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TE llZLIK EVl. 

Ankara belediyesi şehir temizliği 
ile meıgul olan işçiler ile temizlik 
\rasıtalarının bakımı ve barınması 
İcin aon sistem bir bina yaptırmıştır. 
Bina yaptırmak da haddi zatında 
faydalı bir it olmakla beraber, te -
rtıizlik evinin inşasına saik olan zih
niyetteki hususiyettir ki, dikkatimİ· 
ti huna çekmif ve haber üzerinde 
durup düşünmek ihtiyacını uyan -
dırmııtır. . 

işaret etmek istediğimiz hususı
Yet tudur: Bir çok mefhumlar gibi 
leınizlik mefhumunun da memleke· 
lirnizde gerek fert ve gerek cemaat 
hayatı bakımından değişmesi ve da
ha asri bir halde anlatılması zarureti 
"'ardır. Bizde eskiden kalma bazı 
telakki ve kanaatler vardır ki, zama 
nırnızın sıhhati koruma umdeleri ile 

·taban tabana zıttır. Mesela akar su-
nun temizliği hakkındaki umumi ka· 
l'laat bunlardan başlıcasıdır. Süpüre
rek ve bütün tozları havaya kaldı -
rarak yapılmak istenilen temizlik de 
ı.ihniyet geriliği iytibariyle ötekin • 
den aşağı değildir. Daha bunlara 
benzer, o, ıehir ve cemaat hayatı · 
rı112da bir çok hareketlerimiz vardır 
ki, iyi niyet ile yapıldıkları halde 
bilgisizlik ve yanlıt anlayıı sebebiy
le fena netiyceler verirler. Ankara 
b lediyesi temizlik mefhumunu asri 
tekilde anlamıt olmakla, meselenin 
can alacak noktasına basmıt demek
tir. Bundan sonrası vasıta ve takip 
&afhasıdır ki onda da iycap eden 
dikkat ve enerjinin gösterileceğine 
ti.iphe yoktur. 

lıçiler cemiyetin en faydalı un · 
•urlarındandır. Temizlik ile met· 
tul olan i~ilerin de büyük bir ihti
t~cı kar~ılamaları iytibariyle rolle -
tinin ehemmiyeti inkar edilemez. 
~izde belki de bu faaliyet hakkında 
()ledenberi mevcut olan kayıtsızlık 
temizlik itçilerinin üstlerine baıları
tıa lazım olduğu kadar dikkat edil
~eıniş olmasından ileri gelmittir. 
it enıizlik itçisine her şeyden e'!'e! 
encJini yazif esinin imkan verdığı 

"<lerecede temiz tutmasını öğretmek 
'te sonra da muhtelif temizlik faali· 
~tlerinin en yeni ye en müsbet te • 
. ilerini bildirmek lazmıdır. Onun 
•çin Ankara belediyesinin temizlik 
e\ine, biz onun, yalnız oturulacak, 
~atılacak bir hina değil, icinde bir 
~0.~ §ey öğrenilecek bir mektep,. bir 
hUessese te§kil edeceği kanaatıyle 
e enımiyet vermekteyiz. 

Beledivelerimizin temizlik huıu
~f ndaki dikkat ve hassasiveti zaman 
l e balkmuzın da temiz duygularını 
~i.iahet şekilde tahrik edeceğine şüp
h ~~oktur. Halkımız bu noktadan 
t ak:ıkaten uyandırılmağa muhtaçtır. 
"\>lerinin çöplerini kaoıları önüne 
., 4'nlar, pis ıularmı sokağa ıahve • 
,'~ler temizlik mefhumunu henüz 
ltn IUnamış olanlardır. lş bu kadar 
\> e de kalmaz. Böyle yapan 
C:landa§lar cemaat hayatının iy
bı ı>larını ve umumi menfaabn 
la anasını da henüz anlamamış • 
)ı r . demektir. Bu noksan anla • 
tl.i!.ıle ne oturduğumuz şehir iste
te f:!tıniz P,ibi temiz tutulabilir, ne de 
~ lllnat hayatı herkesin rahatını ve 
f\\.~rıfnatrm koruyacak şekilde inki -
lı 1.edebilir. Halk ile daima temas 
tih 1nde bulunan belediyelerimiz bu 
"atetleri sırası düştükçe söz ile, it ile 
h a!1daslara anlatmalıdır. Para ile 
ı,:!1~cak itler olduğu gibi çah~n
~ok:Çın parasız yapılacak işler de 
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PAZARTF.SI 

Her yerde 5 kurua 

filen başlamıştır 

Bugün belediyede 
teftiş heyeti seçilecektir Afgan istiklal bayramı 

Bu ay içinde yapılıp bitirilecek 
olan belediye azalığı seçimi işi ayın 
birinci gününden beri filen batla • 
mıt bulunmaktadır. Evelki gün ıeh· 
rimizin mahallelerinde toplantılar 
yapılmı§ Fırkamız vilayet idare he· 

Afyon-Antalya 
yolunda faaliyet 

Antalya kıyılarını memleketimizin orta 
kısmına ve ıimal kıyılarına bağhyaı-ak O• 

lan Afyon-Antalya hattının temel atma 
r~a.inden sonnt inıaah da bat•am1~trr. 

Hattın ilk ihale edilen kısmı onbeı ki· 
lometrelik bir kısımdır. Bu kısım üzerin· 
de müteahhit azami gayretle çalıımakta 
ve in~aat süratle inkiıaf etmektedir. 

Aldığımız malumata göre; münakasa
ya konmuş bulunan ve on altıncı kilOmet
recıen kırk beıinci kilometreye kadar olan 
haı lm ikinci kısmının münakasa müddeti 
de bitmiştir. Bug-ün bir k11mının ibaleıi 
yaıulacak ve en müsait şerait gösteren mü 
teahhide ihale edilerek bu kısım üzerin-!e 
de derhal faaliyete geçilecektir. Bu ikinci 
kısmın nihayeti, yani kırk beşinci kilomet
re, Afyon'dan Antalya'ya doğru giden yo
lun Sandıklı'ya kadar olan k11mımn yan

'1M teıkil etmektedir. 

Ankara'nın Kaleiçi 
suya kavuştu 

Ankara şehir içme suyu komis -
yonu tespit ettiği program üzerin .. 
deki faaliyete devam etmektedir. 
Bu faaliyetin · belli başlı kısımları 
bitmiş ve bitmek üzere bulunmuı -
tur. Bu meyanda çoktanberi su ihti· 
yacını temin hususunda müıkülat 
çeken kaleiçi halkım bu müşkülat -
tan kurtaracak olan depo ve bu de
l?OYa suyu çıkaracak olan idrostat 
tertibatı tamamlanmış ve bu hava· 
li suya kavuşmuştur. 

Adliye vekaleti arkasında yapıl
makta olan büyük su haznesi de ta
mamlanmıştır. Şehrin orta kısmına 
su verecek olan bu havuz da bugün
lerde su ite doldurulacaktır. 

Komisyonun diğer inşaat faali -
yetleri de yakında tamamlanacak -
tır. Bundan sonra komisyonun yeni 
faaliyet programına ait faaliyet baş
hyacak ve bu faaliyet de muayyen 
zamanda tamamlanmış olacaktır. 

Kampana şehri 
yanıyor. 

Buenos • Aires, 2 (A.A.) -Kam 
pana tehrini tahrip eden yangın ne
ticesinde, şehirde bulunan diğer pet 
rol haz\ntaleri de ate§ aldığından it
faiye sıcaktan bunalarak yangınla 
mücadeleden vazgeçmek mecburiye 
tinde kalmıştır. Polis ve posta ve tel 
graf memurları müstesna olmak üze 
re bütün halk şehirden çekilmittir. 

Beşinci balkan 
olimpiyadı bitti 

Zagrepte devam etmekte olan beıinci 
Bıılkan olimpiyadı bitmi§ ve Yunanistan 164 
puanla birinci, Yugoslavya 155 puanla ikin· 
ci, Romanya 62 puanla üçüncü, Bulgaristan 
33 puanla dördüncü, Türkiye 32 puanla 
beıinci ve Am vutlak 1 puanla altıncı gel· 
miılerdir. 

(Sona 5 incl ıayrlt:idaJ 

yetinden Reiı Vekili Mümtaz Be • 
yin reisliği altında nahiye ve ocak 
mümessilleri toplanarak bu it hak • 
kın.da görütmü,lerdir. Evelki gün 

Bu münasebetle Reisicümhur Hazretleri ile Afgan 
Kıralı Hazretleri arasında telgraf yazıları teati edildi 

se~ılen mahalle mümessilleri bugün 20 ağustosta Afganiatan'ın i tik-
saat 10 da belediye salonunda top • lal bayramının yddönümü münaıe • 
lar.:- :·:.k kendi aralarından on kitilik betiyle Reisicümhur Gazi Mustafa 
teftiş heyetini seçeceklerdir. Bu he- Kemal Hazretleriyle Afganistan Kı 

b ralr Haşmetlu Muhammed Zahir 
yet, elediyeye aza ıeçmeg .. e ve ıeçil H H an azretleri arasında aıağıdaki 
meğe kanun bakımından ehil olan· tebrik telgraflan teati olunnıu§tur. 
ların defterlerini yaptıracak ve bu 
defterler de altı gün asılacaktır. Afganistan Kıralı Haşmetlu Muham 

Ankara halkı bu devrede beledi- med Zahir Han Hazretleri. 
yede kendilerini temsil edecek olan Kabil 
şehir mümessillerinin seçimi işine Doıt Alganiıtan'ın iıtiklal bay· 
büyük alaka göstermekte ve o nis. ramının yıldönümü münaıebetiyle 
bette çalıtmaktadır. en ıamimi tebriklerimi, ıahıi ıaaclet 

Amerika da 
işçileri grev 

bu sefer de 
yapacaklar 

dokuma 

Nevyork, 2 (A.A.) - Mensucat sana-, anlaşılmaktadır. Grevci amelenin nispcti
yli icra koimtesile uzun boylu müzakere· ni tayin etmek güçtür. Son dakikada, gre
lerden sonra, M. German, vaziyetin değiş vin cumartesi gece yuısında il~nı muhak 
mediğini söyleyi:ıce, grevin önüne geç· kak görülüyordu. Grevciler, herhangi bir 
mek ümidi kalmadığı anlaşılmıştır. kışkırtma hareketine karşı, intizamı ve in 

"Havas,, muhabirinin kanaatma göre, zfbatı korumak ilzere onar kişilik müfre· 
Amerika'da mensucat amelesinin grevi, ze1er tetkil etmişlerdir. 
900.000 ameleyi işsiz bırakacaktır. Bunlar Diğer taraftan, Dcyll Telgraf muhabl 
dan 500.000 l pamuk, 200.000 l yün, rl, grevcilerin sayısını 850.000 ile 1 mil • 

200.000 i de ipek işliycn ~tedir. Patron yon bcşyUt bin arasında tahmin ediyor. 
lar ise, ameleden ancak yüzde ıs l:ıin gre· Yarın, Amerikıa'da yortu gilnil olduğun -
ve iştirak edeceğini ve fabrikaların sahya dan grevin ehemmiyet ve azameti .ahya 
açılacağını ıuyliiyorlar. belll olacaktır. L5.kin, bUtUn Am rika 

Her iki fikrin de mübalağalı olduğu (Sona 2. inci ıayılada) 

Bir. keşfin dört yüzüncü 
yıldönümü merasimle kutlu1andı · 

mıştır. 
NOT: Bu münasebetle Jak Kartiye n 

Kanada'nın ketfi ile neticelenen ıeferleri 
bıJdanda kııaca ınalumat nnneii faydalı 
buluyoruz. 

Jı.k Kartiye 1491 ıeneıinde Sen Mal<> 
da 4oinıut bir franız kaptanıdır. 1534 t• 

(Sona 2. inci ıaYJ/ada) 

Kanatla ı~,ruin ~00 lııt:I ,,ıllnfrnl •I · 
naıtHti,lc fnııı•,.,,. ilami ....... 

aktınl• ,,.ı. 

leri ve karJq Afgan mUletinin r•• 
fah ve ikbali hakkındaki temennil• c 

rimle birlikte tekrar eylerim. 
Ga%i M. Kemal 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Musta. 
(a Kemal Hazretlerine, 

Alganiıtan'ın mUli bayramı ml
ncuebetiyle bana gönderdilılerl t•l>..J 
rikat ve temenniyattan leukal&l4 
mütehassiı olarak Zatı Devletlerlnt 
hararetle teşekkür eder ve ttılııf N • 

adetleri ile Türkiye'nln V• tiirlı nHh 
letinin relah ve ikbali laalıkıncla~ 
hararetli temen(lilerlm1 tekrara m&. 
ıareat eylerim. 

Alıani.tcin Kıratı 
Mulaammed Zala& 

Elen tayyare 
filosu ~umandanı 
teşekkür ediyor 

-
Em' ra1yar1 filo • .z .. ;:;;ıp:;;;.m 

tıfdHr .,,,,.,. 

Geçea Temmus aymm Mnlanna dofrt 
Atina' daa bir balkan turaeeiu ,.'kan b;, 
makam (Temeliı)'ia kumaada ... dakl .. 
Yunan haT& filosu ıamıleketimbden p. 
11.U. ltir~ süa Tanan C...u,.dnba 

(Soa ı. illd •1'J•) 
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DIŞARDAN GELEN SON HABER E-
11'AL\A'DA. 

Tekzip edilen bir 
müzakere haberi 

Roma, 2 (A.A.) - Eyi mallımat 
alan rnehafil,, eski sosyalist ırüesası
nm faşist korporasyonlan teşekkül
lerine kabulü için hükftmetle Mila -
no'nun muhayyel sosyalist mehafili 
arasında müzakereler yapılmakta 
olduğu hakkında ecnebi memleket -
lerde intişar eden haberleri tekzip 
etmektedir. 

Bari panayınna gelen 
f ramm heyeti. / 

Torino, 2 (A.A.) - Bari şark 
panayırının küşadmda hazır bulu -
nacak olan fransız heyeti buraya 
muvasalat etmiştir. Heyet ikisi me -
lius ve biri Paris belediye meclisi 
reis muavini olmak üzere 16 azadan 
mürıekkeptir. 

Alman salibi 
ahmer reisi 

Berlin, 2 (A.A.) - Saks-Koburg 
Goto dükü Şarl Edvar'ın teklifi üze 

cine, müteveffa Hindcnburgun yeri· 
ne alman salibiahmeri reisliğini ka
bul etmiştir. 

Almanya'ya girmesi memnu 
olan gazete 

Bertin, 2 (A.A.) -Prağda çıkan 
''B h ' '' . · Al o emıa gazetesının,manya a-

BiRLEŞiK DEVLETLER~DE. 

Bütçe müdürü 
istifa etti. 

Nevyork, 2 (A.A.) - Bütçe müdürü 
M . Douglas istita etmiştir . .Muhafazakar 
aemokrat olan mumaileyh doların 1.stikra
rına ve bütçenin tevzinine tara!taı Bi. M. 
Ruzvelt Reisicümhur olduğu vakıt onun 
faal mesai arkadaşlığını etmiş olan M 
Douglas Londra konferansı esnasında do-
ların istikrarı Reisicümhur tarafından ret 
olunması üzerine nufuzunu kaybet:mi~!lr. 

SOVYET RUSYA'DA. 

Kayseri fabrikası 
nın 2000 ton malze 
mesi yo1a çıktı. 

Moskova, 2 (:A.A., - Ziryanin 
vapuru Kayseri fabrikalarına ait 
2000 ton malzemeyi hamilen Ode -
sa'dan hareket etmiştir. 

Japonlar te~·kif ettikleri rus 
memurlara işkence 

ediyorlarmış. 
M. Ruz,·elt yeni bütçe müdürünü Moskova, z (A.A.) - Tas a-

tayin etti. jansı tebliğ ediyor: 31 ağustos 
Hayt Park, - Amerika - 2 (A.A.) - ta japon sefiri M. Ota hariciye ko

M. Ruzvelt, bütçe müdürlüğüne M. Bell'i m.iser muavini M. Stomonyakoru 
tayin etmiştir. M. Bell, 1911 denheri ma- .ziy~et ettiği zaman, Stomonyakof, 

Beynelmil4!1 yol kongresi açılıyor liye memurudur. 1918 denberi de hesaplar 22 ag.ustos tarihinde Harbindeki ja-
Berlin, 2 (A.A) -Beynelmilel komiseridir. pon Jandarmasının iki sovyet me _ 

leyhinde yazdığı haberlerden dolayı 
30 teşrinisaniye kadar Almanya'ya 
gitmffi yasak edilmiştir. 

l 
Rcisicümhur, bundan evelki müdür M. murunu tevkif ederek g-ayri insani 

yo kongresi yarın Münih'de a,,la - · k ı · ~- ~glas ile, müdür m~vini M. Lovery'nin 1§ ~~ce e: t~tbı~ . ettiklerini japon 
la.ktır: Bini _ecnebi olmak üzere 5-0 ıstıfalarmı kabul etmıttir. sefınne bıldırmıştır. M. Stomonya _ 

Amerikcı'da bu se. er ae 
dokuma i~ç 1eri grev 
yapaca1· lar. 

(Bap l. inci Sa}.Jada) 
matbuatı, bu başhımakta olan grevin, harp 
tan sonraki sanayi tarihinde en vahim bit 
mes;ıi ihtilafı teşkil etmekte ve kalkınma 
eserinin temclJerini tehdit eylemekte ol• 
duğunu daha şimdiden kaydetmektedir. 
Fikirler pek ziyade gergin olup, karışık• 
hk çıkmasından korkuluyor. 

Memleketin tekmil zal»ta kuvvetterl 
ile bazı asker müfrezeleri her ihtimale 
karşı seferber edilmiş ve göz yaş-artıcı 

gaz bombalariyle teçhiz olunmuştur. Da• 
ha 'imdiden, gr~vin dündenberi ilan t-dil" 
mi" b11lundu~u Georgiya. Alabama ve ce• 
nubi Karolin havalisinde ağır hadiselet 
çıkmı~tır. Poliı, silah lrullanmağa mecb\li 
olmuştur, bir kiJI ölmüş, birçok kimscW 
yaralanmıştır. 

mılleti temsil eden 2000 aza kon - • • . . • • kof bu memurlardan biri tarafından 
Soyyet-Japon ihtili(ı lıakkında ~reye iştirak edecektir. Kongre son' Muhalifler ıstıfa ıçın ne dıyorlar? Harbindeki Ceneral konsolosa şah_ 

hir İtalyan gazetesi ne diyor? celftsini Berlin'de Kroll operasında .. Hayt_P~r~, 2 (A.~.) - Jl: R~z;relt, s~n vak} ol?n bu teb~igatm, Çin şark 

Neryors, 2 (A.A.) - Umum\ grev, p 
malde, ccnppta ve Atlas denizi imtidadın• 
ca 900 bin ameleyi ihtiva edecektir. Bunu• 
500 bini pamuk sanayiine, 200 bini yUıl 
sanayiine ve 200 bini de ipek sanayiin• 
eoittir. Vaşington alakadar mahafilinde soıı 
dakikada bir itilaf husul bulacağı hakkın• 
da nikbinlik mevcut olmakla beraber, umıJ 
mi· hissiyat, millt mesai komitesi reisi ?ti; 
Garrison'un gayretlerine rağmen, patrol>" 
ların itilafgirizJikleri yüzünden grevin bet 
halde başlıyacağı merkezindedir. Grev rll• 
esası grevin umumi olacağını ümit ettiklf 
ri halde, patronlar ancak amelenin yü.zcı. 
on beıi işlerini terkedecekleri ve fahri~ 
lardan mühim bir kısmının salı sabahı nıaı 
tat' veçhile açdacağı kanaatindedirler. Gre~ 
cilerin nisbeti ne olacağı şimdiden bellJ 
değildir. Hususiyle ki, 900 bin ameledcı\ 
miktan oldukça çok olan işsizleri çıkannall 
irap eder. 

