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HAYAT VE FlKlR 
Hayatın zaruret ve şekilleri de· 

giştikçe ona hakim olan fikirlerin 
de değişmesi tabiidir. Hayat ve fi. 
kir biribiri iizerine karşılıklı tesir 
Yi'lparhr. Fikirlerdeki tekamiil ha. 
yat \izerine müessir oldu~u gibi ha· 
yatın zaruretleri de fikirlerin sey · 
rinde rol oynar. Cemiyet hayatında· 
ki sarsıntT'ar. çok kere hayat ve fi. 
kir arasındaki a1 °nksizlikten ileri 
cclir. Bazen bu iki unsurdan biri 
geri kalır. O vakit hayatın fikre ve 
)•ahut fikrin hayata yetişmesi için 
r evkal A de tedbirlere ihtiyaç görü• 
lür ki bu da nihayet inkılap denilen 
büyiilı;: h::\reketi doğurur. 

Hayatın bazı sahalarında reali 
lelere n:-. etle fikirler hayli ~eri kal 
rnıstır. Mesela b·eynelmilel hayatta 
n!illetleri biribirine yaklaştıran mil
letler arasında hem eyilik ve hem 
de kötiilük bakımından b~raberliS?i 
temin eden hayat sartlarına nisbetlc 
fikir!er Reridedir. Birçok memleket
lerde milliyet fikri, beynelmilel mü
nasebetleri bozacak derecede ifrata 
varmı~tır. Birçok memleketlerde 
devletin hakimiyeti prensipi umumi 
rnenf aati ihmal edecek .şekilde dar
laşmıştır. Teknik hayatın terakk!si 
oerecesinde fikri hayat ilerlememış
lir. Birc::ok mütefekkirler umumi va
:liyetin bozukluğunu makineye yük
letmekle İı;İn içinden sıyrılmak isti
Yorlnr. H Lllbuki kabahat makinede 
değil , mak'ne medeniyetinin iycap
larmı t:-J,...l:r edemiven 7.İhniyette
~ir. 

Hcrı!iin saltahlan Ankarada çıkar 

Wı illetler Cemiyetinde 
Umumi heyetin içtima devresini M. 
Benes güzel bir nutukla açtıktan son 
ra reisli~el sveç haricil}e nazırı seçildi 

Cenevre, 10 (A.A) - Milletler 
cemiyeti heyeti umumiyesi bugün sa 
at 11 .45 te mutat merasimle ve bü -
yük günlere mahsus olan kalabalık 
önünde açılmıştır. 

içtima devresini açan Çekoslo · 
vakya hariciye nazırı M. Benes söy 
lediği nutukta milletler cemiyetinin 
faaliyet bilançosunu yapmıştır. 

Milletler cemiyetinin passifine 
Almanya'nın ve Japonya'mn çekil· 
mesini kaydettikten sonra demiştit 
ki: 

lidir . ., M. Benes milletler cemiyeti
nin Şako harbını durdurmağa muvaf 
fak olamadığını fakat heyeti umumi 
yenin şimdi mesuliyetlerini deruhte 
etmek üzere keyfiyete vazıyet ede
ceğini bildirdikten sonra demiştir 
ki: 

" - Uzak şarktaki bugünkü va· 
ziyet, çin-japon münasebatının va

(Sona 2. inci ~avıfada) 

Milletler Cemiyeti 
ve Sovyetler "- Milletler cemiyetinin tarihin

de yükseliş ve düşüşler olacaktır. fa 
kat milletler cemiyeti kendi mukad Cenevre, 10 (A.A.) - Sovyet Ruıya'· 
deratına iyman etmelidir ve büyük nın Milletler Cemiyetine girmesi meselesi 
uvuzlarından biri veya diğerinin daha sabahtan Cenevre faaliyetinin ilk sa
yokluğu onu ancak kaybolan çocouk fında yer almıştır. logiliz hariciye nazırı 
larının teşriki mesaisini yeniden el · M. Simon Portekiz hariciye nazıriyle ve 
oe etmek üzere münasip zamanda 1 Fransa hariciye nazırı M. Bartu da Lehiı· 
hazırlıklarda bulunmağa sevketme · (Sona 2. inci sayı/ada) 

--~~~--------... ~··-------------~~--

Ankara'va ee'en ktısat Vekilimiz 
yakında seyahate çıkacaktır 

lktrsat Vekili 
Mahmut Celal Bey 
dün sabahki trenle 
lstanbul'dan Anka 

İktısadi hayatta da fikir geriliği 
bu·çok sahalarda zararlı neticeleri
hİ göstermektedir. Cemiyet hayatı. raya gelmiıtir. Ve• 
na ait olan bircok fikirler tabii ka- kil Beyi istasiyon • 
nunlar gibi zaman mefhumu harici- da Vekalet erkanr 
:ne çık''"' """deler d<>;yild\r. Onlar da ve bazı zevat kar• 
hayat i\e doğarlar, büyürler, ve ni- şdamışlardır. 
hayet ölürler .. Fakat insanlar vücut- Mahmut Celal 
lermm tabii tekamülüne karşı bir 
mukavemet gösteremedikleri halde 
dima~larının aynı yolu takip etme· 
sine kolay kolay razı olmazlar. Ke
limelerin formüllerin sihiri onlan 
ba~lar .. Yeni havata uygun, yeni bir 
kelime, yeni bir formül es~isi~.in ye
tine gecinciye kadar h.aylı muca~~ 
le etmek mecburiyetinı duyar. Mu · 
cadele bazen çok çetin olur.. A 

Bey istasiyondan. 
çıktıktan sonra ya• 

nındaki zevat ile 
beraber yürüyerek 
şehre gelmiıtir. 

Aldığımız malu
mata göre lktısat 
Vekili Ankarada 4 

lktııat Vekilimiz Mahmut Celal Bey dünAnkara'ya 
dönütünde yaya olarak şehre eelirken 

5 gün kaldıktan sonra garp vilayetleri mizden bathyarak lzmir, Keçiborlu, Antal 
ya, Mersin, Mardin ve Ergani'ye tetkiyk seyahatine çıkacaktll'. 
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SALI 

Her yerflf' 5 kuruş 

Yeni ders yılı başıarkern 

Günde kaç saat ders verilecek, 
hangi muallimliklere kimler tayin 

edildi, mülga darülfünun hocaları
na hangi dersler verildi? 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 1934-1935 ders yılı, eyhi
lün birinde başlamıştır. Sınıf ikmal 
imtihanları, eylul devresi lise ve or 
la kısım mezuniyet imtihanlariyle 
meccani leylilik ve Avrupa müsaba 
ka İmtihanları bu ay içinde yapıla
caktır. 

2 -- Lise ve orta mekteplerde 
dersler birinci teşrin başında baılı
yncaktır. Günde beş saat ders okutu 
lucaktır. Ve derslerin devamı müd
deti bir saate çıkarılmıştır. Bunun 
sebebi, her dersin muatlimine tale -
besini müzakere etmek ve talebenin 
vazifelerindeki noksanlarını kendi
lerine iyzah için fazla vakit vere · 
hilmektir. 

3 - Bu sene Kadıköy lisesinin 
tıbbive biansına nakli suretiyle açı · 
lnn Haydarpasa lisesi müdürlüğüne 
Diyarbekir ve Amasya liseleri eski 
müdürü Saffet, İstanbul muallim 
mektebi müdürlüğüne Trabo:ın mu . 
allim mektebi müdürü Hamdi, 
Trabzon lisesi müdürlüğüne Kay • 
seri lisesi müdürü Şerif, Kay · 
seri lisesi müdürlüğüne Samsun 
mektebi müdürü lmadettin, Sı · 
vas erkek muallim mektebi mü -
dürlüğüne Adana muallim mek -
tehi müdürü Mürteza, Denizli 
lisesi müdürlüğüne Heybeliada or · 
\1\ mektebi müdürü Tevfik, Heybe
liada müdürlüğüne Mersin orta mek 
tep müdürü Hamdi, Eyüp orta mek
toebi müdürlüğüne Erzurum maarif 
müdürü Celal Mahir, Kadıköy erkek 
orta mektebi müdürlüğüne Eyüp mü 
dürü lsmail Kemal, Zonguldak orta 
mektebi müdürlüğüne Kütahya lise-
si müdür muavinlerinden Haliı Bey 

darpaşa lisesi fizik, Şerif Bey Ga • 
latasaray lisesi fransızca tercüme, 
Malik Bey Haydarpa§a lisesi tıbbi 
ilimler, Münür Bey Galatasaray lise 
si ticaret kısmı ticaret tarihi, Vehbi 
Bey, Kabataş lisesi tıbbi ilimler mu
t'llimliklerine tayin edilmitlerdir. 

8 -- ikmal mekteplerine ilk ted· 
risat müfettişi, ha§ muallim ve mu • 
allimlerinden 29 muallim tayin e • 
dilmiştir. Bunlardan riyazi dersler 
muallimliklerine tayin edilenler Ga· 
latasaray lisesinde açılmış olan kurs 
tan mezun olanlardır. 

9 - Zaruri ve mecburi açıklar 
hasıl olmadıkça başka nakil ve la • 
yinler tasavvur edilmemektedir. Her 
mektebin kadrosu eaki kadrosudur. 
Muallimi ve mektep idaresi bunlar • 
dan başka değişiklik beklememeli • 
dir. 

Yeni büyük 
Elçimiz 
Moskovava vardı 

Moskova, 10 (A. 
A.) - Türkiye bü 
yük elçisi Vasıf 

Bey bugün Mos-
kova'ya muvasalat 
etmittir. Sefir ista-
aiyonda hariciye 
komiserliği proto -
kol müdür vekili 
M. Şilo ile batta 
maslahatgüzar Nu
rettin Bey olduğu 

halde bütün türk 
sefareti memurları, 
türk sanayi heyeti Vcuıf Bey 

ve Moskova'daki türk kolo.U..i tarafından 
istikbal edilnüıtir. 

Gerek ıiyasi ve gerek ıktı~.adı 
liberalizme ait telakkiler, bu muca
delenin en mühim mevzularından 
birini teşkil etmektedir. Son zaman
ların bütün zorlukları hemen hemen 
bu mevzu etrafındaki cidalden doğ· 
ttıuştur. Fakat hayat ilerledikçe va
~iyet de az çok aydınlanm_ış olma~
lan ~eri kalmıyor. Liberalızm. dem· 
IE>bilir ki hem siyasi hem de ıktısa
di cepheİeri ile lnJ?iltere'dew?o~muş, 
oradan az çok şeklini d;g~şlırer~k 
diğer memleketlere ge~mıştır. İng1l
lere kadar hayatında ve fikirlerinde 

F ahrettin Paşa Memleket h 1 ler tayin edilmişlerdir. 
ma SU · 4 - Orta tedri!at muallimleri-

Türk sanayi 
heyetinin ziyareti Harkof'ta beyanat - leri şunun bunun 

ta·bulundu oyuncağı değildir 

İşini ve vazifesini seven 
bir millet hiç bir zaman 

mağ up olmaz. 
- h k ı b ka mem Moskova, 10 (A.A.) - Fahret-·•ıu afaza ar o mıyan aş . 
leketlerde liberalizmin geçirdiği saf tin Paşa Harkof'tan hareketinden 
halar malumdur. Bazı memleketler- evel Tas Ajansı muhabiriyle görüşe 
de kelimenin bile anılması hoş gö- rek heyetin Harkof'u ziyaretinden 
tiilmiyecek şekilde liberalizm yeni hasıl ettiği fevkalade İntibaı kay
lelakkilere meydanı terketmek mec detmiş ve demiştir ki: 
huriyetinde kalmıştır. "- Zevki işinde bulan, daima 

Liberalizm kendi beşiği olan İn· neşeli bir halk gördük. Sovyet Rua
tiltere' de ne vaziyettedir? Mevzu· ya'da bütün budun (millet) ~şı
Un ehemmiyetine ve beliren alamet· yor. işi ve vazifesini se•en bir mil -
lerin yarınki hayat §ekillerini şimdi- let hiç bir zaman mağlup olmıyacak 
den aydınlatmakta olmasına binaen tır. Gerek ordu erkanı ve gerek ma
hu sualin meydana attığı bahsi ay- halli memurlar ve halk tarafından 
l"rca tetkik etmek istiyoruz. bize çok samimi bir kabul gösteril • 

~.AAAA.~'VV'-/V'v"Z.AE,,..K,,...llV"M"'E""S~ di. Samimi minnettarlığımızı bildiri-

B •• ~ rız.,, uguun Heyet hareketinde Harkof gar-
ü çüncü sayıfada nizon kumandanı M. Turovski, mın-

Şc!hir planı !ehir plancılığı taka icra komitesi reis vekili M. Bo-
Dördüncü sayıfada guçki, mevki kumandanı M. Petrof 

l\.fron satıcılığı hakkında türk - yugoı· ve saire tarafından uğurlanmışlar
lav anla,ması-Büyük bir afetin sebebi. dır. Bir müfreze iataıiyonda mevki 
~"'""'"-A''-A/'""""..AAAA.'VV'VVVV'"""""" almış b"ulunuyor'du. 

. ........... 

Müstahsiller aleyhine bir
leşen tüccar hakkındaki 

haber tetkik edilecek 
lzmir'in tanınmış dört büyük ih

rncatçı türk firmasının, içlerinden 
birisinin evinde gizlice toplandıkla
n ve bu toplantıda Ü7.Üm fiatlarınm 
tereffüü üzerine dü!ük fiatlarla yap 
tıkları alivre satışları kapatmak ve 
lereffüe mani olmak için müştere • 
ken harekete karar verdikleri bildi
rilerek üzüm fiatlarımn yükselmeğe 
başladığı bir sırada müstahsil aley
hine sebepsiz böyle muzur bir hare
kete meydan verilmemesi hükumet • 
ten rica edilmittir. 

Ankara resmi mehafilinde büyük 
asabiyet ve hassasiyetle karşılanan 
ou haberin ehemmiyetle tetkik ve 
takip edilmesi için alakadarlara e · 
mir verilmiştir. (A.A). 

l tanh'tıl kurtulu~ yıldöniimii. 
İstanbul, 10 (Telefon) - 6 teşrinievel 

de 1etanbul'un kurtuluş yıldönümü kut· 
lulanacaktrr. Program hazırlanmaktadır • 

nıizden bir ~ehirden diğer bir ıehre 
nakledilenlerin kararnameleri tebliğ 
edilmiştir. Bu nakiller inzibat komis 
yonu kararına ve sıhhi zaruri sebep-
ler dolayısiyle alakadarların istek • 
lerine bırakılarak yapılmıştır. Bü • 
yi.ik bir muallim kadrosu için de bu 
suretle nakledilen muallimlerin ade
di 47 dir. 

5 - Bu nakillerden başka büyük 
şehirler dahilindeki mektepler mu • 

Moskova, 10 (A.A.) -Türk ıa
nayi heyeti Stalin otomobil fabrika· 
siyle Hars ve istirahat parkım ziya· 
ret etmiştir. Heyet reiıi Nurullali 
Esat Bey M. Kreatinıki, Karahan 
ve Hariciye Komiserliği Şark ·ıube
si Müdürü M. Zukreman tarafından 
kabul edilmiştir. 

·-· • aJlimleri arasında, açılmış yeni sı · J b J 'd • ı· 
mflar dolayısiyle bir kısım değişik. stan u a mıs 1 
likler yapılmıştır. J • 

6 - Geçen sene vekil muallim· gÖrÜ meffiIŞ 
lerle idare edilmi§ olan derslere bu yag"" murlar 
sene yüksek muallim mektebinden 

mezun olan 18, Gazi Terbiye enstitü İstanbul, 10 (Telefon) _ Buglln 1s• 
!ıii orta muallim kısmından mezun tanbul'da bütün sene içinde görülmemit 
30, muallimlik için lazım olan kanu . . w w d Befiktaş'ta 
ni evsafı haiz nameztlerden 5, Avru b~~ ş.ı~d~tte yagAlu~ft-yag 

1
1
' • alt katla· 

'd t h ·1· · b•t• • 1 l d koy ıçını su bastı . .1>4UOI ev erın pa an a sı mı 1 ırıp ge en er en . d • 1 bir Hanım ve Bey olmak üzere ye • rr su için~e kaldı. Fındıklı ereaı mo oz-
. • tarla doldu. Tophaneye kadar yollar seı .. 

nıden orta tedrısat kadrosuna 54 .. .. .. k b" iiddet bu yo\ .. 
11. ·1 d"l • t• terle ortuldu. Ve ısa ır m mua ım ı ave e ı mış ır. 

1
. d rd tarda gidiş ge ış u u. 

7 - Mülga darülfünundan açık· . . 
b 1 f .. l d H 1.1 N' Nışantaşında Meşrutıyet maha11C1Stnd• la u unan pro esor er en a 1 ı- . . 
t 11 h B 1 b 1 k k ı . · üç ev yıkılacak bır hale geldı. Kasımpa. me u a ey, atan u er e ısesı w • • 

f 1 f N • A f B Af on ı·ıse şa deresi taştı. Yagmurun şıddetı muht~ 
e se e, az mı sa ey, Y 1 .. 

si kimya, Tevfik Bey, Kandilli lise· lif s:mtlerde ZO .-:- 45 da~ika kıada1' sur• 
si fizik, Hüsnü Hamit Bey, Haydar mUştür. Fakat nufus ve 'bınaca ba,ka za. 
pafA lisesi riyaziye, llh"ami Bey, Hay yiat yoktur. 

•• •• •• iz mir şe h ri beynelm ilel panayırını g orunuz 



SAYIFA ~ HAKiMiYETi MiLLiYE 
-~ 

IŞARDAN GELEN SON HABERLER.' 
l'ENE\'R.E'UJ~. 

