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lÇ SA YIF ALARIMIZDA 
Yarı siyasi, Moskova edebiyat kongre
sinde türk tezi: Burhan Asaf - yaban 
cı gazeteciler: Neşet H alil - memle • 
ket ve yabancı posta la rı - Türkofisin 
giınliık servisi - resimle dünya h aber 
leri - Roman. __.....,..__..,....,.,.,..,_....,,.,.,.,,..,.,.,......,...._ 

Giindt•lik. 

SO . ' ERGi KANUNLARJ. 

• • 
Ki 

Trabzon sevinç 
• 

içinde I smet 
Paşayı bekliyor 

Trabzon, 5 - ismet Pt. Hz. nin 
şehrimize gelecekleri haberi halkı -
mızı çok sevindirmittir. Şehrin her 
tarafında taklar kurulmakta, can -
dan tezahürat hazırlıkları yapıl -

Hcrgiin sabahlan Ankarada çıkar 

M. Bitler Açtığı 
milli Sosyalist 
kon~resinde yeni 
bir nutuk söyledi 

Nurenberg, 5 (A.A.) - Alman istih. 
barat bürosu bildiriyor: 

KEMAL TURAN maktadır. (A.A.) 

M. Hitler bu sabah azim bir halk küt
lesi önünde ınillisosyaliat fırkasınm büyük 
kongresini açmııtır. M. Hitler beyanname
sinde diyor ki: 

kurul- ''- Son on iki ay zarfında milli sosya
listliğin mevkii Almanya'da raaanet bul -
mut ve bu on iki ay içinde hükumet kuru -

• • 6 
EYLOE 
1934 
PERŞEMBE 

Her yerde 5 kuruş 

BUGUNUN BUYUK l\1ESELELERl. 

Sovyet tayyareciliği 
ne halde? 

Sinema!ı, matbaalı kocaman Maksim Gorki tay
yaresini yapıp uç•ran, Çelyuskin heyetini Şimal 
kutbunun buzları arasından kurtaran Sovyet 
tayyareciliği büyük bir varlıktır. 

Sovyet ordusuna mensup üç Bizim de dahil buJunduğumwı 
Sıvas kongresinin 
duğu 14 eyl\ıl günü 

Büyük Millet Meclisi yaz tatiline 
girmeden bir çok yeni vergi kanun -
ları kabul etti. Üç aydanberi tatbik 
ediliyor. Halk yeni vergilerle geniş 
bir temas içinde. Bu teması görmek merasimle kutlulandı 
fırsatını bulanlar kanunların tatbiki Sıv 4 5 k · • k 

h
. · ·· · d b. f 'k. d. aı, - ıvas ongresının u-

ma ıyetı uzerın e ırer ı ır e ın • rulduguv n ld" .. .. 1 b ·· - · l d. un yı onumu o an u gu • 
ua1f er ır. ·· b"t" S 

Y 
· .. · h h ~ d. l nu u un ıvaı halkı candan teza • 

cu ve verimli büyük itler ıörmüıtür. 
Milli sosyalist inkılabı i.kbdarı ele geçir • 
mek noktai nazarından bitmittir. Bu husus 
ta ümit edilebilenlerin hepsi tamamile taha 
kkuk etmiıtir. ihtilaller ancak iktıdar mev 
kilerini düşürür ahval ve ıeraiti değiıti • 
ren ancak istihlaledir. Şimdiye kadar yapd 
mıyanlar ileride yapılacaktır. Mefkuremi. 
zin ateıi 30 kanunusanide sönmemiıtir. 
Bilakis evelce hariçten en kuvvetli muka
vemete uğradığı yerlere de timdi sirayet 
etmğe baılamııtır. Milli sosyalist hareke
tinin ve devlet reisinin azmi sarsılmaz bir 
haldedir. O ne yapmak istediiini biliyor 
ve onun İstediği de herkesçe malumdur. 
Alman hayatının ıekli önümüzdeki bin se
ne için katiyen taayyün etmiıtir. 1933 mar 
tındanberi yapılan reyiamlarda milletin 
ezici bir ekseriyeti hükumetin harici siya
set sahasındaki kararlarını tamamiyle ta ... 
vi.p etmiş ve devlet idaresinin münhasıran 

tayyarelik bir filo ve on iki tay- "·e türk tayyare cemiyeti taraf m· 
y~reci.~en miirekkeı> ~ir heyet dan temsil olunduğumuz bu bey• 
hır muddet evel Fransa yı ziyaret nelmilel federasyon mesaisi hak· 
elOÜ§ ve hu vesile ile bazı tema"- kında malômat almak için türli 

em Turkıye, ayat ve a ıse e- hüratla kutl l d S b hl · ı· . k l .. c·· h . t u a ı. a a eyın ıse 
rm a ış arına gore ve um urıye bina .. .. d .. h . 
Halk Fırkası programının ana hat. sı onun eve cum urıyet .mey -
ları içinde yürümekte ve ilerlemek - ~~H~~a toplanan halka beledıye re
tedir. Bu program vergi kanunları - 15

•
1 1 ~et ~ey tarafından kongre • 

'mızın ilmi ve tatbiki bir itina ile nın tarı~ç~ıı ~nlatıl~ıf v~ bundan 
milletin tediye kabiliyetini istihfaf sonra buyuk bır reamı geçıt yapıl • 

mıttır H Ik b " ·· · · · d etmiyen bir zihniyetle tekemmül et- . ·. a u gunu sevınç ıçın e 
't• ·1 ... . . .f d d B. 1 h geçırdı. ırı ecegını ı a e e er. maena ey K . ~ 
yeni vergi kanunlarımızın tatbiki ongremn toplandıgı salon ve 
mahiyetini ara,brmak hepimizin ~~~~ Hazretlerinin me~ai odal~rı 
bordu olduğu fırka çalıımalarmdan ~tun halk tarafından zıyaret edıl • 
biridir. eh: Gece de fener alayları tertip edil-

Beynelmilel vaziyetin emniyet mıt ':e bütün tehir battan hata süs. 
tedbirlerinin kuvvetlenmesini iste • lenmıştir. Bu mesut günün terefine 
mesi ve memlekette inkişaf hayatı • Ha~k ~·~kasında büyük bir ziyafet 
nın takip edilebilmesi, mükellefivet- verılmıtbr. (A.A.) 
-lerin artmasını zaruri kılmıştır. Te-

Sovyetler'deki heyetimiz 
Ukranya' ya gitti 

mi.ili sosyalist olması lehinde bulunmuıtur. 
Bilha11a Almanya haricindeki düımanla -
rıımzın 4.000.000 milyonluk muhalif rey • 
de tehlikeli bir muhalefet ıörmeleri bizi 
ancak tebessüm eltirir. Bu muhalefetin ne 
İymanı ne de bir programı vardır. Bu mu -
halefet tahripçi unsurların bir tezahürü -
dür .. Bu dahi ilerdeki icraatonızda ortadan 
kalkacaktır. 

diye kabiliyetinin geniş bir zaviye 
ile ölçülmesindeki isabeti bütün mil
let iic aylık vergi ödemeleriv]e ispat 
etti. Devletin sağlam temel üzerin
de emnivet ve intirahla vükselmeıi 
için millete düşen vazifeler ve fe -
dakarlıklar memleketin her taraf m
da hemen herkesçe bilinmekte ve 
yapılmaktadır. 

Ancak vergilerin tatbiki mahi -
Yelleri üzerinde bir çok müşahede -
ler vardır ki bunların tpolamnası ve 
hir ıslah hamlesi haline getirilmesi 
ile yüksek maksat korunacaktır. 
Halk vergilerin verilmesindeki bü -
)'ilk hedefleri kolaylıkla kavrıyor ve 
tatbikten doğan güçlükleri ve aykı
rılıkları da ıelim bir hiıle ifade edi
Jor. 

Düşüncelerimizin büyüklüğü bun
ların içinde alman olanları mutlak 
surette kazanacaktır. Milletin arzu

Muallim mektebi mezun- larım yerine getirmekle mükellef o-
lan hakkında yanlış haber la~ ?1i~li sos~ali~t fırkası millet!n 

Moakova, 5 (A.A.) - Türk aı -
keri heyeti, Ukranya askerlik daire
si kıtaatının talimlerinde hazır bu • 
lunmak üzere M. Varaşilof ile bir • 
likte Kiyef'ten hareket etmittir. 

-···· 

Son (müdafaa vergileri) için ba-
lı vergilerin nispetleri artırıldı, 
inhisar maddelerinden bir kısmının 
aa.tış bedellerine küçük zamlar ya -
Pıldı. Bazı vergilerin de mükellefi · 
Yet aahası geniıletildi. Bu suretle 
lnüdaf aa vergisi esasen var olan 
•istemlerde mikdar değiımesinden 
ibaret kaldı. Bu sistemler ise öteden 
beri ıslah edilmiş ve tatbiki mahi • 
}'etleri üzerinde çok İ!lenilmiştir. 
Bu sebeple memleket müdafaası 
İçin artan fazlalar ödenirken siste • 
illin tesiri duyulmamıştır. 

Halbuki yeni kazanç vergisi ile 
buğdayı koruma vergisi tamamen 
ayrı bir sistem mevzuu olduğu için 
tesiri de ayrı olmuş ve hatta fazla 
duyulmuştur. 

Her müessesenin kazancı nispe· 
~inde vergi vermesi en tabii bir yol
dur. 1926 tarihli kazanç vergisi ka -
~unu da bu esası kabul etmistir. An
~k bir kısım tüccarın meslek ahlak 
ları ve bir kısım memurların da bil
ti seviveleri bu iyi yolda yürümeği 
~ok güçleştirmiştir. 1934 kazanç 
~ergisi kanunu bu güçlüklerin tesi -
11>:le karine esasına çok yer ver • 
~·!~ir: Yani verginil! kaza~ca göre 
t'egıl ış yapıldığı yerın vergı kıyme· 
•ne veya gelirine göre alınmasını 
feniş mikyasta kabul etmiştir. Hal -

. ezıcı hır ekserıyetı tarafından tasvıp 
İkı, . üç ve dört ıenelik muallim olunan programını tahakkuk ettlr • 

~e':ttehı mezunlarının muallim mua- melidir. Bu onun vazifesidir. Bu 
vını aayılmaıma Maarif Vekaletin • programın esası f asılasrz mesai ile 
ce karar !erildiği hakkında İstanbul milli sosyalist hareketinin kuvveti • 
gazet~lerın~en birinde çıkmıt olan ni idame ve devlet içinde tarsin et. 
haberı tekzıbe Anadolu ajanaı me • mektir. 
zundur. (A.A.) (Sonm 2. inci aayıltida) 

Balkan hariciye Nazırları milli 
bayramda Ankara' da bulunacaklar 

Belgrat, 5 
(A.A.) - Bal. 
kan misakı dev· 
letleri hariciye 
nazırlarının kon 
f eransı 26 ve 27. 
birinci tetrinde 
Ankarada top • 
lanacaktrr. Ha • 
riciye naz1Tlan 
29 birinci tetrin 
milli türk hayra· 
mında hazır bu· 
lunacaklardır. 

Resmimiz Bal 
kan misakı im • 
zalandığı z a • 
man alınmıttır ;· 
Tevfik Rüştü B. 
ile M. Maksimoı, M. Titüleslio ve M. Yevtiç'İ göıtermelde"dir. 

Amerika'da büyük Denizaltı gemileri 
grev devam ediyor sahşı hakkında 

mühim ifşaat Nevyork, S (A.A.) - Mensucat iıçile
rinden tahminen yüzde ellisi İ§lerini bırak

I 

Uki it yapılma yeri mesleklerin 
~a.hiyetlerine göre çok değiştiği gİ -
~ Yerşd kıymetleri de biraz eski 
I> tnanlarda konulmuştur. Bu iki se
t ep kanunun yeni şekildeki tatbika-
i:~~ birç.o~ ~ütenakıs misallere 

an vermıştır. 

~ lialbuki İstanbul' da ve bazı 
erkezlerde maliye teşkili.tında 

(Sona 2. inci sayrfada) 

mı§lardır. İhtilafın ikinci günü, itlerini bı- Vaıington, 5 (A.A.J - Dün, silah ve 
rakmıı olanlat'ın çokluğu ile göze çarpmak mühimmat ticareti ayan tahkikat komis • 
tadır. ilk h~~r~er grevcilerin çok faal ol·. yonunda mühim if§aat yapdmıtbr. İngiliz 
duklarmı bildınyor. silah fabrikası "Viakira, ile Amerika 

Nöbetçiler ekseriyetle tatlı muamele ''elektrikli gemi,, ıirketini~ clünyayr, de -

(Sonı 2. :nci sayılaila) (Sonm 2. inci sayrlatla) 

Tayyarı cımlydi rflı 1n•mı1ni Şiftrii 817. 

lar'da bulunmuşlar(lı. Fransızca 

L' Auto gazetesi hu münasebetle 
yaptığı neşriyat arasında şu hava
disi vermektedir: 

"Bugünkü günde sovyetler 
memleketinde beynelmilel hava 
federasyonuna mensup bir hava
cılık spor makamı mevcut 'dei;,i_l
dir. Bu sebeple, sovyetler tarafın 

tayyare cemiyed re.is muavini 
Şükrii Beyle görüştük. Bize şun· 
lan söyledi: 

- Beynelmilel ltaua ledercuyo
nunun mefguliyet .Maaa nelerdir? 

- Beynelmilel bava federaıyo
nu, ıivil tayyareciliğin Ye bilhuaa 
spor ve turizm tayyareciliğinin ci· 
han milletleri arasında el birliğiyle 
çalııılarak terakki Ye tekamülüne 
29 senedenberi çalıf&D Ye havacılığı 
bugün takdir ve hayretle gördüğü
müz seviyeye ulatbran en büyüle 
bir amil olan beynelmilel bir hava 
teıekkülüdür. Federasyon bu gaye
ye varmak için beynelmilel hava ni 
zamları kurar, ıpor ve turizm tay. 
yarelerine gümrük ıeçif karneleri, 
init ve benzin resimleri bonoları ve 
efh"aı salise zararla.rma kanı tem;. 

T 

' 4 

.. . ... 
,_ 

dan yapılan performansların ta - · 

nılmasma inıkan bulunmamakta- Sooydlırdı fayyarmli;üa aırili;ini rö• 
dır. ifrat bir rtaim: nyi• T .B.J la7,attıindH 

Haber aldığmuza göre so~-yet- yirmi bı§ kifi birdn, parafill~, Mlllftl a,.ı 
lerin beynelmilel Jıa,·a fe(leraı:.tyo- zamanda, &otlaia atd•fln. 
111ma girmesi .lımmsu tahtı ten1ine nal bonoları karneleri ihdas eder 
alınmıştır. Önümüzdeki sonba- beynelmilel tayyare ve balon müsa: 
harda bu k eyfiyetin kın'Veden fi- bakaları tertip eder, mükafatlar ve 
iJe çıkmış olduğunu göreceğiz. laltın madalyalar verir. 

llekliyelim.~, (Sonu 4. üncü sayı/ada ) 

' 
, 

' 
t -

' 

' 
Paraıi1tlı atılanlar, paraşiitltr açıldıktan sonra lıaoadan yttı, böylı İntizamla inmiş~tr 



SAYIFA 2 tlAKIMIYETI MiLLiYE 

RDAN GELEN SON 
1N<;IL1 ERE'UE. 

Şovyet - apon 
Amerika'da büyük LEHtsTAN'D~ 

ih ila ı akkında 
Tay is ne diyor? 

grev devam ediyor Lehistanı ziyaret 
(Başı ı inci sayfada) eden Sovyet filosu 

ediyorlarsa da bir taraftan polisler, bir ta- f 
raftan fabrikaların hususi bekçileriyle grev zabitleri şere ine 
ciler arasında ufak tefek clöğüşler de ol · 

Londra, 5 (A.A.) - Taymıs gazetesi muştur. 

rus _ japon gerginliği hakkındaki kor · Nevyork umumi yardım komiseri M. 
kuları biraz mübalagalı addetmekte ve si- Hopkins hükumetin grevcilere yardım le 
)sha müracaatın her iki memleket için 1 ahhüt ederken onlcın tutmak istemediğini 
de tehlikeli olduğu mütaleasrnda bulun - sadece işlerini brraktıkları için her işçiye 
maktadır. Taymis diyor ki: yardım edilmiyeceğini bildirmi§tir. 

.. Harp hazırlıklarının hakikr sebebi _ İ§çİ ıendik~_Jarınm fazl.a paraları ol~a-
ltimatsızlık ve korkudur. Fakat her iki dıgından bu aozler gre\·aler arasında ın· 
IDC'lllleketin de kuvveti biribirine müsavi "!sar uya~dınnı~tır. v~ grev müddeti üze-

ld ğ · • ·ı h na pek gı·rı"şemez rınde nafız olabılecekhr. o u u ıçın sı a oyunu .
1 

. .. ili • l 
ı O 1 k. b 1 "lahlanmaları Patronlarla iıçı nm mumess erı ça ı-er. suret e ı un arın sı 

. . . şan ve çalı§mıyanların sayılan hakkında 
harp tehlikesini azaltmıştır, denılebılır. "ba.la~alı _._ __ ,__ etmeld d" ı H 

.. . mu c nııuun.wı.r nCJr e ır er. e 
;ltsasen Japonya'nın yapacak büyuk ışle· h d - lab"l _._ ka la 

• men emen ogru o ı ecca ra m r ıun fi nrdrr. Bütçesi mütemadıyen açık ver la d • 
•• ,_~- t" r ır. 

Dıektedir. Binaenaleyh Tokyo huıs.wue ı - . . . . . 
Jıhı Sibiryayı fethetmek istediğine inan- Y enı - İngıltere de 50.000 ıtç ı grev 
tDak biraz güçtür. Diğer taraftan kıUık. yapmt§tır. Ve 75.000 işçi çalışmaktadır. 
tan korkan Sovyet Rusya da köylüleri Şimali ve cenubi Karo1in'de 80.000 grevci 
silah altına almağa ve kendi fabrika ve ve o kadar da çalqan İJÇİ vardır. 
'1Ühimmat imalathanelerinden 4.800 ldfo- Pamuk mensucat enstitüsü müdürü 
~etre mesafede bulunan kÜvvetli bir dev 250.000 qçinin çalrımakta olduğunu bildir 
Jete taarruz etmeğe kolay kolay cesaret mekted.ir. ipek sanayii İiÇileri federasyon 
edemez. katibi ipek İHileriııin yüzde 20 sinin de 

bu alcıam iılerini bırakacaklarını bildir -
meldedir. Bugün, Nevyork'ta bir miting 

aVırşova, 5 (A.A.) - Harbiye nazırı 

muavini ceneral Skladkovski, harbiye na 
zırını temsilen, amiral Galler ile sovyd 
filosu zabitleri şerefine dün ak~m bir 
ziyafet vermiştir. Nazır muavini iyrat et 
tiği nutukta sovyct filosunun bu ziyare
tini iki memleket arasındaki dostluk mü 
nasebatını takviye ede-ceğini söylemiştir. 
Sovyet sefiri M. Davtiyan, her sene da -
ha ziyade salah bulan Lehistan - sovyet 
münasebatınm inkişafını kaydetmiştir. 

