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BALKANLAR 
BALKANLILARINDIR. 

BALKAN 1\1 ILLh"'TI 
UA l .KA Nl.11.A RTNDIR. 

• Yugosla ~y~ Kıral ve Kıraliçe
sı Hazretlerınm Bulgaristan hü _ 
kümdarlarını ziyaretlerinden bah
seden bir Çek gazetesi diyor ki· 
" iki komşu devlet arasında ger : 
~~nlik artık nihayet bulmuştur. Bü
tun halkan devletleri bir ittihat 
manzarası gösterirlerse, ancak 0 
zaman, Balkan balkanlılarındır 
sözünün bir manası olabilir.,, ' 

~velce uzun bir Avrupa seya
hatınden dönen Bulgaristan Kı • 
t"alı Hazretlerinin Belgrat istas • 
yoı_ıunda Kıral A.leksandr Hazret
ierme .. mülaki olduğunu biliyoruz. 
Resmı olmıyan bu mülakatı, Yu -
goslnvya hükümdarlarının Ro • 
manyadan Karadeniz yolu ile 
nıemleketlerine avdet ederken 
Varna•da Öksönograt sarayınd~ 
Kır:ıl Bo.ris Hz. ile hususi telakisi 
takıp ettı. Daha o zamanlar bu te
masların Balkanlar sükun . . 1 h ve 
e~~ıyetı e ine semereler verme-
s~nı b~ sütunlarda temenni etmiş
tı~. ~ızce Balkanlar sükun ve em
nıyetı cerçevesi içinde her anlaş
m_.a ~e ~er yakınlaşma mesut bir 
Jıadıs~d_ır. Kıral Aleksandr Haz -
retlerının, şahsan, Balkanlar da -
v?sı hakkındaki arzu ve fikirleri
~ı yakından bildiğimiz gibi, dost 
~komşu Bulgaristanm Balkan 

~ısakı?a iştiraki hususundaki türk 
sıyaıetınde ne kadar nikbinlik ve 
~rarlBa deva~ ~ttjğimiz de malum-

ur. unun ıçın g 
garistan hük.. d eçl en sene Bul -
d l ~rn. ar arının Belgra-

a o an resmı zı ti . h b b.. "k b. yare erı a erini 
uyu ır memnuniyetle almıştık 

Kırat Aleksandr Hazretlerini~ 
~n ~u~garistan seyahatlerinin bir 
:adeı zıyaret merasiminden uzak
aşarak, iki memleket arasmdak' 
mesel~l~rin .halledilmesine hizme~ 
etnıesını dılemekl'"' . d ... . . ıgımız e pek 
tabu ıd~. Bulgaristan ziyareti müs
tesna hır samimiyet · · d . • ıçın e geç. 
~ştır. Hükümdarlar ve mesul hü-
kU.rnet adamları müteaddit temaa
la~da bulunmuşlar, ve ziyaretten 
muıpet ve fili neticeler elde et • 
rne"' · • le ge ıtına etmişlerdir. Bu müza-
b~~leri hulasa eden resmi tebliğ, 

u un konuşmalara samimiyet, iti
ınat Ye dost! k h' . . 
1.. .. u ıssının ve temayü-
unun hak' ld .. f nn o ugunu, nazırların 
ıcaret muah d . • • . . . e esının ıyı netıceler 

~kternı,, olduğunu tespit ettiklerini 
1 •sadi _.. ' 
ı_ •uunasebetleri daha fazla 
KUYVetlend' k . 
rind •rme ımkanları üze • 

e mutabık kaldıklarını, paıa -
Port nıuam l · . . 
hud ti d e .esını basıtleştirmek, 

u ar akı · 
larınd k' . . geçıt ve demiryol • 
mek ~b .1 ~!tısak itlerini temin et
m • ~d ık ırçok meseleleri hallet -

•t o u farını ilan etrnı· •t' 
ş· d'k' Y ır. 

meti ı~ ı kı Bulgaristan hüku • 
nın omşuları ile .. 

&ebetl . . b muna • 
k··ıı e.rını ulandırmak vem·· 

u eşbrmek • t' Uf 
ıs ıyen ga · sul teşkili.ti yrı me • 

tini, icraatı ~l: ~:rJ~.khattıhareke • 
d lh u · Balkanlar-a ıu ve emniyet d • 1 ava.aını Bul 
garıstan a tamamlamak b .. t .. -
balkanlıların müşterek ar~usu~:n 
~nlaşmı, olan halkan devleti ~· 
oalk • k erı, 

• an. mısa ının mıntakavi em 
n;yet sıyasetinin hakiki bir örn ... ~ 
0 masmı İstemektedirler C'hegı 
sulh · · • ı an 
1a u ıçın ekn ameli yol, bu misak-
~~ mınta a mıntaka tahakkuk 

el tbrılmesinden ibaret olduğu an -
aşılmıştır. 

Bundan on ıene evel nasıl yu
n~nl~la~I~ türkler aruında aami
nu bar •hlif imkansız addediliyor 

• 
Isveç Veliahtı Hz. Borsaya gittiler 

Ünlü konuklar dün gezd"kleri Ankara mek .. ep erini 
çok beğendiler, terbiyeci[erimizi tebrik etti er. 

laveç Veliahtr Prens Güstav Adolf 
Hazretleriyle zevcesi Prenses Luiz ve 
kerimeleri Prenses İngrit Hazerah re-
fakat ve maiyetlerindeki zevat iİe dün 
•aat lO da yüksek Ziraat Enstitülerini 
gezmişlerdir. 

Prens ve Prensesler Hazerab ens .. 
titüde Ziraat Vekili Muhlis Beyle enlti· 
tü rektörü ve umumi katibi tarafından 
karşılanmış iki kız talebe de Prenseslere 
güzel birer çiçek demeti sunmuşlardır. 

Başta profesörleri olduğu halde hah· 
çcde yer almış talebe büyük misafirfeci 
alkışlnmışlardır. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey enstitünün 
türk ve yabancı tedris uzuvlarını Veli .. 
aht Hazretlerine takdim etmit ve Veli· 
aht Hazretleri ayrı ayn her birinin elinıl 
sıkmak suretiyle iltifatta bulunmuttur. 

Prens Hazretleri bundan sonra rek • 
t<it-lük dairesini ve kütüphaneyi gezmiı· 
ler ve kütüphanede gördükleri mükem· 
meliyetten dolayı takdirlerini izhar ede• 
rck lsveçten de bir takım kitaplar hedi· 
ye edeceklerini söylemitlerdir. 

Enstitü müzelerini gezdikleri esnada 
Prens Hazretleri pamuklarımız hakkın· 
da izah.at almışlar. Kastamonu ke..;evirf 
ile mamulabnı tetkik eylemişler, lzmirin 
üzüm ve incirleriyle memleketimizde 
yetişen cins, cins yemişleri büyük bit 
takdidc seyretmişlerdir. 

Enstitünün konferanş salonunu mii. 
tcakip İsveç usulü jimnastik salonun" 
gezerlerken Prenses Luiz ve Prenses ln
grit Hazeratı dağ sporları vesaiti ile 
alakadar olmuşlar ve talebelerimizin ge
çen ıene Uludağ'da ski ile spor yapmıt 
olmalarını takdirle karıılamıılardır. 

Nebatat ıslah enstitüsünde yurdl.l • 
muzda yetiıen çeıitli hububatın mükem• 
meliyeti ve tütünler üzerinde yapılan 
tecrübelerle bilhassa alakadar olan 
Prenı Güıtav Adolf Hazretleri müteald .. 
ben anatomi, pataloji ve parazitoloji en .. 
titülerini gezmişler ve bu enstitülerde 
memleketimize mahsus hayvan hastalık· 
ları ve bunlar üzerinde yapılan araıtır • 
malarla yakından alakadar olmuılar, ba 
araıtırmalardan alınan neticeler hakkın. 
da kendilerine verilen izahatı dinlemiı• 
lerdir. 

Veliaht Hazretleri enstitüden ayn• 
lırlarken vücude getirilen bu müeasese. 
lerden ve bir sene zarfında başarılan it • 
lerden dolayı yülnek takdirlerini izhar 
ebnişlerdir. Ziraat Vekili Muhlis Bey 
Prens Hazretlerine bu kıymetli takdir. 
lerine karşı teşekkür etmiı ve eski za • 
~anl~rın ihmallerini kartılamak içiu 
!ımdı çok hızlı yürümekte olduiumuzu 
b suretle uzun seneler zarfında yapıla. 
bilecek itleri bu itibarla çok lrua zamaa• 
tarda ba§armakta olduğumuzu söyle. 
mittir. 

Veliaht ve Prenseıler Ha.zeratı .... 
liılerinde olduğu ıibi enstitü profesör 
ve talebelerinin tezahüratı arasında en .. 
titüden ayrılmışlardır. 

Prens Güstav Adolf Hazretlerine bu 
ziyaretlerinin bir batıraıı olmak üzen 
enstitünün muhtelif kısrmlanna ait ie • 
ıimlerden mürekkep bir albüm takdim 

(Sonu 2. inci •ayılada) 

idi İse, Bulgaristanla Yugoslavya 
arasındaki husumet sebeplerinin 
ortadan kalkabileceğine yakın za· 
manlara kadar itimat edilmemiı • 
tir. Balkan devletleri kendileri 
için asıl hayati meselenin balkan
lar emniyetinde olduğunu gördüli
çe bütün zorlukların ne kadar ko
laylıkla yenilebileceğini misallel' 
göstermiştir. Biz hakikat ve basi 1 
ret siyasetinin muvaff akiyetle yı J 
almakta devam edeceğine, ve lx.J. 
kanlar ıulhu ülküsünün nihayet 
bütün semerelerini vereceğine ka-
nii.:. F ALIH RIFKI 
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Reİ•İcümhur Ha%retlerinin ünlü konukları lsveç Veliahtı Hazretleri ile 
relikalan ve kerimelerinin dünkü ziyaret ve gezintileri intibaları : 
Yukardan afağıya doğru: Veliaht Hz . .Ankaranın lotoğralını alıyor. 

- Ziraat en•titüıüncle - Beclenterbiye•İ mektebincle - Orman 
Çütliiinde - l•metpafa Kız Enstitii süncle 

Yeni Rumen 
kabinesi 
Başvekil M. Tataresko' -

nun beyanatı. 
Bükre§, 4 (A.A.J - Baı,·ckil M. Ta

tareıko dün matbuat mümessillerine aşa 
ğıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

- Yeni kabineyi eskisinin istifa1ının 
ertesi günü hemen teıkil ettim. Bina -
enaleyh bugün bazı Rumen ve ecnebi 
gazetelerinin alelade kabinede yapılan 
tadilatı bir buhran diye tavaif etmelerf... 
ne ıaıtun. 

Parlamentonun açdmasımn arifesin
de Kıralm hükilmetimiz tarafından ma
zide yapılmıı olan ıeyleri ve henüz hal
tedilmemiı olan meselelere ait istikbalde 
yapacağımız itleri takdir etmek suretile 
vaziyeti yeniden gözden geçirrne:;inin :za• 
ruri olduğu mütaleaıında bulundum. 
Bunun için bütün kabinenin istifasını 

Kırata takdim ettim. Kıral Hazretleri, 
yüksek iytimatlarını tezyit ettiler ve ka
bine de bugün teşekkül etti. 

Biz vaktile iktıdar mevkiinin meıuli
yetlerini kabul ettiğimiz zaman Kıralın 
tuvibine ve biltün memleketin tudiki • 
ne mazhar olmuı olan programa devam 
edeceğiz. Bu program ıudurı Dahilde 
müıalemet, asayiı ve umraa ıiyaseti, 

hariçte, ittifaklamnızm ve doatluklan • 
mızın muhafazası Küçük lytilüm yıkıl· 
mak bilmez teaanüdünün teyidi ve ken .. 
disine dünün ananeleri ve bugünün yük· 
sek menfaatleriyle bağlı bulunduğumuz 
Fransa ile teşriki mesaimizin daha ziya .. 
de 11kılaıtrnlma11. 

Bu iki siyasetin tahakkuk ettirilmeıl 
istikbalde hükUmctimizin en hikim P• 
yeıi olacaktır. Yeni teıeklı:ül eden hükii. 
met yeni unsurlarla ortaya çıkmaktadır. 
Bu unsurlar genç neılin yardmıuu ıeU. 
rlyor. 

(Sonu 2. ind sayı/ada) 

Yunanistan' da 
Reisicümhur 
intihabı meselesi 

Atina, 4 (A.A.) - Reiıicüm • 
hur M. Zaymiı'in tekrar intihabı i· 
çin hükllnıetin muhalefet fırkala· 
rile anlatmak hususunda yaptığı 
gayretler M. Venizelosun itilafgi • 
rizliği yüzünden akim kalmııtır. 
Binaenaleyh hükômet vaziyeti ten· 
vir ve parlamento rejiminin nor • 
mal bir tekilde iılemeıini temin İ· 
çin icap eden tedbirleri almaf~· 
karar vermittir. 

Mebusan meclisi, hükümet ile 
muhalefet arasındaki müzakere • 
lere esas mevzu olan ve ayan mec
liıince evelce reddedilen intiha • 
bat kanununu dün ak~am kati ola· 
rak kabul etmİftir. Hükumet bu -
gün muhalefetle anlaşmak için c.on 
bir gayrette daha bulunacak ve bu 
gayret de akim kalrraa mebusan 
mecliıi dağıtılarak ikinci teşrinde 
yeniden intihabat yapılacaktır. 

---··----
Londra deniz 
muahedesi 
kaldırılacak mı? 

Nevyork, 4 (A.A.) - lngiliz 
Amirali Sir Keyes bugün buradan 
h1giltercye hareket etmiştir. Mu -
maileyh gazetecilerin bir sualine 
verdiği cevapta Londra deniz 111:l • 
ahedcsinin 1935 senesi içirıt\c fes
hinin kuvevtle muhtemel olduğu • 
nu söylemis ve her milletin kendi 
ticaret yollarım ve sahiHerini hi · 
ımıye icin lüzum ~ördüğü büti n 
gemileri yapması lazım gE>!d' i 
mütıtleasında bulunmuştur 
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SAYIFA 2 rlAKIMIYETI MiLLiYE 

GELEN S 
Jt ··= • mm; 

Fransa I
FRANSA'DA. IBlRLEŞİK DEVLETLER'DE. 

Şark misakı Lindberg'in çocuğunu 
M. Dumerg Radyo- kaçıran ayın on birinde için Lehistan ve 

Almanya ile görüş
meğe başlamış 

Lon<lra, 4 (A.A.) - Deyli Tel
graf gazetesine göre Fransa şarki 
Avrupa emniyet misakı müzake -
relerine Lehistan ve Almanya ile 
tekrar ba~lamağa karar vermiştir. 
Muhafazakarların naşiri efkarı o
lan mezkur gazete diyor ki: 

"Pariste yapılan derin tetkik -
lerden sonra şu kanaat hasıl ol -
muştur ki Almanyanm ve Lehis
tanm bu misak hakkındaki cevap
lan anlaşma ihtimalini tamamile 
ortadan kaldırmamaktadrr. Bina
enaleyh Fransa hükumeti bu mü
zakerelerin neticesine kadar, Sov
yet Rusya tarafından Fransa ile 
daha sıkı bir ittlaf akti için yapı -
lan teklifi intaç etmiyecektir. 
Fransanm ~arki Avrupa siyaseti -
ne şimdilik eski müttefiki Lehis· 
tan ile olan münasebetlerini dü -
zeltmek kaygısı hakim olac~ktır 
ki .dolaysile fransız - alman müna
sebetlerinin de eyileşmesine doğ
ru gidilecektir. 

M. Makdonald 
Londra'ya döndü 

Londra, 4 (A.A.) - . M. Makdonald, 
refakatinde kızı oldugu halde Li ;·er
pol'e gelmiş ve derh.u tren1f' Lonrl.-a'
ya hareket eylemiştit. M. Makdonal
o'uı ıııhhatı mükemmel görünmektedir. 

Lord Kuşendon hasta. 
Londra, 4 (A.A.) - Lor<! I<ıışen-

don Irlanda'da Aksrim kontesin dcıhi·· 

lindeki ikametgahında hasta yat'l>ak
tadır. 73 yaşında bulunan mu:nai1~7~. 

Sir üsten Çemberlayıı'm hastalığı es
nasında, hariciye müsteşarı sıfatile. 

1928 Cenevre konferansındaki İngiliz 

heyetine riyaset etmişti. 

Beynelmilel fizik kongresi. 

Londra, 4 (A.A.) - Beynelmilel fi. 
zik konferansmm dünkü celsesinde, 
M. Joliot, Madam Joiyo Küri ile bir
likte yaptıklan mesaiyi anlatmıştır. 

Bu mesai suni surette radyo aktif ana 
s.ırı istihsalini mümkün kılmıştır. 

