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Giimlelik. 

BELGRAD KONFERANSJ 

Eylulün on altısında Belg.rat'ta 
beynelmilel parlamentolar tıcaret 
ltonferanın toplanacaktır. Birçok 
nıilletler arasında Türkiye'nin de iş
tirak etmis olduğu hu konferans, ti
caret konf eranslarmın on dokuzun
cusudur. Parlamentolar ticaret kon
feransı cihan harbından evel, 1913 
le faaliyete baslamıştır. Harp esna
sında bir müddet, faaliyeti sekteye 
uğrıyan konferans, ondan sonra her 
sene toplantısını yapmakta, ve muh 
telif iktısadi ve ticari meseleler hak 
kında faydalı tetkiklere imkan ver-
nıektedir. 

Geçen senedenberi Türkiy~ Bü
yiik Millet Meclisi içinde tıcaret 
konferansının türk komitesi teşek -
kül etmiş ve birliğe iltihak eylemiş
tir. Beynelmilel hayatı yakından a· 
lnkadar eden iktısadi meseleler hak
kındaki umumi münakaşalara işti
rak ederek türk noktai nazarını bil
dirmek ve bir nevi fikir ve bilgi pa
ı;ıayırı tetkil eden bu konf era~slarda 
faal bir rol oynamak her cıhetten 
çok faydalı bir faaliyettir. 

Bu seneki konferans ruzname
ıinde de hayli mühim mevzular var
dır. Milletler arasındaki ticari mü
badelelerin tanzimi, rejiyonal iktı-
8adi misaklar meselesi, demiryolla -
rma ait uzlatmalar, zirai kredi ve 
faiz meselesi, paraların istikrarı mu
amması gibi her milleti doğrudan 
doğru•·a ~li.kalandıran mevzular et
rafınJ11 ~?\nakaşalar yapılacak, ka
rarlar alınacaktır. Ancak konferans 
devletleri· derhal bir teahhüt altına 
&okacak resmi bir mahiyeti haiz ol
madığı için kararların hemen tatbi
kat sahasına çıkması beklenemez. 
Onun icin, meselelerde hu gibi kon
f eransl~rda daha samimi ve daha 
objektif olarak tetkik olunur .. Ve 
kararlar nihayet her parlamentoda
ki milli grupun gayreti, teşebbüsü 
\re ehemmiyeti derecesinde bir ha
yatiyet kazanır. 

Beynelmilel konferansların ehem 
miyeti yalnız meşgul oldukları me
selelerin ehemmiyetinden ileri gel
mez. Konferanslar, kongreler on
lardan istifade etmesini bilen mil • 
Jetler için, bir nevi fikir ~e perestij 
nıüıabakasma zemin tetkıl ederler •. 
Her millet bu müsabakada muvaf
lak olmak içi nçalıtır. Mu~t~lif mil
letlerin fikir ve siyaset vadısınde se
çilmit adamlarının topla~dığı, ko
nuştuğu, biribirini tanıdıgı . beynel
milel içtimalarda sözünü _dınl_eten: 
ler fikri etrafında umumı dıkkatt 
celbedenler hiç bir zaman milli 
ınenf aat b~kımından eli boş mem
leketlerine dönmüş olmazlar. Pro
pagandanın zamanındaki ehemmi • 
yetini kimse inkar edemez. Konfe
ı-ans ve kongreleri idare etmek, on
lardan milli prestij itibariyle azami 
istifade temin eylemek bugünkü 
devlet hayatında ihmal edilecek bir 
faaliyet değildir. 

Konferanslar politikasında haki
kat ile hayalin hisselerini eyice ayır· 
rnak zarureti vardır. Realiteleri ih
mal etmek kimsenin elinde değil
dir. Fakat bugünkü realiteler de 
mutlaka ebedi hakikatleri temsil et
tnedikleri için onlara daimi surette 
bağlanıp kalmak da terakkinin tiarı 
Olamaz. Hakiki realiıt idealizmin de 
rolünü, tesirini eyice hesaba katan
dır. Bugüne bağlanmak derin bir 
llÖrütü ifade etmez. istikbal mutla
ka bedbinlerin değildir. Velut ol
ınak hassası daha ziyade nikbinlik· 
le görülür .. Onun için konferanslar
da, kongrelerde ortaya atılan fikir· 
lerin tahlilini yaparken bugün ka
dar yarını da göz önünde tutmak ve 
"erilecek hükümlerde fikir ile haya
lin hisselerini mümkün olduğu ka
?ar doğru olarak tesbit etmek daha 
•htiyatlı bir hareket olur. 

ZEKi MESUT 

Her~iiu sabahlan Ankarada çıkar 

lVAN MIH~İ~~~ HALKEVİ HEYETİMİZ 
Makedonya komıtesı reısı 
hükumetimize iltica etti. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Burada 
alınan bir habere göre Bulgar Ma -
kedonya komitesi reisi lvan Mihai
lof hududumuzu geçerek Kırklare • 
linde türk hükumetinin himayesine 
iltica etmiştir. Makedonya komitesi 
son zamanlarda bulgar hükumeti ta
ra.f ından gayri kanuni bir teşekkül 
addedilerek lağvedilmiş, tetkilat 
mensuplariyle reisi hakkında taki -
bata başlanmıştı. 

Dün Menemende Kubilayın abide -
sini ziyaret ederek çelenk koydu 

--~-..---

BuJgaristan'daki 
türkler Dobruca'ya 
iltica ediyor 

İzmir, 14 - Şehrimizde bulunan 
Ankara halkvei heyeti dün Mene • 
men'e giderek ıehit Kubilay'ın ve 
f edakir bekçilerin mezarlarını ve 
henüz inşası ikmal edilen Kubilay 
abidesini ziyaret etmitlerdir. Heyet 
Menemende kaymakam Beyle bele • 
dıye ve C.H. Fırkası reisleri tara -
C ından karşılanmıttır. Belediyede 
bir müddet istirahat eden misafirler 
kaymakmla birlikte abidenin bulun
duğu Ayyıldız tepesine çıkmı§lar ve 
henüz ikmal edilen abideye ilk çe . 
lengi koymuşlardır. Misafirler ara -
smda bulunan Ankara belediye 

müf ettiti Kemal Bey hararetle al • 
kışlanan bir nutuk irat etmiıtir. Ku
bilay abidesinin kurulma11 teklifini 
önce ortaya koyan Çığır mecmuaıı 
başmuhrariri Hıfzı Uğuz Bey hUtUn 
ziyaretçileri bir dakika sükuta davet 
etmi§tir. Sükutu müteakip kayma • 
kam Bey abide hakkında izahat ver· 
mit ve Faruk Beyin idareainde bir 
heyet Larise harabelerini ziyaret et
miştir. 

lzmire avdetlerinde İzmir halke • 
\<İnin akşam ziyafetinde bulunan mi-

. "T il"". safırlere gece ırtı ar pıyeıı oy -
nanmıştır. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Atina'dan 
alınan 14 tarihli bir haber: 

--~--------....... -.. .......... _. _______ __ 
Bulgaristan'daki türklerden 150 kitilik 

bir kafilenin gördükleri tazyik üzerine 
Dobruca'ya iltica ettikleri ve bunu 35 kiti 
tik yeni bir kafilenin takip ettiğini bildiri· 
yor. Silistre Valisi pek fakir olan bu 150 
kiıiye yardım etmiıtir. Türk konsolosu 
Türkiye'ye nakilleri için çalıımaktadır. 

Dünkü spor hareketleri 

F enerbahçe Beşiktaşı 
2-1 yendi 

• 
TÜRKiYE 

ERMENILERt 
Din ve dünya işlerini 
ayırarak cismani meclisi 
kaldırdılar. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Tür • 
kiye ermenileri cismani mceliıi Pat· 
rik Noryan Efendinin riyaseti altın
do. toplanmış ve ermeni cemaatinin 
din ve dünya işlerini memleketin la
Hc prensiplerine göre ayırmağa ka • 
rar vermiştir. Ve cismani mecliı 
kendi kendini feshetmittir. Bundan 
!Onra patriklik makamı yalnız din 
İ!leriyle uğraşacak ve yeni intihap 
edilecek cismanı meclis mektep, i -
tamhane, hastahane işlerine baka -
caktır. Cismani meclise artık patrik 
Efendi reislik etmiyecektir. 

Betiktaıı yenen F enerbalıçe talinnı !eld ve Alaettln ile birlikte 

İstanbul, 14- lıtanbul ıildi tur· Buna mukabil Betiktat takımı 'da 
nuvasının final maçı, bugün Kadı· şöyle sıralanıyordu: 

Istanbui'da 
kanserliler 

köyü~e Fener bahçe stadında oy • Mehmet Ali 
nandı. Bu maçın yapılmıyacağına, 
iki tarafın henüz üzerinde anlata -
madıkları ihtilaflı noktalar bulun • 
c!uğuna dair yapılan netriyat dola

Kazım İsmail Bt•yin sözleri yersiz yısiyle sahada bu maçın ehemmiye. 
tiyle mütenasip olmaktan bir hayli acldediliyor, 

İstanbul, 14 (Telefon) _ İstanbul uzak derecede az kalabalık bulunu-
yordu. kanserle mücadele cemiyeti umumi katibi 

Betiktaılılar, maçın olmıyaca • operatör Kazım İsmail Beyin İstanbul h 
ğmı yazanlara ak verdirecek ka -

halkının yüzde yirmisinin kanserli oldu-
dar gecikerek, tam saat 15,40 da sta· 

ğu hakkındaki iddiasına eski şehremini da, soyunmuf oldukları halde gele-
Cemil Paşa cev.ap vermiştir. Rakamın pek rek sahaya çıktılar. Muzafferden 
mübalaga_Iı ~l~uğu'.. lst~n~ul halkında mahrum olan F enerbahçe takımı 
kanser nısbetmın yuzde ıkıye bile vara· ·· l t kku··1 etm" t" - . şoy e ete ış ı: 
mıy~cagını söylemiştir. Kazım İsmail Bedii 
Beyın beyanatı doğru telakki edilirse İs- Yaıar Fazı] 
tanbulda 150 binden fazla kanserlininl Cevat Ali Rıza Esat 
mevc_ut ol~asr gibi bir facianın mevcut Süleyman Niyazi Namık Fikret 
olduguna ınanmak lazım gelir. Şaban 

Nuri Adnan 
Muhterem Fahri Feyzl 

Hayati Hakkı Nazım Şeref Etref 
Hakem Galatasaraydan Sadi 

Beydi. 
Oyuna baılandığı zaman, para • 

yı kazanan Beşiktaf takımı hayli 
kuvvetle esen rüzgarı arkasına al • 
mış bulunuyordu. Buna rağmen ilk 
hücumu fenerliler yaptılar. 

llk on dakikayı "zevksiz bir o • 

yun" cümlesiyle hülasa etmek ka • 
bildir. Her iki takım, İstanbul ıam· 
piyon1uğunu bir final maçında hal
letmeğe çıkmıt formda görünmek • 
ten uzak bulunuyorlardı. Ne vurut · 

(Sona 2. inci ıayr/tiJa) 

Miymar ~evki Bey tarafından yapılan •ergi evi hemen /.emen bltmif gibiJir. Buratla 1.inci teırlnin it uncu 
günü bir •er!li açılacak(~r. Bu v88ile ile binanın içinden alınmıı iki reımi koyuyoruz. 

• 

Fon Narath. 

ıs 
F.YLOL 
1934 

CUMAP.TF.SI 

Ala manların sulh 
siyaseti 

Hariciye nazırı kanşık 
muahedeler siyasetine 
taraftar değiliz diyor 

Stuttgart, 14 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Fon Nöratb alman enıtitüsU 
huzurunda irat ettiii bir nutukta 
Almanya'nın sulh taraftarlıimı te • 
kit ettikten sonra buna ratmen ba • 
zı ecnebi hükumetlerin ileri ıürdük· 
leri sulhu tahkim uıullerine Alman. 
ya'nın ittirak edemiyeceğini ıöyle. 
miş ve dem ittir ki: 

"Biz sulhu istemekle beraber kuv
vet politikaıından dofan ve barba 
kartı harp hazırlamak gayesini ta • 
kip eden karıtık muahedeler ıiste • 
mine iıtirak edemeyiz. Biz ittifaksız 
grupsuz, hükumetten hükfunete sa • 
mimi anlatmalar istiyoruz. Zıt men· 
f aatlerin açıkça görütülmesini ve 
yekdiğerine kartı hürmet ve hukuk 
müsavatı esaslarına müıtenit itilaf· 
lara bağlanmasını İstiyoruz.,, 

-----~-·-··-------

Milletler 
Cemiyetinde 
M. Bek Millet er cemiyeti 
asamblesinde eka liyet ' e
rin himayesi hakkında 
mühim bir nutuk söyledi 
Varşova, 14 (A.A.) - M. Bek dün 

milletler cemiyeti asamblesinde aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

" - Lehistan hükumeti geçen ilk·oa · 
harda yaptığı teşebbüs ile ekalliyetlerin 
beynelmilel himayesi meselesine ait ve 
asamblenin bu içtimaında başlıyacak olan 
müzakerelerden mesut bulunmaktadır. 

İşte buna binaen hUkumetimin bu mesele 
hakkındaki noktai nazarını bildirmekle 
şerefyap oluyorum. 

Milletler cemiyeti muvacehesinde bu· 
lunan ve her halde bir sureti halle bağ· 
lanması lazım gelen bu mesele yeni değil 
dir. Milletler cemiyeinin daha ba9langı -
crnda ortaya konulmuştu. 1922 de, ekalli 
yetler hukukunun beynelmilel temini siı 
temin.in umumileştirilmeai hakkında res
mi bir tt.'klif üçüncü heyeti umumiyeye 
verilmiştir. Bunun neticeıi ekalliyet mu
ahcdelerlyle bağlı olmıyan devletler tara 
fından ekaUiyctler hakkında yapılacak 

muameleye dair malfun olan temenninin 
kabulU olmu~tur. Bu temenni o zaman 
yeni 1~ 6ene evel ilk adım olarak tefsir 
edilebilirdi. Bununla beraber vaitler]e do 

lu blan bu başlangıcı hiç bi.r tahakkuk 
safhası takip etmedi. Fakat te§ebbilıJer do 
eksik olmadı. Bilakis 0 zamandan beri mü 
teaddit devletler bütün sistemleri esasla 
rından bozan ilk hatayı düzeltmek katı 

lüzumuna milletler cemiyetini ikna etme 
ğe çalıştılar. Lchisan hükQmeti azimle 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

GELE 
V( .. ynı zam,wda sabırla cezri bir ıslaha
tın müstaceliyetini hatırlatmaktan hali 
kalmadı. Bu hususta 11 inci asamblenin 
6 ıncı komisyonunda cereyan eden büyük 
müzakereyi söylemekle iktifa edeceğim. 

Bu müzakere esnasında Lehistan hükfune 
ti asamble azasına acil müracaatta buluna 
rak kendi dil, ırk ve din ekalliyetlerine 
yaptıkları muamelenin yekaasak ve umu
mi kontrolunu kabul etmelerini talep et
miştir. Lehistan hükumeti bu talebi ge • 
çen seneki asamblede resmi bir takrir 
vermek suretiyle teklif etmiştir. Hükfune 
timin bu teşebbüiiünü takip eden müzake 
re derin inkisarı mucip olacak bir halde 
olmuştur. Milletler cemiyeti azasına te -
reHüp eden vazifeleri kendi memleketle
rinin ne suretle tefsir ettiklerini hiç bir 
menfaat kastetmeksizin iyzah eden ve bu 
rada kendilerine hararetle teşekkür etme 
ği lüzumlu gördüğüm bazı heyeti murah 
basalar müstesna olmak üzere Lehistan 
hükOmeti diğer heyeti murabhasaların 

tekrar retleriyle karşılaştı. 

\LMANYA'DA. 

2297 Tren 
1 ii rcnıherg' e nazil eri taşımış. 

Nuremberg, 14 (A.A.} - Milli sosya
list kongresine iştirak edenleri yerlerine 
iade için son yetmiş iki hususi tren bura
dan ayrılmıştır. Kongrecilerin nakli 524 
hususi trenle yapılmış ve en ufak bir ka
::a bile olmamıştır. Kongre esnasında Nu
remberg istikametinde 2.297 tren hareket 
etmiştir. Danliyo katarları da bu rakama 
dahildir. 

