır. 

26 1. TEŞRİN 1934 cuMA 

Bu işe yaramaz insanların tufan gibi 
ortalığı doldurmaması için Almanya'da 
her doktor, tesadüf ettiği zihni ve irsi 
hastalık müptelalarını sıhhat memuru· 
na haber vermek mecburiyetindedirler• 
Bu haber verildikten sonra sıhhat ı:rıe• 

muru bu hastanın kısırlaştırılması için 
irsi sıhhat mahkemesine baş vurur. BLl 
mahkeme iki hukukçu ile iki mütehaS· 
sıs doktordan mürekkeptir. Bunlar, 
hastayı adamakxllı muayeneden geçirir 
ve ailesi efradı üzerinde de tetkik ve 
muayeneler yaparak hastalığın cidden 
irsi olup olmadığını araştırırlar. 

Eğer irsi hastalık tahakkuk edecek 

olursa o zaman mahkemenin seçeceği 
mahir operatörler vasıtasiyle ameliyat 

yapılır. Böyle bir karar alan kimse, da• 

ha yiiksek sıhhat mahkemesine baş vu• 
rarak itiraz edebilir. 

Eğer bu yüksek mahkeme de kararı 
tasdik edecek olursa o zaman cebren 
ameliyat yapılır. 

Her ne suretle olursa olsun, kısır• 

laştmlma işlerinde bUyUk bir ketuıni• 
yet muhafaza olunur. 

Hariçte dini esaslara istinat edereli 
Almanya'nır. bu kısırlık kanunu aley• 
hinde propaganda yapılmaktadır. Hal• 
buki on dokuzuncu asrın ortalarında 
Sikstin manastırının muganni heyetine 
dahil olan çocuklar, sesleri bozulmasrtl 
diye hadmı edilirlerdi. O zaman kimsO 
buna itiraz etmezdi. Kaldı ki o zamaıt" 
ki iş, bugünkünden çok başka ve fazla 
bir işti. Bugün ufak bir ameliyat kr• 
sırlaştırma işi için kUi gelir. Bunurı 
neticesinde insanın uzvi kudretlerin" 
den hiç birisi kaybolmadığı gibi haz v• 
zevk de baki kalır. Yalnız dünyaya çO" 
cuk gelmez. 

Orta yerde gelecek nesillerin aıhba" 
tini ve sağlığını korumak meselesi 
mevzubahstir. 

Yarının neslini hiç kabahati olmadan 
irsi hastalıklarla malQl olarak dünyayı 
gelmelerine meydan vermek doğru ınu• 
dur? 

Tl!:J Q. K]Y,E 

llRAAY 
BA.NKAS~I 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T i;O~Q 

1
11!.i .. ~ .. ~~*~~~~~~~~:y;~~~~~ ... ~ ~ı~' t m 17 teşrinisani 934 cumar 

tesi günü saat on buçuğa 
kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarını bele
diye encümenine vermeleri. 

J 1 
---------------------------------------·---------"*-

Ankara ~t>lt·.t i) e ReisJij?;i ~ 
ılanları. ~ 

fLAN 
(2675,06) lira bedeli ke-

§İfli Yenişehir' de karanfil 
sokağında parke kaldırım 
inşası 3 teşrinisani 934 cu
martesi günü saat on buçuk 
ta belediye encümeninde · 
pazarlıkla yaptırrlacağın
dan taliplerin müracaatları. 

(3159) 8--4842 

t LAN 
(4229,95) lira bedeli keşif 

1i mahzeni evrak yanında 

taksi sokağına parke inşası 
yirmi gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her 
gün Fen İşleri Müdürlüğü
n{; müracaatları ve taliple-

(3156) 8~4839 

İLAN 
İtfaiye memur ve müret

tebatı için (66) takım maa 
kasket elbise ile dört mu
~:tmba 3 teşrinisani 34 cu
martesi günü saat on bu
çukta belediye encümenin
de pazarlrkla yaptırılaca

