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HAKiMiYETi MiLLiYE EYLÜL 

1934 

ÇARŞAMBA 

ON BESiNCi YIL. No: 4720 
"1r • 

Ciindelik. 

OTORlTEIJ CUMHURiYET 
Geçenlerde gazetelerde töyle bir 

li-ns haberi vardı: "Staviski itleri 
tahkikatına memur parlamento ko-
11\isyonu reisi M. Gernü komisyonun 
)•kında toplanıp toplanmrya<ağını 
loran ,azetecilere cevaben Türki • 
)eye bir seyahat yapmak azim ve 
lr.rannda olduğunu söylemit ve de
ftıistir ki: Büyük biı· ihtimale göre 
ÇC>ktanberi düşündüğüm bu seya -
b&te çıkacağım. Otorite sahibi bir 
C\iınhuriyeti yakından görmek arzu· 
SUndayım." 

Muhterem mebuı gibi daha birçok 
Jl.ansız parlamento phıiyetlerinin 
Yalanda f stanbulda toplanacak o · 
lan beyenlmilel parlamentolar kon· 
feransrna ittirak etmek üzere Tür · 
~e'ye geleceklerini biliyonız. Kon· 
ferans münasebetiyle memleketimi· 
~~ dünyanın dört bir tarafından ge· 
~ek ve her biri memleketlerinin 
fikir ve siyaset vadisinde secilmi• 
~siyetler olan ecnebi murahhas • 
ların ·bu seyahate ayrı ayrı ehemmi
tet vermekte oldukları anlaıılmak -
tadır. Gazi ve inkılap Türkiyesini 
takından görmek, umumi itlerde rol 
'-bibi olan her adam için büyük bir 
~udur. Yeni bir tarihin baıladıjı 
;:! memleketin taze havumı tenef
~"' etmek ve mazinin eski hatıralar ile bugünün hayret verici realite
.erini karsılattırmak düşünen her 
•es icin da yanılmaz bir hevestir. 
•. Fransızlar son zamanlarda re . 
llln ve idare bakımından bazı zorlu 
dakikalar yafamıtlardır. Demokra · 
Iİ, parlmentarizm ve otorite buhra
~ dip halli mevzuubahı olan l»it la· 
~ meaeleler vardır ki, kendileri de 
~llÜZ bunların içinden nasıl çıka -
~ı bilmemektedirler. Fırka -
,..._ muvakkat uzlqmuına daya • 
""' mütareke kabinesinin ııünleri 
~hlı Jibidir. Devlet mekanizmum. 
.., npdacak ıslahatı tayin ve tes -
~-memur olan komisyon henüz 
~ bitirmemiı, kararmı verme -
~1ttir. Franıız bqvekili M. Dumer • 
tiıa --.hur olan tebeaaümünün her 
~ _halle kifi ıelemiyeceii anlatıl· 
~dır. Onun için yazifesi itiba • 
~e deTlet ile vatandqm karfdddı 
~ ~e vazifeleri meaeleleri ile çok 
~~~lf bulunan M. Gernü'niln 
L_'*"kiye seyahatine batb bir ba • 
~elan ehemmiyet Tel'IDMİDİ tabii 
Htii .. ruz. 
L Otorite aahibi cümh~yet ~ -
~ otoritenin de ne oldusunu ıyıce 
~k lazımdır .Biz otoriteyi töyle 
'-l'Yonız: umumi menfaati, huıuıi 
t':nfaatlere hikim kılan arzunun 
~..,.eti.. Onun için biz otoritenin 
, hlaiını herhangi bir madd! ~v
~~e deiil, yurdun yükselmesmı ·~ 
.qdaf eden ve bu suretle yurt ıevgı-t:'' devamlı olarak besliyen ülkü 
a..."1etinde arıyoruz. Türk vatan -
~ları istiklal harbınm batlangı · 
::danberi milli bir hükümet otori · 
L. İnin ne demek olduğunu iyice an-
~~•lardır. Türkiye cümhuriyetinin 
.· '""l'itesi. bütün türk vatandatları • 

Bir Türk köylü 
sünün fay dalı 
icadı 

F ındıklarımız çürümekten 
ve pahalıya mal olmaktan 

kurtuldu 
Gireaon, 11 - lmaf oğlu Hasan 

iıminde bir köylü, basit usullerle ve 
az masrafla iıliyen ve günde üç bin 
kilo fındığı Yetil kabuğundan ayı -
ran bir harman makinesi icat etmit· 
tir. Makineyi tetkik eden Ziraat Ve
kilimiz köylü mucidi muvaffakiye • 
tinden dolayı takdir etmit ve ken • 
disine para mükafatı verilmeıini 
emretmittir. 

Fmdıklanmızın yağmur altında 
çürümesi tehlikeıini bertaraf edecek 
ve amele masraflanndan mühim ta· 
sarruflar temin edecek olan bu ma· 
ki neler çoğaltılarak fındık istihsal 
merkezlerine gönderilecektir (A.A.) 

Ziraat Vekili 
mizin teftişleri 

Gireson, 11 - Ziraat Vekili 
Muhlis Bey dün sabah beraberinde 
mebusumuz Musa Kiznn Beyle be -
iP.diye reisi ve maiyeti olduğu hal -
de otomobille yayla mıntakalarma 
gitmiıtir. Vekil Bey Kulakkaya ci • 
varındaki ormanlarda tetkikatta bu
h.ınmUJ ve ormanlarımız hakkında 
malfunat ve izahat almııtır. Akıam 
belediye reisimiz tarafından tere • 
fi• Yerilen hususi ziyafette bulun -
muıtur. ( A.A) 

Giresun, 11 (A.A.) - Ziraat Vekili 
Muhlis Bey dün ticaret odasında oda ve 
borsa azalariyle fındık müstahsil ve tile -
carlarını kabul ederek bunların temenni
lerini dinlemiı ve f mdığın i•tibsalinde, 
satıtında ve ihracında tesa<IUf edilen mÜf 
külat baklanda kendileriyle üç saat kadar 
görilfmU,tür. Bu mütküllerden bi.r kısmı 
nm hal ve diğer bir k19mının da bertaraf 
edilebileceğini aöyliyen Vekll Bey kale
mi mahıu• mUdüriine not aldırmqlar ve 

rs. .. 2. ı.d ...,., •• , 

Tevfik Hadi Bey 
Seyhan valisi 
Emniyeti umumiye müdür
tügüne Şükrü Bey geliyor 

~ kendi kuvvetlerinden birer par
~ lll hükumet kucağında toplan • 
~.olınasiyle meydana gelmit bir 
:'-. 1tedir. Hakiyld otorite vatan • 
,.... dıtmda veya üstünde on -
~ İttiraki ve nzuı olmak -
" temin edilemez. Bu sebep ·- Seyhan valililfne tayini yObelc tasdike 
~ • otoritenin eauı bizce ül • arzolunan emniyet umum madara 
\' ~rlifidir. Ülkü birliiini yaratan Tevfik Hidi Bey. 
U birlikten doğan büJii!' kuvve- Haber aldığımıza ıöre, Trakya 
\ ~ milletin yükselmesı uğrun · ikinci umumi müfettitlik bat müta
~ q(lanan ve bütün mevcudiyeti viri Şükrü Beyin emniyet itleri u • 
~~en millete vakfeden Büyük mum müdürlüğüne tayini hakkında
"' ~il riyaset ettiği bir devlet me - ki kararname yüksek tasdika ikti • 
~~mm millet içinde yarattığı ran etmiıtir. 
~)et ve itimat dolayısiyle büyük Emniyet itleri umum müdürü 
'-'otorite aahibi olduğunu anlamak T evifk Hadi Beyin Seyhan valiliii· 

de «üç dejiWir. ne tayini hakkındaki kararname de 
ZEKi MESUT yüksek tasdika arzedilmittir. 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar 

• 
l zmire ~iden 
Haıkevimiz 
lıel}eti 

Sovyetlerin Milletler 
Cemiyetine girmesi itti
fakla kabul edildi lzmir, 11 - Kurtulut bayramına 

i,tirak eden Ankara halkevi ırupu 
dün akpm prosramlannm ilk kısmı 

olanduiundan biraz fula ıiirmeıi müm - olan konserlerini halkevi aalonunda 
kündür. Ekseriyet temin edil.mit olmakla vermİflir. . Konser lzmir'in aüzide 
beraber, kabulün tekli hakkında hiç bir bir halk kütlesi önünde büyük mu
karar verilmemittir. vaffakiyetler kazanmıt. F erhunCfe 

Cenene, 11 (A.A.) - Konaeyin ıizli 
celsesi t• tekilde cereyan etmittir: 

M. Benes Sovyet Ruıya'nm Milletler 
Cemiyetine gİnneai lehindeki sebepleri 
kaydederek Alma1aya ve Japonya'mn çık -
malanndan sonra cemiyetin 180 mJlyon 
nüfusluk bir memleketin ittirakiyt. kuvvet 
. .,miı olacaiını ıöylemiftir. 

M. Ben .. 'in nutkundan sonraki intıba, UI~, Necdet Remzi, Ulvi, Ce~I ve 
• tİllbaJ" • • Refık Ömer Beyler ııkıık •e tiddet· 
ıı . ın nikbin olarak defilae de müfrit le alkıılanmıılardır. Konser proı • 
betbinlilde ele sörülmeai merkezindedir. ramında beynelmilel aanatkirlann 

• eserleri olduğu gibi bilhuaa kıymet• 
Hangı devletler itirazda li türk aanatkilan Ali Cemal Beyin 
bulunmuşlar? Bet damla ve Zeybek türküsü pek 

çok alkıılanmı,br. Bu alqam aynı 
Vartova, 11 (A.A.) - Scwyet Ruı,.a· salonda temsil heyeti tarafmdan 

mn Milletler cemiyetine kabulü haldm:ıda .,Himmetin otlu" piyesi oynanacak. 
Cenevre'de cereyan eden müki.lemelerden tar. lzmir'de misafir bulunan Anka• 
bahıeden Ekiıprea Poranni gazeteıinin 1'a halkevi grupu pel'felllbe alrpmı 
muhabiri diyor ki: kendilerini karıdıyanlara bir Teda 

(S.•• 2. İnci sa,JaJa) ziyafeti verdikten Sonra cama Mba. 
hı Ankaraya döneceklerdir. (A..A.) 

Umumi heyette 
neler ~örüşüldü 

Cenevre, 11 (A.A.) -Auamble 
dün 6 reis vekili intihap etmiıtir. 
lngiltere 42 rey, ltarya 42, Fransa 
41, Avusturya 38, Hindistan 35 ve 
Yugoılavya 31 rey almıılardır. 

Büro kati surette teıekkül etmit 

Sovyetlerdeki 
askeri heyetimiz 

Moskova, 11 (A.A.) - Türk u
keri heyeti dün Zaporjiye mUTua • 
lat etmit ve Dinyeper elektrik san • 
traliyle büyük fabrikalan ziyaret et. 
mittir. 

bulunmaktadır. 
.,.
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Aısamble Çin ve lıpanyanm ta- Çelyuskin kazazedelerini 

mı e er cemıye ının u se er top an- l I • d 
tısında büyük gayretler sar/etmekte olan tep eç~D ıir:~hamalhu~~ aJm1ıt • kurtara• amerikalı,ar 

w, pı ıntı p &1UO •• ı -
M. Benes. . : piıütya U. e tekrar intihap e • ki Mk oskovaed 'ıl 1 ~~~-=--~ • 

M. Bek g_. So~ena c:emi,.ete sar dllmeıini iatemektedir n azaz e erlnın IWl"Ull"lllllaam& 

meai •• g ..... kendilerine daimi ualık Macar hUkUmeti ekalliyetler me- ittirak eden amerilralı makinist cı,. 
verilmesi lehinde rey •eNceiini bildinnit- Mleainin ıiyaai ko.;.iıyona tevdiini de Armiıied Te Villiam l.avary'ye 
tir. iıtemiftir. dün merasimle Lenin nip.nı Teril • 

M. Bartu M: Bek'in .kararından dola~ Büyük komisyonlar bugün İçti • mittir. Amerika aefiri meruimcle ba 
~anı memnunayet etmit ve uıul meseleaı _ ma edeceklerdir. zır bulunmuttur. 
na ortaya ko:rmuttur• Tuanar edı1en uıul ---~----

:t •===:..~~:::.z:=::a:~ Almanya ve Şark Selanik panayınna 
le Moıko•a'ya pnderilmesidir. • k • • 5500 • k 
~~=~=zn!':.,!.'.!'.:"! mısa ı ışı . ıştlra var 
••mı kolayJattsraWlecek tadilat yapılıp Londra, 11 (A.A.) - Alman Atına, ~1 (4..A.-) -Bütln,.... 
yapdmsyacafmı ul•nwk iti- teklif edilen m~ılahataüzan Prens Bitmark prk teler Sel&nik llwdanlar ~ (lley • 
metDin tetkiikini arbdatlumdaa rica et- misakı ~claki a~ muhtıra. nelmllel) pa~Jll'IDID aittikçe artan 
mittir. Hatırlardadır ki Türkiye.,. Meksl ımı haricıye nezaretine vermlftir. muTaffaldyetinl kaydetmektedirler. 
b A......Wenin müttefikan kabul ettiii V eaikanm netredilmemek hakkında 9 uncu pan&Jll' ıeçen puar sini 
Wr kararla da•et edi1mifl-cli.. bir taleple müterafik olduğu Ye in- Batvekil M. Çaldaria tarafmclan a • 

M. Beaes usul ıneaeleainia ehemmiye gilizlerin iae matbuatta netri için u- çılmqtır. BatY.ldi elde etBlea neti. 
tinden bahsederek ..ııat bir tanda halle- rar ettikleri bildirilmektedir. MeT. ceden dola,.~ ı..,aa 
dildiii takdirde sipsi bir lrannn maneri cut inbbaa söre muhtıra ne kahal, etmiftir. ~928 clak! Dk pul&~ -:ıa • 
netiyceaini kıımen tehlikeye dütürebilece- ne de ret mahiyetindedir. Alman hii· ~ 500 .~ eYI b.&11 tethir lf • 
iini bildinniıtir. kGmeti kendi mülahazalamu bildil'· tirak ~il halde 1934 ~~ 

Nihayet uıul nıeaeleıi bugün huıuıi melde ve bazı itirazatta bulunmak. 5500 ııtırak vardır. Reemen ıttirak 
mükalemelerle tenvir edilmek üzere celse tadır. Muhtıra Pariı, Roma ve Moı· 
tatil edilmittir. kova hükômetlerine de alman maı • 

Ekseriyet temin edilmiş 
lahatgüzarlan tarafından teblii e • 
JHmiıtir. 

olmakla beraber T 
Cenevre, 11 (A.A.) - Budunlararaıı 8 yyare 

(beynelmilel) mehafil, Sovyet Ruıya'nın • 
Milletler Cemiyetine kabulü prensip itiba- pi Y 80 ~OSU 
riyle kabul edilmit olduğundan timdi uıul 
meseleleriyle metpldürler. Davet meaele-
ıi hakkında, Türkiye ile Mekıika'nm Aı -
aamblenin müttefikan "tdiği bir kararla 

Otuz bin lirayı 2347 
numara kazendı 

davet edildikleri hatırlatılmaktadır. SoYyet lstanbul, 11 (Telefon) - Bu,Un 
Rllıya'mn namzetliği ise ittifakla kabul tayyare piyangosunun çekilmesine 
edilmedifinden, bqka bir ıureti hal bul • batlandı. Buıün)di ketidede en bil • 
mak 1iznn gelmektedir. Malumdur ki, Moa yük ikramiye olan 30.000 lira çıktı. 
kova Aıumblenin ekseriyeti tarafından En büyük ikramiyeyi 2347 numara 
imza ecliJmit Wr nota aönclerilmeai karar- kazandı. 10 bin lirayı 12086, 4 bin 
lqmq sibidir. Diler tanftan, lakanclinav- lirayı 1755, 3 bin lirayı, 5468, bin Yunan badunlararaı (h7oeımtlel) pa • 
yalılarla Kanada •e Avuıturalya da•etna- lirayı 3693, 9852, 7487, 21040, bet naymmn kuruldufıı S•1'alfio ıneıhuı: 
me göndermek meaeleıinde biraz muhte - yüz lirayı 2494, 9989, 13449, 17116, Beyazkulesi ı.ce projektörlerle 
rizdirler. Buna binaen, müzakerelerin ümit 1869 numaralar kazanmıılardır. aydınlatılmıf balde. 

Bugün · 
Vçüncü sayıfada 

Amerika'daki grev 
Dördüncü ayılada 

Sovyet memleketindespo 

150 lira kazananlar: eden devletler puılardır: ArnaYUt. 
6622 173 11542 572 10659 luk, Mııır, Yugoılavya, Türkiye, f. 

22812 1979 5896 52&2 18233 talya, t,veç ve Çekoslovakya. 
10165 22281 11193 18898 2628 M. Ç•ldaris, Selinik panayırı. 
2628 24887 11247 4085 21965 nm bir ıulh &mili ve mllletler ara • 

10324 1191 8249 sındaki tetriki ~saiyi kolaylafbr • · 
28 numara 100, 85 numara 50, mak ve dostluk rabıtalarmı kuTVet• 

. 80 numara ela 30 ar lira kazanmq- lendirmek için iyi bir vasıta olcluiu-
lardır. nu beyan ~lemittlr. 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

IŞARDAN GELEN SON HABE L • 
= 

AL l1AN\' A'UA. 

Şark misakı ve Al 
manyanın vaziyeti 

Berlin, 11 (A.A.) - Kabine, şark 
misakı hakkındaki vaziyetini ala -
kadar hükumetlere bildirmiştir. 

Hükumet, sulh sahasında hukuk 
müsavatı, bazı memleketler tarafın
dan şüpheye düşürüldükçe, böyle 
bir misaka iştirak etmek imkanını 
görmemektedir. Aynı mütalea Al -
manya'nın milletler cemiyetile ola
cak müstakbel münasebatı hakkın -
aa da caridir. Misakı imza edenler 
tarafından askeri muavenet mecbu
riyetinin tahakkuku şimdiye kadar 
bütün müzakerelerde sayısız müş -
külata maruz kalmıştır. Kuvvetle 
müsellah devletlerin ortasındaki 
merkezi vaziyeti, kendisini hususi 
bir ihtiyata mecbur eden Almanya, 
sarkta zuhuru muhtemel bütün ihti· 
İaflara kendisini ithal edecek olan 
bir teahhüde girişemez. Misakta 
derpiş edilen Fransa ve Sovyet Rus 
ya için hususi teminatlar siyaseti 1ü 
zumu mevcut değildir. Herhalde, 
Almanya bu kabil teminatlarda ken
disi icin bir menfaat görmemekte · 
dir. Alman hükumeti başka usulle -
rin sulhu daha iyi teminat altına a
labileceğini zannetmektedir. Umu -
miyet itibariyle iki taraflı muahe -
deleri tercih eder fakat birçok ta -
raflı muahedele11e <le muhalif de -
ğildir. Bununla beraber her şeyden 
evel mühim olan şey· otomatik ola· 
rak askeri yardım vazifesi değ-il, a
demi tecavüz ve ihtilafta alakadar 
olan devletlerin biribirleriyle istişa
re teahhüdüdür. Bu teahhütler va -
him ihtilatlar tehlikesi arzetmek · 
sizin hakiki teminatlara pek güzel 
inkılap edebilir. 

