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Giindelik. 

HOSTLARJMIZ ARASINDA. 

Sovyet muharrirleri kongresinde 
bulunmak üzere yeniden yirmi gün 
kadar dosl memlekette bulundum. 
Yeni intıbalarımı Hakimiyeti Milli -
ye sütunlarında yakında yazaca -
ğım. 

Türkler için Sovyet toprakları 
havası, sıcak ve candan bir samimi -
yet havasıdır. Karşılıklı ziyaret ve 
temaslar her gün bu samimiyeti ar -
trrmaktadır. 

Öyle denebilir ki Tür~iye' de o.l -
duğu gibi, sosyal cümhunretler bır
liğinde dahi iki memleketın dostlu -
iU tamamen hallc:a mal olmut~~r · 
Herkes bu dostluğun iki taraf ıçın 
değeri, manası ve kıymeti ne oldu -
iunu biliyor. Bu dostluk yalnız se -
nelerdenberi hiç bir yerinde.o ze~e. -
lenmeksizin takip olunan hır polıtı
b. değil, her gün halk arasında da -
ha fazla duygulatan ve ,uurlaşan 
bir davadır. 
. Biz komtu ihtilal ile en güç za · 

tnanlarda anlaştık. Bugüne kadar 
Lenin'in ve Gazi'nin inkılapları, kar
tılattıkları mü,külattan bir ço~nu 
Y.enmitlerdir. Fakat zaman naz ık ol
~akta berdevamdır. Onun için iki 
inkılap memleketi dostluğunun, an -
cak cihan sulhuna yardım etme~len 
ibaret olan vazifesi de ehemmıye -, . . 
tinden hiç bir teY kaybet~e~ıttır. 

Sporcularımızı saran ıştıyak ve 
alakayı yakından gördüm. Ko~'~~ 
devletin şehirleri sporcu gençlıgı 
llralarında adeta paylqamadılar. 
Ayın ortalarında Türkiye'ye dön -
tnek üzere Odesa'ya kadar gelen 
ıporcularımız, tekrar buradan al -
dıkları direktif üzerine, geriye dö -
nüp Kiyef, Harkof ve Odesa ıehirle
rindeki maçlarını tamamlamıtlar -
dır. 

Sovyet muharrirleri,. ve ~debiyat 
letkilatları, türk muharrırlerı ve ede
biyatçıları temsil eden iki .. arka~a -
tı hususi bir alaka ve sevgı ıle bagır
la.rına bastılar Kendilerini anlamak 
Ve kendimizi anlatmak için bize bü
tün fırsatları ve kolaylıkları verdi • 
ler. Ordu Müfettiti Fahrettin Pata 
\"e arkadatlarmın Odesa' da karşı • 
landıklan sırada ben orada idim. 
l>oıt Türikye'nin kumandan ve z9: • 
bitlerinin geliıi, bütün ıe~re, bır 
tenlik günü manzara11 verdı. 

Son defa 932 senesinde Mosko : 
Va.'ya gitmiştim. O zamanda~ber! 
İtıta bütün hızı ve muvaff akıyetı 
ne devam etmiştir. Şehirler~e _ha~at 
Ve hareket baş döndürücü hır ınkışa 
fa. ermiştir. Dost ihtilalin batarm~k 
ı&ruretinde bulunduğu meselelerın 
Lüyüklüğü ve çokluğu ıöz götürmez. 
F' akat her sene ileriye doğru mesut 
~;t fark her adımda göze çarpıyor. 

~vrupa'da olduğu gibi, orada 

11Q11bıd lıamanlanı .,at:. Pı. alay ••man 
daıuna aancağı tısliın ıdırltın. 
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1934 

Bornova' da 
Gazi büstü 

İzmir, 30 (A.A.) - Bornova'da 
cümhuriyet parkında dikilen Gazi 
büstü merasimle açılmıttır. Mera -
simde mülki ve askeri rüesa bulun -
muıtur. Kurdela kesilince Gazi Haz 
retlerinin büstünü gören halk yürek 
ten gelen bir heyecanla "Y aıa Ga -
zi,, diye bağırmışlar ve sürekli alkıt 
larla minnet hislerini izhar etmiıler
dir. 

M. Staremberg'in 
nutku 
"Avusturya 'nnı hürriyet ve istik • 

lali i~in son nefesimize kadar 
harhetmek istiyoruz.'' 

Viyana, 31 (A.A.) -Avusturya 
telgraf ajansı bildiriyor: M. Starem· 
berg, Viyana Hayımverleri önün -
de bir nutuk iyradederek demit • 
tir ki: 

ller~ün Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 5 KURliŞ 

Dün Ankara, heyecanlı ve zengin 
bir spor günü yaşad". 

Ankara Gücünün yıldönümü merasimle kutlulanmış, 
lstanbulsporla Güç arasında yeni biten alan'da yapı

; 

lan maçta lstanbulsporlular 1-4 yenilmişlerdır. 

L 

Anhra Ciki alanınla linlri lraldalrlr. 
nt sardılar mızıka İstiklal marşını çalar -
ken iki sporcunun taşıdığı çelenk Büyük 

Gazi heykelinin etiğine konuldu. Bundan 
sonra kulübün umumi katibi Hikmet Bey 

çok yerinde alkışlarla kesilen temi~ ve 

" Her hangi bir dütmana kartı 
Avuıturya'nın hürriyet ve istiklali 
için bütün ferait dahilinde son nef e 
simize kadar muharebe etmek isti -
yoruz. Biz avuıturyalılarm barbarlı
ğl\ kartı yapacağı vazifelerimiz var
dır. Bunun için de hür ve müstakil 
olmaklığımız lazımdır.,, 

Eyiip Pı. nata• ıöylnkn. ı.. "yecanlı bir lisanla bir hitabede bulundu ıaymdaa f'ifu'd S., ..... tiJlerha. 

M. Staremberg bilhaısa Viyana 
teşkilat reisi M. Fey'e ve federal or • 
du ile icra kuvvetlerine sadakatlerin 
den dolayı tetekkür etmittir. 

Tezahüratın sonunda M. F ey söz 
alarak Viyana Haymverlerinin 
timdiye kadar olduğu gibi Starem -
berg' e sadık ve vatan için muhare -
beye amade olacaklarını söylemiş 
ve M. Staremberg'e hitabederek: 

" Bizi çağır biz seni takibedece -
ğiz, yaıasın Staremberg.,, demiıti!• 

Ankara Gacü spor kulübünün sekizin
ci yıldönümü tnünasebetiyle tertip edilen 
spor tezahüratı dün bUyilk 'bir muvaffa • 

kiyetle yapıldı. DQıa saat 12 de sporcu
ların ·yürüyüşünü seyretmek üzere halk 
caddeleri doldurmu9 ve Gazi heykelinin 
önünde yüzlerce ~ın erkek birikmişti. 

Saat onbeşte önde Muhafız mızıkası 
arkasında türk bayrağını taşıyan bir spor
cu yanında iki silahlı muhafızla Ankara 
güçlül« istasiyoıı yoliyle Halkevi önan
den Samanpazarın.a geldiler. Burada-bil· 

da harp tehlikesinden bahsolundu • 
ğunu itilip durduk. Yüz altmıt mil • 
yonluk bir halk yığınının refah ve 
rahatı için uğrqmakta olan bir in • 
kılibın harp tehlikesi ile rahatsız 
olduğunu görmek insanlık namına 
bir ıstırap teıkil eder .. iki mütahe • 
dem esaslıdır: Kızılordu maddi ma
nevi yüksek bir kuvvet olarak ne 
kadar cihazlanmıısa, bolıevik reji • 
minin hakiyki bir sulh siyaseti takip 
ettiğine de o kadar fÜphe yoktur. 
Bir taraftan milli müdafaa vaaıtala
rını sarsılmaz kaleler haline getir • 
mek, diğer taraftan sulh ve emniyet 
imkanlarını aramak bizim gibi, 
dost ihtilalin dahi siyasi farikasıdır. 

yük bir intizamla ve temiz bir yürilyüfle 
200 sporcu Hakimiyeti Milliye ~eydanr -
na gelerek cümhuriyet abidesinin etraf~ - l1d tdım bit arala. 

FALiH RIFKI Bayrak Hrllf mıradm1. 

Harbiye mektebinin yüzüncü yıldönümü merasimi 
İstanbul, 30 (A.A.) - Harbiye mekte., Hazretleri yüksek askeri şura azasından ı re tahsis edilen yerlerle kuşatılmı9tı. Mc 

binin 100 lincü yıldönümü dün büyük ve Cevat Paşa Vali Muhittin Bey, mebuslar, rasime tam saat on bette ayakta dinlmen 
parlak bir merasimle kutlulaındı. Tam bir Şükrü Naili Paşa, Zihni, Halis, Keramet- istiklal ma:r§ıyle başlandı. 
asır yorulmak bilmiyen bir azimle çalışan tin, Fehmi Paşalar istiklal harbının ve Kürsüye ilk olarak mektep kumandanı 

kt K d B Bil "k Erkim Har ve tlirk ordusuna değerli kumandanlar umumi harbın kumandasında bulunmuş çı ı. uman an ey yu • 
yetiştiren bu asil kaynağın şerefli yüz yıl olan mütekait Paşalar. Birçok muhtelif biye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerinin gön• 

.. .. · • . • • . . . derdiği nutku şiddetli alkı,1lar arasında 
donumünde bulunmak içın şehrın gilzıde rütbeli muvazzaf ve mUtekaıt zabıtan ha kud 
simalarından mürekkep kesif bir kıala.ba - zır bulunuyorlardı. Silvvi binicilik mek - 0 u: 
tık arasında Meclis Reisi Ki.zmı Pa§& te'binin manej phasının etrafı davetlile· _ (So• 2. ind uıyılada) 

~1411 .,,.calurııt tıullimi1ilı11 sonra yapılan gıçit rıımi. 

.. 

Hilımd lk1 nııtd ıi,laltn. 

Ala1 •••°'•• sac.;. teı&. JMda 
sa.ra n•flılt ıöyl,,,_,. 



-
DIŞARDAN GELE o BE • 

SOVYET RUS\'A'DA. FRANSA'DA. - -----
Japonlar Sovyet 
aleyhtarı tahrikata 
devam ediyorlar 

Moskova, 31 (A.A.) - Harbin'd~n ve 
Mançurinin di~--r yerlerinden geleli ha
berlere göre Japon ve Mançuko mehafili
n in Sovyctler aleyhindeki faaliyetleri 
Pogramiçnaya istasyonundaki Sovyet Kon 
eo1oshanesinin ve bilhassa Konsolos M. 
Ste1ma1'm şahsı etrafında temerküz et
m ektedir. Mançuri ve Japon gazeteleri mu 
maileyhi Çin Şark demiryollarındaki tah 
n'bat faaliyetine iştirak etmekle açıktan 
açığa itham ediyorlar. Dcmiryollan me
murlarının kulübUnde mukCir istasyon 
polis müfrezesi tarafından yapılan taharri 
yat bir netice vermemiş olmakla beraber 
kulüp, hük umet tarafından gene kapatıl
~- H arbi'nin iyi malfunat alan meha
fil inde söylenildiğine göre Sovyet Kon
tolosuna yapılan taarruzlar Sovyet Rusya 
ile Japonya arasında vahim bir ihtilaf çı
\:armağı istihdaf eylemektedir. 

Sovyet erin Millet
ler Cemiye ine 
girmesi tehlikeye 

• • 
gırmış 

Londra, 31 (A.A.) - Deyli Heralt 
gazetesinin siyasi muharririnin iddiahllla 
göre, Sovyet Rusya'nm Milletler Cemiye
t ine girmesi birdenbire beliren ciddi mu 
haıefetler yüzünden tehlikeye girm;ştir. 

Amele fırkasının naşiri efkfi.n olan mt>%· 

kur gazete diyor ki: 
''İsviçre kabinesinin pazartes\ gfuıkü 

toplantısında Sovyet Rusya'nm kabuEi a
leyhinde rey vermeğı kararlaştıracağı mu 
hakkaktır. Holanda ile Belçika aleyhte mi 
rey verecekleri, yoksa sadece müst•nkif 
mi kalacaklan hususunda henüz mütered
dit bulunuyorlar. Hattı hareketleri şüp
heli olan difer devletler arasında f.faca
ristan ve Kanada ile bazı Cenuoi Ameri
ka devletleri de vardır. Bir memleketin 
Milletler Cemiyetine kabulü için sülüsanı 
ekseriyet kafi ise de heyeti umumiyed~ 
kuvvetli bir muhalefetin Mevcut olması, 
reyini ittifakla vermesi icap eden m!ı:.lis
te Sovyet Rusya'nm daimi azalık al:nası 
meselednde intirikalan teşvik edebllir. 
Vaziyet o kadar ciddidir ki, İngiliz ve 
rransız Hükilmetleri bazı devletler nez
dinde hattı hareketlerini anlatmak için 
anket yapmaktadırlar. 

Sovyetler ittihadı milletler 
cemiyetine g irecek mi? 
Londra, 31 (A.A.) - Eyi malumat a

lan mehafil, Sovyetler ittihadmm Millet
ler Cemiyetine girmesi hakkında diploma
tik teşebbfüı1erin devam ettiğini bildiriyor 
lar. lngiltcre'nin bu husustaki icraatı tali 
bit mahiyette ve fransız tezine muzaharet 
etmekten ibarettir. Sovyet Rusya'nın Mil
letler Cemiyetine girmesi yalnız bu mües-
esenin otoritesini kuvvetlendirmekle kal
mıyacak aynı zamanda Sovyetler İttihadı 
ile diğer aza devletler arasında daimi te
mas tesisine imkan verecektir ki bundan 
A ...rupa havası istifade edecektir. 

A.ı: IER!KA 'D • 

Amerika'da yeni bir grev 
Ncvyork, 31 (A.A.) - 800 bin ameleyi 

alakadar eden mensucat ve pamuk grevi 
ilan edilmiştir. Grev yarın saat 23,30 da 

ba lryacaktrr. 

Moratoryom ve Almanlar 

M. Bartu Nazırlar 
meclisinde 
izahat verdi 

Paris, 31 ( A.A.) - M Bartu nazırlar 
meclisinde harici vaziyet ve bilhassa 
Avusturya, Sar reyiamı, şark misakı mü
zakenı.tı ve Sovyetlerin milletler ceıniye 
tine girmesi meseleleri hakkında beyanat 
ta bulunmuştur. 

Nazırlar meclisi, Sar hakkında millet 
ter cemiyeti konseyine gönderilecek muh
tırayı tasvip etmiş ve mütealnöen millet -
ler cemiyeti asamblesine gidecek fransız 
heyetin in sureti teşckkülilnü tasdik etmiş 
t ir. Heyet e murahhas olarak M. Bartu ile 
M. jCTmen Marten ve M. Lamurö iştirak 
edecektir. 

Fransa'da hava 
manevraları 

P aris, 31 (A.A.) - Hava, tayyare ma· 
ncvralarına müsait gitmemiştir. Bununla 
beraber 500 tayyare hiçbir hadise cılma -
dan manevra yapmışlardır. Bombardıman 
filolarının büyük bir kısmı müdafaa hattı
m geçtiğinden, Lö Burje iki defa tahrip 
edilmiş demektir. Bununla beraber, zanne
dildiğine göre, ha'kikatte taarruz: eden tay
yarelerin yarısı hedeflerine vasıl olmadan 
düşürülebilecekti. 

Maten gazetesi hava kumandanlığının, 
elde edilen neticelerden memnun olabile -
ceğini yazıyor. 

Eko dö Pari gazetesi ansızın ve toptan 
y.ıpılan bir hava taarruzunun tevkif edile
miyeceği kanaatindedir ve buna binaen 
muzafferane bir surette mukabeleye mü -
sait bir hava ordusunun daima S.made bu
lundurulması lüzumunu kaydetmektedir. 

Sabık hava nazın M. Cot, Öv gazete · 
sinde, hava barbını tadil için çare, bütün 
askeri tayyareleri ilga etmek, ticaret filo
lanrun kontrolu için beynelmilel bir teş · 
kilat yapmak ve beynelmilel bir hava po
lis kuvveti ihdas eylemek olduğunu yazı -
yor. 

Popüler gazetesi manevraların diğer 
memleketlerde yapılan tecrübeleri yani 
hava taarruzlarına karşı müessir bir siper 
teşkili imkansızlığını teyit eylemiş oldu
ğunu yazıyor. 

Hava manevralan bitti 
Le Burje, 31 (A.A.) - Hava manevra 

ları hitam bulmuştur. Kumandanlık, mü
rettebat ile malzemenin vaziyetinden 
memnundur. Manevralara iştirak eden 500 
makineden ikisinde bozukluk olmuştur. 

Manevralardan bava taarruz ve müdafaası 
hakkında faydalı netiyceler elde edilmiş
tir. 

Belçika hariciye nazırı Pariste. 
Faris, 31 (A.A.) - Belçika hariciye 

nazırı M. Hanri Jasp<.r milletler cemiyeti 
nin içtimamdan evel beynelt!-ilel siyasi 
meselelerle iki memleket arasındaki muh 
telif ticari meseleler hakkında M. Bartu 
ile görüşmek üzere yarın buraya Eelecek
tir. 

'D . 

