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YOLUMUZ 

Kayseri' de büyük devlet doku
ma fabrikasının çatısı kurulur
ken, Ereğli' de ikinci fabrika ye
rinin toprağı satın alınmıştır. Tur
hal şeker fabrikası bitmek üzere
dir. Isparta' da halıcılığı koruyan 
lplik fabrikasından sonra, gül
yağcılığmı kurtaracak olan yeni 
bir fabrikanın temelleri atılmak
tadır. 

Eğer Ankara' da ve Anadolu'. 
~un her tarafında yapmış oldu
gumuz sanayi ve İymar işlerini 
b~zı m~mleketlerde olduğu gibi, 
hır şehır veya bir mıntaka menfa
atine muayyen bir sahaya yığmış 
olsaydılc, kesif bir mamure parça
sı gösterebilirdik. Fakat halkçı 
devlet memleketin her tarafında 
ve ~tün millet için çalışıyor. Bir 
•ehır veya bir sınıf değil, bir mem 
leket ve bir cemiyet inşa ediyo
ruz. 

Bu İymar ve inki§af usulü kuv
ıtetleri dağıtmak değil, gövdenin 
her tarafını tabii olarak kuvvet
lendirmektir. yeni İş merkezleri 
e_traftanndaki köyleri medenileş
tirecek, geniş mübadele hareketi 
Türkiye• de refah bütünlüğünü vü
cuda getirecektir. Milli vahdet 
~ltür birliği kadar, iymar ve İn: 
kt,af beraberliği demektir. 
h Her yerde nikbinlik ve iytimat 
~v~aı teneffüs olunur hale gel. 

1Dıthr. Cümhuriyetı·n kurta · . . rıcı sı-

rasetının muvaffak olacağına 
ın~nınıyan kalmamıştır: Hakiyki 
1!tıkrar, hir reiinıin muvaffakıye
~. hakkındaki iymanın temin etti
gı manevi istikrar olduğuna şüp
he yoktur. 

- . F ~kat şurası unutulmamalıdır 
ki daıma ileri yürür vaziyette kal
~amızm en mühim sebebi, devle
t!n asla elden bırakmadığı mali 
•ıyasettir. Türkiye bugiin borçsuz 
bu memleket sayılabilir. Eğer on 
~ne ~vel bazılarının tavsiye et
tikten pahalı i~tikraz ve kredi yol
lar~a sapsaydık, simdi varımızı 
yoga.muzu ecnebi bankalara yatı
rıp, eski boğaz tokluğuna memur
luk hayatına dönmüş olacaktık. 
Devlet, Türkiye ivmar ve inşası
nın ınas.-afrnı, halktan istedi. tik 
za~,_nl:rda bu usul. yalnız ağır 
clernl, lu:nımsuz bir f P.dal<arlık ve 
~ahm~ olarak telakki ettirilmek 
ıstendı. NP.tice meydandadır: Bir 
taraftan Düvunu UJT1nnıiyenin ~a
~~lan kapanmış, di~er tarafta 
hırk sanayi müesseselerinin baca
ları tiitmeğe ha.:;lamıstır. 

On sene evelki tecrübe, teknik 
te sermaye noksanlarımıza, ku
~aldık \>e buhran felaketlerini de 
ra~e .~ttikten sonra, bize bugün-
erı gosteren mali ve iktısadi siya-

sete muc· · · k . _ ıze ısmı vermeme ıçın 

kalemim.izi güç tutuyoruz. Bu si
raset, ınilletin say ve kabiliyeti 
ıle, gene milletin, zaferi yapmış 
(lan~ar.a karşı asla sarsılmamış 0 • 

an ·~~madına istinat etmiştir. 
Ak

1 
ıl ıçın yol birdir, derler: kur

lu u · · d ' ıçı? e tek bir yol vardır. 
Bu yol, ınılletin kendi kendini kur 
larmaaıdır. 

Gelecek sene u·· ç·· .. M'll 
M 1. . uncu ı et 

ec ısı azaları tu"'rk ·ıı t• • k mı e mın 
. arşısına hakiyld bir şeref hesabı 
ile çıkacaklardır. 

FALiH RIFKI 
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Hastalar 
Dördüncü sıayıfada 

Garpta fikir hareketleri 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar 
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Her yerde 5 kuru~ 

İsveç Veliahti Hazretleri K8zım Paşa Hazretleri 
h·ugün memleketimizde ile iki Vekilimiz geldiler 

B. M. Meclisi 

İsveç Veliahtı GüstavAdolf ve zevcesi P renses Luiz Hz. ile kızı Prenses İngrid 

Bugün lstanbul'a varacak olan 
lsoeç Veliahti Pren• Güstao Adali 
Hazretleri oe Telikalcırı yarın An
karamızı ziyaretleriyle §erellen-

sporlarını yapmııtır. Sigara ve içki İç -
mez; fakat hiç bir zaman kendi zevkini 
baıkasına kabul ettirmek istemez. Sof • 
rasında likör ve ıarap ikram edilir, ~ -
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Muhterem misafirlerimizin istasiyon da nasıl karşılanacağını gösteren kroki 

diriyorlar. Avrupa'nın güzide bir safirler de sigara içrneğe mezundurlar. 
ülkesinden Türkiye Cümhuriyeti Veliaht her zaman milli ıpor faali· 
topraklarını gezmeğe gelen bu yetlerini tecviz ve himaye etmiıtir. Esa-
asil misafirleri bugünden selamla- sen kendisi mükemmel bir kayakçı, te -
mak dileğiyle şu yazıyı yazıyo- nisçi ve mahir golfçu olmakla iyi bir ör-
ruz: nek teşkil etmiştir. 

İsveç veliahtı Güstav Adolf Hz., zev· (Sonu 3. üncü sayıfada) 
cesi Pı·enses Luiz ve iki çocuğu ile Ya
kın Şark'ta uzun bir seyahata çıkmışlar· 
dır. 

l Yuna~i~tan, Türkiye, Suriye, Irak, 
ran, Fılıstın, Mısır, Habeııistan ve bel· 

ki de Maverai Şeria'ya gidec:klerdir. 
Veliaht, bu teşl·İnisaninin 11 inde 52 ya
şına basacaktır. 

1i ~. Ha1i hazırda, inceliği, milliyetperver-
gı, mahviyeti, nezaketi ve cazibesi sa

yesinde lsveç'te en tanmrnış şahsiyet 
0~~".. Prensi~ yegane hedefi yarın Isveç 
hukumdarlıgımn yükliyeceği vazife ve 
mesuliyeti liyakatle yüklenmektir. 

Bütün hayatı, ahlakını olgunlaştır • 
mak, ilerde onu beldiyen vazife için ilim 
ve tecrübe edinmekle geçmiş denilebilir. 
Veliahtın hususiyetini ve ne tarzda ya • 
şadığını gösterecek surette biraz tafıi- ' 
lat verelim: 

Bütün kültür sahalarında, idare, ma
liye ve ticarette çok kuvvetli bir bilgisi 
vardır. Konuıurken gayet neıelidir ve 
latifeyi sever, tavrı demokrat ve tabii • 
dir. Hararetli bir sporcu olup av ve ba -
lık tutma müstesna, bütün açık hava 

Türkiye, Almanya ·ya en 
çok mal verecek 
memleketlerdendir. 

Reisi Kazım Pa
şa Hazretleriyle 
Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü , 
Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey~ 
ler dün sabah 
şehrimize dön. 
müşler ve istasi
yonde Vekiller, 
mebuslarımız la 
Riyaseti Cüm. 
hur Umumi Ka
tip Vekili Hasan 
Rıza, Başyaver 
Celal Beyler ve 
Başvekalet Müs
teşarı, Hususi 
Kalem Müdürtl, 
Hariciye, Dahi
liye Vekiletleri Kizım Pş. Hz. ile Vekiitcrlmizin istasiyon da almmq bir remıı. 

erkanı, Umum Jandarma Ku- 1 Emniyet Müdürü ve daha birçok 
mandam, Ankara Valisi, Emniyet zevat ve halk tarafından kartılan· 
işleri Umum Müdürü, Ankara mışlardır. 

Gülyağı fabrikası 

Temel atma merasiminde 
İktısat Vekilimiz bir 
nutuk söyledi. 

Isparta, 1 - lktııat Vekili Ce
lal Bey dün Gülyağı fabrikasının 
temel atma merasiminde şu nut· 
ku söyledi: 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

• 
iş Bankası 
kumbara mükafatı 
dün çekildi 

iş Bankaaı·nın kumbara mü· 
kafalı dün banka binasmda ve 
mutat zevat huzurunda. çekilmiş.. 
tir. Dünkü keşidede en büyük ik· 
ramiye olan Bin lirayı Ankara'· 
dan 16640 numaralı kumbara sa· 

(Sonu 2. inci aayılad11) 

Tayyare posta Jarı başlarken 

Ankara'dan Diyarbekire 
Evelki gün şehrimizden kalka

rak Diyarbekir'e gidip gelen yol
cu tayyaresi ile bu seyahati yapan 
foto muhabirimiz Cemal Bey, a
şağıdaki yazısında intibalarını 
anlatmaktadır. Tayyareden başka 
en süratli vasıtalarla ancak beş 
günde gidilip gelinen Ankara -

~ 

Diyarbekiı· arasını dokuz saatte 
alan yolcu tayyareıinin geçtiği 
yerlerde gördüklerini anlatan Ce. 
mal Beyin bu yazısında, manzara
ların akışına adeta kalemin yeti
şemediğini, her tahassüsün yarı
da kaldığını gösteren bir hal var
dır. (Sonu 5 inci ıaylada) 

Hamburg - Doktor Şaht alman 
ithalatçılarını toplıyarak maal'i mahrem 
kalan bazı tavsiyelerde bulunmqtur. 
Almanya'run en fazla mal ithal etmesi 
lizım memleketler meyanında Tüdôre
yi de bilhaua zikrettiii anlatthFor. 

Diyacbckit' hava postası intıbalarcn'dan: Foto muhabirimiı: temal Bey ptrot Talit ve Lütfi ve haf makinist Fehmi Bevlerlt> 
- Pilot Talat Bey tayyareyi idare ediyor - Elma dafını altımada bırakryorur: - Kayseri'ye varıı • 



• 
iş Bo.nkası 
kumbara mükafatı 
dün çekildi 

(Başı 1. inci sayıfada) 

hibi Şükrü Bey kazanmış ve ikinci bü
yük ikramiye olan 250 lirayı da Üskü
dar': n 531 numaralı kumbara sahibi 
Osman Ali Bey kazanmıştır. Diğer ik
ramiyeleri kazananlar şunlardır: 

100 Lira kazananlar: 

Sourla H. 7422 Beyoğlu, Muazzez 
Emin H. 2037 Adana, Melahat Hüseyin 
H. 430 Adapazarı, Galip Bey 35155 İs
tanbul, Lamia H. 7324 İzmir, Ali Şaban 
B. 4206 Adana. Saffet Ömer Bey 24763 
İstanbul, Naide Zeki H. 154 Galata. 
Ayşe H. 73 Beyoğlu, Ali Galip B. An· 
kara. 

50 Lira kazananları 

Mahir Nur B. 241 Konya, Hamdi B. 
247 Edremit, Mebrure H. 5121 Ankara. 
Nermin Nazmı H. 489 Kadıköy, Musa 
B. 866 Tarsus, Mustafa Bey 507 Uşak, 
Vahram Ef. 8088 Beyoğlu, Zerrin Nec
mi H. 44022 İstanbul, M. Srrn B. 224 
Antalya, Hasan Raif B. 29230 İstanbul, 
Mehmet Mustafa M. 4258 Adana, Berkı 
Ragıp B. 4153 Ankara, Nemli Z. Er
gun B. 40641 İstanbul, Hüseyin Muam
mer B. 50725 İstanbul, Heldun Galip B. 
13339 İstanbul, İsmail Hakkı B. 8392 
İzmir, Şişman oğlu H. 7201 Beyoğlu, 
İnayet Bilal H. 12316 Ankara, Semahat 
~efik H. 9184 Ankara, Özdemir Necdet 
B. 1163 Beyoğlu. 

10 Lira kazananlar: 

Bahriye H. 2511 Ankara, :Süreyya 
Şevket B. 2851 Adana, Muzaffer Basri 
Bey 26511 İstanbul, Tevhide Sami H. 

25571 İstanbul, Seher Samimi H. 6355 

İzmir, Mustafa İbrahim Bey 25501 İs
tanbul, Gök Alp B. 3 Malatya, Hadiye 

Suphi H. 517 Ankara, İlhan Bey 49210 
İstanbul, Mediha H. 195 Eskişehir, 
Terkan Sırrı H. 43170 İstanbul, İlya 

Alhadef Ef. 399 Milas. Mustafa Zeki 
Mehmet B. 22867 İstanbul, Nilüfer Na
di H. 38276 İstanbul, M. Muzaffer B. 

77 Diyarbekir, Şevki Tevfik B. 1737 
Bursa, Leyla Vecih H. 1634 Kadıköy, 
İsmail Mahir B. 3024 Bursa, Fatma 

Turan H. ve Mete B. 890 D. Bekir, Me· 
diha H. 3386 İzmir, Suzan H. 9389 Bey
oğlu, İsmet Paşa İlk Mek. Koop. 592 

Erzurum, Esat B. 165 Zonguldak, Seni
ha H. 27'1 Kadıköy, Vildan Muhtar H. 

44732 İstanbul, Meral Rahmi H. 2251 
Samsun, Can Naci B. 365 Adapazarı, 

Mihal Mihalidia 25270 İstanbul, Ner

min H. 2258 Bursa, Bekir Sıtkı B. 256 

Milb, C. Subamt Ef. 6912 İzmir, Meh
met B. 496 Malatya, Salibattin 'B. 153 
Eskişehir, Yeg!ne Ali H. 1316 Kaclı

köy, Dikran Ef. 6765 Beyoğlu, İsmail 
Hakkı B. 3095 Bursa, Zeki B. 654 Mer
sin, Ester Niyago 26889 İstanbul, Nu

riye H. 1692 Kadıköy, Selma Aptullah 
Halis H. 264 Samsun. Madam Zaruhl 
4034 Beyoğlu, İclal H. 2040 Kadıköy, 
Zerrin Ahmet H. 11512 Ankara, Orhan 

B. 42883 İstanbul, Nejat Rifat B. 31327 
İstanbul, Fehime Mehmet H. 8024 An
kara, Neriman H. 421 Mersin, Hakkı B. 

1015 Antalya, Merih Osman H. 1994 
Bursa, Vecahat Nezahat H. 44971 İs
tanbul, Necati Zeki B. 23780 İstanbul, 

Kemal Bey, 773 Erzurum. Dani~ Hay

dar B. 39372 İstanbul, Fazıla Fehmi H. 
47048 İstanbul, Leon Karabetyan Ef. 

50008 İstanbul, Melek H. 6555 İzmir, 
Ağa Hüseyin Ef. 11447 Ankara, Korse
nik Ef.' 8824 Beyoğlu, Bedri Cemal B. 
721 Üsküclar, Necmettin Tevfik B. 4087 
Bursa, Rıza Faruk B. 2102 Samsun, 
Vahide Aptullah H. 30002 İstanbul, İs
mail Hasan B. 38426 İstanbul, İrfan 

Aptulrrza Bey. 42488 İstanbul, Evanti
ya H. 7920 Beyoğlu, Erdal Aptullah 
Halis B. 2055 Samsun, Sabahat Ragıp 

H. 4151 Ankara, Suna Meliha H. 16110 
Ankara, Mehmet Şükrü B. 10105 İzmir. 
Mustafa Kemal B. 755 Antalya, Cen
giz Asım B. 988 İstanbul, Aykurt Kera
mi Bey 25 Uzunköprü, Kemal Bey 
16 Ordu, Perihan H. 12750 İstanbul. 
Ahmet B. 526 Antalya. Sait B. 15801 
Ankara, Necmiye Mehmet H. 5835 İz
mir, Cemil Naci B. 1465 Kadıköy, Mus
tafa B. 1088 Merain, Attila İhsan B. 
7732 Ankara. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR! 
BiRLEŞİK DEVLETLER'DE. 

