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YiYECEK İÇECEK. 
otu lstanhul'un büyük otellerinde 
dı" ~~n bir dostum geçenlerde de-

' ICI: 

ay :-: Kahvaltıda süt içerim. iki 
" •çınde belki kırk defa bayat 

eya. ekıi süt reddettim. 
ka Kokınuı halık, bozulmuf et, 

h rkıtık Yağ, hatta hileli su, adeta, 
· er · h RÜ esın asından geçen, veya her 

1 
.. nle'!li bir hikayesini işittiği 

tiun 8elık vakalar haline gelmiş
t ;· azı köylerimizde bile su ka
~ 7ıvan sütten bereket bekleme
tu e c ı;zım geldiği söylenir, du-

r. sparta'da vaktile bir hoca
nın hil . g.. eaız gülyağı çıkarmanın 
d u~a.h olduğunu nasıl yaymış ol
bı ~iUnu son seyahatimde dinle-

ış ve kitabıma yazmıştım. 
ta Boğaziçinde yediğiniz balığın 
t ze olduğundan, eğer kendiniz 
~.trnuşsanız, yahut ağda canlı 

iorrnu"s . . l b"l" • • 1 T enız emın o a ı ıraınız. 

•tanhul'd b"Jd· .... · b·ı l" · · 'd a ı ı~ımız ı e ı ıstı-
li veden ada ··ıd··... .. . .. 't" . · m o u~unu ışı ınz. 

Bir gün Ankara' da bir halık-
Çrnın m .. t . . b ld ... 

uş erısıne ayat o ugu-
ııu bildi~i bir balığı niçin sattığı
nı kendisine soran bir ahbabımız 
t~ cevabı aldı: - Beyim yalnız 

12 ıni kazanacağız? biraz da ec
..Zacıların yu··z·· ··ı .. ' u gu sun. 

Fakat T ·· · ..... · 
d 

una otesıne geçtıgınız-
e fa" • «fıf ve hile, tıpkı bıçakla in-

:'~ vurmuı gibi, bir cinayet ola-
al telakki edilir. Bütün Paris'te 

au u .. k t •ut, arışık yağ bulunmaz. 
tten b 1 kta . . "d d 

d ' a ı n, ıstırı ye en a-
aın z h' l d .. e ır enmez. Bu yalnız me-
enı ve . t. ... b" b" ) . ıç ımaı ır ter ıye mese-

a.esınden ibaret değildir. Hiç bir 
Vrupalının kendini zehirliyen, 

\teya "d • • rnı esıni hozan adama karşı 
•nıafı .. h h • Yokt ' ınusama ası, mer ametı 

ur.Ceza ve kontrol zulüm de
rece . d 

sın e ağırdır. 
.. .. Bizde de zulüm derecesinde 
""Kır b' y' ır ceza ve kontrol kurarak, 
t ıyt ecek içecek hilelerine kati su-
e te t k t' se çe mek zamanı gelmiş-
;~· Sulu bir süt, güğümden ine-
~•n ıne . k rek . ınesıne adar takip edile-
1 d ' hıle zinciri cezaya çarpılma-
ı ır. 

halı! uz!u •~yun kenarında bayat 
ol hır cınayet cürmümeşhudu 
k trıalıdır. Henüz bu husustaki 

ontrol ve ta 'ki k" d . lerd zyı er, es ı evır-

bir ;n kalına ve gevşekçedirler. 
nu k~n~lığı kaldıracağı zaman o
cUınho~nden kazımasını bilen 
tek . urıyet azim ve karan, yiye-
ltıes ıiecek meselesini, milli bir 

l'e .~ kolarak, ele almalıdır. 
Ur ' 'd ilen d .... 1Ye e yemekten zehirle-

bulz • egı}, midesi bozulan adam 
lıdır ~YB .~rıtan bir hikaye olma
llin ı,· u~un bu vakalar Türkiye'· 
1. ~rh cıhetten itibarını bozmak
~ alli bir ehemmiyette ol
leııeı: l da çıkrnıılardır. Geçen 
~il to ~nbul'a gelen bir ja
lceıı~ tpıtoıunun efradı dı--n 

'il 1Ula . •ı d l ' T- ' ili~ rı 1 e o u matralannı 
düny çıkarılmıılardır. latan bul 

L_ ~anın en .. l , 
•eaırı ! ıuze tatlı sularmm 

'\'iYecek · 
- li . ı~ecek maddelerinde: 

akikı mi' 
- l<arı§ık m;? 
;:: 1'aklit mi' 
~·h· . 

1aıelidi:. •ualler sorulmaz hale gel-

Milletin 
~lerin k sıhhati, bütün tica
~t.. , azanç k 'd 1 . . un ırı .. aı e erının ve 
'-etlerin u:~ahaların, me;ha

unde bir feydir. 
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Konsey ayın 
otuzunda Hariciye 

Vekaletinde 

toıllanacal{ • 
Ankara'da toplanacak olan 

Balkan itilafı konseyine iştirak 
etmek üzere Romanya Hariciye 
Nazırı M. Titüleıko ve maiyeti 
pazar günü saat 9,30 da, Yunan 
Hariciye N azırt M. M aksimoı ııe 
lktısat Nazırı Pesmasoğlu ve Yu
goslavya Hariciye Nazırı muavi
ni M. Poriç ve maiyetleri de pa
zartesi günü saat 10,45 le hususi 
trenle Ankara'ya muvaıalat ede· 
ceklerdir. 

Balkan itilalı konıeyi 30 bi
rinci teşrin salı günü ıaat 1 O da 
Hariciye Vekaleti encümen salo· 
nunda toplanacaktır. 

Yugoslavya Niyabet 
l\f eclisi hir hevanna • 

• me nesrettı 
Belgrad, 26 (A.A.) - Niyabet 

meclisi Yugoslavya milletine aşa· 
ihdaki beyannameyi neşretmekte
dir: 

"Teşkilatı esasiye kanununun 
42 inci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince müteveffa Kıral birin
ci Aleksandr oğlu Kıral ikinci 
Pier' e bizleri naip tayin etti. 

Teşkilatı esasiye kanununun 
42 inci maddesinin 4 üncü fıkrası 
mucibince parlamento önünde 
Kırat ikinci Piere sadık kalacağı
mıza ve her şeyden evel milletin 
birliğine, devletin istiklaline, ve 
topraklarımızın tamamiyetine hiz
met edeceğimize dair yemin ede
rek bu ağır vazifeyi demhte ettik. 

Yugoslavya'nın terakkisi yo
lundaki vazifem izin iafsında bü
tün milletin bizimle beraber ola
cağına tam bir kanaatimiz vardır. 
Çünkü milletin kıralına ve onun 
fevkalade fedakarlıklarla vücude 
getirdiği esere ne kadar sadık ol
duğunu bu, müşkül anlarda gör
mek fırsatını bulduk. 

Mukaddes vazifemiz büyük 
şefimizin eserini muhaaf za et
mektir. Ve hayattan ayrıldığı 
elim bir anda bize bıraktığı bu 
mirası tutmamız lazımdır. Ta ki, 
Kıral ikinci Pier Hazretleri dev
letin idaresini eline aldığı vakit 
bunu açık alınla kendisine tevdi 
edebilelim. 

Müteveffa Kıral bütün haya-
tını ve bütün kuvvetini milletine 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Atina ve Tiran Elçilerimiz' 

Atina elçimı'z Ruşen Eşref Bey. 

Atina ıefirliğine tayin edilmit olan 
Ruıen Eıref Bey Ankara'ya gelmiıtir. 
Yakında Atinaya gidecektir. 

Y akup Kadri Beyin Tiran Elçiliğine 
tayib edilmiı olduğunu dün gece geç va
kit haber alıp yazmıştık. 

Tiran Elçımiz Yakup Kadri Bey 

Ruıen Eşref Bey Hakimiyeti Milliye 
nin en eski yardımcılanndan olduğu gi· 
bi Y akup Kadri Bey de uzun müddet 
baımuharrirliğimizi yapmııtır. Gerek 
fikir, sanat ve politika hayatındaki müm 

(sonu 2. inci sayıfsda) 

Ordu hizmet atı şampiyonaları 

ı 

Süvari zabitlerimizin mania atlayışlarından birkaç intiba. 

Her sene son baharında tehrimizde 1 etmİftİr. Zabitlerimizin muhtelif ma -
yapılmakta olan ordu hizmet atı fampi· nej harekatını yaparken atlarını sevk 
yonalan bu sene de Yapılmıt ve iıtirak (sonu 2. iaci sayıfada) 
edenlerin umunıJ 
kudret ve kabili- ~--- "' - .. ... -.: 

yellerinde evelki 
senelerle niapet 
edilmiyecek de • 

recede büyük te- -,.,,-... ,~-:'"l!~-.,...Et';. .. .,. 
rakki f arklan gö
rülmüt tür. 

Perfelllbe bat· 
byan manej mü• 
sabakalan Ath • 
spor kulübünün 
bu it için hazır -
lanmıt olan o mü 
kemmel sahasın
da ve müsteanı 
bir kalabalık hu~ 

zurunda cereyan 

Dünkü at yarışları 
Dün ıonbahar at yantlarırun dördün

cüsü yapıldL Y ant yeri oldukça kalaba
lıktı. Meclis Reisi ve Bqvekil Pafa}arla 
lkbaat. Sıhhiye ve Ziraat Vekilleri Bey• 
elendiler de yanı yerinde idiler. 

(Sonu 2. inci aayıfada) 

Seyircilerden bir grup 

Dünkü futbol maçı 
Gençlerbirliği 4 - Ateı Güneı 1 
Ankara Gücü 4 - Demir Spor 1 

Perıembe günil ıehrimize ıelmit 
olan lıtanbul Atet • Günet futbol taln
mı ilk maçmı cuma günü Ankara Gücii 

(Sonu S. inci .ayı/ada) 

• • 

Dünkü ıt yarı§laıından bir intiba 
DDnkO ıutbol oyunlarındsn bir sabM 

Cümhuriyet 
Bayramı 
nasıl kutlul.anacak ? 

Madde ı - Cümhuriyctin 11 inci yıl 
dönümil 29 Birinci Teşrin 934 Pazartesi 
günü ve gecesi Ankarada büyük teza• 
hUrlerle tesit edilecektir. Bu münase
betle resmi daireler, resmi ve hususi 
milesseseler, dükkanlar, mağazalar, kı· 
raathaneler, sinema ve tiyatrolar, bütün 
eğlence yerled, apartman ve evler, mi
nareler, nakil vasıtaları bayraklarla, def 
ne dallariye, kırmızı ve beyaz kordela 
ve dövizlerle süslenecek ve -elektrikle 
tenvir edilecektir. Bu tezyinata 28. 10. 
934 Pazar gtinii saat 12 den itibaren bat• 
lanacak ve tenvirat ciheti 29. 10. 934 sa• 
at 17 den itibaren yapılacaktır. Bu iş/er 

alakadarlara bu programın gönderilmesi 
suretiyle nihayet 26. 10. 93b akşamma 
kadar tebliğ edilmiş olacaktır. 

Madde 2 - 29.10.934 pazartesi gil· 
nü ve akşamı cümhuriyetin yıldönUmll 

(Sonu 6. ıncı sayılatla) 



::>A YIFA i HAKİMİYETi MILLIYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLERi 
Viyana' da gizli bir 

matbaa 
Viyana, 26 (A.A.) - Zabıta sosyal 

demokratların gayri kanuni Arbeiter 
Zeitung isminde naşiri efkarlarmın tabe· 
dilmekte olduğu gizli bir matbaa mey
'dana çıkarmış, birçok markizist pro
paganda risaleleri müsadere etmiş ve 

yirmi sosyal demokratı tevkif etmistir. 
Mevkuflar, fırkalarının bu gaze;eyi 
:Viyanada tabettirmeye karar vermiş 

bulunduğunu, çünkü §imdiye kadar Çe
koslovakya'da basxlmakta olan bu ga
J!etenin kaçak suretile Avusturyaya it· 
halinin pek pahalıya mal olmakta bu· 
Junduğunu söylemişlerdir. 

Viyana'da siyasi bir konuşma 
Viyana, 26 (A.A.) - İtalyaya yap· 

mış olduğu ziyaretten Peşteye dönmek· 
te olan Macar Hariciye Nazrrı M. Kan· 
ya burada durarak Başvekil M. Şusnig 
ile, Hariciye Nazırı M. Waldenekle 

görüşmü§tür. Bu mülakat esnasında 
iki memleketi alakadar eden meseleler 
dostça görüşülmüş ve umumi siyasi va· 
siyet hakkında noktai nazar teatisinde 
bulunulmuştur. 

Şarki Çin <lemiryolları ve 
Japonya 

Varşova, 2 6A.A.) - Kurjer Vars
.uvski gazetesi, Japonyanın Varşova 

eefiri M. İton'un beyanatını neşretmek 

tedir. Mumaileyh, ıarki Çin demiryo· 
lunun satm alınması için yapılmış o
lan müzakerelerin prensip itibarile hi-

tama ermiş olduğunu yalnız bazı tali 
meselelerin ve bilhassa 6000 sovyet 
müstahdeminin ikibetleri ne olduğu 

tneselesinin kalmış olduğunu söylemiş
tir. Satın alma muamelesi için 170 
milyon yen tesbit edilmiştir. Sefir 
itilafın filen taha~~ıık etmi~f1ddedite
ceğini ilave etmiştir. 

Amerika ve Mançuri petrol 
inhisan 

J'aşington, 26 A.A.) - Amerika hU
kilmeti, Mansuri hükfuneti tarafından 
bir petrol inhisarı ihdasına müteallik 
olarak japon hükQmeti nezdinde te§eb
büslerde bulunmuştur. 

Amerika hUkQmeti, bu inhisarın A
tnerikan petrol kumpanyalarının me· 
nafiine muagyir, dokuz devlet muahe
ttenamesinin derpiş etmekte olduğu 

- açık kapı - siyasetine muhalif ola
tağı mUtaleasındadrr. 

Zannolunduğuna göre ingiliz ve Fe
Jemen1C hükfunetleri de bu kabil teşeb
büslerde bulunmuşlardır. -·--
Atina ve Tiran elçilerimiz 

(Başı t. inci sayıfada) 
laz tahsiyetleri gerek Gazi davası uğrun
Claki mücadeleleri hiç kimseye meçhul 
o)mıyan ve ilcisi de türk gençli!inin 
eser ve karakterleriyle öğünmekte haklı 
olduğu iki arkadaşnnızm Balkanların 

mühim merkezlerinde vazife almış olma
lanndan dolayı hususi bir memnuniyet 
'duymaktayız. 

Gerek hükumetin kendilerine verdi
ği vazifeyi yapmak, gerek türk milletini, 
Gazi davasını ve fikir ve sanat gençliği
ni temsil etmek hususunda arkadaşları
mız hiç bir temenniye muhtaç değildir· 
ler. 

FRANSA'DA. lNGlL TERE'DE. 

Fransa lcanunu nasıl Londra • Melburn 
onarılacak 

6 ikinci teşrinde yapılacak 
toplantıya ehemmiyet veriliyor. 

Paris, 26 (A.A.) - Havas ajansı bil 
diriyor: 6 teşrinisani de toplanacak olan 
Fransa parlamentosundan pek mühim iş
ler beklemektedir. Bu ay başında ya· 
pılan nahiye intihabatı Dumerg kabine
sine itimadını göstermiş ve aynı zaman
da mevcut müessesat kadrosu içinde 
kalmak üzere devlet mekanizmasında 
yapılacak onarmalar hakkında M. Du. 
merg'in radyoya söylediği sözleri be • 
ğenmiştir. 

Hükumet reisinin düşündüğü ıslahat 
birkaç adımda yapılacaktır. Bu ıslahat 
arasında adliyenin ve polis teşkilatının 
tensiki, iktısadi, sınai ve ticari menfaat 
leri olanlara meclislerde bir temsil hak· 
kı verilmesi, devlet dairelerinin yeni 
baştan düzeltilmesi, parlamento çalışma 
sının yoluna konması ve icrai kuvvetin 
tatbik tarzı gibi çok mühim maddeler 
vardır. 

Bu ıslahata bir düzen ile ve metot 
içinde başlryabilmek ıçın Mösyö 
Dumerg'e her şeyden evet icrai 
kuvvete müstakir bir tarzda vazife 
yapabilecek ve yeni kuvvet bağışlıyacak 
vasıt~lan iade etmekle başlıyacaktır. 

Bunun iadesi d emek diğer bütün onar
ma işlerinin kolaylaşması demektir. M. 
Dumerg bu husustaki düşüncesini bir 
çok defalar bildirmiştir: 

Evela, bu teşkilatr esasiye kanununda 
ismi bile geçmiyen kabine reisine res. 
men bir mevki vermek ve bir kaç kelime 
ile vazifelerini göstermek, kabine reisi -
ne mebuslar meclisi ile mühim bir ihti. 
laf zuhurunda şimdiki formalitelere 
müracaata lüzum kalmadan parlamento· 
yu fesh hakkım vermek, bütçeye masraf 
ilavesini icap eden tekliflerin yalnız hü
kumet tarafından yapılabilmesini ve lü
zum görüldüğü halde bir kararname ile 
bütçenin ertesi sene üzerine tecavüz ede 
bilecek bir surette temdit edilebilmesi 
hakkını kabine reisine tanımak, ve niha· 
yet memurlar için devletle kendi arala 
rında münakit manevi mukaveleye bir 
garanti teşkil edebilecek tarzda bir me· 
murin kanunu hazırlamak. 