Sar mese'esi bir almanhk 
davasıdır 

Saarbürken, 14 (A.A.) - Rorbah ka
tolik papazı alman cephesi mensuplarının 
bir toplantısında demiştir ki: 

- Sar meselesini karıştırmak teş~~büs 
leri karşısında bizim daima söyJ": ~ek tek 
bir sözümüz vardır. O da şudur: Bu me-

Milletler Cemiyetinin, azasının dahili 1 k l'kl.k d 
1 

k se e ne ato ı ı ne e protestan ı mese-
siyasetini lüzumundan fazla yakından ta- 1 "d' S . 

1 
k d d 

ı esı ır. ar meselesı almanı avası ır. 
kip ettiğini görmek korkusundan mülhem B" 1 ı k - · E b' 

ız a man o ara rey verecegız. vet ı'!: 

bulunması şüphesiz olan bu hattı hareket ,_ t 1••• f kt h d 1 1 ' .;:a o ıgız a er şey en eve a mamz. 
bununla beraber, budunlararası (beyne} -
milel) vaziyetin ve bilhassa haklarında mil 
letler cemiyeti teminat sistemi tatbik olu-
nan bazı memleketlerde büyümekten hali 
kalmıyan huzursuz hissiyatın maalesef an
laşılmadığını gösteriyordu. Ekalliyetler 

hukukunun milletler cemiyeti ve onun mil 
essesatı tarafından temini hakkındaki şim 

Alman mathuatı ve 1\f enıel idaresi 
Kaunas, 14 (A.A.) - Elta ajansı bil -

diriyor: Alman matbuatı, Meme} ida re 

sini gözden düşürmek maksadiyle diyet 

meclisinin 6.9.934 tarihli celsesinde ikti

dar mevkiinde bulunan direktuar aley. 
hinde protestoda bulunduğunu neşret-diki sistem, heyeti umumiyesiyle mütalea 

edildiği vakit, muvazenesiz, tesadüfe bağlı 
miştir. Halbuki o gün ekseriyet nisabı 

olarak ve 3iyasi paradokslar üzerine ku -
olan 20 mebus hazır bulunmadığından biç 

rulmuş bir bina manzarası arzetmektedir. 
Sistemin uygunsuzluğunu anlamak için, bir takririn reye konulması kabil olama-
bu teminata t!bi tutulan muhtelif memle- mıştır. 

ketlerde ekalliyet rejimine tatbik edilen te 

minat sistemine bir göz atmak sadece be
yanat şeklini almıştır. Esasen bunfann hiç 
biri diğerinin aynı değildir. Bazı kimseler 
budunlararası (beynelmilel) daimi adal~t 

divanına da mecburi olarak müracaati der
piş ediyorlar ve bazıları da murakabe hak 
kını yalnız milletler cemiyeti konseyine bı 

rakıyorlar. Bu ayrılığın sebebi belki tesadü 
fi ahvali siyasiye ite iyzah edilir. Mesela 

devletlere, miJletler cemiyetine kabulleri 
için mutlaka şart olarak bazı vecibeler tah 

mil edilmiştir. Şurası ilave edilebilir ki bu 
teahhütlerin vüsati namzet devletlerin bun 
ların müzakeresinde gösterdikh:ri enerji

nin az veya çokluğuna bağlıdır. Diğer ah
v&lde, ekalliyetlerin vaziyeti ne olursa ol
sun, namzet devletlere bu neviden şartlar 

tahmil edilmemiş idi. Ekalliyet teahhütle
rinin mevcut olmasını veya olmamasını, 

bunların şümul derecesini ve saireyi, ne 
MiJletler Cemiyetine aza olan devletler için 
de ekalliyetlerin hakiyki vaziyeti ne bu -
dunlararası (beynelmilel} vaziyet ve ne de 
bu devletlerin medeniyet derecesi haklı gös 
terebilir. Bununla beraber Milletler Cemi
yetinin istinat ettiği prensipe ve bu cemi
yetin azası arasındaki müsavat prensipi
ne muhalif bir istisna rejiminin mevcudi
yetini, tamamen tesadüfi ve münıruzama· 
na uğramış ahval değil, bu iki delil mu -
hik göstermese bile tamamen iyzah edebi
lir. 

Tamamen gayri kafi olduğu sabit olan 
şimdiki sistemin tatbikinden ekalliyetler 
istifade etmemiş, fakat, fena ve muahe -
deler ruhuna yabancı bir surette tatbiki 
yüzünden bu sistem, ona mecbur tutulan 
devletler aleyhine haysiyeti muhil bir 
propaganda vasıtası ve, bizzat kendile -
ri bağlı olmaksı.zın, kontrola iştirak ihti -
y.lrmı kullanan devletler tarafından tat
bik edilen bir siyasi tazyik vasıtası olmuş
tur. İstisna rejiminin paradoksal vaziyeti, 
milletler cem:yetinin 1919 da üzerim: 
kurulduğu manevi temelleri çare bulmaz 
bir surette tehlikeye düşürmeden devam 
edemezdi. Bugün yüksek Asambleye acil 
bir hitapta bulunarak ondan, mazinin ha
tnsım ve nisyanını düzeltmeği ve ekalli • 
yetlerin beynelmilel himayesi sistemi kati 
ve devamlı bir surette üzerine kurulabi • 
lecek sağlam, açık ve yeknesak bir temel 
ihdasını istiyorum. Lehistan hük\imeti, 
öaha geçen ilk buhrandanberi, 15 inci A -
s:unblenin ruznamsine, ekalliyetlerin bey
nelmilel himayesinin umumlleşttirilmesi 

hakkındaki takririn geçirilmesini istiye • 
rek asamblenin şu iki mesele hakkındaki 
reyini bildirmesini teklif etmiştir. 

l - Ekalliyetlerin himayesi hak
kında umumi bir mukavele 

tNr.h.TF.RE'OE. 

Cenevreden döndiiktcn ımnra. 

Londra, 14 (A.A.) - Hariciye na
zın Sir Con Saymen hafta nihaye -
tinde Londraya avdetini müteakip 
derhal Balmoral'a gidecek ve krra -
lm misafiri olacaktır. Ondan sonra, 
vücuduna ihtiyaç hasıl olursa, Ce -
nevreye avdet edecektir. 

Bütün komünistler· n 
tevkifi içinemir 

Providence, 14 (A.A.) - Vali, son do
kumc:cılık grevindeki iğtişaşlardan mesut 
sıfatiyle bütün komünistlerin tevkifini po
lise emretmiş ve asayişi muhafaza için 500 
kişilik bir askeri kıta talebetmiştir. M. Ruz 
velt kendisine telefonla verdiği cevapta va 
zıyet lüzum gösterirse federal askeri kıta
ların muavenete hazır olduklarını bildir -
miştir. 

lüzumunun derhal tanınması, 
2 - Bu hususta beynelmilel bir 
konferansın içtimaa davet 
edilmesi. 

Lehistan hükflmeti bu iki suale açık ve 
heı türlü iki manahlıktan ari bir ce -
vap bekliyecektir. Eğer cevap müsbet o -
lıırsa umumi mukavelenin metnini ihzar 
için tam manasiyle müzaharetini arzede -
cektir. Hükumetim, umumi kaideler tesis 
e~erken, konferansın diğer krtalardaki hu
susi şartları nazarı dikkate almasını tabij 
addetmektedir. Geçen seneki Asambleden 
beri duyduğum haberler bana nikbinlik 
verecek vaziyette değildir. Burada temsil 
edilen hükOmetlerden ekserisinin efkarı 
istihaleye uğramamış olduğu bana temin 
edilmiştir. Maamafih, aldandığımı gör -
mek arzusundayım. Zira her halde bir su
reti hal lazımdır. Umumi ve yeknesak bir 
himaye sisteminin meriyete girmesine in
tizaren, hükOmetim, bugünden itibaren, 
Lehistan tarafından ekalliyetlerin hima
yesi sisteminin tatbikini kontrol hususun
da beynelmilel teşekküllerle her türlü 
teşriki mesaiden imtina etmek mecburi -
yetinde bulunmaktadır. Bu kararın ckal • 
liyetlerin menfaatleri aleyhine asla mü • 
teveccih olmadığı beyandan müstağnidir. 
Bu menfaatler, dil, ırk ve din ekalliyet • 
lerine serbest inkişaf ve müsavi muame
le temin eden Lehistan esas kanunlariyle 
himaye edilmektedir ve atiyen de edile -
cektir. Bu veçbile, bu ekalliyetlerin ha • 
kiKi vziyetlerinde hiç bir değişiklik olmı
yacaktır. 

FRANSA' DA. 

Fransada intihap 
hazırlıkları 

Faris, 14 (A.A.) - Vi!ayet ve kanı 
umumi meclisleri intihabı 7 ve 14 birinci 
teşrinde yapılacaktır. Bu meclisler ma
halli işlerle meşgul olmakla beraber ayan 
azasının ikinci derecede olarak intihabı
na da karıştıkları için bu seferki intihap 
ların ı::iyasi ehemmiyeti vardır. İntihap 

mücadelesi beyannameler neşri suretiyle 
başlamıştır. Radikal sosyalist partisi neşr 
ettiği beyannamede diktatör ve her türlii 
~iddet politikasına muhalif olduğunu 

laik hükumet programrnr, laik mektep 
prensipini müdafaa ettiğini, bütçe muva 
zenesine ve frangın kıymetini müdafaaya 
şiddetle taraftar olduğunu, kimseye mey 
dan okumak gayesini takipetmiyen ve 
sırf emniyeti temine matuf bulunan bir 
milli müdafaa sistemini arzu ettiğini, ik
tısadi sahada nasyonalizme muarız bulun 
duğunu ve türklerle yunanlılar ve bulgar 
tar, ve Rusya ile milletler cemiyeti arasın 
da olduğu gibi eski muhasımlar arasında 
ki yaklaşmayı şiddetle alkışladığını be -
yan etmektedir. 

Kanser seromu 
Ash yokmuş, doktor hastayı 

avutmak için yapmış. 

Faris, 14 (A.A.) - Neşrolunan bir 
mülakatta doktor Şövaliye'nin kanseri 
durduran ve ağrıları kati olarak kesen bir 
serom bulduğu yazılmıştır. Halbuki dok-
1or Şövaliye bu mülakatın doğru olmadığr
nt söyliyerek demiştir ki: 

"Ümitsiz bir halde bulunan bir hasta
ya avutmak maksadiyle kanser seromu ol
duğunu söylediğim bir aşı yaptnn. Filha
kika hastanın vaziyetinde birkaç haftalık 

bir tevakkuf müşahede ettim. Sancıları ise 
alelade morfin şırrngasiyle dindirdim. E
ğer mühim müşahedelerde bulunmuş ol
uydım bunlan ilim müesseselerine haber 
vttirdim.,. 

Fransanın yeni Tahran 
efç.si 

Paris, 14 (A.A.) - Fransa'nın 
Tahran elçisi M. Gaston Maugras 
aynı sıfatla Budapeşteye naklolun -
muştur. Milano baş konsoloslu~unu 
idare etmekte olan orta elci M. Dol
lot Kabil elçiliğine ve M. Pozi Tah
ran sefaretine tayin olunmuşlardır. 

Pariste bir amerikan ga7.etecisi. 

Paris, 14 (A.A.) - Amerikan kulübü 
Nevyork Taymis gazetesi baş muharriri 

M. Persi Filip şerefine bir öğle ziyafeti ver 
miştir. Mumaileyh nutkunda Avrupa'nın 
siyasi vaziyetini hulasa ettikten sonra Mu
solini'ye, Hitler'e ve Litvinof'a ait hatrra
Jarını zevkle anlatmıştır. 

TURLU HABERLER. 

Ha va da başka tayyarelere 
benzin veren tayyare 

Marinyan, 14 (A.A.} -Tayyareci Con 
son tarafından idare edilen yeni bir tayya
re 15,50 de buraya muvasalat etmiştir. Bu 
tayyare bilhassa havada uçarken diğer tay
yarelere benzin verebilmek üzere ihzar 

edilmiştir. Buradan Maltaya gidecek ve 
21-9-934 tarihinde bilatevakkuf Londra' -
dan Avusturalya'ya geçecek olan tayyare
ci Sir Allan Kopham'a intizar edecektir. 

Bir tayyare kayboldu. 

Vellington, 14 (A.A.) - Stanley Green 
tarafından idare edilen bir tayyare orman

lar üzerinde uçarken kaybolmuştur. Tahar 
riyat yapmak üzere bir heyet Egmond dağ
larına hareket etmiştir. --1 .................. ~ 

BU GECE AÇIK ECZANE 
Koyunpa2armcla 

EGE 
Eczanesidfr. 

LEHISTAN'UA 

Lehli tayyarecinin 
anlattıkları 

Varşova, 14 (A.A.) - "Gazetta Pols

ka,, run Roma muhabiri Lehli tayyareci 

Skirizipinki He görüşürken tayyareci ken 

disine şunu anlatmıştır. Bordo'ya gider

ken sisten dolayı Bayon'da yere inmeğe 

mecbur oldum. Fransız jandarmaları tev

kif ettiler ve hüviyetimi ispat etmekliğimc 

rağmen beni kaçakçılıkla itham ederek iki 

sı>at müddetle tayyaremin içinde hareket

dz bıraktılar. Mezkfir gazete aynı hadise
nin alman tayyarecileri Morzik ve Hulı
rih'e de yapıldığını ilave etmektedir. Mor
zik cezair yakınlarında fransız jandarma-
1.uı tarafından altı saat alıkonulmuştur. 
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• 
l~\'lÇRE'HE. 

lsveç VeJiahtı 
Şark seyahatına çıkmak 
Üzere fstokho m'dan ayrıldı 

Stokholm, 14 (A.A.) - İsveç 
veliahh ile zevcesi Prenses lngrit 
şark syahatini yapma küzere Stok • 
holm'dan harekte etmişlerdir. 

Sir Con Saymeı1 
Cenevre, 14 (A.A.) - Sir Con 

Saymen yannki müzakeratta söz 
söylemek üzere ismini kaydettir .. 
ıniştir. İngiliz hariciye nazırının e .. 
kalliyctler hakbnda Polonya Hari· 
ciye nazxrı M. Be1~ tarafmdan söy .. 
lcnilmiş olan nutka cevap vereceği 
zannolunmaktadır. Bu cevap üzeri" 
n~ müzakeratm yeniden parlamast 
ve baska müdahalelere meyd~n aç" 
ması ihtimal dahilindedir. 

Prugda tayyare ıniisahakası. 

Prag, 14 (A.A.) - Budunlara -
rası (beynelmilel) tayyare müsaba
kasma istirak eden tayyareler Ro -
madan hareket ettikten sonra Ri . Ekiiatörclen hir rica. 
r.ıini, Zağrep, Viyana ve Brno tari _ Cenevre, 14 (A.A.) - İspanyol, Por• 
kiyle yaptıkları uçuştan sonra saat tekiz ve latin Amerika murahhasları Ek~ 
14.10 da yere inmeğe br\ lamışlar - . :ıtör hükumeti cümhur reisine telgrafla 
dır. Ririnci polonyalı Vlodarkieviç - müracaat ederek cemiyet misakını tasdiW 
tir. Üc cekoslovakyalı tayyare onu ve cemiyete duhulü tacil etmesini ric.1 
müteakip gelmislerdir. etmişlerdir. 

::sa 

Dünkü spor Rusya'daki askeri 
hareketleri he yytimiz dönüyor. 

(8a5' 1 inci sayılcıda) 
!arda intizam, ne de oyuncularda anlaşma 
yoktu. Top, şuursuz vuruşlarla kalec!en 
kaleye gidiyor, bu topun peşinde iradesiz 
1coşan oyuncular ne yaptıklarını bilmi • 
yorlardı • 

Bu hal 12 inci dakikaya kndar devam 
etti. 12 inci dJkik:ıda: soldan bir Beşik. 

Moskova, 14 (A.A.) - Türk askerl 
heyeti M. Kolçko ile birlikte Çiçerin vapu~ 
ruyla dün Türkiye'ye hareket etmi~tir. He 
yet rıhtımda Odesa garnizon kumandam_, 
mıntaka icra komitesi reisi, hariciye komJ. 
serliği mümessilleri, sivil ve askeri me • 
mur1ar, yüzbaşı Enver Bey, Türkye kon • 
solos vekili Zeki Cevat Bey, matbuat mil• 
messilleri ve sair zevat tarafından uğur • 
lanmıştır. Bir askeri müfreze selam resmi• 
ni ifa etmiştir. Hareket esnasında türk mil 
1i marşiyle enternasyonal çalınmı§tır. 