M. Ruzvelt'in 
sermaye ile iş 
arasında mütareke 
hakkındaki hitabı 

Sanfransisko, 1 (A.A.) - İş fede
ra.syonu reisi M. Grin M. Ruzvelt'in 
sermaye ile iş arasında mütareke için 
olan hitabı tam zamanında ve eyi bir 

intiba bırakmağa müsut bulunduğ'.lnu 
söylemiştir. 

İş federasyonunun senelik 
i~imaı 

Saniransisko, 1 (A.A.) - 1~ fede
rasyonunun senelik içtimamda, icra 
komitesi mütalebatını izah eden rapor 
okunmuştur. Raporda, 30 saatlik haf
ta, asgari ücret, ihtiyarlık sigort~sı ve 
çocukların çalıştırılmasının kati ola
rak meni hakkında kanun istenmekte 
ve işsizliğe çare bulunması lüzumunda 

ısrar edilmektedir. 
Komite, işsizlerin kar getiren iş

lerde istihdamı için sanayii mecbur et
mek ve bu suretle istihlaki çoğaltarak 
seTvetle hayat seviyesinin eyi bir su
rette taksimini temin eylemek hükfı
met vazifesi olduğunu beyan eylemek
tedir. Eğer sanayi bu vazifesini yap
mazsa istihsalin teşkilatlandırılmasmı 

hükumet eline almalıdır. İşsizliğin or 
tadan kalkmasına intizaren herkes iş

sizlere asgari bir hayat seviyesi temini 
işinde yardım etmelidir. Komite en

flasyona olan muhalefetini teyit ve 
hükumet borcunun çoğalmasından do-

layı endişe izhar eylemiştir. Komite 

31/8 tarihinde şubelerinin adedi, ge
çen seneden 481 bin fazlasiyle 2 mil

yon 608 bine çıktığını bildirmektedir. 
Komite bundan sonra milli kalkıruna 

müessesesinin tensiki hakkındaki pro5 

ramı izah etmektedir. Bu program mü
essesenin 16/6/1935 ten sonra müddeti
nin uzatdmaııını derpiş etmektedir. 

~lali mehafil M. Ruzvelt'in nut
ku hakkında muhteriz 

davranıyor. 

Nevyork, 1 (A.A.) - Mali mebafil 
Reisicümhur M. Ruzvelt tarafından 

söylenen nutuk hakkında çok muhte· 
riz davranmaktadır. Salahiyet sahibi 
bir bankacmrn kanaatine göre M. Ruz· 
velt hükfımetin maksatlarını açıkça an
latmadığı gibi bütçenin muvazenesi 
hakkında da katiyen teminatta bulun
mamıştır. 

-··· 
INGIL TERE'DE. 

Lankaşır Jopon 
malını satıyor? 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Her
ald gazetesi Langashire' deki ba
zı firmaların bir müddettenberi 
mühim miktarda japon malı ithal 
ederek bunlan hafif tadilattan 
sonra İngiliz malı gibi sattıklarım 
ifşa etmektedir. Billıusa Japon
ya' da pek ucuz olan iılenmemit 
bez lngiltere' de boyandıktan ve 
hazırlandıktan sonra İngiliz mal
larına ma.'iırua olan tercihli tarife
den jstifade suretiyle Langashire 
firmalan markasiyle dominyonla
ra sevkedilmektedir. ltÇi gazete
si, bu suretle kendi kendine me
şum bir rekabet yapan Langashi
re'in bu hareketini protesto et
mektedir. 

••• 
lyran Hariciye Nazın Pariste 

Paris, 1 (A.A.) - Pöti Pariziyen ga 
zetesi bildiriyor: 
· İyran Hariciye Nazırı Kazimi Han 
iki günlük bir ziyaretten sonra Lon· 
dara'dan Paris'e hareket etmiştir. Na
zır Paris'ten Cenevre ve Mısır'a gide
cek ve İsveç Veliahti ile Prensesin ty
rana muvasalatmdan evel Tahran'da o
lacaktır 

YUGOSLA VYA'DA. 

Kıral Aleksandr 
Belgrada döndü 

Belgrad, 1 (A.A.) - Havas ajan11 
bildiriyor: Krral ve KD"aliçe dün alqam 
buraya muvasalat etmişlerdir. Matbuat 
Sofya göriifmelerine ıütunlar dolusu ya· 
zılar tahıisine devam ebnekte ve bu se
yahatin Balkanların istikbali için azami 
ehemmiyeti haiz tarihi bir hadise oldu • 
ğunu kaydetmektedirler. 

Gazeteler, Kırat Aleksandr'm Sofya 
seyahatinden 10nra, Bulgaristan'm arbk 
BaJkan antanbna dahil olduğunu ve misa 
lu resmen imza ebnemit olmakla beraber 
bu antant azası addedileceğini söyliyen 
Tevfik Rüttü Beyin Sofya'daki beyana -
hm bilhassa kaydebnektedirler. 

M. Georgief'in beyanatı, 
Belgrad, 1 (A.A.) - Yugoslav kı

rat ve kıraliçesinin hareketinden son
ra Başvenil M. Georgief yugoslav ga
zetecilerine yaptığı beyanatta iki kar
deş memleketi ayıran felaketli ihtilaf 
zamanının artık ebedi olarak ortadan 
kalktığım ve bundan böyle hiç bir şe
yin bunların anlaşmasına mani ola· 
madığmı beyan eylemiştir. -··· • 
ispanya kabinesi 
istifa etti 

Madrit, 1 (A.A.) - Kabine buhranı 
muhakkak addedilmektedir. Temin o
lunduğuna göre Samper hükumeti bu
gün toplanacak olan korteslerde ancak 
radikallerin 80 reyi ile birkaç müsta
kil rey kazanabilecektir. Halbuki aza 
adedi 459 dur. 

M. Robles artık hükfımeti tutamr
yacağını ve siyasi arkadaşları için de 
dört nezaret istediğini açıkça eöylemi~
tir. 

Kır.alcılar da Samper hükfımetinin 
bilhassa katalonya'ya karşı almış ol
duğu vaziyetten hiç de memnun gö
zükmüyorlar. Diğer taraftan radikal
ler Lörru'nun riyaset etmiyeceği bir 
hükfımete muzaharet eylememeğe ka

rar vermişe benziyorlar. Halbuki ge· 
çen nisanda kabine buhranına sebebi-

yet veren hadiseleTden dolaıyı Reisi
cürnhur M. Zamura ile M. Lörru'nun 

arası biraz açıktır. 
Görülüyor ki siyasi vaziyet çok ka

rışıktır. Ve korteslerin feshi ise bu 
vaziyeti daha ziyade vahimleştirecek

tir. 

Madrid, 1 (A.A.) - İspanya kabi
nesi bugün istifa etmiştir. -··· FRANSA'DA. 

M. Alher Saro'nun 
bir nutku 

Kark:aeon, 1 (A.A.) - Dahiliye na

zırı M. Alber Saro müntehiplerine ıoy 

!ediği nutukta, müşterek cephe koa1iı • 

yonuna şiddetle itirazla kendi haline 

bırakılsa memleketi ve cümhuriy'!tı 

harabiye sürükliyecek olan bu koalis

yonu gayri ahlaki olarak tavsif etmiş 

ve infilasyon ve içtimai tahrip progra • 
mını da takbih ederek demiştir ki: 

"- Müntetıipler, arzı mev'ut'un al

datrcı hayalini gösteren sözde ıslahat· 

çdarla kiyaset ve sulh siyaseti istiyen 

tecrübe edilmiş cümhuriyetçilerden bi

rini tercih etmeleri tazım gelecektir.,, 

Rus eski ırciaariplerine ait 
binada pallıyan bomba 

Paris, 1 (A.A.) - Rus eski muha
riplerine ait binada dün saat 20/30 da 
bir bomba patlaınıştıT. Ölen yoktur. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Adliye Sarayı karıııında 
ANKARA 

eczahaneleridir. 

AU1ANYA'DA 

Hasat bayramında 
M. Hitler ile iaşe 
ve Propaganda 
Nazırları nutuklar 
söyledi 

Berlin, 1 (A.A.) - Bütün Alman· 
ya dün hasat bayramı yapmıştır. Her 
tarafta halk radyolar önünde toplana
rak M. Hitler'in ve İaşe ve Propagan
da Nazırlarının nutuklarını dinlemiş ve 
sonra halk baloları tertip edilmiştir. 

Büyük şenlik, Hemlen yakınındaki 
Bueckberg dağının üzerinde, M. Hit
ler, nazırlar, müteaddit ecnebi diplo
matlar, hücum kıtaatı, iş teşkilatı ve 
Hitler gençliği teşkilatları mümessil
leri ve Almanya'nm bütün mıntakala
rından gelen 700 bin köylü önünde ya
pılmıştır. 

Köylülerin reisi İaşe Nazırı M. Dar
re, iyrat ettiği nutukta, bir sene evel 
köylünün borç içinde nevmit bir halde 
olduğu halde bugün her köylünün yal
nız kendisi değil bütün ahfadının da 
hür bir toprak üzerinde hür köylüler 
olarak yaşıyacaklarmı bildiğini kay
detmiş ve demiştir ki: 

"Almanya 1928 de 5 milyar marklık 
hububat ithal etmeğe mecbur iken şim· 
di bu rakam bir milyara inmiştir.,, 

M. Darre, köylünün vaziyetini rslah 
ettiği için M. Hitler'e teşekkür ederek 
sözlerini bitirmiştir. 

Bunu müteakip nutuk iyrat eden M. 
Hitler, şimdiye kadar elde edilen mu
vaffakıyetlerin temeli, alman mille
tinin kuvvet, azim ve iymanrnm uyan
dırılması olduğunu kaydetmiş ve geçen 
kış hükOmetin sıkıntıda olan birçok 
vatandaşın imdadına koşmak için altı 

ay zarfında 350 milyar mark sarfettiği· 
ni hatırlatmıştır. 

"18 ay zarfında işsizlerin adedini 
üçte iki nisbetinde azalttık. Sayısız At
manın hayat seviyesi henüz gayri kafi 
olması bizi yolumuzdan alıkoyamaz. 

Muvaffakıyetsizlik önünde baş eğen

lerden değiliz.,, 
M. Hitler, siyasi sahaya geçerek, 

alman milletinin şerefi her şeyin ö
nünde olduğunu ve Almanyanm sulh 
istemekle beraber hukuk müsavatından 
asla sarfınazar etmiyeceğini bildirmiş
tir. 
alman milletinin şerefi her şeyin ö
kuvvetli olmuştur. Fakat yolu üzerin
de bazı kimseler tarafından engeller 
çıkarılmasaydı birçok şeyler daha eyi 
gidecekti. 

M. Hitler köylüye hitap ederek, köy 
tünün entelektüelliğe lazım olan bir 
muvazene ağırlığı olduğunu söylemiş 
ve yahudi entelektüelliğine hücum ey
lemiştir. 

Sonra iş hizmetini methederek bu 
servisin sınıf mukavemetlerinin önUne 
geçmek iein bir müessese olacağını 

söylemiştir. 

M. Hitler son cümle olaralC, bütUn 
AJman milletinin milli sosyalizm ida
resinde birleşeceği tarihin geleceğine 

iymam olduğunu söylemiştir. 
M. Hitler'in nutku fevkalSde atkıı

lanmı~tır. -···· Macar ba§vekilinin 
yapacağı seyahatlar 
Budapeşte, 1 (A.A.) - Başvekil 

M. Gömböş Varşova'ya yapacağı ziya -
retten sonra Roma'ya gidecektir. 

Söylendiğine göre Roma seyahatı bir 
istişare mahiyetinde olacak ve aynı za -

m~nda Macaristan ile İtalya arasmdakl 

münasebetlerin eskisi gibi eyi olduğunu 
dünya efk?n umumiyesine gösterecek· 
tir. Siyasi mehafilde mevcut kanaata ba

kılırsa M. Gömböş Lehistan seyahatın
dan sonra M. M usolini ile daha faydalı 
şekilde görüşebilecektir. 

Romanya sanayi Nazırı istifa etli 
Bükreş, 1 (A.A.) - Sanayi Nazın 

M. Teodereıco istifa etmiş ve istifası 
kabul olunmuştur. 

-----~ 

Gülyağı fabrikası 
(Başı 1. inci sayılacla) 

''- İsmet Pa§a Hükumetinin san<l4 

yi programında mütevazı bir yeri olan 

Gülyağı Fabrikasının bugün temelini 

atıyoruz. Mütevazı kelimesini bilere~ 

kuıtanıyorum. Diğer yaptığımız işlere 

nazaran fabrikanın maddi kıymeti ha• 

kikaten mütevazıdrr. Fakat prensip iti .. 

bariyle manevi kıymeti asla onlardan 

geri kalmış degildir. Gülyağcılı.IC 

emleketimizin muhtelif yerlerindt 

baş göstermiş Bursa. Isparta ve Burduı 

mıntakalarında olduğu gibi. Fakat b"" 

gün inhitata uğramış denilebilir. 

Buna sebep dış ticarette aranan teık. 

nik esaslara riayet edilmemi~ olmaaı. 

dır. Alıcılar bizden daima temiz mal 
almak istiyorlar. Ve her sene değişml• 

yen tiı-!er arıyorlar. Bunlar modern ti• 

carette teknik esaslardır. Gülyağcıh• 

ğımızı bir servet vastıası olarak kul• 

Ianmak için bu değişmiyen esaslı prenc 

siplere bağlanmak lazımgelir. Biz bil• 

tün ihracat maddelerimizde istanda.rt. 

zasyona gitmek mecburiyetini duyuyOof 

ruz. Bunun ihracat sanayiinde ilk m~ 

deli ve tecrübesi olmak üzere gülyağı 

fabrikasını kuruyoruz. Tesbit edeceği .. 

miz muayyen tipe sonuna kadar sadıW 

kalacağız. Alıcdarm her sene aynı tip4 

te mal alacaklarından emin olmaları 

için iycap ederse hükumetin garantisi• 

ni de bu işe bağlıyacağrz. 

Az önce" fabrikanın manevi değer? 

diğerlerinden asla geri kalmış değil• 

dir,, dedim. Bizim nazarımızdaki büyii~ 

kıymeti, izah ettiğim bu prensip nob 

tasındandır. Gülyağcılarından hükQc 

metin bu samimi arzularına muzahir ol• 

malarmı bekliyoruz. Bu muzaheret hent 

kendilerine refah getirecek hem de dıt 

ticaretimizde ehemmiyetle mevki ala-. 

caktır. Isparta'nrn mevkii buna milsai~ 
olduğu için bu teşebbüsü burada aldı~ 

Eğer raporda da zikredildiği gibi İ§ in4 
1 

kişaf eder ve sanayiin de ümit ettiği~ 

miz, hatta emin olduğumuz kudreti ttc 
cariyesini de göstermeğe muvaffak oJ 
labilirsek bu fabrikaları gül istihs8' 

mmtakalarında çoğaltmak istiyoru" 

İşin teknik kısmında behemehal muva~ 
fak olacağız. Harici ticaretinde de biri 

çok rakiplerimiz arasında sıkışarak ye~ 
almak suretiyle gülyağlarrmızın sürU•

1 

mUnü temin. itibar ve haysiyetini iade 

edeceğiz. Bunda muvaffak olabilme~ 

için ~uur ister ve bilhassa maksada sa• 
dakat ister. Alakadarların bu temiz mu~ 
bitte çalışan müstahsillerin beklene~ 

sadakati göstereceklerinden emi~ 

Şu halde bütün engelleri yıkmak kudt 
retine malik bulunuyoruz. 