Memel hakkında 
bir yazı 

Londra, 4 (A.A.) - Niy~ Kronik! 
gazetesi İngiltere, Fransa ve İtalya 

tarafından Litvanya hükUıneti nezdin
de yapılan teşebbüsü mevzuu bahsede

rek diyor ki: 

" Memel arnisi halkın•.n hemen 
hemen hepsi almandır. Bu arazi Lit
vanya'ya verildiği vakit büyük devlet· 
ler burası için hususi bir hükumet ve 
hususi bir parlamento ihdas etmişler 
di. Memel parlamentosunun 29 azası 

da hemen hemen kamilen almandır. 

Litv.anya hükilmeti işte bu:ılarn hep
sini tevkif etmiştir. 

M.Musolini köyJülerin bir 
geçit resminde bulund• ... 

Milano, 4 (A.A.) - M. Muso. 
lini bu sabah buraya gelmiş ve on 
beş bin köylünün yaptığr geçit 
resminde hazır bulunmuştur. M. 
Musolini burada resmen üç gün 
kalacaktır. 

Bern fransız sefiri bir otomo • 
hil kazasmda yaralandı. 

Bern, 4 (A.A.) - Fransız sefi
ri M. Döklozel bir otomobil ka • 
zasında başından ve dizinden ol • 
dukça ağır yaralanmıştır. Muma -
ileyh derhal hastahaneye kaldınl
mıstır. 

da altıncı nutkunu muhakeme edilecek. 

söyledi 
Faris, 4 (A.A.) - M. Dumerg bu

gün Londra saatiyle 19 da altıncı nut
kunu radyoda söyliyecektir. Başvekil 

bilhassa büyük iktısadi meselelerden 
bahsedecektir. 

l~ransada büyük nafıa 
işleri başladı. 

Paris, 4 (A:A.) - Büyük nafıa işle-
ri programına resmen başlanmış olan 
Port Vanves mahallesinde dün M. Du
merg ile birçok şahsiye_!ler hazır bu
lunmuşlardır. Programın heyeti umu
miyesi 10 milyar franga baliğ olacak
tır. 

Mesai nazırı M. Marke ile başvekil 
M. Dumerg Fransa'yı nafıa eserle-rile 
teçhiz ve işsizlere iş temin edecek olan 
bu programın ehemmiyetini kaydetmiş 
lerdir, 

Maliye komisyonu masraf büt
çesini tetkik ediyor. 

Paris, 4 (A.A.) - Maliye komisyo-
nu masraf bütçesinin tetkikine başla

mıştır. Komisyon borsa buhranı sebep
leri hakkında maliye nazırını dinleme
ğe karar vermiştir. 

Fransadaki yunanlı amelenin 
''azİyelİ. 

Paris, 4 (A.A.) - M. Marke M. 
Politis'i kabul etmiştir. Bu mülakatta 
Fransa'daki yunanlı amelenin vaziyeti 
görüşülmüştiir. 

• ••• 

Yunan hükômeti 
intihap kanununu 
yeniden meclise 
verecek 

Atina, 4 (A.A.) - Dün toplan:ın 

nazırlar meclis= siy;ui vaziyeti tetkik 
etmiş ve ayanda reddedilen L-ıtihap 

layihasını meclisin tasvibine vermeği 

kararlaştırmıştır. 

Başvekil M. Çaldrris, hükfunctın 

tadil taraftan bir meclis elde etmek 

veya teşkilatı esasiye kanwıuna muha

lif tedbirlere müracaat ~~mek üzere in

tihabata tevessül ettiği takdirde b:uı 

sabah gazetelerinde iıkan hııberl.!;:ı 

tekzip e:ylemiştir. 

••• 

Avusturya' da 
keşfedilen bir 
casus şebekesi 

Viyana, 4 (A.A.) - Evelu Başve
kalet şifre kaleminde memur bulun.ın 

polis komiseri Sonbaytner'in de dahil 
bulunduğu casusluk keşfedilmesi üze
rine mumaileyhin ailesinden birç"k 
kişi tevkif edilmiş ve evlerinde araş· 

tırmalar yapılmıştır. 

Temmuz ihtilali hakkında ncş -
redilen kitap. 

Viyana, 4 (A.A.) - Temmuz ihti
lali hakkında neşre<flen Avusturya 

kahverengi kitabı Almanyanın AVLıs

turya'daki Hitlerci tethiş harekatına 

iştirakine telmih etmelrle beraber ı:m 

hususta bir neticeye varmam:ıkta ve 

yalnız 1. 2. 1933 alman kanununun 

milli sosyalist fırkasile alman devleti

nin birliğini teyit ve bu suretle fuita 

ve hükumet icraatının aynı olduğunu 

söylemekte ve vekayie müstenit bır
çok müdahaleler kaydetmekte-dir. Ki 
tapta 1934 temmuz hadiselerinin almau 
arazisinde ihzar ve idare edildiğin; 

tesİlit eden vesikalar zikredilmektedir. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Hapt -
mamn muhakemesi bu ayın 11 in
de yapılacaktır. Mumaileyh zor -
balık ve fidye ithamlarına cevap 
verecektir. 

Kazaya uğrayan İngiliz kargosu 

Nevyork, 4 (A.A.) - Millposl 
ismindeki ingiliz kargosunu kur -
tarrnak ümitleri kalmamrştrr. 

Asconia gemisi ile Beaerhill 
kargosu, Millposl kargosunun ilk 
imdat işaretini göndermiş olduğu 
havalide bir takım arastırmalar 
yapmıslarsa da bir netic~ elde e
dememişlerdir. 

Müthis bir fırtına hüküm sür
mektedir. Hiç bir telsiz istasyonu, 
Millpool kargosunun dün sabah 
saat ikide göndermiş olduğu ilk 
telsizden başka hiç bir haber ala -
mamrştrr. 

Amerika'da kalkınma 
aleyhtarları. 

Vaynesboro, -Amerika- 3 (A.A.) 
Cümhuriyet kulübünün sanayide çalı
şan azası, milli kalkınma müessesesinin 
bayrağını taşıyan mağaza ve müessesa
ta karşı boykotaj yapmağa karar ver -
mişlerdir. Bu neviden bir tezahür ilk 
defa vaki olmaktadır. 

Haptman Lindberg'in çocuğunu 
katil suçile mahkemeye 

verildi. 

Nevyork, 3 {A.A.) - Nev Jersey 
valisi, Nevyork mıntakası müddei umu
misini kabul ettikten sonra yaptığı be -
yanatta Huptman'ı Lindberg'in çocu -
ğunu katletmekle maznun olarak mah
kemeye sevk için kafi delile malik ol -
duğunu bildirmiştir. Vali mumaileyhin, 
hakkındaki zorbalık davasının başlama

sından evet, Nevyork devletinden iade
sini talep etmek niyetinde olduğunu ila
ve etmiştir. 

Bir amerikan bombardıman 
tayyaresi düştü. 

Bishop -Kaliforniya- 3 (A.A.) - Bir 
bombardıman tayyaresi düşmüştür. 4 
kişi ölmüştür. 

Kanada hükômeti ve 
buğday meselesi. 

Nevyork. 3 {A.A.) - Kanada hü -
klimeti, buğday piyasasının istikrarı 

yüzünden her buçel başına bir çent te
nezzül vukuunda bir milyar beş yüz 
milyon kaybetmektedir. 

Binnetice Kanada hükfuneti, buğday 
satış işini eline almak tasavvurundadır 
ki bu hal Vinnipeg buğday piyasasının 
kapatılmasını intaç edecektir. 

Sovyetlerin Vaşington sef fri 
memleketine gitti. 

N evyork, 4 (A.A.) - Sovyet 
Rusyanm Vaşington sefiri M. Tro
yanovski Moskovaya gitmek ü -
zere bugün buradan ayrılmıştır. 
Mumaileyh rus borçları müzake -
relerine dair hükUmetile görüşe -
cektir. -··· 
Ankara Halkevi Reisliğinden: 

Halkevinde, kadın ve erkek 
seslerinden mürekkep muhtelit 
bir koro teşkil edilecektir. 

Böyle bir koroya aza olmak 
için münevver hanım ve beylerin 
hergün saat 14 den 18 e kadar Hal
kevi katipliğine müracaat ederek 
isimlerini kaydettirmeleri rica o -
lunur. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazarında 
EGE 

eczahaneleridir. 1 
1 

ISP ANY A 'DA. 

M. Löru yeni 
İspanyol kabinesi
ni teşkiJe çalışıyor 

Madrit, 4 (A.A.) - M. Löru yeni 
kabineyi teşkil için görüşmelerine de· 
vam etmektedir. Reisicümhur M. Zamo
ra M. Löru'nun karşılaştığı mi.işkülat 

önünde mumaileyhe iytimadmı tekrar -
lamıştır. Vaziyet kanşıktır. Buhranın ne 
suretle izale edileceği bu akşam reisi -
cümhurun M. Robles ile yapacağı müla
kattan sonra anlaşılacaktır. 

Antil adalarında n yu~turucn 
maddeler ka~akçdığı. 

Londra, 4 (A.A.) - Hariciye neza -
retinde beyan olunduğuna göre Ameri
ka hükumeti AntiJ adala~mda uyuşturu
cu maddeler kaçakçılığına karşı muha • 
faza teşkilatına İngiltere'nin de yardım 
etmesi hususunda İngiliz sefirinden is -
timzaçta bulunmuştur . 

Arkansiel tayyaresi. 
Natal, 4 (A.A.) - Arkansiyel tayya

resi saat 20 de buraya gelmiştir. 

A1manya ile Lehistan arasında 
Varşova, 4 (A.A.) - Matbuat mese

leleri hakkındaki alman - leh görüşme -
lerine dün tekrar başlanmıştır. 

Muhafazakar fırka kongresi. 
Bristol, 4 (A.A.) - Muhafazakar 

fırka kongresi, Mis Regina'nm reisliğin
de açılmıştır. Konferansa 200 murahhas 
iştirak etmektedir. 

Bir fabrikada mazot 
deposu patladı. 

Anvers, 4 (A.A.) - Bir fabrikada 
mazot deposu patlamıştır. Üçü ağır ol· 
mak üzere 7 amele yanmıştır. 

İsveç Veliahtı Hz. 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

edildiği gibi Prens Hazretleri de bizzat 
makinesiyle enstitünün ve profesörlerin 
I'Csimlerini çekmişlerdir. 

Gazi ve İsmetpaşa 
enstitülerinde. 

İsveç Veliahtı ile zevcesi Prenses 
Luiz ve kerimesi Prenses lngrit Haze • 
ratı saat 11 de İsmetpaşa Kız Enstitüsü~ 

nü ve saat 12 de de Gazi Enstitüsünü 
gezmişlerdir. 

lsmetpaşa enstitüsünde bir saat ka
dar kalan Prens ve Prensesler Hazeratı 
mektebin her kısmını gezmişler ve ken
dilerine talebelerin henüz pişirmiş olduk 
lan pastalardan ikram edilmiştir. Prens 
ve Prensesler pastanın mükemmeliyetin 
den dolayı talebeleri takdir eylemişler· 
dir. 

Gazi terbiye enstitüsünde de yarım 
saat kadar kalan Veliaht ve Prensesler 
Hazeratı enstitünün bilhassa beden ter
biyesi kısımlariyle alakadar olmuşlar ve 
t sveç'te tahsil görmü§ olan muallimler
den Nizamettin Bey ve Zehra Hanım ile 
İsveç lisaniyle görüşerek kendilerini 
mektebin intizamından dolayı takdir et
mişlf.rdir. 

Veliaht Hazretleri enstitüden ayrı
lırken enstitü müdürü Hamit Sadi Be
ye böyle muallim yetiştiren terbiyevi 

bir müessesenin kültür sahasında bü
yük hizmetleri görüleceğini söyliye-
rek bu müessesenin Türkiye'nin ilim 
hayatında faydalr ve feyizli olması te
mennisini izhaır buyurmuşlardır. Ve
liaht Hazretleri Kazi lisesi kısmınr da 
gezerken ve talebe ders halinde iken 
bir sınıfın kendi makinesiyle resmini 
çekmişlerdir. Prens Güstav Adolf ~e 
Prensesler enstitüden ayrılırken bütün 
tale'beler tarafından alkışlanarak uğur 
lanmıştır. 

Veliaht Hz. nin 
Reisicümhur Hz. 
şeref ne ziyafeti. 

Öyleyin İsveç -veliaht& Prens Güs
tav Adolf Hazretleri tarafından İsveç 
orta elçiliğinde Reisicümhur Hazretle
ri şerefine bir ziyafet verilmi§tir. Bu 
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RLER 
Yeni Rumen 
kabinesi 

(Başı 1. İnci sayı/ada) 

j 

M. Titülesko ile teşriki mesai ediP, 
~tmiyeceği suretinde sorulan suale ceva• 
ben başvekil hariciye nezaretini deruhte 
etmesini murnaileyhten rica etmiş oldu• 
ğunu ve M. Titüleskonun prensip itiba
riyle bu talebe muvafakat edeceğini ve 
Bükreş'e hareket etmek üzere bulundu .. 
ğunu bildirmiş olduğunu söyledikten 
ıonra: ''Kendisi buraya gelir gelme:I 
teşriki mesaimizin şartlarını kararlaştı• 
racağız.,, demiştir. 

M. Tataresko'nun 
verdiği izahat. 

Biikreş, 4 (A.A.) - Havas ajansı bil .. 
diriyor: Dün topfonan nazırlar meclisi 
umumi siyaset ve hükumetin programı 

hakkında M. Tataresko'yu dinlemi~tir. 
Meclis, memur adedinin azaltılması ve 
parlamento küşadı tarihinin 15-11 tarİ• 

hint> taliki hakkmdaki projeleri tasvip 
eylemiştir. 

M. Tataresko, daha evel, kabine va• 

ziyeti hakkında izahat vermek üzerf 
frarsız sefiri M. Dormesson'u kabul ey~ 
Jemiştir. 

I\I. Tataresko'nun kardeşinin ÇI"" 

kardığı gazete kapatıJdı. 

Bükreş, 4 ( A.A.) - Başvekil M. T .. 
tareskonun kardeşi tarafından çıkanlan 

Kürajul gazetesi dahiliye nazırı tarafın• 

dan kapatılmıştır. Mezkur gazete Ro .. 

manya'nm harici siyasetine dair betha" 

hane haberler neşretmek suretiyle dev .. 

letin yüksek menfaatlerine dokunm4'f • 
tur. 

Bursa'ya gittiler 
ziyafeti İsveç orta elçisi M. Bohema.~ 
mn Prens ve Prensesler şerefine veııl 

diği bir kabul resmi takip etmiştir. 

1 

Ünlü konuklar KaraköYı 
yolu ile Bursa'ya gittiler-. 

{ 

Reisicümhur Hazretlerinin muhte,. 
rem konukları İsveç veliabtJ PrenŞ, 
Büstav Adolf Hazretlerilt. zevcest 
Prenses Luiz ve kerimesi Prenses ln1 
grit Hazeratı saat 20 de Karaköy yo!u 
ile Bursa'ya gitmek üzere Ankara'dan 
ayrılmışlardır. 

Prens ve Prensesler Hazeratı i"° 
tasyonda Reisicümhur Hazretlcriyl1 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kizllllı 

Başvekil İsmet Paşalar Hazeratı vf 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, Dahili~ 
ye Vekili Şükrü Kaya Beyler ve An1 
kara'da bulunan büyük ve orta elçiletı 
Riyaseticümhur Umum~ Katibi vekili 
Hasan Rıza, Hariciye Umunıl Kati~ , 
Numan Rifat, Muhafız Alayı Kuman.ı 
danı İsmail Hakkı, Ankara vali ve ~ 
lediye reisi Nevzat Beyler, AnkarC 
mevki ve merkez kumandanları ve em• 
niyet müdürü Bey ha.ı;ır bulunmullar.ı 
dır. 

Teşyide Afet Hanımefendi ile Bil~ 
yük Millet Meclisi Reisi ve Başvekq 
Paşalar Hazeratmın, Hariciye Vekil~ 
mizin ve Ankara Valisi Nevzat Beyilli 
refikaları Hanımefendiler hazır bu• 
lunmuşlar ve Prensesler Hazeratm~ 

güzel birer çiçek demetleri vermişler• 
dir. 

Veliaht Hazretlerini götürmekt& 
olan tren hareket ederken istasyona; 
gelişlerinde olduğu gibi bir kıta asker 
ile izciler resmi selamı ifa etmiş, mI .. 

zıka İsveç marşını çalmıştır. 

İstasyonun içinde büyük konukları 
uğurlamak için yer almış olan kalaba,. 
lık bir halk yığını alkışlarla Prens vi 
Prensesleri selamamıştır. 

Reisicümhur Hazretleri ko.nuklan• 
nx uğu.rladıktan sonra istasyondan aY,• 
rıhrken Ankara durağının iç ve dışın• 
da yerleşmiş olan halkın coşkun al"' 
kışladyle selamlanmıştır. 

Prens Hazretleri bu sabah saat 8 
de Kar.aköy'den otomobille Bursa'y<& 
gideceklerdir 



,.. , HAKiMiYETi MiLLiYE 

l' an - 8iyasi. 

