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Bulgarlık ta 

dönüm ve d~zeliş 
Naşit Hakkı Bey, Kütahya mebusu, 

genç yazı arkadaşım, komıu bulgar yur· 
dunu dolaşmış, bize demet demet kızan
lık eteklerinde yetişen çiçeklerle bezen
miş güzel ve sağlam bilgiye bağlı bir ya-
211la yeni Bulgaristan'ı anlatıyor. 

Görüşlerindeki doğruluk, bulgarlığın 

dönüm yerlerindeki alttan alta sezilen 
kıvrıntılara varıncaya kadar gözünden 
kaçmıyan İflCt' için söylediği son söz 
çok değerli ve komıumuzu tanımak isti
Yen türk gençlerinin çok işine yarar bil· 
gilerle doludur. 

"Hakimiyeti Milliye,, yazıcılarına ya
raıan bir ağır başlılıkla yazılarındaki 
toplayış ve çözüşleri bize bilmediğimiz 
bir çok yararlı şeyler öğretti. 

Balkan savaşından önce Balkan ulus· 
1arı içinde en güçlü ve sor. söz söyliyen 
bulgnr çarlığı idi. Koca Balkanın öte ve 

beri yüzünde kaynaşan bu ulusun ilk 
kalkınma savaşından sonra yurda yer -
leşme, yayılma ve ilerleme yollarım için 
den eleyerek izlemek bizim gibi bulgar -
lıkla çok bağlantısı olan bir ulus için 
Yararlı bir iştir. 

Bulgar çarlığının bütün gücü köylü· 
sündedir. Bulgar köylüsü, bu?gar ulusu· 
nun özü, desteği ve yurtseverlikte eşi 

bulunmıyan bir dayııngacıdır. 

Gospodin lstanbulof, Kuburg pren • 
sini getirerek Bntenberg'i sınırdan dışa
rı attıktan sonra Balkan'ın art ve ön ya
nını birleştirerek şimdiki bulgar yurdu
nu kurdu. Fcrdinant da bu güller, çi -
çekler, yeşil çamlıırla örtülü ormanla -
rın yamaçlanna yaslanmış, Meriç, Tuna, 
Tunca sulariyle sulanan verimli ovalar 
üzerine yayılmıt güzel yerlere kendi öz 
Yurdunun soysallığından birer Örnek ya

ratmak için çok uğraştı. Şimdi orada, 
ıoysallı bir ulus için gereken bilgi b5 -
lümlcrine ayrılmıt her kurum vardır. 

Müzeleri, üniversiteleri, enstitüleri, kol· 
lejleri, jimnajları yurda gereken genç 
başları yetiştirmektedir ve ötede genç 
ve daskal ve daskaliçalarla bulgarlığı 

battan başa okutmuştur. 
Ancak, bulgar kültürü, eski görüşler 

ve amaçlar yönünden çok sarp ve bul • 
ga.rlık için yararlık getirmiyen bir yön • 
deme bağlanmıı idi. Kurtuluş savaşla
rında bulgar yüreklerine doldurulan 
türk hıncını (Musalla, Meriç, Altın des· 
bın, Mahyatepe, Çargırat önünde) gibi 
deyişleriyle haykıran Potef, Vazof gibi 
ozanlar, kültür bakanlığında toplanarak 
bulgar çocuklarına okutulacak şeyleri 
Yannlar baştan başa kırk elli yıldanbe
ri yetişen soya hep bu hıncı vermişler, 
launu duyurmutlar, içinnişlerdi. 

Makedonya parçalandıktan, IJ\tanbul 
-tlaşmaisyle Türkiye ile olan itleri 
1Üzgeçten geçirildikten sonra da bu yol
d.. yetitmiş olanların yürelderini doldu
ran bunaltıcı duygulardan bu soy çocuk
ları kurtulamamıştı. 

Yok olan osmanlı imparatorluğunu 

tözüne kestiren bulgarlar onu paylaş • 
lltak istiyen uluslarla birleşerek ve sonra 
0ıılara da dirsek çevirerek neler olduğu 
lıerkesin bildiği iştir. 

Bugün artık, Balkanlarda baysallığı 
llltan Türkiye ile andaları olan Balkan 
ltlusalrına aykırı bir yolda yürümekle 
l>~lgarlık için bir kazanç olduğuna gö -
tiiıü sağlam bulgarlar da İnanmazlar. 

Ancak, bugün bulgarlığı çok yıprat -
~§ olan partiye hırpalanmalanndan 
~rtarmak için atılan adımın nereye ka

r varacağı bütün bütün kestirilemez. 
Partiyacılrkta demokrat, geniş ve dar 

'oıyaJiıt, komünist, Narodnak ve çiftçi 
~rtiyalariyle bunlann ötesinde yasa 

1
1tı kurumları kökünden kazıyarak bir 

i ~tiıt bulgarya yapmak iıtiyenlerin bu 
." ile kadar başarabilecekleri de keatiri
d'1lıez, zira bulgar psikolojisi çok başka
~~ Yalnız bizim bütün bunlardan ala
d tırnız pay, değerini bildiğimiz ve için
'' lllilyona yaklaşan ıoydaı ve kültürda
~~n yaşadığı bulgar ulusunun savu
"- 11 Yaygaralara kulak asmıyarak Bal-

a. ~h11lariyle anlaşmasıdır. 
8: ız bulgar lcomtumuza 4urasmı da 

Her gün sahah1arı Ankaracla çıkar 
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ismet Paşa yeni dokuma f abrikasınıı~ 
temelini de dün kendi eli ile attı 

''Cümhuriyct kurucu tıe :)'apıcı bir varlıktır. Tiirkler bir fabrika kurulduğunu i~itmchten 
memnun oluyorlar.,, - ismet Pa§a 

Ulukışla, 20 (Hususi) - Baıvekili

mizle lktısat ve Nafıa Vekillerini taşı -
yan tren kar111layıcı büyük bir kalabalı
ğın coşkun alkışları arasında Konya 
Ereğli'sine doğru ilerliyor. Başvekilimiz 
dün gece saat 24 de Yerköy' den geçer • 
ken trenden İnerek buğday ambarlarını 
gezdi ve Ziraat Bankasınm ambarı önün
de Bankaya buğday satmıya gelmiş olan 
köyl"lcrle görüştü, köylünün fazla bek
letilmemesi için Turhal'dan dönerken 
v"rdiği emirlerin tatbik edilip edilmedi • 
ğini tetkik etti ve yeni direktifler verdi. 
Tren sabahleyin saat yedi buçukta Niğ
drye vardı, Başvekil ve arkadaşları du
rakt~ merasimle ve kalabalık halkın al· 
kışlari)·le karşılandılar. Hükumet kona· 
j:?ına giderek orada bir müddet istirahat 
eden ismet Pıışa kalem od:ılannı dolaş
tı, ve gördüğü evrakı tetkik ederek işle
rin süratle yapılıp yapılmadığını tetkik 
etti, bundan sonra belediyeyi, Halkevini, 
askeri daireyi, fırkayı ziyaret etti. Bıış -
vekilimiz Niğde'nin ökonomik vaziyeti 
hnkkında mnlumat aldı, bilhassa elma 
yetiştirilmesi ile çok alakadar oldu. lk -
tısnt Vekilindrn Niğde elmalnrının ihra
cı imi Anı lıt'kkında iyznhat aldı. Cela 
Bey Nigdeliler almaJarının cinsini ıslah 
eder ve ürünün stand-ırdizasyonunu te -
min ederlerse ihracın kabil olacn!iını söy 
ledi. 

Hususi tren Niğde' den saat on bu• 
çukta halkın yaşa sesleri arasında ayrıl
dı. Bor durağında bütün kasaba halkı 

sevgili baıvekillerini görmeye gelmişler· 

Başvekil ismet Paşa Hz. 

