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Giindelik. 

ISTANHUL'OA 
KON .. 'ERANSLAR. 

FALiH RIFKI 

Beyenlmilet parlamentolar 
konf eranıt t 93 4 toplanllsını lstan
bulda Y ıld ~ parkrnm içinde eski 
meru'irn kö;ı"kü ıalonlarmda ya• 
pryor. Büt·6n avrupa ,ehirlerinin 
herhangi bir ı .. onf er ansı davet et· 
mek için bir:birleri ile naııl mü
sabaka ettiklerini yakından bili • 
riz. Belki bu tehirler arasında yal. 
nız Pariı ve Londra gibi pek bü
yükleri biraz istisna teşkil eder. 
Çünkü bu çeşit konferanslar bir 
tehre birçok dimağ ve nüluz geti
rirler. Memleketlerinin malt, ilru. 
udi siyaıi veya fikri muhitleri 
iizerlnde nüfuzu olan bir dimaf, 
bir tehri ve onun halkını tanıt • 
mak için, tüphesiz yüzlerce uğrar 
• seyyah'tan daha faydalıdır. 

Kendisi hakkında, yalnız fran -
ıaca liaanmda on senedenberi 
1 tO küaur kitap neşredilmeıine 
rafmen, Kemalist rejimi ve onun 
prk l1emiode vücuda getirm.it o1-
daiu derin ve insani inkrlibı ta : 
nrtmak için çok calıımak mecbu • 
ri,..ıiade,U. Alw~ ..... ,.t -
lar, rilek\epler, " .eyahat 
kitaplan lftimli veya aevimıiz, 
fakat bize tamamen aykın bir 
Türkiye ve türk tipini kafalara o 
kadar yerleştirmittir ki kendimiz 
ve dostlanmız on sene içinde bu -
nu kökünden söküp atamazdık. 

Bizi iyi kavramak için lstan • 
bul belki en elveritli yer değildir. 
Fakat bu •ehir içinde de eski ha. 
yali temellerinden oynatacak de • 
iitik ıeyler vardır. istitrat olarak 
hemen ıunu itaret edelim ki gene 
en iyi lıtanbul' da tanınmasak da, 
lıtanl;ul kadar ziyaret edilir bir 
ıehrimiz olmıyacağı için, daima 
azçok orada muhakeme olunaca • 
ğız. lymar ve plan işlerini ıehrin 
bir iki noktasında esaslı olarak 
teksif edip, burada, Kemalist me
deniyet davumm bir iki tam ör • 
neğini göstermemiz . de lazımdır. 

lıtanbul eskiden avruı>alıya, 
bir uzak - ,ark ülkesi gibi, deniza-
ıırı seyahat hissi veren bir tehir
di. Konferansların bu tehirde ıık 
ıık toplanışı. lstanbulu Avrupaya 
gittikçe yaklaıtırıyor; uzaklık his
sini gittikçe ortadan kaldırıyor. 
Ayak alıııyor; fikir bu mesafeye 
ıımrTor. 

Dünyanın en güzel tehrinin, 
dünyanm en zengin. kalabalık ve 
medeni kıtasınm nihayet bir gün 
tabii vazıh olacağını mübalağa • 
sız iddia edebiliriz. Hava vasıtası, 
yakında deniz ve kara yolculuk
lannm 1ıkıntılarmı büıbütün ıile-
cektir. 

Hiç tüpheıiz ~arınk~. ~~ur 
ve 7.engin Cümhurıyet T urkıyesın· 
de lıtanbul Kocaeli ve Bolu or • 
manlarında~ dolaıan bir otomo • 
bil yolu ile Ankara'ya ve Ankara, 
Küçük Asya'nm sanat ve tarih 
jehirlerine ba~lanacakhr. Şu buh
ran vılıntia bile Fransa'ya 11 mil
yar kazandıran •eyyah zanaatın. • 
dan lıtanbul, ve bircok sanat ve 
tarih ıehirleri olan Türkiye, !a • 
rın için, kendine layık ::>lan hısse
yi emniyetle bekliyebilır. 

• Bütün bunları, düşüncesi bile 
ailmi yoracak zannedilen hayaller 
fanedenler bulunabilir. Fakat his 

'Sofra 3. inci ,.yJada .) 

Isveç Veliahtı 
Ankara' dan sonra 
memleketimizi 
gezecek 

Prens Adolf ve zevcesi 
birinci teşrinin üçünde 
Ankara'da bulunacaklar 

ı • .,~ .,elialatı Güatau AJoll 
Hazretleri ve relikcuı. 

laveç Veliahb Prens Aclolf ve zevce

si Prenıea Loza'nın memleketimizi ziya

ret edecekleri yazılmıttL Haber aldığı -

- ... .. zi.J*Nt birİDc:İ tepinia 
ifCmacle nlCI' cılıacalıtr. Prens H Pren -
seı o gün 1ıtanbu1'a gelecekler ve erte
si gün Ankara'yı tereflendirecelderdir. 
Ankara'da iki gün kaldıktan sonra Kara
köy yolu ile Bursa'ya gideceklerdir. O -
radan da lzmir'e geçmeleri kuYVetle 
muhtemeldir. 

Prens ve Prenıea Hazretleri ile mai -
yelleri Ankara' da A.nlcara Palas otelin· 
de misafir edileceklerdir. Resmi bir ma
hiyette olan bu ziyarete ait program 
Prot~kol dairesince bugünlerde ilan edi
lecektir. 

• 

Rerırün sabahlan Ankarada ~ıkar 

M. Maksimos'un beyanatı 

Bir Akdeniz misakının 
aktine doğru 

Yunanistan Hariciye Nazın, Milletler Cemiyeti kon
seyine seçilmemizden dolayı memnuniyetini bildiriyor 

M. Maksimoa dün CeneYre'clea Atina•. 
ya dönmüıtür. 

M. Maksimos matbuata beyanatında, 
Türkiye•nin Milletler Cemiyeti konseyi. 

ne intihabından dolayı derin memnuni • 
yetini bildirmit ve demittir ki ı 

"- Vunaniatan•m komıusu •e dostu 
olan Türkiye'nin beynelmilel siyasette • 

ki ehemmiyeti ve Hariciye Vekilnln 

mümtaz tah•iyeti Milletler Cemiyeti 
konseyine intihap hususunda kendisine 
itiraz götürmez haklar •ermektedir.,, 

M. Maksimos Balkan misakı de•let • 
leri hariciye nazırlan aratmda Avrupa•• 

yı meırul ebnekte olan meseleler ve 

bilhassa balkan yarnnadaıım alakadar 
eden itler haldcrnda yaptıkları noktai na
zar teatilerinden bahsederek ıunları 
söylemiıtir: 

"- Sulhu tarsin için devletler tara. 
frndan yapılan gayretleri takdir husu • 

ıunda tamamiyle mutabdı kaldık ve bu 

meaai bilhassa bir Akdeniz miaalanm 

akti suretiyle müspet bir netiyceye Ya • 

nna bahtiyar olac:ağız. Bö,le itir misa • 

la serek biz cenk 'B.Jkan mi .. 1an .. dl· 
ğer dnletleri tamamiyJe tasvip etmek • 
teyi:ı:.,, 

Yunan hariciye nazın bulgar harici
ye nazrriyle yapbğı konuımalardan da 
bahıebnit ve demiıtir ki: 

"-Bizdeki samimi temayüllerin 

Bulgaristan' da da aynen mevcut oldu• 
iunu M. Batoloftan duymakla bahtiyar 
oldum. Öyle ümit ediyorum ki bulgar 
meslektaılarımla olan tahıi temasım ne
tiyceıiz lcalmryacak ve kıM bir zamanda 
muallakta bulunan meselelerin halli yo-

M. Mak.imoı • 

ıluna sirebilecefiz . .Rodop .ormaalan ih
tilafınm halli ba hususta eyi bir ata -
mettir.,, 

Parlamentolar 
arası konferansı 
bugün açılıyor. 

lstanbuJ. 23 (Telefon) - Beynelmi. 

AMERİKA BlRLEŞlK DEVLETLERİNDE. 

Jel parlameotolar konferan11 bugün ça • 
lıtnuya baıl-.dı ve bugün ilk olarak hu • 
kuk mesailini tetkiyk edecek komisyon
la tahdidi teılihat ve emniyet komiıyon
lan toplandL . Hukuki komisyonu.; ruz -
nameiinde Mıiır'cla kapitülasyonlarnı 
IAgvı meselesi vardı. Bu meaeleaia mü
Z!lkeresinden sonra beyanatta balunan 
M111r heyeti murahhasa11 ve aynı zaman 
da M111r mebusan meclisi reisi Rifat Pa
t• müzakerenin İngiliz murahhaıının 

razİnda"n sonra ğayri muayyen bir a -
'1'8lla talı"k edildiğini söylemittir. lngi .. 
liz murahba11 müzakerenin tehirini "Mı
sır ile lngiltere .arasında müzakerat ce -
reyal) .etmekte olduğunu bu 'meyanda 
kapitülaıyonlarm da lagvınm düşünül• 
düfünü. binaenaleyh komisyon karan • 
İlm bu' niüz&llerata tesir yapılbileceği"
ni,, ileri sürerek istemittir. Koiniı'yonda 
bulunan murahhaırmız Nazım Bey ile 
Jyran mı,ırahhaslan kapitülasyonların 
kald1Tılmaıı lehinde konuımuılardır. 

Mensucat ırrevi bitti. Ticaret odası 
kalkınma idaresini istemiyor. 
Ceneral Conso~ çekiliyor. 

· V Cl§İngton, 23 ( A.A.) - Sen 
unelerin en mühim amele ihtila • 
lı olan men1Ucat gre.,ini bitirmek 

M. Ruzvelt. 

lautu1Undaki karar M. Rta41elt 
için ıalaıi bir mavallalıiyettlr. 
Y ann 400.000 inıan tekrar İf~ 
baılıyacaldır. 

Hususi komisyonun karar sureti 

Nevyork, 23 (A.A.) - Ame
rika ticaret odasının hususi komi
tesi milli kalkınma idaresinin bir 
sene daha temdidini katiyen red
deden bir karar sureti kabul et • 
mittir. 

Ceııcral Conson ne şekilcle 
. çekilecek? , 

Nevyork, 23 (A.A.) - Herald Tri -
bün gazetesinin yazdığına göre Ceneral 

milli kalkınma idaresinin reisliğinden çe.;. 

Conıon Reiıicümhurun talebi üzerine 
0

kilecektir. Bunun sebebi mensucat gre-
vi esnasın~ aendikalara kartı yaptığı 
hücumlardır. Ceneral Conson birkaç haf
talık seyahatten sonra Vaıington'a dön• 
müı fakat itinin batına henüz geçme • 
mittir. Arkadaşları .. ten çekildiğini an. 
cak bunun istifa suretiyle mi yoksa rei
ıicümh\ırun davetiyİe ~ olacaiına bil • 
medilderini söyliyorlar. · 

M. Ruzvelt beyanna~ıe . 
· n~şredecek. . · 

Haytpark, 23 ( A.A.) - Reisicüm • 
hur M. . Ruzvelt yakında bir beyannanui 
neırederek halka vaziyeti bildirecektir. 
Mali mebafil M. Ruzvelt'ia bu ...Ue ile 
para Ye Mltçe haldcmdald elit~ 
ele .CSyliJ'ecetinl ümit etmelıte6. 

(Sornı 3. iinti savı/ada) 

Hollanda ile ticaret 
muk~velesi yaptık 

Dün akşam geç vakit Harici • 
ye Vekaleti Katibi umumisi Nu • 
man Rifat. Beyle Hollanda masla
hatgüzarı Baron Harinksma ara
sında iki memleket ticaretini ge • 
niıletmek maksadiyle bir ticaret 
ve bir.de kliring mukavelesi imza 
edilmiştir. Ticaret muakvelesin • 
de Hollandadan ve· müstemleka • 

tından Türkiye'ye serbestçe ithal 
edilebilecek emtiayı muhtevi A ve 
B listeleri ve kontenjante emtiayı 
ihtiva eden .bir C listesi vardır. 

Diğer taraftan Türilqeden Hollan
daya aerbeatçe ithal edilebilecek 
mallar bir D listesinde Ye konten • 
Jana tibi tutulanlar bir E liıtesİn· 

(Sonu 2. inci sayrfa<faJ 
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Her yerde 5 kurut 

Maliye Vekilimizin 
vergiler ve ücretrer 
hakkında beyanatı 

Vergi mevzu 1 arının ve cİ· 
bayet tarzınıa basit şekil
lere sokulması için bir 
tetkik bürosu kuru laca k 

Maliye Vekili Fuat Ber ..-pmm 
muhtelif suallere cnabea psetemize ı• 
beyanat&&. b.luDIDllftur: 

.._ FranM'clan ptirttitimiz uaüte. 

hasara Möıyö Alsaat tetlü•tma de
vam etmektedir. Tetki•t.Qa neticeai

ni aldıktan IOIU'1l •erec:eti rapor üz..m. 
v ekilet teıkilltmda ipap eden tedbir. 
ler dütünülecektir. Mali~ tetkillt ka • 
nun projesinin ıu ve,. bu tekilde esas
lan ihtiva edeceii hakkındaki haberi• 
hiç bir esasa iatinat etmemektedir. Bun
ların hepsi mütehasa111n •ereceli npo. 
ra göre dütünülecek meselelerdir. Ver
si mevzulannın ve cibaJ'et tarzmm M .. 
ait şekillere sokulması içia ,.akmlarda 
bir tetkik biroau t•il eclecetiz. Bu bü
ronun tetkiykab neticelerine söre ma • 
li kanunlarda İJ'cap eden detitiklild• 
,apdac:aktır. Ergani istikrazı tahYiUeri 
satııı memnuniyet verecek Wr tekilde 
devam etmektedir. Ocretli mennarlane 
barem esuına söre tayini maelesiae ıe
lince bu it için Bqvekilet müsteıarmra 
reiıliii altında bir komit~ t-.kil edil
miftir. Ocretli ............... milıdarlan n 
ücretleri vekaletler tarafmdaa bu kamis 
yona •en1mittir. Ba komi.,_• tedd • 
kah bir raporla tetpil ..ta.·ı ~ • 
br. 

Buğdayı kow ......-. .. ,.. 
tarzında tatbikat netİJcelİM pe ta•• 
lit iy-.·ap ecli,.orsa • tadjMlt J f r wlr& 
Hayvanlar vergisi wv iwrhııde •ti 
harcirah kaman. i• k.. .. tıııtkillat 
yapılmaktadır. 

Dil bayra
çarşambaya 

Dif bayramı günfi kutlul•ma 
programı arasmcla öz dille rad • 
yoda bir konferans verilmesi de 
vardır. Bu konferansta kullanıla• 
cak öz türkçe kelimelerden yirmi 
tanesinin karıılığını dünkü sayı • 
mızda yazmıttık. Bugün de yirmi 
tanesinin kartılrğmı t>.ııyorua. 
· Okuyucularımıza bir kolay • 
Irk olsun diye, bu yirmi kelime ile 
yazdığımız kı~ bir yazıyı da bu 
töz listesine ekledik ... 

Önelmek - Neıvü nema bal• 
mak 

Özel-· _'Euel, (özelmek - e • 
vellik, kıdem) 

Otan - Azamet aahbi, azimüt
ıan mana•ına mabut adıdır. Ok • 

yano• sözü buraJan alınmıflır. 
(Otandenizi - Bahrimahit) 

Batı - Garp 
Yalçın -· Cilalı 

Yaratık - Mahluk 
Elciltmek - EhlilqtirmeA 
Is - Sahip, mali" 

. Terif - Istılah 

. Dr.yim - llaıle 
503 - Ka.,im 
Soysal - Medeni, ıçtimol 
Kez - Kerre, dela 
Diltüre - Dil preruibi 
Kurul - Cemiyet, tetekkül 
lrdek - Matlap (irdemek -

T ale,, etmelt.) 
Yön - Cephe, cihet 

. Onarmak - IJah etmek 
Kıtında - Meclisinde, yanın· 

Ja, . 
Seçkin - Mümta, ,-ii%id ... 
Dil aavafı verimli bir toprağa dikil • 

mit genç bir ağaç gibi Uneliyor. 
Acunun en CSzel dili otan tUrkce bu 
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BHU.E~iK DEVLETLER'DE. 

