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ÖZTÜRKÇE 

Amerikada yeni 
• 

seçım 

Bu yazı İngilizce •· Mançester Gardi -
1•1t,, gazetesinden öz türkçeye çevril· 
lrıiıtir: " Amerika birle§ik törülerinde 
Yapılan son .. eçimde demokratların ka • 
~llrnası önceden ileri sürülmüş bütün 
llrnutları alt üst etti. 

Demokratlar, kendileri bile senato· 
~ Üç dört Üyelik alacaklarını umuyor• 
.. r, saylavlar derneğinde yirmi, otuz 
\IJelik elden kaçıracaklarını sanıyorlardı. 

Cel gelelim, bunlar bugün saylavlar 
derneğinde bütün üstünlüğü v~ !r-okluğu 
tle geçirmiş, senatoda ise dokuzdan ar· 
lılc Üyelik kazanmıı bulunuyorlar. 

Bunların senatoda kazanacakları az 
Çok umuluyordu. Çünkü altı yıl önce, 
liuver'in cumur başkanlığı . çağında ve 
C\ırnurcuların ağır bastıkları bir sırada 
bu derneğe seçilen üyeler çekiliyorlardı. 

Saylavlar derneği seçiminde alt ola• 
caldarı sanılryordu. Çünkü bugünkü 
•aylavlar, 1932 yılında, Ruzvelt'in bat· 
kanlığı ve demokratlığın son su kesimi· 
rıe yükseldiği bir sırada seçilmiş bulu • 
rıuyorlardı. 

Bu yıl içinde yapılan seçimlerde de • 
lrıokratlann ağır basması eski akımını, 

eski yüksekliğini göstermiyordu. Bu • 

rıunta beraber, ulusun M. Ruzvelt'e kar· 
lr olan sevgisi arbk gevıediği, işin gü • 
Ciin kötü gittiği, işçilerin okka altında 
lc.ldrğı yollu ileri sürülen savlaklar kar
!•srrtda gene sıyasal alanlarda, Ruzvelt 
de Yara•anlar bir kazanç gösteremedi-
1 " ' er. 

Bugünkü amerikan seçiminin ele ge -
~il bitimi ıudur ki demokratlar, hemse
"-toda, hem de .. aylavlar derneğinde 
içte iki bir artıldıkla ağır basmıt buha • 
'-u1orlar; bundan böyle dediklerini, ile
~ sürdüklerini yÜrÜtmek ve baprmak 
~ dernekteki baıka bölüklerin ne yar
~ına el açacaklar, ne de encel durma
..,lldan çekineceklerdir. 

Gene bu seçimin ele ceçecek bitimi 
ile tu olacaktır. Batkan M. Ru:nelt'in 
1llua ve törü içindeki durumu pekiıtiril· 
"'it olacak ve kendisi önceden önümüz
~ toplantı çaimda baıarmaiı adadığı 
-tlıca i,leri, batı bailı kapitalizm ve 
~~ .. ı yükümleri türel99tinnek itlerini 
._.. kolay ve dilediği gibi bqarmağa 
'hr bulacaktır. 

Senato sıralarında bu seçimden önce 
:-~rcular on altı yeri elde tutuyorlar
'· Ş.ırndi ellerinde topu topu bet altı 
)elde kalmıtbr ki bunların da ikisi pek 

•t..-ıü gerçek ve sağlam aayılamaz. 
llu bölüğün saf kanadı olan. ••e5ki 

~~cular" ta 1932 de ileri gelen 
~erinden yar111nı yitinnitlerdi. Mo
'-a, Vaston, V ealey Cons bunlann ara
~d.dır. Bu yılki seçim onlardan arta· 
~ları da silip süpürmüıtür: Pensil -
~"~•'dan Rid, Ohayo'dan Fes, Konekti 
~el.il Valkot gibi. Bunlar sizde bu bö
"'- il kendini gösterebileceğine oğur ol-

.. terektir. 

~e Rid'in bu iıte alt olması üstüne 
"İt .~u yapııtırılacak bir bitimi göste 
'Çunlcü uzun yıllardan beri Pensil -
\i. )•,. c:urnurcular için su katılmamıt 
~un çevresi idi. 

... ~id, son kurultayda yeni kallunma 
~ ~ kartı ayak direnlerin en güç
"' •dı; bu İtin batında bulunuyordu 
"'1.:clı 1936 yılında baılıyacak olan cu-

l'~şkanltğı için ileri sürülüyordu. 
İat...:l'\ic:e kendisine yardım edilmesini 
4- ) ~en Upton Sinkler, Kaliforniya' -
~ .... ~ıldi, ama kazandığı seslerin topu, 

.. "4lll .. 
'lr, ~ncE'ki yıllarda demokratların 
let, •bıldikleri seslerdeR aşkın bir ker

Ç•krnıştır 
d Catet ... 
al\ h' e, Yenilen cumurcu saylavlar-

~''•" ır kaçını daha andıktan sonra ya·•a d"1 
"Söz~ enerek diyor ki: 
~ un kısaar, aıağı yukarı cumur
~. elden kaçırdıkları her Üyeliğin & telelllerle Amerika ıaylavlar. 
~•~ok aol kanada doiru bir la

aöaterrniıtir. Bu kazanç, de -
laötitünüa Ye yeni blkmma 

Her gün sabahlan Ankarada çıkar 

~ONYA EREGLlSl DOKUMA FABRİKASI 

• 
ismet Pş. Vekillerimizle 
temel atma meırasimiıade 

Heyet dün ak~am yola çıktı 
Sanayi programımızın tatbika

tından olarak Sümer Bankça Kon
ya Ereylisinde kurulacak olan do
kuma fabrikasının temel atma me 

Dün Konya'ya giden ismet Pş. Hz. 

rasimini yapmak üzere Başvekil 
ismet Paşa Hazretleriyle lktısat 
Vekili Celal Bayar ve Nafıa Veki
li" Ali Beylerle Sümer Bank U. 
Müdürü Nurullah Esat Bey ve ve-

•• 

Almanya ihracat 
yapmak istiyor 

Berlin, 19 (A.A.) - Okonomi baka
nı M. Şaht, dün aöylemit olduiu ltir nu
tukta "her halde ve her çareye bat vura 
rak ihracat yapmak gerektir . ., dedikten 
sonra tunları aöylemiıtir: 

''- Şimdiki pçlülder savattan son
raki yolların güçlüklerinden daha az de

ğildir. Fakat İstikbalin yolu olan nasyo
nal sosyalizme aüvenmelr gerektir. 
Mark fiatrnrn indirilmesi alman ökono • 
misine bir fayda vermez. 
E 

sınamasının basımı cüzeyinde kazanı! • 
mı ıtır. 

Şimdiye değin laiç bir Batkan bu 
denlü yüklü sesi kazanmamıı, ulusun 
güveni bu yolda kendini cÖftennemiı • 
tir.,, 

Törü - hükumet 
:Jeçim - intihap 
Üyelik - azalık 

Saylavlar - mebuslar 
Cumur - cumhur 
Başkan - Reis 
Ulus - millet 
Bitim - netice 
Savlak - iddia, dava 
Siyasal - siaysi 
Durum - vaziyet 

*** 

Pekiştirilmiş - muhkemlenmiı 
Çağ - zaman, devro 
Soysal - içtimai 
Yüküm - vazife . 
Türeleştinnek - kanuntaşttnnalıi 
Oğur-imkan 
Cumurlar - cumhuriyetçi fukasr men-

supları, 

O denlü - o kadar 
Önder - lider 
Yitirmek - kaybetmek 
Kurultay - kongrt 
Ses - rey 
Kerte - derece, radde 
Dölenmek - devam etınek 
Sınama - tecrübe 

kaletler hususi kalem müdürleri 
dün aktam saat 17 de Konya E
reylisine doğru yola çıkmışlardır. 

· Başvekilimizle vekillerimizi An
kara durağında vekillerimiz, meb
uslarımız, vekaletler erkanı ve 
pek çok dostları uğurlamışlardır. 

Dokuma f abrikasımn temeli a
tıldıktan sonra dönüşte hususi tren 
Eıkişehir' e de uğrıyacak ve orada 
Batvekil Hazretleriyle vekilleri
miz, in,ası tamamlanan Devlet 
Demiryolları hastahanesi ile de
miryollar memurlarına mahsus o
larak kurulacak lokanta, banyo gi 
bi parçaları muhtevi yapının te
mel atma merasimini de yapacak
lardır. 

--------·-·--------
Tiirkiye-Bıılgari~tan 
dostluk mııahedesi 

Sof ya, 19 ( A.A.) - Türkiye ile yapıl
mıt olan l 929 dostluk ve bitaraflık mu
ahedesinin 3 ilk kanun 1934 den itiba • 
ren 5 yıl uzatıldriına dair olan 23 eylul 
933 tarihli protokol Kıral tarafından tas 
dik edilmittir. 

İstatistik Umum Müdür 
Vekili Beyin beyanatı 

İstatistik umum müdür vekili Celal 
Bey gazetemize şu iyzahatr vermiştir: 

"- 1935 senesinde yapılacak umumi 
sayıma hazırlık olmak üzere tecrübe 
mahiyetinde memleketin muhtelif yer
lerinde sayımlar yapmaktayız. Şimdi -
ye kadar Unye, Pertek, Pınarba,ı kaza
larında tecrübe sayrmı yaptık, alman 
netiyceye göre Unye'de senevi binde 
23, Pertek'te ıs, Pınarbaşında ise 21 
nisbetinde nüfus tezayüdü bulundu. 
Buna nazaran nüfusu umumiyede binde 
18 ila 20 tezayüt tesbit edilebileceğini 
tahmin ediyoruz. Yapılan tecrübe sa
yımlarında okur yazar adedinin 1927 
yılına nazaran bir misli arttığı görül -
mü,tür. Bu ay nihayetinde Isparta vi
layetinin bütün kazalarında ve Muğla
nın Marmaris kazasında bir tecrübe ya
pılacaktır. Bu tecrübelerde İsviçre• 
den muvakkaten celbedilen isviçreli mil· 
şavir Mösyö Bruşvayler ve 3 şube mü
dürü ile birlikte bulunacağım. Şimdiye 
kadar tecrübe sayımlarında tatbik edi
len usuller tam bir muvaffakiyet ver
miştir. Tecrübeler için hazırlanan mu-

(Sonu Z. inci sayı/ada) 

Cenevre' de 
Büyük hafta dün 

haşladı 
Cenevre, 19 (A.A.) - Murahhas he

yetlerin gelmeleri, binbirlerile temasa 
girmeleri ve koridor konuşmalarının baı
laması neticesinde Cenevre'nin büyük 
haftası bu sabah açılmıttır. 

Evrensel şahsiyetlerin bir çoğu şim
diden Cenevreye gelmişlerdir. 

Sovyet Rusya Hariciye Komiseri 
M. Maksim Litvinof, Türkiye Ha -
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, M. Ni
kola Titüleıko, M. Edvar Benes, franıız 
heyeti ve M. Massigli şimdi Cenevre"de 
bulunmaktadırlar. Fransız heyeti, M. 
Laval"dan 24 saat Önce Cenevre'ye gel
miş bulunuyorlar. 

M. Artur Henderson, daha bu sabah 
amerikan mümessili M. Hugh Vilson ile 
Vaşington hükumetinin silah ticaretinin 
kontrolu hususundaki niyetleri ve M. 
Mıık::im Litvinof ile de Sovyetlerin ııi -
lahları bırakma konferansını daimi bir 
bımş konferansı haline ~etirmek proje
leT"i hakkında 1görütmüştür. 

Küçiik 1 ti lafın hariciye bakanlarının 
Türkiye Hariciye Vekili ile birlikte bu
gün öğleden sonra toplanarak Marsilya 
cİnRyf'tİ hakkında Yuğoslavya'nın ulus
lar cemiyetine vereceği muhtıra hakkın· 
da görü,melerde bulunacakları haber 
verilmektedir. 

Yugoılavya'nın bu muhtırasını bu 
hafta içinde vereceği söylenmektedir. 

Şako meselesi 
nasıl halledilecek? 

Cenevre, 19 (A.A.) - Şako komitesi 
dün Üyelerinin birliğiyle tasvip olunan 
raporu neıretmittir. Raporda teklif edi
len hal suretleri bir bütün olup öteki 
alakadar tarafın kabul etmesinden bat • 

. lca bir ihtiraz kaydı ileri sürülmeksizin 
kabul edilmek gerektir. Savat resmen 
bildirildiği tarihten itibaren altı cün 
içinde duracak ve bunu Arjantin, Şili, 

Peru ve Uruguvay'dan mürekkep biyta
raflar komitesi murakabe edecektir. Bre 
zilya ile birleşik Amerika bükUınetleri 
de bu komiteye girmeie davet oluna -
caldardır. Yüz kilometre pnİtliiinde 
bir mıntaka ukerlikten tecrit edilecek 
Ye bu da cene aym komitenin kontrolu 
altında ve on gün içinde yapılacaktır. Bu 
mmtaka Şako sınırlannın kati olarak 
tespitinde müessir olamıyacakbr. Savq 
durduktan nihayet bir ay sonra bir kon
ferans toplanacak ve sınırlar konutula • 
addır. Bitiıik devlet olanEkvatör ve Ve
nezüela alakaclarlarla bu konuımalara 
ittirak edeceklerdir. Bir ay içinde konuı 
malar neticelenmez veya hakemlik bota 
çıkarsa Lahey adalet divanı meseleyi 
halledecektir. 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Basım - gayret 
Güseyinde - sayesi• 
Güven - itimat. 

i:ellftı.,.. .-.r'fın Barlclye Ve'llllıDlsl11 llet,ratt• Yap11lfW79 
8dlıu M. Yevtlc'I• .ıılUIUf tir ,...,J. 
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İkinci teşrin 

1934 
SALI 

Her yerde 5 kuru~ 

SANAYi MUHİTLERiNDE 

Eskiıehir -

ikinci tetrin 934 

Mösyö Pesmezoğlu hatır için 
dolaııp, gördüklerini, hatrr için ö
ven bir misafir değildir. Fabrika
nın içinde ise her makina parçası
nın ba§ında durur; muhasebe oda
sında ise rakamları yakından tah
lil eder; grafiklerin bütün çizgile
rini gözden geçirir. 

Çünkü Yunanistan ve Türkiye 
biribirlerine yalnız balkan sıyasası 
bakımından değil, ökonomya ba
kımından da her gün daha fazla 
bağlanacaklardır. iki kom§u, bi
ribirler~in, ticaret ve istihsal fa
aliyetlerini yakından tanımalıdır
lar. 
Şüphe yok ki Türkiye'nin sana

yjleşme hareketi hakkında Yuna· 
nistan'da da birçok şeyler söylen
miştir. Sanayi güç bir medenİyP.t 
i•idir. Acaba bu sanayi için Tür
kiye' de teknik unsuru, usta ve it
çi, ve bilhassa, Ti.irkiye toprağın· 
da ve pazarlarında bu sanayii bes
liyecek, verimle§tirecek, ilerlete
cek kabiliyet var mıdrr ? 

Mösyö Pesmezoğlu Eskitehir 
şeker fabrikasını gezdikten, ra
kamları okuduktan, ekim ve satıı 
ıartlarını dinledikten sonra : 

- Buraya gelip de türklerin 
teker sanayii kurmaktaki hakkı ve 
mantığı ne kadar kunetli olduju. 
nu görmemek imkinıızdır, hük
münü verdi. 

Fakat gündüz tren Eski,ebir' e 
doğru yaklatırken, bu hak ve man 
tık, iıtep tarlalannm üatünde sö
ze çarpıyor. Pancar, ean tarlaya 
bir medeniyet gibi girmiftir. Kay 
para, toprak, at, pulluk ve gübre 
yüzü görmüıtür. Para getiren Ü· 

rün, köylünün hürriyeti ve aaadetl 
demektir. 

Pancar eken köylülerden ilk ı . 
tittiğiniz söz fU olur: - Kul bor

cundan kurtuldum r 
Adapazar taraflarında pancar 

ekimine karıı, patataçilerln ne
den mukavemete kalkqbklan 
da bundan anlqıbr. Çilnldi pa• 
ra eden pancar, girdili muhitte 
boğaz tokluiuna ırıattan eaer bı
rakmaz. 

Eğer teker fabrikalannı, kre
di takip etmemit olsaydı, pancar 
ekimi de ancak faizcilerin itine 
yarayacaktı. Batvekil ise bunun 
tam zıtbnı istemektedir: - Pan
cardan köylü kazanacaktır ! 

Bu bahiı üzerinde durmakblı
mızın sebepleri var. Biri tudur ı 
Pancar para ıetirdiği için bazı ser 
maye sahipleri büyük mikyasta 
pancar ekerek en büyük kin ken• 
dileri almak hevesine dütmüıler· 
dir. Siz istediğiniz kadar pancar 
ekimini tahdit ediniz; köyler ve 
köylüler arasında takıim ediniz. 
Bir yandan pancar mıntakasını ıe 
niılettirmek, bir yandan da ha~
larından fazla pancar ekenlenn 
ıize bu fazlayı satın aldırmak hır
ıı ile mücadele edecekıiniz. Bu 
sene bir kitiyİ zarardan alıkoy
maia çalıırrsanız, gelecek sene 
ya fabrikayı batırırımız, yahut 
yüzlerce kitinin pancannı tarlası 
ilıtünde bırakmağa mecbur kalır· 
11nız. 

Pancar ekiminin daha ilk ı~n.e-
. ıinde çıkan güçlükler bununla bıt
mez. Bazı taraflarda köylülerden 
çoğu atalara borçludurlar. Ne ka
dar çalıtsalar ve kazansalar, hep
ıini köte minderinde çubuğunu re 
ken ağava götürüp teslim ede_cek
lerdir. Buralarda ya tarla sahıp~'!· 
rinin karıları veya akrabaları ıJe 
mukavele yaparak, yahut alaca~!• 
ile borçlu arasında, kazancın bu
yük knmmı köylüye bırakacak gi-

( SayJayc plliriniz) 



SAYIFA 2 

Hıi l~E~IK DEVLETLERDE 

Amerika, Belçika'ya 
25 milyon dolar 

ödünç verdi 
Şikago, 1 9(AA.) - Şikago Tribiln 

gazetesine göre Amerika, Belçika'ya 
altın mikyasını muhafaza edebilmesi 
için muadili olan altın meblağa muka· 
bil 25 milyon dolar ödünç vermiştir. 