M. Bartu M. 
Henderson'u 
ziyaret etti 

Cenevre, 10 (A.A.) - Havas ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

M. Bartu Nantua'dan döndükten sonra 
saat 18 de silahsızlanma konferansı reisi 
l'vl. Hcndersonu' ziyaret etmiştir. M. Hen 
derson buraya konferans bürosunun içti
maa daveti mesele;;ini tetkik etmelt için 
gelmiştir. M. Bartu, umumi komisyon ta-
rafından haziran içtimaında kabul edil
miş olan karar suretinin başlıca amili ol
duğu için, konferans reisi ilk defa ola
rak &endisiyle istişareyi lüzumlu görmüş 
tlir. Hatırlardadır ki, mevzuubahs karar su 
re ti, konferans bürosunu, Almanya'run 
konferansa avdeti suretiyle nihai muvaf
fakryeti kolaylaştırmak için hükfunctler 
arasında cereyan edecek görüşmelere u
rar vermeksizin, emniyet meselesi için 
bir sureti hal aramağa memur ediyordu. 
O tarihtenberi, silahsızlanma davasının 

birçok memleketler efkarı umumiyesinde 
lroybedilmiş olduğunu itiraf etmek la· 
znndır. İngilterenin düşündüğü 1tskeri 
tedbirleri, bir taraftan alman silahlanma 
hızının yavaşlamasında ve diğer taraftan 
son aylar zarfında alman dahili hadisele
rinin beynelmilel şuuru bu kadar şiddet
le sarsmasında aramalıdır. Bundan başka. 
Almanya'nın halen konferansa avdetini 
Umit etmek beyhude görünmektedir. Ber
lin idarecileri, hukuk müsavatı hakkın
daki taleplerinde ısrar etmektedirler. 
Doğrusu şudur ki, hük\ımetler, son aylar 
zarfında daha ziyade emniyet meselesi ü
zerinde meşgul olmuşlardır. Evelemirde, 
Sovyetlcrin Milletler Cemiyetine girme
si fili olarak tahakkuk etmesi iycap edi
yordu. Bu girme, sulh mücs~csatma 180 

milyonluk büyük bir devleti ilave sure
tiyle, cihan huzur ve istikrarına büyük 
mikyasta hadim olacaktır. Bu ilk merha
le katcdilince, şark misakının tahakkuku, 
ihtiva ettiği mütekabil teminatlar sayesin 
de, Avrupa binasının tahkimine müsait
tir. Kezalik, son bahar için derpiş edil
mekte olan, Yugoslav kıralı Aleksandr 
ile kıral Karolun Paris ve M. Bart ·nun 
Roma seyahatlerinin de şüphesiz fikirle
rin müsalemeti ve Avrupa'da umumi siya 
si vaziyetin ıslahı üzerinde mühim tesir
leri olacaktır. Buna binaen, haziranda, 
konferansın muvaffakıyeti için lüzumlu 
olduğuna hükmedilen üç amilden hiç bi
rinin tahakkuk etmediğini müşahede ve 
tesbit zaruridir. En çok ilerlemiş olan 
ilçüncü amil bile henüz tahakkuk yolun
c1:ıdır. Bunun için, umumi kanaat M. Hen
dcrson'un Londradaki beyanatı veçhite. 
diğer heyeti murahhasa reisleri ile de is
tişareden sonra. silahsızlanma konferan"f 
bürosunu daha uzak bir tarihe mesela bi
rinci veya ikinci teşrine tali~ edeceği 

merkezindedir. 

Fransız maliye nazın 
Cenevre, 10 (A.A.) - Fransız maliye 

ı1azırı "e milletler cemiyetinde azn M 1 

Jermen Marten dün buraya gelmiş ve 
M. Bartu ile görüşmüştür. 

( F.HfSTı\N'OA 

Polonya tak1mı Avrupa 
kupasını a•dı 

Polonya, ·10 (A.A.) - Polonya takımı 
Avusturya şarnpiyonu Admirayı 5-1 mağ 
top ederek merkezi Avrupa futbol kupa

sm:r kazanmıştır. 

Bir komiini t reisinin 
mahkômiyeti 

Varşova, 10 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Dantzig mahkemesi, M. Hitler aley • 
hindeki propagandasından dolayı, komü
nist muhalefeti reisini bir sene hapse 
nuhkfun etmiştir. 

........................ 
BU GECE AÇIK ECZANE 

Samanpazarmda 

MERKEZ 
Eczanesi dir. 

f· RANSA 'DA. ALMANY A'DA. 

M. Heryo Radikal M. Hitler Hücum 
Sosyalist kongresin kitalarını teftişte 
de bir nutuk söyledi bir nutuk söyledi 

Milletler cemiyeti 
ne suretle 
gençleştiri ebHir? 

Vaırşova, 10 (A.A.) - Havas ajansı lıil 
diriyor: 

E ir abidenin açıl
masında M. Bartu' .. 
nun söylediği nutuk 

Nantna. 10 (A.A.) - M. Bartu, harp, 

esnasında ölen siyaset adamı ve muhar• 
rir M . Piyer Boden için rckzedilen hcyke 
lin açılmasından sonra, bir nutuk iyrat 
ederek demiştir ki: 

Lyon, 10 (A.A.) - M. Heryo radika! 
sosyalist kongresinde, §İındiki deflasyon 
siyasetini menetmiş ve Almanya'nın mil
letler Cemiyetini tcrketmesi Fransa'nın 

hatasından olmadığını söylemiştir. 

M. Heryo demiştir ki: 
"Sulhu istiyen bütün fransızlar Sovyet 

Rusya'nın MiJletler Cemiyetine girmesin
den çok memnun olmahdırlar. Zira bu 
memleket kuvvetli bir sulh amilidir.,, 

M. Heryo, Sovyet Rusya, Romanya ve 
Türkiye ile samimi münasebat tesisine ha
dim o1muı bulunduğundan dolayı kendi
ni tebrik etmiştir. 

Marn meydan 
harbının 20 inci 
yıl dönümü 

Paris, 10 (A.A.) - Marn meydan mu
harebesinin yıldönümü baılıca yerlerde 
ananevi mercsimle fakat yirminci yıJdönü
mü olmak d-Olayısiyle bilhassa parlak bir 
t. rzda kutlu lanmıştır. Harbiye nazırı Ma
reşal Pelen Mo'da ve M. Tarcliyö ŞampÖ
no'da birer nutuk söylemişlerdir. 

M. Tarcliyö nutkunda Marn meydan 
muharebesinin verdiği parlak ders karşı
sında hotbinliklerin umumi menfaat önün
de silinmesi li.zon geldiğini ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

Mareşal P~len de demiştir ki: 
''-Bu kahramanlık ve bedeni ve ma

nevi tahammül misali lmrşısınd:ı frnnsız a
nn istikballcrimlen şüphe etmeğe hakları 
yoktur.,, Mareşal Peten umumi barbm baş 
lan ıcmı Belçikn'nn istil;sım ve lngilterc 
ile Belçika'nm göı:terdilderi tesanüdü an
lattıktnn ve Marn meydan muharebesinin 
ne §artlar içinde yapıldığını söyledikten 
sonrn Ct'neral Joh-, GnUieni ve Foş'un bu 
muharebedeki ro!lcri.ni kaydetmiş ve niha
yet bir mucize olarak tnvsif edilen bu mu
harebenin kelimenin bütün mannsiyle bir 
şeref teşkil ettiğini tebarüz ettirmiştir. Mü 
teakiben harbiye nazın Almanya'nın baha
dırlığını methüsena etmiş ve nutkunu §ÖY· 
le bitirmi,tir: 

Bunca feıaketlerden sonra beşeriyet ya 

ralanm sarmak ve biraz refaha kavuımak 
için çnh~mok istiyor. Bütün fransızlarm 
ülküsü iııtc budur fransızlar icao ederse bu 
ülküyü Marn'daki nıhla müdafaa edecek -
\erdir. 

'OA. 

Büyük harp ölüleri 
için abideler 

Belgr.ıt, 10 (A.A.) - Harpta ölenler 
için Toplucada dikilen abidenin küşadı 
münasebetiyle büyük merasim yapılmış
tır. Bu merasime yanında Başvekil ve hü
k~mct azası olduğu halde riyaset eden 
1<na1, söylediği nutukta, Sırbistan•ın kur
tuluş için yaptığı fedakarlıkları ehemmi
v-ct1e 'kaydetmiş ve demiştir ki: 

"Bu abide gelecek nesiller için de mil
li hudutlarımızı geçmek istedikleri vakit 
bütün budunun (mi!letin) mukavemetiy
le karşılaşacakları hususunda bir ihtar 
olacaktır.,, 

J)iinya sulh kongresiniıı 
kararları 

Loknrno, 10 (AA.) - Burada lopla
nnn budunlarnrası (beynelmilel) dünya 

sulh kongresi iki karar ittihaz etmi§lİr: 
Bu kararlardan birisi Sovyet Rusya 

ı:ın Milletler Cemiyetine ginnesine aittir. 
Kcmırre, umumiyet prensipine sadık kala
ı·ak, Sovyet Rusya'nın Cenevre tcfkilnlına 
iltihakını evciden &elamlamnktadır. 

Kongre aynı zamanda, Milletler Ccmi
:reti prensipleri dairesinde bütün devletle
rin müıterek hareketleriyle Avusturya'nın 
istiklalinin temin edilmesi keyfiyetinin b\i 
tün Avrupa için ehemmiyet \re lüzumunu 
karar altına almıştır. 

Kongre'de Sar meselesine, silahsalan· 
ma işine ve uzak şarktaki vaziyete ait ra
porlar da okunmuttur. 

Nuremberg, 10 (A.A.) - M. Hitler bu 
gün hücum krtalanna mensup 110 bin ve 
hımaye kıtalarına mensup ta 11 bin azayı 
tefti! etmiştir. Söylediği nutukta milli sos 
yalist fırkasındaki son hadiselere temas 
ederek hücum kıtalarının bir müddet için 
çeken bir gölge ile hiç bir alakası olmadı· 
ğrnı ve onlarla münasebetlerinin bundan 
on dört sene evelkinin tamarniyle aynı ol -
duğunu beyan etmiştir. Nutuktan sonra 
iki yüz yeni bayrak verilmiş ve M. Hitler 
in önünde muazzam bir geçit resmi yapıl
mııtır. 

Alman me~ai şefi nntkuıula 
ne diyor? 

Nuremberg, 10 (A.A.) - Alman me
sai şefi M. Heri cumartesi günü iyrat 
ettiği bir nutukta, istikbalde iş sahasında 
yapılması lazım gelen mesaiden bahsede
rek, ön safta herkes için müsavi mecburi 
i.ş hizmeti geleceğini söylemiş ve alman 
gençliğinin bunu bir şeref olarak kabule 
ama.de bulunduğunu beyan eylemiştir. 

Alman seyahat biirolarmm 
hir karan 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas ajansı bil 
diriyor: Bundan böyle resmi alman seya 
hat büroları ecnebi memleketler için yal -
nız alman hududuna kadar bilet verecek 
terdir. Bunun sebebi kambiyo tedariki 
müşkülatı ve ecnebi demiryollariyle olan 
hesaplarda mühim tedahüller mevcut bu 
lunmasıdır. 

UUl..GARISTAN'DA. 

Bizans tetkikatı 
kongresi 

Sofya, 10 (A.A.) - Beynelmilel Bizans 
tctkiykatı kongresi dün saat 10 da Maarif 
Nazın Profesör M. Yanaki Mollof tarafın
dan üniversitenin büyük salonunda açılmış 

tır. Kongreye ezcümle Almanya, İngiltere, 
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimar 
ka, İspanya, Amerika, Fransa, Yunanistan 
Hollanda, Macaristan, İtalya, Lehistan, 

Romanya, Çekoslovakya, Türkiye ve Yu -
g~lavya dahil olmak üzere 17 memleketi 
temsil eden 230 murahhas iştirak etmekte
dir. Açılış celsesinde, Kırat Boris ile baş
vekil M. Georgief, hükumet azası, sefirler 
heyeti sabık başvekil M. Muşanof, bir çok 
bulgar üniversitelileri ve diğer zevat hazır 
btilunmuşlardır. 

Nazır M. Mollof, Bulgaristan'ın kon. 
gre azasını kabtil etmekten mütevellit 
memnuniyetini beyanla, bulgar hükumeti-

nin bazı ecnebi memleketler tarafından res 
mi mümessil gönderilmek suretiyle vaki iti 

nadan dolayı fevkaHide mütehassis olduğu 
m· söylemiş ve bu mümessillere hüktlmetin 
bunların milletlerine karşı olan dostane 
hissiyatını teyit eylemiştir. 

M. Mollof, kongreye muvaffakiyet te -
menni edcrek sözlerini bitirmiştir. 

Kongrenin tertip heyeti reisi, bulgar 
alimlerinin kongre içtima yeri olarak Sof -
ya'nm intihabından dolayı minnettarlıkla
nna tercüman olmuş ve ecnebi azaya "hoş 
geldiniz,, demiştir. 

Sofya üniversitesi rektörü de kongre 
azasını selamlamıştır. 

Nihayet, her memleketten bir murah • 
has söz alarak Sofya'da kendilerine göste
rilen güzel kabulden dolayı teşekkür et -

mişlerdir. 
Celse kapandıktan sonra, kongre azası 

Kırata takdim edilmiştir. Kırat kendileriy
le uzun müddet muhtelif mevzular üzeri -
ne ve bilhassa kongrenin mesaisi hakkm
da görüşmüştür. 

Bulgaristan'nı l\foskova sefiri 

Sofya, 10 (A.A.) - Bulgaristan'ın 
'Moskova sefiri Profeör Mihalçef vazifc

Sağ cenah mehafili Vieroz V:ırşavs)d 
"sovyet kanı aşılamak suretiyle milletler 
cemiyetinin gençleştirilmesi,, başlıklı bir 
makale neşretmiştir. 

Gazete, Cenevrc'nin bu defaki içtima 
devresinin milletler cemiyeti mukaddera 
tını tayin edeceği kanatindedir. Gaa:ete 
diyor ki: 

Eğer bir sureti hal bulunursa, millet
ler cemiyetinin akibeti kurtulmuş olacak 
tır. Aksi takdirde Avrupa sistcminir. ta
mamen yeniden kurulması lazım gelecek 
tir. Zira o zaman Cenevre'de Nuremberg 
kaldırımları üzerinde resmi geçit yapan 
müfrezelerin ayak sesleri duyulacaktır . ., 

--~----·----~-
MiHetler Cemiyetinde 

(Başı 1 İnci sayfada) 

"Sulh bir program değil, bir ülküdür. 
C<'nevrede vaziyet nazik idi. Gerçi birat 
hararetli konuştum. Fakat öyle anlar vat 
dır ki bazı şeyleri söylemeği bilmek la• 
<'ımdır. Dostumuz ingilizler, kenc1ilcıiyle 
amerikaJrların da iltihak ettikleri ve ikl 
r1<.:v1et müstesna olmak üzere silahsızlan'" 
m:ı konferansı umumi komisyonunun ek• 
seriyetiyle kabul edilmiş olan karar sure• 
ti projesini tevdi ettikleri zaman Fransa• 
nın sulh azmini görmüş ve takdir etmiş• 
indir. Bunu müteakip Londra'ya gittin1 
ve siyasi hattı hareketimizin sebeplerini 
iyzah ettim. 48 saat .iyzahattan sonra iki 
hükumet arasrnda tam bir itilaf hasıl ot• 
muş bulunuyordu. Fransa namına söz sö'./ 
lendiği vakit ve Avrupa sulhu nefine 0 4 

lan bazı tezlerin teyidi gayretinde üç bU• 
ziyeti Mançuri meselesi, sovyet - yük devletle Avrupa'da büyük bir sulti 
iapon gerginliği müstesna vehameti 
haiz vakalardır. Fakat tarih Cenev- ktıvveti olan küçük iytil:ıf devletleriyle 

birlikte hareket edildiği vakit itimatla 
re' de bunun için yapılan mücadele - söz söylenebilir. 
vi objektif olarak tetkik ettiği vakit 180 milyonluk bir devleti budunlarara• 
milJetler cemiyeti bu son senelerden sı (beynelmilel) muvazeneden hariç bt• 
ne şeref siz ne de mühim ve müsbet rakmak büyük bir siyasi hata olurdu. 1''Ia4 

netiyceler elde etmemiş olarak çık • demki bu devlet Milletler Cemiyetine gi) 
mıyacaktır. Bu tecrübeler mesela Av meği kabul ediyor, mademki Milletler Cc 
rupa' da cezaya çarpılacak birisinin miyeti kanun ve nizamlarını ve bunlara 
ne ağır mesuliyetler altına gireceği · uymağı kabul ediyor ve mademki diğel'. 
ni göstermi. tir. Milletler cemiyetin azanın hukuk ve vecibelerini istiyor, n~"' 
den gayb ·betler tevlit edecek şekil çin talebini kabul etmemeli? Sonra nU 
de bir felaket c. ıkaracak olan bizzat f • ı: • • • defa olarak "emniyet,, kelimesini tela .. 
kendı o ıelaketın ıçmde mahvola · f tt·c;· ~ bana 'Ik cevap verenin 

kt B b ·ı· . 1 s·ı uz e ıbım z .. man ı ~ 
ca ır. . ~ 1 ınmış ? ~un. 1 an~o-. r.ıı. Litvinof olduğunu kendi hesabıma · 
nun passıfıne dolayısıyle .Londra ık- hntrrlatmaktan nefsimi mcnedemem. V~ 
tı&at konferansının da akım kalması d k. s t R d'v d l'"tlerı"ı1 '< 1 I rna em ·ı • ovye usya ıger ev .. 