Şimdi de 
gemiciler grevi 

Nevyork, 23 (A.A.) - Atlas deni · 

zi sahillerindeki gemici1erin 7 teşrini 

cveldC' umumi gıcv ilan etmeleri ka

rarlaştırılmıştır. 

Yat yanşlan. 

Nevyork, 23 (A.A.) - Amerika ku

pası için yarılan bugünkü dördüncü 

yarışı Amerika yaü Ranbov kazanmış

tır. Şimdi Endeavour ile Rainbov iki

'er yarış kazanmış oluyorlar. Yapıla

cak daha üç yarış vardır. Rainbov, 30 

mil mesafeyi 175 dakika 38 saniyede 

ve Endeavour da 176 dakika 53 saniye• 

de katetmiştir. Endeavour protesto 

bayrağı çekmiştir. Çünkü zannedildi

ğine göre, ingiliz yatının önüne geçer

ken yarış nizamına riayet etmemiştir. 

Ka-;an iki hırsız yakalail(lı. 

Kolombüs, 23 (A.A.) - Mahut 

Dillinger çetesine tlahil bulunmuı olan 

Pierpont ve Makley isminde iki iydam 

ınahkumu Devmet hapishanesinden 

kaçmak teşebbUsUnde bulunurken kur

ıunla ağır surette yarala.-ımışlardır. 

Makley biraz sonra ölmüştür. Pier -

pont'un vaziyeti de vahimdir. 

Bir amele 
kampı yakıldı 

Salinas, - Amerika - 23 (A.A.) -

iş ihtilafı neticesinde 200 gönli11ü mu

hafız F ilipin amele kampına hücQm 

ederek bu kampı yakmı~lardır. 
E 

savaşın sonunda yeniden en güzel dil 
e>lacakbr. 

Otan bir soyun doğudan batıya doğ

ru akın ederken duyduğu yüksek duy -

gulan anlatmış olan bir dilin, babdaki 

uluslardan daha üstün olduğu zaman da 

her deyime elverişli bir güreye kavuşa -
c:aktır. 

Alınları yalçın birer kaya gibi dik ve 

yüksek bir budunun çocukları ilk ata • 

Ian gibi yer yüzünün en seçkin yaratık

landırlar. Bunu bugUnlrii bilgiler •e 

bitikler anlatmasalar bile bizim ne soy • 

sal bir soy olduğumuzu yarınki bilgi 

ıeçme teriflerle deyecektir. 

DiltUremiz, türk kurulunu bu irdeğe 

Ula§tmnak için her yönden hız almakta • 
'dır. 

Bu yürüyü§te, bu savaşta, her kez: ve 
her yerde olduğu gibi büyük Baıkanı -
mızın kıtındayız. M. N. 

TASHiH ·-Dün neşrettiğimiz keli. 
meler arasında saye mukabili olarak gös 
terilen özey, kuzey olacaktı. O tekil -
de kaydmı okurlarımızdan rica ederiz. 

Halkevif'de dH bayramı 
Ankara Halke..-i Reiıliiinden: 

26 eylül dil bayramı Ankara Halke • 

fi konf ernns salonunda kutlulanacaktır. 
Bütün Hnlkevi azalarının &aal 17.45 

te Halkevinde bulunmalah rica olunur. 

Toplantıya her istiyen de ıelebilirler. 
Dil bayramı programı aıağıdadrr: 
1 - Kurultay martı 

2 - Konferans (Besim Atalay Bey) 

- 10 dakiyka ara -
3 - Halk türküleri 

a) Sıla türküsü 
b) Rumeli türküsü 
c) Harput mayası 
d) Türkü 
e) Köçekçe 
f) Dailar dailar (Halk türkülerini 

Hikmet Riza Hanım aôyliyecektir.) 
4 - Konferaıu (Hüseyin Nmruk 8.) 
S - Dil bayrunı (tiiı-) (Kbım Na -

mi Bey) 
6 - Dil bayramı (ıiir) (ishak Re. 

fet Bey) 

ALMAN'YA'DA. 

Yahudi 4ere 
topluluk yasak 

Berlin, 23 (A.A.) - Polis müdürü 
yahudi cemiyetleri mensuplarına husu
si elbise giymeği, müşterek idmanlar
da bulunmağı, sokaklarda toplu olarak 
gezmeği ve nihayet filim yapmağı ve 
göstermeği yasak etmiştir. Hilafında 

hareket edenler hapis olunacaklardır. 

Alman - Ilolanda ticaret 
m iizakerelcri. 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman ve Hol
landa hükumetleri mümessilleri ara
sında cereyan etmekte olan iktısadi 
müzakereler neticelenmiş ve bir muka
vele imza olunmuştur. Bu mukavele 
14 eyllllde meriyete girecektir. 

Mukavele yalnız eşya bedellerinin 
tediyesi hakkında olmayıp gümrük, 
nakliye gibi munzam masraflara da şa
mildir. 

Otelciler birliği. 
Berlin, 23 (A.A.) - 2/10 tarihin

den 6/10 tarihine kadar burada topla
nacak olan beynelmilel otelciler birli
ğinin içtimaı için 600 murahhasın gel
mesine intizar edilmektedir. Bunların 

yarısı ecnebidic ve ezcümle İngiltere, 

İtalya, İsviçre, Holanda, Fransa, İs
kandinavya, Macaristan, Çekoslovak
ya ve Amerika'dan geleceklerdir. 

Katolik birliği dev
let düşmanı imiş 

Karlsruh, 23 (A.A. - Devlet düş

manı olan şahıs \'e teşkilatlara ait em

valin müsaderesi hakkındaki kanuna 

tevfikan Baden hük\ımeti dtbiliye na

zın katolik bbiginin malla. m.l müsa
dere etmiştir. 

FRANSA~DA. 

Fransız polisinde 
hırsızlık şebekesi 

Paris, 23 (A.A.) - Seyyar polis mü
fettişi Maryani Damga puJ sahtekar -
lığı meselesinde alakadar olmak üzere 
tevkif edilmi~tir. Yapılan tahkikat ne
ticesinde Maryani'nin birçok büyük 
fransız şehirlerinde şubeleri bulunan 
bir sahtekar şebekesinin reisi olduğu 
anlaşıldığından mesele hiç beklenilmi • 
yen bir ehemmiyet kesbetmiştir. Şahit
lerin ifadelerine göre Maryani hem 
hırsızlık hem de polis memurluğu yap
mıştır. Bu teşkilat aynı zamanda uyuş
turucu maddeler ve kadın ticaret ve 
sahte hüviyet varakaları imaliyle de 
meşgul olmuştur. 

~J. Bartu ;tene Cene,·re ~yt 
~diyor. 

Paris, 23 (A.A.) - M. Bartu bu ak
şam Cenevre'ye gidecektir 

Havadan sulha yardım. 

Paris, 23 (A.A.) - Beynelmilel ha
vacılık federasyonu mümessilleriyle 
beynelmilel sıhhi tayyarecilik komiseri 
ve salibiahmer birliği murahhasları top
lanarak hastaların ve yaralıların tayya
re ile nakilleri meselesini beynelmilel 
noktai nazardan tetkik eylemiştir. 

Toplantıya riyaset eden fransız sa
Jibiahmer cemiyeti reisi Marki dö Lil 
Tokyo'da 25.10.1934 ten 29.10.1934 e ka
dar toplanacak olan beynelmilel salibi -
ahmer konferansına bu hususta bir r:ı
oor verecektir. 

EAki muharipler toplantısı 

Lurd -Fransa- 23 (A.A.) - 60.000 
beynelmilel eski muharip bu sabah 
Lurd'da toplanmıştır. 

SOVYETLER BlRLl(;l'NDE. 

Hollanda ile ticaret Sovyet aö-ır sa;ayii 
mukavelesi yaptık Moskova, 23 (:.A.) - Ağır sanayi 

(B~z 1. inci sayrfada) komiseri M. Orkonikidze, ağır sanayi 

de gösterilmiıtir. Bu listeler bari- şefleri konferansında irat ettiği nutuk-
ta, Sovyet ağır sanayiinin bu senenin 

cinde aklan emtia her iki memle- ilk sekiz ayı zarfında 12 milyar 816 

kette umumi kontenjan rejimin • milyon rublelik istihsal yaptığını söy -
den istifade edecektir. !emiştir. Geçen senenin aynı aylarına 

Bundan başka iki memleket nisbetle yüzde 28.4 fazlalık vardır. Font 
yekdiğerine mektup teatisi ıure - 51,2 yüzde ve çelik 44,5 yüzde. Bu dev-
tiyle bazı müsaadat bahşetmişler- re zarfında iş verimi yüzde 11,8 artmııı-

dir. Türkiye'ye verilen müsaadat tır. 
meyanında şark halıları ve neba
ti küspeler için verilen kontenjan 
mikdarmm tezyidi zikredilebilir. 
Mukavelenin meriyet müddeti al
tı aydır. Hükümleri 12 haziran 
1934 den itibaren yapılan ticar!_ 
mukavelelere de teımil edilmit • 
tir. Kliring mukavelesi hükümleri 
Türkiye' de Cümhuriyet Merkez 
bankası ve Hollanda' da Neder : 
landsche clearing lnıtitut tarafın
dan tatbik edilecektir. Türikye ih
racatından dolayı Hollanda'da 
mezkur bankaya yatmlacak para
ların yüzde 30 u Türkiye Cümhu
riyeti Merkez Bankasının emrine 
amade tutulacaktır. Yani Türki -
yenin Hollandaya ihracatı 100 ol-
duğu zaman Hollandanın Türki -
ye'ye ancak 70 olabilecektir. Kli -
ring mub veleıinin meriyeti de ti· 
racet mukavelesinin meriyet müd
deti gibi 6 aydır. Hollanda'nm 16 
haziran 1934 denberi Türkiye'ye 
yaptıif ithalatın bedelleri dahi 
klirinıe ıirecektir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anaf artalar caddeıinde 

lSTANBUL' 

ec2alıane1idir. 

Bir buzkıranın seferi. 

Moskova, 23 (A.A.) - Matbuat buz 
kıran Lidke heyeti seferiyesinin par • 
lak seferine geniş bir yer tahsis etmek
tedir. Gazeteler güzergahın müşkülle • 
rini ve elde edilen neticeleri kaydet • 
mekte ve Stalin, Molotof, Kaganoviç, 
Kalinin, Voroşilof ve fırka icra komi • 
teıiyle bükfunet azası imzası altında 
heyet azasına gönderilen tebrik tele:raf
larınr ne~retmektedirler. 

l\fevkuf bir sovyet memuru. 

Moskova, 23 (A.A.) - Harbin'den 
bildirildiğine göre bundan bir müddet 
evel tevkif edilmi~ olan Mançuli ista -
ıiyonu müdürü ıovyet tebaasından Şab
linski, rus konsolosunun mükerrer te .. 
şebbüslerine rağmen henüz tahliye e • 
dilmemiştir. Müdür ihtilafattan da me
nedilmiştir. 17 eylO.ldenberi kendisine 
gönderilen yemek olduğu gibi geri gel
diğinden sebepı;iz mevkufiyetini pro • 
testo için açlık grevi ilan ettifi anlası
lıyor. 

Sovyetlerin 1\filletler 
cemiyetine girmesi. 

Londra, 23 (A.A.) _ Son Cenevre 
mesaisinden bahseden Sandey Tayms 
gazetesi, Sovyet Rusya'nın Milletler 
cemiyetine girmesinin akislerini tetkik 
ettikten ıonra ezeUmle diyor ki: 

"Ne Fransa, ne de fnailtere, Avru • 
pa muelcleriniıı hatıi için kuvvet lı -
timali niyetinde deilldirlet. Muvaffak 
olmak için ilk prt kayıteız ve prtsız 

ING1LTERE.DE. BULGARİSTAN' DA, 

Uzak şarktaki ingi- Yugoslavya Kra1ı
liz hava kuvvetleri nın Sofyayı ziyareti 

Londra, 23 (A.A.) - Hava müste • 
şan Sir Sassun uzak şarktaki ingilis 
hava kuvvetlerini tetkik etmek Uzere 
tayayre ile Gatşot'dan hareket etmiştir. 
İmparatorluğun müdafaası için domin
yonları ziyaret etmekte olan Sir Hen
ley·in seyahati ile bu teftiş arasında 
bir münasebet görülmektedir 

Aıo;uriler Güyan adasına 
~ötü riil ii yor. 

Londra, 25 (A.A.) - M. Eden asuri
lerin ingitiz guyanında yerleştirilmesi
projesini pazartesi glinü milletler . ce • 
miyetine tevdi edecektir. Komite yap • 
tığı tahkikattan sonra hayvan yetiştir
mekte meşgul olan bu kabilelerin gfıya
na yerleştirilmesinin muvafık olduğu -
nu kararlaştırmıştır. 

f ngihereye yumurta ithalatı. 

Londra, 23 (A.A.) - İngiliz hükQ • 
meti yumurta ihraç eden bütün mem • 
leketlerin İngiltereye gönderdikleri 
mikdarları 1933 senesinin son üç ayma 
nisbctle bu senenin son üç ayında yüz
de beş azaltmalarını ve bu tenzilatı 1935 
senesinin ilk üç ayı için de yüzde ona 
çıkarmalarını istemiştir. 

Bir uçu~ akim kaldı. 

Londra, 23 (A.A.) - Tayyareci Kob
ham'rn teşebbüs ettiği fasılasız İngilte
re - Hindistan uçuşu aktm kalmıştır. 

Tayyareci, Maltada havada benzinini 
aldıktan sonra motorda çıkan bir arıza 
Üzerine yere inmeğe mecbur olmuştur. 

Yeni Lir krtn·azör. 
Londra, 23 (A.A.) - Avusturalya 

bahriyesi tarafından sipariş edilmiş o
lan Sidney kruvazörü Valscnd'de deni
ze indirilmiştir. Bu gemi 159 metre u
zunluğundadır ve 7.000 tonilatoluktur. 

Avusturalya komiseri M. Stanley 
bu münasebetle söylediği nutukta de -
miştir ki: 

"- İngiliz bahriyesinin sulhun mu
hafızı olduğunu pek ala biliyoruz. Fa
kat kendi müdafaamızı bizzat kendi ve
saitimizle temin etmek azmindeyiz." 

1\ladcn kaza~ıntla ölenler. 
Londra, 23 (A.A.) - Resmen bildi· 

rildiğine göre Gresfore maden infila • 
kmda ölenlerin mikdarı 111 dir. 

YUNANİSTAN'DA. 

M. Çaldaris'in beYanatı 

Atina, 23 (A.A.) - Başvekil M. Çal
daris gazetecilere beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

11
- Fırkaların anlaşması imlinasız ol

duğu için meclis nihai bir kararla siya
si vaziyeti tasfiye edecektir.,, 

M. Çaldaris Reisicümhur intihabatı
nın tacil edileceğini ilave etmiştir. 

M. Venizelos Giridc gitti. 

Atina, 23 (A.A.) - M. Venizelos 
diln sabah muhalefet reisleriyle görUş
tUkten sonra liberal fırkasının parla • 
mento grupu toplantısında bulunmuş 

ve akşam üzeri Giride hareket etmiştir. 

olarak müsavat prensipini tanımaktır. 
Lehistan'r milletler cemiyetine kargı 

durmağa sevlCeden sebep de budur. Bir

kaç aydanberi sulhun mmtakavi olarak 

teşkilatlandırılması ve bilhassa bir Av
rupa hava emniyet misakı lehinde mü -
cadele açmıı olan bu gazete şu dikkate 
değer hükmi! vermektedir: 

"Şark Avrupasında lcarşılapnakta o
lan iki taraftan ne biri ne de öteki 
Fransa'nın müzaharetine güvenebilir -
ler. Lehistan'rn vaziyeti bunu ispat et
mektedir. Bu mıntakanın kendi halle • 
rine bırakılacak devletleri, komşulariy
Ie memnuniyet verici itilaflar aktede • 
bilecek · vaziyettedirler. Fransa için 
kendi emniyetini teminat altına almak 
pım Rusyada değil Almanya'da bulun
maktadır.,, 

Sofya, 23 (A.A.) - Yugoslavya kı • 
ralının 27 eylfilde Sofya'ya yapacağı 
tiyaret münasebetiyle fevkalade inzi .. 
bat tedbirleri alınmaktadır. Yugoslavya 
emniyet müdürü yanında 15 memur ol· 
duğu halde bugün Sofya'ya gelecektir. 

Bulgar kıralit_:•·~i ,föndii. 