Maksim Gorki'nin 
eserleri 

Berlin, 31 (A.A.) - Polis, Mak
sim Gorki'nin almanca olarak inti -
sar eden bütün eserlerinin tekmil 
Prusya erazisi üzerinde musadere 
edileceğini bildirmiştir. 

A lman gazeteleri 
İtalyanlara hücum ediyor 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman mat
buatt bügünün almanlamu barbar 
ismiyle tavsif eden İtalyan matbu -
atının hücumlaıına karşı şiddetle 
mukabeleye devam etmektedir. 

LEHlSTAN'DA 

Türk -Leh ticaret 
ve seyrisefain 
muahedeleri 
Varıova, 31 (A.A-) - 29 ağustos 1931 

tarihinde Ankara'da imzalanan Türk-Leh 

tioaret ve seyrisefain mukavelesinin mu -

saddak suretleri hariciye nczaMti siyasi 

şube müdür muavini M. Şaetzel ile Türki

ye maslahatgüza.rı Kadri Rıza Bey arasın

da teati edilmi~tir. 

Fran. a Lehistana para ' 'eriyor . 

Varşova, 31 (A.A.) Yan resmi 1skra 

ajansı, fransız bankasının Lehistan ban

kasına 500 m ilyon franklık bir ikru 

yapmafa mUTafabt ettifi halcJmıdald ha

beri tekzip etmektedir. 

Yahudi 
kongresinde 

Rci Ö)ledği n utukta mak~dı 
iyzah etmiş. 

Cenevre'de toplanan üçüncü beynelmi· 

!el yabudi kongresinde reis Dr. N. Gold

man bir nutuk iyrat ederek dem~tir ki: 

"- Önce yabudiler kendilerini mu

haceret etmek suretiyle kurtarırlardı. 

Bugün ise bir muhaceret için Filistin den 

başka açık kapı kalmamıştır. Filistin de 

gc.çen sene 40 ile 50 bin kişi arasında mu

hacir kabul etmiş olmakla beraber bütün 

muhacereti kabul edebilecek halde değil

dir. Halihazırda her tarafta baş göstermiş 

rılan yahudi düşmanlığının sebepleri kıs

•nen iktısadi ise kısmen ruhi, kısmen ic;ti

maidir. Bazı yerlerde yahudi ekalliyetini 

tedirgin etmek için akla gelen her çareye 

baş vurulmaktaclır. Herhalde diktatörlükle 

idare edflen bir devlet için mutlaka yahu

dileri imha etmek 'bir zaruret değildir. 

Mesela bugün faşist 1talya'da yahudilere 

t:ımamiyle müsavi hak bağışlanmıştır. 

Yahudiler aleyhinde büyük bir tehlike 

teıkil eden diğer bir hadise de ırk nazari

} esinde mübalağa edilmesidir. Lesela bu 

riyesi cebir ve şiddet ile tatbikat sahasına 

gün Almanyada mübalağalı bir ırk na.za

dökülmilJtür. Yahudiler, eski bir ırka men 

sup oldukları için böyle bir iddia ve siya· 

st-tin ne kadar kısa görüş mahsulü oldu

ğunu pckm bilirler. Yahudilik üçüncü 

Rayh hükfimetinden daha büyük hasım· 
lar görmü , fakat hepsini atla~trr. 

Vicdan hürriyetine inanan bütün dün

ya ekaniyetleri ile birlikte yab udiltte dil

şen vazife, bu barbarca tedbirlerle müca· 

dele etmektir. 
Demokrasi, liberalizm. hürriyet ve mü· 

s:ımaha prensiplerinin artık bayat sahasın
dan çekı1miş olduğuna inanmak yanlıştrr. 

Bunlar daimi ve ebedidirler ve bC§er re
fahı, üçüncü Rayh bük\ımetine dehşet için 
de nazar ettiği zaman da payıdar kalacak
lardır. 

Alman yahudileri, harptan sonra herkes
ten fazla Almanya'nın mücadele ettiği 
ekalliyet haklarının kendilerine verilmesi

ni arzu ediyorlar. 
Geçen sene Hitler Al.manya'sına boy

kotaj iylan etmiştik. Alrnanya'daki yahu· 

di ekalliyetlerinin haktan tanıhncıya ka

dar verdiğimiz bu sözele duracağız. Bu 

boykotaj, yahudiler için bir §eref vazife

sidir. Ve eref, vekar, haysiyet gibi keli

meleri bol bol kuUanılmış üçüncü Raylı 
hükftmeti rüesaSI er geç bunun ne demek 

olduğunu anlıyacaklardır.,, 

Reis, bundan sonra Sovyet Rusya'da 
yahudilerin vaziyeti üzerine bütün dünya
nın nazan dikkatini celbetmiş ve orada 

Va~ington, 31 (A.A.) - Alman hüku
meti moratoryom meselesi hakkında Va
Jington'a yeni bir nota vermiştir. M. Hull 
burada olmadığı için cevap birkaç gün ge
cikecektir. Hariciye nezaretinde bugün ka 
bulü mümkün olmıyan bir noktai nazar 
acrdetmektedir. Zira amerikah hamiller 
hakkında farklı muamele derpi§ edilmek
k ve alman hükfuneti :!.merikalı hamille
re müsavi muamele yapıımaaını yeniden 

reddevlemekt edir. 

Alman i • zlerine iş. hiç bir yahudi düşmanlığı hissinin hakim 
B edin, 31 (A.A.) - Bütün alman mü olmadığım söylemiş, bununla beraber ik

esseselerinde muayyen bir yaşteki ~sizle tısat ve kültür tedbirleriyle orada da ya
re ve bilhassa kalabalık aile sahiplerine hudiliğin mevkiini kaybetmekte ol· 
tercihan b veTitecektfr. duğunu bı1dinni~tir. 

TtJRLO HABERLER. 

Tevfik Kamil Bey 
itimatnamesini verd! 

Lizbon. 31 (A.A.) - Tevfik Ka
mil Rey, Ceneral Karmona'ya iti -
matnamesini tevdi etmiştir. Reisi 
cümhur Nekahat devresinde oldu -
ğu icin merasim yalnız birkaç daki· 
ka sürmüştür. 

İlk Avusturya vapuruna 
bayrak çekildi 

Roma, 31 (A.A.) - İlk Avustur
ya ticaret vapuruna dün Ankone li
manında bayrak çekilmiştir. Triyes
tc serbest limanına merbut olacak o
lan vapura "Viyana" ismi verilmiş
tir. 

t 'GlLTERE'DE. 

Serbest bırakılan 

aleyhtarları 
Londra, 31 (A.A.) - Berlin'de tevkif 

tdilerek diplomatik müdahaleler üzerine 

serbest bırakılan dört faşist aleyhtan bu

raya muvaScllat etmisler ve hararetle alkıJ 
lanmışlardır. 

lngiliz fiariciye nazırı. 

Londra, 31 (A.A.) - Sir Con Saymon 

dün akşam Mort Berwick'ten buraya mu• 
va salat etmiştir. 

ln~iJiz lirası dü~tii. 
Londra, 31 (A.A.) - İngiliz lirası 1924 

denberi en dun seviyeyi bularak 74 e in• 
miştir. 

::::::::u 

Harbiye mektebinin 
yıldönümü .meras·mi •• •• •• yuzuncu 

(Başı 1. inci sayı/atla) ıt~. ı:usıa:ıa, Balkan harbinde dört balkart 
- Arkadaşlar, hukumetıy!e muharebe eden b" ··k b • 

b
. . . . , uyu arp 

Kara ve hava za ıtlerımızı yetiştiren ta birçok ve ayrı ayn cephelerde her türlif 
harbiyenin açıldığının yüzüncü yıldönü • m:ıhrumluklar i~erisinde ve her defasında 
münü kutlulıyoruz. Aranızda bulunarak kendisinden çok üstün düşmanlarla yıllar .. 
şimdi yapmakta bulunduğunuz yüksek ca kavga eden, fstiklfil harbında dahili 
heyecanı beraberce tadamamaktan müte - düşmanlar, puntosçular, cenup cephesi, 
essirim. yı;nan cephesi ve diğer itilaf kuvvetleriyle 

Harbiye, yetiştirdiği evlatlarile memleke arslanlar gibi döğüşen yüzlerce ve binler
te en faydalı, en feyizli bir ocak olmuştur. ce kahraman yaratan ve hususiyle başta 
Bugün aramızda olmıyan arkadaşlarımı- büyük kurtancımız Başkumandanımız Ga" 
zın çoğu muhtelif muharebe cephelerinde zi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri gibi di· 
memleketimize göz diken müstevlilere hiler yetiştiren Harbiye mektebi en kıy • 
karşr durmadan, dinlenmeden döğü~ü , nıl'tlİ bir müessesedir. • 
türk varlığını ve istiklalini mümkün kıl - Damarlarında türkün asil kanını taşı • 
mak için ölümü cana minnet bilmiştir. Bu yan harbiyeli, kahraman denizci: BüyUti 
azizleri hürmetle yadederim. Biı:e borç harpta ve mim cidalimizde türke ve türk .. 
olan, kendi kanlarını feda etmek sureti- lüğe göğüsler kabartıcı ve pek bUyük say• 
le millete yaşamak kudretini bahşeden gdarla anılmaya değer birçok kahramanhti 
şehitleri ve diğer hizmetleri geçen aziz menkibcleri yaratan, milli zafer destaruoe 
ölüleri her zaman hürmet ve rahmetle an- mrza yeni yeni ve sayısız zaferler ekliyen 
maktır. <.ık saçlı, vakur çehreli büyüklerine bali. 

Bütün türk ordusunun, kara, deniz, Onlar sana örnektir. Onlar, türk kahra • 
havanın muvazzaf mütekait ve malOl za- manlık ve ce1aletinin birer timsalidirler. 
bitleri. Şanlı harbiyeli: sen de onlara ulaş. on4 

Büyük ve asil bir milletin evladı bu - l:trın türk tarihine kattıkları zafer desta • 
lunmanız ve gerekse ferden nezahat ve nının altın yazılı satrrlarr altına sen de baŞ4 
fedakarlık örneği olmanızla ne kadar ifti- k:ı ba ka ve yeni yeni kahramanlık des "" 
har etseniz yeridir. Türkün ve türk zabi- tanlan eklemeğe çalış; bak, önünde ne gU" 
tinin kadir ve haysiyeti dün~ değerinin zel örnek var, bu örneğe daima bağlı kaf• 
üstündedir. Gıpta vt tepcile layıksınız. nıak vazifemizdir. Biraz evet Ôkuduğunı 
Hepinizin biribirinize güvenme bağlılığı- Müşür Paşa Hazretlerinin hitabelerind<' 
nı, türke yaraşan asil bir vekarla ve daima işaret buyurdukları veçhile yüzüncü yıldO.. 
iytimat veren bakışlarınızın derinliği nümünü kutluladrğrmız bu kahramanlat 
ile kuvvetlendiriyorsunuz. Türk milleti, yuvası önünde, hepimizi bütün zabit ve ta• 
en ince sevgisini size vermiştir. Onun ör- lr.beyi türkün ve türklüğün yükselmesi v~ 
neği ve özüsünüz. Terakki yollarında da- yurdumuzun korunması için şu okuyaca " 
ima ön !afta bulunacalmnız. Güçlükleri ğım fedakiirlık andmı içmeğc davet edi • 
yenmek, türk zabitinin bariz bir vasfıdır yorum: ~ 
Size türk şeref ve mukadderatı tevdi edil Mertlikte, yiğitlikte, yurt sevgisinde, 
miştir. Vazifemiz onu tecavüzden koru - türk dahileri yetiştiren bu irfan kaynağı 11 

mak istiklal ve emniyeti her ne bahasına nın şimdiye kadar yetişmiş türk kahra : 
olursa olsun temin etmektir. Bu anda har- nıanlarından geri kalmıyacağımıza biz dl$ 
biye meydanında toplanan ve harbiyenin onlar gibi türkün ve türklüğün yükselmesi 
yüzüncü yılını kutlulayan kara, hava, de- ve yurdumuzun ve cüınhuriyetimizin ko ,,. 
niz mensuplariyle aziz misafirlerinin bu runma51 için lazım olursa kanımızı ve ca." 
dakiykada kalplerinin berabere~ ve mu - nımızı seve seve vereceğimize ant içiyo • 
harebe cephelerinde biribirlerini tamamlı. ruz." diye bağırdılar. Rauf B.in bu andınt 
yacaklarına yemin ederek çarptığını ve ayne.n tckrarlıyan yeni mezunlar "Ant içi• 
bu vuruşun kudretini hi!:'scdiyorum. yoruz" diye bağırdılar 

Bütün ordu bu dakiykada harbiyeye 
dönmüştür. Onlar da aynr vcçhile and içi
yorlar. Bugün harbiyeyi bitirip zabit ve
kili nasbolunan gençleri heyecanla selam
lıyorlar. 

Harbiyenin yüzüncü yıl mezunları, 
Zabitliğinizi tebrik ederim, itaat, inzi

bat ve intizamda mükemmeliyet esasını 

daima rehber edineceksiniz. Sizden ı 00 
yıl evclkilerin harp hatıralarını çok 
okuyunuz. Orada ibret levhaları boldur. 
Size teslim edilen türk ülkesini çiğnetme
yiniz. Türk milletini refah ve saadet yo· 
lur.da yürütmek için her zaman ölümü gö
ze alınız. Hepinize vazifenizde muvaffaki
yetler diler, sevgi ile selamlarım asil türk 
milletinin vefakar zabitleri.'' 

Mektep kumandanı Rauf Bey, Harbi
yenin eski ve yeni mezunlarına hitap ede
rek bu yurdun hemen bütün tarihçesini ya
pan nutkunu da aym sürekli alkqlar ara
sında okudu. Rauf Bey, nutkunda aynen 
demiştir ki: 

••- Yüksek saygılı kumandanlarım, 

Efendiler : 
Kurulduğu kuruWı birçok muharebe • 

]erde türk yurdu v e türklük uğrunda kan
larını akıtmayı canlarına m innet bllea, 93 

Bacveki Hz. n·ıı 
teşekkürleri 

İstanbul, 31 - Kurtuluş savaf 
yıldönümü tebriklerine rahatsızlığı 
dolayısiyle cevaplan gecikecek oıaı:ı 
Başvekil Hz. teşekkür ve tebrikler!~ 
nin ar.zma Anadolu Ajansını tavsıC 
etmişlerdir. (A.A.) 

Ereğlide elektrik t i ab yapıld•• 
Ereğli, 30 - Belediyemizin ya~j 

elektrik tesisat açılma merasimi )iikekeC 
davetlilerimiziıı ve ··tün metni 9 halkmm coıkun heyea. 'yle bugün saat 1 
da yııp pu. (A.A.) 

Dünya matbuat kongrc!d 
ve a]manlar. , 

Berlin, 31 (A.A.) - Nazi fırkası.~ 
ci siyaset cıfisi matbuat şubesi ınUd Jt(tı 
Doktor Kati Möhmer, 193S martında ~f 
'burn'da toplanacak olan dGnya .~at. 1<9"' 
kongnsln.de alman r ei&i muavinbğını 
bul etmiştir. 
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Oı·ünecek işlerimizden: -
Yerli benzin 

Yurdun yabanlara karşc korun 
nıası bakımından, beş yıllık ''sınai 
program,, ın en gözde parçası, en 
önde geleni Zonguldak'ta kurulan 
''suni antrasit,, fabrikasıdır dense 
hiç yanlış olmaz. ~ 

Suni antrasit fabrikasının dege
rini artıran, yurdun korunmas~ b~kı 
ınmdan yapacağr yerli benzındır. 
Ve her memleket yerli benzin yap
mak için geceli gündüzlü çalışmak
ta, bu işi başaramryanlar da pek ye
rinde olarak yaslanıp durmaktadır
lar. Bundan dolayıdır ki, suni antra
sit fabrikamızı en üst değerlerde 
gösterirken ne kendimizi, ne başka 
lanm aldatmış oluyoruz. 

Devlet bu fabrikayı kurdurmak
la çok büyük bir iş görmüştür ve 
dünya savaşında, kurtuluş savaşla -
nnda, bu yüzden olmadık sıkıntıla -
ra düşen ordunun bu kuruluşu se
vinçlerle karşıladığını sezinmek .de 
güç değildir. Bununla beraber, ı!k 
günlerinde bize beş yüz ton benzın 
verecek olan Zonguldak fabrikası
nın daha çok benzin yapmasını dili
yoruz ve bunun için hiç bir engel 
bulunmadığını da sanıyoruz. Çün -
kü yurtta harcanan benzinin sınır -
larımızın içinde kendi topra~ları
nuzdan çıkarılmış olmasını ~ste~
ken bunun yerinde ve olgun hır dı
lek olduğuna inanmaktayız. 

Neft kaynaklarımızın çalrştırıl~
bileceği, bundan ötürü de ~ntra~ıt 
fabrikasını çokça büyütmenın dcg -
ru olmadığı bize söylenebilir. Ama, 
suni antrasit yapmak yoliyle ben
zin çıkarırsak bir taraf tan bugüne 
kadar yakıp öldürdüğümüz, ort~dan 
kaldırdığımız ormanların genışle
yip büyüyeceğini, bu yüzden bozu
lan havalanmızın düzeleceğini, yağ 
nıurun isteklerimizi karşıhyacak 
bir kerteye yükseleceğ-ini göz önün 
de tutmalıdır. Bütün bunlar ölçüye 
vurulursa neft kaynakları yerine 
düpedüz suni antrasit yaparak ben
zin çıkarmanm belki de daha çok 
faydalı olduğu meydana çıkabilir .... 