. k d . . • butçc muduru M. Levi Duglas ın ııtifası şımendıf erınde tevkif edilen memur 
Roma, 2 (A.A.) - Rejim faşista i a te ... e~ektir .. ~· Hıtler ~on.gren~ n~ k~b.u~. etmiştir .. ~üdür istifastnm neşri- lara yapılan işkencelere dair olarak 

gazetesi, Mançuri şimendiferi hak • fa~n. _ı:ıyasetmı kabul etmıştır. Fılı nı reısıcumhurun ıhtıyarma bırakmı§ttr. M. matbuatta çıkan çok fena haberleri 
Jündaki sovyet _ japon ihtilafının r~ı.slıgı alman yollar umumi müfet- ~uzvelt, istifa s:be~leri ha~kı~da mütalea teyit ettiğini ilave etmiştir. Bu iş _ 
menşeini izah ettikt n son d" tııı M. Toks yapacaktır. c;ermeyarundan ımtına etmıştır. Muhalif kenceler, tren yolunda yapılan mü_ 
ki: e ra ıyor rr.ehafil bu suretle son muhafazakar aza- teaddit suikastleri guya bizzat ken-

"Büyük devletlerin Moskova ve 
Tokyoda müşterek bir teşebbüste 
bulunmaları hakkında Fransa'dan 
çıkan bir tecrübe telkinine rağmen, 
ltalyan diplomasisinin her halde bu 
kabil teşebbüslerin boş şeyler oldu
ğuna dair olan M. Musolininin düs · 
turuna riayet etmesi faydalı olur. 

Mu olini lillctle.r Cemiyeti mu -
ralıhasına So,1·ctle.r iç.in 

talimat l'erdi. 

Roma, 2 (A.A.) - Baron Aloazi 
hafta başında Cenevre'ye gidecek -

tir. M. Musolini kendisini kabul e -
öerek Sovyet Rusya'nm Milletler 

cemiyetine girmesi için Cenevrede 
ittihaz edeceği hattı hareket hak -
kında talimat vermiştir. 

Profesör 1. Taylor'un beyanatı. 

Bad-Aylsen 2 (A.A.) - Beynel -
milel çiftçi konferansında, Amerika
nın Roma ziraat enstitüsündeki mu
rahhası amerikalı profesör M. Tay
lor demiştir ki: 

"- Her memleket mübalağalı 
f>.ir surette otarşik bir siyaset tatbik 
ederse, istihsalin beynelmilel bir 
tarzda teşkiltalandınlmasma imkan 
yoktur. Büyük devletlerin hayatın -
(fa uzun müddet Amerikanın güm -
rük himayesi gibi yanhs zihniyetler 
hakim olmuştur. Fakat ~onradan A
merika hükumeti milliyetperver ti
cari siyasetlerini beynelmilel bir si
yasetle değiştirdiler. Milli istihsali, 
ona beynelmilel bir çeşni vermeksi
zin teşkilatlandırmak istemek boş • 
tur." 

M. ~aylor Amerikadaki hayat 
pahalılıgının, servet ve nüfus ara-
sındaki nisbetle izah edilebileceğini 
ilave eylemiştir. 

'Almanların Sar' daki gizli 
faaliyetleri. 

Cenevre, 2 (A.A.} - Sar'da ele 
geçirilip milletler cemiyeti tarafın -
Öan neşrolunan vesikalar alman mil
!i sosyalist fırkasiyle Sardaki alman 
ış cephesinin münasebatta bulun -

tNGlL TERE'DE. nın Ruzvelt idaresinden çekilmekte oldu- dilerinin yaptığım memurlara "iti -
ğunu kaydediyorlar. Uzun ıamandanberi raf" ettirmek içindir. M. Stomonya
malum idi ki, M. Duglas hükumeth 1ıro- kof, Sovyet hükumetinin emriyle 
gramındaki fevkalade büyiik masrafüm Mançurideki japon memurlannm bu 
tasvip etmiyor ve daima paranın istikrarı hareketlerini protesto etmiş ve Sov 
na taraftar bulunuyordu. vet hükumetinin, iki devlet münase

f. Henderqon bir nntkunaa liarı, 
felllketinin önüne ne suretle ge -

çiJmek müml...-ün olduğunu 

. öyliiyor. 

Pul - Hempsayr - 2 (A.A.) - M. Ar -

tur Hendcrson şu beyanatta bulunmus -
tur: ' 

Londra-Metburn hava 
seferleri 

b~tına. z_arar verdiği aşikar olan gay
rı kabılı kabul bu hareketlere ni -
hayet verilmesi için japon hükfune
tinin şiddetli tedbirler ittihaz etme

N evyork, 2 (A.A.) - Londra - c:;ine intizar eylediğini bildirmiştir. 
Melburn hava seferine girişecek o - R 
lan amerikalı tayyareci Turner, At- ns - Japon gerginliği ilerliyor. 
las denizi ile koca deniz arasındaki Kabarovsk ' 2 (A.A.) - Tas 
~ız:ıklığı 10 saat 3 dakikada geçerek, ajansr bildiriyor: Harbinden ah -
ıkı dakika farkla kendi rekorunu nan ınalı1mata nazaran, ja -

rak kısım kısım ayrılırlarsa, ergeç bir fe- kırmıştır. de nalman malUmata nazaran, ja -
15.ket vuku bulacaktır. Sulh, ancak millet- pon jandarması tevkif edilerek istic-

- Sulh, ne teslihatla, ne askeri itti
faklarla, ne de gizli muahedelerle temin 

edilebilir. Eğer milletler kıskançlık, şüp
he ve iytimatsızlıkla malCıl ve silfilılı ola-

Vaşington, 2 (A.A.) - İpek sanayii 
amelesi mümessilleri de mensucat ve pcı• 
muk grevine iştirake karar vermişlerdir' 
Bu karar 200 bin ameleyi alalc;adar etmek~ 
tedir. 

ler hakem, silahsızlanma ve sulhun muha- Sovyetleriıı milletler cemiyetine vap esnasında işkenceye maruz -tu-
girme işi. tulan iki şimendifer memurunu tah-

Bir keşfin dört yüzüncü 
yıl dönümü kutlulanacak fazası için milletler cemiyeti tarafından 

tesis edilmiş bir sistemde kendi emniyet
lerini bulmağa te1fvik edildikleri takdirde 
temin edilebilir.,, 

Bir tekzip. 

Londra, 2 (A.A.) - Avusturya yarı 
askeri teteküllerin bir tele uzviyet halin -
de birlıetirilmesi için İngiltere ile Fransa-

nın mutabık olduklarının Viyana bükUme 
tine bildirildiğine dair çıkarılan haberler 
salihiyettar ingiliz mehafilinde katl ola -
rc.k tekzip edilmektedir. 

Amerikanın ticaret kont" eransına 
girmiyeceği hakkın.la 

haberler ,·alandır 
" 

Londra, 2 (A.A.) - Amerika'nm tica
reti bahriye konferansına iştirakten imti
na edeceğine dair olan haberlere, iyi ma
lfunat alan mehafil katiyen inanmamakta
dır. Esasen konferansın tarihi ve toplana
cak yer henüz tespit dahi edilmiş değil • 
dir. 

LEHlSTAı 'DA 

Lehistan milletler cemiyeti 
heyeti reLi. 

N evyork, 2 (A.A.) - Eyi malU. - liye etmiştir. Bunlara işkence ya • 
mat alan mehafilde söylendiğine gö pıldığt doktor muayenesi üzerine 
re Sovyet Rusyanm Milletler cemi- 29 aşustosta tutulan iki zabıt vara • 
yetine girmesini kolaylaştırmak i - kasiyle sabit bulunmaktadır. Yara_ 
çin birçok hükumet merkezlerinde lan ağırdır. 
yapılan teşebbüsler cesaret verici So,·yct muharrirleri birinci kon _ 
bir neticeye varmıştır. gresi bitti. 

Elen tayyare filosu kuman 
danı teşekkür ediyor 

(~ l. inci sayı/atla) 
m!safi:i olarak lstanbul'da kalmıştı. Elen 
filosu Bükre§ ve Belgrat'ı ziyaret ettikten 
ıonra memleketine dönınüş ve filo kuman
~am bu münaseb ı:•JE. Türk Tayyare Cemi-

Moskova, 2 (A.A.) - 17 ağus -
tosta açılan sovyet muharrirleri bi
rinci kongresi mesaisini bugün bi -
tirmiştir. Kongreye 52 millete men
sup 591 murahhas iştirak etmek • 
tedir. 

~ctine §U teşckkıir mektubunu yollamış- FR.ANSA'DA. 
tıu 

"Yunan tayyarecilerinin gerek Türk Belçika - Fransa göriişmcleri. 
Tayyare Cemiyeti ve gerekse misafirper- Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
'erlik hissi diğer memleketlerin fevkinde bildiriyor: Belçika hariciye nazırı 
oJan türk milleti nezdinde mazhar olduğu- ile M. Bartu ve ticaret nazırı M. La
f.ümü kabul ve cidden kardeşçe olan mi- murö arasında cereyan eden müza
sıfirperverlikten dolayı en samimi teşek- kereler esnasında 'kontenjan mese -
kürlerimi ve lstanbul'da geçirdiğimiz za- lesi görüşülmüştür. Fransız hükume 
manlann, gerek benim ve gerekse arkadaş- t~. ~elçika tica~eti lehine b~zı tadi -
lanın için unutulmaz dakikalar olduğunu lat ıfasım derpış etmektedır. Bun -
arzetmeldiğime müsaade buyurunuz. Gez- c!an başka siyasi meseleler ve ezelim 
diğimiz diğer memleketlerde hararetli h ·· le sovyetlerin milletler cemiyetine 
nü kabule mazhar olmakhğunıza ra w us girmesi ve şark misakı meseleleri 

(8nsr 1. inci sayılada) 
F nsa Kıralı taraf mdan sahilleri ve me"' 
cudiyeti lransız Kabo tarafından tespit ti' 
dilmiş olan yeni bir dünya parçasını ket' 
fe ve kıra} namına iıgale memur edilınİt' 
tir. Kartiye 1534 le Ter-NöV'ü, ertesi •-' 
de Kanada'yı keşfetmit ve orada Fr
namına icrayi hiiküm eylem.İ§tir. 

Kartiye büyük srkmtılar ~nde birbiA 
arkasından üç sefer yapını§ ve her se' _,, 
franuzlann Kanada'da ve Ter-Növ'de Jlı" 
ha ıen.it mikyuta yerleıemsi ile neticeldl 
ıni~tir. 

Kartiye'nin Kanada'da tatbik ettiği fi> 
aulün iyiliği kmnızı derililerle arasında ı" 
,.et samimi münasebetler meydana geJıo# 
sine amil olmuıtar. 

Kanada'nın Fransa taraEından işgaff
nin nihayet bulmasına rağmen KartiY.., 
nin keşfi Fransa'nın Amerika'da yet"fetrn' 
sinde büyük amil olmuştur. BugÜn w.ır•"1' 
Manitoba'da Sen-Klod'da, Bröton aileleri 
görülmekte ve bunlar eski brötonlann r,11-
mekte oldnklnn elbiselere benzer elbiselet 
giymektedirler. 

Kartiye 1557 de ölmüştür. 
(Hakimiyeti Milliye). 

• bize karıı ibraz buyurduğunuz büsn~ke;. de .~ıülmü,tür. Belçika, sovyetleri 
bul ve muhabbetin, bunların çok fevki d henuz resmen tanımış olmamakla 
olduğunu saklıyamıy•"''",;;.ırn. Bu da b'n b' ~ beraber, İngiltere ve Fransa gibi iki Sofya'da iki bomba patla'dı. 

--o ır ırı d t 1 k · b ı·- ·· 
nin takdir ve mütekabil hürmet hissinin, 0~ mem e ~tı~ dul nam.z~t ~e hmu- Sof ya, 2 (A.A.) - Bulgar ajatı" 
kalplerimizin derinliklerine kadar kök sal- za aret e!m~ erı 0 ayısıy e u u - sı bildiriyor: Sabık harbiye nazıı1 
nıq olduw t .. k .ıvnnan d ti w susta katı bır muhalefet göstermi - 1 B ~.,1 

l\filletla c.emh~etine . .-.! gunu•w~e u~ .. - :- '--daro4ö ug•ı- yecektir. cenera akarciyef ile sabık erkı:v· 
J nun ı.. ... nat ettigı temeuerın ne ... sağ- n· - . . hamiye nazın ceneral Marinkof'u

11 

,·erilen mektup. la"' bulunduğunu ispat eder. t f 
1 
ıge~.clı~ettenbbs?.1~.u temın~. ma- bahçelerinde iki bomba patlamı§S8 

Varşova, 2 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti Asamblesine iştirak ede -
cek olan leh heyetine hariciye nazı
n M. Josef Bek riyaset edecektir. 

k, T
- k 

1 1 
b" k .. u 1er tur u teşe usun ve Bruksel 1 • B ... ~ 

Sarbru 2 (A A ) Ha • ur ve yunan ı arın ır~o muşterek d ·· · b " ~ oa hır bir zayiat yapmamıştır. \.1l• .: ,..· - vas a1an . . . e musaıt ır surette karşılandıgı :s ' sı bildll:i~or: Hu~umet kom!syonu, busalan ~ iki ırk ~ldJJ.klar: ve hakiki temin olunabilir. Buna binaen şark larm sadece nümayiş için konuldıt 
17.8 tarıhınde Mılletler cemıyeti U· k~dqler gıbı yaııyabıleceklers hakkında- misakr da prensip itibariyle Brük - ğu ve hiç bir zarar veya insanca ı~ 

r-··----------·•1mum1 katipliğine gönderdiği mek- kı evcldenberi mevcut kanaatimi, cereyanı selde derhal tasvip edilmiştir yfat gayesi kastedilmediği anlaş•~~ 
tup suretini matbuata vermiştir. bal ile tevsik fınabnı verdiğinden dolayı • maktadır. Esasen her iki ceneral ~ 

Öuğunu tespit eylemektedir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafartalar caddeainde 

~~ktup, Milletler .c~miyeti _ko!1- c~ln hakka te~r ~ylerim. Muh~crem Uzakşarkta parçalanan bir gemi. Sofya'da değillerdir. 
seyının alınan cephesının gayrı nı - T~ Tayyare Cemiyeti azalarına hurmet Harbin 2 (AA) - 60 t 1 k . 
zami v~ tehl!keli faaliyeti üzerine l "'e ıu~ arzeylerim efendim." Taiyan m;ru ge~i~i Yalu suy~~:e ~ Uzak şarkla lıaydutlar. 
nazarı dıkkatı celbe~ek maksad~ • İstanbul 0 • zıyaret eden Yunan hava rinde, Taygun iıi yakınlarında kara- Harbin, 2 (A.A.) - Japon asl<~ 

Eczanesidir. ~=.m:t~ftıır. Bıı faa!ıyet 19.~ ta~ilıın lılosu Kumandanı ya çarparak hemen batıvenniştir. kuvvetleri, geçenlerdeki deınirY"1 
lbıı-----------... ksleab; P

1 
an ~aştmnalar netıccsinde Kayma~m İçinde bulunan 158 yolcudan valnız fada!ttla sebep olan haydutları ıııl 

1 o mu§ ur. l"EMEL S 16 sı kurtulmuştur. fatmağa muvaffa kolmuşlardıt'• 
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3 EYLÜL 1934 PAZARTESi 

Herlin - Roma - Paris 
Başvekil Dollfuss'un öldürülmesinden 

lonra Almanya .ılcyhine yapılan neşriyat
ta İtalyan matbuatının başta yürümesi, Al
blanya'nın Avu;;turya'ya karşı olan politi
lcasında büyük bir değişikliği icap ettire· 
tek mahiyette idl. ltalya'nın hiddetlerini 
)atıştırmak :çin Atmanya'nın tedbir ted
bir Üzerine alacağını, hep beklemiştik. 

Fakat o günden bugüne kadar geçen 
hdiaeler ve alman matbuatı ile İtalyan 
tnatbuatı arasında bir türlü sükünet bul
blıyan polemik, Almanya'nın büsbütün 
lıa§ka bir yol takibine koyulduğunu gös
tet"tnektedir. 

Bertin, Roma'nın şiddetli taarruzları Ü· 

~f'rine her zamanki ''soupleue,, ve uys:ıllı .. , 
tı bu defa göstermemiştir. Bilakis bir taraf 
lan Roma'ya cevap verirken, bir taraftan 
da Baıveki1 M. Hitler ve muavini M. Hes
•'in ağziyle Franaaya yatkın bir politikanın 
Alınanya için mümkün olduğunu hissettir 
ineğe çahımııtır. 

Bu suretle, Avuaturya meselesi, ltalya 
iJe Almanya arasında artık açık bir ihtilaf 
trıenuu olmuıtur. Dollfuas ölmezden evel 
i)ü büyük memleket araamda, ihtilaf, gene 
trıevcut idi. Fakat gizli idi. Ve her ikisi· 
bİıı Orta Avrupa'nın umumi politikasında 
Prllhaa'ya kartı aldıkları vaziyet, bu gizli 
ihtilafı az çok örtüyordu. Bugün artık, 
llıeselenin saklanacak bir tarafı ka1ınam•ı· 
tırı Polonya ile yaptığı anlaımaya ıark 
Politikası namına sadık kalmağa mec:bur 
olan ve Franaa'nm son harici politika ma
tıevraıından ıonra ona ve onun dostlarına 
lca.-ıı hiçbir harekete geçemiyen Almanya, 
telip Avusturya meselesine aaplanmıf ve 
talü dostu ltalya ile açık bir politika ibti

laEına düımüıtür. 
Von Papen'in Viyana'ya gönderilmesi 

Ue, Almanya'nın Avuıturya'ya karıı samİ· 
bıi ve ltalya'nm aracılığından müstağni 
bi., dostluk politikası yapmak istediğ: m'.l
hakkaktır. Yalnız, hangi Avusturya He?. 
D0Ilfu11'u istihlaf eden resmi Avusturya 
(Schuschnigg-Starhemberg) daha ilk gÜ· 

!:'Ünden itibaren eıki veçheye, yani italyaıı 
do,tluğu politikasına sadık kalmıştır. Ve 
llılfya, daha ilk gününden itibaren, Avus
btrya'nın idaresini kendine taraftar bir 
~\imrenin etine tevdi etmesini bilmiıtir. 
&ı.a ıerait altında, Almanya için, Avustur· 
h Üzerinde doğrudan doğruya müessir ol
bıak imkanlan pek de mevcut olmasa ge
l'tktir. 