Sefirden sonriil amiral Galler kendilerine 
gösterilen hüsnü kabulden dolayı te~ek · 
kü.ı- etmiş ve kadehini leh ordu ve donan 
ması şerefine kaldırmıştır • 

Bc)·nelmilel tayyare müsabakaları 
Varşova, 5 (A.A.) - Beynelmilel tay 

yare müsa"bakalarının yere inme kısmm
da italyan tayyarecileri Vincenzi ile 
Sanzi kapaklanmışlar ve tayyareleri sakat 
lanmıştır. Çekoslovak Anderle de aynı 
akıbete uğramıştır. 

En eyi neticeyi alman Hı:brih 

ve ikinciliği de lehli Bajan almıştır. Mü 
sabaka se-kiz metrelik bir manianın üstün 
den uçtuktan sonra en yakın mesafedl! 

Tuna iktısat misa
kı mı hazırlanacak yapdacak, 200.000 elbise İHisinin tesanüt 

• yere inmekti . 
grevi yapıp yapmaması kararlaJhnlacak -

M. Hitler açtığı milJİ sos
yalist kongresinde yeni 

bir nutuk söyledi 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

Biz hepimiz bu vazifeyi milletin 
kime verdiğini biliyoruz bunu bil -
mi yenin veya unutanın vay haline! 

Önümüzdeki bin sene içinde Al
manya'da ihtilal olrnıyacaktır. Ha -
rici siyaset sahasında bütün dünya
ya karşı alman milletinin katiyen in
tikam hisleri taşımaksızın hatta es
ki düşmanlariyle bile dostça yaşa -
rnak istediğini ilan ettik • 

Avrupada yeni bir harbı ancak ko
münistlik karışıklıkları meydana 
getireceğini bildiğimiz için eski düş 
manlarımızla münasebetlerimizi iyi
lestirmek maksadiyle elimizden ge· 
le;i yaptık. Ötedenberi vuku bulan 
müracatlarımız ekseriya cevapsız 
kalmıştır. Fakat biz pekala biliyo -
ruz ki bunun saiki harptan istifade 
etmek istiyen ve fakat katiyen mu -
harebede döğüşmiyen bir takım 
bevnelmilel tahrikatçılardır. Müra -
caatlanmızm nihayet anlaşılacağı 
ümidini terketrniyoruz ancak her -
kes bilmelidir ik alman milleti şe -
refini ve istiklalini her vasıtaya mü
racaatla muhafazaya azmetmiştir. 
Büyük milletin esas haklarından 
as!a vaz geçmiyeceğiz.'' 

M. Hitler, iktısadi ve harsi te -
rakikleri kaydettikten sonra demiş -
tir ki: Londre, 5 (A.A.) - Deyli Telgraf ga 

setesi Çekoslovakya hariciye cuırı M. 
J)enes'in yakında M. Musolini'yj ;ı:;yaret 

ederek Tuna iktısat misakını ba.,.ırlıyaca 
ğmı yazmaktadu. 

tır. e 

Vapurdan kaldmlan bir fransız 
tayfa kurtarıldı. 

R J •h •ı f "- Önümüzdeki sene fırkanın us - apon ı tı a 1 ve teşkilatlarının inkişafına devam 

Japonlar bir nota verdiler etmeliyi~ ve ona bil~aydüşart s~r

İngiltere' de faşistliğe 
kar§ı mücadele. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz işçi bir· 
likleri kongresi dün bilhassa fa§istliğe 

karşı mücadele meselesini müzakere et
ıniştir. M. Citrine ananevi Britanya sin· 
~ikacılığı nazariyelerini anlatmış, komü
Jıistlikten korkmağa mahal olmadığını ve 
bütün gayretlerin faşistlik aleyhine sarf 
edilmesi lazım geldiğini söylemiştir. Mu 
rnaileyh milli sosyalistliğin iktısaden if
las ettiğini anlatmış ve nihayet ingiliz 
faşistlerinin faliyetini uzun uzadıya tah 
lil etmiştir. 

Londra faşistlerle komüni tlerinin 
karşılıklı mitingleri. 

Londra, 5 (A.A.) - Pazar günü 
Hayt park'ta İngiliz faşistleri tara • 
fmdan muazzam bir miting ile ko -
münistler tarafından mukabil bir te-
2ahür yapılacaktır. Bütün polisler o 
gün, Hayt park'a giden yollarda ola 
caklardır ve hi~bir polise mezuniyet 
vcrilmiyecektir. Bu suretle 6.000 po· 
lis toplanacağı tahmin ediliyor. Şe
hirde seyrüsefer hususi müfrezeler 
tarafından temin edilecektir. 

. . sılmaz bır sadakat ve ıyrnanla baglı 
Nevyork, 5 (A.A.) - Bir vapurdan Toky.o, 5 (A.A .. ) - S~vyct scfırı M. olmıyanlarr temizleyip atmalıyız. 

kaldırılarak bir aydan fazla mevkuf tutu Yurenevın şark Çın demıryolları sovyet Bize kan itibariyle bağlı bulunan 
m_~mur .. la rının tevkine 22 ağustosta Y. a.p - vatandaşları kazanmak irin yeni bir lan Rosen ismindeki fransız tayfası dün _ 3 

tıgı muracaatlara karşı, Japonay harıcıye tanrruzda bulunacağız, fakat zaman 
kurtarılmıştır. Rosen Bruklin'de iki er· nazırı Miirota dün, M. Yurenev'e bir no- geldiö-i vakit tahripkar mesailerine 
kekle bir kadının nezdinde tutuluyordu. ta göndermiştir. Notada, tevkifatın, tekra; başhyacaklara da karşı koy
Şakiler yakalanmıştır. ~osen, polise ifa- Mançuko memurları taraf ındanı askeri mak istiyoruz. Milletimizin fırkaya 
desinde Havr'dan Nevyork'a gelirken de- trenlere suikast hakkındaki kanuntara is- olan iman ve itimadım kuvvetlen -
nize açık bir vantilatör paketi attığını ve tinaden yapılmış olduğu bildirilmekte- dirmek için herşeyi yapacağız. 

<lir. Yaşasm alman milleti, yaşasın 
Nevyorka' gelince ka?kçılarm kendisini M. Hirota bu tevkifatla şark Çin de- rniJli' sosyalist fırkası, yaşasın Al -
tuttuklarını ve denize attığı pakette giz· miryollarını satın alma müza::erclcrinln m~nyamız." 
li bulunan kokainin bedeli olan 40 bir. durması arası!lda t.i'.S bi • mün:ıscbet lllma 

Hitler Nüncnbcrg-e geldiği zaman frangı istediklerini söylemiştir. Kaçakçı- dığmı ileva etmektedir. 
Nünenberg, 5 (A.A.) - M. Hit

ler dün tayyare ile buraya geldiği 
vakit halk tarafından çılgınca te -
zahüratla karşılanmıştır. Müşari -
leyh yanında devletin ve fırkanın 
yüksek şahsiyetleri bulunduğu hal -
de belediye dairesini ziyaret etmiş 
ve belediye reisi kendisine bir kitap 

Iaı Rosen'e işkence ederek Fransada bu Notada, bu suikastleri te§vik etmek 

lunan karısından telgrafla para istetmiş 

)erdir. Madam Rosen'in gönderdiği cevap 

telgraflarının tevkif edilen bir kaçakc;. -

nıo üzerinde çıkması neticC1iindedir ki 

Rosen kurtarılmıştır. 

Dokunıa amelelerinin grevi. 

Nevyork, 5 (A.A.) - Mensucat 
grevi kanlı hadiselere meydan ver -
meksizin devam ediyor. Her iki ta
raf da muvaffak olduğunu zannede -
rek nikbindir. Fakat rakamların mü
him olduğu anlaşılıyor. 600 bin ame
leden 220 bininin şimdiden grev ha
linde olduğu bildiriliyor. Buna bina
en grev rüesasının nikbinlikleri az 
çok yerinde olduğunu kabul etmek 
lazımdır. Hususiyle ki, muhtelif ma-

ihtimalleri olanlar hakkında endişeler 

izhar edilmekte ve suikastlerin bilhassa 
askeri trenlere tevcih edildiği ve kurban 
tarın başlıca japon ve mançurililerden ol 
duklarx kayde'Clilmektedir. 

Notada, tevkif edilen hemen bütün 
sovyet memurlarının kanuni olmıyan ce-

hediye etmiştir, bu kitap bundan 
miyetlere mensup oldukları ve bu· cemi. 130 sene evel Nünenbergli Palın is-
yetlcrin maksatlarının Mançuk~da sulhu minde bir kitapçı tarafından basıl ~ 
ihlal olduğu iddia edil.mcktedır. Hatta mıştır. İsmi "Almanya en düşkün 
memurlardan bazrfo.rınm haydutlara de· vaziyetinde"dir. Napolyonun Alman 
miryolunu uçurtmak için talimat ve pat- yayı istila ettiği sırada basılan bu 
!ayıcı maddeler verdikleri de bu iddialar kitap yüzünden mezkfir kitapçı kur-
arasındadır. şuna dizilmişti. 

Arkau~icl tayyaresi Naıal'a 
hareket etti. 

Praya, 5 (A.A.) - Arkansiel tayyare 

J. Ditri • matbuat mümessillerine 
beyanatta bulundu. 

Denizalh gemileri satışı 
hakkında mühim ifşaat 

(Başı 1. inci sayı/eda) 
<.ıllerde a .le greve iştirak etmek -

nizaltı gemisi satışı için hususi mıntakala- tedir. Şimali Karoiin'de şiddet teh-
ra taksim cttiltlcri görülmüıtür. · · 1 

si saat 6.45 te Natal'dan hareket etmi§tir. 

~------H·~--·------~ 
Rus maslahatgüzarı Vasıf Bey şe -

refine bir ziyafet verdi. 

Nuremberg, 5 (A.A.) - Milli sosya

list fırkasının matbuat bürosu şefi Ditri 

milli sosyalist kongresinde bulunmak üze 
re buraya gelmiş olan alman ve ecnebi ga ''El kt "ki' . . k . ..d.. .. . ditlerı hısso unmakta ve seyyar e rı ı gemı,, şır ctı mu uru, ıır-

ketin Avr •a Vickers ta-ıı:. dan lan bu kuvvetler memlekette dolaşmakta -
' nuın yapı dır y·· · l"kh 1 k 1 

çeıit bütün sntış muamelelerinden bir yüz • uz ıp ı ane zor a apatı mış -
'delik olduğunu söylemiş ve demiıtir ki· tır. Şiddet hareketlerine mani ol -

_ Sir Bazil Zaharoff şirketimizin ja _ cıak için tedbirler ittihaz edilmiş -
ponya mümessilliğini yn~maktadır. tir. Fallsriver'de podis 10 bin grevci 

Müdür, 1926, 1927, 1928, 1929 ve 1930 tarafından iplikhanelerde muh~sara 
ıenelerinde Sir Bazil Zaharoff'un yüzde altına alınmış olan 300 ameleyı kur
beı komüsyon olarak ıirketten 212.000 do tarmak için ateş etmeğe mecbur 
1ar aldığını ilave etmiştir. kalm~~t.~r. Grevciler mukabele ede -

Komüsyon reisinin: rek çuruk yumurta atmışlardır. İn -
- Kimdir bu Sir Bazil Zaharoff? sanca telefat yoktur. 

ıualine müdür şu cevabı vermiştir: 
Amerika'nın 
ihracat ve ithalatı 

İstanbul, 5 - Sovyet maslahat
giizan dün Moskova büyük elçimiz 
Vasıf Bey şerefine bir ziyafet ver -
miştir. Ziyafette Hüseyin Ragıp B. 
ile Türk Dili tetkik cemiyeti ve türk 
tarihi tetkik cemiyeti reisleri Saffet 
ve Yusuf Akçora Beyler, üniversite 
rektörü Cemil Bey, Köprülüzade Fu 
at ve İbrahim Necmi Beyler, Sov -
yet akademisi azasından profesör 
Samoiloviç ve profesör Meşçaninof, 
sovyet sefaret ve konsoloshanesi er
kanı hazır bulunmuşlardır. 

- Tanıdığın:. adamlarm en kabiliyetli
ıi, en büyüğüdür. Komüsyon reisi, §İrket 
ınüdürünün Sir Bazil Zaharoff'a verildiği 
ıöylenmi~ olan komüsyon üzerinden vari
dat \'ergisini ödememesine yardımla suçlu 
tutulmuştur. 

Trahzon'da fındık ve yumurta 
satışları· 

Vaşington, 5 (A.A.) - Birleşik Ame Trabzon 5 _Bu hafta Trabozn 
rika'nm 1934 temmuzundaki ihracatı borsasında J4 kuruş 30 paradan 37 
161.786.571 dolar, ithalatı 123.341.977 do- kuruşa kadar 40.080 kilo iç, 16 bu
lardır. Geçen 1933 temmuzunda ihracat çuk kurutlan 18 kuru§a kadar 111. 
144.108.767 ve ithalat 144.980.034 dolardı. bin 800 kilo kabuklu fındık, 13 ku • 

...................... 
BU GECE AÇIK ECZANE 

Samanpazarmd& 

MERKEZ 

Eczanesidir. 
-

Ge~en 31/7 de biten 7 aylık için ibra ruştan 14 kuruı 10 paraya kadar 
cat 1.197.856.915 ve ithalat 990.671.102 do 26,500 kilo yaı fındık ve 50 para • 
lardır. 1933 senesinde aynr müddette ih- dan 221.500 adet birinci yumurta 
racat 813.438.098 n itha~ 735.071.510 ve 20 paradan 11 b in adet ikinci yu-
dolar idi. lmurta satılmıştır. (A.A.) 

zetecileri kabul ederek demiştir ki 
"- Milli sosyalistlik matbuatın yük

sek mesaisini layıkiyle takdir etmekte
dir. Ancak gazeteler hürriyeti sui isti
mal ettiklerinden ve hadiseleri olduğu 

gibi anlatmadıklarından funme için bir 
tehlike oluyorlar. Alman matbuatında ya 
pılan ıslahat gazeteleri mesul olmıyan 

unsurların nüfuzundan kurtarmak sureti
le bu tehlikeyi ortadan kaldırmıştır. Ma
alesef Almanya hakkında yanlış haber
ler veren bazı ecnebi gazeteler için hal 
hiç de böyle değildir. Milli sosyalistliğin 
devleti nefsinde topladığını ve fırka kon 
gresinin bütün alman milletinin kon· 
gresi olduğunu görmek fırsatını bulacak 
sınız.,, 

Ha,·ana'da patlıyan bombalar. 
Havana, 5 (A.A.) - Dün akşam şeh

rin muhtelif noktalarında 50 bomba pat· 
lamıştır. Ölen olmamış fakat mühim mad 
di zararlar olmuştur. Vaziyetin ehemmi
yetli oıu,u yüzünden Küba kabinesi da· 
imt surette toplantı n.ziyetindedir. 

RLER. 
t:ENEVUE'DE. 

Akvam Cemiyeti 
ve Ç · n ile irt ·bat 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler cemiıı 

yetinin 1935 bütçesi Çin'lc irtibat için 
450.000 altın franklık bir tah .. isat derpif 
etmektedir. Bu para Çin'de yapılacalC 

fenni, sıhhi ve Fair tahkikat masrafiyl• 
fenni sahada Çin'le yapılacak teşriki mt 
sainin istilzam edeceği masraflara tahsllı 
edilecektir. 

Umumi bütçe 30.461.300 franktır. B1.J 
nun 15.013.034 f.rankı idareye, 8.536.04{ 
sı mesai teşkilitına, 2.535.006 sr daim! 
adalet divanına, 114.984 ü daimi afyon ko 

mitcsine 280.000 beynelmilel mültecilcf 
ofisine aittir. Bu maaraflarda 1934 seneıa 
sine nazaran 366.600 frank eksiklik ve 
1933 e nazaran da 3.067.832 frank nokuiıl 
lık vardır. 

Cenup Amerikası harp edenleri 
arasında ihtilaf. 

Cenevre, 5 (A.A.) - Paraguay hük\itı 
meti, Bolivya lehine tarafgirane tanz.lıii 

edilmiş olarak tavsif ettiği milletler ce 
miyeti tahkikat komisyonu raporunu ref 
ettiğini bildirmiştir. 

!Uo kovada japon sefirinin temas• 
ları hakkında Pöti Parizyenln 

yazdıkları. 
Faris, 5 (A.A.) - Moskowda japoJl 

sefiri M. Ota ile M. Stimonyakof aruua 

da yeniden müzakeTeler olduğnu bildirtq 

Pötit Pariziyen gazetesi bu hususta fil 
tafsilatı vermektedir: 

M. Ota'nın şahsi olarak yaptığı teldıı 

liflere Moskova'daki ecnebi mehafilde bil 

yük bir alaka gösterilmektedir. Mevcu~ 

kanaate göre, M. Ota ileride yapılacali 

siyasi teşebbüsler için zemini yoklamak• 

tadır. Mumaileyhin teklifi çok mahiranf 

dir. Çünkü Sovyet Rusya ne derse Japoıt 

ya Rusya'nın uzak şarktaki gerginliği hı 

fifletecek olan bir teklifi kabul etmedi" 

ğini söyliyebilecektir. Yok Sovyet Rusya 

bu teklifi kabul ederse o zaman da bun• 

dan yalnız Japonya istif-ede edecektitı 

Japonya Mançurideki kuvvetlerini kolay:• 

ca ve hiç bir tehlikeye maruz bulunmak• 

sızın çekebilir. Halbuki Rusya kızılord~.

nun istinatgahmı tCfkil eden Vladivostoti 

ve uzak şark deniz vilayetlerindeki istifi 

kimlardan mahrum kalacaktır. Müzake • 

relerin bugünkü safhasında Moskova"ndf 

japon teklifini nasıl karşıhya<:ağını keı' 

tirmek imk!naudır. 

GiindelDk. 

SON VERGi KANUNLARI. 

(Bap 1. inci aayıfcula) 
memur seviyeleri hususi kanunlarla 
yükseltildi. Bu yükse'Klik ve onuıı 
verdiği temizlik, dürüstlük bu yer • 
terdeki maliye işlerine yeni bir çeh'• 
re verdi. Binaenaleyh karine e sı 
gibi dar bir mikyas yerine takdirl 
bir sistemi bugünkü teşkilata emni 
yet edebiliriz. Yeni maliyemize 1934 
den ileri bir kazanç vergisini dü~ün• 
mek doğru olur. 