Bu rrazcte diyor lci: 
"in ve Federal Rezero Bank 

memurıarının bu huauııta tamamile 
wsmalarına rağmen keyfiyet, banka-nın 
1 teşrinisani tarihli bilançosunda yeni
Cfen açılmış olan ve altın mukabilinde 
ecnebi memleketlere ödilnç adındaki 
faslın görülme&i üzerine maltlm olmuş 
tur O tarihte ödünç verilen miktar 2 

buçuk milyon dolara varıyordu. Çar
tamba günU 15 milyona çıkmıştır. Bu 
gazete ödünç miktarının hu hafta niha
yetinde 25 milyona iblağ edileceğini 

tahmin etmektedir. 
Vaşingtondaki Belçika elçiliğinde 

bu muamele hakkında hiç bir şey bi· 
linmediği söylenmektedir. Ödünç mu
mnelesinin F~deral Rr.zero Bank iJe 
Belçika merkez bankasında yapılmış oJ 
duğu •Öylenmektedir. 

Ruzvelt sıyasasiyle 
iş birliği 

Vaşington, J9 (A.A.) - .. İş adamla-

rı yeni bir realizm devri 

buhrandanberi ilk defa 

açmışlar ve 

olarak <Snde 

yürfimeğe hazır olduklarını göster

mişlerdir . ., 

Bu sfü:leri ticaret odası reisi M. 

Hanri Harriman, M. Risberg ve M. 
Yrunmes ile ticaret odasının hükfunct· 

le iş birliği hakkında yapmış olduğu 

bir mülakat esnasında sörlemiştir. 

M. Rişberg ticaret odası tarafmdan 

bu yolda varılm1' otan karardan fev

kalade memnun kalmış olduğunu öy· 

lemiştir. 

Ticaret odası, hususi bir iş birliği 

komisyonu ihdas etmiştir. Bu komisyo

na sabık oda reisi olup şimdiye kadar 

M. Ruzvclt'in sıyasasına açıktan açığa 

düşmanlık etmiş olan M. Silas Stravn 

riyaset edecek ve komisyon yarım dü

sine kadar sanayi, bankacılık ve ekim

ci1ik Slimleri ve müesseselerinin şefle

rinden mürekkep olacaktır 

bi bir anlaşmayı zorlıyarak, vatan 
datlık mücadelenizi yapacaksınız. 
Bütün hunlar, ecnebi !ermayesi
nin aklından geçmez. Fakat türk 
aanayiine sermaye koymakta o-
lanlar, cümhuriyetin köylü dnvası
nr anlıyıp gütme:.e mecburdurlar. 

Şeker sanayii pancar için ne 
yapıvor . di~er sanayiimiz. diğer 
çiftçilerimiz için aynı şeyi yapa
caklardır. Anadolu'da her tüten 
bacamn S?eniş muhitinde nz za
manda bir meclenivet ve refah 
manzarası verilmek lazımdır. Köy 
lüfere para kazanma~ı temin et
tikten sonra, giyinmeği. iyi yevip 
içmeği, l<öy yanmağı. medenileş
mevi öğı:etecei{iz. 

Pancar inzıbatrndan bahsetmek 
belki p ncar krra1M!ı tacı giymek 
istiyen baZJ kimselerle, pancar mu 
bitini alabildii!ine genişletmek ;s. 
tivenlerin hosuna gitmiyecektir. 
Fakat haska türlü ne pancar fiat
lanm tutmak, ne de teker sanavi
ini işletmek imkanı vardll'. Ge
çen sene şeker fabrik8larımızdan 
biri bu husu9ta bize ders verebi
lecek ağır bir tecrübe geçirmiştir. 

*** Şeker sanayii, türk gençliği için· 
den kendi teknik ve iş unmırunu ye 
tiştirmiştir. Bu unsur bugünden he
pimizi öğündürecek bir haldedir: 
Bu mevzu üzerinde, diğer fabri
kaları dolaşırke11 ayrıca duraca-

FALiH RlFKI 

• 

FRANSA'DA 

25 milyonluk 
dolandırıcılık 

Parla, 19 (A.A.) - "Sosyete Spe
alyal Finansiyer,. başkan vekili banger 
ŞarJ gevi dün açılan tahkikat üzerine 
tevkif ve hapsolunmuştur. 25 milyon 
franklık esham üzerinde emniyeti sui 
istimal etmiş olmakla suçludur. Ve 
muhtelif şirketlere ıtit olarak eshamı 
sahteldirlıkla Hindi Çini bankasına ya· 
tırarak 13 milyon frank almtıtır. Bun
dan başlca Levi'nin kurduğu 30 kadar 
9irketin alacağ1 borcunun yansını bile 
hulama.maktadır. Çünkü 200 milyon 
tahmin edilen alacak ele geçirilecek es
ham ve hesaplardan ibarettir. 

Avusturya i10tiklaliniıı 

korunma~• 
Parie 19 (A.A.) - İtalya başkanı 

M Musolini'nin Avusturya başkam M. 
Şuşnig'e verdiği ziyafette söylediği 
sözler hakkında T:ın gazetesi diyor ki: 

"Bu sözlerin manası şudur ld her· 
hangi bir devleti uzaktan da olsa orta 
Avrupa kurumundan dışarda bırakmak 
mevzuu bahis acğildir, Ancak bu dev
lctleTin bu yola girerek bazt sıyasal 
şartlar kabul etmeleri gerektir ki bu da 
Avusturya istiklalinin tanınması, tutul· 
ması ve saygılanmasıdır .. , 

Hasing Kluh Arsenalı yendi 
Paris, 19 (A.A.) - İngilizlerin 

meşhur Arsenal takımı ile fransızlarm 
Rasing Kulübü arasında yapılan maç 
fransızlar için güzel bir tabiye dersi 
olmuş ve Arsenal maçı 3-0 kazanmış
tır 

1\1. Hitler'iıı sc•zlcri ve Fran iZ 

gazeteleri 
Paris, 19 (A.A.) - M. Hitler·in dün 

Maten gazetesinde çıkan mülakatını ga
zeteler büyük bir ihtiyatla karşılamakta 
ve fransızların böyle sulh tezahürlerine 
ahşık olduklarını ve alman başbakanı
nın yeni hiçbir şey söylemediğini yaz
maktadırlar. 

Jurnal gazetesi diyor ki: "Hiç kim
senin tehdit etmediği Almanya ne için 
dişine kadar silahlanmak istiyor İşte 
bize lafların arkasında sıyasal bir ma
ncvre gösteren budur." 

SOVYETLER BIRLlGlNDE 

Sovyetlerde memurlar 
azaltılacak 

Moskova, 19 (A.A.) - Sovyetler 
kongresi bu yıl içinde bütün idareler
deki memur sayısını yüzde JS,15 in
direrek 753 milyon rublelik bir tasar
ruf y~pılmasın.:ı karar vermişti. Fakat 
birçok d;ıireler bu talimatı gözetmedik 
lerinden tasarruf bundan çok az ola
caktır. Bu vaziyet knşısında hükftmet 
bütün dairelerdeki memur sayısının ka
binece tasvibine karar vermiştir. 

İstatistik Umum l\qüdür 
Vekili Beyin beyanatı 

(Başı 1. inci sayıfada) 

vakkat talimatnameler tecrübelerden 
alınan netiycelere göre tslah edilecek· 
tir. Vali ve kaymakamlar da bu tali -
matnameler hakkındaki mütalealarını 

bildirmektedirler. Nümerot.aj ameliye· 
sine bütün memlekette başlanmıştır. 

Şubattan iytibaren nümerotajın teftişi
ne başlanacaktır. Umumi sayımın gele
cek sene teşrinieveld~ cümburiyet bay
ramından bir hafta veya on gün evci 
yapılmasını düşünmekteyiz. Bu sayım -
da alınacak netiyceJer daha mufassal 
ve daha ilmi tasnife tabi tutulacaktır. 
Gelecek ay içerisinde Mudanya ve Kırk
Jareli'nde de tecrübe yapılması mu kar· 
rerdir. tki aya kadar bütün tedrisat 
zümrelerinde c;alışmakta olan muallim
ler hakkında umumf bir ist.atistik neş -
redilecektir. Halk okuma odalarr ile 
kütüphaneler istatistiki de ikmal edil -
mektedir. MabkQmin istatistikinin 
1932 senesine ait olan kısmı tamamlan· 
mıştır. 1933 senesine ait olan kısmınrn 
da ikmalini müteakip her lkiıi bir ara
da neşredilecektir. 

HAKIMIYETI MILLIYE 

M .. Pesmezoğlunun 
Başveltilirnize 

tel yazısı 

l INGİLTERE DE 

Deniz konferansı 

Yunan ökonomi bakam M. Pe&mezof
tu, Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine şu 
telgrafı göndermiştir: 

Hakkımdaki nazikfine iltifatlarından 
dolayı milletinizin büyük ıefine derin 
minnettarlığımı arzetmenizi Zatı Devlet 
lcrindcn rica ederim. Müşarileyh Haz· 
retlerinin bana söylemek tntfunda bulun 
muş oldukları sözler, memleketlerine 
hizmet etmek istiyenlere kiyasetinin ve 
ruhundaki büyüklüğün göstermekte ol· 
duğu yüksek nUmuneyl gözlerimin 
önünde daima canlı olarak bulundura • 
caktrr. Bu fırsattan bilistifade, Ankara
cta geçirmiş olduğum unutulmaz günler
den ve va7.ifcmi kolayla~tırmak için me
sai refikterinizle birlikte etrafımda yarat 
mış olduğunuz itimat havasından dolayı 
Zatı Devletlerine minnet ve §Ükranımt 
yeniden ar?ederim. CelSl Bayar Beye -
fendi ile vardığ'nmz neticeler, bn netice
lerin Türl..iye ile Yunanistan'ı biribirine 
hağlıvan ba~lan kuvv~lendirmeye yan 
yacağına bende itminan ve yakin uyan
dırmıştır. 

fc:;met Paşa Hazretleri bu telgrafa 
Atina elçiliğimiz vasıtasiyle t~ekkür et
miştir. 

Şako meselesi nasıl 
halledilecek? 

( Başı birinci sayılada ) 

Raporda. savaıın durdurulması ıçın 
çare olmak üzere savaşan1ara silah ve 
hnrp levazmn vermek yasağının kurul
tayca tasvibi telrJif olunmaktadır. 23 dev
letin iştirak ettiği kurultay danıima ko 
mitcsi kurultayın yapacağı tavsiyelerin 
yerine getiri mesini taldp cdceektir. Bir
leş ·k Amerika devletleriyle Brezilya da 
bu komiteye davet edileceklerdir. 

Komite en son 12 - 12 - 1934 tarihm
dc toplanacaktır. 

Cene,·rc so~yali~t f ırkasmm 
bir muvaffakiyetsizliği 

Cenevre, 19 (A.A.) - Bir yıldanbe
ri iktıdarı elinde tutan Cenevre sosyalist 
fll'kası dün bir muvaffakiyetsizliğe uğra 
mıştır. 

Sosyalist fırkası bazı zaTUri maaralJa 

n karşılamak için vergilerin S milyon 

lsviçre frıınğı artmlmastnı ve9 - 11 • 932 
hııdisesinde ötenler' için de tazminat ve • 

rilmesini istemişti. Yapılan plebisitle bu 

talepler 10.000 rey ekseriyetle reddedil
miştir. 

Fili pin' deki ıayf unun zararları 

Maniy, 19 (A.A.) - Filipin adala

rında geçen g~n çıkan tayfunda ölen

lerin sayısr 265 i bulmuştur. Noban 

şehri yıkılmıştır. Binlerce aile yersiz 
yurtsuz kalmıştır. Hasar 3 milyon do
lara çıkmaktadır. 

Hususi radyo 
haberlerimiz 

Müddei Umumi. trenler devirmi~ olan 

Matuşka'nın ölüm cezasrna çarpılma1tnı 

istemitse de suikastçmm iydamı kabil 

olamıyacaktu. Çünkü suçlannı itlediği 

11rada Avusturya'da ölüm cezası yoktu. 

1 tal ya hüklımeti iki nülyar liretlik bir 
borç yapmağa karar vermiıtir. 

Japon sefiri deniz iıleri hususun 
daki cevabı vennİftİr. Cevap menfidir. 

Manı denizinde korkunç bir si• 
vardır. Münakalat durmuttur. Cenubi 
İngiliz trenleri çok geç ıelm.iılerdir. 
Kazalar ve kazalarda ölenler vardır. 

Ozbekistan'la Ta§kent'te zelzele ol
muştur. Halk korka içindedir. 

Mançuri'den bildirildiğine göre So-.
yetler şarka doğru asker nakletmektedir 
ler. 

Mançuko'da olan bir maden kazasın
•• yüzlerce kiıi yaralanmııtır. 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz-Ja
pon toplantısı birkaç güne kadar yapı· 
lacak ve japonlar hükümetlerinin ce
vabını İngilizlere resmen bildirecekler
dir. Japon hükumetinin harek~t tarı:ın 
dan amerikalılar ingilizlcr vasıtasile 

haberdar olacaklardır. 
M. Norman Davis'in yakınlan bu 

haftaki deniz konuşmalarının heT hu
susta kati olacağı düşüncesindedirler. 

Londra, 19 (A.A.) - Bu akşam M. 
Matsudeira tarafından Sir John S:ıy
men'e Japonyanm son ingiliz teklifleri
ne verdiği cevap tevdi edildiği zaman 
bahri müzakereler yeni ve mühim bir 
safhaya girecek ve japonlarla ingilizle
rin yeni bir heyeti umumiye içtimaı ak
tetmeleri için tertibat alınacaktır. 

İngilizlerin noktai nazarları §U su

retle bulasa edilebilir : 

Her üç devletin. kabul edebileceği 
bir uzlasma esası bulmak. 

Japonyanrn müsavat talebi, zahirde 
İngilizler için bir güni müşkülat arzet
memektcdir. İngilizler bu noktada her 
halde Japonyayı tatmin etmenin çaresi
ni bulacaklardır. 

İngilizler, bu müsavatı bahşetmcklc 
beraber, üç alakadar donanmanın hacim 
nispeti meselesini haJJedebilecek bir 
uzlaşmanın yapılıp yapılamıyacağının 

bilinmesi arzusundandır. Japonya ta-
n'ından ileri sürü1mekte olan müsavat 

ve milli emniyet fikri, muhtelif devlet-

lerin muhtelif hacimde donanmalara ih
tiyacı olduğu tezini bertaraf etmemek
tedir. Fakat Japonyanın. Vaşington 

itilafnamesindeki nispetlerin yerine 1c::ı 

im olmak için ileri sürmiiş cılclu~u. de
niz inşaatının müştereken azami suret
te tahdidi şeklindeki teklifi tetkik edil
diği zaman büyük güçlüklere ra!>tla.rı· 

makta ve bu teklif İngilizlerle amerika
hlar için kabulü f!ayn kabil bir mahiyet 
almaktadır. Cünkü ingiliz1erle amerİ· 
kahlar. hunun tatbik kabiliyeti olmadı
ğı fikrindedirler. 

İngilizlerin herhalde bir uzlaşma el

de edileceğine dair olan ümitlerine do

minyonlar da iştirak etmektedirler. Fa

kat bir uzla ma vücude getiriJe~diği 

takdirde İngiltere ile Amerika arasmda 

bilahare Japonyanın da iltihak edehil

ceği bir uzlaşma meydana getirilmesi

nin derpiş edilmesi zahmete değer sa

yılmaktadır 

Sar işi milletler 
cemiyetinde 

Londra, 19 (A.A.) - Çarşamba gil
nü milletler cemiyet; konseyinde gö-

rüşülecek olan Sar meselesi, Roa'da 
fransız ve alman murahhaslarile arayi 
umumiycnin meydana çıkaracağı mesc 
leleri müzakere eden üclcr komisyonu 
reisi Baron Aloisi'nin istemesi üzerine 
tehir edilmiştir. Bu meseleler çok ka
nsıktır ve yalnız gözden geçirilmesi 
zannedildiğınden fazla zaman tutmuş· 
tur. 

Roma müzakerelerinin müşkülatsız 

olaral< devam ettiği ve meselenin mil

lct!Pr cemiyeti konseyinde müzakere· 
sinin tehir edilişinin uzun bir zaman 
için olmıyacağı haber alınmıştır. 

f ngiliz denizaşırı hava kuvvetleri 
ortırıkroı· 

Londra, 19 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesinin yazdığına g5re ingiliı hava 
bakanhğr denizaşırı hava kuvvetlerini 
artırmağa karar vermiştir. Singapur'a 
bir borbardıman tayyare filosu gidecek
tir. 

Faıd"'ltlcrlt• al.-·rlıtar1armnı . -
karşılıklı niimayi~leri 

Londra, 19 (A.A.) - Beresford'da 
faşişstlerin yaptıkları bir toplantı ya
rıda kalmıştır. Çünkü faşist aleyhtar
ları karşılıklı bir nümayiş yapmışlar ve 
bu yüzden büyük karışıklıklar olmuş
tur. Polis, nümayişçileri dağıtmı§tır. 

lO lKlNCl TEŞRiN 1934 s·\L1 

UEl,,c;IKA~HA 

Y'.eni kabine Belçika'da 
ökonomi kalkınmayt 

nasıl yapacak? 

• 

Brüksel. 19 (A.A.) - M. Jo.rj Tö· 
nis. gazetecilere lıeyanatta bulunarak 
kabinesini teşkil etmeden evel muht<ıÇ 
ol<luğu ittifakı elde edebilmesine yar• 
dım edecek mali ve ökonomik progra• 
mı huırlamak niyetinde olduğunu sÖ'/ 
!emiştir. 

Eski kabinenin müddeti daha iki bO" 
çok ay 11ürecek olan hususi salahiyet· 
teri yeni başvekilin ökonomik ve m.,. 
li kalkınmayı tahakkuk ettirmesine J<a· 
fi geleceği söylenmektedir. 