aydo ~nma ı~ır. • hukuk müsavatına ve onlar gibi .kendisi .. 
Akt1f~ gel_ınce, M. B~nes_ hır çok ne terettüp edecek vecibelere halisane bit 

il~~letle~ın mılletl.er c_e~ıy~tıne olan surette mütavaat etmeğe karar vermic;tirı 
m!'te':a?'1t merh~tıyeti~ı, r:ıılletl~~ c__e onun hakkında bizimkine aykırı bir hattı 
mıyetı ıle Amerıka Bırleşık Huku· hıırel-ct kabul edilmesi esbabı anlaşıla" 
metlerinin mukarenetini, Sovyet Rus ' mazdr.,, 
v:ı.'nın milletler cemiyetine girmesi M. Bartu':nun son sözleri müthiş bif 
için- ki bu mezkur cemi.yetin sarf1 alkış tufaniyle karşılanmıştır. 
nazar edilemiyecek bir kuvvet oldu M. Bartu otomobille Cenevre'yc hard 
ğunu gösterir - bir çok devletler ta ket etmiştir. 
rafından yapılan gayretleri, Sar me ___ ,... f 
selesi hakkındaki iptidai müzakere İzmir' e 350 ecnclJİ seyyah geUI 

İzmir, 10 (A.A.) - Bugün fransı~ 
lcrin muvaff akiyetini, bir çok teşriki bandıralı Peliks Ruser vapuru ile limanf 
mesai ve ademi tecavüz misakları- mıza 350 kişilik bir seyyah kafilesi gel• 
nın aktini, mütecavizin tarifini, A-
vusturya'nın istiklali için yapılan te miştir. Bu seyyahlar Turing Kulüp na' 

h , mına vapurdan karşılanmış ve kendileri' 
şebbüsleri veni ayet Avrupa nm şar 
kındo mütekabil muavenet miysakı ne fransızca ve ingilizce olarak Efetı 
mn akti hususundaki gayretleri -ki Bergama ve İzmir panoramaları takditd 
böyle bir miysakın akli dünyanın di edilmiş, şehir ve panayır hakkında iyza • 

hat veril:niştir. Seyyahlar meyanın ia bil 
ğer taraflarında da mümasil muahe lunan Oksford üniversite!i talel;e1 eriı"\4 
delerin aktini mucip olabilir .:..... hep den '46 kişi vali paşa tarafından kanıya 
milletler cemiyetinin aktifine kay - çıkarılmış, şehir ve panayll' gezdirilereti 

detmiş ve demiştir ki: iyzahat verilmiştir. 
"- Görülüyor ki Milletler Cemiyetinin Yetmiş kişi de busust tTenle Efes'i zif4 

hata ve felaketlere mani olmak için kafi de ret etmişler, diğerleri kafile lıalinde şehit 
recede kuvveti yoksa da karanlık kuvvet - ve panayır.ı gezmişlerdir. Turing kulüp v-4 

lere karşı daima yıkılmaz bir kuvvet ve Vali Paşanın bu alakası seyyahlar ve Uni• 
aşılmaz bir mania teşkil etmektedir. versitc talebesi üzerinde fevkalade iyi tesit 

M. Bcnes sözlerini bitirirken dünyanın lurakmıştır. Panayırda kendilerine incit 
vaziyetinin memnuniyeti mucip olduğunu ve üzüm hediye edilmiştir. Vapur akşB11' 
müşahede etmiş ve Milletler Cemiyeti ile saat altıJa 1st.uıbul"a hareket etmişti<' 
müesseselerinin müeıs:ir ve ameli kuvveti, Jzmir ;ısan atika muhipleri cemiyeti neŞri; 
usulleri ve ülküleri hakkındaki iymanını yatından 1zmire ait fransızca bir ,er 
teyit eylemiştir. eseri vapur kütüphanesine hediye edi1' 

M. Benes nutkunu söyledikten sonra miştir. 

sruahiyetnamelerin tetkiyki ve heyeti umu 
miyer eisinini intihabı için eelaeyi bir saat 
talil etmiştir. 

lsveç hairciye nazırı M. Sandlcr'in ri
miyc reisinin intihabı için celseyi bir saat 
mevcQt 52 reyin 49 u ite riyasete intihap 
olunmu~tur. 

M. Sandter riyaset kohuğunn geçmİ.§ 

ve heyeti umuimyeye te§ekkürler ettikten 
sonra ruzname tespit edilmiştir. Heyeti 
umumiye "silahsızlanma,, imıi verilen 
üçüncü komisyonu teşkil etmemeüe karar 
vermiştir. 

__ .. __ 
Çaıılnrı'da f ay<lah yağmur 

----···----~~ 
Milletler Cemiyeti 
ve Sovyetler · 

(Başı 1. inci sayıfada) "fj 

Çankırı, 10 (A.A.) - Bir haftadan be 
si başına hareket etmiştir. Ti devam eden sıcaklar bugün değişmiş 

tan hariciye nazıriyle görüşmÜ§tÜr. Lchd' 
tan mclıafilinde zannedildiğine göre b• 
ciyc nazırı meclisin bu akşamki topJ~n?; 
sında hükumetinin hallı hareketini bıldit 
cektir. Bu hattı hareketin Rusya'nın ıı~ef, 
hinde olmıyacağı söylenmektedir. En z~ 
de müstenkif katacaklarala henüz ınuh ıııJ 
fetleri yenilemiycnlerle nnsıl bir tnr:Zl l ' 
bulunulacağile uğratılmaktadır. Millet.~ 
Cemiyeti misalandaki tnahbütlcrin rnet1'~fi' 
ihtiva eden bir telgrafın Sovyet Ruşytı ~ 
hinde rey vereceklerin imzasiyle M?5";.ed 
ya gönderilmesi derpİf edilmektedır. t• 
]isin bu akşamki toplantısı müsait bir ":ı• 
ce verirse mezkur telgraf bu gece .., 
JarıD Moıkova'ya gönderilecektir. 

• . • • , ve faydalı yağmur yağmıştır. Şehir orta-
Y enı f,ransız sefırı Sofya da. ısından geçmekte olan çay yağan yağmur 

Sofya, 10 (A.A.) - Yeni fransız sefiri lardan taşrnıg ve civarda otlamakta olaa 
M. Labure buraya muvasalat etmiştir. davarlardan on tanesini &ötürmütt\irç 
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l arı - siyasi 

Şehir planı -
~ehir 11lô.ncılı~ı 

Geçenlerde Falih Rıfkı, lstanbul turiz
mi ve 1 stanbul plam meselesine bir kere 
daha dokundu. Ve lstanbul'un şehir mec -
lisinde düşünülüp tatbikına geçilmesi la -
~m bir kaç güzel teklifte bulundu. Filorya 
Pilaj - şehri olsun, Ayasofya oteli fikri ol
•un, Türkiye'nin en fazla nüfusuna ma -
lik, memleketin hemen bütün ithalat top
tancı ticaretini ve bundan başka da bütün 
lııir gıda maddeleri ve dokumacılık sanayi
ini barındıran bir şehrin şehir meclisin -
tlen gelmesi lazım tekliflerdir. Bu gibi tek
liflerin şimdiye kadar bir çoğu ya tabak · 
kuk etmiş olmalı yahut tahakkuk etmek 
Üzere bulunmalıydı. Halbuki bunlar, şim
dilik, bir türk muharririnin lstanbul'un 
bir kaç semti hakkındaki iymar düşünce
lerinden ibarettir. İstanbul'un umumi pla
ıu mevzuu bahsolurken Falih Rıfkı'nın 
bu teklifleri, İstanbul şehir meclisini ve 
lstanbul'un yarınki mukadderatını tayin 
eden idareciler ve mühendisler erki\m har
biyesini cesur adımlar atmağa teşvik 
edecek mahiyettedir. 

lstanbul'un bugünkü İçtimai, iktısadi 
Ve ticari biinyesinin tctkiykinden doğması 
laznn yeni İstanbul planı, ne şüphe ki, ay
nı zamanda, f stanbul için devletçe tayin 
edilecek ve şehir makarnalı tarafından tat
bik edilecek bir siyaset demektir. Başka 
llıemlekctlerde, şehirlerin iktisadi ve 
ticari rolleri ötcdenberi taayyün etmiş ol
duğundan, onlar için plan, daha ziyade 
nıünhasıran şehircilik bakımından ehem -
rniyeti olan bir davadır. Bir takım mey -
danlarm bir takım muvasala damarlarının 
ra genişletilmesi yahut yeniden ihdası için 
lair takım istimlaklere lüzum vardır. Ya -
but ıehrin artmakta olan nüfusu, bir ta -
lam yeni amele mahalleleri yapılmasına 
banyolar ve hastahaneler gibi umumi halk 
bıüesaeaelerinin genişletilmesine lüzum 
ıöıterir. Ve tehir meclislerinin bütün mü
cadele ve faaliyetleri daha ziyade bu nok -
t.lv etrafında cereyan eder. 

Fakat bizim memleket, baştan bata bir 
İçtimai, ikbsadi ve ticari bünye istihalesi 
leçirmelıı:te olduğundan, bir ucundan bir 
'8cuna uzanan demiryotları henüz yapıl -
lnakta, lstanbul'dan başka limanları henüz 
lasavvur edilmekte, yeni bazı istihsal mın
taludannın ihdasına yahut bütün bir sana
)iia tesisine henüz başlanmıf bulundu -
hndan, bizde, "şehir planı,, demek, hiç 
lair zaman sadece şehircilik balonundan 
ele alınacak bir it değildir. Memleketin 
laii)'iik kurulut dava11, elbette ki, tehir 
&llintannda da kendini hiuettirecektir ve 

lliıaettirmektedir. 
itte ''lstanbul planı,, derken, körfezin 

&..ünde açılan rüyet zaviyesi, en aşağı bu 
lenitliktedir. Bu genişlik bizi ürkütebilir. 
Paicat bu, onun mutlak lüzumunu anlama
llıaıza mani olmamalıdır. Aksi takdirde ya 
"8ni olan yahut hususi menfaatlerin spe
lciilasyon'lanna dayanan bir plan elde et-

lbit oluruz. 
Plin meselesini sadece "ıehircilik ba -

lc..nradan alıak bile, İstanbul planı'nı gene 
ea..ıı bir memleket meaeleıi telakki etmeli 
>iz. Ankara'ya bir Ankara plinmı bir ta-
it._ salahiyetli yabancı mütehauıılardan 
"'tın aldık. Fakat ''ıehircilik,, mefhumu, 
a._u.nla mftftlekete girmiş olmadı. Şimdi, 
"lıtanbul planı" nı meydana getirirken, 
~•-dığnnız bir fırsatı telafi edelim. ''Is -
'-'ut planı,, nı o tarzda meydana getire
'- 'H 0 tanda tatbik edelim ki, bununla 
ttlrk şehirciliği'ni tesiı edelim. Plan için 
~ •~h· t' ·· ·· e murakabesi altın:"" aauı ıye ın gozu v 
"-. bütün bir genç erkanıharbiye çaht -
a.. ve bunlardan yannın genç şehircile~ 
>ettıain. '1 ıtanbul planı" bir ııJıım ve bır 
~nın değil, bir büronun, bir atölyenin, 
lait. şebircililıı: mektebinin eseri olsun. Fa -
"-t huna, salahiyet diye tanıdığımız kim 

1.., rene o nezaret etsin. 
BURHAN ASAF 

Ticaret odasının endeksi 
İıtanbul, 10 (Telefon) - Ticaret oda 

il ha.uladığı ve matbaaya verdiği bir 
~cbte son vergilerin eşyanın toptan 
1ittlarmda yaptığı tesirleri tesbite çalış 
'-ttıt. 

Musevilerin bayramı 
lıtanbul, 10 (Telefon) - Bugün mu

~İlec-in 5695 inci takvim yıhnın ba,la -

"'-•ı nıünasebetiyle havralarda dini me -
~İQı yapılmış ve okunan beyannameler-

llluaeviler türkçe konupnağa, kültür •t - d'I . it -cdeniyeti benimaemeğe davet e ı mıJ 
"dir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 
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V~E 

Başvekil Hz. nin 
şark seyahatleri 
belki gecikecek 

!Belediyeler f Banka veBankerler 
Bankası nezdindeki döviz 

İstanbul, 10 (Telefon) - Başvckll is
met Paşa Hazretlerinin ıark seyahatlerine 
ne zaman çıkacakları henüz belli dc-ğlldir. 

Seyahatİ'l ~imdilik tehir edilmesi de muh
temeld!r. 

1ı-.tanbul ~elıir mccli~i 
İstanbul, 10 (Telefon) - İstanbul şe

hir meclisi belediye intihabı için fevkalade 
içtimaa d&vet edilmiştir. 

lstanbnl ~··lırinin planr 
f stanbul, 10 (Telefon) - Belediye şe

hirdeki İnşa vaziyetini düzeltmek için şeh
rin p1an işini 1935 senesinin ba~ına kadar 
halle karar vermiştir. lstanbul belediyesine 
gönderilen Üç plan taslagından biri bu 
müddet içinde tercih edilecektir. 

U. içtimaı münasebetile 
çekilen telgraflara büyük
lerimizin cevapları 

İstanbul: 
Büyük Reisicümhur Hazretleri -

ne; 

Cümhuriyet sınırları içindeki be
lediyelerin yapacakları yeni imar iş
leri için lazım olacak parayı temin 
:_;" yüksek direktifleri üzerine ku -
ruımuş olan Belediyeler bankasının 
Şurayı Devlet ve DiYanı Muhasebat 
Reisleriyle Dahiliye Vekaleti erka -
nından ve on belediye reisinden mü
rekep umumi heyeti bugünkü top -
bı nhsmda derin saygı ve sevgileri -
11in arzına bendenizi memur etmiş -
lerdir efendim. 

':>ivanı Muhı\Sebat Reisi 

1 Seyfi 

EJektrjk fjatları Divanı Muhasebat Scisi Seyfi Beyefendiye 

• • • b• Ankara IÇID yenı ır Hakkımda gösterilen temiz duygulara 

formu
•• ı teşekkür eder muvaffakiyetler dilerim 

efendim. 

İstanbul, 10 (Telefon) - lstanbul elek 
trik şirketinde aynı zamanda tarife iş1eri-

Reisicümhur Gazi M. Kemal 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ka -
. ni tetkiyk eden Nafıa heyeti elektrik fiat- p H 

7tm aşa azretlerine,· 
larr için yeni bir formül bulmak üzere Av-
rupadaki elektrik -irketlerinin fiat tarife- Şehir ve kasabalarımızın yüksek 
lcrini tetkiyk etmektedir. Verilen haberle- h.irk medeniyetine örnek olacak fe
re göre Avrupa elektrik şirketlerinin fiat kilde güzelleştirilmesi için kurulmuş 
lıtrifeleri için kullandıkları formüllerden olan Belediyeler bankasının Şurayı 
bazıları bizdeki elektrik fiatlarını bugün- Devlet ve Divanı Muhasebat Reis 
kü maliyete göre 11 kuruşa kadar ucuzla- teriyle Dahiliye Vekaleti erkanın _ 
tacalıı: mahiyettedir. Bundan başka elektrik d 

&n ve on belediye reisinden mürek
şirketinin müşterilerinden tamir ücreti ola 
rak alıp iyrat kaydettiği para da mühim kep umumi heyeti bugünkü toplan -

bir yekUna baliğ olmaktadır. Heyet bu me- hsında saygı ve sevgilerinin arzını 
sele ile de uğra,maktadrr. f:.endenize tevdi etmitlerdir efen -

i
dim. 

Ticaret oda~ı hcn•ti Divanı Muhasebat Reisi 

İstanbul, 10 (Telefon) - Ticaret oda- Seyfi 
aı idare heyeti bugün lastik ve deri ayak Divanı Muhasebat Reisi Seyfi Beyefendiye 

kaplan ihtilafı hakkındaki tetkiyk netiyce Ankara 
lerini dinliyec~ti. Fakat deri ve sepiciler Heyetinizin hakkımda izhar ettiği sami-
birliği odaya müracaat ederek kendilerinin mi duygulara teşekkür eder ve muvaffakr.. 

bazı yeni talepleri olduğunu bildirmiıle nizi dilerim efendim. 
ve tetlıı:iylıı:lerin devamını istemişlerdir. B. M. Meclisi Reisi 

Ayasofya'nın 
tamiri 

lstanbul, 10 (Telefon) - Ayaaofya'nın 
tamir i,lerine bakmalıı: üzere. müzeler 
umum müdürü bugün Anlıı:ara'dan emir al 
dı. Tamir timdilik Ayasofya'nın harici sıva 
lanna münhasır olacak, buıün müze miy
marları Ayaaofya'da keşfe batlamıtlardır. 
Keıifname Maarif V elıı:aletine gönderile -
cektir. 

Belediye 
Riyasetin~ en: 

Belediye intihabı dolayudy· 

le intihap defterlerinin lıazır
Janması için bek~iler tarafın
dan evlere dağıtılacak olan ve 

altında ne şekilde doldurula

cağına dair iyzahat bulunan 

cetvellere her aile reisinin evin 

de bulunan kadm ve erkek 18 
yaşından yukan nüfusu yaza

rak cetveli 24 saat zarfında 
bekçilere geri vermeleri ve 

ceh·eJin altında bulunan zım
balı ve numaralı parçayı ke -

sip sakJıyarak aynca ilan e(li

lecek intihap günü sandığın 
bulunduğu yere bu numarah 

parça yanların(la olduğu hal -

de intihap hakkını haiz ailele

rin efradı ile beraber gelmele 

ri ilan ve rica olunur. 
... 