di. Başvekil kasabanın C'Snaf cemiyetleri 
mümesıil"cri ;ıe 1?or.ıttü, fabrika, istasi· 
yon, dı:rıcilerin dikkleri ile bilhassa ala
kadar oldu. lktısat Vekili Celal Bey de-

~~~~-----------..~·------------~--~-

Silih · careti ve Amerika 
1\1. Vilson llu yolda ki Amerika11 

projesinin ana hatlarını anlatti. 
Cenevre, 20 ( A.A.) - Ameri

ka mümessili M. Vilıon, beyanat
ta bulunarak Amerika hükumeti
nin Cenevre' de §İmdiye kadar si
lah yapımına ve ticaretine müte
allik olarak görülmüı olan işlere 
hususi bir ehemmiyet vermekte ol
duğunu söylemiştir. 

Amerika heyeti, bu iş hakkın
da eskiden hazırlanmıs olan an· 
lafmanm maddelerini birer birer 
anlatmıs olduğu gibi daimi bir si
lahları bırakma komisyonu kurul
masına dair olan maddeleri de 
tetkik ve tavzih eylemiştir. Bu 
komisyonun kurulmasından mak
sat ayrıca bir anlaşma meydana 
getirmektir, bu anla~mada bütçe 
masraflarına ait bir fasıl da bulu
nacaktır. 

Amerika hükumeti, M. Vilson'. 
un söylediğine göre, pek az yeni
likler gösteren bir metin hazırla-
mıl'tır. , 

Bu metin, M. Bouskon ın rapo-
nl ile komisyonun silah yapım ve 
alıs verişi hakkındaki temmuz. ta~ 
rihli raporundan ve 1925 tarıhlı 
silah alışverişi antlaşmasından ve 
in~iliz proiesinin bazı parçala-

bildirmek, çok ılık bir komşuluk duygu-
• 1 1 k · · k. bugün türk ata say e an atma ısterız ı 

Türkiye'ıinin yok olan osmanlı İ~P.~~: 
torluğiyle hiç bir yerde bir ufacık ılışıgı 
olmadığı gibi onun ne bir artakal~nı, ~e 
yürümesi ve ne de ondan geçmıı .. b~r 
varlığın yaşamasıdır. Türk ata Turkı
yesi, tarihe karışan osmanlı imparator
luğunun bütün kurumlarını söküp ata • 
rak dipdiı:i bir türk varlığıdır. 

Edirne Mebusu 
ŞEREF AYKJJT 

rmdan mülhem bulunmaktadir. 
Bütün bu metinlerin, silahları 

bırakma hakkında genel bir an• 
lafma yapılmasını beklemeksizin 
ayrıca bir antlaşma hazırlıyabil
mesi için, ancak bazı tali kısnn
larmda değişiklik yapılmıftır, 

M. Vilson, amerikan projesinin 
anahtarını şöyle anlatmıştır: 

"Bu proje, hususi silah imalab 
ile devletin silah imalatını ve bu 
silahların ihracat ve ithalatını 
neşriyat yolu ile tamamiyle ay
dınlatmayı gütmektedir. 

Bu neşriyat Cenevre' de daimi 
surette vazife görecek bir merkez 
kummuna gönderilecektir. 

Bu kurumun vazifesi, alınmıt 
olan malumatı t~tkik etmek. kar
şıla"tırmak, alakadar hükumet
lerden bütçelerine konulmut olan 
askeri masraflar hakkında sorgu
lar sormak, hükumetlerin vere
cekleri raporları kontrol etmek 
olacaktır. 

(Sonu 2. inci savıfada) • 

Küçül~ itilaf 
llakanları toplantısı 
Cenevre, 20 (A.A.) - Küçük 

anlaşma devletleri dıt bakanları
nın dünkü toplantıları 16 ya ka
dar sürmüştür. Bu toplantıdan 
sonra hiç bir tebliğ verilmemitse 
de Romen ve Çekoslovak Dıt Ba
kanları Belgrat hükumetinin gös
terdiği büyük soğuk kanlılığı de
ğerlemektedirlcr. Yugoslavya'nın 
Cenevre' de istediklerini elde ede
ceğine inanları . olduğunu söyle. 
rn1slerdir 

riciler bir araya toplanarak bir cemiyet 
kurarlarsa kendilerine mütehassıs gön
derebileceğini ve böylece gereken alet 
ve eıyaların kolaylıkla temin olunacağını 
söyledi. Başvekilimiz burada da hüku • 
met dairesini, belediyeyi ziyaret etti ve 
saat 12 de büyük tezahürat arasında 

tren hareket etti. 
(Sonu J. üncü ssytfads) 

Deııiz k:onuşıııaları 
Londra, 20 (A.A.) - Sir Con Say· 

men bu akşam bir saat kadar M. Mahu· 
deira ile görüşmüştür. Bu görüşmede 

japon sefirinin bir çok mütalealar ileri 
sürdüğü ve bu düşünceleı·in konuşul -
makta olan deniz meselelerinin derhal 
hallini umutlandıracak mahiyette olma • 
dığı ve bununla beraber konuşmalara 

devam imkanını vermekte olduğu anla· 
şılmıştır. Vakit geç olduğu için sefir mÜ· 

lahazalarını bitirememiştir. Buna bina· 
(Sonu 2. inci s.ıyıfada) 

--~----·-.---------

M. Pe ·mezoğ una 
Maliye Bak.anlığı 

teklif edildi 

M. Pesmezot1a 

~stanbul, 20 (Telefon) - Atinadan 
20 tarihi ile bildiriliyor: Hükumet ga -
zeteleri Başvekil M. Çaldaris'in M. Pea
mezoğluna Maliye bakanlığını teklif et
tiğini ve Pesmezoğlunun cevabını bu -
gün vereceğini yazıyorlar. Peımezoğlu 

Maliye Bakana olursa lktısat Bakanlığı· 
na eıki Dahiliye Bakanı Y anopulos ge -
lecektir. 

Cenevrede okuyan 
gençlerimiz bir 
cemiyet kurdular 
Cenevre, 20 (A.A.) - Cenev· 

re' de yüksek tahsil yapan türk 
gençliği bir talebe cemiyeti kur
mıya karar vererek ilk toplantısı
nı yapmıştır. Gençlikle alakadar 
türlü mevzular üzerinde söz söyli
yen tabeleler, hasıl olan isteğin 
ifadesi olarak gençlikle yakından 
alakalanan ve müzaharetini gös
teren Bern Elçisi Cemal Hüsnü 
Beyi ittifakla fahri baıkanlığa 
seçmiılerdir. Elçi Bey talebemi· 
zin bu isteiiııi kabul etmİftİr. 

21 
!kinci teşrin 

1934 
ÇARŞAMBA 

Her yerde 5 kuruş 

Sanayi nwlıitlerinde 

Dokuma4' İpek, Deri 
FALiH RlFKI 

Hereke tezgahları arasında do
laşırken, duyacağınız en güzel 
müjde şudur: - Bizde merinos 
tecrübesi muvaffak olmuştur. 

Bursa'da kurulacak olan kam· 
garn fabrikasına gerçi timdiden 
ihtiyacının pek azını verebilece
ğiz. llk yıllar dışardan ham yün 
getirip işliyeceğiz. Bunun türk ser· 
mayesine ve işçisine bırakacağı 
kazanç şüphesiz azımsanamaz: 
Fakat bir müddet sonra iplik türk 
merinosundan alınacak, ince kos
tümlük kumaş da yüzde yüz türk 
olacaktır. 

Mösyö Pesmezoğlu'nun söyle
diğine göre merinos tecrübesi Yu
nanistan' da muvaffak olmamıştır r 

Şimdi bilhassa Bursa ve etrafı 
halkına bol merinos soyu yetiştir
mek vazifesi düşüyor. Bugün: 

- Y enmiyen ve sağılmıyan bu 
hayvanı ne yapayım? 

Diye merinosçuluğa yanaşmı· 
yan l<öyliiler, komşularının kazan. 
cınr gördükleri vakit, hep birden 
işe sarılacaklardır. 

Bir türk fabrikası gezdiğini:& 
vakit ilk aklınıza gelen sualler 
şunlardır: İşletme rasyonel mi
dir? Hesaplar ne diyor? Fiat ve 
kalite nasıldır? 

- Dokuma ve iplikçilikten 
bilhassa anlamakta olan, ve mem
leketin bütün fabrikalarım tam • 
yan muhterem dostumuz, Herekc
deki ve Bursa' daki dokuma ve 
İpek fabrikalarında görmüş oldu • 
ğu makinelerden bir krsmımn pek 
yeni iycatlar olduğunu ve henüz 
Yunanistan'a girmediğini söyle. 
miştir. Hereke' de maliyet f iatları 
hesabını gösteren sistem, şimdi 
bütün iş fabrikası kurumlarına ka
bul edilmiş olan yanılmaz ve f& • 
ıırtmaz bir kontrol vasrtaudır. 
Rakamlar, mesela Hereke'nin 
halk için çıkardığı kumaşların, 
parası pek düşük olduğu halde, 
Yunanistan Hatlarına göre ucuz 
olduğunu göstermektedir. ince 
kostümlük kumaşlarda biraz fark 
varsa da, bu fark, itletmeden de
lil, bu kumaşlar için dı,ardan ge
len İpliklerden almakta olduğu• 
muz resimden ileri geliyor. 

Bir kaç sene evel Bulgaristan· 
da bir büyük sanayicinin damadı 
olan bir mebus arkadaımu ziya· 
ret etmiştim. Bana kaynatasının 
iıleri içinde boğulduğunu anlattu 

- Bizdeki bu buhranın sebe
bine olduğunu bilir misiniz? 

- Hayır! 
-- Çünkü bulgar dokuma fal> 

rikaları oımanlt ordusu hesap edi· 
lerek kurulmuştur. Kaynatam her 
sene osmanlı imparatorluğunu do
laşrr, siparişler alır, gelirdi. Şim· 
di bu kapı bize kapanmıttır. 

Fabrikasının genit salonunu 
bir sel se5İyle dolduran tezgahlar, 
türk ordusunu neferinden ku
mandanlarına kadar giydir· 
mektedir. Batka memleketlerde 
haftada ancak bir kaç gün iıleyen 
bu tezgahlar bir kriz iniltisi çıkar· 
dıkları halde, geceli gündüzlü it
Jiyen bizim tezgahlar türk buhra• 
nını halletmektedirler. 

Hereke'nin eski ahtaP yapıla· 
rı gibi, ahıra benziyen itçi evl~.ri 
de kayboluyor. Denize karşı gu • 
netli sırtlarda büyük İtçi aparlı· 
mantarının ve memur evlerinin İs
keletleri kunılmuftur. Kooperati
fi evleri ve diğer teskilatları ile 
H~reke ;osval bakımdan pek iyi 
cihazlanmaktadır. 

~~~ 

Bir yerde halıcılık durduğu z~.: 
man bu el emeğinin değerlendı-

, , k" 1 ğini gösterir ve birçok ımse et 
(Sonu ' rncı 11ayı/ada) 



SAYIFA ~ 3, 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER) 
Deniz konuşmalan 

( Ba~ı b_lrlnci sayılada ) 

en, bu görü~meyi dicir inıiliz • Japon 
müzaktteleri taiııip edecektir. 

lTALYA'DA 

Musolini 7 Şuşing 

konuşmalarının ikincisi l
fllANSA,DA 

Almmı ordusu 
Fransa 

ve 

Silah ticareti ve 
Amerika 

"(Bqı 1. inci sa1ılada) 

Sir Con sa,.- JWlll .,. ,..at ~ -
pmlNa sünü B.t•ml .ile kabİIM7• ve 
Amenb naaTahMa h~etine vaziyetten 
...... vereceldiw. 

lapon cevabmın timdild Japon istelıı......... M. h'' - u•acıli ve 
.. ,..W. llon•ı ' •,...,.... .... 
ıilıaı .... r. 

J.,..p, Amerilla'yı leglhere 
ile bir lutmıyor 

'Lendra, 20-(A.A) - Japony_.n na
ari müaavafa oı.n hakkını prensip ltis 
bariyle bbul ve teslim etmele anUtema
,n.otaalngi1tere HUll6metlnin lngtlte
re ile Amerikanın filen UıtünliiğUni 
koru1acak bir formül bulmak arzusun
da olclup s~ylenmektedir. 

DUA büyiıllı bir diptomatıa guetele· 
re vtt4iii 'beyaaattan 4jıkarılan .aıana 

w-. 

Roma, 20 (A.A) - .,._0Hnf+-tl91 
görüşmelerinin ikincisi çok samimi bir 
hHa ~ ıcc-'Piı'. B• kona ,..,. ..... 
da fevkat1de bir şey olmamış ve Avrupa 
meseleleriyle balkan muwızene9 tetktlr 

ectilıniftiıJ. 
N~redflen resmt tebliğde denf1iyor 

ki: "Muaolini ~ Şuşinı kan~ lki 
me..ıeıtet arasınctafl •••• an..,_.,ı 
kunetlettdinnl,tir. Btt konuşma esn• 
sında, ökonomik bUnyesi sağlamıa,hrı· 
tan ve İtalya lle Mau.ristarun mü.ahe
retine nail olan Avusturyanın Tuna 
havzasında ayrı ayrı ı.uvvıttl•r a.a.-. 
da ....,,uene temin e~lr vaaifesine 
telrnr bıtflam•lll8 ilnlrtn •erecek ,...,. 
br tettd• otant1M1ıt•· Kua bu konuş
malarda tl'ipartit •18fll'Alat"m bv iç 
memlek~ inhiMr ~ttirihnntnln "'"'" 
auu bahis otmactıtını teyit ~lemi9 ft 
ftalyan-Avustttr,. kühiir minasebftJıe. 
Tinin geniJIMlffi goeldifini giktel'llrif 
Hr. 