Şunu da bilhassa söylemek isterim' 

Fabrika Uç milli müessesenin limtet ı~ 

!indeki müşterek teşebbüslerile kurulu• 

yor. Fabrikanın bu tekilde tesisinde~ 

maksat bu işte daha fazla vakit kaybet• 

mcmek ar.zusudur. Takip ettiğimiz ga.
1 

ye bu teşebbüsün bütün kir ve faydaıa.( 

rmın müstahsile ait olmasıdır. Bunuıı 
için fabrika işler bir hale gelince güiyaJ 

ğcılarından mürekkep olmak üzere tet-1 

kil edilecek müstahsiller kooperatifint 
devrolunacaktır. Fabrikanın temeli a. 
tılrrken yüksek nüfuz ve görüşü ile bi• 

leri daima en doğru verimli istikamet4 
sevkeden ve yaratıcı kuvvetiyle bizirrı 

için bizzat feyizli bir ilham kaynağı 

olan dahi Önderimiz hakkında ızhu 
buyurulan derin bağlılığa ve saınimiyc:c 

te ve memleketin hayırlı işlerini, bütiiıı 

istirahatini bir tarafa bırakarak bilfiil 

yapan ve yakından takip eden değerli 

Başnkiliın hakkında pek yerinde ola
rak söylenen güzel sözlerle naçiz şah• 
sım hakkındaki duygulara teşekkür ~ 

derim. 
Ispartalılar çalışma zamanı gelmi~, 

tir. Hatta geçmek üzeredir denilebilir, 

Şimdiye kadar hep müşavere ve konsul• 

tasyon yapıyorduk. Artık vatan isabet
li teşhisler koyarak çahşmayı emredl 
yor. Bu vatan emrine aşk ile heyecan 
ile koşmalıyız. Bizim gördüğümüz re-t 
fah yolu, muvaffakıyet yolu budur.,, 
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Yarı - siyllsi. 

Hastalar. 
Bütün miUetl;!r diyor ki, bize bir yeni 

insanl.k, bir yeni dünya, bir yeni görüş 

lazımdır. Att•kları adımların da hep bu 

amaca varmak için olduğunu bir düziye 

tekrarlıyorlar. Halbuki önümüzde duran 

Osterreichische Pre$se adındaki gazete· 

de ~'İstanbul,, başlığı altında bir yazı, 
antıkacı dükkanı, müze ve hatta mezar 
kokuyor. 

Gene bir avrupalı gelmiş ve birkaç 

saat lstanbul'da kalmış. Şalvarll sarıklı 
rengarenk İnsanları Galata köprüsünde 

görememiş, artık sırmalı kavaslardan • 
sultan arabalarının yaşmaklı iffetine 

bekçil:k eden haremağalarından iz kal

mamış. Artık sokakları dolduran köpek

ler yokmuş. Artık haykırıp dönen der. 

vişler tarihe karışmış. Aman nasıl döğü

ne döğüne anlatıyor, bir okusanız! Tür

kiye, artık, öteki memlek"tlere benze -

miş, nasıl üzülüp döğünüyor, bir görüp 
dinlesenİ:l· ! 

Bütün bu tipte mahlukların hasta ol

duldarına şüphe yoktur. Bunlar, kendi 

memleketlerinde kalmamış olan roman

tizmi gelip birkaç yüz liraya bizde satın 
alırlardı. Hele harptan sonra bu hasta· 

hklıırt büshütün ağırlaştı. Vals bile, caz. 

bantların Okyı\nos kıyılarından getirdik

ler. yarı barhar şarkılar önünde bir kö

şeye sjnip lralnıış • .Şatafatlı baronlar, ba

ronetler ve markiler aristokrasisi şimdi 
artık ancak Willi Fritsch yahut Gustav 

Frnhlich gibi ~uh ve yakışıklı delikanlı
ların filimlerine mevzu verebiliyor. 

Peki ama, bütün bunlardan bize ne 

bunun hesabını biz mi ödiyeceğiz. Ro : 

nıantizmin her tarafta ancak boş kabuğu 
kaldı ise, bunun mesulü biz miyiz? 

Fakat yazıyı biraz daha okuduktan 
SOftt'a anlıyor k. b uz a, u adamlar, hiç te 
hasta d - "ld" ı egı ır er. Çünkü lstanbul'un 

fethi tarihi olan 1453 ün bir "ka t ih ld _ ra ar ,, 
o ugunu hatırlatmağa çah"ıyor Ki . . . • ... . man 
ıçın bır "kara tarih ? hAı· ? ,,. a a mı. 

Türkler latanbul'a girdikleri zam . 
A 

an, 
yıuofya' da d k .. ua o uyan papaz, yer açıl-

mış ve gozden nihan olmuş. Halk1n ağ • 
zında dolaşan bir hikayeye g" l ore, stan. 
bul tekrar hıristiyanların eline geçerse, 

papaz yer yüzüne çıkıp duasına d evam 
edecekmiş. 

V yazı, bu gibi budalalıklarla bitiyor. 

e o zaman anlaşılıyor, neden yazının 
muharriri Ludwig Pohlner efendi T'• ki , . , ur-

ye nın değişmekte olmasından rnu"t 
. d' ees-

sır ır. Çünkü Türkiye ileriye gittikçe, 

yer açılıp papaz dirileıniyecek ve duası
na devanı edemiyecek. 

Avusturya' da, biliyoruz ki, matbua -
ıın kontrolu diye bir şey vardır. Avus. 
turyalı dostlarımızdan bekledig-un' . b 

'b· ız, u 
gı ı beşyüz yaşına gelmiş bunaldara 
ye~i _Türkiye' den bu tarzda bahsetme: 
lerını meneylemeleridir. 

. Yiyana'nm türklerden kurtarılması 
hıkayesi de bu makule sakarhklardan
dı~. ~ğer türklerle alakadar bir yıldönü
munun mutlaka kutlanması gerekse 
Galiçya'da avusturyalıların yanınd~ • 
omuz omuza d" - .. k · ·ı b" türk . _. . . oguşere o en on ınlerce 
H Yıgıhnın hatırasını ele alsınlar. 
~ vaka daha yeni hem de Avustur. 

yd~ ya getireceği fayda çok daha şerefli . 
ır. 

BURHAN ASAF 

= 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Şe ir ve 
•• 
Universite-
n,erasimfe ~eni 
ders senesine 
başladı 

İstanbul, 1 (Telefon) - latanbul üni 
versitesi ikinci den yılı bugün üniversi
te konferans salonunda rektör Cemil 
Beyin geneç bir yılın tedris blançosunu 
ve gelecek yılda neler yapılacağını bildi
ren bir nutkiyle açılmıştir. 

Salonda bazı mebusularla fakülte de
kanları, profesörler ve talebe vardı. Ce
mil Beyin nutkunda şu parçalar vardı: 

" Bir üniversitenin birinci vazifesi 
talebe yetiştirmek ise ikinci vazifesi de 
memleket ilmi faaliyetinin merkezi olmak 
ve ilmi araştırmalarla ilmi ilerletmek 
ve ilmi kültürü yapmaktır.,, 

" Üniversitenin geçen yılı bir kuru -
luş ve hazırlanış yılı idi. Bu kuruluş se
nesi devam etmektedir. Salahiyet sahibi 
üç profesör M. Frank, M. Dessane, M. 
Rüttin ve bir çok yardımcı daha yeni 
gelmişlerdir. Hukuku medeniye ve ecza
cı metkebi için beklediğimiz iki profe -
sör de geldikten sonra ilmi kadro ta -
mamlanmış olacaktır.,, 

" Muğlak bir mahiyet alan alet ve 
bina işleri halledilmiş ilk aletler üniver
site binasına getirilmiştir.,, 

" Fakültelerin ders ve müfredat prog 
tamları hazırlanmıştır.,. 

" Hukuk fakültesinin programların
da değişiklikler yapılmıştır. Sebebi, fa. 
külte mezunlarının çoğunu hazırlandı
ğı adli meslekten mahrum bırakmamak
tır. Bu fakültenin temelini memlekete 
kuvvetli ve kudretli alim yetiştirmek 
teşkil etmektedir. Fakültenin istediği 
ihzari sınıf kabul edilmemiştir, 

" Talebenin üniversite tahsilinde ve 
hayatla muvaffak olabilmesi için ecnebi 
dil bilmesi lazımdır. Bunun için terfi ve 
mezuniyette talebenin dil mektebinden 
sertifika alması yolundaki kaideyi teyit 
ettik.,, 

" Üniversite talebeliği, türk inkıta -
hının cümhuriyeti ve onun büyük eser
lerini inanla benimsemelidir. Onun için 
inkılap tarihi dersleri mezun olmada 
!art kabul edilmiştir.,, 

'' Devam yalnız nazari dersler için 
değil ameli dersler ve dil mektebi için de 
şarttır. Talebenin ameli derslere ve sö
minerlere devam ederek çalışma yolla -
tını öğrenmeleri bugünkü üniversite tah 
silinin temelidir.,, 

"Talebenin tahşil notları gibi tahsil 
hayatındaki bütün hareketleri de sicil
l~rine kaydolunacak ve bunlar gireceği 
hızmetlere esas olacaktır.,, 

"E bA ene 1 profesörler dünyaca tanın -
mış büyük salahiyetleriyle İstanbul 
türk üniversitesinin büyük şefleridir. 
Onların büyük salahiyetleri önünde say
gı ile eğilirim. Türk gençliğinin ve 
türk ilminin bu büyük salahiyAlerden 
feyizleri ... den tam istifadelerini temin 
İçin miiır.kün olanı yapmağt bir borç 
biliyoruz.,, 

" Gazi Mustafa Kemal tarihte lam. 
dı~nn bütün büyüklerin en büyüğüdür. 
~unyanın en güç şartlan içinde kurdu • 
gu ve güttüğü eseri bize emanet eden 
ulular ulusu Gazı·•y· .. · "t k" .. ı unıversı e ursu · 
sünden bin bir minnet binbir saygı ile 
selamlarım.,, 

Cemil Bey nutkunun sonunda her 

• 
Jk ı~at Ve l<ili 
Eğirdirde 

Eğirdir, 1 (A.A.) - İkbsat Vekili 
Celal Bey beraberinde Cahit ve İzmir 
Valisi Kazım Paşalar ve Isparta Valisi 
Feyzi ve diğer mebus Beyler olduğu hal
de hususi trenle şehrimize gelmiştir. Ve
kil Bey istasiyonda kalabalık halk kütle
si tarafmdan karşılanmıştır. 

Vekil Bey doğruca belediyeye gide -
rek kazanın iktısadi vaziyeti üzerinde 
tetkiklerde bulunmuştur. Kazada k1sa 
bir müddet kalarak hususi trenle Keçi· 
borlutya dönmüşlerdir. 

İstanbul halkı belediye 
intihabatını büyük alaka 
ile takip etmektedir. 

İstanbul, 1 (Telefon) - İstanbul 
umumi meclisi intihabı bugün başlamış
tır. Şehrin her tarafı donarumştı. inti
hap sandıklarının bulunduğu yerlerde 
bir bayram havası vardı. İstanbul şehir
lileri intihap işini büyük bir alaka ile 
takip etmektedir. C. H. Fırkası namzet
lerine müttefikan rey verilmektedir. Fa
kat istiyen vatandaşlar bu listelerde ye
dek ve asli azalar için diledikleri tertip
leri yapmaktadırlar. 

Cin askeri hevcti .. . 
lstanbul, 1 (Telefon) - 9 ay evel 

memleketimize gelen Çin ask'!rİ heyeti 
bu sabah tekrar Avrupa'dan f stanbul'a 
gelmiştir. 

Afyon ıacirkrinin loplantı~u 

İstanbul, 1 (Telefon) - Afyon ta -
cirleri bugür. uyuşturucu maddeleı· inhi
sarı idaresinde toplanmışlar ve afyon 
ahm satımı, afyonlarda morfin derecele
rinin tayini meseleleri üzerinde konuş -
muşlardır. 

Kadıkö} - Bostancı tramvayları 
Kadıköy - Feneryolu - Suadiye -

Bostancı tramvaylan bugün işletmeye 

açılmıştır. 

Beykoz fahl"ika~mm yeni 
satış mağazası 

İstanbul, 1 (Telefon) - Beykoz rab 
rikasınıo Karaköyde tesis ettiği yeni sa 
mağazası açıldı. 

yıl üniversitenin açılış nutkundan son
ra fakültelerden birinin bir ders verme
sini usul olarak kabul ettiğini ve ilk ders 
inkılaba ve cümhuriyete bil· tazim olmak 
üzere hukuku esasiye olacağını söyle -
ıniş ve kürsüye hukuk fakültesi profesö
rü Ali Fuat Beyi davet etti. Fuat Bey 
kürsüde hukuku esasiye bakımından in
kılabı ve inkılap ideolojisini anlattı ve 
merasim 11,30 da bu dersle bitti .. 

Orhangazi'de Büyük Gazi' 
nin büstü d kildi 

ORHANGAZİ - Orhangazi son 
günlerde büyük kurtarıcı Gazi Hazret
lerinin lıüstlcrini kasabamızın en eyi 
bir meydanına koymakla ve gene bii
yük kurtarıcımızın kurduğu Cümh•J•·i· 
yet Halk Fırkası için yapılan y~ni bi· 
nanın açılma merasimini yapmakla se

vinçli bir gün yaşamıştır. 

Orhangazi Cümhuriyet meydanrnı sü.sliy~n Gari büstü ar;ılma merasimi 

Bir güne rasthyan bu açılm::ı res
minde bulunmak üzere Vali Fa.ıh ve 
Vilayet Fırka Idare Heyeti Reısi Dok
tor Sadi Beylerle birçok zevat ve ci -
var köylüler gelmişlerdi. Bütün halk 
evvela açıhşı yapılacak olan Gazi Haz
retleTinin büstlerinin bulunduğu yere 
gidilmiş ve merasimle büstün kordele
leri Vali Bey tarafından kesile::ek 
coşkun alkışlar arasında güzel ve zarif 
bir kaide üzerine oturtulmuş olan büst 
meydana çıkmıştır. Bundan sonra 
Cümhuriyet Halk Fırkası lıinasmm 

açılma resmi yapılmıştır. Açılma resmini 
Vilayet Fırka İdare Heyeti Reisi Doktor 
Sadi Bey yapmış ve heyecanlı nutuklar 
söylenmiştir. Açılma resimlerinden 
sonra da misafirlCT şerefine ziyafetler 
verilmiş ve bu sevinçli gün neşe için
de geçmiştir. 

Ergani istikraz 
tahvilleri fazlasile 
satıldı 

Ergani istikraz tahvillerinin (C) ter· 
tibi için ilan edilen kayıt müddeti dün 
akşam hitam bulmuş ve her taraftan alı
nan malumata nazaran tertıp mecmuu· 
nun 41.000 liralık fazla taleple kapandı

ğı anlaşılmıştır . 
Büyük milletimizin bu vesile ile de 

milli işe karşı gösterdiği alaka şükranla 
kaydedilmeğe layıktır. 

İzmir~de belediye intihabatı 
başladı. 

