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Gündelik. Millet er Cemiyeti Meclisinde 
BtlYOK SANA Y1DE ~ BlRI: 

lSTANBUI.. 

FALİH RIFKI 

Leningrat ve Moskova' da eski 
büyük otellerin hepsi açılmıthr. Se
nede bir kaç ay, yukardan aşağı 
doğru, bir büyük seyyah nehri akı
yor. Dövizle yemek veren lokanta • 
larda yer bulmak güçtür. Pençerem
den, karşıda iskeleti kurulmuş olan 
bin odalı yeni otele, ve kapınm ö • 
nünde seyyah bekliyen Linkoln, 

M. Bartu durmayıp 
çalışıyor 

Sovyetlerin cemiyete ve meclis dai~i 
azalığına kabulüne mani olan bütün 
engellerin l= .. taraf edildiği bildiriliyor. 

Cenevre, 9 (A. 
F ord ve otobüs kalabalığına bakıyo-
rum. İstanbul hatırıma geliyor. A.) - Fransa ha .. 

Rusya, kapılarını iki ıenedenbe- riciye nazırı M. 
ri açmıştır. lnturist idaresinin bu ka Bartu milletler co 

• dar kısa zamanda elde ettiği bu mi yeti urnumt ki· 
.muvaffakiyetin sebebi nedir? Şüp • tibi ile Letonya 
hesiz Leningrat ve Moskova' da gö
rülecek şeylerin topu birden latan • 
bul'un tabii veya tarihi eşsiz hazne-
.leı·inden bir kaçına değmez. Gerçi 
sosyalist ihtilalinin 17 yı1lık tecrü • 
hesinin netiycelerine merak edenler 
va.r. Fakat lnturist gezdirme plan
larında asıl yer tutan ıeyler kilise • 
ler, müzeler, saraylar, ve tabiattır. 

Karadeniz' den bir italyan vapu~ 
ru ile dönüyorıanız, Varna'ya uğra
yacaksınız. Bu kasaba bir kaç sene
denberi orta ve ıark Avrupa'dan 
yüz binlerce insan çekiyor. Varna'
nın ne tarihi, ne ihtilali, hatta ne de 
orijinal bir tabiati var. Varna'mn 
cnzibesi plajından ibarettir. Herkes 
yazın, Karadeniz' de, Akdeniz' de ve 
şimal denizinde güneşe ve tuzlu su
ya koıuyor. 

hariciye nazırını ka 
bul etmiş ve Porte 
kiz hariciye nazırı 

M. Doma ta ile uzun 
müddet görüşmüş 
tür. Portekir'in 
milletler cemiyeti 
murahhası M. Vas M. Bartu 

concellas hariciye nazırına refakat ediyor
du. iki gilndenberi devam eden müzakere
lerden anlaşıldığına göre Sovyet Rusya'nın 
milletler ceimyetine girmesi için icap 
eden sülüsan ekseriyet hatta fazlasiyle te
min edilmiştir. Diğer taraftan Sovyet Rus 
ya'nın mecliste daimi azalık alması için 
icap eden ittifakrara da şimdiye kadar mu
arız bulunan heyeti murahhasalarm istin • 
kafları suretiyle temin edilmiş gibidir. 

Cemiyetin umumi 
heyeti bugün 
toplanıyor 

Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler Cemiye 
ti meclisi, ruznamesinin mühim meselele
rine henüz temas etmemiştir. Meclis usul 
veçhile heyeti umumiyenin devamı müd • 

lstanbul'u . düşününüz: Burada 
'istediğiniz kadar tarih, beğenebildi
ğiniz kadar tabiat, ve §Üphesiz ne 
t\kdeniz, ne Karaeleiıiz'de bulamı -
yacağınız plajlar var. Florya'da 
mayıstan teşrin ortalarına kadar de
n ize girilebilir. Fransa'nm en göz
de §ehir plajlarından Dovil'in mev
simi beş haftadan ibarettir. Kara -
''eniz'de yaz geç gelir, erken gider. 
Akdeniz'in sıcağına dayanılmaz. 
Murmara'nm serinliği ve ılıklığı ay
lar sürer. 

~için lstanbul'a gelen seyyahlar lzmirin 12. 'kurtuluş 
akıam üstü, kabuklarına girer gibi, 

detince inikat halinde bulunacaktır. Bina
enaleyh ruznamesinde bulunan siyasi ve 
diğer meselelerin tetkiyki hiçbir teehhüre 
uğramıyacaktır. Heyeti umumiye ise pa • 
zartesi günil sabahı saat on buçukta on 
beşinci içtima devresini aktedecektir. İçti
maı M. Benes açacak ve mutat nutku söy

liyerek beynelmilel siyasetin bugünkü va
ziyeti hakkında görüşlerini anlatacaktır. 

Sonra heyeti umumiye salahiyetleri tetkik 
edecek ve reisini intihap eyliyecektir. Ro
manya Hariciye nazın M. Titülesko üçün
cü defa olarak tekrar intihap edilmek iste
mediğinden namzetlerin mikdarı azalmış· 
trr. Heyeti urnumiyenin reisliğe İsveç hari 
ciye nazırı M. Sandler'i seçmesi muhte • 
meldir. Nihayet heyeti umumiye be§ bil 
yük komisyonu tayin edecektir. Öğleden 
sonra tekrar içtima edecek olan heyeti 
umumiye divanını tamamlryacaktır. Divan 
sabahleyin intihap edilecek reisten başka 
12 reis vekilini ihtiva etmektedir .. Bunla
rın altısı komisyon reislerinden ve altısı 
da intihap edilecek zatlardan mürekkeptir. 

• •• 

Lehistanla Sovyet 
ler arasında hususi 
müzakere mi? 
Varıova, 9 (A.A.) - Yan resmi Le

histan ajansının bildirdiğine göre Sovyet 
ve Lehistan hükumetleri Sovyetlerin mil
letler cemiyetine girmesi hakkında arala -
rında doğrudan doğruya müzakereye bat
lamıılardır. Ajansın yazdıklarında Lehiı • 
tan'ın nihai hattı hareketi hakkında hiç bir 
hüküm yoksa da bu bapta herhanıi bir 
iytilaf girizlik te görülmemektedir. 

'Vapurlarına kapanırlar ve ertesi gün yıl do .. · nümü büyük 
başka limanlara doğru yollanırlar? 
Niçin lıtanbul'da mevıim geçirmek bir heyecan ve A .k 'd 
ecnebilerin aklına gelmez? merı a a grev 
öçrı~:r;;,~t~:.tanbul henüz iıletmeye yüksek tezahüratla gittikçe genişliyor 

lstanbul'u iıletmeye açmak için k ti f d 1 
Planın yapılmasını ve hakikatleşme U U an 1 Vatington, 9 (A.A.) - Tuhafiyeciler 
tini mi bekliyeceğiz? Bunun ne u • . sendikası rüesası grev için emir venniıler-
~n senelere muhtaç olduğu söz gö- İzmir, 9 (A.A.) - Bugün lzmi • dir. Bu grev 85 bin ameleye §amildir. Di • 
liinnez. İstanbul planı, yüz sene • rin kurtuluş günün 12 inci yıldönü- ğer taraftan iş federasyonuna dahil bulu -
<lenberi ve bugün dahi, devam e?en mü bayramıdır. Birkaç gündenberi nan bütün sendikalar ittihaz edecekleri hat 
büyük tahrib'in önüne geçerek, ın • do~atılma~a ha§l!'n~n şehir sab(olh • tı hareketleri tayin ile nıeşguldırlar. Anla
Şu ve iymar hareketlerini sanatın, leyın tezyınatı bıtınıı ve her taraf şıhyor ki mensucat grevi halledilmezse bu 
tekniğin ve zevkin kontrolu altına baştan başa bayraklarla süslenmiş - greve müzaheret için çok vahim tedbirler 
alacaktır. tir. Kara ve deniz nakil vasıtaları ve alınacaktır. Grev komitesi reisi M. Gor -

İstanbul bir kaç sene içinde ko- limanda bulunan tiirk, ecnebi bü - man Reisicümhur tarafından teşkil olunan 
~ayca işletmeye açılabilir. Bunun tün vapurlar bayraklarla donatıl • komiteye mürncaat ederek grev meselesin-
) . 1 b l' f 1 mıstır . . . cak b .. Ç>n evvela stan u un en az a ~ • de hakemhk etmesını an unun ıçın 
tllüşteri getiren bir parçasını müsta- Merasim biri öğleden evel diğe • verilecek kararın şimdiden amele ve pat-
kil olarak ve tamamen garplı kafası ri öğleden sonra olmak üzere iki ronlar tarafından kabulünü teklif etmittir. 
ile iymar etmek lazımdır. Meıela kısım olarak yapılmıştır. Sabahleyin Mumaileyh, bütün mensucat fabrikalannın 
F'lorya'yı alınız. Buranın Y eşilköy' e suat 6 da Büyük Gazinin lzmir'i ilk kapanması hakkında bir karar verilmeden 
kadar, arkası ile birlikte, bir mo - gördüğü İzmir - Kemalpaşa ara • evel nihayet yarına kadar meselenin tetki
dern plaAJ'-kasabası olarak planını smda Belkahve mevk"ne g'd'lm·ııı: ıı ı 1 1:r - kine başlanması lazım geldiğini ilave et -
)aptıracaksınız. Florya'yı deniz ke- tir. Belkahve' de, aynı zamanda cİ • mittir. Patronlar henüz bu teklife cevap 
llarından geniıt bir park-yolu ile var köylerden gelen halk ve heyet- c )' :r vermemiılerdir. M. orman neırettiği bir 
~ilköy' e bağlıyacaksmız. Meıela lerin huzuriyle saat 7 de Halkevi na- beyannamede grev hareketinin ne hülı:u-

r~ı odalı birinci sınıf, daha geniş mma irat edilen bir hitabe ile me - met ne de onun müesseıatına karşı olmadı 
-.. •nci ~sını.f, iki .ot.el yapac.aksınız. rasim başlamıştır. Müte.akiben hazı-
l - il b h l l ğını fakat münhasıran kanunları tantmıyao 
0Pragı vı alar ıçın a çe ı arsa a- run otobüs ve otomobıllerle lzmire ta h 1 k Ç kıl h · b patronlarr istihdaf ettiğini tekrar etmittir. 

r ö ece siniz. a an er çivı u- hareket ederek saat 8.30 da Halka-
a rniymarmm kontrolundan geçe· mardaki şehitliğe gitmişlerdir. 12 

el ektir. Yeşilköy evlerinden istiyen - P e evel lzmirde süvarilerimizden 
er V l . 'b' . sen l • arna ev erı gı ı, pansıyoner a- h't d'·şenler buraya gömülmüt ve 
tca.ktır. Ancak hepsi merkezi Flor- şe 1 ~ • l ş h' l'k 
~,, d ı k • b" t k·ı t bir de abıde yapı mı~tı. e ıt ı na-a o an mer ezı ır eş ı a ın . . . . . 
llli.itemadi kontrolunda bulunacak • mını alan ve mehmetçıklerımızı sı-
lıt ı ~b·d . .. .. d 
1 
• Buranın ismi stanbul'un bir nesinde saklıyan a ı enın onun ~ 

f ijı değil, lstanbul'a şu kadar ki - Halkevi namına muallim Zeki Bey 
~~l>tetre mesafede Florya kaıabaıı tarafından bir nutuk irat edilmiştir. 
k~~ktır. Avru~a'dan trenle gelen' IS k "h d ·bidesinin önünde 
t-~Çuk bir gümrük odasından geçe - u nut a fU e a ~ .. f . k 
"k d k" t "varı mu rezesı u • oğrudan doğruya bu kasabaya mev ı a an su 

(Sona 2. inci sayıfada) (Sona 2. inci sayıfada) 

Bugün 
Dördiincii sayıf ada 

Garpta fikir hareketleri 
Bt•şinci sayıfa(1a 

Paris hava manevralann 
dan alınan dersler 

• 

Onuncu yıl 

10 
E\' l.ÜL 
1934 

PAZARTESi 

Hcı· )t•rdc 5 kuı·u~ 

• • 
sergısı 
l~tmıfml 6 eyllil 1934. 

26 ağustosta İş banka11 Galatuaray bir ümitsizlik içinde gezmiştim. Serginin 
lisesinde bir sergi açtı. Geçen gün bu dağınıklığı, rakams1zlığı, vuzuh ve aami • 

sergiyi gezdim. Birkaç hafta evel de, li~e- miyct&izliği beni korkutmuştu. Hakimi
nin aynı salonlarında milli aanayicHer yet'e bunları nzmııtım. S•siniD açıldığı 

Gazi Hz. lert~ 
nin, bankanın 

teıiı hazırlıkla

rını anlat.an i • 
ki çuval para 
hikayesi ıtergi • 
de bir ağaç tim 
ıalinde mııka'd
deıleııirilmiş • 
tir. 

birliğinin tertip ettiği sergiyi gezmit ve gün sanayiciler birliği wnwni Üiib.ııİ• 

o zaman Hakimiyet'e gönderdiğim bir ls- söylediği nutuktan parçalar alarak b\t •-

tanbul mektubunda; milli serıilerin pana- layış ve anlatıılarla milli nnayiinıize em· 

yırlardan çok ayrı mahiyetlerine iıaret niyetli bir inki•af istikameti verilenıi\·er•
ed-:relı:, alakadarlardan milli iktrsadın ğini . söylemiştim. 
yüksek menfatleri lehine sergi sui istimal-

SerglCle mo'ilern reklamcılığın "bil t'iin lncelikleil bll~·1i ı: 1ilr 
nıuvalf akiyetle kullanılmıştır. 

terinin önÜH geçilmesin( rica etmİ§tİm. 
Eğer bilseydim, eğer tetebbüsten vak

tiyle haberdar olsaydım, milli sanayiciler 
birliğine, 

- Bekleyiniz. it bankasının açacap 

Könıiir pav .. 
yorıunun derin 
liği, ma'denin 
ağırlığı ve ira • 
'derıin erkekliği 
v<ırclır. 

sergiyi görünüz, ondan bir fikir alrnızt 
serginizi sonra açarsınız! 

Derdim. Şimdi hig çekinmeden itiraf 
edebilirim ki5 

S.O. altıncı yerli mallar serılıini büyÜk 

Banka, sergide 10 çahıma yılmın lıı .. 

~ahını vermittir: Serıide it bankasının t .. 

sil ve İdl\re ettiii bütün itlerin on senelik 
inkiıafı adlDl aclnn takip edilebilir. Bu it
lerin mil!i ikbsa~ bünyesine yçtJiı tesir-

ler hakkında vuzuhlu kartılaıtırmalar ya• 

pılabilir. Bankanın sergisi gezilirken m~ 
leketin iı hacmi ve it vaziyeti hakkında 
tama yakın kanaatler edinilebilir. 

(Son• 3. iiııdi sayılada) 

I pekli krımtıf 
pavyonlarında 

ipeğin hafifli .. 
ği inceliği ue er 
keli: olmtıynn 
giizelliği lıissc .. 

. dilir. 



SAYIFA 2 

İzmir'n 12 inci kurtuluş 
yıl dönümü heyacanla 
kutlu landı 

(Başı l. iac:i sayıtaıla) 
mandanı çok ateşli bir hitabe ile 
cevap vermİ§tİr. Bundan sonra mı

zıka matem havasım çalmış ve bir 

müfreze havaya silah atarak ihti • 

ramda bulunmuştur. Saat 9 da 12 
sene evel Burnova sırtlarından ordu

muzun lzmir civarına geldiğini ha · 
tırlntan toplanınız batarya ile ateş 
yapmışlar ve bu ateşten sonra kah· 
raman a .. kerlerimizin üç koldan iz . 
nıir'e giriş tarzlarını canlandıran ha
reket yapılmıştır: Birinci kol Eşref 
paşa - Kışla, ikinci kol Tepecik - Kış
la, üçüncü kol Halkapınar - Kışla. 
Bu üç kol tam saat 1 O da yüz binler
ce halkın alkış tufanı ve "yaşa" ava
~eleri arasında hükfunet ve kışla ö
nün deki meydanlıkta mevki almıı -
tır. Saat 10 u 15 geçe Kadife kale • 
sinden atılan bir top üzerine kııla 
önündeki meydanda içtima eden sü
vari kıtası kumandanı taraf mdan 
evveli kıılaya ve sonra hükiimete 
p.nlı bayrağımız mız.ıkanın çaldığı 
istiklal marıı arasında çekilmiştir. 
Bayrak çekildikten sonra kışla bal
konundan muallim mektebi müdürü 
P. ef et Bey bugünün hatıralannı ya
deden bir nutuk söylemiş bu nutku 
9 eylôl kurtulut bayramını tesit i • 
çin Jstanbuldan gelen İstanbul Üni
versite talebe birliği reisi Rüknettin 
f 'cthi Beyin "Yüksek mektepler o • 
kurlan,, namında birçok defalar al
kıılanan hitabesi takip etmittir. Nu 
tuklardan sonra askeri kıtalar birin 
ci kordonu takiben cümhuriyet mey 
danına kadar gitmişler ve Gazi hey 
kelini selamlamışlardır. Bu merasim 
er.nasında tayyarelerimiz havada uç
mak suretiyle merasime iıtirak et -
mişlerdir. 

Sabahın daha alaca karanlığın -
da halk askerin geçeceği güzergah· 
lara toplanmağa, sıralanmağa baş • 
lanmıştı. Ulu Gaziye ve kahraman 
orduya candan gelen sarsılmaz şük
ran hisleriyle merbut olan lzmir hal
kının bu tehacümü, Büyük Gazinin 
yaratıp türk dünyası için armağan 
ettiği tarihin malı olan bu büyük 
ve canlı eseri görmek ve onu kutlu
lamak için vilayetlerden gelen on 
binlerce yurltaşlann dalgalanan ha

reketi öğleye doğı'u Basmahaneden 

Başdurak, Kemeraltı, HükUmet, Bi

tincikordonu takiben ve Cümhuriyet 
meydanına kadar olan 8-9 kilometre 
uzunluğundaki yolu kalabalıktan 
geçilmez bir hale koymuştu. Bu ka
labalığa zafer alayının inzimam e
'den akını adeta biribirine yapıfık 
insanlardan mürekkep saatlerce a • 
kan bir sel vücuda getirmişti. 

İkinci kısım merasime saat 14.30 
da C.H. Fırkasında yapılan tebri -
katla başlanmıştır. Bu tebrikat Halk 
Fırkasından sonra belediye, hüku -
met ve kumandanlıkta yapılmıştır. 
Bundan sonra Karşıyaka'da Gazi 
Hazretlerinin muhterem valideleri -
nin kabri ziyaret edilmiş ve müte • 
addit çelenkler konulmuştur. Bu çe
lenklerden esnaf ve işçi teşekkülle -
rinin koyduğu çelenklerde §U satır
lar yazılı idi: 

"Ey türk geçme saygınım bu 
yatana! 

