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Gündelik. 

POR 
M. Hitler elçileri 
kabul etti 

Türk milletinin ahlak ve karak
ter hususiyetlerini tahlil ettiğimiz Berlin, 13 (A.A.) - Alman is • 
zaman, onlar arasında yüksek spor tihbarat bürosu bildiriyor: M. Hitler 
vasıflarının hepsini buluruz. Türk dün sefirler heyetini kabul etmittir. 
genci asil, gözüpek, çevik, dayanık- Heyeti süfera M. Hitlerin timdiye 
11 atılgan zeki, disiplini sever bir kadar reisicümhur tarafından ifa e· 
d~likanlı demektir. Biz bu hassalar- dilen vazifeyi deruhte etmesi müna
dan hiç birini yoktan yaratmağa sebetiyle kendilerinin ve hükfunetle
hluhtaç olanlardan değiliz. Yalnız rinin temennilerini areztmişlerdir. 
türk gencinde bu hassaların ~eje- S~~irler h~yeti namına P~panm. ve
nere olmamasına dört gözle dıkkat kılı Orsenıko tarafından ırat edılen 
etmek mecburiyetindeyiz. Bunun da nu~a M. Hitler cevap vererek izhar 
tek yolu onları ifletmek'ten ibaret- edılen temennilere ve bilhassa hatı
tir. ' rası almanların kalbinde ebedi ola • 

Bu bassalar ancak sporla işlene- rak yaşıyacak olan reiaicümhur Hin
bilir. Fakat bütün memleket kaç se
nedenberi şaşkına döndü: sporda 
hemen hiç bir milletle boy ölçüşe
rniyoruz ! Maddi manevi kuvvetleri
ınizin hiç birinin zayıflamıf oldu
ğunu hiç kimse iddia edemez. Ha
Yır, sebep şudur: Biz spor ifleri~de 
teknik ve teşkilat bilmiyoruz. Bıze 
ecnebi antrenörlerden fazla, ~ · 
organizatörler lazım olduğunu iy\i -
taf etmeliyiz. 

Öyle zannederiz ki son asrın 
türk devlet adamları arasında sporu 
en çok himaye eden §ahsiyet, muh· 
terem ismet Pata'dır. Başvekil, elin
deki bütçenin bütün imkanlarını, 
bu uğurda kullanmıftır. Yeni özkan 
1.ürk atım ona borçluyuz. En mo
dern stadyomlardan birini Ankara'· 
da o yapıyor. Fırkanın bütün kotla
rı, spor terbiyesi ile alakalandırıl
nu!hr. Fakat takımlarımız Rusya'· 
nrn bütün tehirlerinden yenile yeni
le dönüyor; Balkanlar olimpiyatla
rında ikinci defadır ki ıonunculuğu 
alıyoruz. 

Ankara Muhafız Alayı Kuman
danının bir iki sene içinde süvarile
rini ne kadar ilerletmiş olduğundan 
bahseden Baıvekilin, bir gün, : 
- Alaya bunun için hiç bir maddi 
)'ardımda bulunmadım. Demek ki 
her sey para ile de olmazmıt ! dedi
iini hatırlıyorum. 

En yüksek spor vasıfları kendi
sinin tabii hassaları olan bir mille
tin gençliği, en fena spor neticeleri 
elde ettiği zaman, bunu milli bir 
Clava olarak masa üstüne koymak ve 
.Üzerinde konuımak mecburiyetin
deyiz. Şimdi meseleyi vazedelim: 
en yakın balkan olimpiyatlarında 
en eyi neticeleri almağa karar vere
C!eğiz ve bunun mümkün ve kolay 
olduğunu itira:uız kabul edeceğiz. 

Mesele. böyle konulduktan son • 
ra teknik· ve teşkiylat işini ona gö-' . 
re düzeltip tamamlamaktan gayrı 
düşünülecek şey yoktur. Büyük ha
:tni Reisicümhur büyük reis ismet 
Paşa gibi kudr~tlere dayanan bir 
te$ebbüs mutlaka imtihanda muvaf
fak olur. Su veya bu türlü dedikodu· 
lar:a Phe~miyet bile vermek isteme· 
}>İz. Spor yüksek ask, teknik ve teş
kilat işidir. Sporculuk vasıflarından 
olan şeref, amatörlük gibi sıfatla 
'l>onı idare etmeğe kafi gelmez. 
llundan başka aynı zamanda bir 
tuh terbiyesi iti olan sporun disip
lini, ancak hu terbiyenin felsefesini 
"e tekniğini kavramış olan mütehas· 
•ıslar tarafından tesis olunabilir. 
llu disiplin, bizde te•i• kelimesi kul· 
la.nılabilecek kadar yoktur: yani 
ranuı anlaşılmamıttır. Geçenlerde 
•tan bul' a gelen bir ecnebi: - Siz
d~ki izci teşkilatının hakiyki izcilik· 
le bir takım kıyafet benzeyi§lerin· 
den başka hic bir münasebeti yok
tur d . . ~ , emıştı. 

Hiç bir millet ıçın spor eğlence 
~eğildir: bütün dünya kendi genç · 
•iini sulh için ve harp için, spor 
~evdanlarmda yetiştirmektedir. 

Meseleyi Cümhuriyet Halk Fırka· 
'•nın inkılapçı azmine layık irade 
\e kararı ile ele alalım. 

FALiH RIFKI 

M. Hitler 

denburgun hatırası için olan sözlere 
tcşekür ettikten sonra Almanya ile 
ecnebi devletler arasında sıkı ve sa-
mimi münasebatın idameai ve bu su
retle mütekabil hürmet dahilinde 
karşılıklı anlayıf ve bili şteessüsü 
hakkında temenniyatta bulunmuş -
tur. 

M. Hitler demittir ki: 
"- Tasavvur ettiğimiz ve sizin 

de söylediğiniz gibi muvaffakiyetle 
başladığımız büyük işleri, eğer bi • 
zimle dünya arasında sulhu muha • 
faza edemezsek, tatbik edemeyiz. 
Siyasetimin sarsılmaz gayesi Alman
yayı bozulmaz bir sulh yuvası yap· 
mak olduğunu siz ecnebi devletler 
mümessilleri huzurunda bugün de 
beyan ediyorum. Ne kuvvet ne de 
şiddet değil fakat hukuk müsavatı 
ve diğer milletlerin mesaisine hür . 
met fikri budunlar (millet) arasın -
daki münasebatı tanzim etmelidir." 

. M. Hitler bütün kuvvetini, Al 
manya'nın yalnız kendisine değil, fa 
kat biitün dünyaya hizmet etmesi ve 
insanlığın refah ve terakkisine yar -
dımcı olması için alman milletinin 
kalkınmasına sarfedeceğini beyan 
etmiştir. 

M. Hitler devlet reisleri ve hü -
kfımetler için temenniyatta bulun " 
muş ve bütün budunlar (millet) için 
mesut bir istikbal dilemiştir. 

Berlin, 13 (A.A.) - M. Hitler Sovyet 
Rusya'nın Büyük Elçisini ve Uruguay ve 
Haiti'nin yeni orta elçilerini ayrı ayıı 
kabul ettikten sonra bütün sefirleri bir 
anıda kabul eylemiştir. 

Polis teşkilatımız 
ordumuza 
tayyare alıyor 

Polis teşkilatımız ordumuza "türk po 
lisi,, adında bir tayyare hediye etmeği ka
rı:ırla§tırarak derhal bu yolda çalıımağa 
baılamış ve keyfiyeti türk tayyare ccmiye. 
tine bildirmiştir. 

İç emniyetimizi koruma yolunda hari
kalar yaratan polisimizin dıı emniyetimi -
zin korunması oylunda da gösterdiği bu 
değerli alakadan tayyare cemiyeti pek mü 
tehassis olmuı ve polis teşkilatımıza min -
net ve şükranlarını tekrarlamııtır. 

IY 
Herı:r;ün sabahlan Ankarada çıkar 

EYLÜL 
1934 

CUMA 

Her vcrde 5 kuru 

Harici ticaretimiz Milletler 
Cemiyeti Umumi 
heyetinde 
beyanat 

nasıl teşkilatlandırılacak 
İktısat Vekili Mahmut Celal Beyin 

Cenevre, 13 (A.A.) - Asamble 
dün saat 16 da toplanmıştır. gazetemize beyanatı 

İsviçre murahhası M. Motta va
zife esnasında "alçakça katledilen" 
müteveffa M. Dolfüsün meziyetleri
ni saymıştır. 

Bütün dünyanın geçirmekte olduğu güç 
lükler arasından yeni Türkiye'yi refaha çı· 
karmak vazifesini üzerine almıı olan ismet 

çük zürra bulunacaktır. Bu suretle zıraı 

ıslahat da kendiliğinden vukua gelmiı bu
lunacaktır. 

Pata kabinesinde lktıaat Vekilimizin uhde- - Bunlar meyanında daha batka ted -
sine düıen iıler, muhakkak ki, en ağır bi .. ler de var mıdır?. M. Şuşnig, söz alarak çok alkrş

lrınan beyanatta bulunmuş ve Dol • 
füs'ün hatrrasmr yadederek demiştir 
ki: 

olanlardandır. Beı aenelik iktııat planma 
ait teferruattan çoğunu lktısat Vekaletinin 
murakabe ettiği resmi ve yarı resmi da • 
ireler tanzim edecektir. iç ticarete müte • 
allik iıler, dönüp dolaııp, lktısat Vekile· 
tinde karar kılacaktır. Dıı ticaretin ithalat 
ve bahusus ihracat meselelerini gene bu 
Vekiletimiz halletmek mecburiyetinde ka· 
lacaktır. Bütün bunların bin bir fcr'i ile 
meşgul olacak olan gene lktısat Vekaleti
miz yani lktısat Vekilimizdir. 

lzmir'de bazı tüccarın zürra aley · 
hinde düşük fiatlarla satıı yapmak 
üzere birleştikleri hakkındaki habere dair 
malumat almak İçin kendisini ziyaret eden 
bir muharririmizc, Mahmut Celal Bey, bu 
kndar işi arasında, uzun İyzahat vermek 
lütfunda bulunmuştur: 

- İzmir' de 2ürra aleyhinde birleıen 
tüccardan bahsedilmişti. Bu husustaki tet-

l kiykat acaba ne netiyce verdi efendim? 
- Bu haber esasen ciddi bir yerden 

alınmıştı, tevs:k için tahkik emrini verdim. 
Bununla beraber bıı.zı tüccar bir zamandan. 
beri maalesef "a la baisse,, fiatlarla sah§ 
yapmaklığ: bir marifet saymaktadırlar. Va
tandaşların çok satış yaparak çok para 
ka7.anmalarınt arzu ederiz. Ancak bu, 
müstahsil kütlenin aleyhinde olma -
mak lazımdır. Aleyhte olunca "a la dai11e,, 
çalışanlar, kim olurlarsa olsunlar, kütle 
lehine olanları durdurmak mecburiyetini 
hiuederiz. 

- A la baiue satışların zaran malları· 
mızm düşük fiatla satılmasından mı iba· 
rettir?. 

- Hayır, düşük fiatla satıı, fiatlann mü 
temadiyen düşmesine de sebep olabildiği 
için zürraın korkarak maliyet fiatından bi
le aşağı aatıı yapmalannı mucip olabilir. 
Bu bal ise maddi zarar kadar, manevi • 
yatın lcınlmaamı da intaç edebileceğinden 
memleket için çok tehlikelidir. Biz işte, 
bilhassa bu tehlikeyi gözönünde tutarak 
tt!dbirlerimizi almaktayız. 

- Bu tedbirlerin neler olduklarını lüt
fen söylennisiniz? 

Ticareti teıkilatlandrrmak yolunda
Y"L Bu hususta hazırlanan kanun layiha -
lan Heyeti Vekilededir. Önümüzdeki içti
ma devresinde Büyük Millet Meclisinde 
müzakere edilecektir. Ticareti teşkilatlan
dınnağı biz şöyle tasavvur ediyoruz: 

"Ticarette monopole taraftar olamayız. 
Ancak mallarımızın gelişi güzel fiatlarla 
eld«:n çıkarılmasına da razı olamayız. Bu • 
nun için satış kooperatifleri te~kil edece • 
ğiz. Bu kooperatiner alıcılarla doğrudan 
doğruya temasa geçeceklerdir. Şahsi inis -
)'atiPlerin tevlit ettiği muvazenesizliği 
bunların laaliyeti tevzin edecektir.,, 

- Bu kooperatiflerin teşkili mecburi • 
nıi olacaktır, efendim? 

- Dış ticaretimizi - her zaman söyle -
diğim gibi - ne monopolize etmeği ve ne 
de teşekkülü mecburi kooperatiflere ver • 
meği dütünmüyoruz. Satış kooperatifleri
ni kunnağa teşebbüsten maksat, demin 
bahsettiğim, muvazeneyi temin edebilmek
tir. Bu aatıt kooperatifleri, teıkilleri 
Ziraat Bankasına bırakılmıf olan Kredi 
kooperatifleriyle hemalıenk yürüdükleri 
takdirde istihsal ve satıı iıi yoluna girmiı 
olacaktır. 

- Ziraat Banka11na da, bu teıkilatlan· 
dırma işinde büyük bir rol verileceğini 
işitmiıtik .. 

- Doğrudur. Ziraat Bankasının reor -
ganizasyon kanunu layihası da, diğerleri 
gibi, Heyeti Vekilcde tetkik olunmaktadır. 
Banka ziraati finanse edecektir, yani a11I 
sahibi olan zürraın kredi bulması için ça -
lııacakbr. Zürra üç neve inkısam edeck 
ve bunların en batında da arazisinin geniş
liğinden ziyade sayi ile istihsal eden kü • 

"- Oğlu Dolfüs'ü kaybeden A -
vusturya, onun yerine Cenevrede ay 
m tezi, aynı deliller ve aynı lisanla 
mlidafa edecek olan bir diğer avus -
turyalryı gönderiyor. Avusturya'nm 
istiklalini müdafaa gibi mukaddes 
bir vazifesi vardır. 

Başvekil dahili mlicadeleleri ha
tırlatarak fransızca demiştir ki: 

"-Hududu
nu bizzat tahdit 
ihtiyarına ma -
lik bulunama -
mış olan yeni 
Avusturya hiç 
olmazsa erazlsi -
ni müdafa ede • 
cek hale konul
malıdır. Avus • 

ı« turya bugün her 

lktısat Vekili Mahmut Celal Bey 

z a m a n kinden 
daah ziyade bu 
vazifeyi ifaya 
azmetmiştir.,, 

- Standardizasyonu zikrederim. Mah- M. Şuşnig, mücadele edilen müf-
sulleriıtıizin alıcdanmızca makbul vasıfla • 

rit, milliyetperver veya budunlar a• 
rıru da tayin etmek lazımdır. 

incir, üzüm, yumurta portakal için ar· rasıcı (belnelmilelci) fikirlere hariç.. 
kadaılarım çah§ıyorlar. Mannaranın zey. ten gelen manevi ve maddi yardım• 
tin tanesi de fındık cibi muayyen bir ıekle lar üzerinde ısrarla durarak Avus • 
bailanmıttır. turya•nın hakiki menfaatleri yakm 

Vekil Bey seyahate hazırlanmakbı ol - uzak komşularının menfaatlerine 
duldan için. kendisini daha fazla rahatsız müvazi olduğunu beyanla şöyle de • 
etmek iatemiyen muharririmiz tqekkür miştir: 
ederek yanından aynhrken Mahmut Ce - "- Avusturya kendisiyle mllza • 

li.l BeyH: 
1
. • • 

1 
• • h kk kereve imade olan bUttln devletlerle 

- er zaman ge anız, ıt enmaz a ın. · 
da yurtdatlan tenvir edecek istediğiniz müzakereye hazırdır. Avusturya tet• 
malumatı vereyim. hiş hareketlerine karşı mücadele e • 

Demek suretiyle memleket efkirı umu- derken mevcudiyeti ve komşulan • 
miyesini tenvir hususundaki alakasını da mn menfaati için mUcadele ettiftnl 
lütfen izhar ebnittir. müdriktir. O sulh davasına hizmet 

Vekil Bey bugÜn lstanbul'a gidecekler etmektedir. 
ve dönüıte tetkik seyahatine çıkacaklardır. M. Şuşnig, s8zlerfni Cenevre' de 

toplanan devletlerden Avusturya'ya 

Askeri heyetimiz mane~ı .muzaharett;rin! ~sirgcmc .. 
melerını ve ona vazıyetının layık ol· 

Odesa' da duğu ~?la~ış! göstermelerini istiye
rek bıtırmıştır. 

Moskova, 13 (A.A.) - Türk askeri 
heyeti Odesaya muvasalat etmiı ve istas • 
yonda garnizon kumandanı M. Fesenko ile 
hükumet ve matbuat mümessilleri tarafın
dan karıılanmııtır. M. F esenko heyet ıe • 
refine bir alqam ziyafeti vennittir. 

Muhlis Bey fındık 
bahçelerini gezdi 

Ordu, 13 - Şehrimizde bulunan Zira -
at Vekili Muhlis Bey dün beraberinde va
li ve belediye reisi olduğu halde Ulubey 
nahiyesine a-iderek fındık bahçelerini tet· 
kik etmiıtir. 

Dün gece belediye tarafından Vekil 8. 
~erefine halkevi salonunda mükellef bir ba
lo tertip edilmiıtir. (A.A.) 

D4irdiincii sarıfamızda 

Türkofis haftalık 
• • • 

servısını 

okuyunuz. 

