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iÇ SA YIF ALARIMIZDA 
Büyük Britanya bir harba girerse. -

Dilİliz dominyonlarını şiddetle 
alakal andıran bu sual münakaşa 
edilmiye başladı 

Gazi Hz. ile M. BelediyelerBankası 
Yarı siyasi, Japon sanayi istilası ne 
dereceye kadar ciddi bir harekettir: 
Burhan Asaf - Bence, milli tasarru -

Bitler arasında U. heyeti toplandı 
fumuz için bir teklif: Yaşar Nabi -
memleket ve yabancı postaları -
Türkofis' in günlük servisi - resimle 

Almanya'cla yapılan reiıicümhur inli -
babı dolayııiyle Reiıicümhur Cazi Muıta
b Kemal Hz. ile Almanya Devlet Reiıi ve 
Batvekil M. Adolf Hitler Hz. arasında a

ld.ünya haberleri. Londra, 4 {A.A) _ Merkezi büküme zünün bitaraf kalmasına hukubn imkan taiıdaki telgraflar teati olunmuf~ur: 

tin sirecefi bir barba clominyonlar da ken yoktur. Mumafiı. m..kezi hükUmetin si- Devlet Reisi M. Aclolf Hitl• Hazret . 

diliklerinden sürüldenmiı olacaklar iDi• rİf8Ceii bütün ihtilaflara dominyonlarm leriı 
dır? bu mesele Kanada'cla ıiddctle müna· da her defasmda sürüklenip sürüldeamiye 

( ;;;ruJ...lik. 

ERGANİ. 
kata edilmektedir. Bazdan diyor ki: ~ii tasrih olunmaktadır. 

Berlin 

Alman devletinin en yüksek makamma 
intibalMJnz clola11ai;ie en samimi tebrik -
lerimi arzeylemekle bahtiyanm. Çok ,.ük-Erıani'ye doğru uzanmakta olan 

clemiryolunun yapılması için hüku -
illetin milletten iıtediii ödünç para
Doa üçüncü l<ıamma ait· tahviller de 
l&blığa çıkanlmıttır. Şimdiye kadar 
Lirinci ve ikinci laamm tahYillerin
den almak fıraatmı bulamamq olan 
lar için yeni bir fıraat daha meyda-
8a çıkmıt demektir. Er"ani iıtikrazı 
labYillerinin aatrlığa çıkanlmaaı ba
lliykaten yannı dütünenler, paruı • 
Ilı, taaarrufunu emin bir yere yatır • 
lhak iıtiyenler için bir fıraattır. Siya. 
al ve iktıaadi olgunluiunu bir çok 
•esileler ile iıpat etmit olan halkı • 
lbız için bu fırsatın kaçmlmıyacağı
aı ünıit ederiz. 

Dominyonlar dofnadan cloiruya ittirak 
etmedikleri herbaasi bir siyui veailaınm 
meseli Lokarno muahedesinin ehkimm -
dan meaul olmazlar. Halhald selecek b
b!neyi tetkil eclec:eii en aalih.iyettar sevat 
tuafmdan aöylenee Kadı. liberal t=rb
aı, aıaiıdaki prensip lehinde kati branm 

Bel •k M ihtiramabmm kabul buyurulmaımı ri-
Çl a ve Balkan devlet- ca ederim. 

venniıtirz 

, 'Büyük Britanya hali harpta ohluiu 
vakit Kanada da hali barptadır.,, 

imparatorluk müdafaa komitesi reiıi 
M. Hankeyin imparatorluk milletleri ara 
smde bir tetkik seyahati yapbjı bu esna
da mf"zkür mesele hususi bir ehemmiyet 
almaktadır. Salahiyettar Londra mehafili 
nin kanaatine göre hükümdar harpta bu • 
lunduia takdirde İmparatorluiun bir CÜ• 

leri erkanı harbiyeleri Gazi Mustafa K...a 
Türli,.. Reiaicümlauna Gazi Mustafa arasında dostluk tesisi Kemal Hurederineı 

isteniliyor Vazifeme bqlamam veaileıiyle aönw-
B ••lwJ mek IUtfunda bulunulan tebriktea dolayı 
• ra •• ' 4. ( A.A.) - Kıral'm hararetli tetekkürlerimin kabul ltuyural • 

emar zabıti Mıralay V allnır Arnavut maımı Zati Devletlerinden rica ederim. 
lak'. Yagoalavya, Romanya ve Bal- Alman devleti bafvekili 
!'~tan kırallariyle Yunanidan re- Aclolf Hitler 
ıncamhuranun nutlerincle lnımsi 
bir uazile ~e memur eJilmiftir. Bu • 
nan gayeaı Bel~ erlrcim latabiye
.; ile me.zlnir memleketler erlı&u 
htabiyeleri araaınJa ,,..,cut Ja.tlalı 
bağlannı kuvvetlendirmektir. 

Almanya'nın Yeni rejiminden 
doğan ikbsadi ve içtimai 
güçlii~ler nelermiş? 

Ergani bir hedeftir .. Ergani bir 
lberhaledir. Bu kelime batlı hafma 
hir ülküyü, memleketin iymar ıiya -
•etinde yeni bir safhayı ifade etmek 
tedir. Ergani tabiatm memleketimi
ze vermi4 olduğu servetlerden biri -
dir. Cümhuriyet hüktimeti memleke
~İn hangi köıesinde, hangi buca · 
tında olursa olsun, bu ıervetleri İş -
letmek ve onları türk milletinin re· Berlin, 4 (A.A.) - Havas ajan -ı25 yaşından a§ilğı.olanlann işten ÇI· 
fahına tahsiı etmek azmindedir. Bu ıının Berlin muhabirine göre, Al. kanlması ve yerlerine aile reisleri -

manya'nm iktıaadl miifkülitı Hitler nin alınması mecburi kılmmqtır. Bu 
baknndan Ergani t.ı>büsü· vatan· rejiminin içtimai ıiyaseti üzerinde (So•• z. İlla ıa,JoJa) 
datlar için yalnız liusuıt bir kazanç kendini göıtermeie batlamıtbr. Hü 
İJi değil, milli ve vatani bir vazife kumet yeni bir takım ücretler tarife B k • ı • • • 
trıahiyetini de haizdir. Öyle bir va· si çıkarınıttır. Yeni tarifeler evelki- 8ŞVe 1 JmJZID 
.f b Ü lerden hayli qapdır. Huıuıiyle ki Ş k h t 

21 eki onun ifaıı ug n ve yann Ilı-..,, - t pahalılatmışbr. Bu pahalılı- ar seya a 1 
her vatandata büyük faydalar temin ğm ıebebi ise hükGmetin ziraat mah Rize, 4 (A.A.) - Şark vilayetlerinde 

edecektir· ıullerinin fiatmı yükseltmek için bir tetkik aeyabatine çıkmak üzen olu 
Tedbirli ve dütilnen vatandqla- aarfettiği gayretlerdir. Bundan bat- kıymetli Batftkilimiz ismet Pata Hazret

i'& g3re yurt sevgisi milletin tabH ka aralarında menıucat da bulunan lerinin bu aeyabatte ıelıriinize de uinya -
-.e gündelik hayatında da müeuir bir çok aanayi tubelerinde hafta me caldan haber almımtbr. 
oltnak lazımdır. Zaten yeni devlet aalıi 36 aaate lndirilmiftlr. Umumi. 
•e millet mefhumlan Yurt ıev,Pıl • yetle aanayi İptidai maddeler teda • S R · 'd k• 
ilin netiyce itibariyle kendi kendimi- rikindeki mütkülit yüzünden mite- ovyet us ya a ı 
ai sevmek demek olduiunu açıkça enir olmaktadır. k A h t• • 
İfade etmektedir. Milletler arası ha- Bu iptidai maddelere tekabül e- 85 eri eye imiz 
htmm aon tekilleri bize ntandatm den kimyev~ maddeler daha pahalı- kiyefle 
lervet ve aaadetinin ancak milli kad- va malolduğundan maliyet fiatlan-
to içinde temin ol.ınabileceiinl ve nm yükselmesinin Hnüne geçmek Moakova, 4 (A.A.) - Kiyef'te 
hunun haricinde hiç bir kimse için ~üç olacaktır. Hususiyle ücretler o bulunmakta olan müdafaa komiseri 
lellmet çaresi kalmadıiinu pek lfÜ ı:!erece aşağı bir seviyededir ik bun- M. Vorotilof askeri türk heyeti tere
ael sröstermektedir. fngilizden, do· lan daha ziyade indinneğe imkin fine bir ziyafet vermiıtir. Ziyafette 
l.rdan kaybedenler, tlirk liramım voktur. Dl~er bir emirname ile de türk heyetinden batka, Budyeni, Al-
laıvvetlnden kazanmqlardır. Türk kıniı, Kemref, Ukranya hükOmeti 
1 • d" M V ·ı f b• azası ve Kızılordu yüksek kumanda ~an, milli olan her teY emhı~_.!r, • OfOSI O UD ır hediyesi heyeti mümet1illeri de hazır bulun-

-uvvetlidir •• Ve cümhuriyet Uaaa • t · 4 (A A ) 
-etı i d" k d t ğı L .. ··rdı- zmır, · · - So~et ordu- muılardır. Vorotilof ve Budyeni ile ... t m ıye a ar yap 1 ' UGT- 1 b kum d V ·ı M f 
'lı ınuazzam itler ile milletin hudut· an

1 
&f t . anb a1 ndı" O!'°fı Kof Ce • Fahrettin ve uza fer PataJar ara· 

IQz ·yti d b tan bata hakka- nap an zmır e e ıyeaıne ızılor - ımda nutuklar teati olunmuttur• 
'-

1 tma ına &f dunun bütün harekatmı gBsterir bir Ukranya dahiliye koimaeri M. 
n:~~I ır ku d I n biri- çok reıimleri muhtevi bir albUm Baliıtki Ukranya hükameti namına 

L· 
1 1 vvet va~. at an d ı&ndermiıtir. miaafirlere hot geldiniz demittir. 

oırine eklenen ve hıç bır vatan ata ___ .._. _________ ...;;;;.;;.;~~--iimii---~---
laGJGk yük olmayan küçük yardım • 
lahı;dan doğar.. O yardımlar dol· 
l'Qdan doğruya getirdikleri menfaat 
lerden çok dalia fazla olarak dolayı
t~ faydalar temin eder. Bizim 
...... n alacağımız tahviller bize 
-..1n, devamlı ve fazla kar ıetire
tett gibi, Ergani hazinelerinin yann 
~lekete temin edeceti senetler· 
de.: bunların genisleteceği it hac • 
'-İnden kendi çocuklarımız daha zi
hde iıtifade edeceklerdir. Memle
ltet iılerindekl i,tirak hi11emizin 
llıanası daima bir ta! ile iki kut 
~aktır. 

Ergani yeni iktııat liayatımızın 
)iiksek ülkülerinden biridir. Şimdi· 
)'e kadar nice ülkülerin tahakkuku 
~ni tatmıf bir millet için yarın 
:--rıani hazinelerini de kendi avucu 
içine alarak refah ve saadetini yük
teltınek mutlaka ve yakında eriıile
~ bir hedeftir. 

ZEKi MESUT 

Belediyeler bankau umumi he • 
yeti 3 eylw 934 pazartesi günü saat 
15 te divanı muhasebat içtima aalo
nunda divanı muhasebat reiıinin ri
yaseti altında $Orayı DeYlet •e Din 
nı muhasebat ikinci reisleriyle Da • 
biliye Vekaleti erkinmdan Ye ban • 
ka ıermayeainde en çok ittirali 
hiasesi olan 1 O belediye reisin • 
d~n nrürekkep olarak i~ etmit 
ve bankanm geçen 933 senesi he• 
lap deYresİne ait mliDço Ye heaaı.. 
tmı bittetkiyk ittifakla kabul edereli 
banka idare mecliıinin simmetinia 
ibrasına, aafi kirdan aennayeye ay. 
nlan yüzde 34 ten hud olan para• 
nm Fevkalade ihtiyat .q... Olarali 
tefrikine •e raporda ıw.tlen aft 
klnn nizamname mucibince tenile 
ne karar .-erilmif Ye 934 aeneai he• 
aap denesi için de eald Anakra me
buıu İhaan Bey murakip intihap 
olunmuttur. 
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lı c; trERE'DE. 

T redünyonlar 
kongresi açıldı 

Londra, 4 ( A.A.) - TreJünyon 
lar kongresi açılmıştır. Kongreye, 
1933 senesinden 100 bin noksanile, 
3.294.581 azayı temsil eden 210 sen 
'Jikaya ait 510 mu~ahhas iştirak et • 
mi§tir. Ruz.namede maden sanayü -
nin bir program ile sosyalize edilme 
al projesinden maada faşist aleyhta
n mücadele ve harba mukavemet 
meseleleri mevcuttur. Reis M .. Con
ley, celıeyi açarken, 40 .ıaa.tlik hal
la hakkınJa bir nutuk ıöylemiıtir. 

Ac:..ılı~ cel esinde tczahiirot. 

Londra, 4 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: Amele birlikleri kon -

gresinin açılış celsesinde Viyana so 

kaklannda hürriyet için mücadele 

edenlerin hatırasına hürmet için bir 
dakiak sükut edilmiştir. Reis M. 
Conley söylediği bir nutukta demiş

tir ki: 

"- İstikbalde Almanya'da imha 

olunan amele teşkilatlan hadisesin

cfon daha elim bir şey görecek mi -

yiz, avusturyalı arkadaşlarımızın 

'maruz kaldıkları katiller demokrasi 

ve hürriyet düşmanlarının daha fe -
ci hareketlerde bulunabileceklerini 
gösterir.'' 

İngiltere'dc iş iz miktarı. 

Londra, 4 (A.A.) - İşsizlerin sa· 
yısı, 20.8 tarihinde 2.136.578 idi. Bu 
rakam, 23.7 tarihindekinden 10.318 
fazladır. 

4.1\IERlKA 'DA. 

ensucat grevi 
ese lesi 

Nevyork, 4 (A.A.) - Sermaye sahip

leriyle işçiler, mensucat grevinin büyük 

ıüğü hakkında başka başka fikirler besle 

mektedirler. Filhakika grevin tesirleri 

hakkında 'kati bir şey söylenemez. Çün -

kü, dün "iş günü,, kutlulanıyordu. Bu 

bayram şimalde tamamen, cenupta da 

kısmen yapılmaktadır. 

Pamuk mensucat enstitüsü müdürü M. 

Sloan, şimalde, işçilerin ekseriyetinin iş

lerine devam arzusunda olduklarını söy

lemektedir. M. Sloan, bu sözleri, şimalde 

işçilerin yUzdc doksan.r:an çalışuldarma 

dair verilen haberlere istinat ettirmekte 

dir. 

Buna mukabil. grev komitesi reisi M. 
Gorman, şimalde 20 kadar şehirde işçile
rin gece iştirak ettiklerini bildirmiş ve 
memnuniyetini ilave etmiştir. M. Gorman, 
cumartesiye kadar işçilerin yüzde 85 veya 
90 ının fabrikaları bırakacaklarını haber 
vermektedir. 

Yapılan tahminlere göre, mensucat sa
nayiinde, buhrandan evel, 1.250.000 1ş~i 
vardı ve grevin ilanında bunlardan yalnız 
7 50.000 işçi çalışabiliyordu. 

Karolin'de 60.000 kişi i§lerini bırakmış 
lar ve 200 fabrika kapanmıştır. Kapanma
mış olan diğer 200 fabrikada da 7 5.000 ki 
şi çalışmakta devam etmektedir. 

Grev emrine ne dereceye kadar uyuldu 
ğu bugün daha iyi anla~ılmıştır. Çünkü 24 
hükUmet dahilindeki fabrikalar, dün "iş 

günü,, münasebetiyle kapalı idi ve bugün 
açılacaktır. Bu fabrikalarda 500.000 işçi 

çalışmaktadır. 

fş f ederac;yonu rei'"inin ııutku. 

Vişita, 4 (A. A.) - Amerika iş fede
rasyonu reisi ıvr. Green burada söylediği 
bir nutukta demiştir ki: 

Lıgiltcre 'cliahh Portekiz miis -
temlekat ergi ini geziyor. "İşsizliğin yegane çaresi hafta mesaisi· 

Porto, 4 (A.A.) - İngiltere veliahtı ni 40 dan SO saate indirmek, nafıa işleri 
Portekiz müstemlekat sergisini gezdik- programının tatbikini tesri eylemek, ve 
ten sonra Kan-Cannes'a gitmiştir. her şeye rağmen işsiz kalacaklara tahsi

satlarını doğrudan doğruya vermektir. 

Jleynelmilel kooperatif birl~ri 
kongresi. 

Londra, 4 (A.A.) - Bugün Lon
C:fra'da açılan beynelmilel koperatif 
birliği kongresinde. Sovyet Rusya' -
nm 6 cümhuriyeti de dahil olduğu 
halde 35 memleket temsil edilmiş • 
tir. 

Bu milli koperatifler birliğinin 
bütün dünyada 100.000 azası vardır. 
Zannedildiğine göre, faşizm, müza
kerelerde uzunboylu mev.zuubahs 
&dilecektir. 

Diik de Glouce ter 

.Londra, 4 (A.A.) - Dük de gloucester 
.alı günil resmen Avusturya'yı ziyaret için 
Paris ve Marsilya yoluyla hareket edecek· 
tir. Dük Marsilya'dan Susseks Kruvazö
rUne binecektir. 

Uzak Şark'ta 
Londra, 4 (A.A.) - Moskova'dan 

Deyli telegraf gazetesine bildirildi
fine gör~, so~ defa Mançuko top -
raklanna vakı olan haydut hücum -
lan dolayısiyle, şarki çin demiryol
larmm cenup kısmı üzerinde tren -
)erin işletilmesi durdurulmuştur. 

M • Green milli kalktnma idaresinin 
verdiği haklardan istifade ederek ameleyi 

kendi aralarında teşkilat yapmaktan me 
neden patronları tahtie etmiş ve fakat ko 
münistliğin ve her türlü fesat hareketi
nin müthiş bir düşmanı olduğunu söyle
miştir. 

Amerika ile J."ilipin ara~mila. 

