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Gündelik. 

DiL BA YRAt\11. 

Dil bayramı, biraz da istiklal 
bayramı demektir. Bir milletin 
dilden daha sağlam kökü yoktur. 
Son asırda mahkum milletlerin 
istiklal davaları, dil davaları ola
rak ba,lamıştır. Bugün de bir mil
leti tam mahkfun etmek istiyenler, 
o milleti kendi dili ile okumak -
tan yazmaktan ve kültürlenmek -
ten menetmektedirler. 

Osmanlılarda saray ve med -
rese öz türk dilinden alabildiğine 
uzaklasmıtsa da, halk toprağı 

·mukaddes kökü konanıu,tur. Arap 
ve fars aşılan ile üst dallarda oy -
nanmıştrr. Osmanlı dili, oımanh 
milleti kadar uydurma, yapma ve 
"Zorlama idi. 

Büyük bir milletin ilk damga. 
ır, sarf r, nahvi ve edebiyatı ile 
müstakil bir dili olmaktır. Osman· 
lılar Türkiye'nin istiklal vasıfla • 
rmdan mahrum olduih!nu bile id
dia ettiler. Fakat, türk milletinin 
kendi başına müstakil kalamıya
cağmı da iddia edenler gene on • 
tardı. 

Türk kurtuluş davasının, dil 
ve sanatı hir yanda bırakarak, ku. 
nı ve maddi bir hareket olarak de
vam etmesine imkan yoktu. Şuu -
ııın açık volu dil ve sanattır. 

Gazi inkılabı türk milletinin 
dilini kurtarmadıkça. benliğine 

iılememis olacaktı. Bir inkılap 
mitli b•nHRinin mukaddes ve ya -
ratıcı kayna'7ından başka nerede 
terıel b1tturabilir? 
Şunu da söylemeliviz: türk var

lı~ına inanmanın ilk şartı, türk 
dilinin varlığına inanmaktır. Os
manlı, Kemalist olamaz. 

'f iirk dili. daha şimdiden, sarf 
ve nahiv melezliğini silkip atmış, 
eski yaratıcılığına doğru dönmüş
tür. Yolun başında isek de her a
dımda hüyük hakikate yaklaşmış 
oluyoruz. 

Hiç şüphesiz bazı güçlükler 
cekece~iz; acemilik edeceğiz; fa
kat nihayet türk dehası ve zevki 
harekete hakim olacaktır. Esas, 
türkçenin bir taratfan özleşip bir 
tarRft::on "iiksek m'?deni bir dil ol
masıdır. En ince düşünce ve duy
guların, en derin felsefenin türk
çe ile en iyi konuşulup yazıldığını 
ispat etmek davası üstündeyiz. 
Dava büyüktür: fakat türk mille
ti ile olduğu gibi, türk dili ile de 
büyük davalar başarılır. 

Dil bayramım bilhassa sanat 
ve edebiyata kutlarız: çünkü 
bütün dilleri ölümden kurtaran, 
veya uyandırıp dirilten onlardır. 
Sanat ve edebiyat geçen sen~ler~ 
kadar türkceye inanmazdı. Şımd1 
türkçeden başkasına inanmıyor. 

FALiH RIFKI 

• 
Isveç Veliahtı Hz. 

Öuümüzdeki salı günü 
İstanbul' a geliyor 

istanbul, 24 (Telefon) - Is -
veç veliahtı Güstav Adolf ve refi
.ka11 önümüzdeki salı günü Seli· 
.nikten şehrimize geleceklerdir. 
Veliaht Hz. İstanbul limanında 
hükumetimiz namına İstanbul va
lisi ve Hariciye vekaleti memur 
'arı tarafından seli.mlanacaktır. 

Veliaht Hazretlerinin Ankara
ya gitmesi için riyaseticümhur va
gonu tahsis edilmiştir. Ankara'da 
iki gün kalacak Borsaya giderek 
:>radan da lstanbul'a dönecektir. 

• • • 
iMi 

İstanbul konferansında 

Konferans'ta 
çalışma saatlerinin 
tanzimi ve 
gençlerin işsizliği 
meselesi görüşüldü 

lstanbul, 27 (A.A.) - Parla
mentolar konferansı bu sabah sa
at 10.30 da Hasan Beyin riyase
tinde içtima etmiştir. 

Müzakere ruznamesini çalıı
ma saatlerinin tanzimi ile gençle
rin issizliği te,kil eylemekte idi. 

Reiı Hasan Ben gençlerin iş
sizliği hakkındaki raporu yazan 
lsveç ayan azasından Matmazel 
Hesselgren'in Cenevrede bulun -
ması dolayısiyle bu meıele hak -
kında tifahi rapor kıraat olunmı -
yacağını ve meselenin çalışma sa
atlerinin tanzimi iti ile birlikte 
müzakere edileceğini bildirmiştir. 

Bunu müteakip içtimai komis
yon mazbata muharriri Polonya 
murahhası M. Debski kürsüye çı· 
karak çalışma saatlerinin tanzimi 
hakkındaki karar projesi hakkın
da izahat vermiştir. M. Debski de
miştir ki: 

"- Bazı beynelmilel konfe -
ranılarda, iş saatlerinin tensiki iş
sizliğe kar•• muhtemel bir çare o. 
larak telakki edilmitti. Fakat has
talık umumi olduğu için, ilacı da, 
müessir olabilmek için umumi ol
malıdır. 

l9sb:liğin birçok sebepleri var
dır. Ben burada yalnız alelfunum 
kabul edilenleri sayacağım: hayat 
müddetinin uzaması, kadınların 
bilcümle işlere girmesi, tekniğin 
terakkisi. Diğer taraftan müsteh • 
liklerin kabiliyeti gittikçe azal • 
maktadır. Sermaye yoktur. Ve mü
badele de çok giideımiıtir.,, 

Mazbata muharriri bundan 
sonra evelki konf er anılarda bu 
hususa dair geçen müzakeratın 
tarihçesini yapmış ve teklif olu • 
nan karar projesinin ne suretle 
vücuda geldiğini anlatmış ve ni • 
ha yet son şeklini bildirmiştir: 

"-Konferans, beynelmilel me
sai konferansının, gelecek toplan
tısında, beynelmilel mukaveleler 
tarikivle, arazi ve şehir işçilerinin 
istihlak ve satın alma kabiliyetle
rini muhafaza ederek tenkis edil
miş İş saatlerinin tanzimini kabul 
etmesi hakkındaki temenniyatım 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

Amerika, Mançuko 
donanması 
istemiyor 

Vaşington, 27 (A.A.) - Bahriye na-
2ırı M. Swanıon vermiı olduğu bir kon
fera nsta Amerikanın yeni Mançuri dev• 
leti .tarafından bir donanma inıa edil .. 
meııno muhalefet edeceğini beyan et • 
mittir. Mumailf~yh, Amerika'nın Ameri
ka, lnsiltere ve Japonya donanmaları 
araaında 5 - 3 nisbetinin muhafaza edil -
meıini arzu etmekte bulunduğunu beyan 
etmittir. 

Lindberg'in 
çocuğunu kaçıran 
Hopman 

Nevyork, 27 (A.A.) - Zabıta, Hop
ma'nın evinde ıekiz yüz kırk dolar kıy. 
metinde banknot bulrnuıtur, Hopman 
bu paraların çocuğunun fidyei necatı ol· 
mak üzere Lindberg' den almmıf olan 
paralardan olduğunu itiraf etmiıtir. 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar 

~- .. 
Büvük Onder 
kamuyu 
kutluyor 

Dil bayramımızdan ötürü 
Tii.rk dili ar(lftırma kurumu 

genel özeğinden; ulusal ku . • 
rumlardan; ıürlü orunlardan 

birçok kuıunbiıiğler aldım. 
Gösterilen özel duygulardan 

çok kıvanç duydum. Ben de 
kamuyu /;.utlarım. 

\._ 
Gazi M. Kemal 

1 
,,), 

Yugostav kırat ve 
kıraliçesi Sofya'da 

Bul~ar hariciye nazırı iki mem
leket l'liyasetindeki değişik -

likten memnun. 

Belgrad, Kıra( Aleksandr ile Kıraliçe 

Mari bugün ıaat 11,56 da, bulgar Kıra! 

ve Kıraliçeaini ziyaret etmek üzere, Sof
ya'ya hareket etmiılerdir. 

(Sonu 2. inci sayı.lada) 

Fransız 
Parlamentosu 
açıldıktan sonra 

Kanunu esasi tadilleri 
hakkında düşünceler 
Paris, 26 ( A.A.) - Mebusan mecliıi 

maliye encümeni bugün 1934 bütçesinin 
tetkikine giriımittir. Encümen reiıi M. 
Malvy encümen azaıından parlamento 
açılır açılmaz mebusan mecliıinde umu
mi surette müzakere edilmesi için büt· 
çeyi ıüratle tetkik etmelerini rica etmit
tir. 

Mebusan mecliai ,..liye encümeninin 
toplanmaıiyle tatillerdenberi talik ecli1 -
mit olan parlamento faaliyeti batlamıt 

oluyor. 
Mebuslar, bilhassa M. Dumerg' in 

telsizle neşredilmiş olan nutku ve baş

vekilin 1875 kan.unu esasisinin tadil ve 

ıslah edileceği hakkmdaki beyanatı ü • 

zerinde mütalealar ileri sünnekte ve 
münakaşalar yapmaktadırlar. Ayan ve 
mebusan meclislerinin müşterek bir hal 
ıı-ureti tanzim etmek ve sarih bir ruzna· 
me vücuda getirmek ?:aruretinde bulun· 
malan dolayısiyle milli meclisin kanu· 
nusani yahut şubat ayında:ı evel topla· 

(Sonu 2. inci .ayılaJa) 

Harp Akademisinin 
bu seneki mezunları 

iki gün önce yani 26 eylOI ıalı sünü 
lıtanbul'da harp akademiıinde bu ıene 

akademiden mezun olan kara ve deniz 
zabitlerimize merasimle diplomaları da
ğıtılmııtır. Bu sene, ıekizi levazon ol -
l"'!ak iizere kara orduıuna menıup otuz 

ı:t!l!ll!l!!lllI1 • . t5 . , . .-.mil 

alb ve deniz kavvetlerimiae mensup da 
bet zabitimiz diploma almııtır. 

Bu nieraıime ait' lstanbul foto muha
birimizden aldığımız fotograflan, elimi
ze geç gelmit olmaıına rağmen bir hatı
ra olmak üzere baııyoruz. 

• 28 
EYLÜL 
1934 

CUMA 

Afganistan Millet
ler Cemiyetine 
ittifakla alındı 

Cenevre, 27 ( A.A.) - Havas bildiri
yor: Afganistan müttefikan Milletler 
Cemiyetine kabul edilmittir. 

Teı·fik Rüftii Be)"le lran mü. 
meııili Afganiıtan'ın alınnuuı
nı hararetle ,.., ;;dafaa etti/Ar. 

Cenevre, 27 

(A.A) - Alga. 

nistanı kabul için 

bu sabah topla • · 

nan Milletl. C.. 
miyeti asamblesi, 

altmcı komiıyo -

n ... raporuna te. 

di eden Tevfik 

Rüttü Beyi dinle

miıtir. Tevfik 

Rüıtü Bey, arzu 

edilen bütün tart- Afsan aefhl 

ları haiz bulunan Ahmet Haa. 
Afganiıtan'ın kabulü için biç bir mua 
olmadığını tespit eylemiıtir. Iran n 
Irak murahhaılan tarafmdan hararetle 
müdafaa edilen rapor asamblenin ittifakı 
yani 47 reyi ile kabul edilmit " Afp. 
niıtan'rn kabulü alkıtlarla brıılanmıt • 
tır. 

Bundan sonra asamble M. LitYİno -
l'un evelce neıredilen ve ıilahıızlanma 
meıeleıine ait bulunan mektubunu dinle 
mittir. M. Litvinof, teıebbüıünün gaye
sini izah eylemittir. 

Müteakiben, Afganiıtan mümeaaili 

M. Ali Muhammet salona itlaal edilmit 
ve alkıtlarla ka11ılanmıttır. M. Sandler, 

ıulhun ve fark ile garp araımcla tetnld 

mesainin nefine olarak Milletler Cemi -
yetinde Aıyanın reylerini arza edildiii 
veçhile takviye edecek olan yeni azayı 

kabulden mütevellit memnuniyetini yeni 

murahhasa bildinnit ve "-Bu, Milletler 

Cemiyetinin cihanıümullqmeıine do~ 
yeni bir merhaledir,, demittir. 

Afgan murahhaıı bu kadar samimi ve 

doıtane olan umumi hüınü kabulden do

layı teıekkür ederek, Afsaniıtan'm Mil 

Jetler Cemiyetine herkeıe kartı hüınü 

niyet ve kardetlik hisaiyatile mattaıif 

olarak girmekte olduğunu ve bunu bal 

teıriki meaaisile iıbat edeceğini söyle • 
miıtir. 

Bundan ıonra, asamble, komiıyonl• 

nn çalıımalarmdaki tadilata dair olan 

proje ile ekalliyetlerin himayesine, harp 

halindeki memleketlere harp malzemesi 

(Sonu 2. inci sayı.lada) · 

Başvekilimizin 
Büyük oğlu 

Batvekil ismet Patanın oğlu 
Ömer Bey dün sabah saat dokuz
da operatör Ömer Vasfi Bey tara· 
f mdan ismet Paşanın Çankayada
ki kötklerinde sünnet edilmittir. 
Sünnet esnasında ismet Pata, Bat· 
vekalet müstetarı Kemal ve Ka • 
lemi mahsus müdürü Vedit Bey 
hazır bulunmuıtur. Sünneti mü • 
teakip Gazi Hz. yaverlerini gön· 
dermek suretiyle Ömer Beyin ba
tırım sordurmutlardır. 

Düzeltme 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti Başkanı 

Saffet Beyin radyoda verdiği konferan • 

sı dünkü sayımızda baımııtrk. Bu yazı

nnıı yirminci ıatınnda-Saffet Beyin rad
yoda df!diği gibi - ''Türk Cumuriyeti 
kuruldu., yazılacakken bir musahhih 
yanl11hirla "Tiirk Cumhuriyeti kurul -
du,. denilmiıtir. Ozür diler, düzeltiriz. 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLERt 
ı ı L\A

0

UA lS\'lÇKE'UE. 
. 
ltalya Çindeki mü- M. Litvinof Millet-
messilini Büyük Elçi ter Cemiyeti reisine 
payesine çıkardı mektup gönderdi 

Roma, 26 (A.A.) - Havas a -
jansı bildiriyor: ltalya hükumeti 
Cindeki diplomatik mümessilliği
nin derecesini biivük elclli2:e yük
seltmcğ"e karar vermistir. Bu su -
retle ftalya Çinin büyük devlet o
larak ehemmiyetini ve İtalya ile 
Cin arasmda mevcut siyasi, iktı · 
sadi ve harsi miinasehetlerin e · 
hemmivf"tini resmen tanrmaktadrr. 
Faşizm Romayı uzak !'arka bağlı -
yan münasebetlerin hüvümesine 
fevka1:3.de brtdim nlmu$ ve bizzat 
Mw::olini İtalyan dehasının Avru -
pa ile Asya arasmda irtibat teş -
kiJ etmesi lamn geldiği kanaatin
dedir. 

Hatırlardadır ki p-ecen kanunu
evelde Romada topl;man asyah ta-
lebe konf;l"esi bir italvan - çin ens
titüsiinün ihdasına karar vermiş 
ve ftalvava a~k,.ri ve sivil hirçok 
çin heyetleri gclmisti. Bunların 

en mühimmi olan sonuncusu ma 
yıs ayında gelmistir. İtalya bilhas· 
sa Çine tayyare satısını artınnak 
icin çok çalışmıs ve geçen ay Ro
mava bir hava heyeti muvasalat 
etmistir. İtalyanın sark siyasetine 
ait olan bugünkü karardan belki 
faşizm harici siyasetinin heyeti 
umumiyesinde istisnai bir rol ifası 
~l~1enmektenir 

Afganistan 
Cemiyetine 

Milletler 

ittifakla 
alındı. 

(Bcqı 1. inci aayrlaJa) 

ven1mesi memnuiyetine ve ecnebilere 
-·•avenete dair olan projeler ve dahP 
aonra da çocuklann himayesi hakkında
ki fransız projesini ve afyon ticaretine 
dair M. Kasares - ispanya - nm raporu 
uu kabul eylemiştir. 

Müteakiben celse tatil edilmiştir. 

ltf. 1.itvinnl'un beyanatı. 

Moskova, 27 (A.A.) - Afga -
nistanın milletler cemiyetine ka -
)lulü meselesi hakkında altıncı 
komisyonda söz alan M. Litvinof 
Sovyet Rusyanın milletler cemi
yetine girmesini müteakip Af ga
nistamn bu miiesseseve girmek ar
zusunu izhar etmis olmasından 1o 
Jayı bahtiyar olduğunu beyan et -
mistir. 