M. Şuşnig'den sonra M. Dövale
ra söz alarak Sovyet Rusya'nın mil
letler cemiyetine girmesinden hah • 
setmiştir. Mumaileyh kabul için ek· 
seriyet mevcut olduğu kanaatinde • 
dir. Rusya ret suretiyle hassasiyeti• 
nin rencide edilmiyeceğinden emin· 
dir. Eğer usul müşkülatı zuhur eder• 
se bunun halli altıncı komisyona ait
tir. 

M. Dövalera demiştir ki: 
"- İrlanda'nm Sovyet fikrine 

muhalif bulunmasına rağmen Sov • 
yet Rusya icin rey verecektir. Fa • 
kat muntazam usul şeklini bir tara• 
fa bn akmamak ve milletler cemiye
ti azasmi tenkit haklarından mah • 
rum etmemek tazımdır. 

Bugünkü futbol maçı 
Bugün, Ankara Gücü futbol sahasın• 

da Gençler Birliği ile İttifakspor kulübll 
birinci takımları arasında bir maç yapıla
caktır. İttifakspor kulübü yeni ve genç 
elemanlarla takviye edilmiş bulunmakta· 
dır. Her iki takım da bu maçı, lik maçta • 
rına girmezden cvcl elemanlarının mu • 
VDffakiyetlerini tespit ve tecrübe için bir 
v~sile saymaktadırlar 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 
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E • 
lU • ı. 1 :.CARISTAN'DA 

Bizans kongresi mu Macaristal1' da 
rahhas~arı şerefine manevralar 

Sofya. 13 (A.A.) - Evelki akşam kı · 
rahn sarayında Bizans kongresi murah -
hasları şerefine büyük bir kabul resmi ya
pılmış ve merasimde hükumet azası, kon
grede temsil edilen memleketlerin sefaret 
heyetleri ve bulgar üniversitesi mensup 
tarı hazır bulunmuştur. Kıral ecnebi mu
rahhaslarla uzun müddet görüşmüştür. 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Macar naibi 
amiral Horti ile Başvekil ceneral Göm
böş ve Milli Müdafaa Nazırı, birinci fır. 
kanın manevralarında hazır bulunmak ü
zere dü:ı Budapeşte'den hareket etmişler 
dir. 

Yugoslavya - l\lacaristan 
ticar•:t itilafı. 

Fransa'nm yeni Sof ya sefiri. 
Budapeşe, 13 (A.A.) - Yugoslavya 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgaristan'ın ye. ve Macar murahhasları dün burada 'bir 
ni Paris sefiri M. Petkositasinof vazifesı ticaret itilafı aktetmişlerdir. İtilaf 
başına hareket etmiştir. 15-9-934 ten 3-12-935 tarihine kadar mute 

Fransa'nm yeni Sofya Sefiri M. La- ber olacaktır. 
bure dün itimatnamesini kırala takdim et 
miştir. 

M. Labure iyrat ettiği nutuka. iki mem 
leket arasındaki dostluk münasebatının 

inkişafı hakkındaki hararetli arzusunu ifa
deden sonra ezcümle tesanüt lüzumunu 
müdrik olan bütün milletlerin gayretle -
rini birleştirmeleri lazım gelen şu anda 
Fransa'nın Bulgaristan'ın, bilhassa şark 

Avrupasının a11ikadar olduğu sük\ın ese· 
rine olan yardımını tam manaııiyle takdir 
etmekte olduğunu söylemiştir. 

AL 1ANYA'DA. 

Otomobille otobüs arasında 
çarpışma. 

Berlin. 13 (A.A.) - İçinde altı kişi 
bulunan bir otomobil onünde giden bir 
otobüsü geçmek isterken karşı taraftan ge 
len bir tramvayla çarpışmış ve yolcular· 
dan ikisi ölmüş ve dördü ağır surette ya
ralanmıştır. 

Nürcnberg kongresinde bulunan 
sefirler namına teşekkür. 

Berlin, 13 (A.A.) - Japonya'nın Ber

ıin sefiri Nuremberg'de yapılan milli sos· 

yalist kongresinde bulunmuş olan sefir

ler namına M. Hitler'e bir telgraf gönde· 

rerek Nuremberg'de gördükleri hüsnü ka

bulden dolayı teşekkür etmiştir. 

Bir şimeıulif er kazası. 

Duisburg, 13 (A.A.) - Bir yolcu tre· 

niyle bir makine çarpışmış ve be§ kişi a-

br surette yaralanmıştır. 

' TGtL TERE'llE. 

l\fuhafazakarlar Sovyetlerin fil • 
Ietlcr cemiyetine girmesine 

muarız. 

Londra, 13 (A.A.) - Milli ekseriyet 
ile liberal ve işçiler Sovyet Rusya'nın 

Milletler Cemiyetine girmesini tasvip et
nektedirler. Fakat muhafazakar fırkanın 
'1lilfritleri bunun şiddetle aleyhindedir· 
ler. Moming Post gazetesi diyor ki: 

"Rusya Milletler Cemiyetine giriyor
•a bu Japonya'dan korktuğu içindir. Bi
naenaleyh Milletler Cemiyeti Sovyet Rus 
ya'nın münazaasına iştirak edecek demek
tir. Sovyetlerin Çin şark demiryolları U
zerindeki hukukunu müdafaa için eski 
müttefiklerimizle ihtilafa mı sürüklene
ceğiz?,. 

iki İngiliz tayyar('si, 
T .. ondra, 13 (A.A.) - Port Groenland 

ı:çuşunu yapmakta olan iki ingiliz askeri 
tayyaresi Oban'dan Farser'e hareket et 
mişlerdir. 

A vusturalyanm yüzüncü 
senei devriyesi. 

Londra, 13 (A.A.) - Avusturalyanm 
yüzüncü yıldönümü bayramlarına iştirak 
etmek üzere Basradan Melburn'a gitmekte 
olan üç deniz tayyaresi Rangon'a varmış· 
lardır. 

Bir kumpanyanın Çine sattığı 
rno'1em tayyareler. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Herald 
Tribün, bir Kalifomiya kumpanya -

Sar hakkında bir yazı. smm Çine fevkalade modem 22 avcı 
Bertin, 13 (A.A.) _ Alman istihba- t?yvaresi sattığım ve tesir sabalan 

rat bürosu bildiriyor: bütün amerika tayyarelerinden faz. 
Korrespondans Diplomatik alman ga- la olan bu tayyarelerin 450 kilogram 

zetesi yazıyor: Sar için olan nihai mü- bomba ve mitral yoz ve 3200 kilomet
cadelenin şimdiki safhasında Cenevre'de re için kafi mikdarda benzin taşrya
münakaşa edilecek olan Sar polisi mese- \ıildiklerini yazmaktadır. Kumpan -
lesi artık tamamen teknik ve mahalli bir va bu yeni tipi Amerikaya satmak i
iştir. Sar hiikumet komisyonu tehditten t:in boş yere gayrette bulun<luktan 

~onradır ki ecnebi memleketlere mÜ· ve şiddetten bahsediyor ve bu itibari teh
likeye karşı hakiki tehlike olabilecek racaat etmiştir. 
kuvvetlerle mukabele etmek istiyor. Sar 

elman cephesinin muhtırası, Milletler Ce-

miyeti konseyine ve onun Sa.r komitesi-

-----
Bir fransız tayyaresi 

kazava uğradı. ., 

ne, hükllınet komisyonu tarafmdan Sar- Roma, 13 (A.A,.) - Birçok gözlü bir 
frnnsız deniz tayyaresi Sardenya civa -daki memurlara ve bu meyanda polis me-
rmda motöril bozularak denize inmek 

murlarına karşı yapılan muahezelerin ne • . . .. 
k d f · ld - mecburıyetınde kalmıştrr. Tayyareyı mu-a ar tara gırane o ugunu göstermek 

• . tazim pilot Diyöndone Kloydus idare et· 
için tam vaktinde gelmektedır. Mezkur kt d. y d .k. f d T . me e ır. anın a ı ı tay a var ır. ay-
komisyon bu polis memurlanm daıma al - t k k b' · tt d' . yare e rar uçamıyaca ır vazıye e ır. 

man cephesine dahıl bulunmak v.e Al- İtalyan balıkçt gemileri ile askeri memur 
·ı .. b tt bul malda ıtham manya ı e munase e e ~n . .. lar tayyareye derhal yardım etmişler ve 

eder. Şurası şayanı hayrettır kı, hukfimet tayyarenin bulunduğu yere bir torpido 
komisyonu, bir polis memurunun reyiam muhribi gönderilmiştir. 
fırkalarmdan herhangi biriyle münasebeti 

olmaması lazım geleceğini zannetmekte- l\fiic;ahnka tayyareleri İtalya'da. 
dir. 

lspaııyn'cla amelenin vaziyeti. 

Madrit, 13 (A.A.) - Bütün ameleler 
aralarında müşterek bir cephe te~kiline 
muvaffak olmuşlardır. Buna komünistler, 
ııosyalistler, komünist, sosyalist ve köylU 
ameleler dahil bulunmaktadır. Anarşist 

teşkilatlan bu birlikten hariç kalmışlardır. 
Diğer taraftan radikaller ile radikal sos
yalistler cümhuriyetçiler birliii ismi al -
tında birleşmişlerdir. 

Roma, 13 (A.A.) - Leh telgraf ajan
sından: Dün saat 11,40 dan itibaren Lit
torio tayyare meydanına 7 alman 2 ital
yan ve 2 leh tayyaresi inmiştir. 

1 ~panya asayiş müdiiril 
istifa etli. 

Barselon, 13 (A.A.) - Asayiş müdü
rü M. Badia, adliye hildiseleri üzerine 
müşkülatı bertaraf için istifasını vermiş
tir 

CENEVRE'DE. 

Şark misakı 
Cenevre, 13 (A.A.) -Baltık mi

snkmın imazsından sonra bir tebliğ 
neşredilmiştir. Tebliğde üç hükUıne
tin milletler cemiyetine uygun bir 
müsalemet ruhu içinde teşriki mesa
isi ve Avrupanın bu mıntakasında 
emniyet ve sulh için misaka olan iti
matları teyit edilmektedir. Bu mü · 
nasebetle bir resmi kabul tertip e -
el ilmiştir. 

Üç hükumetin, Almanya'nm 
menif cevabına rağmen şark misakı· 
na taraftar oldukları bildirilmekte · 
<lir. 

Yarı d aimi azalığımı:n.. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Havasa
jımsmdan: Çin den inhilal eden da -
imi azalığa iki namzet mevcuttur. 
Biri Çindir ki iki sülüs ekseriyetle 
• ~krar intihan hakkı alması lazım -
dır. Diğeri de. kendisi lehine tale -
bini geri alan İramn müzaharet et 
tiği Türkiye'dir. 

Cin murahhası, M. Kuotaiçi'nin 
M. Bnrtu ile yaptığı mülakatın bu 
işe ait olduğu bildirilmektedir. 

Lehistan Hariciye nazırının 
beyanatı. 

Cenevre, 13 (A.A.) - Milletler Cemi
yeti umumi heyetinin bugünkü celsesi a
çılır açılmaz Lehistan Hariciye Nazırı 

M. Bek Lehistan'daki ekalliyetler hakkın 
da mevcut mukaveleyi mevzubahs ederek 
bugünkU ekalliyetler sisteminin umumi
leştirilmesi için Lehistan hükfimetinin 
yapmış olduğu müteaddit teşebbüsleri ha
tırlatmış ve ekalliyetlerin himayesi için 
yeni bir umumi mukavele yapılmasmı ve 
bunun için de beynelmilel bir konfera:ı.
sın toplanmasını istemiştir. 

M. Bek bugünden itibaren ve ekalli · 

yet mukaveleleri umumileşinciye kadar 

Lchistanın ekalliyetlerin himayesi için 

te§kil edilmiş olan beynelmilel murakabe 

uzviyetleriyle her türlü teşriki mesaiden 

imtina edeceğini bildirmiştir. Mumaileyh 

bu kararm Lehistanda bulunan ekalliyet -

lerin aleyhine müteveccih olmadığını çün 

kü bu ekalliyetlerin kanunun himayesi 
altmda bulunduklarını söylemiştir. M. 
Bek'in bu beyanatı birsok tefsirleri ve ol
dukça da heyecanı mucip olmuştur. 

Baltık ve Balkan lıava kongresi. 

Varşova, 13 (A.A.) - Balkan ve Bal
tık devlelerinin daimi hava konferansı 
Estonya, Bulgaristan, Letonya, Yunanis
tan, Romanya ve Lehistan'ın iştirakiyle 
dün içtimalarma başlamıştır. 

Lehistan'm teşebbüsü üzerine ihdas 
edilmiş olan bu konferans, iştirak eden 
memleketlerden geçen hava hatlarının tek 
nik mükemmeliyetlerinin ve emniyetleri 
nin artırılması ite meşgul olmakadır, 

Kanser tedavi i. 

Klevland, 13 (A.A.) - Dr. Olis 
Mac Donald kanserin inkişafı me -
kanizmasmın keşfedildiğini ve te -
davisi usulünün de beş sene zarfın. 
da bulunabileceğini beyan eylemiş
tir. 

Yeni bir a«ıa. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japonya"nm şima
linde, denizde yeni bir ada peyda olmuş
tur. Ada, Kuril adalarının Aloid adası
nın bir çeyrek mil şarkmdadır ve Aloid 
için tabii bir liman teşkil etmektedir. Bu 
yeni ada volkanik bir adadır. Bugünkü 
haline gelmek için, şiddetli bir volkan in
difaından sonra beş ay geçmek iycap et
miştir. Adanın ismi Taketom'dur. 

lllEll ........ ım!S'ı11 ........ 
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TORLU HABERLER. 

Tuna Üzerindeki 
büyük köprünün 
yeri değiştirildı 

Viyana, 13 (A.A.) - Tuna üzerindeki 
büyük köprü yerinden kaldırılarak 26 
metre öteye konulmuştur. 340 metre u
Zlınluğunda ve 2.430 ton ağırlığında olan 
bu köprünün nakli ancak beş saat sürmüş
tür. 

Biikreş'tc vaziy~t. 
Bükreş, 13 (A.A.) - Başvekil M. Du· 

ka'nın katli üzerine memtr• · · • ' ~ ı yer 
!erinde ilan edilmiş olan fevkalılde al.va! 
altı ay daha hükumet karariyle uzatılmıs 
trr Matbuata konulmuş olan sansör rlc ip 
ka edilmiştir. 

Kahincıle tebeddülat yapı1acağı 
tekzip olunuyor. 

Bükreş, 13 ( A.A.) - Başvekil M. Ta
t:ıresko kabinede tebeddültii olacağı şa

yialarını kati surette tekzip etmiştir . 

Ameriknva ihrac Pdilen nltmlar. 
Amsterdam, 13 (A.A.) - Hollanda 

rrıerkez bankası Amerikaya altın ihracına 
tt-krar başlanacağını ilan etmiştir. Ancal: 
Amerikanın doların bugünkü altın kıy -
metini idame etmesi ve Hollanda'ya altın 
gönderilmesine müsade eylemesi şarttır. 

Yanan gemi tal1kikatı. 
Nevyork, 13 (A.A.) - Tahkikat ko • 

misyonunun bugünkü heyecanlı ifşaatı, 

Morrokastl'ı kurtarmaya gelen vapurların 
denize sandal indirmek için batan gemi
nin yanında 40 dakika beklemiş olmaları
dır. 

Prezidan Kleveland yolcu vapurunun 
birinci zabiti M. Henderson, geminin de
nize sandal indirmek için saat 6.20 den 
saat 7.08 e kadar beklediğini söylemiştir. 

M. Henderson, "Prezidan Kleveland., 
ın süvarisi M. Kaay'ın bu hareketini tak
bih etmekte süvarinin, vaziyetin vehame
tini anlıyamadığım ilave etmektedir. M. 
Henderson M. Karey vazifesinden çıka -
rılmazsa istifa edeceğini de bildirmiştir. 

Yol aıneleı;inin grevi 
Paris, 13 (A.A.) - Paris yol amelesi

nin 24 saatlik grevi bu sabah başlamıştır. 
Hemen hemen bütün amele grev emrine 
itaat etmiştir. Hiç bir hadise olmamıştır. 

Cenup Amerikasında. 

Riyo dö Janeiro, 13 (A.A.) - Resmi 
mehafit Çako meselesi hakkında nikbin -
lik göstermektedirler. Bu mehafil, Bue
nos Ayres iptidaı konferansından sonra 
Lahey mahkemesinin hakemliği müm -
kün olacağını zanetmektedirler.,, 

İranm beynelmilel parlamentolar 
konferansı aza]aı·ı. 

Tahran, 13 (A.A.) - İstanbul'da top· 
lanacak olan budunlararası (beynelmilel) 
parlamentolar konferansına iştirck etmek 
üzere beş mebustan mürekkep İyran he
heyeti 16 eyliılde buradan hareket ede
cektir. 

• 
lzmir Sovyet 
konso.osunun 
ziyafeti 

İzmir, 13 - Şehrimiz Sovyet Rusya 
Ceneral Konsolosu M. Teremtieff ve re

fikaları dördüncü budunlararası (beynel
milel İzmir panayırındaki Sovyet pavyo
nunda çok mükellef bir ziyafot vermiş-

lerdir. Ziyafette Vali Kazım Paşa, bele· 
diye reisi Doktor Behçet Salih Bey, al
man, italyan, yunan fransız, Çe6oslovak
ya ccneral konsolo:ıları, devair riiesası. 

milli bankalar müdürleri, ticaret: odası, 

borsa, matbuat erkanı ve daha birçok ze
vat aileleriyle birlikte bulunmuşlardır. 