Kazım 

İstanbul: 
Büyük Başvekil ismet Paşa Haz

retlerine; 

Şehir ve ka1'ahalarımızın yüksek 
lürk medeniyetine örnek olac.ak şe
kilde güzelleştirilmesi için kurulmuş 
olan Belediyeler bankasının Şurayı 
Devlet ve Divanı Muhasebat Reis 
teriyle Dahiliye Vekaleti erkanın • 

dan ve on belediye reisinden mürek
kep umumi heyeti bugünkü toplan -
tısında saygı ve sevgilerinin arzını 
bendenize tevdi etmişlerdir efen • 
dim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
Seyfi 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi 
Hazretlerine 

Türk şehirlerinin modern yaışayış tar
zına en eyi uyacak ve halkın bugünkü ih
tiyaçlarını en münasip surette karşıhya
cak derecede güzelleştirilmesi için kuru
lan belediyeler bankası umumi heyeti bu 
günkü toplantısında samimi saygı ve sev 
gilerinin zatı alilerine arzını benden rica 
etmişlerdir Efendim. 

Divanı Muhasebat 
Reisi Seyfi 

Belediyeler Bankası Umumi heyeti ve Di
vanı Muhasebat Reisi Seyfi Beyefendiye. 

Ankara 
Umumi heyetin iltifatlannı bildiren tel 

grafınızı memnuniyetle aldım, Belediyeler 
Bankası eğer bu memleket ıehirlerinin 
iymarına faydalı olacak bir eser telakki 
ediliyorsa siz de bilirsiniz ki bu mliessese1 

Şeflerimizin ilhamının ve teveccühkir mü
zaheretlerinin bir eseridir. Belediyeci arka 
daıılanmla Zatı Riyasetpenahilerinin bu 
vesileyle hakkımda gösterdikleri naziklne 
iltifata teıekkUrlerimi sunarım efendim.-

Dahiliye Vekili 
Şillail Kaya 

mevduatı hakkında 
Maliye Vekaleti banka bulunan yer

lerdeki memurlarına gönderdiği bir emir 
ile, 11 numaralı paramızı koruma karar
namesinin birinci maddesindeki sarahate 
iş .. ret ederek banka ve bangerler nezdin -

de bulunan döviz mevduatının azami 15 
gün zarfında merkez bankasına veya şu
belerine tevdiini ve bundan sonra vaki 

olacak mevduatın da tarihi tevdiden iti
baren nihayet bir hafta içinde aynı suret
le banka veya şubelerine tesliminin temin 
ve kontrolünü bildirmiştir. 

l\laliyc V .. km Fuat Bey g(·liyor 

f stanbu:, 10 (Telefon) - Maliye Yeki 
il Fuat Bey bu akşam Ankara'ya hareket 
etti. 

Ankara istasyonu 
ve yeni şimendifer 
hatlarında faaliyet 

Aldığımız mallım .. ta göre, Ankar is -
tasiyonunun büyütülmesi için bir proje 
hazırlanmaktadır. Bu proje istasyonun 
her türlü ihtiyaçlarını temin edecek asri 
şeraiti haiz olacaktır. 

Yeni şimendifer hatlarındaki inşaat 

da devam etmektedir. Filyos - Çatalağ

zr, Yolçatı - Diyarbckir ve Sıvas - Er
zurum hattından Sıvas - Malatya iltisa 
kından yüzer kilometrelik kısmın toprak 
düzeltmesine ve in~atma başlanmıştır. 

Afyon - Antalya hattının on beşinci ki
lometreden kırkıncı kilometreye kadar 
olan ikinci kısmı da ihale edilmiştir. 

Ereğli ve Mersin limanlarının inşası 

tekarrür etmiştir. Ancak bu limanların 
inşasına başlanması bir zaman meselesi
dir. 

imtiyazlı şirketlerin yaptıktan 
İstanbul, 10 (Telefon) - Yapılan tet 

kiklere göre Kadıköy su şirketinin 10 li
ralık elektrik saatlerini 25 liraya sattığı 
görülmüş ve takibata başlanmıştır. 

Ankara ilk 
mektepler kadrosu 

V ckalt>tçc tasclik olunarak 
vilayete gönderildi. 

Ankara vilayeti ilk mektepler kadro -

lan yapılmış ve Maarif Vekaleti:ıce de 

tasdik edilerek vilayete gönderilmittiı'. 

Yeni kadroda büyük bir değişiklik 

yoktur. Bu sene vilayet maarif kadrosun

da 507 muallim bulunmaktadır Bunlar

dan otuz muallim kendi arzulariyle ve 

talepleri haklı görülerek başka yere nakl 

edilmiş, yirmi altı muallimin yekdiğeri 

ile değiştirilmesi yapılmış ve ancak altı 

muallimin yeri inzıbat komisyonu kararı 
ile tebdil edilmiştir. 

Maarif Vekaletince bu sene diğer vi

layetlerden Ankara vilayeti emriue yal -

nız 8 muallim verilmiftir. Bu sekiz mual

limden altısı Ankara merkezinde vazife -

lendirilmelerini istemektedirler. Halen 

Ankarada bo' yer olmadığı için bu mual 

timler bot yer bulundukça merkeze alın

mak üzere sıraya konmuştur. 

Şehrimizde teşrinisaninin birinde açı -

lacak olan iki ilk mektep için de yeniden 

vilayet maarif bütçesine 21 muallim ilave 

edilmiştir. Bunun için hususi iüare büt -

çesinde daimi encümencebazı münakale

ler yapılmış ve bunlar ali tasdike de gön 

derilmiştir. Münakaleler ali tasdikten 

geçtikten ve iki mektep de açıldıktan son 

ra bu 21 muallim kadroya alınacak ve Si· 

ra beklemekte olan muallimler tayin olu
nacaktu. 

SAYIFA 3 

Bence. 

Mutlu nesil 
Yarınki büyük Türkiye'nin yapıcı ve 

kunıcusu olan bugünkü türk nesli, hiç 
şüphesiz ki gelecek nesiller hesabına pek 
çok sıkıntılara katlanıyor, soyundan bir 
ve hatta üc beş kuşak sonra gelecek in
sanların rahat ve refahla yaşamaları için 
maddi ve manevi birçok fedakarlrklara 
göğüs geriyor. Harf inkılabının alışma 

devresindeki sarsıntılara bu nesil hedef 
oldu, ondan yarının nesilleri bu müşkül 
devreyi belki hatırlarına bile getirmeden 
i,,;tifade edecekler, dil inkılabının doğur
ma sıkıntılarını bu nesil çekiyor, pürüz
süz ve öz dili yarının çocukları en tabit 
bir miras gibi karşılıyacaklar. Bugünün 
yoksul Türkiyesi dişinden tırnağından ar 
tırdığını semeresini yarın verecek olan 
d.:miryollarına döküvor. 

_ Yarınki nesiller, türk topraklan üze -
rinde dolaşırken o topraklar için akrtıl· 
mış kanları, ve o kanlar için dökülmüş 

göz yaşlarım, ve o göz yaşlarını kurut
mak ve tebessüme cevirmek için akrtıl• 

mrş terleri, saadetlerinin blitlinlüğü için• 
de belki tasavvur bile edemiyeceklerdir. 

Elbette ki tarih bu işleri baıannış <>
lan idealist insanları daima hürmetle ana 
t".ak ve gelecek çağlara örnek olarak yös· 
terecektir. 

Fakat bütün bunlara rağmen, ben, kat• 
!andığı büyük fedakarlıklardan dolayı 

bugünün neslini adeta bir martir gibi tas .. 
vir edenleri haklı bulmıyorum. 

Bilakis, istiklal harbı ve onun arkasın 
dan aynı savaşın bin bir cephede devamı· 
nı teşkil eden inkılap yıllarını yaşamıı 

olanların en bahtlı, en övülecek ve kıska• 
nrlacak nesil olduğunu iddia ediyorum. 

Bu neslin başardığı büyük işleri, ve 
bu işler için döktüğü hesapsız kanları 

göz yaşlarını ve alın terlerini kUçilk gör
müyorum, çektiği sıkıntıları, yannm he• 
sabma katlandığı ıstırapları da unutmuyo
rum. Fakat neslimizin bahtszlığına işaret 
edenlerin unuttukları bir noktayı da h .. 
tırlatmak istiyorum: Yaşadıfnnız bhra• 
mantık ve dinamizm yıllannm bize tanıt.. 
tığı heyecanlar. 

Heyecan, bence, tabiattn insana en tam, 
en kusursuz ve en güzel vergisidir. 

Ben, büyUk zaferin haberini aldıktaa 

sonra İstanbulun yaşamıı oldufu çrlgıa.. 
ca saadet ve heyecan gUnlerinl hatmıl .. 
rımın en güzeli diye hatırlıyorum. O te1i 
rin, yarınki Türkiye'nin en refahlı ve ea 
kudretli devresinde bile bir daha bu ka • 
dar güzel günler göreceğine ihtimal v-.. 
remi yorum. 

Heyecan hayatın en g(l.zel tecellisi iM 
bir zaferin uyandırdığı heyecan da hey .. 
canların en güzelidir. 

Halbuki Gazi çağını yaııyan neallmlzla 
hayatı, birinin tesiri daha silinmeden ha1 
r&n gözlerimizin önünde bir batba ta
hakkuk eden zaferlerin birlblrlnl kovalı• 
yan heyecanlariyle dolu değil midir? 
Eğer daha hayatta iken inkılap ve za• 

ferterimizin serisini tamambyarak nor• 
mal bir hayat akrtını görmemiz nasip e>o 

tursa, o zaman, bir ocak ba,mda, ak aaçh 
başlarımızı kalplerimizin ilstilne eğerek 
bu uzun savaıı ve zafer ydlarmı hayan.. 
mızın en güzel anları diye hatırlıyacak ve 
o günleri yaşamış olduğumuz için haklı 
bir gurur1a göğsümUzUn şiıtiğinl duyaca• 
ğrz. 

Bu çetin sava§ devresinin, bize temin 
ettiği eşsiz manevi hazlar yanında çekil
miş maddi ukıntrlar ne kadar kilçOk n 
ne kadar ehemmiyetsiz kalır. 

Bu yüzdendir ki ben, neslimizi, yarın 
hesabına daima fedak8rlık ettiği için en 
betbaht değil, fakat yarının asla tanıya• 
mıyacağı kahramnhk zamanlarının biltiln 
heyecanlarını tatmıf olduğu için en mut.o 
lu nesil sayıyorum. 

YAŞAR NABt 

Elektrik şirketinin marif etlerf 

lıtanbul, 10 (Telefon) - Elektrik fİllo 
ketinin imtiyaz mukuelesinde laiç Wr b. 
yıt olmadığı halde Satye firlred i,letmeal 
Nafıa tetkiyk heyetinin nuan dikkatini 
celbetmit ye heyet tirkett• iRi iti bırak • 
ma11nı iıtemiıtir. Şirket hqetin teklifini 
kabul etmiıtir. Ay batma kadar Sa~ ile 
olan muamelesini tasfiye edecek ·..e San-. 
ayn bir ıirket halinde itine devam edecek. 
tir. 

Belediye kooperatin 

İstanbul, 10 (Telefon) - Belediye k• 
operatifi Sirkeci istasyonunda ikinci bir 
satış deposu açmak için ha.zuhfa batla• 
mıştır 
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Afyon satışı hakkında Amerikadaki grev 
t ·· rk - yugoslav anlaşması a c Amerikanın dokuma sanayi amelesi 

grev ilan etti. Birleşik Amerikada birçok 
fahrikalar pazartesini zaten tatil addet" 
tıklerinden asıl grev sah gtinü başl::ımış 

olacaktır. Grevcilerin adedi kaça t>aliğ o• 
lacağı henüz daha kestirilemezse de bir• 
;;aç gün içinde bunu da öğrenmek kabil 
olacaktır. Maamafih daha şimdiden grev 
yapan kadın ve erkeğin bir milyon kişi· 
ye baliğ olacağını amele mümessilleri te• 
min etmektedirler. Bu rakam belki de 
birkaç yüz bin fazlasiyle ifade edilmiştir. 
Fakat şurası muhakkaktır ki mevzuu ba• 

his olan grev bu ana kadar Amerika sana• 
yiini sarsan en büyük ihtilaflardan biri· 
dir. Bundan maada, grev uzun sürdüğü 

takdirde elbise yapan sanayiin de ihtita• 
fa karışma tehlikesi vardır ki, bu suretle 
grevcilere ayrıca 700 bin kişi daha katıl· 
mış olacaktır. Sanayi mehafilinin kanaa· 
tine göre, amelenin ekseriyeti, hatta yüz· 
de 60 ı grev emrine itaat etmiyeccktir. 

lstanbul merkezi bürosunda Yugoslav 
ya'nın murahhası olan doktor 1.1. Dragos
lnv Mihayloviç Belgrat'ta çıkan Poli;ika 
ıgazetesinde şu makaleyi neşretmiştir: 

14 nisan 1932 de Türkiye ve Yugoslav 
ra hükfımetleri Ankara'da afyon satışı 

hnkkmda bir iytilafname imza ettiler. Bu 
iytilafnamede iki hükumetin afyon ihra
ca tını inhisarlaştırdıklan ve iytilafm ic
rn~mın her iki budunun milli müessese · 
lenne tevdi edileceği zikredilmiştir. Bu 
milli müesseseler "ham afyon ihracı için 
türk - yugoslav merkezi bürosu,. namı al 
tında İstanbul'da çalışacak müşterek bir 
eatış bürosu tesis ettiler. Bu büro dün 
ıya piyasasına türk ve yugoslav afyonları 
nı satmaya yegane salahiyettar müesse -
se olrak çıkmaktadır. 

İytilafnamelerin tasdik edilmiş suret 
trei 23 eylUl 1933 te Belgrat'ta mübadele 
tdilmiş ve iytilaf 23 teşrinievel 1933 te 
\tıeri olmağa başlamıştır. Bununla bera
ber 1 haziran 1933 te Ankara'da teati edi 
len notalarla iytilafm 1 teşrinievel 1933 
t~ kısmen meriyete girmesi ve merkezi 
büronun 1 kanunusani 1934 te çahşmağa 
bışlaması kararlaştırıldı. 

Bu iytilaf bir sene müddetle aktedil -
miş olduğu için üç ay evel ihbar edilmek 
9artiyle 23 teşrinievel 1934 te feshedile -
bilir. Fakat merkezi büronun murahhas
ları hükumetlerine iytilafm 31 kanunu -
•vel 1936 ya kadar temdidini teklif et -
ıınişlerdir. Bütün esbabı mucibeyi nazarı 
lytibara alarak iytilafın temdidi hususun 
<la karar verilmeden eve! merkezi büro ta 
rafından şimdiye kadar gösterilen faali
yetleri ve ileride yapabileceği işleri göz 
'den egçirmek lazımdır. 

Malum olduğu gibi, İstanbul merkezi 
.~Urosu türk ve yugoslav af yonlarının sa 
6ş bürosudur. Her iki memlekette de 
inhisar altında olan afyon ihracatı ancak 
Xürkiye ve Yugoslavya namına iş gören 
ı;u büronun emirleriyle yapılabilir. Af -
yon satışının bu sindikalizasyon sistemi 
bize daha yüksek fiatlar temin etmek, ne 
tiyce iytibariyle de dünya piyasasında af 
yon fiatlarının yükselmesi hususunda mü 
essir olmak gayesini takip eder. 

Merkezi büronun tesisinden önce türk 
ve yugoslav tüccarları arasında mevcut o 
lan ve fiatların düşmesine sebelıiyet ve
ten rekabet, fiatları yükseltmeğe matuf 
liir teşriki mesaiye yer vermiştir. Af yon 
alıcıları daha bir çok seneler önce arala
nnda bir kartel teşkil etmiş oldukları 

için bu teşriki mesai daha lüzumludur. 

Merkezi büronun şimdiye kadar gös
termiş olduğu faaliyet ona bağlanmış o -
lan ümitleri tahakkuk ettiremedi. Filh::ı

kiyka merkezi büro fiatları 76 franktan 
'(bu teşrinievel iptidasında verilen fiattı) 
148 franga ve yüzde 14 morfinli afyonla 
nn fiatım da 98 franktan 168 franga çı -
kardı. Merkezi büro afyonu bu fiatlardan 
aşağı satmaz. 

Bununla beraber, şimdiye kadar bu fi
atlarla nisbeten küçük miktarda afyon sa 
blabilmiştir. Yani ekserisi yüzde 14 mor 
finli 120 kasa, tahminen 9600 kilogram 
kadar bir §ey. Bu altı aylık bir devre 
l_çin kafi bir satış rakamı değildir. Haki 
bti halde, şimdiye kadar daha büyük 
nıiktarda afyon satılamamış olması Avru 
pa ve Amerika fabrikatörleri kanunun 
rl'ürkiye'de kabul ettiği altı aylık bir ih
racat serbestisinden istifade cıderek ihti
yat mal aldılar ve bu esnada muhtelif 
spekülatörler, bilhassa türk spekülatör -
leri, A vrupa'da muazzam afyon stokları 
biriktirdiler. Şimdi bu stokları ucuz fiat
la elden çıkarıyorlar. Bu suretle aktedi
Jen iytilaf ilk zamanlarda türk ve yugos 
lav ziraatçilerinin değil spekülcıtörlerin 

:işine yaradı. Eğer iytilaf daha önce tat
bik edilmeğe başlanmış ve büromuzun fa 
aliyetini güçfeştirecek ihracatın önüne 
geçilmiş olsaydı (iytilaf 14 nisan 1932 de 
imzalanmış ve ancak 23 eylfıl 1933 te 
nıeriyete girmiştir). merkezi büro bugün 
öaha iyi bir vaziyette bulunurdu. Diğer 
taraftan büro, Türkiye ve Yugoslavya ha 
ricindeki stoklarla mücadele etmek mec
buriyetindedir. 2500 kasaya yakın olan 
bu stoklar yarıdan az bir miktara inmiş
tir. Bu stokların bu sene nihayetine ka 
(far tükeneceği ve merkezi büronun ancak 
gelecek sene başında, yani bir senelik bir 
çalışmadan sonra vaziyete hakim bir mev 
kie geleceği hesap ediliyor. 