İzmir, 1 (A.A.) - Belediye seçimi 
bugün başlamıştır. Şehir baştanbaşa bay 
rak'arta süslenmiştir. Halk ve bütün te
şekküUer ve birlikler alaka ile sandık 

başlarında toplanmaktadırlar. 

Çankayanın balosu. 
Ankara mıntakası futbol şampiyonu 

Çankaya kulübü, şampiyonluk şerefine 

önümüzdeki perşembe günü Halkevinde 
güze) bir balo tertip etmiştir. Gankaya 
kulübü, mevsimin ilk balosu olan bu ba
lonun her yandan iyi ve güzel olması 

için çok çalışmıştır. Baloda m:.ıhtelif 

eğlenceler tertip edi?miştir. Bundan 
başka kulüp mensubu hanımlar arasm
da da bir güzellik müsabakası yapıla -
czktır. Müsabakayı kazanacak hanımlar
dan birinciye günün hatırası olarak gü
zel bir kupa ikinci ve üçüncüye de ma -
dalyalar verilecektir. 

Güzellik müsabakasından sonra bir 
çiçek müsabakası yapılacak ve piyango 
çckilecd.~ir. Piyangoda oldukça değerli 
eşya vardır ve hiç boşu çıkmıyacalttır. 

Saat 2,5 dan sonra bir balet heyeti 
muhtelif numaralar yapacak ve balo sa
baha akdar sürecektir. Balo gecesi bi -
Jetler kapıda satılacaktır. Elbise smokin 
veya koyu renk olacaktır. 

Ankara 
Vali)i<)inden: 

Ankara'da arasıra görülen 
tifo vakaları her sene hu mev· 
simde olduğu gibi bugünlerde 
gene çoğalmak istidadım gös
terdiğinden halkımızın aşağıda 
gösterilen yerlere müracaatla 
kendilerini aşılatmaları tavsiye 
olunur. 

Aşı istasiyonları: 
Hamamönü belediye mmtaka 

tab1nliği, müracaat saatlari: 
9-12, 

Adliye sarayı civarında ve
rem dispanseri altında belediye 
mmtaka tabipliği, müracaat sa
atleri: 14 - 17, 

Yenişehir'de C. H. Frrkasıı 
Merkezi, müracaat saatleri: 
9-12, 

İtfaiye meydanında beledi 
ve ha~tAhanesi, müracaat saat-

l
~eri: 14-17, 

Hacı~ayram semtinde Sıh
ıhat ve içtimai Muavenet mü-

IJ1ü .. J••<'iü, müracaat saatleri: 
14-17. 1 
~ J 
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ltsveçVei,hti z 
emPe.ke ·uı·z e 

(Beşı 1. inci s:-.ıyıfada) 
En büyük merakı arkeolojidir. Veli • 

aht eğer müstakbel Kıral olmamış olsa, 
muhakkak bir arkeoloji profesörü olma
yı tercih edecekti. İsveç'te, Yunanistan· 
da ve Girit 'de yapılan hafriyatta bizzat 
bulunmu~tur. Bu münasebetle, elinde 
kazma, ht.>yetin diğer azalan kadar hara
retle çalıştığı olmuştur . 

Veliahtın sanayi sahasında da pek 
büyük bilgisi olup, bu mesele ile pek 
alakadardır 

Dört sene İsveç ihracat birliğinin 

reisi olarak bu hususta İsveç'in sanayi 
vaziyeti hakkında malumat edinmiştir. 

Veliaht H z., pek çok dolaşmıştır. 

1926 da, Amerika 'da, uzun bir seyahat 
yapmış, ve sonra dünyayı devretmiştir. 
Amerika'ya muvasalatında her tarafta 
tanınmış, ve gazeteciler alemini nezaketi 
ve hatta bazan münasebetsiz olan sual• 
1 -~ verdiği cevaplarla kendine hayran 
bırô kmtstır. Mesela, bir gazeteci, Prens 
olmadığı takdirde ne olmak istediğini 
sormuştur. Veliaht derhal şu cevabı ver• 
miştir: "- Gazete muhabiri,, 

Başka bir münasebetle, matbuat fo • 

tografçıları günlerce arkasrnı bırakma
dıkları bir srrada, kendi fotogra{ını çı • 
kararak: 

"- Şimdi ateşi size çevireceğim,. di· 
yerek, gülen fotografçılann grup halin
de bir resimlerini çıkarmıştır. 

Veliaht iki s ::ne Upsala üniversite• 
sinde okuduktan sonra zabit olarak 
Svea piyade alayında bulunmuş, ve dev· 
letin bir çok dairelerinde çalışarak bu 
hususta bilgisini genişletmiştir. Babası 

yok iken kendisine vekalet ettiği de ol • 

muştur. 

Prenses Luiz de nezaketi, iyi kalbi 
be s .-ı de yasamağa olan meyli ile isveç 
lilcr arasında pek çok şöhret ve muhab
bet kazanmıştır. 

Hayatı, kocasınınki gibi, fedakarlık 

ve vazife menkıbeleriyle doludur. İçti• 
mai ve hayır işlerile pek yakından alaka· 
dar olup kendi varlığının fayda verebile
ceği bütün içtimalarda hazır bulun" 
maktadır. 

Muhterem misafir
lerimiz yarın Anka· 

ramızda nasıl 
karşı~anacaklar? 

İsveç Veliahtı Prens Güstaf • AdoU 
Hazretlerile Prenses Luiz ve Prenseı 

lngrid Hazerahnı hamil bulunan lsveç 
bandıralı (Wasaland) vapuru te§rinie • 
velin 2. inci sah günü öğleden sonra 
takriben saat 17 raddelerinde Haydar• 
paşa önüne muvasalat edecek ve Selimi
ye kışlası tarafından 21 pare top endah
tı suretile selamlanacaktır. 

Wasaland vapuru Yeşilköy açıklan°" 
da bir tayyare filosu tarafından istikbal 
edilecektir; tayyare filosu vapura Hny
darpaşa'ya kadar refakat edecektir. 

lstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu
hittin Bey, Muhabere Müfettişi Hüsnü 
Riza Paşa, Hariciye Vekaleti Beşinci 
Daire Şefi Hulusi Fuat ve Protokol Da -
iresinden Şefkati Nuri Beyler bir motör
le Haydarpaşa dalga kıranı açığında 
Wasaland vapuruna karşı gidecekleı ve 
vapura çıkarak Prens ve Prenies Haze
ratına beyanı hoşamedi eyliyeceklerdir. 

Prens ve Prensesler Hazeratı refa · 
katlerinde lsveç Sefiri Hazretleri bulun• 
duğu halde Haydarpa~e rıhtnnını ve ora· 

Orhangazi Halk Ftrkası Yeni konağmm 4ç1Jma merasim• 
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Gılgamış'ın Erteği [Destanı ] 

Birinci Tablet 
T ürlıfeye çeviren: Ahmet 

ltafam IV. 
Bu yana ıu ile yürekleri açılmalı o· 

im canlıları geldi; Endidu da orada 
idi: dağların doprduğu (Enkidu); 
lep marallarla 5. - otlakta othyan, 
.. p davarlarta sa içen, soya kanarak 
16nlU açılan (En1ddu); Elkızr onu, 
J'lçltl iri ki§iyi, çöliln derinliklerinden 
tıkan 1dyik (37) canavarı gördü. 

"Hey kız, işte budur o 1 güzelliğini 
95, g8rkeyini göster 10. (ona). Bir 
JOlda çekingen olma; gönlilnü çal o
llUft. Gözü senden yana dönünce, se
Jd gCSrllnce yanma gelecek; sen de üst
l8ğtınt1 çöz, aç, 1d seni sarsın; (bunun 
lzerine) sen onu bUtün kadın düzenle
rlnle oyalarsm; çölterde yetişmiş olan 
tanhlar ondan yllz çevirecek, seni bağ
rına basınca.,, 

15. - Kız göğsünü açarak ona gör
byini gösterdi, öyle ki o da {kızın) 
güzelliğine köle oldu; {kız) utangaç
bk etmedi, onun gönlünü çaldı; üstlü
JünU de çözdü 1d o onu sarsın; sonra, 
ı.ağrmm 20. üstünde olarak, bir ka
Clm yaltaklığı ile onu oyaladı. 

Enkidu böylece elkızının ar,kadaş

bğı içinde altı gün yedi gece geçirdi. 
(En'lddu Ereh'te Gılgamqla sava§mağa 

gidiyor.) 
Sonunda {kızın) büyüsüne doyarak 

JilziinU davarlanndan yana çevirdi; 
IDarallar onu görünce nasıl da öteye be
riye kaçııtılar ! Çöl canlıları 25. ya
Dmdao uzaklqtıJar 1 

Aruluğunu (38) yetiren (39) Enki
C!u, yanından canlıların uzaklaştığını 

ıörUnce dizlerinin bağı çözüldü, yürU
)'Ütil gevıedi: eakiai gibi değildi {ar
bk): O şimdi bütün erginliğine erit
mit. biliğini genitletmiştL 30. Yene 
bdmın ayaklan dibinde oturdu, kadın 
Jiiziiniin çi.zgilerini süzdü, ve (kadın) 
IÖ.ıe başlayınca onun kulakları şu ıöz
leri lfitti : 

"Yakıııklıaın. Enkidu, bir tanrıya 
tienzenin; 

35. Niçin (hep) kır canlılariyle 

töllerde dolaşırnn? Kalk seni yüksek 
tapmh Ereb'e götüreyim, ıduk bur
btbğa, Anu ve Iıtarın konağına; ora-
41a gtlçlülerin en güçlüsü Gılgamıı var, 
ft elgilntin üstUne bir aurocbs gibi erk 
llirüyor. ( 40) 

40. K.tzm öğildil gönlUne yakın 

an istaıiyonu teırif buyuracaklardır. 
V eliabt Hazretleri rıhbmcla lstanbul 

Yali n Belediye Reia muavinleri ile 
Emniyet Müdürü tarafından karıdana
aldar ve iataaiyon el.bilinde Merkez 

Kumandam tanıfmdan selarnlanacaldar
ar. lstuiyonda intizar halinde bulanan 
Wr ihtiram kıtuı Veliaht Hazretlerini 
... &mlayacak ve mmka İsveç ve istiklal 
IDIU'§larını çalacaktır. 

Prens ve Preaaesler Hazerah ile re
lalcatlerinde IMıhman zevat riikôplarma 
talaaiı edilen hamsi katara bİMl'ek saat 
18,15 de Haydlırpa,a'dan Ankara'ya 
mütneccihen müfarakat buyuracaklar..... 

ANKARA'YA MUVASALAT 

3 Birinci teşrin l 934, çarşamba; 
Veliaht Hazretlerile Prensesler Hazera 
bnı hamil olan hususi katar saat 10,45 
de Ankara'ya muvasalat edeceğinden 
Reiıicümhur Hazretleri daha eve)ce re

fakatlerinde Büyiik Millet Meclisi Reisi 
Pap Hazretleri, Baıvekil Pap Hazret
leri, Hariciye Vekili Beyefendi, Umumi 
Katip Vekili, Baıyaver, Muhafız Alayı 
Kumandanı, yaverleri bulunduklan hal
M iıtaaiyonda IMalanurlar. 

Ankara Vali ve Belediye Reisi, Hari
ciye Vekaleti Umumi Kab'bi, Ankara 
Mevki Kumandanı, Merkez Kumandanı 
n Emniyet Müdürü Reiıicimhar Haz • 
ntlerinin teıriflerinden nel istasiyonda 
Jaazw bulunacaklardır. 

lıtasiyon meydanında bir mızraklı 
eüvari kıtası •e iataaiyon clalıilinde ihti
ram merasimini icra etmek üzere maa 
mızıka bir piyade lutaıı ahzi mevki ede

teckir, 
Takdim merasimini müteakip mızıka 

Javeç ve lstiklil marılanm çalarken 
Reisicümhur Hazretleri Prens ve Pren
sesler Hazerah ile birlikte selim resmini 
ifa eden ihtiram kıtasının önünden geçe
rek istasiyondan çıkarlar ve Veliaht 
Hazretl .. rile beraber otomobile rakip 
olarak müpriinileyb Hazretlerini Anka-

Cevat T. D. T. Cemiyetinlen 

geldi, içinde bir arkadaş bulmak anna
nını {41) duydu; elkrzına şöyle dedi 
Emddu: "Kalk, öyleyse, bey kız; beni 
ıduk burkatlığa, Anu ve Iştann kona
ğına ilet; o yere ki 45. orada güçlü
lerin güçlüsü Gılgamıı var, ve elgünün 
üstüne erk sürüyor; çünkü ben dahi, 
Bağam V. 

Ben onu yiğitçe savaşa okumak is
terim, Ereh'in içinde haykırmak iste
rim: "Ben de erkliyin t,, Ben de, söz 
yok, burkatlar dikeceğim; (bayık 

ki) { 42) çölde doğanın gücü 45. [da
ha büyüktür] ... Sonra [ne olacaksa] gö
rürüz.,, 

"Gel (öyleyse), Enkidu, yüksek ta
ğamh Ereh'e; [orada] ilgün alay alay 
eğlenir, her gün dliyün bayramla ge
çer; 

10. [lğdi§] bakışlar {43) kobuz
larını çalarlar; çengi kızlar, kösnük { 44) 

ve şen dolaşırlar, toguşlu (45) kişileri 
yataklarından ayırırlar 1 Enkidu, ıen 

orada dirliğin bütün gönençlerini {46) 

tadacaksın: orada sana gönençli, kıv

hğ (47) birini, Gılgamıı 15. göste
receğim. Onu gör; o 1 onun yüzüne bak; 
ne erkekçe yakışıklı! Batuklukla do
nanmıştır (48) o; bütün teni erk ite 
doptolu; onun gücü seninkinden daha 
berk; o gece gündil.z dinlenmek bilmez! 

20. Enkidu, benliğini biraz körlet. 
Gılgannşı Şama~. Anu eeviyorlar. En
lil (49) ve Ea (50) ona bol bol bilik ver
diler_. 

(Gılgamı(rn düıünde En1ridu'yu 
görmesi) 

(Enkidu) dağlarından Ereh'e iner
lien Gılgamış bir 25. düı gördü. Bu
nun Uzerine Gılgamrş annesine gelerek 
düşünü anlattı, yorumunu {51) istedi: 

.. Hey ana, uykumda bir düş gördüm, 
(dinle): göklerde yıldızlar vardı; der
ken Anu'nun kendisi gibi biri omuzla
rnnm 30. Ustilne dilştU; (Eh!) onu 
(36) Geyi1r, gazal, (31) Vahşi. 

(JB) Slfiyet; (39) kaybeden,· (40) 
hükümran oluyor; (41) büyük arzu. 

(42) Muha1rlralc; (43) rabip, Hhin; 
(44) !Jehvetli: (45) necip, zadegandan,· 
(46) Nimet ve saadet: (47) bahtiyar, 
mesut: (48) azametle mücehhez; (49) 
Mabut bel; (50) denizler, büyüi sular 
kaldırdım {ancak) benim için artık 

ra Palas oteline isal ve avdet buyurur • 
lar. 

Bir müddet istirahat buyurduktan 
sonra Veliaht Hazretleri saat 11,45 de 
Reisicürnhur Hazretlerine iadei ziyaret 
buyuracaklardır. Hariciye Vekili Beye -
fendi ile İsveç Sefiri esnayı ziyarette 
hazır bulunacaktır. 