Ucuz kitap 
Jaydalı kitap 

Şebl·r ve 
Fransızlar Goetbe'nin: 
Werther 
Faust 
Hermann ve Dorothca 

AUı üç tanınmıı eserini bir ciltte top
larnı§lar, bizim para ile 40 kuruta sah. 
yorlar. Bu cilt, bir klasikler serisinden. 
dri. Goethe ayarmda bir çok büyük 
adamların duygu ve düşünce yolunda 
insanlığa ettikleri hizmetler, bu suretle, 
herkesin arzusuna hazır tutuluyor. Kül
türe merak etmek kafi. Kültür sahibi ol
ınalc, Frnnsa'da bu kadar, Almanyada 
çok daha fazla kolaylaştırılmıştır. 

Bizde, 

• 

lktısat Vekilimiz 

Ucuzluğu şimdilik bir tarafa bıraka- \ 
lrm. Türkçeden başka dil bilmiyen bir 
lürk çocuğu, İstese ve parası olıa bile, 
insanı insan yapan cihan klasiklerini, fi. 
kir de ileri dğru gidişin çırağ tutan bu 
büyük öncülerini bulup okuyamaz. Çün
kü türk dili, artık hususi imtiyaz olmak
tan çıkmıı sayılacak kadar her dile çev
rilmiş bu eserlerden hala mahrumdur. 

Mersin' de 
Fakat, İ§İ kitabın maddi değeri bakı

mından da alınca, türk çocuğunun ma
lumat edinmesi bir meseledir. 00ğullan 
na kütüphane yapabilecek kaç baba var
dır?,. ıunli kadar "oğullarına kitaphane 
Yapmak istedikleri halde, kitap olmadığı 
İçin bundan vazgeçen kaç baba vardır?,, 
suali de yerindedir. 

Niçin Türkiye'de kitap bu acıklı va
ziyettedir. Telif eserleri azami 600 lira
ya satın alan fakat en çok ahvalde 20-40 
liralık avanslarla kapatıveren bir takım 
kitapçdarm, bu davayı hal etmelerine 
imkan var mıdır? Bu hayale, bu memle
ket daha nice beri belbe.ğlayıp oturacak-
tır ? 

Bize bir kitap ·yani münevverlerimi
zi bir olrutma siyaseti lazımdır. Bu siya
sette, muharririn hakkı, okuyacaklarm 
sayısı ve aatın alma kabiliyeti kadar 
türft kütüphanesinin kemmiyet ve key-

f~~et bakımından zengin olması için bü
tun cıaılar düşünülınü, olmalıdır. Dev
let T·· ıc· • 
.. • ur ıye de kitap davasını halletmek 
ıç~n belki arka arkaya birkaç yıl birkaç 
mılyonluk tahsisat kabul etmeğe mec -
~urd~r. Bu ~aırafı, devlet, göze almalı. 
ır. uharrırleri 20 • 40 liraya yolan ki
t?~lnn korumak ve liberal yollardan 
Yllnımc~ suretile değil. Meseleyi kendi 
vasıtnlarıle kendi namına hali d k 
E" e ere . ger, devlet, bunda muvaffak 

1 .. o ursa, ? zaAman kultür heveaile beraber, kültür 
ımkanını bunun da arka11ndan kültür 
havasını yaratmı, olacaktır. 

.. '! aı-ını münevverlikten ve ıeviyeıiz 
d.ufuncderden kurtulmanın ba~ka çare
sı yoktur. 

Türk çocuğuna İyi kitap, ucuz kitap 
~iki~~ • 

BURHAN ASAF 

Ha lkevi güzel 
sanatlar musiki 
kolu faaliyeti 

A~k~ra Halkevi güzel sanatlar 
şubesın_ın ınüzik kolu bu yıl daha 
fazla bır f aaı· t .. k .. . ıye gosterme ıçın 
fnndiden çalışmaya ba•lamıshr. 

Haı·ı · :c • KA 1 Bedı, Adnan, ve Necil 
k az~nı ~eylerden toplanan müzik 
o~ıtesı garp rnusil<isi tekniğini 

v.e ~ musiki zevkini yaymak için 
şıınldıden çalı rna programım ha -
zrr aınaktadırlar. 

Halil Bedi Bey kend· . b" k 
T h . ısı ır o-
o • eye~ı ~eşkil edecek ve hu he . 
Yetı Yetıştnı:n k · · k . 
feri al k e ıçın endısi dersaca tır. 

Gene Halkevi rnens l d 
bir orkestra tert"b• up arm an 
tadır. 1 •ne çalışılmak -

Bursa fırka teşkilatı hcledh·c· 
a~ • J· 

namzedı )oklamasmı yaptı. 
Bursa, 3 - Dün gece C H F k 

t · · rr ası ara.fından fırka merkezinde fırka ve 
nahıye "d h 
B 

1 
are eyetlerinin iştirakiyle 

ursa belediye azalığı yoklaması ya-
pılmı ' bu toplantıya akşam saat 20-30 
da ba"'Ianıp s ... t 8 d . 

ıı ... a e nıhayet verilmis 
~e namzetler tesbit edilmiştir. İntiha~ 
laata ~it bütün hazırlıklar bitmiştir. Vi· 

}'etın her tarafında intihap 10 teşrini· 
evelde ve bir gUnde olacaktır. (A.A.) 

Mersin, 4 (Hususi) - lktısat 
vekili Celal Bey Konya vapuru ile 
bugün Mersine geldi. Merasimle 
karşılandı. Ziyaretlerine de • 
vam ediyor. Vekil Bey yann ak • 
§amki trenle Elazize hareket ede
cektir. 

İstanbul belediye intiha .. 
batı devam ediyor. 

İstanbul, 4 (Telefon) - lstan
bul belediye intihabına dört gün· 
denberi kadın erkek yüz binden 
fazla vatandaşın iştirak ettiği tah
min ediliyor. Vatandaşlar reyle
rini diledikleri gibi serbest kul • 
lanmaktadırlar. 

İı;tanhul matbuat kongresi. 

lstanbul, 4 (Telefon) - latan-
bul matbuat kongresi ekseriyet ol
madığı için toplanamadı. 

Firdenıi'nin bininci yddöııiimii. 
İstanbul, 4 (Telefon) - Üni

versite konferans salonunda Fir -
devsinin bininci yıldönümü dola
yısile biiyük merasim yapıldı. Top
lantıyı Rektör Cemil Bey açtı ve 
pforesör Mükrimin Halil Bey bir 
konferans vererek şairin hayatın
dan ve şehnamesinden bahsetti. 

İMtanbulda ruam mücadelesi 
devam ediyor. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Is • 
tanbul ve civarında ruam müca
delesine devam edilmektedir. Şim
diye kadar 704 hayvanın kanı mu
ayene edilmiş ve hiç birinde has -
talık bulunmamıştır. 

Çin askeri heyeti şcrt>finf' bir ~.ay 
ziyaf (•ti verildi. 

lstanbul, 4 (Telefon) - Şeh
rimizde çin askeri heyeti şerefi . 
ne bugün f stanbul kumandanı ta. 
rafından Tokalliyanda bir çay zi
yafeti verilrni§tir. 

Sümer Bank l T. rnüdür~i 
İstanbul, 4 (Telefon) - Sov

yet Rusya ve Almanyada tetkikler 
yapan Sümer Bank umum müdü
rü Nurullah Esat Bey dün lstan -
bul'a gelmit ve gazetecilere ver -
diği beyanatında; sovyet fabrika
larına ısmarlanmıt olan Kayseri 
mensucat kombinasının levazım ve 
tesisatının sevkine başlanmış ol -
duğunu söylemiştir. 

İstanhnl helcdiyesinin 
tcadiil cetveli. 

lstanbul belediyesi teadül cet
velinde yapılan tadilat ka~a~na • 
mesi ali tasdika iktiran etmışllr. 

Adliye ıstılahlarmın türkçcle:ı; • 
tirilmesi işi. 

fstanbul, 4 (Telefon) - Ad • 
liye ıstılahlarını türkçeleştirecek 
olan komisyon bugün toolanmala
rına başlamıştır. 

Solda; Veliaht Hazretleri ile zev
cesi Prense& Luiz Hazretleri ve 
aşağıda da Veliaht Hazretlerinin 
kerimeleri prenses lngrit Har.ret
leri gazetemizin resimlerine bakı
yorlar. Sağdaki resim de Prenses 
Hazretleri Ziraat Enstitüsünde 

bir kır. talebe ile görüşürlerken. 
sema 

Maarif tayinleri 
Sıvas lisesi tabii ilimler mual

limi Sacit Bey Sıvas Maarif mü • 
dürlüğüne, Bergama İkmal mek -
tehi müdürü İbrahim Ertuğrul B. 
Sinop Maarif müdürlüğüne İstan
bul ilk tedrisat mUf etti,i Hüsa -
mellin Bey Bayazıt Maarif mü • 
dürlüğiitıe. Maraş Maarif müdürü 
Osman Rahmi Bey Kırklareli Ma
arif müdi'irlüğüne, Muğla Maarif 
müdürii Fevzi Bey Amasya Maa · 
rif miidiirlün-üne. Urfa Maarif Mü
dürü Bedri Bev Diyarbekir Maarif 
müdürlüğüne, Sjnop Maarif mü
dürü Sefik Bey Maraş Maarif mü· 
dürlü;yüne, Oiyarh~kir Maarif mü
dürii Rasit Bey Erzurum Maarif 
müdürlüoü"e, Ama~va Maarif mü
dürü Halil İbrahim B. MuiHa Ma
arif müdürlüğüne tayin edilmiş • 
lerdir. 

~~-----·----~~~-~ 
Ankara 
ValiliQ-inden: 

Ankara'da arasıra görülen 
tifo vakaları her sene bu mev· 
simde olduğu gibi bugünlerde 
gene çoğalmak istidadım ~ös- 1 
erdiğinden halkımızın a~agıda 
~österilen yerlere müracaatla 
kendilerini aşılatmaları tavsiye 
olunur. 

Aşı istasiyonları: 
Hamamönü belediye mmtaka 

tabipliği, müracaat saatlari: 
9-12, . 

Adliye sarayı civarında ve
rem dispanseri altında belediye 
mmtaka tabh>liği, müracaat sa· 
"ltleri: 14-17, 

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

İtfaiye m"'ydanında beledi 
ve hashı.hnnesi, müracaat saat· 
,eri: 14-17, 

Hacıbayram semtinde S1h· 
hat ve içtimai Muavenet mii. 
l-fü .. f:ivü. müracaat saatleri: 
it4-17. 

~~---------iiiiiiiiii----=-~ 

Murahhaslarımız 
Prag felsefe 
kongresinden 
döndüler 

Eylul ba§ında Prağda toplanan 
sekizinci beynelmilel felsefe kon
gresine Türkiyeden Reichenbach, 
Ziyaettin Fahri, Halil Nimetullah 
Beyler iştirak etmişlerdi. Murah -
hMlarımız, kon~renin f aaliyetile 
yakından alakadar olmuşlar, 
muhtelif müzakere İçtimalarında 
bulunmuslardır. İstanbul üniversi
tesi profesörlerinden Reichen -
bach (ihtimali hesap) hakkında 
bir tebli~ yaomış. Laypzig profe
sörlerinden Drisch ile münakaşa
da bulunmuştur. İstanbul üniver
sitesi doçentlerinden Zivaettin 
Fahri Bey fransız feylesofların · 
dan Paradi ve romen murahhas • 
larından Draghicesco ile muhtelif 
bahisler üzerine münakaşa yap • 
mıstır. Sabık müderrislerimizden 
Halil Nimetullah Bey (vicdan 
mantığı) hakkında bir tebliğ ar· 
zetmiştir. 

Kongrede verilen kararlara gö
re gelecek dokuzuncu beynelmilel 
felsefe kongresi 1937 de Pariste 
toplanacaktır. Türkiye, kongre ko
mitesi ile olan temasını muhafaza 
etmektedir. 

Murahhaslarımızdan bir kısmı 
lstanbula dönmütlerdir. 

Bazı mevsimlerde fazla işc:l kul
lanan miiesse~elerin bir 

miira<'aatı. 

Nnfıa işleri teahhütlerinde bu
lunanlarla muayyen mevsimlerde 
fazla işçi kullanan müesseseler ta
raf mdan Maliye vekaletine vaki 
müracaatlarda kazanc verRisi ka. 
nununun 26 met maddesinde yazı· 
lı muhta~ar bordoro şeklinin buh
ran ve muvazene vergilerine de 
tesmili istenmiştir. 

Vekalet keyfiyeti tetkik etmiş ve 
teklifin kabili tatbik olduğuna ka· 
rar vererek ne suretle muamele ya
pılması lazım f?eldiğini alakadar· 
lara bildirmiştir. 

Vergi kanunlarını tet~ lr 
edecek !ıeyet. 

Maliye vekaletinde vergi ka · 
nunlarını tetkik edecek tetkik he
yetinin kadrosu Maliye vekaleti 
taraf mdan icra Vekilleri heyetine 
verilmiştir. Kadronun bugünlerde 
çıkması beklenmektedir. Ha~_er 
aldığımıza göre A vrupadan mu • 
tehassıs gelip kadroda mevcut me
muriyetlere tayinler yapılıncaya 
kadar tetkik heyeti bürosunda 3 
maliye müfettişi çalışacaktır. 

lstanhul lrn)"'an st·rgisi. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Vila
yet hayvan sergisi kapanmıttır. 
Sergiyi 10 bin kişi gezmittir. 

Niifns sayımı i~in l\1uğla'ıla 
lıazırhk 

Muğla, 3 _ 1935 nüfos sayımı için 
vilayetin her yerinde nUmerotaj yapıl· 
maktadır. (A.A.) 

SAYIFA 3 

Kendi dilile ona 
Yurda giren yagılar, sayqmla yol& 

ohlu; 
Silindi 

0

bütün ıiıler, karanlıklar ko • 
iuldu. 

Her yandan rülümsüyor bin imrenen 
Jiizler, 

Ba~tan ba§a ilimiz yeniliklerle doldu. 

Sen eski ulusuna yeni bir ulut kur• 
dua. 

Gönülleri sevinçle, luvançlarla doldur
clua 

Koşuyoruz kırılmaz bir hızla yüksek• 
lere 

Her yüzden önürmeye batlaclı süzel 
yurdun. 

Utku, senin btr ıölıea, ardmcla lefti 
izlerı 

Senin bütün savqın l&)'UD öktü ıiz • 
ler. 

O denli ulusun ki ölçülemez Yarhtm, 
Gözlerinde aizleamit Iİlli sökf•, ele.._ 
Benliğinde eririz ............ airiiD

ce 

Eriıtiren türldüti MDIİD tikel ıö • 
nence 

Gözlerin pnüll_.. iilki ,.,... bil' 
SÜMf, 

Bir bakıımla fflÜD aydmleop bin pce 

Geçmiıteki varlıil. bitimi rols. bir ..... 
Sonsuzluğa claraaan çok ..ki eoyu. 

muzun 
Tanıttığın cibi MD büJildiitüaii bize, 
Acun içinde ıeae bu yok olmu alua • 

UD 

Yarınki varbiı da, önat .,...-.. • 
alr, 

Onle öğünçle dolu llir ..._ yaracak, 

Türk en yüluek ol11ak, tirle • Jiik. 
Mkolaak 

Y atamakta ..,.cm, bafb delil, bu, 
aacak. 

-
En son itte Wr,...... ......... ~ ...... 
Arıtmak, özletdrmek .W. tida fli,. .... 
Pebz bir uz İçİllde duralt8nıll - .
Vereceksin diUeria W. • .... ini. -
Çok eskiden clillere kaplık .a.. ~ 

pmll 

Her duyguya IM"llCÜ ... -.in W. 
deaia. 

En içten gelenlsi, • İDOe dit~ 
Konuıabilirsinis onuala hteneaia. 

En düz kökiyle oar • .-W- ... ,.. 
na; (1) 

Gönüllerin en derin eel•W .., .... 
Türklüğün ata dili, ,........ dilidira 
Ozelden iıte odur bitüa tlilleri kma. 

Kurtulduğu siW ba süel. ... enıiH 
il 

Parhyacak, er bi,uk o.t.r, ıwale .... 
Çırpınırken aarpb dursa'- ~ele 
Arıttıjın bir clille Ö..,.. ._.çok 

delil 
NAiM HAZIM 

(1) TUrkçenin en buit fiil kökleri 
birer emirdir. 

Yağı - düfllllU' 
UJuı - millet 
Ulut - devlet 
Kıvanç - iftihar, hu 
Önürme - terakki, tebtWim 
Utku - zafer 
Öktü - munffllkiret 
Denli - kadar 
Tükel - tam. hep 
Gönenç- saadet 
Bitim - niha,et 
Özenç - gıpta 
Ögünç - iftihar 
Alan-saha 
Amaç-ıaye,..., 
Arman-arm 
Tüzün - aıil. kökl1I 
Uz - müddet 

Eı ·• - hi• 
Ozel - kadim - ... 

Maliye vekaleti it kanunu~ 
hasını tetkik eni. 