,\f..MANYA'DA 

f. Göl•el 'in dedikleri 
Bertin, 19 (A.A.) - Propaganda 

Bakanı M. Göbe1s alman gaı:eteciler \<on 
gresini açarken söylediği nutukta de· 
miştir ki : 

" Demokrat rejiminin matbuat bürri 
yeti devam etseydi, bugün A1manya par 
çalanmış olacaktı. O zamandanbcri bit 
ytl geçti, medeni yenilikten mahrum o
Jan ve kadere boynunu büken alman ınat 
buatı şimdi canlı çehresini bulmuştur· 

Almanlar Ru~ları ycntliklt'ri 
.giinü kutluyorlar 

Bcrlin, 19 (A.A.) - Rus cephesinin 
Rrezezini yakınlarında yarılmasının z6 
inci yıJdönümü kutlanmış ve orada ıf• 
Hitler ile Mareşal Von Makenzcn "8 

Breze?.ini galibi CeneraJ Litzman da bı1 
lunmuştur. 

llimayei Etfalin 
l\:ostümlü balosu 

Balonun çok güzel oJ.ınaS' 
için çalışılıyor. 

Uk kanunun 6 ıncı günü Anka: 
ra Palas salonlarında verilecek 
büyük Himayei Etfal balosu h•" 
zrrlıklan devam etmektedir. Ter• 
tip heyeti Himayei Etfal'de toP" 
lanmış ve bazı kararlar vennif" 
tir. Biletler 3.5-6 lira üzerinde S 
kısım olacaktır. Baloda zengİd 
ikramiyeli bir de piyango çekile
cektir. Gecen sene yalnız Hanııtt" 
lar arasında olan milli kıyafet 
mfüabakası; milli kıyafetin et" 
kekler arasında yayılması gÖ% Ö
nünde bulundurularak, bu ~ 
erkeklere de le§mili lcarar1aşt1r~ 
mış ve birinci, ;kinci, üçün tJ 

gelen Hanım ve Beylere veri1tJ1CI" 
üzere kıymetli hediyeler ayrıl111ıft 
tır. 

Tertip "heyetinden sonra piya11• 
go heyeti de top)nnmış ve verile
cek hediveleri teshil etmiştir. Bt1• 
loya ait d:qer i len görüşmek i.i~e' 
re tertip heyeti ayın 28 inci ç.t't" 
şamba giinü saat 16 da tekrar tcıP 
)anacaktır. 

Halk konseri başlıyor 
Riyaseticümbur lilarmonih orke5:=; 

11 tarafından her sene verilmekte flJ'o 
HalM Konserleri bu sene de 23 • 1 l ~ ıt 
cuma günü saat JS tc batlıyacai' ~ 
daimi da\·etiye almak iıtiyenler her' ~~ 

e{IW 
saat 10 dan 17 ye kadar orkcstı·a t f 

ne müracaatla davetiyelerini alabilir1' ' 

Bu cuma bisiklet 
yarışı yapılacak 

Ankara bisiklet heyetinden: ııt 
sıı 

23. XI. 934 cuma günü sabahı. gi' 
9,30 da Meclis altından Etimesut ;s1ct' 
dip Gazi Orman Çiftliği Ustünderı etf6 

rf fabrikalar önüne kadar ( 40) 'kilort'-s~ 
tik bisiklet yarışı yapılacaktır· Bı.J :rtiP 
Yıldız ticaretnanesi tarafından ~ittt'• 
edilmiş ve Bisiklet Federasyorıu 
yesine almıştır. 1'11' • 

Bütün bisikletçilerin yevmi ~aı1" 
da yans başlama yerinde bulunma 

ea o1unur. 

• 
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tarı . A 

~ 
Anl\:aradaliİ genç 

•a. Konserleri, tiyatroları, dansingleri, 
tarı~cteleri, müzikli numaralı kahveelri, 
ha ~haneleri olmıyan şehirlerde gece 

Yatı ıo·· "kt" Ş k. ") "I d ~11 n.. ur. u var ı, o çu er e 
la. ııa göredir ve bu gibi taşra kaıabacık
t'ı:~~ erken yatılıp erken kalkılır. 

to 12ırn Ankara'mız, bir Avrupa met -
d l>olli kadar büyük olmamakla beraber, 
~ et rn k · ld w • • b. ka. er ezı o ugu ıçın, ır taşra 

lrlt tabacıf-ının hayalinde bile canlandıra
dı Yacağı kadar çeşitli insanları barın -
.. l'ınaktadır. Barındırdığı insanların sa
ııaı ıoo 
'-ı-, .000 i geçmemekle beraber bun-
lııe n hağ)ı bulundukları meslekler ve bu 

1 
ılelderin içinde temsil eyledikleri de

ı~e!er o kadar çeşitli ve o kadar yük -
.ı_ tir ki, Ankara, kemmiyet bakımın -
"'" h· "- ır kasaba fakat keyfiyet bakımın -
~".~er hangi bir metropol kadar bir 

Yıdc şehirdir. 
tı Ankara' da oturan ve çalı tan insanla
ı-:. büyük şehir ihtiyaçlannı duymama
""' •e bunun ltasretini çekmemeleri lm
t ••zdll'. FPkat meseleyi. Ankaradaki 
.::.Yani 20 ile 30 yaı:lar arasındaki 
~ bakımından alırsak, o zaman, her 
ı._ eflencelerl kucaklayan bir gece 
'°1 hbn"' bulunmaması kocaman bir 

sat dava halini alır. 
~ 811 çağdaki gençler, Ankara'da hiç 
ı..' lt.hveye uğrayamazlar. Uğrarlarsa 
~I~ ~asası dibinde yahut ( o da son 
'ta ılcı Yiiın icadı olmak üzere) biriç ma 
l'İ •nın kenarında piniklemeğe ve evle • 
-,.,. "~ Yorgun ve aşınmış bir kafa ile dön -
l'İ tge mecburdurlar. Dünyanın her ye
~de, kahveler, halk•n eğlendifri ve 
) enrnek için ailesi ile beraber gittiği 
t etlerdir. Bir yahut birkaç orkeıtralan 
t ';dır. iyi hatta b:ızan klasik müzik par 
~ •rı dinlenebilir. Saat on b:re kadar 
ler ~Üzel eğlcnildikten sonra herkes gü
~· falcıya son tramvaylara atlıyari'k 
~· '"e dönebilir. Bizde kahveler, bir va
~~ler Beyazıt meydanını süsliyen tav -
~ ~argileli ve ''sade bir"' , "çay iki" li 
~Yıp Örneklerini aşamamışlardır. Se-

hlc hayatı, bütün çirkinliklerini ve 
'~eneaini toplıyarak gelip kahve peykele 
lil\d • k d' e saltanatını devam ettınne te ır. 

) ltonferanslar, konserler yoktur; ti -
t •tro hayatı yoktur; aile dansingi yok· 
..... . k • llo ' "aryete yoldur. sırk yo tur. genye 

lc.ıır' 
itUMAR. 

>-ıa \Jf~lc da oynansa, poker, briç, piket 
İiçı;: 66 da olsa, sadece kumar. Sabahın 

~ dörtlerine kadaı· kumar. 
'- "1eınteketin bütün sehirlerinden faz
~ ~lı~n bir şehirde, dürüst ve güzel 
~ eitence hayatına bu kadar az bir yer 
~~lr·hnıt olması, ! ele genç neslin sade-
1\ lrı •e sinirleri değil, doğrudan doğ
~Çalışma kabiliyeti ve verimliliği 

nedir. 
BURHAN ASAF 

---.-···----
1935 Bütçesi 

ı.tc.~liye Vekaleti 1935 bütçe 
~:~i etrafında hazırlıklarına 
,~ıttır. Vekalet bugünlerde 
"' ~i llluvazeneye dahil vekalet 1 
~~Um müdürlüklere yeni liüt-
'w hil il! hazırlamağa batlamaları-

dırecektir. 