Veliaht Hazretleri Reisicümhur Haz
retlerinin köıklerini hini teırifierinde 
bir ihtiram kıtası tarafından selamlana • 
caklar ve mızaka İsveç ve istiklal marı-

larını çalacaktır. 
Ziyaretin hitamında Veliaht Hazret· 

leri iatikballerincle olduğu üzere teıyi 
edilerek dairelerine avdet buyuracaklar
dır. 

Saat 12 de Prense. Lui:z Hazretleri, 
Büyiik Millet Meclisi Reiai Pap Haz -

retlerinin, Batvekil Pa,a Hazretlerinin 
ve Hariciye Vekili Beyefendinin refika

lan Hanımefendilerin ziyaretlerini kabul 
buyuracaklardır 

Saat 13 de Büyük Millet Meclisi Re
isi Pqa Hazretleri; aaat 13,15 de Ba!ve
kil Pqa Huretleri ve aaat 13,30 ela Ha
riciye Vekili Beyefendi Veliaht Hazret -
terini ziyaret buyuracaklardır. 

Saat 14 de Veliaht Hazretlerile 
Prenae•ler Hazeratı ıerefine Hariciye 
Vekili Beyefendi tarahndan Anadolu 
Kulübünde hususi bir öğle yemeli ita 
edilecektir. 

Yemeği müteakip Veliaht Hazretle
rile Prensesler Hazerab Etnografya 
müzesini ve tehrin ııhbat müesseseleri
ni sezeceklerdir. 

Saat 20,30 da Reisicümhur Hazretle
ri tarafından Veliaht ve Pren•esler Ha -
zerab terefine bir UfUD yemeği ita 
buyarulacakbr. Yemeği bir kabul resmi 
takip edecektir 

4 Birinci teşrin 1934, Perşembe; 
Veliaht Hazretlerile Prensesler Haze 

rab öileden evel Gazi Enstitüsünü, 
ismet Pasa Enatitiaiiaü. Z-ıraat Enstitü-

HAKIMtYETl MlLLtYE 

güçlü idi; kavrayışını gevşetebildimse 
de onu silkip atamadım; (ondan sonra) 
Ereh'in elgünil Ustüne üşüştü, kılcı

Jar (52) arkasından 35. koşuştu, [alp
lar] yöresini sardı; benim öz arkadaş
larım bite ayaklarını öpüyorlardı; [ben 
dahi] onu bir kadın gibi [bağrıma] 

bastım. (Sonra) onu [senin] ayakları
nın altına getirdim, kendime denk biri 
gibi. [Sen] bunun ne olduğunu anlamı
şındrr ... 

40. Bütün bilgiyi bilen anası Gıl

gamıı'a şöyle yanıt verdi: 
"Gökteki yıldızlar senin arkada§la

rındı; [o, öz] Anu'ya [benzeyip] omuz
larının üstüne düştüğünü söylediğin, o 
kaldırabildiğin ancak kendin için aşırı 
güçlü bulduğun, kavrayışını gevşetti

ğin ancak silkip atamadığın, ayakları
mın altına kendine denk biri gibi ge
tirdiğin, bağrına bir kadın gibi bastı

ğın ... onun da ne olduğunu ben anla
dım: 

Bağama Vl. 

[O alp yürekli bir] emredir (53), 
[arkadaşa] arka verecek biridir; (Ül
kenin (eninde boyunda) ] güçlülerin 
güçlüsüdür; [Öz Anu'nun iki katınca] 
gücü vardır. [ (İmdi) sen onu kadın 

yollu] bağrına 5. bastığına göre, bu 
yanından hiç ayırmıyacağı arkadaşı sen 
olacaksın, demektir. İşte düşünün yo
rumu budur.,, O gene annesine dedi: 

"[Ana,] ben ikinci bir düş gördüm: 
yüksek tağamlı Ereh'in 10. içinde 
bir balta çarpışı duyuldu: [o aralık E • 
reh'ten elgün] atıldı, yöresine birikti, 
yanına ko§U§tU, kılıçlar arkasından se
ğirtti; ben de onu kadın yollu bağrıma 
bastım kendime denk 15. biri gibi 
ayaklarına getirdim; sen bunun ne ol
duğunu bilmi~indir, (anne)." 

{Annesi), kamudan bilge, bütün bil
ğiyi bilen o, yavrusuna yanıt verdi; ka
mudan bilge, bütün bilgiyi bilen o, Gıl
gamışa yanıt olarak dedi: "Senin gör -
düğün balta bir adamdır; kendine 20. 
denk biri gibi, sen onu kadın yollu bağ
rına bastın; ben onun ne olduğunu bil
dim: 

"O bir alp yürekli. bir emredir; ar
kadaşa arka verecek biridir. [(ülkenin 
eninde boyunda) güçlülerin) güçlüsü
dür, gücü [öz] Anu'nun (iki katınca) 
büyüktür." 

Gılgamış ağzını açtı, annesine yö • 
nülerek dedi: "Ne olursa olsun, ben on
da [bir emre] bulmalıyım." 

mabudu; (51) tabir. 
52) esnaf; 53) dost. 

sünü ve Orman Çiftliğini ıezeceklerdir. 

.ı 

Saat 13,30 da Veliaht Hazretleri Re
isicürnhur Hazretleri ıerefine lsveç Se
faretinde bir öğle yemeği ita buyura -
caklardır. 

Saat 13,30 da İsveç Sefiri tarafından 
Sefarette Veliaht Hazretleri ıerefine bir 
kabul resmi yapılacaktır. 

Müteakiben Veliaht Hazretlerile 
Prensesler Hazeratı istasiyona teırif bu
yuracaklar ve rükiiplarma tahsis olunan 
hususi katarla saat 20 de Buna'ya azi
met etmek Üzere Karaköye mütevec'ci • 
hen hareket edeceklerdir. 

Teşyi merasimi istikbal merasiminin 
aynı olacaktır. 

5 Birinci teşrin l 934, Cuma; 

Veliaht Hazretlerile Prensesler Ha -
zeratı aaat 8 de Karaköy istasiyonuna 
vasıl olacaklardır. Müıarünileybima Ha
zerab Kara.köy istasiyoauncla Bilecik 
Valisi tarafından karıılanacaJdardır. 

Prenı ve Prensesler Hazeratı rükupla • 
nna tahsia edilen otomobillere binerek 
lnegöl tarikile Buraa'yı teırif buyura -

caklar ve Cümhuriyet kasnna nazil ola -
cak!ardır. Bilecik Valisi Prens ve Pren-

sesler Hnzeratını Vilayet hududuna ka
dar te§yi ve Bursa Valisi vilayet hudu
dundan istikbal edecektir. 

Veliaht Hazretleri Cümhuriyet kasrı
nı teıriflC1'inde Bursa Belediye Reisi ta

rafmdan köşk methalinde karşılanacak 
ve bir jandarma müfrezesi tarafından 
selamlanacaktır. 

Öğle yemeğini müteakip Prens ve 
Prensesler Hazeratı Bursa'nın şayanı te
maıa mahallerini gezeceklerdir. 

6 Birinci teşrin 1934, cumartesi; 

Veliaht Hazretleri ve maiyetleri öğle
den evel Ulu Dağma çıkacaklar ve Cüm
huriyet kasrinde öğle yemeğini tenavül 
buyuracaklar ve müteakiben Bursa'dan 
hareket ile imiği teşrif ve harabeleri zi
yaret edecekler ve Yalova'dan Ertuirul 

2 B1RINCI TEŞRiN 1!?1 
• '-" A._L( 

Garpta fikir haı·eketleri 
Sabık bir rus Baş"·ekilinin Çar Nikola'ya dair hatıratı: - Çar 

Nikola'nı11 kararsızhklan - Rus ya demiryolları etraf ın<la fransız 
erkanı harbiyesiyle pazarlıklar 

Uzun müddet Rusya Başvekilliğin
de ve Maliye Nazırlığında bulunmu§ o
lan Kont Ko\ovtsov, çarlığın son sene
lerine ve lmparacor Nikola'ya dair hıtr
ratınr neşretti. Bu hatıratın (Europe) 
mecmuasında çıkan hulasasından şu 

parçayı tercüme ediyoruz : 
"Kont Kokovtsov hatıratmda,pek zayıf 
bir adam olan İkinci Nikola üzerinde 
neticeleri itibariyle feci bir tesir ve nü
fuzu haiz bulunan sabık Harbiye Nazırı 
Suhomlinof'tan sık sık bahsediyor ve 
"dünyanın en hafifmeşrep mahluku,, o· 
lan bu adamın çarı nasıl eline aldığını 
anlatıyor.Suhomlinof ile Kokovtsov a
rasında daimi bir rekabet ve münaferet 
vardı. iki nazır arasındaki bu mücade
leyi hikiye ederken müellif, Rusya'nm 
1912 senesi sonbaharında haberi olmak
sızın muharebeye girmek üzere bulun
muş olduğunu da anlatıyor. Şöyle ki: 

9 Teşrinisani 1912 tarihinde, Harbiye 
Nazırı Suhomlinof çarın sarayında bir 
askeri şura toplamış ve bu meclise Var
şova ve Kiyef askeri mmtakaları ku
mandanları iştirak etmiştir. Toplantıya 

çar riyaset etmiştir. Mesele, Balkan 
Harbından tevellüt eden vaziyeti ve A
vusturya - Macaristan HükUnıctinin bu 
münasebetle takip ettiği ve fÜphe ve 
tereddüdü mucip olan ıiyaaeti tetkikten 
ibaretti. Suhomlinof söz alır almaz, Ki
yef ve Varşova havalisi kıtalarının der 
hal seferber edilmesini ve Odcsaa hava
lisinde seferl>erlik hazırlıkları yapılma
sını teklif etti ve bu tedbirin Almanya
yı değil, münhasıran Avuet\K'ya'yı is
tihdaf edeceğini ilive eyledi. Çar, bu 
noktai nazarı kabul etmekle beraber: 
" Almanya ile münasebatımız iyidir. ve 
imparator Vilhelm'i:'ı bana muzaheret e

deceğine tam bir emniyetim vardır" de
di. 

Suhomlinof seferberlik emrinin der
hal tebliğini teklif etti ise de çar, daha 
bir gün beklenmesini ve kat'i talimat 
verilmeden cvel diğer nazırlarla görür 
mek muvafık olacağı mütalcaaında bu
lundu. İşte bu bir günlük intizar saye
sindedir ki, vaziyet kurtanlmıttır. Ha
riciye, Maliye ve Nakil Vasıtaları Na
zırları bir gün evel ittihaz edilen karar-

1 

Yatma rakiben lıtanbul'a azimet buyu • 
racaklardır. Bursa Valisi kendilerine 
Yalova'ya kadar refakat edecektir. 

Prens ve Prensesler Hazeratı latan· 
bul'da emirleirne tahsis edilen motöre 
binerek Seyrisefain rıhtımına çıkacaklar 
ve oradan lsveç Sefiri Hazretlerinin ika
metgahına azimet buyuracaklardır. 

Müıarünileyhima Hazerab 7 birinci
teşrin pazar, 8 birinciteşrin pazartesi, 9 
birinciteırin salı, 10 birinci te§rin çar -
ıamba günlerini lstanbul'da mütenekki
ren geçirecekler, ıehrin müzelerini ge
zecekler; Boğaziçi'nde ve Mannara'da 
tenezzühler icra buyuracaklardır. 

11 Birinci teşrin 1934, Perşembe, 
Veliaht Hazretlerile Prensesler Ha • 

zeratı ve maiyetleri erkanı saat 10 da 
Seyrisefain rıhtımından motörle Wasa -
land v11puruna gidecekler ve mezkur 
vapura rakiben İstanbul' dan lzmir'e mü
farekat buyuracaklardır. 

Teıyi merasimi istikbal merasiminin 
aynı olacaktır. 

12 Birinci teşrin 1934, cuma; 

Veliaht Hazretleri saat 10 da İzmir'e 
muvasalat buyuracaklar ve nhtnnda 
İzmir Valisi tarafından istikbal edilecek· 
ler ve bir jandarma müfrezesi tarafın -
dan aelamlanacaklardır. Prens ve Pren -
sesler Hazeratı lzmir'de Reisicürnhur 
Hazretlerinin kötklerine nazil olacaklar
dır. Kötkü teıriflerinde müşarünileyhi -
ma Hazerab köşk methalinde İzmir Be
lediye Reisi tarafından istikbal edile • 
ceklerdir. 

Jzmir'de ikametleri esnasında Veli. 
aht Hazretleri ıehrin görülecek yerleri
ni ziyaret edecekler ve Bergama ve 
Ayaslug harablerini gezerek 15 birinci -
teırin 1934 pazartesi günü aaat 17 de 
hususi katarlanna binerek Toros tariki
le Halebe azimet buyuracaklardır. T eı
yi merasimi istikbal merasiminin aynı 

olacaktır. 

1 
lan öirendikleri vakıt pşaJadılar. O 
aı.rada ba9vekil bulunan Kokovtsov Ru ... 
yanın, Almanya'yı da mutlak sul'Ctte SÜ· 

rükliyecek olan bir barba hazırlannuı 

olmaksızın girmesinden doğacak olan 
tehlikeleri birer birer saydı.Çar,başlanğı 
cında bu tehlikelerin ehemmiyetini tak· 
dir etmez gibi görünerek Suhomlinof ta
rafından hazırlanan sefuberliğin hacp 
demek ohnıyacağını ve münhasıran A· 
vus.turya aleyhine tevcih edildiğine gö
re Almanya'yı alakadar bile etmiyeceği
ni ilave etti. 

Kokovtsov bu sözlere cevaben, Fran· 
sa ile mevcut olan askeri mukaveleye 
göre Rusyanın, Fransa ile müşavere et
meksizin bu gibi tedbirlere teve5sül et
mek hakkını haiz olmadığını ve Harbi· 
ye Nazırmın bu hususta başvekil ve ha. 
riciye nazırı olan Sazanov, ba!Jvekilin 
bu sözlerini tasdik ederek "hazırlaJHnak 
ta olan felaket hakkında duydukların
dan fevkalade müteessir olduğunu" söy
ledi. Bu muhavereye iştirak edenlerin 
herbiri noktai nazarını müdafaa edi
yordu. Nihayet mesele, Kokotsov'un 
bulduğu bir hile sayesinde halledildi. 
Mumaileyh çarın tabiatini iyi bildiğin
den ve ona, etim bir vaziyetten çıka
bilmesi için daima yardım etmek lazım 
olduğunu talı:dir cttiğinde:ı hem çarın 
izzetinefsini koruyacak. hem de Su
homlinof'wı tasavvurlarını felce ugra
tacak bir teklifte bulundu: Çarın tek
liflerini kabul ediyormuş gibi görüne
rek başka bir usul takibini teklif etti. 
Bu usul, silah altında bulunan Rus as
kerle-rinin so:ı esnanrnı altı ay daha si
lih altında bulundurmaktan ibaret idi 
ki bu sayede muvazzaf ordu m-:vcudu 
dörtte bir nisbetinde çoğatmr' ola
caktı. 

Çar Nikola, "elim bir vaziyetten 
kurtulmak ça.reaini., bulduğundan do
layı Kokovtsov'a teşekkür etti ve her 
kes rahat nefes ald ı. Çarın öğle yeme
ğine davet ettig i nazırlar yemek oda
sına giderlerke':l H ariciye Nazırı Sa
zonof Harbiye Nazın Suhomlinof'un 
üzerine doğru yürüyerek uşakların ö

nünde bağırdı : 
- Ruıya'yı nasıl bir maceraya atmak 

üzere bulundugunuzu anlamamış olm.ı
nız mümkün müdür? İmparatorun ve 
vata..'Umızın mukadderatiy1c bu tarz
da oynamağa utanmıyor musunuz? 