Mumaileyh oemit~ir ki: 
''- A foanistan Rusya ile ilk 

normal müna~ebetler tesis etmiş 
olan n~vlet1Prden hiridir. Afg:anis 
tan ~ovvP.tler tar;ıf=mdan sulhun 
tarsinini temin icin yaoılan bü -
tün t,..ırm·1ere cev;lp vermiştir. 

M. J ... itviıı,.,f. Sovyet Rusyamn 
bütün kom~ıılarmm muslihane bir 
surette vaoılacak tesriki mesai 
menfaati namına bu suretle bir a
raya gelmesinr1,.n dolavı fevkala
de n"emnun otdu~unu beyan et -
mi!;tir. 

tfilletler cemiveti azasının 
mikdarını artımı<ılcla eliııdeki mu
vaEfak;vet ;,.,.,t,nnl?nnt <la artır -
mıı:; ve avnı ?.:trn:nı~:ı mesuliyeti
ni ~,. tP?vit etrnic: nluvor. 

M T .itvinof. milletler cemiye -
tinin ,:ı,. .. ,,lıtp pt+;;;.; l""'"'C::llH11etin i-
cabının h;ıc;arabiler.eğine katiyen 
1 -~.,; ,.,~ •• ~.,,.,,, cn,,t ... mic::tir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 
Anafartalar caddeaindt 

SEBAT 

ec2aha~esidir. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Millet -
ler cemiyeti reisine göndermiş ol
duğu bir mektupta M. Litvinof 
asamblenin içtima devresini silah
ları bırakma meselesine müteal -
lik müzakerata girişilmesine mü
sait olacak derecede ilerlemiş ol -
duğunu beyandan sonra konseyin 
silahlan bırakma konefransı rei -
sinden bir rapor istemesi ve istik
balde takip edilecek usul hakkın -
kında bir karar vermesi temenni -
sini izhar etmiştir. 

Asamble, komisyonJann rapor
larmı ta clika haşla<lı. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Millet
ler cemiyeti asamblesi büyük ko
mi~vonlar tarafından verilmiş o -
lan raporların resmen tasdiki mu
amelesine ha~lamıştır. 

Asamble Avrupa birliği hak -
kmda tahkikat icrasma memur 
olan ve M. Eriyo'nun riyaseti al -
tında bulunan komisyonun vazi -
fesini tecdit etmiştir. 

Siyn~i komicoyonda 
g(irii~iilf"n ler. 

Cenevre, 27 (A.A.) - Siyasi 
komisvon cliin aksamki celsesin • 
ele Lüksemburg haşvekili Bech'in 
ekalliyetler meselesi hakkında 

vermis olduğu raporu tasvip et -
miştir. Bu rapor yalmz komisyon
da bu mesele hakkında cereyan e
den müzakereleri afaki bir surette 
nakletmektedir. 

Asambleye hiç bir proje tevdi 
cdilmiyecektir. 

Komisyon bundan başka asam
bleye Chako meselesi hakkında 

bir uzlaşma komisyonu tesisi tav
siyesinde bulunmaya karar ver • 
miştir. Bu komiteye konsey aza -
smdan başka gerek Vaşington'da, 
gerek hemhudut devlet1er ara -
srnda sarf edilmiş olan mesaiye iş
tirak etmiş bulunan milletler ce
miyeti azasiyle Cin, İrlanda, İs • 
veç, Venezuella murahhasları da· 
hil olacaklardrr. 

Komitein bir tesviye sureti bul
ması mümkün olmadığı takdirde 
asambleye muhasemattn tatiline 
ve meselenin esaslı surette tesvi
ye edilmesine müteallik bir taknn 
hal suretleri tavsiye edilmektedir. 

Herhalde asamblenin bu mese
le hakkında müzakeratta bulun -
mak üzere fevkalade bir toplantı 
yapmasının muhtemel olduğunu 

kaydetmek muvafık olur. 

Şark misakı l'e L~histan. 

Cenevre, 27 (A.A) - M. Bek·ın 

tark miysakına ait Lehistan'ın notasını 
bugün M. Bartu'ya tevdi etmek niye -
tinde bulunduğuna muhakkak nazariyle 

bakılmaktadrr. 

Aynı ... amanda, Avı.sturya'ya ait mü

zakerata müteallik olup gelmelerine in

tizaren bu müzakerat tehir edilmiş bu

lunan cevaplar da bugün gelecektir. Bu 

cevapların en ehemmiyetlileri Londra 
ve Roma'dan gelecek olanlandır. 

Franıırz mehafili açıktan açrğa müza
kerecilerin işin arzettiği müşkülata 

rağmen hiç bir şeye •'luvaffak olama -

mr§ olduklarım söylemenin caiz olamr
yacağını beyan etmektedirler. Fransız 
mehafilinin bu teminatı son günlerde 

bazı ecnebi mehafilde şayi olmuş olan 
bcdbinane haberleıi tekzip eder mahi
yettedir. 

Diğer taraftan konseyin bugün öğ -
leden aonra hiç olmazsa kısmen olsun 
Sar meselesiyle meşgul olacağı teyit 
edilmektedir. 

SOVYETLER BlRLtCJ'NDE. 

Rus dil bilgininin 
85 inci yıl dönümü 
kutlulanıyor 

Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet 
alemi bütün dünyada şöhret ka -
zanmıs olan mümtaz rus dil alim
lerinden ve akademi azasından 
Pavlof'un 85 inci yıldönümünü te
sit etmektedir . 

60 senelik faaliyeti esnasında 
mumaileyh bircok kitaplar yaz -
mış ve eserlerinin ekserisi ilme ye
ni bir istikamet vermiştir. Ha -
1i hazırda M. Pavlof üç büyük la
boratuvarın mesaisini idare et -
metkedir ve bunlarda elli mesai 
arkadaşı vardır. 

Yo1unu şaşıran hir Sovyct tay
yaresi l\lançuri'ye indi. 

Moskova, 27 (A.A.) - 26 eyllıl 
tarihinde gecenin saat ikisinde 
Daouria istasyonu mmtakasında 
gece ekzersizleri yapan bir Sov -
yet tayyaresi yolunu şaşırmış hu
dudu gecmiş ve Mançurya istas -
yonu yakınında Mancuri erazisin
de karaya inmeye mecbur olmuş -
tur. 

Hariciye komiserliği tarafından 
verilen talimata tevfikan Sovyet 
konsolosu M. Smirnov gerek yol -
tarını şaşırmış olan pilotların ve 
gerek tayyarenin Rusyaya dön -
meleri icin Mancuri hükumet me
murları nezdinde teşebbüsata gi
rişmiştir. 

LEHfSTAN'DA. 

Dünya piyasasına 
çavdar ihracı işi 

Varşova, 27 (A.A.) - Çavdar 
ihracatı hakkında Lehistan ile 
Almanya arasında 1 ağustosta im
zalanan mukaveleye Sovyet Rus
ya da iştirak etmiştir. Bu suretle, 
dünya piyasasına çavdar çıkar • 
mak meselesi başlıca müstahsil 
memleketlerin lehine olarak hal -
!edilmiş bulunmaktadır. 

Dünyanın en büyük 
vapuru denize 
indirildi . 

Glaskov, 26 (A.A.) - Şimdiye kadar 
inşa edilen vapurların en büyüğü bugün 
Kıraliçe tarafından, Krral, Prens dö Gay 
ve 250 bin seyircinin önünde denize in-

dirilmi~tir. Vapura Güin Mari "Kıraliçe 

Mari" ismini veren kıraliçenin, 250 bin 

erkek ve kadına doğrudan doğruya ve 

bilvasıta iş temin eden bu dev gibi va -
puru denize indirmek için Uç tane elek
trik düğmesine basması kafi gelmiştir. 

BiR VAPUR DAHA 
YAPILACAK. 

Londra, 27 (A.A.) - Gin Mari is· 
mindeki vapurun sahibi olan Oalan 

kumpanyası müdürü olan Sir Peeroy 

Bates geminin denize indirilmesi me • 

tasiminden sonra Kırat ve Krraliçe ta
rafından yapılan kabul esnasında im • 
kan müsait olur olmaz aym tipte bir 
geminin inşasına başlamak niyetinde ol-

duğunu ve bu geminin şimali Amerika 
servisine tahsis edileceğini söylemiştir. 

Filvaki mumaileyhin kumpanyası, 

Southampton ile Nevyork arasında haf. 

talrk servisi temin edecek yekdiğerine 
faik iki gemiye malik olmak arzusunda
drr. 

Kumpanya müdürü, bu mesafeyi fır
trna yüzünden hiçbir teahhura uğramak
uzrn ancak yetmiş bin tondan fazla 
hacme malik olan gemilerin katedebile -
ceği fikrindedir. 

INGfL TERE' DE. 

M. Dumerg'in 
tasavvurunu Lon
dra iyi karşıladı 

Londra, 26 (A.A) - Fransız başvekili 
M. Dumerg tarafından teklif oluna.-ı 
siyasi ıslahat ingiliz matbuatında çok 
iyi bir kabul bulmaktadır. İngiliz kanu
nu esasisinin modern olarak gösteril
mesi iftiharla kaydedi:.mekte ve fakat 
oilhassa Fransa'nın dahili vaziyetinin 
demokrasi prensiplerinin ihlal edilmek
sizin ist ikrar bulmasının beynelmilel 
ehemmiyeti olduğu mütaleasını : ıcri 
sürmektedir. 

Deyli Meyl diyor ki: 
·• Kuvveti ve idaresi azimldir bir ;lü-• 

kfunetin elinde bulunan F ransa Avru -
pa'nm emniyeti için hayati bir zaruret
tir. Islahat programı muvaHakiyetsizli
ğe uğnyacak olursa büyük bir tehlike 
teşkil eder. Fakat M. Dumerg'in haya· 
t iyeti ve basireti girişilmiş olan işi yir 
bir netiyceye iysal etmek için her tür
lü müşkülatı yenmeğe kafi gelecektir. 

The Star gazetesi ingiliz efkarı u -
mumiyesine makes olarak diyor ki: 

" Fransa'da diktatörlük yarrşlarr hi· 
tama ermiş ve daha iyi bir usul bulun • 
muştur. Fransız oaşvekili, demokrasi 
sistemindeki zaafkırm ilacı bu sistemin 
haricinde değil gene ancak lnı sistem 
sayesinde bulunabileceğini beyan edi • 
yor. ,, 

Bu gazete, M. Dumerg'in sözlerinin 
istenildiği zaman rüverver ve üsera ka· 
rargahları sistemlerindl. . başka sıstem • 
lerde bulunabileceğini hatırlatmakta 

olduğunu ilave etmektedir. 

Fransa ve İtalya'nın 
Avusturya istiklali 
hakkındaki teklifleri 
ve Taymis. 

Londra, 26 (A.A) - Fransa ile ltal
ya'nın Avusturya istiklali lehindeki 
tekliflerine atfetmekte olduğu ehem -
miyeti kaydeylemekle beraber Taymis 
gazetesi Büyük Britanya'nrn berri Av -
rupa'da yeni hiç bir taahhüde girişme
meğe azmetmiş olduğu hususunda rs -

rar eylemektedir. 
Taymis diyor ki: 
"İngiltere hükfun.eti böyle bir şey 

yaptrğı takdirde ingiliz efkarı umumi· 

yesinden katiyen müzaheret görmiye -
cektir, ve esasen ht:kilmetin yeni bir 

mukavelename ile kendisini bir tarafa 
bağlamayı kabul etmesi ihtimali yok· 
tur. Fakat bunlarda11 hükumetin f evka
lade ahval tahaddüs eylediği takdird~ 

dahi bir adalet siyaseti takip edeceğ; 
manasını çıkarmamak icap eder. Hiç 
bir hükfunet, hiç bir efkarı umumiye 

burada olduğu kadar Almanya'nın A -
vusturya'ya karşı takip etmekte oldu· 
ğu siyasetin bariz vasrflarınr teşkil e • 
den Avu!!turya topraklarına göz dikme 
ve pervasızca hareket etme karşısında 
bur.asr kadar hassas değildir. Ve şayet 
A vusturya'yı kendi arzusuna rağmen 

nasyonal sosyalist Almanya ile birle'. 
meğe sürüklemek için sarfedilecek me
sai devam edecek olursa efldlrı umumi

yemiz harpcu Almanya'ya kar§ı ittihaz 
edilecek fevkalade tedbirleri teşcia fi -
made bulunacaktır. 

Beynelmilel mesai hiirosu kö -
miir nıaden1erinde mesai saati
ni tahdit eden nıukavcle)i tek-

rar gözden geçirecek. 
Cenevre, 27 (A.A) - Beynelmilel 

mesai bürosu sekiz reye karşr yirmi rey 
ile kömür madenlerinfü. mesai saatini 

tahdit eden 1931 tariM: mukavelename
nin tekrar gözden geçirilmesine karar 
vermiştir. Lehte kara.r veren yirmi ki
şiden 12 si hükfunetler mUmessilleri, 

aekizi amele müme!!sili. Aleyhte karar 

veren sekiz kişi de patronlarla amele 
mümessilleridir. 

Beynelmilel mesai konferansının 19 

eylOl içtima devresinin açılması tarihi 
4 haziran 1935 olarak tesbit edilmiştir. 

BİRLE~AK UhVLETLER'DE. . 
Mensu~at sanayii 
ile meşgul o acak 
bir komisyon 

Vaşington, 27 (A.A) - M. Ruzvelt 
son grevden çıkan ihtilafları hallet• 
mek maksadile mencusat sanayii işle• 

riyle meşgul olacak bir komisyon teşkil 
etmişt: . 

Mesai ücretlt•ri ve çalışma şart• 
ları hakkımla tahkikat 

) apıla<·ak. 
Vaşington, 27 (A.A) - M. Ruzvea 

mesai istatistik hiirosıı tı:ıraf ııı fl ., n Men
sucat sanayiindcki ücretler ve çalışma 
şartları hakkında tahkikat icra edilme~ 
sini emretmişt ir. Müşarünileyh ayn. za
manda federal ticaret l:omisyonu tara• 
fmdan mesai saatlerinin indi ri lmesi e
sasına istinzden ve diğe r bir suretle 
ücretlerin artırıl.nasının hali hazırda 
mevcut iktrsadi sartlar daires inde b kn 
edilmesin in mümkün olup olmıyacağt. 

tayini için ikinci bir tahkika t icra 
sını da emretmiştir. 

---···---
Yugoslav Kıral ve 
Kıraliçesi Sofya'da 

(Başı 1. inci sayıalda) 
Maiyetlerinde, Yugoslavya hariciye 

nazın M. Yevtiç de bulunmaktadır. 

Sofya, 27 (A.A.) - Hariciye nazın 
M. Batolof bulgar telgraf ajanın mümes: 
siline beyanatta bulunarak Y ugoalnvy~ 
Kıral ve Kıraliçeıinin ziyaretleri dolayı~ 
si.le büyük bir memnuniyet hissetmekte 
olduğunu aöylemit ve demittir ki: 

"- Bulgaristanla Yugoslavya ara 
aındaki münasebatta husulen gelen b\( 
mesut ~havvülün iki memleket arasın• 
daki dostluğu takviye edeceğine ve ge 11 

rek AvrupaJa sulhun resanctini temin 
için kıyrl1etli bir unsur teşkil edeceğina 
kaniim .. , 

Fransız parlamentous 
açıldıktan sonra 

(Başı 1. inci •ayralda) 

nruT?IJacağım söylemektedirler. 
bağ cenaha mensup bir çok meım~ 

Jar başvekilin hükfimetin kanunu esasi 
nin tadilini istihdaf eden 'bir proje tat\'I 

zim etmek niyetinde bulunduğunu beı 
yan etmiş olmasını büyük bir memn~ 
niyetle karşıla.maktadırlar. 

Sol cenah radikalleri merkezi gr-u • 
puna mensup mebuslardan M. Chappe 
delaine de kanunu esasi ıslahının peJi 
lazrm bir iş olduğunu ve: bunu iyi blı 
netiyceye isal etmek i1rin M. Dumerg • 
in matlup olan nüfuzıa. malik bulundu.w 
ğunu beyan etmiştir. 

Radikal fırkasının sol cenahı mün• 
tehasınrn efkarını temsil eden mebua, 
lardan M. Zayy icra kuvvetinin salablıı 
yetlerinin tevsiine dilşman olmadığınr v• 
fakat bunun mevcut milessesatrn değitr 
tirilmesi meselesi olmaktan ziyade bir 
şahıs meselesi olduğunu ıöyl~iştir. 

Şurasını kaydetmek muvafık olu11 
ki dün öğleden sonra parlamento kulis• 
terine gelmiş olan mebusların miktarı 
pek azdı. 

lngiherc telefon ücretlerini 
indiriyor. 