Şark misakı hakkında 

Almanya'mn notası. 

Cenevre, 11 - Budunlar arası 

(beynelmilel) mehaiılinde Alrnan
y~nın şark misakı hakkındaki nota
sı hiç de hayretle karşılanmamıştır 
Silahlanma hususundaki alman me · 
talibntmm tamamiyle muhafaza ve 
mütekabil muavenet misakının esar 
itibariyle reddolunduğu mü§ahede 
edilmektedir. Mezkur mehafil Al -
manyanm bu notayı tam Sovyet 
Rusyanm milletler cemiyetine gir -
mesinin müzakere edildiği bir gün
de vermiş olmasında açıkça müza -
kereleri son dakikada karıştırmak 

niyetini görmektedir, Milletler ce · 
miyetinin Sovyet Rusya'nın kabulü 
hakkındaki kararı kati olduğundan 
alman notasınrn bu bapta geri kalan 
:nüzakereler üzerinde hiç bir tesir 
>7apamıyacağı kanaati vardır. Ke.z:ı 
alman nota mm A vrupaya bir sulh 
te kil "tı ve i.ı;tikrar vermek yolun 
drıki tec;ebbür-leri de durdurulabile 
ce-i düşünülemez. Alman nouıc;ı 
dikkatle tetkik olunacak ve Alman
yn'vı tekrar budunlar arası (beynel
milel) te riki mesai yoluna sokma 
ğa "isait bir formül bulmak için en 
ufak itilaf imkanları bile araştırıla . 
cakt:ır. 

l\f. Hitler ReB"lin'c diindii. 

Berlin, 11 (A.A.) - M. Hitler ile 
propaganda nazırı M. Göbbels Nu 
renberg'ten tayyare ile Berlin'e dön
müştür. 

Alman mul1tırmmım hulföm ı. 

Berlin, 11 (A.A.) - Dün fransız, 
mgiliz, italyan ve sovyet hükumet 
terine verilen alman muhtırası hü
lasa olarak, alman hükumetinin. bu
günkü şerait altında, Almanya için 
şark misakına girmek imkanını gör
mediğini bildirmektedir. 

Halk mahkemesinin hir kararı. 

Berlin, 11 (A.A.) - Halk mah
kemesi aslan isviçreli olan Röne Ber 

RO fANYA'DA. 

Romanya'da kolera mı 
çıkmış? 

Bükreş, 11 (A.A.) - Rador ajan
sı bildiriyor: Salahiyettar mehafil, 
Köstence civarındaki askeri konak
ta çıkan hastalıkta kolera basili bu
lunmamış olduğunu kati surette bil
dirmektedirler. Hastalığın mahiye
tini tespit için laboratuvar araştır -
malanna devam edilmektedir. Has
t~lığm had şekilde anterit olduğu 
zannedilmektedir. 

Bükreş, 11 (A.A.) - Mamaia'da 
l-olera salgım çıh-tığı hakkındaki ha
berler tekzip olunmaktadır. Vakıa 

kırk kolera vakası olmuş :ve bunun 
sekizi ölümle neticelenmiş ise de 
Mamaia'da sular yalıuz kuyulardan 
alındığından kuyulara kasten mik
rop atılmış olmasına ihtimal veril
mektedir. Bu hususta tahkikat açıl
mıştır. 

l\l. Mu olini Venedik arayında 

ru·ka knmnndanlannı kabul f'tli. 

Roma, 11 (A.A.) - M. Musolini Vene 
dik sarayında bütün fırka kumandanıarım 
kabul etmiş, fırka kumandanları harbiye 
nezareti müsteşan tarafından kendisine 
takdim edilmiştir. 

Volturno !ırka kumandanı veliaht Prens 
ile erkim harbiyei umumiye reisi Mareşal 
Bodoglio'da kabul Tesminde hazır bulunu
vorlardı. 

Ha,lyo ve dcktrik kongresi açıltlı. 

Venedik, 11 (A.A.) - M. Marko
ni, beynelmilel radyo elektrik kon -
ı;resini açmıştır. 

Sar biikumeıi ı·eisi Ccncvrc'de. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Sar hükft· 
met komisyonu reisi buraya gelmiş
tir. 

Ilağdat"ta hir ta-'"''are kazao;;ı. .. . 
Bağdat, 11 (A.A.) - Bağdat civarında 

Hindiye hava meydanına bir'lrak tayyare
.,i diismiiş, üç zabit ile Irak hava kuman -
danlı,ğına mensup beş kişi ölmüştür. -
tole'yi, .Pariste ikamet eden mülte· 
.. ilerin emriyle Almanya'ya kaçak o
tarak soktuğu ve marksçı ihtilalci -
teri veni bir sendikada tecernmua ve 
-nHti sosyalist rejimini devirmeğe 
.~ avet eden evraktan dolayı iki bu -

uk sene kürek cezasına ve beş şe · 
rikini de dokuz avdan üç seneye ka
.:ıar değişen cezalara mahkum et -
"Tliştir. 

A1manya'daki ecnebi malları 
nıuı;;atlcre eclilmiyccek. 

Bremen, 11 (A.A.) - Alman hü
',umctinin ecnebilere ait bulunan ve 
·almt ecnebiler tarafından rehin o -

1 ırak bırakılan mallan musadere et
-ıeği düsünmediği ve ileride de dü
·Unmiyeceği temin olunmaktadır. 

Y oJlar kongrem azabrı 
Almanya'da. 

Laypzig, 11 (A.A.) - Münihte 
toplanmı olan yedinci beynelmilel 
vollar kongresi azası Almanyadaki 
~ezintilerine devam ederek dün bu
raya ~elmi!'iler ve Dresden'e hareket 
"'tmişlecdir. 

Zcpı>elin'in Yedinci seferi 
Fridrihshafen, 11 (A.A.) - Ce -

mıbi Amerikaya senenin yedinci se
ferini yapmıs olan Zeppelin balonu 
ı,u sabah içinde 23 yolcu olduğu hal
ne avdet etmiştir. 

Yeni bir emiroam~ 
Berlin, 11 (A.A.) - Bugün neş

rolunan bir emirname ile ithalata a· 
it tediyat 24 eyllll tarihinden itiba -
ren tanzim olunmuştur. İthalatçılar 
tediyede bulunabilmek için döviz şe
hadetnameleri alacaklardır. 

SOVYET RUSYA'DA. 

Büyük Rus kimya 
aliminin yıldönümü 

Moskova, 11 (A.A.) - Büyük 
nıs kimya alimi Mendelerin doğdu
ğunun yüzüncü yıldönümü münase
betiyle Leningrad'da bir kongre a -
cılmıştır. Kongreye rus ve ecnebi 
500 den fazla alim iştirak etmekte -
dir. Matbuat 1834 de doğarak 190i 
de ölen Mendelef'in keşiflerini ha -
tırlatarak, alimin kimya sahasında -
ki keşfiyatı Davren'in biloyoloji sa
hasındaki keşfiyatı kadar mühim ol
duğunu kaydetmektedir. Mendelef 
Hberal fikirleri sebebiyle 30 sene ted 
risatta bulunmuş olduğu Senpeters
burg üniversitesinden 1890 da isti -
foya mecbur olmuştu. 

VUGOSl .. A VY A'DA. 

Cenral Balbo 
aleyhinde nümayiş 
yapılmamış 

Belgrad, 11 (A.A.) - Yugoslavya ajan 
sı bildiriyor: Spliti ziyaret etmekte olan 
Mareşal Balbo'ya karşı nümayişler yapıl
dığı tarzında bir ajans tarafından işae edi
len haberi tekzibe resmi mehafil tarafın -
dan mezunuz. Marcşal'm Splitteki ikameti 
es11tısında hiç bir nümayiş vaki olmamış -
tır. Yalnız on kadar nasyonalist, İtalya 
tabiiyeti lehine rey vermiş olanların hare
k8tından müteessir olarak İtalya aleyhine 
bağırmışlardır. Mareşal Balbo'ya ne haka
ret edilmiş. ne de herhangi bir tehlike ile 
tehdit edilmiştir. Kendisinin Splitten hare 
kete mecbur edildiği de doğru değildir. 

tı~C.fLTERE'OE. 

fngiltere'de hüyük manevralar 
haşladı. 

Londra, 11 (A.A.) - Ordu, donanma 
ve hava kuvvetlerinin iştirakiyle büyük 
manevralar Yorkshire sahillerinde başla
mıştır. Manevra..-ıın mevzuu havaya hakim 
bit ~imal devletinin ingiliz sahillerine 
asker dökmesidir . 

fnJ?iltcre., alman muhhrasım alfh. 
Londra, H (A.A) - Royter ajansı mu 

habirinden: 
Hariciye nezareti, alman hükOmetin

den, şark misakına ait bazı mUlahazatı ha 
vi bir muhtıra almıştır. 

Aynı mealde bir muhtıra, fransız, ital 
yan ve sovyet hükumetlerine de verilmiş 
tir. 

1uhtıra Ccnevrede hariciye nazı
rımı gönderildi. 

Londra, 11 (A.A.) - Royter ajansı 

muhabirinden: 
Şark misakına ait alman notası, Ce

ncvrede bulunan ingiliz hariciye nazırı -
na gönderilmiştir. 

Hariciye nazırının, büyük devletler 
resmı şahsiyetlerinin Cenevrede bulunma 
sından istifade ederek bu mesele hakkın 
da kendileriyle yarı resmi bir şekilde gö 
rüşmesi muhtemeldir 

Ziraat Vekilımiz Gireson'da 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

etraflı iyzahat vermişlerdir. Fındık istih 
salinin çoğaltılması için hastalıklarla 

olan miicadelenin vekaletçe laboratuvar
laştırılacağmı ve bu müesssesenin Türki 
ye fındık mmtakasıntn merkezi olan Gi
Tesun'da kurulacağını ve ayrıca bahçele
rinin iymarı ve ağaçlarının gençleştiril -
mesiyle olan mücadelenin de daha esaslı 
bir §ekilde devam edeceğini beyan etmiş 
!erdir. 

Sovyetlerin milletler 
cemiyetine girmesi 

(Başı l. inci sayıfcula) 

"Milletler Cemiyeti kulvarlarından aı
zan haberlere göre konseyin gizli cclsesin 

• *'He :W&3 

IURLESI K UEVLhTIJ"H iE. 

Borçların 
birJeştiriJmesi iç·n 

deki noktainazar teatisi Portekiz ve Arian Vaşington, 11 (A.A.) - Alaka" 
tin'in Sovyet Rusya'nın davet edilmesine dar mehafilde söylenildiğine göre 
muhalif kaldıklarını göstermelctedir. Kem borçların tevhidi için hükumetin ak" 
Avusturalya murahhası tarafından da bazı dini derpiş ettigw i 12 milyar dolarlık 
ihtirazi kayıtlar ileri sürülmüttür. Bunn 
mukabil Lellistan'ın bu hususta her hnngi m~zam istikraz büyük müşkülata 
bir ihtirazi kayıt dermeyan ettiği hakkında uğramıştır. 
Cenevrc'de kimse bir ~ey duymamıştır. Bu 
neviden şayialar artık dönmemı:ktedir. IVJ. Ruzveltin yeni bir 

. . teklifi mi? 
Konsey Sovyetlerın cemı-• • • •f ki Paris, 11 (A.A.) - Maten gazetesi 
yete gırmesıne ttfı 8 a Nevyork'tan öğreniyor: Dönen şnyialarll 

karar vermiş nazaran, M. Ruz:velt, bütün harp malzcın• 

C ı 1 (A A R~ . sinin millileştirimcsi ve sıkı bir kontrol• 
enevre, .. ) - oyter a3ansı . ı·l 

hah •. d n·· kşa .. d"ğ" taba tutulmasını ba,lıca d wletlere tek 11 
mu ınn en: un a m soylen ı ıne . . , , 

·· M"lJ tl . . k • S edecektır. Bu teklıf Cenc• re ye M. Nor gore ı e er cemıyetı onseyı ovyet . ·ı , 
R 

• M"ll tl C • . . . man Davıs tarafından ge ecek ay ıterı e usya nın ı e er emıyetıne gırmcsıne k . 
k d. . k d d . A b" 1 ce tır. ve en ısıne onsey e aımı ır aza ık ve-

rilmesine ittifakla karar vermiştir. 
Bu karar. konseyin yaptığı gizli bir cet 

sede verilmiştir. 
Arjantin ile Portekiz müstenkif kal -

mıştır. 

Yalnız ik; hükumet 
mü~tenkif 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Milletler Cemi
yeti meclisi Sovyet Rusya'nın Milletler ce 
miyetine kabulünü ve mecliste de daimi 
bir azalık verilmesini Arjantin ve Porte -
kiz'in istinkafiyle müttefikan ve kati su -
rette kararlaştırmış olduğundan şimdi 

Sovyet Rusyaya gönderilecek davet için 
bir formül aranmaktadır. Çünkü Avustu -
ralya ve Kanada başvekilleri gibi bazı mu 
rahhasiar Sovyet Rusya'nın girmesini ka -
bul etmekle beraber davetiye gönderilme
sine iytiraz etmektedirler. Aranılan formül 
bunların da davetiyeyi imza etmelerini ko 
laylaştırmak içindir. Kati metnin hazırlan
ması ve son imzaların da toplanması için 
bir kaç gün kifayet edeceği ümit olunmak
tadır. 

halyaıı gazeteleri memnun. 
Roma, 11 (A.A.) - 1talya matbuatı 

Sovyet Rusyanın milletler cemiyetine 
giTmesi için Cenevre'de elde edilen itilaf 
tan dolayı derin bir memnuniyet göster
mekte ve bu hadiseye büyük bir ehemmi 
yet atfeylemektedir. Çünkü bu suretle 
Sovye Rusya ile diğer memleketler ara
sında silahsızlanma hususunda çoktan be 
ri başlamış olan teşriki mesai daimi ola
caktır. 

Gazeteler Sovyet Rusya'yı tanıyan ilk 
devlet olmak iytibariyle ltalya'nrn bu me
selede Fransa ve İngiltere ile beraber ha
reket etmiş olmasını gayet tabii bulmakta
dırlar. 

Japon gazeteleri ne yazıyor? 
Tokyo, 11 (AA.) - Royter ajansı mu 

habiri bildiriyor: 
Bazı gazeteler Sovyet Rusya'nın mil 

letler cemiyetine girmesi hakkında acı 

mütalealar neşretmektedir. "Yomiuri,, ga 
zeesi diyor ki: 

''Akvam cemiyeti, şimdi bi.r Avrupa 
miUetler cemiyeti olmuştur.,, 

Resmi mehafil, sovyetlerin milletler 
cemiyetine girmesinin. uzak şarktaki ja
pon nüfuzuna veya, bazı mehafilin ileri 
sürdüğü gibi garpta alman nüfuzuna ma
ni olacağını zannetmektedir. 

İtalya'da matbuat ve 
propaganda müsteşarlığı 
Rom~ 11 (A.A.) - Dün neşredilen 

bir emirname ile doğrudan doğruya hüku 
met reisine tabi bir matbuat ve propagan
da müsteşarlığı ihdas olunmuştur. Bu vnzi 
feye Kont Galeazzo Ciano tayin edilmiş . 
tir. 

Mensucat ııatronları ?;rev komite• 
si rci.,iuin teklifini reddetti. 
Vaşington, 11 (A.A.) - MensU' 

cat patronları grev komitesi reisi }\(, 
Gorman'ın tekliflerini reddettikle • 
rinden vaziyet vuhimleşmiştir. 

lbni~suu<lmı lıariciye mii. tcşarJ• 

Tudda, 1J (A.A.) - İbnissuundun Ar' 
bistan laralhğı hariciye müsteşan Ftıllt 
Hamza fa~ist ihtilali sergisini ziyaret et• 
miş ve İtalya hariciye müsteşan M. s~9 
tarafından şerefine bir ziyafet verilll'if 
tir. 

Hakeme nıiiracaat miiddcti 
temdit edildi. 

Vaşington, 11 (A.A.) - Mcnstı' 
cat grevi komitesi dün akşam bited 
hakeme müracaat teklifi müddetJrıf 
24 saat daha temdit etmiştir. 

Eski rcisicümhunnı ithamı. 

Nevyork, 11 (A.A.) - Eski r'9 
isicümhur Huver, "Saturday Eve • 
ningpost" gazetesinde yazdığı bii 
makalede hükumeti geniş bir prova; 
g-anda sistemi vasıtasiyle matb~ll 
hürriyetinin kaldırılmasına aogrıl 
gitmekle itham etmektedir. 

N.R.A. idaresinin yeniden 
ıe~kili kabul e<lildi • 

Haytpark, 11 (A.A.) - -Ne\f: 
york- Gece yaptıktan bir konfera~. 
ta M. Ruzvelt ile M. J onson N.~· , 
idaresinin derhal yeniden teşkilat d 
landırılması ve ısadeleştirilmesi pre 
sip1erin1 kabul etmişlerdir. . fw 

N.R.A. 'Amerika hükumetinıtı ~ 
dare edildiği şekilde idare edilec

1
e 1 

ve icrai, hukuki, teşrii kısımları o 3 

caktır. dt' 
M. Jonson icrai kısmı idarede. ,ı 

vam edecektir. Hukuki kısmı, 1~i' 
ihtilafları, teşrii kısım da takip e 
lecek siyaset ile meşgul olacaktır(,4• 

Lankaster, -Pansiloanya- 11 ııl 
/L) - Bir kadın grupu bir men~uc (,; 
fabrikasına zorla girmek istemıs1~19 
dir. Altı kisi yaralanmıştır. P0

1 , 
grevcileri dağıtmaya muvaffak 0 

muştur. 

Silah Ye mühimmat satış tahki"ıı;: 

Vekil Bey akşam Kliçük yalı parkın
da ticaret odasının şereflerine verdiği 45 

Hakeme nıiiracaat ihtimalleri az .. 
kişilik ziyafette hazır bulunmuşlardır. 