Bu şartlar merkezi büronun üzerine 
dii~en vazifeyi kısa bir zamanda niçin ya 
pamamıs olduğunu açıkça gösetriyor. ty 
ti1afım• "' ın tesirleri ancak gelecek sene 
hir~r •;ımeP,e başlanacaktır. Demek ki 
9it•1C:iclen meı aczi büronun faaliyetini ten 

kit etmek veya Türkiye ile iytilafın ya. 
kında feshedileceğini tahmin etmek ye
rinde bir hareket olmaz. lytilaf mutla -
k~ ve daha uzun bir vade ile temdit edil 
:tıelidir. Çünkü ona bağlanan ümitler an 
cak bu şartla tahakkuk edebilecektir. İy
tılafın memleketimizin ve Türkiye'nin af 
von siyasetinin hakiki bir ihtiyacına ce
vap verdiği ve dünya afyon piyasası için 
mühim bir unsur teşkil ettiği inkar edi
'<'mez. 

Her şeyden önce şunu söylemeliyiz ki. 
merkezi büronun teessüsünün hem de a -
kabinde budunlararası afyoncular karteli 
daha uzun bir devre için afyon fiatların 
da bizimle anlaşmak üzere mfü:a'!ıerelere 
girişti. Bu müzakerelere lstanbul'da ka 
nunusanide başlandı ve ağustos nihaye · 
tinde Paris'te devam edilecektir. Diğer 

taraftan bize dünya piyasasında rekabet 
edebilecek diğer müstahsil memleketler 
(Sovyetler Birliği ve lyran gibi) türk -
yııgoslav merkezi bürosiyle hususi bir su 
rette alakadar oluyorlar ve yakında bu 
büroya girmeyi arzu edecekleri ümit edi 
lebilir, bu suretle dünyanın başlıca afyon 
müstahsilleri karteli kurulmuş olacaktır. 

Mevcut bütün şartlar Türkiye ile Yu 
goslavya arasında bir iytilafın aktini iy
cap ettirecek mahiyettedir. Daha ziyade 
Uazk şarka temayül eden içilecek afyon 
müstahsili bazı memleketler müstesna 
Türkiye ve Yugoslavya hemen hemen ye 
gane ecza afyonu müstahsilleridir. Tür -
kiye ve Yugoslavya'nm afyon istihsala -
tt normal hallerde dünya afyon fabrika
törlerinin yüzde 80 ham maddelerini teş
kil etmektedir. 

Fransız - ingil·z stt 
.., ... 

' lazım ır! 
Paristen 4 eylUl tarihiyle Taymis ga- ı Şiller'in ilham etmiş olduğu hürriyet 

zctesine bildiriliyor: a!!kı ~·a artık o memlekette yaşamıyacak, 
Figaro gazetesi bugünkü sayısında vahut kendine başka ülkelerde bir sığı· 

Sir Osten Çemberleyn'in "Fransa ve ln- nak arıyacakt ır. Bu vaziyet karşısında ya 
giltere,. başlıklı mühim bir makalesini hirleşmek. yahut mahvolmak vardır.,. 
neşretmektedir Gazetenin b:ışmuharriri M. Çemberleyn yazısını şöyle bitirmek-
M. Valdemir Doroneson bu münasebetle tedir: 
y.ızdığı tefsiri bir makalede diyor ki: "Ben bir ingilizim. Eğer, allah göster-

" İlk bakışta her ne kadar fransızlarla mesin, İngiltere ile Fransa arasında bir 
İngilizlerin biribirinden ayrı ve aykırı gö harp pathyacak olursa ben, muhakkak o
rüldükleri, fakat hayat, prensip ve vazi- !arak sonuna kadar kendi vatanımın tara
fe telakisi bakımından tamamiyle bir ol- fmı tutarım. Fakat Avrupanm bu iki de
dukları hakkında Çemberleyn ile aynı fi- mokrat milletinin arasında çıkacak böy
kirdeyiz. Kanaatimiz şu merkezdedir ki le bir ihtilaf, yalnız iki memleket için de
dünyada bu birlikten daha manidar ve ğil. aynı zamanda bütün bir dünya için 
daha lüzumlu hiç bir şey yoktur. Binaen- büyük bir felaket olacaktır. 
aleyh bizde. kendisi gibi fransız ve ingi- Ben, kendi yurttaşlarımdan istemedi
liz birliğinin devapı etmesini temenni e- ğim şeyi fransızlardan istemiyorum. İs
der, aksi takdirde medeniyetimizin mah- terliğim, iki tarafın da biribirini daha 
volacağına kanaat getiririz.,, enine, boyuna tetkik etmesi ve tarihin, 

Çemberleyn. esaslı bir müsahede ola- coğrafya'nm, hadiselerin bu iki milleti 
rak biribiriyle buluşan basit bir ingilizle ne kadar esaslı bir iştirake sevkettiğini 
bir fransızın ilk temasta gayet çekingen antamasr, ona göre hareket etmesidir. 
davrandıklarını, halbuki bir ingiliz1e bir Aklın iycap ettirdiği ve bütün alem 
almanın daha samimi olacaklarını fakat emniyet ve selametinin muhtaç olduğu ha 
bu samimiyetin sahte olduğunu söyledik- rı-ket bu iki milletin bir olmasındadır.,, 
•en sonra diyor ki: 

"Halbuki daha derin bir ingilizle bir 
fransız, biribirlerinde birçok esaslı ve 
müşterek vasıflar bulunduğunu, alınanlar 

la ingilizler arasında ise birçok farklar, 
ihtilaflar mevcut olduğunu anlıyabilir, 

müşahede edebilirler. 

İngiltereye gelecek en büyük tehlike
nin alman tehlikesi olduğu hakkında Al
manya'yı eyi bilen. tecrübeli kimselerin 
sözlerine iytimat etmek gerektir. 

Avrupanm büyük devletleri arasında 

3ncak Fransa ile İngiltere kökleri derin 
olan müşterek bir medeniyeti ınüdafaa e
debilirler. Başkalarında bu iştirak kaybol 
muştur. Götenin memleketinde artık bu 
büyük adamın yüksek dü§ünceli, dimağı, 
i!me olan iştiyakı, onun serbest ruhu, ar
tık ne yazık ki eyi bir kabul görmemek-
tedir. 

Zemane casus•arı 
nasıl çalışıyorlar? 

Muhtelif yerlerden alınan haberlere 
göre Avrupa'da son 22 ay zarfında ta -
marn 600 kişi casusluk cürmiyle tevkif 
erlilmişlerdir. Bundan ba ka gayet iyi 
yetiştirilmi 10,000 casus da bugün çalış 
mdarına devam etmektedir. Evelce sulh 
z;ımanında bu kadar casus faaliyeti gö -
rülmüş değildir. Bu gizli kapaklı faaliye 
tin nihayet silahlı bir ihtilafa yol açaca 
ğına ihtimal verenler vardır. 

Bu münasebetle :r.nmane casuslarının 

.ıe tarzda çalıştıklarına dair bir kaç va -
kayı göstereceğiz: 

İhtilafın en mühim sebebi Ruzveltin 
sanayi kanunudur. Amelenin gündeliklc.ri 
de grevin sebeplerinden birini teşkil edi
yor. Bırleşik Amerika Hükumetlerinde 
dokuma sanayiinde ve dolayısiyle elbise 
sanayi inde olduğu kadar diışük gündd ık 
veren diğer bir sanayi şut>esi yoktur. 

Amele teşekküllerinin izahatına göre, 
Şimali Karolinlerde yet işmiş amele ve 
aile babalarının haftalıkları vasati olarak 
10 ile 12 dolar, yarı yetişmiş amelenin ı!'e 

6 ile 8 dolar arasındadır. Hükfımet bu mes 
elede ne sanayie ve ne de ameleye yar<lıın 
edecek mevkidedir. 

Şimdilik her ıki taraf da mücadelcve 
hazırlanma.ktadır. Sanayiciler, çalışmak 

istiyenlere iş başına gelmek fırsatını v r

mek için fabrikalarını sah günü açık lıı· 

rakacaklarını ilan etmiştir. Öyle zannedi
liyor ki, fabrikaların yalnız eski ameJcle· 
ri değil. hatta ardı arası kesilmiyen i.,s·z· 
lerden de amele temin deeceklerdir. 
Bu mUlahazadan dol yı, ç:ıhşmak istiycn· 
leri korumak maksadiyle r-ı l simdiı! n 
binlerce hususi polis hafı} ı tutulnu'S

tur 
NC'•ıe Zürcher Zeirunr.: 

Budunlar birliğinin istatistiklerine na 
znran afyon ecza sanayii ham maddeleri
nin Türkiye yüzde 62 sini ve Yugoslav
ya yüzde 18 ini vermektedirler. Demek ki 
İstanbul merkezi bürosu dünya iymalatı
na tahsis edilen ham maddelerin yüzde 
80 i üzerinde mürakabesini icra edebile
cektir ki bu dünya afyon fiatlarını mııra 
kabe edebilmesi demektir. Merkezi büro. 
Avrupadaki emanet stoklar tükenincı..: , va 
ziyete hakim olacak ve bu hal gelce.ek se 
ne başında tahakkuk edecektir . 

~-----------------···------------~--~~ 
fımwrtcı ifo casusluk. 

Son zamanlarda rus casusları 

mahrem olan kağıtlara lıir şey kon"1.,,a -
tarafın dı. Bu suretle sırların duyulm'lsına ır..ı

e··yük bir afetin sebebi 
Bir alman doktorunun kanser mikrobunu keşfettiği bildiriliyor 

Doktor Berhmer, ke§fettiği bakterie'ye 1 Bu bakımdan doktorun vardığı netice, 
s:phonospora polymopba ismini vermiş- ltanserin kanr hamızi olan gençlerde de -

tır. ğil, kalevi olan yaşlılarda olduğudur. Bu 
Berlinden Taymis gazetesine bildiri- "t"b 1 k h t" · artıran t . ı ı ar a anın amızıye ını ron -

lıyor: . . . ~ 

D hı 'd k' b" ı · · t"t·· .. hn tedavısının bu hastahga faydası ol-a em e ı ıyo OJı ens ı usu azasın-
dan ve orada anatomi laboratuvarı şefi mak gerektir; bu da bu bakteri'nin kalevi 
Dr. Fon Brehmer uzun seneler yaptığı tet y~ olan ihtiyacı ile alakadardır. 
kikler ve tecrübelerden sonra "Tıp dün- Dr. Brehmer farelere bunu zerketmiş 

dan hazırlop yumurtaların gizli haberleri 
~ötürmek için kullanıldığı meydana çı -
karılmıştır. 

Bu iyi pişmiş yumurtalar, diğer çıg 
yumurtalarla birlikte pazarlara sevkolu
nuyor. Pişmiş yumurtaların üzerinde 
hiç bir şey yoktur; fakat kabukları kı -
rıldığı zaman içlerinde kahverengi harf 
ler bulunmuştur. Yapılan tahkikata gö 
re aleminyom ve şeker mahllllil bir mayi 
ile yumurtanın üzerine yazılan bir yazı 
k:ıynanınca hiç görünmez, fakat yumurta 
akının Uzerinde iı. bırakır. 

yası,, mecmuasında yazdığı bir makalede ve bunlarda bütün tümörleri ve sair eş· Dikiş ra.oellmıiyle ca.oeu~luk. 

ni olabildiler. 

tiizum:mz l;ii~ı t parçaları. 
Cenevre'de budunlar cemiyeti Han"u 

ri meselesini müzakere ederken orad. '·i 
japon ajanları otel garsonlarına ve hi., • 
metçi kadınlarına muhtelif otellerde s"
pete atılan liizumsuz kağıtları toplayıp 

kendilerine getirmeleri için bir çok b.:ıh 
şi~ler veriyorlardı . 

Hotel National lisan mütehac;sıslarınd, rı 
mürekkep bir japon heyeti de bu k5 ~ t 

parçaları üt.erinde 40 muhtelif dille y.ı -
zı1mış kelimeler iizeıinde tetkikler y:ı

pıyorlardı. 

kanser hastalığının tamamiyle bir bakte- kali ile kanser vücuda gelmiş ve bu kar

riden tevellüt ettiğini, kendisinin, bu haların üzerinde yeniden kültür yapmak 
Kadın elbiseleri, şık caketler, nakışlı (.<lnt sil«1rli<•n. 

Bir kadın casu • bir Avn1pa sctaretHJ 
bakteriyi tecrit edebildiğini, beslemeğe, çoraplar gibi eşya üzerinde bulunan dikiş 
üretmeğe muvaffak olduğunu yazmıştır. imkanı görülmüştür. ve teyeller de gizli muhabere için l.ıir va 

Dr. Fon Brehmer, bu neticeye 1932 Doktor, bu bakterinin inkişafında ye- sıta olmak üzere kullanılmıştır. Bu di -
senesinde varmış, fakat bunu neşretme- di safha müşahede etmiştir. kişlerden kısa olanları nokta, daha uzun 

Mikrop ilk dört safhasında herhangi olanları ise hattır. Bu noktalarla hatla
srhhatte bir adamın kanında da buluna-

den evet birçok salahiyet sahibi fen adam 
lannın da bunu tecrübe etmelerini iste
miştir. 

Bu hususta muhtelif fen adamları, ve 
Prusya Sıhhat Nezareti tetkikata giriş

mişlerdir. İki sene süren bu tetkiklerden 
sonra Berlin üniversitesi dördüncü klinik 
müdürü Dr. Şiling vardığı neticenin Dr. 
Brehmeri teyit ettiğini bildirmiştir. Dr. 
Brehmer, kanserin bir muharriş yüzün
den değil de, bir bakteri yüzünden ileri 
~eldiği noktasından tetkiklerine başlamış 
ve vaktiyle Rohert Koh'un kansere sebep 
olduğundan şüphelendiğini, fakat ayrıca 
üretmeğe muvaffak olamadığı mikropları 
derinden derine tetebbu etmiştir. 

Dr. Brehmer'in keşfettiği Siphonos
pora polymorpha ismini verdiği bu bakte
ri iki türlü hususiyet arzetmektedir. 

1) Bunlar kanın küreyvatı bamrasını 
o kadar çabuk bürümektedir ki görülebil
rne1eri için bunların hususi bi.r enjeksi -
yon vasıtasiyle tefrik ı;~lmesi lazımdır. 

2) Bunlar ancak kalevi bir mahlfıl 
ı ·inde nema bulurlar. 

Doktor böyle bir kalevinin ehemmiyeti
ııi takdir ettikten sonra kanın ihtiva et
tiği maddeleri tayinde büyük müşkülata 
tesadüf etmiştir. Bu tetkikleri eski telak
kiler hilafına bazı neticelere varmıştır. 

Çocukların kanında hamızi bir teamül mev 
cut olduğu halde yaşı ilerliyenlerin ka
nında kalevi bir teamül vukua gelmekte -
clır. 

bilir. 

Bir spor halinde tulani bir şekil aldı-

ğı mütebaki safhalarda ise muhakkak ka -

nr kalevileşen insanlarda bulunduğu ve 

rrn bir raya getirilmesinden mors alfabe 
<=i vücuda geleceği için geçen harplarda 

bu vasıta ile bir takım gizli muhabereler 
yapılmıştır. Bu, muhabere vasıtası ken 
clisinden şüphe edilen bir kadın çamaşır
larından birisi üzerinde dikkatli bir tet kanser hasbtalığının zuhuruna sebep ol-

h 
Kik yaparken anla§ılmış, meydana çrka · 

duğu görülmüştür. Kan mu teviyatının 
rılmıştır. 

hamızileştirilmesinin bu bakteriyi imha 

ettiği de müşahede olunmuştur. 

Alman matbuatı bu keşfe pek büyük 

ehemmiyet vermekte ve bunu daha iler -

le fennin daha ziyade teyit edeceğini yaz 

•tıııktadırlar. 

Bunun önüne geçecek bir seromun mes

uliyetini yüklenmekte Dr. Brehmer de 

lıeniiz ihtiyatkarane beyanatta bulunuyor. 

Dr. Şiling'in yaptığı tecrübeler so-

Pul kollel;siyorıundarı istifade. 
İngiltere'ye gönderilen bir casusun ü

zerinde bir posta pulları albümünden baş 
ka hiç bir şey bulunmayordu. Bu albüm 
~e ingiliz limanlarında pullar hangi ta -
rihte damgalanmışsa o tarihte o limanda 
o kadar çeşit gemi bulunduğunu gösteri
not, torpito, denizaltı gemisi gibi ayrı ay 
yordu. Muhtelif pullar kruvazör, dret -
ı ~ manalara delalet ediyordu. 

mında vardığı neticeler şöyle huHisa olu- 111mıçuri lwrbında. 
na bilir: bu zat. Dr. Brehmer'in bulduğu Mançuri muharebesi zamanında her -
bakterinin yalnız kanserli (bilhassa teh- hP.ngi bir askeri sır. bir para mukabilin -

tikeli halde) kimselerin kanında bulunup le satın alınabilirdi. Sırrın ehemmiyeti 

sıhhatli kimselerin kanında bulunmadığı- ·ıe kadar fazla ise değeri de o kadar ÇOK 

ııı, kanser tümör'lerinde çıktığım, hayvan olurdu. Üzerine "gizlidir,, yazılan ka -
larda da kanserle müterafik olarak bulun- l ~ıtların muhteviyatı duyuluyordu. Bu -

dıığunu, bu tümörlerin bakteri kültürü 

ile vücuda gelebildiğini teyit etmiştir. 