F, hrettin Paşa, hareketinden evel Tal 
ajansının bir muharririne demiştir ki: 

"- Memleketinizde geçirdiğimiz 20 
gün üzerimizde iyi intıbalar bırakmışın. 

Bizi daima ihata etmiş olan dostluk hissi• 
ter, sıkı bir hücumla ceza sahasının içine yatı insanın kendi memleketinde hissedi • 
girdiler. Namık, yakın bir mesafeden to- len ihtisasata tamamen kıyas edilebilir. 

ta~ hücumu. Eşrefin uzun bir şandelini 
yakalryan Hakkı, enfes bir dönü~le topu 
yere indirmeden kafasiyle arkay.ı attı. 

Eşref bütün hıziyle geriden geliyordu. 
O süratle sıkıbirşüt attı. Top, kale dire. 
ğini yalıyarak avuta gitti. 

Oyun birdenbire hararetli bir safhaya 
girdi. Bir dakika sonra, bu sefer fenerli-

pu avuta attı. 
15 inci dakikada: oyun karşılıklı hü · 

clımlar arasında halkı heyecanlandırıyor. 

Bir Beşiktaş hücumunu Eşref sıkı bir 
<>Ütle tamamladı. Rüzgardan büsbütün hız 
ala:ı top, yıldmm gibi bir seyir takip 
ederek kalecinin kolları arasından kur -
tuldu ve kale direğine çarptı. Fenerliler 
müteakip vaziyette tehlikeyi savuşturdu
lar . 

18 inci dakiyka: Beşiktaşlı müdafi topa 
ceza sahasının önünde eli ile dokundu. Fi
rikik vuruşunu Fikret çekti vuruş eyi ol -
mamakla beraber Mehmet Ali az daha ka-
çırıyordu. 

Oyun güzelleşti. Bedii'nin Hakkı'nın 
ayağından 21 inci dakiykada enfes bir jlon 
jonla kestiği top, az daha gol ile neticele
niyordu. 

24 üncü dakiykada: Namık, Süleyman'
dan aldığı güzel bir pası kullanamadı. 

Memleketinizin ziraati, ve büyiik ziraaf 
tekniği ile mücehhez olan köyliilerin çalı§• 
ması üzerimde istisnai intıbalar hasıl et .. 
miştir. Fabrikalarda iş kaynıyor. BütUn 
memleketin büyük adımlarla mesut bir ha• 
yata doğru yürüdüğünden eminiz. Bu sa • 
adet bütün milletin saadet ve sevincidir. 
Memleketinizi terkederken millete onu i~a 
re edenlere, kudretli Kızılorduya ve orun 
şefi M. Vorolişof'a, burada bize gösterilen 
hüsnü kabulden ve şahidi olduğumuz ve 
vatanınıza götüreceğimiz dostluk hissiya • 
tından dolavı derin minnettarlığımızı ifa .. 
de ederiz." 

lar. Maamafih hakim bir oyun ağır biı 

baskı halinde devam ettiriyorlar. Altıncı 
dakikada Süleyman, güzel atlatışlarla süt 
düğü topu fena bir vuruşla avuta attr. 
Fenerin tazyiki 13 üncü dakikaya kadar 
neticesiz devam etti. 14 üncü dakikada 
Cevattan gelen ve Fikretin kafasını bıı • 
lan top, güzel bir plase ile Beşiktaş ağ• 
lanna takıldı. 

Fenerbahçe, şiddetli rüzgara karşı oy
namasına rağmen vaziyeti eyi devam etti
riyor. Sağdan ve soldan güzel hücumlar 
yapıyorlar. İki tarafın enerjisi de semere Beşi~~ ikinci devrenin, birinci dakika 

sından ıtıbare d .. tü •.• ta ·k· t · • 1 vermiyor. Oyun nihayetine doğru .,_,aklaştr- n uş gu zyı ın esırı a 4 

J tmda "'de ta pani w d .. ·· tf F rı ken daha hakim oymyan fenerbahçeliler, "" gc usmuş 1. ener ı erı 
bu sefer de Şaban·ın ayağından bir gol f~rsatt:ın istifade i~in acele ediyorlar bu is 
kaybettiler. tıcal uzaktan atılan şutların he<lefini isa" 

D b k·ıd 0 0 ı.- b 1.kl ı betle bulamıyor. evre u şe ı e - ın."ıa er ı c 
bitti. Beşiktaşlılar, bu panikten 20 inci daki• 

Türkiye birinciliği müsabakalarında 

İstanbulu temsil edeceği için mükemme
len hazırlıklı olduğu söylenen Beşikta -
şın nisbeten idmansız olan Fenerbahçeye 
rüzgarla beraber oynadığı halde birinci 
devrede zayıf kalması fenerlilerin ümidi 
ni kuvvetlendirmişti. Sarı-lacivertlilerin 

taraftarları ikinci devrede müsbet bir ne
tice almayı kuvvetle tahmin ediyorlardı. 

Oyuna fenerlilerin hücOmu ile başla.'"1 

dı. Beşiktaşlılar bu akını kolaylıkla kes
tiler, fakat bunu yeniden takip eden sarı 
lacivertliler, kazandıkları bir korner atı
şile Begiktaşa ilk tehlikeyi hissettirdiler. 

UçüncU dakikada fenerliler, Şabanın 

ayağı ile dört metreden bir gol kaçırdı-

kadan sonra sıyrılabildiler. Maamafih Fe• 
ner'in daha ağır bastığı ve zaman zaman 
bu faikiyetini bir tazyik haline getirdi~ 
görülüyor. 

32 inci dakika: Sağdan, Süleyman'ın 
ortaladığı topu yakalryan Namrk güzel bir 
şutla Fener'in i~irıci golünü yaptı. 

Beşiktaşlılar bu golden sonra daha ziya 
de artan bir gayretle oynıyorlar. Nitekirn, 
Hakkı 43 üncü dakiykada güzel bir gol çı• 
kardı. Fenerliler, bundan sonraki müddeti 
topu avuta atarak geçirdiler. Ve maçı ih-l 
bir kazandılar. 

İki takım hakkında verilecek mukaye• 
seli hüküm Fenerlilerin lehinedir. Beşiktat 
lılar kendilerinden beklenen oyunugöstere 
memişlerdir. 
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l arı - !Cİya."i 

Kanser 
insanlığın izi sıra geriye doğru gider

sek, maddenin sağır katılığına yapışık, şu
ursuz, idraksiz bir mahluk ile karşılaşırız. 
Saçı başına karışmış, derilere bürünmüş, 

inlerde oturur diye tasavvur ettiğimiz bu 
rnahluk tamamen böyle yaşamamış olsa 
bile, zeki ile idrake, madde ile döğüşe dö · 
iüşe kavuştuğu muhakkaktır. Kendi man· 
tığında, kendi duygusunda Allah'ı yara
hncıya kadar, bu mahlukun korkup tap
rnadığı şey kalmamıştır. Ateşe kul olmuş

tur, öküze kul olmuştur. 
Bu mahluk, bugün birçok maddelere 

hükmedecek kadar zeka ve idrak hürriyet· 
IE'rine kavuşmuştur. Yalnız, ne çetin bo
ihışma!ardan sonra. Bu boğuşmala!'ın he
ınbını, bizzat kendi cinsine yahut kendi 
~hsına ödettirmek lazımgelince, çckinme
ıniş onu da yapmıştır: kafa taslarından ya
pılmış cihangir abideleri, çarmıhta kanı
Yan lsa, Ehramlara koşulmuş esir kafilele
ri, çok eski oldukları İçin, insan gururu
aıuzu zedelemeden zikredilebilecek bin mi
'8 lden birkaçıdır. insan, şüphe yok ki, 
bir ilah olmanın, tabiatin bağrındım bir 
kun pıhtısı içinde onun en son sırrını ko· 
pnrmanın yolundadır. Fakat onun, şimdi
ye kadar, ne acıklı mağlubiyetleri olmuş
tur. 

Bunu onun hastalıkları bakımından alır
ıak on dördüncü on beşinci asırlardaki 
veba salgınlarını bir göz önüne getirelim. 
Koyun gibi, sürü ile, pislikten ölen insan· 
lar. Ve buna karşı yegane çareleri: Ya bir 
dua - bizde, ya bir meryem sütuna - öte
kilerde. 

Tıp ve bakım, bu iki mefhumu, kendi 
hayat hakkına tahsis edilecek iki silah gİ· 
bi kullanmağa başlaması, ne kadar yeni
dir. Sebep!erini hala bulup çıkaramadığı 
hnstalıklar arasında fakat, kanser, başta 
gelendi. Kanser, Ezrail'in kendisi idi. Ge
lirdi, alırdı ve götürürdü. Ve "kanserden 
Ölmüş., cümleıinin arkasında, insanlığın 
mutlak ve tam bir aczi yatardı. işte ıon 
relen telgraflar. bu hastalığa karft da, in
sanın, çare bulduğunu yahut çare bulmak 
bere olduğunu bildiriyor. Eğer bu haber 
Je Loch Neas'teki ıu canavan hikayesi gi
_,i uydurma değilse, inaanlık, kendi ken
dini tebrik edebilir. Ve ilim ile alim namı
na bir abide daha dikebilir. İnsanlığın bir 
ar.il evladı daha çıkmış ve onu maddenin 
~ulmünden bir kere daha kurtarmış de
rnektir. Eğer bu doğru ise. 

BURHAN ASAF 

lzmir'de üzüm, incir satışı. 

İzmir 14 - EylUlün sekizinden 
13 üncü ~kşamma kadar bir hafta 
zarfında borsada 8.50 den 20 kuruşa 
kadar 26.510 çuval üzüm ve 5 kurus
tan 14 kuruşa kadar 10.558 çuva~ in
cir satılmıştır. Satışlar hararetlı ol
'lluştur. (A.A.) 

Ju«lada bir aylık ihracat. 
Muğfa, 14-Vitayetimizin ~~h

tclif iskelelerinden ağustos ayı ıçın
de 125 öküz 138 inek, 111 boğa, 214 
keçi. ı ıı k~yun, 44 kuzu, 213~ kü -
nıes hayvanı, 4 manda •. 2 be!.gır, 2.10 
kilo sünger ve 51500. kıl.o ~ubre cı -
Var adalara ihraç edılmıştır. (A.A.) 

Tfordurda muallimlt•rin toplantı~ı 
Burdur l4- On gündenberi Ma 

arif müdür.ünün riyasetinde birlik 
binasında toplanmakta o~an vilayet 
t1uallimleri önümüzdekı ders yılı 
2arf ındaki tedrisat hakkında konuş
nıaıar yapmaktadırlar. 

(A.A.) 

11111 

Yeni tapu 
teşkilat projesi 

Tapu umum müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan yeni tapu teşkilat 
projesini tetkik etmek üzere tapu u
mum miidürü Cemal Beyin riyase · 
ti altında tesekkiil eden komisyon 
dün s:.bah ilk toplantısını akdetmiş
tir. Komisyon meclisin içtimaa baş -
lamasından evel tetkikatını bitire -
cek ve proje önümüzdeki ictima dev
resinde meclise arzedilecektir. Kars, 
Artvin ve Malatya vilayetlerinde Ö· 
nümüzdeki te~rinievel ayından iti -
haren tpu sicil muhaf za teskilatı ya
pılacaktır. Bu suretle bu üç vilaye
timizin mühim bir noksanı da telafi 
edilmis olacaktır. 

Sicil muhafza memurlarına aza · 
mi 35, asgari 30 lira maaş verilecek 
ve yanlarıntla birer de muavin il~ 
liizumu kadar katip bulundurulacak
tır. 

---··----
Uuh·crsitcde kayıt muanwlesi 

baslı yor. 
fstanbul, 14 (T:lefonJ - Yarından iyti 

haren üniversite fakültelerine talebe kay -
dına başlanıyor. Kayıt muamelesi her fa -
külte için rektörlükte yapılacaktır. Kayıt 
15 teşrinievelde kapanacaktır. 

Pamuk ve koza nakryatı 
Adana, 14 - Pamuk ve koza nakliya

tı hararetle • başlamış olduğundan son 
günlerde pazara pek az buğday gelmekte 
dir. Ziraat bankası Adana şubesinin mev 
sim başlangıcından simdiye kadar aldığı 
buğday yekunu 5 milyon kiloya vanm~
tır. Bankanın buğdaylarından 6 - 7 to
nı· ın ihraç edilmek üzere olduğu duyul -
muştur. (A.A.) __ ...... ._ 

[~usiki Muallim mektebi -
ne müracaat fazla 

Musiki muallim mektebine bu 
sene 15 leyli meccani talebe alma -
raktır. Bu sene mektebe kaydolun ~ 
mak üzere müracaat eden talebele -
:in sayısı 120 yi geçmiştir. Mektep 
ıdaresine müracaat edenlerin çok -
luğu nazarı dikkate almarak mecca
nen almacak yatı talebe sayısının 
artırılması hususunda Maarif veka -
leti nezdinde teşebbüsata girişi! -
miştir. 

M•hlis Bey Vona'da. 
Ordu, 14 - Ziraat Vekili Muh -

lis Bey dün atlı olarak Vona nahi -
yesine gitmiş ve zirai tetkiklerd~ 
bulunmuştur. 

Akşam ziraat odası tarafından 
VekilBey şerefine bir ziyafet veril -
miştir. (A.A.) 

~~-----...... ---------
Maarif cemiyetinin 
yardımları 

Türk Maarif Cemiyeti Gazian -
tepli sekiz kızı Bursadaki mektebin
de leyli meccani olarak okutmağa 
karar vermiştir. Bu kızlar mahalli 
maarif idaresince secilerek Bursa -
ya gönderilecektir. ~ 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Trabzon' da 
verem 
dispanseri 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaleti tarafından bu sene Trabzon -
da bir verem mücadele dispanseri 
açılacaktır. Dispanser bütün asri teç 
hizatı cami bulunacaktır. Vekalet 
dispanser mahallini tespit ile meş -
guldür. Mahal tespit edilir edilmez 
tesisata başlanacaktır. 

----·-----
Çubuk'taki spor 

müsabaka arı 
48 kilo ·Pe'rede r alat Bey 

b.rınci geldi 

• :ıbuk bisiklet yanıı birincisi Talat Bey 

Dünkü nüshamızda bildirdiğimi7. 
veçhile Çubuk kazasının tertip etti
ği spor müsabakaları dün yapılmış 
ve bütün kaza halkının çok neşeli bir 
cuma geçirmelerine vesile olmuş -
tur. 

Dün neşrettiğimiz program tat
bik olunmuş ve bu meyanda Anka -
radarı Çubuk'a kadar olan mesafe da 
bilinde yapılan bisiklet yarışı çok a
l~ka uyandırmıtşır. Ankarayı Çubuk 
tan ayıran 48 kilometreyi en önce 
~eçip kazaya varmıya muvaffak olan 
İttifakspor kulübünden Talat Bey 
kaza halkının mükafatc olan bisiklei 
kzanmıştır Talat Beyin bir resmi -
ni koyuyoruz. -----

Hurdnrda LeletHp· s<>çimi 

Burdur, 14 - Belediye intihap 
encümeni azalarını seçmiştir. 

(A.A.) 

--------·-·--~~----
Bursa kurtuluşunun 12 inci 
yıldönümü intibalarından 

11 eylUl Bursa'nın kurtuluş günüdür 
O sayılı günün nasıl kutlulandığı 

nı evelki sayılarımızda yazmıştık. 
Bugün de orada yapılan tezahürata 
ve ye§İl Burıa'nın umumi görünüşü 
ne dair birkaç resim koyuyoruz. 

I 

lstanbul freni 
Dün dört saat kadar 

geç geldi. 
Dün İstanbul treni dört saate ya

kın bir teahhürle Ankaraya gel -
miştir. Bu gecikmenin sebebi hak -
lcmda yaptığımız tahkikata göre, 
Saznk'da bir marşandiz raydan çık
nnş ve o sırada oradan geçecek olan 
ekspres beklemek mecburiyetinde 
halmışllr. Marşandiz, rayına konul. 
muş, ondan sonra katarlar munta • 
znman seferlerine c.levam etmişler -
<lir. 