Nevyork, 4 (A.A.) - Filipin ve ame
rikan matbuatı, Amerika ile Filipin adala
rı arasında serbest mübadeleyi himaye için 
mezkUr adalara yapılacak ithalata resim 
konulması projesini Japo!lyanm Vaşing
ton ve Manilla hükfunetleri nezdinde pro
testo etmesini şiddetle tenkit etmektedir. 
Gazeteler, projenin henüz parlamentolara 
verilmemiş olduğunu kaydederek japon 
teşebbüsünü müttefikan mevsimsiz bul
maktadırlar. 

Herald F'lipin gazetesi diyor ki: 
"Filipin daha amerikan bayrağı altında 

iken Japonya protesto ediyor. Filipin tama 
miyle müstakil olursa acaba Japonya ne. 
ler yapmıyacaktır?,, 

Bülten gazetesi de şöyle diyor: 
"Japonya Filipin adalarını kendisinin 

iltizam ettiği Asya monroesine dahil telak 
ki ediyor.,, 

Havanada ünh-ersite talebe -
lerinin ııiima}işleri. 

tElllST \N'UA Sovyetlerin Millet 
ler Cemiyetine 
girmesi meselesi 

I
YUGOSJ..A VYA'DA. 

Romen ve - Bir Sovyet filosu 
Yugoslav Başvekil- Leh 

Bern, 4 (A.A.) - Harici işler federal 
meclisi azası ile, lsviçre'nin milletler ce -
miyeti murahhaslan üç saat devam eden 
bir celsenin iki saatini Sovyet Rusya'nın 
milletler cemiyetine ginnesi meselesine 
tahsis etmi§ler ve müzakereden sonra bu 
mesele milletler cemiyetinde reye konul
duğu zaman "hayır,, reyi verHmesini fe
deral meclisine teklif etmeğe müttefikan 
karar vermişlerdir. 

lnigliz gazctcJerinin nıüıalcalan. 
Londra, 4 (A.A.) - Deyli Heralt ga. 

zetesi Sovyet Rusya'nın Milletler Cemiye
tine girmesine lsviçre'nin iytiraz etmesi • 
nin varit olmıyacağını yazarak diyor ki: 

.. , lıviçre hükümetinin böyle bir hareke 
ti n4l Rusya ne de Milletler Cemiyetine bir 
zarar verebilir. Bu olsa olsa ancak bizzat 
lsviçre hükumetine dokunur. Milletler Ce 
miyetinin böyle beynelmilel misafirperver 
lik kaidelerini bilmiyenlerin idare ettiği 

bir memlekette toplanmasına teessüf edi -
lir.,, 

~o,·yetlcrin Akvam meclisine gir -
nıe"i hakkında fransız nazete -

~ 

lcrinin nıiitalcaları. 
Pnris, 4 (A.A.) - Sovyet Rusya'run 

Milletler Cemiyetine girmesini muhnfaza
kar ''Figaro,, dan radikal ''Ernuvel,, e va
rıncıya kadar bütün gazeteler tasvip et -
mektedirler. Figaro üç mühim faydaya işa 
ret etmektedir. Bunlardan birisi gayet eyi 
teçhiz edilmiş bir orduya ve dünyanın en 
mükemmellerinden biri haline gelen hava 
kuvvetlerine malik 160 milyon kişilik bir 
kütlenin milletler muvazenesindeki ağırlı
ğı, diğeri milletler cemiyetinden çekilmek 
le Cenevre müessesesine nğır bir darbe vu 
racağını zannetmiş oliui A'manya'yn vere
~i nedamet ve nihayet Rusya'nın eski -
den Avrupa siyasetinde İ§gal ettiği mevkii 
yeniden tutmasıdJl'. 

Ernuvel gnzetesi de dioyr ki: 
'' Bir milletin milletler cemiyetine gir -

mesi o milletin umumi knnuna tabi olmak 
istediğini gösterir. Milletlel' Cemiyetinde 
ahlak kaidelerine riayet edilmesi fikrini 
besliyen ne kadar çok nza bulunursa sulh 
o kadar kuvvetl~ir ve her milletin istiklali 
de o derece temin edilmit olur.,, 

Diğer taraftan matbuat şark misakının 
akibetini mevzuu bahsetmektedir . 

Ovr gazetesi diyor ki: 
'' Şark misakı projesinin tahakkUku 

müşkül gözüküyor. Bu takdirde Fransa hü 
kumeti Rusya ile beraber Avrupa'da sul -
hun teminini araştıracaktır • Bu hareke
tin şekli gerek §arktan gerek gnrptan bir 
alman ta.arnızuna karşı mütekabil teminat 
vermek olabilir. Esasen Fransa ile Lebis -
tan arasında bu zihniyetle yapılmış bir it
tifak vardır. 

Bnrhin matbuatı sovyet memur -
lnrma iftira ediyorlarmış. 

Kabarovsk, 4 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Harbin matbuatı 31 tarihinde vuku 

bulan şimendifer kazasını istismar ederek 
sovyet memurları aleyhinde yeniden ifti 
ralara tevessül ve bu memurların eşkiya 

leri arasında 
Belgrad, 4 (A.A) - Romanya Baş

vek1li M. Tataresko dün ak~am saat 19,30 
da Yugoslavya Baıvekili M. Uzunoviç'i 
ziyaret etmiştir. lki dost ve kom§u mem 
Icketlerin Başvekilleri bir saat kadar çok 
dostça görüşmüşlerdir. Bu mülakat una· 
sın da iki Başvekil Romanya ve Y ugos
la \•ya'yı alakadar eden bütün meseleleri 
tetkik etmişlerdir. 

lTALYA"DA. 

Almc.ı.n mallarının 
parası nasıl 
ödenecek 

Roma, 4 (A.A.) - Resmi gazete tara 
fından derhal tatbik edilmk üzere nqrc • 
dilen bir kararname mucibince, alınan it
halatı, kıymeti ne olursa olsun, milli kam 
biyo enstitüsünden satın alınacak alman 
markı ile ödenecektir. Başka türlü tediye 
memnudur. 

İki İtalyan tleniz aJtı gemisinin 
tecrübesi. 

Fiume, 4 (A.A.) - Karnero tez
gahlarında yapılan Rubino ve To -
pazido adlı italyan denizaltı gemi -
teri son tecrübelrde 80 metre derin
liğe kadar dalabilmişlerdir. 

TORLU HABERLER. 

Yunanistan'daki isyan 
hadisesi 

Atinaı 4 (A.A.) - Atina ajansı bildi 
riyorı 

Bütün gazeteler, on kadar küçük za
bitin itaatsizlik hareketleri hakkında taf 
silat vererek, bu hareketin, faillerini gil
lünç bir vaziyete sokan tamamen komik 
bir teşebbüs olduğunu kaydediyorlar. An 
!aşıldığına göre, bunlar ~imdi mütekait 
bulunan bir eski zabitin iğfaline kurban 
olmuşlardır. Bu zabit, kendilerine, eğer 
talimatı veçhile hareket ederlerse, terfi 
edeceklerini söylemiştir. Küçük zabitler, 
herhangi bir harekete vak.it bile bulma. 
dan tevkif edilmişlerdir. 

İspanya' da. 
Madrit, 4 (A.A.) - Milli cümhuriyet 

çi fırkası xeisi M. Sanşez demokrat radi
kallerle sosyalist radikallerin birleşme 
teklifini reddetmiştir. Mumaileyh takip 
olunacak yegane tabiyenin muayyen bir 
program altında siyasi hareket birliği ol 
duğu fikrindedir. ________ .._.. ______ __ 

Ziraat Vekilimizin 
seyahatı 

ile birlikte hareket ettiklerini iddia et- Gümü~hane: 4 - Ziraat Vekili Muhlis 
mektedir. Hattfi, japon v matbuatı, kaza Bey dün geç vakit 22 buçulda memleketi • 
kurbanlarını sayarken, agır yaralı bulu- mizi terrif ederek bugun- Halk F k 

d k ·· T . l' • ır asını, 
nan sovyet vatandaşı kon ° tor .rıgu- Helkevi ve mektepleri ziyaret ettikten 100• 

~nko'nun ismini bile kaydetmemektedir. ra meyva bahçelerini gezdi. Meyv~ ağaçla· 

lo kova' daki japon sefirinin 
bir teması. 

LimanJarını 
ziyaret ediyor 

Varşova, 4 (A.A.) - Amiral Galler'in 
kumandasındaki Sovyet Kruvazörü Marat 
ile Volodarski ve Kalinin torpido muhrip 
leri saat 9,20 de Gdinya limanına girmiş• 
ll'rdir. Mezkur gemiler 6-9 tarihine kadar 
bu limanda kalacaklar ve zabitleri iki gün 
kalmak üzere Varşova'ya geleceklerdir, 

Hava haberleri 
Diin)'a ürat rekorunu kırau 

tayvarf'<'i •Hi~tii. 
• • > 

Kleveland - Amerika - 4 (A.A.) -
T.)mson kupası için yapılan uçuş müsaba 
kalarmda dört defada vasati saatte 
306,215 mil uçarak dünya sürat rekorunu 
kıran atJantlı Duglas Davis, bu muvaffa 
kıyetinin hemen akabinde yere dü~üp, 

ezilmiştir. 

Dünya rekoru, böylece, saatte 248,129 

mil ile miralay Roscoe Turner'in üte i"" 
de kalmıştır. 

lngiJterc - Avusturalya ara. nula 
lıava yarışı. 

Londra, 4 (A.A.) - Suffolk tat 
ki Mildenhal hava meydanı 20.10 
da, İngiltere ile Avusturalya arasın 
da yapılacak hava yarışının harekel 
noktas ıolacaktır. Bu meydanın in ~ 
tihabma sebep, yanşa iştirak ederi 
tayyareleri alacak kadar çok han ~ 
garların başka meydanlarda olma •.1 
masıdır. 

lomlra'dan tayyare mcyclanları 1 
ııa gitmek için. 

Londra, 4 (A.A.) - Hava nezareti 
Londra'dan tayyare meydanlarına yolcıf. 
taşımak için otojizler kullanmağa kara~ 
vermiştir. Hava Nezareti bunun için saat .. 
te 200 kilometre süratind.e bir otojiz sip .. • 
riş edecek ve tecrübe eyi netice verirse 
Londra - Kroydon arası 45 dakikadan oo. 
dakikaya inecektir. 

Almanya - Şanglıay hnva seferl.-l 
Kalküta, 4 (A.A.) - Almanya - Şang 

hay uçuş rekoruna teşebbüs eden aımad 
tayyareci Gablenz, dün akşam Jodhur•J 
dan buraya gelmiş ve bu sabah Bangko~ 
hareket etmiştir. 

Yeni bir diinya (levrl. 
Reykjavik, 4 (A.A.) - Dünya hava 

devrine çıkan amerikalı Layt - Leigteks 4 

Labrador'dan buraya gelmiş ve Orcodes'e 
müteveccihen hareket etmiştir. ------
Almanya'nın yeni 
rejiminden .... 

So,')·et zabitleri Kafkas 
dağlan üzerinde. 

Londra, 4 (A.A.) - Royter a -
~sı, Moskova'dan haber alıyor: 
Sovyet ordusuna mensup 89 zabit 
Kafkasya'da Elbruz dağının tepesi
ne çıktıklanm telsizle bildirmişler -
(tir. 

Paris, 4 (A.A.) - Pötit Pariziyen ga 
Havana, 4 (A.A.) - Üniversite tale- zetesinin Moskovadan öğrendiğine göre 

besi üniversite binasına çekilerek hasmane japon sefiri M. Ota M. Stimonlakof ile 
nümayişlerde bulunmuş ve tramvay telle- yeni bir mülakatta bulunmuştur. Bu mil
ini kesmişlerdir. Zabıta üniversiteyi ka· · lakattan hiç bir şey sızmamışsa da, uzak 

>amıştır. şark hudut mıntakalarmda1d sovyet ve 

nnm ıslahı iıiyle alakadar olank gelecek 
sene meyva ağaçlarını tetkik etmek ve 
halka lizmı gelen irıadatta, bulanmak üze· 
re bir mütehassis göndereceğini vadetti. Oy. 
le yemeğini yedikten sonra saat 13 te çok 
samimi tezahüratla uğurlandı. 

Elektrik, havagazı vu 
susaatı kiraları. 

(Bap 1. inci sayı/ada) 
emirname, iş bulma siyasetinin 1·~· 
radığı bütün tatbikat mü~kü1~~ ıı 
gösterir. Daha şimdiden milli ı::,.c; • 
yalist rüesa bu vaziyetin halk ve İ'>'"' 
çiler arasında yapacağ1 aksülfımd .. 
terden endişe etmektedirler. S.., 1ayt 
vel bu cephenin bir kaç memurunıt 
azletmişti. Bunun için de bunhrırı 
kendisi tarafından verilen tcılimc:ıta 
müesseselerinde bu iktısadi ve icti• 
mai müşkülattan bilistifade gayet a" 
çık bir sosyalist hareketinin te',ral 
başlamasından korkulmaktadır. İŞ 
cephesi reisi M. Ley bir müddet e" 
riayet etmediklerini ileri sünniiştii• 
Hakikatte ise bu azledilen men ur ~ 
lar fırkanın resmi progranundak1 

sosyalist maddelerin tahakkukuna 
bağlı kalmış olanlardır. Esasen Nf, 
Ley bu azillerin hakiki sebebini aıJ 
ledilen memurlardan birine s;yasi 
ve içtimai iki kitap lehinde her tür"' 
1ü propagandayı yasak etmek sure"' 
tiyle göstermiştir. M. Ley şimdiye 
kadar bizzat kendisinin teşvik et ~ 
miş olduğu sosyalist temayüllerL 
bastırmak suretiyle patronlar rra " 
smdaki itimatsızlığı izale etmek is"' 

Elbruz'un tepesi, 5642 metre yük 
aekliğindedir. 

Diğer taraf tan §imal kutbunun 
aovyetler taraf mdan fethine devam 
edilmektedir. Buz kıran "Yermak" 
gemisindeki heyet, Severnaya, E -
~emlanm cenup kıyısının açıkların
Öa yeni bir ada bulmu§ ve telsizle 
haber vermiştir. 

BelçikaCia büyük mane\Talar 
yapılacak. 

Brüksel, 4 (A.A,Y - 5, 6 ve 7 ey-
(ılde Brüksel ve civarının hava mü
dafaası için bütün harp zamanı ve
saiti kullanılarak yapılacak olan ge
ce ve gündüz manevralarında diğer 
ecnebi zabitlerinden başka japon ku
mandanı Okiijoma ile Dr. yüzbaşı 
Masuda hazır bulunacaklardır. 

japon kuvvetlerinin geri alınması ve is-
tihkimlarrn tahrip olunması meselesinin Iıtanbul, 4 (Telefon) - Büyük tipte 
görüşüldüğü muhakkaktır. elekttik, bavagazı ve ıu saati kiralarında 

rapılacak tenzilat hakkında Nafıa Ba§mÜ· 

-·--------.. f 
etti§inin yaptığı tetkikler bitmiş ve netice 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Koyunpazarında 

EGE 
Eczaneıi dtt. 

Nafıa vekaletine bildirilmi_ştir. 

~ 1 k d' M Ş h ' "k c.z3
• Mahmut Esat Beyln k'onferan ları ten_ıe te ır. : . a t m ı tısat !1 "' 

retıne gelmesmı yakından takıP e 
İzmir, 4 (A.A.) - İzmir mebusu den bu yeni hattı hareket bu iki va" 

Mahmut Esat Bey balkevi aalonunda bir ı kıa arasında bir münasebet oldczu• 
ıeri konfcrana vermcie başlaaııttır. na delalet eder. 
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l "" siyasi 

Japon sanayi 
istiiasl ne derece -
ye kader ciddi bir 
harekettir ? 

Dünkü yazımızda japon ıanayiinin yeni 
Pazarlar fethetmek işinde nasıl eısiz bir 
lnanevra kabiliyeti gösterdiğini anlatma
ia çalıımıştık. Okka heaabı üzerinden sa· 
at, 50 İngiliz lirasına otomobil satan bu 
lanayiin, Japonya'ya bugünlük büyük 
Dlenfaatler temin ettiğine şüphe yoktur 
Zaten menfaat temin etmese, kendini zor
laınakta fayda olamaz. 

Fakat bugünün iktıaat tartları, tarihin 
biç bir devrinde olmadığı kadar istikrar • 
llzdır. Cihan buhranı ilk adımda para esa
••nı ve serbest ticaret mekanizmasanı sar· 
llp devirdiği için mübadele sahasında gö
l'iilmemiı bir anarşi doğurmuıtur. Buna 
lbuvazi olarak, bazı memleketlerin sana
rileımeleri ve sanayileıebilmek için çeıit
li himaye usullerine batvunnalan, cihan
da bir bünye iıtihalesini doğurmuştur. ı,. 
te bir taraftan mübadele sahumclaki anar
ti bir taraftan da bu bünye istihalesi, Ja
Poftya'nın muhtelif pazarlara doğnı muh
telif ihraç maddeleri üzerinden akınlar yap 
lbasmı kolaylattırmııtır. 

Mesela geçenlerde bir yazımızda SÖy· 
lecliğimiz 'gibi, bazı memleketlerin kendi 
l'alnuldu ihtiyaçlanm kendi pamuk men
IQcat sanayileriyle kartılamağa batlaınala-
1'1 pamuklu mensucatın inhisannı öteden
laert kendi elinde tutmuf olan Lancashire'i 
lallzarıız bırakarak ıarımııtır. Fakat sana
rileıen memleketlerin bütün pamuklu İ~
ti~açlannı bu memleketlerin genç sanayı · 
le.i henüz tamamen örtemediğinden, Lan
tallıire'in daha bir müddet bir miktar ih
ll'rtcat yapmasına imkan vardır. Vardır 
llna, gerek bu müddet gerek iıe bu mik
t.J., bugünkü cihan iktısadiyatınm inki
W istikameti dolayıaiyle tahdit edilmiş
tir. Sanayileıen memleketler kısa bir za
lhaa sonra bütün ihtiyaçlarını kendi sana
Jileriyle örtmeğe başlayınca Lancashire'in 
rolü, tarihi mukadderatına yani tasfiyeye 
lcavuıacaktır. 