HIRLF.ŞIK DEVl.E'nf.RDI 

Bu beyanata ~re, japoD1ar 1ngnia 
imparatorluğunun koruıuuaıD.,. kapla 
nru bbul ve te&Jim etmekte iıeJer de 
Amnilıanın lng11tere denceainde mil· 
him lhtlyaçtan olduğunu kabulden çe· 
tlnmekt""'rter. Aınerika - Panama aratıt1nda yol 

Vaıington, 20 (A.A) - Bir1e9i1h A· 
Japeay~ \'~ _ .. pwuı mcrika HilkQme~eriyle Panama a.rasın-

llozmak ieaiyer da geni' bir fOI yapılmasının mümklhı 
Londra, 20 (A.A) _ ı....- ... tıı. oldai• aalatrlnuftar. Hiikt8vct mUben 

... Sk a.yı... lh japoa el~hl il. dislerinin Orta Amerika'da yaptıkları 
V• 'dre .._.. i .... ..,_ı ..... blr~o'h dolapnabrdaa sonra ve tayyare 
.a,terW •a•11f 1 1 fh..._. ite alctrliHı fotognOar iberine bu bas> 

ta NpGI' hulrlanaqtardll'. 
t._u• <kaynaMantMla 98Jlen4iiine Yol, M11evolartdo'daft ı.,tayıp PaM 

ı&e Japon lıUkCsmeti V.pngtoA anl1t-
masiti'cle t>•teeettir. Bu 7oı.ın u~wı

- "-it lafla boacafını karırtq 
tuğ• 3250 mildir. B• yolun birçok tn-tw•••· AMlll ._.. IOlll'adM Mhtl-
ır•lan yapıtrnaktadır. Yolun 7!0 mil

ıreeelıtW. 
!ik 1rrsma laeeten hemen bi ..... ir. 

BiiJiill hir deaiıl laJJC_. 
Nnyorlr, 20 (A.A.) - -ı>anamerik 

iı ı 1

111) al (AA) - 1-cilizlede Airvay-i'. KalifGnıiya ile pa •asında 
Jqıı ııflı .._.. .... ••p •Ndılr bir hava yola açmak i4;ia bilyülr bir de-

ı. ...... 1,.. lal•__. ~· ifa- ni.ııı uçağı yaptırmalltıad1r. Bu 7o1 Ha-.. "°" a.e,.ew -...a eam tlipl 1 ·~ wıe ~ ......... • ....... 
...... , 1 n ••• ,...... lra .. 11 .. , y .. k ? .......... "Pi- sa ,.. 
del'Jee ... t' etia ,..,, •e• ... ..... ft Mc .. • 1 p - .. pil: 
1 ı• llldlUed • e"l ft. Hllld la• ~. 1 1 ili ;' 1 1ı1iJ J'ılıt 
Si..._..,,~,... ne,.,.._. 
... 1 ıh ... mdee,e ,,.,. ...-.. 
,.... ........ F'ia ... • Mttll'W 

m #ıw jlf r..,_ tftffflerilMlt fe9o .... ,.,......... . -- ........ ................ ,.....,~ .... 
Ulla ...... aıepne ...... t.... .. ,........ ...... .. ·-
................. 2 .............. . 

matann bir tıc ' e •n ı ı .. ,. 
._.e U• ..,- ••• ıfiılr fe ••• s il. 
MClı...,••ı lılelfir. 

Lwd ....... ~ ..... ......... 
Loadra, 20 (A.A.) - LonlM lrama 

1'811 ifÇol grupu başlranbjıaa tekcar 11. 
booeoabi seçilmiftlr. 

Sw dajttan makine 

ı.-.... tA.A) - Ldwla'ada gWit 
ptife engel olan elmi• pee belirmeaıi 
tlzerine bir iniçrdi •iihmdisia ~isi d• 
lıtmak içia huW.CU IHtr.Wplefi maki 
ne eCl'afuade yıeaWeta ken .. da•p bat
ı.-...... 
l&-.U. 3' e• eelriz. tMldne ile Le. 

ıJra .... yeei'et.ilecıetiai SÖJlıemelıte ... 
• TEIMealf 

Bwttbel, 20 (A.A) - Amerika 8ir· 
.qilr De.-inia Beitib,e gi,_ 25 
mllJIOft .... 8cliaç ...-cliHı:rinın cloi· 
ra ct'mılıia- Belçika a;a- 19ildinmelt· 
tecSr. 

BU Gf.ıCE AÇIK ECZAHANE 

~-
1.GE .......... 

...................... 
w pw••elWlr ... diJm ..• 
......... iA.A)-'Uı..amıM-

1111eW a •Cterı .... •ıtu .. 
... ...,.... ... 1 w .. lıilllll 
tmo • - aısı et .-•MIW ..,_ 
........ 'sik .. ı 

-.., s•ı ..., ı ı ,,... 'ı ' 'lın it 
t t at ..... tıı lıl:I 1 it ......... 

i .... ·~· ···---- .... yet' 1 J .. - ................ ... 
naJÜD ft .__. tlı•edlr Medı ıel i-
çia .... ..... • .... 

Nevyorlı bina iş~ileri-grevi 
Nevyork, 20 (A.A) - Bina iı1erinde 

çahpn l~çiler birliği Nevyorkta ırev 
yapılmasına emretmiştir. 

&ki Havana Reisi Abnanya'da 
Hayaııa, 20 (A.A) - Eski rei• il. 

Mmdo y~m Ahn•,aya gitmek iiaere 
Kübadan ayrıtauktrr. 

M~kHika peHkopoMu komünisl
leria bap g~ eöyliyor 
Şilr.lgo, 20 tA.A.) - Jleksikadan 

300 pa)JMlııı biri.._ , .... iM llehitro 
Puffı>oını Leopold buraya gelmiş ve 
yak_.. llebilracla llomhid Mllıelinin 
bap geçeceğini ~ftir 

ISPANYA'DA ·-----'-
Lpaaya'da .ı,..ı ....tyet 

Maclrlt, 20 (A.A) - M. ~ .-. 
tiste siyasa ._ldrtatfa ,...._. olan 
1r~....._....._,.e&K

meı1n1n leMi'1 projelinm .._ .... 
edileceiial bihlilmifds. M. U.. _. 
buat 1a11ıirlrl11 ctuilrfe Wiflıeılh; .. 
te o1-.-. ~ ..._ .... ._....._ 
aiDIUl?lllm-1 u.w.ı-•&ı---

. ................. elJJemlttho 

Paris, 20 (A.A) - Ordu Babnhl1-
nın bu yıl için istediği akça seçen yıl 
aldıl• •it? lrerteckade4ir. Pademento 
ordu komKyonunun raporunda be9 mil
J• 686} at,on fraall lmllulmuştu• ki. 
..... baılranl-tıaıa istediğiadta 380 ınil
yon frank azdır. Ancak sm1rlann. pe· 
kifdritmesi ~in laikfametia iatedili 800 
milJ'OA ...... )Ullllll içi.te değiWir. 

Raporda Alman ordusunun sayısı ve 
slabtan uzun uzad•ya antatılmalrte.dtr. 
Rapora göre bagtfn Almanyanm silati a1 
tında balundurdujn adamler• ... , .. 
480 bin olup bunla.rm 300 bini ranver· 
di.r. 1935 yılında bl1 480 bin kiti 600 bine 
çıwdacaktır. Silah altında bal-.oduru 
a..n bu göçlü orduya yetiftirilmif ye
dekler de katıtaı:ak ohtrsa, Almanyanın 
devşireceği ordu say1U 4,90Q,OOO i bu
lur. 1~35 te Almanya hiaılmç gün için· 
de ~ huço• milyon fritiyj. •İlah altı
na to,hyabilir. Sm•lann •i..._ t11-
tulmesı ~in tıun19n pn6119 tblillleri 
bun.ta. t._.lrada. 

lbtporda Mmanyaam Jet"'8if 4'6rt 
bin ka.tu pilotu bulbndltp. ve pet. çotl 
da ••tarı olchap yan,.."' Krop 
fabriblan top yapılarını artll'dıtı gibi 
bat-ut fabrib)an •yapı._ ... ıoiatt· 
mışlanhr. 

Raponm ___ ... deaili,_ W: An-

la9ma1are w ailalt..._.laa ....... lçln 
verilen ~eme~ reis ıa .._.. ... 
nın kom •r .-ı-. hırt )'G'lfar • o 
Bar-.m bomahı ı · ireeı f;cı• llfi'..,. 
sanm .-C&MI' _...eldlt 1 ' • suıı 

gMeldir. 

Uzall Şar••aa japon- leliniji 
"' nıe nerleri 

.._.. ae tA.A) - Um ..... ,..... .... ,.................... .... 
tesinm bepmJtarrirleırimk• • laaft
ftia .., ... , .. Dr_.. ~ ~ 
fında Sorbon'da bil' lroaferw •-=~. 
JaponJ&'nın Mançuri'deki- teltnik eHri
.. wııe ~leriA- Asra topra.,..•• 
alılut eMuldan te41ııirteri a ... -.C•· 

Belçib'oıa atdıp para uhlaa 
altıa lcaf1diiıclır. 

Paris, 20 f.A.A.) - Aım rtWrwa 

Be1çtkay• ödllnç alt~a vefdiii· ve Bel

çllnfR• A....ah'._ ._ '8rC9 ~-

ile pptalı ltoaapı•l•r• '°fa çıtia• ... 
tı.el'ine elcfıls yabancı· gaeeteltrde ,,..rtı 
......,.,. Fı-msı.s upalttarr.ta SÖJ

teaifdliine .. c Be~" P'raua..., 
ıında Sika ~lbirlii'- .....-•imaAn. 
....... Beilil••,.. , ...... cmseme-
miştk. o-1ç1a .... yadar ......... 
ğihlk. lffn il ,.a ,..-.: A....nb 

A.aupadan altın satın atmali l•Mif ve 

bdna Be~ikadaD y«pmtrP'· Ancalr a~ 
tmıA Amnib,. giaderil111e11indeft. 6n

ce bunun değeri Betçilra1" vcrtkniftir. 
Bu dit arada kambiyo değifildilderinm 
iSnüne gcçilmff: ipn. yapılmıttır. 

Ahnaa - .......... öllonomik 
k.,.aşmalan 

Paris, 20 (A.A) - Alman-Fransu: 
ölronomi konuşmaları ticaret babnh
ğmda ba•lamlftır. ltlı: toplantı çok sa
mimi OlnıUf, if programı çizilmit ve ller 
-çW toplamnalaı" yaprhnasına karar ve
dlmlftir. 

. \LMANY A~DA ........ .,. ...... 
Bedia, 20· fA.A) - il. Hi~in 

milımcwili il. RadDlf Keıa. ,azar pnü· 
Benter IWca'cte 41itnk ~ ıöy-

' lemlt olchiiu bir -tukea oalara töJde 
-dermitth : 

Sjer Mr ,...,._, •'- Mnenya laala-k--fttt tq ___. .,_~ li, 
~ ......... .....,.,.. 