Topraklarımızın altında boş ye
re gömülü kalan zenginliklerimizi, 
rnaden kömürlerini işletmekteki ka 
zanç besbellidir. Elli dört bin ton 
antrasit, üç bin ton yol katranı, beş 
Yüz ton benzin elde etmek için yer
den (72000) bin ton kömür çıkar -
nıak gerekiyormuş. Bundan da. o
dun yerine kömür kullanılacak dıye 
b11yruk çıkarsa, yurtta aşağı yukarı 
bir milyon ton suni antrasit harca
nacauını anlamak güç değildir. Bu 
kada~ antrasi ti yaparken elimize ge 
Çecek benzinin ağırlığını, sayılan 
biribirine vurarak meydana çıkar
tnakta zorluk yoktur. 

Ama bize öyle geliyor ki beş yüz 
tonu, beş bine artırmağa çalışırken 
dünyanın motörcülük bakımınd~~ 
R"İdişini göz önünde tutmak gıbı 
güç ve düğümlü bir iş karşısındayız. 
Beş sene sonra tayyare ve otomo· 

bil motörlerinde uluorta benzin kul
!anıhp gideceğine - doğrusu - bizim 
!nanımız pek azdır. Çünkü o yıllar
da, motörlerin ağır yağlar yakacak
lcırmı ummakta ve beklemekteyiz. 

Ama bu bizi uzun uzadıya işkil
~endirmem~li, "yerli benzin,, işimizi 
ıleri götürmekten ahkoymamahd1r. 
Çünkü, suni antrasit fabrikasını bi
ze kurdurtan yalnız harcadığımız 
benzin değildir: benzin kaygımız ~1 
masa bile, ormanları, havayı, yag
llıuru korumak işi, bizi bu fabrikayı 
Çahştırmağa sürükliyecek kadar, 
~ene büyük bir değerde olacaktır. 

Bununla beraber, yılda beş bin 

il 111 

Nafıa müsteşarı 
Af yona döndü 

Antalya, 31 - Afyondan ıehrimize ge· 
leıı Nafıa müsteşarr Arif Bey vilayet Na
f ra teıkilitını tefti! etmiş ve bugün Afyo -
na döa.mü~tür. (A.A.) 

İzmircle iiziinı ,.,. incir ~atışları. 

İzmir, 30 - Bu ayın yirmi beıinden bu
güne kadar bir hafta zarfmda lzmir borsa
sında altı kuruştan on yedi kuruıa kadar 
17 .078 çuval üzüm, beş kuruştan on üç ku
ruıa kadar 8.448 çuval incir satılmııtır. 

(A.A.) 

Ergani istikrazı hakkında 

konf t•rans. 

Amasya, 31 - Gece balkevi salonunda 
Halkevi idare heyeti azasından Kemal Bey 
tarafından salonu dolduran çok kalabalık 
bir halk huzurunda "Ergani istikrazı,, hak -
kında bir konferans verilmiftir. Amasya bu 
yeni tertibe daha geni~ bir ıekilde iştirak 
edecektir. (A.A.) 
~~~~!!""""'"'~~~~--

ton benzin yapacak bir fabrikanın 
harcananın ancak bir parçasını kar
şılamakta olduğu da düşünülmeli
dir. Sonra, şurası meydanda durup 
duruyor ki "yerli benzin,, işini ba
şarmakla yurdun korunmasını da 
kötürümlükten kurtarmış oluyoruz. 
Çünkü bir ordu icin benzinsizlik, si· 
lahsızlık gibi, k

0

orkulacak ve güc 
yenilecek en büyük bir ağırlıktır. 
Ve bu işlerde para harcamaktan çe
kinmek gerekmez. 

Yazdıklarımdan, mazot ve ona 
benzer yağlar kaynaklarını işletmi
yelim denmek istendiği anlaşılma;~ 
sanırım. Çünkü biz, b irkaç yıllar 
~onra motörlerin ağır yağ-larla çah
şacağrm ve bu yağın kolayca ve da· 
ha ucuza ele geçeceğini bilenlerde· 
niz. Bu bilgiden ötürüdür ki, petrol 
h~inin de tez elden başarılması iste
ğini hatırlatmaktayız. 

Günün birinde eli kolu bağlı, güç -
süz kalmamak için bu yerli benzin 
ve yağ işini faydalı bir sona eriştir
mek cümhuriyet hükumetinin en 
basta gelen bir töresi olmuştur. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Yurdun her bucağında zafer 
bayramı heyecanla kutlulandı 

30 ağustos zafer ve tayyare bayramı 
vatanın her köşesinde büyük bir heyecanla 
tesit tdilmiştir. 

lzmirde: Zafer bayramı münasebetiyle 
şehir baştan başa donanmış ve bilUmum as· 
keri ümera ve zabitan rüeıai memurin res· 
mi ve hususi tetekküller ve binlerce balkm 
iştirakiyle muazzam tezahürat yapılmıJhr. 
Merasim esnasında ve merasimden sonra 
tayyarelerimiz memleket afakında uçarak 
halka konfetler atmışlar ve denizde, kara· 
da büvük eğlenceler ve fener alayları ter· 
tip edilmiştir. 

Adana' da Zafer ve tayyare bayramı çok 
~oıkun bir tekilde kut1u1anmıftrr. Mera · 
sim mahallinae resmi davetTıterden mada 
kesif bir halk tabakası bulunuyordu. 

Ordunun en kıdemsiz zabitinin büyük 
savaşı anla~an nutku ve Tayyare cemiyeti 
ve mahalli te~ekkürleri namına söylenen nu
tuklar çok alkışlanmış ve askerlerimiz mil
\i marsımızı söylemişlerdir. Şehir baJlan 
b2.fa donanmıştır. Şehir hakivki bir bayram 
manzarası almıtfır. Bütün dükkan ve mağa· 
~alar kapalıdır. Gece fener alayı yapılacak· 
tır. 

Kony' da: Zafer ve tayyare bayramı hal 
kın coşkun tezahüratı ve büyük sevinçlıır 
i9nde tesit edilnıistir. Merasimde vali, ko-
19rdu kumımdanı rüesayi memurin, halk fır· 
1<asr, ve bilômunı mahalli tesekküller mü -
nP.~sillnivle büyük bir halk. kütlesi bulu -
ıuvordu. Mutat merasimi müteakip resmi 
•ter.it vanı\mış ve sevgili askerlerimiz 'iddet· 
lp a 1 lmlınmıştır. 

Sehir bu günün büyüklüğü !erefine baş· 
lan baga donanmıs ve Tayyare Cemiyeti 
menfaatine büyük eğlenceler tertip edilmiş· 

Ergani bakıryo1u 
istikrazının 

C tertibi satışa 
çıkarılmıştır 

tir. Tüccar ve esnaf tan birçokları bugiinkü 
kazançhrı seve seve Tayyare cemiyetine te
~erru etmişlerdir. Akıam Halkevinde mu • 
azzam bir balo verilecek ve fener alaylar: 
vapılacaktır. 

Sinop' ta: Zafer ve tayyare bayramı bü· 
yük bir seyinçle kutlulanmıf ve halknnızın 
orduya hediye ettiği tayyarenin isim konma 
merasimi yapılmııtır. Kasaba büyük bir bay 
ram günü yafamaktadır. 

Bafra' da: 30 ağustos zafer ve tayyare 
bayramı timdiye kadar yapılanlarına çok 
faik bir surette ve büyük tezahüratla tesit 
edildi. Hafkmnnn orduya hediye ettiği Baf • 
ra flyyal'ftinin isim konma merasimi yapıl
dı. Halk ıevinç içinde büyük zafer gününü 
kotlolamaktadrr. 

Karb,ta. 
Kars, 30 - 30 ağustos büyük zafer ve 

tayyare bayramı şehrimizde bulunan Ziraat 
Vekili Muhlis Beyin buıuru ve binlerce va
tandaşın iştiarkiyle coşkun tezahürat ve 
candan gelen sevgi ile kutlulanmışhr. Me • 
rasime saat 9.30 da halkevinin önünde top· 
lanan pek kalabalık bir halk kitlesiyle spor
cu gençler ve bütün tetekküller tarafından 
~ok muntazam bir programla baılanmıf, 
1ı.uır bulunan binlerce vatandaıa C. H. Fır
kuı reisi tarafından bir nutuk söylenmiı -
tir. Buradan Orduevine ~idilmi,, ba,ta Zira
at vekili Muhlis Bey olduğu halde bükUmet 
erkanı ve müstahkem mevki kumandanı 
Osman Zati Paıa tebrik edilmiıtir. Bilahare 
Cümhuriyel meydanmda muntazam bir su
rette yer almıı bulunan askeri kıtalar ve ce
nıiyetler Kumandan Paıa, Ziraat Vekili ve 
Vali Beyler tarafından tebrik edilmiı, or
dunun en kıdemsiz zabiti ile halkevi ve tay 
vıne cemiyeti namına diğer iki zat taraf m
dan nutuklar söylenmiştir. Kumandan pafa 
tarafından mukabil bir nutuk iradından 
sonra askeri kıtalar ile Kars spor kulüp • 
1erine mensup sporcuların ve esnaf cemi • 
vetlerinin çok muntazam geçen ve alkıı -
1,man geçit resmi yapılmııtır. 

Bayram devam etmektedir. Merasime 
köylerden gelen büyük halk kütleleri de iı
tirak etmittir. Gece büyük bir fener alayı 
Vllpılacaktır. (A.A.) 

Amasya'da bayram. 
Amasya, 31 - 30 ağustos zafer bay -

ramı Amasya' da fevaklide tezahüratla kut 
!ulanmııtır. (A.A.) 

~~~~~.......:;.....------~~~~~~~...-.?"~~~~ ...... ~~~~ ......... --~~~~~~'"'""'!' 

Çünkü hepimiz biliyoruz ki ya
bancı benzinden, ellerin yağından 
kurtulmak yurdu korumak demek
tir. 

Hem para kazanmak , 
hem bir vatan borcunu 
ödemek için bunlardan 
almalısın! 

Afyon-Antalya demiryolunun temel atma merasimi intıbaları 
B~.ndan evel~i sayılarımızda Na dönümüne rast gelen 27 ağustosta Bugün de bu heyetle beraber Af-

fıa musteşarı Arıf Beyle Afyon ve Afyon - Antalya demiryolunun te - yon'a gitmiş ve oradaki merasim in-
A:ntalya ~ebuslar!nda.n . mü~e!c'<ep mel atma merasiminin yapıldığını tıbalarını tespit etmiş oaln fotoğraf 
hır heyetı~. Afyon .a .gıttıklerını Ye yazını~, bu hususta bütün tafsilatı muhabirimizin getirmit oldukları 
orada bu turk şehnnın kurtulut yıİ - 1 vermi~tik. resimleri basıyoruz. 

Ttmel atma mtrasimint giden heytt Afyon' da. Afyon sokaklarında asktrltrimi:. 

f tıti lmir,ol•rnı htr•l a1art A ntaf ya 
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Dün Ankara , heyecan . ı 
bir spor günü yaşadı. 

(Başı l. inci sayı/ada) 

cede hazır ülkü yolunda yılmaz yolcular 
olduğumuzu tekrar teyit ediyorum yaşa• 
sın Gazi,, diye gençlerin duygularına tel\o 
cüman oldu. 

Buradan sporcular gene muntazam yü
rüyüşle sahalarına döndüler. Saat on altı 
buçukta sahada resmi geçit başladı. Gü· 
cün bu büyük gününü görmek Uzero
y eni yapılan bu sahada dört bi
ni mütecaviz seyirci toplanmıştı. Bunlar 
arasında Gümrük İnhisarlar Vekili Ali 
F.ana Bey, Milli Müdafaa m\isteşan ve 
kı.:li.ibün fahri reisi Eyüp ve sair bir
çok paşalar, İdman Cemiyetleri ikin
ci reisi Halit Bey ve auntaka er• 
kanı ve sair birçok güzide zevat da görü .. 
lüyordu. Önde kulübün ida~ hey~ 
ti ve 200 ü a~an sporcular muvaffakı

yetle geçtiler. Bundan aonra kulübilll 
reisi Fikret Bey bir hitabede bulunarak 
evvela sahalarına teşrif eden halka tc,1elıı

kür ettikten sonra kulübün tarihçesini aa. 
lattı ve uzun müddet allatlandı. Bund&1' 
sonra reisi fahrileri Eyüp Pa~a da gençU. 
ğin çalışkanlığından, istikbalinden daha ~ 
mitvar olduğundan bahsederek aö.zlerine 
nihayet verdi. Bütün halk bu kıymetli ku
lübün hamisinin nutkunu da allotladı •• 
burada merasime nihayet verilerek gUcUa 
yıldönümünde maç yapmak üzere !atan. 
bul'dan gelen İstanbul Spor talamiyle bir 
maç başladı. 

Ankara Gücü - lıotanbulspor maçı 
Evelki gün ilk maçını Gençler 

Birliğinden dört oyuncu ile takviye 
takviye edilen Altınordu'lularb di-ı 
edilen Altınordu'lularla yapıp 2·3 
galip gelen İstanbulsporlular ikind 
maçını da dün Ankara Gücü ile ya. 
pıp 4-1 mağlUp oldular. Gerek yol 
yorgunluğu ve gerekse bir gün ev.ı 
bir maç yapmış olmalarına rağmen 
sarısiyahlılar Ankara halkına ken • 
dilerine has bir oyun gösterdiler. 

Mağllıbiyetlerinin amili de Ru~ 
yada buluna nüç kıymetli oyuncu • 
tarından mahrum olmaları ve An • 
kara Gücünün bugün cidden çok gU. 
zel bir oyun oynaması sebebidir. 

Maça saat 17,10 da ErkAnıharp 
yüzbaşısı Cemal Beyin hakemliği!• 
başlandı. İstanbulsporlular eski kad 
rolariyle Ankara Güdüler Rusyada 
bulunan Bitalin yerine muhafızdan 
Sedadr ve müdafaaya Bekiri santra 
hafa da maça yetişemiyen Cevdctin İ 
yerine Rasimi almışlardı. İlk on da
kika Gücün faikiyetile geçti. B• 
müddette biri Sedadm ve Diğed 
Fahrinin ayağile iki gol attılar. 

İstanbulsporlular evelki gün gö
remediğimiz şekilde gilzel oynama• 
ğa başladılar. Birçok gol fırsattan 
Halilin elinde kaldı ve devrenin so
nuna doğru ilk gollerini atarak bi • 
r!nci devreyi 1-2 mağlftp bitirdiler. 

İkinci devrede de Cevdet yerine 
Rasim sağiçe geçti. Oyun çok ~evk· 
li ve heyecanlı devam ediyor. İki ta• 
raf da cidden güzel oynuyorlar. Fa• 
kat buna rağmen İstanbulsporlular 
bir türlü gol atamıyor. Ankara Fücü 
hu devrede de biri Rasimin diğeri 
Şabanın iki goliyle maçı 4-1 gibi çok 
~üzel bir netice ile bitirdi. Maç • 
tan sonra İstanbulsporlulara istas .. 
ron büfesinde bir ziyafet verilmiş ve 
saat 8,15 trenile İstanhula avdet et· 
mişlerclir. İstasyonda İttifak ikinci 
reisi Halit Bey ile kulüpler erkanı 
hazn bulunmuşlardır. Teşyi esna • 
smda Muhafız mızıkası da çalmış • 
tır. 



SAYIFA 4 

l .Mevzuat. 
"A. KONTENJAN. 
Fransa'da kürk ve tavıan derileri ü:ze

dDdeki kontenjan kaldırıldı. 

14 temmuz 1934 tarihli fransız ttam? 
pı:etesinde ne,redilen bir kararnameye 
"'9fikan fransrz gU.mrilk tarifesinin (Ex 
~3) pozisyonunda mukayyet hazırlanmış 
Mlrkler ve tavşan derileri üzerine mevzu 
IDcmtenjan kaldmlmıftır. 

Frama'da tohumluk fasulya Te bezelye 
liontenjuı. 

Tohumluk fasulya ve b ezelyenin 2 inci 
Yt 3 Uncü 3 aylık kontenjanlarına zami
meten yeni hisseler tefrik edileceğinden 

ithalatçıların talepte bulunmalan 20 tem
muz 1934 tarihti fransız resmt gazetcsin
le ilan edilmiştir. 