Vaşington, 11 (A.A.) - Mensu-

Vaşington, 11 (A.A.) - Silah ve ıı:ı Jfl 
himmat satışı hakkında tahkikat yııPd3ı 
ayan komisyonunun dünkü içtitn8~~!j 
azadan birisi, büyük harptan kalan tı'e' 
miktarda silah ve mühimmatın, bir ~ 1ıııa 
rika şirketi tarafından, İngiltere nıı~sa' 
satılmış olduğunu iddia etmiştir. ıl'ili 
tez,, teslihat şirketi müdürü M· :aıı 01' 
"Amerika."1 teslihat,, şirketine yazfll

1!e1'' 
duğu bir mektup okunmuştur. BU ıı''/~ 
tupta, Amerika hüki'tmetinin Japon>' ai' .. .,e 
karşı Çin'e yardım için mitratyoz .. .,0tr 

• ··r{ilU; 
ğer silahlar satın alması ilen su -•••••••••••1111 cat sanayii patronları mümessilleri 

~u GECE AÇIK ECZANELER 

Adliye Sarayı karşısında 

ANKARA 
Eczanesi dit. 

htikumet tavassut komisyonu ile bu· 
gün müzakere edeceklerdir. Hake
me müracaat ihtimalleri pek azdır. 

Grevcilerin nöbetçileri faaliyette 
bulunmaktadırlar. Fakat milli mu -
hafızlar himayesinde cenubi Karo -

••••••••••••••_. lin'de on dokuz fabrika açılmıştır. 

du. ~ :; 1Jt . ··dur .. 
"Amerikan teslihat,, şirketı mu 

Miranda demiştir ki 
.. . 1 rnı<tır .,, ""' .. _ Boyle bır şey yapı ma T udv 

Kadın tayyareci Niklas, şirket rn t'" 
rü M. Miranda'ya şirket işleriıade 
dım etmediğini söylemiştir. 
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} ura ~ si\ ıuı - . 

Anıerika'daki 
g·re ,ıı. 

Anıcrıka'da, huhrnna kadar, amele ha -
1''ket.ı dı>·• hır ,ov yoktu. Amerikan k:ıpi
llılı~mının havııriyunu, bunu iftiharla öne 
•iir•r"k A wrupadakı amele hareketinin Av 
~11P•'nın urf ~eri olan ikt116t bii~yeainden 
ileı; sel..fıtJni ldrfia ederlerdi. H"lbuki. 
Artıerıka'da. laarplan evel ~ili başh bir 
"nele h:ın:ketinin mwvcul olmamasına ıe
b.p, me-nılt-lııetin daha ~iyade bir ziraat 
"• hamımırlde memleketi ve kıamen sana· 
Yile9miş olınau jdi. Harptan sonra ise, 
.6.rnerikl', gef1:İ tamamen tanayileımit bir 
llıemlek"! ::ılar•" ortaya çıktı. Fakat cihL>n 
Larbı, kenrfisine o kadar rnuaz:ıaın karlar 
lemin etmiıti ki, )929 ıeneıine kadar, bü
lij" dünyadan alacaldı vaziyetind~ bulunan 
Aıne-riluı hat döndürücü bir refah devreıi 
"••dı. 

Sermayedar, tüccaa·, çifcçi ve işçi rot<ı!· · 
L.rı Arnerika'da, mevcuttu. f•·c~t '"'eri -le.·,. o kadar para akıyor ve bu Ö 1'~ müı· 
teına bir vaziyet faratıyordu ki, çifl<;inin 
bir otomohil ~:.hibi olmaıı, itçinin bizi·n pn 
Patnızla 600 . 400 Jira avlık aiması, bir kaç 
tıllık !Jir mesai netiyce~inde kabil oluyor
dll. Bunun İçindir ki keıkin menfaa~ a)'rı -
lılcfarı hiidiı olmadı ve gene bunun iç~ndir 
lci, ııınıflar kariıl•ıamadı. 

1-'akat bir kaç buhr.n senesinden sonra, 
~•ziyette uınulmad;:c bir değiıiklik oldu. 
\'iiı: yirmi küc·ır milyon nüfus •rasından 
lol fırkalar namma bir milyon rey kayde
den.iyen memlekette, bugün yalnız doku -
~ılık sanayii grevi yarım milyon grevci 
~alından idare ediliyor. Neden? Çünkü 
laorsanın büyük spekülasyon karları ıer • 
"'-Yedar için olduğu gibi İfçİ İçin de (buh
~dan evel borsa spekülasyonu Amerika-
411l öyle bir milli sporu idi ki buna Ame
l'ilca bakımından en mütevazı gelirli işçi -
le. bile iıtirak ederdi) durmuş, harp ala
'-kları faizleri tediye edilmez olmuf, Ame 
tilce•nın d~tarıya yatırdığı kredilerin itfa 
'-viıleri felce uğramıftrr. Yani artık, 
"-tı karfıya mevzi almıt sınıfların, karı 
~ıİrn etmeleri değil zarar hissesini pay
'-tntalan mevzuu b'.\bıolmuştur. 

iki üç senelik bir müddet, Avrupa'da 
~". iki insan ömrü yaıamış içtimai hasta -
...._rı birden açığa vurmağa Wi gelmit -
tir. Hem de nasıl bir tiddetlel 

ATI'Upada hiç bir sanayi ıubesinde, gre. 
"• ittirak edenlerin nispeti bu kadar yük -
'ele olmamıftır. Burada, tabii, amerikalıla
tlıı organizasyon kabiliyetleri rol oynamış. 
bt. keza, Avrupa'daki sermayedarlar, hiç 
lıi.- zaman kendi hesaplarına huıuıi zabıta 
~ .. etleri teıkil ve teslih etmemiılerdir. 
4-erikada halbuki, bu seferki kanlı çar -
lalt....ıarda, grevcilerle, sermayedarların 
~ıi poliı tetkilatı karşılaşmı,tır. Bunun 
~ lel.ebi, Amerika'daki çok genit olan 
"-tandat hakin,, nm tefsir tarzıdır. 

Garibi ıurada ki, bu ıon grevde, İşçi 
-....,. ortaya, devlet kanunlannı tatbika 
"8r bir kuvvei müeyyide olarak çık -
ıı...tır. Çünkü N. R. A. idaresinin it aaati 
"• İt ücretine dair olan talimabm tanımı· 
)-.ı..., aermayedarlardır. Gerçi bunlar, 
~ bir tetkilata malik olmak noktasm 
~ •arar etmemeleri şartiyle itçilere k~ı 
~ huıuaatta mümaıat göıteı-ecelderi
"i İleri ıürüyorlarta da, bu da Rooıevelt 
~~metinin görütlerine zıt olan bir hare
~.Çünkü bu hükumet. N. R. A. idare
~ .. talimatmı eyice tatbik e~~bilmek için 
~ İlci tarafın temsil edilme11nı arzu eyle
~tedir. 

F'-"at ıimdilik, sermayedar ile iıçi kar
tt lr.r,.,.. ve mücadele halinde bulunmak -

' lıiilcumet ise bu iti uzaktan takip eyle -
~edir. Müdahale için iki taraftan biri · 
~ •aziyete hakim kalmasmı beklemekte -
~ • \P e bütün Amerika, bir baıe-ball ma~ı
..._ lletiycesi l'İbi grevi hararetle takip 
~elde ve ıu yahut bu tarafı tetci e~
~edir. Bu hal, Amerika'nm halk pıı -
~ ilıine olduiu kadar demokratik mev
'-~ da uygundur. Şu var ki, dava, h~ -...•!-' için hem bir nelea yani tahammul 
~esidir hem de bundan en ziyade mü-
~ olan Amerika milli iktıaadmm biz
~ ~disidir, çünkü her iki tarafın da 
~ lbımolan havayı veren, hep bu 

dur. 
BURHAN ASAF 

1
"-nhul belediyesi demir boru 
t fabrikası açacak. 

~it •tanbul, 11 (Telefon) - İstanbul be
'-t·'l'tai hükfimetten aldığı müsaadeden 
~lde ederek bir demir boru fabrikası 
~'le için ha.zırlıklara başlamıştır. Fab'lll Karaağaçta mezbaha yanında açıl 

lbuhtcmeldir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

"T 1 

11 V~iE 
Gir~son' da büyük 
bir fırtına . ortalığı 
altüst etti 

Gireson, 11 (A.A.) - On gün -
dür devam eden bunaltıcı sıcaklar -
elan sonra dün ak~am zuhur eden 
fırtına ortalığı altüst etmiş, bir çok 
camlar kırılmış, kiremitler uçmui • 
tur. Şiddetle yağan yağmurlar Gi · 
reson .ı·. ~aklarını seller içinde hı • 
rakm 'f\.U. Fırtına iki saat sünnüıtür. 

Şark demiryolları 
hesaplarının tetkiki. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Şark demir 
yollarının son iki sene zarfındaki bütün 
muamele ve hesaplarının tetkikine baş
lanmıştır. İlk tetkikte, şirketin geçen se
ne hesaplarında hükumete verdiği vari
dat formülünün tatbikinde bir yanlışlık 
görülmüş ve bu yanlışlık tashih edilerek 
hükfimete eksik olarak gösterilen 3 bin 
lira şirkete ödetilmistir. Sirket, muame
latını hala fransızca ~yaptığı için şiddetli 
ihtaratta bulunulmuştur. 

Ama~ya'cla lwh·diye intihahı. 

Amasya, 11 (A.A.) - Belediye 
intihap hazırlıkları ilerlemektedir. 
Encümen azaları seçilmiş ve defter -
ler asılmı!lır. 

Ç,ormnda ya~mur ,·e dulu 

Çorum, 10 (A.A.) - Dün öğleden son
ra yağmurla karışık yağan dolu civar 
bağ ve bahçelerde hasar yapmıştır. 

Yüksek telefon ve 
telsiz mektebi 

İstanbul, 11 (Telefon) - Mühendis 
mektebinde açıacak olan yüksek telefon 
ve telsiz telgraf mektebinin hazırlıkları 
bitmek i.izeredir. Şuoe mühendis mektebi· 
ne bağlanan elektro mekanik şubesiyle 

beraber ders yılı başında açılacaktır. 
Tedrisat beş sene olacak ve bu şubeye 
ayrrlan talebe 3 senesini mühendis mek
tebi talebeleriyle birlikte okuyacaktır. 
Yeni iki şube için Avrupa'dan üç ecnebi 
mütehassısın profesör olarak getirilmesi
ıe karar verilmişti.r, 

Yeni bir vergi kaçakçıh~ı 
İstanbul, 11 (Telefon) - 8 inci ibti -

sas mahkemesi istintak hakimliği bir vergi 
kaçakçılığı tahkiykatiyle meşguldür. Ka -
çakçılık bundan bir kaç sene evel Karade
nizde karaya oturan ve dümeni kırılan An
dirira ismindeki yunan vapurunun batmıf 
ve tekrar çıkarılmış gösterilerek vapurun 
gümrük resmini 17 bin liradan 7 bine indir 
mek suretiyle yapılmıştır. 

ihtisas mahkemesinin istintak hakimi 
yaptığı tahkiykatta meselenin bütün karan 
lık noktalarını aydınlatmış ve kaçakçıların 
işledikleri işleri bilrneleri lazım gelen sala 
hiyettar bir kaç memuru dinlemiştir. 

Tahkiykatın yarın ihtisa• mahkemesine 
intikali muhtemeldir. 

Beypazarı ve 
Nallihan' da 
kozacılık 

Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ka
Bnrsa ı-;anatlar nwktt•hi S€'q~isi. zaları koza yetiştirmeğe çok elverişli ol -

Bursa, 11 (A.A.) - Sanatlar mekte- duğu için bu iki kazada kozacılık her se
binin yıllık sergisi bugün merasimle açıl ne biraz daha inkişaf etmektedir. Vilayet 
dı. Vali Fazlr Beyle mebuslar ve birçok de bu inkişafı tesri etmek için icap eden 

tedbirleri almakta ve; gerek dut fidanı ye
zevat bulundu. Mektep müdürüniin nut -

tiştirilmesi için fidan tevzii ve gerek 
kunu müteakip davetliler sergiyi gezdi- eyi mahsul alınması için tohum dağıtıl . 
ler. Talebenin bir yıl içinde hazırladığı ması suretiyle yardımlarda bulunmakta. 
demir, tahta ve dökme işlerini gördüler dır. 

ve muhtelif imalathaneleri gezdiler. Bu sene bu iki kazadaki koza yetiştir-
Mektep atölyelerinde bir yılda yirmi me faaliyeti diğer senelerden daha eyi 

bin kilo demir dökülmüş, pek çok işler gitmıştır, Aldığımız maHl.mata göre; 
meydana çıkarılmıştır. Beypazarı kazası içinde bu sene beslenen 

tohum 72 kutuyu bulmuştur, Yetiştirici-
1\f ıntaka birincilik miisahaka1arı. Jikle 122 aile meşgul olmuştur. İstihsal 

Adapazarı, 11 (A.A.) - Mmtaka bi. 

rinciliği finaline kalan Adapuarı ve lz -
mit idman yurtları takımları bugün Ada-

pazarı sahasında karşılaştılar. 1-1 bera
bere kaldılar. Adapazarı takımı faik oy-

namasına rağmen sayı çıkaramadı. Oyu

nu futbol federasyonundan gönderilen 

hakem İzzet Muhittin Bey fevkalade in
celikle idare etti. Ve 2000 seyircinin 

takdirkar alkışlarını topladı. 

İstanbul he1ediye intihabı. 

lstanbul, 11 (Telefon) - lstan
bul şehir meclisi perşembe günü f ev
kt\la .. !e olarak toplanacak ve intihap 
gününü k~rarlaıtıracaktır. 

Tarihi binaların muhafaza 
ve tamiri için. 

İstanbul, 11 (Telefon) - İstanbul'da 
tarihi binaların muhafaza ve tamiri için 
belediye ile müzeler idaresi beraber ça -
tışmak için bir program hazırlarr · 'ır 

edilen koza miktarı da 2900 kiloya çıkmış 
tır. Yapılan hesaplara ve tetkiklere gö -
re mmtakada beher kutu tohumdan vasa-
ti 40 kilo mahsul alınmıştır. 

Nallıhan kazasında yetiştirme faaliye
ti daha geniş olmuştur. Bu kaza dahilin
de bu mevsimde beslenen tohum miktarı 
576 kutudur. Tohum açan ve besliyen ai
lenin sayısı 696 dır. Bu kazada istihsal 
edilen koza miktarı 21360 kilodur. Keza 
bu mıntakadada vasati kutu başına 40 ki-
lo koza yetiştirilmektedir. 

Seneden seneye artan bu faaliyetin her 
sene daha fenni bir şekle konulması için 
de vilayetçe tedbirler alınmaktadır. Bu 
mıntakada bilhassa bakım ve yetiştirilen 
kozaların boğulması usulleri ıslaha muh . 
taçtır. Bu sene buraya g?nderilen böcek. 
çilik mütehassısı halkı tenvir etmiş ve ye
tiştiricilerin bir çok bilgisizliklerini tashih 
etmiştir. Bu sene koza boğulma yerlerinin 
yapılmasına da başlanacaktır. Bu yerlerin 
fenni bir şekilde yapılması için Bursa ipek 
<jilik enstitüsünden planlar istenmiştir. Ge 
lecek planlara göre boğma yerleri yapıla -
caktır. 

Dokumacılıfl pndea gine terakki ed• Merzifonda Cümhurl1et caddesi " kolleJ 

Posta, telgraf ve 
telefon idaresi 
teşkilat layihası 

İstanbul, 11 (Telefon) - Nafıa Veka 
Jetinin posta telgraf ve telefon idaresi 
için yeni bir teşkilat kanunu Hiyihası ha
zırlıyacağı haber veriliyor. Bu layilıaya 
esas olacak tetkikler için İstanbula Nafıa 
Vekaleti posta, telgraf ve telefon işleri 
müşaviri Kadri ve umum müdür vekili 
Rauf Beyler gelmişlerdir. 

u11iversitenin Asistan ve 
talabe talimatnameleri 
İstanbul, 11 (Telefon) - Üni • 

versitede yeni asistanlar talimatna
mesi hazırlanmıt ve vekalete gönde
rilmiştir. Yeni talimatnamede aıiı -
tanlar, asistan, ve başasistan olmak 
iizere ikiye ayrılmıftır. Bir de fahri 
asistanlık vardır. 

Üniversite talebeleri için de ye • 
ni bir talimatname hazırlanmıştır. 
V eki.lele gönderilen bu talimatna -
meye göre de üniversiteye kabul e • 
dilecek her talebeyi rektör görecek 
ve kendisine üniversite talebeliğinin 
şeref ve mevkii anlatılacaktır. 

SAYIFA 3 

IÖ.z dilimizle 

· Biraz daha hız ..• 
Yurdun her yönünde çıkan gün· 

deliklerle bitiklerde öz dil ülküsüne 
doğru toplu ve hızlı brr yürüyüş gö
rüldüğünü danamayız. Bu böyle ol
nıakla ve bu basım içimize sevinç ve 
öğünç vermekle beraber, gene gıö -
nül, bu yolda daha enli ve boylu bir 
yayılış gönneği dilemesin elde de -
ğildir. Her yürüyüşümüzün, her atı
lışımızın Başkam ve Türkün Başı 
tarama dergisinde çıkan sözlerden 
hirkaçmı seçti ve kullandı. Bu çin 
seçis, eli yazgaç tutarlar için artık 
bu sözlerin yabancı karşılıklanru 
bırakmak yumuşunu yerine getir -
mek çağının girdiğini belirten bir 
huyruk sayılmalı değil midir? 

Geçenki söylerimizdcn birisinde 
de dediğimiz gibi "budun'' sözü du
rup durur ve bu söz, Ulu Başkanı -
nıızm yazılarında kullanılırken ar • 
tık "millet,' gibi "kavim0 gibi sözle
ri yazı direklerimize geçirmekte ne 
ası vardır? 

Bize kalırsa "reis" yabancı sö • 
zünün bütün Türkiyede artık yeri• 
ni "ba~kan', a bırakması, "kStip0 ye
rine güzel "yazan'' ı, "alim" yerine 
düzenli ''bilgin" i kullanmak ve bu 
yolda daha bir takım öz türk söz • 
)eriyle yazılarımızı silsliyerek ikin• 
ci dil kurultayının bütün okuma. 
yilzma acunumuzda göze çarpan bir 
değişiklik ve ilerilik yaptığını be • 
lirtmek hepimize gereken bir borç • 
tur. 