Madam ve M. Teremtieff misafirleri bil· 
yük bir nezaket ve samimiyetle karşıla

mışlar ve izaz eylemişlerdir. Ziyafet geç 
vakte kadar samimi haspihaller ve iki 
memleket arasındaki dostluk yadedilmek 
suretiyle geçmiştir. (A.A.) 

Yan.an vapur 
tahkikatı 

Nevyork, 13 (A.A.) - Morrokastl, dilri 
şiddetle yanmakta devam ediyor. İtfaiye 

gemiyi terketmiştir. Plajda yanğmı seyret 
meğe gelen halk plfijdan çıkarılmıştır. Çün 
kU, yangının, gemide mevcut yağ depoları
na sirayet etmesi ve bu depobnn pathya" 
rak plajda bulunanların üzerine demir vf 
sair parçalar yağdırmasından korkuluyor. 

Şimdiki halde, iki tahkiykat yaprlmalfa 
tadır. Birisi, ticaret nezareti tarafından ya• 
pılan ve dün başlanmış olan tahkiykattrf. 
Bu tahkiykat netiycesinde. cinai b1r ihmal 
ithamı yapılamamıııt•r. İkinci tahkiykat 
hafi celse ile büyük jüri heyetinin huzurun 
da yanılan adli t2hkiykattır. 

T icare t nezareti tahkivkatına me • 
mur olanlar dün. makine şefi M. Abbett'I 
dinlemişlerdir. Makine şefi. tulumbalarJll 
mütemadiyen işlediğini, fakat yangını& 
söndürülemiyecek kadar büyük olduğunu 
söylemiştir. M. Abbett demiştir ki: 

- Kaptanın emriyle, bir numaralı tahll 
siye sandalına memur edildim. Bu sanda• 
ta otuz üç kişi bindi. İçlerinde yalnız ild 
yolcu vardı. Güverteyi terkettiğimiz za • 
man görünürde hiç bir yolcu yoktu. 

Makine çavuşu M . Stamper de, denize 
atladığı zaman güvertede hiç bir yolcu 
r,örcmediğini fakat dehııet ifade eden ses• 
ter duyduğunu söylemiştir. 

Diğer bir makine çavuşu kubalı M. 
0

Buj ia, içinde yirmi otuz kişi bulunan bit 
tahlisiye sandalına bindiğini ve zannetti• 
ğine. göre bu sandalın içinde yalnız bir 
yolcu olduğunu söylemiştir. 

Kurtulanlardan birisi hiç bir vakit teh 
like işareti verilmediğini söylemiştir. BU" 
nıı söyliyen zat, Dr. operatör M. Felpll"' 
dir. Bu zat, ticaret nezareti tahkikat ko • 
misyonunda şehadet eden ilk yolcudur. Mc 
Felps şunları ilave etmiştir: 

"- Panik halinde bulunan yolcuları 
tahlisiye sandallarında yer vermek içitl 
lıiç bir tesebbüs ynprlmamıştır. Zevcenlt 
beni uyandırmıstr. Kabinemize duman gi• 
riyordu. Yangın çıktığını söyledi. Zev • 
cem, oğlum ve ben güverteye çıktık. O • 
rada yolcular haşyetle bağmşıyorlard' 
Zevcem, bir zabite, sandalların ne zaman 
denize indirileceğini sordu. Zabit, ıku • 
manda verilince indirileceğini söyledi. 

M. Felps ile zevcesi ve çocuğu, ni ' 
hayet denize atJamışlar ve sonradan ku.f' 

tanlmışlardır. 

Doktora göre yolculara tahlisiye simit• 
lcri dağıtılmak için hiçbir gayret yapıl• 
meımıştır. Ve esasen bu gayreti yapacak 
kimse de yoktu. Doktor, yangının gürül• 
tüsünü ve inliyen rüzgar arasında kuma1'14 
da güvertesinden emir duymak için bek ' 
lemenin aptallık olduğunu söylemktedi"' 

Antonyo Georio isminde bir yağcı, bil• 
5lıare kurtarmak üzere denize birçok ka' 
dın attığını, sonra beş numaralı tahlisiy' 
sandalına bindiğini söylemiştir. Bu san • 
dalda yalnız gemi tayfası vardı ve hiçblı 
yolcu yoktu. 

Zonguld.ak'ta 
30000 lira ık 
tahvil satıldı 

Zonguldak, 13 - Zonguldak anıelf 
birliği Ergani istikrazı tahvillerinin O 
tertibinden otuz bin liralık tahvil satın atı> 
mıştır. Tahvillerin ı:atışı devam etmeli' 
tedir. (A.A.) 

Yarın Çubuk'ta 
yapılacak spor 
programı 

Yarın Çubık'ta yapılacak ıpor oyıııılad 
programı: 

1 - Saat 6,30 da bisikletlerin Ank ..... 
dan hareket4 · 

2 - Rana Beyefendiye 9,30 da Çubqf) 
ta intizar. 

3 - Saat 9,45 cirit müsabakası, 
4 - Saat 10,30 da Karagöl'e h~.:, 
5 - Öğle yemeğini müteakıp 

13,30 da Karagöl'den Çubuğa avdet 
6 - Saat 14,30 da resmi geçit, 
7 - Saat 15 de Demirspor - Çan1'•)4 

arasında futbol müsabakası. 
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ış terbiyesi 1 
Biiyükada'da sucul.ık eden bir Bey, 

1931 yılında Yük!iek Ticaret Mektebin 
den çıkmış. Bu beyin kendi ve yahudı 
Yurttaslar için söylediği sözlere değil, 
kendi başına bir iş tutmasına, bu işte 
kendininkilere yarıyacak kertede kazan
masına değer veriyorum. İşin aşağısı yu
karrsı, alcağı yükseği, bayağısı soylusu 
-Yoktur: iş iştir, bundan ötürii de kutlu· 
dur. 

SE 
11111 

Bizde öte-lenberi işe değil, yere değeı 
verilegelmektedir. Okuma yazma, diplo
ttıa alma iş icin cle~il. yer icindir. Bir yer 
elde edebilmek için, yüzsuyu döken, el 
etek öperı, verlerde sürünen çoktur: ama 
isi bulan, isi yaratan, o işle geçimini yo
hına koyan hemen hemen yoktur. 

İşe değer verilmeyince işe alışmanın 

işi sevmenin, i<ılemenin de yolu buluna· 
tnaz. Hani tırnaklarının boyası bozulma
sın di}·e elini sı~ak sudan soğuk suya sok 
"1ryan, sürmesi silinmesin diye vüzünü 
}'ıkamıyan hanımlar yok mudur? İşte bey 
gibi buyurmak için, yer arıyan. bu yold-g 
erkekliğini yerlerde sürüyen gençler de 
'I hanımlara benzer. 

Türk yttrdunda iş mi yoktur? Alman· 
Ya'dan, Macaristan'dan, Bulgaristan'dan 
Anadolu'ya gelipte iş bulan nice kişiler 
var. Bunlar. kendi yurtlarında niçin is 
hutamamrşlarda yat ellere düşmüşler' 
llecerikli kişiler olsaydılar, öz yurtların
da da iş bulabilirlerdi, değil mi? Demek 
bizde iş var; hem de beceriksiz kişilerin 
Yabancı bir yerde bulabileceği iş var. A
tna bu işlerde çalışabilecek kim var? 

"Ben, bu işi yaparım; nasıl olsa başa· 
rınm,. diyeni değil, "bu işi yapabilirim. 
hele bir deneyeyim., diyeni bile görmedim. 
ller genç, diplomalı olsun, diplomasız ol
sun, kendine bir iş değil, bir yer bulsun
br diye, babalara, amucalara. dayılara, 
bir yeri olan tanıdığı tammadığı kisilcre 
baş vurmaktan başka bir sey düşünmiyor. 

Bizde durmadan dönen makineler uy
C:luranlar, elektriği, ışığı tartmağa kalkan 
lar çıkıyor 1 görmeden "şu mısır çöplerin
den bir masa. bir iskemle yapayım., di
}'cn bulunmıyor. Bir dairede mıaklık bile 
beyliktir; ama harç karma işçiliği bayağı 
bir şe}•dir! 

Gün yoktur ki, "beni şu vere kaym

"er,., "bana şu işi yapıver .. diyen bir ya

zı almıyayım. Niçin böyledir Öyle alış

hrılmısızdır, öyle alışmışızdır. Kendi gö
beğini kesenimiz kalmamış denecek kadar 
azdır: devede kulak bile değildir. Düş
nıüşü kaldırmak eyidir: işlerken gücU 

}'etmiyene yardım etmek eyidir; yoksulu 
doyurup geyindirmek, körü yetmek, has
tayı savdırmak, arayıp da bulamıyanlara 

i' bulmak, işin yolunu göstermek eyidir. 
Ama "bana yer bul oturayım, yiyecek but 

Yiyeyim, eğlence bul eğleneyim,, diyen
lere .,peki., karşılığını vermek, ne demek
tir? 

Bu yurt, Gazi gibi, İsmet Paşa gibi. 

iilkü ve iş arkadaştan gibi büyüklerin; 

kışın dondurucu soğuklar, yazın yakıcı 
ırcaklar altında ıkıhya terliye tarlasım 

•üren, tohumunu eken, ekinini biçen, har 

lbanmı düğenliyen köylünün, kısacası, iş 

i§liyenlerin yüzü suyuna duruyor. Onlar

dan örnek alsak ne olur? 

Büyükada'nm sucusu Bey, bize tica

retten söyliyor. Ne olur, yalnız işten söy

leseydi? Kendinden 7.5 kuruş vapur pa

rası ödünç alanlan hiç ortaya vurmasay

dı? Her genç tüccar olmağa kalkarsa vay 
"bize! iş, yalmz ticaret değildir: yurda 
hıeı:nur da gerektir. Parası azdır, yaşayışı 
tüçtür diye memur olunmıyacak mı? Bil
lbeJiyiz ki iş, bölünmüştür. Her bölümü. 
kendine uygun işçi bekliyor. İşte bu işçi
lerden biri olmağa bakmalıyız. Düzgün 
h.zı yazamıyan, yazıcı; gözü eyi görmi
hn, 'of ör: başı dönen, tayyareci ilh ... ot
ıı.ağa kalkarsa, hem acınır, hem gülünür. 

TUrk gençliğine iş terbiyesi gerektir. 
KAZIM NAMİ 

Adli ıstılahlar için yapı
lan toplanh 

Adana, 13 - Adlt ıstılahların tilrkçe 
qllrlığmı aramak üzere dün ağır ceza re-
11( Beyin reisliğinde adliye erkimnın işti
l'lkiyte bir toplantı yapılmıştır. (A.A.) 

Adana kız muallim mektebi 
kapatıldı. 

Adana, 13 - Şehrimiz kız muallim 
~tebi latycdilmittir. (A.A.) 

Muğla tütünlerinin! İstanbul şehir 
hazırlanması umumi meclisi 
bitiyor toplandı 

Muğla, l 3 - Hava1ar müsait gittiğin
den yakında tütünlerin sonu alınacaktır. 

Y rni tütün kanunu mucibince ti.ıtünler bal 
va haline geldikten sonra satılacağından 

tütünleri balya yapmak için geceli gün
cHızlü çahşılmaktadrr. Tütünler eski sene
lere nisbctcn daha nefis ve daha temizdir. 

(A.A.) 

Muhtelit mübadele 
komisyonunda 

İstanbul, 13 (Telefon) - Muh
telit mübadele komisyonfındaki bi -
taraf aza türk ve yunan murahhas 
heyetleri arasında ihtilaflı olan bazı 
meseleler hakkında kararlar vermiş 
ve bu kararlan türk, yunan heyetle -
rine bildirmiştir • 

Kararlarm bir kısmı prensip ihti
laflarını halletmekte bir kısmı da e§
hası hususiyenin vaziyetlerine teal · 
luk etmektedir. Prensip işi olarak 
İstanbulda etabli rumlarmın mü 
badeleye tabi yerlerinde bulunan mii 
badil rumların ve yunan tebaasının 
mallan üzerinde ipotekli olan ala -
cakhlann meri ve muteber olduğu -
na karar verilmiştir. Gene prensip 
meselesi olarak etabli rumlara yu
nan tebasmm hükumet tarafından 
zapt ve müsadere edilip de bilahare 
iade edilen mallarını zapt ve müsa 
dere edilmi~ olan senelere ait müte 
rakim bina vergileri tahsil edilmiye
cek fakat bu senele ait vakıf icare· 
teri tahsil edilebilecektir. Bundan 
başka Setanikli Mehmet Nafiz ve 
Mehmet Ahmet Kapancı Efendi a 
ilesi efradına sırp tabiiyetinde bu · 
lunmaları dolayısiyle mübadele ile 
alakadra olmamaları ve Rukiye Me· 
lek Hanımın Giritteki ipotekli ala
cağının baki kalması tekarrür etmiş
tir. 

Satrş \'t-r,;isi hakkmda 
yapılan tamim. 

Maliye Vekaleti satış kıymeti üzerin -

den alınacak muamele vergisi hakkında 
Defterdarlıklara bir tamim yapmıştır. 

Muamele vergisi kanununun beşinci 
maddesi mucibince sınai müesseselerde mu 
amele vergisinin matrahı, vergiye tabi her 
nevi mamntatın satış ktymetlerinden me -
vaddı iptidaiye payı indirildikten sonra 
kalan mikdardır. Bu kanun hükmünün tat 

bikatmda mevaddı iptidaiyesini bizzat te

darik ederek iymalatta ve satışta bulunan 

sınai müesseselerde matrahın tayini bir 

müşkülatı mucip olmadığı ve şu kadar ki 

çeltik ve marangoz fabrikaları devalssız 

ve eteksiz ve motör1e müteharrik kara de
ğirmenleri, trikotaj iymalathaneleri gibi 
ekseriyetle başkalarına ait mevaddı iptida 
iye veya malzemeyi ücret mukabilinde 
iymal eden sınai müesseselerin bu mües
seseler iymal edilen maddelerin sahibi ol -
maması ve bun1arı satılığa çıkarmamaları 
dolayısiyle vergi matrahına esas teşkil ede 
cek olan satış kıymetlerinin tayininde te -
reddüde ve müşkülata düşüldüğü görül 
müştür. 

Bu kabil ahvalde vergi matrahtnbl ta
yininde emsali müesseselerin satış kıy. 
metlerinin esas tutulması evelce kararlaş. 
mış ise de, emsali müesseselerin sattı kıy
metlerinin taharri ve tayininde tahakkuk 
memurluklarınca yapılmakta olan tetkika
tın tam bir isabeti temin edemediği anla • 
sılmış ve bundan sonra bu cihetin mamnta 
tın emsali satış kıymetlerinin maha1li ah
vali ticariyeye ve piyasa vaziyetine yaki -
nen vakıf olan ticaret odalarınca tayin 
olunması münasip görülmüştür. 

Mahallinde ticaret odası bulunmıyan 

yerlerde bu kıymetlerin ticaret odaları ni
zamnamesinin 23 üncü maddesi mucibince 
intihap edilmit olan mümessil azalrklar va
sıtasiyle o mahallin merbut bulunduğu 
mmtaka ticaret odalarına tayin edilmesi 
kararlaımqtır. 

lstanbul, 13 (Telefon) - lıtanbul umu 
mi meclisi bugün toplandı ve intihabatın 
1 teşrinievelde ba~lıyarak 12 sinde bitiril
mesi hakkındaki teklifi kabul ederek da-
ğıldı. 

Jı-;tarıhulda intihaha i~tirak 
t>ch•<'•·klc•rin aclecli. 

1stanbul, 13 (Telefon) - Fırka vila -
yet ve belediye teşkilatının yardımlariyle 
intihaba lstanbul'da enaz dörtyüz bin ki
şinin iştirakini temine çalışmaktadır. 

Parlanlt'ntofar iktısat konf eran!i;J 

azalarımız. 

f stanbul, 13 (Telefon) - Belgrad'ta 
toplanacak olan parlamentolar iktııat kon
feransına iştirak edecek mebus murahhas
lr.rımız bu akşam hareket ettiler . Kon • 
fcranı 16 eylulden 21 eylule kadar devam 
edecektir. Ve murahhaslarımız ayın yirmi 
dördünde lstanbul'da toplanacak olan bey. 
nelmilel parlamentolar konferansına işti -
rak etm .. k üzere derhal f stanbul'a döne -
ceklerdir. 

Armutlu "'ICak ~ulnrı. 

lstanbul, 13 (Telefon) - Armutlu'da 
bulunan sıcak su membalarından ıt.irinde 
Türk've'nin en fozla IT'ikdarda radyo akti
vite mevcut olduğu an!aşrlmrştır. 

Ordmlan ihraç Nlilc·n f nıchkJar 
Ordu, 13 - 22 ağustostan 7 eyliile ka· 

rlar 339.000 kilo iç, 2080 kilo kabukltt fın
rJık sevkedilmiştir. (A.A.) 

Erzurımula havalar ~o~uclu. 

Erzurum, 13 - Eylfıl bidayetinden 
'ıeri müsait giden hava birden bire soğu
nuştur. İki gündür yağmur yaömaktadır. 
Ftraf dağlara kar düşmü~tür. Yağmur 1;e 
'i'>ğuk köylünün mahsulauna fena tesir 
yapmaktadır. (A.A.) 

Be,Pdive ınPclis' pazar 
günü toplanıyor 

Ankara belediye meclisi önümüz
deki pazar günü fevkalade içtimaa 
davet edilmiştir. Bu içtimada hüku
met merkezinde belediye intihabatı
nm kaç günde ikmal edileceği mü · 
zakere edilerek bir karara bağlana
caktır. 