Bu böyle olduiu halde, Japonya, mu
"-kkat fAl'tların cazibesine kapılarak Lan
taabire ölçüsünde bir pamuk ihracat sana-
1ii meydana getirmekten çekinmemiştir. 
Bu sanayi lngiltere'dekine ne kadar üstün 
olursa olsun, Lancashire'i sarsan yeni ik
baat tartlariyle ergeç karşılaşacaktır. Ya
llİ sanayileşen memleketlerin bu İşte mu· 
••ffak olmaJariyle beraber, tıpkı diğeri gi
hi pazaruz kalacaktır. 

Pamuk sanayiini bir misal olarak aldık. 
Japonya'nAI bugÜn ihraç etmekte olduğu 
ltıaddelerin hiç olmazsa % 75 i hakkında 
'Ynı iddia kolaylıkla yürütülebilir. Dünya
cl.ıq bünye iıtihaleıinin manası ıudur ki, 
a...ndan sonra :lrtık bellibaşlı bütün mem
l~ketler kendi ihtiyaç maddelerini kendi 
1billi sa~ayi cihazlan kanalından tedarik 
•tırıelc: kararında dırlar. Ve memleketler a· 
"11ndaki müb3deleler, gittikçe spesifik 
'-'addelere yani, iklim, hammadde ve yük
'ek ihtısaı dolayasiyle daima ancak mu
'l'Yen memleketlerde istihsal edilebilen 
~ddelere inhisar edecektir. 

Bir laraftan sanayici memleketler bir 
'-raftan da hammaddeci ve ziraatçi mem
le1&:et1er tasnifini hem tanıyan hem de bü
Uitı tnaddi ve manevi kuvvetleriyle makul 
itlan eden cihan nizamı, bugün inhidamı-
1'a tahit olduğumuz nizamdır. Bu inbida
'-'rıa tamamlanması bir müddet daha geci
ltet>ilir. Ve milletlerin kendi milli iktısat 
~Yreleri dahilinde ve sanayi mihveri et
""'1nda ikbsadi tamamiyet ve istildalleri-
11'41 lcavutmalan daha birkaç yıllık bir mÜ· 
'-deleye lüzum gösterebilir. Milletlerin 
"-1atında bu birkaç yılın ne ehemmiyeti 
~ .. dır? Bu gayeye ergeç eritilecektir. 

Davanın ortaya böyle konması lizım
t... Cerek eski sanayici memleketler tara
~ gerek milli kurtuluılannı tamil bir 
~?-da yapmak andını içmif genç meınle
~ tarafmdan, ıerek ise, Japonya gibi 
"'tilqı devresi anartiıinden istifade ede
~ lnuvakkat muvafakıyetler peıinde yo
"-1-n memleketler tarafından. Aksi tak
tii.de, cihanın umuıni gidiıi anlaııhnamıt 
" lı0ca bir millet camiası namına büyük 
tii"-hlar iılenmit olur. 

.laPonya eğer, mamul emtia ihracatına 
~~ de istihsal vasıtalan istihsalahna ve 
~ 1•tihsalatın ucuz fiatla i~racı~a • te§eb: 

, 
1 etınit olsaydı, hareketındeki ısabetı 

'-iç 8'iırıse tenkit edemezdi. Çünkü her ta
"-" sanayileşmek azminde olan bir cihana 
~ul emtia aatmağa hazırlanmak mutlak 

1cı .. ıörüJlülük n bir nevi oportünizm 

$ 
11111 

Sovyet bilgini 
Profesör Samoi -
loviç'in Dil Kurul 
tayı hakkında 

beyanatı 
İstanbul, 4 (Telefon) - Dil ku • 

rultayına iştirak etmek için lstan
bul' a gelmiş olan Sovyet bilginlerin 
elen Profesör Samoiloviç ve Prof e -
sör Mesçaninof pertembe günü Ode
sa•ya döneceklerdir. Profesör Samo
iloviç ikinci dil kurultayında elde 
edilen netiyceler hakkmda bilhassa 
şunları söylemi,tir: 

- Kurultay için hazırlanan tez
ler biri nazari diğeri dil inkılabına 
ait olmak üzere iki kısımdan ibaret
tir. Birinci dil kurultayına i,tiraK 
etmediğim için orada okunan tezle
ri neşredilen zabıtlardan öğrendim. 
Birinci kurultayda da lisaniyat na· 
zariyatına ait bir kaç mühim tez 
gördüm. İkinci dil kurultayı göster
mi,tir, ki nazari lisaniyatta türk bil
ginleri iki sene içinde çok çahşmıt • 
lar ve pek ileri gitmişlerdir. Kurul -
tayda nazari tezlere dair kabul edi
len kararlar türk dilinin diıjer dün
ya dilleri arasında mevkiini doğru 
olarak göstermittir. 

Biz memleketimize dönünce ku· 
rultayın kabul ettiği kararlar hak • 
kında ilimler akademisi umumi top 
lantısında ve ilmi enstitümüze rapor 
lar vereceğiz ve bu kararları mec • 
mualar ve gazeteler vasıtasiylı> 
memleketimizde lisaniyat meselele
riyle alakadar rnuallim ve ediolere 
tanıtacağız. Bu kararları memleke · 
timizin alaka ve teveccühle k~rşılı 
vacağını emnivetle Aöyliyebilirim. 
Türk dili ile Hindu -Eropeen dilleri 
arasındaki farklar esaslı farklar d~ 
ğildir. Binaenaleyh türk dili bu dil· 
ler arasında ayrı bir grup teşkil et-
mez. 

Yeni hukuk ı>rofc~örii 
İstanbul, 4 (Telefon) - H1.1kuk 

fakültesi dekanlığına Sıddık Sami 
Bey hukuk ordinaryosları arasında 
siteye bildirilmiştir. Sıddık Sami 
Bey hukuk ordinaryosuları arasında 
en ~ene ınof esördür. 
!'!""'!!~~ ..... --"""!'!!'"-----'!"!!!~----!!~--
dir ama • böyfe bir cihana ucuz İstihsal 
va11taları yani makine ve fabrika tesisatı 
satmak, bizzat tarihin de tasvip edeceği 
yerinde bir harekettir. 

Fakat bugünkü Japonya, bunu yapacak 
vaziyette değildir. Çünkü bunun için eyi 
kurulmuş muazzam bir anahtar - sanayi, 
kudretli bir çelik ve demir sanayÜ lazım· 
dır. Japonya böyle bir sanayii Mançuri'dc 
tesis etmek İıtiyor. Binaenaleyh, şimdilik 
yapacak bir ıey yoktur . 

Fakat, eğer Japonya, bugünkü ,aşırlı· 
c.ı mamul emtia ihracatını hem eski ihra
catçılan büsbütün felce uğratmak hem de 
bu ihracat mukabilinde kazandığı parala· 
rı Mançuko• daki ağır çelik ve demir sana· 
yiinin tesisine tahsis için yapıyorsa, o za
man - hesap gene doğrudur. 

Çünkü buhranın tU ilk yıllarında teıa· 
düf ettiğimiz mamul emtia dumpingini ö
nümüzdeki senelerde bir diğer dumpigin 
takip edeceği muhakkak gibidir. Bu diğer 
dumping, iıtihsal vaııtalan dumpingidir. 
Sanayiin bir takım milletlerin inhisarın

dan çıkarak bütün milletlerin hakkı ve ma
b olma11 hareketi, cihanca geçirmekte ol
duğumuz derin bünye istibaleıinin hakiki 
gayesidir. Bütün reaksyoner tedbirlere 
rağmen bunun önüne seçilemi,.ecektir. Ve 

0 zaman, aynı zamanda ağır çelik ve demir 
sanayiine malik olan milletler için gidile
cek olan tek yol, makineleri yani iıtihaal 
vasıtalarını yani ileri teknik mefhumu al
tında topladığımaz maddi ve manevi va11-
taları fiat kırarcasına herkese dağıtmak
tan ibaret olacaktU'. 

Japonya bugünkü mamul emtia dum
pingi ile ilerdeki istihaal vastıalan dum
pingine hazırlanıyorsa, söylenecek hiç bir 
şey yoktur ve doğru hareket etmektedir. 
Fakat böyle değil de, ıadece eski sanayi 
ihracatçılannı istihlaf etmek niyetinde ise, 
akıntıya kürek çektiii muhakkaktır. 

BURHAN ASAF 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Jlstanbul mektep!eri nde 
bakalorya imtihanları 

lstanbul, 4 (Telefon) - Lise ve 
orta mektepler bakalorya imtihan • 
ları normalin altında bir netice ile 
devam etmektedir. Bir lisenin orta 
kısmı son sınıfında riyaziyeden im
tihana giren 81 efendiden dokuzu, 
diğer bir mektepten 120 talebeden 
kırkı, bir baskasından da 50 talebe· 

Nafıa V eki i Ali 
8. Şark Demir 
yolları Müdürü 
ile görüştü ve 
iyzahat aldı 

den on dördü muvaffak olabilmi,. lıtanbul, 4 (Telefon) - Nafıa Vekili 
tir. Ali Bey bugün şark demiryolları idaresine 

En fazla muvaffak olan lise Da. gelmif ve şirkette Nafıa başmüfettişi Fa· 
rüştaf aka, d tr. Bu mektepte im ti ha • ik Beyden firketin işleri ve tarifeleri hak
na giren 32 talebeden 31 ri mu • kında iyzahat aldıktan ıonra şirket müdü-
vaff ak olmuştur. rü ile ıörüşmüştür. Ali Bey tirket müdü-

• • • rü ile bir saat kadar ıüren konufmaıında I" hanka~mm \ ' t•m F:dırne şubesı. b'lh t .f 1 · babı olmuı ' • ı aııa arı e mese esı mev;;ıuu 
İstanbul, 4 (Telefon) - fktısat ve Ali Bey lzmir - Kasaba hattının devlet 

Vekili Celal Beyle lt bankası umum idaresinde yüzde elli tenzilatla itlemeie 
müdür vekili Muammer Bey 'ube • başladıktan sonra kazancının bir misli art
nin açılma merasiminde b'1lunmak tığını aöyliyerek tirketten tarifelerin ucuz. 
üzere bu akşamki trenle Edirne•ye latılmasını istemiştir. 
gittiler. Edirne fubeıiyle bankanın Alınan haberlere göre, Edirne'ye bir 
şube sayısı kırk sekizi bulmaktadır. haftada iki defa yapılmakta olan ucuz te-

B.-ynelmilt·I Sdanik l'ler~i~ine 
İ~tirak ic;in. 

nezzüh seferlerinin hergüne çıkanlmasa 
hRkkındaki karar bu görüşmede katilet • 

,. miştir. Bu karar tatbik edilince Edime'ye 
• İstanbul,. 4 (Tel~f~m) .-. Sela • lstanbul'dan gidip gelme birinci mevki üc

nık b~ynelmılel SPrgı~me ıştırak ede reti 26 liradan sekiz liraya, ikinci mevki 
cek fır~a!arım~z lzmır ve 9alatasa- 21 liradan altı liraya, üçüncü mevki de 13 
ray ıergısındekı bazı türk fırmaları- r d d .. rt liraya inecektir. 
~ır. Bu iAle türkofi~in İstanbul tube- ıra B:n ha~ta banliyö tarifesinde de tenzilat 
sı meşgul olmaktadır. yapılması kararlaşmıştrr. Tenzilitta esaı 

Şehir suyunun 
dağıtma saatları 
değiştirildi 

Bclt·cli)c rei!'Oliğiıulcıı: 
Su darlığının artmaın do • 

la,·ı~ivle !-idıirdc 8U \'erme ~a -.1 • • 

atlcri deği~tirilmi~tir: 
1 - Yeııi~ehir nımıakası 

saat 5 tlen 14 c katlar su ala -

caktır. 
2 - E~kişchir, '"Cl'IH'ci' -

llt·u Sanıanpazarma kaclar o -
lan kı~ım'' 11 den 16 ya kaclar 

su ala('a1' tır. 

3 E k .. 1 . '·--- s ı~e ur, •)aınan -
pazaruulan llakinıiyeti Milli -
y(! nwydanına kadar olan yiik

sck mmtaka·· 7 clt·n l l t• kaclar 

su alacaktır. 
4. - IUıo'aric:i \'t• Kayaba~ı 

ı;1pmtlt•ri 7 cfrn 12 )"C kadar su 
alac.·aktır. 

Gizli nü/us 

otobüs fiatıdll'. Şark demiryollan idaresi 
Trakya mıntakaıından lstanbul'a yat 
meyva nakliyatı için ucuz tarife tatbikine 
başlamıştır. Bir vagonun nakliye Ücreti 
43,5 liradır. Bu tarife lstanbul'a bilhassa 
kavun karpuz nakliyatını artırmııtır. 

Bugünkü görüımede Edirne iıtaıyonu • 
nun tamamlanması iti de konutulmut ve 
karara bağlanmıştır. Mukavele mucibince 
tamamlanma masrafının beşte dördünü hü 
kumet. birini şirket ödiyecektir. Görüt • 
meden aonra beyanatta bulunan tirket mü
dürü: Vekil Beyle aralarında tam bir fikir 
anlaşması olduğunu ıöylemiıtir. Şirketin 

yeni nafıa komiseri Salahattin Bey bugün 
işe başlamıştır. 

E"'ki bir katlin failleri. 
lstanbul, 4 (Telefon) - Beyoğlunda 

Rumeli hanında Madam Andonyayı öldü
ren iki kardetten Sokratın muhakemesi 
bitmiş ve idama mahkum edilmittir. Sok
ratın yaşı küçük olduğundan cezası bir ıe
rıeye indirilmiştir. Yunaniıtana firar etmit 
ola.ı kardeşi Yani hakkındaki evrak da yu
nan adliyesine gönderilmiıtir. 

Boluda bunaltıcı sıcaklar. 

Bolu, 4 - Bir ~af tadır Bolu' da bunal
hcı sıcaklar büküm ıürmektdeir. (A.A.) 

kayıtları 

SA'..' "!Al -
r;;;li tasarrufumuz 

için bir teklif : 
Bir posta ta5arruf sandığı 

tesis etme ıiyiz 
Cümhuriyet hükumetinin takip ettilf 

halkçı ve inkılapçı siyaset memlekette, her 
sahada olduğu gibi iktısat ve tasarruf q. 

hasında da, kısa bir zamanda bliyük bir 
kalkınma vücuda getirdi. Cilmhuriyetin o
nuncu yılı münasebetiyle ne§rtdilcn ista
tistikler ve duvarlara yapııtırılan grafilıt

ler bu sahada rejimin kazanmış olduğu bl 
yiik zaferi kafi bir belagatle, dost ve düt
man, bütün gözlerin önüne serdL Taaaı

ruf mefhumunu halka yaymak ve nde Mo 
riktirme yerine para yatmna usulünü ~ 
mim etmek için yapılan çok yerinde pro
pagandalar ~ milli bankalanmınn ciddi 
ve emin çalışmaları neticesi teala ettikleri 
itibar milli tasarrufun on yıl içinde bUyOli 
bir inkişaf bulmasında amil oldu. Pakat 
memleketin sermayeye olan ihtiyacı o ıra. 
dar büyüktür ki milli tasarruf uhaamda 
aldığımız neticeler ne oluna olıun bunua 
la iktifa etmiyeceğimi.z ve hallan blriJanit 
sermayesini memleketin lhtlyadyle mi~ 
nasip bir derecey-e çıkarmak çarelerini da
ima arıyacağımı.z da pek tabUdlr. TUrldJe 
gibi, her battan lnta halinde olan bir mem
leketin en birinci ft hayad lhdyacı 1ermaı. 
yeyedir. Ferdi 11ervetlerfn n blnaenale,i 
ferdi sermayelerin pek ehemmlyetats, peli 
dağınık ve başlıbaıına it g8recek bblllt 
yette olmadığı bir memlekette anonlm ~ 
mayeye ehemmiyet verilmesi •• 1ennay-. 
yi ğizlendiği deliklerden it lfllma pblı. 
mıya çalışılması lbnndır. 

Milli tasarrufa yenJ inkftaf lmktnluı 

araştmrkıen milli bankalammnn bu bueut 
ta oynamış olduktan ehemmiyetli roJU tOM 
ranta kaydettikten aonra hemen fUDU dm 
ilave edelim ki bugUn banblammnn tn
diat toplama hususundaki faaliyet uhaı.. 
n ancak ıubelerinin bulundufu febir1eM 
münhasır kalmakta, türk kuabuı •e tUrli 
köyil, milli tasarruf davasında ht..elertne 
düşen vazifeyi iyfa lmklnlanndan mm. 
rum bulunmaktadır, 

Köy ve kasaba ıermayeelnln kendi k~ 
dine ~birlere akamıyacafr ·ve buralarda14 
müterakim tasarruflann çOrUmeye ına...: 
kum kalacakları dilşilnUlmUt oldufu lçlnıı 
dir ki Garpta, kredi mUcsıeselerine aahlf 
olmıyan yerlerdeki sermayelerin topla~ 
rak işletilmesi çareleri ara§tmlmq ve bu. 
nun için de daha çok zaman önce hemea 
bütün medeni memleketlerde "posta tau!lıi 
ruf sandığı., namiyle teşldlatlar ...tıcuda 

getirilmiştir. 

Posta tasarruf sandıfr teıldlatma ma. 
lik memleketlerde her poıta büro•u halkle 
tan, yatırılmak istenilen paralan tahall 
ecer ve tevdiat sahibine bir ctbdan verir. 

Tıpkı banka tasarruf hesaplan gibi ıene • 
vi muayyen bir faiz alan bu hesaba yapı• 
lan tevdiat ve reddiyat o defterler tlzerinı 
kaydedilir. Posta idareleri tasarruf sancb
ğına yatırılmış paralan Ucretsis olarak ı .. 
tenilen yerlere nakletmek ıuretlyle he• 
sap sahiplerine ayrıca bir kolaylık da göe
terirler. 