B. DöVlZ TAHDiTLERi. 
ALMANY A'DA: 

Alınan döviz kontrol ofisi, nlıamen teı
liılt olunan miktarJardan fazla ithal etmek 
latiyeıı firmalara, mcv.zubaha fazla ham 
mevaddı işbu mcvattan mamQl ihracat 
-llannm bedelleri ile tediye etmek ve 
bu bedellerin % 20 aini döviz olarak 
Jtayhsbank'a tevdi etmek tartiyle müsaa
'Se vermektedir. 

il. Anlaşmalar. 
TORKlYE • AVUSTURYA: -10 a

fustos 934 tarihinde imzalanan Türkiye -
~vusturya ticaret itilafnamesi ve klirinı 
anlaşması 22-8-934 tarihinde İcra Vekil· 
leri Heyetince tasdik edilmi§tir. Meriyeti 
i l temmuz 934 tarihinden itibaren altı 
aydır. İıbu itilafnameler kendiliğinden al
tı aylık mUddetler l~ln temdit olunacak ve 
bu devrenin hitamından iki ay evet ha
lter vermek suretiyle feshedilebilecektir. 

İtllafnamenin esası: Türkiye, Avustur
ya'da bürlln memleketlere karşı umumiyet 
le tatbik edilen hususi şeraite tabi madde
ler hariç olmak üzere Türkiye menşe ve 
mevritli mahsulatı ıerbestçe Avusturya'ya 
ithal edecektir. Buna mukabil Avusturya, 
mukaveleye merbut ( l) numaralı listede 
yazılı Avusturya men§e ve mevritli mah
sulatı serbestçe; (2) numaralı listede gös
terilen Avusturya mahsulatını da tayin 
ec!ilcn kontenjan dairesinde ithal edecek
tir. 
İşbu listelerde yazılı olmıyan Avustur · 

ya emteası umumi kontenjan rejimine tabi 
tutulacaktır. 

Avusturya'ya yapılan tilrk ithalatı ve 
kezalik Türkiye'ye yapılan Avusturya İt· 
balatı salahiyettar makamat tarafından ve
rilecek menşe şehadetnamelerine göre ic
ra edilecektir. 

KLIRINC: İki memleket arasındaki 
ttdiyat Milli bankaların yekdiğerine aça
cağı hesabata yatırılmak ve fransız frangı 
Ozerinden matlCıba kaydedilmek suretiyle 
icra edilecektir. 

Anlaşmalar hakkrnda fazla malumat 
almak istiyenler Türkofis şubelerine mü
mcaat etmelidir. 

TÜRKiYE .: BELÇiKA • LOKSEN
BURG: 24 ve 31 mayıs 1934 te aktedilmi~ 
olan kliring itilafnamesi ve ticari anla§
ma esaslan şunlardır: 

Kliring İtilaf namesi: 
Menşei Türkiye olup Belçika • Lükscn

burg iktısadi ittihadı arazisine ithal edilen 
emtia mübayaatmdan mütevellit matlfibat 
.,belga,. olarak Belçika Milli Bankasına te 
diye edilecek ve bu paralar mezkilr banka
nın Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

namına açacağı hesaba geçirilecektir. 
Menşei Belçika • Lilksemburg iktısac!i 

ittihadı olup Türkiyc'ye ithal olunan mal
lar mübayaabndan doğan matlObat "Türk 
Lirası,. olarak Cümhuriyet Merkez Ban
kası'nm tcsbit ettiği günlük rayiç Uzcrln
dcn mezkfü bankaya tediye edilecek ve 
bu banka tarafından Belçika Milli Bankası 
namma açılacak hesaba kaydedilecektir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE ,... .. ,,_f'!• --- ... ı 
, --_ _, 

•• 1 1 1 

ur o 
Belga ve Türk Lirasından başka bir ' 

paradan olan matlubat Türkiye'de Faris 
Borsası son rayiçleri Uzerinden türk lira
sına ve Belçika • Lüksemburg'ta Brüksel 
borsasının son rayiçleri Uzerinden Belga'
ya tahvil edilecektir. 

5) Diğer meyvalar 
FlLISTlN'DE: 
Balmumu ıerbest girecek. 

20-

Kudüs Konsolosluğumuzdan alınan ma
lumata göre balmumu ithalatından alınan 
gümrük resmi Filistin gümrük muafiyet
leri kanunu mucibince kaldırrlmı~tır. 

No. 5 :6-i; No. 6:7,25·8 ; No. 7 :8.25-9, ı 22.8 de süzme 9,50-13,00, elleme 
50; No. 8 :9,75-10,50; No. 9 :10,iS-12,25; 6,00-9,00 paçal 6,00-8,00, natürel 
No. 10:12,50-15; No. 11:15 .25-17~ No. 5.00-6,50 turfanda 8,50-8,75 
12:17,25-19; 25.8 de süzme 8,75-13.00, elleme 

25 ağustosta Hatlarda bir değişiklik ol- 7,00-9,50 paçal 6,00-7,75. 
:namıştır. 25.8 de süzme 8,75-1',00, elleme 

Menıe şehadetnameleri her iki tarafça 
nümunesine muvafık ve iki nüsha olarak 
tanzim edilecektir. 

Belçika Milli Bankası'na yapı1acak te
diyattan % 30 u Cümhuriyet Merkez Ban 
kası'nın emrine amade tutulacaktır. Kalan 
% 70 lerin % 25 si Belçikalı ihracatçdarm 
Türkiye'deki alacaklannı itfaya basredi
lccektir. 

Bu itilafname müddetle mukayyet ol
mayıp iki ay evet haber vermek şartiyle 
feshedilebilir. 

Ticari Anlaşma: - Her iki devlet yek
diğerine en ziyade mazharı müsaade mil
let muamelesi bahşetmişlerdir. 

Türkiye menşeli emtea Belçika • Lük
Sf'.nburg İkttsadi Birliğine hiç bir tahdit 
ve takyide manlL kalmasızm ithal edile
cektir. 

Belçika - Lüksenburg menşeli eşyadan 
1 numaralı listeye girenler serbestçe, 2 
numaralı listeye girenler zamanla mukay
yet olmıyarak bu listede gösterilen senelik 
miktarlar hudutları dahilinde Türkiye'ye 
ithal edilecektir. 

111. Gümrük 
tarif el eri. 

AVUSTURYA'DA: 

Avusutrya'da kuru ve yaş meyvaların 

tabi oldukları gümrük resmi aşağıdaki lis
tede gösterilmiştir. Bu listede yazılı eşya 

. ithali memnu mevattandır. Bunlann Avus 
turya'ya ithali ancak Ticaret ve Sanayi O
dasının müsaadesine bağlıdrr. Müsaade it
halatı yapacak firmaların müracaatı üzeri
ne verilir. lthal kıymetine gümrük resmi 
ilave edildikten sonra T. N. 9,10 ve 15 

deki eşyamn kıymetinden % 12 ve diğer· 
!erinden 3 9 emtia vergisi tarholunur. 

Gümrük resmi 100 kilo 
üzerinden altın kron olarak 

T. Nr. 9 İncir 
a) Yaş 

b) Kuru 
1) Kutu sandık veya ser"~ 
aa) İşlenmiş 

5 kiloya kadar 

20.-

İşlenmiş 16.-
5 kilodan fazla 8.-

2) Dizme ve diğer nevı 8.-
T. Nr. 10 a kuru üzüm (Malaga ve 
Denia) 25.

b) Diğer kuru üziim ve 
korentten rnadası 

c) Korent 
T. Nr. ıs badem 

a) Taze 
b) Kuru 

1) Kabuklı; 

2) 1ç 
T. Nr. 34/b olmuş fındık 

1) Kabuklu 
2) !ç 

T. Nr. 35 Taze me~ 
•) Masa yemişleri 

35.-
15.-

8.-

8.-
l5.-

2 .50 
10.-

ı) Kavun bilarscim 
2) Frenk üzümü, bfiyük 

Frenk üzümü 
3) Kayısı, kiraz, vişne, elma, 

armut, ayva ahududu s.-
4) Şeftali, kanşcftalisi 8.-
5) Çilek 

aa) Dağ çileği 
bb) Diğerleri 

6) Diğer masa yemişleri 
.>) Diğer wc yemişler 

1) Karpuz, erik ve mür-

5.-
10.-
50.-

düm eriği bilaresim 
2) Ayva kap derununda olmı

yan 1 eylUI • 30 Tes. sani
ye kadar asbörü 
(vaccinium) ı.-

3) Elma: 
aa) Ka p derununda olmı-
yan 1 temmuz 31 ağustos 3.-
1 cylfil • 30 Teş. sani .. 

bb) Diğerleri 
4) Armut: 
ea) Kap derununda olmıyan 

t temmuz 30 Teş. sani 2.
bb) Knp derununda olmryan 

t-15 Kan. Evvel 3.-
cc) Diğerleri 5.-

iV. Dış 
Pazarlarımız . 

TORK TOTONLERI VE ALMANYA 

Evvelce Türkiye Almanyaya tütün ihra
cında birinci mevkii işgal ederken bilahare 
bu tefevvuk maalesef Yunanistan'a geçe
rek Türkiye ikinci derecede ka1mıştır. An
cak 1932 senesine kadar devam eden bu 
vaziyetin de 1933 senesinden itibaren de
ğiştiğini görüyoruz. Çünkü bu müddet 
zarfında bulgarların ağır alman ıanayü ile 
vaki olan anlaşmaları neticesinde buJgar 
tütünleri Almanya'ya eskisinden daha faz 
la miktarda sürülmüş ve bu suretle Türki
ve üçüncü mevkie düşmüştür. Aşağıdaki 

rakamlar vaziyetteki bu tahavvülü açıkça 
; östermektedir. 

Miktar (Ton) 
1930 1931 1932 1933 1934 (~) 

Türkiye 
11.881 8.723 9.146 8.917 4.670 

Yunanistan 
17 851 12.782 15.981 16.068 8.300 

Bulgaristan 
7.207 6.432 8.861 10.752 5.983 

Rusya 
1.898 1.810 t.990 1.923 1.111 

Kıymet (milyon mark) 
Türkiye 

28.928 22.447 15.523 13.894 

'lunanistan 
78.255 45.096 40.154 34.258 

Bulgaristan 
23.482 18.734 18.696 19.625 

Rusya 
4.666 3.90i 3.664 2.221 

C:~) 6 aylık. 

INGIL TERE'NIN HALI ITHALA Ti 

Yeni neşrolunan rakamlara göre İngi1-
tne'nin 1932-33 ve 34 senelerinin ilk altı 
ayı zarfında muhtelit memleketlerden it -
ha1 ettiği halı, kilim ve sairenin miktan ve 
kıymeti aşağıda gösterilmiştir: 

Kıymet (ingiliz lirası) 
Memleketler 1932 1933 1934 
1. Hindistan 203.371 162.083 240.247 

2. Rusyadan 85.824 
3. Almanyadan 8.670 
4. Belçikadan 17 .3 7 4 
S. Fransadan 7 .296 
6. Türkiyeden 17.133 
7. lyrandan 176.953 

8. D. memleket-

42.854 
12.963 
70.921 
22.486 
18.149 

125.643 

92.724 
23.125 

115.769 
16.452 
14.728 

160.350 

1erden 74.706 94.561 125.220 
591.327 549.667 788.714 

Miktar (Libre) 
1932 1933 1934 

1. Hindistan !130.3tl 543.622 817.468 
2. Rusyadan 81.327 60.824 93.203 
3. AJmanyadan 26.604 46.014 63.930 
4. Belçikadan 128.686 505.656 800.563 
S. Fransadan 18.503 107.069 65.627 
6. Türkiyeden 20.345 22.618 16.781 
7. Irandan 152.688 184.160 201.922 

8. D. memleket-
lerden 149.909 139.989 147.400 

1.048.400 t.615.900 2.206.900 

. İhraç 
addelerimiz 

Üzüm. 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Son haftada üzüm üzerine muamele art
mış, 22.8 de 2.439 çuval olan muamele 
23.8 de 13.967 ye çıkmış 25 te 4.229, 26.8 
dr 3.427 ve 27 .8 de 3.959 çuvala baliğ ol
muştur. 

No. 5 :6-7; No. 6 :7,25-8; No. 7:8,25-9,SO; i,00-10,00, paçal 5,50-8,00, naturel 
No. 8:9,75-10,50; No. 9:10,75-12,25; No. 5,50-6,50, 
10:12,50-15; No. 11:15,25-17; No. 12:17, 26.8 de süzme 9,50-13,00, elleme 
25-19,50; 6,50-9,00, paçal 5,00-7 ,50, naturel 

26 ağustosta fiatlarda tcreffu kaydedil- 6,00 
miştir. Şöyle ki: 27.8 de süzme 9,00-12,50, elleme 

No. 9:11,25-12,25; No. 10:12,50-15; 6,75-8,50, paçal 6,00-7,25, naturel 
No. 11:15,25-17,50; 12 No. da muamele 5,00 kuruştur. 
olmamıştır. 

27 ağustos tarihinde fiatlarda tereffü 
olmuş ve: 

No. 5:7-7,50; No. 6:1,75-8,15; No. 
7 :9-10; No. 8 :10,25-11; No. 9 :15,25-17,50 
kuruş üzerinden muamele görmüştür. Di
ğer No. tarda muamele olmamıştır. 

28 ağuıtosta bazı No. larda tereffu ol· 
m~ ve 

No. 5 :7-8; No. 6 :8,25-9,25; No. 7 :9,50-
10,50; No. 8:10,75-11,25; No. 9:11,50-12, 
50; No. 10:12,75-14,75; No. 11:15-17 ku
ruş üzerinden muamele görmüştür. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Londra' da, 24-8-934: 
Korent üzümleri: Piyasa sakin devarn 

etmiş ve elinde yunan malı bulunanlar bun 
lan elden çıkartmak için fedakarlıkta bu
lunmuşlardır. Fiatlar ıöyledir: Amelyalar 
34-36 şilin; Gulf, 36-37; portes 35-36; pi
rgos 34-35; vostizza 37-40; Avusturalya 
36-48 şilin. 

Kuru üzüm : Bilhassa iyi cins Leksiya 
üzümleri için fazla talep vaki olmuştur; 
bunların fiatı 36-52 tilindir. Kap üzümle
ri durgundur. Gelen nümunelere nazaran 
yeni Valensi~ mahsulü kalite ve renk iti
bariyle eyidir. Eylfil ıcvkiyatt 31/6-32 şi
lindir. 

Sultana üzümleri: Avuaturalya mallan
na eyi talep vardır; fiatlarda tebeddül ol
mamı§tır; 36-70 şilindir. 

Eski mahsul durgundur, fiıı.t 33-34 ti
lindir. lzmir ve Girit mahsulünün peşin sa 
tı~lan bitmiştir. Yeni lzmir mahsulü bir
az daha sağlamdır. Eylül ilk kısmı sevki
yatı için No. 7 fiatı 22, No. S fim 24, No. 
9 fiatı 27 şilindir. Yeni Girit mahsulünün 
erken teslimatı üzerinde epeyi muamele ol 
muştur, fiat 47-48 şilindir. Kap mahsutU 
fiatları 33-36 şilindir. 

16-22 ağustosta dahili istihlak için sa
tılan korent miktarı 777 ve kuru üzüm 
miktarı 770 kan tardır. ( 1 kantar 100 kilo) 

Briatolda: 
Korent üzümleri: Avusturalya malla

rının mükerrer satışr hususundaki talep 
berdevamdır. Eyi cinsten olan bütün mik
tarlar derhal alınmaktadır. Yeni mahsulün 
piyasa vaziyeti çok sağlamdır. Elde kalan 
yunan korentleri stoku çok azdır. 

Kuru üzüm: Avusturalya ve cenubi 
Afrika mallan eyi satılmaktadır. Şimdiki 

halde ancak birkaç sttkiyatçı ffat bı1diriJ
diğinden yeni Valensiya mahsulilne fula 
alaka yoktur. 

Sultana: Yeni Avusturalya mahsulü
nün eyi cinsleri üzerinden kuvvetli peşin 
satışlar olmuştur. Eski mahsulün stok1arı 
hala mevcuttur. Yani Kalifomiya mahsu
lü sevkiyatı için talep kuvvetlidir. Girit 
sultaniyelerinin yeni mevsim mahsulünün 
fiatlan daha yüksektir ve epey muamele 
olmaktadır. Hafta zarfında yeni İzmir 

mahsulünde bir tereffil hasıl olmuştur. 

Sevkiyat için fazla talep vardır. 
Viyanadn: 
Sultanalar: İzmir ve Kandiye'de Hat

lar 2-4 Hfl. nisbetinde bir tcreffü k aydet
miştir. Bu tereffü yeni mahsulün fazla tah 
min edilmesinden ve her sene oldu ğu gibi 
bu mevsimde taleplerin artmasından ileri 
gelme\tedir. 

• 
incir. 

İÇ PİYASA VAZİYETİ: 

Fındık. 
İÇ PİYASA VAZIYET!: 

Fındık piyasalarında muamele 
çoğalmış 22.8 de Gireson'da kabuk· 
lu 6,532, içfındık l 39,920, Trabzonda 
iç fındık 19,200, tombul 187,900, yaş 
fmdık 39,200 kilo muamele gönnilf 
tür. Fiatlar yükselmiş ve muhtelif 
oiyasalarda 22.8 de berveçhiati tcs
bit edilmiştir. 

Orduda: kabuklu tombul 15,52, 
sivri 13,37, iç fmdtk 32,50 kuruş. 

Gireson'da: Kabuklu 14,04, f ç 
f mdık 36,27 kuruş. 

Trabzon: iç fındık 34-34, 75, tom
bul 15,50-16,25, yaş 12 kuruştur. 
İstanbulda 21.8 ve 27.8 de iç tom· 

l:uıl 35 kuruştan muamele görmüş • 
tür. 