Eruh ve Şiroah yolu 
Siirt, 13 - Eruh ve Şirnak kaza lan ıı· 

rasında otomobil geçecek yol inşaatına 

başlanmıştır. Bu yolun önümüzdeki cüm
huriyet bayramında açılması için vilayet 
çok büyük faaliyet göstermektedir. 

• 

(A.A.) 

Be1ediye 
Riyasetinden 

Hrlediyc intihabı dolayısiy -
it• intihap defterlerinin hazır -
lanması için bekçilt•r tarafın • 
dan evlere dağıtılacak olan \'e 
altında ne şekilde doldurula -
cağına dair iyzahat bulunan 
cetvellere her aile reisinin evin 
de bulunan kadın ve erkek 18 
yaşından yukarı nüfusu yaza
rak cetveli 24 saat zarfında 
bekçilere geri vermeleri ve 
cetvelin altmda buhınan zım • 
balı ve numaralı parc;ayı ke -
sip sakhyarak aynca ilan edi
lecek intihap giinü sandığın 
bulunduğu yere bu numaralı 
parça yanlannda olduğu hal • 
de intilıap hakkını haiz ailele -
rin efradı ile beraber gelmele
ri ilan ve rica olunur. 

• 
r iskan talimatna-
mesi vilayet~ere 
tebliğ edildi 

Dahiliye vekaleti iskan kanu -
nunun tatbikini kolaylaştıracak olan 
i~kan talimatnamesini dün vilayet -
!ere tebliğ etmiştir. Talimatname -
ye göre; iskan, muhacirlerin hudut
cın girtmesiyle başhyarak yerleşti -
rildiği yerde istihkakı olan yapıla -
rın ve toprakların tapulariyle bera -
bcr teslim edilmesi ve istihsal vası
talarının ve bir yıllık yiyeceklerinin 
''erilmesiyle bitmektedir. Hükumet
ten iskan istemiyen muhacirlere is
, an namivle hiç bir yardım yapılmı
vacaktır. Yalnız bunlardan hükume
tin j!Öster<lie-i yere gitmiş olanlara 
tam istihkakları mikdan toprak ve
rilecektir. Hükumetten tam iskan 
istiven veya yalnız toprak istiyen 
'11uhacirler hükumetin gösterdiği ye 
r'! gitmeğe ve orada yurt tutmaya 
rnecbur olacaklardır. Türk ırkından 
olan muhacirler tercihen akrabala -
rrnm bulundukları yerlere, yer ol -
marh~ ıtakdirde en yakın bir ma -
' alle i~kan edileceklerdir. Türk olan 
muhacirlerin bir köyden olanları ge
ne bir köye iskan edileceklerdir. 
Türk kültürüne bağlı olup da türk -
~eden haska dille konusanlar ser -
best iskan istiyemiyecekler ve hükii 
metin e:östereceği yerlerde iskan e -
oileceHerdir. Bunlar iskan edildik -
leri yerleri terkedemiyecekler iki 
d<.:f a terkedenler yurttaşlıktan iskat 
edilerek hudut haricine çıkarılacak
lardır. Bunlar kendi soylan olanken 
li dillerivle konusan köy ve mahal

lelere iskan cdilmiyerek tiirk köyle
rine ve mahallelerine iskan edile -
ceklerdir. 

Göcebeler de muhacirlerin tabi 
olacakları iskan muamelelerine tabi 
"lacaklardır. Talimatnamede nak -
letme ve barındırma, yerleştirme ve 
muhacirlere inşaat ve istihsal vası
taları verilmesi hakkında da hü -
'<iimler vardır. 

Tahiiyt>timize kaimi .-dilen 
muha.-irler. 

İcra vekilleri heyeti hicret ve il
tica suretiyle memleketimize gelen 
898 islam şahsı tabiiyetimize kabul 
etmiştir. 

Ka,·seridc \'anmur ve J • ,.. 

Erciya~"ta kar. 

Kayseri, 13 - Son günlerde devam 
eden gayri tabii ve bunaltıcı sıcaklardan 
sonra yağmurlar yağmağa başlamış ve 
Erciyas'a kar düşmüştür. (A.A.) 

Adanadaki ka~akc:ılık davası 

Adana, 13 - Gazianep'te çok dikkate 
değer bir kaçakçılık davası neticelenmiş-

tir. Top1u ve silahlı olarak kaçakçılık yap 

maktan vcbir muhafaza memurunu öldür-

mektcn suç1u da.rendeli Bekir Dede ve 

27 arkadac:ınrn devam eden duruşmaları 

sonunda ihtısas mahkemesince 13 sene 
ye kadar yükselen muhtelif hapis ceza

larına, ikişer sene sürgüne ve bundan 

oaşka 130 bin lira para cezasına çarpılmış 

!ardır. 37 beygir ve 16 silahın müsadere
sine karar verilmiştir. (A.A.) 

Muğla"da belediye tarafmdao 
yapılan pazar yeri. 

Muğla, 13 - Belediye yeni bir pazar 
yt ri yaptırmaktadır. Yapılan bu pazar ye-

ri kamilen betonannedir. 600 metre mu
rabbaı bir sahayı işgal etmekte ve şehrin 
en itlek ve en iyi bir yerinde bulunmakta
dır. 

Yeni bir fenni mezbaha da yapılacak
tır. Mezbaha için Sıhhat ve içtima! mua
venet Vekaletinden müsaade geldi. Mez
baha 20 bin nüfuslu ıehirlere ait tiptedir. 
Yakında emanet ıuretiyle lnpata baslamı
caktır. (A.A.) 

SAYIFA 3 

'Hf:nce. 

Arap Harflerini 
bilmeyenler· n 
vaziyeti 

10 eylal tarihli Vakıt gazetesini karrt
tınrkcn gözüme ilişen küçük bir iylanın 
önünde hıyretle durdum. Yanlış gönnüı 
olmıyayım diye satırları bir daha gözden 
~eçirdim, hayır yanılmıyordum. Tanın

mış bir müessesede çahştırılmak Üzere 
cir daktilo arıyan bu iylan talipler için 
iki şart koşuyordu: Çabuk yazmalı ve .. -
ıu ap harflerini okumalrdır. Hayretimin 
sebebini anladınız. Filhakika pek çok mil· 
esseselerin memur ve daktilo alırken bu 
anıp harflerini bilmek şartını ileri sür
düklerini be bu şarttan mahrum olanlan 
kabul etmediklerini işitiyor ve biliyor
duk, fakat harf inkılabının altıncı yılın· 
da, hala, eski harfleri bilmiyen namzetle· 
ri kabul etmiyeceğini bir gazetede açıkça 
iyJan edecek kadar cüretkar bir müesse
Sl'nin mevcut olacağına ihtimal veremi· 
yorduk. 

Bu hadise, .bize bir yarayı def!OCk v• 
harf inkılabının doğurduğu içtimai bir 
mesele üzerinde durmak fırsatını vermif
tu. Mekteplerden yeni yetişen ve eıkl 
harfleri bilmiyen gençlerin vaziyeti ne 
olacaktır? Bugün arap harfleri hiç bil J 

miyen orta mektep mezunlan vardır, bir 
ıki sene sonra aynı şekilde lise mezunla
rc ve beş a1tı sene sonra da üniversite 
mezun1arı bulunacaktır. 

Halen müesseselerimizin pek çoğundm 
müsveddeler el alışkınlığı mazeretiyle 
aıap harfleriyle yazıhyor. Bu, nihayet 
sahsi bir meseledir, resmt kayıtlara gir
meyip isi bittikten sonra sepete atılan 

müsveddelerin hangi harflerle yazıldı,11 

bir mesele teşkil etmez, esasen nesil de
ğişmesiyle bu mahzur da kendiliğinden 

ha1ledilmiş o1acaktır, der ve geçerdik. 
eğer bu müsveddelerin eski harflerle ya
zc!masr müesseselerde onlan tebyiz ede. 
cek memurları da eski harfleri bllmlıye 

mecbur tutmasaydı. Müesseselerde mevki 
sahibi olanlar, alacakları yeni memur ve 
daktilolar eski harfleri bilmediği takdi .. 
de küçük bir zahmet ihtiyar edip mu .. 
veddelerini yeni harflerle yazacak yerde 
iytiyatlarını bozmamak için müracaat ede 
cek genç mezunların <Snilne set çekmeli 
ve nisbeten eskilerini (yani eski harfleri 
bilenleri) tercih etmek yoluna aaparlana 
ortaya bir hak meselesi çıkar. 

Türkiye'nin resmi yazısmı biten dlpe 
lomalı bir türk genel arap harflerini bit. 
mcdiği kaydiyle bir tUrk mlles1escslnde 
herhangi bir memuriyetten nuıl mahruaa 
edilir? 

Mesele henüz çok tazedir, çlintdl orta 
mektepler eski harflerini bilmlyen m .. 
zunlarını henüz vermiye ba!lamı!tll'. F .. 
kat yarın genişliyecek ve ehemmiyetleşe
ccktir. Bugün 30 yaıında bulunan ft mu .. 
veddelerini yeni harflerle yazmak zahm.,. 
tini ihtiyar etmek istemiyen bir adam da• 
ha otuz sene iş başında kalabilir. Şu bal
dt" yeni harflerle yazmıya atr,acak yerde 
daha otuz sene eski harfleri bilmiyenle• 
rin müessesesine girmelerine mani mi o
lacaktır? Düşünün bir kere, on, on bet 
sene sonra belki eski harfleri bilmiyen 
ifisiz bile bulamıyacaksmız, bu takdirde 
genç mezun1arm yerine böyle husuat mil• 
esseselere yalnız mütekaitler mi alına• 

cak? 
Harf inkılabım kanunlaştırarak türk 

camiasına büyük bir hizmet etmiı olan 
Büyük Millet Meclisi, bu inkılap dolayı· 
siy1e hadis olan yeni vaziyeti tetkik et• 
meli ve herhangi bir türk gencinin eski 
harfleri bilmediği kaydiyle işten mahrum 
edilmesi imkanının önüne kanuni bir ect 
çekmelidir. Bunu, bizden bir hak gibi ia
tcmek vaziyetinde olan yeni nesle karp 
vazifemizi yapmahyız. 

YAŞAR NABİ 

Kontenjan tevziat listeleri. 
Gümrükler müdürlüğü teşrini • 

evet ve teşrinisani aylanna ait kon
tenjan tevziat listelerini bugün güm 
rüklere tebliğ etmiştir. 

Son bir haftahk kaçakçılık 
va kalan. 

Aldığımız malumata göre, 7.9.1934 ta
ridinden 13.9.1934 tarihine kadar ikisi mil· 
sademeli olmak üzere 22 kaçakçı vakası 
olmuştur. Bu vakalatda biri ölU 31 kaçak. 
çr, 76 kilo gümrlik kaçağı, 339 kilo inhi
sar kaçağı, 5000 drahmilik çek, 600 leva. 
rt kilo 500 gram afyea ile 1 kaçakçı ha)" 

1' 'r ata 



SA YJ ı\ 4 

1. ihraç 
maddelerim ·z 

Uzüm. 
lÇ PiYASA VAZiYETi: 

Türkofis İzmir ıubemizin bildirdiğine 
göre 4 ağustastao 12 eylw tarihine kadar 
borsada 100.000 çuval üzüm satılmı§tır. 

Bu suretle rekoltenin yansına yakın kıs -
mı daha şimdiden satılmış oluyor. 

Piyasa vaziyetine gelince: 6 eylQlde 
üzüm piyasası 5 eylUldeki vaziyette kal· 
aıış, muamele artmış ise de fiatlarda bir de
'ğişiklik olmamıştır. Bu tarihte 2374 çuval 
uzum satışı olmuştur. 8 eylUlde piyasa ol -
öukça hararetlenmiş ve borsada muamele 
miktarr 5326 çuvala yükselmiş ise de fi. 
atlarda gene bir değişiklik kaydedilmemiş· 
th 

Bayram münasebetiyle 9 eylôlde borsa 
da muamele olmamış ve 10 eyH'ilde piyasa 
hararetli bir halde açılım~ ve 4,255 çuval 
llzUm satılmıştır. Bugün bütün numaralar 
da bir tereffü görülmüş ve No. 5, 8-9. 25; 
No. 6, 9, 50-10. 50; No. 7, 10. 75-12; No. 
8, 12, 25-12, 75; No. 9. 13-13. 50; No. 10, 
14; ve No. 11, 15. 50-17 kuruş üzerinden 
muamele iÖrmUştUr. 

DIŞ PiYASA VAZiYETİ: 

Hamburgta, 7-9-1934: (Gümrük ve ta
viz resmi 100 kiloda 6. 70 mark). Fiatlar 
100 kiloda No. 7, 28; No. 8, 29; No. 9, 32; 
No. 10, 37; No. 11, 43; No. 10 ufak taneli 
12 marktır. 

EylQl tahmili No. 7, 29. 5; No. 8; 31. 5; 
No. 9, 34; No. 10, 41; No. 11, 48; No. 11 
ufak taneli 44 marktır. 

Londra'cla, 7-9-934 Avusturalya sulta -
nalarına iyi talep vardır. Yeni mahsul 36 · 
10 ıiling arasında kote edilmiştir. 

Girit mallannm iyi cinsleri cif 47 - 50 
§Iling arasında fiat bulmaktadır. 

İzmir üzümleri ilk iki hafta cylQl tah • 
mili numara 8 cif 28, No. 9 ise cif 31 şiling 
Gzcrine muamele görmüştür. 

• 
incir. 

iÇ PiYASA VAZiYETi: 

5 eylUl tarihinde borsada 4. 50 • 12 ku
ru§ üzerinden 1289 çuval incir satışı ol· 
muştur. Bugün süzmeler 9. 5 - 13, elleme
ler 6 • 10, Paçaltar ise 4. 5 - 6. 75 kuruş 

arasında muamele görmüştür. 

6 eyllılde 2608 çuval satılmış ve süzme 
ler 9 - 12, ellemeler 6 • 9, paçallar 5 • 6, 
natureller ise 4. 5 - 5 kuruştan satılmıştır. 

8 eylUlde 4. 5 - 13 kuruş arasında 1672 
çuval satılmış ve fiatlar, süzmeler için 
8. 25 • 12. 50, ellemeler, 6-10. 50 ve paçal
lar için ise 4. 50 - 5 kuruş üzerinden tespit 
edilmiştir. 

10 eyllıl tarihinde borsada 5 • 13 kuruş 
üzerinden 1745 çuval incir satışı kaydedil 
miş ve süzmeler 8. 5 - ı 3 ellemeler 6 - 1 O, 
paçallar ise 4. 5 - 7. 5 kuruştan muamele 
görmüştür. 

DIŞ PiYASA VAZlYETh 

ltalya'daj - Fiatlar, teşrinievel teslimi 
Puglia'da yenecekler 68-70 ve sanayi için 

olanlar 32-33 lirettir. 

Viyana'da: - Yeni mahsul eylUl ilk on 

beşi tahmili birinci nevi Galamato dizi 
incirleri cif Trieste 23 İsviçre frangı üze 
rinden eklif edilmektedir. 

Londra'da: - 7-9-934: ellerinde eski 
maqsulü bulunanlar bu mallan bir an ev
vel satmak arzusundadırlar. 

Genuinler ey1Ul tahmili cif 14-14,6 şi
ling arasında kote edilmektedir. 

Hamburg'da, 7-9-934: (Gümrük ve ta

viz resmi 100 kiloda 4.70 mark) 1934 mah 

sulü eylftl tahmilinden ilk teslim edilmek 

üzere ekstrisime Genuine 100 kilosu 
16.~o. fzmir Emperynl 21.50, İzmir em
peryal seçme 26.50, 1933 mahsulü hazır 

rrrl eltstrisima Genuinler 15.5 marktır. 

•• 

1 Yumurta 
lÇ PJYASA VAZiYETi: 

Umumi vaziyet: Eylulün ilk hattasında 
yumurta vaziyetimizde geçen haftalara na. 
zaran dikkate değen bir değişiklik olmamış 
tır. Avrupa piyasalarındaki taleplerin her 
gün biraz daha canlanması ihraç limanları
mızda yumurta sevkiyatına müessir olmak 
la beraber iç piyasalarımızda da tesirini 
göstermiştir. Umumiyetle fiatlarda bu haf
ta zarfında da yükselmeler kaydedilmiştir. 

Havaların itidale doğru gitmesi harman· 
\arın peyderpey kaldırılması, yumurta top 
l2ma teşkilatının kuvvetlendirilmesi önü
müzdeki haftalarda ihraç limanlarının İh· 

tiyaçlarını karşılıyacağı kanaatini vermek
tedir. 

Karadeniz sahilleri: - Trabzon'da bu 
hafta dahilden az mal gelmesine rağmen 

dı1 piyasalara ihracat yapılmıştır. Fiatlar 
sabittir ve yumurta stoku yoktur. Birinci 
ve ikinci mallardan piyasaya arzedilen tek· 
mil mallar satılmrştır. Giresun ve havali· 
sinde piyasa durgundur. Fatsa, Ünye ve 
Orduda geçen haftanın vaziyeti devam et
mektedir. Fiatlarda kUçük bir yükseliş var 
dır. Birinci malların fiatlan 100, ikin-:i 
malların 65-70 kuruş arasındadır. Sam
sunda işlenmi~ birinci mal l 10-120, ikin
ri mallar 50·60 kuru!! üzerinden muamele 
görmüş ve dış pazarlara sevkiyat yapıl· 

mıştır. 

Bartın ve İnebolu mıntakasmdan da bir 
miktar mal çıkarılmıştır. Bu mrntakalarda 
birinci malların fiatları 85-110 kuru~, ikin
ci mallar 55-65 kuruş arasındadır. 