ğmdan taliplerin müracaat-
ları. (3158) 8-4841 

iLAN 
Belediyenin ihtiyacı olan 

(130) ton kok kömürü 3 teş
rinisani 934 cumartesi günü 
saat on buçukta belediye 
encümeninde pazarlıkla alı
nacağından taliplerin mü
ı acaatlarr. (31-~7) 8-4840 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

lLAN 
Uç bin liralık pirinç ah

mıcaktır. Pazarlrğı 28 Teş
t inievel 934 pazar günü sa-
2t 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için de te
minatlariyle birlikte Anka
ra Levazım Amirliği satın
alma komisyonuna müraca-
atları. (3155) 4838 

tLAN 
Selimiye'deki kıtaat ihti

yacı için 310,000 kilo ekmek 
tik un kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
İsteklilerin ihale günü olan 
15-11-934 perşembe günü 
saat 14 te teminatlariyle bir 

l likte Selimiyedeki Fırka 
satmalma komisyonuna mü 
racaatları .. (3123) 8--4832 

İLAN 
İzmir müstahkem mevki 

kıtaatı için 97800 kilo kuru 
fasulye 28 teşrinievel 934 
pazar günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartna· 
mesini görmek üzere her 
gün taliplerin de belli saat
ten evel teklif mektuplarım 
İzmir müstahkem mevki sa
tın alma komisyonuna ver-
meleri. (2868) 8--4434 

İLAN 
Yüz seksen bin kilo bul

gur kapalı zarf usuliyle iha-

Bir siren alınacaktır 
Adana Bele~.iye Riyasetinden: 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzt' 
re on beyir kuvvetinde bir siren satın alınacaktır. 

Satın alınma; münakasa talimatnamesi mucibince k8" 

pah zarf usuliyle olacaktır. 
1stiyenler belediye yazı işleri müdürlüğünden şartn8 " 

meyi alabilirler. 
Teşrinisaninin 10 uncu cumartesi günü saat on beşte 

ihalesi yapılacağından taliplerin teminat ve tekJifleriY1e 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olu~ 

lesi 5 teşrinisani 934 pazar 

günü saat on dörtte yapıla
caktır. Şartnamesini gör
mek için her gün ve vakti 
muayyeninden ,..~,eı dahi te· 

minat ve teklif mektuplar~· 
. ll" 

m Ankara Levazım Arn1r , 
~ • 1 ~ • nı:ı rt" 
gı satın a ma n.omısyo ) 
yasetine vermeleri. (2920 

8--4570 



Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

~: KİLO KİBRİT ANTUMAN ) 28-1. Teş-934 
KİLO KLORAT DE POTAS ) 

4~~ KALEM SARAÇ MALZEMESİ 30-1. Teş-934 
KİLO KALA y 30-1. Teş-934 

5o TON MESE KÖMÜRÜ 30-1. Teş-934 
650 KİLO ALEMİNYUM 30-1. Teş-934 
~A KİLO SAF KURŞUN 30-1. Teş-934 

CA İNŞAATI 30-1. Teş-934 
4 ~DET MAIZA MUKAVİM DEKABAJ 

ı. EKNESİ 30-1. Teş-934 
TAPA FABRİKASI NOKSAN TRANS-
'Y MİSYONLARININ İKMALİ 30-1. Teş-934 

za.ı uakrdaki maJzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle hiza
'l'a~rınd~ki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

ıplerın teminatı ile müracaatları. (3131) 8-4809 

~ ADET KIZAKLA SOUK TESTERE) 1-2. Teş-934 
6 ,, DEVİR ÖLCÜ AbETİ ) 

10 K" AMERİKAN MAKKAP EVİ ) 
S ALEM MUHTELİF ŞERİT VE 

y A1RE . ) 1-2. Teş-934 
zaı ukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle Hi
'l'a~rınd~ki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

ıplerın teminat ile müracaatlarr. (3152) 8-4829 

~~t\EM ELEKTRİK MALZEMESİ 14/ 2. Teş./934 
y YE 10-15 KİLO SIGIR ETİ 14/ 2. Tes/ 934 

'l'e ukardaki malzeme aleni münakasa suretiyle 14/ 2. 
lipf1'?34 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta
~rın ~a_rtname için her gün öğleden sonra, münakasaya 
lan (ek ıçın de o gün teminat (ve teklifat) ile müracaat-