Bu ana doğurdu Gazi'yi, 
vatanına!'' 

Saat 16 da lzmiri'n ordumuz tarafın-
aan tamamen işgal cdildiğin,i müjdelemek 
üzere Karşıyaka sahillerinden atılmış 

olan top ateşi"tekrar ihya edilmiştir. Saat 
16.30 da Kadifekalesinden atılan üçiincU 
topla Basmahane karşısındaki meydanda 
hazırlanan zafer alayr yUrüyüşüne başlı -
yarak, Basmahane, Tilkilik, Hatuniye, 
Başdurak, Kemeraltı, hükOmet ve birinci 
kordonu takiben cümhuriyct meydanına 

gelmiştir. Öndeihtifal bayrağı ve heyeti, 
CUmhuriyet Halk Fırkası vilayet idare 
heyeti ve reisi olmak üzere lzmrideki bil 
tlin Halk Fırkası nahiye ve ocak mensup 
hırı, Cümhuriyet Halk Fırkası esnaf ve 
işçi teşekkülleri, izciler ve idman cemiyet 
lerinin teşkil etti"i bu alay her geçtiği 
yerde sürekli alkışlarla karşılanmıf ve 
~apurlar düdüklerini çalmak auretiyle ae
lamlamışlardır. 

Alayın Basmahane'den hareketi eınaım 
'da cümhuriyet meydanında Gazi heykeli 
önünde on binlerce yurtdaş kar~sında 

HAKiMiYETi MiLLiYE 10 EYLÜL PAZARTESi 

1 DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR! G.üntlelila:. 

CÜYÜK SANAYiDEN BiRI: 
lSTANBUL 

SOVYET RUSYA'DA. 

Sümer bank heyeti 
Moskova'da 

Moskova, 9 (A.A) - Sümerbank İda
re Meclisi Reisi Safa ve me.ıkCır 'oankanın 
Umumi Müdürü Nurullah Esat Beyler 
Türkostroi Şirketiyle müzakerelerde bu
lunmak üzere buraya gelmişlerdir. Yan
larında mütehassıslar da vardır. Bu zevat 
Lenin'in kabrini ziyaret ederek bir çelenk 
koymuşlardır. 

Yeni lUoskova sefirimiz Vasıf Bey 
Odesa'ya vardı. 

Odesa, 9 (A.A.) - Türkiye'nin yeni 
Moskova Sefiri Vasıf Bey buraya ge:mis 
ve rıhtımda hariciye komiserliğinin mü
messili ile Türkiye konsolosluğunun me
murları tarafından karşılanmıştır. 

So,;•eılerin talışidatı. 

HitJer'in 
gençliğe hitabı 

Nuremberg, 9 (A.A.) - Alman istih 
barat bürosu bildiriyor: 

Milli sosyalist gençlik teşkilatının 60 
bin azası önünde söylediği nutukta M. 
Hitler demiştir ki: 

"- Biz artık sınıflara ayrılmak iste -
miyoruz. Binaenaleyh sınıf gururuna ka -
pılmamanız lazımdır. Biz sulhçu ve mert 
bir millet istiyoruz. Sizler sulhçu ve ccs-
sur olacaksınız.,, 

M. Hitle.r kadın teşkilatları azasına 

söylediği bir nutukta da kadının milli 
sosyalist hareketinde oynadığı büyük ro· 
lü hatırlatmış ve "kadının kurtuluşu,, 

zihniyetinin ne kadar yanlış olduğunu 

göstererek demiştir ki: 
"- Kadın ve erkek el birliğiyle ço

cuk için yani istikbal için çalışacak, mü-
• cadele edecektir.,, 

D -
t 'GILTERE'OE. 

Silahsızlanm-ı 
konferansı 

(Başı l. inci sayı/ada) 

inebilir. Bu kasaba planın iptidai 
saf haları tahakkuk ettikten sonra, 
birdenbire, Karadeniz'deki, hatta 
Akdeniz'deki rakipleri geçecek • 

1 b•ı• •? tir. Yanında bir çok eğlenceler ya• top ana l lr MI. pılabilecek olan gölü var. Geni§ 
Promenat'la birleştiği Ye~ilköy, za• 

Londra, 9 (A.A.) - Cenevre'ye hare- ten en mamur sayfiyelerimizdendir. 
ket eden M. Henderson beyanatta bulu· K b t w d b" 

k d 
. . ki asa anın yarım saa uzagın a u• 

nara ctnl§lır : ·· 'h... t b." h l · ·ı 1 ., 5.1~h z1 k f b.. tun tarı ı ve a ıı azne erı ı e s. 
- ı a sı anma on eransı urosu · b l d B k b d • 

• • w•. tan u unıyor. u asa anın eni• 
nu yakında toplamak fıkrınde degılım. Böy • alt "d'I b"l" E w "st . zıne ı ay gı ı e ı ır. ~ger ı erse• 
le bır toplantının faydalı olarak yapılabil- · b k b h" bel d" · • 

· · · 'k' ··h· 1 . h 1 1 nız, u asa ayı e ır e ıyesının 
mesı ıçın ı ı mu ım mese enın a yo una d d b k k h f'f ·ı l · · ı· d B . . • ışın a ıra ara , a ı vergı ere 
gırmcsı azım ır. u meselelerın hırı Sov- h t h 11 w •• .. b"l" , . . . . aya pa a ı ıgımn onune geçe ı ıı• 
yet Rusya nın Milletler Cemıyetıne kabulü · • Fi k b b d b 

d •w • d ki A .. kbe sınız. orya asa ası, un an aş• 
ve ıgen e §ar vrupa musta 1 mu· k ki l · · k 'fi• . .. . a, av mera ı arı ıçın en eyı ı 
avenet ve ademı tecavuz mısakıdır, 1 d b" · ld w "b" b l k 

Cenevre'ye gitmemin sebebi bugünkü yelr wer :
1
n ırıl o .• u~ dgı ıl, a. 1 l'da.v· 

· t h kk d ht l'f h t' hh cı ıgı ep, ence erı ıçın e e verış ı ır. 
vazıye a ın a mu e ı eye ı murn a B" "'k b" k l 

l kta. nlamaktır S''"'- uyu ır ısmı yapılmış o an as. sa arın no ı nazarını a • uan - • 
falt yol, kasabayı at yarışı yerını.~ 

sızlanma konferanıınm mesaisine te§rİni-
bağ amaktadır. Kasaba ile şehri bu saniden cvel ba§lıyabileceğini zannetmiyo-
yoldan T roylbüs (elektrik ile itli yen 
otobüs) şebekesi ile birleştireceği• 

rum.,, 

Tokyo, 9 (A.A.) - Yan resmi Rango 
ajansının haber aldığına göre Sovyetler, 
Vladivostok'ta dört denizaltı gemisi yap
maktadırlar. Bu limanda 26 Sovyet harp 
gemisi tahşit edilmiş bulunmaktadır. 

İz gi i, köprüden, Anadolu kıyıla• 
Hariçte bulunan milli so yali tle.r İngiliz bahriye nazırının beyanatı. rın an ve Boğaz'lardan doğrudan 

CENEVRE'DE. 

Anı ltu·yanın mali ·vaziyeti 
hakkındaki rapor, 

Cenevre, 9 (A.A.) - Milletler Cemi -
yeti Maliye Komitesi, Avusturya'nın mali 
vaziyeti hakkmda meclise verdiği raporda 
çok müsait mütaleada bulunmaktadır. 

Sar hakkındaki fransız raporu. 

Nuremberg, 9 (A.A.) - Hariçte bulu 
nan milli sosyalist alman teşkilatı reisi 
M. Bohle teı;ıkilatın maksadım anlatarak 
demiştir ki : 

"- Bizim istediğimiz hariçte oturan 
alman için bir tip yaratmaktır. Teşkilatı
mız o almanda milli birlik hi!sini yarat
mak istemekte, fakat münhasıran alman 
olan milli sosyalist zihniyetini diğer mil 
lc:tler arasına sokmağı katiyen aramamak 
tadır . ., 

ı\IUERfI(A 'DA. 

Cenevre, 9 (A.A.) - "Havas,, bildiri- Sahuri açıklarında yanan vapur(la 
yor: Milletler Cemiyeti meclisinin Sar ko iki yüzden fazla yolcu öldii. 
mitesine fransız muhtırasını tetkik salahi-
yetini verdiği celsede Fransa Hariciye Na 
zın M. Bartu şu beyanatta bulunmuştur: 

"-Fransız hükumeti reyifunın netice
sini her ne olursa olsun kabul edecektir. 
Her ne olursa olsun diyorum ve bunu tek 
rar ederim çünkü iıaret etmek istediğim 
bir nokta vardır. Fransız hükUıneti muhtı 
rasında V eraay muahedesinde münderiç 
bulunan her üç §ıklan ela tarzı hallini tet
kiyk etmiıtir. Btİ şıklardan herhangi biri
sinin üzerinde ısrar ctmiııe bunun diğer -
lerinden azçok daha kanfık olmasından
dır. Fakat Fransa bükUıneti şunu hatırlat
mak ister ki Sar halla mezkur üç şıktan bi 
ri hakkında rey verecektir. Fransız hüku
meti bu şıklardan her üçüne karşı da la -
kayıttır. Fakat hiç birisinden de vaz geçe
mez Fransa reyiamın serbestçe ve biyta -
raf olarak devamını istiyor. Bu hususta 
Fransa muılhedede münderiç ahkama gü
venmektedir. Sar halkının muahedelerin 
ve milletler cemiyeti kararlannrn teminatı 
altında hür olmalan ne bugün ve ne de is
tikbalde hiç bir tehlikeye maruz kalmalm
zın istediklerini söylemeleri muahedenin 
Milletler Cemiyeti medisinin ve fransız 

Nevyork, 9 (A.A.) - Asburi açıkların
da Amerikan Morrocastle vapurunun kü
tüphanesihde yangın çıkması ilzerine ci
vardaki vapurlar kazazedelerin imdadına 
koşmuşlardır. Vapurda 318 yolcu ve 240 

kişilik mürettebat vardı. Vapur, Havana
dan Nevyork'a geliyordu. Ateş süratle ge 
nişlcdiğinden kazazedelere müe~sir yar
dımda bulunulmamıştır. Bermuda vapu
ru buraya 65 kişi kurtarıp gelmiştir. Bun
ların birçoğu ölüm halindedir Bükenbah 
vapuru da 22 kişi kurtarmıştır. Sahil mu
hafaza teşkilatına mensup bir tayyare ka
za mahalli üzerinde uçarak sahile gitme· 
ğe çalıfan iki tahlisiye sandalı ve belle
rinde mantar kemer bulunan ve sahil isti
kametinde yüzen takriben yüz kişi gör
düğünü bildirmiştir. Diğer bir kısım ka
zazede suyun üzerinde hareketsiz durmak 
ta ve ölmüşe benzemektedir. Diğer taraf
tan sahil muhafaza gemisi "Tampa"dan 
bildirildiğine göre, vapurun ön güverte
sinde bulunan yolculardan bir kısmı kur-

tarılabilmiştir. Yanmakta olan vapur içer 
de mürettebattan birkaç kişi olduğu halde 

hükumetinin arzusudur. Ancak sarlılar ve bir romorkprün yardımiyle bir mil sür 
kendi mukadderatlarına sahip olabilirler.,, atle Ncvyorka doğru çekilmektedir. ÖJen 

fııgiliz hariciye nazın Ccnevre'dc. 