-·--·---
Büyükada'da çamfar 

yandı. 
İstanbul, 14 (Telefon) - Bugün Bü

yük ada'da Ayanikola'daki çamlıkta yan
gın çıkmış ve yangın bir buçuk dönüm 
kadar çam yanılıktan sonra söndürülmU~ 

tür. 

l\laliyc '\'ckalt·ti elektrik 
sirkctini da,·a elli. 

lstanb~l, 14 (Telefon) - Elektrik şir 
ketinin ithal ettiği bir malın kambiyo 
murakabe heyetinden aldığı dövizinde 
11 bin liralık bir fark bulmuş ve Ma -
liye Vekaleti şirket aleyhine dava açmış 
tır. 

Bir ru.-. re.,.samı geleli. 
lstanbul, 14 (Telefon) - Sovyet reı -

samlarından Gerasimmof Yoldat latan -
bul'a gelmiıtir. 

Ka<_:akçıltk Pf1cn bir değirmen -
cinin uıahkfmıiycti. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Malatya'da 
değirmen itleten Oıep Değirmenciyan iı· 
minde bir zat aleyhinde yapılan vergi ka
çakçılığı tahkiykatı ikmal edilrnit ve De -
ğirmenciyan Efendiden ceza ile beraber 
70.000 lira verginin tahsiline karar veril
miştir. Ayrıca Osep Efendi aleyhinde bir 
vagon buğdayı kaçak olarak öğüttüğü ve 
kardeıinin firarından ıonra hükumete in
tikal etmesi lazrmgelen değirmenin yarı 

hissesini muvazaa ile karısına sattığı için 
de tahkiykata girişilmiıtir. 

Bir ka<:akçı. 
İstanbul. 14 (Telefon) - Evelce Tür 

kiyeden çıkarılmış olan Yorgi isminde 
bir genç kaçak olarak Edirne yolu ile İs
tabul'a gelmiş fakat yakalanmıştır. Ka
çakçılığı para mukabilinde yapan Tevfik 
ile Yorgi ve papaz Sokrat Ezine mahke -
mesine verilmişlerdir. 

Adana kuf esine düdük 
konacak. 

Adana, 14 - Belediye encümeni her 
gün saatleri ve harp esna~ında tayyare 
hücumlarınr bildirecek bir düdük ahna. 
rak saat kulesine konulmasına karar ver 
miştir. 

Siinnt•l diiğiiııii. 
Adana, 14 - Bu ayın 21 inci perşem

be günü himayei ctfal cemiyeti tarafın

dan bir sünnet düğünü yapılacak, birçok 
fakir yavru merasimle sünnet ettirilecekt· 
tir. (A.A.) 

:a::w 

SAYIFA 3 

26 eyıul bagraffıı 
• 

ıçzn 

Türk Dili (araştırma birliği) tetkik ce. 
miyeti, 26 eylul günü özdil kalkınma işimi
zi kutlulıyacaktır. 

O gün gazetelerimizin yalnız özdilde 
çıkacaklarını, bu İşe değer veren adamla • 
rımızın yurtdaşlara özdil sav'ını (davasını) 
anlatan aydış'lar (nutuklar) söyliyeceklo
rını umuyoruz. 

26 eylul bayramının ellik (milli) sav'a 

yaraşacak yolda kutlulanması için türle: di0 

li araştırma birliği durmadan düzen alı • 

yor. Ulus'ta (millette) özdil alğm'ı yarat· 

mak ve bunu gürbüzleştirmek için elden 

gelenin yapılmakta olduğu besbellidir. 

O gün duvarlara sav'ın büyüklüğünü anla
tan kağıtlar asılacnk, halkevleri bütün 
adamlarımızı çevresinde tophyarak özdil 
işimizin yüksek değerini anlatacaktır. 

Ogün radyolarımızın sabahtan gece ya. 

rııına kadar öz türkçe kullanmaktaki aıı -
)arı (faydaları) her yön' de (tarafta) söy -
fiyeceklerini, özdilde ellik (milli) n öz 
türkçe deyişler (şarkı) çalacaklarını ve 28 
eyfuldcn sonra da bu özlü savımızı ileri 
götürmek için uğraşacaklarını gtteken bir 
iş sayıyoruz. 

Özdi) ülküsüne varmak için bu i~ ge

reken değerinin verildiği ve türk dili araf• 

tırma birliğinin bütün ellik (milli) birlik· 

lerimizin, bütün okumuı adamlanımzın, 

ileriyi gören ulu türk uluı'unun özmah 

olduğu besbellidir. işte bundan ötürüdür 

ki 26 eylul bayramının türk elinde canla 

başla kutlulanacağını ve bunun için de el
den gelen bütün anıklanına'ların yapılmak. 
ta olduğunu İnançla söylüyoruz. 

Türk sözü kullanmak, yalnız türk ıÖz· 
!eriyle yazmak dileğimizi bir ülkü olarak 
bütün uluı•a aıılamak için ne yapmak ge

rekiyorsa hepsinin bu 26 eylw gÜnünde 
eksiksiz yapılması çok yerinde olacaktır. 
Yurtta 26 eylul bayramının yıldönümlerinl 
özliyen ve seve ıeve kutlulamak için onu 
dört gözle bekliyen içli bir iıtek, bir alğıa 
(aşk) yaratmak borcwnuzdur. 

Bize öyle geliyor ki, özdil bayramında, 
en değerli İf, cazetecilerimize düımekte 

ve gazeteciliği budun'un İyiliii ye yükael• 
mesi için yaptıldannı söyliyenlere iyi bir 
adağa (fırsat) çıkmaktadır. 

Dileklerimize uygun canhhldarla dolu 
büyük özdil bayramım kutlula.mak içla 
özdil bayramını dört gözle bekliyoruz. 

Ş.H. 

Belediye 
Riyasetinden 

Belediye intihabı dolayısiy -
le intihap clefterlerinin hazır -
)anması için bekçiler tarafın • 
dan c,·lere dağıtılacak olan ve 
alımda ne şekilde doldurula -
cağma dair iyzabat bulunan 
ceh'eJlcre her aile reisinin evin 
de hulnnan kadın ve erkek 18 
}·a~mdan )'nkarı nüfusu yaza
rak cch't>lİ 24 ~aat zarfında 
bek~ilcre geri vermeleri ve 
cetvelin alımda bulunan zım -
halı ''" numaralı par~ayı ke -
·ip ı-aklıyarak ayrı<>a ilan edi-
lc<>ck intihap ~iinii sandığın 
im hnul n;!u yere bu numaralı 
ı•arc;a yanlarımla olduğu hal • 
rlf• intihap hakkını haiz ailele -
rin t•frndı İIP beraber ~clmclc
ri ilan ve rica olunur. 

-- ıı:: 



SAYIFA 4 

Menemen eski devirlerin ihmallerinden cümhuriyet 
devrinde kurtuluyor 

MENEMEN - Ege mıntakasının gü
zel ve verimli bir parçasını teşkil eden 
Menemen, eski devirlerin ihmali yüzün
den kaldığı gerilikten cümhuriyet dev
rinde kurtulmuştur. 

Memleketi nurlandıracak ve inkılabı 
temellendirecek olan maarifin her tarafa 
teşmili için köylere kadar mektepler ya· 
pılmakta ve bu faaliyet göğüsleri kabart
maktadır. Bir taraftan mekteplerin köy· 
tere kadar çoğaltılması maarifin geniş a
dımlarla ilerlemesini temin ederken, zirai 
ltooperatiflerin ve köy derneklerinin ku
rulması da köylümüzü iktısadi cephede 
takviye etmektedir. Köylünün içtimai ha· 
1atını yükseltecek onun işlerini kolaylaş
tıracak vasıtalardan olan köy odalarının 
famimi de şükranla anılması lazımgelen 

işlerdendir. 

BELEDİYE FAALİYETİ 

Menemen beledi}:'esi, şehir işlerini 

aıümkün olduğu kadar eksiksiz görmeğe 

çalışırken şehrin güzelliğine ve köylünün 

faydasına da bazı işler yapmaktadır. Vü

cuda getirilen fidanlık ve tavuk istasiyo

nu bu meyandadır. Gerek fidanlık ve ge· 

rek tavuk istasiyonu muhite çok faydalı 

olmaktadır. Tavuk istasiyonunda iki cins 

tavuk yetiştirilmektedir. Biri çok yumurt 

hyan ve memleket tavuklarının bunlarla 

· rslahı takarrür edip başlanan Legorn cin

ai diğeri de çokça yumurtlamakta bera 

ber bilhassa eyi beslendiği takdirde beş 

altı kiloyu bulan Rodaylant cinsleridir. 

ve orada vilayet maarifi etrafında hasbı
hallerde bulunmuştur. 

M erz1fon gençlerin;n 
Çorumu ziyaretleri 

ÇORUM - Memleket gençlerinin ta
til zamanında civar şehir ve kasabalara 
ziyaretler ve gezintiler tertip etmeleri ve 
~ttikleri yerlerde spor, temsil ve buna 
benzer güzel ve nezih müsamere ve eğ
lenceler yapmaları memleket gençlerinin 
biribirleriyle tanışmasına vesile teşkil et
tiği gibi halkın da alakasını uyandırmak
tadır. 

Bu ziyaretlerden biri de Merzifon spor 
yurdu gençlerinin Çorum'a gelmesi ve 
bı.:rada muhtelif müsamereler ve temsil · 
ler verişidir. Birkaç gün evet gelen Mer
zifon gençleri burada kasaba gençliği ve 
halk tarafından çok samimi bir surette 
karşılanmışlardır. Gençler geldikleri gü· 
nün akşamı sinema binasında müsamere 
ve temsillerini vermişlerdir. 

Müsamerede çok güzel numaralar gös
t<'rmişler, zeybek ve diğer milli oyunlar 
OJınamışlar ve bunlardan sonra da milli 
vasiyet isimli piyesi temsil etmişlerdir 

Halkın takdirini kazanan bu temsilde oy
myanlar çok muvaffak olmuşlardır. 

Ertesi günü Merzifon spor yurdu ta
kımı ile Çorum Halkevi Spor şubesi ta
kımı arasında bir futbol maçı yapılmıştır. 

Bağ ve meyvalık 

Islah istasiyonunda yetiştirilen tavuk Dab'ltma talimatname~i vilaJ etle · 
ve horoslardan bir kısmı köylere dağıtıl- re tehliğ edildi. 
maktadır. Belediyenin buralara fazla tah 

ıisat koymağa imkAn bulamaması yüzün

den istenildiği kadar fazla randıman alı

namamaktadır. Ziraat Vek~letince bura

lara biraz tahsisat verilmesi imkanı ha

sıl olduğu takdirde randımanın artacağı
na şüphe yoktur. 

BÜYÜK YOLUN BÜYÜK KÖPRÜSÜ 

İzmiri, Bargama, Dikili, Ayvalık, So

ma, Kırkağaç, Burhaniye, Balıkesir ve 
dolayısiyle Bandırma ve Bursa'ya bağla
yruı Ege mıntakasının büyük yolunda ve 
Gediz nehri üzerinde yapılmakta olan bü 
yük betonarme köprünün bitmesi yaklaş· 
mıştır. 134 bin liraya ihale edilmiş olan 
liu büyük köprünün çok büyük ehemmi
veti vardır. 

KUBİLAY ABİDESİ 

Yapılmakta olan Kubilay abidesinin 
bitmesi de yaklaşmıştır. Abidenin yapıla· 
cak noksanları 1stanbul'da dökülmekte 
olön heykel ile, granit üzerine pirinçten 
yazılacak yazı ve abide etrafındaki par
maklıktır. Parmaklık içine rastlıvan kı

um bahçe haline konulacaktır 

HALKIN DİLEKLERİ 

Muhitimizin ve kasabamızın ihtiyaçla
rı da yok değildir. Halk mümkün oldu
ğu takdirde kasabada bir orta mektebin 
açılmasını ditemktedirler. Aliağa iskele
ıinden hayvan ihracına müsaade edilme
li ve sıtma mücadele teşkilatının kazamı
ta da teşmili dilekler arasındadır. 

Yeni Burdur Valisi 
işe başladı 

BURDUR -·Yeni valimiz, sabık İz. 

mir vali muavini Saip B. gelmiş ve vazi

fesine başlamıştır. İzmir valisi gibi azim

li ve faal bir valinin muavinliğini yapan 
Saip Beyin vilayetimize tayini bütün ha] 
kı memnun etmiştir. 

Saip B. ayın sekizinde Burdur'a gel-
di. Kendisini mektupçu, idare heyeti, be
lediye, C. H. F. erkanı Baladız istasiyo
nundan karşıladılar. 

Vali Bey makamına geldikten sonra 
daire müdüriyle müesseseler mümessille
rini ve birçok zevatın ziyaretlerini kabul 
etmiştir. 

Saip Bey öğleden sonra fırkaya gide
rek fırka idare heyeti ve azalarla görü· 
şe ek b~lediye intihabı hazırlıkları hak
kı· · jyzahat almıştır. Akşam üzeri saat 
17 de nuallimler birliğine davet edilmiş 

Dahiliye Vekaleti yeni iskan kanunu
na göre bağ ve meyvalık yeri dağıtma ta
limatnamesini vilayetlere göndermiştir. 

Talimatnameye göre muhacirlere nakil 
olunanlara ve yerleştirilecek göçebelere 
ve yerlilere bağ ve meyvalık yapmak üze
re iskan kanununun 21 inci maddesinde 
yazılan topraklardan beş dekar'a kadar 
meccanen toprak verilecektir. Bu toprak 
lar Uç yıl içinde iymar edilirse iymar e

den namına meccanen tapuya bağlana

caktır. Ver:ilen toprağı iki yıl içinde iy
mar edenlere talebi üzerine on dekara 
kadar toprak verilecektir. Bu toprak d'l 
gene üç yıl içinde iymar edilirse iymar 
eden namına meccanen tapuya bağlana
caktır. İşlenen veya amele işletilerek bağ 
çubuğu meyva fidanı veya tohumı• ekil· 
rr si ve bunların en az yüzde altmış beş 
tutmuş olması, yabani ağaçlar ekilmiş ise 
bunlann aşılatılması ve aşılatılanlardan 
ylizde altmışının tutmuş olması verilen 
yerin iymar edilmiş olduğunu gösterecek 
tir. Bağ ve meyvalık ekmek suretiyle iy· 
mar edilmek üzere verilen bu yerlerden 
bir aile için (300) mette murabbaı yer e:1 
veya yapı yapmak üzere boş bırakılabile
cek ve bu yerler iymar edilmiş sayılacak 
tır. 

İymar başlangıcı ilk ekim tarihlerin
den hesap edilecektir, üç ekim devresinde 
iymar etmiyenlerden verilen toprak geri 
<>lınacaktır. 

İskan gören çiftçiler ve sanatkarlar en 
az ikişer dekar bağ ve meyvahk yapmal< 
mecburiyetinde bulunacaklardır. Yerlilc· 
re de köylerde bin evden azlık kasabalar
da ve etrafı geniş ve müsait üç bin evden 
fazla kasabalarda aile başına ikişer dekar 
bağ ve meyvalık yaptmlmağa çalışılacalt 
trr. Üç bin evden fazlalı kasaba ve şchir
ı~rde yerlilerin bağ ve meyvahk yapmal3 
'ı müracatlarına bırakılacaktır. Bağ ve 
meyvalık yeri alıp iymar etmek hakkın
dan büyük küçük btitiin memurlar da isti
fade edebileceklerdir. Vali ve kaymakam 
!ar üzüm yetiştiren her mıntakada en ke
rnr ve sapa köylere varıncıya kadar bağ
cılığı behemehal tamim edecekler, mey
vrılardan para eden cins meyvaların ta
mimine dikkat edeceklerdir. Bağ ve mey 
valık yeri hazırlıyanlara verilmek üzere 
idarei hususiyeler, belediyeler, köy san
dıkları bağ çubukları meyva fidanları 
yetiştireceklerdir. Korucular, bekçiler be 
lC"diye ve zabıta memurlan ağaç asma kö
tüğü çubuk fidan kesenleri sökenleri ya
ralıyanları kabuk soyanları ve hayvan so
kanları gördükleri takdirde zabıt varaka 
.;ı tanzim ederek müddeiumumiliğe teı

Irm edeceklerdir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Pa is ve Italya 
manevra ar 

Fransa'da 500 tayyarenin iştirakile ya 
pılan hava manevrası, bugüne kadar ya· 
pılmış olanların en büyüğüdür. Paris 
müstahkem mevkiine taarruz ve l>u mev 
kiin müdafaasını hedefliyen bu manevra 
dan alman netice, Lyon manevralarının 
ak~i ve Londra manevrasının aynı çıktı. 