Maliye veklleti .~dua Wi 
müddettenberi tetkik edilmekte~ 
lan it kanun llJihua ·~ 
mütaleuile b~ din Bu......-
l~to takdiıq 



~A'ilFA 4 

I. ihraç 
madde,erimiz. 

Üzüm. 
JÇ PiYASA VAZiYETi: 

27 eyliil tarihinde İzmir borsasında 
8-19 kuruş arasında 952 çuval üzüm sa
tılmııtır. Fiatlar No. S için 9.50, No. 6 
için 10-11, No. 7 için 11,50-12.25, No. 8 
için 12.50-13 No. 9 için 13,25-14, No. 10 
için 14.50-15.25 No. 11 için 16-17, No. 
12 için 17.50-19, kuruı arasında olmuş
tur. Bugün borsada kilosu 8 kuruş üze
rinde eski çtlrllk Uzüm satılmı,tır. 

29 eyltllde borsada muamele daha 
canlı geçmiı ve aatıı miktarı bir gün 
evelkine nazaran artarak 1470 çuvala 
baliğ olmuıtur. BugUn fiatlar da bir 
miktar yükselerek No. 6,10.75-11.75, No. 
7, 12-12.75, No. 8, 13-13.75, No. 9,13.50-
14.25, No. 10, 14.50-16, ve No. 11, 16.5.-
17.50 kuruş arasında muamele görmüş
tür 

30 eyltll tarihinde lO.S0-21 kuruı ara
aında 634 çuval Uziim muamele görmüş
tilr. Fiatlarda bir değifiklik olmamış, 

yalnız No. 12, 17.50-19 kuruıtan 10.50-
21 kurup yükselmiştir. 

1 eylQlde piyaaa hararetli otmuı ve 
alıcılar iştihah bulunmuştur. Bugün 
borsada 9.50-17.50 kuruş arasında 5121 
;uval üzüm satqı kaydedilmiıtir. Fiat
larda 30 paralık bir tereffil olmuş ve 
No. 5, 9.50-10.75, No. 6, 11-12, No. 7, 
12-25-13, No. 8, 13.25-13.75, No. 9 14-
14.50, No. 10, 14.75-16, No. 11, 16.25-17. 

SO ve No. 12, 18-21 kunıt üzerinden 
nuamele görmüştür. 

2 eyHll tarihinde 10.50 - 22 kuruş 

anamda 1047 çuval üzüm satılmıştır. 

Fiatlar No. 5 için 10.50, No. 6 için 
11 - 12, No. 7 için 12.25 - 13, No. 8 
için 13.25-13.75, No. 9 için 14-14.50, 
No. 10 için 14.75 - 16, No. 11 için 
16.50 - 19 ve No. 12 için 18 - - 22 ku
rut arasında obnu,tur. 

DIŞ PIY ASA VAZIYEn: 

Almanya: - 23 - 29 eylut haftası 

wnum vaziyete t!bi olarak kuru fizüm 
piyasası dahi durgun geçmittir. Bu haf
ta içerisinde tahmil şartik 100 kilo ba
şına cif Hamburg No. 7, için 20, No. 8 
için 21, No. 9 için 22, No. 10 için 24 ve 
No. 11 için 27 florin teklif edilmiştir. 

Viyana, 29 - 9 - 934: - İzmir ve 
K"ndiya piyasaları son zamanlarda gö • 

rülen temevvüçlerden sonra, İngiltere -
den vuku bulan ehemmi~li talepler do -
layısiyle yeniden aağlamlaşmıştır. 10 nu
maralı İzmir malı cif Trlyeste 25 • 26 
florin üzerinden kote edilmiştir. Aşağı 

nevilerin fiatlan daha yiibektir. No. 7, 
için 22, No. 8 için ise 23 florin iıtıtnmek
tedir. 

incir. 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

27 eylQl tarihinde borsada 5-12 ku
ruş arasında 4198 çuval incir aatııı ol
muştur. Bugün süzmeler 8-12, elleme
ler 6-9.5, paçallar 5-6 ve natüreller 5 

kuruş arasında muamele görmüıtilr. 

29 eylutde 1521 çunl incir satılmış
tır. Fiatlarda bir defiıiklik olmamış
br. 

30 eytul tarihinde 4.50-15 kurut ara
sında 1489 çuval incir muamele görmüş 
tUr. Fiatlarda hafif bir değişiklik ol
muş ve sUmıeler 8-15, ellemeler 5.75-9, 
paçallar 5-7, natUreller 4.50-5. 25 ve 
hurdalar 4.50 kuruş ilzerinden satılmış
tır. 

1 eyHU tarihinde umir borsasında 
5-14 kuruı arasında 3716 çuval incir 
satıp kaydedilmittir. Süzmeler 7.50-14, 
ellemeler 5.50-8.25, paçallar ise 5-5,75, 
kuruı arasında muamele görmUştUr. 

2 evUll tArfhinJ,. 5 - 13.50 kuruş 

HAKIMJYETI MiLLiYE 

Türkofis 
arasında 1901 çuç.al incir satılmıştır. 
Bugün süzmeler 8 - 13.50, ellemeler 
6 - 8,25, paçallar ise 5 - 5.75 kuruş 

arasında muamele görmüştür. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Almanya: - İncir piyasasında geçen 
haftaya nazaran bir değişiklik yoktur. 
Kilosu 68 tanelik extrissima Genuine 
nevileri gene 100 kilo başına cif Ham -
burg l O florin fizerinden nisbeten az 
miktarda muamele görmüştUr. 

Viyana, 29 - 9 - 934: - Alivre mal -
lardan kalamatalar, nevilerine göre cif 
Triyeste teslimi 25.90 • 26.70 İsviçre 
frangı arasında muamele görmüştür • 

Yumurta. 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Umum vaziyet: - Piyasada geçen 
haftaya nazaran büyük bir değişiklik 
yoktur. Müstehlik memleketlerden de
vam eden talepler mal azlığından dola
yı karşılanamamaktadır. Maamafih bu 
hafta dahili teşkilatın daha çok munta
zam bulunması dolayıisiyle geçen haf
taya nazaran yumurta sevkiyatmda mik 
tar itibariyle şayanı memnuniyet bir 
yekiın kaydedilmiştir. Ecnebi piyasala
rın ymurta talepleri dahilde tamamiy
le tesirini gösterdiği için fiatlarm nor
mal bir surette yükseldiği görülmekte
dir. İhracatçılarımız alıcı memleketle
rin talep ettikleri evsafta yumurta ih
racatını tanzim etmektedirler. 

Karadeniz sahilleri: - Trabzon'dan 
bu hafta da sevkiyat yapılmıştır. Fiat
lar iri ve taze matlar üzerinde tutkun
dur. Ufak mallar daha kolay satılmak
tadır. Samsun mmtakasında bu hafta
nın fiatları iri mallarda azami 152 ku
ruşa kadar çıkmıştır. Barselon ve Va
lensiya'ya sevkiyat yaptlmı~tır. Halen 
Samsun piyasasında 1440 hk "lambalt,, 
yumurtanın sandığı 22 liradır. İskarta 
mallar 9 lira fiat bulmaktadır. Geçen 
senenin aynı haftasına nazaran fiatlar
da % S nisbetinde bir yükseliş görül
müştUr. Bartın ve İnebolu mıntakala
rrnda da vaziyet sağlam olup ihracat 
yapılmaktadır. 

İstanbul: - İstanbul şubemizin ver
diği malfimata göre piyasa dahilde ve 
hariçte isteklidir. Müvaridat az oldu
ğundan talepler karşılanamamaktadır. 

Stok mat yoktur. Triyeste tarikiyle Al
manya'ya ve Pire'ye sevkiyat olmuştur. 
İri malların 440 lık sandığı 27-29, ya 
rım sandığı 14-14.5 liradır. Fiatlar da 
geçen senenin aynı haftasına nazaran 
sandık basında 1-2 lira fazlalık vardır. 
İstanbul piyasasr bilhassa Almanya'dan 
bUyük talepler karşısındadır. Ağustos 

un son haftalarında İstanbul limanın
dan 1862 sandık muhtelif cins yumurta 
Barselon, Valensya, Almanya, ve Pire
ye sevkedilmiştir. Aynı müddet zarfın
da f stanbul'daki kayıtlara nazaran Ka
radeniz limanlarından İspanya'ya 2965 
sandık yumurta sevkedilmiştir. 

Marmara sahilJeri: - Marmaranm 
başlıca toplama iskelelerinde 1440 lık 
iri mallar 23-29, 720 lik çift sandıklar 
27 liraya kadar fiat bulmuştur. Mudan
ya, Bandırma, ve Tekirdağ mıntakala
rında vazivet hemen hemen aynıdır. 

Ege Sahilleri: - Vaziyette geçen 
haftaya nazaran bir değişiklik yoktur. 
Pire ve Yunaniatan'ın diğer mıntakala
rında ihracat yapılmıştır. Mal istekli
dir. Milastan İtalya ve Yunanistan'a 
ihracat yapılmıştır. 

İç Anadolu: - Fiatlar biraz daha 
yüksek olmuştur. Toplama teşkilatı fa. 
aliyetinde devam etmektedir. Sıvas ve 
Tokat havalisinde malın azh2:ına raf· 
men fiatlar tutkundur. 

DIŞ PiYASA VAZIYETlı 

Umum: vaziyet: - Cihan yumurta 
piyasası, mevıim iycabı olarak müsait 
bir vaziyette devam etmekle beraber 
bu hafta dahi kati bir tecanils göster
memiıtir. İstinsalin azalmakta devam 
etmesi hasebiyle soğuk hava depoların
daki maltarla konserve yumurtaların 

piyasaya çıkarılması bunda amit olmak
tadır. Piyasalarda umumiyet itibariyle 
bir canlılık ve tereffU görUldUğU halde 
müstehliklerin alıcı vaziyetleri zayıf

tır. ~la beraber bu vaziyetin fiat-

larda bundan sonra mühim bir düşüklü
ğe sebebiyet vermesi beklenemez. Bil
hassa ihracat imkanlarının azlığından 

müteessir olan bazı Balkan memleket
lerinden alınan haberlerden bu piyasa
ların çok zayıf olduğu anlaşılmakta

dır. 

Almanya: - Fiatlar geçen haftanın 
hemen hemen aynıdır. Birinci sınıf yu
murtalar S. A. B. C. D. sırasiyle 10 
1/4,9 1/2, 9,8 1/4,8 1/2, ikinci sınıf yu
murtalar sırasiyle 9 3/4,9,8 1/2,8 3/4,7 
feniktir. Hollanda. Danimarka, Fenlan
dya, Belçika, Estonya maltarı S. A. B. 
C. sırasiyle 10 1/ 4, 9 1/ 2,9,8 1/ 4, Bul
gar, Romen malları B. C. 9,8 1/ 4, Yu
goslav ve Macar matları A. B. C. 9 1/2, 
9, 8 1/4 feniktir. 

Avusturya: - Piyasada Polonya mal
ları Macar mallarına nazaran daha uc\1.z 
olduğundan tutunmağa başlanmıştır. 

Macar mallarının C. sınıfı 12-12 1/4 
groş olduğu halde Polonya malları 11-
11 1/2 groş arasındadır. 

Çekoslovakya: - Bu piyasaya Po· 
lonya'dan mal gelmeğe baslamıştır. Fi
atlar iyi mallar üzerinde 32-34 ve Po
lonya matları için 30-32 krondur. 

Bulgaristan: - Bu hafta Bulgar yu
murtalarında gecen haftaya nazaran 
kayde değer yükseliş olmuştur. Fiat
lar 1.60 - 1.70 levaya çıkmıstır. Alman
ya'va sevkiyat deva metmektedir. 

ltalya: - İtalyan piyasası PoJonya 
mallarını da celbedecek kadar müsait 
bir vaziyet almıştır. Bu memleket mal
larının beher yüzü 53-54 kiloğramhk
larr 26-27, 51-52 kiloğramlı\ctarı 25-26 
lirettir. Birinci malJar 33-35 liret üze
rinden muamele görmektedir. Milano 
piyasasında birinci sınıf yumurtaların 
düzinesi 4.50·4.60, İkinci sınıfların dü
zinesi 4.10.4.15 liret olarak kaydedil
mistir. 

ispanya: - Fiatlar tutkun, piyasa 
mala taliptir. Beher yü zü Villa Franka 
27.50, Ampürdan 31.95. Mahon 27.75 
Malorca 23.35-24.45, lbisa 19.45, taze 
Belçika malı 21.65 - 23.35, Danimarka 
21.10-22.80, Mazagan 16.10-20, İnebolu 

18.35-18.90, Trabzon 16.10·17.50 peçeta· 
dır. 

İngiltere: - Bu piyasada da Polon
ya malları diğer müstahsil memleket 
mallarına rekabet edecek fiatlar arzet
mektedir. Danimarka mallarının 15 1/2 
librelikleri 11/6, İsveç malları 10/ 9 
şiling iken Polonya mavi marka 51-52 
kilogramhkları 7/2,49-50 kilogramhkla
rı 6/ 10 şilingdir. 

iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Trabzon borsasından ahnan maluma
ta göre fındık piyasası son hafta zarfın
da gevşek geçmiştir. Fiatların düşüktü -
ğü yüzünden etraftan az mal gelmekte -
dir. Son hafta zarfında borsada 36.75 
kuruştan 10.080 kilo iç, 17.5-18 kuruıt-
1,100 kilo tombul ve 15-17 kuruştan 

9.000 kilo sivri fındık satılmıştır. 

Aynı ımmbadan alınan malUmata gö
re 1934 mahsul iptidasından eyli'ıl sonu
na kadar 1,100,100 kilo iç ve 8,870 kilo 
kabuklu fındık ihraç olunmuştur. Geçen 
senenin aynı müddeti zarfında 1,076,000 
kilo iç ve 104,SOO kilo kabuklu fındık ih
raç olunmuştu. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Viyana, 29 - 9 - 934: - Son bir iki 
hafta içinde Hatlarda görülen yükselme-

ler devam etmemiştir. Lcvant mallarına 
karp talep azaldığından Hatlarda ufak 
bir düşüklük olmuştur. Birinci tıeşrin 
tahmili birinci nevi Giresun iç fındıktan 
cif Triyeste teslimi 500 - 520 fransız 
frangı arasında satılmıttlr. 

il. Dış 
pazarlarımız. 

ALMANYA PIY ASASI 

Bertin şubemiz Almanya'da tatbik 
edilmeğe başlanan yeni kararnameden 
sonra piyasanın umumt vaziyeti ile 
muhtelif ihraç mallarımızın eylQJ son 
haftası piyasa vaziyeti hakkında aıafı
dald maHimatı vermektedir: 

Umumi pipaa .aziyeti: - MaJQm 

olduğu üzere, 24 eylQl 1934 pazartesin
den itibaren Almanya'da ithalatı tan
zim eden yeni kararnamenin tatbikine 
geçilmiştir. Bu münasebetle dahi kısa
ca hulasa edilecek olursa, yeni karar
nameye göre, her nevi ithalat için itha
lat ve hatti mübayaadan evel allkadar 
alman makamının, yani kontrol dairesi
nin hususi müsaadelerini almak iycap 
etmektedir. Bu cihetle 23-29 eylOl 1934 
haftası içindeki vaziyet umumi bir gö
rüşle sakin geçmiı ve tabiatiyle mah
dut mikyasta ifler yapılmııtır. 

Piyasa esasen yeni kararnamenin 
neşrindenberi bekleyici bir vaziyet ta
kınmış bulunuyordu. Yukarda bildiril
diği veçhile birçok alakadarlar hentlz 
kararnamenin tatbike vazolunduğu ilk 
gün mensup bulundukları dairelere mü
racaatta geçikmemişlerdir. 

Almanya'daki yeni vaziyetten kor 
kulmaması ve fiatlann indirilmemesi 
geçen haftaki raporumuzda da tavsiye 
olunmuştu. Buna rağmen bazı emtea
mız fiatlarının doğrudan doğruya mem 
Jeketimizce düşürüldüğü teessüfle gö
rülmüştür. 

Halbuki bu son hafta zarfında Al
manya'ya mal satılmaması hiç bir za· 
man bir fiat meselesi değildir. Şöyle ki, 
fiatlar daha ziyade indirilmiş olsalar 
dahi vaziyet pek başka olmıyacak, yani 
muamele yapılmıyacaktır. Zira, yeni 
vaziyet hiç bir zaman bir fiat veya pi
yasa meııe lesi olmayıp yalnızca yeni 
kararnamenin tatbikat mevkiine konul
masının bir neticesidir. Binaenaleyh 
bugünkü durgunluk geçicidir. Piyasa
nın tekrar canlanması yüzdeyüz katt 
gibidir. Alakadarlara düşen vazife, fi. 
atları indirmek değil, vaziyetin vuzu
huna ümit ve metanetle intizar eyle

mektir. 

iç fındık: - Bu hafta içinde fındık 
fiatlannda hafif bir dilştıı görülmüş

tür. Geçen hafta Gireson malları 100 

kilosu cif Hamburg 540 fransız frangı· 

na satılmış iken bu hafta Türkiye'den 

birinci teşrin tahmili 500 F. frangına 
teklif edilmi,tir. 