Yavaş yavaş, yahut, hızlı hızlı ö1ı 
dil akımının gündeliklerin bu işe 

Parlamentolar korıf eransı için. ayırdıkları direkten ötekilerine ya
yıldığını görmeliyiz. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Parlamen
tolar konferansına i~tirak edecek murah
haslar için otellerde yüzde 30 - 50 ara
-;ında tenzilat yapılması temin edilmiş-
tir, 

Şurada, burada bunun gUç oldu
ğunu ve yıllanmış göreneklerin bu
na bir engel olacağım ileri sürenler 
bulunabilir. Bunları büsbütün önen
siz de bulmayız. Fakat silrüş içinde 
yetişen ve dönenme içinde yaşıyan 

Borularda gümriik kaçakçılığı. Gazi çocukları "geç olsun da güç ol
masın!" atalar sözUnü "güç olsun da 
geç olmasın!" oğullar sözUne çevir .. 
miş olmalıdırlar. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Belediye
ler sular idaresi için Ankaradan getirilen 
borulardan bir kısmında gümrük kaçak -
çılığı yapılmı' ve i~e vaz'ıyet edilmiştir. 

Akdeniz kıyılarına yUrllyüş, Tür
kiyeyi bugUnkil yaşıt budunların 
şenliğinden üstün bir kerteye çı • 

lstanbul tt>1ef on şirketinin karma yüriiyüşü nasıl bir eğlentl 
sermayesi nedir? gezintisi değildi ve değilse ös 

dil illküsilne doğru ağış da güç yij. 
İstanbul, 11 (Telefon) - Nafıa nü, engeli olan çetin bir savaştır. 

vekaletinin elektrik tirketinden tir - Yalnız, ne mutlu o dönenmeye gö • 
ket sermayesinin ve timdiye kadar nül vermiş yurt çocuğuna kl bu güç.
tesisat için sarf edilen paranın kati tükleri geçmek ve engelleri devir • 
olarak tespitini istiyeceği söyleni • mekten en büyiik ıevincl duyar. 
yor. Cümhuriyet atlı sevgili aııanm 

Elektrik ıirketinin esas sermaye- öğünç dolu öpücüğü, ancak aarp ve 
si evveli fransız frangı olduğu hal- çetin yollard~ savaşırken terllyen 
de sonralan hiç bir muhik sebep alınların bir öneni olacaktır. 
göstermiyerek is.içre frangına çe - 11.N, 
~irmiı ve bu suretle sermayesıni S Yön - Taraf 
milyondan 30 milyona çıkarmııtır. Basım - Gayret 
Şimdiye kadar ıirketin tarifelerine Danmak - tnkAr e11Dek 
hakim olan esas, sermayesinin 30 Öğilnç - İftihar 
milyon olduğuna göredir. Vekalet Çin - İsabetti 
bilhassa bu nokta üzerinde durmak- Yazgaç - Kalem 
tadır. Yumut - Vazlı. 

Soy a(h kanununun tatbiki 
için hazırlıklar. 

Dahiliye Vekaleti kanunusani 935 ta -
rihinde meriyete girecek olan soy adı ka 
nununun tatbik suretini 

0

gösteren bir ta -
limatname hazırlamaktadır. 

Dahiliye vekaletinin beledi -
yerlere tamimi. 

Dahiliye Vekaleti belediyelere bir ta
mim yaparak 931 ve 932 ıenelerindeki 

tahsilat ve sarfiyatları hakkında malQ
mat lıtemiıtir. Yekllet bu malQmatı be
lediyelerin 1&rfiyatlarını da vize edecek 
olan divanı muha.ebata verecektlı'. 

Söy - Fıkra 

Ası - Fayda 
Acun - Alem, dtınya 
Önen - Hak 
Dönenme - İakıllp 
Silriiı - İhtillt 
Ağmak - Yükselmek. 

••• 

Yeni orman mUhendl8lerf. 
Ziraat Veklletl yllkaek orman mekt .. 

binin bu ıeneki mezunlarmı muhtelif or
man milhcndlıliklerlne tayin etmittlr • 
Mezunlardan Saffet Bey Adana ormaa 
mühendisliğine, Fadıl Bey Kan'a Tur• 
gut Bey Çanakkaleye, CeW Bey Bolu)'I. 
Muetafa Bey Sinoba, RıdYan Bey lldnd 
amanajman grupuna, All Bey bldnd 
amanajman grupuna tayin edllmltlerdlr. 
Bunlardan bet~• Yalova mUhendlel ~ 
mal Bey Karı mühendiıliilne, Sinop mi 
hendiıi Fikri Bey lataobul mllhendlalitl
ne, merku emrinde bulunan Fahri Be1 
Yalova mühendiıtiğfne, Ziya Bey İzmir 
Kemalp•f& mUhendlıilfğine, lzmir Ke
malpaşa mühendis muavini Memduh Bey 
de Lapseki mühendis muavinliğine tayin 
edilmitleırdir. 

A(lliye tefrik cndinwni işe başladı 
Eski hakimler kanununa göre terfi 

edecek hakim ve müddei umumi ve icra 
reislerini seçecek adliye tefrik ~ncümeni 

(,....11 .......wr.t ,_ta .. aatualanmıscla) vazifesine bqlamıştır. 



SAYIFA 4 HAKİMiYETi MiLLiYE 
== 

Hususi idareler 1 , 
Po tası 

Merzifon'da dokumacılık 

bütçeleri kaç Jira- l y a b a n c 1 
qlbulugor? --------------------------=-==--------;;,1'~ 

Sovyet mem tekelinde spor 

[ Memleket Postası 
Samsun muhabirimizden: - Merkezi

nin kalabalığı kadar verimli bir kasaba 
olan Merzifon, son zamanlarda dokuma -
cılık sanatını pek ilerletmiştir. Cümhuri 
yetin sanat ve iktısat yolundaki kuvvetli 
hamlelerinden, hız ve enerji alan bu iş 
hayatı, Merzifon'a da mukadder olan par 
lak bir inkişafı her gün biraz daha yak· 

laştırmaktadır. 

teksif ve idare eden birkaç müessese var 
dır Ferendeci ndeler, Müezzin zadeler, 
Şahin zadeler, Aydın zadeler, Basmacı 

z:ıdder gibih Bu müesseseler kendi tez -
gahlarından başka hariçteki tezgahları da 
angaje etmişlerdir. Halkın tutumu."la bağ
lı olarak seçilen örnekler, bu tezgahlarda 
zamana göre değişen bir ücretle dokuttu 
rulmaktadır. Merzifon'daki bu sanat mü
essseselerinin içinde Ferendeci zadelerin 
çalışma evi biraz daha canlı, biraz daha 
üstündür. Geniş bir kapıdan girilen bü
yük bir binanın bölümlerinden birisi bo-

Hususi idarelerin tasdik olunan 
adi ve fevkalade bütçelerinin ne 
mikdara baliğ olduğunu gösteren 
bir cetveli aşağıya koyuyoruz. Bu -
mm yekunu otuz bir milyon küsur 
liraya varmaktadır. 

Bu havali köylülerinin donluk dedik
leri renkli ve çubuklu elbiseliklerini ve 
çadır denilen don ve gömleklerini Merzi
fon tezgahlarının durmak bilmiyen faali
yeti hazırlamaktadır. Sayısı 1200 den faı: 

la olan bu tezgthlar, bir taraftan köylü,
nün istediğini verirken öbür taraftaıı da 
§ehir ve kasabalarda tutum ve sürüm te -
minine çalışmaktadır. Şimdi bunun neti

cesi olara kt~ uzaklardan Erzurum ve ha
vallsinden bile sipariş almakta imişler •• 
Merzifon perdelikleri, sofra, yatak, oda 

takımları, krepon ve keten bezleri Saın
aun'da ve bu civar kasabalarda da olduk

ça bir rağbet ve şöhret bulmuştur. Mer -
kezde ve köylerde iki üç bin ailenin ge
çim imkanını hazırlıyan bu sanat, henüz 

makineleşmemifSe de her gün biraz daha 

ilerliyen ve genişliyen bir çalrşma kayna 
ğı olmaktan da geri durmamıştır. 

Merzifon'da dokumacılık faaliyetini 

Adi bütçe Fevkalade 
yekunu bütçe yekunu 

AFYON 
376295 21 

AMASYA 
171464 80 

ANKARA 

yacıhğa ayrılmıştır. Buradaki istim ka - 1073818 89 
zanlarr, toz halindeki boyalan mayileş - ANTALYA 

tirmekte, bir taraftan da iplikleri isteni- 369207 
len renge çevirmektedir. Öğrendiğime gö A. YDIN 

re boyalar, Alrnanya'dan, iplikler de Ada 
na, Tarsus, İzmir ve Yedikule fabrikala-

rından celbediliyormuş- Kendileriyl<. te

mas ettiğim dokumacılar, boya getirtmek 

te çok müşkülata maruz kaldıklarını ez -
cümle gümrüklerde boya kutularının ağız 
tarından muayenesi imkanı varken kutu
ların herhangi bir yerine vurulan şişlerle 
muayene yapıldığını ve bu yüzden açıl -
mış deliklerden akan boyalac, binnetice 

maliyet fiatlarını kabartmağa vesile oldu 
ğunu söylemektedirler .. 

Zübeyir oğlu Fuat. 

537579 39 

BALIKESİR 

769487 

BAYAZIT 

139514 

BİLECİK 

200275 

BOLU 

249240 

BURDUR 

76015 

BURSA 

142054 79 

71071 

680955 

357878 18 

111736 

290213 

62695 

81148 

108960 

129267 02 

Uzunyayla at yetiştiriciliğinde • 
yenı hamleler. 

731835 

ÇANAKKALE 

230640 

Memleketin terakkisini, köylünün r~ . 

fahında bulan ve bu yolda ç:uışmavı esas 
ittihaz eden cümhuriyet hükfımeti köylü
nün ve memleketin servetini teşkil eden 
hayvanların ıslahını en büyük bir iş ola
rak ele almıştır. 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin 
hayvan ıslahı çalışmalarında gösterdikle
ri büyük alaka Ziraat Vckfiletinin gerek 
ıslah gerek hayvan hastalıklarının imha
ıı hususunda gösterdiği faaliyet az za
manda çok eyi semereler vermiştir. 

Memleket zira.atinin ve hayvancılığı -
aın inkişafı ve bu cephede ihtısasın ha -
tim bulunması için te&i6 edilen ziraat 
mstittileri Başvekil Paşa Hazretlerinin 
re onun çalışma arkadaşı Ziraat Vekili 
Muhlis Beyin eseridir • 

Hayvan ıslahı cephesinde haralara ve 

aygır depola.rına ehemmiyet verilmiş ve 

muhtelif vilayetlerde Mr sene kurulan 

ehıt hayvan sergileri bu inkişafla büyük 

rol oynamıştır. Hayvancılığımızın terak

kiye en müsait bir mıntakası olan Uzun 
yayla bu faaliyetirı bir merkezini teşkil 
etmiştir. Denebilir ki burada nonyos ır

kı ile yapılan ıslah ve teksir faaliyeti bu 
mıntakada türk nonyos'unun yetişmesini 
temin edecek ve bu mıntakanın kendine 
mahsus bir ırkı olacaktır. 

ve tesbit ederek bunları temin etmiştir. 
Muhlis Beyin bu tetkiklerinde yetiştirici 
nin ihtiyaçlarını hakkiyle anlıyabilmek 

için en küçük bir yetiştirme köyüne ka
dar giderek tahkiklerini yapmış ve yetiş
tiricilerin bütün işleriyle aliikadar bulun 
ması yetiştiricileri çok memnun etmiş ve 

324593 26 

ÇANKIRI 

236798 54 

ÇORUH 

161718 

ÇORUM 

bu husustaki çalışmalarını arttırmıştır. 227940 
Yetiştiriciler mmtakada yetişen tayla. DENİZLİ 

rın teşkilatsız ve fenne uygun olmıyan şe- 367746 
kili erde yetiştirilip satılmasından kar değil o 1 y A RB EK t R 
bilakis zarar geldiğini nazarı dikkate ala -

267871 30 
rak Vekil Beyden himayesini rica etmek 
suretiyle şimdilik Pmarbaşında bir tay EDİRNE 
depo kooperatifi kurmağa karar vererek 470825 
derhal işe başlamışlardır. Bunun kurulma- ELAZİ7. 

sı için bir heyet seçmişlerdir. 203869 
Bu heyete Ziraat Vekileti müsteşarı ERZİNCAN 

Atıf, Islah encümeni alisi katibi umumisi 
Atıf, Ziraat Vekaleti zootekni mütehassıs ' 142299 27 
müdürü Nurettin, Ziraat Vekaleti haralar ERZURUM 
ve atçılık mütehassıs müşaviri Dr. Çiki, 277335 
Pınarbaşı kazasında zootekni ve baytari ESKİŞEHİR 
faaliyet ile yakından alakadar olan Kayma 296132 
kam Celil, Islah mıntaka müfettişi Musta- GAZİANTEP 
fa ve mlidürü Ferit Beylerle atçılık cemi -
yeti reisi Ham.it, yetiştiricilerden Tahir, 278499 

Osman, Musa Kazım, Hamit, Ömer, Fuat, G!RESON 

Salahattin, Yusuf, Emir Havri Beyler se
çilmiştir. 

Tay depo kooperatifinin en mühim va-

249518 83 

GÜMÜŞHANE 

1 ~5045 
zif esi yetiştiricinin vaziyeti maliyesi dola-
yısiyle bakamadığı yanmkan "Türk Noni- lÇEL 
us,, taylarının depoda fenni bir ihtimam 35602G 
dahilinde istenilen koşum atı seviyesine ISPARTA 
yükseltmek, bu suretle memleket ihtiyacı 20285& 
için her sene harice verdiği paraların mem t ST ANB UL 
lekette kalmasını temin etmektir. 

134728 39 

85567 

138818 

129772 

177261 

119878 7(J 

63859 

165111 

58407 73 

325640 

117186 

82808 

185416 

47801 

116CJ8C. 

91515 

629531 

Umum vari
dat yekunu 

518350 

242535 80 

,1754773 89 

727085 18 

649315 39 

1059700 

202209 

281423 

358200 

205282 02 

962475 

459324 

322365 54 

300536 

357712 

545007 

387750 

534684 

368980 

200707 

602975 

413318 

361307 

434935 17 

.t:IJ2846 

472100 

'294373 

Bu mıntakada ıslah faliyeti ve yetiş
tirme işle.ri altı yedi sencdenberi devam 

etmektedir. Ancak bu faaliyetin en yük
aek c:ınhlığı birkaç senedenberi başlamış 

tır. Geçen sene Uzunyayla'ya gelen Zi
raat Vekili Muhlis Bey bu yetiştirme 

tnıntakasının bütün ihtiyaçlarını tetkik 
Uzunyayla At yetiştiriciler 

Cemiveti Reisi Hamit. 2689252 ~20000 müşterek 3538783 

849531 

I . !ZMİR 
zmıre gidenler çoğaldı ' r arsus'ta nüfus yazımı 1325031 
İZM1R - İzmir'in 12 inci kurtuluş se- 'MERSiN: 
. KARS 

nesı münasebetiyle civar vilayetlerden ve NÜFUS YAZMA İŞİ _ Vilayette nü_ 
kazalardan üç dört gündenberi İzmir'e 206421 
kı ba 1 Ş fus yazma işine devam edilmektedir. Bu KASTAMONU a n ş amıştır. ehrin bütün otelleri, 

hanları, misafirhaneleri tamamen dolmuş- işin kanunun tayin ettiği vakitten evel 

tur. 
440914 

bitirileceği ümit edilmektedir. Tarsus yaz- KA YSERI 

Onive~iteli gençler - 9 eylftl kurtuluş ma işinin vaktiyle bitirilmesi için muallim 264842 
bayramına iştirak etmek ilzerc üniversite- ter arasında iş bölümü yaparak seferber ol KlRKLARELİ 
li gençlerden mürekkep 25 - 30 kişilik muşlardır. 
bir kafile İzmir'e gelmiştir. 

İzmir su §irketinin hesapları halk 

tan 200 bin liraya yakın fazla para alındı

ğı tespit etmiştir. Bu hususta tanzim edi • 

len rapor Nafıa Vekaletine gönderilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ - Gölcük yaylasın 
da istirahat etmetke bulunan Adliye Veki
li Saraçoğlu Şükrü Bey geçen cuma günü 
lzmir'e gelmiştir. 

BELEDİYE İNTİHABATI - 934 se
nesi belediye intihap encümeni teşkil 

edilmek ü zere mahallelerden intihap edi
len zevat dün sabah saat 11 de belediye 
de toplandılar ve merkez intihap encilme -
ni kurıı çekilm,.k suretiyle ayrıldı. 

ZELZELE - Evelki gece İzmir'de iki 
d,.'a oldukça şiddetli zelzele olmultur. 

252842 

istasyon 
KÜTAHYA: 

dd 
• . .. KIRŞEHİR 

ca esının tamırı 166791 

KOCAELİ 
İSTASİYON BULVARI - Şehri ista 526491 

siyona bağhyan yolun çok bozuk olması KONYA 

güzel Kütahya'ya gelenler üzerinde ilk ön 

ce çok fena bir tesir bırakmakta idi. Şim • 

di yapılacak bulvarın inşaatı 1 eyl(Uden 

iytibaren başlamıştır. 

722251 

KÜTAHYA 
340813 ıs 

MALATYA 
32344f 

MANİSA 
AVCILAR BAYRAMI - Halkevi spor 570791 

koluna bağlı avcılar kulübü tarafından ter MARAŞ 

tip edilen avcılar bayramı Porsukçayı Uze 

rinde yapıld1 

127005 14 
MARDİN 

203472 1528503 

125168 331589 

241798 682712 

18495.0 449800 

40ıJ94 292936 

11096 237887 

93787 620278 

ı23128 945379 

143681 484494 27 

168172 491613 

269739 840530 

10890~ 235914 54 

Batum'da spor 
Naftalin kokusunu sever misiniz Ba

tum'a gidiniz: Her tarafta bu kokuyu bu
lursunuz. Öyle ki insan adeta Bakü'dan 
Batum'a petrol getiren borunun Batum'
da !:ıır yerinden gaz kaçırdığına inanaca. 
~ r geliyor. 

Hava zehirlidir. Esasen hararet gölge -
de 40 derecedir ve vücudunuzdan ter ye
rJne petrol çıktığını sanırsınız. 