Şu halde, Berlin için,Roma'yı darıltmak 
ta devam ettiği müddetçe Paris'i kazan. 
tlıaktan başka çare yoktur. Fakat iıte iıin 
tliç tarafı da zaten budur. Çünkü Roma 
ile Berlin arasında Avusturya meselesi Ü· 

~erinde hakem tayin edilmit bir Paris'in 
1lci taraftan han,,.isini seçeceğini bize hiç
bir fey if ıa et; ese ve bütün daha derin 
lıliilabazaları bir kenara brrakıak bile I" 
bokta izah eder ki, Paris; 

1. Anıchluas'a hiç olma.ısa İtalya l<a· 
dar aleyhtardır; 

2. Avusturya üzerinde, ikraz ettiği ve 
~ha da ikraz edeceği paralar kanalından 

• 

Ziraat Vekilinin 
şark tetkikleri 

11111 

Kars, 1 - Kağızman'da mevyacrlığı ve 

Tu..ı:luca'daki barajları tetkik etmek üzere 
giden Ziraat Vekili Muhlis Bey, dün ak
... am saat 24 te refakatlerindeki zevatla 
birlikte şehrimize dönmüşlerdir. 

Vekil Bey, mıntakanın vaziyeti zirai· 
yesi ve bilhassa orman ve baytar işleriyle 
yakından al,\kadar olmuşlar ve köylülerin 
dileklerini dinlemi~lerdir. ( A.A.) 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

~ı~T~-·· 
SAYIFA 3 

Oz dilimi::fo. 

"Beynelmi1e1,, değil 
budunlararası 

Geçenlerde iki ayrı g ündelikte ay
rı ayn iki söz gözüme çarptı. Bunlaı 

Nafıa V k•J• AJ• B J • 'd T •• k• dan birisi "Cemiyeti akvam,., öteki· e 1 l 1 • zmır e Ur ıye si "milletler cemiyeti., idi. İkisi de 

Yüksek m .. h d. b h,. 1 k bir kuruluşu anlatmak istiyen bu n:ı u en ıs aşpe ıvan 1 sözü yazan gündeliklerin tarihi ikin-

kt b• • •• b k J c\ dil kurultayı toplantılarından son-me e ını musa a a arı radır. 
ziyaretetti lzmir, 1 - Himayei Etfal Cemiyeti i- Öz d~le ~oğru savaşın "bu ~enli 

ciareiinde olmak üzere ıchrimizde Eylülün hızlandıgı bır sı.~ada gene cemıveti 
yedtnci ve dokuzuncu günleri Tüıkiye baı a~vaı:ı;• yollu sozler yazmak gere • 

hl. 1 k .. b ka 1 k t br mı. pc ıvan ı musa a sı yapı aca tır. ıt:ın ''M"ll l · · .. • 
b l'd k" f 1 · 1 d ı et er cemıyetı,. sozlerı do u a ı pro eıyone fampıyon ar a ay- .. d - · · 

1 k l fr 
.. b k 

1 
• turkçe egıldır, ama bunlarda sözce 

rıca yapı aca a a anga musa n a ara ış- l b"l k ·· 
t. k d ki d' (AA) o masa ı e uralca turkçe basandır. 
ıra e ece er ır. . . K ld k. b' · d"l ~· · b. · a r ı ızım ı egımız ne ırı-

lstanbııl, 2 (Telefon) - Nafıa Vekili 
Ali Bey bugün yüksek mühendis mektebine 
gitmif liboratuvarlan dershaneleri gezmiş, 
profesörlerle konuşmuı ve talebe ile basbı
bal yapmıştır. Ali Bey talebe ile yaptığı 
bu hashibalde cümhuriyetin nafıa işlerine 

Ziruaı H·ldli Erzurum'tla. vtrdiği bu ehemmiyetin yeni nafıa teşkilatı 
Erzurum, 1 - Ziraat Vekili Muh- kanunlarından bahsetmiı türk nafıacılığmı 

lis Bey bugün Karstan. Erzuruma eski devirlerdeki telakkilerle karıılaıtırmıı 
gelmiş ve Hasankaleden merasimle ve genç talebeye cümburiyetin nafıa iıleri 

nin, ne de ötekinin kullanılmaması -
Tt>kaüt muameleleri ikmal edilen d ır. 

dahilh·e memurları. 

karşılanmıştır. (A.A.) başına getirdiği genç elemanları göstererek 
•• kendilerinden büyük yarın için ümitlerle ça· 

Antalya nüf~ı müdürü Şevket Bey (ye
lim), Pertek tahrirat kitibi Mustafa Naim 
Bey (yetim), İstanbul belediyesi Beyoğlo 
belediye şubesi veznedarı Ihsan Bey (ye • 
tim), İzmir vilayeti evrak müdürü Ömer 
Faruk Bey (yetim), Ergani madeni nüfus 
memuru Tevfik Bey (tekaüt), Deliilyu 
nahiyesi müdür vekili Süleyman Kiıif Bey 
(tekaüt), Sergen nahiyesi nüfus memuru 

~utahya'nın kurtuluşu IJ'?'alar.mı iste?1İft.ir. Talebe ve profesörler 
Kutalıya, 2 - Dün Kütahya'mızın kur Alı ~e~ı~ hasb~alınden ve mektep bakkm

tuluı günü idi. Memleketimiz 12 yıl evel dakı do,unc~l.e~ınden çok mütehassiı olmoı
bugün aydınlığa kavuımuftu. Bu münase lar ve kendıstnı alkı,lamı~lardır. 
betle ilk kurtuluı hareketlerini temsilen 
ve her sınrf halkın iştirakiyle büyük bir 

merasim yapıldı. Gece fırka bahçesİndP. 
milli ve mahalli oyunlar ve her türlü şen· 
liklerle bu güzel yıldönümü kutlulandı. 

30 ağustos Kırıkka)~'tlc na~ıl 
kutlu landı? 

Bu büyük ve unutulmaz gün Kırıkkale
de emsalsiz tezahürlerle kutlulanmııtır. Öğ
leden eve] Kmkkale'deki askeri sanatlar 
mektebi talebesiyle askeri kıtaların iştira • 
kiyle bir geçit resmi yapılmı,tır. Geçit res • 
minde gurup kumandanı, maiyetindeki er · 
kan ve zabitan ham bulunmoslardır. Gece 
de askeri sanatlar mektebi talebesi tarafın
dan bir müsamere verilmis ve muvaffak ol 
muılardır. Müsamereden evel hitabe ve 
manzumeler okunmuştur. 

Çankırı panayırı 17 •·yhilclt• 
ac:ılacak. 

Çankırı, 1 - Her sene sonbahar· 
da a<;ılan Çankırı panayırı, bu sene 
ev HU ün 17 sinde acıtacaktır. ( A.A. '\ 

hem müessirdir, hem de müteessir; 
3. Avusturya' daki pro-nazist ve pro

faşist kuvvetlerin çarpışml\sından kendi 
menfaatlarr hesabına her şeyden evel par· 
lamentocu rej"min restoraı1yonunu ve sos· 
yalisl fırkasının iadei itibar etmesini umar. 

Bu şerait karşısmda Alınany.t nan Or
ta Avrupa ve hassaten Avustury::l politika. 
sına, ancak, "tecerrüt,. ıiyasetinde yeni bir 
adım nazariyle bakabiliriz. 

BtJH.HAN A5~F 

Prof e"4Ör Aptullah Zihni 

h'tkikl••rine ha~ladı. 
Rey Mehmet Remzi Bey (yetim), Divriki kazası 

hususi muhasebe memuru Numan Bey (te • 
kaüt), Ordu H. M. tahsildarı Münir Efendi 
(ikramiye). lstanbul belediyesi Beyoğlu be 
lcdiye temizlik işleri memuru Refiki Şakir 
Bey (tekaüt), İstanbul matbaa sermürettibi 
Mahmut Bey (yetim), İstanbul Eminönü be 
lrdiye mutemedi İbrahim Bey (tekaüt). 
Bıırdur V. H. M. başkatibi Rıza Bey (teka
üt), 1stanbu1 belediyesi Kadıköy belediye 
~airesi kavası Mehmet Dilaver Ef. (yetim), 
lstanbu1 Kızı1toprak belediye tahakkuk fU· 
hesi tahakkuk memuru ve katibi Nurullah 
Bt'y (tekaüt), fstanbul Beyoğlu belediye ne 
zafet memuru Ahmet Refik Bey (yetim), 

İstanbul, 2 (Telefon) - Dil kurultayı 
için lstanbul'a gelen Polonya üniversitesi 
tarki~at. enstitüsü profesörlerinden Aptul
lah Zıbnı Bey lııtanbulda tetkikat yapmak
tadır. Bugün bu tetkiklere iştirak için Po . 
lonya üniversitesinden üçü kız, ikisi erkek 
o~mak üzere beş talebe daha gelmiştir. Ta . 
lehe buradan Bursa ve Ankara'ya gidecek
lerdir. 

Türk filimcileri 
fsf 3 ha 0 'da Balıkesir H. M. müdürü Ruhi Bey (yetim), 

İstanbul belediyesi Hisar dairesi tahakkuk 
Tahran•da intişar eden Kuşiş gazetesin- memuru Hasan Hulki Bey (yetim), Bayra

de okunduğuna göre lyran'da bulunan türk mi~ tahrirat katibi Rasim Bey (tekaüt), Is
filim çekme heyeti hfahan'a giderek ora - lanbul belediyesi itfaiye ambar memuru Fa
nın güzel manzaralarını ve tarihi eserleri • at Bey ( tkaüt), Balıkesir evrak kalemi mü 
ni filme çekmişlerdir. Bilhassa orada J't1ü - meyyizi Ahmet Hamdi Bey (yetim), Adapa 
hezzep ismindeki zatın nakış işleri iymalat- zarı nüfus memuru Om.er Hilmi Bey (teka
~ıtnsinin sineması sesli filme alınmış ve i.it), lstanbul belediyesi mülga şehremaneti 
heyetin reisi Kenan Bey bu eserler hakkın - memurin kalemi katibi Mehmet Sait Cema· 
da Lir çok takdirattn bulunmuştur. Jrttin Bey (yetim), lstanbul belediyesi he

Kar!"ta hap an "t"rQ;İ~i. 
Kars, 2 - Dün liehrimizde açılan sığır 

ve at sergisinde göle ve çaldırın en meş
hur ırkr olan kırmızı ve siyah renkli inek 
lcriyle boğaları halis ve yarım kan krarak 
VP taylar bulunmaktadır, (A.A. l 

----·----
Eskişeh~rde 
kızlarımız çalışıyor 

sap iıleri evrak memuru Refiki Fehmi Bey 
(yetim), Sürye H. M. müdürü l\1esut Sadi 
Bey (yetim), Belviran nahiyesi müdür ve -
kili Rifat Bey (tekaüt). 

!Hustafa Şeref Beyiu 
tetkik seyalıatİ· 

Burdur, 1 - Bugün mebusumuz 
Mustafa Şeref Bey şehrimize gel -
mi' ve öğleden sonra orta mektebi 
g-ezmiş ve yeni yapılacak olan orta 
mektep binası etrafında mektep ida
-~siyle konus.muştur. (A.A.) 

Ulurak Gazi, geçenlerde İzmir'do 
İsmet Paşa'ya yolladığı bir telyazı. 
smda "budunlararası,, birleşik söz
lerini kullandı. 

Budun sözü artık "millet,, sözü
nün yerini almalı, bundan böyle 
"beynelmilel,. sözü yazı ve söz dili. 
mizden bütün bütün silinmelidir. 
Bunun gibi "cemiyeti akvam,, da 
~ek güzel "Budunlar derneği,, olabi
lır. 

Bu iki örneği gündelik direkle .. 
rinde en çok geçtiği için seçtik. Bun• 
dan başka da birçok örnekler bul • 
mak güç değildir. 

Güç değildir ama yapmak isterı 
okur yazarlarımızın el birliğiyle yıp. 
r:mmrş yoz sözleri söküp atmalan 
yerine teker teker öz dilden gelen 
sözleri almaları gerektir. 

Dil savlağmrn hrzrm salt bu ya
rımşar direkte görmek ve gös .. 
termek yetişmez. Böyle sözleri 
yazılarımızın her yanına serpiştir .. 
meliyiz. Dil savlağı bunu bir borq 
diye buyurur ve bu dileğimizi pek 
ycıkında bütün ya.zarlarmuz gerçek• 
le~tireceklerdir. M. N. 

Basan - Hakim, galip 
Yoz - Mütereddi 
Savlak - Dava, iddia 
SııJt - Sade 
Yazar - muharnr. 

Kiitahya'da bir toı>lann. 

Kütahya, 2 - Dün halkevinde 
büyük bir toplantı yapılmıştır. 230 
muhtarın bulunduğu bu toplantıda 
valimiz hükumetimizin nüfus siya .. 
setini ve gizli nüfusun kaydı hak .. 
krndaki kanunu madde madde izali 
ederek tutulacak yolları, usulleri an
mıştır. Toplantıda bu işin tatbiki 
cephesine ait faydalı münakaşalar 
yapı!mıştır. Bu iş bittikten sonra mo 
busumuz Hakkı Bey köylülerimizle 
samimi bir hasbihal yapmış ve iç vo 
dış siyasetimiz hakkında geniş izah
larda bulunmuştur .(A.A.) 

Şehrimiz in ıçme suyu 
Eskişehir, (Hususi) - Eskişe . 

hirde son senelerde genç kızlarımı -
zm bilgilerini artırmak ve kendile -
rini çalışan ve kazanan bir unsur ha
line getirmek için faaliyetler vardır. 

Gizli nü_fus 
nasıl dağıtılacak? 

Belediye reisliğinden: Kızlarımıza dikiş, biçki ve güzel el-
Su darlığı yiiziinden şehre su verme ~aatlcri dt•ği~tirilmi!?tir: işleri öğretmek üzere birkaç yurt a-

Belediye reil"liğinden: 

Niif us küti.iklerine yazılmam 1~ doğum, eY1enme, boşa oma ve 

silinmemiş ölümlerin 1 eylUI 934 tarilıindcn 15 teşriııievel 934 ta· 
rihine kadar ceza~ız olarak pulsuz ~lmiilıaberlerle rıiifus dairesine 

yazdırılma~ı mechuridir. Bu gizli \'akaları 15 teşrinievel 1934 tari
ILinc kadar resmi ilmiihaberlcrle niif us dairt>~ine ha her vermiyen 
lıer aile reisinden Niifus Müdürliiğiince (1) liradan (10) liraya 
1 ·ular ceza alınacağı ilan olunur. (2322) 8-3736 

- d l Grlmrştrr. Bu yurtların az zamanda 
l - Yenişehir şebekesi: Saat;., en 7 ye kadar su alacaktır. ~österdikleri muvaffakiyet takdire 

k 2 - Eskişehir (Cebecfrlen Samanpazarma kadar o1an kı~mı) layik bulunmaktadır. 
aat 7 den 13 e kadar su alacaktn • Bu yurtlardan (Türk hanımları 

3 - Eskişehir (Sumanpazar111dan Hakimiyeti Milliye me)da. güzel eli~leri dikiş ve biçki yurdu) 
lit •tıa kadar olan yiik!ick mmtaka) !oaat 7 den 14 e kadar su alacak- bir senelik mesaisini gösteren bir 
ıt-. sergi tertip etmiştir. Bu yurttan bu 
----------------------------""'---sene ilk tedris senesine olmasmr 

rağmen 7 talebe mezun olmuştur 
talebe tarafından yapılıp sergide 
teşhir edilen işler çok zarif ve çok 
~Uzeldir. Resimlerimiz bu sene me
zun olan talebelerle muallimleri 
Hasne Hanımı, teşhir edilen eserler 
ile talebelerin çalışmalarım göster
mektedir. 
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1\liiııekkit nedir Ye na ıl olmaJulır? - SoYyetJerde 
edebi yat Ye ediplerin 'aziyeti 

Fransa'nrn en kıymetli münckkitlerin
den biri olan Edmond Jaloux, Le Temps 
J~zetcsindc ncı ·~·,iği bıe makalede. aı\ı· 
nckkit ve tenkit hakkında gayet güzel şey

ler söylüyor. Bu yazının ehemmiyetli par
çalannı tercüme ediyoruz: 

Münekkitlere ekseriyet itibariyle iyi 
nazarla bakılmaz. Nezaket ve Iütufkarlık
larına mazhar olan muharrir, bunu gayet 
tabii bulurlar; ihmal ettikleri muharrirler 
'de onlan bir türlü af ~demezler. 

Münekkidin ve tenkidin en şiddetli düş 
manları kıymetsiz muharrirJ-=rdir. Fakat 
bunların vaziyeti de merhamete §ayandır. 
Edebi kıymeti ölçmek müşkül bir iş olmak 
la beraber muhakkaktır ki, kıymetli b:r 
muharrir olmak için mutavassıt ve nıuay· 
yen bir seviyeyi tecavüz etmek değil<:c 'Ji

le ona vasıl olmak ıarttır. Halbuki birçok 
edip vardır ki, en iyi muharrirlerinki ka
dar güzel ve kıymetli telakkileri ve temelle 
ri olduğu halde onları ifade etmek bassa
ama malik değildirler. Fakat ifadedeki 
saaflan hakkında hüküm vermek akılları
na gelmediğine ve eserlerine dair edindik
leri fikre sap1anıp kaldıklarına göre mü
rıekki:!in, eserlerine koyduklarını zannet· 
tiklerini görmemesinden müteesir olur ve 
bunu bir nevi tarafgirliğe atfederler. 

Hakiki bir deha istidadına malik muhar 
rirler tanıdım ki, konu§tuklan, eser plan
!Drıru hazırladıklan sırada beni hayran et
mişler ve fakat eserlerini yazdıkları zaman 
münakkidin mevzuu bahis bile edemiyece
ği ve okutamıyacak kadar fena eserler vü
cudı getirmişlerdir. Bu zavallıların bu va
siyetten hakikaten meyus olduklarını gö. 
ıilyordurn. ÇünkU eserlerine, verdiklerini 
nnncttikleri mahiyeti veremediklerini gör 
müyorlardı. 