Banka tasarruf hesabım, bütUn kota,.. 
lıkları ve faydalariyle ve ayrıca daha emira 
bir müessesenin ajanı sıfatlyle en küçillİ 

1 1 kasabalara ve hattl köylere kadar göt0.
1 

Niif us kiitiikl•·rinc yazılmam·~ cloğum. ev ('lime, wşanma ve rm ve küçük esnafla çiftçinin ve ltçinitl 

"'ilinmcmi~ öJiimlcrin 1 ey)i'ıl 931 tarihinclt·n 15 lc~rinievel 9:J4 ta- itsifatlesine amade tutan bu tqkilatlanıı 
;ilıine kad~r ct•zasız olarak pul~uz ilmiilmberl~rlc niifus dairesine her yerde gördüğil rağbet pek bilyUktür. 

yazdırılması nıechuridir. Bu gizli ,·akaları 15 teşrinicH!l 1934 tari- Fransa'da posta bilroları, tasarruf san• 
• dığı hesabına bir franktan azami SOOO 

lıinc kadar rt•ı"mİ ilmiihaberlerlc niif u~ clairesine haber vermıyen frank haddine kadar tevdiat kabul eder. 

her aile rci-.iıulcu Niifm; l\1iidiirlii ğiinct• ( l) liradan ( 10) liraya ter. Bir frangı bir arada tasarruf edemi• 

kadar ceza alınacağı ilan olunur. (2322) 8-3736 yen fakir insanlar için de ayn bir kolayhV 

------------------------------- gösterilmiştir. Bunlar bet ve on santimlik 
poıta pullarını biriktirerek yeldlnu bir 
frangı bulunca bu pullan para lmit gibi 
hesaplarına yatırırlar. Bu suretle posta tae 
sarruf hesabı bir nevi kumbara heabı va-
zifesini de görmektedir. Gene Pranaa'da 
reıit olmıyan çocuklar bile kendi nam ve 
hesaplarına hesap açtırıp bu hesaptan tabıo 
silat yapmak hakkını haizdirler. 

Posta tasarruf sandıklan bu ıuretle 
halktan topladıkları sermayeyi muhtelif 
suretlerle ve Urh bir ıekilde lgletirler. 

Mesela Yugoslavya'daki posta tasarruf 
sandığı kambiyo ve esham tahvilat ticar~ 
ti yapmakta serbesttir. Sermayesinin bir 
kısmını bu işte karlı bir surette kullandı~ 
gibi muhtelif bankalara ikraz hususunda 
milli yugoslav bankasından sonra ikinci 
f!elir. ( 1933 te müessese hususi bankalara 
210 milyon dinar ikraz etmiştir.) Bundaıı 

ıbaşka belediyelere 33 milyon, devlete mulı u.- C.H.F. aın ıiztl tıerl«rüulea hrlra ... ,; (Yam Mnalelıd posfaıı ıitanıncla) tt:lif işS i~in 360 milyon ve inhisarlar 



SAYIFA 4 HAKIMfYETI MILUYE C~YL0Ll934ÇARi~ 

Her Hitler ve Sar • 
1' abancı postcLn. 

( Memleket Postası ) 1 
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.__. ___ __.__.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi~ 

lyran Şahının Türkiye'y· Ziy re ti Her Hitler'in Koblcnz'de Sar için iyr;! 
ettiği heyecanlı nutku bir başmakalesind• 
tahlil eden 28 ağustos tarihli Taymis ga'. 
zete.si, Almanya hcıricinde bulunanlar isin 
bu nutkun tetkike değdiğini söyliycrcl: di
yor ki: 

Uşakın kurtuluş günü Parlak tezahüratla kutlulandı 
Dün şehrimizin kurtuluşunun 12 idi. On iki sene evet de aynı şekilde 

inci yıhm içlerimizden gelen coşkun muzaffer orduyu göz yaşlan ile kar
aevinç hisleri ile kutluladık. Sabah- şılamış, ona minnet duygularımızı 
leyin şehir bayraklarla donatılmış- ifade etmiştik. Bugün kurtuluşumu
ti: tarihimizin karanlık sayıfalannm znn on ikinci senesini kutlular iken 
kapatılıp istiklal ve zafer güneşinin aynı heyecanı, aym sevgi ve saygı
doğduğu bu iyi günler kalplere se- vı duyduk, gözlerimiz sevinç ile dol
Yinç ruhlara taze kuvvetler aş1hyor- du. 
tiu. Binlerce insan park meydanın · 

On iki sene evelki zamana bakar- da toplandı. Bu tarihi günü teside 
ak bugünkü sevincin ne kadar ye - koştu. 
rinde ve bugünün ne kadar kutlulan- İdman mm takası futbol heyeti 
mağa değer olduğunu pek güzel gö- Reisi Yusuf Ziya Bey heyecanlı bir 
rlirüz. ifade ile kurtuluşumuzun mana \'e 

On iki sene eve1 Uşak düşmanlar mahiyetini anlatarak bizi bu günle . 
tarafından yakılmış ve yerinde ateş re ulaştıran büyük kurtarıcıya, şef
llğınları ,kül ve duman tabakalarr !erimize, kahraman orduya ve men-
6ırakılnuştı. On iki senelik hızımız suplarma sonsuz sevgi ve saygı hi~ 
eehrimizi eskisindne daha güzel bir lerile minnet ve şükranlarımızı ar . 
hale koydu. Yeni baştan bir bayat zetti. 
iuruldu. Her sahada ilerleyiş kcn· 
Clini pek açık olarak gösterdi~ İşte İstiklal marşını müteakip mera-
11§aklılar bu en mesut günlerini kut- sime nihayet verilerek askeri kıta
İulamak için hazırlanıyorlardı. mız ve topçu taburumuz şehrin işle1• 

Kurtuluş merasimi saat on altı- c~ddelrinc~e; dolaştı ve etrafa se 
CSa başladL Milli ordunun şehre gi- vıncler dagıttı. 
rlşi temsili yapddı, ve halkın yürek- Gece fener _alayı yapıldı •. ve ge~ 
t en gelen alkışları ile selamlandı. vakte kadar eglenceler tertıp olu · 

Kahraman askerlerimizin geçiş-Jnarak büyük kurtuluşumuz kutlu -
leri ne kadar güzel ve sevin~ verici lrndı •. 

Sarnsun'da Ziraat İş1eri 
- Samsun muhabirimizden -

lran Şabinşahr Hazretlerinin Türkiye
yi ziyareti diinya m!1tbuatmda biiyük bir 
alaka J°le takip ve tefsir edildi. Fııl::ıt şark 
ta gitgide kııvvetJenmelrte olan tesanüclü 
ihlal ve vaziyeti brılarıdırnıakta menfaati 
olanfar da bu ziyareti kötü maksatları için 
istismar etmek frrsatrnı ktıÇirmadılar. 

Sovyetlerin resmi organı olan ]ournal de 
Moscou gazetesinin son nüslı:ısmda yu
kardaki serlevha ile çıkan bu yazı. bula
mk suda balık a,•Jamak istiycnlcrfo artık 
sözlerine ve intirakalarına inanacak kim
se bıılarmyacaklarına kuvvetli bir delil
dir: 

Şark Misakı meselesinin uyandırdığı 

siyasi mücadele lran Şahının geçenlerde 
Tiirkiye'ye vaki olan ziyareti:ıi Avrupa 
matbuatının dikkatinden kaçırmadı, hu 
ziyart gazetelerde hararetli tefsirlere mey 
dan verdi. 

Türkiye ve İran matbuafları iki dev
let adamının konuşmalarındaki derin sa
mimiyeti ve bilhassa birçok siyasi ve ik
tısadi meselelerdeki (yol inşaatı, sanayi
leşme, transit, hudut kabileleri) menfaat 
i~tirakini tebarüz ettirdiler. Buna muka
bil Avrupa gazetelerinin büyük bir kısmı 
Türk-! ran yakınlaşmasını Şarki Avrupa
da ve İç Asya'da emniyet meselesiyle mü 
n<:sebettar göstererek bunun beynelmilel 
ehemmiyetine işaret ettiler. 

Bu fikirlerin dikkate değer tarafı iki 
şark devletinin yakınlaşmasında Sovyct
kr birliğinin sulhcu rolünü tanımaları
dır. 

arruz korkusiyle bir mütekabil muzaheret 
itilafı aktine karar vermiş oldukalrını id
dia ediyor: 

.. Türkiye ve İran, ilerde İngiltere':ıin 
müsait vaziyetlerden istifade ederek Sov
yetler birliğine hüc-uxn etmesinden ve bu 
t;-kdircle kendilerinin iki ateş arasında 

kalmalarından korkuyorlar ve Sovyet Rus 
ya'ya düşmanlık İngiliz siyasetinin baş
hca temayülü olduğundan ve İngiltere'· 

nin sil ahlı kuvvetlerini Kafkasya petrol 
memhaları üzerine ıaldırtacağı günün ge
leceğine bugün bile biitün Asya kanidir." 

Ve makalenin muhanriri fU neticeye 
varıyor: 

" TUrkiye ve İran karışık vaziyetler 
karşısında kalmaya hazır bulunmalıdırlar 
işte bunun içindir ki, bugün elele veri-

"Her Hitler bir defa claha Sar meselesi
nin Almanya ile F ransa arasındaki toprak 
ihtilafı olduğunu ve bu bir defa halledil• 
dikten sonra iki millet arasında sulhtan 
b~şka bir şey cari olamıyacağmı söylemit 
oluyor. Bu akilane tasrihat ıstırap çe_kme1c 
tc olan Avrupa'nın takdir ile nazarı itiba• 
e almasına layıktır. Fakat sorulması ge• 

rekken bir nokta var: Acaba Her Hi\ler, 
sulhpervuane hal tarzı demekle neyi lıııas• 

tcdiyor? 

Herhalde bu bal tarzı, hem Almanya'• 

ya, hem de Fransa'ya bağlıdır. İkinci k!1· 

nunun 13 ünde Sar halkı Almanya leh n· 
yarlar. " de rey verirse ne ala: yok öyle olmayıp 

Avrupa matbuatında yer bulan bu tef· ta Milletler Cemiyetinin seçtiği bugünkU 
sirler henüı: Türk ve İran matbuatında a- komisyon tarafından idarenin devamını isti 

kisler uyandırmadı. Hatta Anadolu Ajan- yecek olursa o zaman, Her Hitler, bu hül< 

sı, Türkiye ile İran arasında yakında bir mü kabul edecek midir? 

ittifak aktedileceği ve bir Türk askeri Bu sulhperver se-bcplerden o anlaşılı· 

heyetinin İran'a gideceği haberlerini tek- yor. Fakat almanlann hissi vaziyetleri b31 

ziv etmiştir. 

İran matbuatı bilhassa, uzun asırlar 

birbirine düşman olan Türklyt ve fran 

münasebatta husule gelmiş olan büyük de 

ğişikliği tebarüz ettiriyorlar. Meselenin 

le görünmiyor. 

Hakikat şudur ki, Sar havzasında sulh· 

perver bir tavır takınması gereken n• 
Fransa'dır, ne başkasıdır~ Almanya' dır. 

Her Hitler de, daha küçük naai lid•rle-

ri de miltemadiyen Almanya'nm maılfimf. l:u tarafı Avrupa matbuatı tarafından mes 
Yetinden, anlaıtrlmadığmdan bııhsedip du-

~Ot geçilmiştir. ÇünkU eslci yarı müstem- • 
rurJar. Son nutkunda da Her Hitler, hif 

kke devletlerin in kişafr ve ı.>'ı dt" Jetler 
kimsenin alman milletine diz çöktüreml" 

yeceğini söyledi 

Fakat Almanya'y:ı diı üstüne ıetirnıeyl 

Geni§ ve v-erimli bir araziye sahip olan 
wllayetimizin bu teneki mahsulil, §imdiye 
&dar alınan neticelere göre ceçen seneki
M yalan bir miktardrr. Yalnu havza ve 
Vuirköprü kanlan dahilinde Pars Ye ya
h yUalinden arpa n buğday mahsulleri 
talık pkmaktadır. 

but SO kilo arpa istihsal ettiğine ve bun
ların tutarı da ancak 300-500 kuruş ara • 
sında olduğuna göre, köylünün aynı yer
den çıkaracağı pancardan en a.ı 15-20 lira 
alması elbette çok kazançlı ve devamlı bir 
~ olacaktır. 

Yeni tütün mahsulü fevkalade eyi ve ve
rimlidir. Havalann sıcak ve kurak gitme
si, mahsulün kınmmda köylüye çok mü
sait yardımlar yapmıştır. Bu itibarladrr ki 
yeni tütün mahsulünün geçen smfkinden 
daha çok olacağr ve daha çok para getire
c:eği tahmin edilmekttdir. 

halkının emperiyalizme karş· mücadelele 

,., hususunda Rus inkılabının g•tirmiş ol

duğu yeni prensip bilhassa bureda teza
kim düJilnüyor1 Nui idealistleri, öyle •• almak kafidir. Bu muahedeler Türkiye hür eder. 

Af · Af · ı laıılıyor lri, btitiln dünyayı kendilerin• 

Bir kıyas noktası olarak, Sovyetler bir 
liğinin Türkiye, lran ve Afganistanla a
demi tecavüz ve bitaraflık muahedeleri 
im.ıa emiş olduğu 192-5-2 7 devresini ele 

Samsun k&ylWerf, bir senedmbui yeni 
" b.nnç.h bir ipe meJguldOr~r- Pançar: 

Turhal ~eker fabrikasmm bağlantr yap· 
tıklan köyler, bu ,.eni mahsule pek riya
le ehemmiyet vttml§lerdir. Paneann en 

goJı: ekildiği yer, havza mmtakasıdır. İkin
d derecede Ladik daha sonra da sırasiyle 

ve ganıstan: ganıs.tan ve ran ara- Büyük harp arifesinde Tilrkiye ve !ran 
ınnda buna benzer muahedelerin akti içi:ı hayran görmek istiyorlar ve bu hayranhll 
başlangıç noktası olmuştur. O zaman da tarihte birinci safta bir rol oynamıyorlar- göremeyince yanılıyor ve üzülüyorlar. 
Avrupa matbuatının birrok organları So- dı. Bunlar büyük kapitaliııt devletledn K d' k . il b 

:s ... -en ı uvvetıne g vcnen ve unu~ 

vyet siyasetinin bir şark milletleri bloku elinde oyuncaktrJar ve nüfuz mıntakaları la öğünen bir milletin baık.alan tarafındaa 
teşkil etmek ve Milletler Cemiyetinin kar na taksim edı'lmı'şlerdı' Yakın Şark va 7 ı· 

· .. • yanlı! an1aıılmıt olmaktan ıik!yet edec•• 
şısında Avrupa medeniyeti aleyhinde So-
viyetıerin elinde bir mücadele aleti ola
cak bir Asya miHetleri cemiyeti teşkil et
mek niyetinde olduğunu haber vumeyi 
bir vazife bilmişlerdi. 

yetindeki ikinci karakteristik nokta, Tür- ğt :r:ııman değildir. 
kiye, lran ve Afganistan'ın münferit kal 

maları ve aralarında başka devletlerin ıi-

Sovyetler birliği siyasetinin bütün bu 
" ne bu miktarın iki üç misli artacağı zan- Köylünün en büyük derdi yabani do- iftiraları fiillerle cerhetmiş olduğunu söy 
ftdllmektedir. Alllidadar orta bir hesap muzlarla kurtlardandır. Ba.ıı mıntalalar· lemeyc hacet var mıdır. ve eeasen Avru-
11 bir dönüm araziden 3-4 bin kilo pancar da bu canavarların istilası büyük zararlar p:ı medeniyeti, son seneler zarfında, Mer-
sıkacağını aöyliyorlar- Halbuki köylü hu \vermiştir. kezi Avrupa'daki temerküz kamplarının 

laınsun, Vezirköprü, Çarşamba mıntaka · 
lan gelir. Vilayet dahilinde pancar ekilen 
arazinin miktarı, (905) hektardrr. Gelecek 

Bu sene Kayseri'den getirilen yonca 
tohumları vilayetin her tarafına tevzi edil

miştir. Bunun neticesi olarak bazı mınta
kularda şimdiye kadar iki, üç defa yonca 
almak mümkün olmuştur. 

yaseti neticesi çıkan bitmez tükenmez ih

tilaflar ve siyasi münasebattaki gerginlik 

ti. Türk-İran ve Afganist.an-lran hudut· 

!arının Avrupa milletlerine mensup ko

misyonlar, bilhassa İngiltere ve Rusya 

tarafından çizilmiş olduklarrnı, öyle iken 

bu hudutlar tarafeynin daimı hoşnutsuz. 

luğunu ve daima ihtilaflar tevlit ettiğini 

söylemek kafidir. Mesela Türkiye'yi lran 

Bu tavır, bu hareket başka milletler~ 

Almanya ile ınünasebetlerinde mütkülat~ 

uğratır ve Almanya'yı bariti hidinl•~ 
telakki huıusunda yanıltır. Netekim, H~ 

Hitler de Sar'da sulhun temini Almanya'• 

nın olduğu kadar başkalarının da elinde

dir zehabında bulunmakta yanılmıştır. 

İadarcık bir yerden 60 kilo buğday, ya- ZÜBEYİROÖLU FUAT ve kitap yangınlarının kendisi için Sov-

idaresine 150 milyon dinar kredi vermiş
tir. Aynı müessese 260 milyon dinarlık 

(ievlet tahvilatma sahip olmak itibariyle 
tahvilat plyasasında mühim bir istikrarcı 
1'01 oynamaktadır. 1928 ile 1930 seneleri 
ırasında bu müeucsenin temin ettiği kSr 
1C11ede 35 milyondan {azlay\h ve 1933 se
aesinde ise 51 milyonu bulmuştur. Yugos
lavya'da 1923 aencsinde tesis edilen posta 
taaa.rruf sandığının hesap mudileri 1929 
4a 59362 kişiden ibaret iken bu adet 1933 
aaıesi nihayetinde 264,515 e ve tasarruf 
miktarı da 564 milyon dinara çıkmııtır. 
Yunan.istan'ın, 1917 senesinde tqekkül 
~en posta tasarruf undığım ele alırsak 
liu memlekette de kısa zamanda aynı seri 
lıakipfa phit oluruz. 1933 ten.esinde bu 
mlleuueye yatınlan para miktarı 1932 ye 
nazaran 443 milyon dinu fazlasiyle 1 mil
yar 767 milyon drahmiyi ve hesap sahibi 
adedi de 349,828 i bulmuıtur. 1932 de 
73,243, ve 1933 te 88.114 yeni hesap açıl
mıştır. Yunanistan'da, tasarruf sandığı he 

· eabına para tahsil ve tediye eden 700 pos
ta bürosundan bapa en uzak köylere gi· 
'derek müessesenin açtığı hesaplara para 
tahsil eden 700 gez.ici tahsildar vardır. 