KWlha,abtw_,,.....16-
da-'lle•ı •' m:lı ..,..w..-.., 
.............. -. ........ 1 

Bundan başka amerikan projesi, sf. 
lab yapım ve ahşverişi mesetesinin ya
• .. yw11 yoluna konlllmHrnı iPlyen 
bis: sistem de ileri sürmektedir. B11 sis
temin en fada IMarp içi& imal edilmek· 
te ohhlla ~.titan açığa aabfrlea si
lahlar Mlı:lnndaki hiikilmh:ri tiddetli· 

dir. 
Amerik..- pwojellİ, nıı&ıltaceliyet ha

linde harpta kullanılabilecek sitah ve 
8aire imalatına. da· g&ı önünde butun

tfurmatrta •e illr bakışta alış.eriş mak-
• Aadiytc yapdthfl aannohmaa ft fakat 

fevkalade Jlizwn halinde harpta ltulla
nıtabiftcelr maddeleri-~ unutmamakta· 
drr. 

Amerika hükumetinin fikrince sifah. 
ta11 bırakma daimi komisyona. silah 
yapım ve ahşveri$i ve biltc;elerin neşri 
me~ı-1f!.teri ile m~pt olacak asıl miies.
te!W'dir. 

Bütün bel meselelere ait walGmat, tek 
bir vesika hafi.ne ~etirilecek ve tasdi:lt 
edilmek üzue alakadar d~vJetlere bit· 
diritecelı:tir . ., 

M. Vi110n, netice obtrak, böyle bir 
vesiltanın lcahulü keyfiyetinin sifahla
n bıraltrnıya müteallik genel> bi\- mı.. 

lravclcnin ltabulUaü kolayla~bracaiuu 

söylemiştir. 

SilahMd~ama anhtşm.,..d

AllW,l"İh amad-a llMI 
Rev~r.ft, 20 fA.A.) -· Amerib Biı'-

1cşi• Devletleri, sibli.Waameda aeae• 
bir aabımadltn bütftn. umatlarıM ltu
tiip için silllbo getir.en. ve irlraNn bu.. 
ttta f a!ırilacıtarıo lşltsiniı tonfrot ede
eol- bir p~je yqdmau• ffelli ......... 
ra liyltmiftü. 

Amerib. Dto Baka• 11. lt.I 41ttai~ 
tir»: ""81.a..ebper.,._. ........,._ 
kCJGtro19' içi& AmeriU.U.. çisdiii pl'Oje 
bugü~ Cenevre'de toplanacak .-ola& 9İ
Jalteur1anma lt:onfeı-ana. bilrosuna .e
rUecekfir. M'. llusollfti'nin amecikan 
peojesini eoğvk 1carşdadıj,.. .Wr M . 

, V4111Gm'dıtn hit MI' repos at qbr. 
1 

Silah. tttJa•ed ~o AmerHu. ptinıt 

""'81ar f"..etniyedae •erilli. 
YafinartoDt 20 fA.A.} - Şiddetli INr 

lisane ve ne~iyat sistemi ,.ıu,ıa si
. ha yapmalt ve tiearednin- ulualarMnl 
ı .kontrolb- M;in olım Ame.tb pllm ,... 

rm. rea.en silalsulaRIRa- llGlferaa. 
bOrıow •el'ilwltk 

1& R•I, il. M\Moh~ te1ıl'HrnM. 
Jıl.. Auvelt".in BOi'* Mr .-ette tr...., 
tMrjın• cbil. •• ıa.ec~ lwıledltei- W 
kında Hariciye Bat •e.• it. Vilı
son'dla• hiç .bir Ntper a=·=• ol .... 

.. a-~ .,... ~-·oı-"· 

l.ITUANVA'da 

Pelo.ya D1Ura....._ Ceaewe'ye 
yoUandı 

Vaf§.O'VB, 20 (A.A.) - Lelıistan, • 
luslar cemiyeti asamblesinde ve s~ 
lanma konferansı bürosunda elçi Rac
zimtri tarafmdan termit edtkcelrtir. 
Sefir Cenevre konuşmalarına iştirak- et
tikten sonra Londradaki vuifeeine ba
rcltet '!decektir. 

tnuılar cemiyeti. nez4iade claiml ıınu 
rahhas heyeti ~kaaılrğma ta)llift. eclllen 
Mı. Kemuniclli de (:enevre,,e wekt 
etıniftİI'. 

Dmlris, al "9\.A) - ıuD-Aism: ....... 
~ ,.- _....._ .. +H MM,e 
...... lteticelai ...... tef ....... 

...._ wt ...,lkııeeleıinl p,.a J>wi.. 

ger Votpoleft; plldesi nad lstUallii
..... ..,....ek • neti~enin Su re1i
-. ....... tedft ebıGaiuu ...... de 

mellae• 
1SoaJch Da-•isu V ... 1h..._ 

paeteai itle, .. Mfila Mtie B ' b ... 
d''J" "ı't ..... ~ ıW. 

........ .ı.um.t edefıil11celW .... . .... ..... w IUJill tillllltdJle ~ 
meli lana plıMIW 11aw dnitfh. ....... .... ..... 

Tercümeler 
l{ütüphanesi 

Hakimiyeti Milliyenin Tercümeler 
kiltllphanesinJn 4 ilMü kitabı 

INSANLIOIN HALI 

sat"a çrkarılm"trr. 1933 Bonkur büyiH& 
milkfifatını kazanan bu eser Andre Mal· 
ro tarafından yazılm8'tır. 304 büyUk 
sayıfalık bu 4!9el' 7S kurt11a utalmakta
dır. 

Hakimiyeti Milrıye Tereimeler lll-
t!Jphanesinin lliğer eserleri f'l"'1ardır : 

l - AmeTilrada hiT konferans 

2 - Cihan '81"PİJonUrı 
1--Anadotu 

Tttcöw:ler lıtttiiphanninJ 83'§iine 

harririmfs ınr eserttt• şöyle anlatm.,. 

tır: Memlelterte oltuınalr meıalu· MU

yo,. Hak;miy•ti Jtl"illiy• eneı81ad• 

baltad:ı bit ttüaya siy.-• ve -'••1&a1 İtll

leti• lt'T""'iı.-a sayıla•• o~u,...-. 
111nız.1 n. lrMlat alalcaland.rdığı1J1 •~ 

ğrmız mel:tupJardan anlıyoru.. 

Fakat başka lisanlardan iy; sanal N 

I ;ı:;, lcit:ıplarııun ıw•~ pek u _. 

lttdilmekt• olduğrm• «ISrmekt•~a.. B• 
tnJııdı• ...,, • ..-;, ' 

Bir thla. e• f°" titap oh•a ._.,,, 
lehtkntı. &U., Wyle •• ,,., ,_..,,.,. 

lat: Çln!IJ. !ttırlJmlwi, cinay..ı Y• e• 
ırilra ıomanla&I) pluıı siya&J. ibtiıasla1-

1a. gülHRlilt nwralılu•ıne.ınouo e«a ~ 
upl9.• kadar iM'- tleğildiı. 

Bize ıltbi~*n UflJ ına:ıralı•.., 

,...,ya9. yabin Hn ı.alihsi• •l• 
yen hizmerleri ~lıl•~• f>oftlll'. OISll 

ols.J bu- liismeti th derkttea m'1el>I& 
Iİ2. 

llaltimiye&i MjltJ'Y• .,,._ndui iıef" 

Aoıt- f>i• t-P "8fiiad#Ue• Bİll _.... olsa 
g...ce-. ~ ... -... ... .,.,...6,.. 
na ._,..,_., .. ,.,,,..,. .,.~ 

fft'itrthi• w Alll,_,,.. •"*"" ın&IJ* 
~dl birine:; a1IMI UIJlll e•ılet..._ 

v.y• ,a.a .. ,..,.ca. ıa. ...,.... 
•Aae•• .... Ai• ...... -s ...... . ..,... ·-· ............. .... 
......... 4 ........ ........ .,.,,.,. de , ..... ,,..... ,., .. ,,,...,,_.., --
iti lo,.. ftlfap efü ..td/llds. lldJ. 
~· ll~aio tabii ,,,.,.,... • .ı,ı ... 
tle, iM~, ~...,..te llH ••~ • ., _. 
bq eik uc• ~• ı • ...,.,. J olW-. 

rnc .. ,.. ~.; .. tn...ı.l 
oAıa. AlmıilunJa. ~ ao.ı ...... 11. .,., 
ya• amtAU v.r ..,~. ~-"" 
~ n tllny• lfl/Hü» AelMM bat•m*' 
ve lltHfıt4/ntlea w.ı ,_..,_ ••• 
ili- ..... ren. R ...... •1J181d lilJ. bJ
lfWllıUa kl/ij A-. • .., ... -. ali 

s ... -·- ... -··· ,..,..,, Paw• Ar_. *·'bat•• lW • 
t;r t "" ......... ~•MJOUI. 
ıMmleietlıt A. tltM I ·~.-· • 
~rıhatn'mt,_ .... ,_.., 
,....... obnmsi .... ..... .. 
e•ı#lh. 

Halt~ •illqe •a-uwl-"' 
,,,, ............ ile ... .., .... 
.,ebbüsa11 takdir ile _,.,,,_,,_.. r 

••• 
Adana fırka kongreleri 

Adana, 19 (A.A.) - Meelaa ....,. 
..... n•edwa .....,._... ...... ,r 
fli R t•yı•r oaılr ................ .., .. 

"' .. ,elleriyle ..ı.i,. mllnesslleri -
~i-.... 

DemiPJ9lu ldaiit ...... 
.. 1r ..... 

Dnlet DemR,olan u.....
Müdürlüp. meamdan ..... -
chp .. nanmma Binci--~ 
niD tefsir editmesini .... . 
medilb!n. istmıitlir. 
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Uzak Şark işleri - Londra 
Deniz Konferansı 

londra deniz Ltonferanar, birkaç haf
~ var devam ediyor. Bundan önceki 

•shington konferan.,nda donanmala • 
~l'I Rlobaı olarak yahut gemi kategori -
etine göre tahdidi üzerinde uzunboylu 
~~·. I _ıtıldikten sonra 2: 3: 3: S: 5 nispet-
tri Üzerinde uyutulmuştu. 

811 ıeferki konferansın temeli, Japo ... 
ta'nın Amerika ve lngiltere -gibi S nis · 
iletin,· . b be ı··· . .d. Yanı era r ıgı 11teme11 ır. 