Sofya. 23 (A.A.) - Kıraliçe refa -
katinde Prenses Mari Luiz olrluğu hal -
de bu akşam İtalya seyahatinden avdet 
etmiş ve istasyonda Kırat Boris tara· 
fından karşılanmıştır. 

ISVlÇRE~DE. 

lilforlcr c•·miyetinin hir kararı 

Cenevre, 23 (A.A.) - Birinci ko. 
misyon hukuki bir müzakereden sonra 
Paraguay'ın itirazına rağmen misakın 

onbe inci maddesinin Sako ihtilafında 
tatbik edilebileceğine karar vermi~tirc 

lliit~e komİS)'OnmuJa. 

Cenevre, 23 (A.A.) - Bütçe komla· 
yonu yeniden bir matbuat konferansı • 
nın toplanması için istenilen tahsisatı 
tasarruf maksadiyle reddetmiş fakat ta• 
kas itilaflarmın tetkiki için icap eden 
tahsisatı ittifakla kabul etmiştir. 

i\I. Litvinof Milletler cemiyetine 
kadınlar Jchine bir müraca -

atta hulundu. 
Cenevre, 23 (A.A.) - M. Litvinor • 

un ve dolayısiyle Sovyet Rusya'mn Mil• 
letler Cemiyetindeki ilk teşebbüsU ka ı 
dınlar lehinde olmuştur. 

M. Litvinof umumi heyete gönderdi• 
ği bir mektupta kadınların tabiiyeti mil• 
savatına dair Montevideo konferan • 
sında cenubi Amerika memleketlerinin 
aktettikleri mukavelenin birinci komis• 
yona havalesini istemektedir. M. Litvi • 
nof mektubunda kadınların hukukunu 
bütün dünyada tahdit eden hususatı 

tasrih etmektedir ki bunlar kadının ha• 
yatını kazanması umumi hizmetlerde bu .. 
lunması ve bir meslekte çalışmasıdır. 

Umumi heyet bürosu meseleyi umu
mi heyetin 1935 ruznamesine koyma~t 

kararlaştırmıştır. 

:Macarlar ekalliyetleri için kom• 
şuJarmdan şikayetçi· 

Cenevre, 23 (A.A.) - Milletler ceı 
miycti uınumi heyetinin altıncı koı 
misyonunda ekalliyetler muahedeslJ 
nin umıımileştirilmesi hakkındaki tll 

lehini Lchistan'ın geri alması üzerin( 
ekalliyetler müzakeresinin nihayo{ 
bulduğu zannediliyordu. Fakat M. Elrc 
hart dün Macaristan namına Roman4 
yadaki macar ekalliyetinin halindeıt 
şikayet etmiştir. 

Romanya namına M. Antonlat 
Yugoslavya namına M. Fotiç ve Çc 
koslovakya namına da M. Benes kendİ 
memleketlerindeki macar ekalliyetleri • 
nin vaziyetini anlatmışlar ve Macaristu 
tarafından ileri sürülen ithamların sarih 
olmamasını teessüfle karşılamışlardır. 

Fransa murahha&ı M. Massigti Mil: 
Jetler Cemiyeti meclisinin bu hususta ka 
rar verecek yegane merci olduğundaıt 

komisyonda böyle bir müzakerenin hlf 
bir netiyceye varamıyacağma işaret et t 
miştir. 

İtalyan murahhasr M. Aloisi eknlli • 
yetler muahedelerinin meclis taraf ındatı 
tadili lehinde bulunmuştur. 

Tayfun tahribatı. 
Tokyo, 23 (A.A.) - Dahiliye neza; 

retı, dünkü tayfundan 1.661 kişinin ölf 
düğünü ve 5.414 kişinin yaralandığınt 
bildirmiştir. 562 kişi kayıptır. 

tyran Şahinşalımm refikaıarı 
Lehistandan geçti. 

Varıova, 23 (A.A.) - fyran Şahin, 
şahı Hazretlerinin lsviçreden avdet et-. 
mekte olan refikalariyle iki kerimele • 
rf Varşovadan geçmişler ve iıtaıyonct. 
ReisicUmhurun bir mümessili tarafın • 
dan setam1anmı5lardır. 



T akdirn2 me ile 
mükafatlandırılan 
mualtin1ler 

Tak<lirnamc. ile mük.'.lfc:.tlandmlan mu
:ıJlim'.erdcn d!ğerlcrinin i~imlerini de 
dtrcediyoruz: 

DENİZLİ \" i LA YETİNDE: 

GAZİ mek elıi b::ı'j muaUimi Murat, 
Sr·lçuk ı:::ıek.c\.,i b:ışmual!ımi M. Ali, 
Selçuk mektebi muz.llir.ıi Tahir, Scl
suk mektebi muallimi Müri.;vvet, Da
vas man.rıf r.ıcmuru İsmail Hakkr, Ba.;
l:ar:.cı koyü mektcl i muallimi Asaf, 
Ç!vr:t mJ:ırif memuru H üseyir. Tekin, 
Dulılan 4 eylUı mektebi muallimi Şe·ı
kct, Ç.ıl deniz k. mektebi baş muallimi 
Abdullah, Çal maarif me:nuru Tevfik, 
0:-llln, B~ldan Güllük mektebi bac; 
m:ıallimi Öm~r Bey ve Hanımlar. 

ERZİNCAN VİLAYETİNDE: 

Mer:Ccz Gı:ızipaşa mektebi baş mu
allimi Alı, merkez Gazipa~a mektebi 
mtı.dlimi Şefik, merkez Sakarya mek
telıi m1•1 llir:ıi Hayri, tlrek mektebi 
m~:ı!lln~i Sü?eynıan, Cimin nahiyesi 
mektelı! baş muallimi Mehmet, Sarı
göl mektebi muallimi Fehmi, Han 
mektebi muallimi Halis, Kemah mer
kez Necatibey mektebi muallimi Ya
kup, İhtik mektebi muallimi Osman, 
Refahiye Conur mektebi muallimi Ka
dir, Refahiye Zevker mektebi mualli
mi Yaşar Beyler. 

İÇEL VİLAYETİNDE: 
Merkez Çankaya mektebı muallimi 

Salih, Tarsus Namrun nahiyesi mektebi 
muallimi Tevfik, Tarsus Nereke nahiye
si mektebi muallimi Hasan Sadık, Gül -
nar Korucak köyü mektebi muallimi Ali 
Arif, Gülnar Eskiyürük köyü mektebi 
muallimi Faik, Anamur Ferizler köyü 
ınektebi muallimi Şaziye, Mersin Küçük 
mektebi muallimi Salih, Belenbo§luk 
köyil mektebi muallimi M. Fuat, Tar
sus Yenice köyü mektebi muallbi Be -
kir, Cümhuriyet mektebi başmuallimi 
Necip, Cilmhuriyet mektebi muallimi Sa
lih, Cilmhuriyet mektebi muallimi Fai -
ka, İnönU mektebi başmuallimi Belkis, 
İnönü mektebi muallimi Necati, İnönil 
mektebi muallimi Tarhan, Sakarya mek
tebi başmuallimi Mevtnt, Anamur mer • 
ker mektebi ba'}muallimi İhsan. Cümhu
riyet mektebi muallimi Zafir, Cüınhuri • 
yet mektebi muallimi Bekir, Cüınhuri
yet mektebi muallimi Fatma, Sakarya 
mektebi muallimi Refiye, Anamur mer
kez mektebi muallimi Hilmi, Anamur 
merkez mektebi muallimi Fahri Beyler 

ve hanımlar. 

KAYSERİ VİLAYETİNDE: 
İstik~l mektebi ba~muallimi Ali Rı-

za Bey. 
KONYA VİLAYETİNDE: 

Merkez İhsaniye mektebi baş mual
limi Ali Rıza, Topraklık mektebi baş -
muallimi Rüstem, 2. inci ana mektebi 
başmuallimi Bahire, Gazi Kemal mek -
tehi muallimi Sabiha, Akifpaşa mekte
bi başmuallimi M. Kemal, 2. inci ana 
mektebi mualiml Hayriye, Saideli mer
keı: mektebi muallimi Vedia, Seydişe
hir mektebi başmualtimi Mustafa Lüt
fi, Beyşehir merkez .mektebi başmual • 
limi Hasan, Beyşehır merkez mektebi 
muallimi Kahraman Bey ve Hanımlar. 

KIRŞEHİR VİLAYETİNDE: 
Avanos Kızılırmak mektebi mual

limi İsmail, Cemele köyü mektebi mu
allimi Ahmet, Keman mektebi mualli
mi Rahmi, Keman mektebi muallimi 

İbrahim Beyler. 

s 
lktısat Vekili 
Bo~u'da 

11111 

Boh .. , 2.; (A.A.) - lktısat Vekili Ce
lal Bey b"!rabcrinde mebuslardan Os -
man7.adc Hamdi ve Ragıp Be~ler oldu -
l;u halde dün Zonguh!aktan 7 de hare
ketle saat dokuzda Bolu hududuna gir
diler. Hudutta Bolu vali vekili, Fn·ka 
reisi, Jandarma kumandanı tarafından 
karşılandılar. Saat 12 de Gerede'ye mu
vasalat ettiJ,. •. Gerede belediyesi tara -
fından hazırlanan ziyafette Bolu vilaye
tinin iktısadi işleri hakkında heyetle 
hasbıhal ettikten sonra saat 13 te An -
kara'ya hareket ettiler. Bolu heyeti Ve
kil Beyi hududa kadar teşyi ettiler. 

Hava Q'azı fabrik<>sı 
büyütülüyor 

Ankara'da havagazı sarfiyatı 
günden güne artmaktadır. Bun -
dan dolayı şimdiki altı hücreli 
fabrika şehir ihtiyacına kafi gel -
memektedir. Bu fabrikaya yeni -
den daha beş hücreli bir ocak ila-
ve edilerek büyütiilmesi işine baş· 
lanmıştır. Yeni ocakların ilavesin
den sonra havagazı fabrikası is -
tihsalitının yüzde seksen nisbe -
tinde artacağı haber alınmıştır. 
İnşaat şubata kadar bitecek ve ye
ni kısım da işlemeğe başlıyacak -
hr. 

Eskrim ve boks 
müsa bak al arı 

Ankara Güref, Eıkrim ve Boks Hey -
etinden: 

24 eylul 934 pazartesi akşamı Halke
vinde yapılacak eıkrim müsabakalarına 

boks birincilikleri de ilave edileceğin -

den bu müsabakalarla 28 eylUI 934 cu -
ma günü saat 20 de Halkevinde yapıla -
cağı kararlaştınlmııtır. 

Trakya umumi miifetti~lik 
müşavirli~. 

Trakya umumi müfettişliği 
baş müşavirliğine tayin edilen 
Kastamonu Valisi Fuat Bey şeh -
rimize gelmiş, Dahiliye Vekili ta
rafından kabul edilmiştir. Fuat B. 
dün akşam lstanbul'a hareket et -
miştir. 

Gümriik resminden 
belediyeler hissesi. 

Belediyeler Bankası gümrük 
resminden belediyeler hissesi ola
rak 933 senesinden 92 bin 934 se -
nesi ilk üç aylık hisse olan 482 bin 

lirayı dün Dahiliye vekaletinin 
tespit ettiği şekilde belediyelere 
tevzia başlamıştır. 

İyran murahhasları Tak~im 
ahidesinde. 

lstanbul, 23 (Telefon) - Par
lamentolar konefransma ittirak 
içni gelen f yran murahhas heyeti 
dün Taksim'de Gazi abidesine çe
lenk koymuşlar, bugün de vilaye
ti ziyaret etmişlerdir. 

HAKiMiYETi MILLIYP. 

Belediye seçimi 
Belediye meclisi azalığı için 

fırka teşkilatınca yapılacak yok -
lama birinci teşrinin birinde ola -
caktır. Bu yoklama neticesinde 
fırka namzetleri tayin edilecek -
tir. 

Belediye azalığı için fırka vi
layet merkezine yüzlerce müraca
at vaki olmu~tur. 

Rafi~ onun ı~lalu İ\'İll. 

Matbuat umum müdürlüğün -
de radyo komitesi bugün ıaat on 
dörtte toplanacatkır. Bu toplantı
ya musikişinaslarımızdan Necil 
Kazım, Ahmet Adnan, Mahmut 
Ragıp, Ulvi Cemal, Necdet Bey -
ler davet edilmişlerdir. Musiki a
matörü gençlerin radvoda konser
ler vermek suretivle hizmete da · 
vet olunması görüşülecektir. Bu 
davet yakında gazetelerle ilan o
lunacaktır. 

Ajan"! ve matbuat umum 
mfüliirleri. 

Beynelmilel parlamentolar kon-
feransında bulunmak üzere Ana -
dolu ajansı umum müdürü Mu -
vaf fak, matbuat umum müdürü 
Vedat Nedim, Beyler dün aktam 
lstanbul'a hareket etmitle:rdir. 

Parlamento•ar 
at ası konferansı 
buğün açılıyor 

(Başı ı. inci sayıf11da) 
Tahdidi teslihat Ye emni,.et komııyo

nu raportörü Mösyö Pella henüz lıtan

bul'a gelinediği için müzakereyi bitire -

memiştir. Konferans yann resmen açıla -

caktır. Bugün gene birçok murabbaı he

yetlerle münferit olarak murahbaalar 

geldiler. Konferanı binaıına konferans -

ta temsil edilen bütün milletlerin bay -

rakları çekildi. Murahhaslar memleke -

timize geldiklerinden dolayı memnuni -
yetlerini söylemektedirler. 

lıtanbul, 23 (A.A.) - Beynelmilel 

parlamentolar konferansına iıtirak ede
cek murahhasların son kafilesi, bugün 

şehrimize muvasalat etmiıtir. Bu suretle 

yarın resmen açılacak olan 30 uncu 

parlamentolar birliği konferaıumcla 20 
millet temsil edilecektir. Bu milletler 
şunlardır: 

Amerika, Belçika, Koatarilca. Dani -
marka, Mmr, ispanya, Fransa, lngilte -

re, Yunaniıtan, Macariıtan, İrlanda, 

İtalya, Japonya, f yran, Polonya, Roman
ya, lıveç, Yugoslavya ve Türkiye. 

Bunlardan maada, Bulgaristan da 
konferansa bir müşahit ıönderecektir. 

30 uncu parlamentolar konferansının 
hukuki komisyonu ile silahsızlanma n 
nemniyet komisyonu bugün ilk toplan -
blarını yapınıılar ve konferanı bu ıu -
retle mesaisine Eilen batlamıfbl'. 

fJurıa'Ja yeni yapılan istiklal mektebiyle mektebin açılıı fenliğinJen.inlibalar. 

Yeni meskiikat 
modelleri 

İstanbul, 23 (Telefon) - Bu -
gün darphanede toplanan jüri 
heyeti nikel paralar için gönde -
rilen 27 nümuneyi tetkik etmit ve 
bunlardan ressam Mazhar Nazım 
Beyle miymar Nurettin Bey tara -
f mdan ha.7.ırlanan iki nümuneyi 
paraların birer tarafı için tercih et-
miştir. Yarın tasvip için Mali • 
ye vekaletine gönderilecektir. Gü
müş para kalıpları üzerinde yapı -
lan taıhihat bitmis ve celik kalıp
lar hazırlanmıştır. Bir hafta son -
ra basılmaya başlanacaktır. 

Adliye ,·ekili hu !'ahah geliyor. 

lstanbul, 23 (Telefon) -Ad -
liye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
bu akşam Ankara'ya hareket etti 
ve istasyonda Adliye erkanı ile 
dostları tarafından u~urlandı. 

E~naf hanka"'ı tahkikatı. 
lstanbul, 23 (Telefon) - Es -

naf bankası işine ait adliye tahki
katı bitmit ve fezlekenin hazır -
lanmaıına başlanmıştır. 

İ!iltanhul - Di}·arlu·kir 
hava sef erlf"rİ. 

İstanbul, 23 (Telefon) - la -
tanbul - Diyarbekir arasında 30 
eylulde hava seferleri ba,lıyor. 
Şimdilik haftada bir sefer yapıla-
caktır. Tarih: lıtanbul'dan pazar 
günleri saat 8,30 da kalkacak, Ea
ki•ehir, Ankara, Kayıeriye uğra· 
dıktan sonra 16,30 Diyarbekir'e 
varacaktır. Dönüt, aynı program
la pazartesi günü olacaktır. Git • 
me ücreti 80 liradır. 