Ordu ve Trabzon mallarına birinci 

teşrin tahmili şartiyle 100 kilosuna cif 

Hamburg 495 F. frangı istenmiştir. 

Barsak: - Almanya'da bu maddemi

ze büyük bir alaka vardır. Lakin bu

nun ithali hususundaki imkanlardan 

maalesef layikiyle istifade edilememek

tedir. Barsakların Almanya'ya ithalin

de bilhassa kalite hususuna ehemmmi
yet verilmesi lazımdır. 

Buğday: - Sert buğdaylarımıza ta

lep devam etmektedir. Son hafta içeri

sinde müteaddit partilerimiz 100 kilo 

başına cif Hamburg 7.20-7.25 Florin 

üzerinden satılmıştır. Yumuşak nevi 
mallara şimdilik bir alaka yoktur. 

Çavdar: - Türkiye'den yüksek fiat 

talep edilmesi dolayısiyle bu madde ü

zerinde satış olmamı§tır. 73 kiloluk 

mahsullerin 100 kilosu cif Hamburg 

4,25-4.30 florin üzerinden satılabilece
ği tahmin edilmektedir. 

Arpa: - Alman Resmi zahire daire

sinin son hafta zarfında memleketimiz

den arpa almadığı söylenmektedir. Bu 
sebeple fiatlar biraz düşmüş ve muame
leler nisbeten küçük partilere inhisar 
etmiştir. 63/ 64 kiloluk arpalarımız cif 
Hamburg 52,66-67 kiloluklar ise 53.5 
fransız frangına satılmıttır. 

Almanya'da arpaya pek fazla alaka 
ve ihtiyaç vardır. Piyasa diğer madde

lerde olduğu gibi pek canlı olmamakla 
beraber emin ve ümitlidir. Mühim mik
tarlar üzerinden muameleye başlanma
sı ancak yeni kararnamenin tatbik mev
kiine konulmasından ve umumi vaziye
tin tavazzuhundan sonra kabildir. İhra
catçılarımızın muameleye hazır bulun
maları ve teklif ve muamelelerini vak· 
tinde hazırlamaları ehemmiyetle tav
siye olunur. 

Geçenlerde Menin'den yüklenen ar
palarımız ümidin fevkinde iyi bulun
muı ve büyük bir memnuniyetle karşı
lanmııtır. 

Buicla~ kepeii: - Bu maddeye de 
illika ye ihtiyaç varclır~ Bu ~kanın 
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er\Jısı 
.................. ~ 
daha da artacağı tahmin olunmaktadır. 

Bu cihetle Türk ihracatçılarının naza4 
rr dikkatini celbederiz. 

Son zamanlarda gelen teklifler cif 

Hamburg 100 kiloıu nevine göre 3.70-

3.90 florin üzerinden olmuştur. 

Taze üzüm: - Balkan memleketle. 

rinden ve bilhassa Bulgaristan'dan it• 

halat devam eylemiş ise de ancak ge4 

çen haftaya ka.rşı az mal gelmesi neti• 

cesinde piyasa bir derece hafiflemiş ve 
fiatlarda bazı yükselmeler kaydolun• 
IDUftUr. 

29 ey101 1934 tarihinde muhtelit 
nevi yq üzümler gümrüklenmiş oı.. 

duklan halde Berlin'de teslim ,ar~''• 
100 kilosu şu fiatlar üzerinden mu. 
mele görmüftÜr: 

Bulgar 
Razaki 
Dimyat 

Mark 
48 - 50 

48 - 54 

40 - 43 

111. Gümrük 
tarife· eri. 

FILISTINDE: 

Kudüs konsolosluğundan aldığımu; 

malumata nazaran Filistin hükumeti 125 

numaralı yeni bir Gümrük kanunu ilıe 

bazı maddelerin 11 birinci teırin J 934 

tarihinden itibaren Yafa limanından 

memlekete sevkolunmcaSını menetmiştir. 

Bu maddeler arasında memleketimizi 

alakadar eden kömür çimento ve tahta

lık kereste vardır. Yalnız portakal ve 

benzeri meyvalara mahsus sandık ima. 

tinde kullanılan tahtalar bu memnuiyet
ten muaf tutulacaktır. 

iV. Nakliyat 
ve tari ~·eıer. 

W. F. Vander See ve Ko. temsil et• 
tiği vapurların İzmir' den Kontinan li. 
manlanna navlun ücretleri aşağıdadır: 

Üzüm 
İncir 

(to!'l başın:ı Florin~ 

Tütün 
Palamut 
Darı 

Antimuan 
Zımpara 

Bakla 
Hububat 

J0.90 
10.90 
22 .. o 
9.70 

6 65 
6 05 
5 45 
6.05 
6.05 

Hurda incir 7 .55 

ıiOT: - Yukardaki navlun ücretle
rine % 3 primaj ilave olunur. 

VI, Arz 
ve ta,ep'er. 

Memleketiimzden mal almak istiyerl 
muhtelif ecnebi firmalar ile bunların is• 
tedikteri maddtlcrin bir listesini apfıyl 
yazıyoruz: 

YON: ( 1 milyon kiloya kadar) 

Verband Deutscher Teppich - und 

möblatoff - Fabrikanten, Leipzig (*)l 

Zahire: (derhal) 
Ernst Hornig, Bertin - neutelpelho~ 
Burghernıtra11e 8. 

Klipp und Witte, Breımn 

Krieg und Kraft, Hambuq~ 25. 
Wallstrasse 1 7. 

Buğday kepeği: 
Ph. Winter, Hamburg l. 
Schopenstehl 20 - 21 

Yumurta: 
Reich11telle fllr Eier, 
Bertin, Kochstrasse 6 - 7. 

NOT: - (*) İpretli talep Almanya 

halı ve mobilya fabrikaları birliği taraı 

f ından yapılmakta olup gayet ciddidil'e 

Alikadarlann derhal tıeklif ve nümuo• 
göndermeleri Berlin ıubemiz tarafın.da" 

ehemmiyetle taniye ollllUDllktadlr. 



Nakit meselesi etrafında l"raıı adaki f"iddetli nıiinakasalarıu ma-
h· • F ;; ~ ıyetı - rangın, doların \'e in~iliz lira~mııı iı;;tikhali - Amerika-

da "soğuk hava,, sana) iinin ~ayanı ha)rcl inkişafı. 
Paris'te çıkan "Revue Politique et 

Par:lementaire,. mecmuası, büyük sala
hiyet sahibi maliye mütehassıslarından 
M. F. f enny imzasiyle ne!jrettiği mü
him bir makalede Fransa'da nakit ~se
lesi etraiındaJcj münakaşaları şöyle tah 
lil ediyor: 

Hükfunetin mali siyaseti frangın tu
tunmasını temine matuf olduğu ve bu 
•iya1etln muvaffakıyetsizliğe mahkWn 
olacağına dair hiç bir alamet müşahe
de edilmediği halde maliye nazırının 
IDebuaan meclisinde vergi ıslahatına 
dair söylediği nutuk üzerine başlıyan 
münaka,a devam etmektedir. Sabık ma
liye nazırı bu münakap.ya birçok ma
kalele~ ve tetkikler neşri suretiyle i•ti
n~ edıyor. Mumaileyh, başlangıçta 
•fıat d fJ ' e .~!onu,, ve yahut parayı kıy-
ıne~en duşunnek gibi iki şıktan birini 
ihtiyar etmek lilzuınundan bahsetmi 
iken şimdi ikinci şıkkı tercih eder gib! 
garünüyor. Hullsa, frangın altın kıym; 
tini yeniden indirmek taraftarıdır. 

Fakat iktısatçdarla siyasi adamlann 
ekseriyeti fransrz nakdinin yeniden k 
metten düşlirülmesi ihtimalini şidd tt 
~eddediyorlar. Bunlarnı serdettik~ : 
deliller şöyle hulasa edilebilir. erı 
Cla Evel emirde, maliye nazırı .tarafın-

n arzu edilen ve Fransa f" tl 
be l · ıa annrn 

yne mılel fiatlara intıbak tt" ·ım af d . e ın e-
n en ıbaret olan netice nakdin k -

-tten düşürülmesi suretiyle deva:ı 
Olarak t • d" 1 

• ernın e demez, zira bu ameliye-
yı hemen fiatlarda m::L:- b" Uk . h '4Ullll ır y aelı! 
asıı olacağı gibi nakit gayrikabil tah-

~ olan memleketler de böyle bir ted
ıre kendi paralarını daha ziyade indir 

ınek 8U • ı bu retiy e mukabele edeceklerdir ki 
sayede fiatlar arasrndak"t mu_..• lizl"L • • ..... ene-
ı" netıce itibariyle tashih ed"l • 

değil d ı mış 
' aba vahim bir şekte getirllmi

olacaktır. :.. 

dü Di~er ~raftan, frangm kıymetten 
türulmesı taraftatlan bo""yl b' 

11-._ F e ır aıne-
-r.::uın ransı- ihracatma • 
lalarcfa daha • yabancı pıya-
Ciece~ni f ıenış nıahreçler temin e-

•• arzetmekle b"-'tL • 
l§liyorlar. N Lı ... ,.ug bır hata 

a&ıt sahasında su • 
yetler ihd nı vad-
kj ... s ası uauıu artık bir iktısadt in

:fCU vaıttası olmaktan 
tU çrkıruştır BU 

n memleketler bu usule kar • • 
faa tedbirleri •lmı- bul şı müda
t · :r unuyorlar ve 
b n~ıI~ere bile, dahili fiatlarındaki nis-

t ıatıkrara rağmen kaırıb" 
ni·L- • ıyosunu 3 40 

-tinde kıymetten düfiirerek ha . 
nıtlbadelel rinl net 
~ 1 _ e mahsus bir surette ço-
._a tmaga muvaffak olamanuştrr. 

Bundan başka Fransa her e den 
.dyade bir tasarruf esbabı rn '1 Yk • 
d' H ern e etı-
ır. atta mali kudreti ve içtimai istik-

hn onlara medyundur. Adetleri 8-10 
~lyona baliğ olan bu tasarruf esbabı 
frın_k kıymetinin birinci defa düşüriil
:esınde~ çok zarar görmUşlerdi. İkinci 
ı.: aınel~ye, cebri değil ihtiyari bir if. 
bGt' teı~~l edeceğine göre onları bila-

Un futura sevkedecektir. Zira lüzu
bıundan fazla kifi bir altın esasına da
)'lnarı ve vaktiyle dol;ırın dü<ı.mesine 
- :J' 

Hakirniyet• M'IJ" , • 1 ı ıye nan romanı: 3 

sebep olan azim bir borç yekununun 
tehdidine maruz bulunmıyan bir nak
din yeniden düşürülmesi hiç bir .zaruret· 
le iyzah edilemez ve meşru gösterile
mez. 

... Frangın istikbali hakkında dahi 
cereyan eden münakaşaların fransız 

frangının kambiyo piyasasında imtiyazlı 
denecek kadar sağlaaı bir mevki muha· 
faza etmesine mani olmadı. Buna mu
kabil dolar ve İngiliz lirası hayli sar
sıntılara maruz kaldılar. 

Doların vaziyetini sarsan, M. Ruz
velt'in gümüş para meselesinde takip 
ettiği siyaset oldu. Devlet bundan bir 
buçuk ay evet Birleşik Cümhuriyetler -
de mevcut bütün gümüs stoklarına 
vaziyet etti ve hazine elinde bulunan 
gümüşe mukabil ons itibariyle 1,29 do
lar esası üzerinden "gümüş şehadetna· 
meleri,, ihraç etmek tasavvurunda ol
duğunu bildirdi. 

Bu siyasetin pek isabetli olmadığı 
JÜphesiz bulunmakla beraber M. Ruz
velt tarafından ittihaz edilen tedbirle
rin 20 haziran tarihli kanunda gümü
şün nakit olarak istimaline dair ahka
ma tamamen uygun olduktan aşikar
dır. Diğer taraftan Amerika'daki gü
müş stoklarım hazineye geçmesi üzeri
ne tehlikeli bir inflasyona sebebivet
verecek kadar ehemmiyetli değildir. 

Her ne hal ise altı aydanberi fili bir 
istikrara mazhar olan dolar şiddetle 
sarsılarak birkaç gün içinde altın ithal 
noktasına yakm olan bir rayice, yani 
15,19 franktan altm ihrac noktasına ya
kın 14,94 franga düştü. Bunun üzerine 
dir ki hükOmet altın ihracına müsaade 
ederek dövizi, 31 kanunusani tarihinde 
tesbit ettiği seviyede tutmak hususun· 
daki tasavvurunu teyit etmiş oldu. 

Maahaza bu hadisedenberi amerikan 
dövizi piyasasında bir nevi emniyetsiz
lik hakimdir. Hele Reisicümhura dola
rı eski kıymetine nisbetle % 50 kadar 
dUşürmek hususunda verilmiş olan sa· 
lahiyet amc-rikan parasını daimi bir 
tehdit altmda tutuyor. Bu tehdit, mali 
ve iktısadi vuiyetin parlak olmaması 
yüzünden J?İttikc;e ağırlaştığına göre 
M. Ruzvelt'in gayrimemnunları tatmin 
etmek maksadiyle meclisten aldığı sala
hiyeti er geç kullarunağa mecbur olma
smdan da korkuluyor. 

Altına hiç bir suretle bağlı bulun
mryan ingiliz lirasına gelince o, daha 
ciddt bir zaf buhran! geçirdi. Birkaç ay 
müddetle 76-77 frankta müstakar bu
lunduktan sonra 20 ağustostan itibaren 
süratle düştU ve 74,50 franga kadar in
di ki bu had, evelki sukutlar haddinden 
daha aıağıdn. 

Bu münrıln zU neye atfedilebi1ir 
İngiliz Jira•- , 

-.aın, uzun zamandanberı 
tabi kaldığı cebri rayiçten şiddetle 
muztarip olznağa başladığım tereddüt
süz söyliyebiliriz. Hele doların yeniden 
al:ın esasına istinat ettirilmeğe başla
dıgındanberi büsbütün müteessir ol· 
muştur. Cihan efkarı umınniyesi, ingi-

liı lirası daha uzun müddet "kağıt pa
ra,, halinde kalmakta devam ettiği tak
dirde gayet milhim bir surette tenezzül 
edeceğine kanaat getirmiştir. Bu kana
at, Londra'dan mühim miktarda serma
ye istirdadına ve ingiliz lirası üzerin
de spekülasyonlu satışlara sebep oldu. 

Bu son sukut hareketinin ingiliz 
hükOmetinin gözlerini açtırmağa mu
vaffak olmasını temenni ederiz. Nakit 
istikrarsızhğmm milletler arasında ye
niden tabii miibadelelerin başlamasına 
mani olduğuna göre böyle bir hadise 
biitün cihanı memnun edecektir. Fakat 
İngiliz efkarı umumiyesi bu hakikati 
anlamakta gecikecek ise cihan buhranı 
o nisbette uzayacaktır. 

*** 
Aynı mecmua, Birle~ik Amerika 

devletlerinde harikulade bir mikyasta 
irıkişaf etmiş olan "soğuk hava sanayii .. 
hakkında şu meraklı malumatı veriyor: 

Muasır hayatta soğuk hava sanayi
inin tatbikatı bilhassa gıda maddeleri
Ü?:erinrle pek büvük bir rol oynamak
tariır. G'da maddelerini sürat]e tedarik 
~tm~k husu!>unda vaziyetleri gayrimü
sait hl'lunan c;ehirlenie bu maddeleri 
bayatlamaktan. kokmaktan, tefessüh et
mekten korumak icin müracaat edilen 
tedbirlerin başında soğuk hava tesisa
tı gelir. Binaenalevh bu vasıta grda 
maddelerinin ih:zarında. ambalajında, 

nıtklinde olduğu pibi lokanta, otel ve 
batta hususi evlerde muhafazasında kul 
lanrlrr. 

Fakat soğuk havamn tatbikatı gıda 
maddelerine münhasır kalmıyor. O, in
şaat sahasında sulak arazide, ince te
mellerde kullanılıyor. Göz aletleri sa
nayiinde, lastik sanayiinde, ecza iyma
linde ve bilhassa oksijen, helyom ve 
amonyak iymatinde dahi ona müracaat 
ediliyor. 

Bundan başka tütün yapraklarını 
müsavi bir hararet derecesine tabi tut
mak, matbaacılıkta klişelerin berraklr
ğınr temin etmek ve kağıt yapraklarını 
biribirine yapıştıran bazr elektriki ha
diselere mani olmak için soğuk hava te
sisatı kurulduğu gibi sapka, mensucat, 
infilak maddeleri, kibrit, film ve nitrat 
iymalinde de istifade ediliyor. Niha
yet tiyatroları, sinemaları, sair umumr 
yerleri serinlendirmek icin de soğuk ha 
vaya müracaat olunuyor. 
Soğuk hava sanayiinin gıda maddele

rine tatbiki evlere mahsus soğuk hava 
dolapları iymali gibi fevkalade inkişaf 
eden bir sanayii doğurdu. Eldeki ista
tistikler bu hususta şayanı dikkat ra
kamlar gösteriyor. Mesela yalnız Bir
leşik devletlerde 1925 senesinde 32 
milyon dolar kıymetinde 75.000 dolap 
satılmışken bu miktar her sene tedricen 
büyümüş ve 1931 senesinde 248.970.000 
dolar kıymetinde 965.000 dolap gibi bir 
yekOna çıkmıştır. 