İstanbul: - Karadeniz sahillerinden 
mal gelmiştir. Dış piyasalara ihracat ya
pılmıştır. (1440) hk iri mallar 18,5-21: 
(720) lik çift sandık iri mallar alelumum 
20 liradan; ufak malların (1440) lık san
<iıkları 15-16 ve yarım çift sandıklar 16· 
17,5 lira üzerinden muamele görmüştür. 

Marmara sahilleri: - Yumurta topla· 
ma hareketlerinde daha fazla canlılık var
dır. Fiatlar Bandırma' da: ( l 440) lık san
dıklar 16-18 ve (720) lik tek sandık 8-9 
lira üzerinden muamele görmüştür. Tekir· 
dağı ve diğer sahillerden de İstanbul'a sev 
kiyat yapılmaktadır. Bu mıntakalarda fi· 
atlar 100 adedi 95-105 arasındadır. Mu
dtınya ve Bursa havalisinde de yumurta 
toplama hareketlerinde canhlrk başlamış
tır. Fiatlar 95-110 kuruş arasındadır. Bu 
mıntakalarda toplanan yumurtalar günü 
gününe lstanbul'a sevkedilmektedir. 

Ege sahilleri: - İzmir ve sahillerinde 
~erek fiatlarda, gerekse diğer cihetlerden 
geçen haftaya nazaran bir değişiklik kay
d,.dilememiştir. 

iç piyasalar: - Kütahya, Eskişehir ve 
Anadolu hattmdaki pazarlarda fiatlarda 
hafif temevvüçler kaydedilmiştir. Karade
niz Hinterlandında bilhassa Sıvas'ta bu 
hafta geçen haftalara nazaran yumurta top 
lama hareketleri daha kuvvetli olmuştur. 

Fiatlar tedricen yükselmektedir. Bu haf
tanın fiatlan Garbi Anadolu'da 85-95 mer· 
kezi Anadolu'da 70-7 5 kuruş arasında do· 
l.ı~mıştır. 

DIŞ P1Y ASA VAZIYETf: 

Budunlararası (beynelmilel) yumurta 
vaziyetinde geçen haftalara nazaran salah 
alametleri meşhut olmaktadır. Bu hadise 
tatil mevsiminin nihayet bulması münase· 
betiyle taleplerin artması ve mahsulatın 
azalmasından ileri gelmektedir. Hiç bir ta
rafta fiatların düşeceği ümit edilmemekte 
~ilakis piyasanın daha ziyade canlanacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Almanya: - Halen piyasa sabitir. Ta 
lcpler oldukça hararetlenmiştir. En ziya
de küçük ve orta cins yumurtalara talep 
varsa da mal azdır. Dahili yumurtalar pi 
yasalara az geldiğinden ecnebi matlar tu· 
tumludur. ve bu tutumun devam edeceğı 
görülmektedir. 

Almanya'da fiatlar: (S.A.B.C.D.) sınıf 

farının birinci kaliteleri sırasiyle (1 O; 
9, 1/4; 8, 1/ 2 ;7, 3/ 4 ;7) ikinci kaliteleri 
(9, 1/ 2;8, 3/ 4;8;7, 1/4;6, 3/4) feniktir. 
Bu piyasada Hollanda, Danimarka, ve İs
veç mattan (S.A.B.C.) sınıfları sırasiyle 

(10 ;9, 1/ 4;8, 3/4;8) feniktir. Finlandiya 
malları (S: 9, 3/4; A: 9; B: 8,1/2) fenik
tir. Bulgar malları (B: 8,1/2; C :8) ve Ma· 
car (A: 9; B: 8,1/2 C: 8) Yugoslavya 
(A: 9; B: 8,1/2; C: 8) Romanya (B: 
8,1/2; C :8) feniktir. 

Avusturya'da: Resmi kayıtlara nazaran 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

1 

fiatlar mütemadiyen artmakta, piyasa sağ
lam, muamele t evessü etmeğe meyyal bu
l unmaktadır. Yerli yumurta azdır. Yakın· 
c:l<ı Polonya malları beklenilmektedir. Bu 
matların piyasaya tesir derecesi daha belli 
değildir. Viyana pazarlarında yalnız Ma· 
car yumurtaları görülmektedir. Bunların 

(O) sınıfının fiatları alelumum 11,1/ 2 
groştur.) 

Çekoslovakya: Vaziyet geçen haftanın 
aynıdır. Bohemya yumurtaları (27-26) 
Slovak (26 kron) dır. 

Bulgaristan: Vaziyet geçen haftalara 
nazaran canlılık göstermiştir. Almanya'ya 
ihracat başlamıştır. Fiatlar ( 1/1, 15) leva 
fü. l!rindedir. 

Fransa: Memleketin muhtelif piyasala
rında fiatlar, muhtelif sınıfta yerli malları, 
3~0-560 frank arasında bulunmaktadır. 

ispanya: Şark malları az gelmektedir. 
Bununla beraber fiatlar düşmeğe meyyal 
f:ıkat piyasa sağlamdır.Fiatlar 16,20/ 29,50 
ryeçeta arasmdadrr. 

İtalya: Vaziyette mühim tebeddül yok· 
tuı. Fiatlar 24-34 liret arasındadır. 

İÇ PİYASA VAZiYETi: 

Ordu'da: - Son hafta zarfında kabuk
lu tombul fındık 17 .43, kabuklu sivri fın
dık 15.50 ve iç fındıklar 35.87 kuruş üze -
rinden muamele görmüştür. 

fında çok sağlam bir hal almış ve fiatlar 
biiyük lıir tereffü kaydetmiştir. Almanya 
ve Rusya'ya oldukça mühim miktarda ih
rc:cat yapılmıştır. Bugün sarı mallara 6,60 
ffr. , orta cinslere 7 ita 7.S ffr. arasında 

ve beyaz yumuşak cinslere de 7.50-8 ffr. 
fiat verilmektedir. Ancak piyasada bakim .. 
?lan temayülün Almanya ile bazı deniza-
şırı memleketler arasında yapılacak takas 
muamelatı dolayısiyle, mutedil fiatlarla 
\•asi mikyasta yün ithal edildiği takdirde 
tahavvülc uğraması ihtimali de vardır. 

Yün ve yapağı vaziyetine gelince, yün 
ithatatının tahdidi dolayısiyle geçen ay 
zarfında ehemmiyetsiz denecek derecede 
az muamele olmuş ve alman markı üzerin
den birkaç parti mal satılmıştır. 
Yıkanmış Anadolu yünlerine, Hamburg 

piyasasında, takriben 11 ffr. 1 % 40-43 
randımanlı yapaklara 5.40 ffr. ve % 50-55 

randımanlı yapaklara da takriben 7.- ffr. 
talep edilmektedir. 

il. Dış 
pazarlarımız. 

SON PlY ASA HABERLERi. 

LONDRA, 13 - 9 • 1934: -
Yumurta: 

Lehistan malı 61/62 kiloluk 
,. 59/60 it 

Trabzon'da: - Son hafta Trabzon bor Diğer ağırlıklar 

Şiling 

9 

8/9 
7-7/9 

~asında 38 kuruş üzerinden 1000 çuval iç, incir: 
17.5 • 18.75 kuruş üzerinden 218,600 kilo Genuine peşb 22-26 

25-32 
23-34 
55-90 

tombul fındık ve 14.25 kuruştan 3000 kilo ,. 1 ay vadeli 
yaş rmılık satılmıştn. Piyasaya az mal gel Kasada peşin 
m •ktedir. ,. 1 ay vadelA 

~IŞ PiYASA VAZiYETi: 

Hamburgta, 7.9.1934: (Gümrük ve ta
viz resmi 100 kg. da 3,95 mark) Hatlar 100 
kiloda 1933 mahsulü, hazır mal, birinci Gi
reson 78, birinci Levant 77; 10 gün içinde 
~elecek mallardan: birinci Levant, cif 77, 
bit inci Gireson, cif 78, Roma, hazır mal: 
\:alburlanmış 102. 1934 mahsulü, eyH'il -
teşrinievel tahmili: birinci Levant cif 87, 
~irinci Gireson, 88, ekstra Cireson cif 92, 
'11arktır. 

Tiftik 
t'; PiYASA VAZiYETi: 

EylUl birinci haftası. 

İstanbul: - Anamal fiatlarında geçen 
haftaya nazaran hafif bir düşüklük olmuş 
tur. Geçen hafta fiatları vasatisi 47 kuruş 
iken bu hafta vasatisi 45.82 kuru~tur. Hal
buki kaba mal fiatlarmda ise bir tereffü 
olmuştur. Bu hafta vasatisi 40.39 kurus· 
tur. Geçen hafta 38.56 kuruş idi. Geçen haf 
ta zarfında diğer cinslerde fiat olmadığı 
bnlde bu hafta san tiftik vasati 39 kuruş, 
deri tiftik vasati 40,55, çengelli 68 kuruş

•c.n , muamele görmüştür. 
Geçen senenin aynı haftasında tiftik 

~.ınsleri üzerine fiat yoktur. Maamafih U· 

rr.um muamele itibariyle bu hafta fiatlarm. 
•ia geçen haftaya nazaran % 3 yükseklik 
v<ırdır. 

Bu hafta piyasadan ruslar depoda tesel
lüm edilmek şartiyle anamal cinsinden 45 
'iuruştan 2000, alınanlar da keza depoda 
•f'sellüm edilmek şartiyle Kastamonu cin
'linden ve 53 kuruştan 1000 balya satın 
almışlardır. Çengelli cinsinden Almanya 
ile İngiltere'ye 25 ton ihraç olunmuştur. 

Piyasa sağlamdır. Hamburg'a bu hafta di
ğer cinslerden ihraç miktarı 135,645 kilo
dur. Fiatların daha yükselmesi ihtimali 
mevcuttur. Tiftik piyasasında alman ve 
rus alıcıları arasında rekabet vardır. 

Ankara: - 1 inci hafta eylfıl 1934 pİ· 
yosada yalnız oğlak ve anamal cinsleri 
mevcuttur. Oğlak fiatlannda geçen hafta-

Üzüm: 
İzmir peşin 

,, 1 ay vadeli 
İran peşin 
Kaliforniya nature1 
Girit peşin 
Korent peşin 
Avusturalya 
yeni mahsul peşin 

NEVYORK: -
lncir: 
Türk peşin 
Türk yeni mahsul 
Teşrini~vel başında 

Yunan peşin 
Yunan T. evel başında 
Üzüm: 
İzmir su~tana peşin 
İzmir yeni mahsul 
Teşrinievel başında 

San Fransisko sultana 
San Fransisko 1 ay vadeli 

33-38 
34-54 
30 
36 38 
38-47 
41-50 

36-60 

12.5 

14. 
12 
13.5 

12 

12/5 

4.5 
4.5 

ACUSTOS 1934 HAMBURG TOTON 
PlYASASI. 

Ağustos ayı zarfında Almanya'ya tak
riben 18.800 balya şark tütünü ithal edil
miştir. 

Piyasa'da muamelat nisbeten durgun 
~eçmiştir. Buna mukabil her nevi tütün 
üzerinden dahile münhasır işler bu ay zar
fıt,da eyi ve hararetli devam etmiştir. Bu
günkü sürüm ihtimallerinin sonbaharda 
•fa mevcut olacağı tahmin edilmektedir. 

Muhtelif cins tütünlerden en ziyade u
cuz mallar tercih olunmuşlardır. Şark tÜ· 
ünlerinin yani Türk, Bulgar ve Yunap 
mallarının ithalatı hissedilir bir surette a· 
ıa!mıştır. Buna mukabil dahili alman pi
yasalarında mevcut stoklar üzerine, orta 
ve aşağı fiatlarla hararetli muameleler ce· 
re yan etmiştir. 

Temmuz 1934 ayı içinde Almanya'ya 
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Şark 
•iitünü ithalatı aşağıdaki gibi olmuştur: 

Türkiye 7.367 kental 
Bulgaristan 10.748 kental 
Yunanistan 14.529 kental 

ya nazaran tereffü vardır. Keza anamal PALAMUT ve TR1LLO. 

fiatları da yükselmektedir. Ankara'nm ih- Hamburg fahri konsolosluğumuzdan 
raç merkezi İstanbul'dur, bu itibarla An. alınan bir rapora göre geçen ay başında 
kııra'da piyasa vaziyetini değiştiren sebep bu mallar üzerine oldukça şayanı memnu
hakkında mütalea yürütülemez. niyet muameleler yapılmış olduğu halde 

Bursa: - 1 inci hafta cylOl 1934. Bur- müstehliklerin klirinğ yoluyla mübayaat 
sa piyasasında tabak tiftiğinden maada yapmak fırsatından vasi mikyasta istifade 
tiftik mevcut değildir. Mıntakadan doğru- etmeleri dolayısiyle, talepler tamamen duı 
dan doğruya ihracat yoktur. Almanların muştur. 

müba~a~tı mahalli fiatlan bir miktr yük- { Yeni mahsul hakkında pek muhtelif ha· 
seltmıştır. herler gelmektedir. Satıcıların, etlerindeki 

DIŞ PiYASA VAZIYET(: 
r.ıalları piyasaya çıkarmak hususunda çok 
çekingen davranmalan mahsulün bol ot

Hamburg tiftik piyasası son bir ay zar- ,mıyacağına hamleditmetrtedh'. Bu fböart. 

: .: ~YLUL 1934 CUMA 
Zi 

• 
1 

yeni mahsul üzerine hiç bir muamele ka)'• 
dtdilmemiştir. Bir taraftan talebin noksan"' 
lığı diğer taraftan döviz kararlarında he~ 
hangi bir değişiklik vukuundan endi§t 
edilmesi piyasadaki hareketleri azaltma~• 
tadır. Fiatlar vasatiden % 5 fazladır. 

111. Gümrük 
tarif el eri 

FILISTIN'DE: 

Son zamanlarda Filistin gümrük tarife
sinde tadilat yapılmıştır. Bu tadilatta mertı 
kketimizi alakadar eden maddeler aşağı• 
da gösterilmiştir. 

Madde 140. - Tuz: İthal resınl 
Filistin mili· 

5 kilodan fazla kaplar derununda (3 uıil 
yerine) kilosu 4 

Resmi ceridede 12 mart 1934 tarihin• 
<le intişar etmiş olan bir kararname Filis· 
tin gümrük tarifesini berveçhizir tadil et• 
mektedir: 

Madde 230. - Patates: İthal resınl 
Filistin miU 

1 Mayıstan 31 ağustosa kadar 
kilosu S 

1 Eylulden 31 marta kadar 
kilosu 1 

Madde 179 A. - Sedef, tarif olunnıa• 
nnş mevat: 

a) Düğme 35 
b) Diğer eşya kıymet üzerindf'll 

1ı 20 

iV. Nakliyat 
ve tarif eler. 

ELLERMAN VAPUR KUMPANYASI. 

Ellerman ve diğer İngiliz vapur kuoı• 
panyalarının İzmirden muhtelif limanlat 
için navlon tarifesi: 

Londra Liverpol Glasgod 
İııcir (sandık) 

(kutu) 36/~ 

İncir (torba) 29/8 
Üzüm (kutu) 34/2 
Palamut 22/3 
Arpa, bakla v.s. 15/10 
Hah 158/ 6 
Deri 60/-
Afyon 180/--
Meyankökil 
(preseli) 
Meyan kökü 

30/--

çuval ve balya 34/-8 
Zeytinyağı 40/--

36/-
33/ 9 
36/--
25/-
17/6 

200/-
70/-

260/-

35/--

40/-
40 /-

40/6 
38/3 
40/6 
30/ ... 
20/ .... 

2001-
101-

260/-

40/--

45/-
40/-

V. Adresler. 
Nevyorkta deri ithalatçılarmm isim .,, 

adresleri: 

Andresen, J. C., 132 Nassau Strect 

Arbib, Ange S. 100 Gold Street 

Arnhold and Co. 80 Board " 
Astlett and Co. H. A. 64 Water ,, 

Balfour, Guthrie and Co. 67 Wall ,, 

Blumenthal Import Co. 75 West ,, 
Brown, J. Hami!ton and Co. 100 Gold,, 
Buschhoff, Emil and Co. ,. ,, ,; 

Vl.Arz ve 
ta ep er• 

Memleketimiz tüccarlariylc münasebet 
tesis etmek istiyen ecnebi firmaların isiıJS 
ve adresleri: 

Muhtelif ağaç kütükleri: 
Chambre Consulative des arts ıl 
Manifactures de St. Claude. 

Bt. CJaude (}ura) 
lORANSA 

Ham madenler: 
Szalonaker Bcrgbau A. - G. 

Stubenring, 8-10 
V t EN NA f. 

Erze und Metalle 
Hirsch Aktiengesellc;chaft, 
l{urfürstendamm 32 

BE R L İN W 15 

Ham sığır derileri: 
Dr. Becker. 
Charlottenbrrg, Wilhrmsdorfer 
ltrane ıı; Bedin. 
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~ovyetlere ~Öre hava silahının 
bugünü ve yarını ( Memleket ·Postası J 

Uzak Şark'taki müstakil kızıl ordunun 
techiz ve iaşesi için hiç bir masraf esir. 
genmemektedir. İki devletin de yakın bir 
harba intizar ettikleri ve hazırlandıkları 
görülüyor. Eğer Avrupa'nın iki devletl 

Sovyetlerde çıkan "Harp ve inkılap'' 
lrlccmuasındn M. Ogorodnikov im,.asiyle 
sıkın bir yazıda tayyareciliktc elde edi
len tekamül ve inkiıafı ve sağlam kayn?ık
lardan alınmış bilgilerle de beş büyük dev" 
lctin harp tayyarelerj sayıst tespit edilmek 
tedir. 