Londra, 26 (A.A.) - Posta ve tel• 
graf nazırlığından bildirildiğine göre 
hükumet uzak mesafelerle olan tele. 
fon konuşmalarını halk arasında yay• 
mak maksa<iiyle birinci teşrinden itl1 
haren ücretleri mühim surette indi~ 

meğe karar vermiştir. GündilzUn Uf 
dakikahk bir konuşmada bu indirmt 
Holanda için O penş, Almanya ve Dıt• 
nimarka için 1 şilin, Avusturya, Le
tonya, Litvanya, Fenlandiya, Norve~ 

Lehistan ve İsveç için 2 şilin, Romar6ı 
ya, Çekoslovakya ve Yunanistan içlıs 

3 şilin, TUrkiye için 4 şilin ve Bulga.
ristaa ile stonva kin de S şi1indir, 
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farı - siyasi. 

M. Ruzveitin 
N. R A. sı. 

intihabatı her şeyi. 11ilip süpüren bir 
ıevinç dalga11 içinde ka.ı:andıktan ıonra 

M. Ruzvelt, oyle bir mali ve iktısadi 

programa girişti ki bunun içtimai bazı 
akıülamellere gun gc:çtıkçe yol açmama· 
ıı imkansızdı. Uizımgelirdi ki, mali ve 

iktısadi k:ırarlarla beraber, içtimai-siya
ıi m!lhh ette knrnrlar da verilsin. fakat 
Amerika Cümhur Reisi bunu yapmadı. 

ltalya Başvckıl:ne Amerika'nın sistem -
siz bir fa:,i.ı:m tatbik etmekte olduğu id· 
diasını ileri sürdurten, i~te bu tereddüt 
olmuştu. 

Devlet murakabesi altında muazzam 
bir içpazar teşebbüsüne girişmek için 
sermayedarı, sanayiciyi, çiftçiyi ve işçi
yi sıkı bir surette elde tutmak lazımdı. 
Bunların zıt menfaatleri olduğunu kabul 
etmemek bir hafifliktir. M. Ruzvelt, bu
nun böyle olduğunu bilecek kadar tec -
rübeli bir devlet adamıdır. Yalnız umu -
yordu ki, Amerika'nın her tarafında, 
geniş halk yığınları yakalarına "mavi 
kartal,, taktılar ve memleketi buhran -
dan elbirliğiyle kurtarmak heyecanına 
kapıldılar mı, öteıi, devletin mahirane 
sevk ve idaresinden ve manevra kabili -
yetinden ibarettir. Faşizmde, bütün bu 
kuvvetler sıkı bir inzıbat altındadır. , 
Öyle ki bunlardan biri lehine ve diğer
leri aleyhine bir takım haksızlıklar de
vamlı bir surette işlense bile, menfaatle
ri çiğnenen aınıflar kıpırdanamazlar. 
Devlet otoritesi ve bu otoriteyi taze tu
tan inzıbat tedbirleri, buna manidir. 

Amerika' da, böyle olmadı. M. Ruz -
velt, menfaatleri telif daha doğrusu hu -
susi menfaatleri umumi menfaate uyğun 
düşürme işini, kongreden aldığı uzun 
vadeli salahiyet kararları ve bir de Ame
rika halk yığınlarının candan iştirakile 
halledebileceğini sandı. 

Halbuki: 
Daha ilk günü, programını tatbik 

edebilmek için, Wall Street'in yani 
yüksek mali müesseselerin menfaatleri
ni çiğnemeğe mecbur kaldL Az sonra, 
yüksek ücrete mukabil azaltılmış çalış -
ma ıaatleri (İşsizliğin önüne geçmek 
için ameriken formülü) emrini verdiğin
den Ford başta olmak üzere sanayiciler
le çatıştı. Hemen aynı tarihlerde, ziraa -
ti ve ziraat sahalannı tahdit meselesin -
den dolayı büyük zirai işletmeler sahip -
lerile karşı karşıya kaldı. en son ihtilaf 
ise, klasik seklinde, patronlarla İşçiler 
arasında patlak verdi. 

Çahşmıyan işçilerle çalışanları koru -
mak üzere patronlar tarafından tutul -
muş hususi polis kuvvetleri arasında vu-

• ruşmalar oldu. 
Nihayet M. Ruzvelt, harekete geç -

mek lüzumunu duyarak grevi b'tmiş 

ilan etti ve bir taraftan ameleye çalışma 
emrini verirken bir taraftan da patron -
lara grevci ameleyi mutlaka işe almak 
emrini verdi. Ücretler ve çalı§malar 
meselesini sonradan ve doğrulukla hal 
edeceğini vadetti. 

Fakat bu son ihtilaf, menfaatleı- bitiş
tirilemedi mi, nasıl kanlı hadiselere yol 
1lçılabilececini gösterdi. 

Bütün bu müddet zarfında, M. Ruz_ 
velt'in programına karşı bir muhalefet 
ve reaksyonun gittikçe te§kilatalandığı 
ve kuvvetlendiği muhakkaktı, çünkü ta
bii idi. işte bugün, bu reaksyonu hare. 
kete geçmiş ve Cümhur Reisi ricate 
mecbur etmiş görüyoruz. 

Şimdi M. Ruzvelt hangi tarafın hak
lı olduğunu anlamak için, maliyet fiat -
larmı hem patronlar hem de işçiler ba -
kımından tetkik ettiriyor. Denilebilir ki, 
nasıl oluyor da bu tetkik edilmeden ka -
rara geçiliyor? Şüphe yok ki, bu nokta, 
tetkik edilmiştir. Edilmiştir ama, bunun 
neticesine bugün sermayedar yarın da 
İşçi itiraz edecek ve itirazının haklı ol -
duğunu ispat edecektir. Çünkü maliyet 
fiatr, umum fiatların. umum ücretlerin 
ve ayrıca da sermaye ve faiz şartlarının 
bir mahsulüdür. Bundan başka da, istih
sal ve istihlak zaviyesinden pazar vazi -
yetine bağlıdır. Bu kadar mürekkep ve 
civa kadar oynak bir şeyi her hangi bir 
komisyon tetkik edinciye kadar, fiat 
gene oynamış ve değişmiştir. 

Maliyet fiatrnı tayin eden unsurlara 
müdahale etmek salahiyeti ve bu mü -
dahaleyi filen verimli kılmak teşkilatı 
olmadıkça, bu işe hiç karışmamak hep • 
sinden iyisidir. M. Ruzvelt bu ııalihiye
ti almak istemedi ve bu teşkilatı meyda
na getirmek istemedi değil. istedi. Fa -
kat daha ilk gününden ve yazımızın ba
tında söylediğimiz gibi, esaslı mali Ye 

Şehir otobüsleri 
geliyor 

11111 

Otobüsler önümüzdeki 
ayın ortasına doğru 

şehrimize gelecek 
Ankara belediyesi tarafından 

şehir münakalatını temin etmek 
üzere Rusya'ya sipariş edilen oto· 
büslerin imal edildiğine dair bele
diyeye malumat gelmiştir. Oto -
büsler bir hatfaya kadar vapura 
yükletilecek ve tesrinievelin on be
şinde Ankara'ya ~gelmiş buluna • 
caktır. 

Adliye tefrik encümeni 
tetkiklerini bitirdi 
Eski hakimler kanununa göre 

terfi edecek hakim müddei umu
mi ve icra reislerini seçecek adli
ye tefrik encümeni tetkikatını bi· 
tirmistir. Encümen terif edecek • 
lerin listesini hazırlamaktadır. Pa
zar günü listeler vekalet makamı
na verilecek ve encümenin vazife
si bitecektir. Önümüzdeki hafta -
nın sonlarına doğru yeni hakimler 
kanununa göre hakim sınıfına 
mensup olanların sicillerini tetkik 
ederek tasfiye yapacak olan tet
kik encümeni toplanacaktır. 

Ehli hayvanlar sergisi 
bugün acılıyor. 

Ankarada açılacak olan ehli 
hayvanlar sergisi bugün saat 1~ te 
açılacaktır. Sergi Akköprü cadde
si civarındadır. Sergiye birçok 
hayvan kaydedilmiş ve bunların 
puantajları da yapılmıştır. 

Siingcr şirketi faaliyete 
haşbyor. 

İstanbul, 27 (Telefon) - Sün
gercilik şirketinin nizamnamesi 
Heyeti vekilece tasdik edilmesi ü
zerine şirket önümüzdeki hafta 
faaliyete geçecektir. Şirket şehri· 
mizde bir sünger meşheri de aç -
ma hazırlıklarına başlamıştır. 

Liman şirketi umumi heyeti 
İstanbul, 27 (Telefon) - Li -

man şirketi heyeti umumiyesi, bu
gün fevkalade olarak toplanmış, 
idare meclisi raporunu ve 1934 se
nesi kanunusanisinden itibaren 
fesih kararı verilme tarihi olan 12 
ağustosa kadar olan zamana ait 
bilancoyu gözden geçirmiştir. 

İdarenin raporuna göre bu 
müddet içinde 718.309 lira mas -
rafa karşılık 772.409 lira varidat 
tespit edilmiştir. Buna nazaran sa
fi kar mikdarı 54.107 liradır. 

Kadın murahhaslar şerefine 

İstanbul, 27 (Telefon) - Ka· 
dınlar birliği taraf mdan bugün ' 
parlamentolar konferansına işti -
rak eden kadın murahhaslarla 
murahhasların zevceleri şerefine 
P~r3:pala~ta bir çay ziyafeti veril
mıştır. Mısafirler ziyafetten son -
ra sehrinıizde bir gezinti yapmış
lardır. 

iktısadi müdahaleler' d · · • · -ın e ıçtımaı-sıyası 

sa~ada sa~ anlatmalara muhtaç bulun
dugunu ıhmal ettiği için, yarım müda
halelerle iktifa etmeğe mecbur kaldı ve 
bu yarım müdahalelerinde de mütemadi
yen laşka etmeğe icbar edildi. 

Bugün bunun teraküm etmit netice
lerilt> karşılaşıyor. Mali merkezler tara _ 
hndan hazırlanıp sanayiciler ve bü _ 
yük toprak işletmelerine tatbik ettirilen 
bugünkü geniş reaksyon hareketi, M. 
Ruzvelt'i çıkış noktasına kadar geri ge
tirebilir. 

Bunun muhakkak böyle olacağı keı
tirilememekle beraber Ruzvelt hareketi
nin dul'aklama devresine girdiği katiyet
le iddia edilebilir. 

BURHAN ASAF 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

1 

Gazi Hazretlerinin 
onuncu yıl nutku 

lstanbul, 27 (Telefon) - Ga
zi Hazretlerinin cümhuriyetin o -
nuncu yıldönümü münasebetiyle 
söylediği tarihi nutuk İstanbul 
Halkevi tarafından zarif bir şe 
kilde cam üzerine hakkedilmiş ve 
toplantı saJonundaki hitabet kür
süsünün üstüne asılmıştır. 

Bulgar zabitleri zabitle -
rimize Sofya istasyonun

da ziyafet verdiler 
İstanbul, 27 (Telefon) - Vi

yana' da yapılacak binicilik mü -
sabakalarına iştirak etmek üzere 
giden zabitlerimiz Sofya istasyo -
nunda bulgar süvari zabitleri ta
rafından samimi bir surette kar
şılanmışlardır. Trenin iki saat le· 
vakkufundan istifade eden bul • 
gar zabitleri zabitlerimizi yemeğe 
davet ederek bir ziyafet vermiş
lerdir. 

İstanbul'a gidenler 
Maliye Vekili Fuat Bey, iş ban

kası umum müdür vekili Muam· 
mer Bey dün akşam lstanbul'a ha
reket etmişlerdir. 

Bugünkü maç 
Çankaya -Altınordu 
Ankara mıntakası futbol şam

piyonu Çankaya takımı Türkiye 
birinciliğine hazırlık idmanlarını 
bitirmiştir. Çankaya bugün de 
Altınordu ile Ankara '!ÜCÜ saha • 
sında karşılaşacaktır. Çankayalı -
lar ş11.mpiynn olduktan sonra da -
ha sıkı çalısmalara baslamış ve 
son zamanlarda takımın bir az za
yıf taraflarım yeni oyunculariyle 
lruvvetlendirJTtistir. Buıtünkü maç 
Cankavanın hanrlrk idmanların
da ne kaCl:ır iJ .. rlediaini ve Türki
ye birinciliğinde rakiplerine karşı 
ovnıvacağı oyunu göstereceği icin 
dikaktle sevredil...,eğe değer bir 
oyun olacaktır. Bu Sl;enç ve dinç 
takıma muvaff akivetler dileriz. 

BUG()NJ((j ESKRhf VE ROKS 
MÜS HAKALARI. 

Ankara Güreş, Eskrim, Boks 
Hey' etinden: 

28.9.1934 tarihinde Halkevin
de Mıntaka eskrim birinciliklerile 
bok~ müsabakaları yapılacaktır. 

Boksörler tartısına saat 18 de 
ballanacak ve 18,40 da bitecektir. 
Bu müddet zarfın~a tartılmıyan -
lar müsabakalara giremezler. Tu
lörans yoktur. Sıkletler: 

Sinek 50 ROO kadl\r 
Horc~ 53.500 kadar 
Tüy 75,150 kadar 
Hafif 61,200 kadar 
Yarım orta 66,650 kadar 
Orta 72,550 kadar 
Yarım ağır 79,375 kilograma 

kadar, bundan yukarsı ağır siklet 
sımfma dahildir. 

Boks mücıahak;\ları bas hake . 
mi Mnhtar Bedi Bey. Hakemler: 
Kemal, M'1stafa, Turhan, Ali, Ah
met. Sait Beylerdir. 

Eskrim müsabakaları: Baş ha -
kem Ali Rıza, hakemler: yüzbaşı 
Necip, mülazim Naim, mülazim 
Halim, Zihni, Mustafa Beylerdir. 

.ANKARA BtSlKtET HEYE
TiNDEN: 

Heyetimiz dördüncü teşvik müsaba -
kası 28-9-934 cuma günü saat 16.30 da 
Emniyet meydanından başhyarak Taş· 
han • Keçiören'e gidilecek ve aynı ta
rik ile avdet edilecek, Kavakhdere'de 
Macar sefarethanesi önünde hitam bu· 
lacaktrr. 

Bu yarış halkımızın alakasını cel
betmek maksadiyle kısmen şehir dahi
linde olarak tertip edilmiştir. Müsabık 
larm saat 16 da Emniyet meydanında 
bulunmalaq rica ve.ilan olunur. 

• 
lktısa t Vekilimiz 
Uşak'ta 

Celal B. şeker fabrika!:-imı ve 
diğer fabrikaları gı·zdi. 
U~k. 2. (A.A.) - Dün bura

ya gelen iktısat Vekili Celal Bey 
doğruca şeker fabrikasına gide -
rek gezmi§tİr. Vekil Beyin ziya • 
reli dolayısı ile bayraklarla dona
tılmış olan fabrikanın kalabalık 
müstahdemini Vekil Beyi selam • 
lamışlardır. Celal Bey, fabrikayı 
baştan aşağı gezdiler, fabrikanın 
İmalat kudretini artırmak için ye
niden vücuda getirilen tesisatı tet
kik etmiş ve fabrika civarındaki 
pancar tecrübe tarlalarına giderek 
alınan neticeler hakkında izahat 
almı~lardır. 

Vekil Bey öğleden sonra şehre 
giderek kaymakamlık dairesini ve 
fırkayı belediyeyi ziyaret etmiş ve 
Yılancı zadeler dokuma fabrika
sını ~ezmistir. 

Vekil Bey yarın sabah bura • 
dan lzmir'e hareket edeceklerdir. 

Fransız murahhasmın 

geci reli ği kaza 
İstanbul, 27 (Telefon) - Franaız 

murahhaslarından M. Hamler Yıldız ci
varında bir otomobil ka:ıaaı geçirmiştir. 
Murahhas hafifçe yaralanmıttır. Teda
vi edilmek Üzere Amerikan hastaneıine 
kalıhrılmıştır. 

Konferans Reisi Hasan Bey hastaha
neye giderek murahhasın hlltınnı sor. 
muş ve geçirdiği kazar1an dolayı teessür· 
)erini bildirmiştir. Murahhasın yarın 
hastahaneden çıkması muhtemeldir. 

Yeni e~rrlerin lıalka 
tanıtrlma'iı İ<'İn. 

fstanbul, 27 (Telefon) - Bugün 
Halkevinde üniversite profesörleri, do -
çentler, ve münevverlerin iştirakile bir 
topfanh yapılmıştır. Toplımtıda yaban
cı dille ve türkçe, yeni çıkan ilmi edebi 
eserlerin halka tanıtılması ve anlatılma
sı için neler yapılması lazım geldiği gö. 
rüşülmüştür. Teşrinievelden itibaren 
her hafta bu gibi toplantılar yapılacak 

yeni eserler etrafında münaka,alar ola
caktır. 

Trakya valiler kongresi 
işini bitirdi 

Edirne, 27 (A.A.) - Trakya 
umumi müfettişi lbrahim Tali Be· 
yin riyasetinde burada be~ gün • 
denberi toplanmakta olan valiler 
kongresi Trakyada yapılması ta -
sarlanan bütün işleri görüşerek 
bir programa bağlıyarak dün me -
saisine nihayet vermiştir. 