Bu mevzu üı:erinde iken Amerika'
da şayanı hayret bir surette inkişaf 
eden "kuru buz,. sanayiinden de bah
setmek gerektir. Bu sanayi 1925 den· 
beri o derece inkişaf etmiştir ki son se
nelerin istihsal yekunu ayda 7,5 milyon 
kiloya çıkmıstır. "Kuru buz,, bilhassa, 
Arnerika'da çok kullanılan buzlu krema 
iymatinde yarar. Bundan başka gıda 

maddeleri nakliyatında da mühim bir 
rol oynar. 

• 

insanlığın 
Tefrika: 109 - Sen de mi kamçılanmak istiyorsun? 

b a 1 i. - Sana söyliyeceğim var. 
- Öyle mi? 

Sonbahar at yarışları bugün başhyor 
Bugün sonbahar at yarışlarının 

birinci günüdür. Koşulara saat 
tam 2,5 da başlanacak ve beş koşu 
yapılacaktır. Bahsı müşterek me
raklılarına bir kolaylık olmak üze
re kazanması ihtimali olan at ve 
kısrakları koşu sırası ile yazıyo -
ruz: 

Birinci koşu: Üç yaşında ve 
hiç koşu kazanmamış yanmkan 
ingiliz taylara mahsustur, mesa -
fesi 1200 metredir. Koşacak tay • 
Jar arasında en fazla şansı olan 
Ahmet Fikret Beylerin Kap'ı ile 
Settar Efendin in Kezban'ıdır. 

1 kinci koşu: 1934 senesi zar • 
fında hiç koşu kazanmamış halis 
kan İngiliz at ve kısraklara mah -
sustur. Mesafesi 1400 metredir. 

Koşunun en kuvvetli atlan M. 
Binsin Barç ve Salvatoru ile Ah -
met Fikret Beylerin Grandezza -
sıdrr. Memleketimizde doğmuş o
lan Çelenk ve Türkanın hafif sik
letle koşmalarına rağmen iyi bir 
netice elde edebileceklerini zan -
netmiyoruz. Salvatorun yalnız 

dördüncü koşuyu koşmak ihtima
li olduğu söyleniyor. O zaman ko
şu Barç ve Grandezza arasında bi
ter. 

Üçüncü koşu: 1934 senesi zar
f mda hiç koşu kazanmamış yerli, 
yarım kan arap ve haliskan arap 
at ve kısraklara mahsustur, me -
safesi 2000 metredir. Bu koşuya 
sekiz at kaydedilmiştir. Bunlar -
dan hangisinin kazanacağım kes
tirmek çok zordur. İ7.zet Beyin 
Rüzgar'r ayağındaki anza yüzün
den uzun zaman idmansız kalma -
mış olsaydı kolay kazamrch. Fa -
kat bugün için hazır değildir. Bah
sı müşterek üçüncüye kadar plase 
vereceğinden Kartal, Ünlü, Güç
lü en ümitle oynanabilecek atlar
dır. Dördüncü bir atın bunların a
rasına girmesi ihtimali yok değil· 
dir, biraz da şansa güvenmek la -
zımdır. 

Dördüncü koşu: 1934 senesi 
zarfında 1600 liradan fazla ikra • 
miye kazanmamış haliskan İngiliz 
at ve kısraklara mahsustur, mesa
fesi 1800 metredir. Koşuya dört at 
ve bir kısrak kaydedilmiştir. Yal
nız ikinci koşuyu anlatırken yaz • 
dığmuz gibi Salvator bu koşuyu 
koştuğu takdirde Barç koşmıya -
caktır. Hangisi koşarsa koşsun ra
kipleriı çok kuvvetlidir. Prens 

Halim Beyin Ronflonu ve Akif 
Beyin Bekar ve Kazbadalyası bu 
koşuda yazılıdırlar. Ronflon İs • 
tanbuldaki gibi koşarsa kolay ka -
zanır. Aksi takdirde Bekarın elin
den koşuyu alabilmesi kolay de -

1 

ğildir. Bu iki atın taşıyacak -
lan 62 kilo siklete mukabil 53 ki· 
lo ile koşan Salvator da ihmal e..ii
lemez. 

Beşinci koşu: 4 ve daha yukarı 
yaşta yanmkan İngiliz at ve kıs -
raklara mahsus, mesafesi 1800 
metredir. Bu koşuyu Yıldırımın 

kazanacağım zannediyoruz. 
Çifte bahis ikinci ve üçüncü 

koşular arasındadır. 
A.t. 

Bugünkiı Maç. 

AJtınonJu - Gençler Birliği 
karşılaşıyor. 

Geçen sene şilt maçlarının bit 
mesile sahadan çekilen ve henfü 
bu seneki kadrosu malftm olmıyan 
Gençler birliği takımını yann tam 
kadrosu ile Altınordunun karşısın• 
da göreceğiz. Esasen futbol mev • 
siminin yaklaşması ve lik maçla • 
rının arifesinde bulunulması ku .. 
lüp kadrolannda birçok yeni yeni 
oyuncular görüleceğini bize tah • 
nıin ettiriyor. 

Yeni Ankara Gücü sahası, bu 
seneki oyunların intizam ve inzi
batla devamını temin etmiş oldu· 
ğundan takımlarımızın burada 
yapacaktan maçlarda büyük bir 
seyirci kalabahğmın bulunacağı 
tahmin ediliyor. Uzun zamandır o
yunculanm sahada göremediği· 
miz Muhafız Gücü iki haftadanb~
ri ekzersiderine başlamış ve- İs .. 
tanbuldan gelen yeni oyuncularla 
kadrosunu takviye etmiştir. Gele
cek haf ta Ankara gücü ile bir o • 
yun yapacağını haber aldık. 

Son seyahatinde Fenerbahçe 
ile berabere kalan Ankara Gücü • 
nün kadrosu henüz maliim değil
dir. Bu değerli kulübün de yeni 
yeni elemanlara sahip olduğunu 
işitmekteyiz. 

Yakın zamanda 1934 mıntaka 
şampiyonlan çarpışacak ve bun -
tarın galipleri İstanbula gidecek· 
tir. Ankara, Konya, Kütahya. ve 
Eskişehir şampiyonlan bir grupa 
ayrılmıştır. Bunların iki hafta son· 
ra Ankarada çarpışacaktannı ha
ber aldık. Bu grupta Ankarayı 
Çankaya temsil edecektir. 

Verdiğimiz izahattan anlapla
cağı üzere önümüzdeki futbol 
mevsimini herhalde iyi neticeler 
vermeye çek müsaittir. 

' 
Şimdi kamçı ikisinin arasında idi. 

Tesadüf en r tl d - . k 
Dlak • . . as a ıgı ış ence görmüş insanlardan kaç • 

ıç1n daım 
tı 1 a gayret sarfına mecbur olmuş olduğunu ha-

r adı: kendini b "b" 

Gardiyan koca mandalı hiddetle bükerken mahpuslar da 
gülmekten kınhyorlardı. Kendilerile bir olmıyan "siyaset
çiler'' den nefret ediyorlardı. 

Kiyo bütün kuvveti ile dişlerini sıktı ve sanki ağır blı 
yük kaldırıyormuş gibi, gardiyandan gözlerini çevirmeden, 
gene ellerini parmaklıklara doğru kaldırdı ve o böyle ya.ı 
parken gardiyan da hız alabilmek için geri geri çekildi. 
Kamçı, bu sefer, parmaklıklarda şakladı. Sinirlerinin inikaaı 

Kiyo'dan daha kuvvetli çıkmıştı: Kiyo ellerini geri çek • 
mişti. Fakat daha şimdiden onlan, omuzların yorucu bll 
gerinişi ile, gene eski yerlerine getiriyordu. Gardiyan K~ 
yo'nun artık parmaklıklardan ellerini çekmiyeceğini ant• 
mıştı. Suratına tükürdü ve yavaş yavaş kamçısını kaldırdı. 

ma ... l" u gı 1 manzaralardan adeta çekip kopar-
s. azım gel · · · 

yan _ . ınıştı. Btr takım insanların böyle kötü olmı-
ve sesıne hak lır ih . 

bulunan b" 1 sa - tıyac olduğu da muhakkak 
ır delinin d"" ··ıd ........ . 

bu İ"''- • ovu ugunu seyredebilmeleri ve hatta 
ıı-enccyı tasvip d b" 

ona vaki itir f e e ılmcleri, Hankeu gecesi. Çen'in 
a larınaan du d - d b . . . L -yordu: "Yılanlal'. . Y ugu e şetin eşını watırlatı . 

uzuvlar k - .. ,, l>eşılen bir karından meydana çıkan 
arşısında ilk d 

lara bak b"lm . . cfa kalan tababet talebesinin bun-
a ı ek ıçın n ka 

da .:>ld ... e dar gayret sarfetmek ıstırann-
ugunu Katof on 1 -

a an atmıştı. Bu da tıpkı o felce ag
ratıcı korkuda b'" b"" .. 

' n us utiin baoı:.k b" t d hh"' tö- H lbuki k.,... 1 - -s a ır e e uş . a , 
cuan ıga arkad k' 

aşının ınden daha az alışık olan gözleri an
cak sanldıg-1 •· 

vucuttan feryatlar koparan kamçı sınmmm 
panltılann· u- ·· ·· . 

· -«»onnuştu ve ılk vuruşundanberi de bir tek ha-
rekette bile bulunınan-1 .... tı ll . .. .. h' da, b""t·· .. ---, : e en yuzu ızaaın u un vu-
c~du. ile Parmaklıklara takılı kallDI§tı. 

Bırdenhire kendini zaptedemiyerek batırdı: 
- Ganliyan r 

- Haydi, haydi gardiyan. haydi biraz eğlenelim. 
Herif parmaklığın ötesinde ve Kiyo'nun karşısında idi. 

Çehresi en bayağı hiddeti, iktidarı itiraza uğrayan budala
nın hiddetini ifade ediyordu. Halbuki bu yüzün çize:ileri 
bayağı değildi: mnntazam, alelade idi. 

Kiyo: 

- Dinle, dedi. 

İkisi de biribirinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Kiyo
nuo başmm iki yanma rastlayan ellerinin hala parmaklık
lara sarılmış olduğunu gören gardiyan ondan daha yüksek 
boylu idi. Kiyo ne olduğuna bile farketmeğe vakit bulama
dan sol elinin yerinden koptuğunu sandı: gardiyanın arka
sında tuttuğu kamçı bütün hızı ile inmişti. Kiyo bağırmak
tan kendini alamamışu. 

Karşıki mahpuslar bağırışıyorlardı. 
- Ne iyi, ne iyi! Her .zaman biz dövülecek değiliz yal 
Adsız bir korkuya kendini kaptıran Kiyo'nun elleri VÜ· 

cadu uzunluğunca uzanmıştı. 
Gardiyan sordu: 
- Öfrenecek bapa bir ıeyin daha var nu? 

Kiyo: 

- Eğer deliyi dövmekten vaz geçencıı wıa- çıktıf..
zaman.. .. elli dolar veririm. 

Gardiyan duraladı ve nihayet,ı 
- Peki, dedi. 
Ve başka tarafa bakmağa başladı. Kiyo da öyle bir ıetJ 

ginlikten kurtuldu ki bayılacağını sandı. 
Kiyo sol eli çok ağndığı için bir türlü parmaSJ=~ 

kemiyordu. Onu da öteki eli ile bember omuıl.11 
kaldırmış ve öylece kalmıştı. Tekrar gülü~er bulaclt. 

Alaya başlryan gardiyan da: 
- Bana elini mi uzatıyonwıZ 1WI. 
Ve eli alıp sıktı. 



SAYIFA 6 

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 

Nafıa Veka•et;nden: 
Afyon - Antalya hattı 40 - 56 mcı kilometrel~-~ ara.~ı 

3 ilncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulu ıle mu-
:ıakasaya çıkarılmıştır. . .. .. 

Münakasa 16. 10. 934 tarihine müsadıf salı gunu saat 
15 te Vekalet müstesarhk makamında yapılacaktır. 

=.raliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret oda-
sı ve fenni ehliyet vesikaları ve 20000 liralık muvakkat 
teminatın malsanclrğ-ma vatınldığma dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten 
evel komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki sartnameleri 50 1ira.1!1ukabilinde 
Vekalet Malzeme mü·lürlüğiınden satın alab1lırler. 

(2756) 8~4288 

Nafıa Vekaletinden: 
15-9-934 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacağı iylan 

edilen (4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilat 
dolayısiyle pazarlık 10-10-934 çarşamha günü saat 15 te 
Vekalet Müste~arlrk makamında yapılacaktır. 

Taliplerin 880 liralık muvakkat teminatlanmn Mals?n
dığına vatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesıne 
uygun milli bir hanka kefalet mektubu ve Ticaret odası 
vesikası ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hulun
malan lazımdır. 

Bu husustaki sartnameler Ankara'da Vekalet Malze
me MiicH.irlüğünden ve Haydarpaşa'da tesellüm ve mua
venr "°'"'m11rl11c"-ımr1::ın n"lr":IST?; ;ılrn~lıilir (2778) 8-4313 

~ebeci merkez hastahanesid.ıhili t ;>.:tal ıklar mütehassıs 1 
rlOKTOR NllSRf.T ISl\1 t\fl 

1 
Gülhane h:ıstah;ınrc;; sabık dahilive bas muavini 
Hastalarını her gün 14-20 ve kadar adliye sarayı kar 1 

·ıc::r"<fa Faik B aoartımamnrta kahul eder. 
Tdı·fon: :~(l I !{ 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Foto şubesi için aşağı

da yazılı (5) kaleme yanın pazarlığı 18.10.1934 perşembe 
günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin sartnameyi görme~ üzere ~er gü~ ve 
pazar1ı~a i~tirak edeceklerin de vaktınde temınatla_rıyle 
Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komısyo
nuna gelmeleri. (2844) 

Adet 
2 - Tersim Masası 
6 - Büro .. 
1 - Daktilo ,. 
~ - Port Manto 
ı - Vesaik ve Dosya dolabı 

8-4403 

Doktor Hilmi ismail ' 1 
1 Cebecı Hastahanesi Cilt, Saç. Zührevi nastalrklar Mütehassısı 

Hastalarını lıeı gün öğleden sonra Balıkpazarrnda Polis nokta 
sı kar!lısrnd;ıki mmıyl'nehanesinde kahul eder Tele ton: 3~06 -

Ankara Emnivet 
M üdürliiaünden: 

Emniyet Müdürlüğü süvari hayvanları icin asağıda 
ıniktan yazılı ot, yulaf ve tuzun alınması 27-9-934 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi emniyet miidürlüğündedir. 17-10-934 tarihine 
müsadif carşamba günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
İsteklilerin yazılan günde teminatlariyle birlikte vilayet-
teki komisvona müracaatları. (2710) 

33 000 Kilo Yulaf 
30 000 ,, yem otu 
24 000 ., yataklık ot 

120 ,, Tuz 8-4234 

1-lalk iş idarehanesi 
Adliye sarayı caddesinde Bahkpazarı meydan • 

lığında polis noktası karşısı. 

· Telefon: 2037 
Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve 

idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızm şayanı iti-
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Atelyesine alınacak bir 

adet Oksijen cihazının pazarlığı 18-10-934 perşembe günü 
sa&t ( 14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (2842) 8-4404 

. HAKIMIYEn MiLLiYE 

J Maarif. Vekile ti 
As14rıatika ve Müzeler 

Müdürlüğünden: 
29.9.1934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen An

kara Hisar - Demir fırka mahallesindeki burcun tamiri, 
görülen lüzum üzerine tehir edilmiş ve 4.10.1934 tarihinden 
itibaren pazarlık usulile yeniden münakasaya konmuştur. 
İhale 7.10.1934 pazar günü saat 15 te Maarif Vekaleti İn
şaat komisyonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını vekalet inşaat daire· 
sinde görebilirler. (2869) 8-4420 

Evkaf Umum Müdür öğünden: 
Ankara ikinci vakıf apartımanında (580) liralık tamirat 

ı 1-9-934 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştur. 

6-10-934 tarihinde cumartesi günü saat on beşte ihalesi ya
pılacaktır. Sartname ve mukavelenameyi görmek istiyenle-

rin evkaf insaat müclürlüğiine müracaatları. {2461) 8-3906 

Jandarma Umum kumandanlı~ı 
satın alma komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle (2086) met
re haki elbiselik bez pazarlıkla satın alınacağı ve pazarlığı 
9-10-934 salı günü saat ondan on bire kadar yapılacaktır. 
Şartnameyi görmelr için İstanbul'da Gedikpasa muayene 
heyetine ve Ankara'da pazarlık için de komisyonumuza 
gelmeleri. (2803) 8-4405 

Ankara fırk;. kara .. gshında 
Top. A. Sa Al ko. Rs. 