Suhomlinof, utanmadıktan başka 

çarla hemfikir olarak hareket ettigine 
göre tenkit ve muahazcye layık olm;ı
dığı fikrinde idi. Şu cevabı verdi: 

- Her ne olursa olsun harptan kuı 
tulamıyacağız. i mparator ve ben ordu
ya itimat ediyor ve harbrn bizim için 
faydalı olacağını biliyoruz. 

Bu hadise Subomlinof'u çarın gö
zünden düşürmedi. Muvaffak olamıyan 
bu teşebbüsten bir ay sonra ba~vekile 
Voyekov isminde bir miralayın mek

teplerdeki askeri talim umum müdür
lüğüne tayinine dair bir irade getirdi. 
Böyle bir vuife mevcut olmadığından 
Kokovtsov iradeyi imzadan iıtinkif 

etti ve çarı bu işte dahi küçük dütür
memtk için gene bir hileye müracaat 
etmek mecburiyetinde kaldı. 

M. Kokovtsov, sabık Fransa Reiai
cümhuru Poincare ile de naad göruş
tüğünü anlatıyor. Mülakat 1912 senesi 
temmuzunda oldu. Poincare o tarihte 
başvekil aıfatiyle Petresburg'a gelmiş

ti. İki başvekilin görüştükleri b:ışlıca 

meseleler arasında rus demiryolları ve 
askeri noktai nazardan mühim hatlar 
meselesi vardı. Fransız erkanıharbi· 

yesi, rus demiryolu şebekesinin sefer· 

berlik vukuunda kıtaları pek ağır su
rette tahşit edeceğinden endişe ediyor· 

du. Kokovtsov, bu endişenin yerinde 
olduğunu tec:lim ederek Rusya demir· 
yollarının ıslahı hayli paraya mütevak· 
kıf bulunduğunu ve bunun için yeni· 
den istikraz akli lazım geleceğini 

ileri sürdükten sonra o zaına.."lm Fran
sa maliye nazırı olan M. Cai111aux, 
Rusya'nın harici istikrazlarının pek 

fazla sıklaştığından şikayet et:niş ve 

demişti ki: 
- Bizden verimli masraflat için, 

bilhas a demiryolu 111 oatı içi:ı para 



( Tü rkofis giin]ük servis!] Tayyare postaları başta·rken 
dir .. Hava kapalı ve bulutlu.. Önümüz açık... Il,30 da Kmlırmak görihtdü ... 
Orta Anadolu'nun bu büyük ve hırçın nehri birç<>k kıvrıntılari) le sanki yal
taklanarak bize doğru geliyor .•. 10 dakika sonra geniş ve nfka kadar uzan;ın 

ALMAN SON DOVIZ TAHDiDAT! 
TORKIYE'YE ŞAMiL DECIL 

Alman hükumetinin 24 eylül tari

hinden itibaren Almanya'ya vaki ola

cak ithalatı mütekaddim müsaade usu

lüne bağladığı malümdur. 

İzmir alman ceneral konsolosu ta

rafından dünkü tarihle Tiirkofi8e ya

zılan bir mektupta, Türkiye ihracatı 

için kliring anlaşması aktindenberi 

gösterilmekte olan hususi ı.eshilat ve 

muamelenin bu umumi muameleden 

bir vecihle mutazarrır olmıyacağı te
yit edilmiştir. 

Keyfiyet daha C'Vel ve aynı §ekilde 

diğer alakadar alman mehafilince de 
bildirilmişti. 

Almanya ltliring heaabınm bakiyesi 

isterseniz büsbütün bqka olur_ Ben, 
kendi hesabına ıize büttbı gayretimle 
yardım ederim ve Fl'anla lizden iste
diğiniz muzabareti esirgemez. 

Az müdet aıonra Ruaya·y~ rua or
dusu erkl111 harbiyesi reisiyle görüş
mek üzere &itmiı olan ceneral J offre, 
ı:ene Koko"19ov'a demiryolları meeele
ıınden bahtetti ve başvekile dedi ki: 

-:: Rusya demiryollar febeketinin 
tevııı hususunda bize yardım etmeni . 
. de • Zl 

rıca e nm. Zira miittcrek aakerl kuv-
vetlerimizin teykili bu meseleye bağlı
da •. Bugün bütün dünyada nasıl bir 
endışe haklın oldugvunu b"}" F ı ıyorsunuz. 

~~ız .h~k&neti muzaharetinizi bek-
v ği gıbi her arzwıuzu yerine getir

mege hazırdır. 

Kayda deler _bir noktadır ki Frı~ 
-. Ruaya'nm umumi YUiyetinden va
aıb surette maUbnat ~-ı.·bi· lınad • "b" .-al o ıgı 
gı ı fransız erkiıu barit. i R 
cofqft i ıyes maya 
b"Jmi qz yet •e fe'l'aitini kati olarak 

1 yordu. Banu, 1913 lleDCsind p 
ria'e gittiği zaman M. Kok e .a
zat örd .. 'il.. OTI'aov bız

g. . u. aAUDJaileyh, demiryolu in-
faatı ıçın 2,750 milyonluk bir ist"k 
aktin ı raz 

c muvaffak olmuştu. C 1 Joffre, istikraz mukavelenam . enebra 
zı k A esıne a-

aa erı hatların derhal · . 
ğin da· . 1Dfa. edılece-
. c ır hır vesika ilavesini teklif et-

tı. Çarm huyunu eyi bilen Kokovt-

=~n bu hatları b.i.r plin üzerinde 
pıt etmek lUzuınundan b h . 

ltzeri a setmesı 
ne ceneraı J offre'un " 

bazı askeri hatlar ~ı ~uayyen 
bahaett. ~ . .. " ıaterken 

• . ıgı plh,, diye bir timenıdifer 
tarıfcs1nden kcsilmi• ufacık b" R hari :ır ır usya 

tası çıkardığllll hayretle görd .. 
Bu harita üze.rinde "Oktan be .. u. 
ed"l . ' :s n ın§ıa 

ı mış veya hemen inpaı mukarr 
bulu.nan ha er 

tlar mavi kalemle goa·· te ·ı mi b rı • Arş, unlardan başka mesela Obi'den 
hi ~gelak'e giden demiryolu gibi 

ç bır askeri ehemmiyeti haiz olmı
yan hatlar da çizilmiftil bu had" 
\Unumih ıse 
•d" arptan dokuz ay eve! cereyan 
· ıyordu ı 
m 

Hakimivet" M·ıı· 
• 

1 1 ıye'nin romam: 3 

insanlığın 

mukabilinde Türkiyedcn mal almak 
mecburiyetinde olduğu için A1man
ya'da türk mallarına talep her zaman
dan fazladır ve Türkiye'de:ı vaki ola
cak ihracat muamelesi ötedenberi isti
fade ettiği hususi muameleden müste
fit olmakta devam etmektedir. 

PORTAKAL NAVLUN VE 
AMBALAJI 

Dörtyol ticaret odası namına bir 

heyet dün şehrimize gelmi~ ve navlun 

ve ambalaj meseleleri hakkında odanın 

bazı temennilerini havi mazbatayı tür

kofise vermiştir. Bu temennilerin ta

mamen isafı temin edilmiştir. Devlet 

demiryolları portakal sandıklarmın 

nakliyesini 15 tonluk bir vagon için 
Dörtyol - Haydarpaş.a arasında son 

tenzilatlı tarife olan 300 liradan 175 

liraya indirmiştir. Kere!lte için vaki 

talepleri de temin olunmuştur. Henüz 

devlet tfirasmdan geçmemiı olmaama 

nağmen portakal istandardizasyonu 

için hazırlanmış olan nizamnameyi bu 
yıldan itibaren tatbiki kabul etmekte
dir. 

Sovyetlerin geçen yıl, portakallar 

istandardize C'dildiği takdirde hepsi

nin Rusya tarıafı.-ıdan almacağmı ve 

Türkiye malııulitmın Rusya ihtiyacı
na kafi bile gelmiyeceğini söyledikleri 
mal6mdur. 

DIŞ PlYASADA PAMUK FIATLARI 

Liverpol, 25/9/934: - Amerikan 
peşin satııları daha canlı olmuş, fakat 
fiat 8 puan kadar düfmüştür. Vadeli
ler 6 - 7 puan düfük açılmııı ve gün 
zarfında 8 - 9 puan tenezzülle apğı
daki fiatlarla kapann:uştır: 

Ey itli 6.7 S; birinci teşrin fi. 72; ikin
ci tetrin 6..69; birinci kanun 6.69; ikin
ci k~nun 6.67; tubat 6.66; mart 6.65; 

nisan 6.64; mayıs 6.62; haziran 6.61 ; 

temmuz 6.60; ağustos 6.57; eylftJ 6.54 
pene. 

İskenderiye, 25/9/934: - 99.0S lib
relik kantarların dolar itibariyle füıtı 
aşağıdadır: 

Aş.muni: birinci teırin 12.38; birin

ci kanun 12.54; fUbat 12.69; nisan 12.83 

haziran 12.98. 

Sakellaridis: İkinci teşrin 14.69; 

ikinci ki.nwı 14.88; mart 14.98; mayıs 
15.23. 

CENUBi AFRiKA TiFTiK 
VAZIYET! 

Temnıuz ve ağustoa ayları .zarfırıGa 
cenubr Afrika tiftik ihracatı 149.000 
lib re olduğu resmi surette bildiri).. 
mektedir. Bunun 125 000 l'b . B . . ı resı rı-

tanya İmparatorluğuna sevkedilmiştir. 
Temmuz zarf mda ihraç edilen tiftik

ı:rin vasati fiatı librede 11 1/2 pene, 

agustoa zarfında ise 7 3/4 penedir. 

Ağustos &onunda cenubi Afrika li
manlarında tiftik stoku, temmuzdaki 
9
•254 balyaya mukabil 9.186 balyadır. 

Tefrika: 107 

b ali. 

(Btqı 1. inci aayılada) 

Saat 11 ..• Tayyaremiz hazır .. 

bul postasını bekliyoruz. 

O da geldi .. Diyarbekir için 

İs tan-

İs tan-

bul, Eskişehir ve Ankaranın paketle

rini de aldık, 11/15 te kalkıyoruz •. 

Yunkerain F. 13 tipindeki emektar 

Knrıla kıvrıla ahır Kaduıu.k 

tayyaresi ile yapacağımız bu yolculu

ğa pilot Talat Bey idare ediyor •• Pi

lot Lütfi Bey de ken.diaine refakat et

mekte.. Havayollarmm bq makinisti 

Fehmi Bey bizimle betıaber... Yolcu 

olarak bir ben var11I1.-

Aziziye'ııin görüaiqü 

Tayyarcmiz Ankara üzerinde 1.,.1 

tur yaparak Yenişehir üstünden yo.u 

muza yükseldik •.• 

Şehirden bakıldığı vakit pek aza

metli görünen Elma.dağı, bidcaç daki

ka sonra bütün çıplaklığı, vadileri ve 

tepeleriyle altımızda.. Sanki Ankara.

nm ufkunu çizen bu dağ mevcut değil-

sağımızdaki ovadan akıp gelen Krzılrrmağı Yahşihan'ua ~e.nuhunda.11 geçiyoruz. 
Ve onu solumuzdaki dağhklarm araem<ı, dik kayalık vadilere bırakıyoruz. Sin
timiz 180 kilometre; irtifaunu da 2000 metre .. Birkaç hafif sar-vnti bizi ok~u
yor, tayyaremiz ve motörilmilz buna alışkın .. 

İç Anadolu'nun ~ıplak ve ıssız ovalarından biri üzerindeyiz. ıemine uyaıı 
köyler, ağaçıu. 

çıplaJr. 

12 de Xırıehiri 
ıağımuda bır~ 

karak Jlalyagölil 
timalinden geçi• 
yonu_ Kayseri· 
ye kadar manan 
ve ufak tefek an
zalan olan bu 
yayla g8ziln ga. 
rebildiği kadar 
çıplak... Kilometc 
relerce ağaç gör. 
mek, kay ve U.. 

un görmek nasitt 

olmıyor... Tabiat. 

burada bütiin kı9. 

kançlığını göste
riyor ... 

Bir an oldu ki 
rüzgar istikame
tini değiştirdi. ö
niimtizden geli
yor ... Bizde alça
lıyoruz. 11 SS met· 
reye lmdar iniyo-

ruz.. MalyagöHl
nü çok alçaktau 
geçiyoruz. Aln
mızdaki bir ko
yun ıilrU.U ga. 
riiltnmiizden çok 

korkmut olacak 
ki alabildiğine 
kaçıyor - Birkaç 
saniye içinde on
ları da geride ve 
rahat yerlerinde 
bıraktık. 

Saat 12/30 ... 
tekrar Kızılırmak 
.e tren yolu
Burası Beydeğir· 

meni iıtasiyonu 

civan... Hiç bir 
tarafa faydası ol
madan akıp giden 
bu kıpkızıl nehri 
ikinci defadır ki 
geçiyorur.. Kayı. 

seri önibnüzde 
Erciyas da bulut
lar arasından gB

rünme kte... Kay
seri ovam ve civaı 

köylerinin rengi 
bir parça değişti. 

Buralarda küme 

küme ağaçlrklar 

ve sık sık köyler 
var._ 

İşte nihayet 
12/45 te bir bu
çuk saatlik yolcu
luktan sonra Kay 
seriye inyoruz ..• 

Diyarbeliir bava setuJ illtibalan: Yukardan apğıya tıoğ· 
TU Erciyas bulutlar arasında - Ka;rMri civarı - Kays~ri'd~n 
sonra - Jlalyagölü - Foto mubabirimir tayyarN~n aşağısmı 
seyrediyor. 

- İnsan her şeye alışır ... Zaten benim gibi ihtiyar ve 
zayıf olunca dışarısı içerisinden farklı değildir ki... 

D Andre llalro 
; omuz oğlu, orada dur dedi 

termeğe karar vermişti. İşin mühim tarafı buradan çıkıp 
mücadeleye tekrar atılabilmek idi. Böyle olmakla beraber, 
tabi olduğu bir insan karşısında her insanın duyduğu istih
karı kusmak arzusiyle kıvranıyordu; fakat bu iğrenç kamçı
lı hayaletin karşısında kendi benliğinden mahrum - kudret
sizliğini de hissediyordu. 

- Siz niçin ötekilerle beraber değilsiniz? 
- Buraya her gelişimde kapt katibine biraz para veri· 

arantığa gözleri 1 k ' . 
Ziyordu. Kiyo h'"T' ha a ışı olan gardiyan onun eşkalini ya-
vonıın sandı. m a a şından muztaripti ve durunca bayılı-

, asaya dayandL 
Arkadan bir ses : 
- Nasıl nasıl 
Bir P • v ' nasılsınız? dedi. 

apaganmki gib · · 
sesi idi bu ses Y,• , 

1 ıç gıcıklayıcı Dtr ses, fakat insan 
·~•yonun ·· · 

tı, gördüğü yalnız h goremıyeceği kadar etraf karanhk-
nuş kalın pannakl'a ;rı0cn başı ucunda, parmaklıklara sanı

r ı. nun ardmd d 
ayakta, uzun uzun öl 1 a a yere uzanmış veya 
lcaynaşan insanlar. g ge er kımıldanıyordu: böcekler gibi 

Uzaklaşarak: 

- D~ha eyi olabilirdim, cevabını verdi. 
Gardı yan: 

- Ağzına elim" t · · · 
k ın ersını yırnemek istiyorsan onu kapa, 
aplumbağa oğlu, dedi. 