Bu manevra 174 müteıarrız tayyareden 
140 mm muvaffak olduğunu göstermiş 

bulunuyor. Zayiatın derecesi ne olursa 
olsun görülen iş, mütearrızların hedefle 
rini tahrip etmiş olmaalnndan liaşka bir 
şey değildir. Gazetelerin verdikleri ha
berler Lö Burje tayyare karargahının bir 
günde iki defa tahribe uğradığının ha
k('mlercc kabul edildiğini bildiriyor. Bur
je'nin iki defa tahribi, manevranın arz 
f'ttiği geniş ölçüye göre, Paris'in iki de
fa tahribi manasma al ınınak 15zımdır. 

Bununla beraber bugüne kadar yapıl· 
m·ş olan sıra sıra tecrübeler, ne kadar 
modenr ve çok m alzeme kullamlırsa kul
lanılsın, hava taarruzlarını tamamen dur 
durmanın imkansızlığmı göstermi~tir sa 
'.'Urız. Her yerde tekrarlanm.:kta olan bu 
~ibi hava manevalaından dkastedilen baş 
ı;.ıyenin, halka tehlikenin büyüklüğünü 

ve korunma mecburiyet ini açıkça anlat
-naktan ibaret bulunduğunu söylemek yan 
1 ıs değildir. 

Miidafaa silahlarına verilen fevkata · 
le ehemmiyetJere ra~men mütearrızlarm 
'lrnvaffakiyeti kadar tabii bir şey olamaz. 
"':iııkü verrlen P"örü1 medik irtifalara ka
dar üç buüt üzerinde yayılmış, hudutı;uz 
t-ir hacim içinde hareket eden tayyarele 
rin daima karşılanması ve durdurulması 
imk~nsızdır. Bunu, dünya harbmda Pa
ris"in hava müdafaasını idare etmiş olan 
ceneral Bons'un hükümlerinden de çıkara 
bi!iriz. 

Paris manevralarında taarruz eden ve 
müdafaa hatlarını geçemiyen otuz kırk 
tayyare yerine, geçenler yalnız yüzde on 
k:ıdar olsaydı, mütearnzların alacakları 

ııctice, acaba ehemmiyetsiz mi olurdu? 
Bugün için bilinen esas, hava tehlike 

sırıi durdurmak için korunma tedbirleri 
..,lm'lktan ibarettir. Tedbir alınmamışsa 

üç beş tayyare de geçse netice gene kor
kıınç olacaktır. Ve işte bu müsbet vaziyet 
tir ki, her memleketi hava tehlikesine ve 
hiicumlarına karşı korunma teşkilatı mey 
dana getirmeğe ve bu maksatla hazırlan
~<'ğa zo:-lamaktadır. 

Gelecekte yapılacak harplar, düpedüz 
milletlerin harb!dır; düşmanın hava akın 
larına yılmadan dayanabilecek, maneviva 
tını ve disiplinini bozmıyacak taraf ordu 
scnun girişitiği müdafaa barbını, kendi 
hııva kuvvetlerinin yapacağı taarruzları 

bnşarmalarma amil olarak harbı kazana . 
~akt•r deniliyor. 

Bu böyle olunca, hava manevraların· 
~;ın milletçe alınacak baş dersin, havadan 
korunmanın biricik muvaffakiyet şartı ol 
•:luğuna inanmak ve bu yolda hazırlanmak 
--lduğu kendi kendine meydana çıkar. 

Kara, deniz, hava orduları ne kadar üs 
ün değerde bulunursa bulunsun, bu de· 
~eri bütün harp müddeti boyunca aynı 
~varda tutabilmek için milletin maneviya 
tından, her türlü milli verim kaynakların 
~1an kuvvet ve hız almak mecburiyetinde 
d:rler. 

Millet bünyesinin arzettiği bu yüksek 
"ht mmiyet, devletlerin cephe kuvvetleri 
"'ibi cephe gerh•ini takviye için de çalış · 
T.aları zaruretini doğuruyor. 

Korunmak zaruretini halka yaymak 
ve halkı bu yolda derhal ve ciddi hazırlık 
·ara sevketmekte manevraların yaptığı 

•esirler ise meydandadır. 
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Son zamanlarda Fransa ile İtalya ara
sında esaslı bir anlaşma yapıldığına dair 
çıkan şayialar ve bunu gerek M. Bartu'
nun, gerek İtalyan membalarının tekzip 
etmesi üzerine bu mesele_şi mevzu seçe
n:k yazdığı başmakalede Taymis gazete
si diyor ki: 

"Herhalde son zamanlarda Paris'te 
ve Roma'da Fransa'nın Tunu::'taki vazi -
yeti ile Trablus - Tunus hududu mesele
lerine dair müzakereler vukua gelmekte
dir ve şayet bir dostluk muahedesi aktolu 
nacak olursa o zaman muhakkak surette 
bu iki şimali Afrika memleketine ait o -
hn mesele halledilmiş bulunacaktır. 

Bu meseleler hakkında ihtısas sahibi 
ol:ın M. Suliye isminde bir zat, Roma'da
ld fransız sefirine bu hususta yardımlar
da bulunmaktadır. 

Bu zat ile M. Musolini arasında ge
çenlerde pek dostane nutuklar teati edil
mesi iki taraf münasebatında yeni inki -
"nflar vukua geldiğine işaret etmektedir. 

M. Musolini, nutkunda sarahatle bu 
meseleye temas etmemiş ise de, "İtalya'
"lm Sezar'lar, Ogüsfler yetiştirdiği sıra
ıb daha okuma, yazma bilmiyen bir mil
ıt't,. ten, yani alınanlardan bahsetmiş, bu 
itibarla fransız, italyan yakmhğına iy
-nada bulunmuştur. 

Gerek Fransa gerek İtalya, Almanya
nın yeniden silahlanmasından muztarip
tiı ler ve Almanya'nın Avusturya'ya kar
~ı takip ettiği siyaset her ikisi üzerinde 

de aynı tesiri yaptığından aralarmda ta
bii olarak bir yakınlaşma husule gelmek· 
tedir. 

Geçenlerde M. Bartu ltalya'ya davet 
edilmiş ve fransız hariciye nazırı bu dave 
ti kabul etmiştir. Herhalde bu sonbahar 
içinde bu ziyaret vuku buluncıya kadaı 

Musolini ile yapılacak müzakerelerin mu 
vaffakıyetli neticeler verebilmesi için 
lazım gelen bUtlin hazırlıklar tamamlan• 
maktadır. 

Bir fransız - İtalyan yakınlığı karşısın• 

da Yugoslavya'nın şüphelenmemesi için, 
lıu balkan müttefikinin menfaatlerini bil• 
memezlikten gelmiyen Fransa'nın tedbir• 
ler almakta olduğu şüphesizdir. 

Kıral Aleksandr'ın gelecek ay Paris'l 
ziyaret edeceği haber verildiği gibi kil .. 
5lik itilaf mümessillerinin de Roma'ya gi· 
decekleri söylenmektedir. Daha sonra 
Bartu'nun Roma ziyareti vukua gelecek 
ve iki hüklımetin ne gibi şartlar dahilin· 
c!e bir itilafa varabilecekleri anlaşılacak. 
tır. 

Bütün gelişlerin, gidişlerin neticesitı• 
ele Almanya soğukta tek başına bırakıla· 
cak olursa, bunun vaktiyle Hitler'in gay• 
ri müsait bir vaziyette Milletler Cemiye• 
tinden ayrılmasından neşet edeceği an• 
laşılmalıdır. 

Bugünkü asri şerait dahilinde M. Lit• 
Vinof'un anladığı gibi Her Hitler'in de 
herhangi bir milletin tecerrüt halinde ya· 
şıyamıyacağını anlaması gerektir. 

Şark tütün mahsu Ü 
üzerinde tahm·oıer 

Berlin'de çıkan BUND gazetesi yu ·ardaki ba§Iıkla şu yazıyı ne§rediyor: 

Şark tütününün istihsali bu sene dik- Türkiye'nin % 25 i bulacaktır. 
knte değer bir azalma gösterdi. Türkiye \ Son yılların mahsulleri şu safhaları ta 
Yunanistan ve Bulgaristan'daki tütün eki kip etmiştir: 
minin hali hazır vaziyetine göre her yer· (Milyon kilogramla) 
el~ mahsulde % 20 den 30 a kadar bir aza- 1931 1932 1933 
lış tahmin edilmektedir. İtiraf etmeliyiz Yunanistan 43 28 50 
ki hiç bir memleket 1932 de olduğu gibi Türkiye 51 18 

17 
36 

tütün ekimini tahdit için yeni tedbirler Bulgaristaı 31 18 
almamıştır. Fidelerin dikim zamanında 
hnva vaziyeti tütünler üzerinde tesir yap 
tı ve bunların bir kısmı tutmadılar. Son
ra kuraklık birçok yerlerde ve hassaten 
Bulgaristan"da ve hatta Makedonya'nın 

ve Türkiye'nin bazı yerlerinde mahsulü 
kuruttu. 

Balkanlarda mayıs sonlarına doğru zu
hur eden fena hava şeraiti tütün ekilmiş 
geniş sahaları mahvetti. Bulgaristan bu 
\'ötziyetten daha fazla müteessir oldu ve 
tütününün geçen seneye nazaran ~ 30 
nisbetinde daha az olacağı tahmin edil
mektedir. Yunanistan'ın ziyanı % 20 ve 

hnrp metotlarının istinat ettiği yeni hava 
Filahınm vaziyeti itibariyle çok mühim· 
'lir. 

Bu hususlarda henüz açık ve düzgün 
ma1Umat gelmemiştir. Bununla beraber 
ortada en kuvvetli bir tezahür halinde, 
manevradan sonra M. Musolini'nin söyle 
diği nutuk vardır. 

Üç bin İtalyan zabitine söylenen bu 
nutkun i tal yan gençliğinin maneviyatını 
yükseltmek itibariyle haiz olduğu kıymet 
bJrizdir. Başvekil nutkunun bir tarafın
da Avusturya hadiseleri dolayısiyle hudu 

da sevkedilmiş olan fırkaların günde 
60 - 107 kilometre yol aldıklarını ve hu 
dut boyu halkının bu sürat karşısında 

yiiksek hayranlıklar duyduklarını söyle
mekte ve aynen şu sözlerle askerliğe ver 
diği ehemmiyete işaret etmektdir: 

125 63 lo-1 

Üç memleket için vasati olarak % 2~ 
ar.alma kabul edilirse şark tütün mahsulU 
bu sene 78 milyon kilogramı bulacaktır, 
Fakat hakiki istihsal bu rakamdan da bi• 
raz aşağı olacaktır. Vaziyete aşina meha .. 
fil azalmanın 75 milyon kilograma çıka• 
cağını söylemektedirler. Mahsulün bu a .. 
znlması bir taraftan da va%iyetin düzel• 
rnesine sebep olacaktır, çünkü, memleket• 
ler tarafından alınmış olan husust tedbir
ler dolayısiyle evelki senelerden kalmış 
ve şimdiye kadar satılmamış mahsuller 
azalmaktadır. 

Biz ayrıca bahsedilmesinde zaruret 
~ôı düğümüz Paris manevralarının halkı 
7!İlli bir vazifenin iyfasma çağırdığına 

da kaniiz.be1ediye1erin havadan korunma 
işlerini başarmak için yapmağa başladık
ları istikraz tahvillerini satın almak halk 
tıın beklenen vazife ve manevraların kast " - Asker bir millet olc.luk ve söyliye· 

1933 mahsulünün umumiyetle §imdiye 
kadar dörtte üçü satılmıştır. Filhakika 1-'.i 
tün bu sattşlar müşteriye yapılmış <!eğil
dir, bu rakama emanet olarak gönderilmiş 
stoklar da dahildir. Yunanistan'da hazi
ran iptidasına kadar yapılan satışlar 40 
milyon kilogramı bulmuştur, bunun yai
nız 35 milyon kilosu 1933 mahsulüne, 5 
milyon kilosu daha eski mahsullere ait
tir. Yeni ve eski tütünlerin arzı 57 mil· 
von kiloya çıkmıştır. Bu miktara evelce 
depolanmış 15 milyon kiloluk stoklan da 
ilave etmek lazımdır. Son Uç ay zarfında 
azami 6 milyonluk daha satış yapılabile· 
cektir. Demek ki gelecek seneye, depolan 
mış 15 milyon kiloyu saymadan, 10 veya 
!1 milyon kiloluk bir devir ynpılacaktir. 
Bu mühim devre rağmen Yunanistan'da 
arz gelecek sene 50 milyon kiloya inecek, 
yani bu seneden 7 milyon kilo noksan oh:ı 
caktır. 

.. ttiği 'bir gayedir sanırız. 

İtalya'da beş piyade fırkası ve motör
leştirilmiş, süratli muharebe arabalariyle 
kuvvetlendirilmiş hafif bir fırka ile Tos
kana civarında yapılmış olan manevra da 
askerlik bakımından çok kıymetlidir. Bu 
manevrada bol miktarlarda tayyare kulla 
nılmış olması ve tayyarelerin yer muha · 
rebelerine yakından ve kendi silahlariylc 
karışmış olmaları manevraların ehemmi -
yetini arttırmakta ve alınacak neticeye 
değer verdirmektedir. 

Pek arızalı olan Toskana ve civarın· 
dıı mütearrız bir kuvvetin tahakkuk etti
rebileceği hareketlerin tetkik ve tesbiti
nJ hedefliyen bu manevradan elde edilen 
kanaatlri öğrenmek, hiç şüphe yok, yeni 

bilirim ki militarist bir millet olduk. Va 
tana her türlü fedakarlığı yapmağa hazır 
cengaver bir millet oluyoruz.,, 

Az ı=onra da manevraların verdiği heye 
canla: 

"- Bütün hayatımızı, iktısadi, siyasi, 
ruhi kuvvetlerimizi askerliğin ihtiyaçla· 
rına sarfedeceğiz,, demektedir. 

M.illctlerin silahlanmağa verdiği fev 
kaUide ehemmiyetin ve bu yolda katlan
mağı göze aldırdıkları fedakarlıkların de 
recesini bu sözler kadar eyice iyzah eden 
az şey vardır. 

Görülüyor ki manevralardan sonra söy 
lenen nutukların da ihmal götürmez ta • 
rafları pek çok oluyor. 

ŞAKIR HAZIM 

Bulgaristan'a gelince, geçen sene ma'ı 
sulünden elde kalanın 3, 4 milyon kilo o· 
lacağı tahmin edilmektedir. Bu sene Bul· 
garistan iki mühim alıcıyı: Almanya o1c 

Avusturya'yı bulmuştur ve büyük bir ta
!•as hareketi hazırlanmaktadır. Bu miktar 
stılmamış ve müstahsillerin, daha doğ· 
nısu kooperatiflerin elinde bulunan 4 
milyon kiloyu, ve bankaların elinde bulu
ran bunun iki misli bir stoku ilave etmek 
iycap eder. Büyük bir takas anlaşması bu 
rtoku bir hamlede yarıya indirecektir. 

Resmi istatistikler mevzuubahs oluca 
çok ihtiyatkar davranan Türkiye bu sene 
geçen sene mahsulünün dörtte üçünden 
fazlasını satmıştır. Bilhassa eski mahsul· 
lerden kalan daha büyük mik~rda mall::'t' 

t 

d 
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ziyet ve ehemmiyetleri japon matbuatının 1 R 
tarihçesinden anlaşılabilir. İlk gündelik 1 esimle dünya haberleri 
gaze~ Yukaham~da Mai~chi Shlmbun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MARSILYA PiYASASI 

~ey tin yağı: 

Endülüs, mevcut mal, cif 

itta. Diğer fiatlar yoktur 

180/190 pe-

'iurnurta: 

Kazablanka (Fas) cıf 520/ 530 frank. 
Trablus, Berut 300/325 frank. 