trzur11m-Sıvas 
istikrazı 

~.._.tıtÜ:~rum-Sıvas dahili istikra· 
~'ili '. rnilyon liralık A tertibi 
lıl\ erı lkincikannn batında sa-
~~~~1;ka.~''"-caktrr. Erzurum-Sıvas 
~ tib~rı .. ErS?ani tahvilinde oldu
h t\~.' \'t•.,de !l faiz ve yüzde 2 
,,;:,. idir. Maliye Vekaleai bu 

hazırlıklara başlamıthr. v 
ıttani hizmet1f·r maa .. ları ay 

f.t 80tıunda verilecek . 
'il..:"~ ~ k ~~ •ı anunlara istinaden ve-
~~ili e olan vatani hizmet mu
~ t. •~,.~"-~tların bazı mahallerce 
L;~•t~ d~ç aylık olarak peşinen 
'"'tltitıd: ~!~~~i sarf evrakının tet-

V l~ ~0rulmüttür. 
~ı-~' hizmet mukabili olan 
~ "1 n J>etin itası için bir hü
\)'tl,~:cu~ olmadığından bu 
~ ~illa bırer aylık olarak ve 
~ ,.~•nda tediyesi lazımgele
.,,;r~IVekileti tarafından 

1~ ara bildirilmiftİr. 

Şebir Y8 
l\f. Çaldaris de 
telczİJl ediyor 

İstanbul 19 (Telefon) - Ati
nadan I 9 tarihiyle bildiriliyor : 

Başvekil M. Çaldaris gazeteci
lerin bir sualine cevap verirken: 
" Balkan misakına girmesi ıçın 
Bulgaristan'a Akdeniz'de bir mah 
reç verileceği hakkındaki şayiala
rı tekzip etmit ve böyle bir şeyin 
Anakra'da toplanan balkan kon
seyinde konuıulmadığını ve hal
kan devletlerinden hiçbirinin Yu
nanistan'a böyle bir fedakarlık 
tahmil etmeği hatırlarından ge
çirmediklerini " söylemiştir. 

İstanlnılda tasarruf 
haftası 

fstanbul 19 (Telefon) - İstan
bul tasarruf haf tası hazırlıklarına 
başladı. Çartamba günü Halk Fır
kası fstanbul merkezinde Fırka 
idare heyeti reisi doktor Cemal be 
yin reisliğinde bir toplantı yapı
lacak ve bu toplantıda program 
hazırlanacaktır. 

Balık satışı canlandı 
f stanbul 19 (Telefon) - Na

fıa Vekaletinin demiryollar tari
fesinde balık nakliyatını ucuzlat
ması satışlarda iyi tesirler yapmış
hr. 

İstanbul Hman şirketinin 
tasfiyesi bitti 

İstanbul, 19 (Telefon) - Li
man tirketi umumi heyeti bugün 
toplandı. Toplantıda şirketin se
ne batından oniki ağustosa kadar 
olan faaliyet raporu müzakere ve 
kabul edildi. Bu rapor hususi mü
rakabe heyeti tarafından hazır
lanmıştır. 

Bu suretle eski tirketin tasfiye 
muamelesi tamamen bitmit olu
yor; yeni idarenin çalıtmaya bq
laması için Maliye Vekaletinden 
emir beklenmektedir. 

M. Yablon~ki memleketine 
dönüvor. 

lstanbul, 19 (Telefon) - Bir
kaç senedenberi Tas ajansının ls
tanbul muhabirliğini yapmış olan 
M. Yablonski aiansta başka bir 
vazifeye tayin edilmiştir. Yakında 
memleketine dönecektir. 

Yunan - İtalyan ticaret w: 
muahed~ıd 

İstanbul, 19 {Telefon) - Ati
nadan 19 tarihiyle bildiriliyor : 

Yunanistanla ltalya arasında 
bir ticaret muahedesi akti için mü
zakerelere batlanmıttır. 

Yeni niif us sayımı hazırlık1arı 

İstanbul, 19 (Telefon) - İs
tanbul Umumi Meclisi bugünkü 
toplantısında yeni nüfus sayımı ha 
zırlıkları için nümerotaj işini tu
bata kadar bitirmeğe akrar vermiş 
ve bunun için tahsisat kabul et-
miştir. 

ArnaYntluk"ta Yunan 
(•kalli~·cti mc!'e1csi 

Jstanbul 19 (Telefon) - Ati
nadan 19 t~rihiyle bildiriliyor : 

Şimali Epir'de Yunan ekalliye
tinin vaziyeti gün geçtik~e dah~ 
fazla fenalattığı haberlerı asabı
yeti artırmaktadır. Patras'ta Ar
navutluk Hükumetinin protestosu 
için 50 bin kitilik bir miting daha 
yapılmıştır. 

Batvekil M. Çaldaris bu h~sus 
ta mütaleasını soran gazetecılere 
"büyük bir itimatla Akvam Cemi
yetinin kararını beklediğini" söy· 
lemiıtir. 

Hollanda tayyaresi gitti 
Evelisi gün 

şehrimize gelen 
Londra. - Melburn 
büyük hava yarı
şında ikincilik ka
zanan Hollanda 
tayyaresi ile tay
yarecileri dün şeh 
rimizden gitmiş_ 

lerdir. Gidişte tay 
yarecilcrimizle ha 
reket saatından 

haberi olanlar bu
lunmuşlar ve tay• 
yarecileri uğurla • 
rr.ışlardır. 

Resmimiz tay
yarenin ıehrimiz 

üzerinde yaptığı 

uçuflardan birini 
göstermektedir • 
Resimden anlatı· 
lacağı gibi, tayya
re havada iken 
tekerleklerini ka -
natlannın içine 
gizlemektedir. 

lstanbul mi • 
messitimizden dün 
akşam aldrfnnız 
telefon haberine 
göre Holanda tay 
yaresi dün lstan· 
bula varmıf ve 
Y etilköy tayyare 
alanında karşılan 

mıştır. Tayyare 
az sonra Atina' -
ya uçmuttur. 

D~fterdar ve 
malmüdürlerinin 
izinleri 
Bazı defterdarların ve malmÜ· 

dürlerinin memurin kanunu hü
kümlerinden istifade ederek vila
yet makamından bir hafta izin a
larak yerlerinden ayrılmakta ol
dukları görülmüt ve bu gibi me
murlar tahsilat itleriyle alakadar 
olarak bulundukları yerlerde ha
zineyi temsil ettiklerinden laalet
tayin zamanlarda ve vekaletin ha
beri olmadan vazifelerinden ayrıl 
maları mali işleri sektedar etmek
te olduğu anlaşılmıştır. Bu vazi
yet karşısında Maliye Vekaleti vi
layetlere yaptığı bir tamimde bu 
gibi kısa mezuniyet istiyecek olan 
defterdar ve malmüdürlerine me
zuniyet verilmeden evel bu hu
sustaki zaruret ve mazeretlerinin 
Maliye Vekaletine bildirilmesinin 
usul ittihazı lüzumu bildirilmiştir. 

Gizli hazitw mallarım haber 

verenlt•rin ikramiyesi 

Gizli hazine mallarını haber 
verenlere 1905 numaralı kanunun 
birinci maddesi mucibince gayrı 
menkuller için be!bin liraya kadar 
yüzde 20 ve besbin liradan 25 bin 
liraya kadar oİan kısmı için de 
yüzde 15 ikramiye verilme~i icap 
etmektedir. Hükumet Meclise mü 
racaat ederek aynı muhbire iki 
ihparı birle!!t•rilmek suretiyle mi 
ikramiye verilmesi, yoksa ayrı av 
rı olarak mı veril~esi lazım f!el
dii.Yinin tefsir yoliyle hallini i;te
miştir. 

fstanhul',ıa ~i~ 

lstanbul, 19 (Telefon) - İs
tanbul' da dün akşamdan beri de
vam eden kesif bir sis vardır. Va
purlar seferlerini muntazam yapa
mamaktadırlar. 

Ticaret Odasmm hir f('kzihi 

İstanbul, 19 (Telefon) - İs
tanbul Ticaret Odası Umumi Ka
tibi bir gazetenin Oda Meclisinin 
iktıaadi meseleler hakkında gizli 
toplantılar yaptığı haberini tekzip 
etmittu·. 

Adana Gazi abidesi 
5 son kanunda açılacak 

Adana, 19 ( A.A.) - Şehrimizde ya
pılmakta olan Büyük Gazi abidesinin 
Toprakkale'den taıları ve lstanbul'd
da mermerleri gelmiıtir. Tamamile r::~ır 
sanatkarları tarafından yapılmakta .. .n 
abide Türkiye'nin en büyük ve en gü. 
zel abidesi olacaktır. Abidenin projesi 
Miymar Abdullah Ziya Bey tarafından 
yapıJmııtır. Miymari kısımları da gene 
kendisi tarafından, heykeller, beykeltraş 
Hadi Bey tarafından yapılmaktadır. Şeb 
rimizde büyük bir parkın ortasına kona
cak ol:tn bu eserin üzerinde altı heykel 
vardır. Heykellerden birisi Gazi Hazret 
lerini temsil etmekte ötekiler de Adana 
nın kurtulutunu ğöstermcktedir. Abide
nin önünde büyük bir mermer havuz 
vardır. Bu havuza su çağlıyan halinde 
akmaktadır. Toprakkale'den cetirilen 
koyu zeytin rengindeki bazalt taılariyle 
de nb:denin merdiven ve arka kısımlan 
yapılmaktadır. işlenmemiş ocaktan bin 
bir zorlukla türk itçilel'.i tarahndan çı

karılan bu taşlar gene aynı ustalar tara
fından büyük bir ustalıkla işlenmektedir. 
Abidenin en karakteristik ciheti sade ve 
temiz bir çizgi isinde ve maksadı derhal 
ifade edebilmesindedir. Sanatkarlar abi
deyi Adana'nın kurtuluş günü olan S 
son kanuna yetiştirmek için çalışmakta
dırlar. Türk sanntkarları tarafından tür 
kün asil ve yüks k ruhuna uygun olarak 
yapılmak a olan bu abide 5 son kanunda 
merasimle açılacaktır. 

l\luhacir Ye miilt€'C'i1Prin 

rnuafin·tlni 

M ,hacir ve mültecilerin gerek 
askerlik ve vergi muafiyetleri hak 
kında Dahiliye Vekaletince ha
zırlanan nizamname Devlet Şu
rası Tanzimat Dairesinden geç
miş ve Devlet Şurası umumi hey
etince tetkik edilmeğe baılanmıf· 
tır. 

!\lahpm;lardan ticaret ya

panların kazanç vergisi 

Hapishanelerde ticaret ve san
atla iıtigal eden mahpusların ka
zanç vergisine tabi tutulmaları la 
zun geldiği Maliye Vekaleai tara
fından alakadarlara tebliğ edil
miıtir. 
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Bulgar edebiyatı, 
resmi, müziki .. 

Bulgar yığınının yetiştirilme -
sinde güzel sanatların rolü hayli 
derindir. Kilisenin elinde tamarni· 
le bir din terbiyesi almış olan bul
garlar arasında ulusal duyguları 
uyandırmak ve onları bir ulus ha
line koymak için, önce bulgar ede
biyatçılarının yardımı olmustur. 

Tarih bakımından bul~ar ede -
hiyatı üç bölii ~ ayrılabilir, her 
üç bölüm de bulg<ır yaşayışının 

tam bir aynasıdır: 
1) Kurtuluşlarmdan önce. 
2) Kurtuluslarındcın sonra .. 
3) Ve bugünkü bulgar edebi -

yatı ... 

Birinci bölüm ihtilal edebiya -
tmındır. Bu yıllarda bulgar ya:n • 
cı ve şairleri bir ellerinde tüfek, 
öbür ellerinde kalem olarak hepsi 
öçalma ve ihtilal için yazmışlar ve 
savaşmışlardır. Bu bölümün eleba
şısı Hristo Botiof'tur . 

Bulgar ihtilalinin yaratıcıların
dan ve bulgar dilinin kunıculann
dan olan Rakovski ve Karavelof 
da bu bölümün ileri gelenlerin -
dendir. İhtilalcilik baknnmdan da
ha zayıf görlilseler bile, edebiya -
ta hizmette ün almışlardır. 

Vasil Drumef bu devirde bulgar 
dramcıhğmın temelini atmıştır. 
Kurtuluştan sonraki bölümler de 

bundan evelki bölümden mütees
sir olmuştur. Kin ve öçalma duy -
gulanndan doğan, yırtıcı ve par
çalayıcı bir inattan aynlamıyan 
bu bölüm edebiyatı da dünkü ve 
bugünkü bulgan yetiştirmiştir. 

Bu bölümün edebiyatçılannm 
başında bulgar kültürünün yaratı· 
cıfanndan şair 1 van Vasof gelir .. 

Stoyan Mihailovski, Konstan
tin Velickof, Mihalaki Georgief, 
Aleko Konstantinof, Vilaykof 
V es selin, Andon Şt•aşimirof, St& 
matof, Çanko Çerkovski, Stilyan 
Çilingirof, 1 van Kirilof Bulgari&
tan'ın yeni devletin kurulduğu flJI 
tmah günlerin düşünce yapımu 
işlemişler, şehir yaşaYl§Ulın ma -
nevi temellerini atmışlardır. Bun. 
lara bulgar edebiyatının patrlkle11 
denir. 

Maksadımız bir ulusun edebi· 
yat tarihini tetkik olmadığından 
sözü kısa keseceğiz. Uçtıncü bö
lüm. yeni edebiyattır. 

Balkan savaşma kadar banş 
gtinleri yasıyan ve uslu geçinen 
bulgar ulusunun edebiyatı da ilk 
günlerinc~e hu usulü sanat kayna
ğından fışkırıyordu. Bu bölüm, 
büyük istidatlar tanıttı; şair, ro
mancı, hikayeci ve tiyatro yazanı 
olarak bir çok değerler verdi. 

Savaş yıllarında ve savaş son
rasında edebiyat altüst oldu. Sı
yasal, soysal ve ökonomik düşün
cel er edebiyatı içine aldı. Eli ka • 
lem tutanlar kah sağa, kah sola 
durmadan yalpa vurdular. Ya çok 
yurtsever yazılar dinlendi, yahut 
İc; büsbütün bunun tersi oldu, müf
rit kozmopolitler türedi. 

Söziin krsası bu nesil edebiyat 
çrlcırı y01larım şaşırdılar. 

Şimdi ı 9 mayıs ihtilalini ya -
panlar, eli kalem tutan butgarlan 
kendi çatılan altına tophyarak, 
kendi am::1çlan için çalıştırmaya 
savac:ıyorlar ... .. 

" " Bulgar resmi de gençtir. On 
dokuzuncu yüzyılın ilk yansında 
din rec;iml,.riyle başlamıştır. Bun· 
lar kilise riisleri resimleri ve tah· 
ta oymacrlık gibi reylerdi. Bu "'a· 
nnthr dc. 1.,, sonra garp .cereyanla 
rmdan mfüepc::c:ir olmıJy~ bac1.., -
mıs ve bugiinkii bulgar resmini~ 
teııır-Jlerini ~taniı::lav Dosoevskı 
ve Nikr.h Pavloviç atmıslardır. 
Bn iki Üftcınm fırcası münhasıran 
kilife rec;i'l'lleri devrini kaoatmı'f 
ve ac:;ri bulg-;ır mektebini a<"'mıştır. 

Dosoevski Moskova ve Petr() • 
grat güzel sanatlar mektcbin~e 
yetic;mis olduğu icin, bulgar r~ı ı 
sanatı rus sanatiyle bc-~lantnıstır. 
Aynı zanıanda portre ile de u~
san bu hüviik c:1n.,tl·ann eserlerı
ne bulgar kiliselerinin çoğunda 
rastlanır. 

Nikola Pav'oviç de şark ve ki 
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Türkiye - Bu garistan 
Plovdiv'dc çrakn Yug gazetesinin 6 

ikinci te~rin tarihli sayısında çıkan 

başm.lkaleden aşağıdaki parçaları La 
Bulgari gazetesinden alıyoruz: 

Yarı resmi türk gazetesi "Haikmiye
ti Milliye'' nin hususi surette gönderdi
ği muhabirine başvekilimizin yaptığı 

beyanatın, türk - bulgar münaseba
tmda alakadar mehafil tarafından son 
zamanlarda görülen gerginliği kaldıra
cağı şüphesizdir. Samimi olan bu be
yanatta, Türkiye ile Bulgaristan ara -
sında hüsnü niyet ve güvene, anlaşma 

ve iş beraberlif. ine dayanan iyi müna
sebat meydana getirmek arzusu göze 
çarpmaktadır. Cümhuriyet Türkiyesi 
ile yeni Bulgaristan'ın Avrupa barışını 
ve Balkan muvazenesini korumak yo
lunda takip etmeleri gerek olan sıya· 
sayı bu kadar doğru görüp anhyarak 
bu kadar samimi ve mutedil bir şekilde 
şimdiye kadar hiç bir bulgar siyasisi 
iyzah etmemiştir. Yakın bir mazide 
tUrk - bulgar münasebatını aynı sami· 
miyetlc tetkik eden iki bulgar hükfunet 
adamı daha vardı. Her ikisi de sıyasal 
iktidarlariyle tanınmış olan bu zevat • 
tan biri liberal fırkasından, diğeri de 
eski muhafazakar fırkadan idi. Biri a· 
teşli ve az mutedil, diğeri sakin ve mü-

Jise resim stillerinin şaşmaz bir 
mümessilidir. 

Akademik stil - yeni bulgar 
resmi, bnlf!ar kurtuluşu ile başla -
mıştır. İtalya, Fransa ve Alman
ya'da yetişen genç bulgarlar mu
asır resmi yurtlarına getirmişler -
dir. Mitof ve Stançef bu ressam
ların öncüleridir. Bunlar portre 
ve bulgar ulusal yasayışmm tipik 
sahne \erini yapmrslardrr. 

Mitof çar~ılarda çalışmıştır. 
Bu stilin içinde yetişen tanınmış 
portreciler Nikola Mihailof, Ste -
fan t vanof. Zen o Todorof ve Bo -
ris Mitof'tur. Bu devrenin başla· 
nnda Bulgaristan'da yaşıyan iki 
Çek ressam da bu ulusun sanat 
yaşayrşma kan mışlardır. Vesin 
askerlik resimleri yapmış, .Mirk -
vicka bulgar yaşayış ve oyunları 
üzerinde calısmıstır. 

teenni idi. İç aıyaaada da bu adamlar 
müfrit mevkiler işgal ediyorlardr. Bun
lardan biri Stambulof, diğeri de doktor 
Stoilof'tur. İkisi de türk ve bulgar u -
luslarmın sryasal bakımdan olduğu ka
dar kültür ve ökonomi bakımından da 
anlaşarak iş birliği yapmalarını söylü· 
yorlardı. Hatd Stambulof, Türkiye ile 
Bulgaristan arasında sıyasal bir anlaş
ma yapılması düşüncesini bile ileri sü
rüyordu. Doktor Stailof da bulgar dış 
sıyasasının anahtarlarının İstanbul'da 

olduğunu, mebuslar meclisinde verdiği 
bir nutukta söylemişti. 

O gündenbcri bir çok mühim hadi· 
seter oldu. Fakat sıyasada romantizmi 
ve boş kombinezonları bırakmak zamanı 
gelmiştir. Bugün bulgar dış sıyasası • 
nm anahtarları Ankarada ve Belgrat. 
tadır. Belgrat'la Sofya arasındaki bir 
anlaşmanın. Sofya ile Ankara arasında 
yapılacak bir anlaşmaya mani olmadı • 
ğını bir kaç defa yazdrk. Daha ileri gi
derek diyebiliriz ki Belgrat'la Sofya a • 
rasındaki bir anlaşma. Sofya ile Anka
ra arasında anlaşılmadıkça tamamlan· 
mıyacaktır. 

Balkan haritasına bir göz atarsak Uç 
hükfunetin ve bunların ahalisinin, öko
nomik ve sıyasal bakrmdan Balkanların 
belkemiği olduğunu görürUz. Belgrat, 
Sofya ve Ankara arasmda yapıl?cak bir 
anlaşma hiç bir hükQmeti tehdit e. 
der mahiyette değildir Yeniden yapı -
lacak böyle bir iytilaf, şimdiye kadar ya· 
prlmış olan küçük iytilaf ve Balkan mi
sakı gibi anlaşmaların vazife ve mak • 
satlarınr ihlal etmemekle beraber Av
rupa barışının müstacel ihtiyaçlarına 

hizmet edecek ve Balkan muvazenesi -
nin, refahının ve kültürünün doğması 

için faydalı bir ile~ olacaktır. Böyle bir 
anlaşma. Balkanların ökonomik ve sı
yasal istiklalinin en iyi teminatıdır. 

Yazımızı, başvekilin ıu doğru gö • 
rüsünü kaydederek bitirmek istiyoruz: 
"Türkiye ile Bulgaristan arasında, bu 
iki ulusu büsbiltün birbirinden uzak· 
laştıran ve Tilrkiye'yi Bulgaristan'a 
bağlıyacak samimi bir dostluğa mani o

lan hiç bir ihtilaf yoktur.,, 

Yabancı Postau 

HJ\KlMlYETI MILLIYE 

Kısa lıuberler 

Avrupa gazeteleri 
Fransız miinel'dml(·rinin 

kehaneti! 

Paris'ten Deyli Meyl gazetesine bil
dirildiğine göre "Kartaca,, miineccim -
lik enstitüsünde birbirleriyle temas e -
den fransız müneccimleri, M. Dumerg • 
in sukut edeceğini önceden gördükte • 
tini bildirmektedirler. Gene aynı a • 
damların iddiasına göre kıra} A leksandr 
ile M. Bartu'nun öldürüleceğinden de 
bunlar yıldızları tetıkik etmek sayesin -
de önceden haberdar olmuşlardır. 

Bu enstitünün çıkarmakta olduğu 
mecmua M. Dumerg'in sukutundan bah
sederek demektedir ki: 

"Bu müşahedeler yalnız M. Dumerg 
için vahim olmakla kalmıyor; Fransa 
için de bir vehamet teşkil ediyor. Zira 
bunda parlamentonun ihaneti sarih bir 
şekilde görünmektedir.,, 

1906 danheri tayyare iiratleri 

Tayyarelerin süratlen, yavaş yavaş 
olmakla beraber 1906 danberi dulll"a
dan inkişaf etmiştir. Geçenlerde 700 
kilometreden fazla bir süratle uçmağa 
muvaffak olan italyalr Agello kendisin· 
den bUyilk bir alaka ile bahsettirdi. 1000 
kilometre sürat ne vakit elde edilecek· 
tir? Bu süratin sınm, sonu gelmiye -
cek mi? Aşağıda 1906 danberi tayyare 
sijratlerinin nasıl inkişaf ettiği göste • 
rilmiştir: 

Santos Dumont 11. 12. 1906 saatte 
41,3 kilometre (Fransa). 

7. 10. 1910 Moran saatte 106,S kilo -
metre. 

29. 9. 1913 Prevo saatte 203,8 kilo· 
metre. 

20. 10 1920 Sadi Lekuant saatte 302,5 

kilometre. 

2. ıı . 1923 Brov 417,6 .kilometre (A
merika). 

30. 3. 1928 dö Bernardi saatte 512,7 
kilometre. 

13. 9. 1931 Staynfort saatte 609,9 ki· 
Jometre. 

23. 10. 1934 Agello aaatte 709.2 kilo
metre. 

Acun savaşından sonra t.ulgar 
ressamlığında büyük bir canlılık 
görülmüştür. Savaştan önce tanın
mış olanlardan Sirak Skitnik atlı 
sanatkar ekspresyoncuların başı
oır. 

Fransız Ottavası mı? 

Niokla Raymon .zengin dcko -
rasyon resimleri ortaya koymuş· 
tur. 

Boris Denef, Nikola Tanef atlı 
değerli bulı;ar güneşi, bulgar top
rağı ve orijin"ll bulgar mimarisi 
iizerin-!c çalışarak eserler yarat -
mışbrdtr. 

Savastan sonrası gençliği ara • 
amJan bulgar ulusunun umut ve
ren ressamları çıkmıştır. Ulusal 
ve asri sanatları birbiriyle güzel
ce birleştiren, eserleri budunlara -
rası kıymetler kazanan bulgar 
gençleri vardır. Bunlar Amerika'
da ve Avrupa'nın türlü sanat yu
valarında yasıyorlar. 

" " ,. 
Bnlgar istiklalinden önce tah

ta oymacılığı sahasında kalan bul· 
gar hey kek iliği. Spiridonof. An • 
dre NiJ·olof ve İvan Lagarof gibi 
güzel sanatlar akademisinin üç 
tanınmıs iistadı elinde hayli yük
sdmiştir. Bugün bir çok genç hey
kel yapıcısı yeti~miştir. 

" .... 
Güzel sanatların bulgar ulusu -

nun terbivesindeki rollerini anla -
tırken, bulgar musikisini unutma
mak gerektir. Yabancıların uzun 
asırlar istiyla altında yaşayan 
bulgar ulusunun şarkıları ve söz -
leri kederli, yaslı, sıkıntılı ve u -
mut kemiren şeylerdi. Bulgar ru
hunu saza ve söze dökmek istiyen 
sanatkfirlar. gecmise. halka gidin
ce bu vas ve acı melodileri yığını 
arasında saklı kalan ulusal kay -
n< §;a eri~mi!;ler ve bulgar ulusal 
muzikini p.arp teknif,inin örsünde 
döverek ulusun ruhunu yükselt -
meve sava,.mışlardır. 

Panço Vladigerof'un bu yol -
daki hizmetlerini hulgarlar unuta
mamaktadırlar. Naşit Hakkı 

Fransa'nın müstemlekeleri ile olan 
ökonomi bağlarını temin etmek üzere, 
Britanya imparatorluğunun Ottava kon