Kongre dağıldıktan sonra u -
mumi müfettis matbııat mümessil
lerine kongre~in aldığı kararlar 
hakkında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"- Evelce tesbit edilmiş olan 
program mucibince miizakerelere 
bugiin ... :hayet verildi. Bu müddet 
icincla t•.tısat vekaleti tarafından 
qönderilen ve burada tetkikatta 
hulunan ;ı ....... 6t mütehassı5larm -
dan mi;teşekkil heyetin de fikirle
ri alındı. 

Trakyanın iktısadi ve idari iş
leri hak1<mda faydalı görüşmeler 
oldu ve bu mÜ?:akerelerden bir 
prot?ram cıkarıldı. Bu programı 
tatbika cl\lı~acağı7.. Bütün işlerin 
l<\~ındll Trakya halkının iktısa · 
den yültselmesi İçin verilmiş ka
rarları hernün artıracak bir kud -
r~! le tathika çalışacağız. Gü7.el 
Trakyanın hizmetimizden fayda 
r-i>receğini ümit ederim.,, 

Trakyada valiler toplantısında 
bulunan heyet. 

İstanbul, 27 (Telefon) -Trak
ya'da valiler toplantısında bulu • 
nan lktısat vekaleti heyeti Edirne
den döndü. Heyet tetkikleri hak • 
kında vekalete bir rapor verecek -
tir. 

S . ..\ YtFA 3 

Bugünkü Merzifon yt-şil 
bir bağ memleketidir 

- Samsun hususi muhabirimizden -
Tavşandağı bitişiklerinin doğuya ku

cak açan eteklerinde yerleşmiş olan 
Merzifon, Amasya vilayetinin yüzünU 
güldüren büyük ve eski bir kazasıdır. 

Bir vakitler, pazarlariyle, panayırla· 
riyle epice geniş bir ellik · illik halkr· 
nı kendine çeken bu kasaba, biri hain 
bir dikkatsizliğin, öbürü melun bir ih
tirasın sebep olduğu iki büyük yangın
dan sonra uzun zaman belini doğrulta
mamıştı. Bugün burada bir kımıldanış, 
bir silkiniş varsa bunun tarihi on bir 

ı. evelki büyük türk ihtilaliyle başlar. 

Merrifon'd11 saat kulesi 

Şimdiki iş, sanat, elektrik ve nihayet 
medeni varlık, beş on giln sonra ta
mamlanacak on bir yılın yaptığı ve ya
rattığı işlerdir. .. ,, ,, 

Merzifon bağlariyle de meşhurdur. 
Birçok evlerin önlerini yeşillendi· 

ren küçüklü, büyüklü bahçelerin sayı
sından daha çok olan bağları, kasabayı 
her yandan çevrelemiş ve merzifonlula
ra dünyalıklarını veren birer gelir kay
nağı olmuştur. Gerçi merzifon Uzilmle
ri, Amasya iizümlerini önliyemezse de 
b1.1ranın pekmezleri, kümeleri ve har-

M<'rzilon'da Cümh.uriyet caddesi 

dalyaları her yanda çok isteklidir. 
Kasabayı Kümbet'ten kolleje kadar 

düz bir yarışla ikiye ayıran bir cadde 
- cümhuriyet caddesi • bugün birçok şe· 
hirlerimizde bile eşi bulunmıyacak ka 
dar geniş ve büyüktür .. Yirmi sene e
vel, yavuz bir kaymakamla bir belediye 
reisinin bin güçlükle açtıkları bu cad
de, birçok evlerin, dükkanların yıkıl

masına sehep olduğu icin epice dediko
du olmuştu. Bu yiizdendir ki zavallı 

Hiiseyin Beye bir daha belediyenin re
islik sandalyası nasip olmadı. O zaman 
ateşli bir infial ve teessür uyandıran 

bu cadde, şimdi Merzifon'un başlıca 

süsü, güzelliği ve ihtişamıdır. Ona ye
ni ve hususi bir şeref daha katılıyor ki, 
kaidesi biten Gazi heykeli .. Heykel bu 
güzel caddenin girim yerine konacak
tır. 

•• " ,, 
Merzifon belediyesi bir kasaba ge

lirinin biraz üstünde, fakat kendileri 
için dar sayılan bir bütçe ile çevrilmek
tedir .• 

Hasan Bey adlı genç bir reis, değer· 
1i bir idare adamı olan kaymakam İbra
him Rüştü Beyden aldığı arka ile be· 
tediye işlerini epice üstünlemiş.. Bu
günkü itfaiye teşkilatı, mukavelesi eyi 
köklere bağlanan elektrik işleri ve ni
hayet Gazi heykf'li bu kaynaşmanın ve 
anlaşmanın yarattığı, işlerdir .. 

ZtlBEYİROÖLU FUAT 
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1. ihraç 
maddelerimiz. 

Üzüm. 
iÇ PlY ASA V AZlYETlı 

20 eylfil tarihinde borsada muamele 
gören UzUm mikdarı 4000 çuvala çık • 
mıştır. Bu tarihte fiatlarda 50 santimlik 
bir ylikselig kaydedilmig ve No. 6, 10-
}2, No. 7, 12.25-13.25; No. 8, 13.50-14; 
No. 9. 14.25-14.75; No. 10, lS-16 ve No. 
'11, 16.25-17,50 kuru~ Uzerinden mua • 
mele görmllıtUr 

22 eylQl tarihinde aatıı mikdarı ge
ne artımı ve 6544 çuvala baliğ olmuı -
tur. Fiatlann bazılarında gene hafif bir 
tereffU olmuı ve No. 12, 18-21 kuruı U
~erinden muamele görmUıtiir. 

23 eylOl tarihinde piyasa hararetini 
muhafaza etmff ve f iatlarda yeni bir 
yükselme olmuıtur. Bugün3362 çuval 
tızilm satrlmı§ ve No. 5, 9-10; No. 6, 11. 
50-12.50, No. 7, 12.75-13.50, No. 8, 14-14. 
25; No. 9, 14-15.25; No. 10, 15.50-16.50; 
No. 11, 16.75-18 ve No. 12, 18.50-22.50, 
kuruş arasında muamele görmüştür. 

24 eylQlde borsada 465 çuval üzlim 
satışı tescil edilmiş ve fiatlarda bir de
lişiklik olmamıştır. 

25 eylUl tarihinde 381 çuval incit sa
tışı olmuş ve fiatlar hafif bir tenezzül 
kaydederek No. 6, 10,50-11.75; No.7, 12-
12.75; No. 8, 13-13.50; No. 9, 13.75-14.75; 
No. 10, 15-16, ve No. 11, 16.25-17.50 ku
ruş arasında muamele görmUıtür. 

26 eylülde 9.5-25 kuruş arasında 

1175 çuval üzüm satılmııtır. Fiatlarda 
bugün de bir tenezzül olmuı ve No. 6, 
10-11.25; No. 7, 11.50-12.25; No. 8, 12.50-
13, No. 9, 13.25-14.25; No. 10, 14.50 
,.ıs.sa ve No. 11, 15.75-17 kutUJ arasmda 
muamele görmUıtür. 

DIŞ PiYASA VAZIYETiı 

Almanya: - TUrkofiı Berlin ıube • 
sinden aldığımız ma16mata nazaran bu 
memlekette kuru UzUm piyasaSI 17 • 22 
eylat haftasında bir hafta evetine nisbet· 
le bir derece daha aağlamlqmıı ve muh
telif numaraların fiatlannda 100 kilo 
baıına takriben 1 florin kadar bir yUk • 
ıeliı kaydedilmiftir. 

19.20 cyHU tarihlerinde cif Ham· 
burg 100 kilo batma İzmir' den eylfil tah· 
mili 13rtile No. 7, 21; No. 8, 22; No. 9, 
23; No. 10, 25.5 ve No. 11, 29 florin 
Jstenmekte idi. 

Almanya'da ithalata ait yeni bir ka • 
rarnamenin çıkması Uzerine, piyasa bir
az gevşer gibi olmu§ ise de Türkiye'den 
gelen mallara katıı mevcut olan kolay• 
Jıklarrn baki kalacağr anla~ılır anla§ıl
maz piyasa' da derhal sabit ve emin va• 
;ı;iyet avdet etmi§tir. 

Londra, 26.9.1934: - İzmir malları 
pe§in satı§lar 35-40, bir ay vadeli satış
lar ise 36-55 şiling üzerinde muamele 
görmüştür. İran kuru üzümleri peşin 
olarak 31 şilinge satılmıştır. Kalifor -
niya natürelleri peşin olarak 36-38, bir 
ay vaddelileri ise 34-37 §iling üzerinden 
kote edilmiştir. Golden Bleached'lerin 
peşinleri 28-4'0 bir ay vadelileri ise 38 
45 şiling üzerinden satılmıştır. 

Girit kuru üzümleri peşin olarak 38 
• 47, bir ay vadeli olarak 40-60 şiling ü
zerinden muamele görmüştür. Korent • 
}erin peşinleri 42-50, bir ay vadelileri 
ise 52-70 şilingtir. 

Avusturalyanm eski mahsulü 34-52, 
yenileri ise 36-60 Jiling arasında mua -
ınele görmüştür. Kap mallan 33-38 $İ • 

lingdir. 

incir. 
fÇ PiYASA VAZiYETi: 

20 eyHil tarihinde borsada 5.25-12 ku
ruş arasında 550 çuval incir satılmıştır. 
Borsada muamele miktarı az olmakla 
beraber Hatlar normal gitmiş ve süz-

.HAKiMiYETi MiLLiYE 28 EYLUL 1934 CUM.ı\'. 

Türkofis Haftalık 
1 

er\Jısı 
........................................................ ._ ............................. __ 
meler 11-12, ellemeler 8 ve paçallar 
5,25-6 kuru' arasında muamele görmüş· 
tür. 

22 eyliil tarihinde muamele miktarı 
5,955 çuvala yükselmiştir. Fiatlar, süz
meler için 7,50-13, ellemeler için 6-9, 
paçallar için 4.95-6.25 ve ntüreller için 
5 kuruştur. 

23 eylfılde 4616 çuval incir ıatıhnrş
tır. Bugü.-ı de süzmeler 8-12.50, elle· 
meler 6-8.75, paçaJlar 5.25-6, ve natürel· 
ler 5 kuruş üzerinden satılmı~ttr. 

24 eylfilde satı§ mikta:-ı 7544 çuvala 
yübelmiştir Süzmel~ 8-13.5, ellemeler 
6-9.50 kuruş arasında muamele olmuş • 
tur. DiğeT nevilerde ise değişiklik ol • 
ıtıamı§tır. 

25 eylGlde 3214 ç.uval incir satılmıı 
ve fiatlar bir aün cvelki halini muha
faza ctmi9tir. 

26 eylCılde 5-13 kuruş arasında 1208 
çuval incir satılmıştı:r. Süzmeler 7.5-
12.5, ellemeler 6-9, paçallar 5-6.5, natü
reller iıe 4.S-4.75 kuruştan muamele 
görmüftür. 

DlŞ PiYASA VAZiYETi: 

Almanya: -Türkofis Berlm şubesin 
den aldığımız malQmata göre 17-22 ey -
IQl haftagnda incir piyasaar biraz daha 
sağlamlaşmış ve fiatlar yükselmiştir. 

Kilosu 68 tanelik extrissima genuine 
nevileri için eylUI tahmili 100 kilo başı
na 9.5 • 10 florin istenmiştir. 

Londra: 26.9.934 - Genuinler peşin 
24-28, bir ay vadeli olarak ise 26-34, şi
ling üzerinden muamele görmü~tür. Ske
leton'lerin peşinleri 30-45, bir ay vade-
1ileri iae 56-95 !ilinğdir. 

Yumurta 
İÇ PiYASA VAZiYETi: 

Umumi vaziyet: - Bu hafta gerek 
sahil ve gerek iç piyasalarda yumurta 
fiatları geçen haf talara nazaran daha 
tutkun ve daha yüksektir. Sahillerde 
malın az gelmesine mukabil talebin art 
masr dolayısiyle bütün maltann tevak
kuf etmeden sevkedilmesine devam e
dilmiştir. Akdeniz alıcı memleketleri 
taleplerinde devam etmektedir. Burala
ra bilhassa İnebolu mıntakasından sev
kiyat yapılmaktadır. Bu vaziyet böyle 
devam ettikçe yumurta fiatları sağlam 
lığınr muhafaza edecektir. 

Karadeniz sahilleri: - Trabzon'da fi. 
atlarda geçen haftaya nazaran 5-15 ku
ruş nisbetinde bir yükseliş tesbit edil
miş ve dahilden gelen mallar derhal 
sevkedilmiştir. Gireson mıntakasında 

ihracat daha cansızdır. Ünye, Fatsa. 
Ordu mıntakalarından lıtanbul'a GCV

kiyat yapılmış ve fiatlar biraz yükgel
miştir. Bartın'dan İstanbul'a ufak &an

dıklarda yumurta aevkedilmiştir. 

İstanbul: - İhracat bu hafta az ol
makla beraber fiatlar yükselmiştir. En 
çok 720 lik küçük aandıklar üzerinden 
muamele yapılmış ve bunların fiatlan 
27 liraya kadar çıkmıttrr. Ufak kıtada 
720 lik sandıklar 20-21 lira üzerinden 
muamele görmüttür. 1440 lık iri yumur 
talann fiatı 18-18.5 lira üzerindedir. 

Marmara sahilleri: - Fiatlar iri yu
murtalar üzerinden yükselmiştir. Ban
dırmada iri 1440 lrk sandrktar 23 lira
dan yüksek fiatlara alıcı bulmuştur. 

Bu sahillerde malın azlığı ve tale
bin çokluğu fiatları yükseltmektedir. 
Almanya, İspanya, Avusturya, ve mer
kezi Avrupa'<lan taleplerin kaydedil
mesi ve havaların soğuması fiatlar Uze
rinde iyi tesirler icra etmektedir. Ay
nı vaziyet Tekirdağı ve diğer Marmara 
sahillerinde de caridir. 

Ege mıntakası: - İzmir'de yumurta 
hareketleri geçen haftanın aynıdır. Fi -
atlar yükselmiye mütemayildir. Bu 
hafta zarfında yunan adaları ve Malat
ta'ya bir miktar sevkiyat yapılmıştır. 

Ege sahillerindeki vaziyete mukabil 
Antalya, Mersin mıntakalannda vazi
yet durgundur. 

lç piyasalar: - Merkezt Anadolu'da 
fiatlar yükselmekte devam etmektedir. 
Piyasa canlıdır. Karadeniz sahillerine 
muntazaman sevkiyat cereyan etmekte
dir. 

Garbi Anadolu:- Eski~ehir, Afyon-

Kütahya, Denizli, mıntakalarında fiat
lar yükselmekte ve İstanbul ve İzmir'e 
sevkiyat yapılmaktadır. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Umumi vaziyet: - Cihan yum~'?ta 
piyasası istihsal azlığının tesiri altın • 
da bulunmaktadır. Mevsim dolayısile 

hasıl olan bu vaziyetin muhtelif piya • 
salara olan tesirleri aynı değildir. Va
kıa fiatlarda umumiyet itibariyle yük • 
selme görülüyorsa da ınüstehliklerin 

bu yükseliş karşıınnda satın alma vazi
yetleri zayıftır. İngilterenin deniz aşı· 
rı memleketlerden ve bilhassa Avustu
ralyadan yumurta ithaline başlaması İn
gilterenin yumurta ihtiyacını temin e
den avrupa piyasaları i~in bir mani teş
kil etmektedir. Bununla beraber muh -
telif sebeplere mebni cihan piyasasın -
da fiatlarm esaslı bir düşüklük göster
mesi beklenemez. Nitekim daha şimdi
den muhtelif müstehlik pazarlarda ıo
ğuk hava depolarındaki mallarla kon • 
serve yumurta stoklarına müracaat edil
meğe başlanmıştır . . 

Almanya: - Berlin Türkofis şube

sinden aldığımız malfımata göre 17-22 

eylUl haftasında Almanya piyasasında 

yumurtalarımız fiatlarında yüzde on, 

on bcf kadar bir fazlalık kaydedilmiş

tir. C sıntfmdan 700 sandık Türkiye ma

lı cif Triyeste kısmen 64 ve kısmen 70 

mark üzerinden satılmıştır. Halbuki 

aynı ıınıf mallar bir hafta evel takri -

ben 58 mark üzerinden muamele gör • 

mü~tü. Bulgar ve Yugoslavya yumur • 

taları alman piyasasından daimi suret

te muamele görmektedir. Bu hafta Bel

çikadan da yumurta ithalatı yapılmıt 

ve fiatlar umumiyetle ufak tereffüler 

kaydetmiştir. Yerli yumurtaların (S. 