Cene malüm ve yerli ve yabancı mat
~t tarafından iyice izlenmiı ve anlabl
j1t. bir nokta vardır ki, o da, Çin'e hem 
~gıltere'den hem de Amerika'dan çok 
, ha yakın Japonya için S nispetini ya
~ beraberliği tanımak, Uzak Şark'm 
~ olmazsa Mançuri - Çin parçasını ja
~n emperyalizmine bafıtlamak demek-

"· 
londra deniz konferanaının herkese 

tlt tanıdık gelen noktaları bunlardır. Ge
~ mi ki. meaele hem daha derin hem 
~daha etnuh olarak izlensin ve meseli. 

esin dilediği kuvvette bir donanma 
hslwnasr hiç olmazsa nazari bakımdan 
lr..adi elinde olduiu halde Ye esuen de 
~•İn düıünceai donanma meaeleaini 
~di itine elverdiği ıekilde el~ 
oldufu halde - neden, bu üç devletin 
l..ı.._ rağmen biribirlerini ikna etmeie 
Sllııtıldan anlaıılsm? Şüphe yok ki ge
~r. Öyle günler yatıyoruz ki, herkes 

"•birinden daha bantçı gözükmek 
Perdesi arkaaında, herhllll&'İ bir mu-
1.. .. ebeye herkesten fazla hazır bulun -
"'-le peıindedir. Havada böyle, karada 
~Yle, denizde böyle. Gene, öyle günler 
)af'Yo.-uz ki, herkes biribirinde'n fazla 
~tan korktuğu halde, herkes, elinde-

ll'lenfaatler gibi eline geçirebileceği 

~aatlerin de müdafaasını, sözü arada 
r harp bahsrna getirmekte buluyor. 

,._ Amerika, lngiltere, Japonya. Bu üç 
-.ıet, dünyanın en büyük donanmala • 
~ maliktir. Donanma, nihayet bir si -

trr. Bir taraftaa global tonajı ve bir 
taraftan da kucakladığı kategoriler ba
~ından (buna bir de üsaülhareke me
~esini katarsak) bir donanmanın ne ka-
." kuvvetli olacatını amirallar ve tek

~)'enfer bilir. Oç devletin ele hu btçim 
:içleri vardır. Biribirlerini, hele aözle 
iti bnaları imkin11zdır. Demek oluyor 
,_' .londra konupnalan itin sadece tek
~· etrafında dönmemektedir. Besbelli 
boli ley ki, bu konutmalarm da dizğinleri 

tilcacdarın elindedir. 

t \\1 &ahington konferansı yapılırken, 
ıı:::teı-" ale Amer:ika, kendi aralannda 
laosı berliğe karar Yerdikten sonra, Ja • 
Je.. Y•'ya 3 nispetini kabul ettirebilmit
lıi di. Fakat ogün ile bugün ara11nda, 

"· 
1 k şeyler defiımiıtir. 

"- Bir kere City ile Wall Street'in fi. 
lttı rıa emperyalizmleri cenup Amerika
.... da eyice çarpıttıktan sonra, her ikisi 

t..~l'llnın pençesine düımekten kur
'i..d 'Yvak bizzat kendi memleketle• 
"• e bile emir vermekten menedilmiıler 
~ ~lmağa batlamıtlardır. Paralan -
L._ ·• l'ayici meselesinde ve albn muhare-
~1nd - · ~ - e, harp bordan m~ıelesinde Ye 
~\~para ve iktısat konferannnda 
()le. ... lennden fena halde aynlmıtlardır. 
iL •• dar ki, Mançuko'nun iıgaline her 
~~ d • 
' e aleyhtar oldukları halde buna 
t~malc için fili hiç bir tetebbüse 
,.. iılerdir. Anglosakson tesanü • ''*" acrldı fiaskosu hakksnda bun-

't ~ .... manalı bir misal olamaz. 

il. loalcat, gene Washington konferansı 
~ it"~... konferan11 araamda bir mü -
~etrı adııeler silsilesi daha olmuttur ki, 
lıi., it le tavrı takınan lngiltere'yi zayıf 
"1•il" . em yapan, budur. Bu hadiseler 
• ~ı • • 
' • rngıliz pazRrlarına musallat olan 
"t._ clumpi'11t'idir. Amerikan sanayii -
Ilı... 't~ büvük pazan, kendi iç pazan -
"- )~ at lngiltere, pazarlan elinden 
._ i~";t bu şekilde alınınca bir•c..•ç haf'ti e aç lcalma11 mukadder olan bir 
diatı~ ?'~ieke"tidir. Japonlar bunu bil
>,•4- t •çı~ Hindiıtan'da ve Avustural -
~'lcii~tdtere'nin baıına mütemadiyen 
~i"trı t c:ıkarmıtlar ve Japonya ile iyi 
~·'-it ~nin tadını tattirmıtlardır. Öyle 
ti!• t1ak,-- M 

11... '~ ~ ··- ~ore, Japonya'nın ucu in-
.""'t>il\ • rlarrna doğru çevrilmit olan 
~"ı'Jlc tı Ye Lancashire'i sarsmıf olan 
~"1 t~:'•yii, bugün Londra'da Japo ... 
"'-~~li sal eden amirallardan çok daha 

""°· ' Çol.; daha kabiliyetli murahhas-
~· . 

' .. '-'di da · · 
)._,li" ~ vavl\ bir de ~aşka zaviyeden 

• .. ·,~~ l•krt:n harp sanayii kabili -
.., ''" L'·• • k" 1 • • o;e •"" ... ., sn ı:a~ye ':! 

HAKIMIYETI MJLLIYE SAYIFA ~ - .... 

Ş e bir "' Taşraı 
Sehir 14!tkikleri. 

ihtikar yok 
İstanbul. 17 ikinciteşrin 1934 

lstanbul'da toplanan (ibt:ikirla mü
cadele) komisyonunun tehirde (ırda 
maddeleri) ihtikan mevcut olmadıtma 
karar verdiğini 16 ikinciteırlnde telefon 
haberi ohırak ''Hakimiyet., e bildirrniı
tim. 

Gümrük Kanununu 
Tadil Koınisyonu 

Türkofis Reisi faik, Gümrük ve in 
hisarlar Vekaleti gümrükler umum mü
dürlüğü tetkik Müdürü Mustafa Nuri, 
Maliye Vekaleti kambiyo müdür muavi· 
ni Atıl, istatistik Umum Müdür vekili 
Celal. lktısat meclisi alisi umumi katibi 
Enis Behiç Beylerden mürekkep komis
yon yann ikinci defa toplanarak fU me
seleleri tetkik edecek ve bir karara bağ
hyacaktın 

1 - Gümrükler:deki efya tasnif liste
ıiiıin tadili ve tevsii, 

2 - Gümrük Tarife kanun projesi
nin tetkiki, 

3 - ihracat maddeleri kıymetlerinin 
sıhhatle tespiti çareleri, 

4 - Eıyanın hakiki geliı ve çıkı, yer· 
)erinin tayini çareleri, 

5 - Ticareti umumiye istatistikleri
nin yapdması, 

6 - lıtatistilderin 11eıri iti. 
Komisyon ıeçen defaki toplanbımda 

tetkik edeceği bir ve iki nuınvalı me. 
· seleler için Türkofia Reiıi Faik, tetkik 
müdürü Mustafa Nuri, Kambiyo müdür 
muavini Atıf, iktısat meclisi aliıi umumi 
katibi Eniı Behiç ve Türkofisten Necmi 
Beylerden mürekkep bir tali komite ile 
diğer meseleler için de istatistik umum 

müdür vekil: Celal, Tetkik Müdürü 
Mustafa Nuri ve Türkofia ıeflerinden 
Burhan Zihni Beylerden mürekkep ikin
ci bir komite ıeçmiıtir. Komiteler ken -
dilerine verilen meseleleri toplanarak 
tetkik etmiıler ve bu husustaki raporla
rını luuırlamıılardır. Yarmki toplanbda 
ikinci komitenin raporu müzakere edi
lecektir. 

Paris Üniversitesi Rektörü 
İstanbul, 20 (Telefon) - lstanbul'a 

gelen Paris üniversitesi rektörü Şarletti 
yann Romanya'ya gidecek Balkan mem 
leketlerini dolatacak ve dönüıte A~a
r~ 'ya ufnyacalrtu. 

sinden bakalım. Şüphe yok ki, harp sa
nayileri ıibi bütçe imkanları da mutlak 
olarak mevcut ıeyler defildir. Bunlar 
her hangi türlü sanayi yahut her banai 
türUi miUi aenet kategorileri gibi mem
leketlerin ökonomik kurumlarına tabi 
olan ıeylerdir. 

Sıyual ökoriomi ile sıyaaal servet bir 
inkitaf ve artma ıeyri göıteriyoraa, zen 
ıin bütçelerle iıtenildiği kadar ve her 
çeiıt ıilah yapmak kabildir. Donanma, 
keza. 

· Japonya, Amerikan ökonomisini İn
giliz, ökonornİ•İJai tehdit ettiği kadar 
tehdit edememektedir. Aınerikalılar,bu
n.i bildikleri için zaten japonlara: 
"fsterseniz Washington anlaımasmı bo
zunuz. Sizin her üç geminize mukabil 
biz bet gemi yaparız . ., diyorlar. HYi . 
kat ta bu merkezdedir. Deniz yanıı 
başhyacak olursa, Japonya'nın günün 
birinde, ekmek ve gömlek paras'tnı da 
deniz ıilahlanna yatırması mümkündür. 
Atna, günün biriıide. Ve ogün yani Ja _ 
ponya'nm deniz silahları yüzünden kati 
bir takataızhğa mahkum olacağı gün bir 
hayh uzaktır. 

Halbuki, lngiltere'yi dumping ile teh
dit ederek, onu, taftan anlamıyan ve bu 
iıte lngiltere'nin bütün menfaatlerinin 
tehlikeye girebileceğini bir türlü kavn
yamıyan amerikahlaı·a karıı, hatta bir 
deniz ittifakına kadar sürüklemek, ja -
ponlann, bugün dahi severek dayanarak 
kullandıkları bir kozdur. 

işte anglosaksonları biribirinden ayı
ran ve japonlara, hem lngiltere'den hem 
de Amerika' dan daha zayıf olduktan hal
de sıyasal konuımalarda her ikisinin
ki~den üstün bir manevra kabiliyeti ve • 
re~ amillerin hulasası budur. 

ihtiyar lngiltere hakem rolü takın· 
mıştır ama - dava, genç Japonya ile genç 
Amerika arasındadır. Çünkü Japonya, 
ökonomi bakımından lngiltere'nin Hin
distan'ına ve Avusturalya11na sata,abil~ 
ccğini şu son yıllarda göstermitse .. de, 
Amerika ile Kanada'mn arasında, ote -
denberi, ne ahırlmıı olan manasında sı
yasal bir sınır ne de ökonomik manialar 
va~dtr. Ve hiç ıüphe yok ki Amerika -
Ja~onya den~ i"1tilafında, bütün Dpmi
ni~~ Am~ak'~up t,rafırıdadır. 

' BURHAN ASAF , , . 

Gayri mübadiller 
iki murahhas 
g~nderiyorlar 
İstanbul, 20 (Telefon) - Gayri mü 

badiller cemiyetinin iki murahhası cu -
martesi günü Ankara'ya gelecekler ve 
Maliye Vekaletine tanesi 19 . 20 liradan 
fazlaya satrlamryan bono bedellerini art· 
brmak için buldukları tedbirleri anlata
caklardır. Cemiyetin buldu'ğu iki tedbir
den biri bonolann borsaya kabul edile -
rek kote edilmesi, öteki de bonolara kar 
tılık gösterilen mallarının satrıınm dü
zeltilmesidir. 