Diğerleri. kote edilmemiştir. 

Fındık: 

Giresun 

Napoli 

Roma 

Tarragon 

kabuklu fındık: 

Napoli 

,, karışık 

Sicilya 

., karışık 

Tarragon serilmiş 

l<.urq incir: 

Franı 

480 

490 

470 

590 

490 

230 

205 

245 

Z25 

205 

Buji-Cezayir, yığın halinde 130/135 

franıc. İtalya, Kosenza, Estra flör 300 

frank. İtalya. Kosenza, harcı ilem 270 

frank 

Yiin: 
7.25 frank 

adiyle 1870 de tesis edilmiştir. Bunu ta-

kip eden seneler içinde daha birçok ga
mal olduğu haber verilmektedir. Az, fa-

zeteler çıkmağa baslamıştır. Bütün gün· 
kat mütemadi bir talep vardır. Yüksek 

delik gazeteler İngiliz ve amerikalılar gi-
standard seçilmiş malların fiatları şunlar . lı"l . d . . • 

hı ecne ı erın e ıştırakı vardı. Çok geç
dır: 

Muzzarfarpores, 40/45/15 23 pene 

Dinajporse, 35/45/20 19 penc 

Patnas ~5/50/25 18 1/2 pene 

Daccans 40/40/20 2Z pene 

Yaş tuzlanmış Deccans 22 1/ 2 pene ve 

kuru tuzlanmış Zl penedir. 

meden matbuatın takındığı terakkiperver 

t.ıvura hükOmet tahammül edememeğe 

başladı. Bunun üzerine ilk iş olmak üze

re 1875 de gazetelerde ecnebilerin çalış -

malarını menetti ki birçok gazetelerin ka

pılarım kapamalarına müncer oldu. Bu 

da kafi gelmediğinden aynı sene içinde 
Afrika derileri: piyasasında deP.is, ik • b d - bütün mat uat oğrudan doğruya takiba· 

lik yoktur. 

BELÇiKA BUDUNLARARASl \beynel

milel) YUMURTA lYTlLAFINI KA • 

BUL ETTi. 

Resmi gazete ile neşredilen bir kanu-

t'! t~bi tutuldu. Her geçen sene içinde 

hi. ·etin tazyiki gittikçe şiddet kespe

diyordu. Bilhassa 1877 de hükumet. ga

zeteleri birer birer kapatmağa başladı. 

IIarabiye sürüklenmek istemiyen gazete 

s;ıhiplerine hükumete uymaktan başka bir 
na nazaran Belçika hükftmeti cihau ·u- care kalmamıştı. 

murta piyasalarında muamele gören yu · Bu vaziyet 1887 ye kadar sürdü. 28 bi-
murtaların markalanması hakkındaki bu- ke, rinci ctnun tarihiyle intişar eden yeni 
dunlararası (beynelmilel) itilafa ilti'.:akı matbuat kanunu matbuat hürriyetini ta
kabul etmiştir. 

Japon matbuatı 
"Bungei Shnju,, ve "Leikai Orai,, mec

muaları japon matbuatının vaziyetini iy

zah eden uzun yazılar neşrettiler. Her ne 

kadar yazı sahibinin ismi kaydedilmiyor

sa da verilen malUmat ve iyzahatın doğru 

luğu yazının işleri çok eyi bilen biri ta

rafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Yazı

daki rakamlar evelce verilentere nazaran 

çok farklı oldukları halde hiç bir japon 

~azetesi tarafınd~n da tekzip edilmedi. 

İktısadi buhran japon gündelik gazete 

nıyordu ki bunu takip eden kanunu esa

si, meseleyi daha sağlam bir hale sokmuş

t:ı. İşte hu tarihten itibaren japon mat

buatı ilerlemeğe başlamıştır. Evvela, evet 

ce hükumetle mücadele etmiş ne kadar 

gcızete sahibi varsa hepsi de mebus inti

hap edildi; bu suretle de gazeteler birer 

politika aleti oldu, ama derhal zararını da 

~ördüler. Çok geçmeden japon okuyucu

lannın fırka politika entrikalariyle ala

kadar olmak istemedikleri anlaşıldı. Sade 

ce politika ile uğraşan gazeteler abonele

rini kaybetmeğe başladılar. 

Nevyork poslisi nasıl çalışır? 

Nevyork polisi 
gittikçe asrileş

mekte, polisin enJ 
rine büyük şehrin 
zabıta vakalarrnı 

kolayca rakip ede 
bilecek vasıtalaı 

verilmektedir. 

B.unların en ba. 
şında radyolu po. 
/is otomobillerl 
-vardır. 

Bu otomobi/Jer 
şehrin hangi nok
talarrnda tarassut 
veya takip vazife
si görmekte iseler 
bu noktaları -
yandaki resimde 
görüldüğü üzere 
- şehrin büyük 
plamnr ihtiva e
den "şehir planı 

salonu,, ndaki m!'
murlar bu pl!ln 
üzerinde mütema 
diyen tesbit etmt>lr 
tedirler. 

Anadolu, yıkanmış 

" yıkanmamış 4 frank terini de tesirleri altına almıştır ki bu da 

Kasten siyasetle meşgul olmamağı pren 

sip ittihaz ederek 1890 da ilk çıkan Ko

kumin Shimbun gazetesi halkçı bir gaze

te olarak intişara başlayınca o kadar faz

la okuyucu buldu ki bunun arkasından bir 
lıirçok büyük gazetelerin bilançolarını za-

Almanya'nın kürk derisi piyasasında 

ALMANY A'DA DERi PIY ASASI. "arla kapattıklarından anlaşılıyor. 
Japonya'nın belli baslı gazetelerinin \Ürü bu gibi siyasi olmıyan ve bitaraf ga-

temmuz ayında, ihracat ve ithalat malla.. tiraii aşağıda gösterilmiştir: 
Osaka Asabi 1250000 - 1330000 

7 eteler tesis edildi. 

Japon gazeteciliğinin terakkisine saik 

ol;ın diğer bir amil de 1894-95 Japon -

Çin harbıdrr. 1892 de tesis edilmiş olan 

tı üzerinde yapılan muamele miktarı 

1925 ton olup geçen senenin aynı devre

tine nazaran üçte bir noksandır. İhracat 

llliktarı ithalfit miktarına nisbetle geçen 

tenekinden pek az farklıdır. Ham deri it

halatı (kürk derisi) geçen senenin tem • 

llluz ayı zarfındaki ithalattan % 37 nok • 

•andır. Ve 882 tondan ibarettir. İthalatın 

tahdidi bilhassa koyun ve kuzu derile

tinde hissedilmrktedir, ve kürk imaline 

tkıalıauıı ham l ve kuzu dersi ithata

tı geçen seneki miktarların ancak yarısı

nı bulabilmiştir. 

Ağustos ayı zarfında işler haftadan 

haftaya daha fazla canlanmıştır. Birçok 
ecnebi alıcıların bu ay zarfında Leipzig'e 
telerek ihtiyaçları olan emtiayı temin 
'Yledikleri görülmüştür. lmanya'nm da
hili için cereya neden işler de eyi gitmiş 
tr. 

Ay başında Lenngrad'ta vuku bulan 
ltıüzakerelerde bir hayli rus malları satıl
ltııştır. Leipzig piyasası alıcıları Lenin
trat'da mübayalarını diğer piyasalara na
~aran daha müsait şeraitle yapmışlar ve 
A.lrnanya'ya mühim miktarda mal ile av. 

det etmişlerdir. 
lier nevi beygir ve dana derisi fazla 

lalep olunmaktadır. 
'rilki nevileri arasında eyi mallara ve 

hu .meyanda bilhassa Silberfuchs denilen 

~~ikilere rağbet çok fazladı:. Boyalı. til ~ 
!erden kurşuni mavi ve sıyah nevılerı 

ter 'h cı olunmaktadır. 

.. 'ravşan derisi üzerine olan işler de 
a6\ıstos ayında hararetlenmiştir. Ancak 
ta\1Ra d ' 0 

•• 
0 'h 1 f • -r n erısı uzerıne ı tısas anmış ır-

ltı;ılara bu münasebetle eyi iş çıkmıştır. 

lONDRA KEÇi DERiSi PIY ASASI. 

liint clerileri: J{alküta piyasasında az 

~kas ı · ı ld k 1 çu·· nku·· 't.. usu ıy e e en çı an mıştır. 
"1 Utkiye'ye kontenjan aşırı ithalat yap· 
'tt a..k_ rnUmkün olmuştur. Satış işlerinin 
~ti uınumiyetle memnuniyet verici ol
!lq 111?a ve istatistik vaziyeti sene sonun
tıı_ hıssedilir bir salah göstermesine rağ-

tn r· ı d;ı ıat ar düşmekte berdevamdır. Borsa 
dq fiatıarın bu düşme istidadı vaziyetin 
~~ ~eleceği hususundaki tahmilere imkan 
''lıernekt d' e ır. 

Osaka Mainichi 1150000 - 1230000 

Tokio Michinichi 730000 - 780000 Pl§n üzerinde, yandaki resimde görül 

Tokio Asabi 630000 _ 680000 Yorodzi Choho bu harp dolayısiyle 50,000 düğü üzere tesbit edilen otomobiller -

Yomiura = Tokio 500000 _ 580000 tirajiyle japon halkının en çok sevdiği lüzum basıl olunca - gene telsiz tele-

Hochi = Tokio 

Yiji = Tokio 

ghin Aichi 

320000 _ 380000 ~zete olmuştur. Bunu da sırf geniş kad- fonla vaka yerine gönderilmektedir. 

240000 _ 180000 rolu harp muhabirleri sayesinde temin 

230000 
_ 

170000 
etmiştir. Bu harp dolayısiyle birçok vila- A~ğıdaki resimde görüldüğü veçhile, 

Fukuoka Michimichi yet gazeteleri tesis edilmi~tir ki bundan sabıkalıları polis memurlarına tanıtmak 
180000 - 220000 ~ 

Osaka Asabi ve Tokio Asabi gazetesi- önce gazeteler yalnız en büyük şehirler
ne sahip olan Asabi konsorsiyomu ile de çıkıyorlardı. Harbın gazetecilere öğ
Osaka Mainichi ve Tokio Michinichi ga- rettiği diğer bir şey de asıl halkın ne o

zetelcrinin sahibi Mainichi konsor::iyomu kumak istediğini anlamak olmuştur ki bu 

iapon gazeteciliğinde hakim rol oyna. tarihten itibaren japon gazetelerinin ek

'l'ınktadırlar. En büyük sermayesi olan serisi politikada bitaraf tavur takınmrş
M · · h" k hardır. Evelce fikir matbuatı olan gazete-

aınıc ı onsorsiyomudur. 10 milyon 
e d cilik bu defa havadis gazeteciliği oldu ve 

v n sermaye en yüzde 18,56 sı başka iki 
konsorsiyoma aittir. Bu iki sanayi kon- bu değişiklikte de Amerika gazeteciliği 
c;cırsiyomundan maada iki büyük gazetede taklit edildi. Çok geçmemişti ki süratle 

hirc;ok sermayedarlar da- alakadardırlar. müheyyiç havadisler neşreden gazetele -
~ 1 riu tesis edilmesine başlandı. 1904-5 rus-cnnaye eri 6 milyon yen tutan iki büyük 
l\sahi gazetesinde yüzde 46 nisbetinde japon harbı bu temayüle daha ziyade kuv 

u vet verdi. Bu sıralarda idi ki ilk defa or•LUrayama ailesinin, yüzde 22 nisbetinde 
ie Mveno ailesinin iştirak hisseleri var- forak harp haberlerinde biribirlerini at
<] • k tatmak istiyen Mainichi ile Asabi konsor-

Tr, gerı alan miktan da müessesede ça-

1 rşan di~er mesai arkadaşlarmındır. Asa

hi gazeteleri sermayedarlann tesirine ta
lıi def'ilfJirler; halbuki Mainichi konsor
c;iyomur.un J?azeteleri sennayedar grup-
1··rın vasıtalarıdır. 

Diğer gazetelere nazaran her iki kon
<:orsiyomun rantabiliteleri mükemmeldir 
Os, 1rn Asahi gazetesi 1933 ikinci altı a
ymd:ı gayri safi 15,4 milyon yen varidat 
temin etmiş ve masraflar cıktrktan sonra 
61.0,000 yen yani sermayenin yüzde onun
dan fazla kar temin etmiştir. Avnı müd
det zarfında Osaka Mainichi gazetesi ise 
ı ~.9 milyon gayri safi varidat ve safi ola

siyomları arasında büyük bir rekabet mü 

catlelesi başladı. 

Portsmouth sulhundan sonra hükumet-

!e japon matbuatı arasında tekrar büyük 

bir ihtilaf çıktı. Efkan umumiye sulh 

:prtlarını Japonya'yı tatmin edici mahi

yette bulmıyorlardı. Tokyo ve Ozaka'da, 

hükfunet taraftarı olan Kokumin Shim-

bun gazete inin tahrip edilmesi ile neti

celenen büyük nümayişler oluyordu. Bu 

kargaşalıkların önüne geçmek için örfi 

idıJrenin iylan edilmesi birçok gazetelerin 

kapatılması iycap etti. 

için şu usule müracaat edilmektedir: 
250 - 300 kişi istiap edecek büyük bir 
salonda, merdivenle çıkılan yüksek~e bir 
yer vardır. Burası kuvvetli projektörler 
ile eyice aydınktılmıştır. Sabıkılrlar bu
raya çıkarılıp sorguya çekilmekte ve sa
londa nöbetleşe oturup bunları dinliyeD 
kadın ve erkek polis memurları da sabı
kalıların e.şkalini bu suretle zihinlerine 
nak~ed e bilmektedirler. 

Bitaraf kalmış olan gazeteler bayram nüsralarr neşrine spor ve tiyatro yazı- gazeteciliği galebe çaldı. Fikir gazeteci· 
vapıyorlardı. Netekim Asabi gazetelerı· h" b 

rak da 730.000 yen kar yapmıştır. 
Ü("Üncü olarak da 5,250.000 yen senna 

e ile Tokyo'daki Ziji Shimpo gazetesi 
f'.!clmektedir. Bu gazete Mitsui konsorsi
vomunun elindedir. Shimpo isleri halen 
.. ar~,.ıa k~namaktadır. İkinci altı ay için
de 2.570,000 yen zarar etmistir ki bu mik
tar sermayesinin yansını tutmaktadır: 

IQ34 ikinci kanun. şubat. ve mart aylarrn
oa sıra ile 22,000, 29,000 ve 24,000 yen a

cık vermiştir. 
Japon mntbuatrnrn tarihçesi: 

J:ıponya büyük gazetelerinin siyast va-

J luriyle sütunlarını dotdurmağa koyuldu- !iği ise hemen hemen ıç merte esine 
nıenedildig~i zaman Mainichi'nin sevinci- l · · • k lar. Bunlardan hiç birisi muayyen bir si- düştü. Vilayet gazete erı sıyası anaat ve 
ne payan yoktu. İşleri en kötü giden hü h d b'" ··k h' y<>si fikir ve kanaate saplanmıyorlar ve temayül ız arın a uyu şe ır gazetele· 
kfımet gazeteleri idi; bunları kimse oku- d h ·ı · · · Amerika' da olduğu gibi havadis krnımla· rinden a a ı erıye gıtmı )erdir. Fakat 
nmk istemiyordu. h lk k "f ı b d rını umumi hayatın alfikadar olduğu sa- ;ı ı e.,ı o an u ar memlelcette bü-

Bu ı·htı"laftan sonra gazeteler hu''k"' 
u· halara teksif ederek sırtlarını halk kütle- yük hn\•adis gazeteleri kolayca her tara-

mete karşı tamamen bitaraf kaldılar. Bil- sine dayıyorlardı. fa yayılma imkanların; bulduklarından 
bassa rus - japon harbından sonra haber 

ve havadis gazeteciliği yapan gazeteler 

vilayetlere mahsus nüshalar ve akşam 

Bu gazeteler muayyen bir siyasi pro
grama takılmadan hükumetle dost geçin
mek yolunu tutmuşlardır. Haber havadis 

vilayet gazeteleri de yavaş yavaş ortadan 
kalkıyodar. 