A.B.C.D.) birinci sınıflarının fiatları 

sırasiyle (10 1/4-9 1/2-9-8 1/4-7 1/2), 

ikinci sınıfların (9 3/4-9-8 1/2-7 3/4-7), 

feniktir. Hollanda, Danimarka, İsveç, 

Finlandiya, Belçika ve Estonya malla

rının fiatlan müsavidir: (S.A.B.C.D.) 

sınıfları umumiyetle (10. 1/4-9 1/2-9-

8 1/4), feniktir. Romanya ve bulgar mal

ları (B: 9-C: 8 1/4), macar ve Yugos

lavya yumurtaları (A :9 1/2-B :9 - C: 8 
1/4) feniktir. 

Romanya: - Almanyaya sevkiyat 

devam etmektedir. Çifte sandık yumur -

talar 1600 ve küçük malların 1440 lık 

· -ındıkları 1050 ley üzerinden muamele 

görmüştür. Romanya' da havaların mü -

sait gitmesi yumurta toplama ameliye • 
sini kolaylaştırmaktadır. 

Avusturya: - Yerli yumurtalar 
12 3/4 - 13 3/ 4 groşa kadar ve macar yu
murtaları 12 1/2 - 13, Polonya 51-52 
kiloğramlık yumurtaları 10 3/4 - 11 gro
şa kadar muamele görmüştür. Polonya 
yumurtaları piyasada tutu.-ımaktadır. 

İspanya - Beher yüz yumurta Villa
franka 34, 7 5 Ampurdan, 30,55, Mallor
ca 22,80, Mahon 26,10, İbisa 18.90, 
Belçika 20,55 • 22,80, Mazagan 16.10 • 
18.90 peçetadan muamele görmüştür. 

lngiltere: - Havalar gittikçe soğu -
maktadır. Piyasanın istikrarına rağmen 

ileride fiatların değişmiyeceğine ihtimal 
verilmektedir. Danimarka, İsveç, Po • 
lonya, Hollanda, Finlandiya ve hat~ 

Romanyada mal ithalatı yapılmıştır. Fi
atlar Danimarka 15 1/2 librelik 11/8 
İsveç 11, Polonya 51-52 kiloğram 7 / 4, 
49-50 kiloğramlık 7 ve kırmızılar 6/2, 
Romanya malları 6/6-7 şiling üzerinden 
muamele gömüştür. 

26. 9. 93l tarihinde Londra'da 61-62 
kiloluk Lehistan malları 9, 59/60 kilo -
lukları 8/6 ve diğer sikletleri 6/3-8 
şiling üzerinden muamele görmüştür. 

Çcko~lovakya: - Piyasa yumurtaya 
talip vaziyetindesir. Fiatlar 30-36 kron 
arasındadır. 

Yugaslavya: - Fiatlar sağlamdır. 

Beher adedi 70 santim üzerinden mua -
tmle görmüştür. 

Bulgaristan: - Fiatlar geçen hafta
ya nazaran umumiyetle yükselmiştir. 

1.40-1.45 leva üzerinden vagona teı;Jim 
muamele yapılmıştır. 

Fındık. 
iÇ PlY ASA VAZİYETi: 

Giresun: - 19-26 eyl\ıl haftası zar
fında borsada 34.83 - 37.44 kuruş arasın 
da 103,600 kilo tombul, 34.10 • 34.33 ku 
ruş arasında 11,680 kilo sivri iç fındık 
ve 16 - 18,66 kuruı arasında 1525 kilo 
tombul, 15 - 15.25 kuruş arasında 8623 
kilo sivri kabuklu fındık satılmıştır.· 

Trabzon: - Bir hafta zarfında bor
sada 17,50-18.50 kuruş arasında 202,900 
tombul, 16 -16.50 kuruş arasında 5000 
sivri ve 16 - 16.50 kuruş arasında 4000 
kilo yaş fındık satışı olmuştur. 

DIŞ PIY ASA VAZIYET(: 

Çekoslovakya: - Bu memlekette 
460-465 fransız frangından başlıyan sa
tışlar son günlerd~ 510 franga kadar 
yükselmiştir. Türk mallarının fiatla -
rının yükselmesi üzerine alıcılar İspan
yaya teveccüh etmek istemişlerse de 
fiatlar aynı zamanda yükselen bu 
memleketle fazla bir muamele yapılma
mıştır. 

Türkiye mallan eylUl teslimi 510, 
birinci teşrin teslimi 500 frank üzerin -
den muamele görmektedir. İspanya mal
lan srrasiyle 240 ve 435 peçetadır. İtal
ya malları ise Giovanniler sıra ile 430, 
430 napolitanalar ise 370 ve 365 lirettir. 

Viyana: - Geçen hafta fiatlarda 
kaydedilen tereffüler nisbetinde istih
lak artmamıştır. Levant mallarına talep 
az olduğundan fiatlar biraz düşkündür. 
Birinci Gireson, teşrinievel tahmili, cif 
Triyeste 510-530 fr. üzerinden muamele 
görmüştür. 

il. Dış 
pazarlarımız. 

ALMANY A'DA MUHTELiF iHRAÇ 
MADDELERIMIZlN 17-22 EYLÜL 

HAFTASI PlY ASA V AZlYETl 

iç fındık: - Berlin §Ubemizden alı
nan malQmata nazaran son hafta için
de fmdrk piyasasında sağlamlık görül
müt ve fiatlar ehemmiyetli niabette 
yükselmiştir. 

Gireson mahsulü için cif Hamburg 
100 kilosu eyltll tahmili 540 frank is
tenmiştir. Levantinler 520 frank Uze
rinden muamele görmüştür. 

Alakadarlardan bazıları Almanyada
ki yeni kararnamenin tesirine kapıl

mışlar, ve piyasaya karşı çekingen dav
ranmışlardır. Bundan dolayı fiatlar da
ha fazla yükselememiştir. Halbuki ye
ni kararların maddelerimiz üzerinde 
hiç bir menfi tesiri olmıyacaktır. 

Fındık piyasasında gelecek hafta
ların en mühim hadisesi olarak alman
italyan tediye işlerinin müzakere ve 
tesbiti zikre ~ayandır. İtalyan ile eski 
itilaf şimdilik yalnız bu ayın sonuna 
kadar uzatılmıştır. 

Bu ayın nihayetinden sonra İtalya
Almanya tediye münasebetlerinin ne 
şekil alacağı şimdiden bilinmediğin
den piyasa İtalya emtiası üzerine mua
meleye karşı daha ziyade ihtiyatlı dav
ranmaktadır. 

İtalya ile yakın bir zamanda anlaş
ma hasıl olmadığı takdirde, piyasanın 

italyan emteası üzerine iş yapmakta 
pek fazla güçlüklere maruz kalacağı ve 
bunun neticesi olarak, Türkiye emtea
sına daha fazla bir alaka hasıl olacağı 
şiiphe~izdir. 

Badem:- Fiatlar geçen haftaya nis
betle yükselmişt ir. Tatlı nevi bademler 
İzmir'den 100 kilo başına cif Hamburg 
62, acılar için, 52 florin istenmiştir. 

Geçen haftaya nazaran tatlılar 6, acılar 
ise 4 florin artmıştır. Piyasa sağlam ve 
emindir. Fiatların daha ziyade yüksele· 
ceği ümit edilmektedir. 

Tiftik: - Bu hafta piyasada hafif 
bir durgunluk hüküm sürmüştür. Buna 
sebep talep fazlalığı dolayısiyle tiftik 
fiatlarında hasıl olan tabii tereffü<lür. 
Türkiyeden orta neviler için cif Ham
burg kilo başına 9·9.5, iyi neviler için 
10-11.5 frank istenmektedir. 

Yün: - Yün piyasasında da vaziyet 
aynıdır. Alman alıcıları fiatlarımızı 

yüksek bulmaktadır. 
Kirli Anadolu yünleri için cif Ham 

burg kilo başına 8 frank istenmektedir, 
Alıcılar ise yalnız 6 frank vermek .. 

tedir. Maamafih, önümüzdeki haftalar• 
da bu maddeler üzerinde it yapılabile• 
cektir. 

Keçi kılı: - Son zamanlarda bu mad~ 
de üzerinde muameleler yapılmağa baş• 
lanmıştır. Ancak Türkiye'den yükself 
fiatlar istendiğinden bu hafta içinde 
muamele yapılmamıştır. 

Deri: - Piyasa bu hafta içinde pek 
hararetli geçmiştir. Koyun ve kuzu de
rilerine yüksek fiat istendiği halde alr
cr zuhur etmiştir. 

Buğday: - Sert buğdaylarımıza a• 
laka daha ziyade artmış ve geçen hafta 
esnasında cif Hamburg 100 kilo başına 
6,8 florin üzerinden satış yapılmış iken 
bu hafta içinde 7,10-7 ,25 florin üzerin • 
den doğrudan doğruya satış yapılmıştır 

Arpa: - Arpalarımıza talep fev • 
kala de fazladır. Talebin tabii bir neticesi 
olarak fiatlar geçen haftaya nazaran bir 
derece yükselmiştir. Son günlerde yüz· 
de 3 muhtevayatr ma11ar şu fiatlar üze· 
rinden muamele görmüştür. 

Kilo 
58/59 
61/63 
65/6t: 

F. Frangı 
50 
51 

53 

111. Gümrük 
tL rifeıeri. 

ÇEKOSLOVAKY A'DA: 

3 Ağustos 1934 tarih ve 190 numara• 
Jı bir kararname ile Çekuslovakya'da 
aşağıdaki hububat maddeleri üzerine 
munzam bir eümriik resmi vazedilmi§· 
tir: 

100 kiloda Çek 
kronu 

.t:Suğday ve kızılca buğday 25 
Çavdar 44 
Arpa 36 
Yulaf 3J 

iV. Nakliyat 
ve t2rife1er .. 

Fratelli Sperco Acentesinin temsil 
ettiği vapurların lzmir'den Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam, Bremen ve 
Hamburg için ton başına altın §ilin o
larak aldığı navlon ücretleri aşağıda 

verilmiştir: 

O'züm, İncir 
Tütün 

" 
Palamut 

,, 
Dan 
Znnpıua maaenl 
Bakla 
Hububat 
Hurda 
Arpa 

V. Arz ve 

18/-

35 -
30/11 
15/-
16/6 
10/4 
10/4 
10/4 
12/11' 
12/11' 
10/4 

ta ep er. 
Memleketimiz tilccarlariyle münase"' 

bet tesis etmek istiyen ecnebi firma .. 
lar: 

Yumurta: 

Destilleri Willy Verpoorten~ 

Krüllstr. 13, Berlin So. 30, 

Erich Born 

Kl. Alexanderstr. 15 Bertin C 2!. 

Zahire: (derhal) 

Ludwig Müller 

Strassburgerstr. 15, Bremen, 

iün - Yapak: 

Ewald Brömme 

Elsterstr. 27 

Leipzig C l, 

liam madenler: 

Willy Bodcnsich (import) 

Curienstr. 8, 

Hamburg 1. 
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lstanbul konferansında 
kaydettikten sonra demiştir ki: 

"- Mısır hlikOmeti, gençliğin ter -
biyesi kin çok gayret sarfetmektedir. 
Fakat içtimai terakki yolunda yürümek 
ve parlamentolar birliğinin çizdiği hu· 
dut dahilinde çalışmağ\ tanzim edebil
mek için yapılan bu gayretler, Mısrr
dan hata kalkmamış olan kapitülasyon
lar dol;ıyısiyle mlismir olamamaktadır. 
Muhtelit divan, sanatlar kredisi hak -
kınd'lkİ kanunu reddettiği gibi, alkoiz
me, gençlerin terbiyesine ve fena eğ • 
:ence mahallerini azaltmaya ait mısır 
hükfımeti tarafından hazırlanan kanun· 
lan da kabul etmemi'}tir.,. 

Garpta fikir hareketleri 
(Ba:ıı 1. inci sayı/ada) 

izhar eyle.r. Bu tanzim gerek gele
cek i~t'ma, gerek diğer ınütcukip 
içtimalarda karnrla~trrılacak su -
ret ""l':J te.rzlarda olabilir. 

Konferans, aym zamanda, <lü
f(ioülcn sur~ti tanzimin kalıulünü 
mümkün kılmnk üzere, be3•11elmi
lel mea:ıi konferansına girecek hü
kUmet uıurahhasl::ırıı:ıa lazım ge -
len talmatm itaat için milli grup· 
la:ı lı4ki'ımetleri nezdinde te~eb · 
fiiti.aatte bulunmağa davet eyler.,, 

Bundl.n sonra söz alan italyar. mu· 

Ehut M. Peacnti, italyan hcyetı:ıin. 
kaydı ilıtirazilerle M. Debsld t«a· 

dan teklif olu:ıan projeye iltihak 
9y1e<liğini beyan eylemiştir. 

Pnlnsız murabbaı;. M. Tournan, a

sık ve uzun raporundan dolayı M. 
Debıld'ye tefekkilr etmif ve ;ıehir i9çi
Jerl kadar köy i§Çilerinin & vaziyetle
rinin df.!~Unülmesi lazıD" geldiğini, aksi 
takdirde ahcnk&i:!:lik vücuda getirilece
lini beyan ~1lemi,tir. 

Hatip bundan sonra, iş saatlerinin 
tenkisi aleyhinde bulunan noktai nazar. 
brı tahlil ve hepcıinL ayrı ayn cevap 
vererek doğru otmadrkla.rrnı ispat ey
lemiştir. 

Bundan sonra söz alan fran11z mu
rahhası M. Brom nutkuna şöyle ba!11a. 
m·~trr: "- Sulh rnrsini rnesclesınden 
soı:ra, iktıs:ıd! buhran ve bunun içtimai 
aafhasıını te§kil eden işsizlik kadar kor. 
kunç ve düşündürücü bir mesele bilmi • 
yorum.Milletler bir araya gelerek iş me
selesine ve istihsal meselesine beynelmi
lel bir çare bulmalıdır.,. M. Brom. heyeti 
umumiyeden karar projesinin kabutünU 
ietemiş ve her memlekette işçilerin ça. 
Jqma §eraitinin iyilettirilmesi iı:ıin çahJ
mnk lbım geldiğini htM!rmi!tir. 

Bu esnada reis Hasan Bey, fransız he 
yetinden M. Hamelin'in bir otomobil ka
nıı ncticesindl! alnından hafif bir su. 
r-:ttc yaralandığını bildirmiş ve celseyi 
mliteakip kendisini görme~e ve heyeti 
umumiyenin hissiyatını ifade etmeğe gi
deceğini bildirmiş ve bu sözler alkışlarla 
tasvip olunmuştur. 

Romen murahhaaı M. Georgesc:o, it • 
si.::liğe el itçileri kadar münevverlerin 
de musap olduğunu ıöylemiş ve mi: 

nevverlerin itsizliğinin daha fena netice
ler verebilecek bir mahiyette olduğu • 
nu tebarüz ettirmiştir. 

Romanya murahhası bundan dolayı 
karar suretinde bir tadil teklif ctmit 
ve münevverlerin işsizliğine tealluk 
eden bu tadilde diploma verirken çok 
dikkatli davranılmasını ve gençlerin 
çiftçili~e ve sanata sevkolunmasr hak. 

unda kayıtlar bulunduğunu söylemittir. 
İrlanda murahhası M. Bcnnett, irat 

ettiği nutukta teklif olunan karar proje
lini memnuniyetle kabul eylediğini ve 
hakikaten it satlerinin tenkisi lüzumu • 
ııun mevcut olduğunu bildirmittir. 

Müteakiben fransrz heyeti murabba • 
aasr reisi M. Rouııtan söz alarak fransrz 
heyetinden M. Hamelin'in bir otomobil 
kazası netk~si hafifçe yaralanması Uze • 

rine konferans reisinin söylediği nazik 
cilnıt .. 1.~..:ı•n dolaVT tee!lkkür etmiş ve 

&@ 

Hakimiyeti Mitliye'nin romanı: 3 

insan l ığın 

M. Hamelın'in sıhhatinin iyi olduğum, 

bildirdlktet' sonra " - Bu kaza, tUrk 
makamatımn dostluğunu ve nezaketini 
t<:b:.-ı uz ettirdi. Alenen teşekkürü bir 
vecibe bilirim,, deıniştir. 

.Müteakiben suı. alan Belçika mu· 
fdhhası M. Petit. iş saatlerinin, işsizli
ğe bir çare olmak üzere tenkisi:lin 
evt:lce sekiz ııaatlik gün gibi muhale
fetler<: maruz kaldrğmı tebarüz ettir. 
dil:te:ı sonra bu tenkis1n lüıumunda ıs· 
ra.ı eylemi~ ve demiştir ki: 

" - llu tenkisin tamımı bır çare 
te~kil edebilmesi için ışçi halkrn istih -
lak kudretnin cıynı zamanda fazlalaştı · 
rılıno.sı lazım ge-lir. Diğer taraftan eğer 
halkı fütura duçaı ederek gayretini 
kırmak istemiyorsak bu işi çabuk l.ıir 

nctiyceye iysal eylememiz iycap eder.,, 
M. Petit bundan ı.onra iktısadi sulh

suz aiyasi ~ulh olamıyacağrnr bildirmiş 
ve nutkuna nihayet vermi~tir. 