Ogorodnikov'un kısaltarak aldığımız 
1l%ıaında gelecek bir harpta bava kuvvet
lııwinin oynıyacağı bas role ipret edilm,.k
tc ve bu arada Stratosfer tayyarelerinin 
)'ilksek ehem:niyeti iUerinae durulmakta
dır • 

1932-1933 senelerinde ilk saf tayya~ 
rc-.ı denilen muharebe tayyareleri sayısını 
lrıuharrir şu suretle tespit etmektedir: 
"Fransa 1969, Amerika 1935, İngiltere 
1500, Japonya 1597, İtalya 1093''. Bu mik 
tarlan muharrir 1932 senesi vaziyetine na 
taran °büyük nispetlerde bir artı.na" diye 
göstermekte ve Japonyanm tayyare kuv
tetıerini yüzde 219 İngilterenin yüzde 96, 
ltalya'nm yüzde 86 Amerikanın yüzde 82 
tc Fransa'nın yüzde 54 nispetinde artır· 
lllıJ bulunduklarını nydetmektedir. 

Ogorodnikov kuvvetlerin büyük nispet 
ltrde artmlmasma rağmen en mühim te
~miin "l- va silahııım harp tekniğinde" 
tlde edilmiş olduğunu söylüyor. Ve "bu 
tekamül, umumt olarak muharebe tek:ni
linde inkılap meydana getirmiştir" diyor. 

Muharebe tekniğinde inlDlip yapan i· 
lbil, tayyarelerin uçuş evsafında hasıl olan 
)'6kselmeden başka bir şey değildir kana
•tini muharrir §D rakamlara istinat ettir-
1tlektedir. 

keşif tayyareleri 1927-28 senesinde 200 
-240 kilometre hızla uçuyorlardı. Bugün 
lıeıif tayyareleri saatte 350-350 kilomet
re •ürat vermektediıler. Bu tayyareler beş 
bin metreye evelce ı 5 dakikada çıkıyor ve 
?ooo metrerl"n daha yukan yükseliyorlar· 

\111. Deiişik 
Haber er. 

SOVYET RUSYA iNCiR 
ALMACA BAŞLADI. 

İzmir şn''""TIİzden aldığımız bir telgra· 
fa nazaran Sovyet Rusya ticaret mümes -
•i1liği Aydın kooperatifinden incir müba -
1aasına başlamıştır. Bu haber piyasada 
derhal tesirini göstermit ve fiatlann 4 lru· 
llış yükselmesine sebep olmuştur. 

YUMURTA IHRACATÇILARIMIZIN 
NAZARI DIKKA TiNE 

Bertin Türk Ticaret Odası yumurta 
lıracatçılanmızın adreslerini istemektedir. 

Alakadarların derhal aşağıdaki adrese 
~Uracaatlan: 

Türkische Handelskammer, 
BE R L İN W.15 

Kurfürstendamm 197-198 

M1SIRIN TOTON iTHALATI 
Alınan malllmata göre Mıaır'ın 19/34 

ltnesindeki yaprak tUtün ithalatı 2,585,218 
~!oya baliğ olmuştur. Bu miktar geçen se. 
ile 2,445,603 kilo idi. Türkiye ile Sovyet 
~tısya hariç olmak Uzere Mısrr'a tütün ih· 

atı.,da bulunan memleketler bu sene 
i:ıh;ı fa,.lıı 'Tl=tl srvkPtmicılerdir. 

t_· -·veli M:l)ive'nin romam: 3 

• 

dı. Bugün beşbin metreye 6 dakikada çı
kıyor ve 8000 mette yükseğe varabiliyor
lar. 

İyi bombardıman tayyarelerinin sürati 
b~ş altı sene evet 160-180 arasında idi; 
bugün 300 kilometre süratle uçanlar pek 
çoktur. 

1918 harp senesinin son günlerinde 1,5 
ton bomba taşıyan tayyareler kullanılmıştı 
bugün 7 500 metreye yükselen ve 20 daki
kad., 5000 metreye çıkarke~ 8 ton bomba 
t .ıyan tayyareler vardır. 

Sovyet mütehassısınm en çok ehemmi
yet verdiği mesele Stratosfer tayyareleri
dir. Muharrir, bu beş büyük devletin bu 
ışi haıletmiş bulunduklarına ve hemen in
~atına geçmek ve bunları kullanmak va
ziyetinde olduklarına tamamen kanidir. 
Ru tayyarelerin 12-1 S bin metre arasında 
500-750 kilometre süratle uçarken görül
me, işitilme ve yer müdafaasından korun· 
ma itibariyle pek üstün kıymetlerine bu 
-nünasebetle ipret edilmektedir. 

r~orodnikov sorı söz olarak gelecek 
lıarbın bava silahına dayanacağım ve bu 
itibarla tayyareye "Mkinı silah" göziyle 
bakılmasını yazmaktadır. 

(Bojna i revolucija'dan) 

lngiltere hududu 
baric·ne atı'an 
bir ıraklı 

Deyli Meyi gazetesi yazıyor: 
İngiltere Dahiliye Nezareti 20 sene

denberi İngiltere'de ikamet etmekte olan 
Irak yerlilerinden M. Benjamen Şaşua'yı 
'ı:.ıdut haricine atmağa karar vermiştir. 

Şaşua bir Deyli Meyi muhabirine bu 
!arardan dolayı ,fevkalide hayret ettiğim 
1Öylemiş ve demiştir ki: 

"Bu, benim üzerimde bir bomba tesiri 
·r.pmıştır. Eğer karar doğru ise f nr;ilte· 
re'nin adaletinden cidden şüpheye düşe
~eğim. 

12 yaşımdanberi İngilteredeyim. Bura 
la 27 senem gec;miştir.,, 

Bağdat'ta doğmuş olan Şaşua bir oto· 
,,obil kumpanyasivle alfikadardır. Gerek 
T..ondra'da gerek Avrupa'nm birçok yer 
~rinde şöhret kannmıştır. 

1930 senesinde Mis Norton isminde 
'engin bir avusturalyah kadınla evlen
-niştir. Daha sonra bu kadının kendisine 
vermek vadinde bulunduğu bir parayı ver 
mediği iddiasiyle aleyhine dava ikame 
~tmiş, neticede iddia sabit olaımyarak da· 
va sukut etmişti. 
Şaşua muhabiri:nize şunları da söyle· 

,,iştir: 

"Benim aleyhimde yapılan şikSyette 
">enim 27 senede 26 defa dava edildiğim 
ıövlenmiştir. Halbuki ben bunların 18 ta
!"l<'lini kazanmış bulunuyorum. 

Benim, birçok defalar otomobil kaza
an ve buna müteallik suçlar dolayısiylc 
lara cezasına çarptırıldığnn da iddia olu
"uyor. Başka memleketlerde alSka ve ml1 
""<ısebctim olduğuna gelince bunlar asıl· 

• 7 c'1r. Renim vatanrm fngiltere'dir.,, 

lzmire gelen seyyahlar 
1ZMİR: -
Oksford talebeleri 1zmir'de - Birkaç 

gUn evel fransız bandıralı Feliks Ruse va
puriyle İzmir'e 350 kişilik bir seyyah kafi
lesi gelmiştir. Seyyahlar arasında tanınmış 
hukukçular ve doktorlarla 42 Oksford ta
lebesi vardır. Misafirler Turing kulüp ta
rafından karşılanmışlardır. Vali Paşa Oks
f,•rd talebelerinin şehri gezmeleri için san
dallar ve diğer vesait temin etmiştir. Sey
yahlardan 70 kişilik bir kafile hususi tren
le Efese gitmişler ve ak,ama dönmüşler· 
dir. Diğer seyyahlar panayrn gezmişler ve 
kı>ndilerine Ödemiş incir müstahsilleri ko· 

operatifi tarafından incir, Hilatiahmer ta· 
rafından Alaşehir memba sulan hediye e
dilmiştir. Turing kulüp'te Feliks Rusel va
puru kütüphanesine İzmir asarıatikasmı 

gösterir bir seri kitap hediye etmiştir. Sev 
yahlar gördükleri hüsnü kabulden _çok 
memnun olarak akşamleyin vapurda Tu
ri .... kulüp azasına bir çay vermişlerdir. 

Vııpur İstanbul'a hareket etmiştir. Oradan 
Pire'ye gidecektir. 

Kurutu'an bataklık 
ADANA: 

YENİ KURULAN KÖYLER - Tar -
sus'un cenubunda büyük bir bataklık var -
dı. Bu bataklık bir çok emekler sarfiyle ni
hayet kurutulmuştur. Bataklık 100 bin dö
nümil geçmekte idi. Şimdi Bu kurutulan 
arazide yeni yeni köyler kurulmağa başla
mıştır. Köylere tl}ubtelif aşiretler yerleşti
rilecektir. 

SAİMBEYLİ HANIMT..ARI VE 
ÇARŞAF - Geçenlerde Saimbeyli'de ilk 
tedrisat müfettislerinden Cevat Bey, hüku 
met mcmurlariyle halkrn huzurunda çarşaf 
ve peçe hakkında bir konferans vermiştir. 

Konferansın irşadı üzerine çarşaf ve peçe- arasında bu kadar nefret ve husumet hu• 
lerini atmışlardır. Eule gelse, sulhun büyük bir tehlikeyi 

dü~eceğinden emin olmak iktiza eder. 
BİR GENCİN GÜZEL BİR HARE -

E t Bu tedbirler, karşılıklı itimatsızlığın 
K T - Adana erkek lisesinin bu seneki 

ve korkunun iycabıdır. Ruslar, japonla• 
mezunlarından Yakup Tekin Bey isminde 
bir genç bundan bir kaç gün evet Tarsus' -
un Yunusoğlu köyüne giderek köylülerle 
onların anlıya bileceği bir şekilde konuş -
muı onlara Büyük Gazi'nin hayatından, 

yaptığı büyük işlerden ve Cümburiyet ida 
reisinin dahili ve harici faaliyetinden bahs 
ve iktısadi hareketlerimizi anlatmıştır. 

nn şarki Sibirya'ya hücum edeceklerin ı 
den korkuyorlar. Japonlar ise üçüncü en• 
temasyonalin artık pek kati bir şekild• 
japon aleyhtarı bir şekil alan faaliyetin .. 
den kuşkulanıyorlar. Ruslar, gayet maht .. 
rane bir surette japon aleyhtarı olan Ko" 
ta ve çinlilerin milliyetperverlik hisleri• 
ni tahrik etmekte ve bundan istifade y0< 

Bursa'da kayak sporu için tuna bakmaktadırlar. 
KAYAK EVİ Ul d 

v • • Bu rus • japon antipatisi karşısında 
- u ag otelının ce - . . 

nubund 1 k 1 100 k" ·ı·k k k Şarki Çın demıryolları:nrn satışı mesele4 a yapı aca o an ııı ı aya . . • 
e · · t 11 · 1 İ kı sinin bugünkü vazıyetı alması hayret edı .. 
vının eme erı atı mıştrr. nşaat §tan • v• • 

evel bitecektir. lecek hır şey degıldır. 
Bu hususi ihtilafın tarihi hem fayct. 

BURSA YA GELEN SEYYAHLAR verici, hem de birçolC şeyler öğretici bir 
- Geçen gün Teofil Gotye vapuriyle Mu IT'ahiyet arzeder. 
danya'ya 350 fransız seyyahı geldi. Sey- .. . • -
Yahl t b"" 1 1 B , 

1 
k h . Japonlar Mançuko hukOmetını lCur• ar o o us er e ursa ya ge ere ıe n . . 

gezmişler ve akşama aynı vapurla lstan _ duklan zaman şarkt Çın demıryollarmda 
bul'a gitmişlerdir. hissesi bulunan ruslar, 900 mil kadarı fi• 

Ergani tahvilleri len japon arazisi demek olan bir toprüe 
MERSiN: tan geçen bir demiryolunun askeri kıy. 

ERGANİ İSTİKRAZI - Ergani istik. metini kaybettiğini ve japonlar tarafın .. 
razı C tertibi tahvilleri Ceyhan'da büyük dan rakip hatlar inp edilecek olursa o 
rağbet görmüş ve Ziraat Bankasına gönde zaman bunun ticari kıymetinin de azala• 
rilen tahviller tamamen satılmıştır. cağını anladılar. Binaenaleyh bu hattı j .. 

ponlara, yahut Mançuko hükumetine aaı. 

Z • ·ı•k • • mali teklifinde bulundular. 
eytiDCl 1 IÇID M. Litvinof, takriben 36,500,000 ingi• 

BALIKESiR: tiz lirası istedi. Bunun üzerine japon ga• 
ZEYTİNCiLiK KONGRESİ - Edre- zcteleri bu hattın, otuz altı senelik idare• 

mit ve Ayvalık mıntakasında bir zeytinci- gj için bu kadar para istemenin fazla bit 
lik mütehassısı tetkiykat yapmakta idi. şey olduğunu yazdılar ve bundan başka 
Mütehassıs raporunu vilSyet makamına çarlık zamanından Rusya'nm Japonya'yC 
verdikten sonra· Vali Beyin, zeytincilik 18 milyon İngiliz lirası borcu olduğunu 
hakkında faydalı kararlar almak üzere ortaya attıklan gibi, ince bir hesap lif 
Edremit'te bir zeytincilik kongresini içti- bu hattın ancak dört milyon ingiliz liraaı 
maa çağıracağı anlaşılmıştır. d ğ"ni •• 1 d.1 e ece ı soy e ı e.r. _________ • ._._________ 18 mayıs 1933 tarihinde Mançuko hU• 

}
1 nlmncı vostası. kOmeti Tokyo'ya danıştıktan sonra bu 

hattı almağa talip çıktı: fakat bundaıı 

sonra hududun iki tarafında biribil'inl 
iz'aç eden hazırlıklar ve nümayişler dı 
başladı. 

ngİ'İz er Uzak Şark ihtilafını 
nası~ görüyorlar 

Bu sahada bir talinn çeteler teşekkUJ 

5 eylCıl tarihli Taymis gazetesi şu nutuklarda, neırolunan tebliğlerde ve di- etmişti. Japonlar bu şekavete fazla ehem'• 
~ışmakaleyi yazıyor: rektif altında yazdırılan makalelerde çok miyet vermiyorlardı. Mançuko memurla• 

Son zamanlarda şimali Mançuri demir- sert kelimeler kullanılmaktan geri durul- rı, rus demiryolu memurlariyle daimi bir 
V\lllarına bir çete tarafından yapılan ta- mıyor. ihtilaf halinde idiler. Mançuko, bu hat 
arruz, japonlar tarafından şiddetli bir ihtilafın birinci planı bu tekli gösteri· için 3 milyon İngiliz lirası teklif etmiştlı 
mukabele görmüş ve ele geçirilen yolcu- yor. Japonların birçok paralarını askeri Daha sonra Ruıya metalibini biru ıı 
laı kurtarıldığı gibi bu şekavet b!disesin- demiryollar yapmağa, deniıı: ve bava kuv- zalttı. Japonlar, batta 8 milyon 750 biıJ 
-~e methali olan çintiler de yakalanmıştır. vetlerini artırmağa harcadıkları nazarı lira venneğe ran oldular: nıa1ar l1e lf 

Bütün japon gazeteleri, son zamanlar- ıtibare alınacak olursa ikinci plSnın daha milyon lira almakla iktifa edecek bir vaııı 
dıı çoğalan bu tecavüzlerin Rusya'nın teş- dehşetli ve tehlikeli olacağına ihtimal ve- ziyete gelmif]erdJ. Ba müzakereler neti• 
vikiyle vukua geldiğinden şikayet etmek rilebilir. Bütün bu askeri nümayişler sa- cesinde iki tarafın talebi arasında ilk ö~ 
te ve Uçüncü enternasyonalin Mançuko'· dece Mançuko için olmasa gerektir. Son ce 32,5 milyon tutan fark ine ine 3 mU.• 
da japon aleyhinde propaganda için bol iki sene zarfında Baykal gölünün prkın- yona inmiş oluyordu. 
bol para sarfettiğini yazmaktadırlar. Man da bulunan kızıl ordunun kuvveti iki mis Ondan sonra buralarda balkanlarda 
ç•ıko memurlarının bu tecavüz işleriyle lmden fazla artırılmıştır. Bundan başka harp çıkacak korıcusunu veren bldiseler« 
alakadar olan bir takım rus memurlarını Mançuko'nun şimali ıarki hududuna ya- benzer vulCuat sık sık vuku bulmağa bq. 
da tevkif ettikleri haber veriliyor. kın bir yerde kuvvetli bir hava kuvveti de tadı. 

Bu isnat ve ithamlar karşısında rus- tahşit edilmiş, Sibirya sularındaki deniz -
tar da ~iddetli bir protesto notası verdi- altı gemileri artırılmıştır. Mançuko bu • 
ler. Bundan dolayı halihazırda iki bükQ- dudunun eteklerinden geçerek Vladivos
rnet arasında bir gerginlik mevcuttur. tok'a giden demiryolunun çift hat yapıl
J.Jerhalrle her iki tarafta da iyrat edilen ması ametiyab, aşağı yukarı bitmiş gibidir. 

Bütün bu vaziyetlere rağmen japonta-. 
rrn Sibirya'da fütuhat yapmağa kalkıja. • 

caklarına, yahut ruslann büyük bir sefer .. 
berlik yaparak buralarda bir barba girf4 
şeceklerine inanmak müşküldür. 

Tefrika: 93 Kadın gidip şidam getirdi ''bu evin hu!Susivetlerinden 

insanlığın ha 1 i. 
il ndTe M alro 

biri idi.,, 
Klapik, kendini alamıyarak itiraz etti: 
- Ama da yaptın ha? 

her zamanki şüphesine kapılarak sordu: 
- Bunu bana niçin veriyorsun? 
- Zarar yok ... Bundan haz duyanın ben ... Ben de "mu-

hit,, ten idim ... 