3132) 8--4796 

MUHTELİF ATEŞ 
T TUGLALARI 

len e
3
vhit edildiği itan edi

- l0,308 ve 34 238 adet .... eş t" , 
+-- • uglalan taliplerine 
o.çvzı d·ı trıeı ~ 1 e~ liste ve şartna-
498 erındekı miktara göre 
'9e ,645 adet olarak tashih 

Pazarlık 27 10-934 ·· ·· ile tal. - gunu-
lltır ık edildiği ilan olu-

. (4011) 8-4791 

SiLAH FABRİKASI 
PASAJI 

ltk Yukardaki inşaat pazar
tan~~rP.tiyle 27/1. Teş/934 
icra ın?e saat 14 te ihalesi 
tenf oedıI:cektir. Taliplerin 

ınat ıle müracaatlarr. 
(3130) 8---4795 

'kü .. İLAN 
da 'B çu.k Yo~gat fabrikasın
auır ~Ş~ng sıstemi bir asit 
olu ırıkı teksifhanesi tesis 
ı ı ~~cağından taliplerin 22. 
1·1n· • 4 tarihine kadar tek-

erın • f <lernı 
1
1 .en şubesine gön. 

e erı. (3075) 8-4745 
""'~ 

Milli l\liidafaa Vekal~ti 
sahn alma komisyonu 

ilan lan 

CAG 
Eksiltme gününde bir a

det Aktif kömür acağma is
tekli çıkmamıştır. Üzerine 
bırakılması 27-10-934 saat 
14 tedir. İsteklilerin bağlılı
ğı görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve eksiltmi
ye gireceklerin belli gün ve 
saatinde M. M. V. satmal
ma komisyonuna müracaat-
tan. (3115) 4764 

İLAN 
İstanbul K. hğma bağlı 

kıtaat ihtiyacı icin 96 ton 
kuru fasulye kapalı bürüm 
yoliyle alınacaktır. Üzerine 
bırakılması 21-2. Teş.- 934 
carşamba günü saat 15 te
dir. İstekliler bağlılığım 

* * 'Al ·~l"'"'M~..t ..... 

DOKTOR 

görmek için her gün ve 
eksiltmeğe girmek için de 
belli gün ve saatinde dilek 

~ okuntuları ve pey akçeleri 

Bah~ Hazım 
ı;: GAzt TERBİYE 

NST1TUSU HEKİMi 
sar~uayenehane: Adliye 
apa yı Yanında Gençağa ~ 
da· rtnnanmda Hususi 
gü~e _telefon: 2661 her 
ha k Ögleden sonra saba· 
'arı kdbar gece müracaat- I" 

3 ul olunur. 8---4396 ....... _ 
ZA Yt EHLİYET 

1235 
~Yi ~urnaralr şoför ehliyetimi 
.ı Cttırn y f • • 
ıı~rı c k' . . en sını sıkaracağun-

s ısının hükm·· k la u yo tur. 
"1 ~etpaşa mahallesi uzun 

0 IO'kak çeşme karşısında 
~fazlann evinde mukim 

83s ~r·· Saı· ~ k ~- or ım 

ite Fındıklı'daki komisyona 
baş vurmalan (3150) 

8-4828 

MÜDERRİS K. KÖMÜR
CÜY AN ASARINDAN 

Yeni harflerle 
Tenzilli bedeli Kr. 