Müteaki~n tilrk heyeti azasından 

Elaziz mebusu Fa ı:u Ahmet Bey kür · 
siiye çıkarak nutkunu irat etmiş ve 
nutkunun birçok yederinde sürekli al
kışlarla karfılanmıştıı. 

Fazıl Ahmet Beyden ı;onra ıoöz alan 
fra.nsız hey~tinden rı. Bcrenger de iş 
rejiminin tanzimi için beynelmilel bir 
hareketin lüzumunda ısrar eylemiş ve 
knrar projesinin kabulünü istemi,tir. 
Bunu miiteakip celseye.: nihavct veril -
miştir. 

Ö~f <'den Monraki cel!'le. 

Öğleden sonraki celse saat 15.40 da 
açılmıştır. 

Fransız heyetinden M. Benassy 
projeyi kal-ul etmekte olduğunu tas -
rih etmiş ve nutkunu şu sözlerle bitir
miştir: 

" - ?işsizliğin fenalığı çok bliyük 
ve derindir. Doktorlukla i§in önüne 
geçmeye imkan yoktur ve ameliyat sı -
rası gelmiştir.,, 

İngiliz murahhaalarmdan M. Ben 
Rilley müteaddit memleketlerde başka 
başka çalışma şeraitinin mevcut olması 
birçok defalar hususi ve değişik ka -
nunlar yapmak lüzumunu ihdas ettiğini 
bildirmiş ve İngilterede işsizlik hak -
kında alınan tedbirlere dair izahat ver
dikten ıonra kararda bir tadil teklif ey
lemiştir. 

Fransız heyetinden M. Rolland bey
nelmilel bir otomatik kontrol vaziyetini 
iıtemiı ve bu hususta bir tadil tek~ifi 
yapmıştır. 

Müteakiben söz alan yugoslav he • 
yetinden M. Hanzek, işsizliğe çareler 
aranırken gençliğin bedeni terbiyesi 
meselesine u ehemmiyet atfetmenin 
doğru olamıyacağmı ıöylemit ve ıpo • 
run terbiyevi ve ahlaki rollerini izah ey
lemiştir. 

Danimarka heyetinden M. Ulrichten 
ise Danimarka heyetinin evelce yap • 
mı~ olduğu iki tadil teklifini müdafaa 
etmiştir. 

Müteakiben Mısır heyetinden Mu
hammet Hasan Bey ıöz almış ve itsiz • 
liğin iktısadt ve içtimai ehemmiyetini 

Tefrika: 105 

b a li. 
lfndre Malro 

Ifatip. hu sebeplerden dolayı, Mısı· 
rm içtimai terakkisine mfini olan ka • 
pitiilasyonlar rejiminin ilgasına parla· 
;ııento1ar birliğinin yardım etmesini is· 
temis ve alkışlanmıştrr. 

f s,,eç hevt:t;ndcn M Bergman, f s -
vt"< heveti n:ımrna, içtimai komisyonun 
gen~lik meselesi hakkında mazbata 
muharriri olup vaıifeten Cenevrede bu
lunan ayan azas10dan Mile. ltehelgren 
hakkında sövlediği iltifatkar sözler . 
cl<"n dolayı Fazrl Ahmet Beye teşekkUr 
ctmi5 ve teklifi kabule ;ımade olduğu • 
nıı bildirmiştir. 

tr:ın heyetinden Mirza Nasd, İran· 
da halen mevcut iktrsadi icraat ve in -
ki saflar clolayısiyle bir işsizlik mesele· 
si mevcut olmamakla beraber karar pro
jesine memnuniyetle iştirak etmekte 
olduğunu bildirmiştir. 

Son olarak komisyonun mazbata 
muharriri Lehistan heyetinden M. Deb
!'.ki söz almış ve kendi raporu hakkında 
mütalea beyan eden hatiplere teşekkür 
ettikten sonra demiştir ki: 

"- Karara köylü halkın vaziyetinin 
ıslahı hakkında bir ilave yapmayı ka • 
bul ve M. Georgesco'nun teklifinin de 
komisyona yollanmasını teklif ediyo -
rum.,, . 

Söz alan Romanya murahhası M. 
Pella, karar projesine yeni bir esbabı 
mucibe ilavesini istemi§ ve müteakiben 
reye müracaat olunmu,tur. 

Mazbata muha.rriri tarafından teklif 
olunan iki tadil kabul olunmuştur. M. 
Ben Riley'in ve M. Pella'nın teklifleri 

de kabul olunmuştur. 

M. Georgesco'nun teklifi komisyona 
havale olunmuştur. Danimarka teklifle-

rinin ise birincisi kabul ve ikincisi red
dedilmi,ti.r Bu suretle tadilatla kabul 
olunan karar projesi, müteakip içtima
m bidayetinde heyete arzolunacaktır. 

Bundan ıonra umumi mü.zakereye 
devam edilmesi kararı verilmiş ve yazı
lı oldukları halde konferansın ilk içti· 
maı günü söz söyliyemiyen aza nutuk· 
larını iyrat etmi,lerdir. 

Evvela türk heyetinden Halil Bey, 
müteaddit defalar alkı,larla milen, 

nutkunu söylemi§tir. 
Müteakiben Çekoslovakya heyetin 

den M. Hrusovski söz almıJ ve Sovyet 
Rusya hakkında Romanya murahhası· 

nın noktai nazarına tamamen mutabık 
olduğunu tasrih ettikten sonra bu hu· 

susta demi9tir ki: 
" - ~koslovakyc., Sovyet Rusya'. 

run beynelmilel siyasete duhulü için 
mütemadiyen scnel-:rce çaJ19ımştır. 

Sovyet Rusya'nın beynelmilel siyasete 

Alman gcnçlii;;ri lıakkmda bir alman mulıarririıı kitabı 

Alman muharrirlerinden E.- E. Notb, 
"Alman gençliği faciası,, isminde hay
li gürültü yapan bir kitap neşretmiştir. 
Paris'te çrkan Europe mecmuası bu 
eserin şöyle bir tahlilini yapıyor: 

Bazı milletlerin ruhunu tahlil et
melc pek güçtür. Haklarında kati bir 
hüküm vermeğe imkan yoktur: Çinli
lerle alınanlar bu milletlerdendir. Bu
nu yalnız ecnebiler değil, alınanlar da 
gayet eyi biliyor. Nietzsche bile, bun· 
dan yarım asır evet, alman muammasın
dan bahsederdi. Bu muammayı herkes. 
ten evel hallettiğine göre neden ibaret 

olduğunu do herkesten eyi o bilirdi. 

Almanya hakkında münakaşa etmek, 

bir hüküm vermek niçin bu kadar gUç

tür acaba? Yabancılar, Almanya müte

madiyen değiıtiği ve henUs tekevvün 

halinde olduğu içindir ki bu müşkülata 

maruz kalırlar. Almanlar Jse, mUtahede

leri ve sözleri daima bir nevi korku, 
hiddet ve hayal karıştığı içindir. 

Kitabın mUeltifi bir devrin muhte

lif safhalarını hikaye ederken harptan 

hemen evelki &enelerden itibaren genç 
alman nesillerinin inkipfı seyrini çi

ziyor, bu nesiller hayatında barikulAde 
bir süratle vukua gelen değişiklikler 

silsilesini sayıyor, gençliğin ruhundaki 
ümidin, limit lnrılmaııının, hamlenin ve 
sonra rlcatin biribirini nasıl ve ne tilr· 
lü neticeler doğurarak takip ettikleri· 
ni anlatıyor. 

Muharrir, evvela, barptan evelki 
gençliğin hareketi üzerinde durarak bu 
hareketin bilhassa liberal olduğunu ve 
siyasi hiç bir mahiyeti olmadığını kay
dediyor. Bu, hedefsiz bir kaynaşmadan. 
irticaa karşı bir aksülamelden, impara· 
torluğun yetiıtirdiği zengin burjuva 
&ınıfına ka11ı bir nevi isyandan ibaret· 
ti. 1914 te harp başladığı vakit henüz 
kendini ve yolunu aramakta olan bu 
gençtik hiç bir şey bulmuı değildi. 

E. Noth'un fikrine nazaran 1914 ten 
evelki gençlikle 1918 den sonraki genç
likte istikrarsızlık, daimi bir Asilik gibi 
alman ırkına has mU§terek hususiyetler 

mevcuttur ki bunlara maddi ve manevr 
tahakküm ihtiyacı inzimam eder. Fakat 
bu müşterek vasıflardan başka bir do 
mühim bir fark var ki o da iki gençlik! 
arasındaki kültür seviyesi farkıdır. Fit .. 
hakika bu seviye korkunç bir nisbetto 
diişmü~ bulunuyor. Maddi hayat güç .. 
le§miş, sefalet ve açlık akla sığmaz de .. 
recelere vasıl olmuştur. Gençlik, bu ye
ni vaziyete nihayet vermek için politi• 
kaya sapmak mecburiyetini hissetti. 
Genç amele sınıfı komünistliğe intisap 
etti, diğer sınıflar Hitler'e bağlandı. 

Muharrir, eserini: "Nereye gidiyo
ruz?,, suali ile bitiriyor. Kendisine gc;.. 
re alman milleti iki şıktan birini ihti· 
yar etmek mecburiyetinde kalacak: ya 
harp, yahut bir ikinci ihtilal. 

Alman gençliğinin mütemadi bir in• 

tizar vaziyetinde bulunması, tabir ca. 

b:se daima tetikte olması mukadder 

mi? M. Hitler, bilmem kaçıncı defa o .. 

larak, milletin birliğini temin etti. Fa

kat biltiln nutuklar, geçit resimleri, 
alaylar ve bayramlar mevcut meseleleri 
CSrtmek için tertip edilmektedir. 

Gençlik feveran halinde. Kanunen 

menedilen komünistlik yeni taraftarlar 

topluyor. Bir taraftan inkılabı yapan 

ve bugi.in sosyalist programın tatbiki .. 

ni aabırsı.zlrkla beklfyen gençlik var, 
diğer taraftan da UçUncU imparatorluk• 

tan başka bir 'ey görmiyen genç Hit· 
]erciler var ki, onlar henilz mektepten 

çıkmış olup sermayeciliğin müdafaası· 

na daha kolaylıkla memur edilebilir
ler. BütUn Almanya hazırlanıyor. Fakat 
aynı zamanda biltün dünya da çalkan .. 

maktadır. Zira sermayeciliğin geçirdi· 

ği buhran, biı:zat sermayecilik gibi 
beynelmilel mahiyettedir. Bu buhran 

her yerde bazı tedbirler ittihazını za,. 
ruri kılıyor. Fakat bu tedbirler Alman .. 

ya'dakilerden daha akılane olması ka • 
bildir: Elverir ki milletler ve bilhassa 

genç nesiller yalnız kendilerine değil1 
başkalarının da tecrUbelerlnden mUte • 
nebbih olsunlar. 
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girişi, cihan sulhu Mfine btiyük bir a

dınıdır. ,, 
Hatip bundan sonra, Sovyet Rusya 

murahbaslarınm da parlamentolar birli· 
ğine girmesinin bu birliğin vazifelerini 
yapmasını teahil edip etmiyeceğini, 

kendi kendisine soruşturmakta olduğu-

nu bildirmiş ve b\a dü,ünccainin parlaıı 
mentolar birliği bürosuna havale olullıı 

masmı istemiıtir. 

Çekoslovakya murahhasınm bu IÖ• 

leri alkışlarla kar§ılanmı,tır. 
~ite, müteakiben, aaat 18,30 ek ti 

til olunmuştur. 

Ankara inkılap dikiş biçki 
yurdundan: 

l - Yeni sene derslerine 30-9-1934 pazar günü sabahle
yin saat dokuzda başlanacaktır. 

ı - Kayıt muamelesine devam edilmektedir. 
3 - 934 senesi mezun hanımların 30-9-1934 pazar günil 

saat on altıda yurda gelmeleri rica olunur. 

Fakat fırlatmasiyle beraber, sanki kendi bombalariyle 
vurulmuş gibi, kendini yerde buldu: ellerle başlar yorganın 
tistünden görününce bütün karş~ pencerelerden Üzerlerine 
ateş etmişlerdi. 

tıları içinde, Katof'la ötekiler yatıyordu. Ateş içinde yanı
yor, cam su istiyordu. Baldırındaki yara ağır değildi. Sürü
ne süriine koridoru buldu ve duvara dayanarak zorla kalktı. 
Duvardan kopan bir parçanın vurmuş olduğu başından baş
ka diğer taraflarındaki acılar belirsizdi. Düşmanların bek· 
lediği sokağa çıkaran merdiveni değil, avluya götüren mer
diveni indi. Artık ateş edilmiyordu. 

Methal koridorunun duvarlarında gözler vardı ve bura
lara vaktiyle levhalar konulurdu. Bunlardan birincisinin 
içine sığınarak avluya baktı. 

Bu son demekti. Arkada yol ve mitralyöz, yukarda yer
de yatan Katofla adamları vardı. Karşıdaki ev, herhalde boı 
değildi, mitralyözcilerin işgalinde idi ve onlarda da muha~ 
kak ki, fişek de vardr. Eğer dışarı çıkacak olursa düşmanlal 
onu esir etmek için dizlerine ateş edeceklerdi. Birdenbire o 
kemiklerin, aşıklarının ne kadar narin olduklarım duyuver~ 
di ... belki kendisini öldürürlerdi de ... 
Ayıdan, insandan, böcekten yapma ummacr, teller arasın-' 

da hala uğraşıp duruyordu. Kapkara kütlesi yanında bir ışıW 
ediyordu. Ölüm gibi ona çizgisi, tabancasının tetiğini belli 
doğru yaklaşan bu çok bati insandan fazla onun ardısrra g~ 
len, tıpkı bir diri insan üzerine kapanan tabut kapağı gibi 
kendini yükü altında bir kere daha ezecek olan her şeyin 

sihri altında bulunan Hammerlih bir deliğin dibinde kaldı• 
ğım hissediyordu. Bu, o duygu idi ki onu bütün ömrü uzun• 
luğunca boğmuş ve şimdi de bir vuruşta ezivermek için geri 
gelmekte bulunmuştu. "Otuz yedi sene beynime vurdular, 
şimdi öldürecekler.,, Ona yaklaşmakta olan yalnız kendi 
acıları değil, karnı deşilen karısının, hasta hasta öldürülen 
çocuğunun acıları idi: bütün bunlar bir susuzluk, hararet ve 
kin sisi içinde biribirine karışıyordu. Hiç bakmadığı halde 
sol elindeki kan lekesini yeniden duymağa başladı; bir ya· 
nık gibi değil, bir sıkıntı gibi değil ... fakat biliyordu ki o ora· 
da idi ve adam da nihayet dikenli tellerin arasından çıka· 
caktı. Bu ilk içeri giren adam, yukarda sürünenleri öldür
meğe para için gelmiyordu, bir düşünce için, bir inanç içj.n 

Mermiler hata içeriye yağmakta devam ediyor, fakat 

§İmdi yerde bulunan ikisini de duvar koruyordu: pencere 

Ööşemeden altmış santim kadar yüksekte idi. Tüfek sesle
rine rağmen Hammelrih her taraf ta sessizlik hissediyordu: 

iki mitralyöz de susmuştu. Hiç knnıldamıyan Katof'a doğru, 
Clirseklerine dayana dayana, ilerledi. Onu omuzlarından tu
tup çekti. Ateş sahasının dışında ikisi de, sessizce, bakıştı
lar. Pencereyi kapıyan yorganlara rağmen gündüz aydmlı
gı odayı eyice ışıtıyordu. Katof kalçasından, bir sünger ka
ğıdı gibi lekeyi genişleten döşeme üzerine kan sıza sıza ba
yılıyordu. Hammelrih, Suen'in "top,, diye bağırdığını işitti 
ve aynı zamanda büyük ve boğuk bir patlayıştan sonra tam 
başını kaldırırken burun hizasından bir darbe yiyerek o da 

bayıdı .. 
Hammelrih derinliklerden, kendini ayıltıyormuş sandığı 

D acayip sessizlik sathına doğru çıkıyor ve yavaş yavaş ken
liine geliyordu: top artık ateş etmiyordu. Duvar yukardan 
fşağr doğru yıkılmıştı. Yerde, baygın veya ölü, duvar kmn-

Boş gibi görünen bir evin sağında oluklu saçtan bir han
gar ve daha uzaklarda boynuzlu bir evle incelerek kırlara 

doğru uzanan telgraf telleri vardı. Kapıyı kaphyan dikenli 
teller, bir çanak çatlağı gibi, bu ölü manzara ile bulanık ha
vayı kara çizgilerle çiziyordu. Bunun ardında bir gölge, bir 
çeşit ayı belirdi: omuzu tamamiyle bükük, yalnız yüzden 
ibaret bir adam; tellere tutuna tutuna ilerliyordu. 