Murahhaslar Vekaletten milli emlak• 
idaresi için aynlan mallann da aabt ko
misyonuna verilmesini iıtiyeceklerdir. 

Atina' da bakanlann kurşuna 
·dizildiği yerde bir kilise 

yapılacak 

J,tanbul, 20 (Telefon) - Atina'dan 
20 qrihi ile bildiriliyor: Dün BqYelôlin 
reisliği altında M. Maksimos, Peımezoi
lu, iki mütekait ceneral ye iki gazeteci -
den mürekkep olarak toplanan bir ko • 
misyon Yunanistan'ın Anadolu mailu -
biyeti üzerine ihtilal hü~eti tarafın. 
dan kurtuna dizilen kıral taraftan altı 
nazırın kurıuna dizildikleri yerde bir ki 
lise yapılmasına karar venniılerdir. 

Yunanistan Prens Jorj'a 
nişan verdi 

fıtanbul, 20 (Telefon) - Atinadan 
20 tarihi ile bildiriliyorz Yunan hükô • 
meti eski yunan prenslerinden Marya ile 
evlenecek İngiltere Kırahnın oğlu Prens 
Jorj'a büyÜk salip niıanını vermlttir. 

Liman şirketi heyetinin 
son toplantısı 

lıtanbul, 20 {Telefon) - Liman tir
keti umumi heyeti yarın son olarak top 
lanacak ve ıirketin hüldimete geçmesi 
itini karar~ bailıyacaktrr. 

Mühendis mektebi için iki 
profesör getirildi 

lıtanbul, 20 (Telefon) - Mübendiı 
mektebi için getirilen iki profaör İfe 

baıladı. İki aya kadar daha alb miitehaı 
sıs gelecektir. 

Myon fabrikası için makineler 
tetkik ediJiyor 

l~tanbul, 20 (Telefon) - Anbra'da 
kurulacak afyon fabrikasının uyuıturu
cq maddeler inhiaan hazırlıklara batla
dL Bu fabrikanm makineleri için •akti-· 
le kapatılan EyÜp ·ve Kuzguncuk'taki 
afyon fabrikalanndaki makineler tetkik 

'• ~lm~kteclir. Bu makineler e.lveritli bu
lunmazsa yenileri ısmarlanacaktrr. 

Fili,stin'e giden yahudiler 
geri dönüyorlar 

İstanbul, 20 (Telefon) - Bu aktam 
Pire'den gelen Romanya vapuriyle 318 
Yahudi ıeldi. Lehistanlı olan bu yahucli
ler 3 ay evel Filistin' e ıitmek için Var -
na'dan yola çıkmıılar, fakat Filistin bü
kUıneti tarafından kabul edilmedikleri, 
Selanik ve Pire'ye çıkmalaraına da mü 
aaade edilmediği için üç ay kadar Akde
niz liınanlannda dolatmıtlardır. Yahudi
ler ~ornanya vapuriyle Köstence yoliyle 
Lehıstan'a dönmektedirler. 

İstanbul zabıtası kuşçulann 
kuşlarını salıverdi 

İstanbul, 20 (Telefon) - Dün zabı
ta memurlan, Yenicami'de belediye ik

bsat müdürlüğünün mur11:kabesi altmda 

bulunan kuı mezat yerinde kafesleri aç
mıılar ve ıatrlmak için mezada .getirilen 
kuıları aalrvermiılerdir. 

Kuıçulann söylediklerine göre, sa
lıverilen kuılar arasında kanaryalar ve 
daha bazı kıymetli kuılar vardır. Kuıçu· 
lar müddei umumiye müracaat etmi9ler 
ve kuı alım satımının kanunla yaaak 
.edilmediğine göroe karşılaştıkları bu va -
zi1et hakkında adliyeden yardam .iate • 
mi'ılerdir. 

Rasathanenin temeli 
atılıyor 

lstanbul, 20 (Telefon) - Oniveraite 
bahçesinde yapılacak olan rasathane bi
nasının temeli yann merasimle atdacak
tll'. 

Palamut fiatlan yük!Oeliyor. 
lstanbul, 20 (Telefon) - Bura pl 

yasasının aldığı haberlere göre yeni pa
lamut rekoltesi 45 bin tondur. Ve fiatı 
% 10 - 1~ geçen yıldan fazladır. 

Resim. musiki, beden terbi yesl 
muallioılerlne kun 

İstanbul, 20 (Telefon) - Orta ve 
ilk mekteplerdeki reaim,• musDD, eliti 
ve beden terbiyesi muallimleri için yıl 

ı..ında, Oıküdar, Beyoğlu, ve lstanbul 
da üç kura açılacaktır. Kursta muvaffak 
olamryan muallimler bu dersleri Yereınl
yec:eklerdir. 

Başvekilimiz' 
Konya Ereğlisinde 

( BB§ı birinci sayrlada ) 

Konya, 20 (A.A) - Sümer Bank t. 
rafından Ereğli'de kurulacak olan bez 
fabrikasının temel atma merasimi bu
gün Başvekil İsmet Paşa Huretlerinin 
ve İktısat Vekili Celal Bayar n Nafıa 
Vekili Ali Beyfendilerin huzurlylc ya
pılmıştır. 

Başvekil İsmet Pa,a Hazretleri şu 
nutku irat etmişlerdir : 
"- Ereğli'de kutlu bir teşebbüs için 

toplan~ıı bulunuyoruz. Blit.Un memle
ket ~reğWde ku~lacak fahri.kaya ala
ka gastennelrtedir. Bu sene SDmerban
kın BakırklSydeki yeni dokuma teııİsatı 
nı lşlctmcğe çahftık. Kayscrideki bll
yUk bez fabrikasının temelini attık. Şim 
dl Ereğlldt 8çUncU dokunta fabrikasını 
kunniığa bqhyorui. Bu saydıklatım 
dokumaya aft olan aanayi programının 
eserleridir. Silmer Bankın diğer mev
zuları bugünkil sözledmin haricindedir 

CUmhurlyet kurutu ve yapıcı bir 
varlıktır. TOrkler yeni bir fabrika ku
rulduiunu ititmekten memnun oluyor
lar. Müsaade buyururııamz timdi bizi 
dinliyen bUtUn memlekete Ereğli bez 
fabrikasının vasıflarını anlatayım. 

Komisyon bu karara varmak için T1-
caret Odasının netrettiği "fiat endeks -
leri" inden istifade etmif, toptan pera

kende sahf1ar araamda kartılaıtırmal• 
yapmıı, pazar satrtlarını tetkik etmiıtir. 

Komisyon kararının isabet.sizliği IÖJ· 

lenemez. lstanbul'da gıda maddeled 
ihtikan yoktur. Bilakis istenilirse •• 
faydah s(irü1ürse lstanbul'da bazı ırda 
maddeleri sahfında nisbi bir sefalet mn
cut olduiu haklı ~la~ak iddia edilebilir. 

lstanbul'da "gıda maddeleri,. satıpa. 
da ihtiklr olduğunu ıöylemelc için, her 
feyden önce; ihtikinn mahiyetini tayia 

etmek, bunun müatahsil mi. müıtehlilıt 

mi, yoksa perakendeciler tarafından m1 

yaprldıfını teıbit ebnek Ye ita iddia,. 
"nonnal fiat,. form61ii ile kal'fdattmnalı 
la:mndı. Şimdiye kadar yapılan-fte!l'iJat, 
bu noktalara dikkat etmedi. Pahahhp 
ve zaman zaman defiten fiat hareketleri
ni ihtiklrla karıttrrdı. Komisyon kara -
rının bu tirlü neıriyata bir cnap olnuık
tan zi1ade, tehir tetkiklerinde ilrnt p 
riltü hlldm kılmak cibi fistan bir mai
yeti vardD'. 

lıtanbul'da (her yerde ele denebilir) 
yiyecek maddeleri fiatlannı amen .. 
piyasa (mesela yumurta, faaalya itila) 
kıımen de hem dıı piyasa hem de ürii. 
nün iıtihaalinden sabıına kacİar tlbi Gl
duğu iktısadi ıartlar (istihsal, satı9, m.: 
dileri, nakliyeler, tavaaautl•, kiral. 
ilah, ilih_.J tayin eder. Meseli: lsblll• 
bul sebze fiatlarınm sayn taLil teteklm
lünde, tehir için istihsal yapan sebzed.. 
lere kredi temin eden bir m&eaae...sa 
mevcut olmayııı, ( sebzecDeria adü.f 
ihtJyaçlannı alır prtlarla Balıkpaan 

sarraflanndan kartılamafa mecbur ota,. 
lan) kunetli bir lmildi ... 

Fiat diltüklülderi için de ciddi aelNıp 
ler vaı:dSf. Meaellı lıtanbal'a fazla -. 
'tihaal edilen aebze n balıfı ltliJ'ecek,I.&. 
yük konserve fabrikalarının mevcut oı. 
mamaıL Bu yüzden bazı zanmılar .... 
ve sebze fiatlan pyanı dikkat bir el... 
cede ucuzlamakta Ye çok defa istihsal 
maıraflannı karııhlnuyan bu fiat ıefal.. 
ti iki türlü müstahsili de lffaaa kadar p. 
türmektedir. 

Normal fiat için bir çok fC)'lerle a... 
raber bilhaaaa, vaziyete hakim bir müs

tahsile, malı değerlendiren ı...S ku.,.... 
lara ihtiyaç vardır. 

Bence lstanbul'da hakikaten bir il" 
da maddeleri pahalılığı varaa, bu pab.11-
lığın ihb"klr yüzünden olmaması 1 stanbul 

tebirlilerini teselli edecek bi .. tef defil. 
dir. Fiatla mücadele ihtikirla mücade
leye benzemez. lhtilıtar yapan tetekkül 
kanunla ortadan kaldırılabilir, bu teır•
külü idare eden bir veya bir 9i•ç adam 
cezalandınlabilir, ve kısa bir mücadde
den sonnt fieıt normale indirilebilir. 

Fakat fiatla mGcadele (efer mutlaka 
laznnaa) böyle değildir. Bu1n1n için f't
atrn tetekkülünde lmil olan bütün f8tl
larla teker teker uğratmak, yerine cL.J.a 
iyilerini koymak Üzere bıa şartları değiş
tirmek; müstahsilin kredi ihtiyacınd11n 
batlryarak perakende satış te~•ilatına h· 
dar bütün ökonomik kuruma müdahale 
etmek lazımdır. 