1927 den itibaren yunan posta tasarru[ 
sandığı nafıa iŞterine sermaye yatırmak 
ıurctilc memleketin birçok sahalarında mü 
Jı:emmel tesisatlar vücuda gelmesinde amil 
olmuştur. On seneden uzun vade ile hiç 
bir ikraz yapılmamı§tır. Ve bütün ikraz
larda devlet garantisi şart koşulmuştur. 

Fakat nizamnamesinin çizdiği dar hudut· 
lar dahilinde her zaman artan mevcuduna 
işletecek saha bulamadığı için yeni iş sa· 
h alan araştırmış ve Be1çika'da olduğu gi
bi memurlann ev sahibi olmaları için ya • 
pı kooperatiflerine ikrazlarda bulunmıya 
haşlamıştır. 1931 de başlıyan bu ikrar ha
ttketi genişliyerek l 933 te 40 milyon drah 
mi1ik bir yekfina baliğ olmuştur. Bo ikra
nn ödeme müddeti 20 senedir. Fakat bu 
ikrazat da müessesenin disponibl mevcu
dunu tamamen kullanamadığı için eytam 
ve aramil ve mütekaidin maaş clizdan1an 
mukabilinde ikrazat yapr?mıya ba§JanmıJ 

- yet-Asya bloku masalından çok daha ha
ve şimdiye kadar bu suretle 35 milyon kiki bir tehlike olduğunu sezmek fırsatı
frank ikraz edilmiştir. na malik olmuştur. Türk-İran yakınlaş· 

Bütün posta tasarruf sandıklan diııpo- masının Avrupa mz.tbuatındaki tefsirleri 
nil>I akçelerinin büyük kısmını devlet tah- atasında bu hakikat da yer bulmuştur. 
vüatı almıya hasredeler. Fransız posta ta 
sarruf sandığı 1931 de 11 milyar franklık 
tahvilat almıştı. Belçika sandığının 193J 
nihayetindeki mevcut tahvilatı 9 milyar 
frank kıymetinde idi. Roterdam tasarruf 
sandığı 1933 nihayetinde 43 milyon flo
rinlik disponibl akçesinin 27 milyonunu 
devlet tahviline tebdil etmişti. 1933 e ka
dar yunan tasarruf sandığı muhtelif es
ham ve tahvilat alımına 774 milyon drah
mi tahsis etmi tir. 

Banka tasarruf sandıkları adi tasarruf 
hesabından başka ~e.kli cari hesaplar da 

açmak.ta ve bu hesaplardan keıide edilen 
çekler herhangi bir posta bürosu tarafın· 
dan ödenmektedir. Posta tasarruf sandığı 

te~lnlatma malik olmadrğımız için beynel
milel bir t'bemmiyeti olan tt bütün mfmJt 

ketlerde mevcut olan poıta çekleri Türki
ye'de kullanılmıyor. 

Milli tasarrufa çok ehemmiyet veren, 
aynı zamanda, giriştiği büyük sanayi işle· 
ri için kendisine geniş krediler aç.cak bir 
"ltüesseseye ihtiyacı olan Türkiye, Yugos
lavya ve Yunanistan gibi Balkan devletle
rinin bile senelerce evci vücuda ıetirıni} 
olduğu bu teşkilatı yapmakta çok geç kal
mıştır. 

İktısadi buhran dolayuiyle banka itiba
nrun efkarı umumiyede ne de olsa küçük 
büyük sarsıntılara maruz kaldrğı bir za
nıanda doğrudan doğruya hük\imetin ga
rantisi altında kurulacak ve nahiyelere ka
dar yaytlacak böyle bir müessese milli ser 
mayemizi birkaç sene içinde iki üç misli
ne çıkarabilir. Devlet ve belediyeler için 
bir ikraz müessesesi vazifesini görecek, 
aynı zamanda satın alacağı devlet tahvila· 
tiyle tahvilat piyasasını istikrarda tutacak 
böyle bir teşkilat milli iktısat davamızda 
atılmıı yeni ve mühim bir adım, bı:aml· 

• 
mış yeni bir zafer olacaktır. 

YAŞAR NABi 

Bazı gazeteler de İran Şahının Türki
ye'yi ziy~retinin Sovyetler birliğine kar
şı siya&i bir tez.ıhür olduğunu ima etti
ler ve J>u tezi takviye için İran Şahının 
Türkiyeye gitmek için Sovyet arazisinden 
geçmemiş ve doğruca Türk-İran hududu 
tc:rikiyle gelmiş olduğuna işaret ettiler. 

Mevcut olnuyan bir "Sovyet aleyhtarı 
tezahür" keşfi için yapılan bu beceriksiz 
teşebbüslerin açıkça akim kalmış olduk
larını ve hiçbir hakiki aksi bulamamıli ol 
duklarmı kabul etmeliyiz. Burjuva mat
buatı organlarının ekserisi Türk-İran ya
lı:ınlafmısmm bazı Avrupa devletlerinin 
tehditimi.r siyasetleriyle münasebeti olan 
bir tedafüi hareket olduğunu itiraf etmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Bu fikir, Türk-İran münasebeti ıçın 

aşağıdaki satırları yazan resmi Türk ga
zetesinin satırlarına da aksetmiştir: 

" Bu doıstluk sayesinde Balkanlardan 
Asya'nın ortasına kadar siyasi ufuk ay
dmlandı. Uzaklardan, hazırlanmakta olan 
bir harbın gök gürültüleri gelirken, Tür
kiye ve İran sulh bayramını alkışlamak
tadırlar.'' 

Muhafazakar Obseı-ver gazetesi Şahın 
seyahatinin Avrupa vaziyetinin istikrar
sızlığiyle ve emniyeti tehdit eden tehli
kelerle münasebettar olduğunu kaydetti. 

Mancester Gardiyen'in İstanbul muha
biri Türkler taraf mdan boğazların askeri. 
leıtirilmesinin istenilmesine tahsis ettiği 
bir makalede diyor ki: 

" Türkler daiına Çanakkale'yi takviye 
den bahsediyorlar. Fakat Boğazi~i'ni de
ğil Bu, Türklerin Karadeniz'den hiçbir 
tehlike beklemediklerini ifade eder. Hat
ıl nazariye itibariyle bile, Rusya artık 
Tilrkiye'nin düımanı olmaktan çıkmı§txr." 

Deyli Herald'ın siyasi muharriri Tür
kiye ile fran'ın cenuptan gelecek bir ta-

Bu, sadece Almanya'nın elindedir. 

Ehrenbrayn~tayn nutku mahirane, bt• 
yecanlı ve ikinci k5nunda sarhlan ana vaf 

tana bağlamak hususunda müessir olabl• 

dan ayıran ve Şattularabrn mansabından lı-cek bir değerdedir. Bu nutkun bazı paı 

geçen cenup hududu (şimdi İran'ın Irak sajları, Almanya'ya avdet etmek isteınelc• 

hududu) 1914 te beynelmilel ıiyuete uy- rine rağmen nazi rejiminden ürken baıJ 

gun olarak Thaluveg üzerinden değil, neh 

rin İran sahili üzerinden çizilmişti. Bu 

hal f ran'ın kendi sahilleri arasında kapo-

sar'lılan hUtün evhamlandıracak mahiye~ 
tedir. 

... Maamafih nutkun heyeti umumiyet! 

mütereddit olanları tatmin ve temin ede• taj yapmasına imkan vermiyordu (son za-
manlarda han Hükumeti bu hududu ka- bi1~cek bir şekilde hazırlanmıştır. 

bul etmediğini ilan etti). Sulzbah'ta yaptıkları nümayişten i9tlh 
faf edilecek bir kuvvet olmadıkları anlaşı• 

lan sosyalistler ve komünistler. kendileri
ne nazi rejiminde bir istikbal bularoıya• 

Afganistan, İran ve Türkiye arasında 

daimi kırgmlıklar idame etmek, Yakın 

Şark memleketlerini zayıflatarak ve isti- caldanna emin olduktan için kanaat değit' 
la etmek iıtiyen Britanya ve çarlık em- tinnıezler. Fakat. onlardan gayrisini flel 

periyalizminin n;as ıiyasetiydi. Hitlcr, bu nutku ile tatmin etmeğe ujrar 

Sovyet HükOmetinin bu devletlere mııtır. 

karşı dostluk siyaseti, Sovyetler briliği Katolikltr Almanya'da kiliselerinin n• 
olacağını merak edi)'()rlardı. Her Hitlert 
nutkunda: na2iliğin hıristiyan Ulküsil da• 
bilinde hareket edeceğini 11öylemelde burt• 

ile yeni Türkiye, İran ve Afganistan ara 

unda milSıWat ve tefriki mes..ai nasları ü-

urinde aktedilmiJ muahedeler, bu millet- lann da yüreklerine su serpmi§tir. 

lerin iatiklalleri ve milli kültürlerinin in Sar'da bugünkü Almanya'nın lktııadf 
kişafı için girişmiş oldukları semereli mü vaziyetinde istikrar olmadıiına inananlaf 

cadcleler, biltün bunlar Yakın Şark vazi- bulundu&u için lider sözleri arawıda sc~ 

yetinde bUyük bir değişiklik huaule ge- di rejiminin iktısadi sahada &österdiği b1
' 

tirmiştir. Türkiye-İran ve Af ganistan'ın çok faaliyetleri sayıp dökmq ve nazilii~ 
hiç bir auretle boyunduruk altına airtıı1 

milletlerinin siyasi ve kültUrel inki~afla-
yecc~ini tasrihe lüzum görmüştür. 

riyle tam bir mutabakat halinde yakınlaş f.,ıa 
Her Hitler, iktısadiyattan ptk 

malarını imkan dahiline alan işte budur; 

ve bu halden dünyanın bu kısmxnda harp 

tehlikesinin azalması keyfiyeti, ve Sov

yet işçi kütlelerinin çok alakadar olduk-

lan sulh davası yolunda yeni taahhütler 
doğmuştur. 

bahsetmedi. Fakat Laypzig panayırı •f"' 
lırken bir nutuk söyliyen Dr. Şaht, o d• 
Almanya'nrn bütün ıstırabı elalemin hıJ9&t' 
mt"tinden mütevellit olduğuna inandıi1"" 
&n, bu sergide Alman ticaret ruhunu" 
hata sarsılmamış olduğu görüleoeğinderl 
bahsetmişti.,, d 

Yakın Şark milletlerinin a.iyasi ve ik- h ·n e 
Gazete, bundan sonra Hitler aley 1 Jf 

tısadi kuvvetlenmesinde ve Sovyetler bir- rey veren 4 milyon kişiden, naziliğin akgı 
lifiyle dostluk bağhmnın tabiyesinde veya pasif muhaliflerine karşı takındı ~ 
mühim bir unsur olabilecek Tilrk-lra:ı ya tavırdan, Sar'da plebisitin serbest olar:. 
kmlaşmasının inkişafını Sovyet efkSrı !cereyanı için komisyon reisine birç~k. ~i-
umumireli ancak allr111ıyabilir. ziEeler düştüğünden bahisle maknlesını 

. K. İRANOT tirmektedir. 
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ALMANY A'DA BiR TOTON BÜROSU 
TESiS EDiLiYOR. 

Alınan maH1mata nazaran Almanya'da 
tUtünle tütün marnuHitı ticaretinin tan
lirn ve murakabesi makıadiylc ırnaT ham 
1baddelerle yan mamul eşyanın alım ve 
latımı hakkındaki kanun ahkimına tev -
fikan merkezi Bremen olmak üzere bir 
ttltün kontrol bürosu tesis edilmittir. Bu 
büronun faaliyete başlamasına intizaren 
ecnebi tütünlerle tütün mamUlatı müba -
)'aası, bu mübayaattan döviz kararname -
Itri ahkamı mucibince kambiyo dairesi
ilin müsaadesine taalluk edecek mecburi
)ttler ve taahhütler tevellüt ettiği müd -
detçe, menedilmiştir. İşbu memnuiyet 
transit muamelesine şamil olmadığı gibi 
Almanya ile üçüncü bir para üzerinden 
tediye yapılmaması kaydını havi kliring 

Sar tehlikesi 
27 Ağustos tarihli Deyli Mcyl gazete

li "Sar tehlikesi" başlığı altında şu baş-
bıak· • yi yazıyor: . 

İngiltere Sar meselesine elini sürme
bıclidir. Önümüzdeki beş ay içinde İkinci 
kanunda yapılacak olan reiyiam (plebi
•it) için hazırlıklar ve propagandalar baş 
hyacak ve sinirler gergin bir hale gelecek 
tir. Bu hengamede müdahale etmek teh

likeli addedilmelidir. 

Koblenz'de dün bu plebisit için mü
tadeleye girişen Hitler bunun milli bir 
gurur meselesi olduğunu ta6rih etmiştir. 

r hava ikinci Kamına kadar daha 
§iddetlenecek ve tehlikeli bir hale gele
C:c ktir. 

Esasen bu sahada birçok müdahaleler 
:Yapılmış ve başlarında maalesef bir İngi
liz reis bulunduğu bir bertin karariyle 
oreıd:ıki yabancı polis kuvveti 2000 ki§İ· 

:Ye ç•1·~- • r. 

Bu tedbirin bile bir yeni barba mey
<?cın vermesi ihtimali vardır. 

Bu itibarla başında bir ingiliz bulunan 
heyetin bu kabil hareketi, fngiltere'nin 
Sar'da hususi bir menfaatı olduğu zannını 
"erir ki, ingilizler bundan pek uzaktır. 

Bizim Sar'da hiç bir alakamız yoktur 
,,l" biz İngiliz milleti Sar'da çıkacak mtiş
lti:Jnt ile meşgul olamaz. 

Sinyor Musolini, bir nutkunda demişti 
iti . "Harp havası yoktur; fakat günün bi
tin de patlak verebilir.,. 

Döyle bir ağızdan çıkan bu söze fazla
ta ehemmiyet verilebilir. 

Sar, infilak edici maddelerle dolu bir 
Yerdir ki bunun patlaması büyük felakete 
:Yol açabilir. 

Bu 7 50 mil murabbaıodaki sahada teh
likeli, "korkunç harp kuvvetleri vardır. 

Buraya hariçten vaki olacak herhangi 
bir müdahale Roma imparatorluğunun in
~razından beri dünyanın görmemiş oldu· 
lu büyük bir hercümerce sebep olabilir. 

!!!._kimiyti Milliye'ain romanı: 3 

• 
insa n lığın 

itiJafJan imza edilen memleketlerden ge
len f3rk tütilnlerine de tealluku yoktur. 
Sigara iymalf i~in hassatan Almanya ile 
bu kabil itilaflar aktetmif olan memleket 
!erden ithal edilen tfüünler kullanılmak
ta olduğundan sigara sanayiinin ham 
madde ihtiyacı ittihaz edilen karardan 
müteessir olmıyacaktır. Vazedilen mem
nuiyet geçici bir tedbir mahiyetini haiz 
olup kısa bir müddet için muteber ola
caktır. 

CiHAN BUCDAY lSTlHSALATI. 
Bu sene Avrupa rekoltesi son iki ayda 

ki müsait vaziyetten dolayı bir dereceye 
kadar iyi denecek bir hale gelmiştir. Buna 
mukabil şimali Amerika ile Kanada'da re
kolte fena olarak ilan edilmiştir. Arjantin 
ve Avusturalya"da yeni istihsalat hakkın -
da henüz bir malUmat alınamamıştır IO b t K I 

1 Ağustos 1934 tarihinde cihan ~toku w • ~o ata. o. ombiya reiıicümhurlu -
bir milyon butel olarak hesaplanmıştır. guna ıntıhap A edıl~ış olan M. Alfonıo Lopez 
Bunun 265 milyon buşeli Amerika'ya ait- ~~1111a esası maab~ 7 afustosta k~ngre 
tir Son ma1Clmata .. A .k • b onunde sadakat yem1DJ yapmıc ve bırkar • gore men a run u - d · :r :ı 
seneki rekoltesi 480 milyon buşeldir. (Ge- gun sonra a 1!e baJlamıştır. M.. ~pez 
Çen sene bu mı·kta 516 il b 1 ·d· ) 49 yaşındadır ve bec senedenben lıberal r m yon uşe ı ı. f ka •. d' :r 
Buna nazaran Amerika'run bu sene elinde ~r sının reısı ır. 
bulunacak buğday miktarı 745 milyon bu- İspanyollara karşı kazanılan muhare • 
şeldir. belerin bir neticesi olan Kolombiya istik • 

Senelik Amerika istihlakinin 650 mil- filinin 1l5 inci senei devriyesinde işe haı
yon ~uşel tabın.in edildiğine göre bu yıl hyan M. Lopez'in muvaffak olacağın& iti _ 
Amerıka 100 mılyon buşel kadar buğday :nat edilmektedir 
ihraç edecektir. Bu miktar her seneki nor ' • 
mal ihracatın dftnunda bulunmaktadır. 

Kanada'da bu seneki hasat 268 milyon 
buşel olarak gösterilmiştir. Geçen sene -
ki rekolte 405 milyon buşel olup bu sene 
ye 205 milyon buşellik bir stok devredil
miştir. 

Bu hesaba nazaran Kanada bu sene 
473 milyon buşele malik bulunmaktadır. 
Bunun 110 milyonu dahilde istihlak olu 
nacağına göre bu memleketin ihraç edebi
leceği miktar 36S milyon buşeldir. 