DIŞ PİYASA VAZİYETİ: 

Avusturyada: Piyasa daha iştah• 
h bir vaziyet almıştır. İlk mahsul 
beyaz iç fındık eylllt başında Trl• 
ycste'dc beklenmektedir. 510 fran ... 
sız frangı üzerinden muamele gör .. 
müştür. Ağustos tahmili 490 franli, 
eylUl birinci kanun tahmilleri vade· 
lerine göre Cif Triycste teslimi 480 
ile 460 frank arasında kote edilrni~ 
tir. 

Yumutra. 
ALMANYA'DA EYLÜL AYI 

İÇİN TÜRKİYE'YE AYRILAN 
YUMURTA KONTENJANI. 

Berlin Elçiliğinden aldığımız bir 
telgrafa nazaran eyllıl ayı içinde 
Almanya'ya G. I. S. ila G. I. C. sı· 
mflarmdan 1250 kental yumurta 
idaresine ve G. 2. S. ila G. 2. D. sı· 
nıflarından 1200 kental de serbest 
ticaretle satılabilecektir. 

iÇ PiYASA VAZiYETi 

Memleketimizin belli başlı yumurta pl• 
yasalarında geçen haftaya nu:aran bu haf• 
ta fazla bir hareket kaydedilmemiştir. 

Maamafih. bazı mrntakalarda foıtlar yUk, 
selmiştir. 

Karadeniz Sahilleri: - Trabzon ve ha• 
valWnde. ınt'vsim -n: h2sat ı!ol11yısiyl• 

ih~ İ!JreMerin~ mal gehnedifindett go
çcn haftaya nazaran fi.atlarda 5 kuruş ka• 
dar bir yükseli§ kaydedilmiştir. Giresonda 
vaziyet Trabzon'un aynıdır. 

Fatsa'da bu halta. 1440 )ık ve 720 lik 
sandıklar üzerine muamele olmuştur. Fiat• 
!arda da, yükseliş vardır. Yüz yumurta 
70-80 kuruş üzerinde fiat bulmuştur. 

Bu fi.atlar geçen hafta 50-65 kuruş idi. 
Fatsa'daki vaziyet geçen senenin aynı 

haftasına nazaran daha canlı olmuştur. 
Samsun ve havalisinde muamele olına' 

'Tll§tır. 

Karadenizin diğer sahillerinde fiatla 
ımumiyetle yüksclmeğe meyyaldir • 

f s t n n b u l: İstanbul piyasasında bt.ı 
bafta fiatlar gene yükselmiştir. 1440 lık 
sandıklar azami 16-17 lira; 720 lik çift 
sandıklar azami 19-20 lira üzerinden ınuıı• 
mele görmüştür. Geçen haftaya nazaraıı 
b1J hafta sandık başına 2-4 lira tereff u olr 
-nı.:ştur. 

Piyasa hararr:tlenmiş ve fiatlar tedrici 
,ıarak yükselmiştir. İncir piyasasında muamele art-

22.8 de fiatlar: nış İzmir'de 23.8 de 5,50-13,00 ku-

Marmara sahilleri: Bu sahillerimizde do 
hasat dolayısiyle iskelelere az mal gelı:neıc~ 
tedir. Tekirdağı ve havalisinde fiatlardB 
yüks~liş vardır. 100 yumurta 85-90 kurı:~ 
üzerinden muamele görmüş ve İstanbul" 
sevkiyat yapılmıştır. .. l• 

No. 5:6-7; No. 6 :7,25-8,25; No. 7:8, ruştan 1872, 25.8 de 13,00-15,00 den 
S0-9,50 No. 8:9,75-11; No. 9:11,25-12, 2584, 26.8 de 5,00-13,00 den 1657, 
50; No. 10:13-15; No. 11 :15,25-17,50; 27.8 de 5,00-13,00 dan 1357 çuval mu 
No. 12:17,75-20 kuruştur amele olmuştur. Fiatlarda mühim 

23.8 de fiatlarda hafif tenezzül olmuş tahavvüller yoktur. Son fiatlar ber-
ve aşağıdaki gibi tesbit edilmi~tit ı vcçhiati tesbit edilmiştir. 

1stanbul'da piyasanın tedricen yukse 
mesi Marmara sahillerinde hareketler te\l' 
Ht etmektedir. 

Ege sahilleri: Bilhassa lzmir'de yu,...·· 
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ta vaziyeti geçen haftalara nisbetle daha 
canlıdır. Maamafih hasat mevsimi bu mu
hitte de tesirini göstermiştir; lzmir'de et
raf mallarında da yükseliş vardır. Etraf 
mallan 70 kuruşa fırlamıştır. Denizli, U
§ak, Apa, Çivril mallan umumiyetle 90 

kuruştur: 
lç Anadolu piyasaları: Sahillerdeki inti· 

zamsız hareketler dahilde de tesirini gös
termekte, maamafih orta Anadolu ve Kara 
deniz hinterlandında fiatlar yiikselmeğe 
nıüsait bulunmaktadır. Sıvas ve havalisin
de fiatlar geçen haftaya nazaran 5 kuruş 
biı yükseliş kaydetmiş 100 yumurta 40· 
45 kuruş üzerinde fiat bulmuştur. 

Kütahya, Afyon ve havalisindc fiatlar 
daha yüksektir. 100 yumurta 65-70 kuruş 
arasında dolaşmaktadır. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 
Bütün yumurta piyasalarında geçen 

haftaların oldukça yüksek hareketleri kuv 
vetini azaltmağa başlamış ve fiatlarda dil
şUklüklere doğru bir temayül meıhut ol
muştur. 

Ekseri memleketlerde istihlikların azlr
ğt fiatlarda müessir olmuştur. 

Britanya memleketlerinde yumurtanın 
gayri mlisait bir vaziyete girmetıi diğer 
memleketlere nazaran, henüz bütün ihra
cat yapan memleketlerde tam tesirini Y~P 
mamış ise de vaziyetin daralacağına daır 
emareler gözükmeğe başlamıştır. 

Almanya: - Piyasa geçen haftalarda, 
beşka memleketlerdeki yükseli!} hareketle 
rinden müteessir olarak fiatlar hafif ylik
ıelmişti. Halbuki bu hafta fiatlarda hiç bir 
tcbeddill kaydedilmemekle beraber küçük 
9'( orta mallara karşı talebin ziyadeleşme
ıi ve önilmUzdeki haftalarda dahi bu cins 
mallar için talebin devam etmesinin me
mul bulunması fiatlar üzerinde tebeddül
lcr kaydedeceği kanaatini vermektedir. 
Beynelmilel vaziyetin gösterdiği müşküla
ta rağmen alman piyasalan sağlamdır. 

ltalya'da: - Ecnebt memleket yumur
talanna kartı piyasa ittahııı:drr. Bunun 
sebebi yerli yumurtalanndaki fiat dli§Uk
lUğUdUr. Milano'da beher dUzine birinci 
11nıf 4.20-4.SO: ikinci sınıflar 3.90 lirettir. 

lngiltere'de: - Malın fazla gelmesi pi
yasayı gevşetmiştir. Her ne kadar yerli 
yumurtalarında ?ldukça kendini gösteren 
bir hareket meşhut ohnakta ise de diğer 
mallara karşı mevkilerini hala tahkim ede
memişlerdir. Danimarka mallarında biraz 
:yükttklik varsa da diğer mallardaki te
nezzül son haddine vasü olmamıt bulun
maktadır. Bu mevsimde ilk defa gelen A
vusturalya mallan piyasada tutunamamış 
soğuk hava mahzenlerine konmuştur. 

Viyana'da: - Taze yumurta azalmış 
fiatlar yükselmiştir. Bu piyasaya mal ıev
ketmek imkanları gittikçe artmaktadır. 

ispanyada: - Piyasa sakindir. Yerli 
ve ecnebi mallar fiatlannda hafif bir yilk

ıeliş vardır. 

Fransa'da: - Piyasa orta hallidir. Gc· 
ç.en haftanın fiatlan sabittir. 

Romanya'da: - Dahil piyasalardan 
ihraç istasiyonlanna u mal geldiği için 
fiatlarda yükselme vardır. 

Bulgariıtan: - Va.r;iyet Romanya'nın 
aynıdır. Bu hafta fiatlarda tereffu kayde
dilmekle beraber piyasada bir değişiklik 
olmamıgtır. 

ALMANYA'DA YUMURTA FIAT-
lARI. 

Yerli yumurtalar 
G. 1. S: 9,50 .. G. 1. A.: 8,75, 8. G. 1.: 

8, G. 1. C.: 7,25. G. 1. D.: 6,50. 
Ecnebi yumurtalar. 

Hollanda: - Sırasiyle 10,-9,25-8,75. 
Danimarka: • Hollandanın aynıdır. 
Estonya : - 9, 7 S - 9,·8,50 
Bulgaristan: • G. ı. B. 8,50 - G. 1. C. :8 
Romanya: - G. 1. B; 8,50 G.1.C. 8 fe-

niktir. 
İNGİLTERE YUMURTA 

İTHALATINI AZALTIYOR 

sene vasatisi şudur: 
Danimarka~ o/o 46.53 
Polonya: % 14.16 
Hollanda: o/cı 12.19 
Çin: % 8.36 
Belçika: o/o 7.91 
İngiltere Ticaret Nezareti, Lon -

dradaki ecnebi memleket ticaret 
konseyyelerini davet ederek yukar
da yazdığımız veçhile !ngiltere'ye 
yapılacak ihracat şekilleri hakkında 
görüşmüştür. 

Yün. 
lÇ PiYASA VAZiYETi 

lç piyasada yapağı fiatları dış piyasa
yn nazaran % 30 derecesinde yüksek bu
lunmaktadır. Buna sebep de Rusya ve Al
manya'nrn fazla miktarda mübayaatta bu
lunmasıdır. Halen Almanya ile aramızda 
mevcut kliring anlaşması dolayıisyle evel
ce mübayaatını lngiltere'den yapan Al-
manya JimdJ bu mübayaatmın bir kısmını 
doğrudan doğruya memleketimizden yap
maktadır. Bundan birkaç gün evel Bris
bane'da açılan yün piyasasında Almanya
mr. mübayaatta bulunmaması da buna bir 
delildir. Memleket dahilinde muhtelif mın 
takamızdaki fiatlar aşağıda gösterilmiştir: 

Ankara: Ağustosun üçüncil haftasında 
fiatlar beyaz yapağı vasati 33.5 kuruştur. 
Geçen senenin aym haftasında vasati fiatı 
29,5 kuruş idi. 

Kayseri: Ağustos tiçüncü hafta fiatı 
30 kuruştur. Geçen seneki fiat ise yalnız 
2.9,5 kuru~ idi. 

latanbulda: 26 ağustosta borsada ha
zır mal üzerinde fiatlar kiloda 37.18-42.36 
kuruş arasında muamele görmütür. Geçen 
senenin aynı mUddetindeki muameleler 
30.20 kuruş üzerinde cereyan etmi§tİ. 

ttAKIMIYETl MiLLiYE SAYIFA 9 -
50.00 10.00 

1 

(preseli) 
Yün 
(presesiz) 62.50 13.00 

10.0010 d 
13.00 r u terfi listesi. 

Afyon 125.00 38.00 40.00 
Deri 47.50 13.00 15.00 Kara, deniz \1e lıa\1a zabitlerJmizin terfi listeHi 
Halı 131.25 38.00 40.00 yüksek tasdika iktiran etti. 
Yumurta 50.00 17.50 17.50 Topçu binbaıılığmdan kaymakamlığa baıılığa terfi edenler: 
Palamut ve terfi edenler: H. Kimil (İstanbul), M. Bahaetlin (~ 
hulasası 15.65 4.50 6.00 Recep (Komınova), M. Sabri (Kasaba), rez), Şeref (lstanbul), Şerafettin (Buru)\ 
Pamuk 35.00 10.00 11.00 Aıiı (Bana), M. Temk (Srvaı), Nail (Se. Mebıet (Tikves), Fehmi (Kudüs), H. Cif 
Meyan kökü rfiçe), Hayrullah (Selanik), Tevfik (Sı· vit Ostanbul), lımail Hakkı (Sıvaı), A:\ 
(preseli) 15.00 4.50 5.50 vas), fbnlıim Hakin {Çankırı), Sami Ferit (Eyüp), Y. Kenan (Edirne), 1. Rqlt 
Meyan kökü (Tnbzon), Sami (Dimitoka), M. Mehmet (İıtanbul), Beyler. 
(presesiz) 18.00 5.50 6.50 Nesip (Erzincan), Abdülkadir (Çukm), fatihkim miiJuimliğinden birinci mW.. 

MESAJERt MARİTİM VAPUR Beyler. .. ~ • ... . ıimliie terfi edenler: 
KUMPANYASI Topçu yuıbaplıgmdan bınbaııhga terfı Adil (Rnaa), Rahmi (ErzintaD), Haa 

edenler: im (Jstubal) Oımaa (Erıinean) H. I• 
Mesajeri Maritim vapur kumpan 

yasının İzmir'den Napoli ve Mar· 
Hiiseyin (Dimitoka), Mehmet (R~~k), mal {Gireı1111), M. Raif (Erzinca;), fJıiıı 

Muharrem (Antalya), Mehmet Suphi (Plev rem (F.mirgin) Beyler. 
:;!lyaya navlon tarifesi: 
Maddeler 
Hububat 
Pamuk (preseli 
Üzüm, İncir 
İncir hurdası 
Ceviz kütüğü 
Yumurta (100 kilo 
sandık 

Yumurta (50 kilo 
sandık) 
Afyon 
Meyan kökü 
(preseli) 
Meyan kökü 
(yan prescli) 
Tütün 
Palamut 
Palamut hulasası 

Ton 
,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

" 

"' ,, 
,, 

" 

T. L. 
4.20 

10.50 
8.95 
4.20 
7.35 

ne), Şükrü (Masal), Feyzullah (Erzincan) Mulıab Bi b 1 ... d K k 
İbrahim Hamit { Erzurum), lbrahim Et· 

1 
~ f' edre l n ap ıım an ayma ... 

b (' t b 1) B b tti• {Ed' ) R.. ıga ter ı e en er: em s an u , ur ane n ıme , U§ n. • .. .. 
tü (Jstanbul), Kadri {lstanhul), Bedri (Gi· '!1°er Sabn (Sıvas), Şukrii (Erzurum)'., 
rit), Avni (Selanik), Süleyman (Kırklar- Azmı (Erzurum~ Beyle~. 
l!li), Nuri (lstanbul), Sadi (Eyüp), Murat .Muhabere yuzha,ıhgından binbaııhft 
(Selanik), Mustafa {lstanbul), Hüsnü (E- tufı edenler: . . , 
yüp), Hüseyin (Dimotoka), Ahmet (Urfa), M. Sıtkı (Cirıt), H. Cent (Bana), Jil. 

1.85 Kemal (Süleymaniye), Cndet (lstanhul), kif (lfkodra), Suphi (Bayhart) Beyl." 
Ali (Bayramiç), Cemal (Filihe). Beyler. Muhahtre birinci mülaıimlifinden ybı 

1.20 Topçu birinci müfazimliğinden yiizbaıı- bap1ıga terfi edeııler: 
39.90 lıia terli edenl~r: H. Kadri (lstanbul), Celidet (PreıevY. 

Tevf'i~ {l~ıp), Ce!at .. ~fstanhuf), Ke- Nttmettin (Eyüp), Yusuf {PerıemM), iti 
4.20 mal (Fatih), frfan (Koprulu), R~a Ostan ınail Hakkı (Kartal), Borlıanettin (Ko~ 

tml), Ce~al (Burs~.), Cemal~ttin (Bey- na), Cevdet (Çatalca), A. Şevki {lıtanbal)) 
koz), Refit (Kadıkoy), Nurettm (Hanya), Haydar (lstanbnl), Memduh (Şam), U 
Osman (Manasbr), Seyfullah {Bandırma), lal (lstanbul) Beyler. 