Buğdayı koruma vergisinde ka • 
ra değirmenleri mükellefiyet saha ' 
sına girmiştir. Bunlar için sıkı in 
zıbat kaideleri vardrr. Halbuki bef 
yerde mevsimlere göre değiıen h\l 
susiyetler bu kaideleri zorlamakta 41 

dır. Bir aylık yiyeceğini kendi tafl 
yıp öğütenler için ise verğinin ta 
hakkuk ve tahsil şekillerinde kola~ 
tıklar azdır. 

Bu kısa temaslarla şunu ifad 
etmek isteriz ki cümhuriyet kanun 
larında ilerilik ve kolaylık ana pre ~ 
siplerdendir. Bu ana vasıflar daiıııal 
kanunlarımızda elbirliğiyle tabak 
kuk ettirilmiıtir. 

Yeni vergilerimizin tatbi~ Plba 
hiyetindeki güçlükler de bizı d~b· J 
iyiye ve daha doğruya götüren 

1 

rer adını olacaktır. RArl 
KEMAL1U 
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J an - .ıtİ)"ll!Cİ 

Moskova edebi
yat kongresinde 
türk tezi 

Moskova Edebiyat Kongresine cibcAn 
edebiyatının en t.tnınmış başları İştirak et
ti. T . Dreiser, J\ndre Malraux, Y. R. Bloch 
ıibi birkaç isim iştirakin keyfiyetçe ma
hiyeti hakk.nda bir fikir vermeğe kafidir. 

ı $ 
İstanbul' daki 
buğday stoku 

11111 

Bizden bu kongreye Yakup Kadri ile Fa- İstanbul, 5 (Telefon) - lstan -
lih Rıfkı iıtirak etti. bulda geçen haftaki buğday stoku 

Yakup Kadri hem edebivat, he~ de 32833 tondur. Ceviz ve fındık ıto
daha genit manada sanat hakkı~da bır tez ku kalmamıştır. 
okudu. Bu tezin çok esaslı tesarler yaptı
iini gelen gazetelerden öğreniyoruz. Mu -
barrirlerimiz okuduktan tez hakkında er • 

' teç taf silit vereceklerdir. 
Bizim, tez hakkında malumatımız 'u -

dur: 
1. Her büyük sanat devrine bir ihtilal 

devri takaddüm eder. ihtilal eski kıymet 
leri tamamen çürütmedikçe ve yeni kıy • 
illetlerin istikranm temin eylemedikçe, ye
JÜ sanat denesi baılryamaz. 

Bir in~iliz filim şirketi t ... tanhnlun 
filmini ~ekiyor. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Bir in ~ 
giliz filim tirketi namına dört kiti • 
lik bir heyet hazırlıyacakları filim • 
lerde kullanmak üzere lstanbul'un 
filmini çekmiılerdir. 

tJniverı;ite küttiphane!'li ·~·m. 

İstanbul, S (Telefon} - Üni -
versite kütüphanesi için 50,000 lira
lık kitap tahıiaatı kabul edilmiştir. 

Aya~ofya nıiize olacak. 

İstanbul, 5 (Telefon) -Ayasof
ya'nın müze olarak kulanılacağı 
hakkında bir haber vardır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

Şehrimizde ehli 
hayvanlar 
sergisi açılacak 

Şehrimizde yapılacak ehli h:ıyvantM 

ıergiıi bu ayın yirmi sekizinde açılacaktll'. 
Sergiye iştirak edecek hayvanların kayıt 

Zell:ai Bey 
İstanbu,'a gitti 

Milli Müdafaa Vekili Zekai Bey 

fatanbul'a hareket etti. 

Ali Rıza Hey ~eliyor. 

Pariste düyunu umumiye komi 
muamelesine eyl\ılün sekizinde baılanacak · • Al' R 8 • b .. 1 d . . serımız ı ıza eyın ugun er e 
tir. Tesbıt edılen esaslara göre sergiye ge h • · 1 · b ki · 
lecek hayvanların hastalıklı olmaması ve 

şe rımıze ge mesı e emyor. 

hastalıklı yerlerden gelmemesi ıarttrr. G iim rük ve J nlıisarlar \' t•ka leli 
Bu senEki serginin geçen seneler yapı 

lan sergilere nazaran bazı değitildikleri .i\liish•şarı İzmir' e ~itti. 

vardır. Geçen ıeneki ıergiye muhtelif Gümrük ve lnhiıarlar Vekaleti 
cina hayvanlar İftirak edebiliyoı·du. Hal- müsteıarı Adil Bey bugün İzmir' e 
buki bu sene muayyen cinslere inhiıaı et hareket etmiıtir. Adil Bey İzmir ve 
tirilmektedir. civarındaki gümrük ve inhiaarlar 

Sergi üç ıubeye ayrılmıştır. Biri letkilatını teftif edecek ve tetkikat· 
at ıubeıi, diğeri koyun tubeıi ve üçüncii. ta bulunacaktır. 
sü de keçi tubesidir. 

At tubesi: kısrak ve taylara mah!us· Salahattin Be} :Fuat Beyle görüştü 
tur. Kısraklara ceman 1030 lira olmak 
üzere on dokuz mükafat verilecektir. Mü 
küatlarm en yükseği 100 ve en ·~ frısı 
da 40 liradır. 

Cümhuriyet Merkez bankası u -
mum müdürü Salahattin Bey Maliye 
Vekili Fuat Beyi makamında ziya -
ret etmiş ve mali meseleler hakkın · 
da. bir müddet görüşmüştür. 

SAYIFA 3 

Yabancı 
gazetec·!eı· 

lstanbul, 3 eylul 1934 
Bir amerikah gazeteciye; 

- Bana lstanbul'un eski evlerini, eski 
hayatım, eski kadınlarını gösterinİ2 dedi
ği ve bir deste kitabı okumadan, isimlerine 
bakmadan bana geri verdiği için kızmıt

tim. 

Görünüşü daha ciddi olan fran11z bir 
gazeteciye; 

lstanbul'da görebileceği bütün ıeyleri 
gösterıneğe çalı§tık. Bir alay rakam ve ya
zı verdik. Kendisini memleketin kadın, er
• . :C münevverleriyle tanıtbrdık. 

Te,ekkür etti. Türkiye'yi tanıdım dedl . 
Ve memleketine döndüğü zaman gazeteai· 
ne patrikhane ve papas mektepleri hakkıa 
da yazılar yazdı. 

latanbula orta Avrupa'dan 30 kadar 
gazeteci geldi üç gün aralarında kaldık. 

Beraber müzeleri gezdik, eoka1darı dolat
bk, yeni eski eserler anımda karfılqtır • 
malar yaptık; 

- Bir milletin bir tarihten yeni bir t• 
ribe İntikal devresi, int.ikalia zaruretleri 
bilhassa sizin için faydalı bir tetkik mn • 
zuudur. 

Dedik. Öyledir dediler Ye bizi inand111o 
malıe için Süleymaniye camiinde namaz b 
lan bir ihtiyarın, askeri müze önünde dit .. 
nen bir çingene kızmuı resmini aldılar. 

Ba,ka bir gazeteci grup, kapalı çarıı • 

dan nargile satm almak için benden yar• 

dım istedi. 

- Belki beraber aldamnz fiabndaa 

2. Y annın büyük sanat verimlerini te -
inin edecek olan kıymet ölçüleri, cihanca 
nıuteber olmak ihtiyacındadır. Yani yarı· 
llm sanatmı ancak yeni bir hümanizm ya
ratabilir. Bu ise cihan ölçüsünde bir telak
ki tereddisini istihlaf eden cihan ölçüsün
de bir yeni telakki doğuıu ile mümkündür. 
Halbuki bugün içinde bulunduğumuz de
l'ir, bütün telakkilerin bir tek terkibe doi· 
111 gibnesine değil, bilakis birçok birbirine 
zıt telakkilerin hayatın birçok safhaların • 
da biribirleriyle mücadele eylemesini ihti

•• eylemektedir. 

Bele(li} enin akim kalan 
bir teşebhii~ü. 

Taylar için de 24 mükafat vardır. Ve
rilecek mükafatların en yükseği 80 ve en 
azı da 25 liradır. Sergiye i'tirak edecek 
taylar 6 aylıktan J buçuk yafına kadar 
olanlardıı·. 

Yunan - tiirk ticaret anla~ma~ı - hiç anlamam. 
nın miidtlt•ti uzatıldı. Dedim. inanmadılar. Güldül•. Sükun baılamadıkça ve vicdanların ye-

ni bir hürriyeti belirmedikçe, sanat verim· 
leri geliıemez. 

3. Böyle olmakla beraber, mesela ede-
biyatta, bir destan edebiyatına imkan gös 
teren ,artlar parça parça mevcuttur. 

4. Edebiyat bahsinden daha geniş olan 
ıanat bahsine geçince, bugünkü İnsanlığı 
bir ikiliğin pençesinde görmekteyiz. Bun
dan birbuçuk asit' evetine kadar, insanın 
)'arattığı geçici ve ebedi kıymetler arasm
da birlik ve ahenk vardL insan, ihtiyaç 
eıyası gibi heykel, resim ve mabetlerini 
de elitine ve el aletlerine istinat ettirirdi. 
Halbuki birbuçuk asırlık bir zamandan 
)'ani makinenin keıfindenberi, insan, 
ihtiyaç eşyasmı makine vasıtasiyle samıt 
ınaddelerini ise el işi ve el hüneri ile istih
ıal eylemektedir. Ve bu yÜzden, insanın 
hem zekası, hem de hassasiyeti ikiye bö -
lünmektedir. 

yeni sanat, yeni aletin, yani makinenin 
ıanat emrine verilmesi, yani ruhlaıtırılma
ıı ile kaba olacaktır. Milyonlar ve yüzmil
Yonlar için bardak ve. 1ıumaı yapmasını dü 
tünmüş ve bunun bütün imkanlarını ha -
~ırlamıı olan insanhk, bu milyonlar ve 
)'Üzmilyonların ruhi ihtiyaçlarını da tat -
tnin etmcğe mecburdur. Aksi takdirde on· 
laı-ın ruhlarını terbiye edemez. Ve bu mil
Yonlar ve yüzmilyonlarca insanın hayctt 
cehti bir taknn maddi ve aüfli gayelerin 
ötesine geçemez. Halbuki yeni alet yani 
lnakine nıhlattırılacak olursa, o zaman san 
at verimlerinde hem kemmiyet, hem de 
keyfiyetçe bir değişiklik olacaktır. 

Tezin anahatları bunlardır. Bittabi bu
na birçok deliller ve misa11er ilave edilmit 
lir. Görülüyor ki, tezde, sanat davası hem 
Lir bütün olarak, hem de mevcut içtimai 
davaların çevresi içinde ele alınmıştır. 

BURHAN ASAF 

Sultansuyu lıa.r :-.s•nda tctk~.k~t .. 
Ziraat Vekaleti baytar umum mudurlu

li zeotekni fllbesi müdürü Nurettin Bey 
Soltansuyu harasını teftiı etmek ve mezkur 
Lara ile münasebattar bulunan bir arazi 
İfİlıi yerinde tetkik eylemek üzere Sultan 
"YUna gitmiıtir. Nurettin Beyin ıeyabati 
'8l gün kadar sürecektir. 

Bursa ehli hayvan sergiı;i. 

. Barsa Tilayetinin ehli hayvan sergisi 
~iinıüzdeki cuma günü açılacaktır. Bu ser
li}e iıtirak edecek hayvanJarm povantajı
"1 rapmak üzer<; zeotekni ıubesi beıinci 
1tkaiyon §efi Ihsan Bey memur edilmiı ve 
"1Utııaileyh Bursa'ya gitmiftir. 

Voayet maden mülıcııdi liği işleri 
d Yeni seneden itibaren vilayetlerdeki ma 
;rı nıühendislikleri lağvedilmiı ve bu va -

tlfe ticaret odaları baıkatipliklerine tevdi 
~ '1ıunuftur. Hilen bu iıler ticaret odası 
li tkitipliği tarafmdan rüyet edilmekte n-
1111etle irabat temini de bir memur ile ya-

1 lllal{tadır. 

İstanbul, 5 (Telefon) - İstan -
bul belediyesinin şehirde otobüs iş 
letmek için imtiyaz almak teşebbü -
sünün netiycesiz kaldığı söyleniyor. 

Soğuk Jıa\·a dt•po~u .;ah ip -
)erinin ihtikitrı. 

İstanbul, 5 {Telefon) - lstan -
bul ve Trakya tacirlerinin şikayetle
ri üzerine lstanbuldaki soğuk ha va 
depolarının ihtikar yapıp yapmadı 
ğmı ticaret odasr namına aylar -
danberi tetkik eden heyet henüz ka
ti karar verememit ve belediyeden i
zahat almağa karar vermiştir. 

Bu heyetin kararma göre bele -
diye kendi malı olan soğuk hava de
posunu normal fiatla işletirse diğer
lerinin ihtikar yapmak fırsatına ma
lik olamıyacakları merkezindedir. 

Trahzonda k1u-aklık zarar Yf>riyor 

Trabzon, 5 ( A.A.) - Kuraklık bütün 
tiddetiyle devam etmektedir. Mısır mahsu 
lü yüzde yetmiş yanmıştır. Sıcaklar üç gün 
dür fazlalaımıştır. 

Ticaret oclalarmm nizı.ınanıt>lt·ri 

Koyun §ubesi: Karagül ve merinoslara 
mahsus olmak Üzere iki kısımdır. Kua bu 
'ki kısım da koç ve koyunlara mahsus ol· 
mak üzere ikiye ayrılmı§tır. Koçlara mah 

sus mükafat dört tanedir. lkisi Karagül 
koçlarına ve ikisi Merinos koçlarına ai: -
tir. Mükafatların ikisi otuzar ve d:ğer iki 
si yirmişer lira olmak üzere ceman 100 
liradır. 

Koyunlar da keza Karagül ve Merinos 
olmak üzere iki kısımdır. Bunlara ait mü
kafatlar da dördü otuzar ve dördü yirmi

şer lira olmak ve dördü karagüllere ve 
dördü de merinoslara mahsus olmak üzere 
8 tanedir. 

Keçi tubesi: bu ıubede yalnız tiftik 
keçileri vardır. Tiftik keçilerinin tekeleri

ne 18 mükafat verilecektir. Bunların iki
si kırkar, ikisi yirmi beşer, dördü on be -
fer, ve onu da onar liradır. 

Dişi tiftik keçilerine mahsus olan mü
kafatlar da aynı lekelere verilen miktar 
ve sayı kadardır. 

lmtİ) azlı ~irkt•tlt•rin <,:ıkarahilt• -
ct·kleri clöviz miktarı 

clt•lri.,.İ)'Or İstanbul, 5 (Telefon) - İmti • 
""' .. • r İ b I 5 yazlı şirketlerin harice çıkan para • 

_sta~ .u ı. (Telefon) - İktısat \dan ba~ka döviz göndermemeleri 
vekaletınm hcaret odaları nizamna - için tedbirier artırılacaktır. Yapı -

m_esi~i değİ§tirceği. ve odaların ve - lan muvakkat hesaplara göre şirket
kaletın yardımcı bırer bürosu halin- lerde, mukabilinde yalnız türk em
ele çalıttırılacağı haber veriliyor. tiası çıkartmak şartiyle toplanan pa

ra on milyon liradan fazladır. 

Yunanistan hükumetiyle hüku -
metimiz arasında aktedilmiş olan ti
caret anlasması müddeti bittiğinden 
30 eylule kadar temdit edilmiştir. 

İki tan art·<·imiz tdıi~tan 'a 
~itlecek. 

Tayyarecilik kursuna iştirak et -
mek üzere eylul ortalarına doğru iki 
t.ıyyarecimiz Lehistan'a gidecektir. 

:\tui'la '•la i"'tikrazı dahili satışları. 

Muğla, 5 - Ergani dahili istik -
razmın -C- tertibinin satışına baş -
lanmıştır. Diğerleri gibi bu tertip 
tahvilleri de halkımız tarafından 
biiyük bir tehalükle satın alınmak -
tadır. (A.A.) 

Tt•lt•f on ~İl'kt·tinin yoJ..,nz1ukJarı 

İstanbul, 5 (Telefon) - Tele -
fon 1irketinin hesap ve muamelatı 
nı tetkik eden heyetin idari mesu -
liyetleri istilzam eden bazı yolsuz -
luklara tesadüf ettiği söyleniyor. 

Heyet tetldklerini iki ay içinde biti
recek bundan ıonra işrketin satın al
ma pazarlığı başlıyacaktır. 

Şehir tiyatro~n. 

Ncdp li Bc•y 1 hmhul'da. 

İstanbul, 5 (Telefon) - D eniz
li mebusu Necip Ali Bey lstanbul'a 
geldi. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Şehir ti
yatrosunda temsil edilecek klasik 
bir piyes için Rusya' dan getirtilecek 
rejisör işlerinin çokluğundan dolayı 
itizar etmiş ve bu yüzden piyes te . 

lfoln pana~ ırı hitmiştir hir edilmiştir. 
Bolu, 4 - İki gündür devam eden Bo- ,.. --...~~!!!""' ..... ~~~!"'-'!~!'!!!!!!-

Tıabzou·.ıa fındık piyaı;;;a~ı. 
Trabzon, 5 (A.A. - Şehrimiz piyasa . 

sında kabuklu fındık onaltı kuruşa istekli 
satılmaktadır. 