Cenevre, 9 (A.A.) - İngiltere harici
ye nazırı Sir Saymen Fransa maliye na
zın M. Marten buraya gelmişlerdir. 

~~~ 

gençlerimizden Orhan Rahmi Bey dokuz 
eyllll ismindeki manzumesini alkışlar ara -
sında okumuştur. 

Zafer alayı ile cümhuriyet meydanına 
gelen Fırka heyeti idare reisi Avni Doğan 
Bey de buglinU tcsiden bir nutuk söylemiş 
ve şiddetle alkışlanmıştır. 

Bu suretle ikinci kısım merasim de bit
miştir. Gece fener alayları tertip edildiği 

gibi muhtelif ıemtlerde halkın eğlenmesi 

için bir çok tertibat alınmıştır. Halk bu
günil teait ederken onu yaratan Ulu Gazi
ye sonsuz tazimlerini izhar etmekte her 
taraftan ya asın Gazi aealeri yükselmekte
dir. Her yer neşe ve sevinç içindedir. 

leriıı miktarı ikiyüzden fazla tahmin edi
liyor. Kurtarılanların - ki miktarı yüz 

kadardır ve ekserisi tayfadır - söyledi
ğine göre yolcuların büyük bir kısmı ka-

maralarından fırlryarak güverteye çıkmış 
fakat mürettebatın ısrarlarına rağmen a

lev ve duman perde'Sini geçip tahlisiye 

sandallarına gitmeğe cesaret edememiştir. 
Mürettebat ölüm tehlikesi karşısında yol
cuları bırakarak tahlisiye sandallarına koş 
muşlar ,fakat sandallardan ancak altısını 

denize indirebilmişlerdir Zabıta vapurun 
Havana'dan ne şartlar dahilinde yük al
dığınr tahkik etmektedir. Mamafih bir sui 
kaste ihtimal verilmiyor. 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevjersey ıahille 
rinde ıimdiye kadar Morocastle faciasında 
ölenlerin 171 kişinin cesedi bulunmuıtur. 
Vapurda bulunmakta olan yolcu ve tayfa 
558 kişiden 333 ü kurtarılnuıtrr. Binaen -
aleyh 57 kiıi daha kayıp vardır. Fırtına 

vo gecenin karanlığı ara~tırmalan yarıda 
bırakmııtll". 

İstanbul, 9 (A.A.) - Bütün gazeteler 
lzmir'in kurtuluşunun 12 inci yıldönü· 

mü büyük bir sevinçle kutlulamaktadır. 

Gazeteler birinci sayıfalarmı milli hayra 
mın yıldönümüne tahsis ederek renkli 
temsili resimler Defretmekte ve tzmir'in Ankara Gücü- Altay maçı 
kurtuıu,una mUntehi olan bilyük hareke- İzmir, 9 (A.A.) - Ankara Gii
tln hulasasını yaptıktan ıonra bu gUzel cü ilônci maçmı bugün İzmir tam -
febrl kurtaran orduların baıkumandanı- piyonu ·Altay ile yaptı. Müsabaka 
nı, kumandanlarını, zabit ve neferlerini bqtan nihayete kadar heyecanlı ol-
ve aziz 9ehitlerini tebcil etmektedirler. lu. Altay 3-2 galip geldi. 

Londra, 9 (A.A.) - Bahriye nazın 

Sir Monsel muhafazakarların bir toplan 
tısında demiştir kiı 

"- Dünyanın üçte biri üzerinde istik 
ra.rı ve emniyeti zaman altında bulundur
mağa muktedir bir ingiliz filosunun bu
lunması herhangi bir memleketi:ı sulh 
davasına yapabileceği en büyük hizmet
tir. Şayet günün birinde bahriyemizin 
kudreti azalacak olursa imparatorluk or· 
tadan kalkar ve bunun neticesinde dün-
yada bir düzine harp çıkar.,, 

doğruya kasaba iskelesine gelen va• 
p;ır)ar idiş gelişi kolaylaıtıracak • 
tır. Otel ve pin· ve iskele ile Flol'• 
ya • Y eşilköy park- yolu bittiği vakit 
orta ve ıark Avrupa halkı ile Akde· 
niz avrupalılarınr lstanbul'un yakı• 
nındaki modern Florya plaj kasaba· 
sının açılış merasimine davet ede • 
cek "niz. 

Bu davet, asıl §ehre karşı olan 
alakayı da artıracaktır. Halbuki Is• 
tanbul'da yatacak oda yoktur. Şeh• 
rin otelleri kı§lık, İptidai ve kötü 

Fransız - İtalyan anlaşma ı. yerlerdedir. Gene bir amatör olarall 
Londra, 9 (A.A.) _İtalya ile Fransa hatırıma geliyor: Mesela yanan ad• 

arasında muayyen bir anlaşma veya ittifak liye sarayının yerine kemerler üze ., 
yapıldığına dair bir şayia çıkmış ve bu Pa rine (meydandan bakıldığı vakif 
ris ile Roma tarafından tekzip edilmiştir. deniz manazrasını kapamamali 
Son gilnlerde İtalya ve Fransa hükumet- için) bir otel kunınuz. Bu oteli tara• 
terinin teşriki mesai edebilmek ihtimnlleri- salarla denize kadar indiriniz. Eğet 
ni gösteren bir çok alametler olmasına rağ şimdi arsadan a~ağı bakacak olur • 
men, İngiltere hükfuneti mehafili bu habe- sanız, unun zor olmadığını göre • 
ri hayretle karşılamıştır. ceksiniz. Bu otelin civarı dünyanın 

Görünüşe bakılırsa, İngiltere hükUmeti eşsiz bir mahallesidir. Eski saray 
yeni hiç bir anlaşma yapılmadığından ha· b '"tün bahçeleri ile bu mahallenin 
bcrdar edilmiştir. ~ezi yeridir. Sultanahmet meydani 

İngiltere diplomasi mehafili, İtalya ve bu mahallenin içindedir. Meydanın 
fransız hükumetlerinin askeri bir ittifak bir kolltndaki yapdann devlet malı 
yapmak niyetinde olmadıkları fil.-rindedir. olm 1, her türlü tesisat {tiyatro, ka• 

Aimanya~mn İngiliz 

tiiccarlarınn horcu. 
Lonrlra, 8 (A.A.) - İplik tiiccarları, 

ticaret odası azası, iplikçiler federasyonu 
ve. iptidai maddeler ihracatçr121ı r.emiyeti 
ır.ümessilleri ticaret nezaretinde toplana 
rak Almanya'nın ingiliz tücrarlanna olan 
borç bekayasmın tediyesi meselesini tet
kik etmişler ve müttefikan aşağıdıtki ka
rarı vermişlerdir: "Bu tarihten itibaren 
ve borç bakayasmın tasfiyesi meııelesi 

halledilinciye kadar Almanya'ya ne doğ
rudan doğruya ne de bilvasıta katiycn hiç 
bir satışta bulunulmıyacaktır. 

Anıcrikada pamuk rekoltesi. 

Vaşington, 9 (A.A) - Ziraat Nezare 

tinden bildirildiğine göre 1 EyJCtlde pa

muk m-.ıhsulü 9,252,000 balya olmuştur. Bu 
miktar geçen sene 13,047,000 balya idi. 

1\tilli kalkınma idaresi 
tensik ediliyor. 

Vaşington, 9 (A.A.) - HükOmet mil
li kalkınma idaresinin tensikine başlamak 

üzeredir. T.röstlere karşı mevcut olan ka 
nunların ve aı:gari fiat tesbit eden ve 

meşru rekabeti tanzim eyliyen hükümler 
kaldırılması muhtemeldir. Buna mukabil 

zino, sinema ve çarşı) yapılması • 
nı ·olaylaştırmaktadır. 

Teraslardan indiğiniz sahildeki 
i keleye uğrayan vapurlar, tıpkı 

köprü gibi, sizi her tarafa götüre ~ 
cektir: Adalar'a, Boğazlar'a, Ana• 
dolu lnyılanna ve Florya'ya ! 

Belki ileride Taksim bahçesinin 
sonunda yapılacak ve teras • 
larla denize inecek olan otel şehrin 
konforunu daha fazla tamamlıya • 

caktır. Aynı zamanda şehre iyi bi~ 
methal kazandıracak olan büyük 
bir otel, ve tamamen garplı tam bit 
avrupa plaj-kasabayı İstanbul de• 
nen büyük sanayii derhal verimle!". 
tirecek ve ondan sonra şehre rahat 
ve umran getiren bütün teşebbüs • 
ler bu verimi mütemadiyen artıra • 
caktır. 

Ben Fi orya ile Ayasof ya oteli di; 
ye iki esas aldım. Siz başka ikisiın 
bulunuz. Fakat lstanbul'u işletmeye 
açmak için evelemirde bütün maı • 
raf ve sayi bu iki nokta üzerine tek'" 
sif edip, bu iki noktada bütün garp 
rahat ve nmranını vücuda getirmekt 
ondan sonra bu kaynakların artıra'" 
cağı varidat ile maatteessüf henii:ı 
yapılmamış olan planı tatbik etıne
ğe çalışmak en ameli yol olsa gerek• 

mczkQr idarenin işe ve asgari yevmiyeye tir. 
ait hükümler ise kuvvetlendirilecektir. insanlar sıkıldıkça daha çok g~ 

ziyorlar ve iki şey arıyorlar: Tabıf 
güzellik, sıhhat ve güneş, rahat ~e 
ucuzluk! lstanbul bunların hepsini 
bütün rakiplerinden daha kolay, dd• 
ha iyi ve hatta daha çabuk vücu ..,.j 

Matbuatın bir kısmı bu yeni temayülü 
Jonson devrinin nihayeti suretinde kar· 
şılamaktadırlar. 

Bir ,·apura yıldırım isabet etti. 
Nevyork, 8 (A.A.) - 318 yolcu ve 240 

kişilik mürettebatiyle La Havana'dan 
gelmekte olan Amerika bandıralı Morro
ca Stle ve Porunda Nevjeney'deki As
bury park açıklarında yangın çıkmıttır. 

Vapurlar muavenete koşmuşlardır. Yan· 
gmın yıldırımdan çıktığı bildirilmekte
dir. Koridorlara girmek imkanı olmadı

ğından yolcularla mürettebatın ekaeriai· 
nin yandığı .aannedil~ktedir. 

getirebilir. FALiH Rlf ~ -1U GECE AÇIK ECZA.NELE~ 
Koyun pazarında 

EGE 

Eczaneleridir. 
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Onuncu ·yıl sergisi 
~Bası 1 mcı savlada) 

Sergide rakam hissedilmeden okunur, 

mukayese düşünmeden yapılır, inkişaf; 

taşırmadan, tcsebül seyri kaybedilmeden 

takip edilir. 

Memleket İpekçiliğinin ve dokumacılı

gının (kalite dahil) istihsal seviyesini 

nıuvaffakiyetle gösteren küçük sergi pav

yonlarında otuzar metreden fazla kumaş 

yoktu. 198 bin tonluk kömür istihsali 

ıüslü bir d<.kor içine yerleştirilen bir avuç 

kömürle teşhir edilmişti. Kereste sanayii 

tynı zamanda dekor olarak kullanılan 

ağaç bir sütun üzerine istif edilmişti. 

Sergide modern reklamcılığın bütün 

incelikleri büyük bir muvaffakiyetle kul -

lnnılmıştır. Eğlenceli resim, oyuncr.k ha -

line getirilmiş fabrika ve cihazlar, sonra 

rakam.. yaldız, yaldız.. ı·akam.. . Seı·gide 

hiç bir şey; ne rakam, ne fikir ne de gös

teriş israf edilmemiştir. Ve sergi baştan 

aşağı aynı elden çıktığı, aynı ihtısasın ese

ri olduğu halde yeknasak dc:·1Air 

Kumaş, bilhassa ipekli (umat pavyon

larında ipeğin hafifliği, inceliği ve "'t
1
t 0 k 

olmıyan güzelliği hissedilir. Buna muka -

bil, kömür pavyonunda kuyunun derinli

ği, madenin ağırlığı ve iradenin erkekliği 

vardır. 

Gazi Hazretlerinin bankanın tesis ha

:z~rlıklarını anlatan iki çuval para hikayesi 

sergide, bir ağaç timsalinde mukaddesles

tirilmittir. 

Sergiden tunları öğrendik: 
1 - Memlekette ideal bir sergi tanzim 

edecek eleman vardır. 
2 - Memlekette ideal bir sergiye ra

kam ve it verecek eleman vardır. 
Her zaman, her işte en büyük karları

mızı, davayı kavramış kendini davaya ver
nıit elemanlardan alıyoruz. 

r, bankası hem sergisini tanzim eden 
elemaniyle, hem de bu sergiye rakam ve 
iı veren elemanlariyle haklı olarak övüne
bilir. 

NEŞET HALlL. 

----....·----
Sıvas kongresinin 
yıl dönümü 
nasıl kutlulandı 

Sivas için özke bir bayram olan (Kon
gre günü) 4 Eylillde parlak bir merasim
le kutlulandı. Bütün halk merasime içle
rinden gelen bir coşkunlukla ortak oldu. 
Zaten halkın birçoğu o günün heyecanı 
içinde yaşamış ve en kara ve sıkıntılı gün 
lerde Türk milletinin yüreği ıztıraplar 
içinde ezilirken Ulu Kurtarıcının bu yük
sek teşebbüse geçerek kongreyi açması 
}'urdun alm yazısını nasıl değiştirdiğini 
filen görmüş oldukları için günün değe
rini çok iyi bilerek Kongre Bayramını 
ruhlarının derinliklerine kadar sindir
miş ve benimsemi§lerdir. Belediye Reisi, 
Türk tarihinin bu saygılı gününün hatıra 
sını canlandıran bir hitabe söyledikten 
sonra kongrenin kurulduğu lise yapısı Ö· 

nünde piyade ve topçu alayları resmi ge
çit yapmış ve geçitten sonra kongre salo -
nu ve Kurtarıcının çalışma ve yatak oda
ları mülki ve askeri erkandan başlıyarak 
biitün halk tarafından ziyaret edilmiştir. 
Akşam üzeri günün şerefine Cümhuriyet 
lialk Fırkası bahçesinde büyük bir çay 
~iyafeti verilmiş, gece fener alayları ya
Pıldığı gibi gündüzün t.ayısız bayraklar
la donatılmış olan şehrin her yönü bol ı
şıklarla ışıtılmış ve yer yer eğlenceler ter 
tip edilerek sabaha kadar eğlenilmiştir. 

Sıvas kongresini yaratan Gazi Hazret
lerine halk telgrafla tazimatını arzctmiş • 
tir. 
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Almanya'ya 
satılan buğdaylar 

İstanbul, 9 (Telefon) - Almanya'nın 

bizden aldığı 15.000 ton sert buğdayın yüz 

kilosu ı.if Hamburg 6, 70 filorinden mua -

mele görmüştür. Yeni mübayaalar için iki 

alman firmasiyle muhabere edilmektedir. 

Üniv .. r ... it<· imtihanları 

İstanbul, 9 (Telefon) - Üniversite ey

lul devresi imtihanlarına ait cetveller ya -

rın asılacaktır. İmtihanlara talebe sıra nu

maraııiyle girecek ve sırasını kaybeden ta

lebe imtihan hakkını da kaybedecektir. Oni 

veraite fakültelerine yeni talebe kaydına 

15 eylulda başlanacak 15 teşrinievelde nİ· 

hayet verilecektir. Tedrisata 20 teşrinievel 
de başlanacaktır. 

Yiiksek iktı~at ve ticaret nwktt!hi

nin tcşkiliitr de~i~tiriliyor 

İstanbul,, 9 (Telefon) - İkhsat Veka

leti yüksek iktısat ve ticaret mektebinin 

teşkilat ve tedrisatını daha faideli bir şek

le sokmak için değİftİreccktir. 

Parlamentolar konf eran!'inıa 

~··l('(•4•k mnrahhal"lar. 

İstanbul, 9 (Telefon) - Parlamentolar 

konferansına gelecek murahhaslar lstan 

buldaki İmtiyazlı nakliye vasıtalarından 

parasız İstifade edebileceklerdir. 

Nafıa Vekili ~«·liyor, 

İstanbul, 9 (Telefon) - Nafıa 
Vekili Ali Bey birkaç güne kadar 
mühim işler için Ankara 'ya gele -
cek ve tekrar lstanbuPa dönecektir. 

İktı .. aı V t-kili Celal Bf'y ~diyor. 

İstanbul, 9 (Telefon) - İktısat 
Vekili Celal Bey bu akşam Ankara -
ya hareket etti. Celal Bey Ankarada 
beş gün kadar kalacak oradan 9 ey
lul panayırını gezmek üzere İzmir' e 
İ7mir' den Antalya - Mersin yoluyla 
Ergani'ye gidecektir. 

Ilaydarpa"a ilt• Pendik arasında 

İstanbul, 9 (Telefon) - Devlet 
demiryollan Haydarpaşa - Pen -
dik arasında otokar çalıştıracaktır. 
Otokarların bir aya kadar sefere 
konması muhtemeldir. 

fstanlmMa <;alı~an otohfü,lt•r. 

İstanbul, 9 (Telefon) - lstan . 
burun muhtelif semtlerinde 120 oto
büs çalışmaktadır ve bütün servis 
lerde çalışan otobüslerin kazanç va
ziyetleri iyi değildir. 

Hir ihtiyatsızlık. 

İstanbul, 9 (Telefon) - Bakır· 
köyünda emniyet tedbirleri alma -
dan kazılan bir teheıir madeninde 
9 yaşında Hacer ve Fahriye isminde 
iki kız toprağın altında kalmışlar ve 
ölmüşlerdir. Kazaya sebebiyet veren 
Hüıeyİn tevkif edilmittir. 

. a c 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara-lzmir, Mancester koopera 
Ankara-Zonguldak tifinin mübayaatı 
telefon hatları 

Ankara - İzmir, Ankara - Zon -
guldak telefon hatlarının çekilmesi
ne devam edilmektedir. T eşrinisa -
ninin ortalarına doğru her iki hattın 
biteceği tahmin edilmektedir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
telgraf hatlarının tamir ve takviyesi 
bitmek üzeredir. 

Kayseri mensucat 
fabrikası malzemesi 
Mersine geldi. 

Kayseri mensucat fabrikasına ait 
malzemenin ilk partisi Mersine gel
miştir. 

lwzu rum mehuslarmm <lairei inti
hahiyderiodeki tetkikleri. 
Erzurum, 9 - Erzurum mebusu 

Aziz Bey bugün vali Necati Beyler 
Hunis kazasına gitmişlerdir. Dün 
mebuslarımız Aziz, Nafi Atuf, Emin 
ve Nafiz Beyler halkevine gitmişler 
idare heyeti azalarından ivzahat al
mışlardır. Bilhassa Aziz Bey spor 
şubesiyle çok yakından alakadar ol-
muşlardır. (A.A.) -...-·-
Kastamonu 
de Gazi 
stadı açıldı 

Kastamonu - Vali Fuat Bey 
şehrimize geldiği gündenberi şeh -
rin mühim ihtiyaçlarım, gençliğin 

fikri ve bedeni seviyesinin yüksel -

mesini ve halkın nezih toplantılara 

ve eğlencelere fırsat bulmasını te -

min için her fırsattan istifade et -

mektedir. Vali Fuat Bey umumi 

meclisin karariyle vilayet fidanlığı 
yanındaki sahada her türlü ihtiyacı 

karşıhyacak bir stat vücuda getir -

meği tensip etmiş hatta bu stattan 

daha küçük çocukların istifade et -

meleri için de stat içine bir de çocuk 

bahçesi yapılmasını muvafık bul -

muştur. Memleketimizin birçok şe -
birlerinde henüz eşine rastlanamı -
van bir mükemmeliyet ve güzellik
te olan stat bitmiş ve stada Gazi sta
dr ismi verilmiştir. 

İstanbul, 9 (Telefon) - Mançester ko 
operatifi lzmir'den son günlerde 70.000 
sandık çekirdeksiz üzüm 15.000 çuval in-
cir almıştır. 

Fc·l.akt·lz~tlclnc Hili'tliah -
mt·rin ''ardımı. 

Zile, 9 - 17 ağustos büyük sel 
felaketzedelerine verilmek üzere Hi 
li\liahmer merkezi umumisi tarafın -
dan ~ehrimiz hilaliahmeri şubesine 
üç bin lira gönderilmiştir. (A.A.) 

Ziraat Vt•kili Gircsnn'tla. 

Giresun, 8 - Ziraat Vekili Muh 
lis Bey dün Gülcemal vapuriyle şeh 