Neue Zürcher Zeitung'dBD 
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ıi\1. M. V Satın Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

Merkez ve Tuzladaki kıta
lann ihtiyacı olan 450 ton lin
yit maden kömürü kapalı zarf 
usutiyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 30-9-Q34 pazar 
günü saat 15 tedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek Ü7.ere 
her gün ve münakasaya işti
rak edeceklerin tayin edilen 
günde saatinden evel teklif 
ve teminatlarivle f zmit'te fır
ka satınalma komi~yonuna 
müracaatları. (24i3) 8-3913 

İLAN 

Tokat garnizon kıtalarmm 
ihtiyacı olan (135000) kilo ek· 
meklik un kapalı zarf usulivle 
mÜnC1k;ıc;;ıva konmustur. fh;ı 
leri 22-9-934 cumartesi günii 
saat 15 terlir. Şartnamesin; 
görmek istivenlerin her gün 
Ankara'da M. M. V. satınal· 
ma komisvonuna ve münaka
saya iştirak edeceklerin de 
teklif ve teminatlariyle mü 
nakasa günü saatinden evel 
Tokatta Askeri satmalma ko
misonuna vmüracaatlan. 

(2208) 7~3613 

İLAN 
1. 9. 934 tarihinde kapalı 

zarfla ihale edileceği ilan edi 
len 1200 top kosum hamutu 
nun ihalesi 22. Q. 934 cumarte
si günü saat on bire brrakılmts 
tır. Taliplerin evsaf ve şartna 
me ile nümunesini görmek ü -
2ere her gün öğleden sonra M. 
M. V. Satınalma komisyonuna 
müracaatları ve l{apalı zarf mü 
nakasasma. iştiraK edeceklerin 
ae gününde vaktinden evet te 
minat ve teklif mektuplarım 
mezkftr komisyon reislir:ine 
vermeleri. (2116) 7-3597 

tLAN. 
Asker ihtiyacı için (800) 

bin kilo meşe odunu kapalı 
zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 2-10-934 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de münakasa günü saatin 
aen evet teklif ve teminatla
riyle Eskişehir'de K. o. satın· 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (2475) 8-3912 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı tçın 
(1500) adet laskai flasterin 
satın alınacaktır. İhalesi 27-
9-934 perşembe günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
ilzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin o gün ve saatinden evet 
teminatlariyle birlikte M. M 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2304) 7-3723 

İLAN 

Konya'daki kıtalar ve mü
esseseler ihtiyacı olan 150,000 
kilo sığır eti ilan merasimi ka 
nuni şekilde yapılmadığından 
iLalcsi 26-9-934 günü saat 14 
de talik olunmuştur. Taliple
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak için de münakasa günü 
saatinden evet teklif ve temi
natlariyle Konya'da K. O. sa
tınalma komisyonuna müra· 
r.aatlarz. (2356) 8-3782 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

( 448) adet oksijen koklatma 
ve (60) adet oksijen doldurma 
cihazları ile teferruatı ve 
(538) adet oksijen bombalar 
kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. thalesi 25-9-934 sah 
günü saat 14 te icra edilecek
tir. Talipler evsaf ve şartna· 
mesini görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de o gün 
ve saatinden eve] teklif ve 
mel{tuplariyle birlikte M. M 
V. satın alma komisyonuniJ 
rrıHr::ıccı.atlan. (2306) 8-3724 

İLAN. 
Ordu gaz kursları ihtiyacı 

için altı kalem malzeme pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

18. 9. 934 sah günü saat 14 te 
rlir. Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekte 
rin o gün ve saatinde temina
.. ile hirlikte M. M. V. satın al 
rna komisyonuna müracaatla 
rı. (2434} 8 - 3870 

İLAN 

Yozgattaki kıtalann ihtiya· 
cı için 25.000 kilo arpa, 7 500 
1::ilo sade ycığ'ı tekrar miinaka
c:;aya konulmustur. İhalesi 
'24-9-934 nersembe günü saat. 
15 tedir. Tatinlerin şartname 
~ini gönnek üzere her gün ve 
'11Ünakasaya istirak edecekle
rin de münakasa günü saatin
ten evci teminatlariyle Yoz
gat'ta alay satın alma komis
yonuna müracaattan. (2496) 

8-3937 

İLAN 
Hava ihtiyacı ic:;in 50 gram 

radyom bovası pazarlıkla sa
tın alınacaktır. $artnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığına 
gireceklerin 22-9-934 cumartc 
si günü saat 10,5 ta teminatla
riyle birlikte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (2469) 

8-3917 

İLAN 
Tekirdağmda bulunan kıta

at için 40000 ve Makarada bu
lunan kıtaat icin (25000) kilo 
makama ile Tekirdağı kıtaa
tı için 9000 kilo gaz yağına 
muayyen vaktinde talip zuhur 
etmediğinden pazarlıkla alına 
caktır. İhalesi 8-10-934 çar -
şamba günü saat 15 te yapıla
cağından talipler şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
pazarhğa iştirak için de vakti 
muayyeninde teminatlariyle 
Tekirdağında askeri satmal
ma K'omisyonuna müracaatla
rı ilan olunur. (2541) 8-4007 

Ankara Levazım Amirli· 
ği Satın Alma Komis

yonu i1an1arı. 

İLAN 

Beş ton Atirasit kömürü 
pazarlıkla alınacaktır. Pazar · 
lığı 16 eyl(ll 934 pazar günü 
saat 14 tedir. Şartnamesini 

görmek ilzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için vaktinde 
teminatlariyle beraber· Anka 
ra Levazım Amirliği satınal 
:na komisyonuna gelmeleri. 

(2527) 8-3984 

İLAN 

İki bin kilo buğday iki bin 
kilo kepek alınacaktır. Pazar
lığı 16 eylfıl 1934 pazar günü 
saat 11 de yapılacaktır. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
vaktinde teminatları ile bera
ber Ankara levazım amirliği . 
satın alma komisyonuna gel 
meleri. (2537) 8-3996 

İLAN 
Kırk bin üç yüz yirmi iki 

kilo arpa pazarlıkla müteah
hit namına alınacaktır. Pazar
lığı 17 eyllıl 934 pazartesi gü
nü saat 14 tedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için de vaktin
de teminatlariyle beraber An 
kara Levazım Amirliği satın
alma komisyonuna gelmeleri. 

{2542) 8--4006 

Ev aranıyor 
Yenişehirde altı ve yedi o· 

lalı müstakil bahçeli ev ara
:uyor. Telefon 2274 e müraca-
a~ 8--3932 

HAKiMiYETi MiLLiYE tS EYLÜL 1934 CUMARTESi 

1 As. Fb. U. l\fd. Sa. AI. 
konıisyoııu ilanları. 

547 ÇİFT POTİN 

Yukardaki malzeme pazar
lrk suretiyle 23-9-934 tarihin · 
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2508) 

8-3969 

210 ADET BEYLİK 
97 ,, YASTIK 

KILIFI 

Yukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 23-9-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra etli 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2509) 

8-3970 

12000 KİLO KENDİR İPİ 

Yukardaki malzeme pazar · 
hk suretiyle 16-9-934 tarihin -
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracatlan. (2528) 

8-3980 

256 ADET YAT AK KILIFI 
178 ,, KAPUT 
267 TAKIM KIŞLIK EL -

BİSE. 

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

8-3991 

21 KALEM FERRO VE 
HAM ÇELİK 

Yukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 21-9-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2546) 

8-4008 

1000 TON KİRİPLE KÖ-
MÜRÜ 

3000 " JENERATÖR 
KÖMÜRÜ 

4000 ,, ZERODİZ KÖ -
MÜRÜ 

3500 
" 

LEVA MARİN 
KÖMÜRÜ 

1300 ,, TESHİN KOKU 
KÖMÜRÜ 

1000 
" 

DÖKÜM KOKU 
KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzemeler pa
zarlık suretiyle 23-9-934 tari
hinde ayrı ayrı saat (9) da iha 

lesi icra edilecektir. Taliple
rin teminat ile müracaatları. 

(2544) 8-4005 

-Bir Çölde 
Kaybo,an su 

Mehmet N ecatinin şiirleri 
Ankara ve İstanbul kitap 

hanelerinde satılır. 
Değeri: 40 kuruştur. 

8-3878 

T~RKiYE 

i:IRAAT 
BANKASI 

IH.eıtP 
HUL"-1• 

~ 

Tür kMaarif cemiyeti mktepleri 1 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımları vardır. Resmi liselere muadeleti 

Maarif Vekaletince musaddaktır. İngilizce lisanı mütc· 
hassıs tarafından okutulur. Senelik yatı ücreti 185 gündüz 

ücreti 35 liradır. Memur çocuklarına aynca tenzilat var
dır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 1 Teşrinievelde dersele
re başlanacaktır. 

Ankara ana, ilk, orta mektebi 
İlk üçüncü sınıftan itibaren İngilizce lisanı mütehas-

D. D. Yollan ve Ltaıall 
)arı U. 1'fd. Sa. AI. Ko

misyonu ilanları. 

İLAN 

Haydarpaşa limanı ~ 
deki kömür tahmil ve tahli1, , 
si işlerinin kapalı zarfla ti\ >~' 
nakasası 2. x. 34 salı giln~~ ~ 
at 15 tc Ankara'da idare ıt 
kezinde yapılacaktır. . ,,.,,. ~~ 

Tafsilat Ankara ve HaY<Jr' le 
paşa veznelerinde beşer ti~ 
ya satılan şartnamelerde r 
zılıdır. (2491) 8-~ sıs tarafından okutulur. İlk kısım senelik ücreti 60, orta 

kısım 70 liradır. Kardeşlerden tenzilat yapılır. Kayıt mu-
amelesi başlamıştır. İlk kısım 15 eylUlde orta kısım 1 teş- İLAN 
rinievelde derslere başlıyacaktır. Haydarpaşa • Ankara 11•; 

1 E k • h • t · ık kt b • 1 tı 194,868 kilometresinde ıır 

:ız !~~ke~~o!!r:na1 mahs:: Al:anc~: lisam ~=:ag.~::~ff ~~;;~:~~; ~ 

Ankara Rt•lt•fliyt• Rds
li~i ilf.nları. 

lokutulur. Yatı ücr'eti 150 gündüz ücreti ayda bir liradır. niden inşası ve eskisinin J~ 
Kayıt muamelesi başlamıştır. 15 eylUlde derslere başlana-ı külmesi münakasast 31 ~Ş 

1 
caktır. (2520) 8-4003 ci teşrin 934 çarşamba "d" 

saat 15,30 da Ankara'da 1 

re merkezinde yapılacakt~~l"' 
Tafsilat Ankara ve HaY 'fi' 
paşa veznelerinde 25 şer tıv9' 
ya satılan sartnamelerde 990 

İLAN 

İtfaiye koğuşlarına 180,21 
metre murabbaı 3 milimetre
lik muşamba döşemesi 15 ey
lfil 934 cumartesi günü saat 
on buçukta pazarlıkla verile
ceğinden Belediye encümeni
ne müracaatları. (2482) 

8-3927 

l\lı Ürebbiye aranıyor zılıdır. (2504) g-S 

tT .. A N' ·-• • • gil• 
3 adet musaaf tesırh ın ,. 

Mektepler satın alma ---komisyonu reisliğin-

Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk yatı mek
tebi için çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir müreb
biye lazımdır. Mektepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 
lira ücret verilecektir. Almanca bilenler tercih edilir. İs
teklilerin hüsnühal ve mektep vesikalariyle fotoğraflı 
tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankara'da Türk 
Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (2519) 

8-4004 

makası ile 2 adet basit so~ ~el 
kasın münakasası 31 b~~l 69• 

teşrin 934 carşamba günU e'' 
at 15 te Ankara'da idare ~itle 
kezinde yapılacaktır. Tafs~~ 
Ankara ve Haydarpaşa ~e 19ıt 
terinde onar liraya satı 
şartnamelerde vazıhdır. ooO den: 

İnşaat Usta Mektebine 90 
ton Ankara cimentosu acık 
münakasa su;etiyle alınacik
tır. Bu işe girmek istiyenler 
münakasa günü olan 5 teşrini
evel 934 tarihinde saat 15 te 
teminatlariyle birlikte komis
yona müracaatları. (2383) 

8-3830 

P. T. T. Başmüdürlüğünden; 
İki şekilde münakasaya konulup münakasa ve temdit 

müddetleri hitam bulan Trabzon - Bayburt arası seyriseri 
postasma - denk hariç olduğuna göre - verilen 1395 lira be
del yüksek görülmüş ikinci denk nakliyatiyle beraber olan 
şekline göre de talip çıkmamış olduğundan pazarlıkla satıl
masına karar verildi. Taliplerin Trabzon P. T. T. Başmü-
dürlüğüne müracaat etmeleri, (2533) 8-4001 

(25Ô5) s--4 __,-

DtS HEKll\11 
Cavi1 K nrto~ln p 

f stanbu1 ve Pariı difçİ ınekte 
!erinden mezun. 

Çankaya caddesi No. 9 
3

71J 
Telefon: 

1 1-3.ıiZ 
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aci Kağıtçı.ık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimferin kopyaları sürat'e çıl<arı n. I efe' er: 1230 

Cümh riyet Benimsenen 
erkez Bankasından: 

QJ Geliri tamamen Er~ani Demiryolunun inşasına tahsis 
~~an ikramiyeli % .ı f~izti 1933 isti~r~zmm. 4.0~0.000,
~ 1k 3 ncü kıc;mım teşkıl erlen C tertıbı tahvıllerın kayı1 
·~arnetesine 30 ağ-ustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 ey-
nq3~ t?rihinde nihave.t veri~ece~t~r. . . 
~ u ıstıkrazm B tertibı hamıt1erının, C tertıbınden aynı nu· 
~~taları alabilmeleri irin 3n Ağustos 934 tarihinden 4 eylUJ 

at.c:amma k"'rl:u evelcP. B tertibi muvakkat makbuzlarını 
~~i hankalardan almışlar ise gene aynı bankalara müra· 

t etmeleri lazımdır . 
. S EvliH 934 tarihinden 30 eylı11 934 tarihine kadar olan 

~~'1 rl"t zarfmcfa satıslar umuma tahsis olunmuştur. Beheri 
·lira itibari krvmetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii 

~ta"rna nıiiterakim kupon faizi olarak 40 kuruş zam olun
i~~tt1r Bıı suretle veni tertip tahviller 19 lira 40 kuruş üze· 