,, panayırı bugün bitmiıtir. Geçen seneye 
'lisbetle hayvan sabmı daha çok olmu~tur 
Bu ayın onunda Mudurnu kazasının 15 in
de Düzcenin 28 inde de Geredenin pana -
vrrlarr açılacaktır. Bu panayırlar üçer gün 
devam edecf'ktir. (A.A.) 

~~~~~~~~~--~--~----

Antalya'Ja 1~ni yamlmaktcr olan Halk pazarı. 

Antalya'nın kızgın güne§i altında 
olmağa baılıyan Yaf mey«Jalariyle 

güzel bir hurma ağacı. 
(Yum Memleket postası sütunumuzda.) 

- Siz nargile içmezmiainiz? 

Diye sordular. Münevnr avrupalı mes 

lekdaşlarım beni bir narrile önünde çömel 

miı, duman savururken görmek hını için

de yanıyorlardı. Gazeteleri için orijinal ma 

kale mevzuları arıyorlardı. 
Ben avrupalı ıazeteci tipin.i hilhaaaa ln

ı.ul'ün lstanbul'da bulundufu siinJerde ta
nıdım. Bütün gününü tevkifhane ile adJ.1. 

ye arasında geçirdi. Küçük not defterini 

hatıra gelen gelmiyen bir çok mühim (l) 
haberlerle doldurdu. 

- lnıul bugün ıalataamı tuz koyma• 
dan yemittir. 

- Yatağı kapıdan girince odaıuo H,f 
tarafındadır. 

- Pijamasının kumaıı ipektir. 

- Bugün odada terliklerle dolaımıfhr. 

Telgraf, telefon telleri rece sabahlara 
kadar bu haberleri taııdı. Avrupalı gazete 

ci lstanbul"da en çok alm terini bu it içia 
döktü. Avrupa gazetesi lnaul için lnsul'üa 

borçlandığı ve batırdığı kadar para ödedi. 

lyran Şahin§ahı Hazretleri lstanbul'da 

bulunurken Maçka taraflarında bir yangm 

olmuş dört ev yanmııtı. Royter'in latanbul 

muhabiri bu haberi fyran'a ıöyle verdi; 
' 'lyran Şahin13hı Hazretlerinin halen 

ikamet etmekte olduğu Dolmabahçe ma -

hallesinde yang1n olmuı, dört kiti tama. 

miyle yanmış, üç yüz kiti evaiz kalmış ve 

tahmine göre yanm milyon türk lirası za
rar olmu§tur.,, 

Ben Ankara' da iken gazeteciler birliği 
Milletlcr Cemiyeti Umumi Katipliğinden 
bir mektup almıştı. Umumi Katip bu mck-

.ıbunda Milletler Cemiyetine ispanya 
murahhası tarafından bir teklifi anlatıyor 

ve birlikten gazetelerin milletler arasında 

hakiyki bir sulh amili t>labilmeleri için ne
ler yapılması iycap ettiğini soruyordu. 

Soruı nazikane, mevzu da ciddi oldu
ğu için o zaman Akvam Cemiyeti umumi 
katibine; 

- Gazeteleri en az kendi milli cemiyet 

lerine karıı meauliyetlendirinis, batı bo .. 

zukluktan kurtarınız bu kilidir. 

Diyemedik. Milletler Cemiyetine bey. 

nelmilel bir matbuat murakabe bürosunun 

te•İsi fikrinde olduiumusu eöyledik. 

Misaller ve netiyceleri meydandadır. 
Ecnebi gazetecinin Dolmabahçe yakininde 

ki bir yangından Şahinşah Hazretlerinin 

seyahat notları arasında bahsetmesi mana· 

sız bir anlayış ve tesadüfi bir bulut değil

dir. Ve haber dost memlekette tesirsiz de 
kalmamıştır. 

Gazetesine yeni Türkiye'den patı-ikha· 
ne, papas mektepleri hakkında yazı yazan, 
lıtanbul'da hali, nargile, tahta ev, çartaf
lı kadın arıyan aazeteci, biç bir fayda veya 
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Memleket Postası ) 
Sovyet memle!.tetinde ~por 

Köylerde spor teşkilah ve spor h reketlerini 
canlandıran müsabakalar 

1 Bugünün büyük m.Welen, _ 

Sovyet tayyareci
· ğ · ne halde? 

Ant al y a'd a um r an faaliyeti Leningrat'tan Ukranya'nın merkezi o
lan Harkora 1300 kilometre gibi ehemmi
yetsiz bir mesafe vardır. Arada filhakika 
demiryolu mevcuttur. Yalnız trenin ne 
zaman hareket ettiği malumdur; fakat, 
:ı-ı arkof'R ne zaman varacağı pek belli de
ğildir. Elbet günün birinde varır. 

Bir Koll:oz'da beden terbiyesi mualli- (Başı 1. inci sayı/ada) 

Antalay - Son senelerde Antalya hu 
bakımdan yükselişe ve ilerleyişe doğru ge
lıit adımlarla ilerlemektedir. Biltün iş ve ih 
tıaas sahipleri yurdun inkişaf ve terakkisin 
&!c Amil olmakta ve bu hususta birbirleriyle 
"kabet etmektedir. Prensipleri memleketi 
Jftceltmek ve yükseltmek ve halkı refaha 
.ıaıtırmak olan etımhuriyet Halk Fırka
llJlm maddi, manev1 mesaisi, Cilmhuriyet 
BUkQmetinin yorulmak bilmiyen mesaisi 
aıomlebt fnkilafında birinci safta gelmek

tdtr. 
Fırkamızın bir kolu olan Haikevleri 

meaaisi tehrimizde de içtimai cephede bü
JGk semereler vermektedir. Yapılmakta 

olan Halk Fırkası binası, Akdeniz kıyılan
mn incisi olan ıehrimizin de en güzel bir 
binası olacaktır. Mebusumuz Rasih Bey 
bu binanın yapılmasında bilhassa amil ol
muı ve ellibin Ura sarfiyle vtıcude gelen 
6U bina aarfedilen paranın kat kat Qstünde 
ft değerli bir bina olmuştur. Binanın en 
mUhfm kısımlan tamamlanmıJ bulunmak
tadır. Bin ki§_inin toplanabilece~i bir salo
au vardır ki1 bu da yakında tamamlana
caktır. Binanın elektrik tesisatı yapılmak
tadır. 

Geçen sene cUmhuriyetin onuncu yılını 
kutlularken Akseki Kazasmm Cevizli kö -
,Unde çıkan yangın bu köyü tamamen yak 
9Df tT. CUmhuriyet HükQ.meti bu felaketin 
8nüne köyü yeniden yaptırmak suretiyle 
ıeçmiıtir. Bu köyle vilayet çok allkadar 
olmaktadır. Köyde yUzbq evin yapılması
na devam edilmektedir. Köylü bu evlerin 
ta§, kum ve ki~cini taşımaktadır. Evler 
iki oda ve bir sora ne bir bodrumdan iba
rettir. Ve mukavele mucibince teşrlnisani
C!e bitecektir. 

Vilayet Huauııt İdaresi, Gazi Parkının 
en g(lzel bir kiSşeıinöe Antalya körfezini 
yüksekten seyreden ye körfC1c hakim dağ 
Jarın akislerini gören bir yerinde yeni tarz 
da bir gazino yaptmnaktadır. Burası ha
kikaten Antalya'nın en &{izel bir yeri ola
caktır. Parktan denize gidilecek bir merdi
ven yapılmaktadır. Bu merdiven halkın 
iolayca denize fnebllmesini temin edecek
tir. Ayrıca park Antalya'nm ~tf~irdiği 
mak iklimlere mamus ağaçlarla ıfüılene
eektir. 

Antalya Belediyesinin en mühim mu
mfakiyetlcrindcn biri de başarmak üzere 
tlduğu su meselesidir. Çok garip bir teceı. 
:.fdir ki, Antalya dört taraf tan sularla mu
iıat denecek derecede sulak bir yer olduğu 
halde içilecek iyi bir suya sahip değildir. 
Tabii teıekkülün neticesi olarak sular iyi 
evsafta değildir. Bu kere ~ehre nisbeten 

yakın bir yerde iyi bir su bulunmuş ve ya
pılan tahliller neticesinde içmeğe elveri~li 

olduğu tebeyyün etmiştir. Belediye ~ehrin 
bu en mühim ihtiyacını temin için şimdi--

den hazırlanmağa başlamıJtır. Su _şehre ge 
tiıilince Antalya aı muhtaç olduğu sıhhi 
suya kavuşmll! olacaktır. 

Belediye, son birkaç sencdenberi mey
dana getirilmekte olan yeni çarşıda bir 

halk pazarı yapmaktadır, Bu yapılan pa~ 
sar binası, hem memleket 1&1hhati noktasın.. 
dan ve hem de memleketi süslemek nok
tasından çoll faydalı olacaktır. 

Antalya'da dalına ilerliycn imar faali· 
yetinden baıka ziraat faliycti de memnu· 
niyeti celp edecek derecedir. Y cdi seki~ 

9Cnedenberi günden güne inki§af eden An 
talya pirinççiliği, dört çeltik fabrikasının 
teessüsüne vesile olmuştur. Her gün inki
pf etmekte ve verimini çoğaltmaktı olan 
vilayetin pirinç verim kabiliyetini gôı.crü
ne alan Ziraat Vekaleti cenup mrntn,:ası 
pirinç mmtakası merkezini vilayetimize 
nakletmiştir. 

zaranna bağlı olmadığı yabancı memleket
te orijinal olmak, n bu memleketi orijinal 
olarak istismar etmek fikrindedir. Tip ye
ni bir ıey değildir. Bilakis bu tipte impa • 
ratorluk devrinin bütün bir ıztırabın tari -
hi vardır. 

Milletler Cemiyeti milletler mikynsın -
da bir matbuat murakabe bürosunu tesisis 
etmek karar ve kudretinde midir bunu bil-
ınern .• 

Fakat biz, Türkiymiz mikyasmda bir 
a..atbuat murakabe bürosunu tqkilatlan • 
dınnağa ve en kısa zaıruuıda çalııtırmağıı 
rnecbm'UZ. Kimbilir belki de önıek oluruz. 

NEŞET HAUL 

r;r:raat Vekak ti aynca vilayetimizin ve 
mıntakamızın sühunet derecesini ve sıcak 
iklimler nebat ve meyvalarmı yetiştirme 
kabiliyetini de gözönüne alarak bu husus
ta tetkikatta bulunmak lizere mütehassıs 
profesör doktor M. Tenguval'i tetkik:ıta 

gönderimi§tir. Tetkikatından çok memnun 
olan profesör kı§ ~ühunetini de sıfırdan 

;ı~ağı düşmiyen mıntakamızda kahve zira
ati tecrllbelerini de yapacağını söylemiştir. 

Yabancı post.ası. 

lngiliz-Türk 
ticareti 

H.M. 

Londradan Manctster Gardiyen gaze
tesine yazılıyor: 

Türkler son zamanlarda bugünün iktı
sadi modasına uymuş bulunuyorlar. Bu 
millet de Büyük Britanya gibi kendisiyle 
ticari münasebetlerde bulunan milletlerle 
ticari bir muvazene tesisini zaruri bulmuş 
lar vt aon .ıamanlarda ltalya, İsveç, Al
manya, Gekoslovakya ve İspanya ile mu -
vazeneli itilaflara vasıl olmuşlardır. 

Türkler. ahiren bu yolda bir muvazene
li itilafı fngiltere'ye de teklif etmiş bulu
nuyorlar. Ticari bilançomuz fngiltere'nin 
lehine senede 800 bin ingiliz lirası fark 
göstermektedir. İki taraf arasında ticari 
münasebetleri muvazene haline getirmek, 
bizim de 800 bin ingiliz lirası kıymetinde 
türklc.rden üzüm, incir, halı gibi maddeler 
almamız iycap etmektedir. Bu fazla alış 

verişe imkan görülmediğinden ttirklerin 
bu teklifi reddolunmU§tux. 

Son zamanlarda Ankara'dan Londra'ya 
gelen bir türk heyeti, ingiliz - türk ticare
tinin muvazeneli bir hale konulmasını gö
rüşmek arzusunu ızhar etmiştir. 

İngiltere hfıkfımeti, tilrklerin teklifle
rine mukabil bir takım teklifler dermeyan 
etmiştir. Bunların mahiyeti tamanıiyle bi· 
!inmiyor. Türklerle aramızda bir ticaret 
mukavelesi mevcuttur ve bunda İngilrere
nin en ziyade mazhan müsaade milletler 
arasında olduğuna dair bir madde vardır. 
Türklerin bu yeni teklifleri muahedenin 
bu maddesini ihlal eder mahiyet arzetmck 
tcdir. 

eşhur bir 
kadın gazeteci 

ALMANY A'DAN DIŞARI 
ÇIKARILIYOR. 

Berlin'den "Sunday Times,, gazetesine 
bt1dirildiğine göre Nobel mükafatı kazan
mı~ me§hur romancı Sinkler Levis'in karı
sı ve Amen"ka'nrn me§hur bir gazetecisi 
olan Madam Doroti Tompson Berlin'de 
gizli alman polisi tarafından memleketi 
terketmesi i~ emir almqtır. 

Bu emir üzerine Amerika ceneral kon· 
solosu vaziyete müdahale etrni~. bunun U
zerfoe verilen mühlet 24 saat daha uzatıl
mışsa da bu mühlet 11onunda da çıkmıya
cak olursa polis kuvvetiyle hududa götürü 
leceği kendisine bildirilmiştir. 

Bu akşam bütbn amerikan muhabirle
ri, Amerika sefirine resmen harekete geç
mesi için müracaat etmişlerdir. 

EvtJce Amerikanın Filadelfiya poblil 
locer ve Nevyork ivining poıt gazeteleri· 
Bc.rling muhabirliğini etmiş olan Mis To
mpson, on gündenberi Berlin'de bulunu -
yordu. 

Kendisi hakkında verilen bu ihraç karan 
na sebep olmak üzere muhtelif amerikan 
gazetelerinde Almanya aleyhinde neşriyat 
ta bulunması gösterilmiştir. 

Bu kararın verilmesinde kadın muharri
rin 1932 senesinde daha Başvekil olmadan 
Hitler'le yaptığı bir mülakat ve daha son
ra Nazilerin yahudilere tatbik ettikleri mu 
amele hakkında yaptığı neşriyat amil ol
muştur. 

Bu kadm, Hitler'le yaptığı mülakattan 
sonra beş defa Almanya'ya gelmiş, fakat 
hiç bir defasında böyle resmi bir müma
naata uğramamış, Nevyork alman konso
losluğu tarafından muntazaman pasaportu 
vize edilmiştir. 

Mis Tompson bugün öğleden sonra de· 
m· tir ki: 

Step mamı:arası son derece yeknesaktır. 
Geçtif,imiz yerlerde her defa trenin istas
yon memuruna arzı tazimat için durduğu 
küçük istasyonlar vardı; ama, b . nlar da 
pözü oyalamak için kafi değildi. 

Tren bir istasyonda durunca 9plak a
yaklı; beline kadar sıplak ve kirli çc.ıcu;,!ar, 
sa~Iarı kirpi halinde, keskin çığlıklar fır

latarak vagonlara sal<lırırlar. Bunlar, tah
min edilebilecek her şeyi satarlar: Cıgara, 
elma, kiraz, pul, souk su, kibrit, kartpoııt
tal, kara ekmek, reçel, sıcak bira, limon ve 
çay yapmak için sıcak su ... 

Bir rubleniz varsa istediğinizi alabilir
siniz. 

Çocukların arkasında analar, aynı kirli 
üst ve aynı çıplak ayaklarla Kopek,lerin 
toplanmasını beklerler. Filhakika bir 
lokanta vagonu vardır; fakat pahalı oldu
ğu için hiç rağbet görmez. 

Şunu da söyliyelim ki, Sovyet Rusya
<la herhangi bir memleketten yüz defa faz 
h s~. ~ıat edilir. Trenler daima ağzına 
kadar doludur. Daha kötüsü trenin hare· 
ketinden bir saat evel gişelere yaklaşıp bi
let almaya imkan yoktur. İmtiyazlı İntu· 
cist yolcuları müstesna, biletler ihtiyatlı 

olmak için bir hafta önceden tedarik edi
lir. Sovyet halkı o kadar beklemeğe alış· 
mrştırlar ki, bundan şikayet etmezler. 

Size Ukranya kadınlarının şeytanı baş 
tan çıkaracak bir cazibeye malik oldu!cla
rını da söyledikten sonra derhal spor bah· 
sine geçiyorum. 

KÖYDE SPOR 
Goldstayn yoldaş, Harkof'un Belediye 

Reisi gibi bir şeydir. Spor Teknik Komite 
si Reisi Lazela onun emrindedir. Bu ilri 
yoldaş şehrin Sovyetler evinde (on katlı 
bir bina) beni kabul ettiler. 

Bir köşede semaver kaynıyordu. S<.ize 
tJaşlamadan evel Goldstayn bir zilin düğ
mesine bastı. Bir kadın geldi, emirleri din 
ledi, gitti ve elinde pasta, reçel ve yemi~ 
dolu bir tepsiyle geldi. Herbirimizin önü
ne birer bardak koydu ve semaverden çay 
bo~ltu. Yemekten yeni kalkmıı olmama 
rağmen bu ikramı reddedemedim. Bun· 
C:an sonra Belediye Reisi köylüler arasm
<laki spor teşkilatını bana anlattı. 

Ukranya, Sovyet Rusya'ya en fa;ı:la 

hububat veren cümhuriyettir; demek ki bu 
bir ziraat memleketidir. Bunun içindir ki, 
Sovyetlerin köy sporu hususunda neler 
yapmış olduğunu öğrenmek enteresan ola· 
caktı. 

Kolkoz "·e Sovkozlar' da. 
Çifçilik iki usule tabidir: Kolkozlar ve 

Sovkozlar. 
Kolkoz, toprağı kendi vesaitiyle eken 

köylülerin teşkilatıdır. Bu nevi köylüler 
aldıkları hasılatı aralarında paylaşırlar. 

Sovkoz devlet çifliğidir; bütün vesait 
hükumete aittiı- ve orada çalışan çifçiler 
adeta hükiımet memuru gibi bir ıeydirler. 
Mahsul ne olursa olsun ücretlerini alırlar. 
Tabiidir ki, hasılat da hükumete aittir. 

Bunu izah ettikten sonra Harkof civa
rındaki 100 kollektif çiflikten 45 inin spor 
.t-şkilatına malik olduğunu söyliyelim. Da. 
ha fazlasını yapmak için ciddi müşküller 
vardır: Evvela para meselesi. 

Bununla beraber yüzde 45 nisbeti de 
Jir muvaffakiyettir. 

Bu 45 köydeki 20.000 köylü arasında 
12.000 ı;porcu vardır. Bunlardan 4.000 i 
PTD. şahadetnamesini almışlardır. Bunlar 
bir konuşma esnasında gelişi güzel ortaya 
atılmı~ rakamlar değildir; resmi istatistik
lerden alınmıştır. 

Her Sovkoz ve Kolkoz'un bir beden ter 

biyesi muallimi vardır. Bu muallimin va
zifesi orada spor hayatını canlandırmak ve 
sporu öğretmektir. Her köy küçük bir sta
da sahiptir. 

minden dem alanların yekOnunu vnsati - F ederasyoncı hangi milletler 
olarak 300 tahmin ediyorlar. dahildir? 

Muallim talebelerini 50 şerlik 6 grupa _ Cihanın bütün milletleri bey .. 
ayırır. Ve tarla işlerinin ihtiyacına göre nelmilel hava federasyonuna dahil .. 
sıreı ile herkesin günde yarım saat beden <lir. Memleketimizi bu federu. 
terbiyesi yapmasına imkan verir. d k yon a tür tayyare cemiyeti temaU 

Gençler. mükemmel surette çalışırlar. eder. Hava federasyonuna bugüne 