rimize gelmişler vilayet erkaniyle 
şehrimizde bulunan Kolordu kuman 
danı Hüseyin Abdullah Paşa ve me
busumuz Mupsa Kazım Beyle hele -
diye, ticaret odası, C. H. F., halkevi 
reisleriyle kalabalık bir halk tarafın 
dan çok sa111imi bir surette karşılan
mışlardır. Vekil Bey iskele meyda -
nmdaki ihtiram kıtasını tefti~ ettik -
ten sonra belediyeye gelmişler ve 
bir müddet istirahattan sonra Halk 
F ırkas ıve Halkevini ziyaret etmişler 
dir. Vekil Bey pazara kadar ~ehri
mizde kalacaklar ve tetkiykatta bu-
lunacaklardır. (A.A.) 

Ziraat Vekili Muhlis Ucyiu 
Gire~nm 'daki tetkikleri. 

Giresun, 9 - Ziraat Vekili Muh
lis Bey dün saat on dörtte refakatle
rinde mebusumuz Musa Kazım Bey
le ziraat mücadele müfettişi ve tica
ret odası erkanı olduğu halde fındık 
f ahrikalarımızı gezmişler ve kabuk
lu f ınJıklarm nasıl iç haline geldiği
ni elek, vantilatör tertibatını tetkik 
etmit ve alakadarlardan bu hususta 
malumat almışlardır. Vekil Bey bun 
dan sonra Trabzon idman gücü ve 
Giresun Y eşiltepe takımları arasın
da yapılan ve bire ijç sayı ile T rab 
zon takımının galibiyetiyle neticele 
nen maçı takip etmiştir. 

Muhlis Beyin şerefine belediye 
taraf mdan Küçükyalı parkında bir 
akşam ziyafeti ve onu takiben de 
spor kulübü tarafından bir garden 
parti verilmiştir. (A.A.) 

Giizel hir harckeı· 

Elaziz, 9 - Merhum Abdullah 
Cevdet Beyin refikası Fatma Abdul 
lah Cevdet Hanım zevcine ait kütüp 
haneyi Elaziz şehrine teberru etmit· 
tir. Kütüphane gönderilecek bir me
mur vasıtasile buraya getirilecektir. 

(A.A.) 

Ga~i stadının a~ılması nıe - Ergani İ!-itikrazma rağbet çoğaldı. 
rasiınle yapılmıştır. Merasim gü -
niı yağmurlu olmasına rağmen 
kesif bir kalabalık bulunmus ve sta
dm a~ılma gününe Gazi günü adı ve
ri] erek muhtelif eğlenceler yapıl -
nııstır. Statta sporun her şubesine 
mahsus yerler vardır. Geniş bir fut
bol sahası, iyi bir tenis meydanı, 
\

1oleybol yerleri ile bir yüzme havu

Ceyhan, 9 - Ergani bakır made 
ni yolu "C" tertibi istikraz tahville • 
ri halkın gösterdiği alaka üzerine 
tamamen satılmış ve bir mikdar da . 
ha gönderilmesi istenilmiştir. 

(A.A.) 

.Kay!'it•ri'dc Gazi bulvarı 
zu stadı süslemektedir. Havuzda beş Kayseri, 9 (A.A.) - lstasiyondan şeh
altı kişilik bir sandal da vardır. Ay- re kadar 22 metre genişliğinde bir bulva -
rıca çocuklara mahsus ve birçok o · rın yapılmasına baılanmıştır. Bu bulvar 
yuncaklarla güzel bir çocuk bahçesi Büyük Gazi'run ismiyle ,ereflenecektir. 
de bulunmaktadır. Büyük kurtancınm cümhuriyet bayra -

Resimlerimiz Gazi gününde ya - mında cümhuriyet meydanına dikilecek 
pilan eğlencelerden bir kısmı ile sta olan heykelinin kaidesinin yapılmasına bat 
dm muhtelif yerlerini göstermek - lanmııtır. 
tedir • 

SAYIFA 3 

I stanbul mektubu. 

Yeni tarz eğlenceler 
Bu yaz İstanbullular hem daha ç.abuk 

ve daha eğlenceli, hem daha ucuz gezmek 

yolunu keşfettiler. Bu keşif, gerek Bo • 

ğaziçi .gerek Ada vapurlarının zararına 

oluyorsa da halkın bundan çok istifade et 

tiği muhakkaktır. Bu suretle herhangi bir 

tatil gününü yalnız Ada'da ,yahut yalnız 

Suadiye de geçireceği yerde hem her iki

sine birden yetişiyor, hem de ne banyo. 

ne de gazino masrafc vermiyor. 

Yeni icadı merak ettiniz, değil mi?. 

Gayet kolay: İki üç aile birleşiyor, onbeı 

yirmi kişi oluyorlar. Aralarında ellişer, 

altmışar kuruş topluyorlar. On, onbeş li· 

ra oldu mu, hemen bir motör tutuyorlar. 

Ondan sonrasc mal\ım ... Cuma sabahı hep· 

si mayoları, yiyecekleri, giyecekleri iJo 

motöre yerleşiyorlar, gece yarısına kadar 

deniz safası yapıyorlar. Kahvealtıyı Çam 

limanında, öğle yemeğini Yörükali'det 

ikindiyi caddebostanı'nda, akşamı Büyilk• 

ada'da yapmak herhalde hoş bir şeyi Bun 

lan vapur ve trenle yaparsak, yalnı.: yol 

parası adam başına bir lirayı geçer. Öte 

ki lüks veya zaruri sarfiyat da ayrı.. • 
Halbuki yeni usul, halkı bu gibi külfet14'l

den kurtarıyor. Şimdi İstaınbul'da hemen 

her aile, bu usulü, en az bir kere tatbik 

etmiştir. 

Geçen Cuma biz de böyle gezdik, hem 

de ziyadesiyle eğlendik. Gramofon, dans. 

briç ... keyifler yolunda idi. Denizin biras 

başarı olmasına rağmen geniş çat3.namıa 

biç sallanmıyordu. Hatta içimizden heve. 

li olanlar kaptan kamarasına giriyor, dü .. 

meni idare ediyordu. Sefinemiz beş mil• 

lik süratine bakmadan kuş gibi uçuyor 

sanıyorduk. Bir saatlik yola Uç saatte 
vardığımız halde bize tabii müddetindCı\ 

daha kısa göründü. Çünkü herkes bareo 

kette idi, hepimiz kendimizi evimizde bi .. 

liyorduk. Dışardan bize gıpta ile balw:ı .. 

lar çoktu. 

Yörükali de çatananın otuz yolcusu blr 

den denize atladı. Yemek çok iştahlı geç .. 

ti. Akşam banyosunu Suadiye'de yaptıli. 

Deniz yarışları vardı, yelkenliler etrafı .. 

mızda dolaşıyordu... Oradan Altınkum'a 

doğru yollandık. Mehtapta, şarkılı bir de>. 

nüş ... Bunların hepsi birce lira iç.indeydi! 

Ertesi gün yolculardan tekır.il haberi 

aldık: Onda sekizi nezleden, boğaz ağrı· 

sından ve soğuk algınlığından yatağa se .. 

rilmiştil.M Ucuz eğlencenin bu türlü tc• 

sirine pek de şaşmadık. Denizi bedava bu 

lunca boyuna suya atılmanın böyle bir ne. 

tice doğuracağı şüphesizdi. 

Şimdi biz yeni bir ke'Şfin peşindeyiz: 

Bu ~ekilde deniz sefası çok güzel .. Acaba 

aynı iktisadi şartlar dahilinde karada gez 

mek, Çamlıca'ya, Yakacığa, Bentlere, Su

lara gitmek ne zaman kabil olacak?. 

F. N. 

l\fcl'Out hir evfonme. 

Kimyager Müderris ve Niğde Mebusu 

Ahmet Vefik Bey'in kerimeleri İl . 

han Vefik Hanımla mütekait Er. 

kanı harp Kaymakamı Kurt oğullarından 

Mustafa Saffet Bey'in oğlu Matbuat 

Umum Müdürlüğü birinci sınıf Müşa

virlerinden Ahmet Feridun Beyin akitle

ri Cuma günü Çengelköyündeki köşkle

rinde aile dostlarının huzuriyle yapılmı~ 
tır. 



SAYIFA 4 

Garpta fikir hareketleri 
Büyük irfan.memleketlerinde tercüme 

hareketleri hakkında bazı malumat 
Paris'te çıkan Mercure de France mec

muası büyük irfan memleketlerinde ter
cüme hareketlerine dair aşajldaki yazıyı 

ne§Tediyor: 

Her edebiyatta tercüme işi o edebiya 
tm dhanşümullüğe temayülünü ifade 
eder. Bu da birbirinden farklı iki türlü 
faaliyet tazammun eyler ki biri merkez -
·den dışarı, diğeri merkeze doğru iki zıt 

harelcettir. 
Her iki bakımdan mütalea edilen tercü 

nıe keyfiyeti zahiren mütenazır iki cep • 
be arzeder. Biri, bir budunun ecnebi 
memleketlerdeki fikri kıymetlere karşı 

duyduğu alakayı ölçmek imkanını verir. 
Diğeri ise bazı edebiyatların aralarında
ki cazibe kudretini tayine medaT olur. 

drğına göre tetkikatın noksan olmasına 
rağmen elde edilen neticeler, taammüm 
bakımından en başta gelen edebiyatların 
ingiliz - amerikan, alman ve fransız ede
biyatları olduğunu gösteriyor. Mesela ay 
nı sene içinde amerikan • ingiliz edebiya
tından 1,528, almancadan 949, fransızca
can 875 eser tercüme edilmiştir. İtalyan 
edebi ve ilmi eserlerine gelince bunlar
dan mevzuubahs yedi memlekette tercü • 
me edilenlerin yekunu ancak 190 dır. Bu 
na mukabil 1932 senesiyle 1933 senesinin 
ilk üç aylık devresinde yani 15 aylı.k bir 
müddet zarfında İtalya'da 299 fransızca 

eser tercüme edilmiştir. Fransa'da da 
yalnız 63 italyanca eser fransızcaya çev
rilmiştir. Macaristan, 1933 senesinin ilk 
dokuz ayı içinde 89 almanca, 11 italyan
ca eser tercüme etmiş, Sovyetler Birliği 
de 1933 senesinin ilk altı ayında 179 al -
m:ınca eser, yalnız 5 italyanca eser tere
me etmiştir. 

Dikkati celbeden diğer bir nokta dı 

ingilizce eserler tercmelerinin bütün dün 

yada hemen aynı nisbette tevzi edilmiş 

HAK1M1YETI M~t.lYE 

Balkan poıtası. 

Gagau z a r 
Romanya ve Bulgaristan'ın biribirine 

komşu vilayetlerinde hıristiyan dinine 
mensup ve umumiyetle Gagauzlar na
miyle anı1an türkler vardır. Bu vilayetle 
tin elimizden 'ılctığı zamandanberi, muh 
telif hskumetlerin onları temsil için yap 
tık/arı bütün gayretlere rağmen öz dil ve 
adetlerini taassupla muhafaza etmiş olan 
bu ırktaşlarımıza dair La Bulgarie gaze
tesinde ~ıkmış bir etüdü aynen tercüme 
ediyoruz: 

"Gagauzlar,. adı Balkan•wrdan Tuna 
sahillerine kadar olan havalide (ve has
S."!tan Varna. Bal~ik, Kavarno, Besarab
ya, Şumnu, Razgrad, Silistire, Dobrice 
mıntakalarında) tesadüf edilen ki.içük 
hı;.lk kütlelerine verilir. 

Bu kütleler, eskiden bu havaliye yer
lrş.ip kesif bir nüfus tabakası teşkil etmiş 
olan ve ana dili olarak türk dilini kulla
nan fakat Şarki Ortodoks kilisesine bağ
lı bulunan eski bir milletin bakiyelerini 
teşkil ederler. Birçok defalar, ruslar, bul
garlar ve yunanlılar tarafından onları 

t emsil etmek için yapılmış gayretlere raf 
men Gagauzlar daima ecdatlarının adct 
ve ananelerini muhafaza etmiş1er ve türk
çe konuşmakta devam etmişlerdir. 

si kalmıştır. Bugünkü gacallar 'ft gaga -
uzlar, aynı müellife göre, Asparuh para
bulgarlarının ahfadıııdu.ıdır. §ıs farkta ki 
birinciler islam dinini, diğerleri lııristi · 
yan dinini mubafau etmişlerdir. M. Ma
nav aynı fkirde değildir ve bu görüşün 

:., ira zcüretkarane olduğu ve nu:scİen!n 
daha derin bir tetebbu isteiliğini söylü-
yor. , 

Demek oluyor ki, bir taraftan Tuna 
ile 1>Ulamını diğer taraftan ark Balkanla
Tı ve Karadenizle smırlan.a:ı yeırlcrde, her 
bıri kendi kabilesinin adın ımuhafaza et
miş türk kütleleri yayılmıştır. Fakat son 
raları, bu türk kütlelerini din farkı 

iki ayn kıs.ma ayrrmca, islimlaşmış olan
lar türk adını taşımışlar, fakat hıristifa!l 
d!nini kabul edenler de gagauzlar y.ani hı
ristiyan oğuzlar adını almı~lardır. 

Türklerle harp vukuunda, oğuzlardan 
rr.ürekkep taburlar kı-ndi ırklarından ol -
dukları için onlara teslim o1duğundan 

Bizans İmparatoru 8 inci Mişel Paleoloğ 
bu hale bir nihayet vermek istiyeııek 
İkonyom'un tahtını k.aybetmiıı sultanı 

ohm ve onun arazisine hicret eden İz :r.et

tin Keykavuz'u bu kabileled teşkilatl3-
mıya memur etmişti. 

lk~rabya'.da oturmaya gittiler (ı18:Jl -
1812). Moskol'a göre oraaa 70.000 den faz 
la gagaur vardır. İslam - alman IUgati· 
ne göre 1bütôn gagauz1arın miktarı yüz 
b1n ka dar:d rr. 

"İslim Dü.-ıyası Mecmuası,.nda Vi>r· 

;a Poperko gaaguz!:ıra d :ı ir :bir makale 
neşrediyor. Söylcdiğ.ine ı-;öre Dobr.uc:ı'd1 

adetleri, içinde yaasiiıkl:ırı halkın adet -
1ı-rine benziyen 3622 gaaguz vardır. 

Eleftronda'lcis. ansii\dopedilk 1Ugatinde 
gagauz12.r hahlantla şunları yazıyor: mm· 
l.ır islamlaşmq,;, fakat ıhıristiyan dinlerini 
muhafaza .eden hulgarlardır. Büyük harp· 
tan evet Varna havalisinden rus BesaTab· 
yasına kadar olan havalide otururlardı, 

bifhassa İsmail vilayetinde ka1ab:ıhirtrr· 
hir -ve umumiyetle kömürcülük ve baiık • 
çıhkla geçinirler. Türklerle beraber otur 
m.3larından, şimali Tcakya'mn diğer bir 
çok hıristiyan halkı gibi, .kurban kesmek 
adetini muhafaza etmişlerdir. 

Jirek, gagauzları bulgar kıraHığma 
h~cert etmiş Ye burası tilrk hükmü altma 
girmeden hıristiyanl•ğı kabul etmiş CEki 
hir türk kahilesin.in .ahfadı addediyor. 

Sofya üniversitesi pr.ofesörlcrirıd~n 
Budunlararası fikri teşriki mesai mü

essesesi tarafından iki senedenberi neş
redilen "tercümeler fihristi,, yukarda 
bahsettiğimiz imkanlara dair sarih biT fi 
kir edinmelc hususunda gayet kıymetli 
malfunatı ihtiva eden bir risaledir. Mem 
leket memleket tasnif edilmiş olan tercü
meler 'kitabiyatı her memleketin fikri ha 
yatına mal edilen yabancı eserlerin adet 
ve malüyeti hakkında sarih malumat ~din 
mek imkanını vermekte olan bu risaleden 
en ziyade dikkati calip malUınatı alalım. 
Evelemirde şunu kaydetmek lazımdır ki 

budunlararası te'1"iki m~i müesseGe i, 
1932 senesine ait olan fihristinde yalnız 
Ahnanya, İspanya, Birleşik Devletler, 
Fransa. İngiltere, İtalya ve Lehistan gi
bi yedi memleket hakkında maliimat top

lamıştır. 

Tarih, Gagauzlar namı altında Balkan
bulunmasma mukabil almanca ve rusça ın;a gelmiş ve yerleşmiş bir millet zikret 

Htristiyan dini memlekette Tesmen ta 
nrimış ve İstanbul patrikhanesinin bir 
mümessili bu yeni devletin mer'kezi olao 
Kuvama'ya gelmişti. Hrristiyan gaaguz
lar devletin en esaslı ınnsurları telakki 
ediliyorlar ve onların dinini kabul eden 
ı,utün türkler oraya hicret ediyorlardL 
İmparator 8 inci Mişel'in yardımiyle teş
kil edilen ve İzzettin'in beraberinde getir

M. Mladenovı gagauzlar hakkındaki etü· 
d iinde, netice itibariyle diyor ki! gagauz· 
lar dit ba'knnınd?.n :l\~tttih tul(Y:Olr1 .,rı 

kadar tru:ı:naııbrın ve oğuzların nes'',.'1.,-ı 
sayllabilidtr ve ~brm (~..ıl ~,..;:uz. 

lar), (bulgar gagauzl ;ırı) gibi isimler11' ay 
r.ı.lması belki de bunlı>rm ayrı menc; 0 1cr • 

den gelmesine istin:tt etme· e ir. y~,.i 

orlki bulgar gag<: uzlan es ki As'laru'h b-ı1-
gadaırmda..,_ gc•diklm iicin :ı1.,.ar tel"l:· 
ki ediliyodar. h3füu1ti zsıl ~~ı:b:r bol 
garlara yakın olan kum.anların ahfadı 

olabilirler. 

Bu yedi memlekette neşredilen 3.805 

tercümeden 722 si Fransaya ait, 646 sı 
1taıyaya, 588 i Lehistana, 566 st Alman
yaya aittir. Bunlan 517 tercüme ile İs -
panya 450 ile Birleşik Devletler, 316 ile 

.İngiltere takip ediyor. 

Yalnız edebi ve ilmi inkişafiyle değil. 
diğer memleketlerin fikir hareketlerini 
takip etmek ve mükemmel tcrcümcleTle 
mal edinmekle maruf olan Almanyanm 
bu tasnifte pek mlitevazi bir mevki işgal 
eylemesi dikkate şayan bir keyfiyettir. 
A caba bu, (kapalı iktısat) ıisulünü:ı fikir 
b.--.yatına teşmilinden mi ileri geliyor, 
y oksa geçici bir tedenni midir? Her ikisi 
olsa gerek. (Geçici) dediğimiz bu teden 
ni 1933 senesinin üçüncü üç aylık devre
aindc en aşağı &eViyeıini buluyor: Filha 
kiyka bu devrede Almanya'da neşredilen 
tercümelerin adedi 60 r geçmemektedir. 

1932 senesinde birinci safta bulunan 
P'ransa 1933 senesinin ilk dokuz aylık 
t!evre11inde mevki.ini ltalya'ya terkediyor. 
Pilhakiyka bu iki devre esnasında Fran

mda 1.130 tercüme neşredilmesine muka
bil Jtaıya'da 1328 tercüme çıkmıştır. Al
manya ise 954 adedile üçüncü geliyor.Bir
leşik DevletlCT'le lngiltere'de neşredilen 

tercümelere gelince bunların yekunu 
1211 i buluyor ki her iki memleketteki 
okuyucuların te~kil ettikleri yekUn.a nis 
petle pek mütevazi bir rakamdır. Aynı 
& vreler eııınasmda 879 tucüıne neşreden 
İspanya büyük bir gayret sarfetmiş olu
yor. 1933 senesinin ilk dokuz aylık dev
resinde Macaristan 245, Çekoslovakya 
321 tercüme, Danimarka 149, İsveç 129, 
Norveç 80 tercüme etmiş, aynı senenin 
ilk altı aylık devresinde de Sovyetler Bir 
liği 439 tercüme n~retmişlerdir. 

Bu rakamlar §Öyle bir müşahede imki 
nmı verirler: Fransız ve İtalyan edebiyat 
krr başta gelmek üzere bazı büyük ede
bfaytlarda müşterek fikri tecrübe hudut 
Jarıru genişletmek ve ba~ka camiaların 

fikri kıymetlerini mal edinmek ve onlar 
dnn istifadc ' etmek hususunda gayet kuv 
vctli bir temayül ve kudret mevcuttur ki 
bu, (beşere ait hiç bic ~ye bigane kala
mnm) diyen eski şairin asilane sözüne 
riayettir. Diğer müşahedeler şunlardır: 
1 - Kendi vasıtalariyle ve unsurlariyle 
iktifa eden bir anglo-ukson ilemi \'ardır; 
2 - Almanya'da milli ibda lehine olarak 
edt-bi ve ilmi (ithalat) hareketini dur
durmağa matuf bir temayül wcudu far
zolunabilir. 

Müesscı:;e tarafından neşredilen eser 