Mesela, lstanbul be1ediyeai iktıPt 
miadürlüğü, bir raponında ( p11zarlar ve 
ayak aahcılars hariç) f stanbulda 19~ ki
tiye bir kasap düştüğünü, •e bir kaaa -
bın günde vasati olarak 52 kilo et sat
tığını teabit etmiştir. Şüphe yok ki bu 
mutıwasaıtlar lstanbul tehrlnde &"da 
madrleleri fiatları için yapılacak ilk cid
di mücadelenin kurbanı olacaklardır. 
Sonra mllstahsillerin kredileri, şehir için 
de ve dıtında nakliyeler, krediler, 11111 -

tavasaıtlar ilah .. ilah_, 

Ereğli bez fabrikası ince bez için 
kuruluyor. Şimdiye kadar memleketi -
mlzde yapılamıyan saten, ince aetarhk, 
mermer,ahl, beyaz ve renkli patiska 
dokunacaıktu. 15 bin iğ ve 250 tezgih 
olacaktır. Yalnız bu fabrika pamuk e
klçilere 7 bin balya lstiyen J:eni bir 
mllşteri olacaktır. Pamuklu dokuma 
ı,inl pamuk yetiştinnek işi ile birlikte 

takip ediyoruz. Pamuklarnnızm hem 
cins, hem miktarı için aldığımız 1edbir
lc:r mUspet neticeler vermektedir, Gö
rüyorsunuz ki, fabrika kurarken çiftçi
lerimiz aynı zamanda faydalaomış oıu .. 
yorlar. Ereğli bez fabrikasına - elektrik 

santralı ve lılctme ıermayeıi birlikte 
olarak • Uç buçuk milyon lira harcana
caktır. Takriben 1250 amele çalışacak, 
4 milyon metre kumaş çıkacak ve ayn
ca 500 bin kilo ince iplik elde edilecek
tir. Sün:ıer Bank 1935 yılı bitmeden 
Ereğli bez fabrikasını işletmeğe b:ışh
yacaktır. Verdiğim rakamlar, harcana
cak paranın miktarı, teşebbüsün ehem
miyetini anlatmağa yetecektir sanırım. 

Diyebiliriz ki Ereğli bez fabrikası ile 
memleketin ökonomik varlığı hissoluna· 
cak surette kuvvetlenecek ve zenginle -
şecektir. Ereğli'de gerek kasabalı, gerek 
köyden gelen vatandaşların gösterdikle
ri sevinç yerindedir. B!J müessese için 
halkın SUmer Bank'a yardım' etmek yo
lunda elinden geleni yapmak gayretine 
teşekkür ederiz. Hatiplerin benim ve ar
kadaşlarım için söyledikleri lUtufka.r 
sözlere ayrıca teşekkürlerimi suna ram. f stanbulda pahalılıktan yapılan ,;ıra. 
"Büyük Önderimiz Reisicümhur Hazret- yetler de böyledir. Bir çoldanna göre 
terine bugün de her taraftan tapn coş - yumurta yirmi bet paraya sabldığı zm -
kun sevgi tezahüratına şahit olmaktan man da bet kuruşa satıldığı zaman da 
çok mütehassis olduk. Bu samimi ve asil pahahdır. O halde, fiata 1-ilr olan 
duyguları Reiiscümhur HazretJcrine arz- ıikayeti; alıcının alrm kabiliyetini tesbit 
etmek' beninriçfn şereftir. .etm k laznn. lstanbul ıehirlisi, seMde 

Şimdi hep berabtr d'eğerli işimize, R kaanır, ıehrin senelik pliri ve ita 
Eı:cğli bez fawikasınrn tomelini atmak ıel~i* tehirli araamdaki yayunr nas·l -
i§fİae sevinçle baflryalım (A,A.) • dn-t Nihayet lstanbul ıehirliıinden ne 



Yabancı l'osuısı 

Yeni N. R. A. 
----------

Anıerikan ulusal kalkıııması 

V'aşington, son teşrin 1934 
İlk teşrin ortasında Ceneral Jonson, 

kurumunun meydana gelmesi için ken -
disinın de birlikte çalıştığı N. R. A. nın 
idaresinden çekildi. Bugün N. R. A. baş
tan aşağı değişmektedir. Ancak ne bi • 
çim çalısacağı hakktnda henüz daha ka
ti bir şey kararlaşmamıştır. HlikOmetin 
yapmakta olduğu büyük ölçüdeki para 
yardımlarına devam edilmeli mi, yoksa 
kongreye denkleşmiş bir bütçe ile mi gel 
meli? Eğer mali yardımlara devam edi -
lect>kse, ki bunun aksini kabul etmek 
için ortada bir sebep yoktur, durmadan 
bllyiinıt·kte olan bütçe açığı hangi pa
ra ile kapa' ılacaktır? Kısmen, halkın 

hiç hoşuna gitmiyeceği şiiphesiz olan 
vergilerle, bir kısmı ödünç para atmak 
ıur<'tiyle, bir kısmı da, bazı kimselerin 
istedikleri gibi. lakin akıbeti rcisicilm • 
bur:.ın böyle bir düşünceye kolayca itti -
bak etmesinden çok bUyilk tehlikeler 
doğuracak olan doğrudan doğruya veya 
bilvasıta enflasiyon yapmak şıklarından 
biri akla gelmektedir. Bununla beraber, 
""" haftalarda kuvvetini kaybetmiş olan 
enflasiyon isteğine karşı kati bir hayir 
demek için de cesareti yok. Zaten Ruz -
velt bundan fazla da enflasiyon ihtimali 
yaratmak istemiyor: anlaşılan böyle bir 
ihtimale kar!;ı kapıyı açık bulundurma -
nın, hemen hemen enflasiyona do~ru gi
den tedbirler kadar itimadı sarsar mahi
yett!' oldu - unun farkında değil. 

Reisicümhur h!l.Hi, yüksek fiatın has 
talıP,t iyi ede eğine inanıyor. Hiç şüphe 
yok ki, programının en zayıf noktasını 

da bu cihet teşkil etmektedir. Ruzvelt 
bu meselede sebep ile müessiri birıbirine 
kart!;tırmaktadır. Ökonomi vaziyet mil· 
kemmel olduğu zaman bUyilk talep kar
şısında fiatlar yilkselir: fakat işler bo -
zuk giderken fiatları yükseltmek para
nın alım kuvvetini çoğaltmıyan tama -
men suni bir muade\edir. Ruzvelt'in 
programı en mU~ait şekliyle ziraat fliya
sasma müessir olmuş ur. Ziraat mahsu
Jatının fiatl<ırı sınavi mam!llatın-i:ın çok 

daha düşüktü. Ziraat mahsulatı ftatla
rının yükseltilmesi sayesinde bu kötülU
ğU ortadan kaldırdı. 

lgçi gündeliklerini yükseltmeden sa
nayi mam01Stmın fiatlarmı yükseltmek 
işçiler için bilyük bir zarardır. İstihsal 

masraflarını fiatlarJa beraber yükselt· 
mekle de bir şey kazanılmış değildir. 

Ruzvelt'in ökonomi siyasası uluslarara
sı iyi bir tesir yapmamı~tır. RcisicUmhu
run dış siyasası ise uluslararası vaziyet
te en ziyade umut verici Smillerdendir. 
Amerika'nm siyasası, bu son iki yıl için
de, Radikal bir çığıra girmiştir. Ruz • 
velt zamanında cenubi Amerika ile olan 
vaziyet esash bir surette değişmiş, Fili
pinler, H ... ytf, Küba ve orta Amerika 
cümhurlukları '1a, Ruzvelt sayesinde, 
milli inkişaflanm emniyet altına atan ye 
ni bir devre yaşamağa başlamışlardır. 
Buna karşı da, Ruzvelt'in mlidafaa sıya
sası uluslar arasında bir korku doğur

muştur. Ruzvelt'in Çin'de gördilğU gü -
mUş sıyasası bu dlişUncenin en gilzel 
örneğidir. 

Ruzvelt'in, N. R. A. sıyasasında yap

tığı gibi, mildafaa siyasasında da ikisi 

ortası bir yol gütmek emelinde olduğu 

da bUyi.ık bir ihtimal içindedir. İlk teş

rin ortaluına doğru N. R. A. mn yeni 
idare kurumları isi resmf surette rlleri
ne ıılmışl;ırdır. Bunlardan bir tanesi, 
N. R. A. nın sıyasasınr tespit edecek olan 
komitedir. Bu komite dahiliye bakam, 
iş meseleleri bakam, zirat kurum idaresi 

mUdUrU birlik yardım işleri mUdüriln -
den mürekkeptir. Bu komitenin yanında 
da, Cenearl Janson'nun işlerinin devamı 
demek olan ve sanayi ve ticaret mehafi
line mensup iki mümessil, loncalara 
mensup bir ınUmessil ve iş meselelerinde 
mUtehassıs olan bir darülfünun profesö
rilnden terekküp eden National lndus -
trlal Recovery Board kurumu da idari 
işlere bakacaktır. Fakat son söz gene 
reisicümhurundu r. 

Nove Zürher Sıytung'dan 

· nıJ' ·ıiz . A man .-.as1ıs arı ıaarpıs1 yor m 
~ ':>' ' w 

? 
• 

Cenevre'den Deyti Meyl gazetesine 

bildiriliyor: 
Beruer Tagvaht isimli sosyalist ga

zetesinin içinde Almanya ve lngiltere
nin de ismi geçen bir casusluk dramı 

neı1retmesi burada bllylik bir heyecan 

uyandırmıştır. 

Bundan kısa bir milddet evel bir va
sife ile 1sveç'e gitmek üzere yola çıkan 
iki iyranlı, Mehmet Koopiyema ile Ha
ditan esrarlı bir surette ölmüşlerdi. 

Bunların her ikisinin de başlarında bir 
kurşun bulunduğu görUlmüş, resnıi 

tahkikat netiycesinde kendi kendileri
ni öldürdüklerine hUkmedilmişti. Şim
di bunların kendi kendilerini öldürme· 
dikleri ve yabancı casuslar tarafından 

• 
kadan sene de gıda ihtiyacı için ne ka
dar. Ne kadan ne kadar ödeyebilir? 

Bunu bilmeden, bir şehirde yumurta
yı kaça satmakla, şc•Ür halkının şil,iye
tlne cevap vermiş olursunuz? 

Şehirlerde pahalılık ile mücadele için, 
alınan veya alınacak tedbirler bir taraflı 
olmaz. Bilhassa göz önünde bulundur
mak lazımdır ki; ıehirlinin kendi gıda 
ihtiyaçları için, hinterlandına ödeyeceği 

paralar, zamanla, hintcrland halkının 

kendi ihtiyaçları için tehre geri verece
ti para!ardır. 

Hinterland zararına fiat tanzim eden 
ber tehir bunun 11tırabını ergeç kendi 
;eker. lyi bir tehir pahnlı odeyen bir şe 
birdir . 

Bir şehirde ıebirliye 
pahalı ödeme değil, ı 

ödemedir. 

Mesela, fstnnbu" 
lo et satan kasahı 
geçimini öder.ek 
Balrk..,nzar sarrafı 

ren şey; 
e yersiz 

52 ki. 
t"rgisini, 
üncü için 
a!ı it&h .. 