Fakat kırkı aşmış olanlar 'bu nevi idman kadar henüz girmemiş belli batlı 
lara rağbet etme.deT. iki millet vardır. Biri ıovyetler v• 

Muhtelif kolhozlar arasında yapılan diğeri Bulgaristan'dır. 
müsabakalar köylerde !!por heyecanını a -
yakta tutar. Fakat buralarda alınan netiy Bu iki kom§U milletten Bulıa· 

ristan'm bu sene olmazsa aelecek ederin şehir işçilerinin aldıkları netiyce- h • 
sene er halde gireceg'" ini ümit et .. lc.rden çok uzak olduklarını kaydetmek la 

zımdır. mekteyim. 
Köyde spordan maada, köy hoc-ası da Sovyetler hakkında biraz iyza... 

çocuklara beden terbiyesinin ilk esasları- hat vereyim: 
nı öğretir. Goldstayn yolda~ ba ıpor tcşki Havacılıkta çok terakki etmİf 
\atının kusurlarını anlata-ralı: böyle bir teş olan sovyetlerin battan başa yerli 
kilatm tam bir muvaffakiyetle çalışabilme olarak İDJa ettikleri bilhassa bom .. 
si için çok zaman iycap ettiğini söyledik bardrman ve nakliyat tayyareleri 
ten sonra dedi ki: ve yetittirdikleri tayyareci ve balon 

''1920 de 1000 Okraynahnuı 750 si ca culann kıymet ve kabiliyetleri ciha· 
hildi. Şimdi nisbet çok düşmüştür. Bunun nın takdirini kazanmıthr. 
la beraber hala 1000 de 200 le 250 arasında - A•keri tayyarecilik federa•
okur yazar olmıyanlar vardır. Daha yap- yonun faaliyet sahaın.na dahil mi• 
mamız lazım gelen i~in ehemmiyetini tak- clir? 
dir ediniz!,, - Asken tayyarecilik bt-yne( .. 

Okrayna gibi geri bir memlekette sov milel hava federasyonunun faaliyet 
yetler şimdi varmış oldukları merhaleyi el sahası haricinde olmakla beraber 
de etmek için pek çok gayret iycap et - sovyet hava ordusu hakkında bir· 
mistir. Bu kadar muhalif şerait içinde kaç söz söylemek isterim. Bu mem· 
bu kadar geniş bir spor hareketi yaratabil lekette askeri teşkilatın esası, Mos· 
nıek mühim bir i~tir. Çünkü köy sporu kova'daki hava akademisidir. Dai. 
yukarda gösterdiiğmiz merhalede ise Har mi (800) memuru vardır. Bu mik. 
kof'ta işçi sporu çok kudretlidir. Mosko- tarın (80) ini profesörler ve (120) 
va ve Leningrat'tan sonra Harkofun sov- sini muallimler tetkil eder. Bu mü .. 
yetlerin üçüncü spor şehri olduğu iddia essesenin üç büyük tayyare meyda· 
edilebilir. Harkofun futbol takımı meş - nı, iki atıcılık mahalli, imalathane· 
burdur, atletleri, tenisçileri, jimnastikçi - leri, atölye ve liboratuvarlan var .. 
teri memleketin epey iyileri arasındadır - du. Hava akademisi: fen memurla 
tar. Kızılmeydan'daki büyük resmi geçit rını yetİ§tİren bir mühendis fakül• 
ler 20000 sporcunun iştirakiyle yapılır. tesiyle erkanı harbiye zabitanrnı ye .. 

Harkof'ta 7 büyük stat (bir Dinamo tiştiren askeri fakültesine aynlrr. 
ve altı sindika stadı), ve 19 spor aahatıı- Akademide aynı zamanda bütün 
vardır. sovyet tayyarelerini tetkik ve mua• 

Spor hareketini canltandırmak isin ne yene eden ve bunlara seyrüsefer ka .. 
ler yapılmıştır 1 biliyet vesikası veren bir Aero-Dina 

Lazeba yoldaş bana şunları anlatıyor: mik laboratuvan ve bir de pervano 
"Halkımıza spor fikrini vermek için leri, flotör ve gövdeleri muayeneye 

şehirde müsabakalar tertip ettik. Bir gU- mahsus Aero-ldro-Dinamik labora• 
ne kabil olduğu kada.r çok spor tezahür - tuvan vardır. Bunlara ilaveten bir 
\eri sığdırmak ve spordan bihaber olnu. de malzemeyi tecrübeye mahsus la• 
yan kütlelerde fa.al bir propaganda yap boratuvar mevcuttur. 
mak mevzuu bahisti. Sovyetler umumi harptan sonra al• 

21 kilometrelik bir te-crübe yapmayı mantarla teşriki mesai ederek 19'22 sene• 
düşündük. Dinamo stadından başlanarak sinde bugünkü muazzam hava kuvvette.; 
şehirde bir tur yaptıktan sonra tekrar sta- rinin temelini kurdular. Bugün çok eyi 
ıla dönüş. Bunun için 12 ayrr merhale ayır yeti~tirilmiş (5.000) tayyaı:ed ve 'll-kinis 
dık. ti ve (2.377) tayyaresiyle S"'vyetler AvrıJ 

Birinci merhale: Stadın pistinde 400 panm en kuvvetli hava orduJarrnt, başl11 
mete manialı koşu. da gelmektedir. 

İkinci merhale: 3 kilometre Kros-kon· Sovyetlerin planına göre 1932 senesi 
tri.. ile müteakip seneler için mevcut (6) ta)' 

uçancü merhale Yolda bir kilometre yare ve (4) motör fabrikası (4.000) i bi • 
koşu. rinci smr!tan (tek motörlü) Ye (3.000) İ 

Dördüncü merhale: Bir kilometre ikinci ve üçüncü sınıftan (çok motöriü) 
kros-kontri. olmak üzere (7.000) tayyareyi 1932 sene· 

Beşinci merhale: Yolda bir kilometre si ilkbaharında hazır bulunduracaktı. Fa 
koşu. k~t bu fabrikalar 1932 senesinde ancalc 

Altıncı merhale: 1500 metre kilrek. azamf (1.000) tayyare yapabildi. Bugün• 
Yedinci merhale: Askeri kıyafetle beş kü tesisatın mevcut inşaat si~temiyle 5t" 

kilometre yürüyüş. nede bundan fazla tayyare yapamıyacağı 
Sekizinci merhale: 6 kilometre bisiklet anlaşılıyor • 

koşusu. '(Tayyare fabrikalarından Moskova'dll 
Dokuzuncu merhale: 500 metre kadm bulunan (1) numa.ralı fabrika, lisans al• 

koşusu. tında ingilizlerin (D. H. 9 a) tipind• 
Onuncu merhale: 500 metre kadın ma keşif ve alınanların (Heinkel H. D. 43} 

nialı koşusu. tipinde bir kiJilik avcı tayyareleri yapar• 
On birinci merhale: Gu maskesiyle Ayda (3~35) tayyare çıkarır. Moskova'; 

700 metre yürüyü~. da mevcut diğer ufak bir imalathane rnek 
On ikinci merhale: 400 metre stad pi~ tep tayyareleri ve sovyet hava 1rulüp1er1 

tinde. ne mahsuı spor ve turizm tayyareleri y•• 
Daha ilk koşuda büyük bir muvaffaki- par. 

yet kazanıldı. Binlerce seyirci ıokaklara Moskova civarında (22) numaralı f,lj 
dizilmiş koş.uculan seyrediyordu. Ve rika sovyetlerin en modern 'bir tayY""' 
sonraları bunların arasından ylizlerce kişi fabrikasıdır. Bu fabrika almanların yüıı• 
kendi hesaplarına spor yapmak için stada kers tayyare fabrikalarının bir ~ubesi id~ 
gittiler.,, Tekmil madeni tayyareler yap;u-. 1931 

Şimdi bu müsabakalar büyük inkılap senesinde (52) tane tek motörlU (R.S) ~ 
bayramları münasebetiyle senede dört de şif, (20) tane çift motörlü (R.6) uz:ak ~~ 
fa yapılmaktıadır. Bu mfü1abakalara 50 safe keşif, (242) tane bir kişilik ve (Jil 
huhtelif teşekkülün ekipleri iştirak etmek piter) motörile mUcehhez (İ.4) a"'d 
tedirler ve her ekipte dört müsabık bulun (80) tane yünkers (yu.30) ve A. N. 'f. ıf 
maktadır. Yalnız askeri yürüyüşlerde her (3 ve 4 motörlü ağır gece bombard~~t\ 

!"""'~~~~~~~~~~~~ ~~._- fabrika altmış kişiyle iştirak etmektedir. tayyareleri) ile (20) tane dört mot6r 
Alman devletinin memleket dahilinde Bu müsabakalar 2200 sporcu ve 3000 yürü (A. N. T. 6) tipinde deniz bomb:ır~f11111~ 

bütün tenkit imkanlarım ortadan kaldır- yücü, yani 5200 müsabıkı bir arada topla· tayyeresi ki ceman (414) tayyare ıy~ 
mak suretiyle memlekete iyi bir hizmet maktadır. etmiştir. Ayda (34-35) tayyare yaP~; 
görmediğine dair Fon Papcn'in söylediği Halbuki altı sene evet ilk müsabaka an- Bu fabrika üç motörlü ve tek satıhlr tıC 
sözle hemfikirim. cak 250 müsabık toplanırştı. ret tayyareleri de yapar. 

1
, 

"Yazdığını herahngi bir yazıda Alman - Şuna kaniim ki böyle tenkitten kaçınıl- Fazla •ö.ı ilave etme~e lüzum var mı- Leningirad civarında (23) nı•r.t .. ~ i• 
ya aleyhinde d~ca hisler beslediğim mamış olsaydı birçok hatalar işlenmemiş dır Rober Periye fabrika: küçüktür. Lis<ın t;:ıhtrnc1 1 a" 
hakkındaki isnadı protesto ederim. olurdu.,, L'OTO'dan. izlerin (Avro 504 L) ün ı .ı vı.. ıt 
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rın (savoia S. 62) kefif deni% tayyareleri 
ili yapar. 

Azak denizi kenarında 31 numaralı 
~rika: Karadeni%le Ha.zer denizi clva· 

tdaki tayyare alaylarına tayyare yapar. 
2 aenesinde (251) tayyare yapmıttır. 
nun (150) si alınanların (Heinkel H. 

1>.!S)"lisanslı,, gövdeleri bot ıeklinde ·de· 
tlı tayyareleri, ( 46) sı italyanların (Sa
!Ola S. 62) lisansı altında yaptıkları (M. 
[ S) keşif deniz tayyareleri, (12) si çift 
tQotörlü madeni kendi lmalatlarından 
:('l'. B. I) torpil tayyaresi (45) şi alınan· 
1-rın yünkers lisansı altında (Yu. 30) tay 
1'resiyle (A. N. T. 6) tipinde kendi ima 
1'tlarmdan tayyarelerdir. Bu iki tip 3 
h 4 motörlü ağır gece bombardrman tay 
'hreleridir. 

(Voroneş) te bu sene bitecek bir fab
~ka yapılmaktadır. Yukarıki fabrikalar 
dt tevsi edilmektedir. 

Sovyet tayyare motör fabrikaları; 
'°"Yetler motör inşaatına 931 senesinde 
'-tlamışlardır. İngilizlerin (Avia) "Li
bcrty", Bristol "Cupiter", (fra •n 
(Gnôme, Hispano), alınanların (B. M. 
~. VI) motörleriyle kendi mamı1litla
'1ndan (M) motörleri iymal eder. 

M. motörlerinin beygir kvvetleri: 

M. 5 
M. II 
M . 17" 

M. 22 
M. ıs 

Beygir kuvveti 
420 
100 
650 
480/ 580 

525/ 625 

Sovyetlerin hava ordusunda kullanı
~ tayyare tipleri şunlardır: 

R - Keşif ve hafif bombardıman tay
hreleri 

TB - Ağır bombardıman ve torpil 
tayyareleri 

1 - Bir kişilik avcı tayyareleri 
nr - fki kişilik avcı tayyareleri 
YR - Deniz k~if tayyareleri 
MDR - Açık deniz keşif tayyareleri 
U - Talim kara tayyareleri 

Mu - Talim deniz tayyareleri 
::Su tayyarelcri:ı bir kısmı ecnebi H

lansıariyle ve bir kısmı yerli pHin üun· 
ne · ınşa olunmaktadır. 

Sovyetlerin kendi mamlıliitlarından 3 
lbotôrlü ( A N. T 9) ve beş meıti;rlü (A 
~. T. 14) tipleri tayvarecilik sanayiinde 
~Ö~terdiklcri muvaff akiyetler in en bariz 
biter d .. lilidir. Sovyet hava ordusu, İtal
:11 b-ı•"'-ıcularından ceneral Nobilc ile bazı 
taJy.,n mütehassısların idaresi altında 

'eri h •inde kabilisevk balon inşa ettir
~tkte1ir . Bunlardan (Klim VoroşiloO 
latnindeki ilk kabilisevk sovyet balonu 
1933 teşrinisanisinde Sovyetler Birliği · 
tıin (16) ncı yıldönümü münasebetiyle 
ııçuru ımu~tur. Bu, 104 metre uzunluğun
~ 25 m•tre kutrunda ve 22.000 metre 
~İl.~b r hacminde ve ı;aatte 100 kilometre 
•tir · · 1 d M'" ate malık bır yarısert ba on ur. u 
"tttebattan ba'!ka 16 kişi ta~ır. 

İkinci kabilisevk balon 150 metre 
lıtunluüunda ve 55 000 metre mikabı hac· 
tı:ııinde olup inşaatı yeni bitmiştir. Prog
~ rnucibince 7 kabilisevk balon yapıla
~lttır 

Sovyetlerin bunlardan başka, inşaları 
~trıi ikmal edilmiş, yumuşak ve küçük 
~O" .,~00 metre mika"bı hadninde) dört 
lıı.J balonları daha vardır. Sovyet 
~ t (UK. l, UK. 2, UK. 3, ilh) mar· 

}... :ılır. 
"""'-. 

~:vti Milliye'nin romaa1: 3 
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HAKiMiYETi MiLLiYE 

ry.. k f. .,..::.,., .. k • · ,~ 1J r o ıs 5~u servısı 
--~ 

AVUSTURY A'DA YUMURTA ITHA -
Ll HAKKINDA YENi KARARLAR. 
Avusturya ticaret nezareti 7. 8. 934 ta

rihli bir kararname ile ı. 4. 935 tarihin -
den itibaren, yumurta ithalatında tatbik 
edilecek olan yeni hükümleri ilan etmek· 
tedir. Bu hükümlere nuaran, yumurta it 
hali müsaadelerinin verilmesinde, Viya
na zirai mahsulat bürosunda yerli malı 
taze yumurta üzerine yapılan muamele· 
lcr esas tutulacaktır. Yumurta ticareti, 
zirai mahsulat bürosunda temerküz etti
rildiğine nazaran dahili endeksi hesap 
etmek suretiyle ithali lazım gele:ı yu
murta miktarını tesbit etmek mümkün 
olacaktır. 

1. 4. 935 ten 31. 3. 936 tarihine kadar 

- Sovyetleria sivil tayyareciliği n.a
s!ldrr, 

- Sivil tayyarecilik: (Unşliht) Yol -
daşm idaresi altında bulunan sivil tayya 
recilik sovyetlerde askeri idareden taml 
men ayrı ve müstakil çalışır. Aero flot 
<lenilen bu büyük teşkilatın başındaki 
z;ıt halk komiserlerinin kaffei hukuk ve 
saliihiyetlerini haizdir. 

1918 senesinde teessüs eden 1\1'.erkez 
Aero-İdro-Dinamik Enstitüsü havacılr· 
ğın nazari ve tecrübi meseleleriyle uğra
şır. 1\1'.uhtelif daireleri vardır. Tecrübi 
Aero-Dinamik dairesinde (6) rüzgar tü
neli ve birçok laboratuvarları vardır. Bu 
daireler ve laboratuvarlar hakkında taf -
si lata giri§mek çok uzun sürer. Tecrübe 
için yapılacak tayyareleri 1\1'.oskova civa· 
r mdaki 22 numaralı fabrika yapar. Sov -
vetlerin yerli askeri mamı11atı hemen kii
:nilen bu müessesenin mesaisi semeresi· 
d ir. Yapılan tayyarelerden (A. N. T. 3) 
askeri tayyaresi olup sovyet hava kuvvet 
1 inde (R. 3) tipi olarak kullanılmakta-

=!ır. (A. N. T . 4) tayyarele.rinden "Sov 
yet)er Memleketi., adrnı taşıyan tayyare 
1929 senesinde Moskova'dan Bahrimuhiti 
'ebiri aşarak (Nevyork'a) uçmuştu. Bu 
nesafe (21. 000) kilometredir. Bu tip 
tayyareler bugün sovyet hava kuvvetle
rinde (R. 6 veya TB. 1) hizmet tipi altın 
da çift motörlü bombardıman • keşif ka
ra veya deniz tayyaresi olarak kullanıl -
-naktadır. Dört motörlü (A. N. T. 6) 
tayyareleri de bombardıman tayyareleri
dır. Ticaret tayyaresi olarak (Dcruluft) 
;.,mindcki alman - rus hava nakliyat şir· 
keti ( Amerika'nın Rayt Vörlvint motör
leri) nakliyat tayyaresi 9 yolcu taşır. 
Beş motörlü (Cupiter 9 AKK) (A. N 
T. 14) tayyareleri (36) yolcu taşır. Ge
çenlerde üçü Fransa'ya vediğer ü~ü ltal
ya'ya iadei ziyaret maksadiyle gönderi
lr- altı tayyare bu tip tayyarelerdir. 
Hunlar harp esnasında pek korkunç birer 
•,, -bardrman tayyarcleridir. Sovyıo:tlerin 

şu saydığımız yerli mamulat.ndan olan 
tayyareleri rus mühendislerinden (A. N. 
Toupolev)in eseridir. 

(Sonu yarınki sayrmızdadır) 
• 

ıernka: 86 

bir senelik dahili endeksi 1. 7. 934 ten 
31 12. 934 tarihine kadar olan müddet 
zarfında yapılan muamelelerden elde edi 
lecektir. 

A vusturya'nrn ithal ettiği yumurta 
miktarı 1932 de 16.9 miJ. şilin kıymetin -
de 114.300 kental iken 1933 te 10,8 mil. 
şiline ve 89.7000 kentale düşmüştür. 1934 
yılının ilk altı ayındaki ithalat miktarı 
geçen senenin aynı devresinde ithal olu· 
nan 65.350 kentale mukabil 41.000 ken -
talden ibaret kalmıştır ki bu da Avustur
ya'nın kendi ihtiyacını tamamiyle dahil
den temin edebilmekten çok uzak olmak
la bera't>er yerli istibsalat miktarının 

memleketin ihtiyacına yaklafmakta oldu 
ğunu göstermektedir. 

Avusturyanın 1933 te hariçten al.!ığı 
yumurtanın yüzde altmışı Macaristandan 
yüzde yirmisi Yugoslavyadan, yüzde onu 
Lehistandan ve pek az bir kısmı da Bul
garistan ile Litvanyadan ithal edilmiştir. 

BiR BALKAN TUTUN BOR· 
SASININ TESiSi. 

Tütün istihsal ve ihraç eden Balkan 
hükumetleri işbu maddenin ecnebi piyasa· 
larda sürümünü temin edecek bir Balkan 
borsasının tesisini derpiş etmektedirler. 
Bu hususta cereyan etmekte olan müı:ake
ratın eyi bir netiyceye iktiran olunacağı 
ümit olunmaktadır. 

Tütün istihsal ve ihracatı pek büyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğundan ve Avru 
panın bütün büyük iktısat merkezinde 
tesis olunan bu gibi müessesat çok eyi ne 
ticeler verdiğinden böyle bir borsanın te 
sisi Balkan hükumetleri i'iin pek büyük 
bir fayda temin edecektir. Mezkfir borsa 
nın bilumum müstahsil memleketlerde 
şı.beleri olacaktır. 

FRANSA MACARISTAN'DAN -
TOTON ALIYOR. 

Budapeşteden verilen malfunata göre 
Fransa son zamanda Macaristan tütün in 
hisarından 8 milyon pengö değerinde tü 