Fakat bu neticeler ancak teşkilatı esa 
siye kanununu tadil ile yegane salahi. 
yettar olan milli asamblenin karariyle 
kabili husuldür. M. Dumerg, programı· 
nın tam bir tarzda icrasını teahhüre 
meydan vermemek için ayan ve mebu -
san meclislerinin bir araya gelmesile vil· 

yarışı 

Yarışa iştirak edenlerden geri 
kalanlar kimlerdir? 

Londra, 26 A.(A.) - Londra -
Melburn yarışma iştirak edenlerden 
geri kalan dokuz takımın vaziyeti şu
dur: 

1 - Nacgregor ve Walker (Yeni 
Zelanda) dün saat 21,50 de Melburn'a 
vasıl olmuşlardır. 

2 - Hewett ve Kay (Yeni Zelan· 
da) bu sabah saat 2,45 te Rampang'dan 
hareket etmişfordir. 

3 - Stodart (İngiltere) bu sabah 
saat 1,6 da Singapurdan hareket etmiş· 
tir. 

4 - Hansen (Danimarka) dün sa
at 3,52 de Alorstar'a vasıl olmuştur. 

Mumaileyh gayri muayyen bir müddet 
için orada kalacaktır. 

5 - Melrose (Avusturalya) saat 
19,15 te Rangoon'dan hareket etmiştir. 

6 - Wright ve Polando (Amerika) 
bu sabah saat S,9 da Jask'a vasıl olmuş
lardır. 

7 - Shaw (İngiltere) dün saat 
17,47 denberi Buşir'de bulunmaktadır. 
Tayyaresinin alt kısmı hasara uğra· 

mıştxr. 

8 - Daves ve Hill (İngiltere) Kıb
rıs'ta kain Nikosya'dadxrlar. Tayyare· 
lerinin bir kanadı kırılmıştır. 

9 - Brook (İngiltere) sah günün
denberi Atina'dadır. Tayyaresinin bir 
uskuru kırılmıştır. 

nfNDfSTAN'DA. 

Milli l{ongre 
Gandi'nin yaptığı teklifleri 

kabul etti. 

Bombay, 26 (A.A.) - Milli kongre
nin programı sosyalist bir istikamet al
mıştır. Filhakika kongre Gandi'nin 
yaptığı bir teklifi kabul ederek bütün 
kongre azasının her ay sekiz saat bilfi· 

il el işi yapmasını kararlaştırrmştx.r. 
Kongre, kabul ettiği diğer bir k-:ı

rarda azanın işçilerle temas etmek Uze
re kaba hint mamulatından kumaşlar 

giymesine karar vermiştir. 
Gandi, kongrede bulunmuşsa da ka

rarlar üzerinde mUessir olmamak için 
müzakereye iştirak etmemiştir. 

de şiddetli bir mUcadeleye t~bi 
cude gelmesini bu milli asambleyi bir tutulacağını tahmin etmek kabildir. Bun 
an evet toplamak azmindedir. ların en başlıcası ayanın muvafakatx ol • 

YUGOSLA VYA'DA. 

Belgrat Hükumeti par
lamentoda beyanname -

sini okudu 
Belgrad, 26 (A. A.) - Baş

vekil M. Uzunoviç parlamentoda hü· 
kfunetin beyannamesini okumuştur. 

Beyannamede müteveffa Kıral 

Aleksandrın büyük eseri ehemmiyetle 
kaydedildikten ve suikasti ilham ve 

tertip edenlerin Yugoslav Devletini 
sarsmadıkları tebarüz ettirildikten son
ra kıralın feci ölümü münasebetiyle 
yugosJav milletine karşı muhabbet gös
termiş olan tacnebi devlet reislerine ha
raretle teşekkür ediliyor ve deniliyor 
ki : 

Hükumet, mütC'Veffa kıralın e5erine 
devam etmeğe ve memleketin müdafaa 
kuvvetini takviye ederek onu daima bü
yük vazifelerini başaracak bir vaziyet· 
te tutmayı en mukaddes vazife telakki 
eder. Siyasi ve askeri lrudretini müdrik 
olan ve kıymet]i dost1uklarınd"n ve İt· 

tifaklarmdan da kuvvet alan yugoslav 
miJleti soğuk kanhlığrm muhafaza ede
bilir. Fakat bu soğuk kanlrhk hareket-

sizlik manasında alınmamalıdır. Bilakis 
hükumet, MarsHya suikastini tamamiy· 
le aydınlatmaya ve 7.arurl olan cezaJa-

rm tertibi için masuliyetlerin tespitine 
azimle çalı~caktır. Yugoslavya aley· 
hindeki caniyane faaliyetlere ve canile-

re yapılacak mücrim müsamahaya ar
tık bir nihayet verilmelidir. Bu hattı 
hareketinde bükfunet yalnız dostlarının 

ve müttefiklerinin değil, aynı zamanda 
bütün medeni dünyanın da müzahereti· 
ne güvenebileceğini bilmektedir. 

Hükfunetin beyannamesi parlamen· 
tonun bütün sıraı ~~ ında alkışlarla kar· 
şılanmıştır. 

Sarışın Kadın 
Marsilya suikastine iştirali 
eden ka'dm nerede imis? 

Bastiya, 26 (A.A.) - Marsil~a sui 
l<astine iştira kettiği rivayet edilen sa· 

rışın slav kadınının Bastiya'da bulun
duğu bildirilmişti. Filhakika bu kadın, 
pazar günü Livorna'dan gelmiş ve gel· 
diği gemi ile iki saat sonra Sardunya•. 
ya gitmiştir. 

Yugoslavya Niyabet 
Meclisi bir beyanname 

neşretti 
Bu vesile parlamento içtimaırun ilk madan mebusanın feshi ve memurin ka-

günlerinde teşkilatı esasiye kanununun (Ba~r 1 inci sayıfada)' 
nununun teşkilatı esasiye kanununa it· 

icap ettirdiği formalitelere başlanılma· haline hatta bu esaslı ıslahatı tahfif ede. hasretmiştir. Aynr zamanda milletinin 
sına intizar olunabilir. Buna nazaran ka· menfaatlerine ne şekilde hizmet edece-

cek tarzda bazı tadilata muvafakat etse 
bine reisi ayan ve mebusan meclislerine ğimizi de bize göstermiştir. Kıral bi· 

bile M. Dumerg'in ayanca muvafakat 
bir karar projesi tevdi ederek her mecli· rinci Aleksandr'rn feci vefatı mfUeti· 

reyi verilmesini temin için bütün kuvve-
sin ayn ayrı ruznamesini tasrih ile mil· mizin birlikte ne kadar sağlam ve sar-

tini ve nüfuzunu sarfa mecbur olacağı 
li asamblenin içtimaı lüzumuna karar h sılmaz olduğunu bUtUn dünyaya karcır mu akkak gibidir. M. Dumerg milli :r 
vermesini talep etmek mecburiyetinde· ispat etmiştir. asamblenin ruznamesini bir itimat mese 
dir. Bu projenin esbabı mucibe layiha - lesi yapacak ve milli asamblenin 1935 Kıralın büyük eserini muhafaza et· 
sında muhtıra kabilinden olarak tatbik bütçesi müzakeratmdan evel toplanma· mek ve onun bizlere gösterdiği itima-
mevkiinde bulunan teşkilat kanunlarının sını da bu itimat meselesine sokacaktır. da layrk olmak gibi çok mesuliyetli 
bazı maddelerinde yapılması düşünülen bir vazifemiz vardır. 
tebeddüller irae olunmuştur. Fakat bu M Bu ağır vazifenin ifasında bütün 
muhtıraların asıl kanun layihasının an· • Eryo Nantla Yugoslavya milletinden yardım göre-

cak milli asambleye tevdii kabildir. Bu Radikal sosyalist kongresin(le ceğimize kaniiz. Çünkü, ötedenberi 
milli asamble kanunen reisi olan ayan memleketimizin asil vasıfları olan yUk· 
reisinin yani M. Jeanneney'in hükumet- neler görüşüldü? sek ruhluluk ve vatanperverliği ta· 

bilirsin kj gazete dili, kültür dilidir ve le bilitilaf tesbit edeceği tarihte toptanı- Nant, 26 (A.A.) - Radikal ve radi- mamile müdrikiz. Büyük şefimizin ö-

bir budunun arasına her eyi veya kötü- lır. kal sosyalist kongresine iltihak etmek lilmü etrafında acıda birleşen ve mem-
yü 

0 
yayabilir. O kadar gücü yeten bir Umumiyetle zannolunduğuna göre, üzere M. Eryo Paris'ten buraya gelmiş lekette sadakat hususunda müttehit 

milli asamblenin 15 veya 20 teşrinisani~ :varlıktır. ve kongre azası tarafından alkışlarla bulunan yugoslavlar bütün dünya önün 
den evel içtimaı kabil olamıyacaktır. Fil 

Böyle olduğu içindir ki her şeyden • • karşılanmrc:tır. de bir defa daha ispat edeceklerdir ki, 
hakika buna dair karar pro1esı parla - 't 

8nce senin dediğin gibi yüzlü görün· K · • d 1 1 kaderin hiç bir darbesi onları sarsa-mentonun ilk içtima günü tevdi edilse ongre reısı M. otan ev et ıs ahat 
mek için çalışır görünmek türk soyunun bite encümenlerde yapılacak tetkikat ve kanunu meselesinin cümhuriyet ve milli maz ve memleketi kuvvetle ve şerefte 
Janına uğramıyan türk erkişiliğine uy- daima daha eyi bir istikbale doğru gö· 
mıyan bir lunanç iştir. Çalışır gözük- millt asamblenin toplanmasxnı temin ede siyasetin istikbali için çok mühim oldu- türecek kabiliyettedirler. İşte bu, bi· 

cek istihzarat epey bir müddete mütevak ğunu ehemmiyetle kaydetmektedir. · ı · 
mek istemiyoruz. Çalışmak istiyoruz. kiftir. Milli asamble mesaisinin bir haf ta zım en güze ve en büyülC vazifemiz· 

k d 
Kongre reisi M. Şotan devlet ıslahat dir. 

Biraz eksik ve yanlışlığı da olsa çalış· a a ·· w • tah · 1 b T 

mak'a bunların du'"zcleceğı"ne ı"ckı·ıı·mı·z B:. sureb~egı mın o una ı ır. list fırkasının mezkQr ıslahat hakkında- Dah"ılde ~=uvvetle b·ırle•ı"'; haril'te :ı: oyle ır teşebbüse kar~t encümen· H. v "• :s 
yoktur. Böyle olunca, ben de bu işe baş. terin ve mebusan ve ayan meclislerinin ki raporu okunmuştur. Bu raporda, ısla· mergup ve askerlikçe eyi hazırlanmış 

)' { 
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Ordu hizmet 
atı şampiyonaları 

(Bafı 1 inci sayıfada) 
ve idarede gösterdikleri meharet ve İO' 
celik hakikaten görülmeğe değndi . .,..
kü man!a mÜ!mbak:tlın·ı gene athsporıl8 

mania parkında ve daha kalabalık bir .., 
yitti kütlesi huzunJnda yapıldı. Zabit• 
lerimizin manilerin üzerine giderked 
cüretli ve tereddütsüz sürüşleri en ı;iyr 
de göze çarpıyordu. Atlayrşlarda dt 
umumiyet itibariyle fark •e ter3kıd 
ıqikardı. Şehrimizde at sporundan çok 
zevk alan büyük bir sportmen kütlesioİll 
mevcut olduğunu şampiyonalara rağbet 
gösteren kalabalığro derecesi meyda.,. 
koymuştur. Müteakip .enelerde yapıla' 
cak şampiyonaların daha mükemmel olı 
cağına şüphe yoktur. Bu şampiyonalarsıl 
neticeleri aşağıya yazdmış.ttr. 

Manej müsabakasında: 
Birinci, SÜTari Binicilik mektebinde' · 

Yüzbaşı Tavap Bey, 
İkinci, Muhafız Süvari grupu..0-

Mülazim Emin Bey, 
Mania müsabakasında: 

Birinci, Muhafız Süvari grupundd 
Mülazim Fahri Bey, 

İkinci, Süvari Binicilik mektebindd 
Yü7.bafı Tavap Bey. 

Şampiyonanın umumi neticesinde: 
Birinci, Süvari binicilik mektebinded 

Yüzbaşı Tavap Bey, 

lkinci, Süvari binicilik mektebindeA 
Binbaşı Avni ve birinci mülazım Ce'Vat 
Beyler arasında berabere kalmıştır. 

Dördüncülük Süvari binicilik mektfıl 
binden birinci mülizim Saim Bey, 

Beşincilik sÜ•uİ binicilik mektebİd" 
den birinci miili.zim Eyüp Bey. __ ,., ......... _ 
Dünl<ü at yarışları 

Başı 1. inci sayı/ada) 

Birinci kotu: dört ve daha yukan 
yaştaki yerli ve yanın kan arap ve halit 
kan arap at ve kısraklara mahıuatu. l\ıld 
ı;afeıi 2200 metre idi. Koşuya be§ at ~ 
tirak etti. Birinciliği Mösyö F eke'nİtl 
Güçlü'sü, ikinciliği Talat Beyin Kartal'• 
kazandı. 

İkinci koşu: üç ve daha yukarı yat' 
taki yarım kan İngiliz at ve kısraklar' 
mahsustu. Mesafesi 2400 metre idi. 

Koşu üç ya§mda iki tayla yaşlı iit 
at arasında oldu. Ahmet ve Fikret Be1.J 
lerin Yıldm:m'ı büyük bir farkla birin4 
Rüstem Efendinin Nona'sr ikinci geld~ 
Oç yaşlılardan Ceylan üçüncü oldu. 

Üçüncii koşu: lki yaımdalri yerli h .. 
lis kan ingiliz taylara mahıuıtu. Meaat 
fesi 1200 metre idi, 

Ahmet ve Fikret Beylerin T oınruı 
Erol ve Doğan ismindeki üç tayına ytJ' 
gane rakip olarak Şevket Beyin J strancf 
si vardı. Hareket yerinde Tomru hu~ 
ıuzluğu yüzünden iyi start aJamad• 
lıtranee'nio binicisi açıkgöz davranaraW 
epeyi önden kaçtı fakat Ahmet ve f ilı l 
ret Beylerin Erol'u lstrance'ye yetittl 
geçli ve koşuyu kazandL fstrance ikinıd 
Tomru üçüncü oldu. 

Dördüncü kofa: dört ve daha yukarl 
yaftaki halis kan arap at "8 kısrakla~ 
mahsustu. Mesafesi 3500 metre idi. 1(0' 

şuya altı at iştirak etti. Bahsi müşterek' 
te umumiyetle Salih Pa,a'nın Serdar'•"' 
ganyan oynanıyordu. 

Koşu başladı. OnJü ve Handan öndf 
diğerleri arkada gidiyorlardı. Kaundı'1 
bütün koşulan önde giderek kaza.,ad 
Serdar mutadı hilafına ortalarda idL 
ikinci turda yavaş yavat öndekilere •0

' 

kuldu ve geçti. Düz yola dönüldüğü ~· 
man Serdar gene önde idi. Fakat tribÜl'I'" 
lere yanaşırken çok ağırladr. Arkası11' 
dan çok kuvvetli bil' hücum yapan Rıci' 
van Beyin Hakan'ı Serdar'ı geçerek kO' 
şuyu ka:ıandr. 

Be~inci koşu: dört ve dahayu~r' 
yaştaki halis kan lngiliz at ve k11rakl•"' 
mahsus handikaptı. Mesafesi 2200 ınet• 
re idi. Ko'1J ~ole toplu n heyecanlı o9' 
du. Ahmet ve Fikret Beylerin Gran~ 
zası birinci Akif Beyin Kazbadal1• 
ikinci geldi. 

Çifte bahiste Hakan - Grandezza o~ 
myanlar bir buçuk liraya mukabil 7

1 kuruş aldılar. /tt.. ' 

hyacağnn. Kırk beş yıJdanberi öz dilin nasıl bir tavır ittihaz edeceklerine 1imdi· hat lehinde bulunulmakta ve fırkalar olan bizler istikbale alnımız yUksek o· 
ütenmez, usanmaz işçiliğini yaparak en den hilkmetmek kabil değildir. araamdaki mütarekenin devamı terviç larak bakabiliriz. Çin'de enflasyon mu? , 
azılı oımanhçlann ıaldırıtlanna kafa Bunun için evelemirde karar metinle- edilmekte iae de parlamentoyu fesh hak Bu suretledir ki, birinci Aleksan· Şankhay, 26 (A.A.) - Maliye rı'ıı 
tutteğumu andıkça Büyük Önder'in ül- rinin malOm olması, saniyen 25 ita 28 kının tek bir kişiye verilmesine itiraz dr'ın kudretli eseri milletin umumi zm, Çin hükfıhetinin bir enflasY.