Ameli ve tafbiki kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,5 
Ticari maliimat ve 
bankacılık 

İktısat ilmi 
İhtisas muhattbeleri 

105 
87,S 
175 

(Şirket, sanayi, ziraat ve 
banka) ticari ve mali hesap 70 
Lugaritma cetvelleri (Yeni 
rakamlarla) 56 

Başlıca satış yeri: İkbal kü· 
tüphanesi. 8-4836 

ilan 
Ankara ezcahanesinde te

mizlik işlerinde ~atışmak ü
zere bir kadına ihtiyaç var
dır. Her zaman mtiracaat 
edebilir. 8-4846 

Daire aranıyor 

niv~ 
anı Muhasebat Riyasetinden : 

l' ])ivanı 
~~~ına liizullluh~s~bat dairesi kalorifer ihtiyacı için müba

unakasay nı gorulen 150 ton kadar Kadıköy kok kömürü 
~t 14 ted~ ~nu.lmuştur. İhale günü 9 teşrinisani 934 

en eveı ida • alıp olanlann şeraiti anlamak için o gün· 
re ve hesap işleri müdürlüğüne müracaatları. 

(3082) 8-4713 

HAKJMIYETJ MlLLIYA 

!Galata ithalat gümrü 
gü müdürlüğünden: 
Kilo Gr. Marka 

100 
437 

7 
50 

112 

15 

90 

AUV 
2772 

K 
SB 
PN 

B 
KE 

MF 

No. Kap Eşyanın cinsi 

• 3 Pancar tohumu 
253 2 Demir taş kırma ve o y-
254 
• 
290 

62987 

makalemi 
l Kolinos diş macunu 
1 Suni ipek ipliği 
1 Ağaç kurşun kalem 

Bila 1 İslemeli keten sofra 
örtüsü 

802/ 3 2 Yazılı resimli kağ 
reklam 

ıt 

570 MF 41/ 51 11 Leke çıkarmıya mahs us 

113 

223 

27 
191 

19 

SA 
OM 

MH 
32 

HW 
ZF 
2283 
z p l -2283 

sabun 
284 7 1 Suni ipek ipliği 

0682/ 0.683 2 ,, 

1692 
2/ 4 

1 

1 Mirobn Esans1 
3 Cilalı ağaç Tanpon 

1 Cilalı ağaç kalemlik 

2 P . TT 
N. O. 

1/ 2 2 Galenli telsiz telefo n 
ahizesi 

4841 P G Muhtelif 32 Eyi matbaa kağıdı. 
Yukarda :>:azılı eşya 20-10-934 tarihinden itibaren açı k 

artırma suretıyle satılıktır. isteklilerin 11-11-934 
·· ·· 17 paza gunu saat ye kadar satış komisyonuna müracaatları. 

r 

(6878) 8--4833 -
Ankara l\tlilli Emlak 

l\1üdi1rlii~inden: 
. -.. Yukarda Y.azılı k~myonetin ihalesi 28.10.1934 pazar giı 

nu $aat 15 te ıcra edılmek üzere müzayede bir hafta temd 
Fort markalı kamyonet ı adet 35 lira nakten peşinen 

it 

edilmiştir. Taliplerin müracaatları (4009) 8--4758 

Esl{isehir Lisesi Müdürlühriinden 
1 - Mektebimizin bahçe ihata duvarı ile bahçede ya 

P!lacak ~?ıa ve tuvalet pavyonu 18 Birinci teşrin 934 tari 
hınden ıtıbaren (20) gün müddetle münakasaya konul 

-
-
-

muştur. 

2 - İhata duvarının münakasası açık olacak tuvale 
pavyonunun münakasası kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 

t 

. 

• • 

-. 3 - İstiyenlerin proje ve şartnameler için mektep ida 
resme ve münakasaya iştirak için de inşaatı bir mühendis 
v_eya mimar nezareti altında yaptıracaklarına dair Noter 
lıkten tasdikli bir teahhütname ile ihracat odası kayıt ka 

-
-

ğıdı ve yüzde 7,5 teminat ve teklif mektuplan ile 
7-11-.934 çarşamba günü saat 10 da mektepte toplanacak 
komısyona müracaattan. (3011) 8--4673 

-----------------------------
Ankara C. 1\1 üddei 

Umumiliğinden: 
Ankara umumi hapishanesi surundaki çatlakla batiçe 

d.uvarlan açık münakasa ile tamir ettirilecektir. Taliple-
rın şartname • ·· k ü ,.. ·· • . • yı gorme zere muddeı U. tiğe ve ihale ta 
rı~ı olan 5. 11. 934 pazartesi günü vilayet idare heyetine 
muracaatları. (3028) 8---4648 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