bc-r memlekete ithal edilen ecnebi eserler 
tercümeleri hakkıncu dahi dikkate değer 
ve pek sarih mal\imat veriyor. Maanıafih 

bir edebiyatın (ihracı) ve taammümü hu 
&m;unda kati maliimat edinmek daha güç 
tür. Fihristin yalnız yedi memleketteki 
ten ·:me hareketlerini nazarı iytibara al -

e!ıerler tercümelerinin bu tevezzüde ar~ 

zl'ttikleri tam muvazenesizliktir. Mese

la 1933 senesinin ilk altı aylık devr-sin

de Sovyetler Birliği'nde l 79 almanca, 100 

i;,giliz:ce, 29 fransızca 6 lehçe ve 5 ital -

yanca eser tercüme edilmiştir. Keza ay 

nl devre içinde Macari6tan'da tere.. .. o-

lunan eserler şunlardır: 89 almanca eser, 

53 ingiliu:c, 24 fransızca ve 11 italyanca. 

Buna mukabil Fransa, İtalya ve Lehistan 

mez. Fakat tarihçiler ve arkeoloğlar ta· 
rnfmdan adetler, ananeler, dil \Oe itiyat 
lar hakkında yapılan tetkikler ve Orhon'
da bulunan yazılar Türk - Oğuz denilen 
\'C büyült bir ihtimalle Gagauzların men
sup bulundukları bir türk kabilesi mev -
zuu bahis olduğunu meydana çıkannı,trr. 

İlkönce varnalı müellif Jcın Nikol •. 1, 

Varna'ya dai.r yaz.dığı eserde ~"la· 

diği selçukilerin de iltihak ettiği bu oğuı: rm onuncu ~a doğru veya blraı: evel 
devleti oldukça kuvvetlenmiş ve bjrçok veya sonra, Tuna'yı geçerek şarki Avro • 
hadiselerde Bizans İmparatoruna hizmet pa•ya gelmiş ve K-aradenirin garp 1; ft 1ıi· 

ler iyfa etmişti. !inde Varna'ya Kadar Dobruca h:ıvaliı;in· 

Herodot, türk ırkının reisi olarak 
Targitau adını ilk zikreden tarihçidir. 
Mogol vakayazarları da bunda müttefik -
tirler. Oğuz Han oğuzlarla beraber top· 
ladığı ve Çin Türkistan'ında yerleştirdi

da almanca eserlere karşı alaka ~aha ~u , ği türk sülalesinin müessisi sayılır. Ölü
tt:dil olup diğer memleketlerle nısbetsız- münden sonra oğullarının 24 ahfadı baş-
\ik arzctmemektedir. Mes~la İtalya, 21 heö 24 türk kabilesinin ba~ma geçmişler
ayl1k bir devrede 299 fransızcadan, 268 dir. Bu suretle beraber geçirilmiş uzun 

ingilizceden ve yalnız 142 almancadan biı hayattan sonra ayrılmışlar ve müsta -

eser tercüme etmiştir. Rusça eserler ter kil devletler haline girmişlerdir. Bunla
cilmesine gelince bunlarda en ziyade Al- rın arasında Peçenekler, Oğuz türkleri, 

Kwnanları vardır ki hepsi aynı tsrk dili

İzzettini'n amcası ve halefi olan Sarı de tebaa olar.ak değil, hükümran olarak 
Saltık'ın ve Korvon memleketi reisi Ba- yerleşmiş büyük Turan ırkında.-ı bir ka • 
hl:'ın ölümlerinden sonra oğuzların talı- !ile oldukları fikrini ileri siirıniiştür. 
tına Dobrotiça g~çti, ve Bizans sarayile Sofya üniversitesi profosifrJerir.ava 
akrabalığı yüzünden despot unvanını al- M. A. İı}kirof yazıyor: ga~udu. ot1to· 

dı. Onun saltanatı zamanında oğuzların doksturlar, fakat türkçc konuşurlar. Ko· 
devleti çok büyük bir kuvvet ltaza.'"'ldı ve laylıkfa bulgaT ve yunan olurlar. Tiirkçe 

konuşan bı.ıigar gaaguzlan 'Vi!!'dır ki bul· 
gar a detlerine ve şarkılarına sahiptirler. 
Gagauzlar bilhassa Vama ve Balçık ctra· 
fında otururlar. Adetleri 10.175 ki~iyi bu· 

manya {180) ve Lehistan (180) de tesa-

düf edilir; Fransa'da ise (aynı 21 aylık 

devre için) 47, İngiltere'de 26 ve 63 ru&
ça eser tercümesi kaydedilmİ§tİr. 

Hulasa bu mütalealar, aşağıdaki mü· 
~abedelere müncer oluyor: 

1 - İngiliz, alınan ve fransız lisanlan 
nın taammümü netiycesi olmak ve bu iiç 
memleket edebiyatma kartı umumi bir te 
mayülüne delalet etmek üzere ingilizce, 
almanca ve fransızca eserle.rin tercümesi 
tercih edilmektedir. 

2 - Rusçayı, i t alyancayr, rumcayı. 

lehçeyi ve ispanyolcayr ihtiva eden mu -
tavassıt bir tercüme sahası mevcuttur. 

3 - Norveç, Okranya, Danimarka, ls
nç, 'Macaristan, Çekoslovakya, Felemenk 
ve f yran edebiyatları kuvvetli bir "mü· 
badele,, hassasına maliktirler . 

4 - Sırpçanın taammümü fevkalade 
zayıftır: Filhakiyka fihri~tte mevzu baha 
7 memlekette sırpçadan tercüme edilen 
e:~rler ancak 6 yı bulmaktadır. 

Maahaza rakamların ve istatistiklerde 

ki hakikatlerin nisbi oldukları ve türlü 

tüılü tefsir edilebildikleri malUmdur.Me

sem meçhulümüz değildir ki bir memle

kette azim miktarda tercüme intiprı da
ima müsait bir vaziyete delalet etmediği 

gibi piyasanın isabetli olmıyan bazı te -

mayülle~inden hasıl olan ve fikrt müba

df'lelerin müvazenesi için zararlı olan bir 

vaziyete alamettir. Diğer taraftan ke

miyet meselesinin yanında bir de keyfi
yet meselesi vardır: Filhakiyka Dante• -
nin, Cervantes'in, Goethe'nin veya Mic -
kiewicz'in mükemmel bir tercümesi, yüı 
\f'rce kötü eser tercümelerinden daha kıy 
metli ve daha müessirdir. Maahaza ista • 
t!st1k ve kitabiyat, bu sahadaki dÜ!Ünce
kcimize esas teşkil etmekten de hali de
ğildir. 

Bir teşekkür 

Baldızım Fatma Hanımı duçar oldu
ğu rahatsızlıktan ameliyat etmek suretile 
kurtaran Nümune Hastahanesi Operıatörü 
Ömer Vasfi ve kadm hastalıkları müte
hassısı Ali Faiz Beylere ailece teşekkür 
eder, sonsuz saygılarımızı suna1'Jz. 

A nkara Singer kumpanyasında 
NAMIK KEMAL 

ni konuşurlar ve 9 uncu as!r zarfında 
Volga ve Giyank nehirleri arasında yer -
leşmişlerdir. 

1036 senesinde Kumanlar tarafından 

gene bu devirde karvonların memleketi 

Dobrotiça adını aldı, türkler, daha sonra

ları bu ismi Dobcuca'ya ç.evirdiler. Dob· 

rotiç.a'nın halefi ve oğlu İvanka (1386), 
birinci Sultan Bayazıdın hiicUmlarını kı- tur. 

taz.yika uğrıyan oğuz türkleri Don ve · • Birrok türkologv, filologv ve arkeoloğ· r;ımadığından (1393) onun ıdaTesı a•tı:ıa :s 

Volga'ya doğru indiler ve garba doğru girdi, ve bunun neticesin.de 1263 te Ka- Iar gaga'Uz kelimesinin etimolojisi:ıi iyza 

uzanarak peçeneklere rastgeldiler ve on- r~denizin garp sahilinde kurulmuş olan ha çalışmışlardır. İşte bu kanaatlerden 

lan cenuba attılar. 1055 senesinde aynı oğuz veya gagauz devleti 130 senelik bir hanları: 
oğuzlar, gene kumanlann tazyiki altındı, ömürden 110nra ebediyen inkırar buldu. Radtof bu :kelimenin oğuz kelimesinin 

Pc.>reslav rus prensliğine doğru döndüler, Oğuz devletinin türkler tarafındaıı kısalmq bir 4ek1i olduğunu ve (ga) "eya 

fakat 1060 da rus prensleri tarafından ta- z2ptından sonra gagauzlann büyük bir (gag•) keli~inin oğuz1ann husu.; mr 
kibe uğrıyarak Tuna'yı geçmeğe mecbur kısmı İslam dinini kabule mecbur kaldı· rrkına delalet ettiği fikrindedir. Tiirko • 

k~ldılar. 1224 te rus ve kumanların birv· ı lar. Diğerleri, kıyafet ve dillerinin türk- 1oğ Moskof (gag)ın oğuz kabilesinin ata· 

leşik orduları mogollar tarafından mag- )erden farklı olma.aıım wayuinde, lmis - meti olduğunu söyler. Dcmetriyaclis ga· 

lftp edildi; kumanların büyük bir kısmı ti yan dinlerini· uzun müddet saklı tuta- gıııız'un oğuzların ahfadı ekmek oldnğLl 

Bizans'a doğru ilerlediler, fakat orada bildiler. Daha sonraları bunlar dinlerini kanaatindedir. Yukarda iami geçen Niko· 

bir yandan htristiyan oğuz türkleri ve ~erbestçe ic ra etmekte, bulgar ve yunan lan (gagauz:) kel~ini Homer'in bir ke· 

diğer yandan müslüman peçencklerin mekteplerine gitmekte serbest bırakıldı- Ume11iyle münınsebattar buluyor 'VC bun· 
!ar ve bu suretle bunlardan bir kısmı 

tehdidi altına girdilen bulardan ayrılan 

bir kısım da Trakya ıve Makedonya'y• 

doğru gittiler. B ugün bile oralarda onla
rın geçi.ini hatırlatan izler vardır. (Ku -
man, Kumaniça, K umanova. Kumaniç, Ku 

maniçevo ilh.). 

Ruı hududunda yerl~mi~ oğuz türk
lerinin en büyük kısmı yavaş yava\I küçük 
kafilelCT halinde muhaceret etmeğe ve 
Tuna'yı geçerek Dobrica'da, evelce ora -
ya yerleşmi~ peçenek, 1cuman, porabul
gar kabileleri arasına karıştılar. Arala
rından hıristiyan dinini kabul etrni~ olan 
tar biraz daha itCTiye giderek Siliııtire, 
Balçık, Vama ve tiair yerlerde Karadeniz 
ahiıterine, Anadolu ve Macaristan•ın 

meskun mahallerine yerleştiler. Ve bu· 
güne kadar türk dilterini, hıristiyan din
lerini ve gagauz namı altında oğuz mil • 
liyetlerini muhafaza ettiler. 

f!ıristiyan dini Dobruca türk kabile· 
leri arasına kolaylıkla yayıldı ise de pe
çenek, kuman, oğu~ paro"tlulgar gibi ke • 
sif türk kütleleri arasına giremedi. Bun
lar islim dinlerini ve türk, Gacal, Çitak 
atlarmı muhafaza ettiler. Fakat bu mil
ktler aynı menşeden çıktıkları için Deli 
Onnan'ın gacalları ile gagauzlar arasın
da bir seciye ve dil benzerliği vardır. 

Çek arkeoloğu M. Şkorpil'e göre De
li Orman'a yerleşen peçenekler ve sair 
türk kabileleri, sonraları Bulgaristan'ın 

muhtelif mahallerine dağılmıtlar, fakat 
orada, şimdiye kadat', gagauzlar namı al
tında tanılan kesif bir parobulgar kütl'!-

bulgarların, diğerleri de yunanlıların te· 
siri altına girdiler, dil ve h i•lerini m uha
faza ederek ırklarına ve ananelerine sadık 
kaldılar. 

Bu tesirler birçok türkoloğlara tetkik 
mevzuu olmu§t W'. Bunlar aragında Ruı 
Moskof, Leh. Çek, Jirek gagauzları (asıl 

gaaguzlar), (bulgar gaaguzları) ve (yu • 
nan gagauzları) namiyle üçe ayırmışlar 
ve asıl gagauzlar namiyle ~imali Bulga
ristan'da türklCT aTasmda oturanları bul
gar gaaguzları diye Provadya, Şum:ıu, 

Silistire havalisine yerleşenleri ve yunan 
gagauzlan diye de Karadeniz civarmda 
oturanlıın kastetmişlerdir. Bu suretle, 
bütün gagauzlarm dili, söyle· 
diğimiz gibi aynı, yani türkçe olmasına 

rıığmen tesiri altında kalmıt oldukları 

milletlerin kelimeleri dillerine girmişler· 
Mesela bulgar gagauzları (sevti = aziz), 
(kako = abla), (belya = teyze) ve yu
r..an gagauzları, (ay = aziz), (akona = 
mukaddes resim), (kalimera = bonjur), 
ve nihayet tü.rk tesiri altındakiler de ab
b ,teyze, put tahtan tabirlerini kullanır
lar • 

Fakat türk boyunduruğu ne oğuz dev
letinin eski müstakil devletini, ne onla· 

nın en eski sakinlerinden olduxlarını 1d· 
dia ediyoT. 

B ulgar arkeoloğu Balaçef gagauzların 

isimlerini oğuz devletinin müessisi olaJl 

Keykavuz'dan aldığını söyler, çünkÜ 

prklılar (k) harfini (g) gibi td2ffuı 

ederler. (Kalata) yerine (galata), (kabal< 

yerine (gabak) denildiği gibi KeyJtavuı 

yerine gagauz denilmiş olduğu fikrinde· 

dir. M. Manov gagauzlar (k) harfini (g) 

telaffuz etmedikleri ve (kabak), (kurbatl) 

Keykavuz dedikleri için bu fikre iştiraJc 
etmez. Bundan ~ka İ:uettin'in yanınd3 
kilere gaaguz ismi orada oturan ve bıriS
tiyan olduktan 1ionra gagauz admı ala~ 
hıılk tarafından verilmiş olduğunu söyli.1 
yor • 

Bütün bunlardan muhtelif müellifle· 

rin gaaguzlann milliyet ve isimleri hak· 

kında ayn ay.rı mütalealarda oldukları atı 
l<ı;ılır. Fakat ~uzlann türk oğuz }ca" 

hilesine mensup oldukları ve buna (ga) 

veya (gaga) kelimesinin ilave cdilmi ol• 
duğunda müttefikticler. 

M .At Manov bizuıt gagauzlarıtl c1t 
k · · · d b • t"""'n cte-nn Rusya'dak.i ikametlerini gagauzların gagauz elımcsının u ece ıns 1

.1-

baf ızaıından silemedi. 1750 de ruslar mele olduğunu söylemelerine istinat ede" 
türklerle harba ba~ladıklan zaman gaga- rek ve bütün diğer türk kabilelerinin gc! 
uzlar bundan istifade etmekte gecikme- tikleri yerlerde isimlerinin izlerini btra. 
diler ve kütle halinde Rusya'ya hicret et- ımı' olduklarını naz.arı itibare n, ral: ~'7:. 
t iler. Souvorof'un harplan esnasında vuz)un t•irk o:<ız ,-1;• .... in:.f n r • · ' 
(1787-1791) Novrosisk'de ve bilahare de yan manasına gcLr · • z · 
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Par;ste yapılan büyük hava 
manevralarından alınan dersler Çekirdeksiz Sultani iizümü 

Cif ey)UJ tesJimi. 
Paris'te beş yüz tayyarenin İ§tirakiyle 

şimdiye kadar tertip edilenlerin en büyü -
iYü olm.,k üzere bir hava manevrası yapıl-., 
dı. 

Tafsilat vermeden manevranın üzerine 
kurulduğu meseleyi kısaca söyliyelim: 

Paris'te yapılan büyük hava man~ .·ra
larında, Fransa hava kıtaatı en modern 
tayyarelerini tecrübe etmiştir. Bu resim 
tayyarelerden birinin çift makineli tü
fekli kulelerinden birini ve istediği za
man hava cereyanını kesmek üzere örte
bileceği şeffaf kapaklarını gösteriyor. 

120 bombardıman, 16 keşif, 40 avcı 
tayyaresinden mürekkep mavi taraf, Paris 
ne kırmızı tarafın hava tesisatına taarruz 
edecek ve kırının taraf iki yüzü avcı olmak 
lizere üç yüz tayyare ile bu taarruzu dur
aurmağa çalı~caktır ve yer müdafaa si
lehlarının pek ba!it şekillerde temsil 

edilmesi kara.rlaşmıştır. 

Manevra!ar gayet fena hava şartları al 

tında yapılmıştır; al;aklarda 13 - 18 kilo 

metre, bin metre irtifada saatte 40 - 50 

kilometre süratli rüzgar esiyor; bulutlar 
yere sürünecek kadar alçak geçiyor, bir 
çok mıntakalarda yağmur, bazı yerlerde de 
hatta dolu yağıyordu. 

Bu hava şartlan altında, 30 ağustos sa
bahı saat beşte baıilaması lazımgelen r~v"' 

JlaMvtaları idare eden tayyarec 
neral Dö Goys (sağda) hava nazırı tayya 
reci ceneral Dönene (ortada) manevralar 
lıakkrnda iyubıt vermelctedir. Soldılci 
ıat tayyareci ceneral Maren Kur'dur ve 
müdafaa kuvvetlerine Jr;umanda etmiştir. 

harekatı sekize kadar gecikti. 48 tay
yareden mürekep ilk bombardıman kafile
si Burje hedefine varıncıya kadar dört de
fa kırmızı tarafın avcılariyle karşılaştı. Kır 
mızı tarafın 200 avcısına mukabil mavi ta-

Hı.' ·-.;.,ti Milliye' nin romam: 3 

• 

insanlığın 

rafla harp edebilenler ancak 27 tayyare ol
muştur. 

Hava vaziyetinin kötülüğü, bombardı
man tayyarelerinin bulutlar içnden görül
meden ve yer müdafaa silahları tarafından 
rahatsız edilmeden ilerlemelerine hizmet 
etmiş, buna mukabil yalnız 27 avcı tayya 
resi küçük adetlerde tayyarelerden mürek 
kep filolar halinde uça.bilmişlerdir. 

Birinci bombardıman kafilesinden otuz 
tayyarelik bir grup Burje üzerinde saat 
onu on geçe, birden bire bulutlardan çık
mak suretiyle kendilerini gösterdiler ve 
50 - 100 metre arasından bombalarını 

atarak, müdafaa siliihlarının ateş etmesine 
zaman ve imkan vermeden gene bulutlara 
dalıp gittiler. 

50 tayyareden mürekkep ikinci bom -
bardıman kafilesi saat onu elli geçe hare -
ket etti ve saat 12 yi çeyrek geçe Burje 
üzerine vardı. Hava vaziyeti, taarruzlar 
hesabına, gene aynı müsait vaziyette kal· 
dığı için bunlar da 50 - 100 metreden 

Tamamen madeni olarak yapılmış oları 
e vasati süratlerı· 315 kilometreyi geçen 

bu üç kişilik muharebe tayyareleri Burje 
tay-,.are meydanında taarruz eden kuvvet 
Ter üzerine saldırmak için, uçuşa haıır, 

beklemektedir. Telsiz telgraf ve telefon
larr 5 - 7 makineli tüfekleri vardır. 

yüksek Hkert şura azasından ceneral Dö 
Goys (dünya harbmdan evel türk tayya
reciliğini kurmağa getirilmiş olan gayet 
kıymetli bir mütehassıstır) manevra hak Avrupa pıyasaıarı 

Pamuk kapanışı liatları. 

lskenderiye, 7.9.1934. - (99.05 
libreden ibaret kantar başına talla -

•,tt~~)i.~g~t~~~' yis olarak) 

Dü~mn tayyarelerinin geldı'ği istiJca -
ıneti, daha tayyareyi görmeden tesbit 
eden dinleme Metlerinden harpta büyük 
faydalar umulmaktadır. Tayyarelerin bu 
lundukları istikamet bu Metlerle tesbit 
edilir. Resmimiz iki asker tarafından kul 
lanrlan modern bir dinleme cihazını gös
termektedir. 

kında bir fikir beyan edebilmek için ha
kemliğin raporlarını okumak ve hava mu 
harcl>eleri ile yer müdafaasında kullanıl
mış olan sine-foto filimlerinin yıkanma. 
sını beklemek lazım geleceğini gazeı.ecile 
re söylemiştir, 