0

, 

kesinde şimdi artık kart günlerimde teşrinievel arasında Nantes'de toplana· olunmaktadır. nefine olarak daha ziyade tarain ve in· politikası takip etmekte olduğu şeklı~ 
kavuştuğum amacımın önünde bu kadar tak olan radikal sosyalist kongresinin Bu baptaki takrir M. Eryo•nun ta• lri§af etmİ§ olacaktır. deki şayiayı kati surette tekzip etJllC il' 
olsun övünerek haylurmıyayım mı? vaziyet alması icap eder. Buna rağmen lehi üzerine tehir edilmiştir. M. Eryo Bu düşüncelerle Kırat ikinci Pie- tedir. Mumaileyh Çin'in hiç bir lf 

Edirne Mebusu M. Dumerg tarafından bazı teıeb- daha evel dahili siyaset encümeninde iza r'in etrafında toplanalım ve istikbale man altın esasını kabul etmeği dcrJ' 

--'"-------------------------....!.M.~~s~E~R~E:::.:.F ______ ~b~üs~l~er~i~n~~b~i~Jh~a~aa~--!ayıa~a!...._!m~e=c~li~ı~ia!.....:•....!._ha~t~t~a~b~u~l~u~n~m~a~k~i~s~te=m~e~k~t~e~d~ir:.__ ________ ~l:m:a~n~v~e-i~t~im~at~l~a~ba~k~a~h~m~.~,,~~~~~~~e~y~lemem~~~iş olduiunu ilave etmişti~ 
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Polonyanın politikası 
Polonya Zal k"' . . 

litika es ı nın elınden dıt po-
sının di . 1 • . 

Mirala B 2! 1n erını aldığı ve bunları 
heri .. Y • eck ın eline verdiği günden-

' uzerınd d 1 Yona e uru ması lazım bir aks -
herk gleçrniştir. Bunu, "dıt politikada 

ese bo . 
lere ka ş geçınmek fakat bazı tesir-
diye d rşı hareket azatlığını kollamak,, 

li c hulasa edebiliriz. 
arpsonr 

aız p 1 •• ._ asının haılangıcında, fran-
o •h•asının d"" d ·· ·· Pot umen &uyun a yuruyen 

11.,,.donya, Sovyet Rusya ile Almanya ara
,, a co ~ f 

hr n '"k gra ya bakımından bile anlaşı· 
azı bir v • • • • y 1 b nu'l azıycte gırmıştı. a nız u-

Çiirıl•~ 
1
5 r:ı'.rırda pek ehemmiyeti yoktu, 

\\ ) ·P J ~ i J d b"" ""k lı-n • • • • ı<omşusu a uyu savaş-
Yc.ııılın • hulu .ı ç \'C yor:!ı.:n o!ı.:ırak çıkmış 
rıııycr.3, ı~,... . . 

nı·a 'u. Q,, ımlyon!a 65 mılyon 
, 'rn~ .. -.:o ·-,·0 • ..... m:lyt'r.lul: Polonya, Fransalı 
•üı1 Y c.ı rct • 1 1 nih:t ' nuıy e, d :i; man ordu arını 
Yl"t VP.rş .. .. .ı b"I • 

\'İrd"k · ~-.':ı onunncn ı e gerı çe-
ta• 

1 l":ı sonra, hic olmazsa bir müddet, 
liilSız Ya§ıy b·ı· d" F a ı ır ı. 

ile A~kat Yıllar geçtikçe, Sovyet Rusya 
8e ınanya'nın da vaziyetleri değişti. 

ş Yıllık l" 1 I v Ya P an ar a agzı alman ekonom-
••na da re ·ı "k • , 

•irı · :ı- vrı en amerı en prosperıty -
ın kred" ı 

•av 1 0 uğu, her iki memlekette de 
aşın b k ~ . etti·· . ~a tıgı yıgıntıları azçok tamır 

tı~1 gıbı politik potansyellerini de art.... ,,h, 
Poolny · b" 

}'a b. a ııe, ır yandan Sovyet Rus-
ku ır Yandan da Almanya'yı çepçevre 

ıaklıyan "k" b" "b" . . k .. - • . 1 t ırı ırıne geçme emnıyet 
-11erın1 · · d ~o n ıçın e bir parça idi. Bu parça, 

komi anya ile birlikte Sovyet Rusya Çe-
ı ovaky ·ı b" l" ka a ı e ır ıkte de Almanya'ya 

lar~~ ernniyeti temıil ediyordu. Ve bir 
ni an da, bütün harpsonrasında en ge-

ş 8 1llerike · ·ı· r>la n, ıngı ız ve fransız para 
•rnanlar · • rıeı .

1 
ına zemın olmuştu. Yanı bey-

rnı el finan t . 1 • • • "d . . du sın esır erıru ıyı en ıyıye 
Yacak b" l ır hale gelmişti. 

rnir ~te Zaleski bu sıralarda savuldu ve 
du. a 8

1
.Y. Beck bu şartlar içinde Polonya 

.,po ıtıkas b • 'ld" ının aşına getirı ı. 
Bunda ·· · Poı n otesı hatırlarda olsa gerektir. 
onya k d'b . ol .. - . ' en ı aıına, Sovyet Ruıya ıle 

'"' ışler· . 1 ne Al tnı Yo una koydu. Bu, kendisi· 
"e;d. ınanya'yı yola getirmek imkanını 
Çok ~ Almanya, Versailles derken en 
ken k olonya'yı kastetmesi lazım gelir
an1; alkıp on sene için onunla tam bir 

şrna yapmaktan çekinmedi. 
L .. Polonya ı"k· k ·ı 1 • 1 •• uo I · ı omşuıu ı e o an ış erını 

Ye en geni ··ı .. .. . d h' d Yol § o çu uzerın en le ın e 
e.,~na koyrnakla, dışpoJitika azatlığının 
" •z tadı · 

Riin b"· .~1 cyıce tatmış oldu. Ogünbu-
8iit'.. uyuk devlet olmak iddiasındadır. 
lardunbbu son günlerde giriştiği aksyon-

a "dd" le u 1 •anın fili tatbik şekillerini 
Çın k d - .. 

Cemi ' ogru gormek olur: Milletler 
koaı Ycti'nde devamlı azahk istemesi Çe 

ovakya ·ı k" eftaıı· 1 e çe ışmekten korkmaması, 
Fena 

1
bY.etler davasında büyük devletleri 
ır v • G~er d azıycte sokması, en son olmak 

Ya g~ . e Macaristan ile geniş bir anlaşma 
lıo•u•rıırnesi. Bütün bunlara, Fransa'nın ., na . • 
"aıı gıtmıyeceğini bildiği halde, per-
lik .. d~cak'tcvessül etmiştir. Yalnız dışpoli

.. a ı b'"t .. 
olarak p· u ur bu hareketlere muvazi 
ek0 ılsudskist Polonya'nın bir de 

nomya v r 
lebbü 1 e ınans sahasında esaslı te-
d ı ere gir" t'• .. b"I" a ''b •ş ıgını ı ıyoruz. Bunları 
'- eyneJm ·ı 1 r· . . 
ıturtu) 1 e ınansın tesırlerınden 
il bak rnak ve memlek~~i iktısadi ve ma· 
L 1 trndan da a ti w .. .. k d" uu asa ed . . • za ıga gotunne ., ıye 
'İldiğin .,ebıJırız. Dışp:>litikadaki deği
lı&adi esbabı mucibcsi,, ni asıl bu ik· 
dır. ve mali Politikada aramak lazım-

Son Maca. 
tıa gc)• rıstan • Polonya anlaşması-
.......__::: -·ınce. r · 

HAKtMtYETt MİLLiYE SAYIFA 3 

Anl{ara Birası 
münasehetile 

Çiftçiliğimize örnek olmak, bilgili 
çiftçi yetiştirmek, bunların yanında da 
Ankara'yı güzelleştirmek, halkın bedii, 
sıhhi, içtimai isteklerini karşılamak 

bakımlarından şimdiye kadar çok de· 
ğe rli i şle r gören Orman çiftlikleri eser 
Jeri arasına bugün bir bira fabrikası da 
katılıyor. 

Ankara'nın yanıbaşında, Orman 
Çiftliği içinde kurulan bira fabrikası· 
nın bizim için bi rçok ve büyük m;ınala· 

rı vardır. 

H er şeyden eve!, bize Ankara bira· 
sın ı veren fabrika. bir türk tesebbüsü
nün eseridir, m illi bir eserdir. 

Gazetemiz için birkaç muharrir seçmek üzere dün bir müsabaka imtihanı 
gazetemiz yazı işlerı •/onunda dün yapılmıştır. Müsabakamıza kırk gen 

yapılacagrnı yazmıştık. Bu müsabaka 
girmiştir. Müsabaka sırasında alınan 

Biracılık, ziraat sanatları arasında 
teknik itibariyle, ziraat iktrsadiyatın· 

da da işletme bakımından en çetin, en 
güç bir ziraat şubesidir. Bu böyle ol· 
duğu halde, en büyüğümüzü'l yurdun 
işlenmesinde ve yurttaşın kalkrnmasnı• iki fotoğrafiyi koyuyoruz. ç 

Sıcak iklimler nebatatı 
tecrübe evi 

Antalya, 26 - Antalya'da te
sis edilen sıcak iklimler nebatatı 
tecrübe istasyonuna memur dok
tor Tegwal ve muavini gelip işe 
başlamışlardır .kahve,çay ,kinin, a
nanas gibi sıcak iklimler mahsul. 
lerinin istihsali tetkik ve tecrübe 
edilecektir. 

clisine destek gibi şimdiye kadar plato -
nik olarak bir kısım İngiliz efkarı umu
miyesini, fili olarak da Almanya ve 1 tal
ya 'yı bulmuştu. Almanya ile ltalya'nın 
arasının açılması, bu memleketi fena bir 
vaziyete sokmuştu. Nitekim, Musolini' -
nin son nutkunda Macaristan'dlln hiç 
bahsebnemesini onun unutkanlığına ver
mek ne kadar imkansızsa, mRcar Başve
kili M. Gömböş'ün macar mi:leti namına 
bu yüzden duyulan teessürü bir nevi 
tarziye gibi ifade etmesi üzerine Duce' -
nin "haksızlıklardan bahsderken en çok 
düşündüğüm Macaristan'dı,. demesini 
d< M. Mussolini'nin jest-politikasına ne 
kadar meclup olduğunu göııterir bir de
lil olarak kaydetmek l~zımdır. 

Polonya - Macaristan anla§masının 
yahut yaklaşmasının bir de şu hususiye
ti olsa gerektir ki, Avusturya'da yalnız 
fransız ve İtalyan nüfuzu mevcut olma
sına mukabil, Macaristan'da bugün üç 
türhi nüfuzdan bahsetmek mümkündür: 
alman - İtalyan - leh. Yalnız şu fark ile 
ki Avusturya'daki iki büyük devlet nü
fuzu tam bir ;,henğe doğru gitmektedir. 
Macaristan'da ise, üç nüfuz, daha uzun 

müddet çarpışacaktır. Her iki memleke
tin Küçük ltytilaf devletleriyle de ne 
kadar yakından alakadar olduklarını 

r,özönüne getiı-İrsr k, o zaman, bütün or
taavrupa davasında kaç türlü amilin rol 

oynamakta olduğunu anlıyacağımız gibi, 
aynı ortaavrupa davası ile bugün ar
tık Polonya'nın da nasıl bambaşka bir 
şekilde alakadar olmağa başladığını se
çeriz. Kabul etmek lazımdır ki. t talya • 
Almanya ve Fransa'nın yanında, Polon. 
ya, büyükdevJet olmak iddiaHnın çırak
lık devresini ortaavrupa davasında la· 
marnlamak pişindedir. Ve düne kadar, 
ortaavrupa denince hatıra htıkim unsur 
olarak yalnız saydığımız üç büyükdev
letle Küçük lytilaf gelirken bugün artık 
bu muvazenenin hesaplarına Polonya'yı 
da sokmak lazımdır. 

BURHAN ASAF 

M. Titülesko İstanbul'da 
İstanbul, 26 (A.A.) - komanya Ha· 

riciye Nazırı M, Titülesko ve maiyeti 
bugün saat 11 de lıtanbul'a muvasalat 
etmiştir. Misafir Hariciye Nazırı Edir
ne'de lstanbul vali muavini ve mihman· 
darları ve Sirkeci'de lstanbul Vali ve be 
lediye reisi, merkez kumandanı, emniyet 

müdürü, Hariciy<. Vekaleti hususi ka
lem müdürü tarafından karşılanmıttır. 

Bir askeri müfreze selam resmini ifa 
etmiş ve mızıka Rom~n ve istiklal marş
larını çalmıştır. 

M. Titülesko ve refakatlerinde bulu
nan zevat rüküplarma tahsis olunan oto
mobillerle Perapalas oteline· gitmişler ve 
kendilerine ihzar edilen dairelere inmiş
lerdir. Mumaileyh vali ve belediye reisi
ni ziyaret etmiş ve merkez kumandanına 
bir kart bırakmıştır. 

lstanbul vali ve belediye reiısi bu zi 
yareti bizzat ve merkez kumandanı da 
kart bırakmak surrtile iade etmişlerdir. 

Romanya hariciye nazırı 26 tetrini
evel günü ve gecesini ve 27 teşrinievel 
gününü lstanbul'da huıuıi ıurette ge
çirecek ve 27 teşrinievel akşamı Hay -
darpaşa'dan Ankara'ya hareket edecek 
o1an e isprese bağlanac·k husuıi vagon 
la Ankara'ya 'hareket edecektir. 

M. Ti tülesko'nun bulgar 
gazetecileri ne · beyanatı 

Sofya. 26 (A.A.) - Romanya ttarı
ciye Nazırı M. Titülesko Ankara'ya git 
mck üzere buradan geçerken gazeteci
lere demiştir ki : 

Bulgaristanla aramızc.ıa muaııaKta 

bulunan meselelerin her iki tarafı da 
memnun edecek bir tarzda halledilmesi 
için Bulgar Hükumetiyle müzakereye 
girişmesi için Sofya Elçimize talimat 
verilmiştir.Ankaradan dönüşümde Ha
riciye Nazırrnız M. Batalof'u ziyaret 
etmek fikrindeyim. Bu suretle Bulgar 
Hükumetine Romen Hükumetinin ve 

milletinin beslediği dostluk hislerini 
göstermek istemekteyim. 

Cevizli nümwıe köyünün 
açılına resmi 

• Antalya, 26 (A.A.) - lnıası 
bıten Akseki,nin Cevizli nümune 
köyünün cümhuriyet bayramında 
küşat merasimini yapmak üzere 
vilayetçe tayin edilen heyeti 
mahsusa bugün buradan hareket 
etmiştir. 

Tlirkiye iskrim birincilikleri 
Bursa, 26 - Türkiye iskrim 

birinciliklerine iştirak etmek üze
re İstanbul'dan 14 idmancı bura· 
ya gelmiştir. ( A. A.) 

Harice gönderilecek temettü 
hisseleri 

Maliye Vekaleti hariç memleketleN 
gönderilecek Dividantlar hakkında bir 
kararname projeıi hazırlamaktadır • 

İzmir' de üzüm ve incir 
satışı 

İzmir, 26 - Bu ayın yirmisin
den yirmi altısına kadar borsada 
9 buçuk kuruştan 19 kuruşa ka
dar 6328 çuval üzüm ve 3 buçuk
tan 19 kuru~a kadar 7925 çuval 
incir satılmıştır. 

Ticarethane Ye nıüessc.:;elerde 
çalışanlar 

Bazı maliye dairelerince ticarethane
ler ve müesseselerde çalışanlar hakkın
da maliye dairelerine kazanç müstahde
min bordrolarının damga resmine tabi 
olup olmadığı etrafında tereddüt edil • 
mekte olduğu anlaşıldığından Maliye 
Vekaleti bu bordroların damga resmine 
tabi olduğunu tamim etmiıtir. 

Soy adı projesi 

daki iradelerinin büyük bir tecellisi 
saydığımız Orman Çiftlikleri, yurdu· 
muzun ortasında bu şubeyi de canlan• 
dırnuştır. 

Diğer taraftan bu bira fabrikası, 

memleketimizin tamamen ham madde· 
)erini işlemektedir. Arpadan tutunuz 
da (Hublon) a varıncıya kadar bütün 
iptidat maddeler yerli mahsullerimiz· 
dir. Şu vaziyet çiftçitiğimizin yetiştir· 
diğl ham maddelerin memleket içinde 
kıymetlendirilmesi zaruretine işaret 

ediyor_ 

Esasen İsmet Paşa hilkOmetl· 
nin çok yerinde ve muvaffakıyetlerlo 
başardığı iktusat siyasetinin yönü bu .. 
dur. Bundan ba~ka Ankara birasını ya• 
pan fabrika bir ziraat işletmesi içinde 
kurulmuştur. Gene bu ziraat işletmesi, 
yani çiftçilik bb:zat yetiştirdiği ham 
maddeleri b<Sylece kıymetlendirmekte• 
dir. Fabrikanın çifttili bünyesi içine 
yerleştirilmesi de bldm için, .riraatimi• 
zln yetiştirdiklerini kıymetlendirereli, 
çılian fa"zla kıymetleri kendine malet• 
meai 1.9.zungeldiğinl de göstermektedir. 