Bir kafakcılık davası ... . 
beraetle bitti. 

lıtanbul, 23 (Telefon) -Mem
lekete ithal ettikleri ampullerin 
üzerinde sanlı sigara kağıdı bu -. 
lunduğu ıçın sekizinci ihtiau 
mahkemesine verilen sovyet tica -
ret mümeuilleri, mahkeme orta • 
da kaçakf;ılık ciirmii görmediğin
den beraet etmi,lerdir. 

lST ANBUL'DA 
KONFERANSI.AR 

( Bafl I. ı•t:i ~ayıl .. Ja ) 
Türkiye'nin hamleli ve çabuk in -
kitaf ı da vaıına itikattan daha 
kuvvetli bir inanıtla bağlı olan -
lardanız. 

Birgün Mare.-l Liyotey fran
·:z Afrikaımın bir çöl parçasında 
ziraat mütehaııııına bir teşcir va
ziyf eıi veriyordu. Müteha1111 gü-
lerek: - Fakat, dedi, tasavvur et
tiğiniz fey, burada, 2000 senede 
vücuda gelmez. 

- 2000 sene mi? Demek ki 
hemen işe bqlamahyız. 

Hiç bir hayalin kanadı, onu, 
insan İradesinin eritemiyeceği 
meaaf el ere kadar yükseltecek 
kudrette değildir. 

FALiH RIFKI 

SAYIFA ~ 

Eyi bir Örnek 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti bu• 

kuk müşaviri Baha Bey, Vekalette ya• 
pılan bir toplantıda öz dil savının (da· 
va) büyüklüğünü öı: dille yazmanın fay• 
dalarını ve yazılacak her türlü biti'ler
de (tahrirat) konuıtuğumuı: dille yaz• 
mamn değerli bir iş olduğunu uzun u
zadıya anlatmıştır. 

Bu ucar'ın (haber), öz dil ıavaıının 
öncülerinden olmakla övünen gazetemb 
gibi bütün okurlarımızı da sevindirdi• 
ğini görüyoruz. Bu davranmalar büyük 
ellik (milli) savımızın (dava) gün geç• 
t ikçe ilerlediğinin en parlak bir anı• 
dır. 

Şimdi ummak istiyoruz ki, Gilmrilk 
ve İnhisarlar Vekaletinde beliren bu 
canlılık öteki vekaletlerimize de ceçe. -cek ve öz dil savının (dava) ileri gi • 
dişi daha büyük bir hız alacaktır. 

Beş on gün önce çıkan bir yuımı•· 
da söylediğimiz gibi, bugün için. vekl· 

Jetlerimizin arap ve fan sözlerini çr• 
karıp atarak evde konuıtutumus dille 
yazmaları ilk adımı atmak için ,eter. 

Evde nasıl "azami bet kilo mlbayu 
buyurunuz,, demeyip de "en p bet 
kilo satın alınız,, diyorsak; nasıl "mOn-

hasıran mezkur tarzda muamele lyfuı .. 
yerine .. işin yalnız önce söylediflmls 
gibi yapılması,, diyorsak yuılanmua 

da o yolu tutmak besbelli 1ı:I g6se çar• 
pacak kadar büyük bir bqarma 6me • 
ği olacaktır. 

Törü (hükumet) kapısında yanlan 
bitilerin, türlü yazılanı" tarama dergi• 
sinden alınacak sözlerle donatılmumı 
istemek yanlıştır, ama. biltiln bunlann. 
konuştuğumuı: gibi kısa lna yuılmalaıo 
rında ne güçlük, ne kötülük vardır ... 
nırız. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekiletinia 
arkasından yürümesi istenecek nkllet • 
terimiz Dahiliye ve Maariftir, yar• 

dun her yönünde (taraf) en Jlbelr 
oruk'ları (makamlar) elinde tutan Da· 
hiliye Vekileti ile çoculdanmrma okut 

ması ve yetfpnesi itini Cberine alan ft 
köylerden en büyük kent'lere (tehir) 
kadar her yerde, stsztl geçen bahp'larl 
(muallim) bulunan Maarif Velrtletlnla 
öı: dil aavqmın iyi bir sona ftl'••Nla 
değerli işler görebilecekleri - pek t.le 
1l ki - söz götilrmeı:. Anaclolucla pt.. 
şan bütün buyruklarmmm (memur) 
bu işi pek kolay bafaracaima Ye deler
li bir ön ayak olacaklarına, biz, ......ı. 
maz bir inan beıliyonu:. 

26 eylCılün, yalnız gibel bir baynm 
günü değil, özlü dil savapna atqll bir 
başlangıç günü olmaıınr lstedilfmls 
için, bütün vekiletlerimizln daha bu• 
günden bu işe inan ve bağblılı: ga.tere. 
rek düzen almalarmı ve GOmrllk, in• 
hisarlar Veldletlnin arkumdan ytlril• 
melerini candan dilemeli kendimlq 
borç biliyoruz. 

Öz dil savının (dava) en büyilk el
lik (milli) itlerimizin ilıtUnde &eldili
ni ve onlardan geri olmadılına inanı• 

yorsak bu yolda gün geçirmeden alı• 
nacak düzenler bulunduğunu bnmnıt 
olmamız gerektir. 

Bu ulu öz dil ülküsüne çabucak Yar• 

mak için daha toplu ve daha hısb can• 
lılıklar göstermefe borçluyuz. Buna 
unutmıyalım ve ona göre çalıplrm. 

Ş. H. 

Ahmet Rüstem Bey öldü. 

lıtanbul, 23 (Telefon) - Eski Va• 
ıington sef"sri Ahmet Rüıtem 8q basla 
öldü. Yarın cenazesi kalcbnbıc:aktrr. 

(Yazı.. "M emlelıet poıt .. " .ıitunrı 



SAYIFA 4 

Garpta fik · r h ıe etleri 
DENiZ SiGORTASI NE VAKiT VE KiMiN TARAFIN • 

DAN TESiS EDiLDi. - lNGILlZ LiRASININ 
SUKUTU ETRAFINDA DÜŞÜNCELER 

Paris'te ~ıkan "Rev;ue Politipue et 
Parl~mentaire,, mecmuası, deniz si
gortasını tesis eden meşhur Lloyds'un 
hayatını ve vazeylediği usullerin nasıl 
inkişaf ettiğini şöyle hikaye ediyor: 

''Lloyd's,, kelimesini hepimiz çok 
kullanırız: birçok ticari müesseseler onu 
lsir- olarak taşır. Fakat bu kelimenin ne 
manaya geldiğini hemen hemen kimse 
bilmez. 

Lloyd's nedir? 

Bir adamdır : on yedinci asır -
da yaşamış ve ismi Edward Lloyd 
olan bu adam Londra'nm deniz
ciler tarafından pek çok uğranılan 
bir sokağında kahvecilik ederdi. Lloyd' -
un adına ilk defa olarak 1638 senesinde, 
0 London Gazette., gazetesinin kUçük 
ilanlarında tesadüf edilmiştir. Her kah -
vehanenin, müşterilerinin milliyetine, ır
kına, mesleğine göre kendine mahsus 
bir halkı vardL Bu Lloyd'un kahvesine 
gelenler de Taymis nehri vasıtasiyle e~
ya sevkedcn veya alan kUçük satıcılar, 

gemi kaptanları ve saire idi. O zamanın 
küçük ilanlannda mesela firar etmiş 
olan bir esirin, Lloyd'un kahvehanesine 
getirildiği takdirde mükafat verileceği 

hakkında fıkralara tesadüf edilir. Lloy -
d'un bu husustaki hizmetleri gitgide her 
tarafta tanınmağa başlamış, deniz tari -
kiyle büyük mikdarda mal sevketmek 
istiyen tacirler, gönderdikleri malın 

akabinde haber almak istiyen sermaye -
ciler, gemilerinden haber alamıyan ar -
matörler ona müracaat etmeği adet 
edinmişlerdir. Lloyd, bunları mümkün 
olduğu kadar tatmin etmek hususunda 
büyük bir ihtimam gösterir, müşterile -
rinin menafiini kendi menfaatleri gibi 
korumağa çalışır, istenilen malilmatı el -
de ettiği zaman çıraklarından h;,.ini kah
vehanenin içinde bir nevi kürsüye çıkar
tarak oradan alakadarlara bildirtirdi. 

Bu malGmat, birçok bakımdan fev -
kalSde ehemmiyeti haizdi. Bunu hisse -
den Lloyd, gazeteciliğe karar vermiş ve 
"Lloyd's News,, ism!nde bir gazete çı -
karmağa başlam~tır. Bilahare kahveha -
nesini meşhur Lombard sokağına nakl -
etmiş olan Lloyd gazetesiyle bankerler 
ve tacirler muhitinde o kadar büyük bir 
muvaffakiyet kazanmıştır ki hükUmet 
telaşe düşmüş ve gazeteyi 1696 tarihin
de kapatmıştır .Fakat Lloyd, gazetesin
de neşrettiği malQmatı müşterilerine ıi -
fahen bildirmekte devam etmiştir. 

Lloyd'un kahvehanesi yavaş yavaş. 

bugünkü muazzam müessesenin nüvesi 
haline gelmeğe başlamıştı. Lloyd, bir ge
minin hareket veya muvasalet haberini 
ve hatta bir gemi kazası haberini geti -
renlere ücret verir. diğer taraftan müş -
terilerine. büyük limanların her birinde 
tanıdığı ve iytimada şayan ~aydığı kim
selerin isim ve adreslerini bildirir, bun -
dan başka da sigortacılık yapan müşte
rilerine vereceği haberleri kahvehanenin 
ayrı bir odasında tebliğ ederdi. Bu si -
gortacılar nihayet hakiykt bir cemiyet 
teskil ettiler ve her biri bu cemiyete ai -
dat vermeğe başladı. Cemiyete girmek 
gayet şiddetli şartlara mütevakkıftı. Bu 
sebepten denilebilir ki bu gün bile 
Lloyd's cemiyetine mensup sigortacılar, 
ingiliz deni?: Sİf?ortactlarımn güzide sı -
nrfmı teskil ederler. 

Llovd'un knhvehanesinde sic:rorta mu-... 
ameleleri yanan adamlar her şeyden 

evel bankcrlikle ve ticaretle iştigal eden 
kimseler olup sigortacılık onlar için 
ikincı derecede bir işti. Fakat o zaman -
da bile kabul ettikleri riskleri tahdit 
ve aralarında yesika ile taksim etmesini 
bilirlerdi. Kahvehanenin masalarına otu
rurlar ve getirilen poliçeleri imza eder -
\erdi. 

İşlerin iyi gitmesi sayesinde Lloyd's 
kahvehanesi Royal Exchange'in binası -
na nakledildi. 

Kahveci Lloyd'un ismini alan bu şir
ket git~ide fevkalade zengin bir teşek
kül oldu. 18 inci asrın sonunda ve 19 
uncu asrın başındaki harplar, umumi -
yetle sigortacılar ve bilhassa Lloyd şir
keti için pek faydalı olmuştur. 1740 
ıenesinne bu irket, deniz sigorta mua -
melelerinin onda dokuzunu fili inhisarı 
altına almış bulunuyordu. 

Şirketin ihtiyat ::tkcesi okadar ehem
mivetli idi ki 1799 da Felemen sahilleri 
aeıklarmda batmış olan Lutine gemi~in
<ie kaybolan otuz milyon frangı tama -
men t'.lzmi., edebildiler. 

İmparatorluk harpları esnasında bü· 
tün Avrupa, gerek canları , gerekse 

malları sigorta ettirmek üzere Lloyd 
şirketine müracaat etmiştı . 

Bu harikulade muvaffakiyetli vazi
yet birçok kimsede derin bir kıskanç
lık uya.'ldırdı ve 1810 da, Globe sigor
ta şirketiyle bazı tiiccar sindikaları 

mahkemeye müracaat ederek deniz si
gortası inhisarını bir iki şirkete veren 
1720 tarihli emirnamenin ilgasını talep 
ettiler. Bu şirketler kendilerini eyi 
mlidafaa edebildiler; fakat Lloyd şir

keti müdahale ederek meclisin muhale
fetine rağmen inhisarrn muhafazasmı 

temin etti. 
Yalnız, bu münasebetle meclis tara

fından yapılan tahkikat sigortacrların 

muamelatında bazı suiistimaller mey
dana çıkarmıştı. Lloyd şirketi reısı 

Marryat bu vaziyeti ıslah etmeğe te
şebbüs eyliyerek gayet şedit ahkamı 

havi bir nizamname kabul ettirdi. 1811 

de tatbikine başlanılan bu nizamname
nin hemen bütün ahkamı bugün hala 
mericlir. 

Bu suretle kuvvet bulan şirket eski 
mükemmel vaziyetini mulıafaza ede
bildi ve 1859 da 1720 emirnamesinin 
ilgası üzerine yeni deniz sigortası sir
ketleri vücuda gelmesinden müteessir 
olmadı. 

1871 de Lloyd cemiyetine hükmi 
şahsiyet bahşolundu. Bu sayede tasar
ruf hakkını, mahkemeye müracaat sa -
Hilıiyetini haizdir. Fakat eski şeklini 
muhafaza etmiş, yani bir "sigorta şir
keti olmaktan ziyade mensup olan si -
gortacılarm miişterek çalışma, vesika 
ve malfunat edinme ve murakabe vası
tası olarak kalmıştır. 

Lloyd sigortacıları 1928 de idare
lerini fevkalade güzel bir binaya nakl 
ettiler, büyül bankalar mahallesinde 
bulunan bu muhteşem binada eski 
Lloyd kahvehane!!'inin hususiyetleri 
muhafaza edilmiştir. Sigortacıların 

masaları 1636 daki kahvehane masala
rının aynıdır. 

" " ,, 
Paris'tc çıkan "L'lnformation,, ga-

zetesi, İngiliz lirasının sukutu hakkın
da neşrettiği bir makalede diyor ki: 

İngiliz lirasının sukutu esbabının 
iyzahı kolay değildir. Bu sukut. zirai 
maddeler mübayası esnasında Avrupa 
paralarının tabii surette düşmesi gibi 
"mevsimlik,, bir hadise midir? bu ha
disenin umumiyetle ' daha sonraları vu
kua geldiğine göre zannetmiyoruz. 

Yoksa, ancak serbe~t piyasada al
tın bulunan Londra'dan başlia yerlerde 
altın tedarik etmek üzere İngiltere ve 
yabancı memleketler hesabına ingiliz 
lirası satışlarından mı ileri geliyor? 
böyle bir spekülasyon, dolar yeniden 
düştüğü takdirde İngiliz lirasında hu
sule gelecek temevvüçlere bir mukad
deme mi teşkil ediyor? 

Huhtemeldir. Ve öyle olduğı tak
clirde bunda,. para istikrarsızlığının pi
yasada r.asıl ettiği endişe al'iim, ve al 
tın lehinde yeni bir cereyan görületi 
lir. 

Bu, hatta, daha vahim bir vaziyete 
delfilet cclu. Zir .ı ingiliz lirasının su
kutu kaı 'Jlbmda kambiyoyu tanzim 
ofisi müdahaleden istinkaf edebilir, 
yahut müdahale imkansızlığı içinde 
kalabilir. 

İstinkaf etmesi, ingiliz maliyesinin 
henüz siyasetini tayin eylemediğine 

delalet eder. Müdahale imkansızlığı 

ise daha vahim bir keyfiyettir, Zira bu 
imklinsızlık, mecburi tedavül devresin
de kambiyoyu kontrol etmek isteme
nin ne kadar boş olduğunu isbat eder. 
Milli para yükseldiği zaman kontrol 
kolaydır, zira arzedilen ecnebi parala· 
rmı saun almak kafi gelir. Fakat su
kut başladığı ve teraküm eden ihtiyat
ların yetişmediği anlaşıldığı zaman işi 
kendi cereyanına bırakmaktan başka 

ne yapılabilir? 
Tuhafı, bazı ingilizlerin bugünkü 

rayci doların yükselmesi şeklinde tef
sir ederek müsterih olmak istemeleri
dir. Altın, dolar ve ingiliz lirası Hatla
rını hesaba katmıyarak doların çıktığı

na hükmediyorlar. Bu ruhi halet dahi 
bütün paraların altınla bağları kesildi· 

HAKiMiYETi MiLLİYE 

[ Mem eket osta ) 
Bursa da yeni yapılan iJk mektep 

Tevekkeli değil, eski sultanlar se -
neler ve asırlarca halkı mektepten ve 
okumaktan mahrum etmişler. Çünkü, 
halk okur ve halkın gözü açılırsa post· 
larınm elden gideceğini anlamışlar ... 