feransını andıran fransız müstemleke 
konferansı bu yıl 3 birinci kanunda 
toplanacaktır. Ticaret bakanlığı tara· 
f ından hazırlanmıf olan konferans pro
gramında, Fransa hükumetinin ve do· 
layısiyle alakadar bakanlıklarm, müs
temlekelerin ve müstemleke §irketleri -
nin mümessilleri olmak üzere üç türlü 
mümessil vardır. 200 mümessilin işti -
rak edeceği bu konferansta. gündelik 
çalışma programındaki işler beş komis
yona dağıtılacaktır. Toplantının gaye
si olarak, fransız pazarlarında tercihan 
müstemleke ham maddelerinin kullanıl
masını ve Fransa'nın müstemlekelerle 
olan ökonomi münasebetlerinin genişle
tilmesini temin etmek toplantının belli 
başlı gayelerindendir. 17.6 milyar fran
gı bulan yılın ilk dokuz aylık ana yurt 
fransız ihracatından 4,3 milyarı müs -
temlekelere düsmektedir. Aynr müddet 
kinde 13 milyar franga varan fransrz 
ihracatına da müstemlekeler 4 milyar 
frankla istirak etmektedirler. 

" ,, " 
Fransanın dış ticaretinde müste~le

kelere düşen rakamların inkişafı da 
müstemlekelerin fransrz dış ticaretine 
iştiraklerinin yükseldiğini apaçık gös
termektedir. 

Fransrz müstemlekelerinin Fransa -
nın dış ticaretine yüzde iştirak nisbet· 
leri: 
Yıl Fransaya Fransadan Blitün dı§ 

ithalat ihracat ticareti 
1913 10 % 13 % 11,5 % 
1930 12,5 % 20,6 % 16,2 % 
1931 14,7 % 24,0 % 18,3 % 
1932 20,8 % 31,4 % 26,1 % 
1933 23,7 % 32,l % 27,9 % 

İşte bu artma hadisesi yeni müstcm
le ke sıyasasına belli başlı bir amil ol -
maktadır. 

Yukardaki rakamlardan Cezayir çı
karılınca manzara değişmektedir. Çün-

kü Cezayir Fransa'nın müstemleke tica
retine yfü.de 53 nisbetinde ittirak et. 
mektedir. Hiç bir milııtemlelre, Ceıa. 
yir'Je mukayese edilecek derecede ana. 
yurt için bu kadar ehemmiyetli bir vazi
yete geçememiştir. 

Anayurda göre 18 defa daha bUyük 
hir mcsahai sathiyesi olan fransız müs
temlekeleri (Fransa 551,000 kilometre 
murabbaı, müstemlekeler 14,032,000 ki· 
Jometre murabbaı) 64 milyon insan bes
lemektedir, buna göre koca Fransa dev
leti 100 milyon nüfusiyle 14 milyon ki· 
lometre murabbaı yerde yaşamaktadır; 
buna karşı 65 milyon alman 540,000 ki
lometre murabbaı üzerinde ve 80 mil. 
yondan ziyade Japon da 680.000 kilom~tre 
murabbaı yerde yaşıyorlar. Fransa bu 
ucu bucağı olmryan müst~mleke dUn
yasınr kendisiyle hamur edecek ulusal 
kuvvete malik değildir. Fakat sryasal 
ve askeri sebeplerden dolayı bu müs. 
temlekeleri her ne pahasına olursa ol -
sun elinden kacırmamak c;;arelerini ara
yacaktır. Bu iddiayı onun şimali Af. 
rika müstemlekelerini. askeri, ökonomi 
ve mUnakalat tekniği bakımından tek 
bir blok yapmak gayesini güden Afrika 
sıyasasr da ispat etmektedir. Dünya sa. 
vaşında Fransa'nın bu yerlere ne ka · 
dar dayandığı da herkesin bildiği bir 
şeydir. Bu blokun kıymeti de, Fran -
sa'nın belli başlı gayelerine en uygun 
gelen seyrisefer sıyasal vaziyetinden 
doğmaktadır. Bundan dolayı bu sıya -
sanın devamı, müstemleke konferansı· 
nın muvaffakiyet veya muvaffakiyetsiz
liği ile bağlı değildir. 

Buna karşı Madagaskar ile Çin Hin
di birer ticaret müstemlekesinden baş· 
ka bir şey değildirler. O derecede ki, 
Fransaya yaptrkları ihracat kendini hiç 
duyurmayacak kadar azdır. Mesela Çin 
Hindi 1811 milyon franklık ithalat yap
makta, bunun 1075 frankhğını Fransa· 
dan almaktadır. İhracatı 1840 milycn 
Frank, bunun da ancak 840 milv.:>nu 
Fransa'ya düşmektedir. 3651 milyon 

neler yazıyorlar? 
1\1. Dmner!!. 1\1. En o 'n1 

p " " 

itham (•diyor. 

Paris'ten Deyli Meyl gazetesine bil

dirildiğine göre Fransa başvekilliğin -

den çekilen M. Du"llerg'in L'ondre ga -

zetesine vennis olduğu beyanat büyük 

bir alaka uyandırmıştır. 

M. Dumerg, radikal sosyalist fırkası

nr ve bilhassa M. Eryo'yu kendisini al

datmış olmakla ittiham etmektedir. 

Sabık başvekil, bu sözleri arasında 

diyor ki: "M. Eryo benim kanunu esa

,si hakkındaki bütün planlarımı biJiyor

du ve Nant'da toplanan radikal sosya. 

list kongresine gittiği zaman biitün 

projelerim cebinde bulunuyordu. Ora -

da fırkasından kendisine hareketlerin. 

de serbest olmak salahiyeti verilmesini 

istedi: onlar da razı oldular. 

Planımın sivil memur1ara ait olan 

faslı tamamiyle M. Eryo tarafından ka

leme alınmıştı; kendi el yazısiyle ya -

zılı bulunmaktadır. Meclisi dağıtmak 

maddesi ise kendisiyle anlaştıktan son

ra konulmuştu. 

Bu sebeplerle kendisinden bana kar

şı sadık davranmasını beklemekte haklı 

değil mi idim? Halbuki o, içtimaındn bil 

kGmetin dileğine uygun rey veremiyece

ğini söylemiştir. 

Bu beyanat parlamento muhitinde 
heyecan uyandrnnıştrr. 

Almanya'da yabancı filmleri 

Alman hiikumetinin filmlerle uğra

şan bürosu, dışardan Almanya'ya film 

ithal eden milesseselerin getirdikleri 

filmler üzerine yeniden vergiler ve re

simler koymuştur. 

Halbuki Almanya'da bir çok sinema

lar vardır ki dışardan getirilmekte olan 

filmleri göıtermek içf n açılmıştır. 

Almanya'da yapdmıt olan filmleri 

göstermek ve yahut bfr miktar alman 

filmini dışarı memleketlere gl>nderip o -

ralarda göstertmek mecburiyetinde ka

~acak olan bu sinemalar timdi Alman -

ya'da göaterecelderi her film batına bin 

ingiliz lirası vermek mecburiyetinde bu

lunmaktadırlar. 

Bu yüı:den evelce istenilen flatlar 

yüzde kırk nisbetinde artmıştır. Film 

bürosu. sansörden geçtikten sonra red

dedilen ecnebi filmlerini bu resimden 

istisna etmeyi de kabul etmemiştir. 

franktan ibaret olan btitlin dıı ticaretin 

1555 milyonu Fransa ile yapılan tica • 
rettir. 

Diğer bUyük bir mUfkülatı da ham 
madde meselesi te,lril etmektedir. Fran· 

ıa'ya behemehal lazım olan bam madde
ler) veremedikleri gibi ileride de vere-

miyeceklerdir. Meseli, müstemlekelerin
de petrol, bakır ve jüt olmadığı gibi, 

müstemleke mahsulü olan çay, kahve 
ve kakao gibi şeyler de pek az veya kö· 

tü cinsten temin edilebilmektedir. F • 
ransa, 1931 yılrnda 258,000 ton yiln İt· 
hal etmişti; bunun 4500 tonu mUstem
Jekclerden gelmişti. 233,000 ton pamuk 

almış, bu miktarın da yalnız 2800 tonu
nu garbi Afrika'dan temin edebilmişti. 
Hatta anayurtla müstcmlekelerin men
faatlerinde karşılıklı öyle tezatlar var 
ki, Cezayir'deki bağcılığm tahdidi için 
Paris'ten gelen bir emir kargaşalıkların 
çıkmasını mucip oldu. 

Fransa'da bu müşkülatr bilmiyen 
yoktur. Buna rağmen bir fransız Otta· 
va'sı düşüncesinin ciddi olarak görül

mekte olması birinci derecede. dünya 
kriı:i ile sarmaş dolaş olmuş bir halde 

bulunan uluslararası borçlar meselesin
de Fransa'nın kaçamak yolları arama -
sından çıkmaktadır. 

Müstemlekeleri. ehemmiyete almala
rı. yalnız fransız mallarının alıcıları ol· 

maları iytibariyle değildir. Tercihan 
onlardan mal satın alarak dünya krizi 

yüzünden tabiatiyle bütçe muvazenele
ri ciddi bir surette bozulmuş olan müs-

temlekelere anayurdun yardım etmek 
istiyeceği bedihidir. 

Fölkişer Beobahter'dea. 

1\1 ütarelieııin 
yıldöniimü 

11 sonteşrinde mütarekenin yıtd6-
nümünün Fransa'da büyük §Cnlik/tılt 
kutlandığı malumdur. 1talyalı fıan51' 
muharrirlerinden Gugliemo Ferrero 111' 

• ~ o luz da çıkan La Depeş gazetesım 

günkü sayısında şu yazıyı yazm1c:trr: 

On altı yıl oldu, biiyük harp ıı 
sonteşrinde, bu tarihi günde bitınİŞU. 

Nihayet mütarekenin imzalanmış old1"' 
ğu öğrenildiği zaman bu, Almanya d,. 

hil olduğu halde. bütün acun idn ne 
umut verici bir andı. Fakat bütün bıS 
umutlardan bütün acunda buyük bit 

b·ı 
hayal kınlışının acılığından başka 1 

şey kalmadı. Galipler ve mağliıplar ~t· 
bahttırlar ve felaketlerinin mesuliyetle

rini her istikamette arıyorlar. Her ta· 

rafta uluslann ıstırabı, intikam al· 
mak için, tam dokunulabileceği sanıl• 
dığı anda kaybolan hayaller} takip edi· 

yor. 

Bu büyilk hayal kırdışımn seb 1' • 

leri bir çoktur. Bu yıldönümü gün 11"' 

de, on altı yıldanberi faaliyeti büytİ • 
mekten geri kalmamış olan bir sebebi 

söylemek faydasız olmaz. 

Ben bu sebebi okurlardan on iki yıl 
önce neşrettiğim "Eski medeniyctil1 

kıraliccsi'' atlı küçük bir kitaptan bir 
"k" f · ı"sti • ı ı sayı a zikretmek müsaadesinı 

yerek söylemiş olacağım: 

"Güvensizlik, rasyonalizm, m a"at 

düsturları gıbi sebeplerle yüz yıllık sa· 
vaş ve ihtilaller yüzünden esasen sar• 

sılmış olan saltanat prensipleri, büyu• 

savaştan sonra köklinden kopuverdi· 

Vakıa Avrupa'nın §Urasmda burasın

da bu !retten kurtulmuş tahtlar var, fr 

kat bunları işgal edenler birer gölge• 

den başka bir şey değildir. Avrupa bel• 

ki bazr kırallıkların yeniden kuruldu• 

ğunu görecektir. Ancak. bunlar geçi" 

cidir ve sryasal kombinezonlar ne Jc•• 

dar ~Urerse onlar da o kadar silrecelc" 

tir. 

Fakat saltanat prensipinin aksi olall 

ve bunun yıkılmasından fayda görecelc 

olan demokrttır preneip, ultanatın yr 
rini tutabilir mi? Garp medeniyetiıl • 
de, yalnız mfllet hakimiyeti prensibi fJ· 

zerine kurulmu§ Uç hUıkQmet vardır: 
İsviçre, Fransa ve Amerika. lngiJıC • 

re, Belçika, Hollanda ile diğer takandl

nav memleketlerinde demokratik preo• 
sip, saltanat prensibine karışmıştır. f9' 
viçre küçük bir memleket olduğu içlll 

her küçük memleket gibi husuıt bir .,r 
ziyeti vardır ve ancak mahdut bir çer' 

çeve içinde misal teşkil edebilir. 1'flle· 

rika Birte,ik devletleri. dem~ 
müesseselerin büyük bir toprak patfl"' 

idare edebileceğini gö.terdiler ~ /.' 
merika'da gösterdiler. Fransa, d~ 
ratik şekilde idare olunan büyüle bit 

·ıı 
Avrupa devletidir, fakat demokratı 
müesseseleri, Avrupanın sağlam ve rıı• 
hat bir zamanında, yüz yıldan faıla sil• 

· fe• 
ren çalışmalarla. başka menfaatıerı 

da ederek. düzeltebildi .. 
blltc 

"l 917 ve 1918 yıllarında çarça 

cümhuriyetler kuran memleketlerde lJıl~ 
na benzer şeyler yoktur. Bu memteılı', 
ler, 1848 denbcri hadiselerin ve ~·'4 
b. d k d. · • d"" {irdii~ ır propagan anrn re ısım uş 11~. 
prensiplere dayanan miicsseseteri ,tıi 
bul ediverdiler. Bu prensipler ne ~ • 

bir güven besliyorlar Bu u)usl11r ~ıı
tın tesiriyle cümhuriyet kurdular. ç 11, .,, dl 
kil cümhuriyetin dışında, kuvveti 

tatörlüğünü görüyorlardı.,, 
,ıl' 

"İşte batr medeniyetini bll 
51 ~ı,ılı 

tehdit eden en büyük tehlike bU .... 
• olJP"' 

ıanırım. Fransa ve 1sviçre harıc; . 1"'' 
üzere, Avrupa nasıl bir idare şck11_ • ....J• 

• · e biJP'" bul etmek gerek olduğunu ıyıc fflP" 
yor. Hiç bir otorite prensibine~ 
madığı gibi, saltanat ve dert1 el 
prensiplerine de inanmıyor. fçiııi~ıı J 

tüğü kararsızlık yüzünden de ; 

hezeyanlarına, 

ıüyor., 

. .. c t1e~ 
dclıce scrgtız 



Askerlik tarihimizin 
memhaları 

Askerlik taribhni.ı hakkında neıredi
len eserleri ıözden ıeçirdikten aonra 
lılarniyetten evetld devirlerin pek it· 
ltnrnedifi dikkat nuarımı çcktili için 
o zamandanberl çalıtualr bu devirlerin 
lrıaaca bir tarihini yazmalı koyuldum. 
Bu itle uğrıtmafa batladıfım vakit 
türklerin harp tarihinde pek mühim o
lan bir çok lletler ketfettlğini ve 'türk
lcrin harp uıullerini tifreten ve tetkik 
eden bir takım eserler de yazıldıtını 
IÖrdüm. 

Türk askerlik tarihinin ne kadar 15-
ğüs kabartıcı noktalan lduğu hepimiz
ce malllm ise de hiç bir uluıun tarihin
de tesadüf edemiyecefimiz noktalar o 
kadar çoktur ki; yalnız bu noktalan 
toplamakla da bir eser vücuda getirme
ie imldn vardır. Ti Pannonia'dan 1ı
tanbulu muhasara için hareket eden A
•ar türklerinin gemilerini de birlikte 
getirmeleri ve Kağıthane deresi taraf
larında bu gemileri saklıyarak fstanbu
lu yalnız karadan değil aynı zamanda 
denizden de muhasara etmeleri askerlik 
tarihimiz noktasından ne kadar mühim 
ise Sabir türklerinin bir kale muhasara 
ileti '"'fetmeleri ve bu Aletle kale du
varlarını yıkarak bir çok şehirleri elde 
etmeleri de o kadar ehemmiyetle tet
kik edilecek mevzulardandır. Daha son
ra Şarlman'ın müverrihi Einhard'ın u
zun uzadıya anlattığı mesh ur Avar iı • 
tihkamları 0 "devirlerde A vrupada o ka
dar meshur idi ki, bu istihkamlar saye· 
•inde Avarl r Avrupanın ortasında tlç 
ısır mevcudivetlerini muhafaza etmiş • 
lerdir. İ~te bu noktalardan hareket e
derek ulusal tarihimizin bu cihetlerini 
•ydmlatmağa çah~ırken türklerin harp 
usullerinden ve askerliklerinden bahse
den bir takım bizana membalanna da 
rast geldim. Bir taraftan askerlik tari
himi~i hazırlarken dier taraftan da öku
yuculanmla askerlik tarihimiri doğru
dan doğruya alakadar eden bu mühim 
membalar hakkında mali\mat vermeyi 
favdah buldum. 

'MaHlmdur. ki Bizansta tarih, edebi
yat ve sair kitaplar arasında harp bil -
gisi hakkında da mühim eserler yazıl -
lllakta idi. Bu eserlerde umumiyetle 
o devrin harp usullerine dair mfihim ma
)ftmata tesadüf olunabileceği gibi doğ
rudan doğruya t6rk1erin harp uaulle · 
rinden bııhlt!den bahisler de vardır. 

Maurilrios veya Urbikioe nammda 
bir zata isnat olunan bir harp bilgisine 
•it eser .ardır: ki 12 bahisten ibaret o
lan bu kitapta askerlik tarihimize dair 
de çok kıvmetli satırlara tKadüf olun
tnaktadır. MüeUif eserinin basında 
harp hil~isinin tatbik ve talim sahasın
da &deta okutulduğunu ve bunun için 
bilhassa kumandanlara yol gösterir 8 • 
lltidiyle eserinde tatimlett dair iyzahat 
•erdiğfoi kaydetmektedir. Bu kayıt
tan BOnra müellif bunlan kendi tecrll -
beıen Te eski muharrirlerin eserleri sa
)'esinde vazdığını da zikreder. Bundan 
lonra müetlff ordu tetkilatınr, teşknl· 
"İ, t:.limini. terbiyesini, saffıharp ni • 
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zammı, harp usullerini, biylelerini, a • 
kınlarım ,kate muhasarasını ilih." iy • 
zaha geçmektedir. Eserde bilhama ec
nebi kavimlerin harp usulleri •e banl• 
ra karşı alınacak tedbirlerin ehemmi· 
yetle kaydedildiğini gönnetkeyiz. Bu· 
na ayrı bir ehemmiyet verdifinden 
müellif XI inci bahıi bu cihete tahsis 
etmiftir. Bu bahiste iyranhların, frank
ların, Loncobard'ların, SlaTların ve 
Antların harp uaulleri haJdnn4a iyza
hat verildiği cibi Avarların ve diride -
rin harp usullerinden de mühim mal<l
mat verilmektedir. Eserde membalar 
hakkında iyzahata raıst gelinmemekte 
ise de mUeıtifin kendisinden evelki 
Asklepiodotoı, Ailianoa. Onasandros 
ve Vegetius'un eserlerinden istifade et
tiği anlaşılabilir. 

Bu uerin miiellifi ve devri hakkın
da ilim ltemince pek çok münakaşalar 
olmu,tur. Burada bu münakaşaları ve 
netiycelerini uzun uzadıya nakletmeyi 
dofru bulmryarak kitabın dahilt ve ha
rici tenkidini kitabı memba olarak kul
lanacaklara bırakıyoruz. 

Bizim ulusal tarihimiz noktasından 

son derece mühim olan bahis "Skythıer 

yani Avarlar ve türkler ve di ğer aynı 

hayatı siiren Hun kavimler., ine karşı 

harpta alınacak tedbirler bahsidir. Bu 

bahiıte müellif evveli, genel bir suret

te avarlar ve türkler hakkında maJamat 

vermekte sonra da mufassal olarak harp 

usullerinden bahsetmektedir. Bundan 

sonra Ephthalit'lerin 484 te !yran hü -

kümdarı Perozes'in mağlubiyetini in -

taç eden hiylclerini okuduğumuz gibi 

bir askeri gemiden bahsedilirken de bul

gar adı zikredilmektedir. 

Bu eseri 1664 senesinie Uplasa'da 

Yohanneı Schefferus 1u nam altında 
nesretmiştir: 

Arriani Tactica et Mauricii arti:r mi· 
litaris libri duodecim. Omaia nunqıuım 
ante publicata Grffce ,,rimus edit, Yer
sione latina notisque illustrat f ohan -
nes Schelferus Ar~ontora t~nsis. 

Bundan maada eserin slavlara ait 
kısmı 1837 de Şafarik tanıfmdan Prag
da netrcdildiği gibi rusça terciimesini 
1903 te Eybyşev yapmış, macar alim -
]erinden Vari Rezsö de macarca tercU -
mesini çıkarmıştır. 

Bu eser bilahare bu menu llakkm -
da ba§ka bir kitap yazarak Bizans htl
kUmdarlarından Leo Sage'a memba ol
muş ve bu nevi eserler sayesinde bh 
çok kumandanlar yetişmişti. Hatti bu 
gibi eserleri harplarda beraber taşıdık
Jannı geleceok yazılarımda iyzah ede -
ceğim gibi tilrk harp usullerini biun• 
lrlar da tatbik ederek muvaffa -
kiyetler kazanmı§lardı. Bizans müver
rihlerinden Agathias'ın kayıtlarına glS
re hizanı hükümdarı Justinians'ın ku -
mandam Narıes 552 senesinde İtalya' -
da Gotıarla yaptığı bir muharebede 
ttirk kavimlerinin harp usullerini tatbik 
etmi,ti. Binaenaleyh harpta zahiri bir 
ricat eseri glSıtermfı, bu suretle dlipm
nı geniş bir meydana çekmeğe mum. 
fak olmu§, bundan aonra ela derhal ~ 
zerlerine htlcum ederek birdenbire ne 
olduklarını bilmiyen dütmanlannı maf· 
IQp eylemişlerdi 
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Benim Günahım 
(MEA CULPA) 

Yazan: 
ANNIE VIVANTI 

Öbürü, kehribar tanelerini par· 
ltıaklannın arasında daha hızla 
Çevirdi. Kısa bir sükUttan sonra, 

- Gözlerin sahranın parlaklığı· 
Ilı ilk defa hayran seyredeceği za
lban, - dedi - ben senin yanında 
0lınak istiyorum. 
d ~nç kı.z şaşmadan gözlerini 
tlıkantıya kaldırdı : 
- Ne diyorsunuz ? nasıl olur ? 
-Yann batı zamanı İskenderi· 
~e çıkacağız; geceleyin de tren 

1 kahire'ye götürecek. 
- E peki ? •.• 

tek;.S!z Shepheard's Hotel'e ine-
ınız ••• 

...... Peki ? •• 

~ Ben gece saat on.birde bir "a
tı .,~ile Shepheard's'in tarasa

eltnıda bekliyeceğim, 
._ " Arabiye" mi ? 

'th Rüzgar gibi hızlı giden bir 
araba. 

Jtalyaaca aılmdan tiirkçeye ~1 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

Astrid sinirli sinirli güldü : 
_ Ama ben gelemiyeceğim. 
Öbürü tekrar etti : 

- Shepheard's'ın tarasası altın
da siZi beldiyeceğim. 

ve tespihini çekmeye başladı. 
Sonra ilave etti : 

_ Seni bütün gece bekliyec~ 
ğim. 

_Fakat nasıl kabil olur? bu de-
lice bir düşüncedir. 

_Delice mi? olabilir. O halde 
adiyö. Allah günlerini süt gibi 
tatlı etsin. 

Bu hemen ran oluı genç km 
pşırttı ve yaraladı. . 

- Fakat dUşUnüniif:, Saa<t l. • • 
- çekinerek etini kotunun üstUne 
tioydu - düşUntıntız t • Otelden 
nasıl kaçabilirim •• böyle yalnız ' •. 
geceleyin ? •• • 

Memleket Postası 
Havza panayırı ve at yarışları 

Samsun muhabirimizden - Havza'
nın her yıl bu aralarda kurulan ve beş 
gün ıüren büyük bir panayırı vardır. 

Bu panaymn köyler ve kentler ara-
11 bir özenliği olduğu için pek kalaba
lık olur ve genit tutarda it ve alııveriş 
yapılır •. 

Geçtiğimiz cuma günü biten bu yılki 
panayır, havaların eyi ve kurak ~tme
meai ve köylülerin de İf batında bulun
maması yüzünden geçmq yıllara baka
rak daha kalabalık ve daha iflek oldu. 

Havza illiğinden bqka Vezirköprü, 
Merzifon, Amasya, Ladik, Kavak, Baf
ra köylülerini de bir araya getiren bu 
panayırda yüzlerce hayvan alım utımı 
olmuı ve büyük tutarda ekin alavirele
ri yapılmıttır. 

Panayırın dördüncü ve beşinci gün
leri güreş ve at yarışlarına ayrıldığı 