Ecnebilerin kurup işlettiği bir mll• 
eısese olarak tanılan Bomonti bira fa~ 

rikası karşı~a, bu t-~ " fabrikası bu• 
günün fenn a.: fktısat şartlarına daha 
uygun olarak çılanıgtır. 

Bu müessese ile, Gazi iııtasiyonu, 
Orman çiftlikleri bir kat daha tcnlen• 
miş, Ankara'mızda, bize içimi daha 
UstUn, kelimenin tam manasiyle tUrl( 

birası hediye etmekle de mitli gururu .. 
muzu, nefsimize inanı yükseltmiştir. 

Bu fabrika çok kısa bir zamanda. 
birkaç ay içinde kurulmuş ve işletil• 
miştir. TeşebbUsteki bu çabukluğu in· 
sanın hayretlerle karşılamaması elden 

gelmez. 
Esasen Orman Çiftlikle":rinin büyük 

eserleri hep böyle meydana getirilmiştir, 
Çiftliklerde şimdi faaliyette bulu· 

nan, kürk ve debagat şubesi de bundan 

Nüfus Umum Müdürlüğü 2 Kanunu- bir müddet eve] aynı süratle kurulmuş· 
sanide meriyet mevkiine girecek olan tur. Şimdi bu şubenin çıkardığı deri· 
soy adı kanunu nizamname projesini ha ler, kürkler, suni telkih ile üretilen 
zırlamıştır. Projede kanun hükümlerini Karagül koyunları birer birer insanın 
nüfus dairelerinin ne suretle tatbik ede gözüne çarpmaktadır. 
ceği hakkında hükümler olduğu gibi Bu çiftlikler artık Blemşümul bir 

Mnğlnda tiiti.in piyasası. soy adlarını nüfus idarelerine bildire- eser halini almışlardır. Henüz bira fab· 

M 1 (AA ) ceklere ne suretle vesika verilecegwi, rir. rikasr kurulmamışken dışardan gelen 
uğ a, 26 · · - Dün Mi- :s- f kk" ı b k l kin kelimelerle yabancı ırk ifade eden yabancr :ilimler, müte e ır er a ını7 

as'ta tütün piyasas ıaçılmıştır. Fi- kelimelerin kullanılmaması ve kanunun bu büyük eseri nasıl görüyorlar: 

at 38 kuruştur. Bütün vilayet da. tayin ettiği iki sene müddet zarfında Tanınmış bir Zooteknist profe-
hilinde tütünlerin denk yapma işi soy adlarını bildirmiyenlerden alınacak sör diyor ki: "Büyük Gazi'nin çiftçi· 
bitmiştir. Muğla, Bodrum Fethi- para cezaları hakkında hükümler var- tikle ala.kadar oldugwunu bilmiyen okur 

-~ evızyonist Macaristan ken-
~------~.......:..:..:...:..--~-=-~_,,_ 

'd , ye e piyasa açılmıştır. dır. yazar bir avrupalı yoktur. Çok müsaa· 
~~--..... ,..,""""'==~== ....... ---""""===========----~~======,,.!...:..-'!!~-----~=~--~~!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!3~ 

Taşköprü panayırından intibalar (yazısı memleket postssınds) 

A.nkara besler • 
ırası. 

• 
verır • neşe 
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( Memleket Postası ] 
Taşköprii'de panayır 

ve belediye intihabı 
Belediyenin teşebbilsiyle geçen se· 

ne açılmış olan Taşköprü merkez pana· 
yırınm ikinci yıl dönümil çok parlak 
oldu. Panayıra yakm uzak her taraftan 
(40000) kişi iştirak etmiıtir. Her yer· 
Clen zirai, sınaf, ticari her nevi mal ge
tirilmiş panayır bir insan ve mal mah· 
ıeri, umumi bir sergi halini almrıtrr. 

Bu tehacUm ve kalabalığa rağmen (be· 
lediye birçok baranlar yaptrrmıı, es
nafların yerlerini ayırarak evelden eyi 
huırlanmrş olduğu için) panayırda U· 

fak bir intizamsızlık göze çarpmıyor, 
muntazam ve büytlk bir şehir çarşısmı 
andırıyordu. Panayırın devam ettiği 

müddetçe hani harıl ahı veriJ yapıl· 
mı! Uç bin hayvan ve yfü: elli bin kilo 
kendir satılmıınr. Yapılan alış veriş 

hemen hemen 200000 lirayı bulmakta
dır. Aynı zamanda panayır bir bayram 
yerinden farksızdı. Müteaddit eğlenti· 
ler çalgılarla şenlikler yapılmış. Pehli· 
van ve boğa güreşleri ve at koşuları 
müsabakası tertip edilmiş bu surette 
kırk bin kişi hem alış veriş etTni~ hem 
eğlenmiı. iyi bir hafta geçirmiştir. Ru 
itibarla vilayetimizde iktısadi en mü
him bir ttşebbüs ve eser olan Taşköp· 
rU panayırının kazandığı umumi rağ· 
bet çok yüksek ve bllyüktür. Her ta· 
rafta dillerde dola~maktadır. 

*** 
Tetkik seyahati esnasında kasabamı· 

za da uğrıyan Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü bahçevanlık ve mcyvacıhk 
ve bağcılık kısmı mfidürU profesör M. 
Gleis Berg asistanı Alaettin Beyle bir 
likte panayın dolaşarak gördüğü inti
zamı ve panaymn heyeti umpmiyesini 
takdir etmiştir. Profesör kendir bağı 

ıslanan sulu kese mevkiine giderek o
radaki kendir göıterini ve kendir soyu
cularını tetkik etmiş ve fotoğraflar al
mıştır. M. Glef".!ıJCrk, pan/ıyırda ve göl· 
Jerde muayene ettiği kenı .rteri çok be· 

ğenmiştir. 

Kasabamızda Belediye intihabı son 
derece coşgun ve §evkli olmuştur. tık 
giln halk rey vermek için ldeta müsa
baka yapıyorcasına belediyeye teha
cüm etmiş iki saat içinde sandığa (550) 
rey atılmıştır. Bütün Halk Fırkası 

namzet listelerini kapışarak sandığa at

mak suretiyle yüksek ve eşsiz inkılap 
ve cUmhuriyetimize bağlılığını göster· 
miştir. Uç gün içinde iki bin kırk mün
tehipten bin yüz elli bir mütehip inti· 
baba iştirak ederek ittifakla aza ve ye
dek fırka namzetlerini seçmiştir. 

desiz şartları altında insanm tabiata na 
sıl gale~ çaldığını gösteren bu eserle 
türklcr sevinç ve iftihar duymakta hak 
hdırlar. Fakat beşeriyetin tabiatla çe· 
tinliklere galebe noktasından beynel· 
milel bir mesai sembolü sayılan hu 
eserde be§Criyetin de bir iftihar hisse
si vardır.,, 

Memleketin sıhhi ve içtimai vazi· 
yetini tetkik etmek üzere getirilen bir 
profesör de şunları söylemiştir: 

"Burada mlithiş bir enerji, bir me
sai ile tabiata galebe çatma vardır. Bu 
yalnız para ile yapılabilir şey değildir. 
Avrupa'da bunun misline tesadüf edi· 
lemez . ., 

Amerikalı mühim bir gazeteci de: 
.. Burası çölde bir cennettir. Öyle bir 
cennet ki dünyanın neresine konulsa 
kıymetini her zaman muhafaza eder,, 
diyor. 

Dünyanın hiç bir yerinde böyle bü
tün ziraat şubelerini toplamış bir ese· 
re rastlanamaz. Burada, bir de iklimin, 
toprağın elverişsizliğini hesaba katar
sak, bu biiyük eser hakkında miitehas· 
sıslar tarafından söylenen sözlerin ne 
kadar yerinde olduğu anlaşılır. 

Biz Bira fabrikası münasebetiyle bu 
eseri bir daha kavramağa ve manasını 
ortaya koymağa çalıştık. Varlığı, eser· 
leri yalnız memleketi değil bütün dün· 
yayı alakalandıran türk milletinin ulu· 
sunun. ziraat sahasında en haşin, en 
nankör tabiatı da yendiğini görüyo

ruz. 
Gazi Hazretlerinin çiftçiliğimize ör

nek olarak verdiği ve alemin önüne hir 
hayat abidesi gibi diktiği bu eserleri 
biitün millet minnettarlıkla karşılayıp 
benimsıvor. Aksaray Mebusu 

YAŞAR 

Manisa Bağcılar Koo
peratifin~ faaliyeti 
Ge~en sene teşekkül eden ve azası 

700 e yakın olan bu kooperatif ilk sene 
Avrupa'nm muhtelif mahallerine (Al
manya, Hollanda, Belçika) yüz on bin 
kutu üzüm göndermiş ve markası gayet 
eyi tutulmuştur. 

Bu sene faaliyete daha haziranda 
başlıyarak SO bin kutu vadeli üzüm sat· 
ınıı ve angajmanları peyderpey ifa 
ederek eylul ve birinci teşrin ilk nıs
fJnda yirmi beı bin kutusunu teslim 
etmiş mütebaki kalanını bu yıl nihaye
tine kadar teslim edecektir. 

Koopuatif ayrıca yabancı memle
ketlerin siparişlerini kabul ettiği gibi 
dahili piyasalarda teşkilata başlryarak 

memleket dahilinde bilhassa mektep· 
Jerden başlıyarak her yere nümuneler 
göndererek ve böylelikle faaliyet saha
sını genişletti. 

En son olarak da memleketimize it
halatta bulunan mühim bir firma ile 
50 bin kutu üzüm ihracını temin et· 
miştir. Bu kısım yakında ihraç edi1mi
ye başlanacaktır. 

Pek genç olmakla beraber, sırf aza. 
sının malını satan ve spekülatif hiç bir 
işe girişmiyen bu yeni kooperatifi tak· 
dir eder ve muvaffakıyetlerinin art· 
masını dileriz. 

Y nhnnrı po~ta!fl. 

Sııikastlarııı 
ne tir.el eri 

2 

SoFya'da çıkan ''Mir,, gazetesi yukar· 

daJı:j ba~lık altında yazdığı bir ınaka· 

lede diyor ki: 

"Bu sene içinde Avusturya'da, T..ehis

tan'da ve Romanya'da suikastler tertip 
olunmuş ve birçok devlet adamları öl· 

dürülmÜ!tÜr. Fransa, büyük Hariciye 

Nazırı Bartu'yu ve Yugoslavya, Kıralı 

Aleksandr'ı kaybetmiştir. Bu suikastle· 

rin sebebi ne olursa olsun, iyi teşkil O· 

lunmuş bir cemiyette yerleri yoktur. Bu 

suikastlerin umumi bir kanşıklığa ve 

alakadar devletlerin zayıflamasını int3! 

edecekleri zannolunamaz. Filhakika ida· 

re başında bulunan bir adamın yoklu

ğu hissolunur, fakat faaliyet prensiple· 

ri halefleri tarafından tatbik olunmak· 

ta devam eder. Bugün, her zamandan 

ziyade olarak bir devletin siyaseti srrf 

bir devlet adamının şahsiyeti ile kaim 

değildir. Sivrilmiş bir devlet adamınm 

gaybubeti ile o devletin intihan edeceği 

ümidi ise her zaman boş çıkmıştır. Bil· 

akis bu gibi feci ve kanlı vakayiden son 

ra milletlerin maneviyatı daima yüksel· 
miş, ittihat ve itilaf arzuları çoğalmış 

ve milletler bu suretle inhilale karşı 

daha lıüyük bir kuvvetle karşı koymuı

lardır. 

BeJerat o-ünü 
rı 

Neues Wiener .Tournal'da intişar e
den bir makalede Marsilya cinayetin· 
den sonraki siyasi vaziyet tahlil edile
rek deniliyor ki: 

En manidar olan hakikat, Balkan 
Devletleri Hariciye Nazırlarının Bel· 

grat'tan sonra derhal gayet büyük bir 
resmiyeti haiz olan konferansı aktetme
leri keyfiyetidir. Zaman oldu ki, bal

kan blokunun teşkili, İtalya nüfuzuna 
karşı adeta bir cephe kurumu diye te· 
lakki edilmişti. Görüş tarzı ise müte· 

madiycn hedefi aşıyordu. Bugün bu 
iddianın teme1leri yıkılmıştır. Düne ka 
dar muarız rolünde gösterilen Yugos
lavya bir başı Ankara'ya dayanan ve 
biitUn Avrupa medeniyetini biribirine 
bağhyacak olan . köprüyü kurmaktadır. 
Harptan evelki devirlerde kendisinden 
o kadar sık bahsedilmiş olan Berlin
Bağdat hattı yerine bugün Atlas deni· 
zi sahillerinden Anadolu'ya kadar va· 
ran yeni bir hat geçmiştir. Bu yol, 
dünya medeniyetinden inhiraf etmek 
istemiyenlerin yoludur. Avusturya bU 
yolun üzerlhde bulunmaktan gurur 
duymaktadn. 

Küçük itilaf ve Ba11\:an ltiJafı 
Dün Belgrat'ta bir yandan küçük 

itilaf ve öbür yandan balkan itilafı 

memleketlerinin Hariciye Nazırları a
rasında yapılan görüşmeler bütün sulh 
dostlarını memnun edecek kararlarla 
neticelendi. Bir iki toplantıdan sonra 
Küçük İtilaf ve Balkan İtilafı daimi 
konseyleri, yani Yugoslavya. Romanya, 
Çekoslovakya, Türkiye ve Yunanistan 
Hariciye Nazırları Yugoslavya kırallı· 
ğı başnaibi Prens Pol ve bu yüzden 
Belgrat'ta kalmış olan Romanya Kıra
lı Şarl tarafından kabul edildiler. llı:i 
saatten az sürmiyen bu kabul nihai bir 
müzakere mahiyetini aldı. Tamamen 
biribirinin aynı !}e kilde kaleme ahnan 
iki tebliğ. krral sarayındaki bu müla· 
kattan dolayısiyle hassaten ehemmiyet 
li bir şekil alıyor. Bu tebliğler, Yugos
lavya, Cekoslovakya, Rom.ınya. Türki
ye ve Yunanistan'ı resmen teahhüt al
tına koyan hakiki bir siyasi akit değe· 
rini haizdir. Yunanistan'a gelince, M. 
Zaimis'in ezici bir ekseriyetle yeniden 
Rcisicümhur seçilmesi yunan hükume
ti harici sivasetinin Balkan devletleri· 
nin iş birliği bakımından devamlılığı

nı temin etmiştir. 
Demek ki Bel.grad'ın dilnkü günü si

yasi bakımdan ferah verici olmuştur. 

Küçük hilaf ve Balkan İtilafı Harici· 
ye Nazırlarının görüşmelerinin netice
sinde neşredilen tebliğler. ki metinleri 
Romanya Kıraliyle Yugoslavya Naip 
Prensinin tam tasviplerini kazanmış
tır, bu tebliğler, bütün dünyada, en 
doğru bir sulh ve düzen zihniyetinin 
tezahürü diye tefsir edilec.elctir. Ha\ci. 
katte tek ve aynı bir siyasi akit teşkil 
eden bu iki vesikanın ifadeleri, günün 
felaketli hadiseleri içinde, 'M. Benes, 
Titülesko ve Yevtiç gibi vukuflu dev· 
Jet adamlarının aklıseliminden , siyasi 
anlayışından, açık zekbından beklenen 
)ere cevap veriyor. Bunlar da, Marsil· 
ya suikastinin sebep olabileceği millet
lerarası ağır güçlüklerin önünü almak 
için mert bir gayret görülüyor. Yugos· 
lavya, asil krralmın öliimivle gömüldü
ğü büyiik matem içinde böyle bir hare
ket tarzı almakla çok büyUk bir liyakat 
göstermi tir. Yugoslavya dünya efkarı 
umumiyesini lüzumundan fazla sarsan 
ve bütün halk panikleri üıerinde haya· 
sızca fapekülasyon yapanların gizli 
maksatları için istismar etmek istedik
leri hadiseler karşısında bu hareketiy
le siyasi olgunluk ve nefse hakimiyetin 
güzel bir misalini veriyor. Fakat, sul· 
hu korumak endişesinden mülhem ol· 
makla beraber, Belgrat kararları. adalet 
arzusu, azim zihniyeti ve vakar hissini 
de taşıyorlar. 

Küçük İtilaf konseyi, Marsilya ımi· 
kastinin ne gibi hadiseler ve siyasi va

ziyet içinde yapılmış olduğunu tetkik 
ederek bu meselede "sınırlar haricinde 
çahşan kuvvet?er tarafından yapılmış 

olduğuna göre harici siyaset çevresine 
giren bir cinayet,, mevzubahs olduğu 
neticesine varmıştır. Bu mebdeden ha
reketle, konsey. son zamanların. mak
sadı "bazı memleketlerin erişmiş olduk 
ları milletlerarası vaziyeti bozmak ve 
yakın bir zamanda milli birliğe varmış 
olan miJletleri en tecrübeli hadimlerin· 
den mahrum etmek,. olan birçok tethiş
çi faaliyetleri itham ediyor. Bu nokta· 
dan ilk karara varılıyor: Bugiinkü me· 
suliyetlerin tesbiti ve istikbalde böyle 
hareketlerin tekerrürüne mani olacak 

tedbirlerin alınması için istimasrz bü
tün devletlerin "sulhçu bir zihniyetle, 
sükunetle ve afakilikle., teşriki mesai 
lüzumu. "Daimi konsey, eğer lazımge· 
len milletlerarası tedbirler alınmaz ve 
iycap ettirdikleri bütün doğruluk ve 

eyi niyetle tatbik edilmezse, deniliyor, 
ister istemez çok ciddi ihtilaflara sebc· 
biyet verileceği kanaatindedir., İşte 
yalnız umumun emniyeti için değil ay
nı zamanda milletlerarası ahlak için de 
ehemmiyetli olan adalet eseri namına 

istenen şey. 