Avrupa memleketleri arasında buğday 
istihsal vaziyeti en fena olan Almanya
drr. Bu memleketin bu seneki buiday re· l 
kolteıi 19.6 milyon tondur. Geçen sene 
bu miktar 24.9 milyon ton idi. Bu yıl Al
manya hariçten buğday ve bilb- - -., ı. .. y. 
van yemi ve yulaf ithaline mecbur kala • Nevyorkta Rokfeller mahal~shıde gök 
caktır. 1ere yükselen büyük bir binanın çatrsmdan 

Franaa'nın buğday istihsalatı g~çen bütün Nevyork'u ve körfeziai 1eyretmtk 
eeneki 9.8 milyon tona mukabil bu sene mümküıadür. Sağda vaparlarm yanaJlıiı 
ancak 7.5 milyon ton olacaktır. İtalya re- rıhbm görünüyor. Pek alçaklarda kalan 
koltesi geçen seneki 8.1 milyon tona mu- Ethriıı diğer parçalarının aauarası biaanm 
kabil bu ~ene yalnız 6 milyon tondur. yüksekliği hakkında gizel bir fıkir nrebil· 

Dört Tuna memleketlerinde buğday mektedir. 
rekolte5i 240 milyon b~el olarak göste -
rilmektedir. Rusyanın vaziyeti henüz ta
mımiyle tavazzuh etmemiş olmakla bcra 
ber bu memleketin bu sene ihr~atçı Jla
mıyacağı tahmin olunmaktadır. 

Hindistanda mahsul 9.3 milyon ton 
olarak tahmin edilmektedir. Japon mah. 
suliinün bu sene fazla olacağı söylen:nek 
tedir. Suriye ve Filistinde de vaziyet iyi 
olarak tahmin edilmektedir. 

Muhammin Brombol 1934 - 1935 se
nesi umum cihan buğday iıtihlakini 576 
milyon buşel olarak tahmin etmi!}tir. Ge
çen sene bu miktar 621 milyon buşel ola 
rak besaplanmifhr. 

Amasyada hararet derecesi 
gölgede 38. 

Amasya, 4 - Dört gündenberi devam 
eden sıcak bugün daha ziyade arbluftır. 
Hararet ıölgede 38 dir. 

tneho]u'nun ilk elma malısulii. 

İnebolu, 4 (A.A.) - Bu yılın ilk el• 
ma mahsulü bugün merasimle vapura yük 
lenmiştir. Üç yüz sandıklık bu ilk parti 
elma Yafaya gönderilmiftir. Bu yıl elma 
mahaulünün bereketli olacağı anlaıılmıs

tır. 

Tefrika: 85 - Aşıktan da mı? 

Amerika birle • 
!Jk devletleri ciim· • 
har reisi M. Ruz- 14 t • • 

nlt, Biiyik Okya • 
nosta yapmakta ol
duğu bir aylık isti· 
rahat seyallati esna 
ımda 3 afustosta 
Kolombiya'ya da ai 
ramıı ve hararetle 
karfllaJKDıftır. Mü • 
tekabil ziyafetler • 
dea soara aynı rüıa· 
de büyiik bir ame • 
rikan firması tara • 
hadan limaaı yapıl 
makta olaa Karta· 
jen ziyaret edilmiı· 
tir. Aynı akıam verilea bir ziyafette Kolom biyU1D laali.sUrı Bolivar'm 150 inci dojum 
ıenei dnriyesini tetit isia lauırlaaauı olu bir •İflD M. Kuvelt' e takılmıfbr. Amerika 
reisi cümhuru muvasaletillde oldup ı1bi laa rel.etin.ie de ukeri meraaİllle ve top aul 
mak suretiyle selimlauııfbr. 

13 ikinci kanon 
1935 de Sar'm 
miiatakbel vaziye • · 
tini tespit etmek ii- it 
zere reyiima mü • 
racaat edilecektir. 
halkın büyük bir 
kısmmın, bilhassa 
kato1ik, aıusevi, nas ıız~"'•J.Nf#~. 

yonal - sosyalist ve 
komünistlerin na _ i 
zilerin aleyhinde 
ve bugünkü vaziye- /:. 
tin muhafazası le • 
hinde rey verecek • 
leri anlatılmakta aı 
drr. Alaaaya'ya O. 
tilaak ale~tarlan 
Şalzbala'da Hyik Wr ~ yap..,&ar '.ft •*- a&e,lmde _. .. , tiil•fler9r. 

Beı pİJ&de fırba, bir ..tirlii laaftf 
fırka ve bnetli tayyare filoları tarafmdaa 
ltalya'da toıkana Te Emili mmtab111ula 

büyük manevralar yapılmıjlır. Ba manevra

lardan beklenen netice, pek lnıah olan. •e 
ltalya yarımadas111111 büyük ura parçasına 
bailaadığı boiuda IMdalWI ha erazide 
miitaamz hir ditmU bnetiöl muhtemel 
laarekitıaı tetpit et.ekten ibarettir. Muev· 
ralara yabana devlet ata~rleri, p • 
zetecileri de duetli idiler. ini ile M. Ma. 
ıolioi devamlı surette manevralarda halan· 
1D111lardır. 

Prof esir Leoa Beraar nnmle miica • 
clele 7olancla 11111vaff akiyetler göıtermit bir 
franıa alimidir. Profesör 189S den 1919 a 
kaclu birçok miiltim mevkiler inal e~ 
sonra n~ayet ba tarihte doktor mekt 
profeslirliil'üe tayİll edilmifti. 1928 
prof eaör i(hı verem kJiniji künüi idd 
oJonaıuı vı mmaaileylı ba kiirıüde ölliDce
ye kadar liyabtlı ders venmiftir. Profeti • 
rün kendiline müau te4avi veuit ve yol
lan vardı. ı....u,ete bllyiik hizmetler yapa 

MI' oldaiu halde öl•iJlir. 

olmasını tabii buldu, fakat ona yardnn etmek arzusunu uf 

b aAI İ. 
Bu unutkanlık, bunca dikkatle ve bu bakışla nasıl telif olu

nabilirdi? Jisor, Ferral'in aklında aşık düşüncesinin bulun-
tık beslemez oldu. · 

- Ne oluyor? 

~nd'• M•.ro 
madığım tahmin edemezdi. - Bilmiyorum. Mavi ve kızıl şefler birleıtiklerin{ rett 

- Zekadan sizin anladığınız nedir? 
- İşin asıl acayip tarafı bu vah,ice kanunların, dördüncü 

asra kadar, hep, hususi hayatlannın bizce bilinen kısımları
na göre iyi insaniyetperver hakımler tarafından tanzim edil
miş olmasıdır. 

men ilan etmişlerdi. 
Jisor, "Benim kadar işten haberdar olduğu halde, Ya11 

söylüyor.,. diye düşündü. - Alelumum mu? 
- Evet. 
Ferral düşündü. 
- Eşyayı ve insanları kavramak vasıtalarını elinde tut

llıak. 
Jisor bellibelirsiz gülümsedi. Bu sorgu karşısında kalan 

~uhataplan, kim olursa olsunlar, hep kendi arzularının 
f~desi olan bir cevap verirlerdi. Fakat Ferral'ın bakışları, 
bırdenbire, daha sertleşti; sordu: 

- Efendi sine hakaret eden kadının uğradığı ceza, bu 
llıeıntekette, ilk imparatorlar zamanında, ne idi, bilir misi
lli~? 

- Pek çok ceza vardı. Fakat bunlardan başlıcası bu ka
~nlan, sanırım ki, elleri kesilmiş, gözleri oyulmuş olarak 
ır aala bağladıktan sonra. .. 

Jisor konuşurken Ferral'in gittikçe büyüyen dikkatine 
~e kendisini dinledikçe adeta fazlalaşan haz duyuşuna mim 

0Yuyordu. 
t - ... Aşıklarını da yanlarına bağlayıp bu sah uçsuz bu
aksız nehirlere koyuvermekten ibaretti. Cezalılar, suyun 

:ltınh ma uyup, döne kıvrıla, denizlere doğru giderken aç -
•1-:tan, takatsizlikten ölürlerdi ... 

- Muhakkak ki onlar birer hakillldi. 
Jisor, küçük lambanın ışığı ile aşağıdan yukarıya doğru 

bıyıklardan süzülerek aydınlanan, kapanık gözlü bu sivri 
çehreye baktL 

Uzaklarda tüfek sesleri vardL 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 çabalıyan bu gergin yüze bir kere daha bak
tı; kana doymuş olan bu toprağa hala akıp durmakta olan 
kandan sanid en eski kinlerin yeniden doğmaları lazxmmış 
gibi, o yüzde cinslerin gayzı okunuyordu. 

Tekrar gürliycn tüfek sesleri, bu sefer, masanın üstün -
deki bardakları zangırdattı. 

Her gün çin şehrinde işitilen bu seslere Jisor ahşkandı. 
Fakat, Kiyo'nun telefon etmiş olmasına rağmen, bu sesler 
onu tasalandırdı. Ferral'in oynamakta olduğu siyasi rolün 
genişliğini bilmiyordu, ancak bu rol herhalde Şankayıek'in 
lehinde tecelli etmek lazımdı. Onun yanında bulunmakta 

Ferral devam ediyordu: 
- İster maviler, ister kızıllar gelsin, kuli'ler gene k~ 

kalacaklardır, §ayet bu yüzden ölmiyccek olurlarsa... :B, 
tek hayatı olan insanın bir fikir uğruna o hayatı kaybetm91 
sini insan oğlunun budalalığım gösteren mümeyyiz bir vC 
sıf saymaz mısınız? 

- Bir insanın, nasıl diyeyim, insanlık haline tahamm9' 
ettiği çok nadirdir... ı 

• 1 

Kiyo'nun bir düşüncesi aklına geldi: insanların uğurla~ 
rmda kendilerini öldürtmeğe razı oldukları, menfaatin öte 
sindeki her şey, insa~lık halini haysiy~~ haline_ getirerek ~ 
nu, az çok müphem hır surette, haklı gostermege matuftur~ 
esir için hıristiyanlık, yurttaş için milliyetçilik, işçi için koj 
münistlik gibi ... Fakat Ferral ile de Kiyo'nun düşüncelerin( 
münakaşa edecek değildi ya. Ferral'a döndü: 

- İnsanların kendilerini zehirlemeleri lazımdır: bu meltJ 
lekette af yon, islam memleketlerinde esrar, garpta kadın 
bu işi görüyor. Belki aşk da, garbın kendini insanlık halin.{ 
den kurtarmak için bilhassa kulhınıdığı vasıtadır ... 

(Sonu var) 
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ı~. M. V Satın Alma Komisyonu ilanları 1 lnm buna göre hazırlamaları 
ilan olunur. (2370) 8-3795 

İLAN 
Midyattaki kıtalarm ihti

yacı için aleni münakasa ile 
satın alınacağı ilan edilmiş ve 
halen de edilmekte olan sığır 
eti, odun, saman, süt, yoğurt, 
koyun etinin ihale günü seh
ven 15 eylUl olarak yazılmış 

Ankara Hususi Bizim Mektep Ana, 1ık, orta 

Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince takdir edilerek resmi 
nekteplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller tedris 
edilir. Her sınıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk kısım 15 eylUJde, Orta kısım 
1 teşrinievelde derslere başlı yacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. Tele-

İLAN 
Hava ihtiyacı için sekiz 

yüz yirmi kilo yuvarlak ve 
sekiz yüz kilo köşeli çelik çu · 
buk pazarlıkla satın alınacak -
tır. Şartnamesini görmek isti
yenJerin her gün öğleden son 
ra ve pazarlığına gireceklerin 
9. 9. 934 pazar günü saat 10,5 
ta teminatlarivle birlikte M. 
M. V. Sa. Al. Ko.na müracaat 
lan:. (2211) 7-359? 

tLAN 
(3000) kilo tdrofil pamuğa 

talill cıkmadığmdan pazarlık· 
la alınacaktır. Pazarlığı 8-9· 
934 cumartesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler sart 
namesini görmek üzere her 
glin öğleden sonra ve pazarlı
ğa h~tirak edeceklerin o gün 
ve saatinden t>vel teminatla 
riyle birlikte M. M. V. satın
alma komisyonuna müracaat -
lan. (2248) 7-3645 

İLAN 
Bursa garnizonu için kapalı 

zarfla almacak olan (55000) 
kilo kovun etinin münakasası 
22-9-93~ cumartesi günü saat 
15 te Bursa'da fırka satmalma 
liomi~vonunda icra edilecek
tir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mU
nakasaya iştirak edeceklerin 
teklif ve teminatlariyle müna
kasa ,J?'Ünü ve saatinden evel 
Bursa' da fırka satmalma ko-
misyonuna müracaatları. 

(2205) 7--3649 
İl.AN. 

.... 

Bursa ve Mudanya garnizon la • 
talarmm ihtiyacı olan (670,000) ki
lo arpa kapalı ıarfla müna -
bsa,ya konmuflur. ihalesi 23. 9. 
1934 pazar günü ıaat on beı • 
ledir. Taliplerin ıartnamesi -
ni görmek üzere hergün ve müna -
kasaya iştirak için de münakasa gi· 
nii saatinden evel teklif ve teminat· 
lariyle Bursa'da Fırka satm alma 
komisyonuna müracaatları. (2275) 

7-3669 
İLAN 

Bursa ve Miıdanya garnizon kı -
talarmm ihtiyacı olan (25000) ki
lo sac1e yağı kapalı zarfla müna -
kasaya konmoftur. ihalesi 26.9.934 
saat 15 tedir. Taliplerin prtnamesİ· 
ni görmek üzere hergün ve müna • 
kasayı iştirak için de münakasa gii
nii saatinden evel teklif ve teminat
lıriyle Bursa' da Fırka satm alma 
komisyonuna müracaatları. (227 4) 

7-3670 
İLAN 

İstanbul kumandanlığına 
6ağh latalar ve müesseseler 
için 400,000 kilo kapalı zarfla 
mUnakasaya konulan yulaf 
ilanının ilan müddeti kanuni 
müddetini doldurmamış oldu
'ğundan ihalesi 5-9-934 saat 
15 şe talik olunmuştur. Talip
lerin şartnamesini görmek U
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de münakasa gü -
nü saatinden evel teklif ve te
minatlariyle İstanbul Fındık
lı'da satın alma komisyonuna 
milracaatları. (2343) 8-3765 

İLAN 
Balıkesir garnizon kıtaları 

için Z50 ton ve Susurluk kıta
ları için 150 ton yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 28-9-934 saat 10 
Cladır. Taliplerin şartnamesi -
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
münakasa günü saatinden ev
\'el teklif ve teminatlariyle Ba 
lıkesir'de K. O. satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(2355) 8-3781 

İLAN 
Konya'daki kıtalar ve mü

esseseler ihtiyacı olan 150,000 
kilo sığır eti ilan merasimi ka 
nun1 şekilde yapılmadığından 
ihalesi 26-9-934 günü saat 14 
ae talik olunmuştur. Taliple
rin şartnamesini görmek üze
re her giin ve münakasaya iş
tirak kin de münakasa günü 
saatinden evel teklif ve temi
natlariyle Konya'da K. O. sa-

tınalma komisyonuna müra-
caatları. (2356) 8-3782 

iLAN 
'CXonya'daki kıtalar ve mü

esseseler ihtiyacı için müna
kasaya konulan 875,000 kilo 
una talipler tarafından teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlığa konulmuştur. 
İhalesi 27-9-934 saat 15 te ya
pılacağından taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün pazarlığa i~tirak için de 
pazarlrk günü ve saatinde te
minatlariyle Konya'cla K. O. 
Satınalma komisyonuna mü-

fon: (2459) (2268) 7--3676 

racaatları. (2357) 8-3783 
lLAN 

Merkez kttaları hayvanatı 
ihtiyacı olan (251800) kilo ku· 
ru ot kapalı zarfla münakasa
ya konulmustur. İhalesi 26-9'-
934 günü sa~t 16 dadır. Talip
lerin şartnamesini görmek ü
zere cumartesi ve çarşamb3 
günleri zevalden sonra ve mü 
nakasaya istirak için de müna 
kasa günü saatinden evel tek
lif ve teminatlariyle Manisa
da fırka satınalma komisyo
nuna müracaatları. (2359) 

8-3784 
İLAN 

olduğundan mezkur maddele
rin münakasa gününün 26 ey
lı11 934 çarşamba günü saat 10 
da oldu~u tashihen ilan olu-
nur. (2369) 8-3796 

İLAN 
Trabzon'daki kıtaların ihti· 

yacı için kapalı zarfla satın a· 
hnacağı evelce ilan edilmiş o
lan (348,000) kilo un 11,000 ki
lo sade yağma münakasa gü
nünde talipler tarafından tek
lif edilen fiat pahalı görüldü
~ünden yeniden ve pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 
5-9-934 çarsamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin mezkur 
Trabzon askeri satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2368} 8-3797 
İLAN 

Hava kıtaat ihtiyacı ıçın 
(950) adet palaska pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin her gün pa
zarlığına iştirak edeceklerin 
15-9-934 cumartesi günü saat 
10,5 teminatlariyle birlikte M. 
M. V. satmalma komisyonu -
na müracaatları. (2373) 

8-3799 
İLAN 

I °'; '1 ' ~... ._ ' 

Ankara Levazım Amirli · 
ği Satın Alma Komi@ 

~·orm ivlanlan 
iLAN 

Yirmi dokuz bin kilo şade 
yağı, kapalı zarf usuliyle iha-
1 esi 8 eylUl 1934 cumartsi gü
nü saat 14 dedir. Şartnamesini 
<{Örmek üzere herg-ün ve iha
le günü de vaktinden evel te
minat ve teklif mektunlarım 
makbuz mukabilinde Ankara 
Levazım amirliği satın alma 
komisyonu riyasetine verme · 
teri. (1988) 7-3345 

Aukara Bd~clive Rds · 

liiii i1anlan. 

İLAN. 
Şehirde mevcut lokanta, kıraat · 

hane gazino ve pastabanelerle em -
sali yerlerde masalar için beyaz Ör· 
tü kqJlanrlması belediye tenbihleri 
meyanına almmıf ve bunun yapılma· 
sı için 15 evlôl 1934 tarihine kadaı 
mühlc: veriJmistir. Bu tarihten sonra 
renkli örtü kullanan müesseselerin 
;aLipleri cezalandırılacaktır (2293) 

7-3705 

U. O. Y o ilan ve Uman 
lar1 il. M•I. Sa. Al. Ko· 

mi~vonn ilanlan. 