Nereye gitmeli? Tereddüt ediyordu. Uyumağa çalışs<ı 
tiyo'yu unutamıyacaktı. Şimdi, küçük meyhaneleri ve bü . 
tUn deniz kıyılan dilleriyle yazılmış tabelalı umumhan'!leri 
C>lan bir sokakta ilerliyordu. Bu umumhanelerden birine 
tirdi. 

Pençerenin önüne oturdu. Üç kadın· bir melez, iki beyaz
~lri gitmeğe hazırlanmakta olan müşterilerle masa başında 
'diler. Klapik bekledi, dışarıya baktı: sokakta kimseler yok 
~ bir bahriyeli bile ..• Uzaklarda tüfek sesleri... Bile bile 
C>lduğu yerde zıpladı: işi biten bir sarışın kadın gelip yanı
tla oturmuştu. "Bir Rübens, ama mükemmeli değil, Jorda -
t?ıs'li olmak gerek .... ,, düşüncesi aklından geçti. Şapkasını 
Sthadet parmağının ucuna takıp bütün hızı ile çevirdi, ha
'l._Ya atıp kenarından ustalıkla tuttuktan sonra kadının dizi
llt bırakıverdi. 
~ - Bu küçücük şapkaya itina göster, sevgili dostum, çün· 
~ Şanghay'da bir eşi daha yoktur. Sonra insana alışkın· 

da ..• 
~ !(adın neşelendi: tuhaf bir adamdı bu. Ve n~şe, o vakte 
._dar durgun olan yüzüne birdenbire Myat verdL 

Sordu: 
- İçiyor muyuz. çıkıyor muyuz? 
- İkisini de yapıvornz. 

Kadın omuzlarını silkmekle cevap verdi. 
- Canım, bunda benim ne alakam var? 
- İçini sıkan şeyler mi var? 
Kadın Klapik'e baktı. Tuhaf adamlardan çekinmek doğ

rudur. Böyle olmakla beraber yalnızdı. Eğlendireceği başka 
kimse yoktu; sonra kendisi ile alay eder görünmüyordu. 

- Bu hayatta can sıkmıyan ne vardı ki? 
- Afyon çeker misin? 
- Af yon çok pahalı. Şırınga yaptırmak kabil ama ondan 

da korkuyorum. O pis şırıngalar insanın vücudunda çıban
lar çıkarıyor, çıban olunca da kadınlar buradan kapı dışarı 
ediliyor. Sonra ..• 

Sözünü kesti: 
- Ucuz afyon edinmek de kabildir. Bunu ben iki dolat 

yetmiş beşe alıyorum. 

- Sen de şimallisin, değil mi? 
Cevap vermeden kadına bir kutu afyon uzattı. Kadın 

hem bir yurttaşa rastlamış, hem de bu hediyeyi almış oldu
ğundan minnettardı. 

- Benim için bu da çok pahalı ... Ne ise, bu gece yerim. 
- Pipoya koyup içmekten hoşlanmıyor musun? 
- Sen yoksa benim pipom mu var sanıyorsun. 
Hala memnun olmakla beraber acı acı gülümsedi. Sonra. 

• 
Hakikaten, dediği gibi, hiç de onda buraların acemisi ha. 

li yoktu. Fakat herhalde çoktanberi "muhit,. ten uzaklat
mıştı. 

Kadın Klapik'e yaklaştt. 
- Sevimli olmağa çalış: bu, bir kadınla son yatışım ola-

cak ... 
- Niçin? 
- Zekası ağır işliyen bir kadındı, fakat budala değildi. 
Klapik cevap verince anladı: 
- Kendini öldürmek mi istiyorsun? 
Ona bunu söyliyen ilk erkek o değildi. Klapik'in masa 

üzerinde duran elini ellerinin içine aldı, acemi ve hemeıı 
hemen anaca bir tavurla onı1 öptü. 

- Yazık. 

Sonra hemen ilave etti: 
- Çıkalnn mı? 

İşitmişti ki bu arzu ölümden önce erkeklere gelir. Fakat 
ondan evel kalkmbağa da cesaret edemiyordu: böyle harekee 
ettiği takdirde intiharını tacil etmiş olacağını umuyordu. Eli 
hata ellerinin arasında idi. Klapik oturduğu sıranın üzerin• 
de gevşeyivenniş, bacak bacak üzerine atmış, burnu havada, 
vücudunun öteki vücuda de~mekte olmasına rağmen onc 
uzaktan bakıyordu. (Sonu nr) 
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Müdürlüğünden: 

fşte 
A~rıları ve so§uk algınlı~ını geçirece!Q 
bir ilaç isterken, daima bu sözf eri ha· 
tırlavınız: Alaca~ını~ mal, hakiki olmalı. 

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Bahkpazarında po

lis noktası karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

Edirne Valiliğinden: 
Edirne - İstanbul yolunun 13X 445 inci kilometresinde 

vaki 10705 lira 95 kuruş bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
30-9-934 pazar günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin keşif ve şartname
yi görmek üzere Edirne vilayet daimi encümenine, Ankara 
ve İstanbul'da Nafıa Başmühendisliklerine müracaatları 
ilan olunur. (2535) 8-3992 

Miktarı 
Mevkii Cinsi Umum No. M. Muhammen Hisse Kaç taksit 

kıymeti miktan olduğu 
Lira K. 

Zir Arsi 210 368 65 00 Tamamı Nakden 
peşınen 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 11 ey)ôl 934 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle • pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müracaatları. (2529) 

8-3987 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLU
GUNDAN: 

İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun esas 93 pafta 72 ada 
368, parsel numarasında mukayyet Erzurum mahallesinin yağcı soka
ğnıda 1: 4 No. Il 3 metre murabbaı sahada kain bir bap hane aıağıda 
yazılı fartlar dairesinde satılmak üzere artırmıya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MüŞTEMfLA Ti 
Mezkur hanenin kapısından girilince avlu solda bir oda bir mutfak 

karfrda küçük merdivenden çıkılınca bir oda bir mutfak bir sofa diğer 
kapıdan girilince bir mutfak ve bir kömürlük merdivenden çıkılınca bü
yük bir oda mevcuttur. Heyeti umumiyesine bin yüz lira kıymet takdir 
edilmi,tir. 

SATIŞ SARTLARI 
1 - Satr, peşin para ile olmak üzere 18-10-934 tarihine müsadif 

per§embe saat 14-16 da icra dairesi gayri menkul satıı memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmİf olan yukardaki kıymetin o/o 1,S pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satı, günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 7 S ni bul
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı saatinde en çok 
artırana ihale edilecektir. 

4 - f sbn tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıymetin 
o/o 75 ini bulmadı~ takdirde 3-11-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa nidadan 
sonra saat 16 da en cok artıran talibine ihale olunacaktır. 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden 
itibaren yedi ,ün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula· 
cak ve ifho talipten evet en yüksele teklifte bulunan talibin teklifi veçhi· 
le almağa razı olun nlmadr~ kP.ndisinde11 sorulduktan sonra teklifi veç· 
hile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci talipten 
tahsil edilmek üzere ihinci talio uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veç
bile almağa rarı olma~ığı takdirde ise mal yeniden on be~ v.ün müddetle 
artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla
caktır. 

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

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze· 
rinde ki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müspitelerivle virmi piin içinde irra dairesine bildirmeleri aksi hal· 

de hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıı bedelini paylaştırma 
muamele~i11den haric tutulacaldardır. 

8 - Artrrmıya istirak ,.denler dnha eve) şartnameyi görmÜJ, okn
Cebeci merkez hastahanesi dahili hastalıklar mütehaasm 1 muş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmif ve bunlan tamamen ka-

DOKTOR NUSRET 1Sl\fA1L bol ttmiş ı-d ve ifbar olunacaktır. 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 9 - lsbo açık aıtmna şartnamesi 1-10-934 tarihinden itibaren 
Hastalarım her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar-ı 933/ 432 dosya numarasiyle herkese açrtkır. 

şısında Faik B. apartnnanında kabul eder. 10 - Taliplerin mP.,.kfir tarihlerde icra Dairesi Gayri menkul satı, 
T memurlu(una müracaatları lüzumu ilan olunur. 8-3979 

elefon: 3613 ----------------,-----.......... mm ..................... .... 

Ankara Valiliğinden: 
Aygır deposu için münakasaya konulan 20 beşer bin kilo 

kuru ot ve yulaf teklif olunan fiatlar haddi layık görülme
diğinden 17-9-934 pazartesi günü saat 15 te ihale yapılmak 
üzere 10-9-934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle talik 
edilmiştir. Sabık şartlar dairesinde vermeğe talip olanların 
mezkur günde encümeni vilayet ve şeraiti öğrenmek için de 
her gün encümen kalemine müracaat etmelri (2532) 8-3982 

1 fstifadenizi ARAYINIZ 
Ha,·alann sıcaklığı ve suların azalması miinaschetilc 

Şehir suyunun her semte muayyen saatlerde verilmesi ve havala-
na çok sıcak gitmesi münasebetiyle halkın suya olan ihtiyacını dü

fijnen müesseesmiz 1 eylul 1934 tarihinden itibaren bir teneke HA
YAT MEMBA suyunun fiatını on heı kuruıa indirmiştir. 

Zamanında su yeti,tirilmesi hususunda da tertibat alınmııtır. 
Mahiyeti meçhul kuyu ve saire gibi yerlerdeki suları içmek mah· 

zordan salim olamryacağından sıhhatınızı tehlikeden kurtarmak için 
1 7 7 5 numaraya telefonla H A Y AT soyu isteyiniz. Şehrin 
her köşesinde bila istisna bir teneke HA YAT suyu on he, kuruşa ve-ı 
rileceğinden satıcılara fazla para vermeyiniz. 

. 8-3803 

Kütahya Vilayetinden: 
l 117 lira kuruş muhammen bedelli vilayet merkez hasta

hanesinin 41 kalem ve 331 lira muhammen bedelli Uşak has
tanesinin 49 kalem alatı cerrahiyesine talip çıkmadığından 
9-9-934 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alına
caktır. İstiyenlerin bu müddet zarfında teminatlariyle en-

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüiünden: 

Mahallesi Mevkii sokağı 

Y enİ§ehir Süleyman bey 
mezarlığı 

Cioıi 

Hane 

Metruke 
No. 

360 

Aylık icarı 
Muhammen Kaç taksit 
kıymeti olduğu 
Lira K. 
6 00 Müpbere soretile 

Yukarda yazılı hanenin aylık icar ihalesi 11 eylôl 934 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müracaatları. 

(2530) 8~3986 

Ankara Valiti~inden: 
1 - Bu sene Ankara merkez ilk mekteplerine talebe ka· 

yıt ve kabul muamelesine 10-9-934 tarihinde başlanacak ve 
25-9-934 tarihine kadar devam edilecektir. Her ne kadar ted· 
risat başlandıktan bir ay sonraya kadar kayıt muamelesi de
vam ederse de talebeye ders başlar başlamaz yer bulunması 
ve tahacüme meydan verilmemesi için bu müddet zarfında 
müracaat yapılması cok muvafık olacaktır. 

2 - İlk mekteplerin birinci smıflarma yalnız 927 doğum
lu çocuklar alınacaktır. 

3 - Talebe veli1erinin evlerine en yakın bir ilk mektebi
ne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (2103) 7-3543 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

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

2 - Şimdiye kadar bankamıza müracaat edenlerden .------------------••-•••il! maada bu işe talip olanların on beş gün zarfında umum mü-
dürlüğ-ümüze müracaatları. (2455) 8-3941 

cümene müracaatlan. (2521) 8-3983 

Ankara Elektrik Şirketinden 
Sanayi caddesinden geçen elektrik hattının tadili do

layısiyle 14 eylfıl 934 cuma günü sabah saat altıdan on 
sekize kadar sanayi caddesi ile Tahtakale ve civarındaki 
hatlara cereyan verilmiyeceği ilan olunur. 8-3989 

lktısat Vekaletinden: 
İktısat Vekaleti teftiş heyeti için dört adet küçük yazı 

makinesi mübayaa edileceğinden yirmi gün müddetle mü
nakasaya konulmuştur. Talip olanlann levazım müdürlüğü-
ne müracaattan ilan olunur. (2420) 8-3851 

.. 

30 ağustos tayyare ve 
zafer bayramı şerefine 

Fevkalade olarak intişar etti 

Aka Gündüz, Behçet Kemal, Nüzhet Haşim, Server 
Ziya, Eşref Şefik, Sadun Galip, Adil Giray, A. 1. Bey
lerin birer yazı ve makaleleri. 
Dört renk üzerine basılan bu fevkalade sayıda yüzden 

fazla klişe vardır. 

lktısat Vekaletinden: 
İktısat Vekaleti odacılan için 44 takını kışlık elbise ve 

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

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere levazım müdilr· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. (2466) 8-3919 

Sümer Bank umum 
müdürlüğünden: 

Sümer bank merkez 
1 binası projesi 

müsabakası · 
Ankarada yeni inşa edilecek Sümer Bank M-erkeZ 

Bi.nası için bir proje müsabakası açılmıştır. Müsabakaya 
girmek istiyenlerin 25 eylfıl 1934 tarihine kadar Ank.~ • 
rada evkaf apartımanında Banka inşaat servisine rnu • 
racaatlan ilan olunur. (2454) 8-3902 # 



_!4 EYLUL 1934 CUMA 

Ankara Le\'azım Amirli· 
ği ~aım Alma Komis-

) onn ilan1an. 

fLAN 
~İl Bir mil yon seksen heş bin 
t.;ı o arpa ya kapalı zarf ve pa· 
li tl~.k Fil'1Ü verilen fiatlar ga· 

P' .. rı .. j ;1 rliiö-ünden pazarlığı 15 
fyJ ,,1 0.,4 . .. .. 
1 

cıımartesı gunu saat 
4 tf' rl" ~ • • ·• llıek .. ır. . nrtn~mesını gor . 

t . u~ere her ITT.in ve pazarlı
Ilı~ 1"tirak iri'1 de vaktinde te
~natlari\'le beraber Ankara 
~ V~zım Amirli~i satın alma 
l'tıısyon11na gelmeleri. 

(2485) 8--3965 

tLAN 
ile. Beş ton Atirasit kömiirü 
!t[arlıkla alınacaktır. Pazar 

1 16 evlfıl 934 nazar günü 
~at 14 tedir. Şartnamesini 
torınek üzere her gün ve pa 
~l~ğa iştirak için vaktinde 
lernınatlarivle beraber Anka 
ta Levazım Amirliği satmal 
~ komisvonuna gelmeleri. 

(2527) 8--3984 

fLAN 
'n İki bin kilo buğday iki bin 
h~ 0 kepek alınacaktır. PazarJ1 16 eylUl 1934 pazar günü 

at 11 de yapılacaktır. Şart
~l'tıesini görmek üzere her 
tiin ve pazarhf"a iştirak için 
~ktinde teminatları ile bera
'-t Ankara levazım amirliği 
~tın alma komisyonuna gel -
~ti. (2537) 8--3996 

Kiralık daire 

Milli l\lürlafaa Vekaleti 
Satm Alma Komisyonu 

tlanlan. 

İLAN 
Ankara askerlik şube bina

;mın ikmali inşası kapalı zarf 
la münakasaya konmustur. 
th~lesi 29-9-934 cumartesi' gü-
1ü saat on birdedir. Taliple -
·in ke$if resim ile şartname 
'eri g-örmek Ü7Pre her gün öğ· 
'Pden sonra M. M. V. satın 
:ıJma komisyonuna müracaat -
'an ve münakasaya i$tirak e-
1eceklerin dahi teminat ve 
~ eklifat mektuplarını vaktin . 
len evel mezkur komisyon re

i sliğine vermeleri. (2421) 
8-3856 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 10000 

~0tkit ~üt satın alınacaktır. ihale· 
·i 24.9.1934 pazartesi günü saat 14 
-fe icra ediler.f!ktir. T alinler evsaf Vt' 

·artn•mesini görmek üzere hergün 
''- münakasaya iştirak edeceklerin 
ı rin n sıuıti-rıden evel teminatlırile 
·irfikte M.M.V. satm alma komis 
•onana müracaatlııın. (2305) 

7-3710 

iLAN 

HAKiMiYETi MllllYE 

ANKARA 3 ONCO SULH HU
KUK MAHKEMESiNDEN: 

Ankara' da askeri liseler müfet
tiıliii milhakı iken 22 ağustos 934 
tarihinde vefat eden yiizhap Melunet 
oğla Arif Beyin borçlu n alacaklı-
1ariyle nrislerinin bir ay ıarfmda 
Ankara 3 üncü sulh hukuk mahke
ınesine müractatlan ilzn olunur. 

ANKARA ASLiYE BiRiNCi HU
KUK MAHKEMESiNDEN: 

Ankara Cebeci mahallesinde T ah 
sildar Hasan Efendi kerimesi Hacer 
Hanmıa: 

Kocanız Ankara'nm Sincan kö
vünde postahane hat memurlanndan 
Salih oğlu Ali Efendi tarafından a
leyhinize ikame olanan bopnma da
vasmda ikametgahmızın meçhul bu
lunmasından na,i 11-9-934 tarihine 
müsadif salı ~nü saat 1 O da tahki-

katta hazır bulnnmanız hakkmda 
ilanen tebliğ edildiği halde gelme
diğinizden ve bir vekil de gön • 
dermediV,inizden gıyaben bhki • 
kat yapılmasına karar verilmiş ol-

duğundan muayyen olan 30-9-934 
pazar günü şahit dinleneceiHnden o 
~Ü saat 1 O da Ankara Asliye bi
rinci hukuk mahkemesi"de hazır bu
lunmanız lüzumu usulün 402 ind 
'lladdesi mucibince HanP,, tıobliğ olu-
nur. 8--3982 

Devren satıhk ev 
Demirköy ve civarındaki kıtala· 

·m ihtiyacı olan (90000) kilo ,,;;,: 
•ti ve (275000) kilo an kapalı ı."rf Memurin Kooperatifi arka-
~sulivle münakanva konmu,tur. smda 5 oda ve müştemilatı, 

ihalesi 19.9.1934 günü saat 14 bahçe ve elektriği vardır. Ar
ie yapılacaktır. Taliolem tartna . zu edenlerin ilan memurumuz 
nesini görmek üzere hergiin ve mü· Galin Beve müracaatlarz. 