• . Kiyo birkaç defa "muvakkat., kelimesini işitmiş olduğu 
ıçın orada uzun müddet kalmıyacağım biliyordu. Hakaret
lere kulak asmamağa, kabil olabiMiği kadar tahammül gös-

Ses tekrar bağırdı: 
- Nasıl, nasıl, nasılsınız f 
Eyi ki gardiyan sol taraftaki parmaklıktan bir kapı açtı 

ve Kiyo da ahıra girdi. Dip tarafta, hayvan bağlamağa malı· 
sus bir göz vardı ve burada bir adam yativordu. 

t\dam sordu: 
- Siyasi mücrim misin? 
- Evet, ya siz? 
- Hayır. İmparatorluk zamanmcıa mancıaren ıdım. 

Kiyo yavaş yavaş karanlığa ahşıyordu. Hakikaten bu 

adam yaşh, hemen hemen burunsuz bir beyaz ihtiyar kedi 
idi ki bıyıklan az, kulaktan sivri idi. 

" ... Kadın satarım. İşler yolunda gittiği vakitler polise 
para veririm, o da beni rahat bırakır. İşler yolunda gitmez
se paramı sakladığımı sanarak beni böyle hapse tıkar. Fa
kat mademki işler eyi gitmiyor, açlıktan öleceğime hapis
hanede karnımı doyurmak daha eyi değil mi? 

-Burada ha' 

rim, o da beni muvakkaten hapsedilenlerin yanına koyar. 
Gardiyan yemek getiriyordu. Parmaklıkların arasındatı 

içi çamur renginde ve hava kadar pis kokulu bir çorba ile 
dolu iki küçük kase uzatıyordu. Bir tencereden kepçe il~ 
alıyor ve kaseye "pJok,, diye dökülen çorbayı da kase k&at 
öteki parmaklıklar arasındakilere dağıtıyordu. 

Bir ses: 
- Zahmet etme, dedi: yarın olduktan sonra ... 
Mandaren Kiyo'ya dönerek anlattı: 
- Bahsettiği şey iydamı ... 
Bir başka ses: 
- Ben de öyle, dedi. Şu halde bana çifte tayın ver. 81 

benim iştihamı artınyor. 
Gardiyan işe karıştı: 
- Sen çenene yumruğumu yer mısın? 
Bir asker içeri girip gardiyanın kulağına blt IWll • 

sıldadı . 
- Kımıldanıyor. Muhakkak hilt yapyor .... 
Nefer gitti. 

(Sonu var"f 



u: 
SAYIFA t. 

Havacılık 
Sayı 128 çıktı 

- İçindekiler -

- Hava tehlikesi Mahmut Beliğ 
- Paris bomba altında 
- Yarının uçan transatlantikleri 
- Ucan yeldeğirmeni 
- Hasret ve tayyare 

(Şiir) Behçet Kemal 
- Beni dinle 

(Şiir) 1 hsarı Bekir 
- 30 Ağustos intibaları 
- Havada heyecanlı bir macera 
- Tiyatroda tayyare 

ihsan 
- Ankara'da Ulu Gazi Güreş ~-f:.is~

bakaları 
- Baska memleketlet de havacılık 

faaliyetleri... 
- Canlanan heykel Server Ziya 

SİNEMA-MÜSABAKA 
VE SAİRE 

BİR MEKTUPLA TAYYARE 
MOD'RT~t İSTEYİNİZ. MECCA

NEN GÖNDERİLİR 
40 tan fazla resim 
16 Büyük Savrfa 
10 KURUS 

ve 

HAKiMiYETi MILLIYF. 

ANKARA 1 Cİ ASLİYE 
CEZA MAHKEMESİN-
DEN: 

Yalan şehadet maddesin
den suçlu Ankara Y enida· 
ğan mahallesinde Eskişehir 
li hafızın evinde mukim 
Kamber oğullarından Mus
tafa oğlu Mehmet Ef. nin 
duruşma günü olan 20-10-934 
cumartesi S. 10 da Ankara 
1 ci asliye ceza mahkemesi
ne gelmesi veya bulunduğu 
yerdeki ikametgahını bildir 
mesi iJanen ihtar olunur. 

(2805) 8-4350 

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 1 
komisyonu ilanları. 

800 TON MAGNEZİT 
Yukardaki malzeme pa

zarlık suretiyle 9-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
minat ile müracaatları 

(2782) 8--4334 

10000 TON LEVEMARİN 
KÖMÜRÜ 

- . . . . ·. ,_.,,, ··.; - ~-- ' . .. ··- -~-~ ·:. ., .:. . . 

Yukardaki malzeme pazr
lık suretiyle 6-10-934 tari
hinde saat 14 te ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin temi
nat ile müracaatları. (2793) 

8-4338 

Kelepir eşya 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 

çok ucuz olarak yalnız Bahkpazarı civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİL YE SALONUNDA) bu-

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 

Türkiye iş Bankasından: 
15 Birinci Tesrin tarihinden itibaren Bankamız gişele

rinin saat 9.30. lZ ile 14 - 16 ve Pazar günleri saat 9.30 - 13 
arasında açık bulunacağı muhterem müşterilerimize ilan 
olunur. 8-4351 

Şark Demiryolları 
i 1 an 

Ana Hatta mahsus seyri seri "A,, harfli istisnai ve mu
vakkat Tarife ile mücavir mevkiflere mahsus seyri seri 
ı No. h tarifenin 1 inci ve 2 inci ilavelerinin gelecek Bi
rinci Teşrinin bidayetinden itibaren ilga edileceği muhte
rem yolculara ilan olunur. 

Bundan maada ana hatta mahsus seyri seri "C,, harfli 
istisnai ve muvakkat Tarife de ancak 28 eylUle kadar (28 
dahil) muteber olacaktır. 

Ahalinin seyahatlerini kolaylaştırmak maksadiyle Bi
rinci Teşrinin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere 
tekrar avdet etmektense, bu tarifelerde atide bildirildiği 
üzere mühim tenzilat yapılmasına Şark Demiryolları Şir
keti tarafından karar verilmistir. 

1. - İstanbul Banliyö me~kiflerine mahsus olmak üze-
re: 

- Yalnız azimet için o/o 30 tenzilatı havi bir hususi yol
cu tarif esi; 

- Azimet ve avdet ic;in o/o 30 tenzilatı havi bir hususi 
yolcu tarifesi tatbik edilecektir; . 

2. - 106 - 107 ve 322 - 323 katarları ile yapılan dahili 
münakalata mahsus olmak üzere: 

- Yalnız azimet icin o/c 30 tenzilatı havi bir hususi ta· 
rifesi: 

- Bazı mevakif ar sında, azimet ve avdet için% 50 tf'rı
zilatı havi bir hususi yolcu tari"esi tatbik edilecektir. 

l~tanbnl, 25 evlfıl 1934 
MÜDÜRİYET 

8-4342 

Her haide okuyunuz 
Ankara Samanpa2arı'mn en güzel mevkiinde otomobil 

durağında hava ve nezareti ve temizliği ile meşhur yeni 
icar ettiğim İstihtas otelinde muhterem müşterilerimizin 
istirahatmı son derece temin edildiği gibi fiatlarda dahi 
fevkatade tenzilat yapıldığı ilan olunur. Bir defa teşrifi-
nizde memnun kalacağınız muhakkaktır. Müdüriyet . 

8-4343 

Ankara Erkek orta tviektep 
Müdür. üR-ünden: 

29-9-934 tarihindeihalesi icra edileceği ilan edilen An
kara Orta mektebi tamirat ve tadilatı görülen lüzum üze
rine tehir eliilmiş ve yeniden pazarlıkla münakasaya kon
muştur. 

!hale 4-10-934 perşembe günü saat 10 da Maarif Ve
kaleti İn~aat komisyonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat daire-
!löin<lP ,.,.·~,.ehilirler. (2799) 8-434Q 

ıvr aliye Vakaletinden: 
1 - Bir sene müddetle staj yapmak üzere müsabaka ile 

Avrupaya on Maliye memuru gönderilecektir. 
2 - Talipler şu şartları haiz olacaklardır; 
A) Maliye memuru olmak, 
B) Yaşları otuzdan fazla olmamak, 
C) Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve Iktısat mektep

lerinin birinden mezun olmak, 
D) Askerliklerini yapmış veya staj müddeti nihayeti

ne kadar tecil edilmis bulunmak, 
3 - Müsabaka i~tihanı evvela tahriri, bilahare şifahi 

olmak üzere Maliye ve iktısat ile fransızcadan yapılacak
tır. Tahriri Ankara ve İstanbul'da, şifahi imtihan yalnız 
Ankara'da yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar 20 teşrinievele kadar Maliye Veka· 
leti Hususi Kalem Müdürlüğüne arzuhalle müracaat et· 
melidirler. Bu arzuhale: 

A) Tescil edilmiş iseler sicil cüzdanlan veya sicil nu~ 
maralarr, 

B) Henüz tescil edilmiş değilseler tam bir tercümeihal 
varakası ve evrakı müspitesi. 

C) Askerlik vesikaları. 
D) Dört adet fotoğraf 

raptedilmiş olmak Iazımgelir. (2793) 6-4341 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1- Şartnameleri yeniden tanzim edilen Harita Umum 

Müdürlüğü Topoğraf şubesine (10) adet Alidat Olometrik 
ve arazide çalışacak Topoğraf postalan için (89) topoğraf 
şemsiyesinin aleni münakasaları 17-10-934 çarşamba günü 
(10) da Alidat Olometrik aletlerinin şemsiyelerin de saat 
(14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatla
riyle Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (2765) 8-4333 

• 
lstanbul Sıhhi Müesseseler satın 
alma komisyonu reisliğinden: 

12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada Sanator
yomu ara paviyonu inşaatı olbaptaki proje, şartname ve 
keşifleri mucibince ve 23 teşrinieve1 934 salı günü saat 14 
te kapalı zarf usuliyle muamele yapılmak üzere münakasa
ya konmuştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen 
tetkikat yapmak ve fazla iyzahat almak istiyenlerin mez
kur müesseseye ve münakasaya gireceklerin de belli gün 
ve saatte komisyonumuza müracaatları. (6160) 8-4332 

• 
Istanbul Sıhhi Müesseseler satın 

alma komisyonu reisliğinden: 
Haydarpaşa Nümune Hastahanesinde inşa edilecek 

olan 21,970 küsur lira bedeli keşifli mutfak ve çamaşırha
nenin ihalesi 9-10-934 salı günü saat 14 te pazarlıkla icra 
edileceğinden keşifname ve şartnameyi görmek için srh
hi müesseseler muhasebe kalemine ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de belli gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (6189) 8-4331 

Aşıklar 

2 BiRiNCi TEŞRiN 1934 SALI 

... s:ı 

Elektrik ş · rketinde 
Toprak kazdırırken 

dikkat ed·niz: 
Elektrik kablosu olmasın.. Ölüm tehlikesi vardır. 

Elektrik kablolarının üzerleri daima tuğla ile örtülür. 
Tuğlaya tesadüf edildi mi hemen Şirkete malUmat ve
nn ız 
Caddelerde hafriyat yapılacağı .zamanda bize haber 

veriniz. 
8-4352 

Maden kömürü nakliyatına 
fevkalade tenzilat~ 

devlet demiryolla .. 
rından: 

5 Birinci teşrin 1934 tarihinden itibaren Devlet Demir• 
yollarında tam vagonla nakledilecek her nevi maden kö
mürlerinden ton ve kilometre başına (1) kuruş ücret alı ... 
nacaktır. Kok kömürü için bir vagonun asgari harnulesi 
10 tondur. Bu tarifeye göre muhtelif merkezler arasında 
bir ton kömürün nakil ücreti şudur: (2824) 

Hacıbay Değirmi H. paşa' Mersin' 
ram' dan saz' dan dan den 

Eskişehir t 122 166 314 823 
Ankan 859 429 577 694 
Sıvas 305 1031 1179 564 
Adana ' 802 637 1117 67 
Kayseri 479 809 957 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
Elaziz 1313 1348 1628 578 

Fazla tafsilat için istasıyonlara müracaat edilmelidir. 
8-4365 

Yozgat Valiliğinden: 
Terzili mevkiindeki kaplıca'da hususi idare namına in

şa olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda şekil dahilin
de Yozgat Vilayetince müsabakaya konmuştur. 

1 - Otel 20 yataklr ve hususi iki ve umumi bir banyo 
dairesini muhtevi olacaktır. 

2 - Zemin katı gazino ve lokanta halinde olacak mut· 
fak ve sair kısım bodrum katında tesis edilecektir. 

3 - Binanın etrafında mevkiyle mütenasip bir bahçe 
resmi de ilave edilecektir. 

4 - Projesi kabul olunacak talip bilahare on beş gün 
zarfında tafsil at resimlerini halk kağıdı üzerine mürel.v 
keple çizecektir. 

5 - Teklif edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekkül 
edeceği iki mütehassıstan mürekkep bir heyet tarafrndan 
tetkik edilerek birinciye 300 lira ikinci ve 150 lira mükafat 
verilecektir. Verilecek mükaf ..,.tlar tafsilat resimlerinin ve· 
rilmesinden sonra tediye olunacaktır. 

6 - Daha fazla malUmat almak istiyenlerin Yozgat 
Valiliitine müracaatlarr ilan olunur. (6202) 8--4345 

Erzincan Jandarma 
Mektebi kumandanlığından: 

Yüz elli bi nkilo ekmeklik unu venneğe talip zuhur et
mediğinden 3-10-934 tarihine müsadif birinci persembe 
günü saat 15 te ihalesi icra krhnmak üzere yevmi mÜnaka
s~smm talikan bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin Er
zıncan Jandarma Mektebi Kumandanlrğrmı müracaatları 
ilan olunur. (6203) 8-4344 

• 
Jktısat Veka.et·nde • • 

180 sayfadan ibaret olup yunancadan türkçeye c;evrile
cek olan Balıkçılık kanunu adlı kitabın tercümesi 2-10-934 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya ç1ka
nlmıştır. Talip olanların ihale günü olan 22-10-934 tari
hinde yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle ihale komis-
yonuna müracaatları ilan olunur. (2804) 8--4346 



5AYIF~ l BlRlNCf TEŞRf", IS34 SALI 
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Halil Naci Ka~ıtçı ık ve Matbaacı Jk Her oevJ p'an ve resinıferin kopyaları siirat'e çıkaTlhr. TeJefon: 1230 

1 M. M. V Sabna lma Komisyonu ilanları 1 
İLAN. İLAN 

İstanbul Levazım amirliği- (16428) kilo gıliserin ka-
ğine bağlı kıtaat için 80 ton pah zarf usuliyle mübayaa 
sığrr etinin 7 teşrinievel 934 edilmek üzere münakasaya 
pazar günü saat 14,30 da ka - konmuştur. İhalesi: 25-X-934 
pah zarfla alınacağı itan olu- perşembe günü saat on bir-
nur. (2586) 8-4056 dedir. Taliplerin evsaf ve 

tLA N şartnamesini görmek üzere 
Ordu ihtiyacı icin (500) ile her gün öğleden sonra M. 