Lokantada önünüze konulan yağlı çor
ba sanki aynı petroldendir. Balık yiye
mezsiniz, gazoille beslenmiştir. Havyar 
benzine batırılmıştır. 

... Fakat dahası var ... İnsana uyumak 
veya başka yerlere kaçmak arzusu veren 
bu lüzumundan fazla kızgın havaya rağ

men Batum'da spor yapılıyor. Proletarya 
diktatörlüğünün mukaddes formülleri da
hilinde bir spor. Ve bu memlekette idman 
y.ıpmanın gıpta edecek bir iş olduğunu 
c;ize temin ederim. 

Batum'da spor işleri reisi olan Amiridi 
Volkof öyle bir spor amatörüdür ki bu 
mucize husule gelmiştir. Batum sübtropi
"al ik1imiyle cehennemi bir şehirdir. Af
dka'nm ortasında mükemmel bir spor or
C'{anizasyonu tasavvur edemiyorum. Afri
ka ormanları içinde maraton yarışları da 
l-a ':'salama sığmıyor. Bununla beraber 
1iinyanın en tehlikeli iklimine sahip mem 
kketlerden geri kalmıyan Batum bir is
tisnadır; orada spor rağbettedir. 

Eğer müthiş malarya ile mücadele 
irnkanlarım tetkik için bütün memleket
lerin alimleri orada toplanıyor ve eğer 
avrupalılar vebadan kaçar gibi Batum'
dan kaçıyorlarsa yerliler, boş vakitlerini 
spor eğlencelerine tahsis ediyorlar, hem 
<le ne hararetle! 

Beden terbiyesi yüksek şurası rciııi 

Amiridi Volkof bu spor rağbetinin yara
trcrsıdır. Onda hiç bir güçlük önünde 
ef ilmiyen ve şiddetli iklim mazeretinden 
(!olayı spor yapmak imkansızlığı öni.indc 
~er i çekilmiyen bir şef görüyoruz. 

Beni akşam saat dokuzda kabul etti. 
r ünkü bu memlekette bu en faal iş saa-
tidir. 

Bana şunları anlatıyor: 
H;:~dimet bana Batum'da sporu idare 

etmek vazifesini verdiği zaman latife e
rliyorlar sanmıştım, evvela, hiç bir şey 
yoktu. Ama hiç bir şev. Spor telakkisiyle 
imtizaç edemiyordu. Maamafih emre ita -
•~t etmek lazımdı ... ve her şeyden mühim 
olan da buydu. 

Elde edilen neticelerden tamarniyle 
mt: mnun olduğumu size söyliyecek deği
lim. Daima daha eyisini yapmak müm
ltündür. Yapılan iş durmadan ıslah edil
'Tlek lazımdır. Her şeye rağmen yendiği
"llİz müşkülat nazarı itibare alınınca da 
"üsbütün hoşnutsuzluk göstermekte de 

149744 29 
MUÔLA 

292259 
MUŞ 

154164 83 

NİÔDE 

288162 

ORDU 
247455 

SAMSUN 
414725 

SEYHAN 
510971 

SttRT 
99168 

SİNOP 

220724 

SI~AS 

304072 67 

TEKİRDAG 
327234 

TOKAT 
306711 

TRABZON 
30473l 

URFA 
20748" 

VAN 
137904 

YOZGAT 

292642 
ZONGULDAK 

389547 79 

78588 31 228332 60 

102670 ~94929 

47718 17 201883 

131641 419803 

177077 i24532 

508863 

228639 739610 

68354 167522 

135577 ~56301 

317209 33 621282 

90431 417665 

~52910 59621 

12504" 429780 

58614 266100 

82886 220790 

153121 445769 

285445 674996 
21 51838 36 g 560071 61 31 078466 40 

mana yoktur. İftihar ettiğim yegane 11~ 
tice bugün Batum'da spor yapılmasıdı., 
Batum bugün spor bakımından bir ba~kl 
Sovyet şehrinin tamamiyle aynıdır. 

Ve Volkof yoldaş önüme ŞC'hrin bfı 
haritasını açarak Belediye StadyornunW 
Dört Sendika sahasını ve sporun mükeıll' 
mel teşkilatlanmış olduğu 23 fabrik•Y' 
gösterdi. 

Beni Belediye Stadyomuna götürıııe< 
den önce - ki akşamın saat onunda pist 
üzerinde elli kadar atletiyle, futbol id' 
manı yapan iki takımiyle ve jimnastiW 
hareketleri yapan otuz kişisiyle taın bit 
faaliyet halinde bulacaktım - Baturıı'd3 

beden terbiyesi yüksek şurası idaresi al• 
Jıı• 

tında 17000 kadar sporcu mevcut otdug 
nu, bunlardan 6000 inin P T D şehadettı' 
mesine sahip bulunduklarını söyledi. 

Bu kadar faaliyetin, bu kadar büyil~ 
Jo• 

bir muvaffakıyetin sebeplerini sordug 
nuz zaman şu cevabı alırsınız: 

"Spor S. S. C. t. nin sosyalist kurıı1'1' 

şu unsurlarındandır. Avrupa'da siz daiııı' 
aynı engellere çarpıyorsunuz, çünkü iY' 
rr-an etmiyorsunuz. idealiniz yok. Siz rııa' 
nasız şeyler üzerinde münakaşalarla 13; 
kit geçiriyorsunuz. Muayyen bir bede 

için çalışmak itiyadını kaybctmişsinİ1' 
Her şeyi oluruna bağlıyor ve ancak 11ıı• 

··t· susi neticeler alıyorsunuz. Halbuki kt1 

leJer kumanda eden, idare eden şefleri 
takip eder. Kütleye hükmebne salahiyeti 

as1a verilmemelidir. Biz Stalin'imizin d'.~ 
tatörlüğünü sevinçle karşılıyoruz, çüıtl'" 
bütün ışık ondan geliyor.,. 

vrupanı 

esrare g·z a aoıı 
5 cyIUl tarihiyle Paris'ten neyli MeY

1 

gazetesine bildirilioyr: 

Son zamanlarda Paris yakınlarında b~~ 
n:ın Balinkur şatosunda ya ıyan Sir .Batı 
Zaharof hakkında amerikan fiyanında 1<t1i 
disinin Gorton elektrik Bot kumpanya~ 
ve Vikers armstrong fabrikası ile ol•" 
gizli kapaklı alakaları dolayısiyle yapılııJI 
tahkikata dair olan neşriyat bugün Jteıı' 
disine hususi katibi tarafmdan okunrıı1 
"A vrupa'nın esrarengiz adamı,, bunla j 
dinlerken ne gülümsemiş. ne de bir ~~ 
söz sarfetmiştir; sadece katibine bir 1 

sey not ettirmekle iktifa etmiştir. aft 
Herhalde Amerika ayan azasınd 

Ney'in "Zaharof kimdir?,, şeklinde 50~ 
d ~ ı .. .. d ebile ugu sua e yeryuzun e cevap ver ~ 

C'ek olan insanlar, el parmağiyle sayıla'', 
kadar azdır. Ondan ötesinin bildikleri t~ 
mamiyle şuradan buradan duyulmuş şe 
!erdir. 

Birçok tarafta Zaharof, fakirlere Y~ 
dımı ve sairesiyle tanınmıştır. İş haY8..,.. 

da neler yaptığı, nasıl davrandığı itıC 
cak kendisine malfun olan bir sırdır· 

Hala, 84 yaşında olduğu halde aiirır,; 
r.m birçok ticari teşebbüsleriyle ata1<11 

bulunmaktadır. rf~ 
Sir Bazil Zaharof, ihtimal ki kert 

1
r 

_, d b"l :su se ._.e servetinin hudu unu ı mez. bı1' 

ıet hak'{ında söylenilen rivayetler .. aff 

nun 5 ıııilyonla 50 milyon ingiliz tır 
., rasında olduğudur. • 8e' 

Hatta bu adamın soyu sopu da be111 
6,. 

ğildir. Kendisi hakkında söylenil_en ~ııt· 
!erden çoğu tahminlerden ibarettır· ·r . gı 
nız birkaç sene fransız tabiiyetıne ıc• 
miş bir adam olarak yaşadığı mutıal<İ{ll 
tır. rd' 

Büyük harp iylan ol unduğu sırala eU 
henüz tanmmryan bu adam, silah ticS~il' 
y<ıptığı için bu vesile ile birdenbire 

yük bir şöhrete ve servete konnıuştıı~tbt' 
Bu adama. 1ngiltere'nin asalet ru t<f 

lf' rinden birisi de tevcih olunnıuşttlr ıı• 
hunun sebel:>i hükftmet haricinde ollll'I 

'"ln meçhulüdür. ıııt1 

Bu esraren rı: iz adamın aşk rnace:a tPl' 
d . • • bır r 

;ı vardır. 1904 senesinde sev ıgı 192' 
! nla yirmi sene bekledikten sonr3 

~rnesinde evlenmiştir. 5•ıııt 

Bu kndın, İspanya kıralı Alfort dıııt 
aanıt1 

.,krabasından ve Burbon hane • tirıas• 

hirisinin dul zevcesidir. Fakat bıı ıb 11.ıı• 
. di\fııç si 

'r aşktan sonra gelen mesut ız ıc:ırr 

y.ttı pek az sürmüş ve Zahnrof'u11 
•• t .. r. 

Ölrıu" 1 cı26 senesinde Montekarlo'üa 
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( Tü rkof~s günlük servisi J 
hum 7 metre 45 santimetre ile birinci gel 
miştir. 

50 kilometre yürüyüş müsabaka6ında, 
4 saat 49 dakika 52 saniye 3/5 il,e leton
yalr Dalinş kazanmıştır. 

Resimle haberleri 

ALMAN TOTON PlY ASASI. 

Bu senenin ilk yedi ayı zarfında al· 
man piyasalarında 495.500 kental mal var 
dı. Bu rakam geçen senenin aynı ayları -
na nazaran 46.000 kental bir fazlalık arz • 
eder. İtahlatçı memleketler arasında bi -
rinci sırayı 143.200 kental ile Holanda 

müstemlekatı i,gal eder. 

Yunanistan 97.500, Türkiye 54.000, 

Bulgaristan 70.500, Brezilya 48.000, A

merika 30.800 kental ithal edilmiştir. 

Alman piyasaları ecnebi tütünleriyle, 

•üphesiz eyi tatmin edilmiştir. Alman 

piyasalarında Brezilya yaprak sigaraları 

tütünlerinin her cinsine karşı vaki talep 

el'in hararetini muhafaza etmektedir. 

Sigaret tütünleri üzerine yapılan mu

amelatta bilhassa ucuz mallar aranıyor, 

ve piyasa talepleri tamamen tatmin ede· 

miyordu. Orta ve eyi cins şark sigaret 

tütünleri olarak mütemadiyen devlet mal 

lan arzedilmiştir. 

CiHAN ZEYTINY A<ll PiYASASI. 

(Ağustos sonu) 

Ağustos aymm ilk yarısında başlıyan 

canlılık ayın son iki haftası içinde de 

devam etmiş ve hatta bir derce daha arta 

rak fiatların yükselmesini mucip olmuş -

tur. 
Gerek muameleler, gerekse ihracat iş

leri dahi bir hayli çoğalmış ve canlanmış 

]ardır. Talebin gittikçe artmakta olduğu 

haber veriliyor. 

Oneglia piyasasında ağustos sonunda 
şu fiatlar kayıt ve tesbit edilmişlerdir: 

Ekstra neviler 100 kilosu 730 liret, 

Halis neviler 100 kilosu 675 liret. 
Temmuz 1934 sonu fiatlan ise şöyle 

idi: 

Ekstra neviler 100 kilosu 700 liret, 
flalis neviler 100 kilosu 650 liret. 

ijRADFORD YON VE KAMÇI 
BAŞI PIY ASASI. 

Midlanc. Bank'ın aylık raporu (Ağus. 
tos - Evlul) 

Bir aükQnet devresinden sonra kamçı 

başı piyasası inkişaf etmiş ve son zaman

lardan dada fazla bir iş hacmi görülmüş -
tür. Satıcılar sağlam bir vaziyet almışlar 

ve fiatlar da alıcı aleyhine ilerlemiştir. 

Yarımkan ma1lara talep vaki olmuf ve 

bilhassa merinos yünleri fazla alaka uyan 
dırmıştır. Avustura1ya satış mevsiminin 
acıhşı büyük bir alaka ile beklenmiştir. 
Zira ham madde vaziyeti vuzuhla 
anlaşılmafükça bir çok müstehlikle. 

yapmak istemedikleri an-
Avusturalya satıcılarında 

rin muamele 
laşılmıştrr. 

krismıtsa kadar 1.350.000 balyadan 

•• Mi llivt nın romanı: 3 

lziyctin eylülde tekrar tetkikine karar 

verilmiştir. Brisbane eatrşlarmm açılı· 

~ında Fransa, Japonya ve İngiltere faali

yette bulunmuş, fakat İtalya ile Almanya 

faaliyet göstermemiştir. Fiatlar her ne 

kadar son mayıs satış senesi fiatlarından 

yüzde 15 - 20 düşük ise de gene Brad

ford esas kamçıbaşı fiatlarmdan yüksek 

olmuştur. Son zamanda aktedilen ingili.z 

- alman döviz anlaşması yün eanayiinde 

doğrudan doğruya yardım edemiyecek

tir, zira bu anlaşma Almanya'nın yUn ve 

yarı mamul yün ithalatı üzerine vazetmiş 

olduğu ambargoyu kaldırmamakta ve 

mevcut ödenmiş borçlara şamil olmamak 
tadır. Fiatlar sabit.tir, ve vaziyet daha 
müsaittir. Temmuz zarfında kamçı başı 

ihracatı 1933 temmuzundaki 4,262,000 lib 
reye mukabil 2,566,000 libre olmuştur. 

Beynelmilel tayyare 
şalJenci 

Cezayir, 11 (A.A.) - Varşova'dan 

başlıyan beynelmilel tayyare şallenci 
devrine iştirak eden tayyarecilerin hepsi 
buraya gelmişlerdir. Yalnız dü:ı öğle üs
tü Kazablanka şehrinden hareket eden 
İtalyan Deangeli'den bu ana kadar hiç bir 
haber yoktur. Dün öğleden itibaren sıra 
ile, Berlin'de kaybettiği zamanı kazan
mak için sabah dört ·Afrika merhalesini 
birden aşan polonyalı Plonczinski, alman 
Berger ile iki İtalyan Tessare ve Sanzin 
Cezayir'e inmişlerdi. Polonyalı Grietzik 
Sidi-bel-abbes'te bozulan motörünü tamir 
etmektedir. Mumaileyhin kontrolü.'l hita 
mma kadar buraya gelebileceğine ihtimal 
verilmiyor. 

Şimdiye kadar almanlardan Krueger, 
Stein, Marzik ve E'oerhard ile italyan 
Kolombo uçuşu terketmişlerdir. Polon
yalı Karpinski de elimine edilmiştir. Si
di-bel-abbes'te kalan polonyalınm da eli
mine edilmesi muhtemeldir. 

Bugün öğle üstü Biskara ve Tunus'a 
hareket edilecektir. 

Bir japon yüzücü kadını diinya 
rekoru yaph. 

Londra, 11 (A.A.) - Japonyalı Mat
mazel Hidko Maehata, kadınlar 200 met
re kulaç yarışında 3 dikaka 2 saniye 4/5 

ile yeni bir dünya rekoru tesis etmiştir. 
Gene kendisine ait olan eski rekoru 2 sa
niye 3/5 daha fazla idi. 

Avrupa at ı etizim 
müsabakaları 

Torino, 10 (A.A.) - Burada cereyan 
etmekte olan Avrupa atletizm şampiyona 
larmda, isveçli Anderson, 50 metre 38 
santimetre ile disk atma birinciliğini al
:nıştır. 

Uzun atlama finalinde alman Lay-

Tefrika: 91 

Şimdiye kadar alman neticeler. 
Torino, 10 (A.A.) - Avrupa atletizm 

şampiyonalarmdan şimdiye kadar alınan 

neticeler şunlardır: 
400 metre manialı birinci Şelen Alman 

ya 53 saniye 2/10. 

200 metre birinci Berger Hollanda 
21.5/10. 

800 metre birinci Szabo Macaristan 1 
dakika 52 saniye, ikinci Lanzi İtalya 1 
dakika 52. saniye. 

Bu müsabakalarda neticeyi kati bir 
surette tesbit için bir yenilik tatbik olun 
maktadır. Mesel§. yüz metre müsabakası
nın muvaEalatı filme alınmış ve bu filim 
jüri heyeti önünde gösterilerek evelce 
Borcdmeyer Almanya birinci addedilmiş 
iken filmin neticesine göre Berger Hol
landa 10 saniye 6/10 ile birinci olmuf, 
Borchmeyer ikinciliğe düşmü~tür. 

24. 

3 adım birinci Peters 14 m. 89. 

İkinci Sveuson İsveç 14 m. 83. 
Üçüncü Radasaari Fenlandiya 14 m. 

4x100 bayrak yarışı: bi.rinci Şayn, 

Gillmester, Hamberger, Borchmeyer'den 

mürekkep alman takımı 41 saniye, ikinci 

Macaristan, üçüncü Hollanda. 

500 M. 1. inci Roşar Fransa 14 dakika 

36 saniye 8/10, ikinci Kusasinski, Polonya 

14 d. 41 s. 2/10. Üçüncü Salminen Finlan 

diya 14 d. 43 s. 6/10. 

Gülle: 1. inci Viiding Letonya 15 m. 19 
ikinci Kunsti Finlandiya 15 m. 19 
4X400 bayrak: 1. inci Hamman, Metzner, 
Scheele, Voigt'den mürekep alman takımı 
3 d. 14 s. 3/10. İkinci Fransa, Uçüncü İsveç 

Dekaton: 1. inci Sievret Almanya 8103 
puvan. İkinci Delgren İsveç 7770 puvan. 
üçüncü Plauzyk Polonya 7552 puvan. 

Maraton: 1. inci Toivanen Finlandiya 
2 saat 51 d. 29 saniye. ikinci İnoksen İsveç 

Roma, 10 (A.A.) - Monza otodro -
munda yapılan büyük İtalya otomobil ya
rışını Mercedes otomobiliyle Fagioli kazan 
mıştır. Gene alman Auto - union otomobili 
ne binen Stuck ikinci gelmiştir. 

TURLU HABERLER. 