M~ er ~~~nameleri ayrı ayn tanzim edilen Harita Umum 
~ ur. ugu Kıtası efradı için aşağıda ihale günleri, saat

lerı, mıktar~an ~azılı teçhizat pazarlığa konmuştur. 
2 -_ T~lıplenn şartnameleri görmek üzere her gün ve 

pazarl~ga ıştı~ak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
Cebecıde Harıta U M'·d·· ı·· ~ .. .. mum u ur ugu satmalrna komisyo-
nu muracaatları. (3119) 

Saat Mt'KT ARI 
13 100 adet ekmek torbası 
14 250 minder ve 250 yastık 

kılıfı 
15 200 adet kilim 

İhale tarihi günü 
12-11-934 Pazartesi 
12-11-934 ,, 

12--11-934 
8-4830 " 

" 

" 

Jandarma Umum KumandanlıITT 
" Ankara Satın Alma 

Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı ~3) kalem eşya hizasında yazılı günler

de kapah zarf usulıyle satın alınacaklardır. İstekliler şart
~ame ve ~ümunelerini h~r g~~ İstanbul Jandarma heye
tiyl~ ko~ısyonu?1uzda gorebılırler. Eksiltme için gün ve 
saatınde ılk temmat makbuzu veya banka mektubiyle ko
misyonumuza gelmeleri. (2961) 

1 - (2039) çift yemeni 5-11-934 pazartesi saat 2 
2 - (1797) ,, Çizme 3-11-934 cumartesi ,, 2 
3 - (22345) Me\re yataklık bez 4-11-934 pazar ,, 2 

8-4633) 

-

SAYIFA 7 

• • 
ilan 

29 Birinci teşrin pazartesi günü saat 11 ele açılaca
ğı bildirilen Sergi Evi bazı sebeplerden dolayı 30 bi-
rinci teşrin sah günü saat 15 te açılacaktır. Başvekil 

İsmet Paşa Hazretleri açılma merasiminde mühim 
biı nutuk söyliyeceklerdir. 8-4847 

Ankara Müddei Umumiliiinden: 
Ankara C. Müddei U. liği hizmet otomobili için (3000) 

litre benzin açık münakasa ile satın alınacaktır. İstekli• 
ıerin şartnameyi görmek Uzere Müddei Umumiliğe ve ih&4 

le tarihi olan 3 teşrinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de 
"itayet idare heyetine müracaattan. (2995} 8-4597 
§nıınıoııııınıımnllllllllllllllıımımnm11111111111unlllllll1llallllllllJIMllllllllll1Unmnınnını1M1&1111Wıııııııml 

I
~ YUGOSLAVYA KIRALINA YAPILAN SUİKAST 

SiNEMALARDA GOSTERlLlYOR. 
-..ıu11H1111m1Uıııııııı •ımıınnmlllDllll•ıınıııııııııııumm 

Harita Umum Müdürlii.Oiinden: 
1 - Bir adet Lito makinesiyle Harita Ahzma ve ten• 

virata müteallik (67) kalem malıeme mahallinde satıl"' 
caktır. 

2 - Pazarlığı 5-11-934 pazartesi günü saat (14) tedir. 
3 - Mezkur malzemeyi görmek istiyenler her gün ve 

pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (3120) 8-4831 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Sabn Alma 

Komisvonnnd n: 
Aşağıda yazılı (2) iki kalem eşya hizasında yazıh gün

lerde ve kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İstekliler 
şartname ve nümunelerini her gün İstanbul Jandarma 
muayene heyetiyle komisyonınnuzda görebilirler eksilt• 
me için gün ve saatinde ilk teminat makbuzu veya Banka' 
mektubu ile komisyonumuza gelmeleri. (2981) 
1 - (17461) Adet Kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 de 
2 - (1500) Adet Battaniye 8-11-934 ,, ,. ,, 15 te 

8--4722 

Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından : 

Sigorta sandığı için yaptırılacak şartnamede tadilat 
yapılmıştır. Taliplerin her gün öğleden sonra istasiyon 
civarında Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünde hu• 
lunan sigorta sandığı muhasebesine müracaatları. İhale 
günü 30 Teşrinieveldir. (3154) 8-4837 