Bu manevralar dolayısiyle gazetelerin 

yaptıkları neşriyat çok dikkate değerli

dir. Entramijan gazetesi şöyle diyor: 
"Birkaç hafta evel Londra nazari olarak 
havadan tahrip edildi. Dün, Paris de ay
nı akibete uğramıştır .. Hücum eden tay
yareleri, gelecekleri bilindiği ve tazım 
olan her şey haıırlanmış olduğu ha1dc 
bile görmek bir türlü mümkün olamıv ·r, 
hiç bir mania ile karşılaşmadan diledikle
ri yere istedikleri gibi geliyorlar. O ka • 
dar ki müdafaanın mevcut bulunmad ğı -
na artık hükmetmek hiç de yanlış ı. lmı • 
yacaktır .. ,, 

Sakalaridis 2.ci teşrin teslimi 15,94 

" birinci kanun 16.7 
Mart 16,18 
Mayıs 16,47 

Aşmoni Birinci teşrin 13,24 
Birinci kanun 13,40 
Şubat 13,59 
Nisan 13,72 

Liverpol, 7.9.1934. - {ı...ıore ba
şına peni olarak) 
Birinci teşrin teslimi 
İkinci kanun ,, 
Mart 
Mayıs " 

" 

5.01 
6.96 
6.96 
6.95 

Buğday (kapanış fiatlan) 

Vinipeg -Kanada- : 7.9.1934 (Bus
kel başına Kanada dolar senti) 

Birinci teşrin teslimi 83.' / s 
Birinci kanun ,, 85.1/., 
Mayıs ,, 90.-

Vaşington fiatlan da hemen ay • 
nıdır 

Tiitün. 

(Cif Hamburg.) Kalite itibariyle 
"kilo fiatı. o/0 2 dara hariç Holanda 
sen ti." 

Türkı 0.15-0.30 
,, 0.40-0.80 

" 
0.85-1.20 

Yunan: 0.15.-0.35 

" 
0.40-0.70 

,, 0.80-1.80 

Bulgar: 0.30-0.40 

" 
0.50-0.75 

" 
0.80-1.15 

bombalarını atıp çekildiler. Bu büyük filo Deyli Meyi şunları yazıyor: "Londra 

üç defa kırmızı tarafından küçük filolara gibi Paris de nazari olarak dün tayyare
ayrılmış otuz avcısı ile karşılaşmıştır. 

Kuru meyvalar. 

Londra: 1.9.1934. - Badem için 
oldukça iyi talep vardır. Jordan ba
demleri 135 şilinden 170 şiline ka • 
dar, Valansiya bademleri 125-140 ıi
line kadar fiat almaktadır. 

Gece harekatı havanın fevkalade fena
lığından ve manevranın nihayet bir harp 
nlmarnaıundan dolayı durdurulmuştur. 

Erteıi gün, mavi taraf her tarafta ta
arruza geçmiş ve saat sekizi on geÇ:e 35 
bombardıman tayyaresi Remı'i, sekizi 15 
geçe 35 tayyare Burje'yi, sekizi kırk beş 
geçe on iki tayyare Vilnör'ü .. -. bombardı
man etmek üzere uçmuşlardır 

Bu manevrada makineli tüfeklerle mü 
cehhez kıtalarm düşman gerilerine indiril
mesi tecrübesi de yapılmıı ve bu da iyi ne
tiyce vermiştir. 

Manevrayı idare etmekte olan ana va
tan hava müdafaası umumi müfettişi ve 

ler tarafından tahribe uğradı. Binlerce 

kişinin gene nazari olarak ölmüı bulun

ması lizım geliyor. 176 taarruz bom't>ardı
man tayyaresinden 140 tanesi isudikleri 
hedefin üzerine geldiler ve 70 ton bomba 
attılar. Müteurız hava kuvvetlerinin le· 
hinde olan bu netice Büyük Britanya 
halkına kuvvetli bir den olmalıdır: mem 
leketin hava müdafaaamı kuvvetlendirme 
si artık en acil bir ihtiyaç halini almlf· 
tır.,, 

Bütün bu mütalealar en müessir vası
tanın "halkça, cemaatçe alınacak korun
ma tedbirleri,,dir. 

ŞAKlR HAZIM 

İncir: eylul teslimi Genuineıler 
14-14.5 şiline kote edilmektedir. 

Yeni çekirdeksiz Sultan üzUmleri 
Australya yeni mahsulü 36-70 ıilin, 
İmıir 9 numara 27 .6 ü~inden suhu
letle satılmaktadır. İzmir mahsulü
nün daha az olduğu haberleri ve A
vusturalya mahsulünün kemiyet ve 
keyfiyet itibariyle zaafı İzmir Uzü -
müne talebi yükseltmiştir. 

H amburg 3.9.1934. - (Yüz kilo
suna Hollanda florini) 

Türk: No. 7 17 
B ıs.1/ .. 
9 19.1/2 

10 23.1/2 
ıı 27.ı/2 

Girit Sultanalan: 22-24 
İran: Piyasada yok. 
Kalifomiya (Dolar) 
Mavi Naturel: 11.50 
Baker: 12.10 
Kükürtlü: 12.60-13.70 

İzmir kurtuluş hayranıma 
gidenler. 

Konya, 9 - lzmir'in kurtulut 
gününü kutlulamak üzere 92 kitilil 
bir kafile lzmir'e hareket etmiıtir. 

Afyon ve Uşaktan 1350 kişi 
İzmir'e gitti. 

Utak, 9 - 9 eylul İzmir kurtulUf 
bayramı ve panayırı görmek için bu. 
aiin tertip edilen hususi bir treni• 
750 si Afyon'dan olmak üzere 1350 
kiti lzmire sitmittir. (A.A.) 

Ankara halkevi azaları İzmir' de. 
İzmir, 9- 9 eylôl kurtulut bay. 

ramına iıtirak etmek üzere Doktor 
Ragıp Beyin riyasetindeki Ankara 
halkevi azaları dün ,ehrimize gel • 
mit ve iatuiyonda Vali Ki.zmı Pata 
ile Belediye Reiıi Behçet Salih ve 
Halkevi Reiıi Cevdet Akömer Bey " 
lerle heyeti idare azası ve erkek liae 
ıi müdürü Hilmi Beylerle diğer biı 
çok zevat tarafından pek samimi bil' 
surette istikbal olunmuıtur. Heye* 
erkek lisesine misafir edilmiıtir. Aı 
ni trenle Adana ve Konya heyetleri 
de tehrimize gelmiılerdir. 

Çeşmede zelzele o1du. 
Çeşme, 9 - Dün gece saat bit 

buçukta kasabamızda batıdan doğ\( 
ya doğru uzun süren tiddetli bir zeh 
zele olmuttur. Hasarat yoktur. 

Kitaplar. 

Dünya ikbsadi buhranmCla para 
ve kredi politikasının tesirleri. 

Londra para ve iktısat konferansı 

Hakimiyeti Milliye okuyucularllW\ 
geç.en yıl aütunlumıuda bu baflıkm aLıı 
tında olmduklan Cami Emiroflu Beyüı 
makaleleri birer kitap halinde Mali~ 

Vekileti nefriyat silaile&lnde tabedilmit• 
tir. Toplu bir halde 'bu değerli yuılarnı 
olrunmauıda ayn diğer bir fayda gördil,.. 
ğUmlUden her ild eseri okuyuculıaırm:ud 
hararetle tav.iye ederi&. 

ıcVLTVR.. 
lzmirde çlbn bu kıymeUi ~ 

muanm 1 eylGI 1934 tarihli 21 iDd 
aayııı çıkmlfbr. 

Tefrika: 89 

hali. 
Erciş seyyar j. T. kumandan
lığından: 

..4ndre Malro 

Polis bütün kuvvetiyle kaburgalarına doğru bir tekme 

atarak onu öteki tarafa döndürdü. Çen bağırdı, gelişi gü

ıcı, ileri doğru bir kurşun sıktı ve tabancanın sarsıntısı, 

acısını büsbütün arttırdı. Bayılacak veya ölecekti. Ömrü

nün en müthiş gayretini sarfederek rovelverin namlusunu 

ağzına soktu. Ötekinden çok daha kuvvetli olacağım dü
§Ündüğü sarsıntıyı bekliyerek kımıldamaz oldu. Bir başka 
Polisin kudurmuşçasına attığı tekme bütün adalelerini ger
di: farkında bile olmadan tetiği çekti. 

Şankayşek'in hususi kıtalan saat on birde harekete geçe
cekler ve bütün komünist komiteleri de abloka edilecekti . 
Mesele: "irtica yakındır'' demekte değil, "bu akşam hiç bir 
komiteye uğramayın" demektedir. Kiyo'nun bu akşam on 
bir buçuktan önce hareket etmek zaruretinde olduğunu u • 
nutmamıştı. Şu halde bu gece birkaç komünist toplantısı 
vardı ve Şankayşek bunları ezmek niyetinde idi. Vakıa ba
zen polislerin aldığı ma!Umat yanlıştı, fakat tesadüf de çok 
vazıhtı. Kiyo'ya haber verilirse toplantıyı başka zamana bı
raktırması ve geç kalınmış ise, toplantıda bizzat bulunma
ması kabil olabilirdi. "Eğer bana yüz dolar verirse kafi pa
ram olacak: yüz bu, yüz on yedi de bugün öğleden sonra 
meşru olmıyan usullerle kazandığım yüz on yedi dolar, etti 
iki yüz on yedi dolar ... Fakat belki parası yoktur: her zaman 
tüf ek kaçakçılığı edilmezya ... Evvela kendi başımızın çare· 
sine kendi kendimize bakalım" Otomobil durdu. Smokin gi
yinmiş olan Klapik iki dolar ödedi. Açık baş şoför ona ge -
niş bir gülümseyişle teşekkür etti: Alacağı bir dolardı. 

Ercişte seyyar J. taburunun ağustos 935 sonuna kad-. 
ihtiyacı olan yüz on bin kilo fabrika unu ve iki yüz otuz biıi 
kilo arpa kapalı zarfla eylulün onundan iytibaren münakaıf 
ya bırakılmıştır. Teminatı bin yüz yirmi ve arpanın bin otui 
beş liradır. İhalesi Ercişte tabur merkezinde icra edileceli 
tir. Şeraiti görmek istiyenlerin tabura müracaattan. 

lstanbul sıhhi müesseseler satın 
alma komisyonu Reisliğinden: 

12,000 metre yerli patiska 
t ,200 ,, ,, amerikan 

Saat 11,15 

Otomcbil, sisler arasında bir kumarhanede nihayet bu -
lan uzun ve kumlu bir yola girdi. Klapik: "Blak 
l<<ıt'a gitmeden yukarıya çıkacak kadar vaktim var'' 
dü .. üncesini aklından geçirdi. Beklediği para dolayısiyle ve 
bu sefer onu yalnız haberdar edeceği için değil, belki kur • 
tarınağa da muvaffak olacağından Kiyo'yu bulmağı kati ola
rak kararlaştırmı~tı. 

l{iyo'nun ken<lisinden istemiş olduğu haberleri 
gU ~=~fa çekrrı.:.:en öğrenmiıti: Hafiyeler biliyorlardı ki 

- Bu cömertliğimin sebebi bir mölon şapka alabilmeni 
temin içindir. 

Sonra, şehadet parmağını kaldırarak, bir hakikati teyit 
ediyormuş gibi, tekrarladı: 

- Mölon dedim. 
Şoför hareket ederken o devam ediyordu: 

- Çünkü plastik bakımından bu adamuı kafası bir mö
lon şapka istiyor. 

Sonu var 

500 ,, " •patiska 
Haydarpaşa Nümune hastanesi için lüzumu olan yerli 

bezleri 2 teşrinievel 934 sah günü saat 14 te kapalı zarf usu
liyle ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Şartname 
ve nümuneleri görmek istiyenlerin komisyona müracaatları. 

j. U. K. Sa. Al. komisyonundan: 
Komple 600 eyer takımı kapalı zarf usuliyle satın alına• 

cak ve kapalı zarf münakasası 30 eylfil 934 pazar günü saat 
14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere İstanbul· 
da Gedikpaşadaki' J. Muayene H. tine, Ankarada komis}'o
nwnuza ve münakasaya iştirak için de komisyonumuza mü 
racaatları. (2286) 8-3885 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 10 EYLÜL PAZARTESi 

lıvı. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 
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1 Cümhuriyet Merkez Bankasının 6 eylul 1934 vaziyeti 

Miktarı Cinsi kıtası ihale saati 
242.955 Un Vize 15 Kapalı zarf 
193.888 Un Pınarhisar 15 ,, ,, 

46.841 Sığır eti Vize 15 ., ,, 
46.619 ,, ,, Pınarhisar 15 ., ., 

724.013 Odun Vize 15 ., ,, ! 

55S.809 Odun Pınarhisar 15 ,. ., 

AKTiF 

Kasa: 
Altın: Safi Kgr. 13.414-334 

Banl<not 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

LiRA 

18.868.374,ôO 
17.639.178.-

700.2Z8,14 

PASif 1 
1 

URA LiRA URA 
1 

Sermaye: 15.000.000,-

37.207.780,74 İhtiyat Akçesi : ô63.914,30 

T edavüJdeki Banknotlar: 
Yukarda miktar, cins kıta ve ihale saatleri yazıh erzak 

ve yakacak maddeleri kapalı zarfla münakasaya konulmuş· 
tur. Sartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münaka· 
saya iştirak edeceklerin teklif ve teminatlariyle Vize'de as· 
keri satın alma komisyonuna müracaattan. (2142) 7-3514 

Albn: Safi Kgr. 1.788-024 
Türk lira11 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kgr 3.807 -059 

A'bna tahvili kabil Subeil 
dövizler. 

2.515.004,-
811.954,82 

5.354.943,99 

4.837.714,87 

3.326.958,82 Deruhte edilen evrakı naktiye 

Kanunun 6 n 8 inci madde 
ll'f'ioe tevfikan nki tecliyat. 
Deruhte edilen evrakı nakti-

158.748.563,-

9.484.929,-

İLAN 
Aşağıda miktarı yazılı bes 

kalem kuru ot kapalı zarfla 
münakasava konm11stur. Sart
nameleri ayndrr. tfırıleleri 12 
eylfil 934 çarşamba günü saa• 
16 da yapılacaktır. Tal:oler 
şartnamelerini görmek üzere 
her gün ve münakasa,·a ;şt· -
rak için de o g-ün ve saa'"mdan 
evet teklif ve teminatlariyle
Lüleburgaz Askeri Satmal~a 
komic::"onuna müracaatları. 

(2066) 
Mahalli 

Babaeski 
Kırklareli 

" " Hayrebolu 

" 

Kilosu 

315,000 
198.000 
180.000 
315.000 
279.000 

7-3449 
İLAN 

25 adet tabancanın pazarlık 
la gününde talip çıkmadığın
dan tekrar pazarlığa konul
muştur. İhalesi 12 eylUl 934 
çarşamba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartname
yi görmek için her gün öğle
den sonra ve pazarlığına işti
rak edeceklerin de vaktinde 
teminatlariyle M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat-
tan. (2371) 8-3794 

iLAN 
Konya'daki kıtalar ve mü

esseseler ihtiyacı için müna
kasaya konulan 875,000 kilo 
una talipler tarafından teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlığa konulmuştur. 

İhalesi 27-9-934 saat 15 te ya
pılacağından taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün pazarlığa iştirak için de 
pazarlık günli ve saatinde te
minatlariyle Konya'da K. O. 
Satmalma komisyonuna mü
racaatları. (2357) 8-3783 

tLAN 
Hava kıtalan için Eskişe -

hir T 1yyare Garnizonu ve 
meydan tenviratı kapalı zarf 
ile münakasaya konmuştur. 
Şartname, plan ve projelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 15-9-934 
cumartesi günü saat 10.30 da 
teminatlarivle birlikte M. M. 
V. Satm alma komisyonuna 
müracaatları. (2111) 7-3481 

İLAN 
Konya'claki kıtalar ve mü

esseseler ihtiyacı olan 150,000 
kilo sığır eti ilan merasimi ka 
nuni şekilde yapılmadığından 
ihalesi 26-9-934 günü saat 14 
Cle talik obnmuştur. Taliple
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya iş· 
tirak icin de münakasa günü 
saatinden evel teklif ve temi
natlariyle Konya'da K. O. sa
tmalma komisyonuna müra
caat larr. (2356) 8-3782 

iLAN. 
(7000) adet çağ torbası or

du için mübayaa edilmek üze
re kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konmuştur. İhalesi 23 
eylfıl 934 pazar günü saat on 
birdedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnamesi ile nümunesını 

görmek üzere her gün öğle
den sonra M. M. V. satınalma 
komisyonuna müracaatları ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de teminat ve teklif mek 
tuplarmı vaktinden evel mez· 
kur komisyon reisliğine ver-
meleri. (2218) 7-3608 

iLAN 
Kınkkalede üc. zabitan apar 

tımanı ve mevcut lise binası 
nm tevsii ile Gedikli küçük za 
hit mektebinin yeniden inşa · 
ı:;ı kapah zarf usuliyle müna
'<asaya konmuştur. İhalesi W 
eylul 934 persembe günü saat 
onbirdedir. Taliplerin kesif 
ve proielerle şartnameleri gÖT 
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satmalma ko 
misyonuna müracaatları ve 
münakasaya gireceklerin dt> 
vaktinden evet teminat ve tek 
lif mektuplarını mezkur ko 
rnisyon reisliğine vermeleri. 

(2217) 7-3609 
İLAN -

• 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakti
ye ku§ılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari ıenedat 

Esham ve T ahvilit cüzdanı: 

Esham ve tahvilat: Deruh
te edilen evrakı nakdiye 
kar,ılığı (itibui kıymetle) 
Esham ve Tahvilat 

4ltrn ve Döviz üzerine avans 

Hissedarlar: 

ı Mubtelif: 

1 

158. 7 48.563,-

9.484.929,-

3.749.330,-
2.125.609,72 

27.748.632,22 
4.:-.74.287,03 

Yekôıı 

10.192.658,86 

149.263.634,-

5.874.939,72 

32.122.919,25 

43.278,03 

4.500.000.--

11.505.03G,21 

254.037 .205,Gb 

ye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak tedavüle TUtdilen 

Türk lirası mevduah: 

Vadesiz 
Vadeli 

Döviz mevduatı: 
Vadesiz 
Vadeli 

Muhtelif: 

149.263.634,-

8.688.000,-

21.773.86!S,47 

J 1.662.233,60 
1 .033.956,04 

157.951.634,- : 
1 

21.773.868,47 1 

12.696.189,64 

45.951 .599,25 

1 

1 

ı------ , 

Yekôn 
254.037 .205.66 1 

Hava kıtaatı için 147 adet 
yangın söndürme aletiyle 69fi 
sişe ecza kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. Şartnamesj 
ni görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 20. 9. 934 persem
be günü saat 15.5 da teminatla 
riyle birlikte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (2113) 

1 
ıı ---

Z Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/0 51
/ 2 -Altın üzerine avans o/0 41/, 

Maarif Vekaletinden Nafıa Vekaletinden 

7-3594 
iLAN. 

Ordu ihtiyacı için gaz kur 
;;una ait sekiz kalPm malzeme 
;;atın alınacaktır. fh;:ı lesi 11. 9 
934 salı günü saat 14 te icra 
editec. -'ctir. Talipler evsaf ve 
~artnamesini görmek üzerr 
her gün öğleden sonra ve mü
naliasava iştirak edeceklerin r 
~ün ve saatından evet teminat 
ile birlikte M. M. V. satmalma 
\.Comisyonuna müracaatları. 

(2088) 7--3456 
İLAN 

(2000) adet efrat binek eye
ri ordu ihtiyacı için mübayaa 
edilmek üzere kapalı zarf u
suli yle münakasaya konmus
tur. İhalesi 15-9-934 cumartesi 
~ünü saat 11 dedir. Taliplerin 
evsaf ve şartnamesiyle nümu· 