Cümhuriyet devrinde, eğer hiç bir 
şey yapılmadığını farzetsek bile bugün 
yalnız "mektep,. mefhumuna verilen 
kıymet ve ehemmiyetin manasını dü -
şünmek ve her gün açılan yeni yeni 
mektepleri göz önüne getirmek kafidir. 

İşte yepyeni bir misal daha .. 
Hursa'nin bir çok mahalleyi ihtiva 

enen öyle bir semti vardır ki, uzun se -
neler bu mahallelerden birinin muhtar
lığını yapmış olan Hasan Feyzi Bey is
minde bir zat. orada bir mektep açtı -
rıncaya kadar iiç devir ve 23 vali de -
ğişmiş; 32 maarif müdürü gelip git -
miş; valilere 42 istida ve bir hayli ma
halle mazbatası vermiş. Nihayet bu işin 
hangi devre nasip oJduğunu kolayca 
tahmin edebilirsiniz. 

Temelleri sabık valimiz Trabzon 
mebusu Fatin Bey zamanında atılan bu 
mektebin insasmda eski Bursa valisi 
ve şimdiki Maarif Vekili Abidin Bey 
bulunmuş; yeni valimiz Fazlı Bey za -

ESKtSElllR 

SONBAHAR A !' KOŞULARI 

Vilayet idarei hususiyesince tertip 
edilen sonbahar at koşuları geçen cu
ma günü yapıldı. Birinci müsabakada 
mesafe 1200 m. idi. Neticede Lale bi
rinci, Ceylan ikinci geldi. İkinci ya
rış günü en mühim koşusuydu. Me~afe 
2200 m. idi. Bunda Al Ceylan birinci, 
Sefil ikinci, Mesut üçüncü geldi. Üçün
cü koşu mesafe 2000 m. idi. Metin bi
rinci, Efes ikinci geldi. Dördüncü koşu 
zabitan arasında ve manialı idi. 2600 m~ 
lik mesafeyi Kacar birincilikle, 8ağ
nak ikincilikle, Nazlı üçüncüliikle koş
tular - Sakarya-

IZl\lfR 

KAÇAKÇILAR YAKALANMAK 
ÜZERE 

Bundan bir müddet evel Bergama'
nın Turanlı nahiyesi civarında Ayaz
mant çayı yakınında bir rakı fabrikası 
meydana çıkarılmış ve kaçakçıların bir 
kısmı firar etmişlerdi. Firarilerden iki 
sabıkalı yakalanmak üzeredir. 

- Anadolıı -

İNCİR MÜBA Y AATI DEVAM 
EDiYOR 

Ruslar İzmirdeki incir miibayaatma 
devam etmektedirler. Aydın İncir Koo
peratifi ile Rus murahasları arasında 110 
tonluk bir mukavelename imzalanmıştır. 

BORNUVA'DA SET YAPILIYOR 
Bomuva belediyesince verilen karar 

üzerine Havuz başında bir set yapılacak
tır. Bu set kış gelmeden ikmal olunacak 
1rr. 

ği vakit hasıl olacak vaziyet hakkında 
bir fikir verir. Müşterek bir mukayese 

esası kalmamış olacağı cihetle iki para 
arasındaki nisbet değiştiği takdirde o 
paralardan hangisinir. temevvüç ettiği 

mallım olmıyacak, kimi tereffudan, ki
mi sukuttan bahsedecek. Tabii, sukut 

eden para daima karşımızdakinin pa
rası olacaktır 1 

İşte bazı fransızlar da, nakit parite

sinin terkini veya yeni hadler tayini 

için beynelmilel müzakerelere girişil

mesini istemek için böyle bir zamanı 

intihap ediyorlar. 
M. P. Raynaud, Le Temps gazete -

sine gönderdiği bir mektupta fransız 

muhafazakarlığının Anglo - Saksonla

rr fransızlara pek "eski kafalı., naza
riyle bakmağa sevkettiğini yazıyordu. 

Böyle bir hükme ehemmiyet bile ver
mek doğru olamaz. Zira 1926 da Fran
sa bankası frangı filen kıymeth.n dü
şürerek yeni paritesini bir buçuk sene 
müddetle muhafaza ettiği zaman bu 
siyasetin "budalalık,, olduğunu söyli
yenler İngiliz dostlarımız oldu. O 
dostJar ki birkaç sene geçmeden l1izim 
takip ettiğimiz siyaseti kendi hesapla
rına tatbike başladılar. 

mamnda mektebin açılma merasimi ya
pılmıştır. 

Resimlerini yolladığım bu mekte
bin adı (İstiklcll mektebi) dir. Maarif 
müdürü Fakir Bey, bu adın neden kon
duğunu bize güzel bir nutukla anlat
mıştır. Çünkü, (İstiklal) türkün eıell 
ve ebedi bir vasfıdır da ondan. 

Mektebin açıldığı gün orada kadın
lı erkekli binlerce mahalleli ve bütün 
mebuslarımızla valimiz. Halk Fırkası 
ve Halkevi erkanı bulundu. Merasim -
den sonra bu semtin halkına ve çocuk -
Jarma mektep açılmıştı. Çocukların 

mektebe öyle bir saldırışı vardı ki, bu 
manzarayı fotoğrafımla tesbit etmeden 
geçemedim. İşte yalnız bu saldırış bile 
halkın ve çocuklarımızın - uzun se -
neler mektepsiz kaldıktan sonra - o -
kumaya ne kadar sus::ımış olduğunu 

göstermeğe kafidir. 
Bu mektep binasının diğer bir hu -

susiyeti de Bursa'nrn hemen en güzel 
bina~n olmasıdır. Vilayet miymarı Ne -
dim Beyin mektebi cidden en son şekil
lere göre vaptırmıs olduğunda herkes 
ittifak etmiş ve kendisini tt'brik et -
miştir. MUSA 

AYDIN 

Aydın · Cine şosesının ikmali için 
fevkaliide gayret sarfeditmektedir. Yo· 
lun inşaatım görmek ve iycap eden 
tedbirleri almak üzere vali Feyzi Bey 
vilayet mühendisi ile birlikte yolu tef
tiş etmiştir. 

AYDIN'DA KADASTRO İŞLERİ 
Umum kadastro heyeti fenniye mu

diir vekili Ahmet Salih Bey Aydın'a 
• 

gitmis ve kadastro işleri üzerinde ça· 
lışmıya başlamıştır. Şehrin kadastro 
görmemiş az bir kısmı da ikmal edil
dikten sonra merkez kazanın arazi kıs
mı mesahaya başlanacaktır. Böylelikle 
evleri kadastro edildikleri halde bekli
yenlere tasarruf vesikaları verilebile-
cektir. (lzmir Postası) 

MERSİN'DE TÜRKCE KONUŞ
TURMA İŞİ 

Mersin'de türkçe konuşturma çalış
malarına ehemmiyetle devam edilmek
tedir. Mersin Halkevinde toplanan 
türk dili konuşturma cemiyeti daha 
muntazam ve esaslı bir çnlışma yolu 
hulmuş yazı. dolaşma ve kollama kolla· 
rı diye üç kola aynlmrştrr. 

ADANA'DA MÜKELLEF AMELE 
TOPLANIYOR 

Sonbahar yol inşaatında çah§tırılmak 
iizere şehirde ve köylerde bulunan mü
kellef amelenin toplattırılmasına baş

lanmıştır. Ameleler altışar gün çalışa
caklardır. Şimdilik ilk yapılncak yol 
Misis ile Ceyhan arasındadır. 

(Türk Sözü) 

------·----..._ 
l' nlnmcı postası. 

Yeni bir siyasi 
b 1ok mu? 

17 eylül tarihli Deyli Meyl gazetesi
nin siyasi muharriri yazıyor: 

Önceden söylemiş olduğum vcçhile 
Avrupa kıtası üzerinde beynelmilel 
müşkülat, bir buhran haline gelmek ü
zeredir. 

Bu hafta içinde büyük devletler, ga
yet ciddi ve mühim meseleler karşısın
da kalmışlardır. 

Yeni vaziyetin sebep ve amilleri şun· 
tardır: 

1 - Lehistan Almanya ile el ele ve
riyor. Bu devlet. eski müttefiki Fran
sa'dan ayrılıyor: çünkü Almanya'yı da
ha müthiş bir kuvvet olarak görmekte
dir. Lehistan'm mi11etler cemiyetinde 
ekalliyetler hakkında ileri sürdüğü 
noktai nazar, herhalde Almanya'nm 
muvafakatile yapılmıştır • 

2 - Yugoslavya Almanya ile el ele 
veriyor. Bu devlet de. Avusturya mese
lesi üzerinde Almanya ile İtalya ara -
sında bir harp çıkmasının yaklaştığını 
görmektedir. Yugoslavya. esasen eski
denberi İtalya'dan nefret eder ve onla· 
rın askeri kuvvetini a~a~ ı bulur. Onun 
için harpta galip gelecek tarafı tutmak 
dileğindedir Hafta icindc Yugoıılavyıı 
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Hava haberleri 
CENUP KUTBUNDA OTOJİR 

Cenup kutbunun keşfini· temin eh 
mekte olan Amiral Bird, son bulundu .. 
ğu karargahtan yelken kanatlı bir tay .. 
yare ile (otojir) uçuşlar yapmaktadır4 
Havada bir noktada durarak etrafınr 

iyice tetkike, bu vasıta sayesinde, im .. 
kfin bulmakta olan heyeti seferiyenin 
otojirlerdcn fevkalade merrnun olduğu 
anlaşılmaktadır. 

MAKSfM GORKf 4200 METREDE 
Dünyanın en· büyük kara tayyares\ 

oJarak sovyet mühendisleri tarafından 
yapılmış olan 8 motörlü Maksim Gorkl 
tayyaresi ile tecrübelere devam edil· 
mektedir. 29 ağustosta yapılan son bir 
uçuşta Maksim Gorki 4200 metreye 
yükselmiştir. 

lNGtı.tz HARP GEMlLERlN:OE 
TAYYARE 

İngiliz bahriyesi donanmada knıva .. 
zörler de dahil olmak üzere, bütün harp 
gemilerine en aşağı iki deniz tayyaresi 
verilmesine karar vermiştir. Kruva -
zörler arasında h:ılcn yalnız EkscJer ile 
Aşil'de ikişer tayyare vardı. Tayyare
ler katapolt ile havaya atılmak sure .. 
tiyle gemilerden uçurulacaktır. 

YENt AMERİKAN BOMBARDIMAN 
TAYYARELERİ 

Amerikan ordusuna kabul edilmiş 
olan tek ~atıhlr ve cift motörlü marten 
bombardıman tayyarelerinin yüksek 
evsafından amerik<'!n tavrrreci! .. ri pek 
memnundur. Gecenlerde Alaskaya on 
tayyarelik bir grup halinde yaotıklan 

ucuşta da tam bir muvaffaldyet hasıl 
olmuştur. Sekiz yüz beyr irlik iki mo
törle mücehhe z ol:ın bu bombardıran 
tayyarelerinin !-:Ünıti saatte 350 kilo -
metredir. Amcrika'oa bu tayyarelerin 
avcılardan korkacak hiç bir taraflan 
bulunmadığı kanaati hakimdir. 

-----------------------------~ 
ile İtalya arasındaki münaferet o kadar 
gerpinlesmistir ki M. Musolini, Bel· 
grad'ta topl;:ına<':ak olan parlamentolar 
arası konferansrna bir İtalyan murah • 
has heyeti ~iin"'ermekten imtina etmiş.
tir. 

3 - Macaristan Almanya ile el ele 
verivor. 

Eğer Almanva orta Avrupa'da ba
kim bir va:dvcte gerecek olursa o za • 
man müttr Fiklerin Trivanon muahcde
sivle elinde naldıkları toprakları Maca
ri~tım'a iade edecektir. 

Almanya. Lehistan. Y ııgoslavya ve 
Macaristan arasrnclaki bu miistakbel 
birlesme, Naoolyon z<1manındanberi ~ö
ri.ilmemiş askeri bir ittifak olacaktır. 

Bu müttefikler, askerlik bakımın• 
dan en kuvvetli olan dev1etlenlir. Av• 
rupa'nın tam göbeğini isgal ederler, 
bunların hep birden. merkezden yapa· 
cakları askeri harekat pek ehemmiyetli 
olacaktır. 

Bu küme karşısında şu grup bulun<(.. 
caktır: 

Fransa, Rusya. Cekoslovakya, Ro, 
manya ve (belki) ftalya. Bunların için• 
de Fransa kendisini müdafaadan gayrı 
bir harba taraftar değildir. 

Rusya'nın kızıl ordusu, Japonya ta• 
rafından gelecek herhangi bir taarru 
zu hesap ederek harba girişmek iste• 
mez. 

Mütehassısların ifadesine göre diin• 
yanın en iyi piyade askerine malik olaıs 
Yugoslavya müttefiklere muhtaç olma. 
dan İtalya ile müsavi şerait dnlıilindo 
harp edebilecek haldedir. 

Cekoslovakya'nm hudutları dahilin. 
de 3 milyon alman tebaası vardır. B11 
devlet, dahili bir isyan çıkacağından 

korkarak Almanya aleyhine barba giı 
rişemez. 

Romanya, cihan harbmda Avrupa\ 
nın en kıymetsiz ordusuna sahip oldu• 
ğunu ispat etmiştir. 

İşte Avrupa•nın bugünkü tehlikeli 
vaziyeti budur. Gelecek harpta bizi k0t 
ruyabilmek için acaba İngiltere ne dUı 
şünUyor? 

Kiralık ev 
Y enişehirde fransız konsolos • 

hanesi olan 7 odalı ev kiralıktır1 
Kalorifer, banyo, havagazı, elekt 
trik, yerlerde muşamba, lambalar, 
mutfak tesisatı, bir mikdar eşya 
gardroplar, vesairesi varClır. 

Gazetemiz heyeti tahririJ e 
m ·· dürüne mürac3at. 
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Mard1nde eski 
türk eserleı"i 
tetkike laqıkfır 

Mardin milattan evci ve Koruuklar 
tarafından kurulmuş bir şenirdir. Ko -
t:nuklarla Asurilerin zaman zama:ı çar
pı§!r.a!arı yDz:ünJcn müteaddit c!cfalar 
!ıer iki milJcte gcsmiş ve mev1dınin 
Jarp bir tepe oluşu yü.:cnden bu ik: 
ml11et \arafından zaman zarr..a;ı t.!hkim 
edilmiş ve en ~onda bir ard'ık !skcn · 
oer'in bir ceneral ol:?n (r~fardinos) t.:t -

rııfından r:aptedilmi!l ve fa kat kom;u 
türk kabilelerinin mütemadi tasallutl.ı.
'11 yUzünden ne ırk ve ne ele kültürü ü-
7erince hiç bir istifade ve tc!:alüp yap
::ıadan l;u tilrk şehri Ortıı Anadolu 
tUrklcri bcyleıine intikal etmiştir. 

Bcgün memleket miymari noktai 
naz:ırınclan (Konya) ve havalisinceki 
selçuk abidel~rinc kat kat tefevvük e -
'den hüyük türk abideleri meşheri ha -
llndcdir. Geıek bu eserler ve gerek bu
rada ve en fazla hulun:naın iycap eden 
yer!erde hafriyat nctiyc~'>i:ıde çıkan 
pars1arla Mnı:din'in tarihini ve bilhas
sa türk mfymariııinin tezyini kısmını 
apaçık okum.ak mümkün oluyor. 

Geniş v:: ince bir zevkin nuhsulü o
lan Abidelerde bilhassa tezyini sanat 
gözleri kamaştıracak kadar caziptir. 

Paralar; Mardin•de s.ltanat süren 
türk Artık oğullarının hlikümdarlarr -
nın dini taassup ve mevzulara katiyen 
ehemmiyet vermeden kabartma hüküm
Öarm ve ailesinin m~terek U!'imlerini 
çıkarttıklarım göstermek iytibariyle 
ayrıca nazarı dikkate alınacak şeyler. 
öir. 