için kom§u kasaba ve tehirlerden de 
birçok seyirciler ve konuklar gelmiı, 

Sa.maun halkevi bandosunun iştiraki de 
buna bir özellik ve parlaklık vermiJtir. 

Bilhassa belediye ve jandarmanın 

aldığı köklü tertibat, her şeyin bir düz
günlük ve olgunluk içinde geçmesini 
temin etmiş ve beş altı bin kitilik bir 
seyirci kalabalığı arasında çıt bile ol
mamıştır. 

Derin bir alaka ve heyecanla takip 
edilen güreşler, başa çıkan amasyah 

Hüseyin pehlivanla, havzalı Ahmet peh
livanın beraberliği ile sona ermiştir. 

Bu havalinin çok ün almIJ bu iki pehli
vanı, bir oyunda ikisi de birden yaralı 
dü§tükleri için, hakem gürqin devamı
na müsaade etmemiş ve mükafatı bun
lar arasında kardeş payı yap01Jştır. 

Üç koıu üzerine tertip edilen at ya
rışları da şu suretle olmuştur: 

Yerli taylara ayrılan ve mesafesi 
(1200) metre olan tay koşusuna (3) 
hayvan girmiş, birinciliği Hasan Efen
dinin Nerimanı, ikinciliği vezirköprülü 
Mahir Ağanın tayı almıştır. 

İkinci koşu: yerli hayvanlara mah
sus sürat koşusu idi. 2400 metre mesa
fesi olan bu kOfuya 7 at girmit vezir
köprülü Mahir ağanın Kibar'ı birinci, 
merzifonlu Veysel ağanın Tayyar'ı 

ikinci gelmiştir. 

Yarım ve tam kanlı arap atlarına 

ayrılan ve iki bin dört yüz metre 
mesafesi olan mukavemet koşusuna da 
dört at girmiştir. Seyirciler üzerinde en 

çok heyecan uyandıran ve müşterek 

bahislere daha ziyade canlılık veren bu 
koşunun birinciliğini ladikli Mecit Be
yin Gümü§'U, ikinciliğini samsunlu 

Ethem Veysi Beyin Perişan'ı, üçüncü
lüğünii de sıvaslı Cevdet Beyin Alşa-
hin'i almıştır. Z. O. F. 

--~~------------···------------~~~ 

r Bihliyografya 
\ 

Mimar 

Dört yıldır hep aynı intizam ve 

muvaffakiyetle neşir vazifesine devam 

eden bu değerli meslek ve sanat mec

muası dördüncü cildinin 9 - 10 sayı

ları bir arada olarak çıkmıştır. Büyük 

"kıtada papyelru,e üzerine ve karton 

kapak içinde sanatkAr bir titblikle ba

ıılan bu mecmuada modem mimari ce

reyanları, memlekette yapılan C9Crler 

ve projelere dair malt'.Jmat, teknik yazı

lar mimarlık ve heykeltraşhk hareket· 

lui hakkmda bol resim ve krokilerle 

itin•lı yazılar vardır. Hiç bir türk mi

marı bu güzel ve faydalı mecmuadan 

müstağni kalmamalıdır. Bu sayının fi. 

atı ·2 İiradır. 

Çığır 

Ankarada ayda bir okan Çığır mec

muasının 19--23 numaralı son te,rin 

MJIU ç1Jmı11t1r. 
Hıfzı Utus Beyin .. Mu•tafa Ke-

maller 20 yatma girmlflerdir,, isimli 

bir makalesi. Rıdvan Nafis Beyin leh-

Delikanlı birkaç aaniye sustu. 
Sonra. 

- Bunu bana mı soruyorsun ? 
biz erkekler, yılanlann pusularını 
ve kadınların hilelerini bilmeyiz. 

( Salonda. "diri gömülü", bir 
çatlayış gibi öldü. Bir alkış tufa· 
ru. Bir kısa sükOt. Sonra ölmez 
"Mondscheinsonate"nin ilk minör 
üçlükleri, arkasından da sekizli.k
leri titredi. ) 

Saad. Astrid'e döndü. 

- Dinle t - dedi. - Hiç ttiP
he yok, dev gibi a1manm semiz 
aya bu yeryüzünün ötesine ait seı 
verdiği gece de böyle bir gece idi. 

Fakat Astrid, endişe içinde tit
reyordu. Müzik, onun üzerinde, 
altüst edici bir tesirden başka bir 
şey yapmıyordu. Ve bu gece, son 
gece idi ••• 

- Saad 1 ••• - diye fısıldadı. 
Yalnu ve donuk eli parmaklıfm 
üzerinde duruyordu. 

Mmırlt, ilk akşamki gibi, ken
di karanlık elini, sabit ve hafff, o 
etin Uzerine koydu. 

- Yann, - dedi, - bUtGn ge
ce ihtiyar hizmetçim İbrahim, ote
linin holltnde senden bir lpret 

ceden V ecd} Beyin fransızcadan, Sıddık 

Çolakoğlu Beyin İngilizceden tercüme

leri, Abdülkadir Başkurt Beyin "Kazak 

ve Kırgızlarda türk edebiyatı,, isimli 

m11kalesi. Edip Hilmi Beyin '"Torosla

ra doğru., Sııdettin Nüzhet Beyin 

"Gedayt..: K - 1 Eşref Beyin "Ö:.. di

lin yayımı,. , Enver Behnan Beyin 

"Semiramiı., ba•lıkh yazıları, birçok 

gençlerin şiirleri ve on birinci yıl do-

layısile gazetelerde çıkmış en eyi yazı

lardan iktibaslar vardır. Tavsiye ederiz. 

Eına/ mecmıuuı \ 

Birlefik eınaf cemiyetleri bUroeu 

tarafından ne,redilen "Esnaf mecmua

sı .. hakikaten lrU~Uk emafm okulm ve 
öğrenme ihtiyacını kaflıhyan değerli 

bir teşebbUıtUr. İkinci yılmın 13 ftncU 

sayısı çıktı. Bu sayıda "Amerikada CI· 

naf cemiyetleri .. , "Bir tenkide cevap,. 

"Esnafı eıneten mevsim,, • "Müşteriye 

nasıl hizmet edilir?,, • "Belçikada ~ 

naf tf1ekküllerinin faaliyetL. • "llU~ 

teri nasıl avlanır,, başlıklı makalelerle 

bot fıkralar. biktyeler, lleber1er Ye 

mesleki ma10mat vardır. 

Bu ·değerli mecmuayı çıkaranlar teb 

rf1re değer. 

bekliyecek. İbrahim'i gördün, de
ğil mi? onu tanıyor musun ? 

- Evet. 
- Yanından geçerken başınla 

"evet!" . • . yahut " hayır!'' diye 
işaret edeceksin. Hepsi o kadar. 

- Fakat düsününüz, beni ne ka
dar gözetliyorlar f ••• 

Öbürü elini çekti. 
- Allahısmarladık. Uykun bal 

kibi tatlı olsmı. 
döndü ve uzaklaştı. 

• •. Ve genç kızın eli, beyaz ve 
yalnız, parmaklığın üstünde kal· 
eh. 

VII 

Batı vaktine doğnı, Helouan, 
afır dev gibi kuğu, tskenderiye li
manına girdi. Sayısız küçük vapur 
tarla motoıbotlarm düdük aesleri 
onun görihıil§tinü selimlıyorlardı. 

İngiliz - mısırlı polislerle bir
likte, mUlhlm John Lans, Etsy'· 
nin nlpnbaı masum gülüşlü, bronz 
Jatnut ytlzltı güzel delikanlı da 
gemiye çıktı. 

Ytlabapet Nonnan Orey'i ... 
Drce Hltmladı; Lady Taylor'an 

AnI{.ara r~u-vosJ 
ol 

19uncu a~ 
Dün aksamm dikkati celbeden pa

çası havadan korun:nı konferansı idi. 
Kimyager Nuri Refet Bey. evelk. uç 

konferansının bir hulasası b 1inde el in 
leyicilerine korunma yollarını ögn ı ti. 
Şehir içinde ve dışında, evde, sokakta, 
trende, arabzda tramvayda.- bulunul· 
duğuna göre ne yolda hareket etm(k 
lazım geldiğini radyo dinleyicilerin:n 
tamamen öğrendiklerini umuyoruz. 

Nuri Refet Beyin dört konferansa 
sıkıştırdığı bu mühim davanın yüksek 
değeri üzerinde söylenecc;k pek çok 
söz vardır. Bir istikbal harbında hava 
yolundan gelecek tehlikenin bütün 
yurttaşları alakadar eden mahiyeti, An 
kara ve İstanbul radyolarını ve bu me

selede söz sahibi olan mütehassrslan
mızı daha geniş bir çalışmaya zorlamak 
lazımdır kanaatimizi bir daha tekrarla
mak borcumuzdur. Bundan sonra Ma
dam Maci Boyar dün yazdığımız yedi 
parçayı teganni etti. ~aliye saatinde, 
cümburiyet bükUmctinin maliye siya· 
seti etrafında faydalı bilgiler verildik· 
ten sonra haberler okundu. 

Bu akf8111ın programı tudur: 
10 - Kbıın Nami Bey konuıuyor. 
15 - Musiki 

Ulvi Cemal 2 Dansee 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

10 - Muvaffak Bey Fenerbahçenın 

Ankaraya gelişinden ötürü bir 
konuşma yapacak 

20 - Musiki: 
Schumann Sonate 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: FCThunde Ulvi 

10 - Güldürücü sözler 
15 - Dans musikisi 

Haberler 

İstanbul radyosu 
Saat 18 elen 18,30 a kadar alman~ 

den, 18,30 dan 19,30 a kadar dans mu • 
ıilrisi, 19,30 elan 19,40 a lradar clüny~ 

haberleri. 19,40 elan 20,10 a kadar M. ~ 
Golden...... i~ kor heyeti, 
20,10 ıluı 20~40 a kadar Azade Hanım 
tarafından müaahabe, 20,40 dan 21 • ka
dar Mehmet Münir Bey tarafından te • 
sanai, 21 den 21,15 e kadu tiir. 21,15 
.... 21.30 ................ h . ...... 21.30 

.. ilillana nd70 --.bw t•••· 
hafif musiki. 

Bugünkü Avrupa 
programlarından 

secmeler 
KONSERLER t 

Saat 
17,00 
ıa.oo 

20.00 
20.5IS 
21.40 
22.SS 

Varto•a'cla Brahma 
Brikael'de senfoni 
Bülrret'te senfoni 
Oetro.'da -.... 
a.-...e ukeri mmka 
&erlin' de Moaart 

DANS MUSiKiSi ı 
Saet 
14,30 Hernh•s'tla halk dlı•tkn 
22,50 Viyana'da elana 
23,00 Münih'te danı 

elini öptü; ingilizce bir takayyüt· 
le nişanlısının yanağın~ ~k,adı: ve 
Astrid'in karşısında egıldı. 

Londra ile Kahire'nin son ha
vadislerini sövlestikten sonra, ~i~
tün öbür yolcuların. limana gır ~ 
manevrasını seyir icin topland·'·
lan parmaklığa gidip y;ıslandı· 
lar. 

İçinde - mutlaka yüksek ~•
nıftan _ bazı mısırlılar bulun n 
bir çevik motorbot. Saad Nasi~ al
maya geldi. Delikanlı, merdıve
nin başında dimdik durmuş, ar .. p 
usulü ıelimla - elini alnına. du
daklanna. kalbine götürerek -

1 nnı kaf'"T-vatandaşlannm saygı a • 
ladı; sonra. çevik ve acele. sahntr-
h motöre indi. 

Göıdeon Motör uzaklaştı · • • 
kayboldu. ..... 

Lady Taylor'la kızlar, _ran~ .. -
nnda yüzbaşı Grey'le m1;1la . m 
Lana olduğu halde, kendtler!~e 
hoş geldiniz demek için bir ingıl 
zabit rrupunun toplandığı ~o~! 
Sbepheard's'm holüne girdık1en 
aman saat dokuzdu. 

-Sonu ı1ar -



SAYIFA 1 HAKiMiYETi MiLLiYE ZO iKiNCi TEŞRiN 193'1 SALI 

(iirkofis plükservisi] 1 Polonya istikliıinin :vıldönümü 
e; 

A1manya tiitiin piyasasl. 

Türkofis Berlin ~ubesinin raporun
dan: 

Tütün piyasasının inki§afı, sigara 
sanayiinin bulunduğu vaziyet ile çok 
alakadardır. Yaz ayları zarfında tütün 
piyasası cansız bulunmakta idi. 

Bu müddet zarfında bilhassa küçük 

firmalar ancak günlük ihtiyaçları için 
mübayaada bulunmuşlar ve liir tütün 

evinin alelade surettt bulundurması la
zımgelen miktarda stok bile tesis eyle
memişlerdir. 

Ancak bir k~ç firma bu piyasada 

mühim miktarda Makedonya. BıUgaris
tan ve Türkiye partileri mübayaa evle

mi,lerdir. Eyhlldenberi sigara satısla -
r_ının artması üzerine küçük ve orta fir
malar da tütün taleplerini artırmışlar
dır. 

Kesme tütün iıleyen bazı fabrikala
rın da fazla mübayaalarda bulunmaları 

üzerine piyasa daha ziyade hararetlen· 
miftir. Evelce iymalatlarrnda deniza -

1m tütünü kullanan - ezcümle Virgi

nia ve Çin tütünlerini kullanan - bu 
fabrikalar ahiren bu memleketlerden 

ithalatın menedilmesi üzerine, iymalat· 
larmda ıark tütünü kullanmağa mec-

bur kalmışlardır. Bu firmalar bilhas
sa görünüş ve içim iytibariyle Virginia 
tiltilnlerine en ziyade benziyen partile
ri aramaktadırlar. Binaenaleyh şimdi -

ye kadar Almanya da bu sahada hiç kul
lanılmayan Marmara, Edime, Taşova 
gibi türk tütünlerine yeni bir sürüm 

\ tabası açılmış bulunmaktadır. Argos , 

sa ımaz S&$ 

ve Olympros yunan tütünleriyle açrk 

renkte ve fazla kuvvetli olmayan bul -

gar tütünleri de aynı grupa girmekte

dir. Ancak bu sanayi satın almaların

da en fazla yeni senelrin mahsullerini 

aramaktadır, sonra evsaf iytibariyle 

de hafif ve ucuz malları tercih etmekte 

ve bu mallar için 0,30 Hollanda flori -

ninden fazlaya fiat vermemektedir. 

Piyasada ayrıca Cebel ve Makedon

ya tütünlerine dahi sigara iymalatı için, 

talep mevcuttur. Bir müddettenberi bu

ra piyasasında bekliyen eski stoklar 

kesme tütün fabrikalarına satıldığından 

yeniden tütün ithali için alaka uyan· 

mıştır. İzmir tütünlerine gelince es -

ki mahsullerden Dresden'de epeyce is

tok mevcut iken yeni mal ihtiyaca kj. 

Ii gelememektedir. ~ilhassa orta fiatta 

mallar piyasada hiç mevcut değildir. 

Tütün fiatlarının haricteki seyrine mü

vazi olarak Almanya'da da fiatlar yük

selmiştir. 

Piyasadaki umumi kanaate göre Tür
kiye'de eski sene mahsullerinden zikre 
değer stoklar kalmamıştır. Türkiye pa

zarlarından son haftalar içincle yapılan 
büyük ölçüde satın almalar türk tütün
leri piyasasına tabiatiyle iyi bir tesir 
yapmıştır. 

Yakında açılacak olan yeni mahsul 
piyasasının dahi hararetli olacağı ve 
türk tütünleri için müsait fiatlar istih
sal edileceği umumiyetle beklenmekte· 
dir. 

Tütün piyasasına ve fiatlarrna mü • 
sait tesirler yapan difter bir amil de fz
mir mıntakası mahsulünün 1933 rekol
tesine nisbetle bir hayli küçük tahmin 

lilmesidir. 
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Ankara icra Dairesi Gayrimenkul !'atış memurlu
ğundan: 

11 sonteşrinde, Polonya istiklalinin 

yıldöniimü kutlanmıı ve bu müna

sebetle va,..ova'da büyük bir askeri 

geçi1 r'smi yapılmıştır. Varşova'dan 

bize gönderilmiş olan bu resimlerimiz 

den ikisi Mareşal Pilsudski ile yabancı 

memleket ataşemiliterlerinin geçiş res

mini seyrettiklerini, üçüncüsü geçişten 

sonra M.areşalm tribünden ayrılışını 

göstermektedir. 

Akay, fabrika ve havuz]ar 
idarc'"i nizamnamesi 

lktıaat Vekaleti Akay, fabrika 
ve ha.vu~!ar idaresi nizamname 
9>rojes;ni hazr·lamıt ve mütalea
lar•-• almak üzere vekaletlere yol 
lamı~tır. 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 8. 2. 934 tarih 
ve 97 -8 numarasında mukayyet ve istasyon mevkiinde kain bir 
ev aşağıda yazılı prtlar dairesinde satılmak üzere açık artırmaya 

çıkardmııtır. 

Vekalette mevcut bulunan Demir soba ve· teferruatı 
21-11-934 çarşamba günü saat 15 te aieni müzayede ile 

satılacaktır. Sobaları görmek istiyenlerin ve müzayedeye 

iştirak edeceklerin Vekalet Malzeme Müdürlüğüne mü-

El·saf ve mfö~temilatı 

Bir avlu, bir odunluk, alt katta bir oda, bir mutfak. bir h:tlli 
ikinci katta iki oda, bir mutfak, bir sofa, bir balkon. ç;ıtı katta ise 

bir oda bir mutfak, bir aralık olan bu ahşap haneye altı yüz lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Satı~ ~artları 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 27 . 12. 934 tarilfine müsa
dif pertcmbe günü aaat 14- 16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul 
aatış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda biri 
Uzerinden yüzde 75 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 ıncı 
aaatında en çok artırana ihaleedilecekitr. 

4 - İşbu tahrirattaki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 12. 1. 1935 tarihine mü
udif cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artır
mada keza üç defa nidadan sonra saat 16 da keza mukadder kıy -
metin yüzde 75 ini bulmak şartiyle en çok artırana ihale oluna. 
caktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin tale1' eylemesiyle iha
le tarihinden iytibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği 
takdirde ihale bozulacak ve işbu talepten evel en yüksek teklifte 
bulunan talibin teklifi vechile almağa razı olup olmadığı kendisin
den sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde 
farkı ihalesi fes)ıedilen 1 inci talinten tahsil edilmek üzere ikinci 
talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olma
dıjtı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artırmaya çı. 
karılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu har
cı vü?de 2 dellal iicreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
llzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evralu mfüıbiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadığından satış 

bccfelini payla!?tırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya i•tirak edenler, daha evel şartnameyi görmüş, 
okumu,, ve gayrimenkul ivmar vaziyetini bilmiş ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olu nı>caktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1. 12. 934 tarihinden iytibaren 
93 J - 167 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezk(lr tarihlerde icra dairesi gayrimenkul sa
tış memurluğuna müracaat eylemelftl ftzSKt ilan olunur. 8-52H 

racaattan. (3448) 8-5262 

!~ Hinbara hiitün hir istikbaldir. 

ÇANKIRI ASLİYE MAHKE
MESİNDEN: 

Çank1rının Hoca Elvan mahal
lebinden Çeribatr oğlu Hafız 

Rüştü efendi oğlu Fahri Efendi
nin mahalli ikametıl meçhul, Ha
lit ağa mahallesinden Yusuf ho
ca oğullarından İunail kızı Kmi
ne aleyhlnc ikame eylediği ilba
tı talak davMtndan dolayı mıfld-

deialeyha ilanen yapılan tebliga
ta rağmen gelmemesiyle ahkamı 
sabıka mucibince 341 senesinde 
mutallaka bulunduğuna Çankırı 

Mahkemei Aıliyesi Hukuk kıs
muıca 11 teırinievcl 934 tarihin 
de 303 esas numaralı ilamiylc ka 
rar verilmiı olduğu teblii maka
mına kaim olmak üzere ilan ola-
nur. 1 • 529~ 

Eskişehir Muhasebei ,ıususiye 

Müdürlüğünden : 
ldarei Hususiyeye ait Köprübaşı mevkiindeki dükkin

lar yıkılarak arsası Uzerine yaptırılacak dükkanlarla Hal~· 
evi binası ~11-934 tarihinden 28-11-934 tarihine mtıaadif 
çarşamba günü saat on beşte ihalesi icra kılınmak bere 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakuaya 
konulmuş olduğundan taliplerin proje keşif ve şartname
sini ~önnek ve münakasaya İ$tirak etmek istiyenlerin da
imi encümene müracaatlan itan olunur. (3392) 8--5190 

Kastamonu cümhuriyet 
mür1rlei umumiliğinden : 

Kastamonu hapishansinde mevcut mahkum ve mevku
fine 1-12-934 tarihinden 31-5-935 ayı gayesine kadar muk· 
tazi altı aylık ekmeğin tarafeyn için mecburi olmak ve 
ekmeğin üçüncü nevi buğday ununun Uismdan ve fabri
kacta tahnediterek piyasada mevcut üçüncü nevi ekmeğin 
en atasıntlan olmak ve heheri 960 gram sikletindc bulun
mak ve hini tabhtndan 24 saat sonra tabibe muayene etti.
ri1erek hapishane kapısı "önünde teslim edilmek ve bU 
bapta vukubulacak kaffei masarif müteahhit tarafınd;1R 
bila tea11ül verilmek şartiyle 5. t t. 934 tarihinden iytiba
ren yinni gün müddetle kanalı zarf usuliylc mevkii mü• 
nakasaya konuldu~undan talip olanların tahminen 780f! 
liranın yü?.de 7.5 nisbetinde teminatı muvakkate akçes• 
makbuzu ile birlikte yevmi ihale olan 25. t ı. 934 tarihin.e 
müsadif oazar ~ünü saat 15 e kadar Kastamonu Cümhufl"' 
yet Miid<leiumumiliğine ve hu baptaki şartnameyi görme• 
istivenlerin de keza memuriyeti mezktlreye müracaat1arl 
il~n olnnur. (3355) 8--5123 

ZAYİ 

Emlak ve Eytam Bankası An 
kara Şubesinde namıma açtırdı

ğım 1188 No. lı tasarruf aandığı
na ait cüzdanı yitirdiğimden hük 
mü olmadığını ilan ediyorum. 

Ankara Hapishanesinde mev
kuf Çankırının Şaban özü nahi
yesinden Mehmet oğlu Bayram 

8 - 5305 

ZAYi 
Ankara gümrüğünün 1994 nu

mara 25 - 5 - 933 tarihli be· 
yannamesiyle 27 - 7 - 933 tari· 
hinde çektiğim eşyaya ait 27 -
7 - 933 tarih ve 553375 numaralı 
gümrük irat makbuzunu zayi et· 
tim. Yenisini çıkartacağrmdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara da Anaf artalar cadde· 
sinde Hanri Zara Vekili Umu
misi SALVO INZELBBRO 

Fran~ı~ca ders 
Fransız Hanım muktedir 

muallim en süratli metot öt 
retir. Pratik usul ve müki· 
leme. Muhakkak ilertenıe
Ucnz fiatlan. 

Müracaat yeri : Postahr 
ne Caddesi Çeşme cıkm~• 
sokak No. 10 8-5300 

ACEL ~ S "°' TILU' 
HANE 

Yenice mah"llesi A'/8flı 
sokağı (9) num:ırah ~ 
satılıktır. 

Taliplerin İş Bankası _:f 
şısında Avukat il. K a ...ıııı 
Beyin yazıhanesinde ,..
Beye müraca~t'nn. 

Telefon: 1066 



.ıo lKlNCl TEŞRiN 1934 SALI 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

ÇAÔ 
Ordu ihtiyacı için 39 ka

lem Rontgen malzemesi ka 
Pah bürüm yolivle almacak 
br. Üzerine brraktlması 21-
11-934 carc;amba günü saat 
ll dedir. İsteklilerin bağh
~~~ını görmek için her gün 
Ogleden c::onra ve eksiltmi
Ye gireceklerin de belli gün 
•e saatinde dilek okuntula
rı ve pey akçeleriyle M. M. 
'1. Sa. Al. Ko. nuna basvur
Jna1an. (319R) 8-4904 