Ziraat Vekaletind en: 
Ankara'da tohum ıslah istasiyonu civarında müştemi• 

latiyle birlikte inşa edilecek olan 4999 lira bedeli keşifli 
tohum ıslah taburatuvan binasının ihalesi 28-10-934 tarih• 
ti pazar günü saat 15 te pazarhk suretiyle yapılacaktır. 
Binanın şartname ve sair fenni evrakı Ziraat Vekaleti Zi• 
raat İşleri Umum Müdürlüğü tarafından verilecektir. 

Pazarhğa iştirak ~decek taliplerin münakasa şartna• 
mesinde yazılı vesikalar ve keşif bedelinin yüzde 7 ,5 ğu 
nisbetinde muvakkat teminat mektuplan ile birlikte mez.ı 
kur saatte inşaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(3163) 8--4844 

.... 

" 

Sümer Bank Umum müdürlü· 
!!Ünden: 

Kayseri Bez Fabrikası montaj işlerinde çalışmak isti• 
yen montörlerin doğrudan doğruya Kayseri'deki Fabrika 
Müdürlüğüne müracaatları. (3164) 8- -~-84,__3 __ _ 

• 
Istanbul' da: Liseler 
alım satım komisyo
nundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise v« 
rta mekteplerle mülhak pansiyonlann İrmik, ŞehriyeJ o 

Nohut, Kuru fasulya, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Graverl 
eyniri, Şeker, Kuru meyve, Hayvan yemleri, Yemek v«( p 
kmek artıklariyle Çamlıca Kız Orta mektebinin s~b~e v~ 
atatesi ve Erenköy Kız Lisesinin sebzesi ve Kandıllı ~ 
is esinin ekmek ve patatesi: 

e 
p 
L 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer pey~ 
ri, nohut, kuru fasulya, mercimek, bezelye 7-11-934 v 

nnik, şehriye, yoğurt. kuru meyva, hayvan yemleri Y 
ek ve ekmek artıktan 14-11-934 tarihlerine müsadif ça 

şamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı za 

ni 
ı 
m 

us uliyle mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmuş~ 
artnamesini görmek istiyenlerin l'stanbul Erkek Lıs 
ndeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edC4 
klerin de teminatı muvakkate maklnızlariyle birliktd 

ş 

si 
ce 
komisyonumuza müracadan. (6735) 8-4675 
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ilan 
Ankara Palas paviyyonunda Teşrin Evvelin 27 

inci Cumartesi günden itibaren APERİTİF-CON
CERT ve DİNER-DANSANT başhyacaktır. Or
kestra muhterem Ankara halkının pek eyi tanıdığı 
Maestro Mazarik'in tahtı idaresindedir. 

8-4826 

Ankara As~erlik Şubesinden: 
1 - 328 ve 329 doğumlu ve bunlarla muamele gören ve 

daha evelki doğumlulardan şimdiye kadar kalmış olan kı
sa hizmete tabi yüksek ehliyetnameli tabip baytar kimya-
ger eczacı ve dişçi sınıfına mensup olanlar ile mayıs 1934 
tarihinde kanuni bir sebeple sevkedilmemiş olan diğer sı-
mflara mensup yüksek ehliyetnameliler ve 2. Teşrin 934 
tarihinde tatbikat mektebi ve ihtiyat zabit mektebinde bu
lunmak üzere celp ve sevkedilecektir. 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı haiz olanların niha
yet 29. 1. teşrin 934 tarihine kadar şubeye müracaatla mu
amelelerini yaptınnaları ve gelmiyecek olanlar hakkında 
ahkamı kanuniye tatbik olunacağı ilan olunur. (3142) 

8-4817 

rınuıııııı• K ar ıııııuııııııııııııııuıı 
1 HAKiKi ZEYTiN YAGLARli 
E BOTUN EŞLERİNE USTUNLUOUNU BİR § 
E DENEMEKLE ANLARSINIZ §i 
§ Yeni SERGİNİN 48 numaralı pavyonunda satda- § 
~~~z E 
İl Merkez: Edremit Karagöz oğlu Ali Rıza iİ 
== Fabrikalan E 
1§ Şube: İstanbul Yağ iskelesi No. 33 §İ 