Üstünde (Uil5Iıe ntaTiah) cümlesi 
altında (Emirelmüminin İlğazi Nec -
mettin Melik Mardin) kelimesi ve 
Necmettin ile rcfilrasmm bbartıxıa re -
simlerinin, Hüsamettin (yoluk arsla
am} kabutma resimli par~ hınç. ve 
kin yüzündcıı Timur'un guya kesilmi§ 
kafasının resmini ~ıkartan Şuca'ın pa -
ralan nazarı dikkati eelbetmektcdir. 

Fasılasu (117) sene Mardin'de sal
tanat süren Mardin Artıklariy?e, Ha -
aa.nkef Ar:tıHarının eserlerine bir gö% ' 
gezdirilince selçuk miymarisinin çok 
daha incelmiş bir tipini ~mek 
ınümkün değildir. 

Sağdaki resimler o/dan sağa ve yu

b.rıdm apğr doğm Şflnlvdır: 

- AJ'tık bülrüındu.r E~n'in ~p

tndığz. medn.se kaJUSJ ve ~znindeki 

ttzyiaat. 
- Şirnd.ilik ayalıı:ta dıuan lniltilı 

medrese. 
- H~ttin Yoluk Azsl:ina ait 

camiin mı7ırabr. 
- Hüsamcttin Yolu11. Azslamn ca

miinin zarif ve çok süslü cephesi. 

HAKlMIYETI MiLIJYE 

• . -i 

- llüsamcttin Yoluk Arslanın ca
mii iç mihrabının umumi man:uıra:sz. 

- Ilgazi Kutbettinpiıı camn dış 

mihrabı. 

- A m hükümdarlarından Kası

gir:rı muhteşem ve kübik medresesi. 
- A rtrk hül:ümdarlarımfan cihan

mm medresesi ve çok. süslil kapısı. 
- llasan KP-yf Artıklarının yılal-

mış zarif bir minaresi ki (bu minare
nin bir eşi Mardin hükümdarı llgazi 
Kutbettin taralııxlan Mardin'de yaptı
rıbnış ve bir yıldırım isa6etiyle üst 
kısmı ydalnu:ş ve sonradan tekrar ta
mir edilmirfir. Üst lıısmr ve şerefesi 

arap tarzı miymarisini andırmaktadır.) 
- /!gazi Kutbettinin Mardinde 

yaptırdığı minarenin alt kısmı. 
- Krzrltepedeki Hüsamrn cami ve 

minaresinin üst kısmı çok zarif bir 
türk üslubu tezyin.atı ihtiva eder. 

- Hasan Keyl 'Artı1clarınrn yap
tırdığı bir rasat Jwlesi. 

- Hasan Keyf Artıklarının Dicle 
nehri lizerindeki koprüsünün bakiyesi. 

- Kutbettin llgazi, Necmettin ll
gaz1, Şuca Nasrrettin ve Hüsamettin 

Yoluk Arslana ait paraların ~a "e arlı 
larr. 

- Esenye ait medresenin kapısın
daki tezyini samt tafsilatı. 

- Kasıma ait medrese kapısı ve 
perdeler. 

Hak·.,..·vf'tİ Mi!liye'nin romanı: ~ Tefrika: 102 

• 

insanl ığın b ali. 
~adn Malro 

Melez, belki ... Fakat bu işi bir hale yola benzetebilirdi: 
anası japondu. Şöyle bir şeyler diyordu; haysiyet kaygusu 
ile ... '' 

- Haysiyet dolayısiyle . 

Klapik şaşırdı: König onu payııyorcıu . .liu ıki kelimenin 
bu kadar kötü bir tesir yapacağım ummayordu "acaba gaf 
mı ettim?,, diye düşündü. 

König, şahadet parmağı titriye titriye, tekrarlıyordu: 
"Haysiyet dolayısiyle,,. Klapik, onun sesindeki ifadeyi pek 
&la anlıyordu~ bu bir kin ifadesi idi. 

- Toto'cuğum, söyleyiniz bakayım, siz haysiyete ina -

nır mısınız? 

- Başkalarında ..• 
- Öyle mi? 
Klapik sustu. 
- Bilir misiniz kızıllar esir zabitlere ne yaparlardı? 

Klapik cevap vennemeğe dikkat ediyordu. Çünkü iş ciddi-
leşiyordu. Ve anlıyordu ki bu cümle König iç.in bir hazrrhk, 
kendi kendisine bir çeşit yardımdı: cevap beklemiyordu. 

- Siberya'da ben bir üsera kampında tercümandım. O -
radan beyaz ordudelı Semenof'un emrinde çalışmak suretiy
le çıkabildim. Beyaz veya kızıl, umurumda dıtğildi: istedi -

ğim Almanya'ya dönmekti. Kızıllara yakalandım. Soğuktan 
yarı ölü gibi idim. Mülazim olduğum halde beni "yüzbaşım,, 
diye diye tokatlıyarak yere yuvarladılar. Kaldırdılar. Ar -
kamda, küçük ölü kafalariyle donatılmış Semenof üniforma
sı yoktu. Her epo1etimin üstünde küçük birer yıldız vardı. 

Durdu. Klapik "İşi bu kadar uzatmadan da istediğimi 

reddedebilirdi.,, diye düşündü. König'in soluyan ağır sesi 
devam ediyordu: 

- Her bir yıldızın hizasından omuzlarıma birer çivi sok
tular. Parmak kadar uzun çiviler. Dinleyiniz beni Toto'cu -
ğum. 

Klapik'i kolundan tutup sevdalı bir adam bakışı ile göz
lerinin içine bakarak konuştu. 

- Bir kadın gibi, bir inek gibi ağladım ... Onların önün
de ağladım. Anlıyor musunuz? Daha ileri gitmiyelim. İşte 
o kadar. 

Bu arzulayan adam bakı§ı Klapik'i aydınlatıyordu. Bu 
iytiraf ta şaşılacak bir şey yoktu: bu bir iytiraf değil, bir in
tikamdı. Sanki onun zihnini kannakan ık eden istihkar 
duyguswıu bu hikaye, kan çıkarıncaya kadar silebilecekmiş 
gibi, gözünü ne zaman kan bürürse onn o zaman anlatıyor 
veya kendi kendine hatırlatıyordu. 

- Yavrum, işin en doğrusu bana haysiyetten pek bah -
setmemektir .. Benim an1adığ-ım haysiyet on1arı öldürmek -
ten ibarettir. Cin benim nmurumda mı? Ha! Çin ha! Ben 
çinli öldürebilmek için Kuomintag'da bulunuyorum. Ben bir 
insan s;bi, herhangi bir kimse snl>İ, bu pencerenin önünden 

~ 

geçen budalaların budalası gibi yaşadığımı ancak onları öl• 
dürdükleri zaman duyuyorum. Afyon çekenler ağızlarında 

pipolarını duydukları zaman nasıl yaşadıklarını hisseder• 
lerse, işte onlar gibi ... Eğer gelip benden onun başını iste
seydiniz hayatımı üç defa kurtarmış olurdunu.z.-

Omuzlarını silkip hiddetli hiddetli devam etti: 

- Zavallı Toto'cuğum siz acaba insanm hayatının l:>tr 

\'eçhe almasının, mutlak bir veçhe almasının ne demek ol 
duğunu biliyor musunuz? Kendinizden iğrenmek_. 

Cümlesini dişlerinin arasından bir ıslık calar gibi, fakat 
kımıldamadan, elleri cebinde~ ağzından fırhyan kelimelerle 
alabros saçtan titriye titriye, bitirdi. 

alabros saçları titriye titriye bitirdi. 
Klapik alçak sesle: 

- Her şey unutulur .. deqi. 
- Bir yıldan fazla var ki kadın yüzii görmedim. Bu size 

yetmez mi? Sonra ... 
Cümlesini tamamlamadı. Daha yavaş gene başladı: 

- Canım Jisor'un oğlu, Jisor'un oğlu diyorsunuz ..• 
Anlaşmamazhktan bahsediyorsunuz ... Faküt siz neden hü .. 
küm giymiş olduğunuzu biliyo:- musw1uz? Bunu si.ze ben 
söyleyim. Şantung gemisindeki silahiar işini ynrnn siz de
~il misiniz? Bu tüfeklerin kime tahsis edilmiş oldufrunu da 

biliyor musunuz? 
- Bu zanaatı yapanl~ra sual soralmu. 

(Sonu varl 
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~ebeci merkez hastahanesi<lahili hastalıklar mütehassısı' 
DOKTOR NUSRET ISMAIL 

1 
Gü1hane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 1 
Hastatanm her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· 

~ısında Faik B. apartımanmda kabul eder. 
Tı·lrf on: 361 :J 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Bankamız tarafından Avrupa'ya tansile gönderilecek ta
lebenin müracaat müddeti bitmistir. Müsabaka imtihanları 
6 ve 7 teşrinievlcle 1 stanbul ve A~kara'da icra edilecektir. 

Müsabaka imtihanına, müracaat edenlerden ancak evel
ki ilanımızda bildirilen şartlan haiz olanlar girebileceğin
den bu gibilerine imtihanın mahal ve saati ve hangi dersler
den olacağı aynca adreslerine bildirileceği itan olunur. 

8-4155 

Doktor Hilmi isİnail 

1 Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 1 
Hastalannı her gUn öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 

Ahi din Bev aoartrmanmda kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara erkek lisesi 
müdürlügünden: 

Ankara Erkek Lisesinde yapılacak kapı ve pencere ta
miratı, 22:9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komis • 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatını vekalet inşaat daire· 
sinde görebilirler. (2690) 8-4195 

1 ı T. Evet 1934 tarihinden başlıyarak 1 
Yeni kibrit fiatları: 

BÜYÜKKUTU:OOPARA 1 
KÜÇÜK KUTU: 50 PARA 

1 - Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu 
kibritlerin 1 T. Evelden iytibaren 60 paraya ve halen 
50 paraya satılmakta olan küçük kutu kibritlerin de 50 
'laraya satılacağı muhterem halka ilan ve fazla talep 
eden satıcıların derhal acentahğımıza ihbar edilmeleri 
rica olunur. 

2 - Ankaradaki perakendecilerin kibritleri 27 ve 
29 eylUl 934 tarihinde geri alınacağından muhterem 
halkın kibritsiz kalmamaları için bir kaç günlük ihti
yaçlarını şimdiden temin etmeleri mercudur. 

TÜRKİYE KİBRİT VE ÇAKMAK 

1 
İNHİSARI ANKARA ACENTALIÔI 

HAMAMCI ZADE HACI BEKİR 
8-4190 ----Harita Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnameleri ayn ayn tanzim edilmiş Harita Umum 
Müdürlüğü kıtası efradı için aşağıda ihale günleri, saatları 
ve miktarları yazılı teçhizat ve melbusat pazarlığa kon -
muştur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarhğ'a iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2633} 
Saat MİKTARI 
10 800 çift potin 

İhale tarihi 
6. 19. 934 

Cinsi 
pazarlık 

14 200 kilim, 250 minder kılıfı 250 
yastık kılıfı 100 adet ekmek torbası 16. 10. 934 

15 225 kaput, 200 takım kışlık ve 
,. 

100 takım yazlık elbise 16. 10. 934 ,, 
16 800 kat çamaşır, 600 çift çorap 16. 10. 934 

8- 4100 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
l - Harita Umum Müdürlüğü fotoğ.rafhanesi için (9) 

kalem malzemenin pazarlığı 15. 10. 934 pazartesi saat 14 te
dir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarb~a iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe-
cide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna gel
:neleri. (2634) 8-4181 

Adliye Vekaletinden: ı 
Aksaray noter muavinliği. 

açılmıştır. İmtihansız gire -
bilmek sartlarını haiz talip
lerin bir ay içinde Adliye 
Vekaletine müracaatları 
ilan olunur. (2681) 8-4184 

Ankara Relerliye Reis
lijfi ilnnlan. 

ZAYi 
Ankara Emniyet Müdürlüğün

den almış olduğum ikamet tez • 
keremi zayi ettim. Yenisini ala 
cağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Macar tebaasından Talabir 
İstivan 8-4178 

İLAN 

Mezbahada yapılması te 
rnrrür eden firikorifik tesisat. 
çin icap eden proje, şartname 
ıe keşifnamenin hazırlanmac;ı 
lliiddeti t?"Öriilen liizuma ve va 
ki müracaatlara binaen 2 teşr 
ıievel 1934 salı gününe kadar 
lZatılmıştrr. Taliplerin hazır
ıyacaklan proje, şartname ve 
·eşifnameteri mezkur günde 
ıaat on yediye kadar belediye 
eisliğine vermeleri ilan olu 

.1ur. (2540' 8-3998 

HAKiMiYETi MiLLiYE 24 EYLÜL 1934 P AZARTESI 

Bursa ziraat 1 Gaıata ithalat gümrüğü 

B k d Müdürlüğünden: an asın an: Kilo Gr. Marka No. Kap Eşyanın cinsi 

Bankamıza ipotekli ikrazatlan borçlu Saffet Bey za
O 180 1 İpk mensucat 
1 080 1 İpekli pamuklu masa örtüsü 

227 (), H 136 1 Bakır kablo cle l\lenıduh, Çayırlı zade Hilmi, Abbas zade Abdullah 
Beylerin borçlarını vaktinde ödemediklerinden dolayı 
ipotekli ~ayrimcnkullerinin satılaca~ı hakkında kendi -

160 
A 

H/PSF D 
B 

ı 1 Pamuk silgi bezi "transit için" 

lerinc ihbarname tt~hJiğ edilmiş ise de horçlnlardan Ça
yrrlı zade Hilmi Beyin vefat etmiş bulunması has<'hiyl<' 
, ·eresesine tebliğ edilmek iizere ikamet~i\lıları bulunan 
BeYpazarı tanzim kılınmış olan ihbarnameler gönde -
rilmi~ ise de borçlulardan Hilmi Be}in oj!ln Kemal B~
yin ikamet~ahı malfım olmadı~ı Beypazarı Ziraat Ran -
kasının işarmdan anlaşılmış olmakla tebligatın ilanen 
yapılmasına liizum hasıl olmuş ve işbu ilanın tarihinden 
iytibaren alakadar Kemal Beyin bir av zarf mfla borcu
nu ö.lemesi, aksi takdir<le ipot<'kli malların açık artırma 
yoliyle satılacağı ilan olunur. (2679) 8-4185 

Ankara Şehir içme Suyu 
Komisyonundan: 

Bedeli keşfi 3721 lira 99 kuruştan ibaret bulunan ve ko· 
misyonda mevcut proje ve şartnamesine nazaran Cebecide 
yapılacak klorlama tesisatı binası ile Çankaya klorlama 
aletlerinin montajı pazarlıkla münakasaya çıkarılmıştır. 

Pazarlık 6. 10. 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on beşte Ankara İş Hanında komisyon dairei mahsusasında 
icra kılınacaktır. 

Taliplerin bu gibi fenni il'leri yaptıklarını gösterir vesa
ik ve fenni ehliyetname ve 205 liralık muvakkat bir teminat 
ile muayyen saatten evet komisyona müracaatları ve bu hu-
susta fazla malumat ve münakasaya iştirak ic.in ehliyeti fen
niye vesika1an almak ve proie ve sartnameyi görmek arzu 
edenler komisyon fen heyetine müracaatları ilan olunur. 

(2678) 8-4182 

1\IEKTEPLER ALIM SATIM KOMİSYONUNDAN: 

İsmetpaşa kız enstitüsü pansiyon ve muallim kısımları
nın sebze, meyva, et, yağ, ekmek, su ve erzak ihtiyaclarının 
ihalesi açık münkasa usuliyle 11. 10. 934 perşembe günü sa
at 15 te mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi görmek için her gün mektebe müracaatları. 

(2682) 8-4186 

Mardin Gümrük Taburu 
satın alma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için aşağ'ıda cins ve mik· 
tarlan yazılı yirmi iki kalem erzakm 26 eylftt carşamba ve 
27 eylUl oersembe günleri saat 9 da Mardin'de bulunan 
Gümrük Taburu Satınalma Komisyonu tarafından kapalı ve 
lçık kırdTrma vaoılacaktrr. 