CAG 
Ordu için · 25,000 metre 

amerikan bezi satın alına
caktır. Üzerine bırakılması 
2..._ı 1-934 cumartesi günü 
saat 14 tedir. fstektilerin 
bağlılığım ve örneğini gör
ftıek için her gün öğleden 
lorıra ve eksittmiye gire
ceklerin de belli gün ve sa
atinde pey akçeleriyle M. 
lf. V. Sa. Al. Ko. nuna baş
'1lınnalarr (319Q) 8-4903 

CAÔ 
Ordu sıhhi ihtiyacı iç1n 

tapalı bürüm yöndemiyle 
50 kalem ispenciyari malze
ll'lesi 3. 12 .934 pa?:artesi gü· 
llü saat 14 te satın alınacak
tır. İsteklilerin hağhhğrnı 
gönnek üezere her gün öğ
leden sonra ve eksiltmeye 
gireceklerin be11i gün ve sa-
8bndan önce dilek okuntu
lan ve pev akçeleriyle bir -
likte M. M. V. satınalma ko
nıisyonuna gelmeleri (3304) 

8-5060 
CAÔ 

, Ordu sıhhi ihtiyacı icin 
ltapah bürüm yöndemiyle 
~28 adet muhtelif oksijen 
cihazları ı. 12. 934 cumarte
ai giinü saat 14 te ~lrnacak
tır. İsteklilerin bağlılığını 
törmek üzere her gün öğ -
leden sonra eksiltmeye gi
receklerin betli gün ve saa
bnda önce dilek okuntula · 
rı ve pey akçeleriyle birlikte 
ltt. M. V. satmalma komis
\lonuna gelmeleri. (330~) 

8-5059 

tLAN 
. Dekovil bölüğü için açık 
tksiltme ile 50 ton linyit kö 
lnilrü alınacaktır. İhalesi 
12. 12. 934 Carsamba gi.inü 

saat 11 dedir. Istek1ilerin 
beJii gün ve saatmda temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
Satmalma komisyonuna uğ-
ramaları. (3453) 8-5289 

CAÔ 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

kapalı bürüm yöndemiyte 
21 takım sevyar baktroloji 
sandıkları 28. 11. 934 car -
samba günii saat 1 4te satın 
ahnar.aktır. İsteklilerin bağ
lılığ'mr görmek üzere her 
gün ö~teden 'ionra ve eksilt
meye gireceklerin helti gün 
ve saatmdan önce dilek o -
kuntulan ve oev akceleriyle 
birlikte M. M. V. satmalma 
komi~vonuna gelmeleri 

(3303) 8--5061 
CAÔ 

2500 adet ever takımı ka
palı bijrüm yöndemiyle sa
tın almacaktır. iizerine bıra
kılması 1. 12. 934 cumartesi 
günü saat 11 dedir isteklile
rin bağhhğmı l?'Örmek üze -
re her gün M .M. V. satın 
alma komisyonuna hasvur
maJarı ve eksiltmeye gire -
ceklerin de pey akçeleriyle 
clitek mektuplarmr vaktm
dan evet komisvon reisliö-i-
ne vermeleri. (32QQ) t-

8-5078 
CAG 

Ordu s1hhi ihtivacı icin 
kapalı bürüm yöndemiyle 
(155000) adet pansuman pa
keti 5. 12. 934 çarşamba gü
nü ~:ı.at 14 te satın almacak
trr. fstekli1erin hağhh2,-ını 
görmek üzere her gün öğle
den sonra ve eksiltmeğe ge
leceklerin helli gün v saatm
dan önce dilek okuntuları 
ve pey akçclerile birlikte M. 
M. V. Satmalma komisoyo
nuna gelmeleri. (3302) 

8 - 5062 
1 T .. AN 

Bomuvadaki. hayvanat i
çin 360 bin kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeğe konulmuş 
tur. İhalesi 9. 1. Kan. 934 pa 
zar günü saat 11 dedir. Sart
namrc:ini görecekler M.M.V. 
Sa.Al. Ko.nuna. eksiltmeğe 
~ireceklerin <le belli glin ve 
~aatin<le Bnrnuvada AS. SA. 
,.. T •• KO. RS. müracaatları. 

f1461) 8--5291 

Haseki hastahanesinde 
• pavyon ınşa~1 

İstanbul Belediyesin den: 
Haseki hastanesinde projesi ve fenni şartnamesi ah -

kamına tevfikan Entani bir pavyon inşası kapalı müna • 
kasaya konulmuştur. .. .. .. ~ .. 

Sartname ve proie örnekleri levaı!m mud~rlugunden 
2S lira bedel mukabillnde alınabilir. Ömeklerın alınması 
~e münakasaya iştirak icin belediye fen işi.eri müdürlü -
günden bu isi vapabilece~ine dair fenni vesıv~a alınması 
~;:nndır. Teklif mektupları aşağıda yazılı şekılde olacak-

"Belediyece eksiltmeve konan Haseki hastanesi en -
tanı kadın hastalıkları pavyon binası inc;aatına ait evrakı 
tetkik edin tamamivle vukuf peyda ettiğim inşaat yeri ve 
~rojeleri fenni şartnamesi ve mukavelesi ahkamına tev
~ık?n inşaatım ..... lira ve elektrik tesisatını .... _lira ve k_a -
\Jorıf er tesisatım ... lira ve ~ıhhi tec;isatı '.'teftışat,, ··· lıra 

e asansör tesisatını ... lira ki ceman .... lıra maktu bedel 
ltıuakbilinde yapmayı taahhiit eylerim.,, 
ı·r Talipler sartn;ımeyi, proie ve teklif me~tupl:ınm tek· 
b~ edecekleri be<lelin yiizde 7,5 nisbetindekı temına~ mak
i .ı \7eya mektubu ite ve fenni vesikayı kapalı hır zarf 
~nde olarak ihale günü olan 4.12.934 sah günü saat 15e 
~r daimi encümene vermelidirler. (7742) 8-5293 

~Ydın Nafıa Başın ühendisJiğinden 
3 13632,54 lira keşif bedelli Aydın - Tire yolunda 
ıı~ 1 ~;00 açıklığında ayaklan beton tabliyesi beton~nne 
"e Pr_u ~ünakasası haddi layık görülmediğinden yemden 
tur Yltını gün müddetle pazarlıkla münakasaya konulmuş
llu • Steklilerin 661 numaralı müzayede ve münakasa kaaa:: mucibince ehliyeti f enniyesi başmühendislikçe mu
lesi ak Yüzde 7 ,5 teminat akçesini havi teklifleriyle iha • 
tte ~.~an 1. 12. 934 cumartesi günü saat on beşte encüme
taıt1 ~ac_aatlan. Ehliyeti fenniye vesiykası almak ve ev· 
h .. ..,~;qe~~~Yesini görmek istiyenlerin Aydm nafıa başmü • 

lı~ıne müracaattan. (7697) 8- 5292 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Alma Komisyonu ilanları 

MUHTELİF ÖLÇÜ ALETLERİ 
2000 KİLO KIL 

26 2. Teş. 934 
25 2. Teş. 934 

. Yukarda~i m~lzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle 
htzalarmdakı tarıhlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3465) 8-- 5301 

tLAN 
Küçük Yozgat fabrika • 

smda 219 kalem kooperatif 
emtiası ile 8 kalem boş mev
zuatın açık artırma suretiyle 
7 1. Kan. 934 tarihinde ve 
saat 14 te satılacaktır. Ta
liplerin listesini görmek için 
her gün öğleden sonra 13.5 
tan 15,S a kadar ve artırma
ya gireceklerin de t~minat
lariy1e vakti muayyeninde 
komisvona müracaattan 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukardaki malzeme ka
palı zarf usuliyle 4/l. Kan./ 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip· 
\erin şartname için her gün 
öğleden sonra. münakasaya 
girmek için de o gün temi
nat (ve teklifat) ile müra-
caattan. (3388) 8-5187 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

A 1ma Komisyonu ilanları 

1 LAN 
Bavramic için ve Kirazlı· 

da bulunan kıta<Jt hayvana
tmm 200,000 kilo saman 
münakasai alenive ile 29 2. 
Teg. 934 persemb eünü saat 
on üc bucukta ihalesi icra e
dileceğ-inden taliplerin te -
minatlariyle birlikte Bayra
rnic'te ~atmatma komisvonu
na ·müracaatları. (3317) 