4.75 
15.75 
4.20 
5.25 

~emal (M~Jatya), Ihsan (lstanbal), Tah- Muhabere mülazimlijiaden biriaci •• 
sın (Sel anık), Muharrem (Manastır), Sa- \azim\ iğe terfi edenler: 
im ~Yedikule), Halit (Prezin),.Şev~ ~Mar Kizinı (Suşehri), M. Ihsan (lıtanbalYJ 

EKSPORT STtM SİP KORPO- marıs), Pertev (fstanbul), Nurı (Sitluce), E (1 t b 1) Cemalettin (Çorlu~ 
REYSİN VAPUR KUM- Ali (Üsküdar), Sait (Üsküdar), Barhanet~ Nnv~ (Bs an )

11 ~A ~ (1 ... - bal) Fi 
- · (Be 1 ı._ ') H l't (B ) H azmı arsa , ~vıu a'-&D , 

PANY ASI tın Y eroeyı ' a. 1 ursa ' asu (Erıuram) !Neanettiu (Olti) A. Sm1 
(Beykoz), Borbanettin (Kasımpııa), Maı- .. ') (D~) H dl 

Eksport Stim Şip vapur kumpan- har (lstanbul), Cndet (Uzunköprü), Ziya {Çengelkoy , Necdet DUna , am 
DIŞ PiYASA VAZiYETi: yasının İzmir'den Nevyork, Boston (Seydifehir), Tahsin (Çorum), Ethem (Ka- (Buraa).Beyler 

Briıbane, 23-8-934: Briobane'den alı- ve Filedelfiya'ya olan navlon ücret· rBhisar), Muhittin (İstanbul), Sabalıi (lı- ... Demıryolu kaymakamlıfmdaa mira.., 
nan husus! malOmata nazaran ilk giirı leri: tanhul), Hakkı (Edime), Tevfik {tstaa- h~a !erfi edenler: 
Bradford fazla mUbayatta bulunmuştur. (Ton başına dolar) bol), llhami (Antalya), Behzat (Merzi- Terfıler. _3 
Fransa ve Japonya u mübayaatta bulun- Madde Ncvyork Boston Filedel- fon), Ricai (Deme), Ziya (Eyüp), lrfu .Dtmıryola yuzhaıılıflllduı bbıhaplı.._ 
ınu§tur, fakat Almanya hesabına hiç alıcı fiya (Edirne), Abdullah (Diyarbekir), Abbas terfı edenler: • ıt..\ 
yoktur. Fiatlar Bradford'a nazaran yük- Tütün ton 15 40 18.91 16.25 (İstanbul), Hikmet (Çenkelköy), Selami M. Fazıl (fstanbal), Hasan . Talisf\ 
sektir. İyi kalite 64 Hiklerin açılış fiatı Üzüm ,, 10:66 14.17 ıı 51 (Aksaray), Rıza (İstanbul), Beyler. {Sındırgı), Yatır (Mastafapap), HaJIJ, 

29,5 penidir. 64 lUkler için librede vasati İncir . Topçu miilazimliitnden birinci miilazim (Aksany), Kemal (Dmtçiler), A. Hikm.1 
7 O 2 7 96 o· (Yanya) Beyler. fia1 29; 56 Irklar için 22; 50 tikler 15; 40 (torba) ton .11 1 .6 · liğe terfi edenler: • 

lık1ar için de 9,5 penidir. !kinci gUn Ja- İncir Necati (Kırklareli), Refik (Manisa), Demiryola mülazimllifnden blrind m
7 ponya fazla milbayaatta bulunmuştur. Ye- (sandık ton 10.66 14.17 11.51 Halit (Bursa), Reşit (Bursa), Hasan {Üı- lazimliğe terfi edenler: 

g!ne alıcı Japonlardır. Fiatlar satıcı lehi- İncir küdar), Nail {Erzurum), Sadri {Edime), Salalııttin (İstanbul), Niıamettln (Pe., 
ne ilerlemektedir. Seri satışlar sağlam fi. (kafes) ton 13.03 16.54 13.88 Haydar (Edime), Ferit (Üsküdar), Ke- ,embe) Beyler. \ 
atlarda kapanml§tır. Meyan kö- nan (Beykoz), İsmail (Söke), Refik (11• ~arita kaymakamlığından miralayb 

Bradford: 23-8-934: Brisbane'den ge- kü ton 6.18 9.69 7.03 t•nbul), Kemal (Sereı), Cabit (fstanbul) , terfı edenler: 
len haberler Uıerine piyasa vaziyeti kuv- Palamut ton 7.11 10.62 7.96 Adil (Van), Kenan (Zonguldak), Kimil Salibattin (Ahmediye), Ziya (Kap=a 
vet kespetmi~tir. 64 lUkler için 28 pene fi- <lzmir), Selami {Edime), Nuri (Üsküdar) ıı), M. Şükrü {Dağıatn), Ahmet (Da 
at veriliyor. Vasat cinsten 64 tükler 27 ve vıı Degv i~ik Hulôsi {İstanbul), Ziya {lstanbnl), Ragrp paıa), Zekii {Be,iktaı), M. Cemal (Oık 
56 lık yarım kanlar 21 penidir. • "'f (İstanbul), Ziya {Edirne), M. Zeki (Bur- dar), Cemal (Galata). Beyler. 

FIATLAR: ..,. haberler (a), Mustafa (Buna). Niyazi <lstanbul), Harita yüz'baıılıimdan binba;ılıia terq 
Alp Yüksel (fzmir), Mazhar (Kırklareli), edenler: 

Anvers piyasası: (libre pene itibariyle) 
23 ve 16 ağustos Hatları berveçhiatidir: 
(parentes) içindeki rakamlar 16 ağustos 
fia tlarıdır.) 

Ağustos 24 1/2 (26); eylC'ıl 24 1/2 26 
1/8; birinci te§rin 24 1/2 (26 1/4) ikinci 
teşrin, 24,5 (28 1/4); birinci kanun 24 5/8 
(2ti 1/2) ikinci kftnun 34 3/4 (26 5/8) i 
şubat 24 3/4 (26 5/8); mart 25 (26 3/4). 

Roubaix - Tourcoina piyasası: (Kilo
da frank itibariyle) 22 ve 13 ağustos fiat
lar §Öyledir: (parantez içindeki rakamlar 
ıs ağustos fiatlandır.). 

Ağustos 17 .50 (18.70); eylnt 17.50 
(18.70); birinci teşrin 17.60 (18.80): 2 in
ci teşrin 17.70 (18.90); 1 inci Unun 17.80 
(19.90); 2 inci klinun 17.80 (19.10); şu
bat 17.80 (19.20); mart 18.00 (19.30); 
nisan 18.10 (19.40); mayıs 18.10 (19.40); 
haziran 18.20 (19.60); temmuz 18.30 
(19.60). 

VI. Nakliyat 
ve tarife er. 

LOİT TRİYESTİNO VE AD· 
RİYATİKA VAPUR KUMPAN
YASI. 

MENŞE ŞEHADETNAMELERi: Supbi (Üsküdar), Ali Ulvi (Erzincan), Bur 1. Ethem (Harut), Sadi (Eimalı~ 
IHRACATÇILARIMIZIN NAZARI han (Aksaray), Kemal (Ubri), Nevzat 1. Ethem (Harp~), Sadi (Elmalı 

DiKKATiNE. (Bayburt), Dursun (Muş). Mustafa (Baba- Mahmut (Koc:amostıfaap.) Beyler. 
eski). Niyazi (Elbasan), M. Vehbi (Köprii H . b" • • ··ı · l'W' d • ı. • .., 

Ticaret itilaf nameleri mucibince füracat 1.) y h (E ) N'd • (lst b )) anta ınnc:ı mu azım ıguı en yuıua u , a ya rzumm , ı aı an u , I w 

1 
fi d 1 

mallarımıza terfiki tazım gelen menşe şe- Fikri (Malatya) Beyler. •&ııTebr_ı e(ten e~: l) I .
1 

H '-kı t) k•'-' 
. a ır stanon , smaı aK s ~ 

hadetnamelerinin itilaf namelerle tesbit e- Hava yüzbaplığmdan binbaplıp terfı 1ar) Beyler. 

dilen şekillere uygun olmaları lbım ge- edenler: Harita mülazimliğinden birinci mti1ufıl\ 
lirken bazı tüccarlarımızın ve hatta bazı Sıtkı (fatanbul), Tevfik (TraLzon), liğe terfi edenler• 
ticaI"et odalarıınıım da itilafnamenin bu Ihsan (fstanLcl), Zekeriya (Van), Tevf'itc H • Bey (Ôakiicl ) 
hükmüne riayet etmedikleri haber alın- (Hırl<ai,erif), Leyler. ayn . • .. " • 
maktadır. Bu sebepten dolayı mallarımı- Hava birinci mülazimliğinden yüzbaııfr- Otomobıl bmbaııhımdan b~ 
zın gönderildikleri yerlerde uzun müddet ~a terfi edenler: terfi edenler: 

muamelesinin ikmalini beklemekte ve bi- Namık (Beiikta~). Arif (lstaobtıl), Seyit~ (K~rahisa~). L:_ı.a .. l~ 
naenaleyb her iki tarafın tüccarı da mu- Eıref (Bursa), Şakir (Yanya), F. Tekin . Otomobil yazbafllıimdan umu ~"' 
tazarrır olmaktadır, (Fatih), Seyfettin {Edime), Sedat (İstaıı- lerfı edenler: 

Menşe şehadetnamelerinin mutlaka iti· bul), Ekrem (Adana), l Gavsi (Topkapı), Hamdi !HY. ~Y~nic.~).. . • 
lafnamelere merbut nuınünelere göre iki İsmail Hakkı Karabisar), Ihsan (Bepktaı), Otomobıl hınncı mulaznnliğinden "*" 
nüsha ve türkçe fransızca olarak tanzim A. Niyazi (Fatih), Muhittin (Edirne), bey· ba,ıhfa terfi edenler: 
edi.lmesi elzemdir. ler. H. Hilmi Bey (Isparta). 

Hava mülazimliğinden birinci mülazim- Nakliye kaymakamlığından mı:nlayh~ 

vııı. Arz Ve 

talepler 
Muhtelif maddeler üzerinde tüccarları

mızla münasebet tesis etmek arzusunda 
bulunan ecnebi firmaların isim ve adres
lerinin dercine devam ediyoruz: 

liğe terfi edenler: terfi edenler: 
lsmail Hakkı (lstanhol), Namık Kemal Veli Bey (Bayazıt). 

(lstanhul) Sadettin (Kadıköy), A. Kemal N ki' -1 · rw· d birinci mül• 
(Van) , Kimil (Cihangir), Sevket (Erzin- • 

1 
. .,a tıye,.mudazlım ıgın en 

b ) A.N • (S zımıge er ı e ener: 
can), Ahmet (Tr" zon , . urettin a· • (E )~ 
raçhane) irfan (İstanbul) İsmail Hakkı Kazım (Edime) , Norettın rzuru~ • 
(lstanhuİ), Cevat (1stanbuİ), Naci (fstan· lbrahim (Söke), Süleym~ (Bozkır~, Nıhat 
bul) Hasan (Van) Rellıt (İstanbul) A. (Erzurum), O. Nuri (Edıme), ~ahn (Ada.ı1 

' ' r- ' ) A R' (l~J b 1) Beuler 

Aldığımız malfunata göre İng~l
tere hükumeti dahili tavukçulugu 
himaye etmek iç in tedbirler alma~.a 
başlamıştır. Bu cümleden olmak u
ıere geçen f 933 senesi yumurta it
halatının miktarı nazarı itibare alı
narak, 1934 eylulünün 15 şinden 30 
Una kadar lngiltere'ye ithal edile· 
Cek yumurta miktarı, 1933 senesi 15 Loit Triyestino ve Adriyatika 
'YlO.Iünden 30 eylltlüne kadar olan vapur kumpanyalarının İzmir lima
ıaman zarfında it hal edilen mikta - ıundan muhtelif ecnebi limanları 
tın o/o 100 zü ve kezalik ı teşrinie- arasındaki seferler için koyduğu 
\7el ı 934 ten bu sene nihayetine ka- navlon ücretleri aşağıda gösteril
dr ar da geçen sene aynı müddet zar: miştir: 
ınaa ithal edilen miktann o/o 95 şı Madde Adriyatik Napoli • Mar- Ceno-

Bakla ve Hububat: 
Yos~ Hostench 

Barselona, Cortcs 679 
Çam, kereste ve kalas: 

M. Zarbanis Y orgios 
Sisam, Vati 

S:ıat (lstanbul) Beyler. pazarı , • ııa Kan ° ... · . 
ı 'bk" 1. k 1 ... d • I I Fen ve Sanat kaymakamlıgından mıra-. 
sh ·am Keyma am ıgın an mıra ay ı- l 

1 
w f' d 1 • ' 

w t rfi d 1 ay ıga ter ı e en er. 
ga e ı e en er: es· ) s · (C kı ) c 1 

M Ş"k .. (T k" d "') ş f tt' (G ı· Tevfik ıvas , aıt . an n , ema 
. u m e ır ag , era e ın e ı- I I) M (S ı ·k) B 1 • b ı ) B 1 ( stanbu , usa e anı e} er. 

0 0 
ey er. Fen ve Sanat bir.başılığınclan kaymaka• 

istihkam binbaşılığından kaymakamlı • lığa terfi edenler: J 
Pamuk: tcı terfi edenler: Alını (C l'b t 

Johann l{rauskıy und co. A C 1 {Şeh deb ) A Şekip (Er- et e ı olu) , A. Muharrem (ıst 1 .. 1.1935 ten 31-3-1935 e kadar da, limanları için ıilya ton va 
1~34 senesi mukabil ayında ithal e- ton baırna ton baıına 
~ilen miktarın o/o 90 nı lngiltere'ye ıltm frank T. L. T. L. 
lthaı olunacaktır. Tütün 37.50 15.00 
h İngiltere' ye en !azla yumurta it Zahire 11.00 4.00 
h aı eden bet memleket, tekmil it- u~, incir 31.25 8.50 

alat (100) olduğuna göret son ilç Yün 

4.00 
o.oo 

Wornsdorf, Çekoslovakya · )emBa 1 ıa ap ' · tanbul), Osman (Çankırı) Beyler. 
zurum • ey er. F · S .. b 1 "' d b" b 1 Societe d'Entreprise Inter Conti- istihkam yüzbaşdığından binbaşılığa .. en ~e anat y~z aıı ıgm an m &fi h 

nentaleı, Paris, 15 R~ de Milan. terfi edenler: gına terfı edenler: 
Halıcılığa elveriıli yün: "' A. Nari (lstanhal), Yuaf Ziya (Orta- Cavit (T opkapı), A. Remi (Sdanik)', 

Aıloğlu Fr~rcı, köy), S. Sım (Bola). Beyler M. Remzi (Çuakkale), M. SUettia (Aı~ 
Atina; ôdoe Plutoboı L istihkam birinci miluimlifiada JÜ· pıp) Be,ler. 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 1 EYLÜL 1934 CUMARTESi 

Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon 1230 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satın Alma Komisyonu 

fvlanlan 

İLAN 
Gümüşsuyu Hastanesi ihti

yacı olan 330 ton kok kömürü 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 15-9-934 cu
martesi saat 15 tedir. Taliple· 
rin şartnamesini görmek üze
re her gün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin münakasa 
günü saatinden evet teklif ve 
teminatlariyle İstanbul Fın
dıklıda fırka satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2234) 7---3626 

İLAN 

Denizlide bulunan kıtala -
rm ihtiyacı olan (955,000) kilo 
odun 'papalı zarf usutivle mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
3. 9. 934 ;ı.zartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin mezkur 
gün ve saatınclan evet teklif 
ve teminatlariyle Denizlide 
Askeri satınalma komisyonu • 
na lÜracaatlan. Sartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
mezkur ':omisyona müracaat 
?debilirler. (2086) 7-3458 

İLAN 

Zir poligonunda mermi ihzar 
mahalli inşası aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 4 cylUl 1934 
oalı günü saat 11 dedir. Taliple
rin keşif, rsim ile şartnameyi gör 
mek üzere her gün öğleden sonra 
münakasaya iştirak edeceklerin 
de teminatlariyle vaktinde müra-
caatları. (1980) 7- 3311 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 18 adet deri
yometre pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gün öiileden sonra ve pazarlığa isti
r:ık edeceklerin 5.9.1934 çarşamba 
günü saat 15 de teminatlariyle bir
likte M.M.V. sahn alma komisyonu
na müracaatları. (2303) 

7-3709 

İLAN 
drdu sıhhi ihtiyacı ıçtn 10000 

adetkit güt satm alınacaktır. lhal~
ıi 24.9. 1934 pazartesi günü saat 14 
de icra edilecektir. Talipler evsaf ve 
lartn11mesini görmtk üzere hergün 
ve miinakasayı ipirak edeceklerin 
o gün ve s"atinden evel teminatlarile 
birlikte M.M.V. satın alma komis · 
yonuna müracaatları. (2305) 

7-3710 

İLAN 
Konyada bulunan kıtaat 

için 350 ton kok kömürü kapa 
lı zarfla münakasava konmuş
tur. İhalesi 15 evlUl 934 cumar 
tesi günü saat 14 te yapılacak 
tır. Talipler ~artnamesini gör 
mek üzere her gün Ankarada 
M. M. V. Satınalma komisvo · 
nuna ve münakasaya iştirak e
deceklerin tayin olunan gün 
ve saatında teklif ve teminat 
lariyle Konyada Askeri Satm 
alma komisyonuna miirasaat -
,..,,.,. (??()O'\ 7- ~SQ() 

Ankara tevazım Amirli
ği Sntm Alma Komi 

yom1 ivlanları 

İLAN 
766000 kilo kuru ot kapalı zarf 

usaliyle ihalesi S eylul 1934 çar • 
ıamba günü saat 14 tedir. Şartna • 
mesini görmek üzere hergün ve iha
le günü vakti maayyeninden eveJ te· 
minat ve teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ankara Levazım amir
liği satm alma komisyom: riyasetine 
vermeleri. (195 t) 7---3288 

·'Eski T•• k M •f C • • •ık· M k b• Yatı, Kız şehir'de,, Ur aarI emıyetl 1 e te l Gündüz, Erkek 
Kayıt işlerine başlanmıştır. Derslere 15 eyllllde başlanacaktır. Almanca dersleri veri· 

lir. Yatı ücreti "150,, lira, gündüz ücreti ayda bir liradır. Memur çocuklarına ve kardeş 
lere ayrıca tenzilat vardır. Fazla malUmat için mektep İdaresine müracaat edilmesi. 