200000 Kg. yulaf, 200000 Kğ. arpa, 310000 K~~· kuru ot 
ve 90000 Kğ. unun münakasalarmda verilen fiatlar gali gö
rüldüğünden 200000 Kğ. arpanın 10.10.1934 saat 9 da 
200000 Kğ. yulafm 10.10.1934 saat 10 rla 310000 Kğ. kuru 
otun 10.10.1934 saat 14 de ve 90000 Kğ. unun 10.10.1934 sa -
at t 5 de münakasa tarı icra edileceğinden teminatı rnuvak
katelerile birlikte taliplerin Ankaracta Top. A. Sa. Al. Ko. 
nuna müracaattan ilan olunur. (2790) 8-4329 

Jandarma U. kumandanlığı An
kara satınalma komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle 
( 43630) çift san kundura kaplı zarf usuliyle 26-10-934 cu
martesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 

Serait ve nümune ve evsafınr komisyonumuza ve İstan
bul'da Jandarma muayene heyetine müracaatla görmeleri 
ve münakasaya iştirak için ilk teminatının malsandrğına 
yatırdıP,-mı natık makhuz vera banka mektubu ile müna
kasa gün ve saatinde 'rnmisyonumuza gelmeleri. (2789) 

8-4412 

• 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap l\f. .No. Kg. Cinsi Eşya 
29 S N F 165/ 19..> 4374,500 Cam bardak renkli 
34 .. H B Muhtelif 1891,000 muhtelif 

Yukarda yazılr iki kalem mal artırma ile 17-10-934 çar
şamba günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün İs
tanbul ithalat gümrüğünde 6 No. lu satış ambarında hazır 
bulunmaları ilan oluur. (6082) 8-4413 

aar · f Vekileti 
Asarıatıka ve Müzeler 

Müdürlü ~Ün ien: 
29.9.1934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen An· 

kara kalesi şimal ucundakı burcun tamiri, görülen lüzum 
üzerine tehir edilmiş ve 4.10.1934 tarihinden itibaren pa .. 
zarlık usulile yeniden münakasaya konulmuştur. İhale 7. 
10.1934 pazar günü saat 15 te Maarif Vekaleti İnşaat ko. 
misyonunda icra edilecektir. 

Talipler sartname ve teferrüatmı Vekalet İnşaat daire-
sinde görebilirler. (2870) 8-4421 

Ankara Kız Lisesi 
Müdürlüğünden~ 

Mektebimizde yapılacak elektrik tesisatı 4.10.1934 ta• 
rihinden itibaren pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 1'"' 
hale 7.10.1934 pazar günü saat 15 te Maarif Vekaleti İnşaat 
komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2871) 8-4422 

5 1. TEŞRiN 1934 CUMA 

Maliye Müfettiş 
uavinliği imtihanı 

Maiye Teftiş Heyetinden; 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş muavinliği için 17 Teş· 

rinisani 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. Aranan şart
lar şunlardır: 

· 1) Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı 
evsafı haiz olmak, 2) 1 Kanunusani 1934 tarihinde 30 dan 
yukarı yaşta bulunmamak, (asgari yaş kaydr yoktur). 3) 
Mülkiye mektebinden, Hukuk fakültesinden, Yüksek Ti
caret ve iktısat mektebinden veya bunlara mümasil ay
nı derecedeki bir ecnebi mektepten mezun olmak. 4) Ahlak 
ve seciye itibariyle şayanı itimat olduğu bittahkik anlaşıl· 
mak. 

İmtihana talip olanlar 31 teşrinievel 1934 tarihine ka· 
dar Ankara'da Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine 
arzuhalla miiracaat edeceklerdir. Arzuhala şu vesikaların 
raptı lazımdır: 1 - Nüfus cüzdanı ve adres, 2 - Kendi el 
yazısiyle tercümei hal hulasası, (memuriyette buiunanlar 
müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika raptede-ı 
ceklerdir). 3 - Askerliklerini yaptıklarına veya tecil edil· 
diklerine dair vesika, 4 - Mektep şehadetnamesi veya tas
diknamesi, 5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduk• 
larma dair hükumet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve sifahi olmak üzere iki imtihana tabi 
tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve İstanbul'da 
ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da Ankara'da yapı· 
Jacaktır. 

İmtihan programı 
ı - Maliye: 
A) Bütçe (ihzarı, tatbikı, tasdiki ve kontroliı) Muha· 

sebei umumiye kanunu ahkamı, 
B) Vergi nazariyeleri, teklif usulleri vasrtah ve vasıta

sız vergiler (Sedüllü vergiler, veraset vergileri, istihlak: 
üzerinden alınan vergiler, gümrük, inhisarlar, harçlar)' 
Türkiye'deki vasıtalı ve vastıasız vergiler, 

C) Maliyemizin varidat ve muhasebe teşkilatı, 
D) İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye 

düyunu umumiyesi, 
2 - İktısat: (istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak ba .. 

hisleri) 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, faizi mürek• 
kep, iskonto, faizli hesabı cariler. 4 Hendese, satıh ve ha· 
crm mesahaları, 5 - Ticaret usulü defterisi (esaslı ve pra· 
tik malfimat) 6 - Hukuku idare, Memurin muhakematı 
kanunu, Ceza muhakemeleri usulü kanununun tahkikat U• 
sullerine miitealtik hükümleri, ceza kanununun memur 
suçlarına ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanuniyle 
ticaret kanunlannm M<.>!iyeyi alakadar eden ahkamı, 
7 - Türkiye'nin tabii, iktısadi coğrafyası ve tarihi hakkın· 
da mallımatı, 8 - Fransızca (imla ve tercüme). 

İmtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlu 
üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak °"' 
turlarsa Maliye Müfetti~liğine tayin edilecek ve bir send 
staj için Avrupa'ya gönderileceklerdir. (2829) 8-4402 

!Vlanisa Valiliğinden: 
Manisa şehrinde bir memleket hastahanesi yapısı aşa· 

ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 

1 - Eksiltme teşrini evelin yirmi birinci pazar günü 
saat on beşte Manisa vilayet makamında icra edilecektir. 

2 - İşin keşif tutarı yüz iki bin beş yüz on beş lira elll 
kuruştur. 

3 - İş projesi, keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya
pılmak üzere toptan götürü ve anahtar teslimi şartile iha
le edilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait proje ve keşif ev· 
rakı ve şartnameleri imzahyarak dıs zarfa koyacakları gibi 
bunlan okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarali 
imza edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecekler proie ve keşifnamelerde ya· 
zılan ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerin her bi .. 
ri için bir vahit vereceklerdir. Bu vahit fiatlar keşif mik • 
darları listesindeki mikdarlarrn karşısında gösterilecek ve 
bu mikdarlarla zarp edilerek hasılı zarplann mecmu yeku· 
nuna maktuan konan işler icinde teklif edilen fiatlar ilave 
edilecek bulunan yekun teklif mektubunun yekunu olacak .. 
tır. 

6 - Teminat 661 numaralı müzayede ve münakasa ka· 
nununun tarifelerine göre olacaktır. 

7 - İsteklilerin tekliflerini ihale günü olan 21.10.1934 
pazar günü saat on beşten evet vilayet makamma verme
leri veyahut bu saatten evel varacak surette posta ile gön
dermeleri lazımdır. Bu saatten sonra vilayete verilen ve
ya posta ile gelen teklifnameler kabul edilmez. 

8 - Fazla izahat almak istiyenlerin Manisa Nafıa Baş. 
mühendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2864) 

8-4419 

Ankara Etnoğrafya 
Müzesi Müdürlüğünden: 

Müze orta avlusunun kapatılması ve diğer aksamının 
tamiratı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka • 
saya konulmuştur. 24.9.1934 ihale günü talip zuhur etme. 
diğinden bir ay zarfında pazarlıkla yapılmasına karar ve • 
rilmiştir. Pazarlık vilayet idare heyeti mübayaa komisyo " 
nunda yapılacaktır. (2872) 8-4423 



~5 1. TEŞRiN 1934 CUMA 

1 As. Fb. U Md Sa.Al. komisyonu ilanları 
50 TON HAM ADANA PAMUGU 11-10-934 

i~~ TO~ KIRPINTI AVRUPA PAMUGU 11-10-934 
ta .h.a1akı malzeme ayn ayrı pazarlık suretiyle 11-10-934 
te~· ın ~lsaat .. 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 

ınat 1 e muracaatları. (2826) 8-4376 

MUHTELİF MİKROMETRELER 
MUHTELİF ÖLCÜ ALETLERİ 

l0,000 KİLO ARPA. 
5,0 O ,. SAMAN 

24-10-934 
24-10-934 

) 

19,800 ,, KURU OT ~ 24-10-934 

17 KALEM ELRKTRIK MALZEMESİ 5-13-934 

1 Yukarda yazılı malzeme hizalannda göst ·ı . 
erde aleni münakasa ite satmal k erı en tarıh-. ınaca tır Tar 1 • 
mı muayyeninde teminatlariyle müracaa~ları. 1f2:~) yev-

8-4375 
ADET 

1200 MUHTELİF MAKSİM TÜFE"! 
NAMLUSU u 

9-10-934 46340 MUHTELİF MAKKAP 
7700 MUHTELİF FREZE ) 

11080 MUHTELİF TESTERE ) 
3608 " RAYBA ) 
5820 ,, ERKEK ) 9-10-934 
832 " PAFTA ) 

1000 TESTERE ÇAKISI ) 
2000 BIÇKI TESTERELER! ) 
Yukardaki malzem ) 

de saat 14 te ihales· · e paz~rlık sureiyle 9-10-934 tarihin-
nıu·· ı ıcra edılecekt' T ı· 1 . . racaatları. c2859) ır. a ıp erın temınatla 

8-4411 

MALZEMESİ ra. edilecektir. Taliplerin te-
?.3 KALEM ELEKTRİK l 

5 
1
Yukarda yazılı malzeme mınat ile müracaatları 

- 2-934 tarihinde kapalı (2782) 
:tr;1a.. satın alınacaktır. Ta

p t;rın yevmi muayyende 
temınatlariyle müracaattan 

8-4334 

(2827) 8-4377. 

800 TON MAGNEZİT 
z Yukardaki malzeme pa
ri~!ı~ suretiyle 9-10-934 ta-

ın e saat 14 te ihalesi ic-

1 
Ankara Levazım Am· 1· ..... S ır ı· 

gı atın Alma Komis-
yonu ilanlan. 

. İLAN 
Bın yedi yüz kırk . 

t.on d .... · yedı 
rü k egınnısaz linyit kömü-
1 . apah zarf usutiyle ih 
esı 8 teşrinievel 1934 T ~ -
rapılacağı ilan edilmiss~ d: 
· ~tanb~~~azetesiyle ilan e _ 
dılrı;e?ıgı cihetle ihalesi 15 
teşrınıevel 1934 p • 
gu .. n.. azartesı 

u saat 14 de yapılacak -
tır. Şartn~~esini g'Örmek 
~ere hergun ve ihale gü .. 
nu de vakti muayyeninden 
evel teminat ve teklif mek
f,'1Plannı makbuz mukabi -
t~~e Ankara levazım amir_ 
r~gı sat.m alma komisyonu 
Yasctıne vermeleri. (2664) 

8-4148 

T . İLAN 
k'l ekırdağı kıtaatı için 18000 

1~~ v~. Mal~ara ihtiyacı için 
lo b ılo kı ceman 28000 ki
na~or alık şehriye açık mü
bl asa suretiyle ihale günü 

an 10-9-934 T ·' . 
lhadığı d . · ue talıp cık-
liafta t~ a~ ıhale müddeti bir 
ıatı gü ~dıt edilerek 18-9-934 
edilmiş~~ SMt onbeşe talik 
vehriyeı~·r ~kur günde de 
~an bir a e talıp çıkmadığın -
alınmak fı zarf:nda pazarlıkla 
10- zere ıhale .. .. 18-

934 Per b gunu 
aadrr. Evsş~m e günü saat 10 
ttıek isti a 1 ve şeraiti öğren-
nı·· Yen er her .. unakasa . gun ve 
lcr be11i g~a gırmek istiyen-

un ve sa tt . 
n~tlariyle biri 'k a e temı-

ıoooo TON LEVEMARİN 
KÖMÜRÜ 

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

8-4338 

D. D. V o ilan ve Uman 
lan U. l\td. Sa. Al. Ko

mi~yonn ilanlan. 

İLAN 

653 ton odunun kapalı 
zarfla münakasası Ankara'
da idare binasında 20-10-934 
cumartesi günü saat 15 te 
Yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve 
Ankara veznelerinde üçer 
liraya satılan sartnameler
de yazılıdır. (2779) 8-4314 

Ev aranıyor 
. Yenişehirde vesaiti nak
lıyeye yakın biri üç diğeri 
dört jJa beş odalı iki ev aran
maktadır. Elektrik, su ve 
havagazı tesisatı bulunmak 
şarttır. 

D.. ·ı ort 1 e beş odalı "vin 
":öb.teli olması şayanı ter
cihtırı. Öğleden evcl 2101 
numaraya telefon ed amesi 
veyahut Ankara posta ku _ 
tusu (86) numaraya tahriren 
bildirilmesi 8--4382 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

1 M. M. V. Satınalma Komisvonu ilanları 1 
İLANN 

Samsun garnızonundaki kıtaat ihtıyacı tçın aşağıda cins 
ve miktarları ve ihale günleri gösterilen üç kalem erzak mü
nakasaya konulmuştur. Talipleri şeraiti görmek üzere her 
gün münakasaya iştirak için muayyen günlerde ihale saat
lerine kadar teminat makbuzlariyle Samsun'da Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları qan olunur. (2627) 
Cinsi Miktarı İhale ta. Günü nevi saat 
Arpa 340 000 9-10-934 Sah kapalı 14 
Saman 320 000 9-10-934 Salı açık 15 
Odun 850 000 10-10-934 çarşamba kapalı 14 

8-4115 

Cinsi Kilosu Muvakkat temınatı ihale tarihi saati 
Nohut 11 500 40 15 T. evel 934 14 
Kuru fasuıya 32 000 120 15 ,, ,, 15 
Kuru üzüm 8 500 lQ 16 ,, ,, " 
Bulgur 24 500 91 ,, ,, ,, 17 

1 - Yozgat piyade kıtasının ihtiyacı için yukarda dört 
kalem erzak münakasaya vazolunmustur. A tınacak erzakm 
ıııiktarivle teminatı muvakkateleri ve ihale günleri hizaların 
da yazılıdır. Talinlerin sartnameleri görmek üzere her gün 
c;aat 14 ten 18 e kadar alay satmalma komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

II - H~riçten talip olanlara şartnamelerin sureti posta 
ile gönderilir. Münakasaya i ştirak edenlerin ihale günü o/o 
7,5 teminat makbuzlarivle komisyonumuzda ispatı vücut et-
meleri ilan olunur. (2517) 8-4099 

fLAN 
Ordu ihtiyacı için bir takım tiç 

o;andıktan ibaret olan seyyar mal -
ı mei bakteroloii sandık!ıırrndan 5 
takıınleı beş adet çantalı mikroskop 
kr. palı zarf usuliyle satın alınacak -
t:ı . İhalesi 11.10.1934 perşembe gü
.,i; saat 14 de icra edilecektir. Nü -
muneleri görmek istiyen hergün Et
likte umum baytariye deposuna mıı. 

rııcaat ve ev.saf ve şartnamesini 
görmek üzere hergün öğleden sonra 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve münakasaya iştirak e -
dt'reklerin o gün ve saatinden evel 
trminat ve teklif mektuplarile bir • 
likte M.M.V. satın alma komisyo -
nuna müracaattan. (2641) 

8-4132 

İLA~ 

Bayramicteki kıtaat ihti
yacı icin 8992 kilo benzin 
936 kilo temizlik icin gazya· 
ğı 66 kilo gres yağı 162 kilo 
makine yağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 9-10-
934 sah günü saat 15 tedir. 
Taliplerin o/0 7.5 teminatla
riyle F. satın alma komisyo
nuna müracaatları. (2840) 

8-4389 

lLAN 
Kırıkkale As. sanatlar mek

tebi ihtiyacı için 105 ton kok 
kömürü açık pazarlıkla satın 
:ıhnacaktır. İhalesi 17-10-934 
~arşamba günü saat 15: 17 a
~asmda yanılacaktır. Taliple
rin o gün o/0 7,5 teminatlariy
le- birlikte mektep satın alma 
komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (2683) 8-4209 

İLAN 

Tekirdağmda bulunan kı
taat için 40000 ve Malkarada 
bulunan kıtaat için (25000) 
kilo makama ile Tekirdağı 
kıtaatı için 9000 kilo gaz ya-
ğına muayyen vaktinde ta -
lip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 
8.10.1934 çarşamba günü sa-
3:t 15 te yapılacağından ta -
~~pler şartnamesini gönnek 
uzere hergün ve pazarlığa iş
tirak için de vakti muayye -
ninde teminatlarile Tekir -
dağında askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 50 gram 
radvom boyası fiatı gali gö
rüldüğünden pazarlığı 10-
10-934 çarsamba gününe bı
rakılmıştır. Taliplerin aynı 
günün saat 10,5 da teminat
ları ile birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na müracatlarL 

(2853) 8--4407 

İl.AN 

Hava ihtiyacr icin 50 ton 
hint yağ-ı pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığı
na gireceklerin 15-10-934 pa 
7.artesi günü saat 10,5 ta te
minatları ile birlikte M. M. 
V. SA. AL. KO. na müraca-
atları. (2854) 8-4408 

tLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
6048 takım çamaşır imaliye
si pazarlıkla yaptınlacaktır. 
Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün ve pazarlı
ğına gireceklerin 8-10-934 
pazartesi günü saat 10,5 ta 
teminatları ile birlikte M. 
M. V. SA. AL. KO. na mü
racaatları. (2856) 8-4410 

Ankara birinci icra me
murluğundan: 

Bir vantilatör, rakı, tütün 7. 