(1500) bas top koşumu katrr M. V. satın alma komisyo
kapalı zarf usulivle satın ah- nuna müracaatları ve müna
nacaktır. İhalesi ·24-10-934 ~ar kasaya iştirak edeceklerin 
ıamba P"ünü ~aat ı 4 te icra e- de ihale saatinden evel te
t1ilecektir. Ta1io1er evsaf ve minat ve teklif mektupları
şartnamesini görmek üzere nı mezkur komisyon reisli
her gün ve münakasaya işti- ğine vermeleri. (2783) 
rak edeceklerin o gün ve sa- 8-4336 
atinden evel teminat ve teklif 
mektunlarivle birlikte M. M. 
V. satın alma komisvonuna 
ınüracaatları. (2144) 7-_3512 

İT.AN 
Bomovadaki kıtaat ihti -

yacı için 37.500 kilo sade ya
ğı kapah zarfla münakasa. 
ya konulmuştur. İhalesi 10. 
10. 934 carsamba günü saat 
10 da yapılacaktır. Sartna -
mesini görmek istiyenler 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. riyasetine ve münakasa
ya istirak için de ihale gü -
nü saatmdan evel teminat 
ve teklifleriyle birlikte Bor
nova satmalına komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

(2685) 8--4188 
İLAN 

• (17391) kilo beyaz vazelin 
'.Kıta~t ihtiyacı için kapalı zarf 
usulıyle mübayaa edilmek ü-
~ n;ünakasaya konmuştur. 

İLAN 
Gaz kursiyle gazdan ko

runma evinin ihtiyacı icin 
(76) kalem alet ve ecza sa
tın alınacaktır. İhalesi 9-10-
934 sah günü saat 14 te icra 
edilecektir. Taliplerin evsaf 
ve şartnamesini görmek ü
zere her giin öğleden sonra 
ve oazarh~a iştirak edecek
lerin o gün ve saatin<l,.. tP
minativle birlikte M. M. V. 
Satınalrna komisvonıına mii 
racaatlan. (2706) 8-4339 

İLAN 
Gazdan korunma evının 

ihtiyacı için 12 kalem mal
zeme satın alınacaktır. İha
l~~i 10-10-934 çarşamba gü
nu saat 14 e icra edilecektir. 
Talipler evsaf ve sartname
sini görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinde teminativle birlik
te M. M. V. satın.atma 'ko
misyonuna müracaatları. 

(2797) 8-4340 

esı 16-X-934 sah günü sa
at on birdedir. Taliplerin ev
Baf ve şartnamesini görmek 
Uzere her gün öğleden sonra 
M. M. ~ · satmalma komisyo
nuna muracaatları ve münaka- :11•••••••••-•I 
saya iştirak edeceklerin de 
ihae saatinden evel teminat 
~e teklif mektuplarını mez
ltQr komisyon reisliğine ver-
meleri. (2716l 8-4223 

iLAN 
Gazdan korunma evinin 

ih~iyacr için bir adet küçük 
mıkyasta aktif kömür ocağı 
aatm alınacaktır. Pazarlığı 
3-10-934 çarşamba günü sa
at 14 te icra edilecektir. Ta
lipler evsaf ve şartnamesini 
gönnek üzere her gün öğle
den sonra ve pazarlığa işti
ra~ edeceklerin o gün ve sa· 
atınde teminatlariyle birlik
te_ M. M. V. Satınalma ko
nıısyonuna müracaatlan. 

(2739) 8--4243 
tLAN 

(2000) adet efrat binek =in pazarhk ihalesi ve
..... cclilece gali göriildü
gunden yeniden pazarlığa 
konmuştur. İlıale5i ~X-934 
c.aınba günü ~aat on bir-

ır. Taliplerin evsaf ve 
§~aıneleri ile nümunesini gonn k .. e uzere her gün ve pa 
~rlığa iştirak edeceklerin 
ıue vaktinde M. M. V. satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (2777) 8--4312 

İLAN 
J:lift"de garnizonundaki kıta

ıt ıçın 11000 kilo sade yağ ka
palı zarfla alınacaktır. Müna
kasa günü 4/ 1. Teş. 934 per-
~!11ğ~e'd gtüdtir. İsteklilerin 

ı . e e s. Sa. Al. Ko. riya
ıetıne müracaatları. (2SSg) 

8-4103 
İLAN 

lfiatı gali görülen İzmir 
~~şa~iye'de inşa edilecek 
ınış ıskelesinin pa-zarhğı 
6-10-934 cumartesi günü sa
at (10,5) dadır. Sartname 
pl~n ve projelerini görmek 
~stıy~nl~rin her gün pazarlı
gına ıştırak edeceklerin mu
avyen gün ve saatinde M. 
M. V. satına1ma komisyo
nı1na müracaattan. (2787) 

8-4335 

Ankara Levazım Amirli· 
ği Satın Alma Komis-

yonn ilanlan. 

İLAN 
Kolordu merkez ve Eski

şehir hava birlikleri için 
350000 kilo kilible maden 
k?.~?tii 25-10.934 perşembe 
gunu saat 15 te kapalı zarf
la alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün talip
lerin de belli saatten evet 
tekliflerini Eskişehirde kol
ordu satmalma komisyonu
na vermeleri. (2788) 

8--4337 

İLAN 
Bin liralık tuz alınacali

tır. Pazarlığı 3 teşrinievel 
934 çarşamba günü saat 14 
~edir. Şartnamesini görmek 
~~e h~~ gün ve pazarlığa 
ıştırak ıçın vaktinde temi-
natlariyle beraber Ankara 
Levazım Amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(2800) 8--4347 

İLAN 
Soba tamir edilecek ~e 

soba borusu almacaktır. Pa
zarlıkları 4 teşrinievel 934 
perşembe günü saat on bir
dedir. Şartnamelerini gör
mek ilzere her gün ve pazar
lığa iştirak kin de vaktinde 
temi'.natlariyf e beraber An
kara Levazım Amirliği sa
tınalma komisyonuna müra-
caattan .. (2801) 8-4348 

Mektepler satınalma 
komisyonu reisliğin
den: 
İnşaat Usta Mektebine 90 

ton Ankara çimentosu açık 
.nünakasa suretiyle alınacak
tır. Bu işe girmek istiyenler 
:nünakasa günü olan 5 teşrlni
!Vel 934 tarihinde saat 15 te 
teminatlariyle birlikte komis· 
ıona müracaatlan. (2383) 

8-3830 

1 ANKARA BELEDİYE 
RElSLlGI iLANLARI 

İLAN 
Y enişehirde İncesu civa

rında bulunan dört parça ar
sa 6 teşrinievel 934 cumar
tesi günü saat on buçukta 
Belediye Encümeninde pa· 
zarlıkla satılacağından ta
liplerin müracaatları. (2822) 

8--4364 
İLAN 

Temizlik amelesi için 271 
çift postal 6 teşrinievel 934 
cumartesi günü saat on bu
çukta pazarlıkla yaptırıla
cağından taliplerin müraca-
atları. (2821) 8-4363 

İLAN 
261,32 lira bedeli kes.ifli 

mezbahada yapılacak dört 
adet kanara 6 tes.rinievel 
1934 cumartesi günü saat on 
buçukta belediye encüme
ninde pazarlıkla verileceğin
den taliplerin rnüracaatl<'n. 

(2820) 8-4362 
İLAN 

Yahşihan ocaklarında c;,ı
karılacak 250000 tas. ameli
yesi 3 teşrinisani 934 cumar 
tesi günü saat on buçukta 
belediye encümeninde pa
zarlıkla verileceğinden ta
liplerin müracaatları. (2819) 

8-4361 
İLAN 

İtfaiye memur ve müret
tebatı için 66 takım elbise 
ile dört muşamba yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün yazı işleri 
kalemine müracaatları ve 
taliplerin 20 teşrinievel 934 
cumartesi günü saat on bu
çuğa kadar teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarım 
belediye encümenine verme-
leri. (2816) 8-4359 

İLAN 
Su ambarında mevcut es

ki font boru parçalarının 
müzayedesi 6 teşrinievel 934 
cumartesi gününe kadar u

.zatılmıştır. Taliplerin saat 
on buçukta Belediye encü
menine miiracaatları. (2817) 

8-4360 
İLAN 

Belediyenin ihtiyacı olan 
130 ton kok kömürü yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf 
la münakasaya konulmuş

tur. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yan iş
leri kalemine müracaatları 
ve taliplerin 20 teşrinievel 
934 cumartesi günü saat on 
buçuğa kadar teminatlariy
le birlikte teklif mektupla
rını belediye enci.imenine 
vermeleri. (2815) 8--4358 

İLAN 
340 lira bedeli keşifli mez.. 

bahada arka cephede bulu
nan iki adet ahşap kapının 
demir kapıya tahvili ve ön 

cephede bulunan iki adet 
demir kapının da tahkimi 
6 teşrinievel 934 cumartesi 
günü pazarlıkla yaptrnlaca
ğmdan taliplerin müracaat-
ları. (2814) 8-4357 

İLAN 
5427 lira bedeli keşifli 

Yenişehir - Cebeci yolunun 
Erzurum köprüsüne iltisakr, 
Cebeci istasiyonu ile Musi 
ki Muallim mektebi arkasın 
daki kısmın parke ile kapa
tılması işi 6 teşrinievel 934 
cumartesi günü saat on bu
çukta belediye encümenin
de pazarlıkla yaptırılacağın 
dan taliplerin müracaatları. 

(2813) 8--4356 
İLAN 

Kale, Abideler, Çanka'ya, 
Meclis ve Bankalar cadde
leri ve diğer muhtelif yerler 
tenviratmın tamirat ve ısla
hı 6 teşrinievel 934 cumar
tesi günü saat on buçukta 
pazarhk:la verilecektir. Sart
namesını görmek ve daha 
ziyade tafsilat almak isti
yenlerin şirketler komiserli
ğine ve taliplerin mezkur 
gi.in ve saatte Belediye En
cümenine müracaatları. 

(2812) 8--4355 
İLAN 

İtfaiye'ye ait beş memur 
ve altmış bir şoför ve mü
rettebat için yaptırılacak 
çizme yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Şartname
sini görmek istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine mü 
racaatlan ve taliplerin 20 
tesrinievel 934 cumartesi 
gü,nü saat on buçuğa kadar 
Belediye Encümenine terni
natlariyle birlikte teklif
mektuplannı vermeleri. 

(2811) 8--4354 
İLAN 

1250 lira bedeli keşifli ye
ni yapılan temizlik hanının 
iç ve yan taraflarının top
rakla doldurulması 6 teşri
nievel 934 cumartesi günü 
saat on buçukta Belediye 
Encümeninde pazarlıkla ve
rileceğinden taliplerin mü-
racaatları. (2810) 8-4353 

Daktilo 
aranıyor 

Makinede eyi yazı yazan 
hanını ve beylerin Balıkpa -
zan meydanlığında Halk İş 
idarehanesine müracaatla • 
n. Telefon: 2037 

8--4324 

Satılık arsa 
Çankırı caddesi yakının

da dört yolun birleştiği köşe 
başında. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

Istanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

4819 adet Kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 bi· 
rinci teşrin 934 perşembe günü 
saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı bir kalem malzeme hizasında gösterilen gün ve saatte 
kapalı .zarfla münakasaya konmuştur. İsteklilerin şartna -
mesini görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için de 
o gün ve saatte Kasınıpaşa'da kain komisyona müracaatları. 

(5576) 8--3953 

Kuvvet ve iştah için en birinci deva 
ŞARK l\fALT HULASASIDIR. 

Her eczahanede bulunur. 
Bomonti FabrikasL Ankara - Yenişehir. Tel: 1842 

SIHHi BANYO--. 
1.10.1934 den itibaren fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 
Kuma 40, banyo 80, lüks banyo 100 kuruş. 10 ban -

yoluk kame 7 liradır. 8-4321 

Serveti Fünuo 
43 senedir clurmadan neşir variyfesini yapmakt~ 

olan bu haftalık resimli gazetenin AnkaTa'da satış yerı 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

-·-,.··~ .. ~- :.'>- ~ .... ,4 .. . .. ·•\..ı -

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Ankara ikinci vakıf apartmıanmda (580) liralık tamirat 

11-9-934 tarihinden itibar.en miinakasaya konulmuştur. 

6·10-934 tarihinde cumartesi günü saat on beşte ihalesi ya• 
pılacaktır. Şartname ve mukavclenarneyi görmek istiyenle· 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Yazın otomobil krşm icaba göre araba, kızak ve hayvanla 

naklounan Hasankale - Baya.zıt ,,ostası Karaköseye kada» 

580 Karaköseden Bayazrta kadar 400 kilometre olmak üzero 

850 lira muhammen bedelle 5.9.1934 tarihinden itibaren bit 
ay zarf mda pazarlıkla ihalesine karar verilmişir. Taliplerin 
Erzurum P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri. (2507): 

8-3957 

Ankara Şehir içme suyu 
komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara•da Çabuk bendiyle. Zira':~ 
~nstitüleri karşısmdaki bir mahalde ve bu mabat ıle şehtt 
arasında döşenecek ana boruların malzemesiyle. b~raber f.er: .. 
şiyatr ve buna müteferri ameliyatı 22-8-934 tarıhınden ıtı~ 
baren iki ay müddetle ve kapalı zarf ıısuliyle münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da İş Hanrnda komisyonun dakei m.ahsusasm ... 
1a icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa sartname .. 
sinde ivzah edi1en tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri beş lira bedel mukabilin• 
1.e komisyondan alabilirler. (2134) 7-3502 

• 

lstanbul Posta T. T. binalar 
ve levazım miidiirlüiündenı 

Telefon şebekeleri ihtiyacı olan "'50,000.,, metre Haketei 
tel ile "100" bin metre çift ıve "''50,U0079 metre tek nakilli sahn 
kablosu kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Mez ı 
kftr malzemenin "26 ikinci teşrin 1934'' tarihinde ihalesi ya~ 
pılacağmdan taliplerin şartname almak için hergün, şart • 
namedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname ve te • 
minatları ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe 
müsadif pazartesi günü saat 14 de Beyoğlu Posta Telgra~ 
binasının 3 üncü katında mübaya komisyonuna müracaatları 

(5840) 8--4135 

Harita Umum Müdürlüğünden : 
1 - Harita umum müdürliiğü Jeodezi şubesi için (5) ~?~~ 

gece işaret aletinin aleni münakasası 1+1~34 pazar gunu 
saat (10) dadır. .. .. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere ~er ~ve mu .. 
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde temmatla:ıyle ee .. 
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma b:ımısyonıma 
gelmeleri. (2599) 8--4101 

İstanbul: Posta T.T. binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

Mübayaası iycap eden "55.000. adet tek ıvc çift boğazlı 
demirsiz porselen fincan kapalı :rarl asuliyle ~iinakasay:ı 
konulmuştur. MezkOr malzemenin ~ b~ teşrın 934 tarı .. 
hinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin şartname aın;a~ 
için her gün şartnamedeki tarüat dahilinde ihzar edecek er 
teklifname ve teminatlannı ihtiva edecek kapalı zarflan tev 
di için de mezkur tarihe tesadüf eden pazartesi gü~~ saat 
14 te Beyoğlu Posta T. Binasının 3 üncü katında muhayaat 
komisyonuna müracaatları. (4882) 7-3472 

Nafıa vekil eti 
beşinci daire su işleri 

müdürlüğünden 
Bedeli keşfi 5764 lira 27 kuruş olan Akköprü, sekizin

ci kilometre ve güvercinlik bentlcrile Ankara ova~m: su .. 
layan bütün kanalların tathiri 1 teşrinievel 1934 tanhınden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf asulile ~.üna~asa
ya vaz ve ihalenin ıo teşrini evel 1934 tarihine ~usadıf cu
martesi günü saat on beşte vilayet idare h.eyetı odasında 
icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 !emına~ muv~~a
te akçesi olan 432 lirayı vilayet veznesın_e te~lı~ ettı~ın.e 
dair makbuz irae etmeleri ve evrakı lt~şf ıyey.ı go~k- ıs5ı-
yenlcrin bergün istasyonda b~ci dattt su ışlen mudur-. . 