(5135) 7-3658 

Edirne Erkek Lisesi, Kız ve Erkek muallim 
mektepleri satın alma komisyonundan 

1 - Üç mektebin 193S nihayetine kadar ihtiyacı bulunan (41) kalem muhtelif cins erzak ve sairesi 
hizalarında yazılı suretlerle 19/ 8/ 934 tarihin den itibaren yirmi gün müddetle kırdınnıya konulmuı· 
tur. 

2 --- Kırdırma, 8/ 9/ 934 tarihine raslryan cumar lesi günü saat IS te hükumette toplanacak komisyonda 
yapılacakbr. 

3 --- Kapalı zarfla vermeğe istekli olanların kanun da yazılı usullere göre yapacakları teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten 15 dakika evveline kadar kabul edilir. 
Açık kırdırma ile vermeğe istekli olan!ar mo vakkat teminat veya banka mektuplarile kırdmnıya 
iıtirak edebilirler. · 

" --- istekli olanlar ıartnameleri her gün bu mektepler idarelerine müracaatla görebilirler. {5079) 
Ku Muallim Mektebi Erkek Muallim Mektebi Erkek Lisesi 
Asgari Azami Asgari Azami 
25000 35000 33000 36000 
8000 10000 .sooo 6000 
3000 sooo .ısoo 6000 
2000 3000 2300 2500 

Asgari Azami Erıakm cinsi Münakasa ıekli 
22000 30000 Kilo Ekmek Kapalı zarf 
3500 4500 Koyun eti ,, ,, 
2500 3500 

" Sığır eti Açık 
1500 2000 ,, Sade yağ Kapalı zarf 

ısoo 2000 1000 1300 
2000 3000 3000 3500 
4000 5000 3000 3500 

50 75 ıs 2S 
1000 1200 700 1000 
2500 3000 2000 3000 

800 1200 
" Zeytin yağ Açık 

1500 1800 ,, Pirinç ,, 
ısoo 2000 ,, Şeker ,, 

20 25 ,, Çay ,, 
300 . 400 ,, Tuz ,, 

1500 2000 ,, Kuru sogaa 
" 1500 2000 2500 3000 1500 1800 ,, Has un ., 

300 500 450 700 
1500 2000 1000 1500 

500 700 Makarna, ıehriyt. ,, ,, 
1300 1500 ,, Kuru f asulyı ,, 

350 550 100 150 
800 1200 500 600 
800 1000 150 200 

3000 5000 - -

300 400 
" Nohut ,, 

400 500 ,, Sabun ,, 
300 350 ,, Soda ,, 

6000 10000 ,, Kok kömüru ,, 
200000 250000 175000 200000 

1500 2000 2000 3000 
3000 5000 4000 5000 

40000 60000 \0000 60000 
300 500 200 250 

1000 1500 1000 1300 
300 soo 200 250 
300 500 200 300 

7000 10000 7000 8000 
500 1000 - -
150 200 100 150 

25000 50000 ,, Odun 
" 2500 3000 ., Süt ,, 

2500 3000 ;ı Yoğurt ,, 
20000 25000 Adet Yumurta 
' 350 500 Kilo 

,, 
Mercimek ,, 

900 1100 
" Peynir " 300 500 ,, Ka!ar 

" 300 400 
" 

Zeytin 
" 2000 3000 Adet Limon 
" 153 200 Kilo Reçel 
" 100 150 ,, Salca 
" 2000 4000 2000 4000 

2000 4000 2000 4000 
3000 6000 1000 6000 

500 1000 500 1000 
300 500 300 500 

2000 3000 
" 

Lahna ,, 
2000 3000 ,, Pırasa 

" 2000 3000 ,, lspanali ,, 
750 1000 IJ Kereviz 

" 1000 1300 ,, Havuç ,, 
- - 100 150 
60 100 50 60 
10 12 10 12 
12 15 10 12 
- - 150 200 

- - irmik il " ıs so IJ Kuru bamya ,, 
5 7 

" 
Kara biber ,, 

5 7 ,, Kırmızı biber 
" - - " 

Gaz 
" 500 600 soo 600 

700 1000 500 600 
5000 8000 3000 6000 

- - Paket Çivit ,, 
500 600 Kilo Sirke ,, 

3000 6000 ,, Patates ,, 
7-3634 

f>. O. \'otları ve Linıao . 
lan il. Mıl. Sa. Al. Ko· 

mi~yonu ilanları. 

As. Fb. U· M. Sa. Al. komisyonundan: 

İLAN 
Eskiıehir hastanesinde insa edi· 

lecek olan kalorifer tesisatın;n ka . 
~alı zarf ile mönakasası Ankarada 
idare binasında 1S.10.1934 pazar · 
lesi ~ünü saat 15 de yapılacaktır. 

Tafsil it Haydarpa§a ve Ankara 
veznelerinde onar liraya satılan ,art 
namelerde yazılıdır. (2263) 

7---3672 ---
r ercüme ve lnS?iJizce 

Husaıi Ders. 
Posta Kutusu 200. 

Ilgaz belediyesinden 
Boru ihalesi on eylôl 1934 pa

zartesi gününe talik edildiği ilan olu-
nur. 7---3713 

Davet 
Ankara Lokantacılar 

ilan 
Evelce ilan 
edilen müna
kasa tarihi 

60000 kilo saf kurşun 8-9-934 
1350 kilo kurşun üstübeç ). 

700 kilo kaba ,, ) 
3400 kilo bir kaynamış bezir) 

400 kilo iki ,, ,, )' 15-9-934 
2500 kilo neft yağı ) 
1400 kilo toz sülüyen 1 

10 milyon muhtelif kutur·) 
da çelik bilye ) 20-9-934 

1500 kilo muhtelif kuturda ) 
çelik tel )' 

Muhtelif böhler mukayese)' 22-9-934 
marka çelik )' 
Kırk altı kalem tüf ek mal-) 29-9-934 
zemesi ) . 
On kalem makine yağı )' 29-9-934 
Muhtelif pafta ve erkekler) 2·10-934 

650 kilo Aliminyom )" 6-10-934 
480 kilo kalay ' )' 6-10-934 

münakasa ta
rın tehir 

edildiği ta
rihler 
18-9-934 

6-10-934 

27-10-934 

4-10-934 

8-10-934 

cr-10-934 
8-10-934 

15-10-934 

r 

Cemiyetinden: Marangoz kurutmahanesi )' 5-9-934 15-10-934 

y cnischirde 7-8 odalı kira - Eylôlün ikinci pazar günü saat Hizalarında gösterilen tarihlerde münalCasaian icra edi-
lık bir ev al'amyor. on beıte aza ıeçmeıi içiıa umum eı- , leceği ilan edilmiş olan baladaki malzemelerin münakasa ta· 

Yeniıehirde 7.8. odalı bir apar- nafm Hacıbayram caddesindeki ce • ınnleri gene hizalarında gösterilen tarihlere tehir edildiği. 
tıman veya bir eY ıra:ııyor. 1537 miyet binasmda balanmılan rica o • Talip1crin bu tarihlerde miinakasalara iştirakleri. (2271) 
ıumarab telefona miiracaaL lunur. 7-369Z 7-3668 

Hayvan anayırı 
Bozüyük Kazası 

Belediye reisliğinden: 
Kazamızda bu seneden itibaren her sene eylUl ayında tüc .. 

cari eşya ve hayvan panayırı açılacaktır. Panayır 23 eyh1l 
934 te pazar gününden başhyarak beş gün devam edecektir. 
Panayıra gelecek zevat ile iştirak edecek tüccaranm her tür· 
lü istirahatlarını temin edecek tertibat alınmıştır. Umuma 
ilan olunur. (2227) 7---3618 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
İzmir şehir dahili posta nakliyatı için açılan kapalı zarf 

münakasasındaki teklifler şayanı kabul görülmediğinden 
münakasa 11.8.1934 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa• 
zarlık şekline ifrağ olunmuştur. 

Taliplerin İzmir Başmüdürlüğünde müteşekkil münaka• 
kasa komisyonuna müracaat etmeleri. (2041) 7-3394 

Ankara Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartiyle 1797 çift çizme 
kapalı zarf usuliyle satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per• 
şembe günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin şart evsafını 
g-örmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de pazar• 
lık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzu ile Ankara 
müstakil taburu karargahında müteşekkil komisyonumuza 
müracaatları. (1991) 7-3403 

Buldan Belediye reisliğinden 
Buldan kasabasının s.ekli hazır ve müstakbel harita ve pla• 

nı ile kasabaya akan Ziftlik suyu projesinin yaptırılması 
12-9-934 ~ars.amba günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usutiyoıı 
le münakasaya konulmuştur. Talip olanların (Tatil gilnlerl 
hariç) her g ün Buldan belediyesine müracaatla şartnameyi 
almaları ve tekliflerini şerait dairesinde yazıp 12-9-934 saat 
16 da belediye encümenine makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. (2228) 7---3617 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüudenı 

1 : Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve ne" 
hari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları 
aşağıda yazılıdır. ı 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat 6 

namesine göre kabul edilir). 
B : Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 
C: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka""' 

rı olmamak. 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabiliyeti vı 

sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerdetı 
sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vermek. 

E: Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mat • 
batası getirmek. 

2: Enstitüye girmek isti yenler yukardaki vesikalarla bit 
likte 6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yük " 
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden Eyta
lün sonuncu gününe kadardır. 

4: Evrakı tam olmryanlar Enstitüye kabul edilemezld• 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay rcırfmda te1"" 
rar muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyantarıtl 
kaydı silinir. 

5: Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi içirt'" 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çık~'" 
rılanlardan hükumetçe yapılan masrafı ödiyeceklerini da1~ 
Enstitünün vereceği nümuneye göre Noterlikten musadda1• 
kefaletname vereceklerdir. 

6: Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında ka'" 
bul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihte• 
rine göre tefrik edilecektir. 

7: Ziraat. Baytar, Orman Fa kültlerine alınacak t alebe " 
ler tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde nıe\Y" 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara' da Gaıi 
Orman Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcirah verilmez. 

9: Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek uıe"' 
re 275 liradır. 

10: Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul ıartlaruU ııa .. 
ız olan nehari talebe i~in miktar tahdit edilmemiştir. 

(1436) 7---2598 ---

Polatlı Topçu alayı satın alma 
komisyonu Riyasetinde11:

0 Polatlı topçu alayı ihtiyacı için, 90,000 kilo un ile 310,~ıı 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur·1 dt: 
ve kuru ot aynı günde 13 eylUl 934 perşembe un saat 1 . ıo 
kuru ot saat 14 tedir. Taliplerin teminatı muvakkateıerı)&Y 
birlikte topçu alayı satmalma komisyonuna müracaatları 
zumu ilan ohuıur. (2112) 7-3568 



HAKIMIYETI MILLIYf. SAYIFA 7 

Ga'ata ithalat j İstanbul ithaiit Gümrüğü j 
ıc G,· mrüğü Müdürlüğünden Müdürlüğünden: 

Ankara Valiliğindel\! 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 93:. 

gayesine kadar iaşeleri için muktazi erzak (1422,5) lira mu
hammen bedel üzerinden açık münakasaya 'konulmustur. ilo Marka No. Kap [g&DJD cinsi 1 b ı o·· .. k B ··d·· ı·· ~ ·· · · ı·· ı 84 F H 1 Döv-l ·· bmm bibe stan u umru aşmu ur ugu ıçın , uzumu o an 150 

161 s G L 2i54 1 Mıt7a~~ıiı r ton .1:avamar~ m~de~ k?.m~ .il~ İstanbul ithal~~ t~.careti 
ı 9 fit R 7 ı Müstamel yıD makiılesi dahılıye ve Sırkecı gumruklen ıçın 30 ton kok komurü ve 

133 F z F 1167/A ı Kağıt reklamı 20,500 kilo mangal ~ömürü ile 240 çeki kesilmiş meşe cinsin 
114 E S ı ı Tahtı oyuncak den odun olba~takı şartnamelerine tevfikan münakasa ile 

IS&o E r Muhtelif 24 Bahk konservesi alınacaktır. Talıp olanların 22 eylUl 934 cumartesi günü saat 
27lo BHa Bili 13 Asbestos mamulatı 14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satmalma komisyo-

23 
523

, 
26 242145 4 San'i ipek ipliği nuna müracaatları. (5211) 8-3694 

283 Kesme ıeker 
0,590 l ipek mensucat 
2 920 l ipek mendil ve boyun atkısı 
5 80{) 1 Sun'i ipek ipliği 
r .595 1 Safi ipek mensucat 
1, 150 1 loek mendil 
4,SSO 1 Müstamel 'riinlü elbise 
f GSO 3 1 ekli paça bağı 
1.41 O l Pamuk bornoz, yPtak. çarıah v.s. 

35 2 Eric1ilmi~ yek v.;ı 
0,550 1 İpek mensacat 
t 830 l ,, ,, 

• 848 1 " " 
1.95!! 1 " " 
1,788 1 " ,, 
2,878 1 " " 
1 800 l ,, .. 
0.850 ı " ., 
1,870 ı loel<li yatak örtüs\'ı 
1.850 1 loekli pımuk1u omuz atkısı 
1,840 1 ipek Ol!JUZ atkm 
0.535 1 loeltli me"dil. mua örtüsi 
0,470 1 l~k mt.nsaat 
0,300 1 1oekli pamuklu mensucat 
0,350 1 Pamolc mensucat 
2, 700 1 fpek karyola örtüsü 

18 1 Oymalı ağaç masa 
4 7 l Dolu sinema filmi 
0,300 1 Miistamel pamuk mendil 
0,558 1 1nek mensucat 
0,450 1 Pamuk 
0,025 1 Yaldızlı bilezik 
0,120 t Camdan lrn!ya 

() 870 1 Po dö süet isknrpin vs. 
8,440 1 inek işlemeli pamak eldinn 
0,180 . l Ferme jüp 
0,400 . . 1 ipek mensuc&t 

~ukarda yaulı muhtelif esya .24 -~.1934 tarihinden itibare?. ~.çık ar
~ suretiyle sablık'tır. lsteklıle r 13.9.19.34 perşembe gunu 17 ye 
~ ıahş komisyonuna müracaatları. "5037'' 7-3693 

Ptaarif Vekaletinden: 
1 - Ankara İsmet paşa kız enstitüsü meslek muallim 

~tktebine kız enstitüleri veya kız sanat mektepleri 193 !
~932, 1932 - ı 933, ı 933 - 1934 ders senesi mezunlarından ley-

1?\cccani talebe alınacaktır. 
1.tı'°--:-Taliplerin mezun oldukları mekt.eple:tn mual~im_mec 
ltrınce seçildikten sonra yapılacak bır musabaka ımtıha -

' kazandıkları takdirde kabul edileceklerdir. 
3 - 't'lektebe ücretli leyli veya nehari olarak devam et-

~tL' d•l k • .._ ıstivenler imtihansız kabul e ı ece tır. 
bı 4 - Müsabaka imtihanı 22 eylfıl cumartesi günü yapıla
~tır. 

~ S - Mektebe girmek istiyenlerin şeraiti anlamak ve tat
~a.t almak üzere Ankara'da İsmet Paşa, Bursa'da Necati 
~kız enstitüsü, Üsküdarda Kız sanat mektebi müdürfük-
~e müracaatları. (2150) 7-3567 

llozüyük Belediye 
. Reisli~inden: 

~ 1.- 4405 lira 14 kuruş bedeli keş~fl~ Bozüy_ü~ belediJ:'esi: 
~ ilit rnezbaha inşaatı 24.8.1934 tarıhınden ıtıbaren yırm1 
~. ll'ıilddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmış-

,~ - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuçuğu nisbetindeki ka,1 teminatı muvakkate akçesi ve teklifnameye raptı ıa -
§tlen sair evrak münakasa şartnamesinde gösterilmiştir. 

\ - Bu baptaki münakasa şartnamesi ile fenni şartname 
~ te.İnıleri almak arzu edenlerin Bozüyük belediye dairesi

lll'· 
41 Uracaat etmeleri lazımdır. . . .. _ 

~~"':.Münakasa ihalesi 13.9.1934 tanhıne musadıf peqem
~~u saat 14 te encümeni belediye huzurunda yapılaca -
"'4Ul taliplerin muayyen gün ve saatinden evel teklif zad

bl c~ llıakbuz mukabilinde Bozüyük belediye riyasetine tev-
~cri ilan olunur. (2310) 7-37H 

Jaııdarına umum kumandanlık 
itıkara satın alma komisyonun· 
an. • 

~~!ağı.da miktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka
~ ı~hızat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklile-
1.: ttıu Ve evsaflannı anlamak üzere her gün ve pazarlık için 
~ <2iYen gün ve saatinde komisyonumuza müracaat-
l~ 65) 
q;1 Portatif çadır 27-9-934 perşembe günü saat 10. \ 

Arka çantası 27-9-934 perşembe günü saat ıs. 1 
8-3702 

Biga Belediye Reisliğinden: 
25.8.934 tarihinde i~alesi mukarrer olan ve üç bin üçyüz 

lira muhammen bedellı ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
çıkarılan kırk bin kilo Mazot ve bin kilo makine yağının ta
libinin teklifnamede yazıh evsafı münakasa kaimesindeki 
evsafa uygun gelmemesi dolayısiyle ihalesi yapılamamış ol
duğundan bu kere encümence makine yağma ait mevzuat 
beledivede kalmak ve münakasada yazılı evsafı haiz motö
rin bulunmadığı takdirde tadilen evsafı fevkaladeyi cami ve 
santral dairesine elverisli motorinin 8-9-934 tarihine müsadif 
cumartesi günü ~aat 17 de ihalesi belediye dairesinde yapıl
mak üzere pazarlık suretiyle işin intacına karar verilmiştir. 
Evsaf ve seraiti anlamak istivenlerin beledive encümenine 
rniirac::ı~tı~rı iJ;m ol11n11r. (528:-l) 8-3697 

Maliye VekaPetinden 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tevfi

kan silik olmıyan ve ayarlariyle nizami vezinleri tam bulu
nan eski gümüş paralardan 34 kurus. hesabiyle alınmakta o
lan bir mecidiyenin 38 kuruş üzerinden kabulü takarrür et· 
tirilmiş ve bu hususta malsandıklarma tebliğ-at yapılmıştır. 