10.1934 pıızar günü saat 17 de 

belediye müzayede satış salo • 

nunda satılacaktır. 

Muhaınmen kıymeti yüzde 75 

ini bulmazsa ikinci satış 10.10. 

1934 çarşamba gilnU aynı yer .,~ 

saatte satılacak alıcıların orada

ki memurumuza müracaatlarr. 
8-4426 

Memur 
aranıyor 

Singer dikiş matinesi 
kumpanyası Ankara şubesi 
seyyar kontröl memuru ala
caktır. Orta tahsil yapmış 
ve askerlikle alakası kalma
mış olması şarttır. Fırka satınal~ t~ 1:ekirdağı 

nıüracaatlan (~70oOm) ısyonuna 
. - B-4203 

Müşterilerine kolaylık 
olmak üzere Ankara'da 
ADLİYE SARAYI ya
nında bir şube açıyor. 

~ ilan olunur. (2541) 8-4007 İsti yenlerin Cocuks:. . .:ıyı 
caddesindeki Singer mer • 
kezine müracaatlarr. 

8-4381 
İLAN 

Askeri fınn d . 
nıiri kesfi .. . uvarıyle ta-
tı P uzerıne yapılacak 

r. azarı -934 p ıgı 7 teşrinievel 
azar gu·· ·• 

Yapıl nu saat 14 te 
name~~~O:· Keşfini ve şart 
gün .. nı gormek üzere her 
ğ . n:uracaatlan ve pazarlr
t a ı~tırak için de vaktinde 
kenıınatlariyle beraber An-
tı~r:ı Levaz~ Amirliği sa
m 1 '?a komısyonuna gel-

e erı. (2850) 8-4406 

Kiralık ev 
Bütün konforü havi 4 o

da, 1 mutfak her cebhesi gü
neş görür elektrik ve L .. a 
gazı vardır. 

Hacıbayram Bilge sokak 
İsmetpaşa mektel:>i üstünde 
4 No. içindekilere müracaat. 

8-4380 

İLAN 

Ankara'da hava rasat bi
nasına harici su ve binanın 
haricine tretuvar ile dahili
ne elektrik tesisatı pazarlrk
la yaptırılacaktır. Şartname 
ve planlarım görmek isti
yenlerin her gün ve pazarlı
ğına gireceklerin 9-10·934 
salı günü saat 10,5 ta temi
natları ile birlikte M. M. V. 
SA. AL. KO. na müracaat-
ları. (2855) 8-4409 

Ankara birinci icra mc
nrnrluğundan: 

İki adet 230/ 18 Mişlen kam

yon arka balon JSstik 7.10.1934 

pazar saat 17 de belediye mil .. 
zayede salonunda satılacak yüz
de 75 ini bulmazsa 10.10.1934 de 
satılacağından oraya müracaat 
edilmesi S-4425 

Ankara Belc<liye R is

li~i ilanları. 

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 kapmm da tahkimi 
6 tesrinievel 934 cumartesi 
günü pazarlıkla yaptırılaca
ğından taliplerin müracaat-
ları. (2814) 8-4357 

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. (281 O) 8-4353 

İLAN 
Yenişehirde İncesu civa

rında bulunan dört parça ar
sa 6 teşriııievel 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 teşriııievel 934 
cumartesi günü saat on bu
çukta pazarlıkla yaptinla
cağmdan taliplerin müraca-
atları. (2821) 8-4363 

İLAN 
261,32 lira bedeli keşifli 

mezbahada yapılacak dört 
adet kanara 6 teşrinievel 
1934 cumartesi günü saat on 
buçukta belediye encüme
ninde pazarlıkla verileceğin
den taliplerin müracaatları. 

(2820) 8-4362 
İLAN 

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

(2812) 8-4355 
İLAN 

Su ambannda mevcut es
ki font boru parçalarının 
müzayedesi 6 teşrinievel 934 
cumartesi gününe kadar u
.zatilmıştır. Taliplerin saat 
on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (2817) 

8-4360 

Si.irmenc asliye malı -
kemesinden: 

Sürmene hazinei maliyesine 
izafeten vekili Nafiz Bey tara -
fmdan müddeaaleyh Selanik mil
badillerinden Kazım Emin Bey 
ve karısı Vesile Hanım aleyhine 
Sürmene asliye hukuk mahke • 
mcsindc ikame olunan feshi tapu 
davasmdan dolayı ic.ra kılınmak· 
ta olan muhak•mecie müddea a • 
leybimanın mahalli ikameti meç
h~I bulunmasrndan naşi ilanm 
tebligatı iptidaiye icra kılın· 

dığı halde gelmediklerinden 
scpkeden müddei vekilinin ta~e
bi veçhite karan gıyabinin de 
ilenen tebliğine karar verile
rek bir gCtna muamele ya· 
pılmıyarak muhakemeni"l on 
dört teşrini evet 1934 tarihin<' 
mJsadif pazar günü saat on bire 
talik edilmiş ve bir güna mua -
rn"le yapılmamış olduğun~dll 

milddea aleyhimanın tarihi ilan· 
dan itibaren iki ay zarfında biz
zat veya usulilne tevfikan mu· 
83.ddak bir vekil gönı!crmcleri 

aksi takdirde hakkındaki gıyap 
kararlarının tasdik edfüccği ve 
yapılacak muamcklere l-ir gQna 
hakkı itirazları olamryaca ~: teb -
!iğ makamına kaim olm!lc füm·e 
ilLn olunur. 8-4 \1." 

SAYIFA 7 

Topban de stanhul Le • 
\'azım Amirliği Saim 

Alma Komi yoııu 
ilanları. 

İLAN 

Istanbul Levazım Amirli· 
ğine bağlı kıtaat ve müesse .. 
satın ihtiyacı için 241000 kilo 
koyun eti kapalı zarf ustıliyle 
7-10-934 pazar günü saat 14 te 
a1ınacaktır. Şartnamesini gö .. 
receklerin her gün ve taliple .. 
rin belli saatten eve1 teminat• 
tariyle teklif mektuplannt 
Tophanede Satına1ma komis .. 
yonuna vermeleri. (2QO) 

(5631) 

İLAN 

İstanbul Levazım Amirliği 
krtaat ve müesscsatmın ihti· 
yacı için 80,000 kilo s1ğrr eti 
kapalı zarf usuliyle 7-10-934 
pazar günü saat 14,30 da alına 
caktrr. Şartname~ini göreckle 
rin her gün ve taliplerin belli 
saatten evel teminatlariyle 
teklif mektuplarım Tophane
Je satın alma komisyonuna 
vermeleri. (297) (5632) 

8-400Ç 

İLAN 

Lev.azım Dikim evi için 31S 
bin adet muhtelif eb'atta Per;. 
çi:: çivisi, 80 bin adet perçin 
pulu, yüz bin adet çift gözlü 
pul, 70 bin adet köprülü sür 
gü, on bin adet köprüsüz sür .. 
gü, 50 bin adet kesme kanca, 
bin yüz kilo 16 No. h bobin 
keten ipliği, 500 kilo 25 No. 1ı 
bobin keten ipliği 8-10-934 pa 
zartesi günü saat 14 kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi 
ni göreceklerin her gün ve taJ 
liplerin belli saatten cvel te .. 
minatlariyle tekliflerinin Top 
hanede satınalma komisyonu .. 
na müracaatları. (304) (5701); 

8-4020 

İLAN 

İstanbul levazım amirli .. 
ğinc bağlı kıtat için 35 bin 
kilo beyaz peynir 14.10.19~4 
pazar günü saat 14 de kapa• 
h 2arfla alınacaktır. Şartna• 
mes'ni görecckfeıin her gün 
ve taliplerin belli saaatten 
evet fekliflerim Tophane .. 
de komisyona vermeleri. 

"333" "5935" 8-4159 

Memur aranıyor 
Ankara'da büyük sınai 

bir müessese için hesabı 
kuvvetli iki memur alına
caktır. İsteklilerin yazı 
ile Posta kutusu 108 mü-
racaatları. 8-4316 ....................... 

Ankara beşinci icra mc· 
nıurluğundan: 

Ankarada eski merkez: bar sa· 
bibi E~ref Beye 21 lira ve §en 
bar sahibi Mustafa Beye 1058 
kuruş borçlarından dolayı An • 
kara i)dnci sulh hukuk hakimli " 
ğince emval ve parasının ihtiya• 
ten haczine karar verilen Yeni .. 
şehirde Sahibinin sesi apartıma• 
nında mukim iken ikametgahr 
balen bilinmiyen piyanist Hik s 

met Beyin işbu borcu icin ihti • 
yati haciz kararları Ankara is .. 
tasyonıında trenin hareketi es .. 
nasında trende kendisine tebliğ 
ve tatbik edilmiş ve alacaklılar 
da müddeti kanuniyesi zarfında 
icra takibinde bulunmuş olduk .. 
larından kendisine ilanen tebli• 
gat icrasına karar verilmi~tir. 

l~bu i15nrn neşri tdrjhinden 
itibaren on gün sonı a Ö\1eme em .. 
ri tebliğ edilmiş addedilecegin .. 
den ba borca karşı bir diyeceği 
yarsa ödeme emri müddeti için .. 
de dairemizin 934 16548, 934/ 6557 
numaralı dosyalara bildirilmesi 
ilan olanur. 8-4418 



SAYIFA 8 HAKIMIYE'l1 MiLLiYE 
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Sabırsızlıkla Beklenen 

Or a 1 
. ...,. 
gı 

ira Fabr.ikası nı a 111 u ı at ı 

nkara B ra 

çıktı~--
Kırşehir defterdarlı
ğından: _ 

ı - Kırşehir hiikfunet konağı eski helalarının ref'i ve 
gösterilecek mahalle yeni projesi mucibince hela inşası 27. 
9.1934 tarihinden itibaren (21) yirmi bir gün müddetle açık 
münakasaya konmuştur. 

2 - Bedeli keşif (2135) lira 6 kuruştan ibarettir. 
3 -Talip olanlar 17.10.1934 tarihine kadar vilayet def

t«darhğında müteşekkil münakasa komisyonuna müraca• 
at edeceklerdir. 

4 - Taliplerin münakasaya iştirak edebilmeleri için 
ihale günü münakasa komisyonuna aşağıdaki vesikaları ib
ru etmeleri lazımdır. 

A - (160) liralık dipozitonun mal sandığına yatınldı
ğt hakkındaki makbuz veya hükOmetçe makbul milli bir 
bankanın teminat mektubu veya htikOmetçe muteber ve 
{l60) lira karşılığı esham ve tahvilat. 

B - Cari senenin ticaret odası kayd1 
C - Fenni ehliyet vesikası 
5 - İnşaat müddeti, tarihi ihaleden itibaren iki aydır. 
6 - İşbu inşaatm keşfi Nafıa Vekaletince tasdik edil-

d•ek Uzere olduğundan, inşaatı teahhtit edecek müteahhit 
müşarünileyh vekiletçe yapılacak ilave veya tadilatı şim • 

. diden kabul etmiş ad olunacaktır. 
9 - Fazla tafsilat almak isti yenlerin Kırşehir Nafıa 

Bq mühendisliğine müracaattan ilan olunur. {2847) 
8-4401 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

İktısat Vekaletinde asgari 35 lira maaşlı müefttiş mua
vinliği için birinci teşrin 20 sinde saat 14 te müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

ŞARTLAR: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılı ev

safı haiz olmak, 
B - 26 dan aşağı, otuzdan yukarı yaşta olmamak, 
C - Hukuk, Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret 

mektebinden veya bunlara muadil ecnebi memleketler yük
sek mekteplerinden mezun bulunmak, 

D - Vekaletçe yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve 
ıeciye itibariyle şayanı itimat olduğu anlaşılmak, 

çıktı! .. 
Gümrük muhafaza umum ku
mandanlığı Istanbul satın alma 
komisyonundan: 

İstanbul Gümrük binaları tarasalannm tamiri kapalı 
zarfla 16-10-1934 salı günü saat on dörtte eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul'da Muhafaza 
BaşmUdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin Ticaret odalarından birine kayıtlı, dip
lomalı mimar veya mühendis olduklarını gösterir vesikala
mu ve yüzde yedi buçuk teminathk veme makbuzu veya 
banka kefaletnamesini teklif mektuplariyle birlikte belli 
7.amandan evel komisvona vermeleri. "5950., 8--4206 

• 
lstanbul: Posta T.T. binalar 

ve levazım müdürlüğünden: 
Mübayaası iycap eden u55,ooo,, adet tek ve çift boğazlı 

demirsiz porselen fincan kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Mezkfir malzemenin 22 birinci teşrin 934 tari
hinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin şartname almak 
için her gün şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri 
teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarftan tev 
di için de mezkQr tarihe tesadüf eden pazartesi günü saat 
14 te Beyoğlu Posta T. Binasının 3 üncü katında milbayaat 
komisvonuna müracaatları. ( 4882) 7-3472 

Bir katip ve bir 
daktilo aranıyor 

Askerlikle alakası olmıyan ve yaşı otuzu geçmiyenler
den Ayda elli lira maaşla bu vazifelere talip olanlar Koç 
Zade Apartımanmda 6 numaralı yazıhaneye 12 T. evci 1934 
tarihine kadar her gün saat 17 den 19 a kadar müracaat 
edebilirler. 8-4415 

• 

çık 1 ! .. 
lV aliye Vekaletinden: 

1 - Staj yapmak üzere mUsabaka ile A vrupaya on Mlil. 
liye memuru gönderilecektir. 

2 - Talipler şu şartlan haiz olacaklardrrı 
A) Maliye memuru olmak, 
B) Yaşlan otuzdan fazla olmamak. 
C) Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve lktrsat mektep 

terinin birinden mezun olmak, 
D) Askerliklerini yapmış veya staj müddeti nihayetı.. 

ne kadar tecil edilmiş bulunmak, 
3 - Müsabaka imtihanı evvela tahriri, bt1ahare ıifabl 

olmak üzere Maliye ve iktısat ile fransrzcadan yapılacak
tır. Tahriri imtihan Ankara ve İstanbul'da, ıifaht imtilıad 
yalnız Ankara'da yapılacaktır • 

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

A) Tescil edilmiş iseler sicil cUzdanları veya sicil n11ı1 
maralan, 

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

C) Askerlik vesikaları. 
D) Dört adet fotoğraf 

raptedilmiş olmak lazımgelir. (2793) 8-434f 

Aksaray Orta Mektep 
Müdürlügündenı 

Mektebimizin (200) liralık tamiratı ile mahrukatı biı 
miktar Dershane levazımı pazarlıkla münakasaya konW.. 
muştur. 20-9-934 ten 20-10-934 e kadar her gün şartnameyi 
görmek üzere mektep mübayaa komisyonuna müracaaı.. 
lan. (6284) 8-4414 

imtiyaz aahibı H 8aımu 

harriri f ALIH RIFKI. 1 SiNEMALAR 1 Umumi neıriyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 1 YENİ 1 

B - Ye>ltuluk zahmetlerine mütehammil bulunmak __,~ 
P - İmtihanda aynı derecede muvafafk olanlardan mil- Çankırı caddesi civarında 

ESAT. 
B UGÜN, BU GECE 

U müesseselerde çahımıı olanlar ve ecnebi lisan bilenler l llalcimi1etl Milliye Matbaa ·1 

teı-cih edilirler. . srntfa &a.ılmıştır. i 
İmtihan programı İktnat Vekil eti teftiı heyeti reiali- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN,;,-, 

findea alınabilir. (!694) 8-4Zl! 

İki büyük yıldızın yarattığı Filim: 
GARİP BİR AŞK 

SYLVİA SIDNEY- FREDRİC MARCB 
Ayrıca: Bir kadın taraf mdaa sporun 
envaı ıhterilen 1 kı•ımlık Filim. 

TAMiRAT MllNASEBETILE 

BiR M0DDE1' KAPAUDIR. 