Çin şark demiryolları meselesi 
etrafında 

Kabarovsk, 10 (A.A.) - 5 eylUl tari. 
hindeki tren kazası, "sovyet auikasti,, 
hakkında yeni ve manasız haberler ver
mek için Harbin matbuatına vesile olmuş 
tur. Harbin.Japon ve Mançuri matbuatı 
Çinprk timendiferlerinin bilhassa yük
sek memurlarının tevkifi lehinde mücade 
leye devam etmektedir. 

1\leksika matbaa işçileri n; 

mensucat grevi. 

Nevyork 10 (A.A.) - Nevyork Herald 
gazetesinin yazdığına göre Meksikadaki 
matbaa mürettipleri amerikan mensucat 
amelesi lehinde tesanüt grevi ilan etmiş· 
1erdir. 

Sanfransisko' • 
da yapılmakta o
lan bir köprünün 
haritası ile resmi
ni basıyoruz. Bu 
köprünün uzunlu 
ğu altı kilometre 
den fazladır. Üç 
parçadan mürek
keptir. Ortadaki 
kısım adadan ge
çen bir tünel olup 
1937 yılında bura
da açılacak bir 
sergiyi de alabil -
mesi için gayet 
geniş tutulmuftur. 

Moüıova'da topJı 

nan sovyet mubaı 
ritJeri kongresin· 
de soldan nğa ~ 

maarif komiseri 

Bubnol, muharrir 
Aleksi Tostoy ve 
birçok gazetel~ 

rin baş muharriri 
olan Kolzov yol~ 
dışlar. 

,DUNYANIN EN BUYUK KÖPRU t 
YAPILIYOR. 

Fransızlar h~libazrrda Sen Nazer'dedanyanrn en büyük transatlantik vapuru• 
au papmaktadırlar. 73.000 ton bacmiade olan bu gemi deniz üzerinde yiizea bil' 
şehir olacaktır ve fevkalide süratle Atlas Okyanu5llnu dört günde alacaktır. Gemi• 
nin ismi Normandi'dir. Resmimiz, bu gemiyi inşaat halinde gösteriyor • 

insanlığın bal i. 
mahlukla değil, bir nevi ilahla mücadele ediyordu ve bu ilah, 
aynı zamanda, kendisi idi. Bilya dönmeğe başladı. 

Aradığı menfi heyecanı hemen buldu: gene hayatını ele 
~eçiriyorrnuş gibi oldu, bu dönüp duran bilyaya onu takılı 
görüyormuş gibi oldu. Onun sayesinde, ilk defa olarak, iki 
Klapik'i birden tatmin ediyordu: hem yaşamak isti yen, hem 
de kendini mahvolmuş görmek istiyen Klapik'i. .. Saate ha· 
kıp durmanın ne manası vardı? Kiyo'yu o artık bir rüyalar 
alemine atıvermişti: ona öyle geliyordu ki bu bilyayı para 
ile değil, kendi hayatı ile besliyordu - ve Kiyo'yu aramağa 
gitmemekle de hem bu para, hem de bir başkasını bulmak ih
timallerini kaybediyordu ve bu "başkası,, nm da bu halden 

lnberi olmaması - çizdiği kavisler gittikçe bozuklaşan · bil · 
vaya yıldızların hayatını, müzmin hastalıkları, velhasıl in 
~anların h::ıyatlanm bağlı sandıklan her şeyi izafe ediyor· 
du. Bir hayvan bumu gibi delikleri birer birer yoklayıp hep
c;inin kenarında yançizen bilyanm para ile ne münasebeti 
vardı? Kazanmak, fakat artık kaçmak için değil. kalmak ve 
daha ziyade zarara maruz bulunmak, tekrar fethettiği hür· 
riyeti vesilesile bu hareketini daha manasız göstennek için 
kaz-ınmak !... 

tün dumanı ile beraber sinirlerin çaresiz gerginliği ve krupi· 
yenin elindeki gelberi ile topladığı fişlerin sesi doldurdu. 
Klapik henüz işini bitirmediğini biliyordu. Geri kalan on 
yedi dolan sakhyacak ne vardı? Cebinden on dolarlık kağı
dı çıkarıp çiftin üzerine koydu. 

Arn.lre Jfolro 
Elindeki 40 doları 7 nin üzerine koyup oynamalı idi. Bn 

pek belli bir şeydi. Artık kenarı "bandı,, bırakması lazımdı 
1 ki fic;ini koyup kazandı. Krupiye ona doğru on dört fişi biı 
ien ittiğ'i zaman. hayret icinde, kazanahileceğini keşfedi 
verdi: bu bir hulya değildi, kazancı meçhul ve harikulade 
hir lotarva r1 ö;ildi. Kazanan nuınaranm üzerine oynadı? 

ic;in değit, önce kaybetmiş olduğu için de değil, fakat ezel 
ilenberi, zekac;mdaki incelik ve serbestlikten dolayı, kader v 
kısmetin bütün borçlarını ödemesi için bu bilya talihi onu 
emri altına koyuyor sandı. Bununla beraber, yeniden bir sa 
Yı üzerine oynasaydı kaybedecekti. Tek üzerine iki yüz do 
lar nırakt1 ve k;ı vbetti. 

Kızarak bir an masadan ayrıldı ve pençereye yaklaştı. 
Dı ı::a rısı kapkaranlıktı. Ağaçların altında otomobilleriı· 1 

arka lambal~rınm kızıl ışıklan görünüyordu. Camlara rağ 
tnen karışık bir takım sesler, gwlüşler ve kelimelerini farke 
demediği halde hiddetle söylenilen bir cümle işitti. 1htiras .. 
Su s:'"1"r içinde gellp geçen insanlar hangi budalaca ve la 
T>2 gihi yumuşak Ö'TirÜ s:· -üyorlardı? Gölge bile değillerdi 
f{ece karanlığında bir takım sP.s!erden ibaret idiler. Kumar 
oynarnıvanlar in~an bile cieği11erdi. Tekrar masaya döndü. 

Gene çift üzerine altmış dolar koydu. Hareketi hafifli 
v,., ..... "1 "''1 bu h;lva 'tıir kısmetti, kendi kısmeti idi. O biı 

Kollarına abanmış, gittikçe yavaşlıyarak iğri büğri.i 

yoluna devam eden bilyaya bile bakmadan, adaleleri. baldır· 

ları ve omuzları titriye titriye oyunun manasını, yani kay -
het.,,ck iptilasını keşefdiyordu. 

5 çıktı. 
Hemen hP.rkP.s ?.İvan eoiurmfo. ~~lnnn . avnT ')"~m::m<la, tÜ· 

Kaybedeceğinden o kadar emindi ki - sanki daha uzub 

zaman kaybedebileceğinden emin olmak istiyormuş gibi• 

bütün varı ile oynamıyordu. Bilya hızını kaybedip de sallan· 

mağa başlayınca sağ eli onun peşinden ilerlemeğe ve sol eli 

ise masaya daha fazla yapışmağa başladı. Şimdi kumar alet• 

terinin sağır, boğuk hayatının ne olduğunu anlıyordu: bu 
bilya herhangi bir bilya gibi - çocukların oynadığı bilyalar 
ıribi - değildi; hareketindeki tereddüt bile onun canlılığını 

ifade ediyordu: bu, önünden kaçınılmaz ve aynı zamanda 
cansız gidip gelişin böyle titre•yip durmasının sebebi ona bir 
çok hayatın bağlı olması idi. Bu bilya dönerken kumarbaz~ 
lardan hiç biri yanmakta olan cigarasmdan nefes çekmiyor
du. Bilya kınnızı bir deliğe girdi. çıktı ve 9 numaralı deli1<::te 
karar kıldı. Klapik, masaya yaslı duran sol eliyle onu ora· 
dan çıkarmak istiyormuş gibi belli belirsiz bir h.ıreket yapt.L 
Bir kere daha kaybetmişti. 

Çifte beş dolar koydu. Son fişi idi bu ... A. tılan bil ya, he· 
nüz canlı olm1yan, büyük kavisler çiziyordu. Fakat kol ın· 
daki saat Klapik'in gözlerini bilvad~n ba5k-ı tarafla'a çevi
riyordu. Elini açıp masanın üzerine koyar<::.k yalm /. bil yaya 

(f .• il V< r) 
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• 
yesı n:\ 

6172 lira 74 kuruş bedeli keşifli fenni mezbaha inşaatı ka
palı zarf usuliyle ve 20 gün müddetle münakasaya vazedil
miştir. Talipler evelemirde 7 buçuk kuruş üzerinden temi
nat akçeleri veya Banka mektubu ibraz ve evsafı kanuniye
yi haiz olduklarına dair de ehliyetname ibraz etmeleri. İha
le 27-9-934 tarihine müsadif per~embe günii saat 14 te Be
lediye encümeni huzurunda yapılacaktır. Muayyen gün ve 
saatten evet teklifnamelerini bir makbuz mukabilinde bele
diye muhasebesine tevdi ve şartname suretini almak arzu 
denler beş lira ücret mukabilinde alabile cekleri ilan olunur. 

(5588) 8--3954 

As. Fb. U. l\1«1. Sa. Al 
komiı::ıyonu i1anlan. 

10-15 KiLO YEVMiYE SICIR ETt. 
12.9. 1934 tarihinde aleni müna • 

kasa ile alınacağı ilan edilen bu mü
rıakasanın 2. 10.1934 tarihine tehir 
.. dildiği. (2377) 8-3820 
T ON 

31,5 T E KERLEK T A -
BAN CJV ATASI MAL 
ZEMESİ. 

1 

494,5 KİTLEK VE MEN -

Etlik 'te baytari merkez 10 ~:~~ÖR vE YAY. 

_ laboratuvarları müdürlüğünden: 3700 ~~~ŞEi~~·TEKER-
4148 lira 50 kuruş bedeli kesifli merkez serom binasının LEK TABAN DEMİ-

çatı ve tavanlarının betonla tadili 21 gün müddetle ve kapa· Rİ. 
1ı zarf usu tiyle münakasaya va:r.edilmistir. Yukardaki malzeme pazar -

Şeraitini anlamak ve keşifnamesini görmek istiyenler lık suretiyle 13. 9. 934 tarihin
Etlik'tc merkez laboratuvarları müdürlüğüne ve münakasa- de saat 14 te ihalesi icra edi· 
ya iştirak edeceklerin de teklif ve teminat mektuplariyle bir- lecektir. Taliplerin teminat 
tikte yevmi ihale olarak tayin edilen 26.9.1934 tarihine müsa· ile müracaatları. (2452) 
dif çarşamba günü saat on beşte Ziraat vekaletinde müte - 8--3921 
sekki1 komisvnmı mi.lra c:ı:.ıtlan. (2~78) ADET 

Iktısat Vekaletinden: 
İktısat Vekaleti odacıları için 44 takım kışlık elbise ve 

41 kasket ve 44 çift fotin ve 25 adet iş gömleğinin yerli mal
larından yaptırılmak üzere yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuştur. 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere levazım müdür-
lüğ-üne müracaatları ilan olunur. (2466) 8-3919 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Kayseri pamuklu mensucat fabrikasının Montaj iş
lerinde çalışmak üzere, Tesviyeci, Oksijen ve elektr ik kay
nakçısı, kazancı makine ve elektrik montörüne ihtiyaç var-
chr. 

2 - Şimdiye kadar bankamıza müracaat edenlerden 
maada bu i şe talip olanların on beş gün zarfında umum mü-
dürlüğümüze müracaatları. (2455) 8--3941 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğün ben: 

Adet Kap M. No. 
4/ 8.9/ 10 

K. Gr. Cinsi eşya 

39 Fıçı EC 47 / 50.14/ 41 7904 00 Boyacılıkta müs-
t amel bezir yağı 

1 Kafes LS 12 
" 

261 00 Demir karyola ve 
somya 

4 Rulo (CCIE) 12/ 16 295 00 Bir renkten fazla 
renkli yer müşam
bası. 

S S. M B 414/ 416 262 00 Boyalı ağaç çer-
çeve. 

Yukarda yazılı dört kalem mal artırma ile 24-9-934 pazar
tesi günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün İstan
bul İthalat Gümrüğünde 6 numaralı satış ambarında hazır 
bulunmaları ilan olunur. (5453) 8--3943 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayet zürraı için yüz adet pulluk pazarlık suretiyle 

alınacağından şeraiti anlamak için her gün encümen kale
mine ve pazarlık için teminat makbuzlariyle beraber her 
perşembe ve pazartesi günü saat 15 te Encümeni vilayete 
müracaat edilmesi. (2486) 8-3942 --------
Nafıa Vekaletinden: 

Vekalet ihtiyacı için Haydarpaşada teslim şartiyle 4 a
det kamyonet pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Pazarlık 15 eylUt 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin ticaret odası vesikası ve 880 liralık muvakkat 
teminatlarını Merkez muhasebeciliğine yatırdıklarına dair 
olan makbuz veya banka teminat :::nektuplariyle birlikte ay · 
nı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

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

Galata ithalat Gümrüğü 

Kilog. 
0,670 ) 

332,5 
23800 

) 
) 

Müdürlü~ünden: 
Kap Marka 

2 CF 

• 

No. 

20/ 21 

Eşyanın cinsleri 
Kokulu kağıt 
Levan ta 

• Tahta ve direk parça
lan 

0,340 1 • • İpek örme çorap. 
Bu eşya 6-9-934 tarihinden itibaren açık artırma suretiyle 

satılıktır. İsteklilerin 25-9-934 günü saat 17 ye kadar satış 
~isvonuna mürcaat etmeleri. (5462) 8--3944 

Çay Belediyesinden: 
Nahiyemizce yapılacak olan hidro elektrik tesisatının 

ihale günü olan 4 eyh11 934 sah günü saat üçte yalnız bir mü
esseseden alınan teklifname rakipsiz kalmış olmakla 13 ey
IUl 934 perşembe günü saat üçte pazarlıkla ihale edileceği 
ilan olunur. (5587) 8-3952 

62365 MUHTELİF EGE 
46340 ,, MAKKAP 
7700 ,. FREZE 

11080 ,, TESTERE 
3608 ,, RAYBA 
5820 ~ ERKEK 
832 ., PAFTA 

1000 DESTERE CAKISI 
2000 BICKI DESTERE • 

LER. 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 13. 9. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile 
cektir. Taliplerin teminat ile 
31Üracaatlarr. (2453) 

8-3920 
İLAN 

Kırıkkale Muhafız efradı 
hayvanatmm ikinci teşrin 934 
c;ayesine kadar ihtiyacı olan 
5000 kilo arpa ile 3500 kilo sa
manı 15-9-934 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat onbeş 
ten on yediye kadar pazarlık
la mühayaa edileceğinden ta
liplerin yevmi mezkurda % 
7,5 t eminat akçeleriyle birlik
te Kırıkkale gurup müdürlü
ğünde müteşekkil satın alma 
komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (2468) 8-3938 

r········-~ ~ci Merka Hutahanesi dahili 
Hastalıklar Mütehauıaı 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ibbaaııru ikaıat 

etmittir· 

Haıtalannı her gün öğle 
den ıonr. Adliye Sarayı ya· 
mnda Gençağa apartımanın· • 
da kabul eder. Telefon:2357 . 

7 - 330'1 • 

--------~ Metepler allm satım 

komisyonu riyasetin -
deni: 

Mektebimiz talebesi için 
aşağıda cins ve miktarı yazt
lı elbise ve kasket iymal etti -
rilecektir. Bu işe girmek isti 
yenler pazarlık günü olan 13 
eylUl 934 perşembe günü saat 
15 te ehliyetleriyle birlikte 
komisyona müracaatları. 
155 takım dahili elbise ima

liyesi. 
60 ,, Harici elbise ima -

liyesi. 
40 ,, Palto imaliyesi 

155 ,, Dahili kasket ima-
liyesi. 

(2490) 8--3924 
" u " 

Mektep talebesi için mev • 
cut nümunesine göre 750 met 
re çamaşırlık yerli bez ile 413 
metre dahili elbiselik kumaş 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talip olanların pazarlık günü 
olan 13 eylUl tarihinde saat 
15 te komisyona müracaatları. 
(2489) 8--3923 

DIŞ HEKiMi 
Cavit Kurtoğlu 

f stanbol Ye Pariı diıçi mektep · 
!erinden mezon. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427 

Ankara Vilayet sıhhat 
Müd .. rlüğ .. den: 

Vilayet tedavi evleri için 3500 liralık neosalvarsan ile 
1500 liralık Bizmojenol önümüzdeki 13 eylUl 934 perşembe 
günü saat 15 te pazarlıkla talibine ihale edileceğinden şera
iti anlamak için her gün sıhhat müdürlüğüne müracaat edil-
mesi. (2498) 8-3950 

ANKARA iCRA DAIRESf GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLU
CUNDAN : 

Ankara blediyesine mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 
24-11-928 tarih ve Cilt 42 ada 45 numarasında mukayyet Yenişehirde 
Necati Bey caddesinde kain bir kirgir ev aşağıda yazılı şartlar dairesin· 
de satılmak üzere artrrmrva çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜSTEMİLATI 
Bodrum katiyle birlikte üç kattan ibaret olan mezkôr hanenin bod· 

rumunda: bir koridor üzerinde bir oda bir banyo, diğer bir oda ile bir 
hali, zemin katta : balkonlu büyük bir oda, araları camekanla bölün
mÜ! biri balkonlu iki oda, bir mutfak bir hali. Birinci katta: biri bal
konlu beş oda, bir banyo, bir hali. Çatı kat: küçük bir aralık üzerinde 
bir oda, bir mutfak. bir kilar, bir hali mevcuttur. 

Hanede elektrik, su, hava gazr tesisatı vardır. Binanın klltları yekdi
ierinden müstakil olup bahcesinde bir çama~ırhane vardır. Otuz be, ka
dar meyvalr ve mevvasız ağaç vardır ve etrafı erbaası duvarla mahdut
tur. Bahçe ile birlikte hane stthası 81 O metre murabbaıdır. İşbu gayri 
menkulün beyeti mecmuasına 15500 on beş bin bef yüz lira kıymet tak
dir edilmiştir. 