2 - İstekliler kırdırmanın tasdikli şartnamelerini öğ
renmek üzere her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdırmıya girecekler alınacak erzakın Komisyonu
muzca tasarlanmış tutarlannm o/0 7,5 Mardin Gümrük vez
ne makbuzu ve vahut Bankcı mektubu ile gelmeleri ilan 
olunur. (5332) 

Erzakların cinsi 
Un 
Sade vağ 
Bulgur 
Srğ'rr et. 
Kuru fasulya 
Nohut 
Şeker 

Kuru üzüm 
Soğan 
Tuz 
Gaz 
Sabun 
Saman 
Arpa 
Ot 
Salça 
Çay 
Kırmızı büber 
Patates-
Odun 
Pirinç 
Zeytin tanesi 

• 

Kilo 
82000 

1900 · 
8700 

24000 
6200 
6200 
1100 
1400 
4100 
4000 
3900 
15.'iO 

21000 
36000 
16500 

451 
80 
90 

2500 
393000 

2000 
500 

8-3778 

ismet Paşa Kız 
enstitüsü 

Akşam kız san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Akşam mektebine dikiş - biçki ev idaresi, şapkacı
lık, pastacılık, yemek pişirme kurşları için kayıt muamelesi
ne başlanılmıştır. 

2 - Dersler 1 tcşrinievelde başlıyacaktır. (2607) 8-4078 

1 
o 640 
l 560 
o 160 
o 500 
5 850 
o 650 
o 690 
o 400 
o 280 
o 080 
o 270 
o 830 
o 200 
o 120 
o 150 
o 130 
o 090 
o 055 
o 230 

·ı 280 
o 520 
1 720 
o 200 
o 830 
o 550 
o 360 
o 450 
1 500 
o 550 
o 100 
o 770 
o 30 

l İpek mensucat 
1 ., kadın sabahlığı 
1 ,, mensucat 

ı 

1 
1 

. ,, örme yastık yüzü 
,, mensuc<lt 

" " ,, " 
,, örme çorap, don v. s. 
,, mensucat 

1 1 pekli pamuk mensucat 
İpekH omuz atkısı 
tnekli pamuklu yatak örtüsU 

1 Yüzleri yün kösele ayakkabı 
İnekli omuz atkısı 
Deri bel kemeri 
Demir makas 
Nikel kaşık 

1 Galalitle mürettep çakı 
İpekli omuz atkısı 
İpek çizgili gömlek 
İpekli pamuklu örtü 
Pamuk yatak yüzil 

1 Yün örme corap 
•• ipliği ''boyasız,. 

Tilki postu 
1 İpek çorap 
1 Eldivenlik deri 
1 Glase, kumlu deri 
1 Vidala deri 

Pamuk çorap 
1 İpekli pamuk çorap 

İpek çorap 
Zuruf M. kutu 

Yukarda yazılı eşya 10. 9. 934 tarihinden iytibaren acıli 
artırma usulü ile satılacaktır. -

İsteklilerin 30. 9. 934 pazar günü saat 17 ye kadar satıı 
1-:omisyonuna müracaatları. (5578) 8-4158 

IAnkara kibrit satıcılarına: 1 1 - 1 T. Evet 934 ten iytibaren halka BÜYOK KU
TU KİBRİLERt 60 PARAYA KUÇUK KUTU KİB
RİTLERİ 50 PARAYA satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiattan kibriti bulunan satıcılar 
27 ve 29 eylUl 934 tarihinde kibritlerini acentahğnnıza 
iade edeceklerdir. 

Bu tarihlerden sonra vukubulacak herhangi bir talep 
veya müddeiyat katiyen nazarı iytibara almmıyacaktır. 

TÜRKİYE KİBRİT VE ÇAKMAK 
İNHİSARI ~NKARA ACENTALIÔI 
HAMAMCI ZADE HACI BEKİR 

8-4191 ---·---· 
Maarif Vekaleti 
Asarı Atika ve Müzeler 

Müdürlüğünden 
Eti eserleri için açık müze yapılmak üzere Ankara Et~ 

noğrafya müzesi önündeki sahanın düzeltilmesi 19. 9. 934 
tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. İhale 10. 10. 934 çarşamba günü 
saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komisyonunda yapılacak· 
tır. 

Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet inşaat dair~ 
sinde görebilirler. (2644) 8-4180 

Maarif Vekaletinden: 
Ankara mektepleri ic.in nümunesi veçhile 200 adet sıra 

ile 15 y~~ı .~ahtası pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin pa· 
zarlık gunu olarak 24 eylUl pazartesi günü saat 15 de veka
let mübayaa komisyonuna müracaattan ilan olunur. (2675) 

8-4174 

Maarif Vekaletinden: 
Maarif vekaletinin 58 tane sobası pazarlıkla kurdurula • 

::aktır. Taliplerin ihale günü olan 28 eylUl perşembe günU 
saat on beşte mübayaa komisyonuna miirar.aatlan ilan olu • 
nur. (2652) 8-4141 

Ankara Erkek Orta 
mektebi müd .. r Ü v ··nden: 

Ankara Erkek orta mektebinde yapılacak ilave ve ta · 
mirat 20.9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif vekaleti inşaat komis • 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatını vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2680) 8-4176 

' 



' 

24 EYLÜL 1934 PAZARTESİ 

1 As. Fb. U. Md Sa.Al. komisyonu ilanlan 

7079 KİLO MUHTELİF RENKTE BOYA) 30-9-934 

300 " 
HİNT YAGJ ) 

500 " 
GLİSERİN ) 30-9-934 

5400 " 
VAZELİN ) 

1700 ,, RECİNE ) 
400 ,, KELLE KARPİT ) 

18000 " 
MÜKET .T, BS SODA ) 

2000 PARAFİN ) 30-9-934 
" JAPONLAF ) 600 
" GOMEl .. AK ' 850 ,, .. 

300 TOZ NİSADIR ' 
" 

) 

ıso KALIP NİŞADIR ' " J 

50 TON MEŞE KÖMÜRÜ ) 2-10-934 

6000 KİLO ZEYTİN YAGI ) 2-10-934 
6000 KİLO PAMUK YAÖI ) 

180 KUTU MTJHTRLİF NUMARADA ) 
KURSUN KALEM ) 

506 TOP MUHTELİF KAÖIT ) 
100 StŞE MÜREKKEP ) 4-10-934 
200 KUTU RRStM CİVİSİ ) 
300 ADET RESİN LASTİÖİ ) 

YutCardaki malzemeler hizalarında gösterilen tarihkrrlt> 
pazarlık suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muayyfm1n 
ae saat 14 te terrinatlariyle satın alma komisyonuna n.üra· 
caatları. (2583} 8-4054 

Tarihi 
125 ADET 150 LİK POT~ ) 27-9-934 
400 300LÜKPOTA ' ,, 

107 TON MUHTELİF NUMARADA ) , 
ÇİNKOLEVH A ) 27-9-934 

46 " 
ADİ TUTYA ) 

6 " 
ALEMİYUM ) 

280 OLEOM ) 
,; ' 200 ft SİLİ KÜHERÇILES1 ) 

4 t• SANTRAL İT ) 27-9-934 
1,5 ,. DIFENİLAMİN ) 

%2 " 
NİKROZİN ) 

45 ,. PETROIJ ) 
• 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

! Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 40.000 lira olan Vekaletimiz mobilya-

sı münakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsadıf 1 
sah günü saat 15 te Vekalet malzeme Müdürlüğü makamın· 
-la yapılacaktır. 
Şartnamelerde hiç bir tadilat yaprlmadığ-mrlan taliplerin 

~velki ilanlarda yazılı vesaikle müracaatları lazımdır. 
(2574) 8--4047 

Nafıii Vekalet•ncPen: 
Derince'de teslim şartiyle muhammen bedeli (2300) lira 

olan 12 adet travers arabası pazarlıkla mübayaa edilecek
tir. 

Pazarlık 2. 10. 1934 tarihine müsadif sah günü saat 15 te 
Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 
230 liralık muvakkat tPmin2tformm merkez muhasebeciliği
ne yatırıldığına dair olan makbuz veya banka mektubu ile 
aym ~ün ve saatte komisyonda bulunmahrr lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Vekalet malzeme 
Müdürlüğiinden meccanen tedarik edebilirler. (2625) 

8-4114 

Etlik 'te baytarı merkez 
laboratuvarları müdürlüğünden: 

4148 lira 50 kuruş bedeli kesifli merkez serom binasının 
c;atı ve tavanlarının betonla tadili 21 gün müddetle ve kapa· 
h zarf usuliyle münakasaya vazedilmistir. 

Şeraitini anlamak ve kesifnamesi~i görmek istiyenler 
Etlik'te merkez laboratuvarları müciürlüğ"üne ve münakasa
va iştirak edeceklerin de teklif ve teminat mektuplariyle bir
likte yevmi ihale olarak tavin edilen 26.9.1934 tarihine müsa
dif carsamba günü saat on heste Ziraat vekaletinde müte -
"ekkil komic::von;ı nıiirac~~tlan. (2'.H8) 

Ankara kız lisesi 
müdürlüğünden: 

Ankara Kız Lisesi Laboratuvar mobilyesi 19-9-934 tari
hinden itibaren 20 gün müdedtle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. İhale, 9-10-934 salı gün saat 15 te 
Maarif Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler, komisyona, asgari 2000 lira kıymetinde bir la· 
boratuvar tesisatını muvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarmı 
natrk vesika ibraz etmiye mecburdurlar. 

90 ,, BENZİN ) 
-~ 

! Talipler şartname ve. teferruatını Vekalet inşaat daire-
10 " BORYAÔI 

~50 KİLO MUHTELİF NUMARADA 
MADEN YAÔI 

83700 ADET MUHTELİF NUMARADA 
BEZLİ ZIMPARA KAÔIDI 

,500 KİLO ZIMPARA TOZU 
400 TOP MUHTELİF NUMARADA 

CAM KAl'7IDI 
5600 KİLO sun KOSTİK 
200 KİLO KLOR BARYUM 

) 27-9-934 
) 
) 
) . 
) 
) 29-9 934 
) 
) 
) 29·9-Q~4 
) 29-9-934 

sinde görebilirler. (2620) 8-4106 

Tophanede f,.tanhul l..e . 
vazını Amirliği Satın 

Alma Komi~yonu 
ilan lan. 

İLAN 

O. O. V o ilan ve Uman 
ları P. l\1fl. Sa. Al. Ko

misyonu ilanları. 

İLAN 

Yuliardaki n alzemeler hizalarında gösterilen tarihlc:rde Harbiye mektebine bağlı kı 
taam hayvanatı için 420,000 

pazarlıli suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muavve 111n- kilo kuru otu 3-l0-934 çarşam-

3 adet musaaf tesirli ingiliz 
makası ile 2 adet basit sol ma· 
kasın miinakasası 31 birinci 
teşrin 934 çarşamba günü sa
at 15 te Ankara'da idare mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara ve Haydarpaşa veme 
terinde onar liraya satılan 
şartnamelerde yazılıdır. 

C:te saat 14 te teminatlariyle satın alma Knmi~v<"nuna müra· ba g-ünü saat 14 te kapalı zarf 
caatlarr. (2582) 8-4053 la alınacaktır. Şartnamesini 

n:öreceklerin her gün ve talip 
terin belli saatten evet teklif-TON 

1 FOFORLU B l\KIR 
14 ÖLÇÜ ALETİ 

lO-l0-934 terini Tophanede satmalma 
komisvonuna vermeleri. 

250 TON DÖKÜM KUMU 
25 KALEM ELEKTRİK MALZRMESt l' KALEM EJ,,EKTRİK EDEVATI 

8 KALEM CELtK HALAT 
14 KA T.,EM' BOYA 

5 KALEM TUTKAL VE SAİRE 
,000 KİLO PAMUK ÜSTÜPÜ 

600 KİLO BEY AZ SA BUN VE 
'700 KİLO ARAP SABUNU 

,, ,, 
" " 

13-10-934 
,, " 

15.10.934 

" 
,, 

17-10-934 
20-10-934 

" " 
" " 

Yultar{la vazı1ı malzemeler htıa1annda gösterilen tarih
ler<te aleni ~ünaiiasa ne almacalitrr. Talinlerin şeraiti anla
ma][ Uzere her gün öğleden sonra saa! 13.30 ~an 15.30 3: ka
C!ar ve münaltasava istirak edeceklenn vaktı muayyenınde 
teminatı muvakkatleriyle satmalma komisvonuna müraca· 
atlan. ((2609 ----·- 8-4107 

(288) (5537) 8-- 3930 

Çankın asliye rnahke • 
rnesinden: 

Bidayeti seferberlikte silah 
altına alınarak ölilm tehlikesi o
lan mahalde kaybolduğu beya -
nile hakkında gaiplik kararı ita-

sı kardeşi oğlu Ali tarafından 
ba istida talep olunan Çankın
nm kayı çivi köyünden Cebe • 
ci oğullarından Osman oğlu 301 
doğumlu Osmanın tarihi sevkin 

den beri akibeti hakkında bir ha
ber alınamadığı tube kaydı ve 
şuhudun şahadetiyle anlaşılma -

sına binaen badehu merkum hak-
65 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 13-10-934 kında muktazi muamelei kanu -
28 KA T..El\f RESİM MALZEMESİ 17-10-934 

29000 KtLO C1NKO 17-10-934 
MUHTELİF HELEZONİ MAKKAPLAR 17-10-934 

34238 ADET MUHTELİF EB'ATTA ATEŞ) 
TUÖLASI VE 11500 KİLO HARÇ ) 20-10-934 

niyeye tevessül edilmek üzere 
hayat ve mematından haberdar 
olanların altı ay zarfında mahke -
meye bilmüracaa maHimatlarını 

beyan etmeleri ikinci defa ilan 
olunur. S-4192 

Yukardaki malzemeler hizalarmdaki gösterilen tarihlerde 
&palı zarfla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üze~e 
her gün öğled~n sonra saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve ~u- ANKARA MAHRUKAT 
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkatelen ıle DEPOSUNUN DİYANET 
\'akti muayyeninde satın alma komisyonuna müracaatları. RfVASETt KARSISINDAN 

(2610' 8--4105 Ba kem Dabailaanecle Ciimha· 

800 kilo saf kurşun 
Evelce ilan edilen münakasa tarihi: 6-10-934 
Münakasanm tehir edildiği tarih 13-10-934 

6-10-934 te miinakasası ilan edilen yukarda yazılı 800 kilo 
ıaf kUJ'§unun münakasaaı 13.10.934 tarihine tehir edilmiı ol
duğu ve taliplerin bu tarihte müracaatları. (2617) 8-4097 

rivet hıhcnine nakletmit eldaio 
1111 mahteıem •a...,ilerillilin u 
ıan Abtine ıneylerim. 

Ltiruft W n t.er ani mala · 
nbt ldiyacı depomazca sabaletle 
temİll elaau. 

Telefoa: 2075 7-3490 

(2505) 8-4000 

İLAN 

Haydarpaşa - Ankara hat
"' 194,868 kilometresinde ve 
Sakarya nehri üzerinde bulu-
nc:., Osmaneli köprüsünün ye 
niden inşası ve eskisinin sö-
külmesi münakasası 31 birin
ci teşrin 934 çarşamba günü 
saat 15,30 da Ankara'da ida
re merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydar
paşa veznelerinde 25 şer lira· 
ya satılan sartnamelerde ya-
7.Ilıdır. (2504) 8--3999 

Çankırı asliye rnalıke -
mesindcn: 

Çankırının Hoca Elvan ma -
hallesinden Çeri başı oğlu Fah • 
ri Efendinin mahalli ikameti 
meçhul Halil ağa mahallesin • 
den Yusuf hoca oğlu İsmail kızı 
Emine aleyhine ikame eylediği 

isbati talak davasından dolayı 

müddei aleyhanm gıyabında ce
reyan eden muhakemede mezbu
renin şifahi muhakemede bulun
mak üzere ilanen davet olunma
sına karar verilmit olduğundan 
mezburenin yevmi muhakeme o
lan 20 eylUl 1934 tarihine mpsa -
dif perşembe günü Çankırı mah
kemesinde hazır bulunması tcb
lii makamına kaim olmak \bere 
ilan olunur. 1-4193 

~lilli i\liiclafaa \'e•kiilc•li 
Satın Alma Komisyonu 

ilanları. 