8-- 5140 
fT AN 

Ezine'deki kıtaat hayva
natı için 300.000 kilo saman 
kapah zarf usulivle 26 2. 
Te~. 934 pazartesi ~ünü saat 
on iiç bucukta ihalesi icra 
kıhnacağ'mdan taliplerin 
belli saatten evel teminat 
ve teklif mektuplariyle bir -
1ikte Bayramiç fırka satın -
alma komisvonuna müraca· 
atları. (3316) 8 - 5139 

t l AN 
Ankara'daki kıtaat icin 

kırk sekiz hin kilo zeytin 
tanesi kapalı zarf usuliyle 
münakasava konulmuştur. 
lhcılesi 6 kanunuevel 934 
perc:embe günü saat on dört 
teclir. Sartnamesini g-örmek 
icin her gün ve münakasa
ya istirak için de teminat 
ve teklif m~ktuplarım vakti 
muayyeninden evet Anka
ra Levazım Amirliui satın
atma komisyonu rivasetine 
makbuz mukabilinde ver
meleri ... (3363) 8-5185 

fLAN 
Selimivedeki kıtaat Hay

vanatı için 330.000 kilo ku
ru otun kapalı ?.arfla 24-2. 
teş. 934 cumartesi günü sa
at on dörtte ihcılesi YePrla
caktır. Teminat ve teklif 
mekt11nlanm he11i saatten 
evel Selimiyedeki Fırka sa
tmalma komisyonuna ver-
meleri .. {32Q8) 8-5050 

fl.AN. 
Sıva!> Garnizonu icin vüz 

on be~ bin kilo sığır eti ka
palı zarf usuJiyle münakasa 
va konulmustur. 1 hale tari
h~. 2~-2. Teş.-934 perşembe 
gunıı saat on dört bucukta
?1r: Sartnamesini görmek 
tstıvenlerin her gün ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin ele muayyen saatten e
vel teklif mektuplariyle sı
vas Fırka satmaolma komis 
yonuna müracaatları. (3208) 

8-4911 
İLAN 

Kırk bin kilo Nohut mü
nakasai aleniye usuliyle 
ihalesi 22 ikinci teşrin 934 
perşembe günü saat 14 te
dir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve ihale gü
nü de vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara leva
zım Amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(3177) 8--4908 

f LAN 
Konya merkez kıtaat ve 

müessesat havvanafı için 
kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulan dört yüz 
bin kilo arpanın münakasa
sı 22-2. Teş.- 934 persembe 
günü saat 14 tedir. Sartna
mesini görmek istivenlerin 
Ankara Levazım Amirliği 
satınalma komisyonuna mü 
racaatları taliplerin de belli 
saatten evel teklif mektup
larını Konya'da satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(3206) 8-4912 
1LAN 

Bayramic'teki kıtaat hay
vanatı icin 350,000 kilo sa -
manm aleni miinakasas1 28. 
2. Teş. 934 çarşamba günü 
saat on ü~ bucukta ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin te -
minatı muvakkateleriyle 
birlikte Bayrami~'te satmal
ma komisvonuna müracaat-
ları. (3315) 8 -5138 

İLAN 
Antalva'daki kıtaat ihti-

yar.ı için ikiyüz yetmiş bir bin 
kilo unun kapalı ıarf usu.o.le 
iha1esi 24-2. Teş.-934 curr::ı.r
tesi saat 15 te yapılar;'lktn. 
Şartnamesini görmek isti
yenlerin Ankara Levazım 
Amirliği satmalma komis
yonuna müracaattan ve ta· 
tiplerin de he11i saatten evet 
teminatlaryle birlikte teklif 
mektuplarını Isparta satm
alma Komisyonuna verme-
lerL (3175) 8-4948 

İLAN 
Pınarhisar kıtaat hayva

natının ihtiyacı için dokuz 
yüz yirmi bir bin dokuz yiiz 
yirmi ( 921.920 ) kilo arpa
ya verilen fiat pahalı görül
düP.ünden yeniden kapalı 
zarfla münakasaya konul -
mustur. Münakasa giinü 9 
kanunuevel 934 pazar günü
dür. Taliplerin teminat ve 
teklif mektuplariyle birlik
te Pınarhisar satınlma ko -
misyonuna vaktından eveı 
müracaatları. ( 3462) 

8-5302 

İLAN 
Bin liralık kuru çekir -

dekli siyah erik alınacaktır. 
Pazarlığı 21 2. Teş. 934 c;ar
~amba günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
için de vaktmda teminatla
riyle beraber Ankara leva -
znn amirliği satmalma ko -
misyonuna gelmeleri (3463) 

8-5303 

İLAN 
Doksan bin kilo pirince 

kapalı zarf günü verilen fiat 
gali görülmüştür. Pazarlığı 
22 2. Teş. 934 perşembe gü
nü saat on birde yapdacak
tır. Şartnamesini görmek ü-

.JAYIFA 7 

fophanede 1 tanbul l...e · .. ~~ ... "".,. ~-·~ 
\•aznn Amirliği Sntm ~ Bah Hazım H 

Alma Komisyonu 1 t 
A ~ GAZİ TERB YE 

lıanlan. ~~ ENSTİTÜSÜ HEKf Mt 

t İLAN • ·l Muayenehane: Adliye 
. _ .stanb~l Levazı~ . Amı:- sarayı yanında Gencağa 
lıgıne. baglı kıtaat ıçın mu· aparttmanrnda Husuıt 
teahhıt nam ve hesabına daire telefon. 2661 her 
747 Ton Lave Marin kömü- · 
rünü münakasası 6-12-934 ' gün öğ'leden sonra ıııaha· 

ha kadar ~ece müracaat· 
perşembe günü saat 15 te hn ~:.hnl nlımnr R--4~qf; 
yapılacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin belli saatten bir saat 
evel tekliflerini Tophanede 
satın alma komisyonuna ge
tirmeleri. (752) (7639) 

8-5199 
fLAN 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat ihtiyacı 
için 35 ton makama ile t t 
ton şehriye 24-11-934 cu
martesi günü saat l 4 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
name ve nümunesini göre
ceklerin her gün münakasa
ya iştirak edeceklerin belli 
saatten evet tekliflerini top
hanede satınalma komisyo
nuna getirmeleri. (509) 

'(7239 ) 8-4954 

fLAN 
İstanbul Levaznn amirli

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı 
için 30 ton zeytin yağı 24 
İkinci tesrin 934 cumartesi 
günü saat 14.30 da kapalı 
zarf ile alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin belli saatten evci 
tekliflerini Tophanede sa
tmalma komisyonuna getir 
meleri. ( 497) ( 7237) 

8-4955 

1 \nkara R~lediye Rcisliğ 1 
ilan lan. 

İLAN 
4229,95 lira bedeli kesifli 

Mahzeni Evrak yanındaki 
Taksi sokağına parke inşa
sı 24 Teşrinisani 934 Cumar 
tesi günü saat on buçukta 
Belediye Encümeninde pa
zarlıkta verileceğinden ta
liplerin müracaatları. (3467) 

8 - 5306 

ZAYİ 
Ankara Emniyet Müdürlil

ğünden aldığım ikamet tezkere· 
mi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmil yoktur. 

Macar tebeasından 
FEKETE YORSEF 

8 - 5290 

Çankrrı Asliye mahkc -
nwsinden: 

Cankırı'nın Tevfikiye Mahal
lesinden Hidir oğlu Fevzi efendi 
kızı Fatma Hanımın Yozgat Nü
fus müdürü Hayrullah Ef. oğlu 
Kesgin muallimi sabıkı mahalli 
ikameti meçhul Derviş Efendi a
leyhine ikame eylediği bosanma 
davasından dolayı gıyabmda cari 
muhakemede mumaileyhin bir ay 
zarfmda hanesine dönmek ve aile 
vazifelerini ifa etmek üzere ih- • 
tarına ve işbu ihtar kararının da 
ilanen tebliğine Çankırı Mahke
mei Asliyesince 23. 10. 934 tari
hinde karar verilmiş olduğu ve 
muhakemenin de 29. 11. 934 per 
şembc gününe muallak bulundu-
ğu ilan olunur. 8 - 5297 

Satılık ev 
Sakarya mahallesi Nezir 

ağa Sokak No. 8 aynı mahal 
lede Kahveci Süleyman Ça-
vuşa müracaat 8-5286 

zere her gün ve pazarlığa 
iştirak için de vaktında te -
minatlariyle beraber Anka -
ra levazım amirliği satmal -
ma komisyonuna gelmeleri. 

• 

DAKTİLO 
ARAYANLAR 

Eski ve yeni yazıyı güxl 
yazanın fahri daktiloluk 
yapmak istiyorum. E rumu
zu ile gazete idarehanesine 
yazılması. 8-5279 

Eyi bir daktilo 
Türkçe ve frannzca bilen 

referanslı ciddi bir daktilo 
H. vazife arıyor. Yurt ga
zetesinde Münir Beye yazı 
ile miiracaat. 8-5285 

('.ankın Asliye nıahk~ • 
meıdnden: 

ZeyveJi a~iretinden battal ot 
lu Hacı Hüseyinin Çanlnrıdan 
Fevzi zade Abdullah Çavuf kan
ır Behiye •e Bedriye Hm-ı.r 
aleyhlerine ikame eylediği ala
cak davasmın müddei aleyhlerin 
gıyabında cari mnhakemede ma
halli ikametleri meçhul bulumlu 
ğundan şifahi muhakemede bu-

1 unmaları zımnında ilanen tebli
gat ifasma karar verilmi' n yev 
mi muhakeme de 22 Teşrinisani 
934 perşembe günü saat ona mu
allak bulunmuş olduğundan ye.
mi mezkfirda Çankırı Asliye Hu 
kuk Mahkemesinde hazır bulun
madıkları surette muhakemenin 
gıyaben rüyet olunarak muhake
meye kabul olunmayacaklan teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 8 - 5296 

Donanma Cemiyf'ti lk
ramiy<·li Talıvilatı Piyan
gosunun 15 ikinci teşrin 
1934 tarihinde icra edi
len 56 cı ke~idesinde ik
ramiye ve amorti isabet 
edem tahvil numaralannı 

gösterir eetveldir. 
Bn k~idcde iti a olunan 
Tertip numaralan : 

1275 - 8136 - 34lt5 - 9871 
2877 - 9352 - 9724 - 5272 -
3595 - 7406 - 3077 

İkramiye isabet eden 
numaralar 

ikramiye Tertip No. Sıra No. 
T. Lirası 

JOOO 9724 18 
300 8136 17 

100 5272 46 
100 3416 63 

50 5272 81 

so 2877 71 

10 1275 31 

10 9871 30 

10 3416 95 

ıo 5272 71 
tO 9724 6 

5 9352 13 

5 5272 16 

5 5272 16 

5 9352 40 

5 5272 71 

5 J27S 3Z 

s 9724 20 

5 9871 83 

5 sın 88 

5 3416 72 

BalSdaki tertiplerin hizalann· 
da gösterilen sura numaralann· 
dan miltebald aynı tutiplerln di 
ğer sıra numaralarına ve -'JHl7 
-7406-359S- numaralı Uç tıe~ 
tibe Umilen amorti isabet etmlı 
tir. 

ikramiye ye amorti bedelleri 
22 İkinci tevin 1934 tarihinden 
itibaren tediye .edilecektir. 

Amorti bedeli, beher tahvil 
için bir tiirk lirası ve on ku~uı-

(3455) a 5287 • tar. 1 - 5298 



SAYIFA 8 

---·-· 1111••11 il IB•lllll•lllRlll•••........-llllllffllUllllllllllllllllllli 

BiTMEMiŞ SENFONİYE AiT BiLETLER 1 
ŞiMDiDEN SATILMAKTADIR. iSTi~= :~ı~~!I 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Muhammen 
Kapı kıymeti Hisse Kaç taksit 

Mevkii Mahallesi Cinsi No. Lira K. miktarı olduğu 
Zir Hoda Dükkin 24 160 00 Tamamı nakten peıinen 
" .. " 26 160 00 .. .. " 

Yukarda yazılı dükkanların ihalesi 5. 11. 934 tarihinden 
lytibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müra -
caatlan. (3326) s-s101 

saçlannız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
otunm. 
ICANZUK ECZA HANESİ 
tnUıtahzaratmdan. 

XOMOJEN: Saçlana dö· 
ldllmeıine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök -
lerinl kuvvetlendirir ft bes-

ler. J KOMOJEN: Latif rayihalı 
tilr saç loayonudur, deposu 
Kamuk eczahanesi her ec • / 
sahane ve ıtriyat mağazala-
mıdan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mulitmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

• 
ilan 

Belediyeler Bankası ıs ikinci teşrin tarihinde A
nafartalar caddesinde Nafıa Vekaletinin tahliye et
tiği binaı;ım birinci katma nakletmiştir. 8-5276 

Çanakkale Jandarma Mek 
tepleri Sabo Alma Konıisvonu 

R • ı·"""· ...] eıs ~nnen: 

890,000 kilo ekmek. 1200 kilo un 
1 - Çanakkale Jandarma mektepleriyle hastahanenin 

ekmek ve un ihtiyacı ve yine kapalı zarf usuliyle yeniden 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 28-11-934 tarihine müsadif carşamba günü 
saat "15,, te Çanakkale hükumet dairesindeki komisyon
da icra edilecektir. 

3 - Arzu edenlerin mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaattan ilan olunur. (7764) 8-5263 

HAK!MtYETt MtLLtYh. 

İsmetpaşa Kız Enstitüsü 

ŞAPKA 
Sipariş Atölyesi 

lsmetpaşa Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Melitebimizin sipariş atölyesi şimdiye kadar yalnız 
liadm elbisesi yapmakta idi. Son defa büyük fedakarlık· 
tarla Paris'ten getirilen bir kadın şapka mütehassısı tara
fından son model hanım şapkaları da yapmağa başladığı· 
mızı muhterem müşterilerimize arzeyleriz. (3396) 8-5192 

Çifteler Harası Müdürlüğünden: 
20 baş kasaplık inek ile 20 baş damızlık inek 24 ikinci 

teşrin 934 cumartesi günü saat 14 te hara merkezi olan 
Mahmudiyede pazarlık suretiyle satılacaktır. Taliplerin 
satışa iştirak etmek üzere haraya gelmeleri (7710) 

8-5235 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani C umarfesi 

KUŞAT GALASI 

Orkestra: 

KARLTON•BAND 

Kastamonu Vilayeti Daimi 
Encümen Kaleminden : 

(Adet) 
Maateferrüat K.B.H.10 Markalı 

Torna tezgahı 2 
150 M.M. Amerikan ayi nesi 2 

Kastamonu mmtaka sanat mektebine muktazl olup 
cins ve evsafiyle markası yukarda yazılı iki adet torna tez. 
gahiyle iki adet amerikan ayinesi S-1~-934 tarihiııden iti
baren (20) gün müddetle ve kapalı zarila münakasaya ko
nulmuştur. MezkQr atat Kastamonuda teslim alınacaktır. 
Ve bedeli malın tesellümünde ZiraatBankaıı vasrtasiyle 
derhal gönderilecektir. Talipler bu baptaki şeraiti anla· 
mak üzere teklif mektubunu teminatı ile birlikte ihale gü
nü olan 2S-11-934 pazar günü saat ondan yani beı giin 
evet Kastamonu vilayet daimi encümen riyasetine müra-
caatlan ilan olunur. (3406) 8-5197 

SIHHATİNİZ iÇiN HER YERDF 

ROMON11 BIRASJ 
BOMONTI GAZOZU 

BOMONTI SODASI 
İSTEYİNİZ 

Onu senelerden beri tanır, aQrılarda ve s<><)ulc 

•lgınleOındaki çabuk tesirini bilirsiniz: 
G) markasının tekeffül etti~ ASPiRiN, sizi bun• 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

Ambalajlarda ve komprİ· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

• 

ilan 
Şirketlere, Bankalara, Doktor ve Avukat Bey

lere~ Tüccarlara elverl§ll ve şehrin en mutena 
bir yerinde bulunan eski Nafıa Vekaleti binasın
da kalorif er1i daireler ve odalar kiraya verilecek
tir. 

lstiyenlerin Koç Zade Ticarethanesine müra
caatlan rica olunur. 

Nafıa Vekiletinden: 
Afyon - Antalya Hattı S6-74 üncü kilometreleri arası 

4 üncü kısım inşaat ve ameliyatının 15-11-934 tarihinde 
yapılan münakasasmda verilen teklif haddi layıkmda g&
rülmediğinden mezkGr inıaat ve ameliyat 25-11-1934 tarl• 
hine müsadif pazar günU saat ıs te pazarlıkla ihale edile
cektir. Pazarlık Ankara'da Vekalet müste1&rhk maldı! 
mmda yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyet\ 
Fenniye vesikaları ve 10,000 liralık muvakkat teminatı~ 
nnm merkez muhasebeciliğine yatınldığma dair otaa 
makbuz veya nümunesine uygun bankada kefalet me~ 
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmalan lizmı4 
dır. Murukat teminat mukabili çek kabul edilmez. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilin• 
de Vekllet Malzeme Müdürlüğünden satm alabilirler. 

(3447) 8--5261 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon -Antalya hattı 74+ 000 - 93+ 500 kilome~ 

teri arası beşinci kısnn inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usu
lü ile münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 8 kinunuevel 1934 tarihine miisadif cumar
tesi günll saat 1 S te müste1&rbk makamında yapdacaktd 

Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesiykası, ehliyet 
vesiykaıı ve 7SOO liralık muvakkat teminatlarmm mık"' 
dığma yatmldığına dair olan makbuz veya nümunain• 
uygun Banka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) il• 
birlikte aynı gün ve saatta komisyona vermeleri lazmıdll't 

Talipler bu husustaki şartnameleri Ankarada malze • 
me müdürlüğünden (40) lira mukabilinde satın alabilir• 
ler. (3459) .-.... ., 8-5288 _. 

DOKTOR MUZAFFER 
IBRAHİM 

ANKARA PALAS'ta 
Cebeci hastahanesi 

GÖZ HASTALIKLARI 
MUTEHASSISI 

Adliye sarayı Gençağa 
apartımaru Telefon: 2025 

8-5012 

r ~ 

imtiyaz sahibi ve Baımu -
harriri FALiH RIFKI. 1 

CUMA Danslı çayları. 

23 ikinci Tesrlnde baeııyor. 

• 

Umumi neıriyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

1 YENi 1 Bugün, bu gece 1 
Çankırı caddesi civarında 

1 

Hakimiyeti Milliye Matbaa
srnd• basrlmııtır. 

~ ~ 

G1ZL1 SEVDA 

Bütün bir kadmlık. Bütün bir aık ... 
IRENE DUNNE - PHILLIPS 

HOLMES - LIONEL ATWILI,; 
AJncaı Böcek muhare1»ai 

ASRI TALEBE 
Amerikan üniversite hayatını canlan· 
dıran hareketli ve çok zevkli film. 

RAMON NOVARRO - MADGE 
EVANS 

Aynca: Canlı resimler. 

Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plAn.ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: ıaaa 