Dr. Şiling, henüz hasıl olan bu tümörle

rin hakiki kanser tümörü olup olmadığı 

hakkındaki mütaleasım söylememiştir. 

ııu değiştirip "mahremdir., yazdılar, o da 
duyuldu. "Gayet mahremdir, yazdılar; 

gene gizli kalamadı. 

Nihayet bunun önüneg eçmek için bir 
çare buldular: Ehemmiyetsiz kağıtların 

ii.zerine "mahremdir,, yazıldı; hakikater 

nesinin camlarını siliyordu. Kendisi, ı 

haricinde bulunduğu zaman sıkı bir tef• 
ti~ ve takibe manu: tutuluyordu. Bir c;;ok 
d~falar üzeri arandı; fakat ancak kendi· 
sinin masum olduğu anlaşıldı. 

Halbuki hakikatte hu kadın, camt~rı 

sildiği kuru bezle. bezi sağa, sola, yuka· 
rıya, asağıya hareket ettirmek suretiv e 
basit bir kod ile lıiraz uzakta kencliı:;i ıi 
gözetlemekte olanlarla muhabere etrrııŞ 
ve onlara bir çok haberler vermistir. 

Almanlar, Fransa'da bulunan casuı;l:t· 
rına musiki notaları göndermek sureti ıe 
muntazaman talimat vermişlerdir. B~· 
Myosotis d' Alsace İl>İmli bir şarkının no 
t.ısı idi. Uzun bir müddet bundan şüphe 
edilmedi. Fakat bir limana fazlaca geterı 
bu notalar dikkatlice tetkik olununca 
so:ılerin aynı, fakat notaların değişik ol· 
dıığu meydana çıkarıldı. 

Aspirin nwlılıilii. 
Son zamanlardaki casuslukıaroa "t~ 

içinde eritilmiş aspirin mahlUlü de gizli 
yazı yazmak hususunda kullanılmıştır· 
Bu yazı kuruduktan sonra asla görünrııe• 
'llİŞ, fakat ultra viyole ışığı altına tutLI -
tunca meydana çıkmıstır. 

inıcri!mlılurı siiyletnwk. 
Almanlar, büyük harpta yakaladıkla~; 

amerikan askerlerini söyletmek için b'1 • lf 
ı;ok tedbirlere baş \•urmuşlardır. Bır .. 
man istihabrat zabiti ise şu vasıtayı taV;;ı 

. • B" k 'k 1 asker• ye etmıştır: " ır ta ım amerı a ı t• 
Ieri bir araya getirip onları münakaşa c .. 

. ··ğr" 
tirin; öğrenmek istediğiniz her şeyı 0 

nebi lirsiniz.,. ., a) 
{Riders daycest - A rnetJ • 
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ALMANY A'DA ZAHİRE PIY ASA -
SINDA MALLARIMIZ. 

Türkiye'den mübayaa olunan malların 
be:leli türk alman clearingi'ne yatırılmış· 
tır. İşler bu cihetten teshil edildiğinden 
muameleler son zamanlarda bir hayli art
mış ve memleketimizden Almanyaya mü
him nisbette satışlar yapılmıştır. 

Ha'ihazırda Hamburg piyasasında bir 
çok türk mallarına afzla alaka mevcuttur. 
Çünkü işler karlı görülmektedir. Bu me
yanda bilhassa İzmir tipi diye arzedilen 
İzmir'in ağır arpaları ile hiç bir tip tas
rih edilmeksizin yalnız vasati evsafı na
zarı itiabre almak suretiyle mübayaa olu
nan Mersin'in ağır malları rağbet görmek 
tcdirler. 

_..1, 

Keten tohumu: - Bu mala alaka az
dır. 100 kilosu takriben 100-105 Fransız 
frangı üzerinden muamele görmektedir. 

Küspe: - Bu mala nispeten az ehem
miyet verilmektedir. 100 kilosu 70-71 Hol 
landa Florini üzerinden satılıyor. 

Yemlik unlar: - Gayrı safi yani çuval
da fiata dahil olmak üzere 100 kilosu 3,30 
2,40 florine satılmaktadır. Bu sahada ay
ı=:ı malı 3,50 florine arzeden İtalya ile re
kabet mevcuttur. 

Burçak: - Bu malın fiatları nevine 
zahire ve hayvan yemi celbetmek arzu ve 
alakası her gün lıir kat daha büyümekte 
dir. Tacirlerimizin bu fırsatlarından layı· 
kiyle istifade edebilmeleri i~n vaktiyle ha 
zırlanmalarmı ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

Hamburg piyasasında diğer bazı mah· 
suller şu fiatlar üzerinden talep edilmekte
dirler: 

Balda- Türkiye ve Mısır mahsulü, a
zami 70 Frank. 

Fasulye-- Tuna malı, 5,75 - 6,00 Flo-
rin. 

Yulaf - 44/45 Frank. 

Bütün mallar sureti umumiyetle % 3 ve 
bazen % 4 nisbetinde ecnebi maddeler ih
fr·a eylemektedirler. Ancak o/" 4 nisbe
tinde karışık bulunan emtia üzerinden 
muamelatta oldukça güçlükler baş göster
mektedir. Zira satışlara Alman Hollanda 
?.ahire satış mukavelesi nümune ittihaz cdli 
ınekte ve bu mukavele ise rapalar için aza
rni %3 ecnebi ma~deye cevaz vermektedir. 

Sert buğday - 6,50/6,75 Florin. 
Arpa - Tuna, 5 52 1/2 Florin. 
Mısır - Bulgar ve Türk 4,50/55 

Dan - Rumen ve Türk 73 Frcs 
Beyaz dan - 45/47 Frank. 

tir. Binalarda hava ve ışık bolluğu var- Çöplerin, çoplüğe atıldığından itiba. 

Türkiye malları aşağıdaki fiatlara mu
amele görmektedir: 

Kufyemi - 32 Türkiye, Fas 106/108 

San hardal tohumu - 110/115 Frank. 

Mimarinin bir 
muvaffakiyeti 

dır. ren açık havaya çıkmadan bu suretle or • 
Bu binalar grupundaki 600 daireden tadan kalkması gayet sıhhidir. 

Menşe Nevi: kilo Fiat 
İzmir arpası 66/67 54,5 fr. frs. 
Mersin ., I 64/65 54 ,. ,. 

Mersin ., II 60/61 53 ,, ,. 
Nohut: - Bu mallar birçok defalar 80-

81 frank üzerinden muamele görmüştür. 
Çok büyük taneli bazı partiler - nümune 
Üzerine muamele cereyan etmek şartile -
daha yüsek fiatlara da satılmaktadır. 

Darı: - %4 lüsü 73 fransız frangına 

&atılmaktadır. 

Bakla: - Bu malın mübayaası şimdi
lik karlı sayılmamaktadır. Baklaya Türki
ye 70 frank talep etmekte ve yalnız 60 fran 
ga satan Çin'e tabiatiyle rekabet edeme
rnektedir. 

Kastamonu'da yol \'C köprü 
yapı..;ı. 

Kastamonu, 10 (A.A.) - Vilayet yol

ları üzerinde sonbahar mesaisine .geçil· 

miştir. Bu defa vilayetin muhtelif on 

iki yolu üzerinde 43 bin amele çahştrrıla 

cak Araç - Saframbolu yolu üzerinde 

12 kilometrelik ferşiyat ve silindiraj, 12 

kilometrelik toprak tesviyesi yapılacak

tır. Diğer yollarda da tamir işlerine baş

lanılmıştır. İlkbahar çalışma zamanında 

yeniden üç betonarme köprü, dört men

fez yapılmış ve 35 köprü tamir edilmiştir. 

Paris'te Mezon-Alf oi'de Sen vilayeti 

halk iskan ofisi hesabına bir kollektif 

mahalle inşa edilmiştir. 

Harpta.'1 beri gitgide artan nüfus ke

safetinden dolayı Paris'in bu civarında 

halk meskensizlikten şikayet etmekte idi. 

Bu mahzurun izalesi için hu yeni binalar 

grupu vücude getirilmiştir. 

600 daireden müteşekkil olan bu bina

lar grupu 25300 metrelik bir arazide 8000 

metre murabbaı yer işgal etmektedir. Bu 

rakamlarda da görlüdüğil' gibi binala-

% 20 kadarı iki odalı, % 65 kadan üç, yüz 

de on kadan ı3ört ft nihayet % beşi beg 

odalıdır. Aradaki ufak tefek farklara rağ -
men bütün dairelerin şekli birlbirinin aynı
dır. Binalar pek yüksek olmadığından asan 
sör konulmamıştır. Müşterek banyo ve 

duş_ mahalleri olduğu gibi sıcak su da dai
relere tevzi edilmektedir. Bundan başka 

otomobil, motosiklet, bisiklet ve çocuk 
arabaları için müşterek garaj mevcuttur. 

Mesken fiatları da çok ucuzdur, 4 ki,iilik 
bir aile üç odalr bir daire için 6 ay teshin 
edilmek şartiyle ve bütün masraflar için. 

Paris'te rC$1!li bir dairenin himmetile 

vücude getirilen hem modern: hem de 

çok zevkli binalar grupunun muhtelif 

manzaralarını gösteren bu resimleri gör~ 

dükten sonra buna benzer bir himmete 

Ankara'nın ne kadar muhtaç olduğunu 

1·dir etmez misiniz? 

de olmak üzere senede 270 lira ödemekte
dir •• 

Sert buğday: - Bu mal yalnız nümu
ne üzerıne muamele görmekte, takriben 
6,50 florin üzerinden satılmaktC?dır. Fakat 
.:>u fiat ancak çok mahdut nispette yumu-

Dairelerde hususi çöplüklere atılan 
rın arsaya nisbeti 1/3 tür. Yani sıkışık - çöpler hava tazyiki vasıtasiyle ve boru-

şak taneleri ihtiva eden mallar için tediye 

Km;tan1onu',Ja zalıirt! piya~a-.ı 

Kastamonu, 10 (A.A.) - Bu haf

hktan azami derecede kaçılmıştır. Binalar 
arasında serbest bırakılan yerler çiçekli 

!arla merkezi bir depoda toplanıyor, ku
rutuluyor ve yakılarak basıl olan hararet 

parterler, çimenlikler haline getirilmiş- çöplerin kurutulmasında kullanılıyor. 

ta ki ~ehrimiz piyasası: 
o.unmaktadır. Türkiye sert buğdayların-
d.:ın son günlerde Almanya'nın 10,000 _ Arpa 2·25, buğday 3.50, Kabluca 
15,000 ton satın aldığı haber alınmıştır. 2·25, mısır 2. 75, mercimek 8. , fasul

ıoo kilosu cif Hamburg takriben 6 70 yv 5, pirinç 25, kendir üçüncü 22, 
' • k • 

6,80 florin hesabiyle daha birçok muame- .endır ikinci 24, kendir birinci 26, 
leler icrası yolunda muhabereler cereyan kP.ndir ekstra, 28, tiftik 47.50 kuruş-

Başka memle, 
ketlerde sporua 

etmektedir. tur. yumurtanın tanesi 50 paradır. tezahürlerinden: 

A~ık te ... «•kkiir . 
Beyaz ha§haş: - Bu mal üzerine de 

t • mevcuttur. Ancak bu hususta kat'i 
01a• cıl: hiçbir fiat öğrenilmemiştir. Maama
fıh yüzde 4 lü cinsinin 100 kilosunun tak
tiben ı 3-14 Holland .. Florini üzerinden 
llluamele gördüğü zannediliyor. 

Yağlı tohumlar: - Bütün yağlı tahum
hır Üz1.rine vasatileriyle halli için Londra
lİ<:ki Oi!seed lncorporcted ile mukavele 
}'apılmıştır. Keten tchumu da bu gurupa 
clal-ıildir. 

Denizli avukatlarından M. Kemal Be • 
yin zevcesi hemıirem Münevveri duçar ol -
doğu ~astalıktan ihtimamlı tedavisiyle mo
vaff akiyetle kurtaran bazik doktorlarımız -
dan Heyb~liada Sanatoryomu Verem müte
hassısı T evfık Zühtü Beye açık teıekkürü 
bir borç bilirim. 

Farisi yüzerek 
geçme müsabakası, 
na iştirak edeıı. 
350 yüzücü "ile, 
ri!., kumandasıll{ 

aldıktan sonra. 

D. Demiryolları Zat İfleri Müdürü 
Tahsin B. refikası Ane t 

tı Milliye nin romanı: 3 Tefrika: 90 

bal i. 
A ndre M olrc. 

ığın 

Otomobil çoktan gitmiş olduğu için şoföre değil, gece

~e hit.,p cdıyordu ve sanki gece de ona cevap veriyormuş 
~İbi şimşirlcrle levanta ciçeklerinin kokusu <la bahçe<len 
\>"ı 
- lı "livordu. 

Bu acı koku, A vnıpa 'nın kokusu idi. E amn sağ cebinı 
Yo ladı ve para çantasmm yerinde rovölverini hissetti: 

Çnntası sol cebinde idi. Aydmhk olmıyan belli belirsiz pen

C~relere baktı. "Düşünelim ... ,, Oyunun henüz başlamamış. 
kaçmanın henüz mümkün bulunmuş şu dakikaları uzatmağu 
~alıştığını biliyordu. Öbür gün, yağmur yağarsa burada 

~ene bu koku duyulacak ve belki ben, o zaman, ölmüş ola

~~ğım ... Ölmek mi? Neler söylüyorum? Divanelik bu! Ben 

kır Ölmezim.,, İçeri girdi. Birinci kata çıktı. Fiş sesleri .ve 
k l'ttpiyenin sigara dumanlarının azalıp çoğalması ile inip çı-

1Yor sanılan konuşmaları ... Boy'lar uyuyorlardı; fakat hu· 

~lt:;i polisin rus casusları, Kolt tabancalariyle sağ cepleri ka
<ı.rıl·. elleri ceketlerinin cebinde, sütunlara arkalarını daya-

ttı ~~ veya tembel tembel odaları dolaşıyor ve uyumuyorlardı. 

1 
lapik büyük salona girdi: tüti.in dumanları arasında, boya

: <luvarlar zaman zaman parıldıyor ve bu parıltılı duman 

~~de de simokinlerin siyahlığına çıplak omuzlann beyazlığı 
tısarak bütiin vücutlar masanın üzerine doğru iğiliyordll. 
n.r çok sesler birden yükseldi: 

- Hey Toto! 
Baron Şanghay'da ekseriya Toto idi. Halbuki buraya 

dostlara arkadaşlık etmek vesilesiyle gelmişti: kumarbaz 

değildi. Kollarım açıp, torunlanna kavuşan bir büyük baba 

edası ile: 

- Aferin! Bu küçük aile eğlencesine iştirak etmekle 

mesudum, diye bağırdı. 
Fakat krupiye bilyayı fırlatmış ve herkesin dikkati Kla

pik'ten bil yaya dönmüştü. Burada o değerini kaybediyordu: 

buradakilerin avunmağa ihtiyaçları yoktu. Hepsinin gözü, 
mutlak bir disiplinle, bu bilyaya takılmıştı. 

Yüz on yedi doları vardı. Numaralar üzerine oynama!~ 
çok tehlikeli olabilirdi. Bunun için, tek çift oynamayı ter

cih etti. 

Fiş dağıtan adama: 
- Bir kaç sevimli fiş verir misiniz? dedi. 

-Kaçlık? 

- Yirmilik. 
Her sefer bir fişle çift oynıyacaktı ve hıç olmazsa üç yüz 

dolar kazanması lazımdı. 

Oynadı. 5 çıktı. Kaybetti. Ehemmiyet vermedi. Tekrar 

oynadı, tabii çift. 2 çıkU kazandı. Gene oynadı. 7 çıktı kay

betti. Sonra dokuz. Gene kayıp. 4. Kazandr. 3, kaybetti, 
sonra 7. Daha sonral. Seksen dolar kaybediyordu. Elinde 

son fişi kalmıştı. 

Onu da sağ eli ile masanın üstüne fırlattı. Sol elini hiç 

kıpırdatmıyordu. Sanki kumar masasında dönen bilyanm 

Hemen ber yerde büyük manet'ralar 

rspılmaktadır. lngiliz süvarileri manevra 

~ esnasında yollarda otomobiller tarafından 

~iğnenmemek i~in yukarda gördüğün.ii~ 
çareyi bulmu§lardır. 

hareket etmiyor görünmesi o eli vücuduna yapıştırıyordu. 

Birdenbire hatırına geldi: sol eldeki hareketsizliğin sebebi 

o elin bileğindeki saatti. On biri yirmi beş geçiyordu. Kiyo 

yu bulabilmesi için önünde beş dakikası vardı. 