İLAI'\ 
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..\nkara U\•azım Anıirli
~i ~atın ~ fma Kornis

lOnu ihnları. 

lLAN 

Tel<irdağındaki kıtatın ili" 
tiyacı olan 65000 kilo patatell 

ve 30000 kilo kuru soğan alt • 
ni münakasa ile satın alına • 
caktır. İhale günü 13.10.1934 
cumartesi saat 15 tcdi.r. Evsaf 

İstanbul knmandanlrr~ma 
bağlı kıtalar ihtivacı icin 60 
ton un kapalı ıarfl:;ı miinaka· 
"ava konmustur. fhaJesi 29 
'l 934 cumartesi günü saat l 5 
tedir. Taliplerin şartnamesini 
<;örmek üzere her gt1n ve mü
!"takasaya istirak edeceklerin ve şeraiti öğrenmek istiyenle• 
ie münakasa günü saatinden rin hergün ve münakasaya~· 
eve] teklif ve teminatlariyJe tirak edeceklerin de belli · 
lstanbul'da Fındıklıda satm ve saatte teminatları ile be~ra• 
3.lma komisyonuna müracaat- ber Tekirdağında fırka sa 
!an (2494) 8-3936 alma komisyonuna müracaaı 

iLAN. 
İzmir Reşadiye'de iniş iske· 

1esi insaatı kapalı zarfla yap
tırılacaktır. Şartnamesini gör 
ııek istivenlerin her gün mü-
1akasasma iştirak edecekte. 
·in 27-9-934 perşembe günü sa 
ıt 10,5 ta teminatlariyle bir
likte M. M. V. satın.alma ko
nisyonuna müracaatları. 

(2344) 8--3764 

lLAN 

Yerli mamulatından muh
telif eb'atta soba kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 1 teşrinievel 1934 tari
!ı.ine müsadif pazartesi günü 
>aat 11 de yapılacaktır. Talip 
lerin sartname ve nümunele
-ini görmek üzere her gün ve 
nünakasaya iştirak edecekl'e
rin de muayyen günde saatin
den evel teklif ve teminatla
: iyle komisyonumuza müra-
caatları. (2470) 8--3916 

İLAN 

İzmit ve Tuzladaki kıtaat 
hayvanatmm ihtiyacı için 392 
lJin 400 kilo arpa kapalı .zarf
usuliyle münakasaya konul
muştur. İhalesi 7 / t. teşrin '/ 
934 pazar günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin ~artnameyi gör
nek üzere her gün ve taliple
·in de tayin edilen vakitte fz. 
nitte Fırka satmalma komis
vonuna müracaatları ilan olu-
nur. (2584) 8-4071 

İLAK 

Y 07.gat'taki kıtalann ek 
mek ihtiyacı kapalı zarf -
la münakasaya konulmuş -
tur. İhalesi 4. 10. 1934 per · 
~embe günü saat 15 tedir. Ta-
liplerin şartnamesini görmek 
ifaere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de müna-
1tasa günü saatinden evel tek
lif ve teminatlariyle Yozgat· 
ta alay satın atma komisyo
nuna müracaatları. 

Hariçten şartname istiyen
lere birer suret gönderilir. Sa
tın alınacak ekmek miktarı 
103500 kilo ve teminatt 480 H. 
radır. (2495) ~3935 

İLAN 

Bomovadaki kıtaat ihti 
yacı için 37,500 kilo sade ya
ğı kapalı zarfla münakasa 
ya konulmuştur. İhalesi 10. 
10. 934 çar~amba günü saat 
10 da yapılacaktır. Sartna 
mesini görmek istivenler 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. rivasetine ve münakasa
ya iştirak ic;in de ihale gü 
nü saatmdan evel teminat 
ve tekliflerivle birlikte Bor
nova satmalma komisvonu
na wiirac.aatları ilan olunur. 

(2685) 8-4188 

İLAN 

(335) adet ağır makineli 
tüfek ilave ayağı kapah zarf 
usulivle mübayaa edilecek
tir. İhalesi 14.10.1934 pazar 
günü saat 11 dedir. 

Taliplerin evsaf ve şartna
meleriyle nümıineleri gör -
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satınalma 
komisyonuna müracaatları 
ve münakasaıına iştirak e 

larL (2619) 8-4090 

İLAN 

Bin liralık patates, on bin 
beş Yi!z kilo lahna ve on ikİ 
bin yuz kilo kuru soğan. altı 
bin iki yüz elli kilo ;1eşil v. 
altı bin iki yüz kilo kırmızı 
domates altı bin kilo taze 
fasulya. dokuz bin kilo pa~ 
hcan alınacaktır. 

Pazarlıktan 25 eyIUI 934 
sah günü saat 14 de yapıl~ 
caktır. Şartnamelerini gör ıi 
mek üzere hergün miiraca 4 
atlan ve pazarlığa iştirak e. 
decekJerin vaktinde temi ' 
natlariylc beraber Ankant 
levazıtn amirliği satın alın&' 
komr..ıvonuna gelmeleri. .. 

(2671) 8--4171 

İLAN 

Selimiyedek.i kıtaat ihtL 
yacı için münakasaya konu' 
lan cp,s ve miktarı asağıda. 
gösterilen lavamarin ve kolC 
kömürleri kapalı zarfla ih9j 
lesi 14. 10. 934 pazar gün{f 
saat 15 tedir. Muvakkat tl 
minatlariyle birlikte tekli 
mekfoplanru alarak Sellin 
yedeki satmalma komisyo 11, 

nuna müracaatları. (2686)' 

İhale 
Cinsi Ton Tarihi S~ 
Lavanıarin 
kömürü 1048 14. 10. 934 q 
Kirible 
köm&-rü 215 14. 10. 934 l! 

8-4183 

fLAN 

Konya merkez kıtaatına 
ait 350 ton kok kömürünün 
münakasasmda verilen fiat 
gali görüldüğünden 25. ey J 
li'ıt 1934 sah günü saat 15 d~ 
pazarlığı yapılacaktır. Ev ~ 
saf ve şeraiti öğrenmek isti .. 
yenler bergün ve münaka , 
sava girmek istiyenler belll 
gün ve saatte teminatlarly 
le birlikte Konyada satın af .. 
rna komisvonuna müracaat• 
ları. (2699 ) 8-

deceklerin dahi ihale saa f 
tından evel tr.minat ve ttK• 
lif mektuplarım mezkur k0ıı 
misyon reisliğine vermeleri. 

(2684) 8- 4181. 

1LAN 

Drdu ihtiyacı için 300 a• 
det dolu sıhhive arka çan
tası kapalı zarf usulivle sa .. 
tın alınacaktır. İhalesi 16. 
l O. 934 sah günü saat l 4 te-o 
dir. Tal inler evsaf ve şart .. 
namesini görmek üzere her 
gün öğle<l'!n sonra ve müna
kasaya i~tirak edeceklerin 
rl giin ve saatından evet te• 
minat ve teklif mektuplari
le birlikte M. M. V. satına!• 
ma komhwonuna müracaat• 
lan. (2642) 8 - 4179 

İLAN 

Niğde garnizonundaki kıt~ 
at için 11000 kilo sade yağ ka1 
palı zarfla alınacaktır. Müna• 
kasa günü 4/ 1. Teş. 934 per .. 
şembe günüdür. 1steklilerirt 
Niğde9de As. Sa. Al. Ko. riya
setine müracaatları. (2589) 

8-4103 
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SAYIFA 8 

Ankara Belediyesi! 
intihap encümenin
de o: 
1- Ankara Belediyesi Mecli
si intihabı için intihap encü
menince tanzim olunan intİ· 
bap edil~ek ve intihap et · 
mek hakkını haiz vatandaş 
ların mahalle mahatle isim· 
lerini havi ikişer nüsha def· 
terler24-eylôl pazartesi ~ünü 
sabahı Vilayet ve Belediye 
dairesi kapılarile Samanpa ~ 
zarı meydanına asılacak ve 
bu defterler tatil gü~ü hariç 
olmak üzere altı gün müd -
detle askıda kaldıktan sonra 
30-eylu) pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in -
d ;rilecektir. 
2 - Defterde ismi olma31an 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vat·andaşlar 
bu hususa ait itirazlarını 

ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir.
ler • 30 ... eylôl akÇ'amından 

•• sonra encumence itiraz ka 
bul edilmez. 
3 -- Belediye mecilsi azalığı 
intihabı 10-teşrinie~vel-934 
çarşamba ğünü sabah saat 
dokuzda başlayacak ve 16 
birinci teşrin . salı günü ak -
Şanıı saat 19 za · kadar (7) 
gün devam.edecektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
belediye dairesinde beledi -
ye meclisi salonuna konula· 
caktır. 

5 - ff41ngi mahalleler hal -
kının hangi günlerd_e reyi~ · 
rini kullanacakları ayrıca 
ilan edilecektir .. (2639) 8-4122 

Ankara şehri iymar 
Müdü~lüğünden: 

Ycnişehirde 1039, l045, 1047, 1067, 1068, 1080. ve 1081, 
aumarah adalariyle keza Yenişehirde telgaz civarında 1147, 
1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 . numaralı 
adalarında Üzerlerine henüz inşaat yapılmamış olan arsalar
a. yapılacak inşaatın tarzlan ve vaziyet planları tesbit ve 
tanzim edilmiş olduğundan alikadarların vaziyetlerini öğ
renmek üzere daireye müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

(2629) 8--4112 

HAKiMiYETi MiLLiYE 24 EYi.OL 1934 P AZARTE'.51 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 20 eylôl 1934 vaziyeti 
AKTiF 1 PASiF 

Kasa: 
Altın : Safi Kır. 13.483,540 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Albn : Saf. Kır. t .788,024 
Türk liraaı 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi Kır 3.807,011 
A'bna tahYi1i kabil Secbed 
dömler. 

LiRA 

18.965.718,-
15.451.162,-

683.341,27 

2.515.004,-
420.403,76 

5.354.876,45 

4.205.436,17 

f' Hazine T abvilleri: 
fi Deruhte edilea enakı nakli. 

ve karşılıft 
:: Kanunun 6 n 8 inci madde

leriat tevfikan nki tedi7al 

158.748.563,

.. 9.484.929,-

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonoları 3.753.860,-
Ticari aenedat l .378.542,51 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
Eıham n tah'filit : Deruh
te edilen evrakı nakdiye 

il karşılıfı (itibari kıpıetle) 27 7.t~ f;~?..?? 
Esham ve TahYila~ 4.519.751,54 

Avanslar: 
Altm n döYİ& üzerine 130.732,•6 
Tahvilat Ü.Zel'ine 2.395,94 

Hissedarlar: 
"tTuhtelif: 

Yekun 

LiRA 
Sermaye: 

35.100.221,27 ihtiyat Akçesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

2.935.407,76 Deruhte eclilea evrakı naldiye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
terine tevfikan nki tediyaL 

9.560.312,62 

149.263.634,-

Deruhte edilen enalo Hkti
ye bakiyesi. 
Karııhğı tamamen albn ola· 
rak tedavüle nudilen 

Türk lira11 mnduata: 

Vadesiı 
Vadeli 

Döviz mevduau: 
7.132.402,51 Videai:r. 

32.268.383,76 

133.128,40 

4.500.000,-
12.639. 706,46 

253.533.196,78 

Vadeli 

Muhtelif: 

URA 

158.748.563,-

t.484.929,-

149.263.634,-

8.688.000,-

20.589.767,88 
-,-

ı ı .454.697. 78 
912843,87 

Yekan 

URA 
15.000.000,-

563.914,30 

157.951.634,-

20.589.767,88 

12.367.541,65 

46.960.338,95 

!53.533.196,78 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi %51
/ 1 -Altm üzerine annı o/o4'/4 

Nafıa Vekaletinden: 
Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya Geyve istasiyonla

nnın herhangi birisinde istif edilmiş bir halde ve tam vagon 
olarak muhammen bedeli ( 17 50) lira olan 25 X 25 X 250 eba
dında (350) adet meşe köprü traversi pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. 

Pazarlık 27-9-1934 perşembe günü saat 15 te Vekalet müs 
teşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve (175) liralık mu
vakkat teminatlarmm Merkez Muhasebeciliğine yatırdığına 
dair makbuz veya Banka mektubu ile aym gün ve saatte ko
misvonda bulunmaları l azımdır. 

Talipler bu hu~ustaki şartnameleri malzeme müdürlü· 
üünden mecc~n"rı :- l ~hiHrl Pr. (2~75) 8--4049 

Paris Üniversitesinden 
mezun 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsızlan kabule baflamıttır. 

Himayei Etfal apartımaoi Telefon 3910 
8-3809 

• 
lymar Müdürlüğünden: 

Bahriye caddesiyle Halkevi arasındaki caddenin açılması 
tekarrür etmiştir. Yapılan harita sureti Leblebici camii ile 
İymar müdürlüğü dıvanna 10 gün müddetle asılmıştır. 2497 
numaralı kanuna tevfikan alakadarlara ilan olunur. (2651) 

8-4142 

Karacabey harası 
müdürlüğünden: 

Haranın bir senelik kara sığır ve Manda sütleri kapalı 
zarf usutiyle satılıktır. Satış günü 4 teşrinievel 934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on beştedir. Taliplerin temi
natlari vle birlikte satış günü Harada bulunmalan ilan olu· 
nur. (5682) 8-4021 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet hah pazarlığı 

25-9-934 tarihine müsadif sah günü saat 16 da Vekalet mal
zeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin evelki ilanlarda 
yazılı vesaikle müracaat etmeleri lazımdır. (2572) 8-4048 

Katip aranıyor 
Usulü muzaafa aşina bir 

katip aranıyor. 
Eskişehirli İbrahim Hak

kı Bey ticarethanesine mü • 
r acaat. 8--4157 

imtiyaz sahibi ve Baımu -
barriri F ALIH RIFKI • . 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHl 

·ESAT. 
... o. 1 

F rans1 zca bilen 
aranıyor 

İyi fransızca bilen bir 
genç bey ve hanıma ihtiyaç 
vardır. Fransızcayı iyi bil -
mesi şarttır. AKBA'ya mü-
racaat. 3377. 8-4165 

Kulüp 

Jandarma U. kumandanlı" ı 
satın alma komisyonundan: 

Dört yüz elli kilo kılermaiyet kinin komprimesi 29. 9. 934 
cumartesi günü saat on da kapalı zarf usulü ile satın alına• 
caktır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri zamao 
İstanbul'da Gedikpaşada jandarma muayene heyetine, An• 
karada komisyonumuza, münakasaya iştirak için de mezkful 
günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(2374) ~3873 

Ankara nümune hastanesi baş 
hekimliğinden 

Hastanenin 1934 mali senesi ihtiyacı için 185 kalem eoıı 
zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecza ve 62 kalenı 
teşrihi marazi laboratuvan eczası 3 T. evet 934 tarihine ka
dar ayrı ayn olarak 20 gün müddetle aleni münakasaya ko.ı 
nulmuştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi mU 
nakasa olan 3 . T. evet 934 çarsamba günü saat 10 da hastane 
de müteşekkil komisyona ve listesini görmek ve evsafını öf 
renmek için Ankarada Hastane baş tababetine ve İstanbul 
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaattan 

(2559) 8--4033 

Ankara valiliğinden 
Ankara mmtaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan elöneli 

ayn, çarşaf, nevresim, yastık yiizü ayn olmak ilzere açık mil 
nakasaya konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan 8 
birinci tesrin 1934 pazartesi gününe kadar bir ay içinde tek• 
rar pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu müddet zarfın• 
da her pazartesi ve perşembe günleri isteklilerin Encümeni 
Vilayete ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her gün melC 
tep idaresine milracaatlan. (2457) 8-3900 

Af yon sıhhat 
Müdürlüğünden J 

Afyonkarahisar memleket hastahanesi 1934 senesi ecza.. 
yı tıbbiye ihtiyacı münakasaya konmuştur. İhalesi 17 teşrini• 
evel 1934 çarşamba günü saat 15 de Afyon vilayeti daimi en.ı 
cümeninde icra edilecektir. Talip olanlar listeyi ve şartna • 
meyi görmek üzere İstanbul ve Ankara Sıhhat müdüriyet • 
terine müracaatları ilan olunur. (2648) 8-4140 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Harada yapı1acat< "25783., lira "86,, kuruş bedeli keşifli 
kısrak serbest ahın inşası 1 teşrinievel 1934 pazartesi güntl 
saat on beşte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Taliple· 
rin yevmi mezkurda teminatlariyle birlikte Hara merkezin• 
de bulunmaları ve şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa, 
İstanbul Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne müra· 
.:aatları ilan olunur. (576~) 8-4063 

Sinemasında 
Çankırı caddesi civarımla 

Hakimiyeti Milliye Matbaa· 
.sında ba•lnuıtır. 

Bugthu iki filim: 1 - ÇİFTE ÇAVUŞLAR ! - GİZLİ TEŞKİLAT 
r: Bu gece: G t Z ı; t T E Ş K t L A T 
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