Münakkidin layuhti olduğunu iddia e
decek değilim; fakat batalan mevzuu ba
his olduğu zaman istikbal bakmu,ndan olur 
ki, bu, haksızlıktır. Zira münakkit her şey 
den evel muasırlarım zamanının edebi ha
reketleri hakkn.Ja ten\'ir etmekle m!ikel
lcf bir adam, kısaca zamarumn adamıdır. 
Binaenaleyh az çok muasırları gibi hı .. set
meli ve düşünmelidir. Onun vazifesi ka
hinlik değildir. Netekim yirmibirinci as
nn, bugün dahi kıymetini muhafaza eden 
ondokuzuncu asır sonu hükümlerini ta~ 
dik edeceği hiç malum değildir. 

Ben, kendi hesabıma, miinakkitte tek 
bir fazilet aranm: O da ki ta plan sevmc.!ii
dir. Daha doğrusu hem kitapları, h<'m ri-: 
onlan yazanlan .. Bazı münakkitler olmu~
tur ki, edebi eserlerden, maşa ile müzah
rafat karıştmyorlarmış gibi bir nevi istih
faf ve tiksinme ile bahsederler. Bu, pek 
nahoş bir vaziyettir. Daha başka münakkit 
ler var ki, yüksek edebiyat aşkiyle fena 
yazdıklarını zannettikleri adaırJara karşı 

hayret verici bir şiddet gösterirler. Halbu
ki hataya sevkeden derin heyecanlardır. 
Zira, ihtiras, muhakeme selametini temin 
~den hallerden değildir. Fakat nedense bu 
gibi şiddetler ekseriya hoş göri:lüyor. Baş 
kalarının kitaplarını sevebilmek için, ken
di kitaplarımızr unutmamız şarttır. Kendi 
eserl :-:rnize başkasının arasında mukaye
ıe yaptığımız vaktt, haksızlık etmemek im
Jdinsızdır. Bir ba~kasmın sizden farklı ol
maaı, beğenilmemek için kafi bir sebep 
teşkil etmez mi?. Hakikat şudur ki, her 
birimizin ortaya koymı::.k istediğimiz birer 
küçük alemimiz vardır. Ancak bu küçük 
Alemler birbirleriyle tezat teşkil etmedikle 
rinden baş' :ı birbirlerini tamamlarlar. Bu 
ameı·;·4:; i . n yapar. 

Bundan başka münakkidin pek g"n!§ 
bir kültür sahibi olması lüzumuna d.ı ka
niim. Malumatı yalnız zamanının mu 1ar 
rirlerine münhasır kalırsa onları tasnifte 
hata işliyeceği muhakkaktır. Hele kendi 
phsiyetimizin kıymeti hakkında pek mü
balağalı fikirlere düşmemeLıiz için arasıra 
Eshilos'u, Dante'yi, Shaks-Peare'i, Rahe· 
lnis'yi, Cer-Vantes'i, Mutaigne'i, Goethe
yi hatırlamakta fayda vardır. Unutmamalı 
ki her gün tab edilen binlerce sayıfadan 
ka' cak olanların miktarı pek azdır. 

İlave etmeliyim ki, münakkit, muhar
rirlere pek kıymetli bir yardımda bulunur. 
Bu yardım, muharriri eseri ve ibdalan hak 
kında tenvir etmekten ibarettir.· Her aan
at eserinde bir srr mevcuttur. Bu sırrı keı
fetmek de münakkide düşer ve münakkit 
bu Hyede muharriri irşat eder, yolunu bul 

mağa yardım eder; yanlış yola sapmış fat: 
ikaz eder. Bütün bur.lan yapabilmek i,.fo 

de münakkidin kitapları ve insanları de. 
rin bir aşkla sevmesi şarttır. 

Tanınmış Sovyct muharrirlerinden Kari 
Radck, Ağustosun onbeşinde Moskova da 
açılan Sovyct muharrirleri kongre~i hak 
kında Journal de Moscou'da neşrettiği bit 
makalede büsbütün yeni şartlara tabi olan 
Rus edipleri hakkında şunları yazıyor: 

Sovyet edebiyatı, diğer memleketler e
debiyatının inkişafına hakim olan şartlar
dan büsbütün başka şerait içinde inkişaf 
etmektedir. Kongre hazırlıklarını yakın
dan takip edebilen ecnebi muharrir ve mü 
nekkitleri bunu kolaylıkla görebilirler. Yal 
nız muharrir ve ediplerin bulundukları ha 
urlıklardan bahsetmiyorum. Fabrikalarda, 
yüksek mekteplerde, hatta belki de kolhc.z 
l:ırdaki edebi teşekkülle kongre ruzna'tle· 
sinde yazılı bütün maddeleri ve meseMeı i 
tetkik etmişlerdir. Edebi meseleler ~i dı
ye kadar büyük halk kütlelerini bu derece 
alakadar etmemişlerdi. 

Bugün bizdeki okuyucu adedi milyon
lara baliğ oluyor. Muharrir, artık okuyu
cu aramak kaygusundan kurtuldu. Milyon 
.:..r ca talebeyi ve halk kütlelerini okumağa 
ecvktden sebep nedir?. Yeni bir hayatın 
yaradıcılarr olan bunlar, muazzam mesele 
ler k:.ı~ı: • · ·ılunu, .rlar. Onların halli 
çaresini yalnız ilmi ve fenni kitaplarda de
ğil, edebi eserlerde de arıyorlar. 

Sovyetler elinin birçok kısımlan bizce 
bili' henüz malum değildir. Bu sebeptendir 
ki, halk, bu havalinin inkişafı hakkındaki 
eserleri derin bir merakla okuyor. Hi~oir 
memlekette muharrir. bizdeki sok °Ye he· 
Y' canlı okuyucuya tesadüf etmeruı~ 

Başka memleketlerde okuyucu u'l'l "'\t· 

yet itibariyle "pasif,, bir unsurdur. Oku
duğu romanı takiı.ı ile iktifa edeı. Edebi 
ib~la ve edebi usullerle alakadar olan ptk 
geniş muhitler mevcudiyeti mevzuu bahit 
bile olamaz. Okuyucu, imali tamamlanmış 
bi .. rLata' alır ve ondan ya hoşlanır, ya hoş 
lar.maz. 

Halbuki Sovyetler halk kütleleri sanat 
ve fikir hayatına derin bir alaka gösteren 
geııiş zümreler vücude getirdi. Muharrirle 
okuyucu arasındaki münasebet edebiyatla 
m• surette meşgul olan büyük zümreler 
vasıtasiyle teessüs etmiş bulunuyor. 

Eski fileme az çok bağlı olan yaşlı n"· 
s:ı uzun zaman harp ve inkılabı er geç ıa· 
ı! olmağa mahkum bir''mani,, telakki ve 

oncJar. sonra her şeyin yerli yerine g !lece
ğini ümit etti. Fakat bir zaman sonra o 
muharrirlerin en samimneri yeni bir alem 
doğduğuna hükmettiler ve bunu. yeni bir 
ideolojinin müşküılerine ve hayat sıkmtı
lanna rağmen anlamak zaruri olduğuna 
kc.naat getirdiler. 

Genç nesil ise, şahit oldukları hadisele 
rin yeni bir alemin tekevvünü demek oldu 
ğunu henüz tamamiyle anlamış değillerdir. 
Eski nizamı görmeı.ıişler ve yeni nizama, 
hayata doğan bir çocuk ı:ibi girmiılerdir. 

Hayat, şimdiye kadar, edebiyatı bu Jca. 
eaı büyük ve mühim zaruretler karşısında 
bulundurmuştur. Eski bir nizamın üfulünü 
ve yeni bir nizamın doğmasını "pasif,. bir 
r-üşahede usulü ile tespit etmek mümkün 
değildir. Beşer yüreği zamanımızın müt
hiş ıztıraplarına ve gerginliğine bu ıztırap 
tann, bu acı gayretlerin muazzam netice
ler doğuracağına kanaat getirmek şartiyle 
tahammül edebilir. Fakat bu kanaat fikri 
ameliyelerle husule getirilemez. O yeni ni 
zam için ciddi şarttır; onun mağlubiyetle
rinden müteessir olmak, zaferlerine şuur
la iştirak etmek, düşmana bilavasıta karşı 
koymak, cidal arkadaşlariyle kol kola yil
rUmek ıarttrr. Ancak bu sayededir ki, bu 
filemi layıkiyle tanıyabilir ve onun haki~i 
m;ı h i yetini tanıttıra biliriz. 

Bir alemin ihtizan ve diğer bir alemin 
tekevvünü dolayısiyle hasıl olan karııtk-
1.ık içinde doğan edebiyatın müstakbel mu 
kadderatmı düşünürken şu dilekleri ifade: 
etmek lazım gelir: 

Evvela, eski muharrirlerin inkılabı fi. 
kir gayretiyle anlamağa kalkışmamaları 

ve yeni hayatla temas etmeleri elzemdir. 
Bilmelidirler ki, bu yeni devir, yaşamağa 
değer bir devirdir; bütün müşküllere rağ· 
men yaşamağa değer bir devirdir. 
giln içinde büyük sanat eserleri vücuda 
gttiremediğinden dolayı teessUr gösteren 

gazetesinde (Taymis kıyıları) hakkında 

yazdığı yazıyı okuyucularımıza arzediyo
ruz: 

Bu son zamanlarda neşriyat aleminde 
bu lezzeti bana tattıran eserler oldu_ Hep
sinden evel Falih Rıfkı'nın Taymis kıyı· 
!arından al•nmış intibalariyle başladım. 

Bunda lezzet evvela Falih Rıfkı'yı bul
makla başlar. Onun görüşlerinde. onları 
söyleyişinde, okuyanı mutadın, daima te
sadüf olunanın hc:rıcine çıkaran bir baş
kalık vardır ki, zevki garabete benziyen 
güzelliklerınin, yeniliklerinin arasında sal
lar. Bunda asıl hoşa giden bu başkalığın 

tabiiyetidir; onun pınarından ancak ~Öy· 

le fıkırdıyarak, köpürerek, kendi kendine 
coşarak gelen bir su vardır, ve onu avuç
la alıp bakınca görülür ki, berrak, şeffaf 
ve hava kadar hafif bir sudur. 

Seyahat intibalarını ne zaman getirip 

bizlere verse görürüz ki, onun satırları 

arasında zeki bir müşahedenin, keskin bir 

haFsasiyetin müzdeham akisleri sıkışmış
tır. Küçük yaşındanberi matbuat hayatı
nın her sahasında koşa koşa dolaşmış, 

memleketin muhtelif mukadderatına bü
tün mevcudiyetiyle karışmış, şarkın ve 
garbın, h?tta deniz aşırının afakına da
lıp çrkmtş görgüsü:ıde öyle heyecan ya
ı.aıayıp tespit etmek kabiliyeti vardır ki, 
onu takip etmekt~ adeta zorluk çekilir. 
Zaten onu şahsan dinlemeyip de yalnız 

yazısında bilenlerde bile hasıl ,)Jan tesir 
Falih Rıfkı'nm koş.an bir adam olduğuna 
hükmeder. Hakikatte o söylerken de, ya
zarken de gayet sakindir; hatta durgun 
ve dalgın görü:'lür, kendisi öyle görünür
ken koşan fikirleridir, yazılarıdır. 

İşte İngiltere'den bize gelen intibala
rı ... Ben bütün İngiltere'yi ve bütün İn
gilizi bunda buldum; Taine'in meşhur 

"İngiltere hakkında mülahazalar" kitabın 
dan başlıyarak, Boutmy'nin bu diyara ve 
ırka dair olan nefis eserlerinden geçerek 
son zamanın İngiltere için en mükemmel 
tetkiki addedilen Andre Siegfried'in .'Yir 
ır.inci asırda Britanya buhranı'' kitabına 
l·adar bütün okunmuş yazılarla, ş~hsi mü
şahedelerin ve temasların teressübatmı, 
Falih Rıfkı'nm bu küçük eserinde tekrar 
bulmuş, tekrar yaşamış oldum, Onda bir 
cümle içi:ıe büyük bir fasıl teksif ederek 
sıkıştırmak kabiliyeti var, eğer onun gös 
termek kabiliyeti kı:<lar okuyanda da gör
,ıek kabiliyeti varsa onun bir fıkrasının 
ar asından gezilerek. tetkik edilen kavmin 
geniş bir sahasını, dolgun bir tetkikini 
l ulmak pek kolaydır. O ö:ıünde gerilmiş 
perdenin öte tarafını görmek için bura· 
•::ı n şuraya koşarak parmağiylı- delik açan 

bir acul çocuk gibidir, fakat açılan delik
lerden va~i bir ufku görür, onu takip ede
rek o delikten bakılınca aynı ufku dik
katle bakanlara görmek imkanını da ve
rir. 

İşte Falih Rıfkı'nın İngiltere seyaha
tinde onu takip ederken ben de onunla be 
r<ıbf'r gezdim, ben de onunla beraber tek. 
rar İngiltere'yi ve İngilizi bularak onlar
la sarih temasa geldim, sanki aynı yolcu
lcğu ben de beraber yaparak otururken 
uzun ve zengin bir cevelan ile oyalandım. 

bu gençliğe uzun zaman çalışmasını ve 
öğrenmesini tavsiye ederiz. Edebiyat sa
hosında bu acemilik devresinde öğrenme
sini isteriz ki edebi teknik sınai teknik. 

ten kolay olmayıp mesleki mümarese sa 
haf>ındaki muhtelif safhalar büyük eser. 
ler vücuda getirmek hususunda elzem o . 
lan merhalelerdir. 

Shakespeare'i hepimiz sever ve eserle 
rindeki hassasiyeti, inceliği, derinliği he 
pimiz takdir ederiz. Fakat unuturuz ki, 
Shakespeare gibi bir muharririn vücut bul 
ması için isimleri encümeni ihtısas kitap 
larında bulunan yüzlerce muharririn Sha 
kespeare'in istiane ettiği usulleri, tarzla
rı ibda etmeleri lazım gelmiştir. 

Edebiyat tarihi, zamanının tekniğini de 
ğiştiren binlerce muhteri tarafından sar 
fedilen gayreti tetkik etmeksizin beşer 

dehasını nazarı itibara alan teknik tari
hine benzer. Edebiyat tarihi, en yliksek 
zirvelere çıkanlarla meşgul olur ve o zir 
velere giden yolları aç.anları ihmal eder. 

Sovyet edebiyatı bugüne kadar büyük 
zaferler kazandı. Fakat en yüksek tepeye 
henUz çıkamryanlar oraya çıkabilmek için 
daha mUcadele etmek mecburiyetindedir. 
leT. Bilmelidirler ki müstakbel büyük ede 
biyat, bUyUk devrimizin limitlerini, şevk
ltıini, heyecanlarını, ıstıraplarını ifade 
edebilen edebiyat olacaktır. 

Yedinci sınıf hesap memurluğundan al- malettin lshnbul, Fevzi Kasımpa§a, Azd 
tıncı sınıfa terfi edenler: G1reSl:n, Rüstem Yanya, Hakkı Kamnpaflt 

Hayri Edime, Hasan Tahsin Kayse • Mehmet Sürmene, Mehmet Bursa, Kenan Ka 
ri, Burhanettin Erzincan, M. Nadir Zile, M. sımpaşa, Rüpü Hasköy, Zeki Kasımpa" 
Hilmi Çerkes, Jsrnnil Hakkı Konya, Mehmet Mehmet Zati Nevşehir, Arif Kaumpaıa, Mii• 
K · O E d '- R ı rt M nür İstanbul, Hulusi Firuzagw a, Osman Ça• ayserı, sman r cu:, ecep spa a, . 
Ihsan lstanblll, Abdülkadir Bosna, A. Vasfi nakkale, Kenan Molla Hüsrev, Beyler. 

Güverte birinci mülaz.imliğinden yüzbı· Erzincan, Haşmet Gerede, Sıhri Kütahya, O. 
Nahit İstanköy, A. Ahmet Gerzen, Mustafa şılığa terfi edenler: 
Malntya, Hasan Siirt, Beyler. Nazım (Kadıköy), Necdet (Nipuıtap)ı 

Ücüncü sınıf muamele memurluğundan Burbanettin (Unkapanı), Refet (Süleyına• 
·ı · · ~ f t rfi d ı niye), Necdet (NiCAntnı:ı), Cemil (Beyler-ı ıncı sını a e ı e en er: ıı-a- :r 1._ 

beyi), Ferit (Üsküdar), Barbaros (Kaor 
Şeref Karasu, Mehmet Dimtoka, Beyler. köy), Niyazi (Gönen), Kenan (Kadıköy), 
Dördüncü sınıf muamele memtırlnğun - Mahmut (Tophane), Salahattin {lstanbul), 

dan üçüncü sınıfa terfi edenler: Rauf (Fe.tih), Şevket (Üsküdar), Gıyaset• 
M. Celalettin Kabasakal, Timur Kafkas- tin (Kadıköy), Nejat (Manisa), Hilimi (!{. 

ya, S. Ziya Harpnt, Ramazan Hanya, M. sımpaşa), Şababettin (lstanbul), Hikmet 
Ihsan Fındıklı, Lütfi Isparta, F. Naci Trab- (Kasnnpa§a), Barbanettin (Kasımpa?), 
lusgarp, Beyler. Salahattin (Saltanselim), Zabit (Fatih), 

Beıinci sınıf muamele memurluğundan Alp (Musul), Zeki (lstanbul), Muzaffer 
dördüncü sınıfa terfi edenler! 