tün mübayaa etmiştir. 

MACARiSTAN ROMı\NYA'OAN 
TUZ ALIYOR. 

Bükreşten bildirildiğine göre Maca • 
ristan - Romanya ticaret anlaşması da
hilinde olmak üzere Romanya ile Macaris 
tan inhisar idareleri arasında Macaris
tana bin vagon tuz ihracı hakkında bir 
mukavele aktedilmiştir. 500 vagonun der
hal teslimine başlanacak ve mütebaki 
500 vagonun ihracı da takas yolu ile yapı 
lacaktrr. 

lSPANY A'DA ZiRAi VAZIYET. 
1spanya'nın bu seneki hububat rekol • 

tesi ihtiyaçtan fazla olacaktır. Buğday 

mahsulü 47,2 mil. kental tahmin edildiği 
halde memleketin ihtiyacı, tohumluk 
buğdayla beraber, 40 mil. kentaldir. Arpa 
tahmini 28,1 mil. yulaf tahmini ise 5,6 
mit kcntaldir. 

Pirinç piyasası, evclki aylardaki gay
ri müsait vaziyete nazaran, hafifçe eyi· 
leşmiştir. İhracat artmış ve 1933 kanunu 
ı:ar= .. inden mayısa kadar harice 26 bin 

SAYIFA C 

Resimle dünya haberleri 
Dün Sar'm bu • 

günkü vaziyetini 
muhafaza etmeJİ i · 
çin sarlılar taraf m· 
daa yapılmıı bir 
ıaiimayiıe ait resim 
vardı. Bugün de 
Kollenı karpsmda 
M. Hitler'in hu:zo • 
riyle yapılan -üç 
yüz bin kipiik- top· 
lanlıyı a.it bir resim 
koyuyoruz. Resim • 
de görülen sporcu, 
Almanya'nm her 
tarıfmdan Sar'm 
Almanya'ya iltiha • 
kr arzusuna lıbar 
eden mektupları 
yaya olank içtima . . • • . . . 
yerine getirmit ve Fürer'e vermiı olan ıporcularclan biri4ır. T~•nh yeriMtk1 eıki .b., 
istihkimm tepesine bu ııümaylı miinuebe tiyle b'ayik Lir •il Msı i~ ta Sar' dııa 
okunacak bir boyda "Sar ebediyen almandır" sözleri elelstrik li-Nlariyle 1wlaı1-
br, 

Bir aşk hikayesi 

lngiltere Krralrn1n küçük oilu Prenı Corç ile ymnan prenseılednden, Yagoalavya 
ve Hollanda prensleriyle karabeti bulunan Prens Nikola'nm genç ve ıüzel kw Pren
ses Marina niıanlandrlar. fngiliz matbaatr son günlerde bu, yıklaıan izdivacın resim 
ve hikayeleriyle doludur. 

Prens Corç, ağustosun on beıinde Yugoslavyanın Bohinske gölii civarmcla oturan 
Yugoslavya Prensi Prens Pol'e birkaç tatil güııünii geçirmek üzere misafir gitmifti, 
Prensin en genç kız kardeıi olan Marina da oraaa bulunuyordu. Bu sırada bunlar, mu· 
siki bayramını kutlulıyan Salzburg'a ela gittiler. iyi bir piyanist olan Prenses Marinav 
Prens Corç gibi musikiye i.Jıkhr. ikisi deavcılıp meraklıdırlar. 

iki genç bundan beı sene evel, Prensesin İngiltere'yi hususi bir ziyareti emasında 
tanıımıtlar ve o zaman sevifmeğe başlamı1 lardı. 

lngiliz saraymda banlann düğünleri için hırırlddara baılanm'Jlar. 

kental scvkedilmiştir. Elde mevcut stok 
oldukça büyüktür, ve 500 bin kental tah
min edilmektedir. 

Mısır mahsulü, dahili ihtiyaca kafi 
gelmiyeceğinden bu stoktan Arjantine 
400 bin kental ihraciyle mukabilinde 700 

bin kental mısır alınması hususunda mü
zakere cereyan etmektedir. 

Temmuz sonunda kapanan portakal 
ihracatında fiat itibariyle pyanı memnu 
niyet neticeler elde edilmiştir. İngiltere 
de 1,4 tarihinde tatbik edilmeğe batla· 

nan ithalat resmiyle Fransa'da beher 100 

kilo için alınan munzam vergi portakal 
ihracatını ehemmiyetli surette müteessir 
etmiştir. 

Bu sene harice takriben 2 mil. fı~ı 
yaf üzüm ihraç edilmesi de memul bulun. 
maktadır. 

Badem ve fındık piyasası durgun ol· 
ınakla beraber eyi satışlar yapılabilmittir. 
İhracat geçen aeneye nazaran daha fada· 
dır, ve önümüzdeki hasılatın bereketli 
olacağı ümit edilmektedir. 

az 

. ., 
lnsanııgın bal i. 

A ndr• M alro 

- Sizce değilse bile bir başkası tarafından... Bu tıpkı 
bir ceneralin: "Askerlerimle şehri bombardrman ederim,'' 
demesi gibidir eğer kendi kendine şehri bombardıman ede
bilseydi ceneral olmazdı. İnsan ancak harbiyeden çıkmakla 
ceneral olabilir. Bununla beraber, insanlar belki iktidara 
karşı kayıtsızdırlar ... Onların gözlerini kamaştıran şey ha
kiyki iktidar değil, bunun temin eder göründüğü zevk ve se
fadır. Kıralın iktidan, saltanat sürmesindedir, değil mi? 
Halbuki insan saltanat sürmek hevesinde değil, demin de
diğiniz gibi, tazyik etmek arzusundadır. İnsanlar aleminde 
insandan fazla bir şey olmak istemesindedir. Size diyordum 
ya: insanlık halinden kurtulmak meylindedir. Muhayyel has 
talık, ki münevverler bunu iktidar arzusiyle ifade ederler, 
ilahlık arzusudur.: her erkek bir ilah olmak emelindedir. 

hataplarında kendi şahsiyetinin parçalarım gönn~sinde idi, 

İhtiyar, işten anhyanlara mahsus bir gülümseyişle de
vam ediyordu: 

- Bir ilah temellük edebilir, fakat teshir edemez. İlahın 
ülküsü, iktidarım tekrar bulacağını bile bile insan olmaktır ı 
insanınki ise şahsiyetini kaybetmeksizin ilah olmaktır. 

1-.. llunları söylerken de gözlerinin önünden bir takım sima
ta birer birer geçiyordu: Çen v: katil, Kl~~ik ve divaneliği, 
Ilı tof ve ihtHal. May ve aşk, bızzat kendısı ve afyon ... Yal-
~ l{iyo onun nazarında bunların dışında kalıyordu. 

li'erral cevap veriyordu: 
- Muhtaç oldukları - ve yatağı istilzam eden - hay . 

~lık sözlerini ayak üstü elde etmeleri kabil olsaydı kadm
"Vln daha azı yatarlardı. 

- Erkekler için de böyle değil mi? 
~:- Fakat erkek hem kadını inkar edebilir, hem de etme· 
~ ır: beyaz erkeği tatmin eden ve hayatı manalı gösteren 
~~ız "fiil,. dir. Resim yapmıyan büyük bir ressamdan bah-
1t;.1lseydi ne düşünürdük? Bir erkek fiillerinin, yaptığı şey-

•n, Yapabileceği şeylerin yekfinudur. Başka bir şey değil. 
Sonra, gene eski tavriyle devam etti: 

) -.. Ben filftn kadının veya falan erkeğin rastlanması ile 
b:§ayışımm biçimini değiştirecek adam değilim: ben yap
~ırn ı :Yo larım, ben ..• 

':' 'l ollann yapılması zaruri idi, .zaten ... 
tCi Jısor, son tüfek seslerindenberi, muhatabını daima haklı 
~o ~teren adam rolünü oynamamak kararııu vermii bulunu

rrl,1· Devam etti: 

Jisor'un söylediği şeyler Ferral'i heyecanlandınyor, fa
kat zihni bütün bunları almıyordu. İhtiyar onu hakh gös -
termemekle beraber beynini kemiren düşünceden de kur • 
taramıyordu: 

- Sizce, ilahlar fani kadınlara neden yalnız insan veya 
hayvan biçiminde temellük ederler? 

Jisor, sanki görmüş gibi, kendisi ile Ferral'in arasına 
bir gölgenin yerleştiğini hissetti; Ferral ayağa kalkmış • 
tı. 

Jisor ona bakmadan: 
- Siz, varlığınızın esasını ortaya koyarak onun mevcu • 

diyetini daha şiddetle duymak ihtiyacındasınız, dedi. 
Ferral tahmin etmiyordu ki Jisor'un anlayışı ancak mu-

Ferral'in herhalde bir kadmla }'atması lazımdı; kalkıP. 

çıktı. 

Jisor kendi kendine düşünüyordu: "Ne acayip bir alda· 
nış: denebilir ki bu akşam kendin~ şehvanilik bakımındanJ 
tıpkı hayalperest bir küçük burjuva gibi telakki ediyor." 

Jisor, Büyük harptan sonra Şangbay'ın iktısadi kuvvet• 

lerile temasa geçince, kapitalistJik hakkındaki düşüncele· 

rinin hiç bir şeye tekabül etmediğini görmekle hayıete düş • 

memişti. O zamanlar rastlamış olduğu adamların hemen 

hepsi, hissi hayatlarını şu veya bu şekilde - ve bahusus 

evlenme şeklinde tespit etmişlerdi: büyük iş adamlarını 
meydana getiren inhimak - şayet o herhangi bir zenginin 
varisi değilse - şehevaniliğin israf olunmasına tahammül 
edemez. Bunu düşünerek Jisor da talebesine: "Modem ka· 
pitalistlik iktidardan ziyade tanzim iradesini ifade eder ... " 
suretinde ders verirdi. 

Ferral ise otomobilinde, kadınlarla olan münasebetle • 
riııin hep aynı ve manasız olduğunu düşünüyordu. 

(Devamı var) 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 6 EYLÜL 1934 PERŞEMBE 

ı~. M. V . Satın Alma Komisyonu ilanları 
İLAN İLAN 

68 adet içlidışlı lastik Busing lzmir Tayyare alayında inşa edi-
kamyontan için kapalı zarf u- lecek pist ve kanalizasyon kapalı 
sutiyle mübayaa edilmek üze· zarfla yaptırılacaktır. Şartnamesini 
re münakasaya konmuştur. 1- plan ve projelerini görmek istiyen -
halesi 17-9-934 pazartesi gü - lerin hergün münakasasma İftirak e
nn saat on birdedir. Taliplerin deceklerin 29.9.1934 cumartesi gü -
evsaf ve şartnameyi görmek nü saat 14 te teklif ve teminatlariy
Uzere her gün öğleden sonra le birlikte M.M.V. satm alma komiı
M. M. V. satın alma komisyo yonuna müracaattan. (2345) 
nuna müracaatlan ve münakcı 8-3819 
saya istirak edeceklerin dahi İLAN 
teminat ve teklif mektuplan- Samsun garnizonunda bulanan 
nı vaktinden evet mezkur ko ve bulundurulacak olan kıtalar ve 
aıisyon reisliğine vermeleri. müesseseler ihtiyacı için 510 bin ki-

(2143) 7-3513 lo maden kömürü ile 300 bin kilo 
IW odan kapalı zarfla münakasaya ko· 

nolmnftur. ihalesi 23.9.1934 saat 
14 tedir. Taliplerin .§artnamesini gör 
mek üzere bergün ve münakasaya İf· 
tirak edeceklerin de münakasa günü 
sa ··-.ı~n evel teklif ve tcminatlarile 
Samsa. da aıkeri saba alma komis 
yonuna müracaatları. (2387) 

K. O. ve hava kuvvetleri ih
tiyacı için dört yüz kırk bin 
yüz altmış (440,160) kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
mutsur. İhalesi 18-9-934 te sa
at 15 tedir. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek 
terin teklif v teminatlarile 
münakasa gün i. saatinden e -
vel Eskişehirde K.O. satm al
ma komisyonuna müracaatla-
n. (2161) 7-3546 

İLAN 

Bursa ve Mudanya'daki kı
talann ihtiyacı için 180,000 
kilo sığır eti 20-9-934 saat 15 
te Bursa'da Fırka satın alma 
komisyonunda münakasa ile 
satm alınacaktır. Şartnamesi
ni körmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de münakasa gü
nü ve saatinden evet teklif ve 
teminatlariyle Bursa'da satın 
alına komisyonuna müracaat-
tan. (2163) 7-3547 

İLAN 

8--3816 
İLAN 

T rabzundaki ktıalarm ihtiyacı 
olan 340 bin kilo un ve 11,000 
kilo erİmİf sade yağma talipler ta
rafından teklif edilen fiatlar pabah 
,örüldüğünden bir ay zarf mda yeni
den ve pazarlıkla almacaktır. Pa • 
zarlığı 29.9.1934 saat 15 tedir. Şart 
namesini görmek istiyenlerin hergiin 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin pa • 
zarhk lÜnÜ saatinden evci teminat
lariyle T rabzunda askeri ıatm alma 
komisyonuna möracaatlan. (2388) 

8-3817 
İLAN 

Hava krtatı için lzmir Gaziemirde 
çamafırhane ve etüv binuma ilave 
edilecek hamam kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuıtur. Şartname ve 
planlarını görmek istiyenlerin her -
gün öğleden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 1.10.1934 pazartesi 
günü saat 10,5 da teminatlariyle bir
likte M.M.V. Sa. Al. Ko. na müra -
caatiarı. (2347) 8-3818 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için üç kalem evra
kı matbua malzemesi vekalet mat -
baumdan verilmek üzere pazarlık
la tabettirilecktir. Pazarlığı 11 eylul 
1934 sah günü ıaat 11 de yapıla -

Ankara Belediye Reis• 
liğf llan1an5 

iLAN 
Yenişehirde 1167 inci aaada 

Saime Hanıma ait arsa ite şü
yulanan 14 metre murabbaı ar 
sa yirmi gün müddetle ve ate 
ni surette müzayedeye konul
muştur. Taliplerin 15 ağus -
tos 1934 cumartesi günü saat 
on buçukta Belediye encümeni 
ne müracaatları. (2219) 

7- ~,98 

İLAN 
Su idaresinin ihtiyacı olan 

on beş buçuk ton mazot 8 ey
lfil 934 cumartesi günü saat 
on buçukta belediye encüme
ninde pazarlıkla ahnacağtn· 
dan taliplerin müracaatları. 

(2339) 8-3761 

İLAN 
Yenisehir'de 1173 üncü a

dada 710,50 metre murabbaı 
arsa 8 eylt11 934 cumartesi gü
nü saat on buçukta pazarlıkla 
satılacağından taliplerin mli-
racaatlan. (2337) 8-3759 

İLAN 
Emniyet müdürlüğü dör

düncü şube polis memurları 
için 53 takım elbise kasket ve 
53 adet kaput 8 eylUl 934 cu· 
martesi günü saat on buçukta 
belediye encümeninde pazar
lıkla yaptrrılacağmdan talip 
terin müracaatlan. (2336) 

8-3756 

İLAN 
(5796,73) lira bedeli keşif

li Krzılcabey caddesi trotu· 
varlarımn parke olarak insasT 
8 eylUI 934 cumartesi gün!l 
saat on buçukta pazarlıkla ve 
rileceğinden taliplerin beledi
ye encümenine müracaattan. 

(2338) 8-3760 

Toı,hanedt> ı~ıanhul Le

\'azım Amirli~i Satm 
Alma Komi~yonu 

lJnnlan 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için (S) ka
lem Rontg-en filmi satın ah
nacaktrr. İhalesi 22-9-934 cu
martesi günü saat 14 te icra 
edilecektir. Talipler şartname 
sini görmek üzere her gün öğ
le~en sonra ve münaka c;aya 
iştir;tk edeceklerin o gi.in ve 
saatinden evet teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satın alma 
konüJ>yonuna müracaatları. 

(2247) 7-3646 

İLAN. 

caktır. Şeraitini öğrenmek ve nü - Harbiye mektebine bağlı 
munelerini görmek istiyenlerin her - kıtaatm hayvanatı için 342000 
gün ve pazarlığa iıtirak edeceklerin kilo saman 20-9-934 perşembe 
dfl pazarlık günü saatinden evel te-
minatlariyle komisyonumuza müra - günü saat 14,30 da kapalı zarf 

Tekirdağı kıtalarr ıı-ın ı 1 k ş · · ~ caatları. (2386) 8-3815 a a ınaca tır. artnamesını 

( 40,000) Malkara kıtalan için ·----------• göreceklerin her gün ve talip
°(25,000) kilo makama kapalı 1 terin belli saatten evel teklifle 
zarfl~ münakasaya konulmuş- A Fh U 1\1 ı s Al · · T h d S ı 
tur th 1 

· 
8 9 934 

rt . s. • . c . a. . rının op ane e atına ma 
. a esı - - cuma esı koml~vonn ilanlan. komisyonuna vermeleri. 

günü saat 15 tedir. Şartname- ( ) ( ) 7 3665 
yi görmek istiyenlerin her 10-lS KİLO YEVMiYE SIGIR ETİ. 249 5162 

-

MÖBLE ODA 
gün ve münakasaya iştira'k 12.9.1934 tarihinde aleni müna -
edeceklerin belli gün ve saa- kasa ile alrnacağı ilan edilen bu mü
tinden evel teklif ve teminat- nakasanm 2.10.1934 tarihine tehir 
larivle Tekirdağında askeri edildiği. (2377) 8--3820 Temiz aile nezdinde, banyo, ser-

satm alma komisyonuna mü. •·----------•!: vis, çamaşır, kola, sıcak ıu ,tam korı
racaatlan. (2106) 7-3477 for. Kirası "ucuz Yenişehir Sıhhiye 

Ankara Levazmı Amirli - sokağı No. 37 alt kat. 
İLAN 8-3810 

Hava kıtaatı için 2000 adet ği Satm Alma Komie 
kilim pazarlıkla satın alına- yoou ivlanlan 
caktır. Sartname ve nümune- iLAN 
sini görmek istiyenlerin her 
gün ö O-leden sonra ve pazarlı
ğına gireceklerin 12-9-934 çar 
şamba günü saat 10,5 ta temi
natlari vle birlikte M. M. V. 
SA.. AL. KO. na müracaatları. 

(2~48) 8-3762 

ZAYİ 

Şehadetname.mi zayi ettim. Ye -
nisini çıkartacağımdan eskicinin hük
mü olmadığı. 
İzmir muallim mektebi 927 mezun 

)arından Sait Akçora 
8-3802 

"Ankara'da,, Türk Maarif Cemiyeti ilk Mektebi~~~: orta 

Kayıt işlerine başlanmıştır. Ana ve ilk kısım 15 eylUlde, Orta kısım 1 Teşrinievelde 
derselere başlıyacaktır. Orta kısım için müstakil bir bina ayrılmıştrr. İlk üçüncü sınıf
an itibaren Amerikalı tarafından İngilizce dersleri verilir. Tedrisatta en son usuller tat· 
ik edilmektedir. İstiyen talebeye öğle yemeği verilir. Fazla tafsilat için mektep idaresi-

ne müracaat edilmesi. Telefon 2877 ve 2182 (5134) 7-3657 

Bir yetimi barzndzr. 
mak iyi bir harekettir 

• Fakat babasını kaybetmi~ bir soğuk hava dolabı 