Merkez "ve Tuzladaki kıta -
tarın ihtiyacı olan (137,400) 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. İhale
si 18 eylUI 934 dedir. İhale sa
ati 15 dir. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
Ankara'da M. M. V. Satmal
ma komisyonuna ve münaka
saya iştirak için de münakasa 
günü saatinden evel teklif ve 
teminatlariyle İzmit Askeri 
satınalma komisyonuna mü-

Gümüşsuyu Hastanesi ihti
yacı olan 330 ton kok kömürü 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 15-9-934 cu
martesi saat 15 tedir. Talip-
lerin şartnamesini görmek ü- İLAN 
zere her gün ve münakasaya Münakasası feshedilen 180 

racaatları. (2360) 8-3785 
İLAN 

Manisa kıtalarınm ihtiyacı 
olan (28000) kilo sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. İhalesi 22-9-934 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak et 
mek için de teklif ve teminat
lariyle münakasa günü saatin 
den evel Manisa'da fırka sa
tın alma komisyonuna müra
caatları. (2361) 8-3786 

iştirak edeceklerin münakasa kalem ecnebi eczayı tıbbiye
günü saatinden evet teklif ve 6-9-934 perşembe günü saat 
teminatlariyle İstanbul Fın- 10 da Haydarpaşa mağazasm 
dıkhda fırka satın alma ko- :la pazarlıkla mübayaa edile 
misyonuna müracaatları. cektir. Fazla tafsilat için Ha) 

(2234) 7-3626 darpaşa mağazasına müraca · 
------------ at edilmesi. (2297) 7-3722 
- Kiralık bina _ iLAN 

Eskişehir hastanesinde inıa edi· 

İLAN 
Hava ihtiyacı için tzmir'de 

bir su deposu aleni münaka
sa suretiyle yaptırılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün münakasasma 
iştirak edeceklerin 29-9-934 
cumartesi günü saat 10,5 ta 
teminatlariyle M. M. V. Satın 
alma komisyonuna müracaat-
larr. (2340) 8-3792 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
(2000) adet ekmek torbası pa
zarlıkla satın alınacaktır. Sart 
namesini görmek istiyenlerin 
her gün pazarlığına iştirak e
deceklerin 17-9-934 pazartesi 
';Ünü saat 10 da teminatlariy
le birlikte M. M. V. satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2372) 8-3793 

İLAN 

An af artalar caddesinde eJyevm 
!afıa Vekaletinin i~gal etmekte 
'llduğu bina, vekaletin nakli hs 
"biyf e 1 ki.nunuevel 1934 tari· 
'tinden itibaren kiraya v~rilecek 
~ir. Gerek içindeki tesisat ve re· 
Tekse bulunduiu mevki itibariylr 
1tel olmağa pek müsait olan mez 
'tiir binanın tamammı isticar et 
-ıek istivenlerin ff ,kimiveti Mil 
'ive caddesinde KOÇ ZADE Ti 
~ARETHANESf ne müracaatları. 

7-3526 

y.•·······-~ 
•cebeci Merkez Hastahanesi dahili 1 

Hastalıklar Mütebasmı 

Dr. Zeki Hakkı 
Alaıanya'da ibbıasını ikmal 

etmiştir. 

Hastalannı her gün öğle 
den sonra Adliye Sarayı ya· 
runda Cençağa apartımanın· • 
da kabul eder. Telefon:2357. 

7 - 3307 • 

wwwwwwwwww\ 

25 adet tabancanın pazarlık Cebeci Merkez ha~tahane • 
la gününde talip çıkmadığın- si dahilive mütehassısı 
dan tekrar pazarlığa konul-

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün iki 

'l~n sonr~ Acllive saravı kar· 
şısmda Faik B. apartnnanm· 

'.la kabul eder. 
Telefon: 3613 

muştur. İhalesi 12 eylfıl 934 
carşamba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartname
yi görmek için her gün öğle
den sonra ve pazarlığına işti
rak edeceklerin de vaktinde 
teminatlariyle M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (2371) 8-3794 ANKARA BİRİNCİ İCRA ME-

İLAN MURLUÖUNDAN: 

İhalesinin 20-9-934 saat 15 Mahcuz ve satılması mukarrer 
te yapdacağı ilan edilmiş olan bulunan bir adet RADYO dört ay
Bursa ve Mudanya kıtalarımn na ve bir büfe 6-9-934 perşembe 
sığır eti ihtiyacı 180,000 kilo saat beşte kıymeti muhammenele
olarak ilan edilmesi tazım ge- rinin % 75 ini bulmadığı takdirde 
lirken 130,000 kilo olarak yan- 8-9-934 cumartesi glinU aynı saatte 
hş bir şekilde ilan edilmiş ol- ikinci arhrrnıya çıkanlacağı cihetle 
duğundan taliplerin işbu tas- alıcıların belediye milzayede ıalo
hih ilanını nazarı dikkate al - nunda hazır bulunmalan ilan olu-
malan teklif ve teminatları- nur. 8-3776 

lecek olan kalorifer tesisatının ka . 
l)alı zarf ile münakasa11 Ankaradı 
idare binasında 15.10.1934 pazar . 
'esi srünü saat 15 de yapılacaktır. 

T af silSt Haydarpaşa ve Ankara 
veznelerinde onar liraya satılan fart 
namelerde yazılıdır. (2263) 

7-3672 

1 komi .. vonn ilanlRn. 
A". Fh. lJ. Met. Sa. ı\I 1 

MUHTELİF EB' ATTA 
RAYBALAR. 
MUHTELİF EB'ATTA 
ZIMPARA TAŞLARI. 

Yukardaki mal7.eme ayrı 
ayrı aleni münakasa suretiyle 
7. l 1. 934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Talip
lerin şartname için her gün 
öğleden sonra münakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ile müracaatları. (2321) 

7-3737 

MUHTELİF ALA T 
Yukardaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 7. 11. 934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile ( 
cektir. Taliplerin şartname 
için her gün öğleden sonra 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat (ve teklifat) ile 
müracaatları. (2320) 8-3738 

MUHTELİF FREZE VE 
DESTERELER 5. 11. 934 
MUHTELİF EôE-
LER 5. 11. 934 
17 KALEM ZIM-
PARA KAÔIDI 9. 11. 934 
27 KALEM KAS-
NAK KAYIŞI 9. 11. 934 

Yukardaki malzeme hizala 
rmdaki gösterilen tarihlerde 
ayrı ayrı kapalı zarfla saat 14 
te ihale edilecektir. Taliplerin 
şartname anlamak üzere her 
gün öğleden sonra ve müna -
kasaya girmek için de o gün 
teminat ile müracaatları. 

(2319) 8--3730 

Erzincan Jandarma Mektebi 
kumandanlığından: 

1 - Mektep efrat ve hayvanatının 934 senesi ihtiyaçları 
olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (27) kalem muhtelifilcins 
yiyecekleri 6-9-934 tarihinden itibaren 26-27 / 9/ 934 tarihine 
kad~r isin:ıleri hizalarında gösterildiği veçhile kapalı zarf ve 
alenı usulıyle (20) gün müddetle mevkii münakasaya konul
mustur. 

2 - Kapalı zarf usulüne isabet eden Erzaklar münakasa· 
sının son günü olan perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler mezkur tarihten iti· 
baren bedeli muhammenin o/0 7,5 nisbetinde teminatı mu· 
vakkate akç:si v~y~ kıymeti ~uha~resi üzerinden Ergani 
bakır madem ve ıstıkrazı ilahılı tahvılatr ve borsa fiatmdaıı 
o/cı 10 noksaniyle diğer mim esham ve tahvilat ve bank ke
faletnamesini hamilen 26-9-934 tarihine müsadif çarşamba 
ve persembe günü saat 9-12, 13-15 te (badelistizan) Erzin
~a~ belediye salonunda ihalesi yapılacaktır. İyzahat almak 
ıstıyenlerin her gün Erzincan J. mektebi kumandaııbğma 
müracaatları ilan olunur. (5304) 

Kilo Cinsi Münakasa usulij 
350000 Odun (meşe) Aleni 
190000 Tahniye (ekmek) ,, 
150000 Un (Ekmeklik) Kapalı zarf 
25000 Et (Sığır) Aleni 
15000 Bulgur 
15000 Arpa 
10000 Kuru fasulyc1 
10000 Patates 

,, 

10000 Kuru ot 
' 8000 Soğan kuru " 
8000 Saman .. 
6000 Kendime 

" 6000 Yoğurt ,, 
5000 Sade yağ asgari 26 derece ,, 

·5000 Tuz ,, 
4000 Mercimek ,, 
4000 Pirin~ (Tosya) 
3000 Gaz (Batum) 
'iOOO Sabun (H. Sakir)' 
2000 Makarna (Çubuk)" 

" ,, 
'>QOO Pekmez (dut) 
ıooo Üzüm (kuru) 
2000 Seker (kesme)" " 

" 1000 Salça 
1000 Zeytin yağı 
1000 Peynir (TulumY ,, 

25 Cav o 

27 Y. Yirmi yedi kalemdir. 8-3777 

Mardin Gümrük Taburu 
satın alma komisyonundan 

ı - Gümrük Muhafaza teşkilatı için aşağıda cins ve mile"' 
tarları yazılı yirmi iki kalem er.zakın 26 eylUl çarşamba -qe 
27 eyllıl perşembe günleri saat 9 da Mardin'de bulunaıı 
Gümrük Taburu Satınalma Komisyonu tarafından kapalı "10 

açık kırdırma vapılacaktır. 
2 - İstekliler kırdırmanın tasdikli sartnamelerini öğ

renmek i.izere her gün komisyona müracaat edebilirler, 
3 - Kırdtrmıya girecekler alınacak erzakın KomisyontY 

muzca tasarlanmı~ tutarlarının% 7,5 Mardin Gümrük vet
ne makbuzu ve vahut Bankc mektubu ile gelmeleri ilatl 
olunur. (5332) 

Erzakların cinsi 
Un 
Sade yağ 
Bulgur 
Sığır eti 
Kuru fasulya 
Nohut 
~eker 

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

Kilo 
82000 

1900 
8700 

24000 
6200 
6200 
1100 
1400 
4100 
4000 
3900 
1550 

·21000 
36000 
16500 

451 
80 
90 

2500 
393000 

2000 
500 

__________________________ _;;.8-_;;3~77~8~------

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ankara Posta ve telgraf merkezleri binasındaki kalorif~~ 

dairesinde icra olunacak 532 lira 88 kuruş bedeli keşifli b.~ 
kısım tamirat 9-9-934 pazar günü saat 15 te ihale edilmek u; 
zere 21-8-934 ten itibaren yirmi gün müddetle münakasaf 
çıkarıldı. 

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

• 
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MEKTEPLER ALIM SA
TIM KOMİSYONU REİS · 
LlGtNDEN: 

ZAYİ 

Ankara Emniyet müdürlüğün • 
den almı! olduğum ikametgah tez

ceremi zayi ettim. Yenisini alaca • 
iımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Çanakkale Jandarma mek !Ankara J. Sa Al. 
tepleri satın a ma komisyo· komisyonundan~ lnşeat usta mektebine ait (2COO) 

•d~t boş müstamel çimento çavalı 
Pazarlıkla sntılacsktır. Bu işe gir • 
lılek istiyenlerin ihale günü olan 6 
tyliiJ 1934 ta. ihinde sad on beşte 
11ektepler alrm satım komisyonuna 
'lllÜrac~atları. (2379) 8-3805 

Hncıdoğan çıkmaz sokak cami 
karşısında No. 2. H. macar 
tebaasından Küllüş Şando. 

8 - 3806 

· d Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kumaş ile çam~ nun an: şırlık bez kapalı zarf usuliyle ve eşyaların hizalarında gös• 

İyi b·r 

D kti o 
aranıyor 

Vesaiki ile beraber imti
han olmak ve sartları öğ
renmek üzere Akköprü cad
desinde inşaat idarei fen
niyesine müracaat. 8-3801 

ZAYİ 
Ankara Ziraat mektebinden 926 

senesinde ald ğrm tasdiknameyi 
kaybettim hükmü yoktur. 

8-3800 SEZAİ 

Kırahk Hane 

Ulucanlarda Cümhuriyet 
nek ehi yanmda birinci katta 
vemek odası, mutfak, salon, 
çama~ırhane, hata ve ikinci 

ZAYİ katta yatak odası, tennosifon 
Mülga İmalat1harbiye Usta Mek- tu banyo, sandık odası, salon 

tebinder aldığım terhis teı:keremi ve misafir odasını havi suyu, 
•ayi ettim. Yenisini alacağımdan '!lektriği mevcut kargir müs -
tıltisinin hükmü yoktur. takil bir hane kiralıktır. Baler 

Usta Mektebi mezunlarından (-zade Fuat Beye müracaat. 
8-3779 SEYFİ "rp\,.fon • 20~8 8-3i29 

Ankara Valiliğinden: 
ı _ Kızılcahamam yau mektebi talebesinin mayıs 935 

ıayesine kadar ihtiyaçları olan sade ve zeytin yağiyle sabun 
'7e sona (1107,5) lira muhammen bedel üzerinden açık mü . 
nakasaya konulmuştur. .. . 

2 _ Taliplerin münakasadan once muhammen bedelın 
o/0 7 5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi mu
has~be veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün vila
'Yet maarif müdürlüğüne ve ihale tarihi olan 20-9-934 perşem 
be günü saat on beste vilayet daimi encümenine müracaat· 
lan. (2301) ~ 8-3708 

Gümrük muhafaza umum ku -
ınandanlığı İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (300) ton birinci 
nevi benzin · .apah zarfla 16-9-934 pazar günü saat on dörtte 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi he; gün, İstanbul Gümrük Mu· 
hafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduk
larına dair vesika ile muvakkat teminat olan (7875) liralık 
'7ezne makbuzu veya banka kefaletnamesiyle birlikte teklif 
ttıektuplarmı belli saatten evel komisyona vermeleri. ( 4969) 

7-3569 -----

1 

Ankara Jandarma umum ku
nıandanlık sahn alma komis-

Çanakkale Jan- Gelibolu Jan- Bayramiç Jan- ihale, saat 
darına birlik· darına birliği darına birliği tarihi gün 
teri için için için 

Kilo kilo kiJo 
890000 210000 98000 12 eylUl 934 çar-

şamba 15-16 ekmek 
1200 

120200 
150 ,, ,, ,, un 

41700 

13 eyllll 934 per
şembe Sığır eti 

15-9-934 cumarte
si 15 pirinç 

1 - Canakkale Gelibolu ve Bayramiç jandarma Birlikleri
nin ihtiyacı olan yukarda yazılı 4 kalem erzak kapalı zarfla 
münakasaya çıkanlmı tir. 

2 - İh-:ıle Çanakkale hükumet dairesindeki Jandarma 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler arzu edenlere komisyondan verilir ve 
gönderilir. 

4 - Talip olanların teminat ve teklif mektupları ile ihale 
8-3696 

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

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

2 - Taliplerin münakasadan önce muhammen bedelın 
o/o 7,5 u tutarında muvakkat teminat akçelerini hususi mu· 
hasebe 'Veznesine yatınnalan Hiznndrr. 

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

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek ziraat enstitüsü talebesi için aşağıda yazılı iki 
kalem ayakkabı münakasai aleniye ile ihale olunacaktır. 
Talipler şartnameyi görmek üzere her gün enstitü muhase
besine ve % 7,5 teminatlariyle beraber ihale günü olan 8 
eylUl 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te enstitü 
ihale ve idare komisyonuna müracaatları. (2057) 

350 - 360 erkek iskarpini 
40 - 45 kadın iskarpini 

Ankara Vali iğinden: 

7-3419 

1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesinin mayıs 935 
gayesine kadar iaşeleri için muktazi erzak (1422,5) lira mu· 
hammen bedel üzerinden açık münakasaya konulmuştur. 