(Kasımpap), Mahittio (Küçükmustafapa· 
M. Nuri Tımuva, Mustafa Erzurum, Vey· şa), Muzaffer (lzmir), Adnan (Beykoz), 

sel lstanbul, Beyler. Latif (Usküdar), Sedat (Oavutpaşa), EmiJı 
Altıncı sınıf muamele memurluğundan 

btıinci smıfa terfi edenler: (Kır§ehir), Ulvi (lstanbnl)' Rahmi (Da· 
A. Kemal İstanbul, Bahaettin Erzincan, vutpaıa), Hidayet (lstanbul), Lütfii (lsur· 

Bahaettin İstanbul, Saim Zeybek, Beyler. sa), Fazıl (Kadıhöy), Sabri (Kasnnpaşa)ı 
Yedinci sımf muamele memurluğundan Hikmet (lstanbul), Kenan (Üsküdar), Hı· 

alıncı sınıfa terfi edenler: san (Kasımpaıa) Beyler. 
M. Ragıp Konya, 1. Halil Van, Semih Çarkçı binbaıılığından kaymakamlıi• 

İstanbul, Kazını Selanik, Beyler. erfi edenler: 
Yedinci sınıf tüfekçilikten altıncı sınıfa Bahaettin (lstanbul), Hakkı (Zafra•· 

ttrfi edenler: bolu), Kemal (Oıküp) Beyler • 
Sami, Görede, Ahmet Giresun, Hasan Çarkçı yiizbaıılığmdan binbaJılığa terfi 

Basri Manastır, lsmail Hakkı Erzurum, Is- edenler: 
mail Balıkesir, M. Şerif lstanbal, Hüsnü 

N d Hasan (Girit), Yasaf (Girit), F:ıik (Kr Şam. Tahir Trabzon, Ahmet iğ e, Beyler. ~mıpa~a), Süleyman (Lefke), S.it (Barsa) 
Beıinci sınıf mızıka muallimliğinden lbrahim (Bola), Salih (Girit), lsmail (KoÇ 

dördüncü sınıfa terfi edenler: 
Mehmet Hasköy, Hüseyin Hüsnü Seli - hisar), Necati (Kasımpap), Salih (lstar 

nik, Beyler. bal), Ekrem (Eyüp), Hulusi (Haydarpa• 
Yedinci smıf mızıka muallimliğinden al· p), Ali (Çarıamba), Yasuf (Düzce) Bet• 

tıncı sınıfa terf edenler: ler. 
Necip Bursa, Süleyman Erzurum, A. Çarkçı mülazimliğinden birinci mü1aıİ111 

Talat Edirne, Namık Kemal Bozüyük, Hii- liğe terfi edenler: 
seyin Hüsnü İzmir, Mehmet Sıtkı Üsküp, lb- Suat (Kadıköy), Fikret (Sinop), Sabit 
rahim İstanbul, lsmail Hakkı Edirne, Rıza (Boyacıköy), Mualla (fstanbul), Adnall 
Selanik, Beyler. {lstanbal), Sırn (Kasımpap), Enver (Sal 

Riyaseticümhur beşinci sınıf mızıka mu- tanahmet), Necdet (Fatih), Macit (Fefr 
:\llimliiJnden dördüncü sınıfa terfi edenler: köy), Suavi (Koska), Tayyar (Üsküdar), 

A. Şerif Yeni tehir, Bey Mıthat (Boyıcıköy), Rept (Zeyrek), Esat 
Riyaseticümhur altıncı sınıf mızıka mu- (Kadıköy), Salahattin (Kasımpap), Sedat 

ııllimliğioden beşinci sınıfa terfi edenler: (Vefa), Enver (Üsküdar), Nedim (Vao:na) 
Ihsan İstanbul, Bey Cabit (Üsküdar), Abdürrezzak (fatih)ı 
Riyaseticiimhur yedinci sınıf muallimli- Riza (lstanbul), Melih (Kadıköy), ReceP 

~nden altıncı sınıfa terfi edenler: .ı 
1. Bürhanettin lstanbul, H. İlhami ls . (Kasımpa§a), Celalettin (Edirne), Keın 

tnnbul, R. Fethi fstanbul, Beyler • (lstanbul), Sabri (Konya), lsmail (Ada• 
Dö•düncü sınıf rasat memurluğuna ter- pazar), Ali (Kwltoprak), İzzettin (Rurot' 

fi edenler: lıbisar ), Nail (Erenköy) Beyler. 
Ahmet İzmir, Bey Sanayii harbiye binbaşılığından kaynıJ" 
Altıncı sınıf imamlıktan beşinci sınıfa kamlığa terfi edenler: 

terfi edenler: Sabri, Kasmıpa,a, Ahmet Çarşamb•ı 
A. Remzi Hopa, Osman Nuri Ankara, Beyler. 

Beyler. Tabip kaymakl\mlığmdan miralayhi• 
Yedinci sınıf makinistlikten altıncı smı- terfi edenler: 

fa terfi edenler: Emin Hereke, Bey. 
Ali Rıza Çengelköy, Sadettin İstanbul, Tabip yüzbaıılığmdnn binbaıılığa terfi 

tbrahim Girit, Beyler. edenler: 
Yedinci sınıf demirci ustalığından altın- Refik lstanbul, Bey 

t: ı sınıfa terfi edenler: r Tabip mülazimliğinden Lirinri mülb•rtt 
Tevfik lstanbul, Hüseyin Bursa, Musla- , liğe terfi edenler: 

fa Serez, Ali Adana, Mehmet lstanbul, Bey-
Şıı.habettin lstanbul, Bey 

ler. 1 "'ı 
Beşinci smıf kamacılıktan dördüncü sı· Eczacı hinbaıılığmdan kaymaka111 ıc 

tııfa terfi edenler: terfi edenler: 
A. Murat İstanbul, Bey Ihsan fstanbul, ney 
Yedinci sınıf kamıcdıktan altıncı smı· Eczacı yüzbaıılıimdan binbaıılığıa ter• 

fa terfi edenler: Fi edenler: 
Mahmut Gerede, A. Remzi Bartin, lsma· Nizamettin Karuçepne, Bey 

il Hakkı Mürefte, Yusuf İstanbul, Osman Eczacı mülazimliğinden birinci müliz.İill' 
Nuri lstanbul, A. Feyzi Samsun, Beyler. liğe terfi eden!er: 

Yedinci sınıf saraç ustalığından altıncı Mustafa Safa f stanbul, Bey 
smıfa terfi edenler: Levazım binbaşılığından kaymakaınlıl' 

Ahmet Kandiye, Beyı terfi edenler: 
Yedinci sınıf nalbant ustahğmadan al -

tıncı sınıfa terfi edenler: Cevdet Küçiikçekmece, Bey. , 
lsmail Geron, 1. Ethem Ergene, Yusuf Levazım yüzbaırhğmdan binbaıılıfa ıet 

Niğde, Beyler . fi edenler: 
Deniz güverte binbaıılığından kayma • A. RJZt'\ Unkapanı, Cezmi Kadıköy, 5'' 

kamlığa terfi edenler: lfıhattin Soltanselim, Beyler. 
Fehmi İstanbul, Seyfettin Unkapam, Dirdüncii smıf hakimlikten beıind ~ 

Hidayet Kavaklı, Mahmut Galata, Rahmi fa terfi edenler: 
Tekirdağ, Fehmi Vefa, Kamil Atina, Ziya Selim, Kasanpaıa Bey 
Salmaho, Beyler. Üçüncü sınıf askeri muallimlikten iJdO" 
!er: 

Yüzbaşılıktan binbaııhğa terfi eden • sınıfa terfi edenler: 

Rifat Edimekapı, Sadık A,ıkpap, Ta
cettin Kasmıpaıa, Kemalettin Kasımpaıa, 
Sabri Şehzadehaır, Abdürrahman Kesme • 
kaya, Sali.hattin Üsküdar, izzettin Unkapa· 
nı, Müfrt Göztepe, Süreyya Üsküdar, Kenan 
İzmir, Ethem Heybeliadı, Seyfettin Fatih, 
Halil Galata, Saim Çenberlitaş, Şevki Kadı
köy, Salim Aksaray, Kemalettin Taıkısap, 
Süreyya K:amnpaıa, Nam lamnpaıa, L-

Hayrettin Tophane, Beyı 
1 

Dördüncü sınıf muamele memurloiG' 
dan heıinci smıfa terfi edenler: 

Numan Apkpap, Bey. dJ' 
Altıncı sınıf muamele memurlajull 

beıinci smıf a terfi edenler: ~ 
Cemalettin lstanbal, Muhlis lıta...,. 

Beyler. _ d!tıf 
Tetfmci ..E muamele memorlof1111 
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3 EYLOL 1934 PAZARTESi 

ARNAVUTLUK'ta TOTON IMTIY AZI 

Arnavutluk Hükumeti tütün imtiyazı 
vermek Uzcre bir proje yapmış ve bu hu· 
•usta hazırladığı şartname Tilrkofise gel 
miştir. Fazla malQmat almak iatiyenler 
Tllrkofis ve şubelerine müracaat etmeli -
dlr. 

BRISBANEde iLK AFYON SATIŞLARI 

Londııa'dan alınan haberlere göre Bris 
bane ilk satış haftasının kapanışı açılışı· 
na nazaran ehemmiyetli bir değişiklik arz 
etmemiş yalnız iyi ve orta cins temizlen
miş yün fiatları biraz yükselmiştir. 

Bu ilk müzayede haftasında satışa 

39.197 balya arzedilmiş ve bunun 27.400 
balyası satılmıştır. Geçen sene stokların
dan elde kalan yünlerle beraber birinci ve 
ikinci hafta müzayedeye çıkarılması mu 
lmrttr olan miktar 100 bin balya idi. 

YUNANlSTAN'da HUBUBAT 
VAZİYETi 

Hambros Bankası Ltd. in 17 ağustos 
tarihli raporuna nazaran ziraat mmtaka -
larından alman malOmat çok müsaittir. 
Hububat mahsulünün 600.000 tondan faz -
la olacağı tahmin olunmaktadır. 

YUGOSLAVYA n ROMANY A'nın 
MISIR REKOLTESi 

Alınan son haberlere göre Yugoslav -
ya'daki mısır mahsulü bu sene bereketli
dir. İhraç edilecek miktarın 120 bin va -
gon tutacağı ümit edilmektedir. Roman -
ya'daki mahsul vaziyeti de oldukça düzel 
mi~tir. Tahmin olunan 340 bin vagon mı-
rr mahsulünden heınen 40 bin vagon ka

dar harice sevkcdiJcbilecektir. 

MACARISTAN'da SON ~EKOLTE 
TAHMiNi 

En son tahmine nazaran Macaristan'ın 
bu !'ene ki buğday basıltar 16.79 mil. ken -
tal çavdar 5.36 mil. arpa 4.52 mil. yulaf 
2,18 mil. mısır 21,4' patates 23,29 mil. 
ve şeker pancarı ise 9,17 mil. kentali bula 
caktır. Bu rakamlar 31 temmuz tahmin -
lerind~n yüksektir. 

AVUSTURYA ÇAVDAR lÇlN GÜM· 
ROK iTHALAT RESMINt TENZiL 

EDiYOR 

ti bir karar ile maliye, ticaret ve ziraat 
nazırlarına 30 haziran 1935 tarihine kadar 
çavdar gümrük resmini tenzil etmek sala· 
hiyetini vermiştir. 

Resim on 1.ltm kurondan dört altın ku
rona indirilec:~ktir. Tenzilat çok yakın -
da mevkii tatbika konacaktrr. 

iç piyasa ihtiyacını temin edebilmek 
için Avusturya'ya bin vagon çavdar itha
li icap etmektedir. 

YUMURTA NiZAMNAMESi DEVLET 
ŞORASINDA 

Samsun yumurta kongresinde yumurta 

ihracatmm murakabe altına alınması ka -

rarlaştırılmıştı. Ttirkofis mezkfir kongre

de ittihaz edilen kararlar dairesinde ve 

belli başlı yumurta ihracatçı memleketle

rinin nizamnamelerini de nazarı itibara 

alarak memleketimiz için en uygun esas

la-rı ihtiva eden bir nizamname projesi ha 

zırlanmış ve tetkiyk etmek üzere alaka

dar odalara göndermişti. Odalardan gelen 

cevaplarda esaslara taalluk eden bir müta 
lca dermeyan edilmediğinden nizamname 
projesi devlet şQrasma tevdi edilmiştir. 

lST ANBUL Ylit.1UJ?TACILAR 
BlRLlCI 

lstanbul'da yumurtacılar birliğinin te

şekkfil ve faaliyete geçmesi yumurta istih 

sal mahallerinde iyi tesirler uyandırmış

tır. Bu teşekklilün bilhassa ihracat işlerin 
de çok faidesi olacağı ümit edilmektedir. 

HINOIST AN' da AFYO N 

Hindistan'da afyon devlet inhis.arı al
tındadır. Son on sene zarfındaki istihsa -
lat aşağıda gösterilmiştir: 

Sene miktar (maund olarak) 

1921 - 22 18.458 
1922-23 22.715 
1923 - 24 25.614 

1924-25 28.253 
1925-26 13.030 
1926-27 10.70S 

1927 - 28 7.016 
1928 - 29 U59 
1929-30 7.111 
1930-31 7.616 

Bir maund 82 1/2 İngiliz libresine mü
savidir. 

Hindistan afyonunun morfin nispeti 
% 9.5 - 14.2 dir. 

Avusturya hükfuneti ekmek fi.atının KERESTE iTiLAFINA DAiR TRl-
tereffüüne mani olmak Uzere ittihaz etti- YESTE'de YAPILACAK MüZAKERA T 

albncı sınıfa terfi edenler: 
Kemalettin İstanbul, Bey 
Dördüncü sınıf makiniıtlikten üçüncü 

ım~:fo terfi edenler: 
Sadettin Üsküdar, Bey 

Yedinci ımıf mızıka muallimliğinden 
tltmcı sınıfa terfi edenler: 

Hüseyin Karagümrük. Cemil Aksaray, 
Bedri Üsküdar, Yahya Adapazarı, Kamil 
ldanbul, Salihattin Fatih, Naci Ganakkale, 

Beyler. 
Altıncı sınıf imamlıktan beşinci sınıfa 

\er fi edenler: 
Sabri Kasnnpaıa, Bey 

Ahna':l haberlCTe göre teşrinievelde 
Triyestede, ltalya'ya mühim miktarda ke 
reste sevkeden devletlerin mümessilleri 
arasında bir konferans aktolunacaktır. 

(Avusturya, Yugoslavya, Rusya ve Ro -
manya). 

Bu konferansta bu senenin kaununu -
sanisinde akt ve kereste ihracatçıları ta -
rafından geçenlerde mefsuhiyeti ilan olun 
muş olan Triyeste itilafı tetkiyk oluna -
c&<ktır. 

Mezkur iytilaf ihraç clunacak kereste 
kontenjanlarını bcrveçhizir surette tesbit 
ediyordu: Avusturya % 42,5, Yugoslavya 
% 30, Rusya: o/c 18 ve Roaıanya % 8,5. 

~:Si 
Beşinci balkan 

olimpiyadı bitti 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

Za~rep, 2 (A.A.) - Bugün balkan 
oyunlarına devam olunmuş ve aşağıdaki 
netiyceJer almmrştzr: 
400 metre. Eliminatuvar: 
1 Grup: l - Passi (yunan) 52 sanfye 3/10 

2 - Nikbazi (Yugoslav) 
3 - Novakof (bul gar) 

2 Grup: 1 - Yordaş (romanyab) 
2 - Bançok (yugoslav) 
3 - Fotopulos (yunan) 

400 metre final: 
1 - Yugoslav Nikhazi 51 saniye 
5/10 
2 - yunanlı Passi 
3 - Bançok (yugoslav) 
4 - Yordaş (romanyalı) 
5 - yunanlı Fotopul010 
6 - bulgar Novakof 

Yunan usuliyle diskatma: 
1 - Yunan Silos 40 metre 01 
2 - yugoslav Kleut 
3 - yugoslav Narançi~ 
4 - bulgar Gançef 
5 - yunanlı Pikiotis 
6 - türk Veysi. 

Manıalr 110 metre. Eliminatuvar: 
1 grup: 1 - yunanh Mantikas 15 san. 

2 - yugoslav l vanoviç 
3 - Speriant romanyalr 

2 grup: 1 - yugoslav Buratoviç 14. 8/0 
2 - yunanlı Skiadas 
3 - türk Sedat 

Maniah 110 metre final: 
1 - yunanlı Mantikas 14 saniye 
8/10 

2 - yugoslav lvanoviç 
3 - yunanlı Skiadas 
4 - Speriant romanyalı 
5 - türk Sedat 
6 - yugoslav Buratoviç 

iYunanlı Mantikas yeni balkan rekoru yap 
mıştrr. 

1500 metre: 
1 - yunan Georgakopulos 4 dak. 
10 san. 8/10. 
2 - romanyah Manea 
3 - yugoslav Krevs 
4 - Çukalas yunanh 
5 - yugoslav Gorsek 
6 - bulgar Pegof 

Çekiç atma: 
1 - yugoslav Stepisnik 48 rnet -
re 99. 
2 - yunanlı Petropulos 
3 - yugoslav Goyiç 
4 - Dimitropulos yunanlT 
5 - romanyalı Fritz 
6 - türk İrfan 

100 bayrak yarışı: 
1 - yunan takımı 43 saniye 6/10 
2 - yugoslav takımı 
3 - Romanya takımı 
4 - Türkiye takımı 
5 - Bulgar takımı 
6 - Arnavut takımı 

Smkla yüksek atlama: 
ı - bulgar Doyçef 3 metre 90 
2 - yunanb Andreopulor 
3 - romanyab Biro 
4 - yunanlı Travlos 
5 - yugoslav Kallay 

Hakimiyti MiUiye'nin romanı: 3 Tefrika: 85 lıktan, takatsizlikten ölürlerdi... 
- Aşıkları da mı? 

Güze 

Ankara ıergievi 
bitmiş gibidir. Şeb 
rin demiryolu du • 
rağmdan Meclis'e 
ve Ankara Palas'a 
doğru gelirken &ağ 
ilerinizde dört kö· 
'eli kulesi yükse • 
len bu yepyeni ya· 
pmın yeni Anka • 
ra'ya yakışır ma • 
nalr, ifadeli bir 
eser olduğunda 

~üphe edilmez. İlk 
ymar faaliyeti gün 

. terinde eskimiş bir 
miymari üslubunun 

muvaffak olmamış 

• • • 1 

aümuneleriyle ku - . 
ruJmağa başlıyan Bıntının alt katının görünü~ü 

Ankara, bu isabetsiz yoldan çabuk ayrıl- doğru gelirken sağ tai-afta yükselen ser• 
mış, ondan sonra yeni, gü2:el bir inkılap gievi, bu serinin yeni ve muvaffakiyctll 
fehrine yakışacak fibidelerle bezenmeğe bir örneğidir. On
koyulmuştur. da ileriye ve yub 

Ogün bugündür, şehrin ötesinde, beri- nya doğru yürü • 
sinde yükselen yeni miymari esederi An yen estetik bir ha
kara'yı avrupadaki eşlerine bir haylı 

1

ben- reket ve modern 
zetmi• sayılabilir. bir. mana bulabili-

Ankara demiryolu durağından Meclise yorsunnz. 

• 

Sergievi yapılırken. 

Bu omaya ha • 

karken zevkinin 

ok~ryacak ve öğün 
' menize vesile vere

cek ikinci bir se • 

bep de bunun genç 

bir türk miymarı -
nın projesine göre 
ve gene onun kont Mlymar Şevki BeY., 
rolu altında yapılmış olmasıdır. 

Genç miymarmu.z Şevki Bey, bun.ull 
projesini bir hayh güçlak çekerek hazır. 
lamış ?e buna rağmen müsabakayı ~ 
mıştır. 