Hammelrih'in hiç fişeği kalmamıştı. Telden tele geçen 
bu adamı seyrediyordu. Adam, kocaman bir böcek gibi, tu
tunuyor, düşüyor, gene tutunuyordu. Hammelrih duvar bo
yunca ilerledi; adamın oradan geçip gideceği belli idi; fa
kat şimdi, elbisesi takılmış olan dikenli tellerden, homurda
na homurdana, kendini kurtarmağa çabalıyor ve Hamınel
rih de bu musibet böceğin, hep öyle koskoca, iki kat olmuş, 
bu bulanık havaya takılı kalacağım sanıyordu. Fakat el ka
ra ve vazıh, parmaklar açık, bir başka teli tutup hareketine 
devam için gene kalktı. geliyordu. (Sonu var) 



SAYIFA 6 

Cebeci merkez hastahanesidahill hastalıklar mütehassısı 
DOKTOR NUSRET lSMAlL 

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

•usmda Faik B. apartrmanmda kabul eder. 
T~lef on: 3613 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

T0RK1YEı1Ş BANKASI 

lV aarif Veki leti 
asarı a tika ve müzeler 

müdürlü~ünden: 
Ankara Hisar - Demir fırka mahallesindeki burçla gene 

Ankara kalesinin şimal ucundaki yüksek burcun şark cep
hesinde açılan rahnenin tamiri 22-9-934 tarihinden itibaren 
bir hafta müddetle ve pazarlık usuliyle münakasaya kon
muştur. İhale 29·8-934 cumartesi günü saat 15 te Maarif 
Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet inşaat dai-
resinde görebilirler. (2689) 8-4197 

Mektepler satın alma komisyonundan 
Gazi terbiye enstitüsü ve Gazi lisesinin senelik kuru er· 

zak ihtiyacı 17.24.5.1934 tarihinde münakasaya konulmuş ve 
verilen fiatlar gali görülerek ihalesi yapılmamıştır. Bu defa 
16.9.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar müna
kasaya konularak 4. 10.1934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de ihalesi icra kılınacağından isteklilerin vakti mu • 
ayyeninde teminatı muvakkatelerile birlikte mektepler alım 
satım komisyonuna ve şartnameleri görmek istiyenlerin mek 
tep idaresine müracaatları. (2567) 8-4025 

Şurayıdevlet Umumi 
Katipliğinden: 

Şfirayi Devlet Dairesiyle İstatistik Umum Müdürlüğü 
ıçfn pazarlıkla 80 ton yerli malı Kadıköy veya Telgaz kok 
kömürü satın alınacağından vermek istiyenlerin pazar ve 
çarşamba günleri saat 14 ile 17 arasında 1 inci teşrin 1 S inci 
pazartesi gününe kadar Şurayi Devlet dairesindeki komis-
yona gelmeleri ilan olunur. 8-4205 

Maa.rif Vekaletinden: 
Müsabaka· ile asll maaşlı bir erkek daktilo alınacaktır. 

Taliplerin 30 eylUl 934 tarihine kadar evrakiyle birlikte 
orta tedrisat umum müdürlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (2743) 8-4267 

• 
lktısat Veki'etinden: 

Üç ayda bir çıkan (Resmi sınai mülkiyet gazetesi) nin 
932 senesi için beher nüshasından beşer yüz adedi pazar
lık suretiyle bastırılacaktır. Taliplerin 29-10-934 tarihinde 
saat üçte mübayaat komisyonuna şeraiti anlamak üzere de 
levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2752) 

8-4271 

l'IAKIMIYETI MILLl\'t 

1 D~!~~~iç~~!!!!,~.!.~~!~!!~~~?d~ğer 
yağlı hububat küsbelerine ve pamuk çiğidine, asgari on 
ton hamule olmak veya bu siklet üzerinden ücrete tabi tu
tulmak şartlariyle 1-10-1934 tarihinden itibaren 1 baremi
ne tabi tutulmak suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(2728) 8-4253 

Gedik paşada İstanbul jandar -
ma satınatma komisyonundan: 

Çanakkale Jandarma mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
ve Bayramıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçları meya -
nında Çanakkale jandarma mektepleri satınalma komisyo
nunca yapılan münakasalarda müsbet netiyce alınmamış ol
ması hasebiyle münakasalann hükümsüz addiyle yeniden 
münakasaya konulması iycap eden sade yağr, et, ekmek ve 
pirincin ve arpanın cins ve miktarlariyle hangi gün ve sa
atta münakasa1arı yapılacağı aşağıda gösterilmiştir. İstek
lilerin şeraiti öğrendikten sonra talip olacakları erzaka ait 
ilk teminatlariyle beraber ya Çanakkalede Jandarma mek
tepleri satınalma komisyonuna veya Gedikpaşadaki komis
yonumuza müracaatları. (5952) 

Miktarı 
Erzakın cinsi kilo Kapalı zarf tarihi Gün Saatı 

Ekmek 1,198,000 ' 14 b' . . . Un 1,200 ırıncı teşrın 934 pazar 10 

Sade yağı 27,00 14 ,, ,, 93•. 14 

Sığır eti f 
Koyun eti 

154.700 \ 14 
9,000 " 

,, 934 ,, 16 

Pirinç 48,200 1 S birinci teşrin 943 pazartesi 10 
Arpa 399,500 15 ,, 

" 
934 ,, ıs 

8-4166 

Devlet Demirvolları 
Umum Müdürlüqünden: 

Bandırma yolu ile İstanbul-İzmir yolculuğu 17 saate in
diriliyor. 

İzmir · Kasaba devlet demiryollarınm devletçe satın 
alınarak devlet clemiryolları meyanına ithali üzerine, tari
felerde yapılan değişikliklerle 1. 10. 934 tarihinden itiba
ren İstanbul - İzmir yolculuğu 17 saate indirilecektir. 

1. 10. 934 tarihinden sonra İstanbul'dan cumartesi, salı 
günleri saat 1 S te kalkacak vapurla Bandırmaya gelen yol
cular aynı gün ekspres treniyle Bandırma'dan hareket 
ederek, pazar, çarşamba günleri saat 8.25 te İzmir'e vara
caklardır. İzmir'den gene 1. 10. 934 tarihinden sonra pazar, 
çarşamba günleri saat 13 te kalkacak ekspres treniyle
Bandırma'ya gelecek yolcular da Bandırma'dan derhal va
purla hareket ederek Pazartesi, perşembe günleri saat 7 de 
İstanbul'a varacaklardır. Daha fazla malUmat edinmek is
tiyen yolcuların istasiyonlanmıza müracaatları ilan olu -
nur. (2702) 8-4263 

Nafıa Veka.'etin~en: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2500 lira olan 

alatı tenviriye pazarlıkla miibayaa edilecektir. 
Pazarlık 6-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

15 te Vekalet Malzeme müdürlüğü makamında yapılacak
tır. 

Taliplerin Ticaret odası vesikası ve 187,5 liralık mu
vakkat teminatlarının malsandığ·ma yatırıldığına dair 
olan makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte ay
nı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki ~artnameleri ikişer lira mukabi
linde Ankara Vekalet malzeme müdürlüğünden, Haydar
paşa'da tesellüm ve muayene memurluğundan satın alabi-
lirler. (2732) 8-4266 

Af yon sıhhat 
Müdürlüiünden ~ 

Afyonkarahisar memleket hastahanesi 1934 senesi ecza
vr tıbbiye ihtiyacı münakasaya konmuştur. İhalesi 17 teşrini· 
evel 1934 çarşamba günü saat 15 de Afyon vilayeti daimi en· 
cümeninde icra edilecektir. Talip olanlar listeyi ve şartna · 
-neyi görmek üzere İstanbul ve Ankara Sıhhat müdüriyet · 
terine mürac-aatl;ırt ilan olunur. (2648) 8-4140 

Hariciye Veki•etinden: 
Vekaletimiz ve ecnebi misafirler köşkü için kapalı zarf 

usuliyle "150,, ton yerli kok kömürü mübayaa edilecektir. 
Yevmi ihale 20 birinci teşrin 1934 cumartesi günü saat 15 
tir. Taliplerin şartnameyi almak üzere İstanbul'da Hazi
nei evrak ve Merkezde levazım müdürlüğüne müracaat· 
lan. (2724) 8-4262 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Bankamıza ait Bentderesinde Üçtaş mevkiinde 3 oda 
1 mutfak l hala 1 sofayı havi 4 numaralı hane 1-10-934 ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ve açık artırma sure
tiyle kiraya verilecektir. 1 Teşrinievel 1934 pazartesi gü· 
nü saat on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Teminatı 20 li· 
radır. Taliplerin bankamıza müracaattan ilan olunur. 

(2744' 8--4268 

28 EYLÜL 1934 CUMA 

1 T. Evel 1934 tarihinden başhyarak 

Yeni kibrit fiatları: 
BÜYÜK KUTU: 60 PARA 
KÜÇÜK KUTU: 50 PARA 

1 - Halen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu 
kibritlerin 1 T. Evelden iytibaren 60 paraya ve halen 
60 paraya satılmakta olan kücük kutu kibritlerin de 50 
naraya satılacağı muhterem halka itan ve fazla talep 
eden satıcıların derhal acentahğımıza ihbar edilmeleri 
rica olunur. 

2 - Ankaradaki perakendecilerin kibritleri 27 ve 
29 eylfıl 934 tarihinde geri alınacağından muhterem 
halkın kibritsiz kalmamaları için bir kaç günlük ihti -

1 yaçlarmı şimdirlen temin etmeleri mercudur. 
TÜRKİYE KİBRİT VE ÇAKMAK 

1 
İNHİSARI ANKARA ACENTALI(H 

HAMAMCI ZADE HACI BEKİR 
8-4190 

• 

ismet Paşa Kız 
enstitüsü 

1 

Akşam kız san'at mek tebi 
müdür2üğünden: 

1 - Akşam mektebine dikiş - biçki ev idaresi, şapkacı
lık, pastacıhk, yemek pişirme kurstan için kayıt muamelesi· 
ne başlanılmıştır. 

2 - Dersler 1 teşrinievelde başhyacaktır. (2607) 8-4078 

• 
lktısat Vekaletinden: 

Vekalet sobaları için "80,, ton yerli kok kömilril 24-9-934 
tarihinden itibaren "20,, gün müddetle açık artınruya konul
muştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere levaznn mü
dürlüğüne ve yüzde yedi buçuk kuruş teminat akçesiyle iha• 
le günü olan 13-10-934 cumartesi günü mübayaa komisyonu-
na müracaatları ilan olunur. (2693) 8--4204 

Emlak ve eytam bankasından: 
Yenişehir'de Otobüs garajı namiyle maruf bina dahilin· 

de makine dairesinden gayri 1. 2. 3. 4. S. 9. 10. 11 numaralı 
garaj ve ardiyeler toptan ve yahut ayn ayn olmak üzere ve 
15 teşrinievel 1934 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve 
açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 29 eylUl 1934 cu· 
martesi günü saat on altıda ihalesi icra kılmacaktrr. Toptan 
teminatı 950 dokuz yüz elli liradır. Perakende beher ardiye 
için teminat 200 iki yüz liradır. Taliplerin bankamız merkea 
şubesine müracaatları. (2551) 8-4016 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Şehri 700 lira eski bedelli haftada üç sefer gidip gel • 
me 1300 kilo sıkletli yazın otomobil kışın icaba göre araba 
ve kızakta nakli meşrut Erzurum - Bayburt postasına ve
rilen 1100 lira fazla görüldüğünden münakasa 2.9.1934 ten 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla neticelendirilecektir. Ta
liplerin Erzurum P.T.T. Baş müdürlüğüne müracaat etme-
leri. (2440) 8-3875 

1 
Doktor Hilmi İsmail 

1 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç. Zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Hastalarını her gün öğleden sonra Balıgpazarında Polis nokta
sı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

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

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

1 Ankara kibrit satıcılarına: 1 
1 1 - 1 T. Evel 934 ten iytibaren halka BÜYÜK KU-1 

TU KİBRİLERİ 60 PARAYA KÜÇÜK KUTU KİB
RİTLERİ 50 PARAYA satılacaktır. 

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

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

TÜRKİYE KİBRİT VE ÇAKMAK 
İNHİSARI ANKARA ACENTALIGI 
HAMAMCI ZADE HACI BEKİR 

8-4191 



·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T bD~R 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Milli Miidafaa Vekaleti 
Satın AJmn Komisyonu 

llan1an. 

İLAN 

Bomovadaki kıtaat ihti -
yacı için 37 ,500 kilo sade ya
ğı kapalı zarfla münakasa -
ya konulmuştur. İhalesi 10. 
10. 934 çarsamba günü saat 
10 da yapılacaktır. Şartna -
mesini görmek istiyenler 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. riyasetine ve münakasa
ya iştirak için de ihale gü -
nü saatından evel teminat 
ve teklifleriyle l:Jirlikte Bor
nova satınalma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

(2685) 8--4188 
İLAN 

Niğde garnizonundaki kıta
at icin 11000 kilo sade yağ" ka
palı· zarfla alınacaktır. Müna
kasa günü 4/ 1. Trs. 934 per
c;embe günüdür. İsteklilerin 
Niğde'de As. Sa. Al. Ko. riya

setine müracaatları. (2589) 
8-4103 

İLAN 
Tekirdai!mda hulunan kıta

at icin 40000 ve Makarada bu
lun~n kıtaat icin (25000) kilo 
makarna ile Tekirclağı kıtaa-
tı icin 9000 kilo ga?. yağma 

Ankara Levazım Amirli. 
ği Satın Alma Komis

yonu ilanlan. 

İLAN 
Bin yedi yüz kırk yedi 

ton değirmisaz linyit kömü
rü kapalı zarf usuliyle iha -
lesi 8 teşrinievel 1934 T. de 
yapılacağı ilan edilmişse de 
İstanbul gazetesiyle ilan e -
dilmediği cihetle ihalesi 15 
tesrinievel 1934 pazartesi 
r~nü saat 14 de yapılacak -
tır. Şartnamesini görmek 
üzere hergün ve ihale gü • 
nü de vakti muayyeninden 
evel teminat ve teklif mek
tuplannı makbuz mukabi -
lincle Ankara levazım amir -
liği satın alma komisyonu 
.-iyasetine vermeleri. (2664) 

8-414f' 

İLAN 

ANKARA BİRİNCİ AS
LİYE CEZA MAHKEME
SİNDEN: 

ı••••••••••••I muayyen vaktinde talip zuhur 
~tmedi.Yinden pazarhH:.ı. alına 

Kapalı zarfla münakasa
ya konulan yüz otuz yedi 
bin kilo sığır etine verilen 
fiat gali görüldüğünden pa
zarlığı 2-10-934 salr günü 
icra edilecektir. TGliplerin 
yevmi mezkfırda 1 zmirde 
fırka satmalma komisyonu-
na müracaatları. (2749) 

Vazifesini suiistimal su
retiyle darptan suçlu Anka
rada merkez jandarma bö
lüğünde jandarma iken ter
his edilen aslan İstanbul 
Fatih Süleyman su başı ma
hallesinden Arif oğlu 326 
D. lu İhsa Ef. nin duruşma 
günü olan 18-10-934 perşem
be S. 10 da Ankara 1 ci asli
ye ceza mahkemesine gel
mesi veya ikametgahını bil
oirmesi ilanen ihtar olunur. 

(2741) 8--4264 

D. D. Y olJan ve Liman 
lan U. l\lcl. Sa. AJ. Ko

mi~yonu ilanları. 

İLAN 
Kayseri- Ulukışla hattın

da bir demir köprünün yeri· 
ne konulması dolayısiyle 
30-9-934 tarihinde Kayseri 
yolu üzerinden Niğde ve A
dana için yolcu kabul edile
miyeceği muhterem halka 
ilan olunur. (2708) 8-4265 

.Satılık arsa 
Çankırı caddesi yakının

da dört yolun birleştiği köşe 
başında. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

Maliye Vekaletinden: 
ı - Vekalet kalöriferleri i~ in alınacak 350 ita 450 ton 

yerli kok kömürü kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Münakasa 30-9-934 tarihine müsadif pazar günü sa· 
at 15 te levazım müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komis
yonunaa icra kılınacaktır. 