Sondan bir önceki oynayışta kazanacağından emin ol ., 

muştu: hatta kazanmıyacak olsa bile bu o kadar çabuk olmı· 

yacaktr. İlk ziyanına bu kadar ehemmiyet vermemekte hata 

etmiştir; bunda, muhakkak ki, bir uğursuzluk vardı. Fakat 

son oyunda kazanıldığı da çok görülmüştür; zaten "tek,, de 

üç defadır çıkıyordu. Ama oraya geldiğindenberi en çok 

çıkan da "tek,, di; Nitekim kendisi de bundan dolayı kay

betmişti. Acaba usulünü değiştirip "tek,, mi oynamalı 

idi? Fakat şimdi, bilinmez bir şey, onu hep menfi kalmağa, 
kadere boyun eğmeğe sürüklüyotdu: zihnine, bunun için o
raya gelmiş imiş gibi bir düşünce takıldı. Herhangi bir ha
rekete geçiş bunun sihrini bozacaktı. Fişini .. çift,, üstünde 

bıraktı. · 

Krupiye bilyayı fırlattı. Bilya her zamanki gibi, sanki 

isteksiz, ileri atıldı, bir tereddüt devresi geçirdi. Oyunun 

başlangıcmdanberi Klapik ne kırmızı ve ne de siyahın çık -

tığını farketmemişti. Şimdi en fazla talihi olan bu numara

lardı. Bilya dönüp duruyordu. Acaba nepen kırmızı oyna• 

mamıştı ki? Bilya daha yavaş dönmeğe başladı. 2 nin üze

rinde durdu. Kazandı. 



SAYIFA 6 HAKlMlYETl MİLLiYE 

T~O.KiYE 

l1RAAT 
BANKA51 

Ankara Helccliye lteis · 1 
lii!i ilanlan. 

lLAN 
Yenişehirde 1167 inci adada 

Saime Hanıma ait arsa ile şü
vulanan 14 metre murabbaı ar 
sa yirmi gün müddetle ve ale 
ni surette müzayedeye konul 
mustur. Taliplerin l 5 ağus 
to .. 1934 cumartesi günü saat 
,..n bucukta Beledive encümeni 
ne müracaatları. (2219) 

7- 3598 
tLAN 

Y enisehirde 1173 üncü ada
•ia 710 50 metre murabbaı arsa 
22 eyliU 934 tarihinde pazar-
1ıkla satılacağm0:m taliplerin 
>aat on bucukta Belediye En 
-:ümenine ~i.iracaatları. 

(2481) 8--3928 
fLAN 

İtfaiye koğuslarma 180,21 
'11etre murabbaı 3 milimetre
, ik mu~amba dösemesi 15 ey
' Ul q34 cumartesi günü scı::ıt 
·m bucnkta nazarhkla verile
.. e~in<len Bt>lediye enr:ümeni
-ıe müracaatları. (2482) 

8-3927 
İLAN 

Yahsihan tas ocaP-mdan 
~so.ooo parke tasının islene· 
~ek İc;tac;iyona teslim P.cHlme
~i isi yimıi g-ün mi.iddetle ve 
1taoah zarfl::ı münakasava ko
'1ulınustur. ~artn;ımc~ini O'nr· 
"ı'lek i"'tivenler her ~Un Fen 
t c;lcri Mi;ni.irlü~ü,,.,. miir:ıcaat 

~-~·· ları ve talinlerin 2Q evlOl 934 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA'-IAI t; Db:Q 

"Umartesi viinii saat on hucu· 
.:Ya kadar tPldif rnektnnlarmı 
• 1e terninatlarım B,.lenive en 
·iimenine vermelPri. (?4~0) 

8--3929 
tT .. AN 

Yenisehir'de İncesu civarın 
1a 8 oarca arsa yirmi giin müd 
.:tetle ve kanalı zarf1~ müzaye
·leve rıkarılmtstrr. ~artname
·ini görmel< istivenlerin her 
~ün yazı islrri kalemine mii
.. ::ıcaatları ta1inlerin 29 evlil1 

-------------- 934 cumartesi günü saat on 

Ankara Milli Emlak r:. , , ..a~.r - üğünden: 
Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse Kaç taksit Müla-

kıymeti miktarı olduğu hazat 
MZ Lira K. 

tlalkehriz harap bağ 34 5555 300 00 Tamamı Nakden peşinen 
~ Cebeci Tarla 36/37 321755 1350 00 ,, ,, ,. 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 17 eylUl 934 pazartesi gü nü saat 15 te icra edilmek üze
" müzayedeler~ bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatları. (2464) 8-3908 

1mruö-a ka<l~r teminatlariyle 
l)irtikte tPklif mektuplanm 
~eledive F.ncümenifle verme-
'.-ri. (2484) 8--3925 

İLAN 
5427 lira beneti kesifti et

t•evm yanılmakta olan Veni -
c.;ehir - Cebeci yohınun Erzu
.. um köorüsüne iltisakı. Cebe
~i istasivonu ile muc::iki mual

------------------------------------- !im mctkehi :ırlrn.sındaki kıs· 

Aa. Fb. U. M. Sa. Al. komisyonundan: 
İLAN 

45000 Kilo Katran ) 19-9-934 
800 Ton Mağnezit ) 19-9-934 
3000 Kilo iki kaynamış bezir ) 19-9-934 

2800 Kilo Sülyen ) 
5270 Kilo Neft ) 
6240 Kilo İngiliz beziri ) 19-9-934 
1800 Kilo Kaba üstübeç ) 
1250 Kilo Kurşun üstübeç ) 

350 Ton döküm kumu 
15 Ton gümüş kumu 
25 Ton lüleci kili 

) 
) 19·9-934 
) 

Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerinde pazar
lıkla satın alınacaktır. Şeraiti anlamak üzere taliplerin her 
gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve pazarhğa iştirak ede
ceklerin de teminatlariyle birlikte muayyen günde saat 14 te 
ıatmalma komisyonuna müracaatları. (2467) 8--3918 

fkup- 3 
1200 adet Makslm Tüfek 
namlusu . 17-9-934 

Gnap. s 
21 k.tHt malzeme 11-9-934 

8Np-4 
1400 kilo beyaz sabun 
SOOO kilo arap sabunu 

17-9-934 
Cll'up - 6 

20 ton Grafit 
&nıp - 7 

17-9-934 

31890 kilo tutkal 17-9-934 
Yukardaki gruplar hizala

nndaki tarihlerde pazarhkla 
alınacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin her gün 13,30 
4an 15,30 za kadar ve pazarlı· 
la gireceklerin de yevmi mu
ayyeninde teminatlariyle bir
likte komisyona müracatları. 

(2194) 8--3829 

GRUP--3. 
1200 adet Maksim tüf ek 
namlusu. 

GRUP- 5. 
21 kalem malzema 

GRUP -4. 
1400 kilo beyaz sabun 

GRUP- 6. 
20 ton grafit 

GRUP-7. 
31890 kilo tutkat 

Yukarda cins ve mikdarla
rı 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 

nuteber olduğu (2448) 
8-3881 

ADET 

62365 MUHTELİF EGE 
46340 ,. MAKKAP 

7700 ,. FREZE 
11080 ,, TESTERE 

3608 ,, RAYBA 
5820 ,, ERKEK 
832 ,, PAFTA 

1000 DESTERE CA KISI 
2000 BICKI DESTERE • 

LER. 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 13. 9. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (2453) 

8-3920 

TON 

31,5 TEKERLEK TA -
BAN CIVATASI MAL 
ZEMESt. 

494,5 KİTLEK VE MEN -
TEŞE. 

10 ŞARJÖR VE YAY. 
LIK ÇELİK. 

3700 ADET TOP TEKER
LEK TABAN DEMİ
Rİ. 

-nm parke ile karıattrrrlma~' 
virmi giin nıüddetle ve kapah 
"':arfl:ı mi.inakac:ava konulmus-
~ur. $artnamesini e-örmek is
tivenl,,.rin her ~iin fen isleri 
rniirliirlilö-iine rniirar~atb~ ve 
1"atiolerin de 29 evllıl 934 cu
'11artec:i P'Ünii sa~t on bucuğ-a 
'<adar Beledive Encümenine 
teıninatlarivle birlikte teklif 
ııektuplarım vermeleri. 

(2483) 8--3926 

Metepler al·m sahm 
komisyonu riyasetin -
deni: · 

Mektebimiz talebesi icin 
aşağıda cins ve miktarı ya~ı
lr elbise ve kasket iymal etti -
rilecektir. Bu işe girmek isti 
yenler pazarlık günü olan 13 
eyllll 934 perşembe günü saat 
ıs te ehliyetleriyle birlikte 
komisyona müracaatları. 
155 takım clahili elbise ima

liyesi. 
60 ,, Harici elbise ima -

liyesi. 
40 ,, Palto imaliyesi 

155 Dahili kasket ima-
liyesi. 

(2490) 

" u " 

8-3924 
Yukardaki malzeme pazar -

hk suretiyle 13. 9. 934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi- Mektep talebesi için mev -
lecektir. Taliplerin teminat cut nümunesine göre 750 met 
ile müracaatları. (2452) re çamaşırlık yerli bez ile 413 

g_3921 metre dahili elbiselik kumaş 
------------pazarlıkla satın alınacaktır. 
f ercÜme ve f ngilizce Talip olanh~rın p~z~rlık günü 

olan 13 eylul tarıhınde saat 
Huul Den. 15 te komisyona müracaatlarr. 
Posta im• Zil. (2489) 8-3923 
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k 
Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü unda Laktinin fay

daları: 

1 -- Cocuğu iyi besler, kemiklerini kuvvetlendirir. 
Kemik hastalığından korur. 

2 - Hazmı bozuk ise, amel varsa düzeltir. 
3 -- Çocuğu bilhassa yaz ishallerinden korur. 
4 - İnek südüne ihtiyaç bırakmaz. 

ŞARK ECZA DEPOSIYl .. E KOOPERATiFTEN 
AR:\ YJNJZ H-;ı9JO 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Ankara ikinci vakıf apartımanında (580) lirahk tamirat 

11-9-934 tarihinclen itibaren münakasaya konulmuştur. 
6-10-934 tarihinde cumartesi giinü saat on beşte ihalesi ya• 
pılacaktır. Şartname ve mukavelenameyi görmek istiyenle
rin Evkaf inşaat müclürlüğ"üne müracaattan. (2461) 8-3906 

Maliye Vekaletin en: 
ı - Vekalet kalörif erleı i iç in alınacak 350 ila 450 ton 

verli kok kömürü kapalı zarf usuliyle münakasaya konu14 

mustur . 
2 - Münakasa 30-9-934 tarihine nıfüıadif pazar günü sa• 

at 15 te levazım müdiirlüğünde müteşekkil mübayaat komis· 
yonunda icra kılınacaktır. 

3 -- Şartnameyi almak için her gün levazım müdürlüğü.
ne ve İstanbul'cia Dolmahahcede evrakı matbua ambarı mil• 
meyyizli<Tine müracaat edilebilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yedi yüz yirmi al
tı lira muvakkat teminat akceleriyle tayin olunan saatten 
evet levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2462) 8--3907 

Ankara Etno~rafya 
Müzesi Müdürlüğünden: 

Müzemizin arka cephesinde yapılacak set duvarı 11-9-934 
tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve pazarlıkla müna"' 
kasaya konulmuştur. İştirak edecek talipler fenni şartname 
yi almak için Maarif Vekaleti inşaat dairesine müracaat ede
bilirler. İhale vilayet idare heyeti mübayaa komisyonu ta
rafından 20-9-934 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

(2465) 8-3909 

Etlik Merkez Laboratuarıat 
Müdür!üğünden: 

Bin sekiz yüz altmış lira beş kuruş bedeli keşifli merke~ 
serom deposu çatı ve tavanlarının beton ile tadili kapalı zaf 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Şeraitini anlamak "' 
keşifnamesini görmek istiyenler Etlik'te merkez laboratıı; 
varı müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin de te 5 
lif ve teminat mektuplariyle birlikte yevmi ihale ola!l 
teşrinievel 1934 tarihine müsadif çarşamba günü saat ~ 
beşte Ziraat Vekaletinde müteşekkil komisyona müracaat 
lan. (2488) 8-392:__... 

Zayi Mühür 
4 aza, bir ihtiyar şahsi, v~ 

bir ihtiyar resmi mühürleri za 
yi oldu. Yenilerini kazdıraca
ğımızdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Pursaklar köyü ihtiyar 
heyeti: İbrahim 

Ev aranıyor 
Y enişehirde altı ve yedi ; 

dah müstakil bahçeli ev a~ .. 
nıyor. Telefon 2274 e müra 
at. S--3932 

' il 
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Be•e i ye Re·sliiinden: 
Koyun ve keçi eti satan kasap dükkanlarının ayrılması 

nıuvaf ık "'öriilmüs olclnö tından kasapların hangi cins hay 
"an etini satacakl:'ırmı 15 eytCıl 1934 tarihine kadar istida 
ile belediyeye bildirmeleri ve bildirmiyenlerin cezalandı • 
ftbr:ılehn ;1.,., nl .. ..,,, .. (').A-1.Q\ R--3~RO 

Sıhhat ve içt;mai Muavenet 
Veka eti hudut ve sahiller sıhhat 
Dmum Müdürlüğünden: 

Müstahdemin i ç ın 158 takım elbise ve 158 çift fot in il e 
'10 takım tulum ve 40 takım caket, pantalon işçi elbisesi ve 
25 adet yağlı Gen ici muşambası ile 12 ~ift lastik çizme nü· 
nıuneleri üzerine vrı ayrı münakasaya konulmuştur. Müna
kasa Galata'da K . ramustafapaşa sokağında İstanbul limanı 
Sahil Sıhhiye Meı·kezinde müteşekkil komisyonda 20 eylfıl 
934 perşembe giinü scıat 14 te ihalesi yapılacağından şartna
nıe ve nümunelerini uörınek üzere Ankara'da Hudut ve sa
~iller sıhhat umum ~üdürliiğü ayniyat muhasibi mesnllüğü 
ıle mezkur Merke7 Ba~tabipliğine müracaatlan. (2198) 

7-3647 
• • • • ' w. ·: r · · .. -~, ·-:- ·>(-" "J· .-. · ·. 

lstanbul Amerikan koleci 
Kız kı~um 

\meriknn Kız Koleci 
A rnavul köv 
T"l: 36.160 

Erkek kısmı 
Rolwrt Kolcc, 
Re bek 

r .. ı: :l6.3 

Mektep f ng-ilizcevi en iyi öğreten bir müessesedir 
Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehass1s 
'1'tua11imler tarafıncfan öğretilir. Aile hayatı yaşatılır 
l\ıfilJi' terhive ve kiiltüre son derece ehemmivet verilir 

Bakaloryaya Hazr1ar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflan

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
•erhivesi ve sporlan ile f:!encleri hectenen vükseltir. 

Nehari Ücretlerinde tanzilat vardır 
Ameli ve nazari elektrik, 

Mühendis kısmı makine ve naha mühendisi 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma ~ünleri 9-12· ye kadar. 
J Ağ'ustostan itibaren cuma ve sah günleri 9·12 ye 

kadar. 
lstanbul Kız Kolejinde kayıt !!Ünleri: 
15 Ağus~ostan itibaren cuma ve sah günleri 9-12 ye 

kadar. 
Fazla ·1 ~lOmat icin mektunla ifo müracaat edilebilir - -

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

'le kömür mübayaa edilecektir. İtaya taliplerin 12 eyliH çar 
laınba günü saat on dörtte askeri fabrikalarda sandık muha-
~esine müracaatları. (2451) 8-3893 

Kumbara 
bütün bir istikbald. r 

~, 

t\tıkara Ti;;.c-ar_e_t_O_d_a_sı-R-iy_a_s_e-ti_n_d_e_n_: ---

tt~ ~Ünhal olan şehri' yüz lira ücretli_ oda hesap memu:~uğ~
~~ llsuıu muzaafa ve muhasebeye ... aşına olanlard~n .. b~~ımtl
l< alınacaktır. Taliplerin 15 eylul 934 cumartesı gunu saat 

~e kadar müracaatları. 
•ı ... rtıtihan 15 eylUl 934 cumartesi günü saat 14 te oda bina-
·1da icra edilecektir. 8-3904 

HAKIM1YET1 MiLLiYE 

Polatlı Topçu Alayı satın alma 

komisyonu riyasetinden: 
Polatlıda Topçu alayı ihtiyacı için aşağıda ihale gün -

leri, saatlan, miktarları yazılı mevaddı iaşe münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin ihale gününde teminatı muvakkatele
ri ile birlikte Polatlıda Topçu alayı satmalma komisyonu ri
yasetine müracaatları liizumu ilan olunur. (2399) 

Saat Miktarı Tarihi Cinsi 
16 da 200,000 22-9-934 Aleni Samtin 
11 de 200,000 22-9-934 Kapah Yulaf 
14 de 200,000 22-9-934 Kapalı Arpö 
9 da 12,000 22-9-934 Aleni Bulgur 

15 te 10,000 22-9-934 Aleni Pirinç 
R-3847 

A a Na ıa Ve • 
lD 

Fev?.ipaşa - Diyarbekir hattı km. 346 ela kain Yolcatı is
tasiyonu ile 26 mcı kısmm nihayeti olan '1 35 ~ 600 ar~sı poz 
ameliyatı kapalı ?.arf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Miinakasa 2Q-9- l 934 ta rih ine müsadif cumartesi günii 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında irra edi
lecektir. 

Taliplerin Ticaret orlası. ehliyeti fenniye vesikalnn ve 
5125 lirahk muvakkat teınincıtlariyle birlikte aynı giin ve 
saatte komisyonda bulunmaları Hizrmdır. 