Yann yerli ma11arımrrı.n en seçmcle • 
rini teşhir edecek olan bu ev. §imdid~ 
zengin bir sanat istikbali vadeden bir tU.rli 
gencinin istidat ve mnvaffakiyetinl gU.f 
önüne sermektedir. 

Bu yepyeni miymari eserini muvaffak{, 
yetle yuran Şevki Beyi kutlulamak bit 
va.ıiyfe, ondan bir çok seçme eserler be~ 
temek bir hak sayılmalıdır. 

rn 

6 - türk Haydar l 6 - bulgar Harambiyef 
Uç adım Bugün yapılan müsabakalar1a balkatJ 

1 - yunanlı Paterakis 14 metre olimpiyadı bitmi~ ve nihai tasnifte millet 
12. ter aşağrdaki puvanlarr ve dereceleri al• 
2 - yugoslav Nikhazi mışlardrr: • 
S - Niokoviç yugoslav 

4 - türk Pulyos 

5 - bulgar Panayotof 
6 - türk Selim 

M2raton koşusu - 42.195 metre -
1 - yunanlı Kiryakidis 2 saat 49 
dak. 32. 
2 - yugoslav Sporni 
3 - yugostav Starın.an 
4 - romanyalt Gali 
5 - bulgar Fingarof 

Müsabakalardan sonra yugoslav fedcc 

rasyonu reisi bir nutuk söylemiş ve neti• 
ccleri ilan etmiştir. Yugoslav kıralını tem-c 

sn eden Ceneral Tokiç bu nutka cevap. 
vererek Balkan oyunlarının bittiğini bil 4 
dirmiş ve birinci gelen Yunanistan tala , 
:nma kıra} tarafmdan vazolunan kupayt 
'11kışlar arasında teslim etmiştir. Bu akşaaı 
Esplanat otelinde terbiyei bedeniye nazın 
tarafından bütün atletler şerefine bir zi a 
yafet verilecektir. 

• 
i n sanlığın ba l i. 

'4nd' e Malro 

Bu unutkanlık, bunca dikkatle, bu bakışla nasıl telif olu
nabilirdi? jisor, Ferral'in aklında aşı~ düşüncesinin bulun
madığını tahmin edemezdi. 

lidir: beyaz erkeği tatmin eden ve hayatı manalı göstereq 
yalnız "fiil,, dir. Resim yapmıyan büyük bir ressamdan balii 
sedilscydi ne düşünürdün? Bir erkek fiillerinin, yaptığı şeyA 
terin, yapabileceği şeylerin yekunudur. Başka bir şey deği~ 

Tekrar gürliyen tüfek sesleri, bu sefer, masanın üstünt 
deki bardakları zangırdattı. Jisor bellibelirsiz gülümsedi. Bu sorgu karşısında kalan 

muhatapları; kim olursa olsunlar, hep kendi· arzularının 
ifadesi olan bir cevap verirlerdi. Fakat Fcrral'ın bakışları, 
birdenbire, daha yakınlaştı; sordu: 

- Efendisine hakaret eden kadının uğradığx ceza, bu 1 

memlekette, ilk imparatorlar zamanında, ne idi, bilir misi

niz? 
- Pek çok ceza vardı. Fakat bunlardan başlıcası bu ka

dınlan, sanmm ki, elleri kesilmiş, gözleri oyulmuş olarak 
bir sala bağladıktan sonra ... 

Bar ağzına kadar dolu idi: karışık zamanlara has hal... 
:Yan açık kapalı balkonda Jisor, sırtına işlenmemiş yündan 
bej rengi bir pelerin atmış, yalnız ve hemen hemen münfe
rit bir tatlı koktel bardağı önünde oturuyordu. Kiyo, her şe
Yin yolunda olduğunu ona telefonla söylemiş ve o da günün 
dedikodularını toplamak üzere oraya gelmişti. 

Jisor konuşurken Ferral'in gittikse büyüyen dikkatine 
Ve kendisini dinledikçe adeta fazlalaşan haz duyuşuna mim 
koyuyordu. 

- ... Aşıklarını da yanlarına bağlayıp bu sale uçsuz bu
caksız nehirlere koyuvermekten ibaretti. Cezalılar, suyun 
akıntısına uyup, döne kıvrıla, denizlere doğru giderken ac -

- İşin asıl acayip tarafı bu vah,ice kanunların, dördüncü 
asra kadar, hep, hususi hayatlarının bizce bilinen kısımları
na göre iyi insaniyetperver hakimler tarafından tanzim edil
miş olmasıdır. 

- Muhakkak ki onlar birer hakimdi. 
Jiosr, küçük lambanın ışığı ile aşağıdan yukarıya dogru 

bıyıklardan süzülerek aydınlanan, kapanık gözlü bu sivri 
çehreye baktr. 

Uzaklarda tüf ek sesleri vardı. Gecenin sisleri içinde kaç 
hayat kaybolup gidiyordu? 

Vücudün ve zihnin derinliklerinden gelen bir muhakkar 
duyguya karşı, insan kini denilen gelip geçici kuvvetle ken· 
dini korumağa çabaliyan bu gergin yüze bir kere daha bak
tı; kana doymuş olan bu toprağa hala akıp durmakta olan 
kandan sanid en eski kinlerin yeniden doğmalan laz.mmxş 

gibi, o yüzde cinslerin gayzı okunuyordu. 
Ferral cevap veriyordu: 
- Muhtaç oldukları - ve yatağı istilzam eden - hay • 

r:anlık sözlerini ayak üstü elde etmeleri kabil olsaydı kadın
ların daha azı yatarlardı. 

- Erkekler için de böyle değil mi ? 
·Fakat erkek hem kadını inkar edebilir. hem de etme-

Her gün çin şehrinde işitilen bu seslere Jisor ahşkmdıt 

Fakat, Kiyo'nun telefon etmiş olmasına rağmen, bu sesle~ 

onu tasalandırdı. Ferral'in oynamakta olduğu siyasi rolün 

genişliğini bilmiyordu, ancak bu rol herhalde Şankayıek'in 

k' "nde tecelli etmek lazımdL Onun yanında bulunmaktq, 
olmasını tabii buldu, fakat ona yarclım etmek arzusunu Cll'

tık beslemez oldu. 

- Ne oluyor? 
- Bilmiyorum. Mavi ve kızıl şefler birleştiklerini res .. 

men ilan etmişlerdi. jisor, "hiç benim kadar işten haberdat 
olduğu halde. yalan söylüyor.,, diye düşündü. 

Ferral devam ediyordu: 
- İster maviler, ister kızıllar gelsin, Kuli'ler gene kuU 

kalacaklardır, şayet bu yüzden ölmiyecek olurlarsa... Bit 
tek hayatı olan insanın bir fikir uğruna o hayatı kaybetme• 
sini insan oğlunun budalalığını gösteren mümeyyiz bir vaof 
sıf saymaz mxsınız? 

- Bir insanın, nasıl diyeyim, insanlık haline tahammül 
ettiği cok nadirdir .• 

(Devamı vat> 
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ıM. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
6000 : 7000 metre mavi renkte 
kışlık elbiselik kumaş kapalı 
2arfla münakasaya konmu!? -
tur. Şartname ve niimunesini 
görmek istiyenler her gün öğ 
leden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 6. 9. 934 pazartesi 
günü saat 14 te tenıinatlarivle 
birlikte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. ( 1998) 

7-3333 

İLAN 
Çankaya karakol binasınm 

ikmali insasr alPni münakasa
ya konmustur. İhalesi 8-91934 
cumartesi ~ünü ~aat 11 driHr 

Taliplerin kesif ve şartna· 
mesini g-örmek üzere her <rÜn 
milnakasaya iştirak edeceklfl:· 
rin de teminatlarivle vaktin · 
Cte M. M. V. Satın alma krmis 
vonuna müracaattan. (2004) 

7-3347 

fLAN 

Eskişehir parkında mevcut 
42 ton Marsilya yağı kapalı 
zarfla müzavedeye konmuştur 
İhalesi 20. 9. 934 perşembe 
o-iinü saat on beşte yapılacak
tır. Nümunevi görmek isti. 
venler Eskisehir'de Askeri sa
trnalma, Ankaracla Vekalet f s 
tanbulda Kumandanlık satına] 
-na komisvonlanna müracaat-
1an. Talipler belli gün ve saa
trnda Eskisehir Askeri satınal 
1na komisyonuna miiracaatla -
rı. (2115) 7- 3596 

tLAN 
Hava kıtaatı i~in 174 adet 

van~ın söndürme aletiyle 696 
c:ise ecza kapalı zarfla münaka 
c:;aya konmustur. Şartnamesi 
!l.İ görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
~ireceklerin 20. 9. 934 perşem
be günü saat 15.S cta teminatla 
rivle birlikte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (2113) 

7-3594 

iLAN. 
(7000) adet çağ torbası or

du için mübayaa edilmek üze
re kapalı 2.'arf usulivle müna
kasaya konmuştur. İhalesi 23 
eylftl 934 pazar günü saat on 
birdedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnamesi ile nümunesini 

Kırklarelinde bulunan kıta 
at için (200,000) kilo un kapa 
lı zarfla münakasava konmuş
tur. İhalesi 12 eylQl 934 çar -
ıamba rriinü saat 15 te yapıla· 
aaktır. Talipler sartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasa va istirak için de o gün 
ve saatmdan evel teklif ve te 
minatlarivle Lüleburgaz aske g-örmek üzere her gün öğle
rf satmalma ıtomisyonnna mü den sonra M. M. V. satmalma 
racaatlan. (2065) 7-3448 komisyonuna müracaattan ve 

münakasaya iştirak edecekle-
İLAN rin de teminat ve teklif mek · 

Amasya garnizon kıtalan- tuplannı vaktinden evet mez
nın ihtivacr olan (255,000) k;. kur komisyon reisliğine ver-
lo ekmeklik un kapalı zarfla meleri. (2218) 7-3608 
münakac::aya konmustur fha iLAN 
lesi 5-9-934 saat 16 dadır. Ev
safı, diğer komisyonlarda ol 
CJuğu ~ibidir. 

Şeraitini anlamak istiyen · 
terin her gün ve münakasaya 
iştirak Pdeceklerin münakasa 
günil saatinden evet teklif ve 
teminatlarını Amasya alav 
satmalma komisyonuna ver· 
meleri. (2125) 7-3494 

İLAN. 
Ordu ihtiyacı icin t 9 kalem 

Atatı cerrahiye ile matzemei 
li'aytarive kapalr zarf nsuliv· 
le satın alınacaktır. İhalesi 
13. 9. 934 pf'rsemhe giinü saat 
14 te icra edilecektir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini ~örmek 
(lzere her gün öf!lP.Cl,.11 sonra 
\re m;:.,akasava istirak edecek 
lerin o g-ün ve saatınd:m evel 
tek1if ve tPmİnatiyle bir1iktt> 
M. M. V. Satmalma komisvo · 
nuna müracaattan. (2090) 

7 - 3454 

iLAN 
Ordu ihtiyacı için gaz kur 

suna ait sekiz kal--m malzeme 
ıatrn alınacaktır. İhalesi t 1. 9. 
g34 salr günü saat 14 te icra 
edile( 'ctir. Talipler evsaf ve 
ıartnamesini ~örmek üzere 
her gün öğleden sonra ve mü
nakasava iştirak edeceklerin c 
gün ve saatından Pvel teminat 
ile birlikte M. M. V. satmalma 
ltomisvonuna müracaatları. 

(2088) 7--3456 
İLAN 

Kırıkkalede üç zabitan apar 
tımanı ve mevcut lise binası· 
nm tevsii ile Gedikli küc:;ük za 
bit mektebinin yeniden inşa
sı kapalı zarf usutiyle müna
kasaya konmuştur. İhalesi 20 
eylfıl 934 persembe günü saat 
onbirdedir. Taliplerin keşif 
ve proielerle şartnameleri gör 
mek üzere her gün öğleden 
~onra M. M. V. satınalma ko- , 
misvonuna müracaatları ve 
münakasaya gireceklerin de 
vaktinden cve1 teminat ve tek 
lif mektuolannı mezkur ko· 
'11İsyon rei~lii!ine vermeleri. 

(2217) 7--3609 

iLAN 
Tokat gamiıon kıtalannm 

ihtiyacı olan (135000) kilo ek· 
meklik un kapah zarf usuliyle 
'11Ünakasava konmuştur. İha
lesi 22-9-934 cumartesi gün;j 
saat 15 tedir. Şartnamesini 
~örmek istivenlerin her gün 
Ankara'da M. M. V. satmal
ma komisyonuna ve münaka
sava istirak edeceklerin de 
teklif ve teminatlarivle mü
nakasa günü saatinden evel 
Tokatta Askeri satınalma ko
misonuna vmüracaatlan. 

(2208) 7-3613 

İLAN 
M. O. ve Hava birlikleri ih

tiyacı olan (800,000) kilo me
c:;e odunu kapah zarf usuliyle 
münakasava konmustur. İha -
lesi ı 9-9-934 tarihine müsadif Aşağıda miktan yazılı bes 

1Catem kuru bt kapalı zarfla -:arşamba sri;nü saat 15 te ya-
münakasava konmuştur. Şart· oılacaktır. T.a1iplerin şartna. 

mesini görmek üzere her gün 
eyliil 93~ çarşambat günfi ~aat ve miinakasava iştirak için de 
namelerı ayrıdır. halelen 12 ınu··nakasa ('t' •• •• t" d 
l . ~ ..,unu saa ın en ev-

6 da yaprlacaktır. Tal.oler vel teklif ve tem· tl . le 
t 1 • • .• , r· ına arıy 

şar name erını g-orme~ nere Eskişehir'de K o s t 1 
h ·· ·· k . · . ama ma 

er .ı~~n ve m~na asa\'a 1Şt' - '<omisyonnna müracaattan. 
rak ıcın de o gun ve saa-::mdan (2254) 7-3639 
~vel teklif ve teminat1ariyle 
Lüleburgaz Askeri Satmalma İLAN 
liomi '''lnuna müracaattan. Hava rasat müdürlüğü bi -

(2066) nasınm tretuvar ve elektrik 
MahaHi Kilosu tablosu pazarlıkla yaptırıla · 

Babaeski 
Kırklareli 

" n 
· Hayrebolu 

•• 

caktır. Şartnamesini görmek 
315,000 isti yenlerin her gün pazarhğı-
198.000 na iştirak edeceklerin 11. 9. 
180.000 934 sah günü saat 10.5 da te-
315.000 minatlariyle birlikte M .. M. V. 
279.000 satınalma komisyonuna mUra 

7-3449 caatları .(2327) 8-3731 

lstanbul Deniz levazım satın 
a ma komis~"onundan: 
6772 adet Kondenser borusu 

6000 metre iş başılık kirpas 

Kapalı zarfla münakasası 
11 eylUl 934 sah günü saat 
14 te. 
Kapalı zarfla münakasas1 
11 eylUl 934 salı günü saat 
15 te. 

Deniz kuvvetleri i~in lüzumu olan yukarda cins ve mik 
tan yazılı iki kalem malzeme hizalannda gösterilen gün ve 
saatlarda kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamesini ~örmek istiyenlerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada kain Ko · 
m1svon::ı miiracaathn. ( 4860) 7-3451 

Çanakkale Jandarma mek
tepleri satın a'ma komisyo
nundan: 

Çanakkale J an- Gelibolu J an- Bayramiç J an- ihale, saat 
darına birlik- darına birliği darına birliği tarihi gün 
teri için için için 

Kilo kilo kilo 
890000 210000 98000 12 eytQt 934 çar-

şamba 15-16 ekmek 

.... maıı .. ID!llllllB.-rl .......... .a .. 

Balıkesir Vilayeti 
Encümeni Daimisinden: 

Ayvalık - Altınova yolunun 6+ 588 - 8+765 inci kilomet
releri arasında şartname ve keşifname mucibince yapılacak 
tesviyei turabiye ve kaldırım inşaatı 10 eylO.l 934 tarihino 
müsadif pazartesi günü saat on beşte kapah zarf usuliyle 
ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Bu inşaatın 
bedeli ke~fi 8305 lira 67 kuruştur. 

Münakasaya: Liyakati fenniyesi başmühendistikçe tas
dik edilenlerin iştirak mesutiyetleri ile çalışacaklar. Ehliyet 
vesikası ve Ticaret vesikası ihraz edenler kabul olunacak ve 
bu vesikalar yevmi ihaleden laakal 8 gün evel baş mühendis
liğe ibraz edilmiş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile 
beraber % 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate makbu2 
ve mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde 
usulü dairesinde encümeni vilayete fazla malUmat almak is
tiyenlerin daha evel başmühencİisliğe ve encümeni vilayet 
kalpmin,. miir:ır::lM Ptm,.lt>ri il:m olunur. (2168) 7-3.551 

Elektirik şirketinden: 
Muhterem balkımızm ehemmiyetle nazan dikkatlerinı ı 

Elektrik hatlarmm geçtiği mahallerde dam, balkoa YI bLlo 

l
olan mahallerde bodrum ve saire tamiratmdan eni prketimiı lrua 
memurluğuna muhakkak malU.mat verilerek cereyan katettirilmeli • 
dir. 7-3600 

1200 
120200 ıso ,, 13 eylrti 934 p::. ra Doktor Hilmi 
41700 

şembe Sığır eti ~~ Cebeci Hastahancıl Cilt, Saç, Zührevi ba.talıklar Mlltebuaw 
15-9-934 cumarte- ~ Hastalarını her gUn 8ğleden ıonra Çocuk Sarayı cacldetladt 

si 15 pirinç ~ Abidin Bey apartrmanrnda kabul eder. Telefon: S504 
1 - Çanakkale Gelibolu ve Bayramiç jandarma Birlikleri· i" am~~~iQil!NAl.Wlm~~~iR~~-IDl-••-

nin ihtiyacı olan yukarda yazılı 4 kalem erzak kapalı zarfla 
münakasa va çrkarrlmrştrr. 

2 - İhale Canakkale hükumet dairesindeki 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

Jandarma 

3 - Şartnameler arzu edenlere komisyondan verilir ve 
gönderilir. 

4 - Talip olanlann teminat ve teklif mektuptan ile ihale 
8-3696 

Ankara J, Sa. AI. 