SATIŞ SARTLARI 
1 - Satrf pefİn para ile olmak üzere 18-10-934 tarihine müsadif per

'embe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satıs memur-
luğurıda y"nılacal<tır. • 

2 - Talipler takdir edilmiş olan ynkardaki kıymetin yüzde yedi 
buçuğu üzerinden pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu
nu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ni bul
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkôr günün 16 mcı saatinde en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - lsbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder krymetin 
% 75 ini bulmadı~ı tıı kdirde 3-ll-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa nidadan 
sonra saat 16 da keza mukadder krymetin o/o 75 ini bolmk ıartiy
le en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üıerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden 
itibaren yedi 2ün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula
cak ve i şbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi veçhi· 
I~ almağa razı olun olmadı(r kendisinden sorulduktan sonra teklifi veç
hıle almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci talipten 
tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veç
hile almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle 
artrrmrya çıkarrlacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihaleıi yapıla
caktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu harcı 
% 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlann gayrimenkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
vrakı müspiteleriyle virmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi hal
de haklan tapu sicilli ile sabit olmadığından satıı bedelini paylaştırma 
moamelesirıden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artrrmıya iştirak ,.denler daha evel ıartnameyi görmÜf, oku
muş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmif ve bunları tamamen ka· 
bul etmis. l'd ve itibar olunacaktır. 

9 - f~bu açık artrrma ıartnamesi 1-10-934 tarihinden itibaren 
933/ 415 numarasiyle herkese açıktır. 

l O - Taliplerin mezkôr tarihlerde fcra Daireıi Gayri menkul satıf 
memurluiuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. (2492) 8-3933 

lstanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

4819 adet Kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 bi
ınci teşrin 934 perşembe günü 

saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 

yazılı bir kalem malzeme hizasında gösterilen gün ve saatte 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için de 
o gün ve saatte Kasımpaşa'da kain komisyona müracaatları. 

(5576) 8--3953 

p 

~ .\•nkara Lt•,az1m Amirli 
j:,ri ~arm A lmu 1\ omi ı;ı 

\onn ivla nlan 
tLAN 

200 ton yerli kok kömürü kapalı 
zarf usuliyle ihalesi 29. eylôl. 1934 
cumartesi günü saat 14 de yapıla • 
caktır. Şartnamesini görmek üzere 
hergün müracaatları ve vakti mu • 
ayyeninden evel teminat ve teklif 
mektuplarını makbuz mukabilinde 
Ankara levazım amirliği satın allDl 
komisyonuna vermeleri. ( 390) 

8-3824 --------
inşaat sabipler;ne 

Satı'ık: 
Az kullanılmış kereste, çel

oteks ve saire inşaat malze • 
mesi Kavaklıdere ayrancı yo
lu İsveç sefareti inşaatına mU-

r ? r aat. 8--3884 

ZAYİ 
Ankara Askerlik şubesinden al· 

mış olduğum bedeli nakdi teako· 
remle hüviyet cüzdanımı zayi et· 
tim. Yenilerini alacağımdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

Kayseri Bünyan kazasının 
Bürüngüz köyünden 319 D. lu 

Süleyman oğlu Hasan 
S-3948 

Tophanede lıdanbul Le
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
nan lan 

iLAN 
Harbiye mektebine bağlı 

kıtaatm hayvanatı için 342000 
kilo saman 20-9-934 perşembe 
günü saat 14,30 da kapalı zarf 
ta alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve talip
lerin belli saatten evet teklifle 
rinin Tophanede Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

(249) (5162) 7-3665 

O. D. Vollan ve Uman 
lan U. Md. Sa. Al. Ko· 

misyonu tlanları. 

İLAN 

5.9.1934 tarihinde milnaka· 
sası yapılacağı ilan olunan 
Kayseri hattı Km. 389 dakl 
10,000 M3 Balast için muay • 
yen müddeti zarfında talip ZU• 

hur etmediğinden 20.9.1934 
perşembe günü saat 15 de An.ı 
karada malzeme dairesinde a• 
leni pazarlıkla ihale edilecek· 
tir. Şartname ahkamı aynı o • 
lup görmek istiyenlerin An • 
karada malzeme dairesine mil• 
racaatları. (2447) 8-3894 

İLAN 
· Haydarpaşa limanı dahilin

deki kömür tahmil ve tahliy&
si işlerinin .kapalı zarfla mü~ 
nakasası 2. x. 34 sah günü sa· 
at 15 te Ankara'da idare mer
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydar· 
paşa veznelerinde beşer lira· 
ya satılan şartnamelerde ya• 
zılıdır. (2491) 8-3934 

' 

Ankara Valiliğinden: 
İdarei hususiye için 20 ton kok ilan tarihinden itibaren 

her perşembe ve pazartesi günleri pazarlıkla ihale olunaca
ğından vermek istiyenlerin şartlan anlamak üzere her gün 
muhasebei hususiyeye ve pazarlık için de bildirilen günler
de encümeni vilayete müracaat edilmesi. (2497) 8--3951 

Ankara Etnografya 
Müzesi Müdürlüğünden : 

Ankara Etnoğrafya müzesinin arka tarafındaki set diva· 
rının inşası şimdilik yapılmıyacağından müracaat edilme -
mesi rica olunur. (2511) 8--3959 

İLAN 
Çankırı - Ankara - Çankın 

arasında her gün muntazam 
ray otobüsleri işlemeğe başla
dıklarından, gündelik muhte
lit trenlerimizin 15-9-934 tari
hinden itibaren Ankara'dan 
Çankırı'ya yalnız pa:r.ar, salt, 
perşembe ve Çankın'dan An· 
kara'ya yalnız pazarteı:ıi, car
şamba, cumartesi günleri ha· 
reket edecekleri ve işarı ahire 
kadar cuma günleri Ankara -
Çankırı tenezzüh trenlerinin 
de işliyecekleri ilan olunur . 

(2333) S:-3940 

Leyli -- Nehari 411 
.... 

1 nkıliip Liseleri 
l\liiessi~i: Nebi Zade Hamdi 

İlk - Orta 
- Lise 

Kuvvetli bir talim neyetme maliktir. Resmi mekteplere muadilitı musaddaktır. ~ayıt için her 
gün 13-17 arumda müracaat olunabilir. lstiyenlere mufassal tarifname gönderilir. 

lıtanbal Caialoğlu - Yamk Saraylar caddesi Telefon: 20019 
-~~ .. -~ ... ~ 
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lvı. M. V Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

179 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 ita 17 ye kadar Kınkkale'de askeri sanat mektepleri 
satmalma komisyonunda satılacaktır. Taliplerin mezat ka
imesini görmek üzere her gün öğleden sonra ve mezada iş
tirak edeceklerin de bedeli muhamınenin o/o7,5 ğu nisbtinde 
teminat ile müzayede günü ve saatinden evel mezkUr komis 
yona müracaatları. (2472) ~-3914 

1LAN 
Kayseri garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çıka

nlmı~tır hangi cins erzakt an ne miktar alınacağı ile ihale 
günleri ve saatleri asai!ıdaki cetvelde gösterilmiştir. Ha· 
riçten gelecek müteahhitlere kolaylık olmak üzere mütea · 
kip iki gü"nde bütün kalemlerin münakasalarmm bitirilmesi 
kararlac;tırılmıştır ve münakasa giinleri ona göre tesbit edil
rniı:;tir. Yine bu maksatla taksitlerin ele senede üç veya dört 
defada almması tensip olunmuştur. Merkezde şartnameleri 
görmek istiyenler her gün Kayseri'de K. O. satın alma ko -
misyonuna müracat edebilirler haricte olanlar da arzu eder
lerse şartname suretleri posta ile gönderilir. Münakasaya 
1stirak edeceklerin asağıda yazılı olduğu üzere vaktinde ve 
teminatlarile Kayseri'de K. O. satınalma komisyonuna mü
racaat eylemelf~ri. (2427) 

Cinsi Miktan İhale tarihi teminatı 
Ekmek 170000 26-9-934 saat 11 829 Li. kapalı zarf 
Sade yağı 12000 ,. 11,30 585 ,, ,, 
Zeytin yağı 4200 ,, ,, 136 ,, ,, 
Toz şeker 5500 ,, ,, 174 ,, ,, 
Mercimek 10000 ,, ,, 53 ,, ,, 
Nohut 220000 ,, ,, 66 ,, ,, 
Bulgur 42000 ,, ,, 174 ,, ,, 
Kuru fa!'ulya 30000 ,, ,, 113 ,, ., 
Kok kömürü 234,000 27-9-934 saat 11 676 ,, ., 
Kıribl e maden 

kömürü 
Meşe l:ömürü 
Arpa 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Gaz yağı 
Tuz 
Saman 
Sabun 

150000 
3000 

141000 
16000 
9000 
2000 

ııoro 

360000 
8000 

" 
" ,, 
,, 
" 
" 
" ,, 

İLAN 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

379 
8 

265 
276 

61 
41 
81 

270 
186 

" ,, 
" 

,, 
" " ,, 

" 
" 

,, 
" " 
" 

,, 
,, 

" 
" " 8-3862 

Cins ve miktarları yaZTlı beş kalem erzakm füzalannd3 
gösterilen günlerde kapalı zarf usuliyle ihaleleri yapılacak· 
trr. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de teklif ve teminatlariyle münakasa 
günlerinde saatlerinden evel fstanhul'da Selimiye'de fırka 
satın alma komisvonuna müracaatları. (2235) 
İhale tarihi Saat Cinsi Miktarı Muvakkat teminatı 

13-9-934 
15-9-934 
16-9-934 
17-9-934 
18-9-934 

14 
14 
14 
14 
14 

İLAN 

Yulaf 
Kuru ot 
Odun 
Saman 
Ot 

Samsun garnizonunda bu
lunacak olan kıtalar ve mü
esseseler ihtiyacı olan 10 bin 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 20-9-934 saat 16 da
dır. Taliplerin şeraitini gör
flıck üzere her gün ve müna
~saya iştirak edebilmeleri 
tçın münakasa günü saatin
den evet teklif ve teminatla· 
tiyle Samsun'da Askeri satm
alrna komisyonuna müracaat-
ları. (2342) 8-3766 

İLAN 
Bursa ve Mudanya'daki kı 

~~lann ihtiyacı ic.in 180,000 
ltılo sığır eti 20-9-934 saat 15 
~e Bursa'da Fırka satın alma 

ornisvonunda münakasa ile 
8~hn alınacaktır. Şartnamesi
rı~. könnek istiyenlerin her 
~un ve milnakasaya iştirak e-
ecek1 erin de münakasa an. 

tı.•· ...... 
t U ve saatinden evet teklif ve 
~ıninatlariyle Bursa'da satın 

; ına komisyonuna müracaat· 
;ı.ıı. (2163) 7-3547 

İLAN 
b· l!ava ihtiyacı için 1.zmir'de 
a ır su deposu aleni münaka
şa suretiyle yaptmlacaktrr. 

1 aı:-tnamesini görmek istiyen
. er~n her gün münakasasına 
~tırak edeceklerin 29-9-934 
t Urnartesi günü saat 10,5 ta 
._~ıninatlariyle M. M. V. Satın 

1 rna komisyonuna müracaat· 
a~. (2340) 8-3792 

kilo Lira 
16,000 600 

330,000 1113 
107,000 1007 
275,000 517 
310,000 1776 

'-3627 

11.Ar-. 
K. O. ve hava kuvvetleri ih

ti?,acı için dört yüz kırk bin 
vuz altmıs (440,160) kilo un 
l{apalı zarfla münakasaya kon 
"Tiutgur. fhalesi 18-9-934 te sa
at l~ !ed.~r. Taliplerin şartna
'l1esı~ı ı?onnek üzere her gün 
ve munakasaya iştirak edecek 
terin teklif ve teminatlarile 
'.llÜnakasa günü saatinden e -
vel Eskişehirde K.O. satın al 
ma komisyonuna müracaatta-
n. (2161) 7-3546 

iLAN 
Safranbolu'daki kıtaların ih 

tivacı olan (220000) kilo fab
rika unu kapalı zarfla münaka 
c;aya konmuştur. İhalesi 19-9· 
q34 cumartesi günü saat 14 te· 
dir. Sartnamesini görmek is
tiyenlerin Ankara'da M. M. 
V. Satınalma komisyonuna ve 
'l1Ünakasava istirak edecekle
rin de münakasa günü saatin
ien evel te ·lif ve teminatla
riyle Safranbolu'da Askeri sa
tma1ma komisyonuna müra-
:aatları. (2107) 7-3612 

İLAN 
Midyattaki kıtalann ihtiya

:ı olan 70 bin kilo sığır eti ka· 
oalr zarf usulile 600 bin kilo O· 

iun 220 bin kilo saman, 1500 
':tilo süt, 2500 kilo yoğurt, 4000 
'dlo koyun eti aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. İhalesi 
26 eyHll çarşamba saat 
10 dadır. Taliplerin şart -

namesini görmek üzere 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

lher gün ve münaliasaya işti
rali edeceklerin ae münakasa 
ı;ünü saatinden evet teklif ve 
teminatlariyle Gercüşte satın 
:ılma Komisyonuna müracaat-
ı an. (2302) 7-3688 

İLAN 
Bursa garnizonu için 'Kapalı 

~arfla alınacak olan (55000) 
kilo koyun etinin münakasası 
22-9-934 cumartesi günü saat 
t 5 te Bursa'da fırka satrnalma 
komisvonunda icra edilecek
tir. Taliplerin şartnamesini 
~örmek üzere her g-ün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
~eklif ve teminatlariyle müna-
ı .. asa günü ve saatinden evel 
lforsa'da fırka satınalma ko
misyonuna müracaattan. 

(2205) 7-3649 
İLAN 

Ordu ihtiyacı için (500) ile 
0500) baş top koşumu katu 
kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. İhalesi 24-10-934 çar 
samba günü saat 14 te icra e
dilecektir. Talipler evsaf ve 
5artnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasava işti
rak edeceklerin o gün ve sa
atinden evet teminat ve teklif 
mektuplarivle birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2144) 7-3512 

tLAN 
68 adet içlidışlı lastik Busing

"~mvonlan için kaoah zarf u
·ulivle mübayaa edilmek üze 
·p miin;:ıkeıc;::ıva konmustur. f
" ::ı 1 esi 17-9-Q34 pazartesi gü 
'Ü c;aat on birdedir. Taliplerin 
"vsaf ve ~artnamevi görmek 
;7ere her giin öuleden sonra 

1\1" M . V. satın alma komisvo 
uma miiracaatlan ve münaka 
·~va istirak ecJ ... ceklerin dahi 
•eminat vP. teklif mektuolan· 
11 vaktinden evet mezkfir ko 
nisyon rei~liaine vermeleri. 

(2143) 7-3513 
fLAN 

Konva'daki kıtalar ve mü
esseseler icin 250 ton kok kö
-nürü kapalı zarf usuliyle mü
rıakasava konulmustur ihale -
si 1-10-934 pazartesi saat 14 
tedir. Sartnamesini görmek is 
tivenlerin her gün Ankara'da 
M. M. V. satın alma komis
vcnuna ve miinakasaya işti
.. ak edeceklerin de münakasa 
cz;ünü ve saatinden evel teklif 
ve teminat1ariyle Konya'da 
K. O satın alma komisyonuna 
-nüracaatlan. (2425) 8--3860 

la milnakasaya konulmuş -ı 
tur. İhalesi 4. 10. 1934 per -
şembe gi.inü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirali edeceklerin de müna
kasa günü saatinden evet tek
lif ve teminatlariyle Yozgat· 
ta alay satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

Hariçten şartname istiyen
lere birer suret gönderilir. Sa
tın alınacak ekmeli miktarı 
103500 kilo ve teminatı 480 li
radır. (24Q5) 8-3935 

İLAN 
Yozgattaki kıtalann ihtiya

cı i~in 25.000 kilo arpa, 7500 
kilo sade yağ'ı tekrar münaka
c;aya konulmustur. İhalesi 
24-9-934 persembe günü saat 
15 tedir. Taliolerin şartname
r,;ini görmek üzere her gUn ve 
"TIÜmıkasaya iştirak edecekle
rin de münakasa ~nü saatin
-len evel teminatlariyle Yoz
gat'ta alay satın alma komis-
vonuna müracaatları. (2496) 

8-3937 
İLAN 

Asağıcla cins ve miktarı ya-
7-ıh mevat ayrı ayrı kapalı 
7.arf usuliyle Edremit'te satın 
"!\lma komisyonunca mübayaa 
0dileceğ"inden talip olanların 
c;eraitini öğrenmelt Uzere her 
<Tiin ve münakasalara iştirak 
~deceklerin teklif ve teminat
larivle birlikte ihale günü o
lan 14-10-934 pazar günü saat 
10 dan evel mezkur komisyo
na müracaatları. (2474)° 

Cinsi Miktarı 
Nohut 15,000 kilo 
Un 330,000 ,, 
Sabun 8.500 .,, 
Bulgur 25,000 " 
Kuru fasulya 25,000 ., 
Pirinç 14,000 o 
Zeytin tanesi 4,SOO ıı 

8-3939 

İLAN 
İstanbul kumandanlığına 

bağlı kıtalar ihtiyacı için 60 
ton un kapalı zarfla münaka
c;aya konmuştur. İhalesi 29-
9.q34 cumartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnamesini 
~örmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
'le münakasa günü saatinden 
evet teklif ve teminatlariyle 
fstanbul'da Fındıklıda satın 
'llma komisyonuna müracaat-
1:trı (2494) 8-3936 

İLAN 
İzmir müstahkem mevki kı- ı 

talar ve müesseseleri ihtiyacı 
için 500000 kilo un kapalı zarf 
1a münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 26-9-934 çarşamba gü 

Ankara Rt>lt>divr. Reis · 
fiği min1an. 

nü saat 16 dadır. Şartnamesi
ni görmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e-
1eceklerin de münakasa günü 
c;a2tin<len Pve1 teklif ve temi
natlarivle İ7.mir'de Müs. Mv 
satrn alma komisyonuna mü 
racaatlan. (?426) 8-3861 

İLAN 
Bandırma'd~ki kıtalar için 

70,000 kilo sığır eti kapah zarf 
la satın alınacaktır. İhalesi 
?.9-9-934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname

r,;ini görmek üzere her gün ve 
münakasaya h;tirak için de 
"TIÜnakasa günü saatinden ev
vel teklif ve teminatlariyle 
Bursa'da fırka satın alma ko
'Tıisyonuna miiraca;ıtları. 

(2423) 8--3858 

fT..AN 
Konva'daki kıtalar ve mü

esseseler ihtiyacı icin müna
kasaya konulmuş olan 875.000 
~ilo una talipler tarafından 
teklif edilen 7 kurus 30 santim 
fi_at pahalı görüldüğünden ye 
'lıden ve pazarlıkla satın alı
rıacaktır. Pazarlığı 13-9-934 
tarihine müsadif perşembe gii 
'1Ü saat 15 tedir. Taliplerin 
'11ezkur günde saatinden ev~l 
teminatlariyle Konya'da K. 