mevzubahis ise. yani onu imil etmit fabrikatör 
piyasayı terketmİ§se. bu cidden fena bir i~tir. Teminat 

boşa gitmiş. demektir. 

FRIGIDAIRE HiÇ BiR YAKITYETIM KALMAYACAKTI• 

Çünki. soğutma tertibatmda ihtisas sahibi olan eo 
mühim bir şirket tarafından imal ediJmi§tİr. 

Çünki, Frigidaire'in 18 senelik tecrübesi vardır. 

Yani tecrübe zamanını geçirmiştir. (2.600,000 adedJ 
hali istimaldedir.) 

Çünld, General Motors'un bir şubesi olan f rigidaire. 
gayri mahdut bir sermaye sahibidir. 

6i.itün bu esbap. ıizin dahi yalnız bir 

FRIGIDAIRE 
C:~ntıa l Moıon cıumu1•h 

~oğuk hava dolabını intihap etmeniz için bir sebep teşkil t>d~cektio 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

r········-~ CCbeci Merkea Haatahaııesi dahili 
Hastalıktaı Mütehusın 

Dr. Zeki Hakkı 
Ahaaıaya'da ibbsaaıru ikmal 

etmiıtir. 

Haatalarım her gün öğle 
den ıonra AdHye Sarayı Y•· 
nmda Gençağa apartunanın· 

da kabul eder. Telefon:23S7 
1 - 3307 • ........ .,.,\ 

Kiralık Daire 

Ankarada Çocuk sarayı cadde -
~inde polis noktası karıısmdaki a • 
parlımanın üçüncü dairesi kiralıktır. 
Bef oda, su, banyo, elektrik ve ha 
vagazı vardır kapıcıya müracaat. 

8-3821 

iyi b"r 

Daktilo 
aranıyor 

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

Maarif Vekaleti asarı atika 
ve müze:er müdürlüğünden 

Ankara kalesinin şimal ucundaki yüksek burcun şark 
cephesinde yıkdmış olan dıvar aksamı kamilen ve eskisi 
gibi tamir ettirileceğinden 6.9.1934 tarihinden 15.9.1934 ta' 
rihine kadar sekiz gün müddetle ve pazarlıkla münakasay.a 
konulmuştur. İhale 15.9.1934 cumartesi saat 15 te Maai-if 
Vekaleti inşaat komisyonunda icra edilecektir • 

Talipler şartname ve teferrüatmı Vekalet İnşaat daire-
sinde görebilirler. (2396} S-3822 

İLAN 
Hava kttnatr için (950) a

det palaska takımı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni (Örmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra ve pazarlı
ğına gireceklerin 15-9-934 cu· 
martesi J:?;ÜnÜ saat 10,5 ta te
miatl ariyle birlikte M. M. V . 
SA. AL. KO. na müracaattan. 

ton yerli kok kömürü kapalı 
zarf usuliyle ihalesi 29. eyliil. 1934 
cumartesi günü saat 14 de yapıla -
caktır. Şartnamesini görmek üzere 
hergün müracaatları ve vakti mu -
ayyeninden evel teminat ve teklif 
mektuplar1nı makbuz mukabilinde 
Ankara levazım amirliği satm alma 
komisyonuna vermeleri. ( 390) 

içilen Ekmek. 

(2346) 8-3763 

tLAN 

8-3824 

Mektepler alim sahm 
komisyonu reisliğin -
den: 

lnıaat usta mektebi için apğı • 
da cinsi ve miktarı yazılı malzeme 
ayrı ayrı münakasa ile satm alma -
cak~:r. Bu işe girmek istiyenler mü
nakasa günü olan 28 eylôl 1934 per 
;.embe günü saat 15 de teminatlariy-
1e birlikte komisyona müracaatları. 

Biıler ıibi 11daımm eaaa ekmek ola.olar B 1 R A fi anaıelicl.ir. Ha
kikaten bira ile ekmekte •JDI eaaılar fardlr. Aradaki fark biri yeoilea 
ft cliieri içilen ekmektir. B 1 R A nedir? B 1 R A ömlirotu ile maltm 
mayalanmaamdaa lııa11I etm. Malt 111 ile titin1mit •• ftlizlendirllmiı bir 
arpadan yapıl1r. Arpa, boiclaf, piriaç ribi eıld 1a111andutberi mal6m '-fr 
babubatbr. AftU cliyaataa ft niıaata ekmek fi bira11 ritı1dt ıetiri1or t 
hUllll kola1 n ha1ata ilam maddeyi teıkil ediyor. 

Binaenaleyh bira içiniz. B 1 R A beıeriyetin taıııdıfl tL eald •• ı.W 
n en eyi içkidir. Bira hakikaten vücuda bealinn fi .,ıaı zamanda ferah· 
lıknrea SULU EKMEKTiR. 

S-1628 

30 ağustos tayyare ve 
zafer bayramı şerefine 

Fevkalade olarak intişar etti 

İstanbul kumandanlığı ihti
yacı icin kapalı zarf usuliyle 
521000 kilo kuru ot alınacak
tır. İhalesi 13.9.1934 günü saat 
15 tedir. 

Taliplerin o gün ve saatinde 
teklif ve teminatlariyle fın· 
dıkhda Fırka satın alma ko -
mi~vonuna müracaatları. 

13000 
10 
7 

2000 
500 

(2381) 
Adet tuğla 
ton kireç 1 1 Alia Gündüz, Behçet Kemal, Nüzhet Haşim, Server Serveti Fünun Ziya, Eşref Şefik, Sadun Galip, Adil Giray, A. ı. BeY' 

terin birer yazı ve makaleleri. 
m/ 3 kerest\ 
adet çini 
kilo ıu 

l-381J (218\) 7-3561 

43 ıeuedir darmdan neıir vaziyfeaini yapmakta olu ba 1 Dört renk üzerine basılan bu fevkalade sayıda yüzdell 
fiaftalık resimli gazetenin Ankara'da satı~ yeri A IC B A fazla klişe vardrr. 

kiitiiohanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Belier llJID 28 1mra.. 1.--------------ı-ıımımı-....-
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·araş Çelti 
k ı Türk 

f bri- 1 

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

1 
Sıhhat ve içtimai ıavenet 

Vekaleti hudut ve sahil er sıhhaı 
Umum Müdürlüğünden: 

şirket·n en: 
26-12-93.c; tarihinde vuku bulan fevkalade Heyeti umu -

rniye içtimaı !ktrnat Vekaleti Celilesince keenlemyekun ad
dedidiğinclen bu kere şirketimiz Heyeti umumiyesi 29 eyllıl 
934 tarihine müsadif cumartesi günü saat onda şirket mer
ktzi olc.n Maraş'ta ilahili nizamnamesinin han maddelerinin 
ttıdiH için fevkalade olarak içtima edeceğinden umum hissc
darlarır. me1kur gün ve saatte bu içtimaa gelmeleri ve ni
zamnamenin 26 mcı maddesi mucibince hisse seneletrini on 
gün zarç.nda Ankara ve İstanbul'da Sümer Bank'a ve Ma
raşta Sirket merkezine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
ilan olt.rlur. 

!htar: Sirket mukavelesinin tadili icin vukubulan bu iç
tima tT'ÜLakcratma bir hissesi olanm da iştirak ve rey ita 
ctmeğr hat:kı vardır. 

Ruznamei müzakerat: 
Şir1.' •t esas mukavelenamesinin aşağıda yazılı maddele-

rinin to:ıdili. 
! fadde ı. _ Maraşta pirine;. fabrikası ve sair müessesatı 

sınai~ eyi tesis ile işletmek ve b~.?a rı;ütefer.~i muam~Iatı 
tücr:t-t iyeyi ya bizzat ve yahut dıgerlenyle muştereken ıyfa 
etmek hususatmı icra etmek üzere zirde muharririni imza 
'I'icaret Vekaleti ile tertip ve ihracı berveçhi ati kararlaştı· 
rılan hisseler eshabı beyninde bir Türk Anonim Şirketi teş
ltil olunmustur. 

Madde 3. - Sirketin merkezi Maraş olacak ve Türkiye
nin sair bir mah;llinde veya memaliki ecnebiyede dahi şu
beleri bulunabilecektir. Şube küşadmda Ticaret Vekaletine 
ihbar olunacaktır. 

Madde 5. - Sirketin sermayesi (158 bin) yiiz elli sekiz 
bin liradan ibaret olup beheri (beş) Türk lirası kıymetinde 
(otuz bir bin altı yüz) hisseye münkasemdir. 

Heyeti umumiyenin isbu sermayeyi bir misli tezyide sa
lahiyeti olacaktır. Tezyidi sermayeye karar verildiği zaman 
hükumete malUmat verilecektir. Sermayenin bir mislinden 
fazla tezyidi evelemirde hükumetin muvafakatinin istihsa
line mütevakkıftır. 

Şirketin ihrac eyliyeceği hisse senedatınm nümuncleri 
İhraçtan evel tasdik edilmek üzere İktisat Vekaletine tevdi 
olunacaktır. Sermayenin tamamı Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankası ile müesseseler tarafından teahhüt ve imza olun
tnustur. 

Madde 6. - Sirket sermayesinin tamamı imza ve yüzde 
onu istihsal olunduktan sonra sureti katiyede teşe\<kül et
tniş addolunacak ve hissedar yazılanlara tediye ettikleri te
kasiti mübeyyin muvakkat senedat verilecek ve sermayenin 
nısfmın tediyesinde eshabı yedinde bulunan senedatı mu
'1akkate senedatı asliyeye tahvil edilecektir. Şirketin hisse 
Senedatı Türk~e tanzim olunacaktır. Sermayenin ilk taksi
tinin tediyesinden sonra kalacak miktarı şirketin ihtiyacatt 
na göre muksiten veya defaten Meclisi idarenin karariyle 
bersiadet ve sair tazımgelen mahallerde elsinei muhtelife· 
de erkan resmi ve gayri resmi gazetelerle laakal otuz güıı 
eveı ilan oiunarak matalibe olunacaktır. 

Madde 1 o. - Sirketin taksitleri vaktiyle tediye edilmi
~en senedat eshabi aleyhine ikamei dava ctmiye ve hisseleri 
dahi satmağa salahiyeti olacaktır ve bu makule satılması 
lazımgelen ·hisse senedatmm numaraları gazeteler marifetiy 
le neşir ve ilan olunarak tarihi ilandan 15 gün sonra şirket 
hi~ bir guna ihtar ve muametatı adliyeye mecbur olmamak 
\1e zaran ziyanı sahibine ait bulunmak üzere Dersiadet ve 
lllahalli saire borsalarında ve borsalarda henüz alınıp satıl
lllası kabul olunmamış ise müzayede tarikiyle hisseleri sat· 
t?rılacaktır. Bu veçbile füruhtolunan senedat iptal olunacak 
"e ll)Üşterilere eski senetlerin numaralarını havi olmak üze
te yeni senedat ita kılınacaktır. Satılan senedin esmanı ha-
1hlası hissedarın şirkete olan deynine hasrütahsis olunur ve 
lloksam andan talep olunacağı gibi fazlası varsa ana ita 
Olunur. 

Madde 11. _ Sirketin umur ve masalihi heyeti umumiye 
tarafından mansup ve beşten dokuza kadar .. azada~ rı:ürek
~ep bir meclisi idareye ihale olunur. Azanın uç adedı Tıcaret 
\>' ekaleti tarafından tayin ve mütebakisi müesseseler tarafın 
dan intihap olunur. 

Madde 12. _ Ticaret Vekaletince t ayin olunanlardan 
lllaada iki sene müddet için intihap olunan diğer azanın müd 
~eti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idareye 
ltıtihap olunacak azanın ilk tecdidinde kur'a ile ve ondan 
8onra kıdem itibariyle her sene nısfı çıkarılarak yerlerine 
ahari intihap ve tayin kılmacakt~r. Şu kada~ ki _çıkan a~arun 
~krar intihabı caiz olacaktır. Tıcaret Vekfiletınce tayın o-
lltıan aza Vekalet tarafından her zaman tebdil edilebilir. 

Madde 13. - Meclisi idarenin i~timaı iycabı maslahata 
~bi olacak ise de laakal on beş günde bir şirketin mer:kezin
tle toplanması labittir. Müzakeratm muteber ~~ması ~a~kl 
~sfından bir ziyade azanın bizzat huzuruna mutevakkı!tır .. 
~Yte"clisi idarenin kararlan hazır bulunan azanın ekserıyeti 
~asiyle muteber olur. Tesavii ara vukuunda reisin bulundu-

'll taraf tercih olunur. . . • . • 
· ~adde 15. - İdare meclisi azasından her bını;ın şırketın 
~O) Yirmi hisse senedine malik olması tazım gelır. Sene~?tı 
'd Czbure şirketin sandıg .. ına tevdi olunacak ve azanın mud-

et• k B 1 .. • 1 nıemuriyetleri zarfında satılmıyaca tır. un arın uzerı-
~. fUruhtu caiz olmadığını mübeyyin bir damğa vurulacak-

lc .~adde 17. - Meclisi idare reisi her sene Tica~et Veka-
tı tarafından Meclisi idare azası meyanından tayın olunur. 

tı ~adde 18. - Azadan muvakkaten kaybube~ edenler~ es
~:r tnüzakeratta kendilerine vekalet etmek Uzer~ refı~le· 
~den azadan birini tayin edebilirler. Şu kadar kı vekalet 
)i Ccek azanın kendi reyi dahil olduğu halde ikiden fazla re-

01rnıyacaktır. 

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

Meclisi idare ve Müfettis raporlariyle senelik bitanço
~an ve heyeti umumiye zabıtnamelerinden ve heyeti mezkO 
reden hazrr bulunan hissedaranm esami ve miktarı hisseleri
ni müheyyin cetvelden dörder nüshası Ticaret Vekaletine 
aönderil ecektir. 
• Madde 24. - Heyeti umumiye vekaleten veya asaleten 

laakal on hisseye malik olan hissedarandan mürekkep ola
caktır. Heyeti umumiyetle gerek asaleten ve gerek vekale
ten hazır bulunan hissedaramn her on hisse için bir reyi ola
caktır. Su kadar ki iki bin hisseden fazlaya malik olanların 
ancak iki yüz reyi muteberdir. 

Madde 25. - Davetnameler yevmi ictimadan laakal bir 
mah evel altıncı maddede beyan edildiği veçhile gazeteler
le ilan kılınacaktır. 

Madde 27. - Heyeti umumiyeye meclisi idare reisi riya
set eder ve reis mevcut olmadığı halde meclisi idare Ticaret 
Vekaletince müntehap azası iclerinden birini riyaset vekale
tine intihap eylerler. Heyeti 'umumiyede hazrr olup en zi
,,ade hi~c::rve malik olanlardan ikisi rev toplamak hizmetini 
ifa eder. Heyeti umumiye katibi reis ile rey toplamağa me-
mur olanlar tarafından tayin olunur. 

Madde 29. - Heyeti umumiye bilcümle hesabatın tetki
ki icin gerek hissedarandan ve gerek haricten bir veya mü
teaddit müfettiş tayin eder. İlk sene müfettişleri müessis
lerce intihao olun~caktır. 

Madde 30. - Her sene akti ictima edecek olan Heyeti 
umumiye Şirketin umur ve masalihine dair her sene meclisi 
idare tarafından takdim olunan layiha ile hesabata dair mü
fettis tarafından verilen raporun kıraatini istima ve hesabı 
ledehnüzakere ya kabul veya reddeder ve hissei temettuu 
tayin eyler. Tebeddülü iktiza eden meclisi idare azasının 
verlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bilcümle umur ve 
hususatı hakkında bilmüzakere karan kati ita ve meclisi ida
renin iycap eylerse iktidanm tevsi eyler. Fakat heyeti umu
miyetle asaleten veva vekaleten şirket sermayesinin laakal 
;;ülüsanma müsavi hisseler eshabı mevcut olup bunların ara
sı hasıl olmadıkca sermayenin tezyidine karar verilemez. 

Madde 35. - Şirketin bilumum masarif ve düyun ve faiz
leri ve emvali gayri menkule fabrika atat ve edevatının itfa 
bedelleri (krymeti iştiraiyelerinin yüzde beşi derecesine) 
cıktıktan sonra kalan şirketin temettüatı safiyei seneviye
sinden evvela bilaistisna hisselerin cümlesine faiz olarak 
bedeli tesvive edilmis sermayeye yüzde beş itasına kifayet 
edecek meblağ ve saniyen ihtiyat akcesini teşkil etmek üze
re temettüatı mezburenin yüzde ifraz olunduktan sonra 
baki kalan kısmı sureti atiyede taksim olunur. 

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

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

o/o 7 Hissedarana 
Madde 36. - Heyeti umumiye hisse senedatının her se

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

Madde 44. - İşbu nizamnamei dahill sureti şirketin teş 
kiline hükfunetçe müsaade olunduktan sonra bir ay zarfın 
da bir gazete ile ve şirketin muamelatı veya şuQbau idares 
bulunan yerlerde ceraidi resmiye ile ve saireyle aynen ilan 
veya icmalen neşrolunacağı gibi nizamnamei dahilide hüktl 
metin müsaadesiyle vukubulacak her guna tadilat ve he 
senenin heyeti umumiye mukarreratı ve senelik bilanço su 
retleri dahi gerek Dersiadet ve gerek taşrada berveçhi mu 

-
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harrer ilan kılınacaktır. · 7-3666 

acak 
Ziraat Bankası emurlar 

Müdürlüğünden • • 
, 

tl 

Bankamız İdarei Merke.ziyesinde çalışmak üzere lise 
Ticaret mektebi veya Faakal orta mektep mezunlarında 
bilmüsabaka iki daktiloğraf alınacaktır. Müsabaka netice 
sinde muvaffak olacaklara muvaffakıyet derecelerine gör 
60 liraya kadar ücret verilecektir. Talipler şeraiti ve imt 
han gününü anlamak ve kayıt edilmek üzere 8 eylUl 934 cu 
martesi akşamına kadar evrakı müspiteleriyle birlikte Me 
murlar Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 8-3804 

-
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-
-

Askeri fabrikalar 

ticaret kaleminden: 
Küçük Yozgat İstasiyonunda teslim istenildiği mitka 

içi yıkanmış 300 litrelik demir Olcum Fıçı satılacaktır. Ta 
r . 

tiplerin müracaatı. 7--3499 

40 
Müstahdemin için 158 takrm elbise ve 158 cift fotiıı ile 
taknn tulum ve 40 takım caket, pantalon i şçi elbisesi ve 
adet yağlı Gemici muşambası ile 12 ~ift lastik çizme nü
ıneleri üzerine ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Müna