Siyasi esere gelince, bu matem kü
çük itilaf ve balkan itilafı devletlerini 
birleştiı·en bağları sıklaştırıyor ve bu 
memleketlerin hükumetleri Yugoslav
ya ile tam tesanüt içinde olduklarını ve 
"kendilerini bağhyan teahhütleri daha 
büyük bir tamamiyetle iyfa etmeyi ve 
bugüne kadar tatbik ettikleri siyasete 
yorulmaz bir enerji ite devam etmeyi 
teahhüt ediyorlar.,, Görülüyor ki bu, ala 
kadar devletler ıiyasi birti~inin kati 
beyanatıdır bu, Kıral Alekaandr'ın ölü
miinün kendilerini zayıflatmak şöyle 

tlunun KüçUk İtilaf ve aBlkan hilafı-

nı müşterek siyasetlerinin devamı yo· 
hmda büyük kurbanın bütün kuvvetiy
le sağlamlaştırdığının t eyididir. Bel
gr.ıt'ta neşredi1en tebliğler bu siyaseti 
~u tabirlerle tarif etmektedir : "Daimi 
konsey, Kıral Aleksandr'la M. Bartu
nun bu kadar büyük bir hararet ve fe· 
dakarlıkla takip ettikleri i~irliği ve 
yakınlaşma siyasetinin tahakkuk etme· 
si için Küçük İtilafın menfaatleriyle 
telifi mümkün bütün gayretleri sarfet· 
miye karar vermiştir.,, Böylece bu teb
liğlerde her şey mevcuttur: Marsilya 
suikastiyle ortaya çıkan vaziyette Yu
goslavya, Romanya. Çekuslovakya. Tür 
kiye ve Vunanistan'ın tesanüdü, bu 
memleketleri biribirine bağhyan muka· 
vele teahhütlerinin resmen teyidi, Kı· 
ral A1eksandr1a Lui Bartu'nun düşün· 
diikleri şekilde tahakkuk edine.iye ka
dar teşriki mc~i ve yakınlaşma siya-
5t-rinin a~vamr. 

Relgrat mukarreratı böylece yakın 

istikbal için emniyet verici bir mahiyet 
alıyor. $imdi. hu emniyetin genişleme· 
si mesuliyetleri tesbit ve tethişçilik 
aleyhine lüzumlu beyne-lmilel hareket 
hususunda bütün milletlerin göstere· 
cekleri samimiyete bağlıdır. Marsilya 
sırikasti meselesi tamamiyle ayndınla· 
tıldığı ıaman , bütün memleketler · is
tisnasız hepsi . suçluların adilane bir 
surette cezalandırrlmaları ve tethişçile
rin hareketine karşı alınacak tedbirler 
için cesaretle mesuliyctlerini Uz.erleri· 
ne alrnalrdrrlar. Bu. medeni dünyanın 

gözlerinde Üzerlerine çok ağır mesuli· 
yeder almadan hiç birinin içinden &ıy· 
rılamıyacağr beynelmilel bir vazifedir. 
Bunlar yapıldıktan sonra, Küçük İtilaf 
ve Balkan İtilafının sadık kaldıkları 
ve sulhun devamlı bir surette tanzimi· 
ne götürecek tek siyaset olan bu tegriki 
mesai ve yakınlaşma.siyasetine müsait 
bir hava yeniden y<ı1ratılmış olacaktır. 

LÖ TAN'dan 

İngilterede lil1eral
ler ve sosyalistler 

Yazan : Eski Dahiliye Nazrrr 
SfR HERBERT SAMUEL 

Liberallerle Sosyalistler arasındaki 
vaziyet bugünlerde bir sürü münakaşa
lara çığır açtı. Avrupa'nm başka mem· 
leketlerinde de bunu andıran meseleler 
gündelik işlerden olmuştur. 1931 birin
ci teşrininde seçilmiş olan şimdiki par· 
lamentonun müddeti, 1936 birinci teş

rininde biteceğinden ve bugünkü ala
metlere göre bu müddetin sonuna ya· 
kın bir zamana kadar iş başında kala· 
cağından. İngiltere eli kulağında olan 
umumi bir seçim karşısında bulunmı
yor. Fakat bu böyle olmasına rağmen, 
daha şimdiden gelecek seçimde fırka· 

ların nasıl bir vaziyet alacaklarr sorgu· 
su ortaya atılmaktadır. Herkes, acaba 
o zamana kadar fırkaların biribirleri
ne karşı olan vaziyetlerinde bir deği· 
şiktik olacak mı, ve bilhassa liberaller
le işçiler arasındaki münasebetlerin ye 
ni bir çığıra girmesi beklenebilir mi? 
sorgusunu soruyor. Sorgu !ardan biri 
de şudur: 

İngiltere'de fransız örneği bir sol 
cenah kartelinin kurulması ihtimali 

var mıdır? 

fngiltere'nin liberal frrkaları, bu 
sene nisanda politikaları hakkında iy
zahat verdikleri gibi işçi fırkasının ic· 
ra komitesi de temmuzda programını 

efkarı umumiyeye bildirdi. Her iki fır
kanın da iyzahatı, bazı mühim nokta· 
tarda biribirinin eşidir: bu cihet bil· 
hassa dış politikada görülmektedir. 
Gerek işçi1er gerekse liberaller. dış po· 
litikanın ilk gayelerinden birinin dün· 
ya sulhunun korunması olduğu lüzu· 
munda ısrar etmektedirler. Her ikisi 
de Milletler Cemiyetinin takviyesini 
ve umumi bir silahsızlanmayı istemek· 
tedir. fç politikada da her iki fırka a
rasında bazı temas noktaları var. Bu 
iki fırka, bir taraftan birçok türlü mal· 
tara karşı büyük ihtiyaçlar duyularak 
miktarı çok büyük sermayeler mefluç 
yatarken milyonlarca insanın işsiz kal
masının normal bir vaziyet olmadığını 
söyliyorlar. Her iki fırka da bazı nok-
taları biribirine uygun olmak üzere 
milli refahın selameti için mufassal 
programlar yaptrlar. Yapılması tavsiye 
edilen işlerden bir lnsmı, ezcümle sefa
let içinde yüzen mahatte terle seyrise· 
fer l11erinde VP başka sahalardaki kö· 

tülük ve eksikliklerin ortadan kaJdırıl
"'OaSı gibi meseleler üz i 'erinin P~ 

d . . ·1 . .. " ) k bir kıl gan ~sı ıçın ı crıye sur 'lle te, 
mı da hail sayısı iki mn yon an fal' 
la olan issizlere iş temin etme!~ çarete-

• 1 
ri 'ir.Her iki prog ram birilıirini 1 uyar 
olarak mektep islerine ve daha 1 ~ 
• • A 1 r _,.. ·ırne~illl 
ıçtımaı mese e ere •ıuzen ven 
istemekterir. işçilerle JibnnT'n. rnıı· 
hafazak5rlardan ayrıldıkları dişiııı'e 
baskalıklannı ileriye sürüyorlar. 

Fakat diğer taraftan, bu iki fırk• 
arac;ında da çok büyük anlaşamarnaıt.l: 
la rvar. İşçi fırkasının \:eyannatne111 

fırkanın gayesi devlet sosyali?.aıi oJdll' 
ğunu söyliyor. Bunun manası: b;uık't 
kredi ve münakalat işlerinin. elelıtri" 
su, demir, çelik, kömür, gaz temini ~ 
selelerinin, ıiraatin, dokuma sanayii' 
nin yeni bir teşkilat nizamına uydıl' 
rulması için zaman olgundur. Bütün"~ 
iktısat sahalarındaki eksiklik ve Jcöt~ 
tüklerin kalkmasından ancak de"lc 
mülkiyeti ve devlet kontrolü rnuer 
sir olabilir; demektir. Buna bir de. bil• 
yük sar..ayiin devletleştirilmesi işi 1" 
rı yolda bırakılamaz, ilave ediliyor. 

t~te liberallerle işçilerin yoUarı bil 
noktada ayrılıyor. Bu böyle oırnak1~ 
beraber on dokuzuncu asırda ekseri Jı
berallerin arkasından gittikleri "bı~ 
kın olsun!., esasına da artık riayet e 
miyor. Yirminci asrın liberal hük\ın1e~· 
1cri, devletin sanayi sahasındaki faalı' 
yetini birçok istikametlere yaydılar: 
bugünkü liberaller de daha ileri gitrtlr 
ğe hazırdırlar. Netekim liberallerin bC' 
yannamesinde hu hususta tafsil at va~ 
dır. Ancak büyük sanayiin devletle~t1" 
rilmesine liberaller muvafakat etnıiYC
ccklerdir. 

Zaruri olan meseleler için reorgc" 
nizasyon'a diyeceğimiz yoktur. Çalı~ 
ma şartlarının kurumunda işçiye ge111f 
ölçüde söz hakkı verilmuinc. inbisB' 
ve yan inhisar şirketleri işlerinin tfkl 
bir kontrol altına alınmasına. peki de' 
riz. Fakat libcraUer, içlerinde bavlat1 
bUtün bir dünyayı sarmış olan reka~ 
mücadelesinin ortasında bulunan biJ' 
yük ve inkişaf etmiş müesseselerin idi' 
resini devletin elini atmasına asl:ı "~ 
katiyen muvafakat etmiyeceklerdir. 1•' 
bcraller, bu meselede hususi tcşebl:il' 
düşüncesi ve şahsi inisiyatif'in mti'ıid 
bir rolü olduğu kanaatindedirler. Ot:~ 
let idaresi altında, Hatlar yükselcce~ 
gibi kalite de kötüleşecektir. sana}" 
bir buçuk asırdanberi oldugu gibi fe; 
nin inkişafına ayak uydurmak ıne"~ 
inde değildir. İşçilerin, istihsalde ~ 
kün mertebe daha fazla payları ol~). 
fakat istihsal daha ziyade azalacak '1' 

!ursa işçi de bugünden daha yoksul '1 

lacaktrr. 
Liberaller. \ıankalardaki hususi idi· 

re yerine siyasi bir idarenin geç.mesiıı' 
de muarrzdırlar. Onların kanaatleri~ 
göre, banka işlerinin devletleştiriJrflC. 
hakkında alınacak herh:m..,i bir tedbil 
itimadın yıkımını mucip olacaktır· . 

Bunun neticesinde ~e. İngiltere'ııt" 
bundan iki sene evcl atlattığı bubr9"' 
dan çok daha kötü bir buhran doı,!01.ıf 
olacaktır. Liberallerle i~ilerin anl~ 
madıklan başka meseleler de var. V' 
bcraller, dünya buhranını ve buhrat': 
doğurduğu sefaleti en ziyade, ınilletl 
arasındaki mal ve eşya mübadclesinC ~ 
ğır gümrükler ve kontenjan ko!11P""' 
olmasında görüyorlar. Onlar, Britat'~ 
hükumetinin bütün nüfuz ve kuvvet' ~ 
birçok devletlerle mukavele yapet'8 

suretiyle daha müsait bir şekilde ~; 
hestçe mübadele imkanlarını temin ~ 
harcıyacaktır. İşçi fırkası ise bu ıne l 
leye pek az ehemmiyet veriyor. I~ 
fırkasının bütün umdukları, ibraca~to' 
ithalatı idare edecek olan devlet bU ~ 
tarının kurumundadır. Buna kartı ıet 
beraller de ihracat ve ithalatın ~e•cfil' 
id:ıresi elinde bulunması hatalı bı~ 6' 
şünce olduğu ve bunun vaziyetıfl 
güçlüğünde bir alakası olmadığı ıc.ı;: 
atini taşıyorlar. Her zaman old~~ıJ ·f' 
bi bugün de İngiliz liberalleri hurt' JIC' 
ti her şeyin üstünde görmekte v~ ıe'' 
türlü diktatörlü/Yün aleyhindedır 0-
0nlarca parlamentonun, matbua~ırı~I· 
niversite kürsüsünün hürriyeti ~ır 1~ı 
letin yaşamak zarurctlerindendır. p 
frrkası da demokrasiye inanıyor: ~,ır 
inandırmak taraftarıdır, cebir 1cut 

1 
ı 

mak istemiyor. Lakin progr~~~ 
kadar lastikli yazrlm~ır ki, Sır -' 
ford Cripp'in riyaseti altında bulı.Jfl ~ 

''SO.,-· lar ve fırkanın bir grapu olan / 
list birliği., nin de programmr içiıw' ctıl' 
mrıtır. Bu program, planlarının -~ 
kine mani olacak bir muhalefet ~ 
rinde hini hacette kaaunu esasi 
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BULGArHSTAN'LA iSPANYA 
MlASINDA KLR1NG ANLAŞMASI 
. Sofya'dan bildirildiğine göre BuJga· 
~s~n'la İspanya arasında her türlü ti

rı: mübadele işlerine şamil olmak ü-
ltre bir kl' • · · ti ırıng anlaşması aktedılmış-

r. J3u •nla§mıya nazaran Bulgaristana Kazım Paşa Hazretleri dünkü at yarış/arındı 
• 

DünkD futbol maçında Adliye Ve1dlimhve mebuslarımız 
~e1ce ve il . . • r mış olan yumurta kontenJa-
lll hır rnik Yu tar daha artırılmıştır. But,ar 

milteakip Mısır ticaret muvazenesi bo
zulmağa başlamış ve 1930 da ıs mil
yon Mısır lirasına yakın bir açık ver
mjştir. Fakat 1931 iptidasındanberi va· 
ziyet salah kespetmcğc başhyarak 1932 
deki ticaret muvazenesi 285,000 Mısır 
lirası gibi hafif bir terakki göstermiştir . 
1933 senesinde ise ihracat ithalata nis· 
petle 2,7 52,000 Mısır lirası bir fazlalık 
göstermiştir. Bu sene ise bu miktarın 
daha fada olacağı tahmin olunmakta
dır. Zira bu senenin ilk 7 ayı zarfındaki 
ihracat afzlalığı daha §İmdiden 2000704 
Mısır lirasına baliğ olmuştur. İhracat, 
pamuk satışlarından dolayı senenin son 
aylarında daima fazlalaştığından mez· 
kôr matHlp bakiyesinin bu sene 5 mil
yon Mısır lirasına baliğ olacağı kuvvet· 
le muhtemeldir. 

Dünkü futbol maçı lenmİftİ. Gen~ler Birliği çok enerji ar- kada dört mubacimlerin bir peılaıma-

hi rnurtalarının Almanya'dan sonra mü 
ilk ınınU§terisl olan İspanya bu senenin 
it. 8 ayında Bulgaristan'dan 54 milyon 
tır 1 değerinde 3095 ton yumurta aJmıt
h • Bulgaristan ise İspanya'dan başlıca 

fediyordu.. ikinci devrede Geaçlerio yo- amdaa IODt'a iatanhıallular aai içlerinin 

Ba§ı 1. inci sayrlsda) 

aaha5ında Gençler Birliği ile yaptı. Saha, 

havanın kapalı olmaıına rafmen kalaba

lıktı. Seyirciler araıında Adliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü, f nhisarlar Vekili Ra
na Beyefendiler ve Askeri Fabrikalar 

mız ve daha birçok büyükler vardı. 

rulacaiı kanaati lııemen, hemea 0111umi ayağiyle ilk ve son goftmni yaphlar. 

idi. 44 acil dakikada Salahattia Beyin 34 üncü dakikada Rebii Bey çok mü-

arn deri ve mensucat eşyası ithal et
~lrtedir. Bununla beraber iki memle-· 
it~ ticaret muvuenesi Bulgaristan le· 

e bUyUk bir aktif kaydetmektedir. 

.-:ıdeli topun s9f1'İnİ takip etmiyen ka· 

lecinin pek açık \,ir hata11 yüzünden 

sait bir fırıat kaçırdı. 42 inci dakikada 

N~det Beyia bir tütünü kaleci kurtar

dı. Ve netice bire kut• dörtle Gençlerin 

kazanciyle bitti. 

Mısıa TiCARET MUVAZENESi 

laa ~~ senenin ilk 7 ayı zarfındaki Mısır 
'de r~cı ticıtreti geçen şenenüı aym mild
ka tıne nis\)etle mUbim bir şalah eseri 

Ydetmiştir. 
.,..!929 senesinde başlıyan cihan krizini 

4Z 
• • = fSlli!!i ''* 
~111 dışında drı devlet idarosini elinde 

d
tilcak bir sosyillist hükfimeti derpiş 

t iyor. 

1 
Bu vaziyet karşısında, ister liberal 

,•teree i~c;l fırkasından veya her iki 
ırkaya d li a mensup olmıyan bazı ingi-

ı..~ler, terakki sever ıı:ihnlyette olan 
uut" 

ha 
un grupları bir araya toplamak da. 
e . 