2. - Cümhuriyet Merkez Bankasınca 17,41 kuruştan 
alınmakta olan beher on g-ram safi meskuk veya gayri mes
kuk halis gümüş fiatı 19.03 kuru~tan satın alınacaktır. 

(2260) 8--3698 

.Jand~rma kumandanlığı An· 
kara satın alma komisyonun
dan: . 

Jandarma ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle bin beş yüz 
yerli yün battaniyesi 22 eyllıl 934 cumartesi günü saat onda 
satın alınacağından isteklilerin nümune ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de ihale günü 
ve saatinde ilk teminat makbuzu ile Ankara'da komisyonu-
muza müracaatları. (21 i 5) 8-3699 

Ankara Jandarma umum ku
mandanlık satın alma komis
yonundan: 

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

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

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

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından: 

Aşağıda numaraları yazılı ikramiyeli yüzde S faizli 1933 
Ergani istikrazı A ve B tertibi tahvilleri ile 1932 mali senesi 
muvazenei wnwniye kanununun 11 inci maddesi mucibince 
çıkarılan yüzde 5 faizli hazine tahvillerine muhalefet vaze -
dilmiş olduğundan mezkur tahvilat üzerine muamele yapı -
lamıyacağı gibi kuponlarının da tediye edilemiyeceği ilan 
olunur. 

Ergani 
A. tertibi 

1989 
4653 

22153 
22154 
22393 
22399 
22449 
47846 
70071 
75838 
89238 
89247 
89256 
89258 
89266 
89269 
89275 
89283 
93360 

13!514 

Ergani 
B. tertibi 
3425 

10742 
10806 
66066 
75720 
75721 
75771 
75653 
75718 
75719 
75724 
75725 
75778 
91341 

o/oS faizli hazine 
tahvili, 10 liralık 

52328 
52329 

·-~605 

Taliplerin münakasadan önce muhamt1len•bede1iı'i. o/o 7,5 
tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi muhasebe :v:ez 
nesine yatırmaları la:zımdır. 

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 

j. U. K. lığı Sa. Al, 
komisyonundan: 

Aşağıda isim ve miktarları yazılı teçhizat hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. ts .. 
tekliler şartname, nümuneleri görmek üzere her gün pazar
lığa iştirak için de gösterilen gün ve saatlerde komisyonu
muza gelmeleri. (2264) 
Adet alınacak teçhizat: 

10 Tevhit semeri 
2773 Fırça (hayvan için) 

389 Bez su koğas1 
1382 Sünger 
1031 Kıl kolan 

Pazarlık Ta. Günü Saati 
29-9-934 Perşembe 15 ten i 6 

25-9-934 Salı 10 dan 11 
25-9-934 Sah 13 den 14 
26-9-934 çarşamba 10 dan l 1 
26-9-934 Çarşamba 14 ten 15 

8-3703 

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

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

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelin 
o/c 7,5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi mu
hasebe veznesine yatırmaları 1azımdır. 

3 - İsteklilerin sartnameyi görmek üzere her gün vila
yet maarif müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 20-9-934 perşcm 
be günii saat on beıte vilayet daimi encümen1ne müracaat• 
lan. (2300) 8-3i07 

Ankara Vilayet 
Defterdarlığından : 

Münhal bulunan Çubuk, Nallıhan ve Şerefli Koçhisar ka
zaları tahsil müfettişlikleri için 11-9-934 salı günü müsab:ı" a 
imtihar.ı yapılacaktır. Tayin edilmek için asgari lise veya 
yedi senelik idadi mezunu olmak :lazımdır. 

Taliplerin vesikalariyle birlikte defterdarlığa müracaat-
ları ilan olunur. (2277) 8-3704 

Ankara Valiliiinden: 
Vilayet Nafıası için .açık münakasa ile almacağ'I evelce 

ilan olunan beşer bin kazma ve kürek ve üç bin çekiç sapla~ 
rına verilen bedeller haddi layik görülmediğinden 3 eyliıt 
1934 pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere bir 
hafta talik edildiği cihetle taliplerin tafsilat alma'k i~in her• 
gün Nafıa başmühendisliğine ve ihaleye iştirak için de en • 
cümeni vilayete müracaatlarL (2290) 7-3712 

Çanakkale JandaTma mek· 
tep eri sahn a ma komisyo· 
nundan: 

Çanakkale Jan- Gelibolu ]an- Bayramiç Jan- ihale, saat 
darına birlik- darına birliği damıa birliği tarilü gün 
leri için için için 

Kilo kilo kilo 
890000 21000( 98000 12 ey101 934 pw-o 

1200 
120200 

41700 

pmbı!t U-!6 ekmeıf 
150 .,, ,, ,, Ull 

13 eylıil 934 per
şembe Sığır eti 

15-9--934 cumarte• 
si ıs pirinç 

1 - Çanakkale Gelibolu ve Bayramiç jandarma Birlikleri• 
nin ihtiyacı olan yukarda yazıtı 4 kalem erzak kapalı ı:arila 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale Çanakkale hükumet dairesindeki Jandanna 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sartnameler arzu .edenlere komisyondan verilir ve 
gönderilir. 

4 - Talip olanların teminat ve teklif mektuplan ile ihale 
gün ve saatte komisyona müracaatlqrı ilan olunur. (.5237)' 

8-3696 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 935 

gayesine kadar ihtiyaçları olan sade ve zeytin yağiyl.e sabun 
'

1 

ve sona (1107,5) lira muhammen bedel üzerinden açık mü. 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelin 
o/0 7.5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi mu· 
hasebe vemesine yatnmalan lazımdır. 

3 - ~ste~!il~r~ ... ş .. artnameyi görmek "üzere her gün vila
yet ~arıf mudurlugune ve ihale tarihi Olan 20-9--934 perşem . 
be gunti saat OD bette vı1ayet daimi endimenine m&racaat· 
lan. (2301) 8-3708 



SAYIPA8 HAKiMiYETi Mlt.LIYE 1 EYLOL 1934 CUMARTESi 

P.T.T.Başmüdürliiğünden: 1 
Ankara Posta ve telgraf merkezleri binasındaki kalorifer 

dairesinde icra olunacak 532 lira 88 kuruş bedeli keşifli bir 
kısım tamirat 9-9-934 pazar günü saat 15 te ihale edilmek Ü· 
%ere 21-8-934 ten itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
çıkanldr. 

Taliplerin Başmüdürlük kalemine müracaatları. (2158). 
7-3538 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Ankara'da Atış mahallinde İdaremizce inşası mukarrer 

'Çardak, Derenaj, su tesisatı ve sair in~aat kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri beş lira mukabi
linde Ankara Başmüdüriyetinden ve Cibalideki Levazım Mu 
hasibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 16-9-934 tarihine müsadif pazar günü saat 
"15,, te Cibalideki Alım, Satım komisyonunca icra kılınacak
tır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlerine göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona verilme -
lidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mucibin
ce fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

~-······••ı t~ena_HHtahanttf daiaılf 
HHtıl•tar MiUehan••• 

Dr, Zeki Hakkı 
Alman7a'da ihbıasım,ikmai 

etmiıtir. 

Haıtalanm her gÜn .. öğİe 
den ıonre Adliye Sarayı ya· 
nında Cençağa · apartımanın· 
da kabul eder. Telefon:2357 

7 - 3307 • 

--------~ Cebeci Merkez hastahane • 
si dahitive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalannı her gün iki · 

rlen c::onra Adlive saravı kar· 
şısında Faik B. apartımanın· 

da kabul eder. 
Telefon: 3613 

Ankara Belediye Reis · 1 
Ui!i ilanlan. 

iLAN 
Yenişehirde 1167 inci adada 

Saime Hanıma ait arsa ile şü
yulanan 14 metre murabbaı ar 

•••••----•••••••••••••• sa yirmi gün müddetle ve ale 
Ankara Jandarmc. stın alma ni surette müzayedeye konul-

S - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan "15581,, lira 
"67,, kuruşun % yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminatı 
tayin olunan gün ve saatten evet teslim etmelidir. (5008) 

7-3548 

muştur. "Taliplerin 15 ağus • 

k • d tos 1934 cumartesi günü saat 
OMISYOilUD an; on buçukta Belediye encümeni 

Jandarma ihtiyacı için 43630 ~ift kundura 6-9-934 perşem- ne müracaatları. (2219) 
Jie günü saat 10 da kapalı .zarf usuliyle satrn alınacağrndan 7- 3598 
İsteklilerin şerait ve evsafı öğrenmek üzere her gün ve mü- 'tLAN. 
rıakasaya iştirak için dcmünakasa gün ve saatinde 15052 lira 
SS kr.luk muvakkat teminat makbuzile jandarma müstakil ta Şehirde mevcut lokanta, kıraat · 
bur karargahında müteşekkil komisyona müracaatları. hane gazino ve pastahanelerle em • 

sali yerlerde masalar için beyaz ör· 
-------- ------.;.(l_9_9_0.;..) ___ 7:;:-_3_4_o_4 __ tö kullanılması belediye tenbibleri 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeli 

1400 lira olan 9 adet halı pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlık 6 eylUI 1934 tarihine müsadif perşembe günü 

ıaat 15 te Vekalet malzeme müdürlüğü makamında yapıla
caktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 
lOS liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeciliği
he yatınldığına dair olan makbuzla birlikte aym gün ve sa
atte müracaatları lazımdır. 
ı Bu husustaki şartnameler malzeme müdürlüğünden mec-
tanen tedarik olunur. (2189) 7-3607 

Ankara Valiliğinden: 
28-9-934 tarihinde Ankara' da açılacak Ehli hayvanat ser

Risi için mübayaa olunacak 5000 kilo kuru otun açık pazarlık 
la mübayaasma karar verilmiş olduğundan 17-9-934 tarihine 
l<adar taliplerin her pazartesi ve perşembe günleri saat on 
l>eşte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

(2223) 7-3620 

kırklareli Vilayeti 
defterdarlığından: 

1 Kırklarelinin Cümhuriyet caddesi üzerinde yunan tebah 
Dodoplos Kostantiden metruk un fabrikasının mülkiyet ve 
içindeki yeni ve eski motör ve sair atat edevatı kapalı zarf 
usuliyle 20 ağustos 1934 tarihinden 20 eylUl 1934 tarihine ka
tlar bir ay müddetle müzayedeye konulmuştur. Bedeli mu -
hammeni "29000'' liradır. Ve ilk taksiti peşin olmak üzere 8 
taksitle verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek taliplerin 
Öerecei iktidar ve şayanı itimat oldukları noterlikten veya 
mensup oldukları ticaret odasından musaddak vesika ibraz 
etmeleri ve o/o 7,5 muvakkat teminatlariyle teklifnamelerini 
661 numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince muayyen 
saatten evet komisyon riyasetine vermeleri ve fazla malU • 
ınat almak istiyenlerin her gün Defterdarlığa müracaatları. 

"5048" 7-3581 

meyanma almmH ve bonon yapılma· 
sı için 15 eylôl 1934 tarihine kadar 
mühlet verilmistir. Bu tarihten ıonra 
renkli örtü kullanan müesseselerin 
sahipleri c:ezalandırılacakhr (2293) 

7-3705 

AA. Fb. U. Md. Sa. 41. 
komi~vono ilanlan. 

Ton 
31,S 

494,S 

10 
212,365 

497,874 
18 

Adet 
3100 

Adet 

iLAN. 

1. c:i grup 
Malzemenin dnıi 

Tekerlek taban c:iva • 
vataaı malzemesi 
Kitlek ve mentete mal· 
zemesi, 
Şarjör ve yaylik çelik 
Mukayese marka çe • 

tikler 
Tüfek malzemtsi 
Krem nikel çeliği 

Top tekerlek taban 
demiri 

il. c:i ıroı 

62635 muhtelif eğe 
46340 ,, makkaplar 

7700 ,, firezeler 
11080 ,, deatereler 
3608 ,, raybalar 
5820 ,,, erkek 
83Z ,,, pafta 

I 000 de stere çakisı 
2000 metre bıçki destereler 
Yok.ardaki gruplar ayrı ayn 1.9. 

1934 tarihinde pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenle · 
rin hergün 13,30 dan 15,30 a kadar 
ve pazarlığa gireceklerin de yevmi 

·, 

Çocugunuzun güzel ve kuv
vetli olması icin içeceği sütU 
taze ve sıhhi biv sur er-re 

dir. Orada saklayını~. 

BOURLA BiRADERLER "ve Şsı. 

Türkiyenin En Eski En Kuvvetli ve En ileri D ER 1 Fabrikuı: 

Sümer Bank Beykoz Deri Fabrikası · 
il~ defa olarak PiYASAYA DERi SATMAK UZERE ISTANBULDA bir büro açmııbr. 

Hır nıoi yiı dtrilıri, lrösılı, yarma, ıl4ıoınlik 
için ba biiroya müracaat olanmalıdır. 

ADRES: İSTANBUL - SiRKECi - SANASARYAN 
TELGRAF; BEYKOZLU tSTANBUL. TELEFON 

~ giidıri miibayaa.n 

HAN YANINDA NO. Si 
22832 

Belediye reisliğinden 
1934 senesi sayımı için domuz aahiplerinin 1-IS .eylul. 1934 içinde 

Belediye Muhtarlık itleri müdiirlüiiiae mürac:aatlan ve etmiyenlerin ce • 

moayyeninde temiaatlariyle birlikte 1 7-3623 

b~~uamüracaafla~ (2269) ~~---~-~-----~ı~••••~~~~~~-------~~~ 7-3660 

lalandmlacaklan ilan olunur. (2182) 7-3584 

Askeri Fabrikalar Sigorta 
sandığından: 

Askeri fabrikalar mensubini için mübayaa edilecek odun 
ve kömürün 5-9-934 tarihinde münakasası icra edilecektir. 
.taliplerin şeraiti anlamak üzere yevmi ihaleye kadar fabri
iealarda sigorta sandığına müracaatları ve iştirak edecekle
rin de münakasa gününde (500) liralık teminat mektubunu 
beraberinde getirmeleri. (2225) 7-3619 

İsmail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Sa~, Zührevi haii!talıklar MUtehasam 
Hutatarmı her gUn öğleden ıonra Çocuk Sarayı caddesinde 

Abidin Bey apartımanuıd& katiul eder. Telefon: 3506 

1500 M. 3 KUNDAKLIK 
CEViZ TOMRUCU. 

Yukardaki malzeme pazarlık 
suretiyle 3.9.i934 tarihinde ıaat 14 
de ihalesi icra edilecektir. Taliple • 
ria teminat ile mürıc:aatlan. (2270) 

. 7-3667 

imtiyaz sahibi ve Baımuhar· 
riri FALiH RIFKI. 

Umumi neşriyat· idare eden 
Yazı İ§leri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi civarınaa 

1 
Hakimiyeti Milliye Matbaasın
da basılmııtır. 

\.. ) 

.... ,._ZiLlll__ ---lllllllllllUllW-llllllltlllllMUlllllAllltllllllllMHllllllllMlllHI ____ ,. 

1 Ankara Hususi Bizim Mektep Ana. tıli, ona 

1 
Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince talidir edilerek: retaıl 

mekteplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller tedrl• 
edilir. Her sınıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk 'liısnn 15 eylQlde, Orta kı11111 
1 teşrinievelde derslere başlıyacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. Tele-

~fon: (2459) {2268) 7-3676 
ıımınımmnıııııumnnnıoomnıııı1111ullllHIHlınuıuUH1H11mnmınuıumıııııııııı11111ımumuHBımıımıOllllllllllllllıını-nlllllllUlffllll110uımlllllllllHllloıııuıııınıuıııııı111D1II1111DRJ11111H1D-•-... 

Kulüp Sinemasında 
BUCON iKi FiLiM 

1 - ŞIKAGODA: PANiK 2 - PRENSES NADY }I(. 

BU GECE 
PRENSES NA D Y}l(. 

Geceleri iZ, ıindiıleri l yıpnclu ıpfı Ç9 ôlım -..ya bWi ltikimtp w tlilmiflir· 