!:
Ankara şubesi Anafartalar caddesi Hamamcızaae E 
artıman altında sergiden sonra açılacaktır. § 

8-4816 = 
ı•111111111111n111111n111nım1111nnın111n1111111111n11n11munl 

Ankara Belediyesinden: 
Tekaüt ve yetim maaşı alanlar birinci kanun yoklaması 

için aşağıda yazılı maddelere riayet edeceklerdir: 
1 - Maaş sahibinin behcmhal kendisinin gelmesi ve 

gelemiyecek derecede hasta ise doktor raporu göndermesi 
ve hariçte ise veklletııameyi haiz zevat tarafından bu iıin 
takip edilmesi lamndır. 

2 - Getirilecek yoklama kağıtlan fotoğraflı olacak ve 
kağıtta yazılı husu•tm doğru olduğuna muteber iki zat ve 
yahut mahalle müme11illeri şehadet edecek ve mmtaka 
polia karakolu veya merkezi tarafından tasdikli buluna -
caktır. 

3 - Yoklama kljıtlan iki nüsha olarak tanzim edile
cek, biri belediye 111\lhtarlık işleri müdürlüğünde kalacak 
diğeri defterdarlığa verilecektir. 

4 - Mütekait zabitanın ve yetimlerinin yoklamaları 
askerlik şubesince yapılacak ve ikinci madde ahkimma 
İ'iayet edilecektir: 

5 - Yoklama klğıtları hakkında aynca belediyece talr 
kikat yapılacak ve bunların hilafı sabit olduğu takdirde 
lan.zim edenler ve phitleri hakkında kanuni takibat yapı-
iacaktır. (3140) 8 4803 

Kuvvet ve iştah için en birind deva 
ŞARK MALT HULASASIDIR. 

Her eczahanede bulunur. 
Bomonti FabrikasL Ankara - Yenisehir. Tel: t 842 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartmıanın 2 inci kapısınm 1, 2, 4, 7, 8 

80. b ve altışar odak daireleri 2 inci teşrin 934 iptidasın
dan 1 inci teşrin 935 sonuna kadar bir sene müddetle kira
ya verilmek üzere 22-.10-934 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. İhalesi 1-11-934 cu
martesi günü saat •beştedir. Tafsilatlı ilanlan daire ile 
Belediye ilan tahtalaııina yapıştınlmıştır. Talip olanlann 
Evkaf MüdUrivettM müracaattan. (3118) 8-4769 

'epir eşya 
Oda takımı. h- • yola ve sair ev eşyasmm en güzelini 

çok ucuz olarak yalnız Balıkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİL YE ~ 'LONUNDA) bu-

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 

. Askeri Fabrikalar 
Ticaret Kaleminden: 
110 Ton kurşun 

Yukarda miktan yazılı kurşun 10-11- Teş. 934 cumar
tesi günü saat ıs te pazarlıkla ıatm alınacağından talip 
olanlann aynı gUn ve saatte gelmeleri. 

Şartnameyi görmek iatiyenler her gOn kaleme gelebi-
lirler. 8-4800 

Hanımefendilere 

~antoluk 

Yerli 
Mallar 
Pazarı 

Ropluk 
YWiilerU.k ıeltniftir 

Renk ve desenleri mevsimin en 
güzel modellerine göre hazırlanmıştır 

Taksitle sabşa devam edilmektedir 

w 

ila n 
Muhterem halkımızın ehemmiyetle 

nazan · dikkatlerine: 
1 - Cümhuriyet bayrammda yaptıracağınız do 

nanma tesisatım ancak Nafıa Vekiletinin ehliyeti 
fenniye vesikasmı haiz ve şirketçe mukayyet elek • 
trikçilere yaptırınız. 