Bu ! 1 ~~ma~ mı sorgusunu soruyorlar. 
Jı: iUnku hukumetin iç ve dış politi-

haııından inkisara uğramış bir halde 
al çar · i . esı arıyorlar. Gelecek seçimde 
ı: f ırka&ınm şimdiki programla par-

Mısır ticaretinin viisati kriıden evet· 
ki dereceeine varmamı§ ise de tiearrt 
muvazenesinin mühim miktarda salah 
kespetmiş olması Mısır iktısadiyatının 

atisi icin şimdiden bir ifkir verebilmek

tedir. 
Mısır ticaret muvazenesinin kendi 

lehine olmasındaki sebep kabul ve tat
bik olunan himaye siyasetinde ve milli 
aanayiin inkisaf etmesiyle. şimdiye ka
dar ecnebi memleketlerden gelmkte o. 
hın birçok malların milli şanayiin inki· 
3af etmesiyle memleket dahilinde iymal 
olunmasında aranmalıdır. 

YUNANiSTAN TÜTÜNLERiNiN 
İHRACI 

Yunan tütün ihracatçıları federasyo· 
nunun vermiı olduğu erkama nazaran 
aon ağustoş ayı zarfında 42,035,928 
drahmi (l drahmi 1.19 kuruş olduğuna 
nazaran 50,022.754 kuru§) kıymetinde 
1,379,081 kilo yunan tütünü ihraç olun
mu3tur. 

Bu maçtan evel Ankara Gücü ve De

mirspor birinci takımları kartılathlar. 
Oyun Ankara Gücü'nün hakimiyeti al

tında geçti. Güçlüler ilk devrede üç 

ıol yaptı, İkinci devrede iki taraf birer 

ıol daha yaparak maç bire kartı dört aa 

yı ile ve Ankara Gücü,nün ıalibiyetile 
bitti. Ankara Gücü en kıymetli eleman

ları olan Ali, Apti ve Seyfi' den mah. 
rumdu. 

Sıra, günün mühim maçına ıelmiıti. 
E\'eJa Ate,· Günqliler J<>nra da Gtnçler 

Birliii takımları ıahaya çıktılar. Hakem 
lzınirJi Sairn Beydi. 

nı 

Naııl oynadılar: Bucankü maçta 

Gençler Birliğinin mavaffakiyetinin en 

büyük amili yerden oynamaııdır. 

Birinci devttde tekru1' bir ıiatem ta

kip eden Atq • Güne~lilerin oyununu 

enerjik bir oyun ile ankarahlar akamete 

uirattdar. ikinci de.rede miaafirlerin 

enerjik ve atak oyunlanna mukahil Genç 

ltt Birliği paslarla karşı kormuttu. 

Ateş - Günqlilerin kalecileri dünki 
mağluhiyetleriain bq amillerinden biri· 
dir. Cümhuriyet bayramı rünü Ateı • 

Güneı aon oyuıaunu Ankara Giicü ile 

yapacaktn-. Miaafirler be maç isin lataa 

hul'dan iki oyun• ıetirtınektedirler. 

lt ~ntoda ekseriyet temin edecc~inc 
anı de ~ "ld' 1 

1 . . gı ır er. Liberallerin vaziyeti 
it l§çılcrdcn daha k"t"d" B ·b· in ·r o u ur. u gı ı 

f gı ızler, bu sene iylan edilen her iki 

dırkanın programlarında birlik arze
en b" 

Memleket itibariyle ihracat yekOnları 

berveçhi zirdir: Almanya 4 7 5,665 kilo, 

Felemenk 206,068 kg, Sovyet Rusya 

196,385 kg, Belçika 129,882 kg, Arjan

tin 117,412 kg; Birleşik Amerika 63,095 

kg, Mısır 60,723 kg, Kıbrıs 43,410 kg, 

Aden 36,946 kg, İngiltere 12,7 56 kg, 

Afrika 9,746 kg, Malta, Brezilya, Da· 

nimarka.Dodekanez,İsviçre, İtalya, Fi· 
listin, Tricıteye de nisbeten az miktar· 
da sevkolunmuştur. 

Oyun, iıtanbullulann vuruıile on be
şi on geçe ba~ladı. ilk dakikalarda iki 

takım da heyecan içinde idi. Top za

man, zaman müdafaa hatlarına kadar ıo

ku luyor idi. Ama bir netice vermiyordu. 

9 uncu dakikada istanbullularm kaleıi 

önHnde Gençler sağ açığının attığı ıan

del yüzünden bir karışıklık oldu. Genç

lerin merkez muhacimi Ali Riza Bey ilk 

rolü yaptı. Yirminci dakikacla)'lZ. lıtan
bu1 müclafünin falsolu bir TUruıunu ka
pan Gençler aai açılı Selim'in bir puını 

alan Münir ikinci rolü yaptı. 30 ve 35 

inci dak:lıalarda iıtanbullular acele JÜ· 
zünden sol ile neticelenmesi muhtemel 

iki fırsat kaçırdılar. Oyun çok hararet• 

Ziraat Tl~lt.ı'li MuhTls B. oğlu ile birlikte 

üçüncü bir gole mal oldu. Top ortaday

ken de haftayım bitmişti. 

Rebii, Necdet, Latif, Rqat gı"bi, kuv 

vetli elemanlara malik Ateş • Günet ta· 

kımının müdafaaıına muhacimleri gild 

iki kıymetli oyuncu daha iltihak edince 

Ankara Gücü pek büyük bir imtihan 

karşııında bulunacak demek olur. 

i akalanan Ka~ak~)ar 
1 

ırçok ana yollar var: bunlar, hiç 
o rnazsa b"' .. k • . t•,_ uyu Brıtanya'nın dı~ polı· 
ıı.;a vaz· . d . d• ıyetın ekı menfaatlerini göze-

b~cek ve halkın refahı için bes senelik 
ır 1 -

İkinci haftayımda oyun Gençlerin 

akını ile Mtladı. Kalecinin yerine sel -
memeıinden dolayı Gençler dördüncü 
gollerini de yaptılar. 

Bize weriıea maJUınata ıöre, bu ayın 

on ıekizinden 24 üne kadar aümrük mu
hafaza tqkilih tanıfmdan 73 kaçakçı ile 

48 kaçakçı hayvanı ve üç araba tutul· 

mutt 1351 kilo aümrük kaçalı, 1553 ki· 
lo inhisar k~ ele ıeçirilmittir. 

... par amento devresinde çalışabilme· 

Y
ge Yetecek mertebede olan şeylerdir, di
orlar. 

ola Şi~diki vaziyete göre ilerisinin ne 
G•ltagr daha bugünden kestirilebilir. 

Bu senenin ilk 8 ayındaki umum tU· 
tün ihracatı 1933 senesinin aynı mild· 
deti zarfındaki 21,619,860 kiloya muka. 
bil ı 7,737,157 kilo tuttuğundan 

3,882,706 kilo niıbetinde menfi bir afrk 
kaydolunmuıtur. 

Bu ıolden sonra Gençler Birliği iyi 

ve daha hikiın oynamağa beflac1ılar. 

Gençler, teknik, miaafirlerimiue ener· 

jilr, aiıtem kovalıyorlardı. 21 inci cJald. 
... ecek s · d 

1 
eçım e her üç fırkada ayrı 

,,~1.1 kendi namzetleri ile mücadeleye 
"ırışecekl d' s· ~ er ır. ır Jon Saymon'un ar-
il ııından giden kilçük liberal grupları 

e başı d Jı: ann a Macdonald bulunan bir-
f aç tane işçi fırkası mensubunu mu ha 
ba~M ' 

tek b" ar ayrı gayri saymryacaklar ve 
,

6 
.. ır programla mücadele eder gibi 

•- tüyecekJerdir. Gelecek seçimin paro 
'4111 "h 

AVUSTURYA MADEN KÖMÜRÜ 

MUKABiLiNDE ALMANYA'YA 

ELMA iHRAÇ EDiYOR. 

ba 
1 

e:kes herkese karşı,, olacaktır. 
Y e hır se · • . • 1 linıd· çımın vereceğı netıce se 

ti ıden kestirilemez. Her memleke· 
n seçimi · ti . erınde olduğu gibi bunun ne-
cesı herh ld lınd a e menfaatlerin en ön sıra 

ot a Yer almış olan meselelere bağlı 
acaktır. 

Avusturya devlet demiryollan idaresi 

ite Ruhr maden kömilrli sendikası ara· 

smda aktedilmek üzere olan bir takas 

mukavelesine göre Avusturya Alman

ya'ya ı 500 vagon elma ihraç edecei ve 

mukabilinde aynı miktarda maden k8-

milrli alacaktır. 

Tefrika: 125 

insanlığın b il 1 i 
Amire Marlo 

kötü hı· . . .. . d büt.. r ış eyı bir işten fazla komusyon verıyor u ve 
köt~n. ~eselenin can alacak noktası da bu idi. Fakat bu 

u ışın d ·· b' · t f da e muesseselere kendilerine mensup ırı ara ın-
n getiril · " ' d .... · · ~r .. mesı lazımdı. Ferral onlardan olma ıgı ıçın, na-
resmı · kl · bcıı · . . surette işe karışmadıkça, para vermıyece en 
ı ıdı E r d 1 .. be 
1 

· v 1 eğildi: Kadın parmağı. Af yon içmek e şup-
rrıiş~· tında bulunuyordu. Lejyon dönör nişanını istihfaf et
ltıag~ ı. Gerek muvafık, gerek iki yüzlü sayılmak için fazla 

rurdu Belk' b'" ·· ·· ·ı·k "b e ıi u . · ı uyuk ferdiyetçilik ancak muraı ı gu r · 
. ?.erınde 1. . . . . lıu" .. k gc ışebılırdı: BorJuya rastgele papa olmamıştı ... 

JU ferd' · f ·ı larh ıyetçıler, on sekizinci asrın sonunda, azı et 
l'İnd:şu fransız ihtilalcileri arasında değil, rönessan dev
lip g ' c~sı hıristiyanlık olan bir içtimai bünye içinde ge 

eçmışle d' 1.f r ı. 
:.ı Urahh 1 uc h as ardan en ihtiyarı, hem kısa bıyıklarım, hem 

ecele..: · _ N &I Yıyerek: 

~llldır. ~zır .~~endi, dedi, devlete yardım etmemiz elbet la· 
Göı.. abudır. Bunun böyle olduğunu siz de bilirsiniz. 

tıl Unden gö 1 .. ~.. ·• · · d h f · f an pa z ugunu çıkardı ve biribırın en a ı çe ay-
~dı. De rtnaklannm hareketleri birer kör hareketi halini 

_ "tltn etti: 

.... lona, bu Yardım ne df'receye kadar yapılabilir. 

bunu da bilmek gerektir! Ben her birimizin beş milyonla 
yardımda bulunamaz demiyorum. 

Nazır hafifçe omuzlarını silkti. 
Mümessil sözünü kesmedi: 
- Fakat iş bunda da değildir, çünkü konsorsiyomun 

hiç olmazsa 250 milyon raddesinde tevdiatta bulunması 
icap eder. Eğer hükumet bu genişlikte bir iflasın nahoş gö
rüleceğini sanıyorsa kendisi para bulmalıdır. Fransız ta
sarruf sahiplerile,, annamlı tasarruf sahiplerini kurtarmak 
için Fransa bankası ile Hindi Çini Umumi' Valiliği her hal
de, kendi mudileri ve kendi hissedarları olan bizlerden 
fazla, bu işte al'akadardxrlar. Burada her birimiz kendi mü
esseselerimiz namına bulunmaktayız. 

Bu sırada Ferral düşünüyordu ki nazır konsorsiyomun 
kurtarılması lazım geldiğini açıkca istiyecek olsaydı ne 
tasarruf sahipleri ve ne de hissedarlar ortada kalmıyacak· 
lardı. 

Öteki hala söylüyordu: 
·- İçimizden hangimiz iddia edebilir ki sallanmakta olan 

bir müesseseyi tutmak için hissedarları para venneğc ra
zıdır. Bu hissedarların düşüncelerini biz de pek ala biliriz: 
Bu düşüncelere gelince: Piyasa temizlenmeli, yaşama kabi· 
liyeti olmıyan müesseseler yok olmalıdır. Bu gibi müesse· 
seleri suni surette yaşatmağa uğraşmak yapılabilecek en 
kötü hizmettir. Ölüme mahkum işler bu usullerle tutula· 
cak olurlarsa fransız ticaretinin hayatı demek olan rekabe· 

tin tesiri nerede kalır? 

Ferral bunları dinlerken kendi kendine: "dostum, bili· 
yorum ki, müessesen hükumetten, geçen ay, gümrük tarife· 
terinin yüzde 32 nisbctinde yükseltilmesini istemişti: Bu 
da her halde rekabeti kolaylaştırmak için olacak,, diyordu. 

Bıyıklarım da kelimeleri de yiyen mümessil Efendi de-

vam ediyordu: 
-.... Şu halde? bir zanaatımız, demin gayet doğru ola · 

rak söylenildiği gibi, garanti ile borç vermektir. M. Fer· 
ral'm garantilerine gelince: bizzat M. Ferral'ı dinlediniz 
Hükumet kendini M. Ferral'ın yerine koymak ve konsorsi
yomun bizden istediği parayı göstereceği karşılıklar mu
kabilinde vermemizi emretmek istiyor mu? Velhasıl, 
devlet, hiç bir taviz karşılığı olmaksızın, bizim sadakatimize 
mi müracaat ediyor, yoksa, uzun vade ile olsa dahi, bir ha
zine muamelesini - M. Ferral değil, devlet - bizden is
tiyor? Birinci takdirde, sadakatimize güvenebilir; tabii 
hissedarlarımızı hesaba katmak şartile... İkinci takdirde 
bize hangi karşılıklar gösteriliyor? 

Ferral düşünüyordu: İşte tam şifreli bir dil. Eğer bir 
komedya oynanmakta olmasaydı na.zır şöyle cevap verebi· 
lirdi: "Sadakat kelimesindeki tuhaflık hoşuma gidiyor. 
Kirlannızm esasını hükumetle olan münasebetlerinizden 
temin ediyorsunuz. Aldığınız komüsyonlarla geçinmekte
siniz. Devlet bu yıl si2C, şu veya bu şekilde yüz milyon ver
di. Bunun 20 milyonunu geri alıyor. Namını takdis ~diniz 
ve ..• haydi ileri, mar§.,, 

{S-U var) 



SAYIFA 6 

Cümhuriyet bayramı 
nasıl kutlulanacak? 

(Ba§ı 1 inci sayı/ada) 
merasimine tahsis edileceğinden 28. 10. 
934 tarihinde Ankaraya gelen izciler, at 
1ı ve yaya köylü misafirler saat 14 te 
aşağıda tertibe göre Zafet abidesini se
lamhyacaklar ve heykele çelenk koya
caklardır. Bundan sonra izci ve halk 
mümeı;sillcri otobüslerle Cebeci'deki şe
hitliği ziyaret edecekler ve şehitliğe de 
çelenk bırakacaklardır. Bu merasim ve 
ihtifal şu şekilde yapılacaktır : 

A - Bütün izciler, atlı ve yaya köy
lüler saat 13,30 da Halkevi önündeki 
caddede toplanmış olacaklardır. 

B - En önde bir manga suvari po
lis, bunu takiben muzika arkasından 

çelenkleri taşıyan izci ve köylüler, daha 
&onra izci kıtaları, yaya köylüler, atlı 
köylüler duracaklardır. 

C - Alay Halkevi önünden Mukad
dem caddesi, Samanpazan, Çocuksarayı 
ve Anafartalar caddelerini takiben Ha
kimiyeti Milliye Meydanına gelecek ve 
orada izcileri idareye Maarif Vekaletin
ce memur edilen zatın tanzim edeceği 
duru' krokisine göre yeır alacaklardır. 

D - Duruı vaziyeti alındıktan son
ra izciler borular çalarak hep beraber 

Abide selamlanacak ve bu arada çelenk

ler yerlerine konacaktır. Bundan son
ra beraberce İstiklal Marşı, 10 uncu yıl 

mar,ı söylenecek ve bunu takiben de bir 
talebe cümhuriyetin feyizlerinden, eser 

terinden, büyük hamlelerinden, 'bahse
derek nutuk söyliyecek, cümhu.riyete 
bağlılık andı yapacaklardır. 

Madde 3 - Nutku müteakip izci ve 
flalk mümessilleri otobüslerle Ce-

beci'deki şehitliği ziyarete gidecekler

dir. 
Madde 4 - Bu alayın dağılış vazi-

yetine ve takip edeceği yollara ait pro
gram ve kroki Maarif Vetdletince izci· 

leri sevk ve idareye memur zat tarafın
dan yapılacak ve alakadarlara tebliğ e
dilecektir. 

Ma·lde 5 - Gerek abideye ve gerek 
ş,.hitliğe konacak çelenkler alakadar 
malcarıJarca daha evel ihzar edilmiş ola
caktır. Bu meyanda izciler, misafir köy
lüler, vilayet ve belediye, Cümhuriyet 
Halk ~ rkası, Halkevi namına ayrı ayrı 
çe;t"lkler ihzar edilmiş olacaktır. Bu 
çelenklerin çok mükemmel olmasına 

belrd;yece alaka gösterilecektir. 