~. satmalma komisyonuna mü 
racaatları. (2471) 8-3915 

İLAN 
Y ozgat'taki kıtaların ek -

mek ihtiyacı kapalı zarf -

!LAN 

Su işleri ambarında mev
cut eski font boru parçaları 
yirmi gün müddetle ve aleni 
surette müzayedeye konul
muştur. Parçalan görmek isti 
Yenler her gün su işleri mü
iürlüğüne ve taliplerin de 29 
eylCıl 934 cumartesi günü saat 
on buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (2411) 

8-3839 
!LAN. 

Temizlik ameleleri için 271 
çift postal yirmi gün müddet
le ve kapalı zarfla münakasa· 
ya konulmuştur. Şartnamesi
ni görmek istiyenler her gün 
vazı işleri kalemine müracaat 
lan ve taliplerin 29 eylUl 934 
cumartesi günü saat on buçu
~a kadar teminatlariyle bir
likte teklif mektuplarını bele
diye encümenine vermeleri. 

(2408) 8--3837 

Kiralık daire 
Çoçuk sarayı caddesi N o. 

176 numaralı apartımanm bi
rinci katı yani şapka atelysi 
üç oda banyo havagazı suyu 
mevcuttur. Talip olan apar -
tnnanm altındaki kunduracı 
mağazasına müracaat ediniz . 

8-3949 

r ercüme ve lngilizce 
Hususi Den. 
Posta Kotuıo 200. 

SAYIFA 7 

Muayenehane nakJi 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Bahkpazarında po

lis noktası karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

Marmara Üssü Bahri Ku:nandan'ığı 
satın alma heyeti re;s iR'inden 

20.000 kilo sane yağ·ı 
Deniz efradı ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle münakasaya 

vazedilmiş ve 22 eylUl 934 cumartesi saat (14) te ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartnamelerini almak üzere Anka
ra'da deniz levazım müdürlüğüne İstanbul'da Kasımpaşa'da 
Deniz Levazrm satınalma komisyonuna, tzmitte üssübahri 
satınalma komisyonuna müracaattan. (2311) 8-3725 

Sümer Bank umum 
müdürlüğünden: 

Sümer bank merkez 
binası projesi 
müsabakası 

Ankarada yeni inşa edilecek Sümer Bank Merkez 
Binası için bir proje müsabakası açılmıştır. Müsabakaya 
girmek istiyenlerin 25 eylUl 1934 tarihine kadar Anka • 
rada evkaf apartımanmda Banka inşaat servisine mü -
racaatları ilan olunur. (2454) 8-3902 

Harita Umum MüdürJüğünden: 
1 - Harita umum Müdürlüğü deniz şubesi için iki adel 

ıerkil hydroğrafik aletinin pazarlığı 29-9-934 cumartesi saat 
10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa• 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe• 
cide Harita umum müdürlüğü satın alına komisyonuna gel• 
meleri. (2366) 8-3788 _______________________________________________ ..,. 

P. T. T. Başmüdürlüğ5nden: 
3734 lira bedeli keşifli idare binasının tamiratı 6-9-934 ta .. 

rlhinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıl• 
mıştır. Taliplerin 25-9-934 salı günü saat on beşte P. T. T. 
Baş MD. lüğüne müracatlan. (2419) 8-3849 

- Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

• 

Bursa Kız Lise • 
1 

Yatı - Gündüz 

Tam teıkilatlı Orta ve Lise kısnnlarmı havidir. Mektep binası 
Amerikaldardan satm almH lolei hirvlsıdır. Resmi liselere maa· 
deleti tasdik edilmistir. Lisan dersleri Ecnebi mütehassıslar tanrfm
dan verilir. Tıliın Heyeti en ıüzide ve muktedir Mnallimlerden mii· 
te,ekkildir. Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. Senelik yah 
ücreti 18S gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle alınır. Memur çocukla
rma aynca tenzilat vardır. Kayıt mnameli.tma 15 ağo tcs 934 te 
haılaııacalrtır. Fazla malftmat için Borsa'da M"kten ,,. .. -l .. rliiğiine 
müracaat edilmesi. ( 4419) 7-3357 

ismet Paşa Kız Enstitüsünden: 
1 - Talebe kayıt muamelesine başlanmıştır. Bir teşrini .. 

evele kadar devam edecektir. Eski talebenin kayıtlarım ye., 
nilemeleri. Yeni talebenin müracaatları. 

2 - Senelik leyli pansiyon ücreti 275 liradır. Maaşı 55 
liraya kadar olan memur çocuklarından o/o 10 tenzilat yapı• 
hr. 

3 - Ücretli tahsilde birden fazla çocuğ-u olanlardan %~ 
14 kardeş tenzilatı vardır. 

4 - KAYIT VE KABUL 
A · İlk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
B - Orta mektebe devam edenler ve mezun olanlar mes· 

teki derslerdeki iktidarlarına göre muhtelif sınıflara kabul 
edilirler. 

5 - İkmal imtihanlan 4 eylfılden itibaren başlıyacaktır. 
6 - Bu sene ilave edilen iki sınıflı muallim kısmının gir· 

me ~artları aynca ilan edilmektedir:. 
7 - E ylUlün son günü leyli talebenin ve bir teşrin saba· 

hı saat sekizde derslere başlamak üzere nehari talebenin 
mektepte bulunmaları. 

8 - Fazla tafsilat için mektebe müracaat edilmesi 
(2151) 7-3523 

~--------------------------------~---------.. 
Askeri Fabrikalar Ticaret 

kaleminden: 
28 Ton kurşun ( Mnhtelif şeki de ) 

Yukarda miktan yazıh malzeme 17 eylUJ 934 sah günü 
saat 15 te pazarlıkla satın alınacağlndan taliplerin aym gür 
ve saatta müracaatları. 

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



SAYIFA 8 

Ankara Valiliğinden: P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 1 - Ankara merkezinde yeni inşa edilen iki ilk meJ.Ctep 

için yaptırılması mukarrer aşağıda cins ve miktarları yazı· 
lı 16 kalem eşya {9005) dokuz bin beş lira muhammen bedel Yazın otomobil kışın icaba göre araba, kızak ve hayvanla 
üzerinden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu§tur. naklounan Hasankale - Bayazıt postası Karaköseye kadar 

350 Dört sandalyah dersane masası 580 Karaköseden Bayazıta kadar 400 kilometre olmak üzere 
28 Muallim masası 850 lira muhammen bedelle 5.9.1934 tarihinden itibaren bir 
30 Sınıf dolabı 

2 Büyük orta masası 
60 Sandal ya 

3 Kütüphane dolabı 
3 Müze dolabı 
6 · Kum masası 
4 Muallim odasına dolap 

400 Tabure 
100 Yemek masasr 

4 Dosya dolabı 
2 Oda takımı 
2 Yazihane 
2 Orta masası 
6 Sehpa 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Maarif 
rnüdürlğ"üne müracaatlan ve ihale tarihi olan 13.9.1934 per
şembe günü saat 15 de kanuni tarifat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarım vilayet daimi encümenine tevdı 
etmeleri. (2153) 7-3534 

Nafıa Vekaletinden: 

ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişir. Taliplerin 
Erzurum P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri. (2507) 

8-3957 

Gümrük muhafaza 
mandanlığı İstanbul 
komisyonundan: 

UmumKu
satın alma 

1 - Gümrük muhafaza memurları içia 2429 metre caketlik kumaf· 
la 1612 metre pantolonluk kumaf kapalı zarfla 17.9.1934 pazartesi 
ıt"ÜDÜ saat on dörtte eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tasdikli •arinamesi hergün r~tanbnl Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğü binasmdaki komisyondan alınabilir ve nümuneleri de görülebilir. 

3 - isteklilerin hanıt"İ müessese sahibi veya vekili olduklarma dair 
vesika ile muvakkat teminat olan "1324" liralık vezne makbuzu veya 
banka kefaletnamelerile birlikte teklif mektuplarını belli saatten evel ko-
misyona vermeleri. (5036) 7-3580 

Ankara'da, Yenişehirde Nafıa Vekaleti binasının cenup K ı· v·ı t• D • A 
tarafma inşa edilecek istinat duvan, mutfak, iki yemek sa- ocae 1 1 aye 1 a mı 
lonu, taf merdiven ve transformatör mahalli kapalı zarf usu- E •• • d 
~iyle münakasaya çıkarılmıştır. Keşif bedeli (55545) lira. . DCUmen D en: 
(73) kuruştur. 
. Münakasa 23 eylUI 1934 tarihine müsadif pazar günü saat Vilayet sıhhiyesi namına bataklıkları kurutmağa mah
(15) te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. sus bir adet Eks Kavatör makinesi alınacaktır. Münakasa 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret oda kapalı zarf usuliyledir. İhale eylUlün 26 mcı çarşamba günü 
SI vesikaları ve (4159) lira (10) kuruşluk muvakkat teminat- saat 15 te ' vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanların 
Jariyle aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım- mezkur gün ve saate kadar münakasa kanunundaki tarifat 
dır. dairesinde 1125 liralık muvakkat teminat mektubu veya ban 

Fazla tafsilat istiyenler Nafıa Vekaleti Şose, köprüler ve ka makbuzu ile teklif mektuplarını vilayet makamına ver-
binalar Reisliğine müracaat edebilirler. (2278) 8-3719 meleri ve şartnamesini . görmek istiyenlerin encümen kale-

Ankara Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Biçilmiş tamir bedeli 65 liradan ibaret olan müdürlüğü -
müzde mevcut kanape, koltuk, yazıhane, masa, dolap, ve san
aalyalann tamir ve cilalanması işi açık kırdırmaya konul -
tnuştur. Kırdırma müdürlüğümüzde müteşekkil alrm satım 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin kırdırma günü olan 
16.9.1934 saat 15 de biçilmiş bedelinin o/0 7,5 nisbetindeki gü
venmeleri ile belli s·aatten evel komisyona gelmeleri. (2506) 

8-3856 

Nafıa Vekaletinden: 
Bursa'nm Gölbaşı mevkinde yapılmakta olan Toprak 

Öend'e ait dip savağın muhammen bedeli 14840 lira olan 
Vana, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. 

Münakasaya 17-9-934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecek
tir. • 

Talipler mukavele ve şartnamede muvazzah olduğu üzere 
nıalzemenin cins ve nevine göre toptan fiat teklif edecekler
Öir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) liralık muvakkat teminat ve 
ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evel münaka
sa komisyonu riyasetine tevdi etmeleri iycap eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Anka
ra'da Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

{2188) 7-3606 

Harita Umum Müdürlüğünden: 

mine müracaatları. (2308) 8-3754 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğu evelce ilan 

edilen Afyon - Isparta yolunun ''9805" lira bedeli keşifli 
10 + ooo - 17 + 000 kilometreleri arası esaslı tamiratına 
talip zuhur etmediğinden münakasanın keenlemyekun ad· 
dedilerek 23 eylUl 1934 tarihinde saat 15,50 da Encümeni 
vilayette ihale edilmek üzere tekrar kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulduğu ve keşifname ve şartnameyi gör -
mek istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve taliplerin 
o/o7,50 teminatla Encümeni vilayete müracaatları ilan olu-
nur. "5489" 8-3876 

Eskişehir Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun 17 +ooo - 20 + 500 inci 
kilometreler arası şosa ferşiyat ve silindirajiyle imalatı sı· 
naiyesi 3367.59 lira ve Sivrihisar - Hamidiye yolunun 13 
+ 550 - 17 + 207 inci kilometreleri arasında yapılacak 13 
adet muhtelif imalatı sınaiye 3482.56 lira ve Eskişehir -
Çifteler yolunun 22+ 000 - 27 + 000 inci kilometreleri a
rası tamiratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli keşifle 28.8.1934 
tarihinden itibaren 17 eylUl 1934 pazartesi günü saat 15 ka
dar açık münakasaya konulmustur. Taliplerin kanunu rnah· 
susuna tevfikan bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetin -
de teminat vermeleri. bu gihi işleri yaptıklarına dair vesika 
ibraz etmeleri ve ticare odasınca mukayyet bulunmaları 
meşruttur. Münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü Ma -
kamı vilayete gelmeleri ve inşaat hakkında fazla malOmat 
almak ve evrakı keşfiyeyi gönnek istiyenlerin başmühen • 
rlisliğe müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "5400" 

8-3825 

·---ıstifadenizi ARAYINIZ~~ 

Havaların sıcaklığı ve suların azalması müna ·cbt·tilc 
Şehir suyunun her semte muayyen saatlerde verilmesi n havala 

rm çok sıcak gitmesi münasebetiyle halkın suya olan ihtiyacmı dü· 
şünen müeueesmiz 1 eylul 1934 tarihinden itibaren bir teneke HA
Y AT MEMBA suyunun fiatıru on bef kuruıa indirmİftİr. 

Zamanında su yetistirilmesi hususunda da tertibat almmışhr. 
Mahiyeti meçhul kuyu ve saire gibi yerlerdeki suları içmek mab· 

zordan salim olamryacağından sıhhatınııı tehlikeden kurtarmak için 
1 7 7 5 numaraya telefonla H A Y AT suyu isteyiniz. Şehrin 

l
her köteıinde bila istisna bir teneke HA YAT suyu on bet karuıa ve
rileceğinden satıcılara fazla para vermeyiniz. 

8-3803 

• 
lktısat Vekaletinden: 

İktısat Vekaleti teftiş heyeti için dört adet küçük yazı 
makinesi mübayaa edileceğinden yirmi gün müddetle mü· 
nakasaya konulmuştur. Talip olanların levazım müdürlüğü-
ne müracaatları itan olunur. (2420) 8-3851 

Ankara Va iliğinden: 
1 - Merkez mektepleriyle Onuncu yıl ve Etimesut yatı 

mekteplerine alınacak 471 ton kok kömürü pazarlıkla müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin o/o 7,5 
ğu nisbetinde muvakkat teminat akçelerini önceden muha· 
sebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün daimt 
encümen kalemine ve 24-9-934 tarihine kadar her pazartesi 
ve perşembe günü saat üçte de vilayet daimi encümenine 
müracaatları. (2241) 7-3678 

Nafıa VekE. Jetinden: 
Muğla • Fethiye yolu üzerinde (63814.82) lira bedeli K~ 

şifli Dalaman çayı köprüsünün betonarme olarak İn§ası W.. 
palr zarf usutiyle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 22 eylul 1934 tarihine müsadif cumartesi günG 
saat (15) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekt 
leti: Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve İsta.n
bul Nafıa Başmühendistiklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapnu§ ol
duktan inşaata dair vesikalarını münakasadan en az (8) gün 
evet şoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası 
almaları lazımdır. 

Münakasa evrakı (3.50) lira bedel mukabilinde Nafıll 
Vekaleti malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarım 22 eylfil 1934 tarihine müsadif cumartesi günU 
saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamına tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (2280) 8-3717 

As. Fb. U. M. Sa. Al. komisyonundanı 
İLAN 

45000 Kilo Katran 
800 Ton Mağnezit 
3000 Kilo iki kaynamış bezir 

2800 Kilo Sülyen 
5270 Kilo Neft 
6240 Kilo İngiliz oeziri 
1800 Kilo Kaba üstübeç 
1250 Kilo Kurşun üstübeç 

,. 
·) 
~ 19-9-0I• 
) 
) 

350 Ton döküm kumu ) 
15 Ton gümüş kumu ~ 19-9-934 
25 Ton lüleci kili ) 

Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerinde puaı
hkla satın alınacaktır. Şeraiti anlamak üzere taliplerin hd 
gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve pazarlığa iştirak ed~ 
ceklerin de teminatlariyle birlikte muayyen günde saat 14 td 
satınalma komisyonuna müracaatları. {2467) 8-3918 1 - arazide çalışacak harita posadan için (89) Topoğraf 

şemsiyesinin münakasasmda talipler tarafından getirilen 
nümuneler şartnameye uygun olmadığından mezkur şemsi
yelerin münakasası 30 eylfil 934 pazar günü saat (10) dadrr. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 

DE~~~~~~NM~~~~~~~ A kara Milli Em ak M •• dürlüğünden: 

gelmeleri. (2097) 7-3474 

Nafıa Vekaletinden: 
Merzifon • Çorum • Çerikli yolunun katettiği Delice su

yu üzerinde bulunan (18553.30) lira bedeli keşifli Karabekir 
köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

RİYASETİ KARSISINDAN Mevkii Cinsi Umum Metruke Aylık icarı Kaç taksit Mülahazat 
I No. No. Lira K. olduğu 

Bu kerre Dabağbanede Cümbu 
riyet bahçesine nakletmiş olduj!u 
mu muhterem müşterilerimizin aa 
zarı dikkatine arzeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mah · 
rukat ihtiyacı depomuzca suhuletle 
<~min olal"or. 

Telefon: 2075 7-3490 

Yenişehir Hane 6/328 396 26 00 Müşahere suretiyle 
Yukarda yazılı hane icarm1n ihalesi 25 eylUl 934 salı günü saat 15 te icra edilmek üze-

re müzayedeye konulmustur . . Taliplerin müracaatları. (2391) 8-3845 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit Müla-

sokağı N o. N o. kıymeti miktarı olduğu hazat 
Lira K. Münakasa 22-9-1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

'{15) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. 
Taliplerin münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka

leti: Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve İstan
bul Nafıa Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

İmam Yusuf Akdibek Hane 9/35 399 3500 00 Tamamı Nakden peşinen 

Münakasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmış ol-. 
(foktan inşaata dair vesikalarım münakasadan en az (8) gün 
ev el şoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası 
almaları lazrmdır. 

Münakasa evrakı bir lira mukabilinde Nafıa Vekaleti 
malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırhyacakları teklif 
mektuplarım 22 eylUI 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamına tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (2279) 8-3718 

'\ 

lmtıyaz sahibi ve Batmuhar· 
iri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriyı-• idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesı civarınd; 

Hakimiyeti Milliye Matbaaszn. 
da basılmıştır. 

Hacıdoğan Ilgaz ,, 5/ 830 59 (2880 00) 
(Eski i~ale) 
( bedeli ) 

,, Sekiz taksit suretiyle 
nakden 

Yukarda yazılı hanelerin ihalesi 25 eylfıl 934 salı günü saat 15 te icra edilmek üzere 
mülkiyetleri müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (2392) 8-3844 

Kulüp Sinemasında 
Bugün iki film: 1 - K 1 R 1 K M >t.. 8 U D E 2 - K A D 1 N S E. V E R S E 

Bu gece: K 1 RI K MABUDE 