2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile ıirke
timi.ze ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti· 
riniz. 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatmızdan ve 
muaddidinizin tabammülUnden fazla olup olmadığını 
elektrikçilere muayene ettirip ıirketimize haber ve • 
"riniz, ki icabmda başka muaddit var edebilelim. 

Aksi takdirde büyük arızalara, dolayıaile şehrin 

cadde ve büyük kmmlarmm karanlıkta kalmasına se r 
bebiyet verebilirsiniz. 

Tehlike ve anzalardan sakınınız. 

Elektrik şirketi 

Maarif Vekileti 
Asan Atika ve Müzeler 

Müdürlüğünden 
ılöviyen sütununun yeniden dikilmesi, 23. 10. 934 tarihin

den itibaren bir hafta müddetle ve pazarlıkla münakasaya 
konulmuştur. İhale 30. 10. 934 sah günü saat 15 te Maarif 
Vekateti İnşaat Komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferüatını Vekilet İnşaat Daire-
sinde görebilirler. (3149) 8 - 4823 

Telefon: 1618 

--Mühim ilan~ 
Donanma tecrübesi 

Cümhuriyet bayramı için devairi l'elllliye, mil 
sat ve· hususi evlerde yaptmlacak bilQmmn doıı:ıaa-.• 
teaisatmm 28 ilk tepio puar gOnl ....,,, mt 1---:
dan 19 a kadar betayi tecrübe tamamen tenvir eclilOW • 
sini rica ederi& 

8-4751 

Ankara V afiliğinden~ 
Ankara Mıntaka Sanat Mektebi At8lyelerl için 

zarfla almmaa takarrur eden malzemeye talip cüımac~ 
dan 22. ı 1. 934 paııembe ıünlhıe kadar bir ay içinde 
cak taliplerine pazarlıkla verilecelhıden iltlyenlerln 
pazartesi ve perşembe g6nlerl Encümeni Villyete m 
atlan. 3146 8-4821 

• 
- Meşhur Izmirli 
Şekerci Ali GalipB. Ankara 

Her türkün iftihar edeceği fabrikuı mamula 
muhterem Ankara halkına tanıtmak gayesiyle • 
lacak olan Sergi Evinde 52 numaralı pavyona il" 
gal etmiştir. 

Çok yüksek varlıkla çeşitlerini teflılr edee:ektifJ 
fngiltere, İsviçre, Fransa'da rafbet ~-~ 

kumları reçel ve ıuruplan bilhaua bon ban ~!" 
badem şeker ve ezmeleri meyve tekrlemeleri ball'.l 
1ara mümasil diğer çeşitlrl pyam tavsiyedir. 
Mamulatın saf mürekkebatın temiz olmasına 

naen müruru zamanla bozulrmyacak bu ÇetitJ.rnıı19 
muhterem halkmumı ihtiyaçlanm temin etmel 
rini tavsiye eder. 

Müsait fiatlarla topt.an aipariıler de kalnıl edel• 
8-4792 

......................................... -
' lmtiyu Ahibt •• Bqmu 

barriri F ALIH RIFKL 
Umumi netriyab idare eden 

Yazı itleri m6dürü NASUHi 
ESAT 

Çaaiırı cadd~sl clvarıada 

llaiimiyHJ Milliye Matbaa 
trntla &asrlmrftrt. 

---1 -· SiNEMALAR 
f YENi 1 - . Bugün, Bu gece Bu gece 

SANA TAPIYORUM ROMA ÇILGINLIKLAl(.l 
Villy Forst - Magda Schneid~ Bütün ihtişamiyle eski ROMA.-

Aynca: Bakırköy Bez Fabrikası- Aynca: Bakırköy Bez Fabrikası-
nın küıat resmi. nm küşat resmi. 

Fox Dünya havadisleri: Yugoslavya Kıratma Marsilyada yapılan mlkalt. 

Halil Naei ~tçıbk ve )laıbaacılık Her nevi ptan ve resimlerin kopya1an süratle çıka nhr. Telefon: 1230 