Madde 6 - 29. 10. 934 tarihinde bü
tün halk Cümhuriyet meydanına davet
linir. Kendileri için ayrılan yerler 
krokide gösterilmiştir. Binaenaleyh her 
kes anıt k kendilerine tahsis edilen yer
lerde bulunabilecektir. Kendilerine tah
sis edilen mahalde yer olmadığı ileri sil 

rül~rek diğer yerlerin işgal edilmesine 
•nü!aade edilmiyedektir. Sahada oto-

mobi!IPr ve at arabalarınrn duracakları 
yerler ayrı ayrı tefrik edildiğinden ge

lirken Vl' giderken vesaitle gelen davet

lilerin seyrüsefer kaidelerine dikkat ve 

a1ak<. göstermeleri şarttır. Davetlilerin 
ve f.ıeyircilerin nihayet sa.at 14.30 a ka
dar yerlerini almış bulunmaları lazım
dır. Otomobil ve arabaların hareketleri
ne tT'ani olmamak için sahaya yaya ola
rr gideceklerin daima yolların sol ta
rafını takip etmeleri lazımdır. 

Madde 7 - Cümhuriyet Halk Fır
kas• 'e matbuat namına flim ve foto
graf almağa memur edilmi§ olanlardan 

mida hiç kimsenin ve amatör olarak fo
tograf almak istiyenlerin ortaya çıkma
sına müsaade edilmiyecektir. Bu gibiler 
ancak bulundukları yerlerde resim ala
bileceklerdir. 

Madde 8 - Reisicümhur Hazretlt.ri 
Büyük Millet Meclisinde kor diploma
tik'in ve teşrifata dahil olan zevatın teb 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

HAKlMlYETI MlLLIYR 

riklerini kabulden sonra CUmhuriyet 
meydanını te§rif buyuracaklardır. (Tet

rlfat pragramı Hariciye Veld.leti Pro
tokol Umum Müdürlüğünce tanzim ve 
alakadarlara tebliğ olunacaktır). 

Madde 9 - 29.10.934 Reisicümhur 
Hazretleri Cümhuriyet meydanındaki 

tribünlerine teşriflerinde İstiklal marşı 
çalınacak ve müteakiben merasim geçi
şi aşağıdaki sıra ile yapılacaktır. Ge
çiş resmi 8. inci Fırka Kumandanlığınca 
idare edilecektir. 

A - Askeri kıtalar, 

B- İzciler ve mektepliler, 

C - Köylü misafirler. 

Madde 10 - Merasim geçişine işti

rak edecek kıtalar, izci ve mektepliler, 
köylü misafirler 8. inci Fırka Kuman
danlığınca yapılacak krokiye göre sa
at (13) te meydandaki yerlerini almış 
olacaklardır. 

Madde 11 - Merasim geçİ§İ bittik· 
ten sonra Reisicümhur Hazretleri tri· 
bünlerinden ayrılıncıya kadar herkes 
olduğu gibi yerlerinde kalacaklardır. 

Reisicümhur Hazretlerinin hareketle
rinden sonra davetliler ve seyirciler 
yerlerini terkederek gelirken takip et
tikleri yoldan yürümek suretiyle saha
dan ayrılacaklardır. Bu suretle meydan 
intizamla boşalmış olacaktır. 

Madde 12 - 29-10-934 gecesi büyük 

bir fener alayı yapılacaktır. Fener ala

yı aşağıda gösterilen tekilde ve Uç 

grup üzerine tertip edilecek ve merkez 

kumandanlığı ile Belediyece memur 

edilecek iki kişi tarafından idare olu
nacaktır. Fener alayına bir tabur as

ker, izciler ve kalabalrk halk iştirak et

tirilecektir. Alay saat 20,30 da Millet 
Meclisi altındaki Akköprü caddesinde 
toplanmış: yürüyüşe hazırlanmış bulu
nacaktır. 

A - Birinci grup. 
1 - En önde bir manga süvari oolis. 
2 - Mızrka. 

3 - Bir bölük asker. 
4 - İzciler. 

5 - Halk. 

B - İkinci ve üçüncü gruplar da 

aynı şekilde bulunacak ve her grup 

öndeki grubu 25 adım ara ile takip ede 

cektir. Her grubun başında sıra ile 

8 inci Fırka, Muhafız Alayı, Jandar

ma mızıkaları bulunacaktır. Askeri kı

taların, izcilerin ve halkın gruplara su

reti tevzii: fener alayını idareye me
mur olanlar tarafından yapılacaktır. 

Madde 13 - 29-10-934 saat 20,30 da 

1stasiyonun arkasındaki tepeden toplar 
atılmak suretiyle Cümhuriyetin ilanı-

nın 11 inci senesi tesit edilecektir. 

Top seslerini duyan her yurttaş bu bil· 

yük günü hazırlıyanların hatrralarına 

hürmeten bir dakika oldukları yerler

de duracaklardır. Bir dakikanın hita· 

mında: fabrikalar, lokomotifler, oto

mobiller düdüklerini. kornalarını öttü

rerek büyük günü selamlryacaklardır. 

Fener alayı tertip üzere saat 20,35 te 

yürüyüşe geçecektir. Alay büyük Mil

let meclisi önünden Hakimiyeti Milli

ye Meydanı, Anafartalar ve Çocuk Sa· 

rayı caddelerini, Samanpazarı ve Halk. 
evi önünden Bankalar caddesini taki
ben Hakimiyeti Milliye Meydanına ge

lecek oradan yerlerine dağılacaklardrr. 
Madde 14 - Fener alayına lttirak 

eden kıtalar, izciler. halk yUrliyUş es
nasında milli marşlar ıöyliyerek ve 
(yaşa) nidalariyle tezahUratr heyecan-

· Jandıracaklardır. 
Madde 15 - 29·10-934 gUnU ve ak

şamı Cümhuriyet Halk Fırkası Anka
ra vilayet idare heyetince Hakimiyeti 
Milliye, Samanpazarı ve Hamam<SnU 
meydanlarına konulacak halk kUrsUle
rinde Halk Fırkasınca intihap edilecek 
hatipler tarafından cUmhuriyetin fe
yizlerine ait nutuklar söylenecektir. 

Maddel6 - Yeni açılacak sergi, abide 
ve devlet dairelerinin açılma merasimi 
ait oldukları Vekaletlerce tesbit edile
cek diğer gilnterde yapılacaktır. 

Madde 17 - Gece tezahüratının de· 
vamı esnasında Belediye .. ~ · · ~ "r ali.-
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Halkevi 
reisliğinden 

Evimiz halk dershaneleri ve güzel• 

nallar komiteleri tarafından Mandolillıt 

Kitare, keman dersleri verilecektir. D_. 
)er 1 ikinci teırin 934 te baılıyacaktl&

Kayıt için her gün Halkevi katipti~ 
müracaat edilebilir. 

*** 
Evimiz neşriyat ve kütüphane kOllll' 

tesinde açık olan bir azalık için •~ 
yapılacaktll'. Bu ıubeye kayıtlı azaJdll 
31. 10. 934 çarpmba günü saat 18 eli 
Halkevine gelmeleri rica olunur. 

Devlet şurasına gönd• 
rilen nizamnameler 
İskan kanununun aakerlilr, gUmrUIİlı 

vergi ve resim muafiyetleri hakkında 
Dahiliye Vekaletince hazırlanan nlsadlf 
name projesi Devlet ŞQraama gönderil• 
miştir. 

kadar mUeıseaeler tarafından muhtelif 

yerlerde hava fitckleri atılacaktır. 

Madde 18 - Ankara Radyosu 29-1~ 

934 gUnU ve gecesi cllmhuriyetln feyllf 

terinden bahiı konferanslar, mlUI 
martlar ve mllntehap halk tUrktllerly~ 

daha geniı neıriyat yapacaktır. 

Madde 19 - Fener alayından 10nra 
askeri bandolar Hamam<Snll, Saman)>8' 

zarı ve Hakimiyeti Milliye meydanJaıı 
rında yerteıtirilerek gece yarıama k8I 

dar muhtelif milli parçalar plac8*1aJıt 

dır. Her bandonun nerede çalacall 
Merkez Kumandanlıf~ca tayin edil .. 
cektir. 

Madde20- 29-10-934 aut 22 de Hallıiı 
evinde Ctımhurlyet Halk Fırkau tare
fından bir ıUvare verilecek eOmhuıl~ 
tin 1 l inci senesi teıabUratı bu auretle 
bftmlt olacaktır. 

Maliye Vekaletinden: 
Şişe Nevi 
5000 75 gramlık zamlt 

10000 125 
" " 2000 250 
" 2000 500 " " 

19000 
10000 35 " İstanpa boyası 

Balada gösterildiği veçhile 19000 şişe yerli malı zamk 
ite 10000 şişe keza yerli mah istanpa boyası satın alınmak 
üzere aleni münakasaya konulmuştur. Şartnamesi merkez.. 
de kırtasiye müdürlüğünden ve lstanbul'da Dolmabahçe
de kırtasiye deposundan alınacaktır. İymalathanesi olupta 
venniye istekli olanların iki yüz doksan beş lira teminatı 
muvakkateleriyle nümunelerini müstashiben 31 teşrini~ 
vel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te mel'W 
kezde müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaat eyle-
meleri. (2884) 8-4509 

Tl!:J Q. K iYE 

llRAAT 
BANKASI 

T •• ki t~ Bankası Bu gördüğünüz bebek doğduğu gün Tayyare ur ye ' piyangosundan (35.000) lira kazanmıttır. 

. 
Ankara B.-le·ı · 

ilanları. 
-1 

1 LAN 

(4229,95) lira bedeli keşif 
1i .mahzeni evrak yanında 

t:ıksi sokağına parke inşası 
yirmi gün müddetle ve ka-
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her 
gün Fen İşleri Müdürlüğü
ne müracaatlan ve taliple
nn ı 7 teşrinisani 934 cumar 
teai günü 1aat on buçuğa 
kadar teminatlariyle birlik
te teklif mektuplanm bele
diye encümenine vermeleri. 

(3196) .- 4839 

HAV ACILIK VE SPOR 
-İÇİNDEKİLER-

- Hava muharebelerine karşı Pierre Cot 
- Londra • Mel bum yanşmı kim kazanacak? 

Orhan Haydar 
- Bugünün çok çabuk uçan tayyareleri 
- Uyku uyutan yeni bir zehirli gaz daha 
- Her genç tayyareci olabilir 
- En iyi arkadaş 
- 30 ağustos intibalan 
- Ehliyet ve liyakat meselesi 
- Erguvanın hikayesi 
- Grup birinciliklerinde Çaııkaya 
- Çankaya kaptanı ile bir mülikat 
- Ankara Bisiklet pmplyonlufu 
- Balkan Gilret tamP.ilonlufu 
... Amerika kupası 
-Sinema 

Hanımeli 

llyas 
Server Ziya 
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:.:..~ lNCt 1'EŞR1N 1934 CUMARTESİ 
-- --

Ankara L - . ı·-· cvazım amır ı«ı 
l!lat I"' 

ın alma komisyonu 
ilanları. 

t .. _fLAN 
U z~ıt ıc;ın otuz altı bin 
ç ~uz altmış. Tuzla için 

Yedı bin ·ık' .. k"t k. ı yuz ı o ı : ce-
tnan kırk üc hin bec:. vüz alt-
nu k' · "( g3ı ılo hulgur 20-2. Teş. 

sah günü saat 15 te ka
Palr zarfla eksiltme yapıla-
taktır eo rt . . .. · .:ıa namesmı O'Or-
llıek · · · t-,_. ıstıvenler her giin Es-
~• eh. ' t ır de kolordu ve lzmit-
e~s~ırk~ Levazımlarma ve 
betı•.Itmıye geleceklerin de 

1 . 1 saatten eve) teminat
tarıvte birlikte teklif mek-
Uplannı İzmit'te Frrka sa

bnalma komisyonuna müra 
caatlan. (3148) 8-4850 

t LAN 
.. İzmit için on iki bin dört
~z, ı:uıla için iki bin nört 
b' 2 kılo ki ceman, on dört 

2 
1;sekiz vüz kilo sabun 20-

ı4 eş.-934 salı günü saat 
. te kapalı zarfla eksiltme

sı Yapılacaktır. isteklilerin 

h
Sartnamesini görmek üzere 

er .. d gün Eskişehirde kolor-
u ve İzmit'te Fırka Leva-

2ltnhklanna ve eksiltmiye 
gelenlerin de helli gün ve 
:aatte teminatlariyle birlik 
~zarflarını İzmit Fırka sa-

alına komisyonuna ver-
?neleri. (3147) 8-4851 

İLAN 
ti İzmir tayyare alayının ilı
Jacı için yüz krrk bes bin 

1 Yiiz kilo ekmek 28-1 Ô-934 
Pazar günü saat 15,5 ta ka
~alı zarfla satın alınacaktır. 

artna!llesini görmek isti· 
~en~enn hergün taliplerin de 
eJtı saatten evet İzmir Tay 

Yare alay:r satın alma ltomis 
l'onuna müracaattan. 

(2895) 8--4466 

İLAN 
li Yüz kırk bin kilo fasulye 
'S apatr .z~rf u.suliyle ihalesi 
lrli T~.Şnnısanı 934 cumartesi 

nu s.a~t on dörttedir. Şart 
~esıııı görmek üzere her 
r.n ve ihale gününde vak
l ~~den evet teminat ve tek
~ lllektuplannı makbuz 

Ukabilinde Ankara Leva
~ Amirliği satmalma ko
t 1~Yonu Riyasetine verme· 
erı. (2849) 8-4450 

B .. İLAN 
bı eş_ Yuz elli bin kilo Sa
l a~ Kapalı 2arf usuliyle iha 
esı 31 Te rinievel 934 car

'Y'~nı~a günü saat on dörtte 
~··PI acaktır. Şartnamesini 
ih~e~. ü.~ere her gün ve 
Ye .e gununde vakti muay
te~ı.nden evel +eminat ve 
!'tıukf mektuplarını makbuz 
2tnı abilinde Ankara Leva
rn· Amirliği satmalma ko· 
ısyonuna vermeleri.. 

(2838) 8--4448 
tLAN 

kapll~ş YÜz elli bin kilo un 
i'eş a. 1 ~arf usuliyle ihalesi 6 
at rınısani 934 sah günü sa 

on d" ş ortte yapılacaktır. 

hartnames'ın· .. k ·· er .. ı gonne uzere 
gtin ve ihale .. .. d 

~akt• gunun e 
tenı·1 muayyeninden evel 
tını ınat ve teklif mektupla
A.nk makbuz mukabilinde 
Satı ara Levazrm Amirliği 

n almak . Setin omısyonu riya-
e vermeleri. (2964) 

8-4589 

t İLAN 
znı· 

490 O ;; garnizonuna teslim 
liın 

11
a ·Çe garnizonuna tes-

t~sliın O 6~uz_Ia garnizonuna 
lınyit kı ceman 560 ton 
tinisan~aden kömürü 6 teş-
14 de kı 934 salı günü saat 
sası Ya apab zarfla münaka
:rin Şariı1acaktır. t steklile • 
~aksitJe~af eyi gönnek ve 
er~un F;~ • anlamak üzere 

"e 1~· kışehirde kolordu 
diiriye;~e fır~a levazım mil

e ve ıhale J!Ününde 

l\lilli M iiclaf aa Vekaleti 
satm alma komisyonu 

ilaıılan. 

fLAN 
(25) ton benzin kapalı 

zarf usuliyle satın alınmak 
üzere münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31-10-934 car
samba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna
mevi g-örmek üzere her gün 
M. M. V. satınalma komis
yonuna müracaat lan ve mü
nakasaya istirak edecekle
rin de teminat ve teklif mek 
tuolarım ihale saatinden e
vel mezkur komisyon reis
liğine vermeleri. (2898) 

R-4475 

tLAN 
(134) adet Parabellum ta

bancası kapalı zarf usuliyle 
alınmak Ü?:ere miinakasaya 
kor--.•1c;tur. İhalesi 28-10-
C)"' ·ır ~inü saat t 1 de-
,1: ·="terin evsaf ve şart-
r 10 niimunesini ~ör-

her gün M. M. 
\ 

1rna komisyonuna 
m lan ve münakasa-
ya istirak edeceklerin de te· 
minat ve teklif mektunlan
m ihale saatinden evel mez
kur komisyon reisliO-ine ver 
.. ıeleri. (2807) 8-4474 

İLAN 
Hava ihtiyacı için OK

TANOMETR aleti ve ye
dek malzeme pazarhkla a
lmacaktrr. Bağlığını gör
mek fstiyenlerin her gün 
vurusmağa gireceklerin 
1-11-934 perşembe günü sa
at 10,5 da teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(3114) 8-4786 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

996 kalem alet ve edevatı 
tıbbiye kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. İhalesi 6-
11-934 sah günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o gün ve saatinden 
evel teklif ve teminat mek
tuplariyle birlikte M. M. V. 
satınalma komisyonuna mü
racaattan (2971) 8-4577 

CAÔ 
1 - Ordu sıhhi ihtiyacı 

için iki tekerlekli ve bir hay 
vanla çekilir tarzda tazyikli 
veya tazyiksi.z ve iycabmda 
ilave edilebilir Duş ve For
matin tertibatlarını haiz 40 
ila 60 adet seyyar etüv ma
kineleri satın alınacaktır. 