nesini görmek üzere her gün 
öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat 
lan ve münakasaya istirak e· 
deceklerin de teminat ve tek
lif mektuplarım vaktinden ev
vel mezkur komisyon reisliği
ne vermeleri. (2113) 7-3487 

İLAN. 
Ordu ihtiyacı ic;in 19 kalem 

~latı cerrahive ite malzemei 
baytarive kapalı zarf nsuliv· 
le satın almacaktır. İhalesi 
13. 9. 934 persembe günü saat 
14 te icra edilecektir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün ö~leden sonra 
ve m;:.,akasava iştirak edecek 
terin o g-ün ve saatmdan evel 
:ektif ve teminatiyle birlikte 
M. M. V. Satmatma komisyo -
nuna müracaattan. (2090) 

7 - 3454 

İLAN. 
Ordu ihtiyacı için (650) ile 

(750) baş sahra top koşumu 
beygir kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 22-10-
934 pazartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev

1 - 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif Ve
kaleti idaresindeki lise ve ortamekteplerin her sınıfına alı
nacak leyli meccanni talebenin kabul imtihanları aşağıdaki 
şartlar dahilinde İstanbulda; Galatasaray ve Erenköy kız 
liselerinde ve diğer Vilayetlerde vilayet merkezinde mevcut 
lise ve ortamektepte yoksa Maarif Müdürlüklerinde yapı -
lacaktır. 

2 - Meccanilik müsabakasma girmek istiyenler 29.9. 
1934 eylUl cumartesi günü akşamına kadar müracaat etme
lidirler. Müracaatları kabul edilenlere idareler birer vesika 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek suretiyle imtihan -
lara kabul edileceklerdir. 

3 - İmtihanlar vekaletçe tayin edilecek komisyon huzu
runda 30.9.1934 pazar günü saat 9 da baŞhyacak ve 2 teşrini
evel salı gününe kadar devam edecektir. 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına iştirak e
decek namzetlerin haiz olmaları lazım gelen şartlar şunlar
dır: 

a) Türk olmak. 
b) Lise ve ortamektep talimatnamesinin her sınıf 

için tesbit ettiği yaş hadleri içinde bulunmak. 
c) Bedence ve ruhça hasta, malUl, sakat ve kusur -

lu olmamak. 
d) Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir 

bulunmak. 
e) Zekası, çalıskanlığı, ahlakı mensup olduğu mek

tepten alacağ"ı fotoğraflı vesika ile sabit olmak. 
5 - Müsabaka imtihanları (türkçe - edebiyat), (riyaziye), 

(tarih - coğrafya) derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 
6 - İmtihan günleri: 
Türkçe ve edebiyat 30 eylUI pazar, riyaziye 1 teşrinievel 

pazartesi, tarih ve coğrafya imtihanı 2 teşrinievel salı günü 
icra edilecektir. 

7 - Yukardaki sartlar dahilinde meccanilik imtihanla
rmı kazananların adları vekalet tarafmdan gazetelerle ilan 
olunacaktır. (2414) 8-3890 

As. Fa. sigorta sandığından: 
Askeri fabrikalar sigorta sandığı müntesibini için odun 

ve kömür mübayaa edilecektir. İtaya taliplerin 12 eyliU çar 
şamba günü saat on dörtte askeri fabrikalarda sandık muha-
sebesine müracaatları. (2451) 8-3893 

Ankara ziraat müdürlügünden 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 eylfıl pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa, Konya ziraat müdürlüklerine Adapazar, 
İnegöl ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olu -
nur. (2401) 8-3888 ------

saf ve sartnamesini görmek ü- tur. İhalesi 12 eylUl 934 çar - zarfla müzayedeye konmuştur 
zere he.r gün öğleden sonra ve şamba günü saat 15 te yapıla- İhalesi 20. 9. 934 perşembe 
münakasaya iştirak edecekte - .:aktır. Talipler şartnamesini günü saat on beşte yapılacak
rin o gün ve saatinden evel görmek ü~ere her gün ve mü- tır. Nümuneyi görmek isti -
teminat ve teklif mektuplariy nakasaya iştirak için de o gün yenler Eskişehir'de Askeri sa
le birlikte M. M. V. satmalma ve saatmdan evel teklif ve te tmalma, Ankarada Vekalet İs 
komi..yonuna müracaatları. minatlariyle Lüleburgaz aske tanbulda Kumandanlık satınal 

(2129) 7-3495 ri satmalma komisyonuna mü ma komisyonlarına müracaat-
1LAN racaatlan. (2065) 7-3448 ları. Talipler belli gün ve saa-

Kırklarelinde bulunan kıta İLAN tında Eskişehir Askeri satına! 
at için (200,000) kilo un kapa Eskişehir parkında mevcut ma komisyonuna müracaatla -
h zarfla münakasaya konmuş- 42 ton Marsilya yağı kapalı n. (2115) 7- 3596 

Burdur ve Isparta şube hatları etüt ve aplikasyon am• 
liyatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazarte • 
si günü saat 15 te vekalet müsteşarlık makamında icra edl• 
lecektir. 

Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 te V ckalet Müsteşarlık Makamında icra 
edilecektir. 

Taliplerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 
(650) liralık muvakkat teminatlarının Merkez muhasebe • 
ciliğine yatrrdığma dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun· 
malan lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve teferruatı (2) lira mukabilin
de malzeme müdürlüğünden tedarik edilebilir. (2450) 

Sümer Bank umum 
müdürlüğünden· 

Sümer bank merkez 
binası projesi 
müsabakası 

Ankarada yeni inşa edilecek Sümer Bank Moerkez 
ıl' Binası için bir proje müsabakası açılmıştır. Müsabakaya 
ıJ girmek isti yenlerin 25 eylfıl 1934 tarihine kadar Anka -

rada evkaf apartımanında Banka inşaat servisine mil -
racaatlan ilan olunur. (2454) 8-3902 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
kaleminden: 

28 Ton kurşun ( Mnhtelif şekitde) 
Yukarda miktarı yazılı malzeme 17 eylı11 934 salı günil 

saat 15 te pazarlıkla satın alınacağından taliplerin aynı gün 
ve saatta müracaatları. 

Şartname için her gün Ticaret kalemine müracaat edilC4 
bilir. 8-3899 ----

Nafıa Vekaleti 
Adana yedinci daire su işleri 

müdürlüğünden 
İçel vilayetine bağlı Tarsus ovasının sulama ameliyatı

na ait ana kanalı üzerinde yapılması lazım gelen on üç par• 
çadan ibaret bulunan sınai imalatın keşif bedeli olan cıszıo) 
on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usu~iyle 
münakasaya çıkarılmış ve bin dört yüz otuz dört senesı teŞ 
rinievelinin üçüncü çarşamba günü zevalden evel saat onda 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ~~: 
delinin yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle diğer ve~aıd 
terini havi kapalı zarfların Mersinde hükumet dairesın ~ 
müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele ve şartı.ı 
name ve sair evraklarını görmek istiyenlerin Adanada 5 

t 
işleri müdürlüğüne ve Mersinde Nafıa dairesine müracaa 
eylemeleri ilan olunur. (2407) 8- 3889 



10 EYLÜL PAZARTESi 

S • v i · .. ar 8 : tediyesinden: 
Yeniden yapılacak olan 834 1 ira bedeli keşifli bir su ha

zinesi ile 1625 lira bedeli keşifli dört kıta dükkan 21. 8. 934 
tarihinden "eyyamı tatiliye müstesna,, itibaren yirmi gün 
~Üddetle kapalı zarf usul.iyle mü.~akasay~ çık~rılmıştır. Ta 
hplerin şartname gönderılmek uzere daıremıze muvazzah 
adreslerini hilclirmeleri ilan olnnur. (5293) 8-3771 

Paris Üniversitesinden • M 

mezon 

Diş tabibi Ekrem A voi 
avdet ederek rahatsızlan kabule başlamıştır. 

Himayei Etfal aparhmanı Telefon 3910 
8-3809 

o .... 
Ankara , Sa Al. 

• 
komisyonundan: 

Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kumaş ile çama 
§trhk bez kapalı zarf usuliyle ve eşyaların hizalarında gös
terilen tarih ve günlerde münakasaları yapılacaktır. Talip· 
ler şartnameyi ve nümuneleri.,ı~·önı:ek ü~~re istedikle~i vakit 
lllünakasaya iştirak için de gosterılen gun ve saatte ılk te · 
bıinat makbuzu veya banka kefaletnamesi ile birlikte komis
)onumuza g-elmeleri. (2023) 
Metre İsmi Münakasa ta. Gün saati 

147591 Yazlık elbiselik kumaş 15 eylUl 934 cumartesi 10 
68397 Çamaşırlık bez 15 eylUl 934 cumartesi 15 

7-3565 

Gümrük muhafaza umum ku· 
ınandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 
llevi benzin kapalı zarfla 16-9-934 pazar günü saat on dörtte 
tksiltmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün, İstanbul Gümrük Mu· 
hafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduk· 
larına dair vesika ile muvakkat teminat olan (7875) liralık 
~ezne makbuzu veya ~anka kefaletnamesiyle birlikte teklif 
thektuplarım belli saatten evel komisyona vermeleri. ( 4969) 

7-3569 

Ankara Milli Emlak 

Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç taksit 
lfevkii Cinsi No. Lira K. olduğu Mülahazat 
4tağı Ayrancı hane 360 6 00 Müşahere suretile 

Yukarda yazılı hane icarımn ihalesi 10 eylUl 934 pazar -
teai günü saat 15 te icra edilmek üzere bir hafta temdit edil 
llliştir. Taliplerin müracaatları. (2365) 8-3774 

4nkara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç talcsit 
'ıcvkii Cinsi No. Lira K. olduğu Mülahazat 
~ir Arsa 210 65 00 Nakten ve peşin 

.. Yukarda yazılı arsanın ihalesi 10 eylill 934 pazartesi gü 
tl~ saat 15 te icra edilmek üzere ~üzayeclesi bir hafta temdit 
tdilıniştir. Taliplerin müracaatları. (2364) 8-3775 

Elektirik şirketinden: 
Muhterem halkunıım ehemmiyetle naran dikkatlerine: 

Elektrik hatlarmm geçtiği mahallerde dam, balkon ve kablo 
alan mahallerde bodrum ve saire tamiratından e.el !irketimiz inza 
'.lıeoıurlağuna muhakkak malômat verilerek cereyan katettirilmeli • 

dir. 7-3600 

J. U. K. Ankara satın alma 
komisyonundan: 

~'Mevcut nümune ve evsafına uygun altlı üstlü 1250 adet 
li ~ola 29-9-934 cwnartesi günü saat 15 te kapalı zarf usu
~e satın alınacalttır. İsteklilerin şartname ve nümuneyi 
~~ek üzere İstanbtil'da Jandarma muayene heyeti ve 
~~ara'da komisyonumuza her gün ve pazarlığa karışmak 
~la de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ile ko--
~umuza müracaatları. (2323) 8-3789 

liualiahmer Merkezi 
Umumisinden: 

~t ~~kişehir Hilaliahmer anbarmda muhtelif undalyalar 
~ 8clıre 10, muhtelif eşya 11, Fortd • Gariord • Braziya mar
~1>10t?nıobiller 13 eylUl 1934 tarihlerinde aatılacağmdan ta-

ttın müracaatları. 8-3882 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat U. müdürlüğünden : 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi küçük hayvanları 
için 30.000 kilo arpa 10.000 kilo ot 20.000 kilo saman aleni 
münakasa iJe alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üze 
re Ankara'da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
Avniyat muhasibi mesullüğüne müracaatları ve ihale 20 ey
lul 934 perşembe günü saat 10,30 da umum müdürlük mas· 
raf komisyonunda yapılacaktır. (2402) 8-3831 

Jandarma U. K. lığı Sa. Al. 
komisyonundan: 

2278 adet maa sap zencirli yular başlığı 20 eylUI 934 per
şembe günü saat onda kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Taliplerin nümunc ve şartnameyi görmek üzere istedikleri 
vakit, kapalı zarf miinakasasına iştirak için de gösterilen 
gün ve saatte komisyonumuza müracaatları. (2176) 8-3701 

Ankara Valiliğinden: 
Necati Bey caddesinde idarei hususiye ye ait 16. 17, ve 31 

numaralı dükkanların icarına talip çıkmadığından pazarlık
la talibine verilmek üzere müzayede 20 eylUl 934 tarihi~c 
kadar uzatılmıştır. Taliplerin her pazartesi ve perşembe gun 
teri o/o 7,5 teminat mektubu veya makbuzlariyle encüm~ni 
daimiye şeraiti anlamak istiyenlerin muhasebei hususıye 
müdlirtü~üne müracaatları ilan olunur. (2173) 7-3555 

.f an·darma kumandanlığı An· 
kara satın aJma komisyonun
dan: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle bin beş yüz 
yerli yün battaniyesi 22 eyIUl 934 cumartesi günü saat onda 
satın almacağmdan isteklilerin nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de ihale günü 
ve saatinde ilk teminat makbuzu ile Ankara'da komisyonu-
muza müracaatları. (2175) 8-3699 

Biga Belediyesinden 
Bigaya getirilecek su için tefrişi iycap eden borular, ke

şifnamede yazılı bedeli keşif üzerinden 3 ay zarfında teslim 
edilmek ve o/0 25 i teminat mektubu mukabilinde peşin ve 
o/o 75 i boruların İstanbul'a vürudunda fenni şartnamedeki 
evsaf ve tazyika uygun bulunduğuna mütedair raporu istih
salinden sonra orada bulundurulacak memurumuza borula· 
rın tesliminde tediye kılınmak üzere 1-9-934 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. Şartname örnekleriyle keşifname ve planları 
görmek istiyenlerin belediyemizden veya İstanbul Sirkeci 
Ferah Oteli sahibi Mehmet Beye müracaat eylemeleri ve 
taliplerin teminat mektubu ilişik bulunan teklifnamelerini 
ihale günü olan 22-9-934 cumartesi günü saat 15 ten evet 
belediye riyasetine göndermeleri ilan olunur. (5449) 

8-3841 

Sıhhat ve içtimai 
mua ''enet Vekaletinden~ 

1 - Erzurum, Diyarbekir ve Sıvas nümune hastahaneleri 
için ceman (433 kalem) 

2 - Zonguldak hastahanesi için (107) kalem 
3 - Adana, Erzurum, Çorum, Kars, Konya, Malatya do

ğum ve çocuk bakım evleri için ceman (267 kalem) 
4 - Elaziz akliye ve asabiye hastahanesi için (61 kalem) 
İtac, ecza ve tıbbi malzeme kapalı zarf usuliyle ve ayrı 

ayrı olarak satın alınacaktır. 
İhaleleri 20.9.934 perşembe günü saat on beşte Ankarada 

Vekalet binasında toplanan satın alma komisyonu tarafın • 
dan yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek isti -
yenlerin İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne 
veya Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdür
lüğüne müracaattan ve talip olanların muayyen gün ve sa • 
.atinde (şartnameleri veçhile hazırlanmış) teminat akçeleri
ne ait vesaikle beraber teklif mektuplarının satın alma ko -
misyonuna vermeleri ilan olunur. (2287) 7-3682 

Hariciye Vekaleti 
mübayaat komisyonundan: 

Vekfiletimiz müstahdemini için dikilecek elbiseler ile pal 
tolarm pazarlığı 18 eyliil 934 cumartesi günü saat 15 te Ha
riciye V ekfiletinde yapılacaktır. Taliplerin nümunesini gör
mek ve şartnameyi almak üzere levazım müdürlüğüne mü-
racaatları. (2282) 7-3680 

• 
lktısat Vekaletinden: 

İktısat V ekileti teftiş heyeti için dört adet küçül{ yazı 
makinesi mübayaa edileceğinden yirmi gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. Talip olanlann levamn müdürlüiü-
ae nıüracaatlan ilan olunur. (2420). 1-3851 

SAYIFA 7 

Mardin Gümrük Taburu 
satın alma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafa7.a :teşkilatı için aşağıda cins ve mik
tarkrı yazılı yirmi iki kalem erzakın 26 eylfıl çarşamba ve 
27 eyllll perşembe günleri saat 9 da Mardin'de bulunan 
Gümrük Taburu Satmalma Konıir.yonu tarafından kapalı ve 
açık kırdırma yapılacaktır. 

2 - İstekliler krrdınnanm tasdikli şartna"llelerini öğ
renmek üzere her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdınnıya girecekler alınacak er7..a1:an Komisyonu
muzca tasarlanmış tutarlarının o/c 7 .5 Mardin Gümrük vez
ne makbuzu ve yahut Bank~ mektubu ile. gelmeleri ilan 
olunur. (5332) 

Erzakların cinsi 
Un 
Sade yağ 
Bulgur 
Sığır eti 
Kuru fasulya 
Nohut 
Seker 

Kuru üzüm 
Soğan 
Tuz 
Gaz 
Sabun 
Saman 
Arpa 
Ot 
Salça 
Cay 
Kırmızı büber 
Patates 
Odun 
Pirinç 
Zeytin tanesi 

Ki~o 

82000 
laon 
8700 

2400') 
6?<'0 
6200 
1100 
ııno 

4100 
4000 
3900 
1550 

21000 
36000 
16!;00 

451 
80 
90 

2500 
393000 

2000 
500 

8-3778 

lstanbul Denİ7 levazım satın 
alma komİS)'Onundan: 
6772 adet Kondenser borusu Kapalı zarfla münakasasr 

J 1 eylfıl 934 sah günü saat 
14 te. 

6000 metre iş başılık kirpas Kapalı zarfla rnünakasast 
11 eylUI 934 sah -günü saat 
15 te. 

Deniz kuvvetleri için lüzumu olan yukarda cins ve miK 
tan yazıh iki kalem malzeme hizalarında gösterilen gün ve 