Denizli vilayeti • 
encumenı 

•• 

daimisinden ı 
Vilayet sıhhat dairesi için Bayer Meister, Lüciüa fahri• 

kası mamulatı ve seri halinde olmak şartiyle alınacak bin 
liralık Neosalvarsan 26 ağustos 1934 tarihinden 26 eyHU 
1934 çarşamba günü saat 16 ya kadar eksiltmeye konulmu~ 
tur. Talip olanların ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
Denizli, İzmir, İstanbul sıhhat müdüriyetlerine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (3641) 8--3743 

komisyonundan: Ankara etnografya müzesi 
müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarları yazılı iki kalem malzeme ka-

paJı zarf usuliyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 
malzemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatlerde yapı
lacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere istedikleri vakit mü· 
nakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk teminat 
makbuziyle birlikte komisyonumuza gelmeleri. (2018) 

Metre İsmi Münakasa tarihi gunu saat 
8778 Kaputluk kumaş 8 eylUl 934 cumartesi 10 

69417 kt~hk elbiselik kumaş 8 eylUl 934 cumartesi 15 
. 7-3430 

Istanbul liseler alım 
satım komisyonun -
dan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Orta 
mekteplerle mülhak pansiyonların yoğurt, nohut, irmik, 
şehriy.e, kuru fasulya, mercimek, bezelya, kuru meyva, grav
yer peyniri, ~eker, zeytin tanesi, hayvan yemleri, yemek ve 
ekmek artıkları ve Camlıca kız orta mektebinin sebze pata
tes ve ekmeği ve Erenköy lisesinin sebze, ekmek ve odunu 
ve Kandilli lisesinin ekmek ve patates ve Haydarpaşa lise
sinin odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleriyle Ka
bataş Lisesine ait ekmeği. Bunlardan sebze, patates, ekmek, 
yo~urt, zeytin tanesi, gravyer peyniri, kuru meyva, $eker, 
odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleri 12-9-934 ve 
nohut, irmik, sehriye, kuru fasulye, mercimek, bezelye, hay
van yemleri, ekmek ve yemek artıkları 19-9-934 tarihlerine 
müsadif carşamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere ka
pah zarf usuliyle mevkii münakasa ve müzayedeye konul -
muştur. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul erkek lisesin
deki komisyon kalemine ve münakasaya istirak edecekle -
rin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birliktr. komisyo-
numm:a miiracaatlan. (4877) 7--34-89 

Maliye Vekaletinden. 
1. 9. 934 tarihinde ihale edileceği ilan edilmi şolan Mali

ye Vekaleti binası tamiratının ihalesi 4 eyllll 934 sah günü
ne talik edilmistir. Taliplerin bu kabil bina tamirat ve inşa 
atını yapmıs olduklarına dair resmi vesiykalarmı alarak sa
at 14 te Maliye Vekaletindeki komisyona müracaatları. 

(2325) 8- 3735 

İLAN 
Fırka ihtiyacı olan 30 bin 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. İ
halesi 22. 9. 934 cumartesi gü
nU saat 9 da yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 

üzere her gün ve münakasaya 
iftirak için de münakasa günü 
saatmdan evet teklif ve temi
natlariyle İstanbulda Selimiye 
de fırka satın alma komisyonu 
na müracaattan (2326) 

8-3730 

Müzenin orta avlusunun kapatılması ve diğer aksamının 
tamiratı 3. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi bir gün milddet 
le ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İştira1i 
edecek talipler fenni şartnameyi almak için Maarif Veklletl 
inşaat dairesine müracaat edebilirler. İhale vilayet idare ho 
yeti mübayaa komisyonu tarafından 24. 9. 934 pazartesi gü 
nü saat 15 te vaorlacaktır. (2330) 8-3744 

Kilis gümrük muhafaza taburu 

CİNSİ 
kumandanlığından: 

KİLO 

Un 82552 
Fasulya 5460 
Pirinç 5460 
Patates 5460 
Tuz 4193 
Gazyağr 3926 
Çay 13f 
Kırmızı biber 262 
Üzüm 130() 
Salça 1310 
Odun 410580 
Saman S6865 
Bulgur 5460 
Nohut 5460 
Mercimelt 5460 
Sade yağ 2620 
Sığır eti 26207 
Sabun 2227 
Seker 1310 
Pekmez 1300 
Zeytin yağı 800 
Soğan 5460 
Arpa 32849 

Kilis gürmük muhafaza taburunun 934 senestne aft efrat 
ve hayvanatının yiyeceğidir. 

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

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli sureti Urfa günı 
rük askeri satınalma ve Antep satmalma, Maraş askeri sa• 
tınalma, Kilis gümrük askeri satınalma komisyonlarında •

1 
dır. 

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

4 - Pazarlık 26. 9. 934 gününe rasthyan çarşamba günil 
saat onda kapalı zarf usuliyle un ve unu müteakip erzaklat 
vazedilecektir. 

5 - Her istekli muvakkat güvenme teminatlariyle betll 
saattan evet komisyona gelmeleri. 

6 -örneği görmek lstiyenler her giin saat t5 dan 14 d 
kadar ıatmalma komisyonunda görebilirler. (2331) 

8-734$ 



3 EYLÜL 1934 PAZARTESi 

N araş Çeltik fabri
kası Türk Anonim 
şirketinden: 

26-12-934 tarihinde vuku bulan fevkalade Heyeti umu -
rniye ictimaı İktısat Vekaleti Celilesince keenlemyekun ad
dedidiğinden bu kere şirketimiz Heyeti umumiyesi 29 eylUJ 
934 tarihine müsadif cumartesi günü saat onda şirket mer
kezi olan Maras'ta rlahill nizamnamesinin bazı maddelerinin 
tadili icin fevk~tade olarak içtima edeceğinden umum hisse
darların mezkur gün ve saatte bu ictimaa gelmeleri ve ni
zamnamenin 26 mcı madilesi mucibince hisse seneletrini on 
gün zarfında Ankara ve lstanbul'cla Sümer Bank'a ve Ma
raşta Sirket merkezine makbu.z mukabilinde teslim etmeleri 
ifan nlunur. 

İhtar: Sirket mukavelesinin tadili icin vukubulan bu iç
tima müzakeratm~ bir hissesi olanın da iştirak ve rey ita 
etme~e hakkı vardır. 

Ruznamei müzakerat: 
Şirket esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddele

rinin tadili. 
Madde 1. - Maraşta pirinç fabrikası ve sair mllessesatı 

smaiyevi tesis ite isletmek ve buna müteferri muamelatı 
tüccariyevi va bizzat ve yahut diğerleriyle mü~tereken iyfa 
etmek hı;s11satmı icra etmek üzere zirde muharririni imıa 
Ticaret V f"kaleti ile tertip ve ihrar.ı bervechi ati kararlaştı· 
nlan hisseler eshabı beyninde bir Türk Anonim Şirketi teş
kil oh1mnu~tur. 

Ma<ide 3. - Sirketin merkezi Maraş olacak ve Türkiye
nin sair bir mahallinde veva memaliki ecnebiyede dahi su
beleri bulunabilecektir. Şube küşadmda Ticaret Vekaletine 
ihbar ohmacaktır. 

Madde 5. - Sirketin sermavesi (l 58 bin) yüz e tJi sekiz 
bin tin.dan ibaret olup beheri (bes) Türk lirası kıymetinde 
(otuz bir bin altı yüz) hisseye münkasemdir. 

Heyeti umumivenin ic;bu sermayeyi bir misli tezyide sa
lahiveti olacaktır. TezvicH sermayeye karar verildiği zaman 
hükumete malUmat verilecektir. Sermayenin bir mislinden 
fazla tezyidi eveJemirde hükumetin muvafakatinin istihsa· 
line mi1tevakkıftır. 

Sirketin ihrac eyliyeceği hisse senedatmm nümuneleri 
ihractan evel tasdik edilmek üzere İktısat Vekaletine tevdi 
olunacaktır. Sermayenin tamamı Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası ile müesseseler tarafından teahhüt ve imza olun
mustur. 

Madde 6. - Sirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde 
onu istihsal olunduktan sonra sureti katiyede teşekkül ct
mis addolunacak ve hisserlar yazılanlara tediye ettikleri te
kasiti mübevvin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin 
nısfmın tedivesinde esbabı yedinde bulunan senedatı mu
vakkate Sf'nedatı asliveye tahvil edilecektir. Sirketin his.:;e 
senedatı Türkce tanzim olunacaktır. Sermayenin ilk taksi
tinin tedivesinden sonra kalacak miktarı sirketin ihtiyacatı 
na göre muksiten veya defaten Meclisi idarenin karariyle 
Dersiadet ve sair Iazım~elen mahallerde elsinei muhtelife· 
de "ıkan rec;mt ve gavrl resmi gazetelerle laakal otuz gün 
eve] itan olunarak matalibe olunacaktır. 

Madde 10. - Şirketin taksitleri vaktiyle tediye edilmi
Yen senedat eshabr aleyhine ikamei dava etmiye ve hisseleri 
dahi satmai7a salahiyeti olacaktrr ve bu makule satılması 
lazım~e1en hisse senedatmm numaralan gazeteler marif etiy 
le neşir ve ilan olunarak tarihi ilandan 15 gün sonra şirket 
hiç bir e:una ihtar vP muamelatı adliyeye mech11r olmamak 
'1e zararı ziyanı sahibine ait bulunmak üzere Dersiadet ve 
rnahatıi saire borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satıl
nıası kabul olunmamıs ise müzavede tarikiyle hisseleri sat
trnJacaktır. Bu verhile föruhtolunan senedat iptal olunacak 
'7e müsterilere eski senetlerin numaralarını havi olmak üze
re yeni senedat ita kılmacaktrr. Satılan senedin esmam ha
sılası hissedarın sirkete olan deynine hasrütahsis olunur ve 
noksanı andan talep olunacağı gibi fazlası varsa ana ita 
olunur. 

Madde ı ı. - Sirketin umur ve masalihi heyeti umumiye 
tarafından mansuo ve besten dokuza kadar azadan mürek
kep bir meclisi idareye ihale olunur. Azanın üç adedi Ticaret 
Vekaleti tarafmd-n tayin ve mütebakisi müesseseler tarafın 
dan int;hap olunur. 

Madde 12. - Ticaret Vekaletince tayin olunanlardan 
ll'laada iki sene müddet için intihap olunan diğer azanın müd 
deti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye 
intihap olunacak azanın ilk tecdidinde kur'a ile ve onclan 
sonra kıdem itibariyle her sene msfr çıkanlarak yerlerine 
ahari intihan ve t ayin kıhnacaktrr. Şu kadar ki çıkan azanın 
tekrar intihabı caiz olacaktrr. Ticaret Vekaletince tayin o
lunan az.;ı Vekalet tarafından her zaman tebdil edilebilir. 

Madde 13. - Meclisi idarenin içtimaı iycabı maslahata 
~ahi olacak ise de laakal on beş günde bir !:iİrketin merkezin
de toplanması labittir. Müzakeratın muteber olması laakl 
llısfmdan bir ziyade azanın bizzat huzuruna mütevakkiftir. 
lfeclisi idarenin kararları hazır bulunan azanın ekseriyeti 
~rasiyle muteber olur. Tesavii ara vukuunda reisin bulundu
gu taraf tercih olunur. 

Madde 15. - İdare meclisi azasından her birinin şirketin 
(20) yirmi hisse senedine malik olması tazım gelir. Senedatı 
~ezbure şirketin sandığına tevdi olunacak ve azamn müd
deti memuriyetleri zarfında satılmıyacaktrr. Bunların üzeri
ne füruhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damğa vurulacak
tır. 

Madde 17. - Meclisi idare reisi her sene Ticaret Veka
leti tarafından Meclisi idare azası meyanından tayin olunur. 

Madde 18. - Azadan muvakkaten kaybubet edenlere es
l'l_ayı müzakeratta kendilerine vekalet etmek üzere refikle
linden azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar ki vekalet 
e~ccek azanın kendi reyi dahil olduğu halde ikiden fazla re
)ı olmryacaktır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Madde 21. - Meclisi idare azası hasılatı safiyeden ken
dilerine tahsis kılınacak hisseden başka mecliste hazır bu
lunacakları günler için Ticaret Vekaletince takdir ve tayin 
edilecek şehri veya yevmi bir ücret dahi ahzedeceklerdir. 

Madde 23. - Heyeti umumiye her sene Mayıs zarfında 
şirketin merkezinde sureti adiyede akti içtima eder. Bundan 
başka meclisi idare iycap eyledikçe sureti fevkaladeden ola· 
rak Heyeti umumiyeyi davet edebilir. Sermayenin yüzde 
yirmisini temsil eden hissedaramn talebiyle dahi meclisi ida 
re ve iknaı halinde Ticaret Vekaleti Heyeti umumiyeyi iç
timaa davete salahiyettardır. Her sene heyeti umumiyenin 
içtimaı nihayet yirmi gün akdem tahriren Ticaret Vekale
tine ihbar olunacak ve heyeti meıkureden canibi Vekaletten 
bir komiser hazır bulundurulacaktrr. 

Meclisi idare ve Müfettiş raporlariyle senelik bilanço
dan ve heyeti umumiye zabrtnamelerinden ve heyeti mezkQ 
reden hazır bulunan hissedaramn esami ve miktarr hisseleri
ni mübeyyin cetvelden dörder nüshası Ticaret Vekaletine 
gönderilecektir. 

Madde 24. - Heyeti umumiye vekaleten veya asaleten 
taakal on hisseye malik olan hissedarandan mürekkep ola
caktır. Heyeti umumiyetle gerek asaleten ve gerek vekale
ten hanr bulunan hissedaranm her on hisse için bir reyi ola· 
caktır. Su kadar ki iki bin hisseden fazlaya malik olanların 
ancak iki yiiz reyi muteberdir. 

Madde 25. - Davetnameler yevmi içtimadan Iaakal bir 
malı evel altrncr maddede beyan edildiği veçhile gazeteler
le ilan kılınacaktır. 

M ~dde 27. - Heyeti umum iyeye meclisi idare reisi riya
set eder ve reis mevcut olmadı<!:ı halde meclisi idare Ticaret 
Vekaletince müntrhap azası içlerinden birini riyaset vekale
tine intihap eylerler. Heveti umumiyede hazır olup en zi
w•de his~,.ve m~lik olanlardan iki5i rev toplamak hizmetini 
ifa eder. Heyeti umumiye katibi reis ile rey toplamağa me· 
mur olanlar tarafmdan tayin olunur. 

Madde 29. - Heyeti umumiye bilcümle hesabatm tetki
ki icin gen•k hissedarand:m v"' ~erek hariçten bir veya mü
teaddit müfettiş tayin eder. İlk sene müfettişleri müessis
lercP. intihao olun~caktrr. 

Madde 30. - Her sene akti ictima edecek olan Heyeti 
umumiye 8irketin umur ve masalihine dair her sene meclisi 
idare tarafmdan takdim olunan layiha ile hesabata dair mü
fettis tarafından verilen ranorun kıraatini istima ve hesabı 
ledelmüzakere va kabul veya reddeder ve his'"sei temettuu 
tayin eyler. Tebeddülü ikti?-a eden meclisi idare azasının 
verlerine dii?:erierini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve 
hususatı hakkında hi1mii:,,akere kararı kati ita ve meclisi ida
renin ivcan eylerse iktid::ınnı tevsi eyler. Fakat heyeti umu
mivede ascıleten veva vekaleten sirket sermayesinin laakal 
;;ülüsanma müsavi hh:seler e .. hahı mevcut olup bunların ara
sı hasıl olm<ldıkca sermavtmin tezyidine karar verilemez. 

Madde 35. - Sirketin bilumum masarif ve düyun ve faiz
leri ve emvali gayri menkule fabrika atat ve edevatının itfa 
beoelleri (kıymeti istiraivelerinin yüzde beşi derecesine) 
cıktıktan sonra k:ı fan sirke tin temettüatı safiyei seneviye
sinden evvela bilaistisna hisselerin cümlesine faiz olarak 
bedeli tesvive edilmis sermaveye yüzde beş itasına kifayet 
edecek meblağ ve saniyen ihtivat akcesini te!:ikil etmek üze
re temettüatı mezburenin yüzde ifraz olunduktan sonra 
baki kalan kısmı sureti atiyede taksim olunur. 

% 10 Meclisi idare azasına 
o/o 10 Müdür ve memurin ve müstahdemine 
% 10 Memleketin umuru iktısadiye ve (hayriyesine) sar

fedilmek üzere Ticaret Vekaleti emrine (Memle
ketten maksat şirketin merkezi olan Maraş şehridir) 

o/n 7 Hissedarana 
Madde 36. - Heyeti umumiye hisse sene<latmın her se

ne bir miktarı muayyeni kur'a keşidesiyle tedavülden alın
mak üzere hasılatı safiyeden her sene yüzde bir miktar ifra
zına karar verilebilir ve şu halde kur'ası isabet eden hisse 
senedatı istirdat edilerek anların yerine Jöisans hissesi ve
rilecek ve bu gibi hisseler için kemakan hissei temettü ve
rilecek ve fakat faiz ita olunmıyacakt:ır. 