sa Galata'da Karamustafapaşa sokağında İstanbul limam 
hil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil komisyonda 20 eylud 
4 perşembe günü saat 14 te ihales1 yapılacaftınd~n S!'lrtna.o 
e ve nümune1erini görmek üzere Ankara'da Hudut ve sa 
ller sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mesullüğ .. 
e mezkUr Merkez Baştabipliğine müracaatları. ( 2198) 

25 
mt 
ka 
Sa 
93 
m 
hi 
il 

7-3647 

Hava yolları dev et · şle 
idaresinden 

ye 
Ankara tayyare meydanmda pazarlıkla bir omir atöl 1 

si yaptırılacağından şartname ve keşifnamesini gL me~ 
tiyenlerin her gün ve taHplerin teminatlariyle lı: r~i l~te 12. 
ylfil 934 sah günü saat 14 te tayyare mevdanmda H .. va yol 
rı satın alma komisyonuna müracaatları. (2317 f-374q 

is 
e 
la 

Denizli vilayeti • encum nı •• 

daimis· de • • 
k 

Vilayet sıhhat dairesi için Bayer Meister. Lüciüs fabri.ı 
ası mamulatı ve seri halinde olmak f".,rtiyle almaca'• bin 
rahk Neosalvarsan 26 ağustos 1934 t..Jrihind .. n 25 eylUl 
934 çarşamba günü saat 16 ya kadar eksiltmeye konu·mu~ 
ur. Talip olanların ve şartnamesini görmek istiycnlerin 

li 
1 
t 
D enizli, İz-ıir, İstanbul sıhhat müdüriyetlerine ınürncaat) 
e ylemeleri ilan olunur. {3641) 8-3743 1 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlü"ü den: 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç taksit 
M evkii Cinsi No. Lira K. olduğu Mülahazat 
z· ır Arsa 210 65 00 Nakten ve peşin 

.Yukarda yazılı arsanın ihalesi 10 eylUJ 934 pazartesi g' 
ü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedesi bir hafta temdi 
dilmiştir. Taliplerin müracaatları. (2364) 8-377 

n 
e 

Kırklareli Vilayeti 
defterdar ığı dan~ 

1 

Kırklarelinin Cümhuriyet caddesi i.izerinde yunan tebaI~ 
Dodoplos Kostantiden metruk un fabrikasının mülkiyet vc:l 
çindeki yeni ve eski motör ve sair alat edevatı kapalı zarf 
usuliyle 20 ağustos 1934 tarihinden 20 eylUl 1934 tarihine ka.ı 
dar bir ay müddetle müzayedeye konulmuştur. Bedeli mu ... 
1 
t 
ıammeni "29000'' liradır. Ve ilk taksiti peşin olmak üzere 8 
aksitle verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek taliplerin 

derecei iktidar ve şayanı itimat oldukları noterlikten veyw 
mensup olduktan ticaret odasından musaddak vesika ibra~'ı 
tmeleri ve o/0 7,5 muvakkat teminatlariyle teklifnamelerini e 

s 
661 numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince muayyen 
aatten evel komisyon riyasetine v~rmeleri ve fazla malU ~ 

mat almak istiyenlerin her gün Defterdarlığa müracaatları~ 
"5048" 7-3581 1 

-----------------------------------------------oe 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Merkez mektepleriyle Onuncu yıl ve Etimesut yat1( 
mekteplerine alınacak 471 ton kok k-ömürü pazarlıkla müna·• 
kasaya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin o/c 7,5 
ğu nisbetinde muvakkat teminat akçelerini önceden muha· 
sebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün daimr 
encümen kalemine ve 24-9-934 tarihine kadar her pazartesiİ 
ve perşembe günü saat üçte de vilayet daimi encümenine 
müracaatları. (2241) 7-3678 ı 

j. U. K. Ankara satı a ma 
komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına uygun altlı üstlü 1250 adet 
karyola 29-9-934 cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf usu .. 
liyle satın alınacaktır. İsteklilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere İstanbul'da Jandarma muayene heyeti ve 
Ankara'da komisyonumuza her gün ve pazarlığa karışmak 
için de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ile ko--, 
misyonumuza müracaatları. (2323) 8-3789 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet ihtiyacı için Haydarpaşa~a teslim şartiyle 4 t 1 

det kamyonet pazarlıkla mübayaa edılecektir. 
Pazarlık 15 eylUl 1934 tarihine müsadif cumartesi gün~ 

saat ıs tıe vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 
Taliplerin ticaret odası vesikası ve 880 liralık muvakkat 

teminatlarını Merkez muhasebeciliğine ,yatırdıklarına dair 
olan makbuz veya banka teminat mektuplariyle birlikte ay • 
nı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Kamyonetlerin evsafını göst-erir krokiyi talipler Veka· 
let Malzeme Müdürlü~ünde tetkik ve istedikleri izahatı a-
labilirler • . (2382) l-U14 
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Kumbara 1 

bütün bir istikbaldir 

ANKARA'DA 
Ha,·alarm ~ıcaklığı e suların azalması münasehetile 

Şehir suyunun her ıemte muayyen saatlerde verilmesi ve havala
rın çok sıcak gitmesi münasebetiyle balkm suya olan ihtiyacmı dü
şüaen müesseesmiı 1 tylôl 1934 tarihinden itibaren bir teneke HA
YAT MEMBA suyunun fiatmı on beı kuruıa indirmiıtir. 

Zamanındı sa yetiftirilmesi hususunda da tertibat almmıftır. 
Mahiyeti meçhul kuyu ve saire gibi yerlerdeki sulan içmek mah

zurdan salim olamıyacağmdan sıhbatınızı tehlikeden kurtarmak için 
1 7 1 S numaraya telefonla H A Y AT suyu isteyiniz. Şehrin 

l
her köşesinde bila istima bir teneke HAYAT suyu on bet kuraıa ve-ı 
rileceğinden satıcılara fazla para vermeyiniz. 

8-3803 

Eskişehir Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Eskişehir - Seyitgazi yolunun 17 +ooo - 20 + 500 inci 
kilometreler arası şosa ferşiyat ve silindirajiyle imalatı sı
naiyesi 3367.59 lira ve Sivrihisar - Hamidiye yolunun 13 
ı+ 550 - 17 + 207 inci kilometreleri arasında yapılacak 13 
adet muhtelif imalatı smaiye 3482.56 lira ve Eskişehir -
~ifteler yolunun 22+ 000 - 27 + 000 inci kilometreleri a
rası tamiratı esasiyesi 3402.12 lira bedeli keşifle 28.8.1934 
tarihinden itibaren 17 eylt11 1934 pazartesi günü saat 15 ka-
öar açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin kanunu mah
susuna tevfikan bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetin -
ae teminat vermeleri, bu gibi işleri yaptıklarına dair vesika 
ibraz etmeleri ve ticare odasınca mukayyet bulunmaları 
meşruttur. Münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü Ma -
kamı vilayete gelmeleri ve inşaat hakkında fazla maltlmat 
almak ve evrakı keşfiyeyi gönnek istiyenlerin başmühen -
aisliğe müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. "5400" 

8-3825 

Paris Üniversitesinden 
mezun 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsızlan kabule ba§lamıftır. 

Himayei Etfal aparhmanı Telefon 3910 
8-3809 

Ankara Nümune Hastahenesi 
· Baştabipliğinden: 

Ankara Nümune hastahanesinin cümle kapısı tadil ve 
lnşaatiyle göz pavyonu doğrama ve hala tamiratı icrası için 
evelce yapılan ilan üzerine zuhu,r eden talipler bu tamirata 
mahsus şartname mucibince fenni ehliyet ve mali itibar ve
sikalarım ibraz edemediklerinden pazarlık 15 eylU.l 1934 cu-
martesi gününe tehir edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkfir 
ıaat onda zikredilen vesaikle birlikte hastahanede müte -
fekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (2380) 

8-3812 

Ankara Erkek Lilsesi 
Müdürlüğünden: 

Ankara Erkek Lissei binasının elektrik tesisatı 6.9.1934 
tarihinden 13.9.1934 tarihine kadar bir hafta müddetle ve · 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 13.9.1934 
perşembe günü saat 15 te Maarif Vekaletin İnşaat komis
yonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve tef errüatmı Vekalet İnşaat daire-
sinde görebilirler. (2395) 8-3823 

HAKiMiYETi MILUYE 

Elaziz Vilayetinden: 
Beher çifçi için yirmi beş metre mikap kalas, halita, çam, 

kerestesi aynen hükumetçe verilmek ve yinni çiftten çok ol 
mamak ve ihaleden iytibaren ilç ay zarfında ikmal edilmek 
ve keresteden başka bütün malzemei inşaiye müteahhidine 
ait olmak üzere çifti 1030 lira bedeli keşifli 20 çift iktısadi' 
muhacir evinin Elaziz merkezinde yapılması için 19. 8. 934 
tarihinden 8. 9. 934 tarihine kadar 20 gün müddetle ve ka -
pah zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin di -
ğer şartlan görmek ve tekliflerini bildirmek üzere tarihi 
mezkOrun akşam saat 17 ye kadar Elaziz iskan müdürlüğü 
komisyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (2363) 

8-3773 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Bedeli keşfi 3620 lir:ı 19 kuruştan ibaret bulunan Ankara 
da Yenişehirde vali konağına yapılacak ser 17 eylUl 934 pa 
zar günü saat on beşte açık münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak fürere her gün nafıa beşmühen 
disliğine müracaatları. 

Münakasaya iştirak için (272) lira teminat makbuzu ve
ya bankanın kefalet mektubunu kanuna uygun hazırlıyarak 
ihale saatından evel vilayet encümeni reisliğine vermiş bu 
lunmalan lazımdır. (2349) 8-3770 

Doktor Hilmi İsmail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ZUhrevt hastalıklar MUtchaasııı 

Hastalarını her glln öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bey apartrmanrnda kabul eder. Telefon: 35015 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

.Bedeli muhammenesi 2000 liradan ibaret bulunan 60 ton 
Zonguldak Blok kömürü 17. 9. 934 pazartesi günü saat on 
beşte açık münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti anla-

l
r mak üzere her gün nafıa başmühendisliğine müracaat edebi 
lirler. Münakasaya iştirak için (150) liralık teminat mak -
buzu veya bankanın kefalet mektubunu kanuna göre hazırlı 
yarak ihale saatında yetlerinde hazır bulundurarak vilayet 
encümenine vermiş bulunmaları ilan olunur. {2350) 

8-3769 

- Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Bursa Kız Lisesi 
Yatı - Gündüz 

Tam teşkilatlı Orta ve Lise kısmılannı havidir. Mektep binası 
Amerikalılardan ıatm alman Kolej binaudır. Resmi Liselere mııa
deleti tasdik edilmistir. Lisan dersleri Ecnebi mütehassıslar tarafm
dan verilir. Talim Heyeti en ~zide ve muktedir Muallimlerden mii
teıekkildir. Milli terbiyeye bilhassa ehemmiyet verilir. Senelik yab 
ücreti 185 gündüz ücreti 35 liradır. Taksitle almır. Memur çocukla
rma aynca tenzilat vardır. Kayıt muamelitma 15 ağuıtoı 934 le 
baılanacakhr. Fazla malômat için Bursa'da Mektep Müdiirliijine 
müracaat edilmesi. (4419) 7-3357 

Jandarma umum kumandanlık 
Ankara satın alma komisyonun· 
dan: 

Afağıda miktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka
lem teçhizat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklile.
rin şart ve evsaflarım anlamak üzere her gün ve pazarlık için 
de muayyen gün ve saatinde komisyonumuza müracaat
ları. (2265) 

1500 Portatif çadır 
2841 Arka çantası 

27-9-934 perşembe glinü saat 10. 
27-9-934 perşembe günü saat 15. 

8-3702 

Kiralık Apartıman 

Karaoğlan çarıısmda Merkez kı· 
raathanesi üzerindeki bet kat daire· 
1ere ayrılmıı apartıman kiralıktır. 
f aliplerin Merkez kıraathanesine 
nüracaatları. 7-3342 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahiliye mütehassısı 

Dr. Nusret lsmail 
Hastalarını her gün Uii · 

dt;n sonra Adliye sarayı kar. 
şısmda Faik B. apartnnanm· 

da kabul eder. 
Telefon: 3613 

DIŞ HEKl1'1l 
Cavit Kurtoğlu 

Tercüme ve IngiJizce 
Hnsuıi Ders. 
Posta Kutusu 200. 

imtiyaz sahibi ve Baımuhar
·iri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriya•· idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

FF ı C C• a ı 

Çankrrı caddesi civarında 
Halcimlyetl Milliye Matbaasın
da basılmr~ır. 

\.. J 

Kulüp 

6 EYLÜL 1934 PERŞEMBE 

Yozgat Jandarma Efrat 
Mektebi kumandanlığından 
Yozgat Jandarma Mektebi efrat ve hayvanatmm 21-8-934 

tarihinde ihale edilen yiyeceği meyanında kapalı zarf usufü' 
le mevkii münakasaya konan ekmeğe teklif edilen fiat had· 
dilayıkta görülmemiş olduğundan 25 ağustos 934 tarihinden 
25 eylUl 934 tarihine kadar bir ay müddetle tekr<lr münaka· 
saya konmustur. İhale pazarlık suretiyle 25 eyliil 934 salı 
günü saat 10 da icra edilecektir. Talipler ihale gününden 
evet % 7,5 teminatlanm malsandığma yatırarak alacaklat1 
makbuzları komisyona vermek suretiyle münakasaya iştirak 
edeceklerdir. (2272) 8-3726 

lstanbul Amerikan kolec • 
Kız kısmı 

Amerikan Kız Kolecı 
Arnavut köv 
Tel: 36.160 

Erkek kısmı 
Rohert Kole~ 
Re bek 

Tel: 36.3 
Mektep İngilizceyi en iyi ö~reten bir müesseseair. 

Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehasSJ 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayatı vaşatıb . 
Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmlvet verilir 

Bakaloryaya Hazrlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuftan 

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terhivcsi ve sporlan ite gençleri bedenen yükseltir. 

·Nehari ücretlerinde tanzilat vardır 
Amell ve nazad elektrik. 

kısmı makine ve nafıa mlihendili 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12· ye uaar. 
l Ağustostan itibaren cuma ve sah günleri g.12 y 

kadar. 
lstsnbul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve sah gUnlerf 0.12 y 

kadar. 
F~zla malGmat icin mektuola Cla müracaat eailebilir 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkezinde yeni inşa edilen lkl ilk mektet' 

için yaptırılması mukarrer aşağıda cins ve miktarlan y
lı 16 kalem eşya (9005) dokuz bin beş lira muhammen bedel 
üzerinden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulm__.-

350 Dört sandalyah der$ane masası • 
28 Muallim masası 
30 Sımf dolabı 
2 Büyük orta masası 

60 Sandal ya 
3 Kütilphane dolabı 
3 Müze dolabı 
6 Kum masası 
4 Muallim odasına <lolap 

400 Tabure · 
100 Yemek masası 

4 Dosya dolabı 
2 Oda takımı 
2 Yazihane 
2 Orta masası 
6 Sehpa 

2 - Taliplerin şartnameyi g3rmetc tlzere lierrftn il..,. 
miidürlğilne milracaatlan ve ihale tarihi olan 13.9.1934 V'!: 
~embe günU saat 15 de kanuni tarifat dairesinde tanzim ~ 
ceklerl teklif mektuplarmı villyet daimt enctlmenlne ~ 
etmeleri. (2153) 7-SS34 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğündeot 
Muhammen 

Umum krymetl Kaç takılt 
Mevkii Cinsi No. Lir• K. olduğu MUltıi .... 
Aşağı Ayrancı hane 360 6 00 MUşahero auretll• 

Yukarda yazılı hane icannm ihalesi 10 oylat 934 ~ 
tesi günii saat 15 te icra edilmek üzere bir hafta temdit '°" 
miştir. Taliplerin müracaatları. (2365) 8-3774 

~-- LEYLi ve NEHARi __ ....., 
Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir, 

Kız Feyziati Liseleri Erkek 
Amavutköy ·tramvay caddesinde - Çifteaarayl~ 
Kız ve Erkekler için ayn teşkilata malik, Ana ıınıfı 

İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaff alayıtll• *" 

mnmıştir. 

fstiyenlere melttep tarifnamesi gön<.ıerilir. 

Sinemasında lstınbul ve Pariı difçi mektep • · 
terinden meıan. 

Çaukaya ca.ddeıi No. 9 BUGON 1Kl FILIMr t - HORR1YETE CAN FEDA 2-GRAN D ~ 
Telefon:· 3712 
7-3427ı 

BUGECE GRAND OTEJ; 