3 - Şartnameyi almak için her gün levazrm müdürlüğü -
tıe ve İstanbul'da Dolmabahçede evrakı matbua ambarı mü· 
meyyizliğine müracaat edilebilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yedi yüz yirmi al
tı lira muvakkat teminat akçeleriyle tayin olunan saatten 
ivel levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 
~ (2462) 8-3907 

caktır. İhalesi 8-10-934 çar · 
c;amba günü saat 15 te yapıla 
cağından talipler sartnamesi
"1.İ görmek ii7ere her crün ve 
pazarlığa iştirak icin de vaktı 
muayyeninde teminatlariyle 
Tekirdağ"mda askeri satmal
ma komisvonuna müracaatla
rı ilan olunur. (2541) 8-4007 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için bir takım üç 

sandıktan ibaret olan seyyar mal -
zemei bakteroloji sandıklarından 5 
takımla beş adet çantalı mikroskop 
kapalı zarf usu1iyle satın alınacak -
tır. İhalesi 11.10.1934 perşembe gü
nil saat 14 de icra edilecektir. Nü -
muneleri görmek istiyen hergün Et
likte umum baytariye deposuna mü· 
racaat ve evsaf ve şartnamesini 

görmek üzere hergün öğleden sonra 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve münakasaya iştirak e • 
deceklerin o gün ve saatinden evel 
teminat ve ttklif mektuplarile bir • 
likte M.M.V. satın alma komisyo • 
nuna müracaatları. (2641) 

8-4132 
İl,AN. 

İstanbul Levazım amirliği
ğine bağlr kıtaat için 80 ton 
sığır etinin 7 teşrinievel 934 
pazar günü saat 14,30 da ka -
palı zarfla alınacağı ilan olu-
nur. (2586) 8-4056 

İLAN 
İNŞAAT: Selimi ye kışla

sının tadilat ve tamiratı ka· 
pah zarf usuliyle münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 23-10-
934 sair günü saat 11 dedir. 
Taliplerin keşif ve şartna
meleri ile projeleri görmek 
üzere her gün M. M. V. sa
trnalma komisyonuna mü
racaattan ve münakasaya 
iştirak için dahi teminat ve 
teklif mektuplarını ihale sa
atinden evel mezkur komis-

8-4270 

İLAN 

Yüz etli bin kilo sığır eti
ne kapalı zarfta verilen fiat 
gali görüldüğünden l teşri
nievel 934 pazartesi günü 
saat 15 te nazarlığı icra kılı
nacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün, talipleri 
belli saatte Konya'da satın 
alma komisyonuna müraca-
atları (2763) 8-4282 

Tophanede İstanbul Le · 
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
tliinları. 

İLAN 
lstanbul Levazım Amirli

~ine bağlı kıtaat ve miiesse
satın ihtiyacı icin 241000 kilo 
koyun eti kapalı zarf usuliyle 
7-10-934 pazar günü saat 14 te 
~lmacaktrr. Şartnamesini gö-
receklerin her gün ve taliple
rin belli saatten evet teminat
lariyle teklif mektuplarını 
Tophanede Satınalma komis
yonuna vermeleri. (290) 

(5631) 

İstanbul Levazım Amirliği 
kıtaat ve müessesatınm ihti
yacı için 80,000 kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle 7-10-93•l 
pazar günü saat 14,30 da alma 
caktır. Şartnamesini göreckle 
rin her gün ve taliplerin belll 
saatten evet teminatlariyle 
teklif mektuplarım Tophane
de satın alma komisyonuna 
vermeleri. (297) ( 5632) 

8-4009 

İLAN 

yon reisliğine vermeleri. Harp Akademisi hayvanatı 
(2755) 8-4269 nm ihtiyacı olan 355000 kilo 

----------------------~ Sahlık ve kiralık arpanın 9. 10. 934 salı günü sa 
at 14 te kapalı zarfla alınacak 

Yenişehir otobüs durağı
na on dakika mesafede ma
carlarm işgal ettiği on dö -
nüm bahçe ve hane satılık 
ve kiralıktır. Telefon: 3747 
ye müracaat. 8-4230 

Kiralık ev 
Çankaya postanesi civa

rında asfalt cad. üzerinde 
üç oda bir sofayı, su, banyo 
ve elektriği havi ev ucuzca 
kiralıktır. Bağında aynca 
çeşmesi vardır. Tercihen sa
bahlan 1841 e telefon 

8-4280 

tu. Şartnamesini görecekle · 
rin her gün ve taliplerin belli 
saatten evet tekliflerini Topa 
nede satmalma komisyonuna 
vermeleri. (249) (5748) 

8- 4037 

İLAN 

Levazım Dikim evi için 315 
bin adet muhtelif eb'atta Per
çin çivisi, 80 bin adet perçin 
pulu, yüz bin adet çift gözlü 
pul, 70 bin adet köprülü sür
gü, on bin adet köprüsüz sür
gü, 50 bin adet kesme kanca 

Ağrıların ve SOOuk .algınlıgm~ aen •• 
hti tesirli devası, ambalaj .ıııe tmmprime
lerinde EfJ alameti farikası,. .......... 
kiler ASPIRINdir. 

Amb•lajlarda ve lcomprl· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlalca 
bulunmasına dik-
kat ediniz 1 

1 As. Fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanlan 
1200 ADET MAKSİM TÜFEGf 

NAMLUSU 2-10.934 
ı6340 " MUHTELİF MAKKAP ) 
7700 ,, MUHTELİF FREZE ) 

11080 ,, MUHTELİF DESTEU ) 
3608 ,, MUHTELİF RAYBA ) 
5820 ,, MUHTELİF ERKF.B ) 2-10-93! 
832 ,, MUHTELİF PAFTA ) 

1000 ,, DESTERE ÇAKISI ) 
2000 ,, BIÇKI DESTERELEk ) 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle 2-10-934 tarihli) 

de saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat ili 
müracaatları (2722) 8-4236 

3255 KİLO VAZELİN' ) 3-10-934 
20z ,, GLİSERİN ) 

6 KALEM ÇELİK BORU 3-10-934 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI KISKINA 
KALORİFER TESİSATI 4-10-934 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI ÇA Ti 
DERELERİNİN TAMİRİ 

80 KİLO KALAY VARAK 
17 KALEM MUHTELİF cıvı 

150 TON HAM MAÔNEZİT 
25 TON LULECf KİLİ 
5340 ADET MUHTELİF ZIMPARA 

9-10-934 
8-tG-934 
8-1()..934 
g..10-934 
9-10-934 

TAŞLARI 11-10-934 
800 KİLO KURU ÜZÜM 11-lo.934 

4 ADET DEKABAJ TEKNESİ 11-10-934 
Yukarda yazılı malzeme, insaat hizalarmdaki tarihlerdf 

pazarlıkları icra kılınacaktır. Talipler şartnamesini göl) 
mek için her gün 13,30 dan 15,30 za kadar ve puarbfa p 
receklerin de yevmi muayyeninde teminatlariyle satın8' 
ma komisyonuna müracaatları (2759) 8--4277 

SİLAH FABRİKASI PASAJI l2-10-Q34 
2400 KİLO FASULYA ) 
1300 ,, NOHUT ) 
1000 ,, KURU SOÔAN ) 27-10-934 
1000 ,, PATATES ) 
700 ,, BULGUR ) 

Yukarda yazılı malzemeler hizalUindaki tarihlerdd 
aleni münakasa ile alınacaktır. Taliplerin prtnamelerial 
görmek üzere her gün 13,30 dan 15,30 za kadar ve mÜJUl.. 
kasaya gireceklerin de yevmi mezkiliıda teminatlari,,W 
satın alma komisyonuna müracaatan. (2758) 8-4278 

30,000 ADET TÜFEK 3500 TON LAVA llAR!lf 
KUNDAGITASLAÔI KPMORO 

3000 TON .TENBRATOR Yuka~daki malzeme pa

zarlık suretiyle 8-10-934 ta-
rihinde saat 14 te ihalesi ic-

KöM'ORO 
12000 TON ZERODİS 

KöMORO 
ra edilecektir. Taliplerin te- Yukardaki malzeme p&al'-
minat ile müracaattan. tık suretiyle 30-9-934 tarihiq. 

dl saat 14 te ihalesi icra edl-
__ <_27_1_4_) ___ B-4 __ 2_3_5_ tecektir. taliplerin tmıfnat 

iJe müracaattan. (2715) bin yüz kilo 16 No. h bobin 
keten ipliği, 500 kilo 25 No. h 
bobin keten ipliği 8-10-934 pa 
zartesi günü saat 14 kapalı 
zarfla alınacaktrr. Şartnamesi 
ni göreceklerin her gün ve ta
liplerin belli saatten evet te-, 
minatlariyle tekliflerinin Top 

1 
hanede satmalma komisyonu
na müracaattan. (304) (5701) 

8--4020 

8-4224 



SAYIFA 8 HAKiMiYETi MlLLIYE 28 EYLÜL 1934 CUMA 

Ankara Belediyesi! 
intihap encümenin
den: 

•• •• 
BUTUN SENE ZARFINDA 

1 - Ankara Belediyesi Mecli
si intihabı için intihap encü
menince tanzim olunan inti
hap edilr"ek ve intihap et · 
mek hakkını haiz vatandaş· 
iarın mahalle mahalle isim· 
)erini havi ikişer nüsha def· 
terler24-eylôl pazartesi ~ünü 
sabahı Vilayet ve Belediye 
dairesi kapılarile Samanpa · 
zarı mevdanına asılacak ve 
bu defterler tatil günü hariç 
olmak üzere alb gün müd -
detle askıda kaldıktan sonra 
30-evlô~ pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in .. 
dirilecektir • 
2- Defterde ismi olma3·an 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vatandaşlar 
bu hususa ait itirazlarını 

ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir .. 
ler. 30 - eylôl ak~amından 
sonra enciimence itiraz ka 
bul edilmez. 
3 - Belediye mecilsi azalığı 
intihabı 10-teşrinievvel-934 
çarşamba ~ünü sabah saat 
~okuzda ba ... Jayacak ve· 16 
birinci teşrin salı günü ak -
şanı saat 19 za kadar(7) 
gün devam edecektir. 
4 - intihap sandığı Ankar.a 
belediye dairesinde beledi -
ye meclisi salonuna konula· 
caktır. 
5 - Hangi mahalleler hal -
kının han i gün•errle reyle -
rini kullanacaltları ayrıca 
ilan edilecektir. 12639) B-4122 

Hilaliahmer Merkezi 
Umumisinden: 

Eskişehir merkez anbannda iç ve dış otombil lastikleri, 
lastik kıhflan, motör örtüleri, muhtelif otomobil şasileri 
ve saire 29, Albiyon marka seyyah tamirhane otomobili, 
seyyar vinç ve saire 30 eylfıl 1934 de, Berliye kamyonları, 
1, Latil marka markalı otomobiller, Perles kamyonları 2, 
muhtelif otomobil ve makine parçaları 4 teşrinievel 1934 
tarihlerinde satılacağından taliplerin müracaatları 

Hatta gölgede derecei hararet 35 derece dahi ofsa 

"Frigldalre" deki derecei hararet -:faima 10 derece· 

den aşağıdır. Bu derecei hararette bulunan mekülat 

dalma emniyet tahtındadır. Eğer size 6 veya 3 

dereceden aşağı bir derecei hararet lazımsa, 

"Frigidaire'' bunu da, nazaret edilmesine luzum 

bırakmadan, senenin iptidilsından nihayetine kadar 

temin eder. Bu kuvvetli otomatik soğutma tertibat.. 

hem asgarr bir elektrik istihlaklle çalışır, hem de 

hiç zayiat vukuuna mahal bırakmaz. MekOlatınız, 

tamamile istihlak olununcaya kadar, kat'iyen bozul· 

mak tehlikesine maruz de~iidir. 

:; 

·. 

Sazan, birinin bir •• Frlcldalre" satın afdıiını 

zannederken ona daha aşalı bir marka verlldlll 

16rOlmektedlr. lshnlerln mOşabehetlnden sakın .. 

ınız. Tek bir "Frlgldalre" vardtr. Satın aldıfınız 

soğutma dolabının, "Fricldatre" markasını tasıdı· 

iını tesblt ediniz. 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
GAYRİMENKUL SATIŞ ME
MURLUÔUNDAN : 

Ankara'da Ahizafer mahalle
sinde çarşr sokağında 23 No. lu 
hanede Mustafa oğlu Abdullah 
Beye 10-5-933 T. ve 88/7 No. lu 
bir kıta ipotek senediyle 850 lira 
itasına borçlu Sıvasta Nafıa yol 
müteahhidi Erzurumlu Şevket 

Bey namına Sıvas İcra memur
luğu vastıasiyle gönderilen 1-9-
934 tarihli rehinin paraya çevril
mesi yolu ile takip talebine mah 
sus ödeme emri Sıvas'ta bu nam
da kimse olmadığından bahisle 
bila tebliğ iade edilmesi üzerine 
alacaklının talebiyle işbu ödeme 
emrinin Ankara'da neşrolunan 

Hakimiyeti Milliye gazetesiyle 
ilanen tebliğine karar verilmiş 

olduğundan ilanın intişarı tari
hinin ferdasından itibaren borç
lu Şevket Beyin bir itirazı var
sa on beş gün zarfında Ankara 
İcra tetkik merciine müracaat 
eylemesi lüzumu tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 8-4274 

ZAYİ 

Kadıköy Gazi ilk mektebin
den 1932 tarihinde aldığım se
hadetnamemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan cııkisinin hükmü 
yoktur. 

No. 252 Nimet Kevser 
8-4279 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RtVASRTt KARSISINDAN 

Bu kerre Oabağhanede Cümhu 
riyet bahçesine nakletmiı olduiv 
rno muhterem mü,terilerirnizin oı 
rarı dikkatine arzeylerim. 

Entirasit kok ve her nevi mah 
rukat ihtiyacı depomuzcı suhuletle 
temin olunur. 

Telefon: 2075 7-349(l 

imtiyaz sahibi ve Başmu · 
harriri F ALlH RIFKI. 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. - v-Çankzrı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa -
srnda basılm.tır. 

FRIGIDAIRE 
BOURLA BiRADERLER ve Şeı 

Ankara Milli Emlak Müdürlüiünden : 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum 

No. 
Metruke 

No. 
Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

Hisse miktarı kaç takalt old"fu 

Hacı doğan Ilgaz Hane l/830 59 2880 00 
eski ihale 

bedeli 

Tamamen Sekiz takalt 
ıauretiyle na1'don 

Yukarda yazılı hanenin mülki yetinin ihalesi 3.10.934 çarşamba günü saat 15 te icra e
dilmek üzere müzayede 1 haf ta temdit edilmiştir. Taliplerın müracaatları (2757) 8-4275 

Mektepler alım sahm 
komisyonu reisliğin -
den: 

lnıaat usta mektebi için aıağı · 
da cinsi ve miktarı yazılı malzemt 
ayn ayrı münakasa ile satın alma 
caktır. Bu iıe girmek istiyenler mü -
ııakasa günü olan 28 eylôl 1934 per 
sem be günü saat 15 de teminatlariy
le ~rlikte komisyona müruaatları . 

(2381) 
13000 Adet tuğla 

10 ton kireç 
7 m/3 kereste 

2000 adet çini 
500 kilo saz 

8- -·3813 

ANKARA HALKEVİ 
REİSLİGİNDEN: 

Halkevi için açık artırma 
usuliyle 60 ton kok kömürü 
alınacaktır. İhale 2-10·934 
sah günü saat 17 dedir. Sa
tıcıların şeraiti öğrenmek ü
zere Halkevine müracaat-
ları. 8-4240 

Isparta Beledi31e reisliğinden 
İspatta içme sularımn membalarından itibaren bir kl· 

lometrelik kısmında altı adet beton su toplama havuzu ile 
695 metre tulUnün iki yüz milimetrelik çimento boru ve 
keza 125 metroluk krsmmda da yüz milimetrelik ve 180 
metroluk kısmrnda da seksen milimetroluk dökme demir 
boru ferşiyatile bunlara ait güzergahın hendek hafriyatı 

dört bin yedi yüz elli sekiz lira beş kuruş bedeli keşifle 
kapalı zarf usuliyle 17 eylUl 1934 den itibaren yirmi gün 

müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin müzaye· 
de ve münakasa şeraiti umumiyesi mucibince muktazi 
yüzde 7,5 dipozitolariyle birinci teşrin ayının 7 inci pazar 
günü saat 15 şe kadar belediye riyasetine müracaatları 
ilan olunur. (2666) 8-4167 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için şan 

namesi yeniden tanzim edilen 4 adet Maroğraf Aletinin pa· 
zarlığı 7-10-934 pazar günü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa• 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle C• 
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyqnuna 
gelme1eri. (2673) 8-4208 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Balkehriz harap bağ 34 5555M.2. 300 00 Tamamı nakden peşinen 
Ense Cebeci Tarla 36/37 321755 1350 00 Tamamı nakden peşinen 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 18.9.1934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa kal " 
mışttr. Taliplerin rnüracaatlan. (2655) 8-4145 

,_......ı..__,j- SİNEMALAR 
f YENi _ 

1 

Bugün bu gece: Yeni mevsimin 
yeni filmi: 

BAR . ŞARKICISI 

Fransızca fevkalade hi11i dram. Oynıyan
lar ı Claudette Colbert • Ricardo Corter:. 

Bugün: iki filim: 1 - Bekarlığa Veda 

2 - 77 Numaralı ev 

Bu gece: 77 NUMARALI EV 