2 - Bu Etüvleri vermeğe 
talip olanlar fabrika kata
loklariyle birlikte makine
lerin ağırlıklarım ve taham
mül derecelerini ve beher 
etüvün fiatmı bildiren dilek 
okuntulariyle 5- 2. Teşrin.-
934 tarihine kadar M. M. V. 
Sıhhat işleri dairesi birinci 
ı:;ubesine uğramaları (3165) 
~ 8-4856 

CAÔ 
Ankara'daki F. için bey

gir ve katır satın alınacak
tır. Satılık hayvanı olanla
rın her gün saat 10 dan 16 
ya kadar F. karargahındaki 
hayvan satmalma komisyo
nuna başvurmaları. (3167) 

8 - 4854 

muayyen saatte fı:ka sa.tın 
alma komisyonu rıyasetıne 
müracaatları. (2993) 

8-4608 
!LAN 

üç bin liralık pirinç alı
nacaktır. Pazarlığı 28 Teş
ıinievel 934 pazar günü ~a: 
at 14 tedir. Şartnamesım 
görmek üzere her gün ve 
pazarlığa istirak için de te
minatlariyle birlikte Anka· 
ra Levazım Amirliği satm
a ima komisyonuna mUraca-
atlan. (3155) 4838 

HAKIMIYETJ MtLLlYE 

polatlıTopçuAlajı Sa. Al. Ko. 
Ri yasetiııdeıı: 

310,000 kilo kuru otun münakasasr 3 / 2. Teşrin /934 cu
martesi günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin yevmi 
mezkur ve saatte teminatı muvakkateleriyle birlikte Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (3166) 

8-4855 

Denizli Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin senelik mütenevvi erzak, mahrukat 

ve tenvirat ihtiyacı 16.10.1934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - 5.t 1.1934 paazrtesi günü saat 14 de mektepte te • 
şekkül edecek komisyonda bedel haddi layik görüldüğü 
takdirde ihalesi icra edilecektir. 

3 - $artlarını almak istiven taliplerin mektep idare • 
sine müracaat etmeleri laZTm.dır. (6870) 8-4733 

1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

700 KİLO KİBRİT ANTUMAN ) 28-1. Teş-934 
500 KİLO KLORAT DE POT AS ) 

10 KALEM SARAÇ MALZEMESİ 30-1. Teş-934 
480 KİLO KALAY 30-1. Teş-934 
50 TON MESE KÖMÜRÜ 30-1. Teş-934 

650 KİLO ALEMINYUM 30-1. Teş-934 
800 KİLO SAF KURŞUN 30-1. Teş-934 
BACA İNŞAATI 30-1. Teş-934 
4 ADET MAIZA MUKAVİM DEKABAJ 
TEKNESİ 30-1. Teş-934 

TAPA FABRİKASI NOKSAN TRANS-
MİSYO.NLARININ İKMALİ 30-1. Teş-934 

Yuakrda.kı m_alz~meter ayrı ayn pazarlık suretiyle hiza
zalarmdakı tarıhlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminatı ile müracaatları. (3131) 8--4809 

1 ADET KIZAKLA SOUK TESTERE) 1-2. Tes-934 
2 ,, DEVİR ÖLCÜ ALETİ ) 
6 ,, AMERİKAN MAKKAP EVİ ) 

10 KALEM MUHTELİF ŞERİT VE 
SAİRE ) 1-2. 'l'eş-934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle Hi
zalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3152) 8-4829 

28 
6 
4 

30 
15 

KALEM RESİM MALZEMESİ 31-1. Teş. 934 
,, ÇELİK BORU 31-1. Teş. 934 
,. İP (MUHTELİF CİNSTE) 1-2. Teş. 934 

TON DEMİR CEVHERİ ) 3-2. Teş 934 
,, MANGAN ) 

147 ,, OLEOM o/o 114 ) ) 
49 

157 
2,7 
1 

,, OLEOM <?o 105 ) ) 
,, ŞİLİ GÜHERÇİLESİ ı 3-2. Teş. 934 
,, SANTRALtT ) 
,, DfFENİLAMİN ) 

114 ADET 300 LÜK SELVE KOK 
OCAGI TAŞLARI 

) 
) 

12 TAKIM ,, ,, 
159 ADET 150 LİK 

'' 6 TAKIM ,, .. ,, 
12 TAKIM 50 Li'K ,, 

29 TON ÇİNKO 

" 
,, 

., )' 
• ) 3-2. Te&. 934 

" ) 
et ) 

50 TON ADANA PAMUGU 
ELEKTRİK KAYNAK TELLERİ 
TAPA FABRİKASI KALORİFER 

4-2. Teş. 934 
4-2. Teş. 934 
4-2. Teş. 934 

TESİSATI 
2000 Kil.O KIL 

4-2. Teş. 934 
8-2. Teş. 934 

Yuka.rda~i mazmeler ayrr ayrr pazarlıK suretiyle hiza-
l?rın~akı tarıhlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta-
lıplerın teminat ile müracaatları. (3153) 8-4849 

88,972 M3 ÜC KALEM 
KERESl'E 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 31-1. Teş.-
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat· 
lan. (3173) 8-4853 

Toplınnc(le t tnnhul Le · 
vazım Amirliği Satın 

Alma Komi yonu 
İlan lan. 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 700 
ton ekmeklik Un 19-11-934 
pazartesi günü saat 14 te ka 
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya girecek 
lerin belli saatinden evci 
tekliflerinin Tophanede sa
tınalma komisyonuna ver-
meleri. (7065) 8-4858 

ZAYi 
Belediyeden almış olduğum 

475 No. bisiklet fişini kıiybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yok 
tur. . NİHAT 

S-4859 

Devlet Demiryollan U -
nıum J\fiidiirlüğü satm 

alma komi yonn iJanlan 

İLAN 

Münakasası feshedilen 
takriben dört yüz otuz bir 
ton demir tekrar müna -
kasaya konmuştur. Münaka
sa 21. 11. 934 çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada ida
re binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartna -
melerde vardır. (3091) 

8-4740 

Cümburiyet bayramı do '4 

nanma tesisatının kesreti do- ~~ 
~tayısile evlere elektrik rap· ~~ 
~ ti işlerinin bu ayın yirmi i - ~~ 
~kinci günUnden itibaren ay 

l 
nomına kadıır ~apılamıyaca- ~ 
~ w ') 1 • ~gı ı .m o unur. ~ 

Elektrik şirketi ~~ 
~~-~ 
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:ı: :ı: :ı: :ı: ;r1x1x1x1-fl~ 

ilan ~ 
29 Birinci teşrin pazartesi günU saat 11 de açılaca

ğı bildirilen Sergi Evi bazı sebeplerden dolayı 30 bi-
rinci teşrin sah günü saat 15 te açılacaktır. Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri ac;ılma merasiminde mühim 
bir nutuk söyliyeceklerdir. 8-4847 

-V,skişehir Lisesi i\lüdiirlüğünden: 
Mektebimize alınacak 80 - 125 ton yerli kok kömürü 

22 birinciteşrin, 934 tarihinden iytibaren (20) gün müd
detle açık münakasaya konulmuştur. İstiyenlerin şartla
n öğrenmek üıere mektebe ve münakasaya iştirak için 
yüzde 7,5 muvakkat teminat mektuplariyle ı 1 ikinciteşrin 
934 pazar günü saat (10) da mektepte toplanacak komis-
yona müracaatları. (3068) 8-4742 

SERVETİ FüNUN 
43 senedir durmadan neşir ~ıaziyf esini yapmakta ~c 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri .. • 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be- ~ 
her say:rsı 20 kuruş. c 

~ 

Eskişehir Lisesi lüdürlüğü ıden: 
Mektebimizin elektrik tesisatı 21 birinciteşrin 934 ta

rihinden iytibaren (20) gün müddetle açık münakasaya 
konulmuştur. İstiyenlerin proje, şartname ve mukavele • 

nameyi görmek üzere mektep idaresine, münakasaya iş
tirak için de tesisatı, bu gibi işleri muvaff akiyetle başar
mış, fenni ehliyet vesiykasını haiz bir mütehassısın neza
reti altında yaptıracaklarına dair noterlikten tasdikli bir 
taahhütname ve yüzde 7,5 teminat mektuplariyle müna· 
kasanın yapılacağı 10 ikinciteşrin 934 cumartesi günü 
saat onda mektepte toplanacak komisyona müracaatları. 

{3069) 8-4741 

YUGOSLAVYA KIRALINA YAPILAN SU IKAST 
SiNEMALARDA GÖSTERiLiYOR. 

liiiııımııııııınmıııımııııııııımreu·lilHlfılllımmnııı:ıııııımııı~ımnmtlllDlll!llmı»Hmıııııı 

Naf a V el{ôletinden: 
Vekalet binasının 17 penceresine muktazi muhammen 

bedeli {1800) lira bulunan perde, tül ve kornişeler paazr-
lıkla mübayaa edilecektir. 

PazarhK 4. 11. 1934 tarihine müsadif pazar günü saat 
15 te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıla
caktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 135 liralık mu ... 
vakkat teminatlannrn Merkez Muhasebeciliğine yatırıldı
ğına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
falet mektubu ile beraber aynı gün ve saatta komisy?nda 
brilunmalan lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak V C• 

kalet Malzeme Müdürlü~ünden alabilir. (29~7) 8-4602 

Halk İş İdarehanesi 
Adliye sarayı caddesinde Balıkoazan meydan • 

- lığında polis noktas1 ltarşısı. 

TELEFON: 2037 

Her nevi bono, emtia ve emlBK ehm, satımı ve 
idaresi, devairde iş takibi. yazı ve tercüme ve buna 
benzer halli işleri için çalısan Ankaramızın şayanı iti-
mat ve esk; bir müesses c;Mir. 8-4322 

Asl{eri Fabrikalar 
Sigorta Sandığındaıı : 

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

PARİS ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN 

Diş tabibi 

Ekrem Av • 
1 ~~ 

:~ Seyahatinden avdetle diş fenninin son ve çok mühim bir te
~~ rakkisi olan (Dişsis nğrzlara Profesör Kantoroviç usulU diş 
.. ~yapma) levazım ve tesisatını getirmiştir. 
~~ Bu usulde yapılnn dislcr ıılt veyn iist en düz ve silik çeneler

de bile, ısırmak ve toparmnk ta dahil, bilrlln çiğneme ve sair 

~~ağız hareketlerinde hiç bir suretle yerinden oynamaz. 
Damakta 15stik pul kullanılmaz. Ölc:U alsı ile değil, hususi ~ 

i hoş ve rahnt bir madde ile alınır. 
Himayei Etfal apartımanı Telf: 3910 

8-4732 
~ 
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AOrıların ve SOOuk elgınl~ının serT vo 
kati tesirli devası, ambalaj ve lcomprime• 
lerinde EB allmeti farikasıAİ taıır~ıa ~ 
kiki ASPIRINdir. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka Jlı~~iJ~:Z:~~,,.. 
bulunmasına dik· 
kat ediniz J 

l l a n ly1x1x1ı:tı:t,:J 
Ankara Palas paviyyonunda Teşrin Evvelin 27 

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

8 - 4826 

• 
Anlcara Askerlik Suhesindcn: 

' 
1 - 328 ve 329 doğumlu ve bunlarla muamele gören ve 

daha evelki doğumlulardatt şimdiye kadar kalmış olan kı· 
sa hizmete tabi yüksek ehHyetnameli tabip baytar kimya-
ger eczacı ve dişçi sınıfına mensup olanlar ile mayıs 1934 
tarihinde kanuni bir sebeple sevkedilmemiş olan diğer sı
nıflara 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 yaptırmaları ve gelmiyecek olanlar hakkında 
ahkamı kanuniye tatbik olunacağı ilan olunur. (3142) 

8--4817 

Ziraat V ekaletind en: 
Ankara'da tohum ıslah istasiyonu civarında müştemi

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

Pazarlığa iştirak edecek taliplerin münakasa şartna
mesinde yazılı vesikalar ve keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu 
nisbetinde muvakkat teminat mektupları ile birlikte mez
kur saatte inşaat komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(3163) 8-4_8_44 __ _ 

Gedikpaşada istan hul Jandarma 
Satın Alma Komisyonundan: 

Çanakkale Jandarma Mektepleri ile hastahanesi ve 
Gelibolu Mektebi ve Bayramiç Birliğinin bir milyon yüz 
doksan sekiz bin kilo elanek ve bin iki yüz kilo ununa ait 
14-10-934 te yapılan kapalı zarf münakasasmda bir kısmı
na verilen fiatların viıK:sek olması ve bir kısmına talip zu
hur .etmemesi hasebivle münakasa pazarlığ-a ~evrilmiş ve 
31-10-934 çarşamba günü saat on dörtten on be~P. kadar pa
zarlı~mm yapılması mukarrer bulunmustur. İstekiilerin 
şartlan gördükten sonra ilk teminat makbuz veya banka 
kefalet mektuplariyle mezkur günün gösterilen saatlerin
<le ya komisyonumuza veya Çanakkale'de Tanctarma mek
tepleri satmalma komisyonuna müracaatları. f7033) 

8-4857 

D. D. Yolları Umum 
1\f iidiirlii minden~ 

(4000) çam telgraf direğinin kapalı zarfla münakasa
sı 26-11-934 pazartesi saat 15 te Ankara'da idare binasında 
yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Adana ve Eskişe
hir veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde var-
dır. (3144) 4852 
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Hanımefendilere 

Mantoluk 

Yerli 
Mallar 
Pazarı 

Ropluk 

Renk ve desenleri mevsimin en 
güzel modellerine göre hazırlanmıştır 

satışa devam edilmektedir 
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1
- Muhterem halkımızın ehemmıyet e ~ 

nazarı dikkatlerine: il 
l - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do 

nanma tesisatını ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti 1 
fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek - İ 
trikçilere yaptırınız. 1 

2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke-
timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti· ı 
riniz. 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatımzdan ve 
·muaddidinizin tahammülünden fazla olup olmadığını 

§elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve • 

1 
riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 

Aksi takdirde büyük arızalara, dolayısile şehrin 

cadde ve büyük kısımlarının karanlıkta kalmasına se
llj bebiyet verebilirsiniz. 
! Tehlike ve arızalardan sakınınız. e 
§ • fi 

~~ 
Maarif Vekileti 

Asan Atika ve Müzeler 
Müdürlüğünden 

Jöviyen 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 
Vekaleti İnşaat Komisyonunda yapılacaktır. · 

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

Telefon: 1618 

~~ ~~~~~ Mühim ilan • 
Donanma tecrübesi 

~ 
~ Cümhuriyet bayramı için devairi resmiye, müesse 

sat ve hususi evlerde yaptırılacak bilClmum donanma 
tesisatının 28 ilk teşrin pazar günil akşamı saat 18.30 
dan 19 a kadar berayi tecrübe tamamen tenvir .edilme
sini rica ederiz. 

8-4751 Elektrik şirketi 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mmtaka Sanat Mektebi Atölyeleri için kapalı 

zarfla alınması takarrur eden malzemeye talip çıkmadığın· 
dan 22. 11. 934 parşembe günilne kadar bir ay içinde çıka
cak taliplerine pazarlıkla verileceğinden istiyenlerin her 
pazartesi ve perşembe günleri Encümeni Vilayete müraca· 

_:tlan. (3146) 8 - 4825 _ 

• 

ı- Meşhur lzmirli -
1 Sekerci Ali GalipB. Ankarada 
1 ' Her türkün iftihar edeceği fabrikası mamulatmı 
İ muhterem Ankara halkına tanıtmak gayesiyle açı-

l 
lacak olan Sergi Evinde 52 numaralı pavyonu iş
gal etmiştir. 

Çok yüksek varlıkla çeşitlerini teşhir edecektir. 
İngiltere, İsviçre, Fransa'da rağbet gören lo

kumları reçel ve şuruptan bilhassa bon bon şekeri 
badem şeker ve ezmeleri meyve ıekrlemeleri bun
lara mümasil diğer çeşitlri şayanı tavsiyedir. 
Mamulatın saf mürekkebatm temiz olmasına bi

naen müruru zamanla bozulnuyacak bu çeşitlerden 
muhterem halknnızm ihtiyaçlarını temin etmele
rini tavsiye eder. 

Müsait fiatlarla toptan ıiparişler de kabul eder. 
8-4792 
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lmtıyu aabibi Ye Baımu 

barriri FALiH RIFKI. 
Umumi netriyab idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT 

1 
1 

SİNEMALAR ı 
Bu gece Bugün, Bu gect 1 KULÜP J --.o--Çankırı caddesi c1varında 

1Jakımıvetı Milliye Matbaa 
~rnda basılmıştır. 

1 YENi 
A M O K ROMA ÇILGINLIKLAl<l 

l\1arcclle Clıantal - İnkijino'ff Bütün ihtişamiyle eski ROMA ..• 
~yrıca: Bakırköy Bez Fabrikası- Ayrıca: Bakırköy Bez Fabrikası-
nın küşat resmi. nın küşat resmi. 

Fox Dünya havadisleri: Yugoslavya Kıratına Marsilyada yapılan suikast. 

Halil Naci Kiiiıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratl~ çıkarılır. Telefon: 1230 