saatlarda kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada kain Ko .. 
misvona müracaatları. (4860) 7-3451 

. 
Anka.ra Valiliğinden: 

1 - Klzılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 935 
gayesine kadar ihtiyaçları olan sade ve zeytin yağiyle sabun 
ve sona (2107,5) lira muhammen bede1 üzerinden açık mü• 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelin 
o/o 7,5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi mu
hasebe veznesine yatırmaları Iaznndzr. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün vila
yet maarif müdürlüğüne ve ihale tarihi otan 20-9-934 pe~em 
be günü saat on beıte vilayet daimi encümenine müracaat· 
ları. (2301) 8-3 708 

Ankara Jandarma umum ku· 
mandanlık sat:an alma komis· 
yon undan: 

Jandarma ihtiyacı için 17461 adet yerli yün kilim kapa1! 
zarf usuliyte 23 eyllıl 934 pazar günü saat 10 da satın alına
caktır. İsteklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek için de yüzde yedi buçuk Hk 
teminat makbuzu ile pazarlık güni.i ve saatinde Ankara'da 
komisyonumuza müracaattan. (2174) 8-37-00 

İktısat Vekaletinden: 
Zonguldağın Karpiçlik mevkiinde kain 241 numarah oca 

ğm mesul müdürü Abdülkadir Efendi ahiren mezkUr müdür 
fükten feragat eylediğinden ilan tarihinden iytibaren üç ay 
zarfında amilleri tarafından ocağa mesul bir müdür tayin 
ve resmi ikametgah irae edilmediği ve halen gayrı faal bultt 
nan ocak ciddi olarak faaliyete geçirilmediği takdirde amil 
ferinin bu ocak üzerindeki haklarının iptal edileceği hisse· 
darlardan mumaileyh Abrülkadir Efendiden maadasınm 
oturduktan yer malum olmasına mebni tebliğ makamına ka 
;m olmak ih:ere Han olunur. (1494) 7-266Z 
' 

Yozgat Jandarma Ef atr 
Mektebi kumandanlığından 
Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvanatının 21-8-934 

tarihinde ihale edilen yiyeceği meyanında kapalı zarf tısntiy, 
le mevkii münakasaya konan ekmeğe teklif edilen fiat had .. 
dilayıkta görülmemiş olduğundan 25 ağustos 934 tarihinden 
25 eyllll 934 tannine kadar bir ay müddetle tekrar münaka• 
saya konmu!ttJr. İh2le pazarlık suretiyle 25 eylul 934 salt 
günü saat 10 da icra edilecektir. Talipler ihale gününden 
evet Cfo 7,5 teminatlannı malsandığma yatırarak alacakları 
makbuzları komisyona vermek 111retiyle miinakasaya iştirak 
edeceklerdir. (2272) 1-3726 
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4kebeci Merkeı Hastahanesi dahili t 

Hastalıklar Mütebauası 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ihbsasmı ikmal 

etmiştir. 

Hastalarını her gün öğle 
den sonra Adliye Sarayı ya· 
nında Gençağa apartımanın· • 
de kabuJ eder. Telefon:2357. 

••• ..:.-.3=~--' 
İnşaat sahiplerine 

Satı ık: 
Az kullanılmış kereste, çel

oteks ve saire inşaat malze -
mesi Kavakhdere ayrancı yo
lu İsveç sefareti inşaatına mü· 
racaat. 8--3884 

Tercüme ve lngilizce 
Haıasi Den. 
Posta Kutusu 200. 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RİYASETİ KAR$1SINDAN 

Ba kerre Daba(hanede Cümha· 
riyet bahçesine nakletmi, olduğu · 
ma mo.bterem mö,terilerimiıin aı · 
zan dikkatine arzeylerim. 

Entiraıit kok ve her nevi mab · 
rakıt ilıtiyaa depomazca ıahaletle 
tfmin o1orıur. 

Telefon: 2075 7-3490 

1 As. Fb. U. Md. S8. Al 
komJsyonu Uanlan. 

GRUP-3. 
1200 adet Maksim tüf ek 
namlusu. 

GRUP- 5. 
21 kalem malzeme 

GRUP-4. 
1400 kilo beyaz sabun 

GRUP-6. 
20 ton grafit 

GRUP-7. 
31890 kilo tutkal 

Yukarda cins ve mikdarla
n yazılan malzemelerin 7.9. 
1934 tarihli Hakimiyet Milli
ye gazetesindeki pazarlık gü -
nü 8.9.1934 tarihinden itibaren 
tebdil edilmiş olduğundan 7. 
9.1934 tarihli ilanın hükmü ol
madığı ve bu malzemelere ait 
8.9.1934 tarihinden itibaren 
neşredilecek ve edilmiş ilan -
lardaki pazarlık tarihlerinin 
muteber olduğu (2448) 
\ 8--3881 

Grup- 6 
20 ton Grafit 

Grup- 7 
31890 kilo tutkal 17-9-934 

Vukardaki gruplar hizala· 
nndaki tarihlerde pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin her gün 13,30 
aan 15,30 za kadar ve pazarlı
ga gireceklerin de yevmi mu
ayyeninde teminatlariyle bir
likte komisyona müracatlan. 

(2394) 8-3829 

10-15 KİLO YEVMiYE Sl<'.:IR ETi. 

12.9.1934 tarihinde aleni müaa • 
kası ile almacığr ilan edilen bu mü· 
nakasanın 2.10.1934 tarihine tehir 
edildiği. (2377) 8-3820 

imtiyaz sahibı ve Başmuhar· 
·iri FALiH RIFKl. 

Umumı ncşriyı>' idare eden 
Yaz• işleri müdürü NASUHi 
ESAT. ---

Çankırı caddesi civarında 
Hakimıyetı Milliye Matbaasın
rla basılmıştır. 

HAKiMiYETi MfLLf YE 

1 Maarif vekil etinden: 
1-Bu sene ecnebi memleketlerde hukuk tahsili için 9, riya 

ziye tahsili için 5, makine mühendisliği için 3, su mühtndisli 
ği için 1, umumi fizik tahsili için 1, demircilik tahsili için 2, 
dökümcülük tahsili için 1, elektrikçilik tahsili için 1, talebe 
ve şapkacılık tahsili için 1 Hanım gönderilelektir. 

2 - Mtisabaka imtihanları aşağıda yazılı mekteplerde ya 
pılacaktır: 

a) Hukuk tahsiline gidecek namzetler Ankara ve İstan
bul Hukuk Fakültelerinde imtihana gireceklerdir . 

b) Riyaziye, fizik, su mühendisliği ve makine mühendis
liği tahsiline gitmek istiyen lise mezunları, Ankara erkek, 
İstanbul Pertevniyal, İstanbul kız, Bursa erkek, İzmir erkek, 
Kayseri erkek, Konya erkek, Sıvas erkek, Afyon erkek, Es
kişehir erkek, Edirne erkek, Balıkesir erkek, Trabzon er
kek, Adana erkek, Kastamonu erkek, Samsun erkek, Erzu -
rum erkek liselerinde imtihana girebilirler. 

(İstanbulda bulunan lise mezunu erkek namzetler Per • 
tevniyal lisesinde, lise mezunu kız namzetler İstanbul kız li
sesinde imtihana gireceklerdir). 

c) Sanat tahsiline gitmek istiyen erkek sanat mektepleri 
mezunlarının demircilik imtihanları Ankara, İstanbul, E
dirne, Bursa, Konya dökümcülük imtihanları İstanbul, Bur
sa, Konya, elektrikçilik imtihanları Ankara, İstanbul sanat 
mekteplerinde yapılacaktır. 

d) Şapkacılık tahsiline gitmek istiyen kız sanat mektep 
ve enstitüleri mezunlarının imtihanları İstanbulda Selçuk 
Hatun kız sanat mektebinde, Bursada Necatibey kız sanat 
enstitüsünde ve Ankara İsmetpaşa ktr. sanat enstitüsünde 
yapılacaktır. 

3 - Fakültelerde, liselerde, erkek sanat mekteplerinde 
ve kız sanat mektep ve enstitülerinde yapılacak müsabaka im 
tihanlarma mzkur müesseseler tarafından namzet gösteril
miş olan ve namzetlikleri MaarifV ekaletince kabul edilerek 
isimleri liste halinde imtihan merkezlerine tebliğ edilmiş 
bulunan talebeler gireceklerdir. 

4 - Namzetler, bulundukları en yakın imtihan merkezin 
de müsabaka imtihanına girebilirler. 

5 - Namzetler her imtihan merkezinde imtihanların 
başlamasından en az iki gün evel fakülte veya mektep idare 
sine müracaat ederek hüviyetlerini fotoğraflı hüviyet cüz -
dam veya diplomaları ile ispat edecekler ve idareden mü -

Ziraat Vekaleti Etlik merkez 
laboratuvarları Md. den: 

Müessese hayvanatı için asgari on beş bin azami yirn1i 
beş bin kilo kuru ot münakasaya konulmu~tur. Şeraitini an
lamak istiyenler müessese müdürlüğüne ve taliplerin de te
minatlariyle birlikte 16 eylUl 934 pazar günü saat 15 te zira· 
at Vekaletinde müte~ekkil miibayaa komisyonuna müraca-
atları. (2136) 7-3566 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcaham yatı mektebi talebesinin mayıs 935 so

nuna kadar yiyecekleri et ve ekmek (1500) lira muhammen 
bedel üzerinden açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelin 
o/o 7.5 u tutarında nıuvakkat teminat akçelerini hususi mu
hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her giin vila· 
yet maarif müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 20-9-934 perşem 
be günü saat on beıte vilayet daimi encümenine müracaat· 
lan. {2300) 8-3707 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 935 

gayesine kadar iaşeleri için muktazi erzak (1422,5) lira mu
hammen bedel üzerinden açık münakasaya konulmuitur. 

Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelin o/o 7,5 
tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi muhasebe vez 
nesine yatırmaları lazımdır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün vila
yet maarif müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 20-9-934 per
şembe günü saat on beşte vilayet daimi encümenine miira-
caatlan. (2999) 8-3706 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden ı 

hürlü ve fotoğraflı bir vesiyka alacaklardır. 1 - Vekalet müstahdemleri için (26) takım erkek elbi· 
Her namzet imtihana girerken bu fotoğraflı vesiykayı sesi (3) takım kadın kostümü (4) erkek paltosu pazarlıkla 

göstermeğe mecburdur. yaptırılacaktır. 
6 - Müsabaka imtihanlarına 22 eylt'.il cumartesi günü 2 - Pazarlık 10. eyllll 1934 tarihine rastlıyan pazartesi 

başlanacak ve 25 eyllll sah günü nihayet verilecektir. günü saat 15 de vekalet levazİm müdürlüğünde kurulacak 
(2463) 8--3903 komisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve kumaş nümunesi her gUn 
Nafıa Vekaletinden: vekalet ıevazım müdürlüğünde görülebilir. 

4 - !steklilerin mezkOr gün ve saatten evel (65) lira 
Vekalet ihtiyacı için Haydarpaşada teslim şartiyle 4 a- (41) kuruşluk muvakkat teminatlarını vekalet veznesine 

det kamyonet pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Pazarhk 15 eylUl 1934 tarihine müsadif cumartesi günü yatırarak muayyen saatte maliye şubelerinden aldıklan için 

. de bulunduğumuz mali yıla ait unvan ruhsat tezkereleri ve saat 15 te vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 
Taliplerin ticaret odası vesikası ve 880 liralık muvakkat nüfus hüviyet cüzdanları ve ehliyet vesikalariyle birlilCte 

teminatlarını Merkez muhasebeciliğine yatırdıklarına dair komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (2416) 8-3842 
olan makbuz veya banka teminat mektuplariyle birlikte ay · 
m gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Kamyonetlerin evsafını gösterir krokiyi talipler Veka
let Malzeme Müdürlüğünde tetkik ve istedikleri izahatı a-
labilirler. (2382) 8-3814 

Ankara Nümune Hastahenesi 
Baştabipliğin den: 

Ankara taşcı Dıvarcı ve be
tonarmeciler Cemiyetinden : 

Ankara l.t•\ azım .\mirli 
ği Satın Alma Komi..ı 

youn h lanlıtrı 

İLAN 

Beşbin liralık rleğirmisaz 
kömürü pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 11 eyllıl 1934 salı gii· 
nü saat 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere hergün ve pa • 
zarlığa iştirak icin de vaktin • 
de teminatlariyle beraber An· 
kara levazım amirliği satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. 
(2445) 8-3895 

O. O. \' ollatn V4' Liman 
lan l 1. 1\1 cJ. Sa. .\ 1. K o· 

misyonu ilanlan. 

İLAN 

Kayseri - Ulukışla hattut• 
da bir demir köprünün yerin• 
konulması dolayısiyle 12.9.9U 
tarihinde Kayseri yolu üsedit.• 
de Niğde ve Adana için yolcu 
kabul edilıniyeceği muhtON&ll 
halka ilan olunur. (2400) 

8-3887 

İLAN 

5.9.1934 tarihinde mün.-... 
sası yapdacağr ilan olunaa 
Kayseri hattı Km. 389 dakl 
10,000 M3 Balast için muay • 
yen müddeti zarfında talip 11'11 
hur etmediğinden 20.9.1~ 
perşembe günü saat 15 de AOi' 
Karada malzeme dairoainde 1ı1 
leni pazarlıkla ihale ~ 

tir. Şartname ahkamı aynı o • 
lup görmek istiyenlerln An• 
karada malzeme dairesine mü-
racaatları. (2447)' 8--3894 

piş HEKL'\ıt 

Cavit Kurtoğlo 

lıtanbul ve Pariı ditçi mektep t 
lerinden memn. 

Çankaya caddııi No. 9 
Telefon: J71C 

7-3427 

Güz yapraklan 
Hamdi Gökalp'ın Gu. ~&p· 
raklan adlı şiir kitabı çıl$tı. 

A KB 'A kitap ı"riaO.O 
arayınız. Değeri 

30 kuruştur. 
8-3748 

Ankara 3 Unctl sulh liu • 
kuli mahkemesimlen r 

Ankara Nümune hastahanesinin cümle kapısı tadil ve 
inşaatiyle göz pavyonu doğrama ve hala tamiratı icrası için 
evelce yapılan ilan üzerine zuhur eden talipler bu tamirata 
mahsus şartname mucibince fenni ehliyet ve mali itibar ve
sikalarını ibraz edemediklerinden pazarlık 15 eyllll 1934 cu-
martesi gününe tehir edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkur 
saat onda zikredilen vesaikle birlikte hastahanede müte -
şekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2380) 

Ankarada Balıkpazarm4• 
Kınacızade apartımanr altın• 

------------------------ da müteveffa Şevket Ahn'le! 
Taksitle Ergani tahvili Beye ait eczahane derunund• 

Cemiyete kayıtlı azanın yetlerinde bulunan eski cüz
danlarının hiç bir izahatı olmadığı için yeniden tabettirilen 
cüzdanlarda icap eden izahat ve talimatname yazılı bulun • 
duğu cihetle bilumum cemiyetimize mensup aza yetlerinde
ki eski cilzdanlannm hükmü kalmadığından yenisi ile teb • 
dil ettirmek üzere Hacıbayram caddesindeki esnaf cemiyet
leri binasında cemiyetler muhasebeciliğine ve tahsildarımrz 
Mustafa Efendi ye ibraz ederek yenisile tebdil ettirmeleri 
ilan olunur. 8-3868 

8-3812 

Nafıa vekaletinden 
Nafıa Vekaleti münakalat reisliğinde 75 lira ücretli bir 

daktiloluk münhaldir. Memurin kanunundaki şeraiti haiz 
olan taliplerin 11. 9. 934 salr günü saat 14 te imtihanları ya
pılmak üzere Nafıa Vekaletine müracaatları ilan olunur. 

(2456) 8-3901 

Ankra baro riyasetinden 
Baro heyeti umumiye ikinci içtimaı 15. 9. 934 cumartesi

ye müsadif olup bilumum avukat Hanım ve Beylerin o gün 
saat 16 da Ankara barosunda hazır bulunmaları rica olunur. 

müzakara edilecek maddeler 
1 - İnzıbat meclisinin senelik raporunun tetkiki. 
2 - Baronun senelik hesabatı hakkında hesap müfettiş

lerinin tanzim ettikleri raporun tetkiki ve gelecek sene büt-
çesinin tanzim ve tasdiki. 1

• 

3 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin intihabr. · 
4 - Baro birinci ve ikinci reislerinin ve inzıbat heyeti 

azalarının intihabı. 8-3884 

Bankamız, muhterem müşterilerine bir kolaylılC olmak 
üzere Ergani istikrazının yeniden piyasaya çıkarılan C. ter
tibi tahvillerini de diğer tertiplerde olduğu gibi taksitle 
satmaktadır. Almak istiyenlerin 30 eyllll tarihine kadar mü-
racaatları. 8-3877 

Türkiye İş bankası 
Ankara merkezi 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - Harita umum müdürlüğü kartoğraf şubesi için (3) 

kalem matbaa boyasının pazarlığı 2.10.1934 salı günü saat 
10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce • 
becide harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2417) 8-3891 

mevcut bilcümle ecza 13.9' 
1934 tarihine müsadif per.şerıı" 
be günü saat 14 de bilnıAiza ~ 
yede satılacağından almak a~ 
zu edenlerin yevm ve saat 
mezkurda mezkur ecz&haned• 
hazır bulunmaları ilar.t olunul'• 

8--3898 

-BirÇölde
Kaybolan su. 

Mehmet Necatinin şiiderı 
Ankara ve İstanbul kitap " 

hanelerinde satılır. 
Değeri: 40 kuruştuır.. 

8-3878 

"Ankara'da., Türk Maarif Cemiyeti Mektebi~~~: orıa 
Kayıt işlerine başlanmıştır. Ana ve ilk kısım 15 eylUlde, Orta kısım 1 Teşrinieveıde 

derselere başlıyacaktır. Orta kısım için müstakil bir bina ayrılmıştır. İlk üçünr.ü sınıf
~an itibaren Amerikalı tarafından İngilizce dersleri verilir. Tedrisatta en son usuller ta~
bik edilmektedir. İstiyen talebeye öğle yemeği verilir. Fazla tafsilat için mektep idaresı
ne müracaat edilmesi. Telefon 2877 ve 2182 (5134) 7-3657 s# 

Kulüp Sinemasında 
Bugünı lki Filim: 1-MUCIT 

Bu ıece: Ş E Y T A N 

Z-ŞEYTAN 

KIZ 

KIZ 