ZAYİ 
331/2°14 liva numarası He Anka-

ıakasaya iflirak edeceklerin de mü-
1absa v.iinö saatinden evel teklif ve 
•eminatlarile Demirköy askeri satın 

h~ Çoçuk sarayı caddesi N o. thu komisyonu riyasetine min ra Defterdarlığından almakta oldu-
t;~ numaralı apartımanm bi _ ·aatlan. (2273) ,_3,71 ğumuz eytam ve eramil maaş cüz-
k~ci katı yani şapka atelysi İLAN danımı zayi eyledik yenisini alaca-
"'i Oda banyo havagazı suyu Merkez ve Tuzladaki kıta . ~ız eskisinin hiikmü yoktur. 

DIŞ HEKt 11 

~\1cuttur. Talip olan apar • tarın ihtiyacı olan (137,400) Necdet ve Huriye 
anın altındaki kunduracı kilo sığır eti kapalı zarfla mü

llıağazasma müracaat ediniz. nakasaya konulmuştur. İhale-
........___ 8--3949 si 18 eylUl 934 dedir. İhale sa- Cavit Kurtoğlu 
.. ------------ ati 15 dir. Taliplerin şartna- Ltanlnal ve Pıris difçi mektep · 
''lektepler alim sahm mesini j?'Örmek üzere her gün !erinden mezma. 
k • 1· • Ankara'da M. M. V. Satmal- Çubya caddesi No. 9 
On11syonu reis ığın - ma komisyonuna ve münaka Telefon: 3772 
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T~O.KiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

den: saya iştirak icin de münakasa 7-3427 
1 b • • ~ünü saatinden evet teklif ve ----------------------------------------------....... 

\ llfaat asta melde i ıçm ıpiı · 
~ tİlısi ve miktan yazılı malzeme. teminatlariyle tzmit Askeri 
·ırı ayn münakasa ile satm alma . satmalma komisyonuna mü· 
~r Bu ite girmek istiyenler mil· r ::ıatlan. (2360) 8-3785 
~ il günü olan 28 eylul 1934 per İLAN 
~ Lb_e günü saat 15 de teminatlariv· Çorlu'daki kıtalar ve mü-

ulrlikte komisyona mürataada~r. es .. eseler ihtiyacı icin 149 000 
(2381) kilo un kapalı zarfla mün~ka-

AClet tuğla ~aya konulmuştur. İhalesi 
ton kireç 24-9-934 saat 15.30 dadır. Ta-
m/3 kereste tiplerin şartnamesini görmek 
adet çini üzere her gün ve münakasaya 

13000 
10 
7 

2009 
soe kilo saı iştirak için de münakasa gü-

"- 8-3813 nü saatinden evel teklif ve te-
.........._____________ minat1arivJe Çorlu'da Kolor-

bb l\NKARA MAHRUKAT du_ satmalma komisyonuna 
~~~OSUNUN DİYANET muracaatlan. (2341) 7--3767 

r A~ETf KARSISINDAN İLAN 
R 495 kalem atat ve edevatı 

~et 11 kerr~ Dabıihan.ede C-~ha· sıhhiyenin kapalı zarfta tek
-._ "'l>ahçesıne n~kle~ı~ .o!daro · lif edilen fiat gali görülmüş
~ d.ohte~em mo•t'-n.lenmızm n · tür. Pazarlığı 16. 9. 934 pazar 

~ 1~kat~ne arzeylenm. • günü saat 14 tedir. Talipler 
'lt!ra~ıt kok ve her nevı mah · evsaf ve şartnamesini görmek 
,, ıhtıyacı depomuzca suhuletle üzere her gün öğleden sonra 

! .. ~!;::~· 
2075 7 

_
349

f\ v; paza.~lığa iştirak. edecekte-

' 

rın o gun ve saatınden evel 
teminatiyle birlikte M. M. V. 

l\.nkara Belediye Reis- satın alma komisyonuna mil-
liği ilanlan. racatlan. (2'\3{~~ -- 3871 

\> İLAN Konyada bulunan kıtaat 
~ ,enişehirde 1173 üncü ada { için 350 ton kok kömürü kapa 
'< lO,so metre murabbaı arsa h zarfla münakasaya konmuş
~ıi'luJ 934 tarihinde pazar- tur. İhalesi 15 eylftl 934 cumar 
~ Satılacağından taliplerin tesi günü saat 14 te yapılacak 
~ on buçukta Belediye En tır. Talipler şartnamesini gör 

tnine müracaattan. mek üzere her gün Ankarada 
(2481) 8--3Q28 M.M. V. Satmalma komisyo • 

nuna ve münakasaya iştirak e 
b., •• ı~ İLAN deceklerin tayin olunan gün 
~·· ezbahada yapılması te ve saatında teklif ve teminat-
~ ~r eden firikorifik tesisatı Iariyle Kon yada Askeri Satın 
\ ~~c~p eden proje, şartname alma komisyonuna müracaat-
~d Şı~namenin hazırlanması lan. (2209) 7--3590 
~ .~ı görülen lüzuma ve va 
il: 1lı1t-b:~e1 acaa tlara binaen 2 teşri ZAYİ 
ı~t 

1 
1934 sah gününe kadar Tatbik mühürümü kaybettim. 

~~.~ t'tltştır. Taliplerin hazır- Yenisini yaptıracağımdan eskisi
-'ıf Clklan proje, şartname ve nin hükmü yoktur. Hiç kimseye 
.~ 11atneleri mezkur günde J borcum olmadığını ilan ederim. 

~~,tlan d" .. "lt i .... Ye ıye kadar belediye HükUmet caddesinde . 1
2
1ne vermeleri ilan olu - Mücellit Mehmet Sabri 
540) R---3998 ~3993 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

"Frigidaire" in şiari bütün mamuıatını müde'!I 

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi olarak ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatının makanizması 

bir saat gibi tevazun etmektedir~ 

Bunun meydana getirilmesi için hiç oır şeyaen 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 

Daha ucuz soAutma dolaplar1nda vaki olduğu 

gibi "Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu

bahis değildir. 

Bununla beraber, mesouk muva~akkiyetıerı 

kendilerinde sabit olmamış diğer markalara 

rıisbeten "E'rigidaire" io fiyatı bic dJ) 
pahah değildir. 

FRI Ci 1 DAi RE 
BOURLA BIRADERl~ ve Şıı 
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Eskişehir Nafıa 
Başın ··hendisliğinden: 

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 -
Cifteler yolunun 22+ 000 - 27 + 000 inci kilometreleri a
rası tamiratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli keşifle 28.8.1934 
tarihinden itibaren 17 eylôl 1934 pazartesi günü saat 15 ka· 
dar açık münakasava konulmustur. Taliplerin kanunu mah
susuna tevfikan hedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetin -
de teminat vermeleri. hu ~ihi isleri yaptıklarına dair vesika 
ihraz etmeleri ve ticare odac;ınca mukayyet bulunmaları 
meşruttur. Münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü Ma · 
kamı vi1avete gelmeleri ve inşaat hakkında fazla malumat 
almak ve evrakı keşfiyevi görmek istiyenlerin başmühen · 
disli~e müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "5400" 

8-3825 

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

cak ve kapalı zarf münakasası 30 eylUI 934 pazar günü saat 
14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere İstanbul-
da Gedikpaşadaki' J. Muayene H. tine, Ankarada komisyo
numuza ve münakasaya iştirak için de komisyonumuza mü 
racaatlan. (2286) 8-3886 

Deniz Li esi Ü ürlÜğ-Ün en 
Lisemizin dokuzuncu sınıfına "6,. talebe alınacaktır. Ta

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

sahibi bulunmak. 
2 - Tam teşekkü11Ü bir askeri hastahanede yapılan sıh

hi muayenesinde deniz hizmetine elverişli olduğu sabit bu
lunmak. 

3 - Maarif Mektebi mezunları imtihansız diğer mektep 
mezunları imtihanla alınacaktır. İstekliler fazla çıktığı tak
dirde aralai-ında müsabaka yapılacaktır. 

4- İsteklilerin 15 ey1U1 934 akşamına kadar Heybelia-
dadaki mektep müdürlüğüne müracaatları. ( 5341) 83833 

-~-Laktin 
Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü undur. 
Laktin'in faydalan şunlardır: 

l - Çocuğu iyi besler, kemiklerini kuvvetlendirir. 
Kemik hastalığından korur. 

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

ŞARK ECZA DEPOSIYLE KOOPERATİFTEN 
ARA YINJZ 8-3910 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa - Akhisar yolunun 29+735 - 34+440 ıncı kilo

metreleri arasında tesviyei türabiye, imalatı smaiye ve şose 
inşaatı (23109) lira 43 kuruşluk keşifname ve sair evrakı 
keşfiye mucibince 1934 eylfılünün 30 uncu pazar günü saat 
on beşe kadar müddetle ve kapalı .zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Münakasaya girmek istiyenlerin 661 numaralı 
kanunun hükümleri ve şartnamesi dairesinde hazırhyacak
lan kapalı zarflarını muayyen vakitte vilayet makamında· 
toplanacak olan encümeni vilayet riyasetine tevdi etmeleri 
ve fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet Nafıa Başmühen
disliğ'ine müracaat eylemeleri ilan olunur. (2404) 8-3835 

Hilaliahmer er kezi 
Umumisinden: 

Eskişehir Hilaliahmer Merkez ambarında muhtelif e -
lektrik ve telefon kablo ve telleri dinamolar ve saire 15, 
muhtelif seyyar ve masa telefonları, santrallar, elektrik 
ampullrei ve saire 16, düz kafes ve dikenli teller mukavves 
baraka levaznnatı demir ve kereste 17, Dedinoboton marka 
itfaiye ve Fiat marka otomobiller 18, etüvler ve çamaşir ma
kineleri 20 eyli'il 1934 tarihlerinde satılacağından taliplerin 
müracaatları. 8--3995 

Belediye reisli 
ğinden: 

-
- Kiralık bina -

Anaf artalar caddesinde elyevm 
'afıa Vekaletinin İfgal etmekte 

Ankara belediye intihap !)lduğu bina, vekaletin nakli ha 
müddetinin tayini hususunda ~ebiyle ı kanunaevel t 934 tari· 
beldiye kanununun 38 inci \inden itibaren kiraya V(!rilecek 
maddesi hükümlerine tevfi · 'ir. Gerek içindeki tesisat ve ge· 
kan karar verilmek üzere bele- rekse bulunduğu mevki itibariyle 
Giye meclisinin 16 eylUl 1934 ltel olmağa pek müsait olan mez
pazar günü saat on yedide fev- '<ur binanın tamammı isticar et· 
kalade olarak içtimaa daveti 11ek istiyenlerin Hakimiyeti Mil · 
tckarrür etmiş olduğundan 1iye caddesinde KOÇ ZADE Ti. 
muhterem azanın belediyeye 1 '.:ARETHANESI ne müracaatları. 
teşrifleri rica olunur. 7-3526 

(2538) 8-3997 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzıpaşa • Diyarbekir hattı Km. 346 da kain Y olçatı is

tasiyonu ile 26 ıncı kısmın nihayeti olan 435+600 arası poz 
ameliyatı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29-9-1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Müste~arlık makamında icra edi
lecektir. 

Taliplerin Ticaret odasr, ehliyeti fenniye vesikaları ve 
5125 liralık muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin· 
de Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın ala-
bilirler. (2295) 8-3790 

---------------------
Polatlı Topçu Alayı satın alma 

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

teri, saatları, miktarları yazılı mevaddı iaşe münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin ihale gününde teminatı muvakkatele· 
ri ile birlikte Polatlıda Topçu alayı satınalma komisyonu ri
yasetine müracaatları lüzumu ilan olunur. (2399) 

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

15 te 10,000 22-9-934 Aleni Pirinç 
8-3847 

Yozgat Jandarma Efrat 
Mektebi kumandanlığından 

Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvanatmın 21-8-934 
tarihinde ihale edilen yiyeceği meyanında kapalı zarf usuliy 
le mevkii münakasaya konan ekmeğe teklif edilen fiat had
ditayıkta görülmemis olduğundan 25 ağustos 934 tarihinden 
25 ey1Ul 934 tarihine kadar bir ay müddetle tekrar münaka
saya konmuştur. İhale nazarlık suretiyle 25 eylUl 934 salı 
günü saat 10 da icra edilecektir. Talipler ihale gününden 
evel o/o 7,5 teminatlarını malsandığına vatırarak alacaktan 
makbuzları komisyona vermek suretiyle münakasaya iştirak 
ecieceklerdir. (2272) 8-3726 

Ankara ziraat müdürlügünden 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

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

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

Ankara Ticaret Odası Riyasetinden: 
Münhal olan şehri yüz lira ücretli oda hesap memurluğu

na usulü muzaafa ve muhasebeye aşina olanlardan bilimti
han alınacaktır. Taliplerin 15 eylUl 934 cumartesi günü saat 
12 ye kadar müracaatları. 

İmtihan 15 eylUl 934 cumartesi günü saat 14 te oda bina-
c;ında icra edilecektir. 8--3904 

lstanbul itha ~at Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü için lüzumu olan 150 
ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul ithalat ticareti 
dahiliye ve Sirkeci gümrükleri için 30 ton kok kömürü ve 
20,500 kilo mangal kömürü ile 240 çeki kesilmiş meşe cinsin 
den odun olbaptaki şartnamelerine tevfikan münakasa ile 
alınacaktır. Talip olanların 22 eylUl 934 cumartesi günü saat 
14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satınalma komisyo-
nuna müracaatları. (5211) 8-3694 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
kaleminden: 

28 Ton kurşun ( Muhtelif şekirde ) 
Yukarda miktarı yazılı malzeme 17 eylfil 934 sah günü 

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

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

- j 

14 EYLÜL 1934 cur.~ 

Kumba a 
büt ·· n bir • stik a dit 

Ja ndarma U. kumandanlı;' 
satın a ma komisyonundao: 
Dört yüz elli kilo ktlermaiyet kinin komprimesi 29. 9. !t 

cumartesi günü saat on da kapalı zarf usulü ile satın aıııı;, 
caktır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri za~. 
İstanbul'da Gedikpaşada jandarma muayene heyetine, ka 
karada komisyonumuza, münakasaya iştirak için de mez 
günün muayyen saatinde komisyonumuza mUracaatları· 

(2374) 8--3873 

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

) 19-9-93' 
) 19-9-934 
) 19-9-9~ 

45000 Kilo Katran 
800 Ton Mağnezit 
3000 Kilo iki kaynamış beziı 

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

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

Yukardaki malzemeler hizalanndalff tarllilerlnde ~
tıkla satın alınacaktır. Şeraiti anlamak üzere talipteriıı ,JJe 
gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve pazarlığa lttlrak 

4 
t 

ceklerin de teminatlariyle birlikte muayyen gUnde saat ~S 
satmalma komisyonuna müracaatları. (2467) 8-!9 

12000 KİLO KENDİR İPİ 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 16-9-934 tarihin -
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracatlan. (2528) 

8-3980 

256 ADET YATAK KILIFI 
178 ,, KAPUT 
267 TAKIM KIŞLIK EL -

BİSE. 
Yukardaki malzeme pazar 

hk suretiyle 23-9-934 tarihin -
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2510) 

8--3991 

Leyli -- Nehari 

547 ÇİFT POTİN 

Yukardakl malzeme ~ 
hk suretiyle 23-9-934 tari~ 
de saat 14 te ihalesi icra ~11 lecektir. Taliplerin terfi• 
ile müracaatları. (2508) Mf 

s-3~ 

210 ADET BEYL11' 
97 ,, YASTI}( 

KILIFI 

Yukardaki malzeme P~: 
lık suretiyle 23-9-934 tarı ed' 
de saat 14 te ihalesi icra il'' 
lecektir. Taliplerin terfi 
ile mliracaatlan. (2509) 

70 s-39 

f ercüme ve lngilizce 
Hususi Den. 
Posta Kutusu 200. 1 nkıllip Liseleri 

-- " 
lıntıyaz sahibı ve Batmuhar· 

iri FALiH RIFKI. 

Umum) neşriyP' idare edeD 
Yazı işleri müdürü NASUH) 
ESAT. 

- '°'-
Çankırı caddesi civarındı. 

Hakimiyeti Milliye Mstbaasm· 
rfa basılmıştır. 

'...... - - --- - ----j/ 

l\liiessisi: Nebi Zade Hamdi 

Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi mekteplere muadilita musaddaktır. Kayıt için iter 
gün 13-17 arasında müracaat olunabilir. lstiyenlere mufassal tarifname gönderilir. 

lıtanbul Cağaloğlu - Yanık Saraylar caddesi Telefon: 20019 

Kulüp Sinemasında 
Bugün iki film: 1-K IR IK M A BUDE 2-KADIN 

Bu gece: DİLE DU§lılUi JUJ)lN 

SEVE RSI 