Talipler bu husustaH sartnameleri (50) lira rnnkahlHn
de Ankara'da Vekalet Malzeme l\ılücli"rliiğiinden satın ala-
hilirler. f22Q5) 8-3790 

den: 
28703 lira 89 kuruş bedeli keşifli Tekirdaö-ı hiikumet ko 

n_ağının şimdili~ beden duvarları tuğla inşa~tına ait 10315 
lıra 3 kuruştan ıbaret aksamının ilavei inşaatı şartname vf' 
ke~:;ifnamesi mucibince ve kapalı zarf ıı suliyle 23 ağustos 93-t 
tarihinden 17 eyl\ıl 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on beste ihalei katiyesi icra kılmmak ii?ere 25 giin mü<ldet1P 
münakasaya cıkcınlmış oldu~undan talip olanların ev!o\af ve 
şeraiti kanuniycyi haiz istihdam edeceğ" i fen memuru ve 
% 7.5 nic;hetinde teminatlarivte beraber Tekirdağr vil;ıyetin 
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2285) 

8-3nO 

Ankara etnografya üzes· 

müdü ·· ğünden 
Müzenin orta avlusunun kapatılması ve diğer aksamının 

tamiratı 3. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi bir gün müddet 
le ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İştirak 
edecek talipler fenni şartnameyi almak için Maarif Vekaleti 
inşaat dairesine miiracaat edebilirler. İhale vilayet idare he 
yet i mühayaa komisyonu tarafından 24. 9. 934 pazartesi gü 
nü saat 15 te yapılacaktır. (2330) 8-3744 

Ki is gümrük muhafaza taburu 
kumandanlığından: 

CİNSİ KİLC 

Un 82552 
Fasulya 54fi0 
PiFinç 5460 
Patates 5460 
Tuz 4193 
Gazyağr 3926 
Çay 131 
Kırmızı biber 262 
Üzüm 1300 
Salça 1310 
Odun 410580 
Saman '36865 
Bulgur 5460 
Nohut 5460 
Mercimek 5460 
Sade yag 2620 
Sığır eti 26207 
Sabun 2227 
Şeker 1310 
Pekmez 1300 
Zeytin yağı 800 
Soğan 54~0 
Arpa 32849 

Kilis gürmük muhafaza taburwıun 934 senesine ait efrat 
ve hayvanatmm yiyeceğidir. 

1 - Yukarda cins ve miktan gıösterilen yirmi üç kalem 
erzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli sureti Urfa güm 
rük askeri satrnalma ve Antep satınalma, Maraş askeri' sa • 
trnalma, Kilis gümrük askeri satmalma komisyonlarında · 
dır. 

3 - Pazarlık Kilis'te gümrük muhafaza satınalma komis 
yontuğu tarafından yapılacaktır. 

4 - Pazarlık 26. 9. 934 gününe rastlıyan çarşamba günü 
saat onda kapalı zarf usuliyle un ve unu müteakip erzaklar 
vazedilece ktir. 

5 - Her istekli muvakliat güvenme teminatlariyle belli 
saattan ~yel komisyona gelmeleri. 

6 -Omeği görmek istiyenler her gün saat 6 dan 14 e 
kadar satmalma komisyonunda görebilirler. (2331) 

8-7345 

SAYIFA 7 

J Deni: Lisesi Müdürl°" ~ünden 
Lisemizin dokuzuncu smıfma "6,. talebe alınacaktır. Ta

l iplerden aşağıdaki şartlar aranılacaktır. 
1 - Orta mektep mezunu olmak, yaşı 15: 17 ve hüsnühal 

sahibi bulunmak. 
2 - Tam teşekkiillü bir askeri hastahanede yapılan sıh

hi muayenesinrle deniz hizmetine elverişli olclu"'u sabit bu
lunmak. 

3 - Maarif Mektehi mezunlan im tihan~ı? cli~er mektep 
mezunları imtihanla alınacaktır. i stekliler fa .. h çı! ... t ığ'ı tak
dirde ar<ılarmc1a miisabaka yapılacaktır. 

4- İsteklilerin 15 eylfıl 934 akşamına k~ ~"'r Hevrelia-
cladaki mektep miidürlüğiine mliracaatlan. ( '>'H 1) 83833 

Bayındır Be ediye riya ef den: 
Baymclır belediyesi için "3000,, adf.t bina numarası ile 

takrihen "400., adet sokak levhasının mühav'.'l" ı ı cyh11 934 
ten 25 ey1Ul 934 tarihine kadar 25 gün m ii Metl e mi.;nakasa
ya konmuştur. Taliplerin münakasa S""rtn'"'me .. ·n1 I'a;rmdır 
helediyesinrlen aramaları ve tekliflerini 25 eylfı1 934 saat 17 
ye kadar Baymdır belediye riyasetine vC>rnıel eri lüzumu ilan 
oh:nur. (3673) 8-3G40 

Taksitle Ergan· tahv·ı· 
Rankamız, muhterem miisterilerine bir kolaylık olma!( 

Ü7ere Ergani istikrazının yeniden piyasaya cıkanlan C. ter4 
tibi tahvillerini <le <liğer tertiplerde ol rlu ö-u gibi taksitle 
!;atmaktadır. Almak istiyenlerin 30 cyliil t arihine kadar mü• 
racaatlan. 8-3877 

Türkiye f ş han kası 
Ankara merkezi 

Türk Maarif Cem·yet·n en; 
1 Teşrinievel 1934 Ankara ta ebe yurdu 
te açılacak olan 

na girmek istiyen· Orta mektep ve lise talebesinin 
15. 9. 9. 934 tarihine kadar istida ile Türk Maarif Cemiyeti 
Merkez Müdürlüğüne miiracaat etmeleri lazımdır. lstidaya 
aşağıdaki evrak bağlanacaktır. 1 - Hüsnühal vesikası 2 - bu.ı 
lunduğu mektep vesikası 3 - Himayeye muhta~ olduğuna 
dair vesika. (2398) 8-3827 

• 
Iktısat Vekalet·nden: 

İktrsat vekaleti teftiş heyeti dairesi için memuru mahsu .. 
su tarafından gösterilecek şekil ve evsafta hesap işleri ve 
cetvel tanzimine müsait bir adet hüyük yazı makinesi ahn .. 
mak üzere yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur( 
Talip olanların levazım müdürlüğüne müracaatları itan olu. 
nur. (2446) 8- 3879 

Jandarma umum kumandanlık 
Ankara satın alma komisyonun· 
dan: 

Aşağıda miktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka• 
lem teçhizat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklile• 
rin şart ve evsaflarmı anlamak üzere her gün ve pazarlık için 
de muayyen gün ve saatinde komisyonumuza mürafaat-ı 
lan. (2265) 

1500 Portatif çadır 
2841 Arka çantası 

27-9-934 perşembe günil saat 10. 
27-9-934 perşembe günü saat 15. 

8-3702 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

A - Mektebimize talebe kayıt ve kabulüne 1-10-1934 ta• 
rihine kadar devam edilecektir. 

1 - İlk mektep mezunları orta kısmı birinci sınıfına 
2 - Orta mektep mezunları Lise kısmı birinci sınıfına 
3 - Dört sınıflı orta ticaret mektebi mezunları imtihan• 

la Lise kısmı ikinci sınıfına alınır. 
B- Getirilecek vesikalar: 

1 - Mektep şehadetnamesi 
2 - Hüviyet cüzd~ru 
3 - Bu senenin aşı kağıdı ve sıhhat raporu 
4 - 6 adet vesikalık fotoğraf 
C - Derslere 1-10-1934 pazartesi günü başlanacaktır. 

(2351) 8-"3780 

Kırklareli Vilayeti 
defter~arlığından: 

Kırklarelinin Cümhuriyet caddesi üzerinde ~a~ tebalt 
Dodoplos Kostantiden metruk un fabrikasının mulkıyet ve 
içindeki yeni ve eski motör ve sair alat edevatı kap~Iı zad 
usuliyle 20 ağustos 1934 tarihinden 20 eylCıl 1934 tanhıne ka• 
dar bir ay müddetle müzayedeye konulmuştur. Bedeli mu • 
hammeni "29000'' liradrr. Ve ilk taksiti peşin olmak üzere 8 
taksitle verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek taliplerin 
derecei iktidar ve şayanı itimat olduktan noterlikten veye{ 
mensup olduktan ticaret odasından musaddak vesika ibraz 
etmeleri ve o/0 7,5 muvakkat teminatlariylc teklifnamelerinl 
661 numaralı kanunun 10 uncu madde~i mucibince muayyen 
saatten evet komisyon riyasetine vermeleri ve fazla malU • 
mat almak istiyenlerin her gün t>efterdarlığa müracaatları. 

.. 5048" 7-3581 
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Halil Naci Kağıtçıiık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

ıi\ıl. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

119 adet Müceddet sivil kaput 
160 ,, Müstamel sivil kaput 

48 Takım Müceddet sivil elbise (caket, pantalon) 
65 ,, Müstamel sivil elbise ( ,, , ,, ) 

Yukarda mitkarı ve cinsleri gösterilen melbusat aleni mü
nakasa suretiyle 15-9-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 ila 17 ye kadar Kınkkale'de askeri sanat mektepleri 
satınalma komisyonunda satılacaktır. Taliplerin mezat ka
imesini görmek üzere her gün öğleden sonra ve mezada iş
tirak edeceklerin de bedeli muhammenin o/c 7,5 ğu nisbtinde 
teminat ile müzayede günü ve saatinden evel mezkur komis 
yona müracaatları. (2472) 8-3914 

iLAN 
İ.zmir Reşadiye'de inis iske 

lesi inşaatı kapalı zarfla yap 
tınlacaktır. Sartnamesini gör 
mek istiyenterin her ı;in mü
nakasasma iştirak edecekle· 
rin 27-9-934 perşembe giinü sa 
at 10,5 ta teminatlariyle bir
likte M. M. V. satmalma ko· 
misyonuna müracaatları. 

(2344) 8-3764 
İLAN 

Konya'daki kıtalarm ihtiya 
cı için münakasaya konulan 
(990) bin kilo arpaya münaka 
gününde talipler tarafından 
teklif edilen fiat pahalı görül 
Clüğünden yeniden ve pazarlık 
la satın alınaca 1 ·•ır. Pazarhğı 
12-9-934 günü saat 10 da ya
pılacaktır. Taliplerin mezkur 
günde teminatlariyle Konya'
da K . o. satınalma komisyo -
nuna müracaattan. (2476) 

8-3911 
İLAN 

Asker ihtiyacı i~in (800) 
bin kilo meşe odunu kapalı 
2arf usuliyle münakasava ko
nulmuştur. İhalesi 2-10-934 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin sartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de münakasa günü saatin 
Öen evel teklif ve teminatla
riyle Eskişehir'de K. o. satın
alm.2 komisyonuna müracaat-
tan. (2475) 8-3912 

tLAN 
Merkez ve Tuzladaki kıta

lann ihtiyacı olan 450 ton lin
yit maden kömürü kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konul 
muştur. İhalesi 30-9-Q34 pazar 
günü saat 15 tedir. fc;teklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya ic;ti
rak edeceklerin tavin edilen 
günde saatinden eve] teklif 
ve teminatlariyle İzmit'te fır· 
ka satmalma komigvonııncı 
müracaatları. (2473) 8-3913 

fT.AN 
Konya'cfaki kıtalar ve mü

esseseler ihtiyacı icin müna
l<asaya konulmus olan 875,000 
kilo una talinler tarafından 
teklif edilen 7 kurnı:: 30 santim 
fiat pahalı göriilrii.iğünden ve 
niden ve pazarlıkla satın ah 
nacaktır. Pazarlığ'ı 13-9-934 
tarihine müsadif perc:.embe gü 
nü saat 15 tedir. T aliplerin 
mezkur günde s~atinden evel 
teıninatlarivle Konya'da K 
o. satınalma komisyonuna ınii 
racaatlan. (2471) 8-3915 

tLAN 
Yer1i mamulatından muh

telif eb'atta soba kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 1 tesrinievel 1934 tari
hine müsadif pazartesi günü 
saat 1 ı de yapılacaktır. Talip 
terin sartname ve nümunele
rini görmek üzere her gün ve 
münakasaya istirak edecekle· 
rin de muayyen günde saatin
den evet teklif ve teminatla
riyle komisyonumuza miira-
caatlan. (2470) 8-3916 

lLAN 
Gülhane hastahanesinin 

muhtelif laboratuvarlarının 
ihtiyacı için (791) kalem alet 
ve edevat kapalr zarf usuliyle 
satın almacakttr. İhalesi 2-10-
934 sah günü saat 14 te icra e
dilecektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek üzere 

her gün öğleden sonra ve mü
nakasaya istirak edeceklerin 
ıie o gün ve saatinden evel tek 
lif ve teminat nıektuoları ile 
!Jirlikte M. M. V. satın alm~ 
1rnmisyonuna müracaatları. 

(2435) 8-3905 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 50 gram 

radyom bovası pcı7.arhkla sa
tın alınacaktır. Sartnamesini 
görmek istivenlerin her gün 
!>ğledcn sonra ve pazarlığına 
~ireceklerin 22-Q-934 cumartc 
<;i günü saat 10.5 t~ t~minatla· 
.. ivle birlikte M. M . V. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları (2469) 

8-3917 

tLAN. 
Bursa ve Mudanya earniznn kı 

alarmm ibtivacı olan (1170.000) ki 
lo arpa kl!oalı z?rfl" müna 
kasava koomustur. lhalPsİ 23. 9 
1934 pazar ~ünü saat on bef · 
tedir. Taliplerin şartnamesi 
ıi görmek üzere bergün ve müna 
'<asaya i~tirak icirı de münakasa gÜ· 
•Ü sl\atit>den f'Vel t"klif ve teminat 
larivle Bursa' da Fırka satın alma 
<omisyonuna müracaatları. (2l75) 

7- 3669 

İLAN 
Merkez ve Tuzladaki kıta -

ların ihtiyacı olan (137,400) 
kilo sığır eti kanalı zarfl.::ı mü
nakasaya konulmustur. İhale· 
c;i 18 evllll Q~4 dedir İhale sa-
1ti 15 dir. Taliplerin şartna
mesini P"Örnıel< üzere her gün 
4nkara'da M. M . V. Satınal
Tta komisvonuna ve münaka 
c;aya istirak icin <le miinakasa 
,,.üni.i saatinden P.vel teklif ve 
.. emin~tlariyle t zmit Askeri 
:;atmcılma komisyonuna mü· 
.. :~atları. (2~60) 8-3785 

İLAN 

Bursa ve MudAnya S!'arnizon kı 
·cılarının ihtiyacı olan (25000) ki· 
'o sade yağJ kapalı zarfla müna 
asaya konmutur. ihalesi 26.9.934 
ıaat 15 tedir Taliplerin $Arlnamesi 
rıi görmek üzere hergün ve müna 
casaya İdirak için de münakasa gÜ· 
1ü saatinden evel teklif ve teminat· 
tariyle Bursa'da Fırka satın alma 
<omisyonuna müracaatları. (227 4) 

7- 3fl70 

- Kiralık bina -
Aoatartalar caddesinde elyev111 

'afıa Vekaletinin işgal etmekte 
olduğu bina, vekaletin nakli ha 
~ebivle 1 kinunuevel 1934 tarİ · 
'.inden itibaren kiraya v~rilecek 

~ir. Gerek icindeki tesisat ve ge· 
~ekse bu1unduiu mevki itibariylr 
'te1 olmağa pek müsait olan mez· 
'côr binanın tamammı isticar et· 
._ek istivenlerin Hakimiveti Mil 

1ive caddesinde KOC ZADE Tl 
~ARETHANES1 ne müracaatları . 

7-352fl 

-Bir Çölde 
Kaybo.an su 
Mehmet N ecatinin şiirleri 

Ankara ve İstanbul kitap · 
hanelerinde satılır. 
Değeri: 40 kuruştur. 

8-3878 

~--

Çocuğu·nuzun güzel ve kuv

vetli olması icin içeceği sütü 
taze ve sıhhi biı surette 

muhafaza edecek 

dir. Orada saklayınız 

rophaıwclt' l ... tanbul Le

,·azım Amirlii!i Satm 
Alma Komi . ouu 

ilanları 

İLAN 

Harbiye mektebine bağlı kı 
taatın hayvanatı için 420,000 
kilo kuru otu 3-10-934 çarşam
ba günü saat 14 te kapalı zarf 
la alınacaktır. Şartnamesini 

göreceklerin her gün ve talip 
lerin belli saatten evel teklif
lerini Tophanede satınalma 

komisyonuna vermeleri. 

(288) {5537) 8- 3930 

lmtıyaz ııahıbı ve Başmuhar 

·iri FALiH RIFKI 

Umumi ne~riy;ı• idare eden 
YaZ1 iıleri müdürii NASUHi 
ESAT. 

- "°'-

BOURLA 8İRADERLER ve ~sı. 

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Balıkpazarmda po

lis noktası karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

Nafıa veka etinden 
Nafıa Vekaleti münakalat reisliğinde 75 lira ücretli oir 

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

(2456) 8-3901 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

HOMONTl BİRASI 

L 
BO lONTl GAZOZU 

HO~tONTI SOOASl 
İSTEYİNİZ 

ree::':.::;.:.:a::~ 
Hastalıklar Miiteu11111 

Dr. Zeki Hakkı 
Almaoya'dı llıbsasuuJkmaİ 

etmiıtir. 

Haıtalannı her gÜn"'öile 
den sonra Adliye Sarayı 1•· 
nanda Cençağa apartunaıull' 

da kabul eder. Telefonı23&7 
7 - 3307 ·······-

inşaat sahiplerine 

Satılık: 
ef' Az kullanılmış kereste, Ç , 

k . . ııe ote s ve saıre ınşaat ma ol 
mesi Kavaklıdere ayrancı 'f ii' 
lu İsveç sefareti inşaatına; 
racaat. 8--3 

Kulüp S·inemasında Çankırı caddesi ciV'arında 
Hakimiyeti Milliye Mıtbaasın· 
da basılmıştır. 

"'---
, Bugün iki film: 1-KIRIK MABUDE 2-KADIN SEVERSE 
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K AD iN SEVERSE Bu ıece: 