"n sat1lacaktır.' 
~k l<avıt muameleleri Bankamız da ~ahil olduğu halde Em· 
~i 11e Evtam. Siimer. ts, Osmanlı, Zıraat Banka1annm Tür· 
~~~deki bilumum suheleri ite İstanbul ve İzmir'deki diğer 
~fn .. .-1 ::m vamlacaktır. 7-3636 

tii, k Maarif Cemiyetinden: 
~l'eşnnieveı 1934 Ankara talebe yurdu 
~ aç~lacak olan . 
ıs. gınnek isti yen· · Or~a . me.ktep .. ve lıse -:talebe~inin 
~ 9. 9. 934 tarihine kadar ıstıda tle Turk Maanf Cemıyeti 
~:kez Müdürlüğüne müracaat ctm.~le~ laznn~ır. lstidaya 
~grdaki evrak bağlanacaktır. 1 - Husnuhal vesıkası 2 - bu
~·duğu mektep vesikası 3 - Himayeye muhtaç olduğuna 
~esika. (2398) 8-3827 

Nafıa Vekileti 
Adana yedinci daire su işleri 

~iidürlüğünden · 
~ l~el vilayetine bağlı Tarsus ovasının sulama ameliyatı
~ aıt ana kanalı üzerinde yapılması lazım gelen on üç par· 
~dan ibaret bulunan sınai imalatın keşif bedeli olan (15210) 
~"beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usuliyle 
~~akasaya çıkarılmış ve bin dört yüz otuz dört senesi teş 
~'"elinin üçüncü çarşamba günü zevalden evel saat onda 
~ . esi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif be
l~1~in yüzde yedi buçuk temina! akçeI.~ri!le diğer. ve~aik
~ı havi kapalı zarfların Mersınde hukumet daıresınde 
~eşekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele ve şart
\! t ve sair evraklarını görmek istiyenlerin Adanada su 
!):ti tnüdürlüğüne ve Mersinde ~afıa dairesine müracaat 
~n olunur. (2407) 8-3889 

~nkara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

' ~edeli muhammenesi 2000 liradan ibaret bulunan 60 ton 
~ guldak Blok kömürü 17. 9. 934 pazartesi günü saat on 
~tc .. açık münakasaya konutn:':uştur: !~liple~. şeraiti anla· 
~l~ t.ızere her gün nafıa başmuhendıslıgıne muracaat edebi 
[Cr. Münakasaya iştirak için (150) liralık teminat mak -
~veya bankanın kefalet mektubunu kanuna göre hazırlı 
!ıı~ ihale saatmda yetlerinde ~azır bulundurarak vilayet 
'1Uııenine vermiş bulunmaları ılan olunur. (2350) 

8-3769 

~nkara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

~~edeli keşfi 3620 lira 19 kuruştan ibaret bulunan Ankara 
~ \> ~.ni.şehirde vali konağına r.apılacak ser 17 eyllll 934 pa 
~nü saat on beşte açık munakasaya konulmuştur. 

~l~~liplerin şeraiti anlamak üzere her gün nafıa beşmühen 
•gıne müracaatları. 

' ~ ~ilnakasaya iştirak için (272) lira teminat makbuzu ve
~ bankanın kefalet mektubunu ~anu~a ~Y~~? hazırlı~arak 
~le saatından evet vilayet encumenı reıslıgıne vennış bu 
~n lazımdır. (2349) 8-3770 

Sıhhat ve içt·mai 
mua,renet Vekaletinden~ 

~i111 - Erzurum, Diyarbekir ve Sıvas nümune hastahaneleri 
~ ~ternan (433 kalem) 

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

~ \1e çocuk bakım evleri için ceman (267 kalem) 
t - Elaziz akliye ve asabiye hastahanesi için (61 kalem) 

\~ laç, ecza ve tıbbi malzeme kapalı zarf usuliyle ve ayrı 
1 Olarak satın alınacaktır. 

~t~~aleleri 20.9.934 perşembe günü saat on beşte Ankarada 
~alet binasında toplanan satın alma komisyonu tarafın • 
)~~~pılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek isti -
~~~aerın İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne 
'll~U Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdür
~illdne müracaatları ve talip olanların muayyen gün ve sa • 
~ a· e (şartnameleri veçhile hazırlanmış) teminat akçeleri
~~~t '-'esaikle beraber teklif mektuplarının satın alma ko • 

0nuna vermeleri ilan olunur. (2287) 7-3682 

--------------------------------------
Ankara Valiliğinden: 

1 - Kızılcaham yatı mektebi talebesinin mayıs 935 so
nuna kadar yiyecekleri et ve ekmek (1500) lira muhammen 
bedel üzerinden açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelin 
o/0 7,5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi mu
hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. 

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

Hariciye Vekaleti 
mübayaat komisyonundan: 

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

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 venneğe talip olanların 
mezkfir günde encümeni vilayet ve şeraiti öğrenmek için de 
her gün encümen kalemine müracaat etmelri (2532) 8-3985 -
Ankara Valilii"inden: 

1800 Lira bedeli keşifli şehir lokantasının tamiratı 
27-9-934 perşembe günü saat 15 te ihale edilmek üzere açık 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin o/o 7 buçuk teminatla
riyle encümeni vilayete ve şeraiti anlamak istiyenlerin mu
hasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(2531) 8-4002 

lstanbul Levazım Amirliği satın alma 
komisyunu ilanları 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı kıtaat için 250 ton un 
18.9.1934 sah günü saat 14,30 da kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her gün münakasası için de belli 
saatten evet teklif mektuplarının Tophanede satın alma ko • 
misyonuna vermeleri (236) "5067" 

x x x 
Maltepe Piyade atış mektebi h~in 150,000 kilo ekmek 18. 

9.1934 salı günü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. Şart
namesini g-öreceklerin hergün münakasası i~in de belli saat
ten evel tekliflerinin Tophanede Satın alma komisyonuna 
vermeleri. (234) "5068" 7-3582 

xxx 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat ve müesse
satm ihtiyacı için 241000 kilo 
koyun eti kapalı zarf usuliyle 
7-10-934 pazar günü saat 14 te 
alınacaktır. Şartnamesini gö-
receklerin her gün ve taliple
rin belli saatten evet teminat· 
lariyle teklif mektuplarım 
Tophanede Satınalma komis
yonuna vermeleri. (290) 

(5631) 

İstanbul Levazım Amirliği 
kıtaat ve müessesatmm ihti
yacı için 80,000 kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle 7-10-934 
pazar günü saat 14,30 da alma 
caktır. Şartnamesini göreckle 
rin her gün ve taliplerin belli 
saatten evel teminatlariyle 
teklif mektuplarım Tophane
de satın alma komisyonuna 
vermeleri. (297) (5632) 

8-4009 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu ~ 
-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in başına 

geliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta mütezar.ıqf 
oluyor. 

Prlaldalre o derece bir ı6hret kazandı ki, pek c;ok klmseler he~hanm 
bir •oluk hava dolabını l'rlıldalr• zannediyor. Halbuki haklk'İ 
bG•bOtQn baıkadır. Frlaldalre General Motora tarafından sur'!} 

mahsusada imal edllen ıarantlU aolwk hava dolabının lsml3 

Bir FRIGIDAIAE aoiwlı hava dolabı atıyorum, diye alelide bir alt 
alanlar eksik dellldlr. isim lltlbasından, ve mOıabehetlndt 
ıalunınız. Bir tek FRIGIDAIRI! vardır. Soluk hava dolabı s 
alırken FRIGIDAIRE markasını taııdıtını tesbft ed1nlz. 

FRIGIDAIRI 
Oen.,.11 Moıor Manuaıata 

80URLA BiRADERLER ve Şsı 

. Cebeci merkez hutahaneai dahili ba~talık ar mütehaum 

DOKTOR NUSRET ISMAtL 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 

1 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar

şısında Faik B. apartımanında kabul eder. 
Telefon: 3613 

Kumbara 
bütün bir istikbaldir 

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalanm öğleden sonra Babkpazannda po

lis noktası karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 



SAYlFA 8 HAKiMiYETi MiLLiYE 15 EYLUL 1934 CUMARTESİ 

Kilis gümrük muhafaza taburuıAnkara askerlik şubesinden: 
kumandanlıg" ından: ~a~.ul ~abitan ve ~frat ile şehit yetl~e~inin 934 se.n~sin~ 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünde11: 

ait tutun ıkramlyelerı 8 temmuz 934 tarihınden Teşrınısanı 
CİNSİ KİLO 934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 

Esbabı istihkakın yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi· 
rer Kıta fotoğrafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 

A - Mektebimize talebe kayıt ve kabulüne 1-10-1934 t
3
· 

rihine kadar devam edilecektir. 

Un 82552 
Fasulya 5460 
Pirinç 5460 
Patates 5460 
Tuz 4193 
Gaz yağı 3926 
Çay 131 
Kırmızı biber 262 
Üzüm 1300 
Salça 1310 
Odun 410580 
Saman 36865 
B~~r MW 
Nohut 5460 
Mercimek 5460 
Sade vağ 2620 
Sığır eti 26207 
Sabun 2227 
Şeker 1310 
Pekme.. 1300 
Zeytin yağı 800 
Soğan 5460 
Arpa 32849 

Kilis günnük muhafaza taburunun 934 senesine ait efrat 
ve hayvanatmm yiyeceğidir. 

1 - Yukarda cins ve miktarı gösterilen yinni üç kalem 
erzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli sureti Urfa güm 
rük askeri satınalma ve Antep satınalma, Maraş askeri sa · 
tınalma, Kilis gümrük askeri satmalma komisyonlarında 
Ciır. 

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

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

S - Her istekli muvakkat güvenme teminatlariyle belli 
saattan evet komisyona gelmeleri. 

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

8-7145 

Ankara Nümune Hastahenesi 
Baştabip Hğinden: 

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

3812 

Ankara Jandarma umum ku
mandanlık satın alma komis
yonundan: 

Jandarma ihtiyacı için 17461 adet yerli yün kilim kapalı 
zarf usuliyle 23 eylUl 934 pazar günü saat 10 da satın alına
caktır. İsteklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek için de yüzde yedi buçuk ilk 
teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatinde Ankara'da 
komisyonumuza müracaatları. (2174) 8-3700 

Ankara Şehir içme suyu 
k omisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Çubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşısındaki bir mahalde ve bu mahal ile şehir 
arasında döşenecek ana boruların malzemesiyle beraber fer· 
şiyatı ve buna müteferri ameliyatı 22-8-934 tarihinden iti
baren iki ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da İş Hanında komisyonun dairei mahsusasın
oa icra kılınacaktır. 'Feklifnameler ve taliplerden aranılan 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname· 
sinde iyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri beş lira bedel mukabilin· 
ae komisvondan alabilirler. (2134) 7-3502 

ilan olunur. (1459)' 7-2732 

lstanbul sıhhi müesseseler satın 
alma komisyonu Reisliğinden: 

12,000 metre yerli patiska 
1,200 ,, ,, amerikan 

500 ,, ,, patiska 
Haydarpaşa Nümune hastanesi için lüzumu oıan yerli 

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

( 5452) 8- 3897 

J a ndarma U. K. lığı Sa. Al. 
komisyonunda o: 

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

Jandarma kumandanlığı An· 
kara satın alma komisyonun· 
dan: 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle bin beş yüz 
yerli yün battaniyesi 22 eylUl 934 cumartesi günü saat onda 
satın alınacağından isteklilerin nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarh~a karışmak için de ihale günü 
ve saatinde ilk teminat makbuzu i1e Ankara'da komisyonu-
muza müracaattan. (2175) 8-3699 

J. U. K. Ankara satın alma 
komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına uygun altlı üstlü 1250 adet 
karyola 29-9-934 cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf usu
liyle satın almaca!ıtır. İsteklilerin şartname ve nümunevi 
görmek üzere İstanbul'da Jandarma muayene heyeti ve 
Ankara'da komisyonumuza her gün ve pazarlığa karışmak 
icin de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ile ko· 
misyonumuza müracaatları. (2323) 8-3789 

Ankara etnograf ya müzesi 
müdürlüğünden 

Müzenin orta avlusunun kapatılması ve diğer aksamının 
tamiratı 3. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi bir gün müddet 
le ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İştirak 
edecek talipler fenni şartnameyi almak için Maarif Vekaleti 
inşaat dairesine müracaat edebilirler. İhale vilayet idare he 
yeti mübayaa komisyonu tarafından 24. 9. 934 pazartesi gü 
@ saat 15 te vamlacaktır. (2330) 8-3744 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 935 

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

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

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

--------·--------------
Evkaf Umum Müdürlüğünden: 

Ankara ikinci vakıf apartımanında (580) liralık tamirat 
11-9-934 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştur. 
6-10-934 tarihinde cumartesi günü saat on beşte ihalesi ya· 
pılacaktır. Şartname ve mukavelenameyi görmek istiyenle
rin Evkaf inşaat müdürlüğüne müracaattan. (2461) 8-3906 

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

la Lise kısmı ikinci sınıfına alınır. 
B- Getirilecek vesikalar: 
1 - Mektep şehadetnamesi 
2 - Hüviyet cüzdanı 
3 - Bu senenin aşı kağıdı ve sıhhat raporu 
4 - 6 adet vesikalrk fotoğraf 
C - Derslere 1-10-1934 pazartesi günü başlanacaktır. 

(2351) 8-378g_ 
---------------------------------------
inhisa rlar Umum 

Müdürlüğünde 
Ankara'da Atış mahallinde İdaremizce inşası muka~ 

Çardak, Derenaj, su tesisatı ve sair inşaat kapalı zarf usulı1 
le münakasaya konulmuştur. I• 

2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri beş lira mukab ıJ 
tinde Ankara Başmüdüriyetinden ve Cibalideki Levazım ?.« 
hasibi Mesullük veznesinden alınacaktır. C 

3 - Kırdırma 16-9-934 tarihine müsadif pazar günü 9'1 

"15,, te Cibalideki Alım, Satım komisyonunca icra kılmact~ 
tır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlerine göre fi 
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona veritıtı•' 
lidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucib~ 
ce fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. iti 

5 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan "15581,, 1 9' 
"67,, kuruşun % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat temin• 
tayin olunan gün ve saatten evet teslim etmelidir. (SOÖ8) 

7-3548 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 93~ 

gayesine kadar ihtiyaçları olan sade ve zeytin yağiyle sab~ 
ve sona (1107,5) lira muhammen bedel üzerinden açık 111 
nakasaya konulmuştur. . 

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedeliı> 
% 7,5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi ııııt' 
hasebe veznesine yatırmaları lazımdır. . , 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün vıll 
yet maarif müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 20-9-934 perfef1i 
be giinii saat on beşte vilayet daimi encümenine müracaat' 
tarı. (2301) 8-3708 ,,,,,,,/ 

Eskişehir Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun 17 +ooo - 20 + 500 iti~ 
kilometreler arası şosa ferşiyat ve silindirajiyle imalAtı ~ 
naiyesi 3367.59 lira ve Sivrihisar - Hamidiye yolunun 

1
, 

+ 550 - 17 + 207 inci kilometreleri arasında yaptla~lc ~ 
adet muhtelif imaiatı smaiye 3482.56 lira ve Eskişehır. I' 
Çifteler yolunun 22+ 000 - 27 + 000 inci kilometreterı" 
rası tamiratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli keşifle 28.8.l~ 
tarihinden itibaren 17 eyltıl 1934 pazartesi gilnU saat 15 ,lt' 
dar açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin kanunu ııı , 
su suna tevfikan bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetb' 

1 
de teminat vermeleri, bu gibi işleri yaptıklarına dair vef:~ 
ibraz etmeleri ve ticare odasınca mukayyet bulunrna , 
meşruttur. Münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü ?4• c 
kamı vilayete gelmeleri ve inşaat hakkında fazla maıorıı', 
almak ve evrakı keşfiyeyi görmek istiyenlerin başmühetl 
disliğe müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "5400'' 

8-3825 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğu evelce i~~ 

edilen Afyon - Isparta yolunun ''9805" lira bedeli ke~, 
10 +ooo - 17 + 000 kilometreleri arası esaslı tamira d' 
talip zuhur etmediğinden münakasanm keenlemyekUıı ~ 
dedilerek 23 eyllıl 1934 tarihinde saat 15,50 da Enc~1ıı vilayette ihale edilmek üzere tekrar kapalı zarf u~ul\ ' 
münakasaya konulduğu ve keşifname ve şartnamey~ go rtı' 
mek istiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve taiıple1ır 
%7,50 teminatla Encümeni vilayete müracaatları ilan o 
nur. "5489" 8-3876 ..-/ 

J. u. K. Sa. Al. komisyonundan: Tercüme ve JngilizcelAnkara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Komple 600 eyer takımı kapalı zarf usuliyle satın alına

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

• 
Iktısat Vekalet·nden: 

İktısat vekaleti teftiş heyeti dairesi için memuru mahsu· 
su tarafından gösterilecek şekil ve evsafta hesap işleri ve 
cetvel tanzimine müsait bir adet büyük yazı makinesi alın
mak üzere yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlann levazım müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (2446) 8-3879 

Hoıoıi Den. 

Posta Kutuıo 200. 
Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse 

kıymeti miktarı 
Kaç taksit MülA" 

olduğu haı:at 
M 2 Lira K. 

lıntıyaz aahibı ve Batmuhar' Balkehriz harap bağ 34 5555 300 00 Tamamı Nakden peşineıı 
iri FALiH RIFKI. Ense Cebeci Tarla 36/37 321755 1350 00 ,, ,, ,, 

Umumi ncıriy10• idare edeıı 
Yazı iılerj müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi civarmdıı 
Hakimiyeti Milliy~ Matbaasın· 
da basılmıştıt. 

Yukarda yazm emvalin ihalesi 17 eylUl 934 pazartesi günü saat 15 te icra edilmek üzt' 
re müzayedeleri bir hafta temdit edilmhıtir. Taliplerin müracaatları. (2464) 8-3908 

Ku lüp Sineması n d a 
Bugün: İki filim: 1 - Dile düşmüş kadın 

Bu .e:ece: YIKILAN SALTANAT 

2 - Yıkılan saltanat 

(Bin !kinci Gece) 