Madde 44. - İşbu nizamnamei dahili sureti şirketin teş
kiline hükumetçe müsaade olunduktan sonra bir ay zarfın
da bir gazete ile ve şirketin muamelatı veya şuabat:ı idaresi 
bulunan yerlerde ceraidi resmiye ile ve saireyle aynen ilan 
veya icmalen neşrolunaca~ı gibi nizamnamei dahilide hüku
metin müsaadesiyle vukubulacak her guna tadilat ve her 
senenin heveti umnmive mukarreratı ve senelik biJanço su
retleri dahi gerek Dersiadet ve gerek taşrada berveçhi mu-
lıarrer il!ln kthn~c~ktJr. 7-3666 

Ankara Nümune 
Hastahanesi Baştabibliğinen: 

Hastahanenin cümle kapısının tadil ve inşasiyle göz pav
yonunun doğrama ve hala tamiratı pazarlıkla yaptırılaca
ğ"ından taliplerin yevmi ihale olan 3 eylUI 934 pazartesi gü
nü saat 10 da hastanede müteşekkil komisyona ve .şartname
leri görmek için de her ~ün saat 13 ile 15 arasında hastane 
Baştahabetine müracaatları ve cümle kapısı için 121 göz pav 
yonu tamiratı için 38 lira teminatı muvakkateyi hamil ol-
m~1an İbn olunur. (2220) 7-3622 

Ankara Şehir içme suyu 
komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Cubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşısındaki bir mahald~ ve bu mahal ile şehir 
arasında döşenecek ana borulann malzemesiyle beraber fer
şiyatı ve buna müteferri ameliyatı 22-8-934 tarihinden iti
~aren iki ay müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Münakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da İş Hanında komisyonun dairei mahsusasm
da icra kılmaCaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname
sinde iyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri beş lira bedel mukabilin· 
de komisyondan alabilirler. (2134) 1-3502 

SAYIFA 7 

Istnbul yüksek mühendis mektebi 
satın alma komisyonundan: 

Mektebimiz Elektro • Mekanik şubesi için kapalı zarf 
usuliyle bir adet buhar makinesi alınacaktır. Münakac;ası 
22.9.1934 pazartesi günü saat "14,, te yapılacaktır. 1 sti ven
ler şartname ve teferrüatmı iki lira bedel mukabilinde 
mektep veznesinden tedarik edebilirler. Münakasaya gi:e • 
ceklerin muayyen saatten evel, muvakkat teminatlarını vez· 
neye yatırdıklarına dair makbuzlarla sair evrakı lazimeyi 
muhtevi kapalı zarflarını Komisyona tevdi etmeleri lü;:u • 
mu il::ın olunur. "3926,. 7-2834 

Biga Bele diye Reis~iğjnden! 
25.8.934 tarihinde ihalesi mukarrer elan ve üc bin üçyüz 

lira muhammen bedelti ve kapalı zarf usulivle miinakasaya 
çıkarılan kırk bin kilo Mazot ve bin kilo mak1nP vai!mm ta· 
libinin teklifnamede }"aZih evsafr münakasa kaimcsinrleki 
evsafa uygun gelmemesi dolayısiy~ ihalC!'i vapt1amamt1' ol
duğundan bu kere encümence m~kine vaö-ma ait mevzuat 
belediyede kC\1mak ve münak:!!~ada y~~h eve:?'• h~iz m:ı•ô
rin bulunmadığı takdirde tadilen ev!ltaft fev'kal=-d ... vi cami ve 
c;antral dairesine elveri~li motorinin 8-Q-CJ3• tarihin .. rniicqdif 
cumartesi günü saat 17 de iha1P~i hP.le<li"r: rl::+,. .. :.,-1 .. v~..,ıı
mak üzere pazarlık suretiyle isin intacma kar~r verilmi--tir. 
Evsaf ve $eraiti anlamak i~ti,·rn1t'rin bel~rlive r.n,.:•me"'ine 
"TlÜracaatlan itan olunur. (5283) 8--36Q7 

Nafıa VekilPt•nden: . 
Vekalet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeft 

1400 lira olan 9 adet hah pazarlllcla alınacaktır. 
Pazarlık 6 eylUl 1934 tarihine müsadif perşembe günil 

saat 15 te Vekalet malzeme müdürlüiü makarrımda 1·atnla• 
cakttr. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikası ve 
105 liralık muvakkat teminatlannm merkez muhascbeciliği
ne yatırıJdıima dair olan makbuzla birlikte aynı gün ve sa-
3tte müracaatları lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler malzeme müdürlii~ünden mec• 
canen tedarik olunur. (2189) 7-3607 . 
Maliye Vekaletinden 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tevfi1 
kan silik olmıyan ve ayarlariyle nizami vezinleri tam bulu• 
nan eski gümüş paralardan 34 kuruş hesabiyle alınmakta o
lan bir mecidiyenin 38 kuruş üzerinden kabulü takarrür et• 
tirilmiş ve bu hususta malsandıklarına tebliğat yapılmıştır• 

2. - Cümhuriyet Merkez Bankasınca 17,41 kuruştan 
alınmakta olan beher on gram safi mcskuk veya gayri mes• 
kuk halis gümüş fiatı 19.03 kuruştan satın alınacaktır. 

(2260) 8--3698 

Bozüyük Belediye 
Reisliğinden: 

1 - 4405 lira 14 kuruş bedeli keşifli Bozüyük belediyesi, 
ne ait mezbaha inşaatı 24.8.1934 tarıhinden itibaren yirml 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc münakasaya çıkanlmı11 
tır. 

2 - Bedeli keşfin yüzde yedi buçuçuğu nisbetindeki ka• 
nuni teminatı muvakkate akçesi ve teklifnameye raptı ta~ 
zımgelen sair evrak münakasa şartnamesinde gösterilmiştir. 

3 - Bu baptaki münakasa şartnamesi ile fenni şartname 
ve resimleri almak arzu edenlerin Bozüyük belediye dairesi
ne müracaat etmeleri laznndır. ı 

4 - Münakasa ihalesi 13.9.1934 tarihine müsadif perıem
be günü saat 14 te encümeni belediye huzurunda yapılaca • 
ğmdan taliplerin muayyen gün ve saatinden evel teklif zarf. 
larım makbuz mukabilinde Bozüyük belediye riyasetine te'V'i 
di etmeleri ilan olunur. (2310) 7-3711 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünnenı 
1 - Konya'da inşası mukarrer Başmüdüriyet binası k~ 

pah zarf usuJiyle münakasaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri on lira mukabilin• 

de Başmüdüriyet veznesinden ve Cibali'de Levazım Muha4 
sibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdrrma 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi güntl 
saat 15 te Cibalideki Alım, Satım komisyonunda icra kılx,. 
ııacaktır. 

4 - Teklif mektuptan kanundaki hükümlere göre yukar
da tayin olunan gün ve saatten evel komisyona verilmelidil\ 

5 - Krrdırma şartnamesin~n maddei ınahsu~a.sı muc~ 
bince fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebılır. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli keşfi olan "26718,, lira • 
nm % yedi bucuğ"u nisbetinde muvakkat teminatı. tayin olu
nan saatten evel teslim etınelidir. (4817) 7-3426 

Polatlı Topçu alayı satın alma 
komisyonu Riyasetindenı 

Polatlı topçu alayı ihtiyacr için, 90,000 kilo un ile 310,00Q 
kilo kuru ot kapalı zarf usuliyle münakasaya konınUŞtur. Ud 
ve liuru ot aynı günde 13 eyl{il 934 perşembe un saat 11 -de 
kuru ot saat 14 tedir. Taliplerin teminaiı muvakkatelcriyl4 
birlikte topçu alayı satmalma komisyonuna müracaatlan itli 
zumu ilan olunur. (2172) 7-3568 



SAYIFA 8 

~-········ 4~ Men• Haatahaaetl dahill 
Haıtalddu Miitelıuıw 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da lhbaasnu ikmaİ 

etmittlr• 

Hutalannı ber ıün öğİ• 
den sonra Adliye Sarayı ya· 

Kıralık Daire ı 
Ati Nazmi Bey apartıma

nında beş, yedi, on Uç numara 
1r dairelerin kira müddetleri 
eylUl nihayetinde bitiyor. Tut 
mak istiyenlerin apartnnanda 
katip Hüseyin Efendiyi gör-
meleri 8--3746 

nmda Gençağa apartı.manm· • ı 
da kabul eder. Telefon:23S7 t 

••• .:.:-.::..t A8. Fb. U. Md. Sa. Al. , 
komi~vonu ilanlan. 

---------- MUHTELİF EB'ATTA 

Kiralık Aparhman 
Karaoğlan çarıısmda Merkez Jo. 

raathanesi üzerindeki beı kat daire· 
(ere ayrılmı, apartıman kiralıktır. 
Taliplerin Merkez kıraathanesine 
müracaatları. 7-3342 

RAYBALAR. 
MUHTELİF EB' ATTA 
ZIMPARA TAŞLARI. 

Yukardaki malzeme ayrı 
ayrı aleni münakasa suretiyle 
7. 11. 934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Talip-

.. ---------•• lerin şartname için her gün 
öğleden sonra münakasaya 

Ankara Levazım ı\mirli 
ği Satın Alma K · ·1i~ 

voou lylanları 

' İLAN 

girmek için de o gün. teminat 
ile müracaatları. (2321) 

7-3737 

MUHTELİF FREZE VE 
DESTERELER 5. 11. 934 

Beşbin liralık değirmi saz MUHTELİF EGE-
kömürü alınacaktır. Pazarlığı LER 5. 11. 934 
6 eytUl 1934 perşembe günü 17 KALEM ZIM-
saat on birdedir. Şartnamesi- PARA KAGIDI 9. 11. 934 
ni görmek üzere hergün ve 27 KALEM KAS-
pazarhğa iştirak için vakti NAK KAYIŞI 9. 11. 934 
muavveninde teminatlariyle Yukardaki malzeme hizala 
beraber Ankara Levazım a . rrn<laki gösterilen tarihlerde 
mirli~i satın alma komisyonu ayrı ayrı kapalı zarfla saat 14 

na gelmeleri. (2318) 7-3727 te ihale edilecektir. Taliplerin 
İLAN ~artname anlamak üzere her 

İki yüz elli çift terlik pazar gün öğle?en so~r:ı ve mün~ · 
tıkla alınacaktır Pazarh<Yı 6 kasaya gırmek ıc;ın de o gun 
eylUl 934 perşe~be günü ~aat teminat ile müracaatları. 
14 tedir. Şartnamesini görmek 1 (2319) 8-3739 

ü.zere ?~r gün ~e pazarlığ~ i~- MUHTELİF ALAT 
tırak ıçın vaktı muayyenınde • 

1 
k l 

teminatlariyle beraber Ankara Yukar~akı ma zeme ap~ ı 
Levazım Amirliği satmalma zarf suretıyle .7· 11. ?~4 tarı~ın 
Komisyonuna gelmeleri.(2284) de s~at 14 t~ ıha~esı ıcra edıle 

8-3732 cektır. Talıplerın şartname 
için her gün öğleden sonra 

Kırahk Hane 
Ulucanlarda Cümhuriyet 

mektebi yanında birinci katta 
yemek odasr, mutfak, salon, 
çamaşırhane, hali ve ikinci 
katta yatak odası, termosifon 
lu banyo, sandık odası, salon 
ve misafir odasını havi suyu, 
elektriği mevcut kargir müs -
takil bir hane kiralıktır. Balcı 
zade Fuat Beye müracaat. 

Telefon: 2058 8-3729 

münakasaya girmek icin de o 
e;ün teminat (ve teklifat) ile 
müracaatlan. (2320) 8--3738 

· Sathk Arsa 
Y enişehirde Ha vuzbaşmda 

Karanfil sokağında birisi 500 
diğeri 450 metrelik iki arsa 
satılıktır. Almak istiyenlerin 
2727 ye telefon etmeleri ve 
yahut Ali Nazmi Bey apartı
manında katip Hüseyin Efen 
diyi görmeleri. 8-3747 

----------------------------------------------
Buldan Belediye reisliğinden 

Buldan kasabasının şekli hazır ve müstakbel harita ve pla
m ile kasabaya akan Ziftlik suyu projesinin yaptırılması 
12-9-934 çarşamba günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usuliy· 
le münakasaya konulmuştur. Talip olanların (Tatil günleri 
hari<;) her gün Buldan belediyesine müracaatla şartnameyi 
almaları ve tekliflerini şerait dairesinde yazıp 12-9-934 saat 
16 da belediye encümeniae makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. (2228) 7-3617 

HAKiMiYETi MiLLiYE 3 EYLÜL 1934 PTZARTESI 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 30Ağustos1934 vaziyeti 

AKTiF f PASiF 

Kaıaı LiRA ı. LiRA LiRA 
Sermayeıı 

LiRA 
15000000.-

Albn: Safi Kır. 13.375-909 
Banknot 

1 Ufaklak 

18.814.325,93 
19.824.381.-

721.424.47 39.360.131.40 ihtiyat Akçeıiı 663.914,30 

Dahildeki l'r!ubab!rler: 
Albn: Safi Kgr. 1.788,024 
Türk Uraaı 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm: Safi lp. 3.807~8 
Albna taJı•iJi kabil Serbest 
dövizler. 

Hazine r ahviUf!rJ 1 

Deruhte edilen enala nakli
ye karıılığl 

'
1j Kanonun 6 ve 8 inci maddı 
~ lerintt tnfil<aıı Hki tediyaı 

Sen edat Cüzdanı: 
Hazint bonolan 
ncart ıentdat 

~sham ve Tahvilat cüzdam: 

I• 

2.515.004,-
598.011.05 

5.354.929. 7 4 

5.113.691.62 

158.7 48.563,-

9.484.929,-1 

3.796.140.--
2.029.027.56 

Esham Ye tahvilat: Derub · 
tı edilen enalo aakdiyr 
kaııılıf1 (itibari kıymetle) 27. 7 48.582.22 
Eılıam n Tahı1it 3.392.611.25 

Altın n Döviz üzerine avanı 
Hissedarlar: 
Muhtelif: 

Yekün 

3.113.015.05 

10.468.621 .36 

149.263.634,-

S.825.167.56 

31.141.193.47 

43.397.51 

4.500.000,-

10.510.904.16 

254.226.064.Sl 

Tedavüldeki Banknotları 

Deruhte edilen enalu nakti1e 

Kaauuoo 6 •e 8 inci madd• 
lerine tnfikan nki tediyat. 
Deruhte edilen eYnkı oalıti · 
ye bakiyeaL 
Karııhiı tamamen albn ola· 
rak tednUle wuedireo 

Türk Lirası Mevduatı ı 

Vad~ıil 
Vldell 

Döviz Mevduatı ı 

Viaesa 
Vldeli 

Muhtelif ı 

158.748.563.-

9.484.929,-

149.263.634.-

8.688.000,-
1 S7 caı;t ll34.-

1 
22.811.937 .95 

-. 

11.431.781.24 
1.135.240.60 

Yekiln 

22.811.937.95 

12.1\67 021.M 

45 ıll.556.42 

' 

ı-----1 
254.226.064.51 1 

'=====.ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: lılionto haddi %51/ 1 -Altm üzerine avanı o/o41/, 

,_ ·-

Jandarma umum K.Ankara satın 
alma komisyonundan: 

Afağıda yazılı iki kalem teçhizat pazarlıkla satın alına
caktır. Miktar ve pazarlık günleri hizalarında yazılmıştır. 
Nümune ve şartnamesini istekliler her gün Ankarada komis 
yona ve İstanbulda muayene komisyonuna müracaatla gö -
rebilirler. Alıcıların ilk teminat makbuzu ile Ankarada ko 
misyonumuza müracaatları. (2266) 
855 adet ekmek torbası 17.9.934 pazartesi günü saat 15 :16 

30 Mahruti çadır 19.9.934 çar,amba günü saat15:16 
8--3733 

Hava yolları dövlet işletme 
idaresinden 

Ankara tayyare meydanında pazarlıkla bir tamir atöl -
yesi yaptınlacağmdan şartname ve keşifnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve taliplerin teminatlariyle birlikte 12 
eylQl 934 sah günü saat 14 te tayyare meydanında Hava yol 
lan satın alma komisyonuna müracaatları. (2317 8-3740 

O. D. Yollan ve Liman · 
lan U. Md. Sa. Al. Ko-

mJsyonu ilanlan. 

İLAN 
Eakiıebir hastanesinde İnfl ecli· 

lecek olan kalorifer teıisatmm ka • 
pah zarf ile miinakuuı Ankarada 
idare binasmda 15.10.1934 pazar -
teıi ~ni saat IS de yapılacaktır. 

Tafıilit Haydarpap ve Ankara 
veznelerinde onar liraya sahlan prt 
namelerde yazılıdır. (2263) 

7-3672 
İLAN 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmaiJ 
Hastalarını her gün iki . 

rten sonra Adliye sarayı kar
şısında Faik B. apartımanm· 

da kabul eder. 
Telefon: 3613 

r ercüme ve Jnırilizce 
Hoıasi Derı. 
Posta Kutusu 200. 

- n ~ - -

Adana belediye riyasetinden 
1 - Adanada yaptırılacak Gazi heykeli kaide 1npat 

(14000) on dört bin lira muhammen bedel üzerinden puar· 
hkla talibine ihale olunacaktır. 

2 - Bu işe ait proje resimleri ile mukavelename suret 
ve şartnameler Adana belediyesi, Ankara ve İstanbul nalı• 
başmühendisliklerinden beş lira mukabilinde alınabilir. 

3 - Bu inşaatı yapmak istiyenlerin nümunesi veçhll 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını teklif edecekleri bed 
tin yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminatı ile yı 
karda yazılı nafıa başmühendisliklerinden bu iş için ala~ 
tarı fenni ehliyet vesiykası ile birlikte 10 eylQl 934 aktaOSJ 
na kadar Adana belediyesine göndermeleri ilan olunur. 

(2316) s-af4 

Edirne Valiliğinden 
Edime - İstanbul yolunun 13X445 inci kilometr11Ioar 

vaki 10705 lira 95 kuruş bedeli keıifli Sazlıdere k8prillU • 1: 

palı zarf usuliyle münakasaya çıkanlmış ise de talip mııaı 
etmemiştir. 9. 9. 934 pazar günü saat 15 te ihalesi yapıla 
cağından taliplerin keıif ve şartnameyi g<SnnelC Uzero Edir 
nede daimi encilmene Ankara ve İstanbulda nafıa bapnUheı 
disliklerine müracaatları ve taliplerin muayyen gUn vı fi 
atta vilayet daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(2315) 8--37+• 

Ankara Valiliğinde~ 
Vilayetimiz dahilinde mevcut yatı mekteplerinde tiot ti 

. lehe yeri kalmadığından çocuk velilerinin beyhude vllayıt• 
müracaatta bulunmamaları ilan olunur. (2221) 7-36Z _ .. 

Münakasası feshedilen 180 ı 
kalem ecnebi eczayı tıbbiye 
6-9-934 perşembe günü saat 
10 da Haydarpaşa mağazasın 
da pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Fazla tafsilat için Hay 
darpaşa mağazasına müraca -
at edilmesi. (2297) 7-3722 

Türkiyenin En Eskj En Kuvvetli ve En İleri DE R 1 Fabrikası: 

İLAN 
Kayseri - Ulukışla hattın 

Sümer Bank Beykoz Deri Fabrikası 
ilk defa olarak PiYASAYA DERi SATMAK ÜZERE ISTANBULDA bir büro açmııtır. 

Htr ntoi yiü dtriltri, köıtlt, yarma, tldiotnlik o~ gicltri mibayaa• 
için ba baroya müracaat olanmalıtlır. 

ADRES: fSTANBUL - SiRKECİ - SANASARYAN HAN YANINDA NO. S~ 
TELGRAF; BEYKOZLU ISTANBUL .• TELEFON 22832 

7-3121 

da bir demir köprünün yerine 
konması dolayısiyle 5. 9. 934 
tarihinde Kayseri yolu üzerin 1 
den Niğde ve Adana için yol· •------------------•••••------------•4~ cu kabul edilmiyeceği muhte- ••nwwwzawmnıııınMlftlllBllım~Wll!ll1111111111111111111R11111W1nH1ıını11111Jl11111111111111&&1--uı•z _ ........... 
rem halka ilan olunur. (2298) 1 H A 8• • 

8-3734 ~ Ankara ususı ızım Mektep Ana, İlk, Orta 

1 Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince takdir edilerek res~ 
ımekteplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller tedt15 

!§edilir. Her sınıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk kısım 15 eylQlde Orta kısıfll 
fil teşrinievelde derslere başhyacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlan~ıştır. Tele' 

imtiyaz ıahibi ve Baımuhar
riri FALiH RIFKI. 

Umumi neşriyat idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. - 'O--

Çankırı caddesi ci'ıl'atınds 

Hakimiyeti Milliye Matbaasın
da btmlmı,ııt. 

lfon: (2459) (2268) 7-3676 
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Kulüp Sinemasında 
BUCON iKi FiLiM l - ŞIKAGODA PANiK 2- PRENSES NADYA 

BU CECE P R E NS ES NA D YA 