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

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

yonundan: . 
Jandarma ihtiyacı için 17461 ~?~~yerli yün kilim kapalı lstanbul: Posta T.T. binalar 

Zarf usuliyle 23 eyl\ıl 934 pazar gunu saat 10 da satın alına-
caktır. İsteklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere Ve qevazım mu··du··rıu·•gu u··nden·. 
bu- gün ve pazarlığa girmek içi~ ~.e yüzde yedi buçuk ilk ~ 
teminat makbuzu ile pazarlık gunu ve saatınde Ankara'da Mübayaası iycap eden "55.000,, adet tek ve çift boğazlı 
!?misyonumuza müracaatları. (2174) 8-3700 demirsiz porselen fincan kapalı zarf usuliyle münakasaya 
..,.. k• c•• h • t konulmuştur. Mezkur malzemenin 22 birinci teşrin 934 tari-
1 ur ıye um unye hinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin sartname almak 

Merkez Banka Sin dan~ için her gün şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri 
.. teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tev 

Geliri tamamen Ergani Demiryolunun inşasına tahsis di için de mezkur tarihe tesadüf eden pazartesi günü saat 
olunan ikramiyeli o/o s faizli 1933 istikrazının 4.000.000,- 14 te Beyoğlu Posta T. Binasının 3 üncü katında mübayaat 
liralık 3 ncü kısmını teşkil eden C tertibi tahvillerin kayrt komisyonuna müracaatları. (4882) 7-3472 
llluamelesine 30 ağustos 934 tarihinde başlanacak ve 30 ey- • 
ını 934 tarihinde nihayet verilecektir. inhisar Jar Umum 

Bu istikrazm B tertibi hamillerinin, C tertibinden aynı nu-
lllaralan alabilmeleri için 30 Ağustos 934 tarihinden 4 eyllıl Müdür)Üg" Ünden: 
g34 akşamına kadar evelce B tertibi muvakkat makbuzlarım 
hangi bankalardan almışlar ise gene aynı bankalara müra· 1 - Domates suyu, Süt, Üzüm şırası gibi mevaddı teksif 
Caat etmeleri lazımdır. eden bir adet Lemal markalı ve 2 numaralı Type teksif ciha-

5 Eyliil 934 tarihinden 30 eylCıl 934 tarihine kadar olan ZI muteber bir banka teminatı karşılık gösterilmek şartiyle 
lllüddet zarfında satışlar umuma tahsis olunmuştur. Beheri bedeli iki senede müsavi taksitlerle ödenmek üzere kapalı 
2'l .. lira itibari krymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii zarf usuliyle satılığa çıkarılmıştır. 
ihracına müterakim kupon faizi olarak 40 kuruş zam olun- 2 - Müzayede 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi günü 
~tıştur. Bu suretle yeni tertip tahviller 19 lira 40 kuruş üze- saat (15) te Cibali'deki Alım, Satım Komisyonunda icra kı
!'itıden satılacaktır. lmacaktır. Şartnameyi görmek ve iyzahat almak için talip
'•· Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde Em. ler her gün komisyona müracaat edebilirler. 
~ ve Eytam, Sümer, !ş, Osmanlr, Ziraat Bank~lannın Tür· 3 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
~Yedeki bilummn şubeleri ile İstanbul ve İzmır'deki diğer karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona verile-
~kalar tarafından yapılacaktır. 7-3636 cektir. 
'I:' - 4 - Her istekli muhammen bedelin % 7,5 olan "561,, li-t:..tl.k't b t • k ralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslim ] e ay arı mer ez etmelidir. (4739) 7-3413 

laboratuvarları müdürlüğünden: p T - d 
4148 lira 50 kuruş bedeli keşifli merkez serom binasının • • T. BaşmÜ Ürliiğünden: 

fatı ve tavanlarının betonla tadili 21 gün müddetle ve kapa- Yirmi günlük münakasa müddeti biten Trabzon _ Bay-
ı Zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. hurt arası seyrüseferi postasına denk nakliyatı hariç olduğu 

t _Şeraitini anlamak ve keşifnamesini görmek istiyenler halde verilen bin dört yüz lira bedel yüksek görülmüş ve 
~ tl~k'te merkez laboratuvarları müdürlüğüne ve münakasa- denk na'İ{liyatiyle beraber olan kısınma da talip çıkmamıı 
ı~§tirak edeceklerin de teklif ve teminat mektuplariyle bir- olduğundan münakasa müddeti bir hafta temdit edilerek 
~·f 'Yevmi ihale olarak tayin edilen 26.9.1934 tarihine müsa- ihalesinin 8 eyUU cumartesi günü saat 16 da yapılmasına 
'~k Ç~rşamba günü saat on beşte Ziraat vekaletinde müte - Trabzon P. T. T. Başmüdürlüğü münakasa komisyonunca 

kıl komisyona miiracaatlarr. (2378) karar verilmiştir. (2384) 

terilen tarih ve günlerde münakasalan yapılacaktır. Talip• 
ler şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere istedikleri vakit 
münakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk te • 
minat makbuzu veya banka kefaletnamesi ile birlikte komis
yonumuza gelmeleri. (2023) 
Metre İsmi Münakasa ta. Gün saati 

147591 Yazlık elbiselik kumaş 15 eylfıl 934 cumartesi 10 
68397 Çamaşırlık bez 15 eylfıl 934 cumartesi 15 

7-3565 

Hayvan panayırı 
Bozüyük Kazası 

Beled:ye reisliğinden: 
Kazanuzda bu seneden itibaren her sene eylfıl ayında tüc~ 

cari eşya ve hayvan panayırı açılacaktır. Panayır 23 eylUf 
934 te pazar gününden başlıyarak beş gün devam edecektir. 
Panayıra gelecek zevat ile iştirak edecek tüccaranm her tür· 
1ü istirahatlarım temin edecek tertibat alınmıştır. Umun1a 
ilan olunur. (2227) 7-3618 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekaletinden: · 

1 - Erzurum, Diyarbekir ve Sıvas nümune hastahaneleri 
için ceman (433 kalem) 

2 - Zonguldak hastahanesi i~in (107) kalem 
3 - Adana, Erzurum, Çorum, Kars, Konya, Malatya do

ğum ve çocuk bakım evleri için ceman (267 kalem) 
4 - Elaziz akliye ve asabiye hastahanesi için (61 kalem) 
İlaç, ecza ve tıbbi malzeme kapalı zarf usuliyle ve ayrı 

ayn olarak satın alınacaktır. 
İhaleleri 20.9.934 perşembe günü saat on beşte Ankarada 

Vekalet binasında toplanan satın alma komisyonu tarafın • 
dan yapılacaktır. Şartname almak ve listeleri görmek isti • 
yenlerin İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne! 
veya Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdür .. 
lüğüne müracaatları ve talip olanların muayyen gün ve sa• 
atinde (şartnameleri veçhile hazırlanmış) teminat akçeleri 
ne ait vesaikle beraber teklif mektuplarının satın alma ko 
misyonuna vermeleri ilan olunur. (2287) 7-3682 

Hariciye Vekaleti 
mübayaat komisyonundan: 

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

Ziraat Vekaleti Etlik merkez 
laboratuvarları Md. den: 

Müessese hayvanatı i~in asgari on beş bin azami yirmi 
beş bin kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. Şeraitini an
lamak istiyenler müessese müdürlüğüne ve taliplerin de te· 
minatlariyle birlikte 16 eylUl 934 pazar günü saat 15 te zira· 
at Vekaletinde müteşekkil mübayaa komisyonuna müraca• 
atlan. (2136) 7-3566 

• 
lstanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundanı 

20,000 kilo sade yağ: Kapalı zarfla münakasası 6 eylUl 
934 perşembe günü saat 14 te. 

Deniz talebe ve efrat ihtiyacı için lüzumu olan 20,00Q 
kilo sade yağ 6 eylUl 934 perşembe günü saat 14 te kapal( 
zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanların şartnamesini 
görmek üzere her gün ve münakasaya gireceklerin- de o gÜQ 
ve saatte Kasımpaşa'da kain komisyona müracaattan. 

(4669) 7-3355 

Develi Belediyesinden: 
Develi kasabasında yaptırılacak elektrik tesisatı 1 ağUS-1f 

tos 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarli 
usuliyle münakasaya konulup keyfiyet Milliyet ve Hakimi , 
yeti Milliye gazeteleriyle ilan edilmiş ve yevmi ihalede ta1 
Iip zuhur etmediğinden belediyelere ait müzayede ve mü• 
nakasa hakkındaki nizamnamenin 3 üncü maddesinin C fııt .. 
rasma tevfikan işin bir ay içinde pazarlıkla ihales~ ve i~bu 
1 ay müddetin ilk ilan tarihinin mebde ittihaz edılmesıne 
encümence karar verilmiştir. 

Talipler bu müddet içinde teklifleri bizzat Develi bete·J 
diye encümenine müracaat ederek şifahen ve yahut tahrireıt 
yapabileceklerdir. 

Bir ay sonunda vaki olacak müracaat kabul edilmiyece~ 
tir. Tesisata ait proje, keşifname, şartname, fenni tarifna• 
me, ve sair bilcümle evrak İstanbul ve Ankara belediyelerin~ 
de olduğundan evrakı mezkureyi bütün teferruatiyle 5 lir~ 
mukabilinde mezktir belediyelerden alabi1eceklerdir. " 

Talipler bu bir ay içinde Develi belediye encümenine hef.
1 

gün öğleden sonra saat 17 ye kadar müracaat etmeleri v~ 
yahut tekliflerini tahriren göndermeleri lüzumu ilan olu• 
nur. (2159) 7-3545 
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HAKiMiYETi MiLLiYE 5 EYLUL 1934 ÇARŞAMB; 

Halil Naci Kağıtçı ık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon : 1230 

Doktor Hilmi İsmail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Hasta !arını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bev apartımıınmda kabul eder. Telefon: 3506 

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

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

Maliye Vekaletinden 
1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununa tevfi

kan silik olmıyan ve ayarlariyte 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 malsandıklanna tebliğat yapılmıştır. 

2. - Cümhuriyet Merkez Bankasınca 17,41 kuruştan 
alınmakta olan beher on gram safi meskQk 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 tarihinden itibaren yirmi 
gUn müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkanlmış
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 lazımdır. 

4 - Münakasa ihalesi 13.9. 1934 tarihine müsadif perıem
be günü saat 14 te encümeni belediye huzurunda yapılaca -
ğmdan taliplerin muayyen gün ve saatinden evet teklif zarf
larını makbuz mukabilinde Bozüyük belediye riyasetine tev-
di etmeleri ilan olunur. (2310) 7-3711 

Jandarma kumandanlığı An· 
kara satın alma komisyonun
dan: 

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

Tekirdağ Vilayetinden: 
28703 lira 89 kuruş bedeli keşifli Tekirdağı hükumet ko

nağının şimdilik beden duvarlan tuğla inşaatına ait 10315 
lira 3 kuruştan ibaret aksamının ilavei inşaatı şartname ve 
keşifnamesi mucibince ve kapalı zarf usuliyle 23 ağustos 934 
tarihinden 17 eylUl 934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on beşte ihalei katiyesi icra kılınmak üzere 25 gün miiddetle 
milnakasaya çıkarılmış olduğundan talip olanların evsaf ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz istihdam edeceği fen memuru ve 
'10 7,5 nisbetinde teminatlariyle beraber Tekirdağı vilayetin 
de müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2285) 

8-3720 

Buldan Belediye reisli~inden 
Buldan kasabasının şekli hazır ve müstakbel harita ve pta

m ite kasabaya akan Ziftlik suyu projesinin yaptınlması 
12-9-9~4 <;arşamba günü saat 16 ya kadar kapalı zarf usuliy· 
le milnakasaya konulmuştur. Talip olanların (Tatil gUnleri 
hariç) her gün Buldan belediyesine müracaatla şartnameyi 
almatan ve tekliflerini şerait dairesinde yazıp 12-9-934 saat 
16 da belediye encümenine makbuz mukabilinde vermeleri 
ilan olunur. (2228) 7-3617 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara mmtaka sanat mektebi ihtiyacı için aşağıda ya

zdı erzak ve eşya ayn ayn açık münakasaya konulacağın
dan taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve mü
aakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyte birlikte 
6 eylt11 934 perşembe günü saat üçte vilayet daimi encüme-

1 - Kok kömürü 
2 - Odun ve mangal kömürü 
3-Ekmek 
3 - Sade yağ 
4 - Beyaz peynir, kaşar, peynir, süt, yoğurt, yumurta 
p - Kuru erzak 
7 - Yemekhane takımları 
8 - Atölye elbisesi, postal çamaşır, havlu 
9 - Koyun, kuzu eti, ciğer, böbrek yağı, işlCemı>e, paça 

10 - Zeytin yağı, sabun, zeytin 
11 - Yatak c.arşafı, nevresim, yastı1C yüzü 

nine müracaatları. (2051)' 
7-3401 

1 Ankara valiliğinden: 
Vilayet aygn deposu hayvanatınm senelik ihtiyacı için sabn alınacak 

yirmi beı bin kilo yulaf ve yirmi beı bin kilo kuru ot ayn ayrı açık mü· 
nakuaya konulacağından taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
vilayet baytar müdürlüğüne veya aygır depoıo müdürlüğüne ve müna • 
kasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte 10 eylôl 1934 pazar· 
teai günü saat on beıte daimi encümene müracaatları ilan olunar. (2224) 

7-3599 

Ankara Vilayet Sıhhiye 
Müdürlüğünden: 

Muayene ve tedavi evleri için 4 kilo neosalvarsan ile 600 
şişe Bizmojenol kapalı zarfla 10-9-934 pazartesi günü saat 
15 te eksilmiye konulmuştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan 367 lira 50 kuruşluk 
vezne makbuzu veya banka kefaletnameleriyle birlikte tek
lif mektuplarını belli saatten evet Vilayet encümeni daimi-
sine vermeleri. (2122) 7-3486 

Ankara ticaret 
lisesi müdürlüğünden: 

1 - Mektep binasının (550) lira bedeli keşifli harict ve 
dahili kısımlarında yapılacak yağlı boya ve badana işleri 
6-9-934 tarihine müsadif perşembe günü Ankara Mektepler 
mübayaa komisyonunda pazarlık suretiyle ihale olunacak
tır. 

2 - Talip olanların yüzde yedi buçuk teminatını muha· 
sebe veznesine yatırarak alacaktan makbuz ile komisyonı 
reisliğine ve şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin 
mektep muhasebesine müracaattan ilan olunur. (2334) 

8-3757 

Ankara Valiliğinden: 
Necati Bey caddesinde idarei hususiyeye ait 16, 17, ve 31 

numaralı dükkanların icarma talip c;,ıkmadığından pazarlık
la talibine verilmek üzere müzayede 20 eyHll 934 tarihine 
kadar uıatrlmıştır. Taliplerin her pazartesi ve perşembe gün 
leri o/0 1,5 teminat mektubu veya makbuzlariyle encümeni 
daimiye ~eraiti anlamak istiyenlerin muhasebei hususiye 
müdürlilğ'üne müracaattan ilan olunur. (2173) 7-3555 

Ankara Defterdarlığından; 
Askeri tekaüt ve yetim maaştan 

Liva numarast 
An ila 

1 500 Numaraya kadar 4-9-934 Satı 
501 ıooo ,, ,, 5-9-934 Çarşamoa 

1001 1500 ,, ,, 6-9-934 Perşembe 
1501 ,, ,, 8-9-934 Cumartesi 

Mülkiye tekaüt ve yetim maaşları 
~ 500 9-9-934 Pazar 

501 1000 10-9-934 Pazartesl 
Askeri ve mülki tekaüt ve yetim maaşlarının yukar<ıa 

yazılı günlerde verilece~{ ilan olunur. (2335) 8-3758 

Sİhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Vekalet binası için liapalı zarf usuliyle (110) ton kok kö
mürü alınacaktır. İhale 25 eylCil 1934 salı gilnü saat on beşte 
Ankara'da Vekalette mübayaa komisyonunda yapılacak· 
tır. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankara'da 
Vekalet İçtimai muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul
da Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat ey-
lemeleri. (2367) 8-3798 

Nafıa Vekaletinden: 
Fevzipaşa • Diyarbekir hattı km. 346 da kain Yolçatı is

tasiyonu ile 26 mcı kısmın nihayeti olan 435+600 arası poz 
ameliyatı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29-9-1934 tarihine mtisadif cumartesi günü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edi
lecektir. 

Taliplerin Ticaret odası, ehliyeti fenniye vesikaları ve 
5125 liralık muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin
de Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın ala-
bilirler. (2295) 8-3790 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden 

A - Mektebimize talebe kayıt ve kabulüne 1-10-1934 ta 
rihine kadar devam edilecektir. 

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

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

(2351) 8-3780 

Çorum Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinde~ 

Sungurlu • Çeriali yolunun 74+sıı • 86+934 üncü ııil· 
metreleri arasındaki 7193 lira 66 kuruş bedeli keıifli ~ 
ihzar ve silindiraj ameliyatı 2 buçuk ay zarfında ikmal eu 
mek üzere otuz gün müddetle kapalı zarf suretiyle ınillS' 
kasaya konulmuştur. Talipler bedeli keşfin yüzde yedi IJI 
çuğu nisbetinde münakasa kanununa tevfikan 54-0 lirald< t1' 
minatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında muk•

1 

yet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince rl 
fıa dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam e11 

yecekler ve fen memur lan mukavetenameyl de imza ~ 
ceklerdir. İhale muamelesi Çorum Encilment daimt riytfl 
makamında 25-9-934 tarihine müsadif sah gilnU saat 16 t 
icra edilecektir. Fazla iyzahat almak istiyenlerin Çofll' 
Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2362) 

8-3787 

Harita Umum MüdürlüğündeJJ' 
1 - Harita umum Müdürlüğü deniz şubesi için ikl a6' 

serkil hydroğrafik aletinin pazarlığı 29-9-934 cumart~I ffJ 
10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek Uzere her gUn ve ~ 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce.....ı 
cide Harita umum müdürlüğü satın alma komisyoııuna 1"" 
meleri. (2366) 8-3788 

j. U. K. Ankara satın alma 
komisyonundaıı: 

Mevcut nilmune ve evsafına uygun altlı üstUl 125 ,dt 
karyola 29-9-934 cumartesi günü saat 15 te kapalı a.rf ısl1 
tiyle satın alınacaktır. İsteklilerin şartname ve nUnıuııe; 
görmek Uzere İstanbul'da Jandarma muayene heyeti 
Ankara'da komisyonumuza her giln ve pazarlığa karı~ 
için de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ue 
misyonumuza müracaattan. (2323)' 8-3789 

Jandarma Umum 
kumandanlığındall1 

1~9·934 te yapılan mefruşat münakasasmdakl fiat ~ 
görüldüğünden münakasa pazarlığa çevrilmiştir. 8 eylOIMl 
de pazarlığa gireceklerin jandarma Umum kumandanlı»~ 
müracaattan. (2332) 8-3791 

Memur alınacak 
Ziraat Bankası Memurlar 

Müdürlüğünde~ 
Bankamız İdarei Merkeziyesinde çalışmak Uzere il 

Ticaret mektebi veya liakal orta mektep mczunl~ 
bilmüsabaka iki daktiloğraf alınacaktır. Müsabaka O ~ 
sinde muvaffak olacaklara muvaffakıyet derecelerin' 1 
60 liraya kadar ücret verilecektir. Talipler §eraiti •' ..,.," 
han gününü anlamak ve kayıt edilmek üzere 8 eylQl 9~ 1'' 
martesi akşamına kadar evrakı müspiteleriyle birl~.a' 
murlar Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ~ 

~ 

Tercüme ve lngilizce 
Huıaıl Derı. 
Posta Kotum 200. 

":C~~!'de., Türk Maarif Cemiyeti ilk Mektebi GU!~:. ~ 
. Kayıt işlerine başlanmıştır. Derslere 15 eylftlde başlanacaktır. Almanca dersleri ·~.uf 

lır. Yatı üçreti "150,, lira, gündüz ücreti ayda bir liradır. Memur çocuklarına ve ıı.ıu-· 
lere aynca tenzilat vardır. Fazla malUmat için mektep İdaresine müracaat edilmesi·!~ 

\. 

imtiyaz sahibi ve Baımuhar
riri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriya• idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHİ 
ESAT. 

Çankırı cac!desl clvarınaa 
Halclmlyetl Milli'Y.t Matbaasın· 
dı bıszlmı~tır. ı . . 

' (5135) 7~ 

Kulüp Sinemasında 
BUGON iKi FILiMı 1 - HOR RIYETE CAN FED~ 2 - GRAN D o'l'tı.l 

BU GECE H O R R 1 YE T E C A N F E D J.' 