Bu ödemeler anf'.Rk ilmi tedbı. l\!rl• orta
dan hal ' bilir. Bunlar kalkt ktan, ve şe
hirde şehirlinin alrm kabiliyetini artıran 
iıler başlnd ktnn sonradır ki bir vumur
tayı Londra şehirlisi gibi 10 kuruşa bi
le yese, ıchirli ihtikardan pahalılıktan 

tikfıye~ ~tmez. NEŞET HALiL 

öldürüldükleri iddia olunmaktadır. Ay
nı zamanda f sviçre'nin askeri karar -
gfthınm bulunduğu Tun'da esrarlı bir 
ölnm daha olmuş, bunun da kurbanı
nın bir iyranh olduğu öğrenilmi ti. 

Berner gazetesi biltün bu hadiseleri, 
bugünlerde lsveç'te büyük bir İyran 
askeri heyetinin mevcut olma iyle ala
kalı göstermektedir. 

Tagv:ıht gazetesine göre İyran hü
kumeti, Bofors'ta bulunan ve yer yü
lilnde en ileri gelen fabrikalardan sa
yı lan f svl'ç askeri fabrikasiyle alakadar 
olmuştur Şimdiye kadar alman Knıp 
fabrikası hu müessesenin başlıca rakibi 
iken son zamanlarda o da, rivayete gö
re. buradan menfaat temin etmiş bulun
maktadır. 

Şimdı tsveç'te İngiltere lehine hasıl 
olan cereyan ortaya bir takım müskü -
lat çıakrmıs ve bir çok muhitlerde 

1 
Krup'un Bofors ile olan alakası kuv -
vetli iytira 'ara u;ramıştır. 

Şayialara göre bu müesseseyi ele ge 
çirmek, hiç olmazsa onların askeri sır
larını ögrenmek kin İngilizler t~rafın -
dan büvi!l< bir gayret ve niifuz sarfo -
Jıınma!ctadır. 

Tagvaht gazetesine göre bu sırlar, 
iyranlı zabitler tarafından da bilinmek
te ve onlar bu sırları satmak tasavvu -
runda bulunmakta imişler. 

Bu tasavvur meydana çıkınca bunla
rın kendilerini öldürdükleri bildiril -
mel tedir. 

Bofors fabrikalarında bir çok alınan
lar çalışmakta ve Krup fabrikasının 
bir çok iycat ve keşifleri burada tatbik 
edilmekte olduğuna göre \lu fabrikanın 
almanlara harp teçhizatı hazırladığı da 
iddia edilmektedir. 

Bir kaç ay evci Bofors'ta bir başka 
iyranlr da esrarengiz bir s~rette ölmUş, 
fakat gene mesele örtbas edilmişti • 

Tagvaht gazetesi diyor ki: " Alman 
ve ingiliz casus teşkilatı arasındaki bu 
müthiş mücadele nihayet bulmuş değil
dir. İki taraf da daha bilyiik çarpışma
lara hazırknıyorlar.,, 

Bu r.ır•e.,.,in verdii'ti m~llımata gö-

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

• 
"1 gi terE'nin iki ayağı 
iki dünya •• 

l ngiliz uluslararası işler enstitüsü • 
nDn bu ayrn on ikisinde Savvi otelinde 
verdiği bir ziyafette davetli olarak bu
lunan ceneral Smuts, bir nutuk söyle~ 
miş bunda harp ve sulh sryasası, /apon
ya'nrn, Amerika'nrn vaziyeti, Almanya
nın müsavilik davası ve bütün dünya
nın duruşu hakkrnda iyzahat vermiş, fi
kirlerini ortaya koymuştur. I ngiliz ga
zetelerinin ehemmiyetle telakki ettik
leri bu nutkun belliba§lı noktalarrnı a· 
lryoruz: 

" Avrupa'nın bir çok taraflarında gil
dUlen sıyasalar iki kaygudan ileri ge
liyor: bunlardan birisi korku kaygusu. 
birisi de madun vaziyette bulunmak 
kaygusudur. Bunların her ikisi de teh
likeli kaygulardır. 

Büyük harpta galip gelen milletler, 
bu zaferlerinden emin olamıyarak her 
an çıkabileceğini umdukları bir felaket 
karşısında uyanık durmakta, mağlUp o
lan milletler ise kendilerinin medeni -
yet &.leminde dun ve ikinci safta bıra
kılmasını hazmedemiyere k ak~Ulamel

ler göstermektedirler. 

Eğer Avrupa'nın eski doğru yoluna 
dönmesi lazım ise o zaman galip olsun, 
mağlUp olsun bütün ulusları bu kay
gulardan kurtarmak çaresini bulmak ge· 
rektir. 

Korku kaygusunun arazından bir ta
nesi de bir teviye muharebe sö
zünü etmektir. Kumanda kabiliyeti -
min biitün katiyetiyle bu sözlere: 

- Dur! emrini vermek isterim; li
ra bu tehlikeli bır harp propagandasın
dan başka bir şey değildir. Yarın, ya
hut yakın bir gelecekte bir harp patlı
yacağmı söylemek saçmadır. Zaten o
nun üzerinde konusanlar da bunu bilir
ler. 

Bugünkü sıyasa adamlarını hükmü 
altında bulunduran askeri cephe değil, 
ökonomik cephedir. 

Bu korku kaygusuna bir çare hul
mamn biricik yolu, onu gizli, k<ıpalı 

bulunduğu yerden tutup çıkrrmak, o
nu gün ısığına tutmaktır. 

Bu da Uluslar cemiyetinin metodu
dur. Deniliyor ki Mançuko'daki vazi
yet, onun suniliğini meydana koymuş 

ve silaha dayanmıyan sıyasanın beş pa
ra etmediği sabit olmuştur. 

Ben, Uluslar cemiyetine bir harp 
makinesi nazariyle bakmıyorum. O. bu 
maksatla kurulmuş. buna göre teçhiz 
edilmiş decrildir 

Ben, Dominyonların bu cemiyete 
dahil olarak eski dünya için harp ede· 
cekleri dominyonlar hu işi bırakacak 

olursa Büyük Britanya"nın devam ede
ceği kanaatinde değilim. 

Amerika'nın Uluslar cemiyeti dı
şında kalmasını, onun bir harp maki
nesi haline gelerek bütün dediklerini 
harbederek yerine getirmesinden daha 
hesaplı bulurum. 

Amerika ulusların konferans aktet
tikleri bir odaya belki girebilir, fakat 
hiç bir zaman Amerika bir harbiye ba
kanlığı olmıyacaktır. 

Lokarno, Uluslar cemiyetine dahil 
olanların bjrbirine karşı koruyucu bir 
vaziyet -tınmaları prensipini gösterir 
bir örnehir. 

Ölen M. Bartu'nun teklif ettiği ve 
İn~iltere'nin tadil eylediği şekildeki 
şark paktı da, iyi tatbik cdıldiği tak
dirde, şarki Avrupa için bir sulh deste
ği olabilir. 

Almanya madun bir vaziyette bıra
kılmasından muztariptir. Bu kayguyu 
ortadan kaldırmak için bir çare vardır: 
O da Almanya'ya arkadaş olan devlet
lerle açık, sarih ve kayıtsız bir müsa
vat bağışlamaktır. 

Uluslararası ihtilaflı vaziyete gelin
ce ben, kendi memleketimde galiple 
mağlObun bir diişmanlıktan silrekli bir 
dostluğa döndüklerini görmüşümdür. 

Artık bizim Versay'da kuramadığı
mız gerçek sulhu kurmamız zamanı 

gelmiştir. Almanya, açıktan açığa be
yan etmiştir ki eğer kendisine müsavat 
bağışlanacak olursa, müdafaa malı:sadiy-
1e yapacağı silahlanmayı tahdit edece'.;. 

re fabrikn işçilerine dört bin kişi daha 
ilave edilmiştir. V c bütün bunlar, harp 
malzemesi hazırlama!!~ c;:sılısırıaktadır. 

lar. 

• • 
zerın e ır.,, 

bu suretle komşuları için hiç bir teh
like kaygusu vermiyecektir 

Almanya'nın uluslararası vaziyetin
de mlisavatı kendıJine bağışlamamak 

ve bu suretle naziliğin kökünde bulu
nan kayguyu ortadan kaldırmamak lçin 
sebep yoktur. 

Bugünlerde Uzakşark•ta bir bulut be· 
liri yor; vakıa bu, bugün için ancak bir 
el ayası bUyUklUğUndedir; lakin günUn 
birinde bUtiln uluslararası gök yUzUnU 
kaplamasr ihtimali vardır. 

Ben dostumuz ve harp zamanında 

miitteFikimiz olan JaponJı·aya ciddiyetle 

ve bir dost duygusiylc şunu hatırlat

mak isterim ki bilyük Okyanos"ta sul

hu bozmak için makinelerini harekete 

geçirmeden evet biraz durup düşünme
lidir. 

Bugünkü deniz konuşmaları akame

te de uğrayacak olsa gene Japonya'ya 

karşı dostça hareket etmek esasından 

ayrılmamalıyız. 

Bundan daha az mühim ve hayatr 

olduğunu ı:annetmediğim bir diğer nok

taya daha işaret etmek isterim. 

Bizim mlistakbcl sıyasamız ve men

faatimiz herkesten ziyade Amerika 

Birleşik devletleriyle anlaşmak ve bir
leşmektedir. 

Eğer bu yoldan ayrılacak olursak o 

zaman bana <Syle gelir ki, meçhul bir is

tikbale doğru yUrUyoruz. Onlarla hem 

mazimiz mUşterektfr, hem de istikbali
miz birleşik olmalıdır. 

İngiliz ulusunun ayağı her iki kıta

Uzerindedir. lngiltere'de bulunaraık a

yağımızı bu eski dUnyaya kuvvetlice 

koymuş bulunuyoruz. Dominyonlarr

mız dolayısiylc de Amerika Birleşik 

devletlerinin en mühim rolil oynadığı 

yeni dUnyaya ayağımrzı muhkcmce koy

muşuzdur. Domlnyonlarımızın ise A
merika Birleşik devletleriyle otan bağ

lılığı ise İnglltere'nin bağlılığından da
ha fazladır. 

Bizim Uzakşark ıuyasamız, herkesle 

dost olmak hiç kimse ile ittifak etme

mek olmalıdır. Burada tutulacak isti

kamet de Amerika Birleşik devletleri
nin mut- uebe yıllarında bizimle bera
ber tutmuş olduğu istikamette devam 
olmalıdır. 

I~ctonya haşbakaomm nutku 

Riga ,19 (A.A.) - Baş başkan M. 

Karliıı Ulmanis, telsizle neşrolunan bir 
nutkunda demiştir ki: 

"- Devlet adamları evrensel vazi

yetin pek karışık olduğunu ve buna 
pek yakın bir istikbalde bir çare bu
lunması gerektiğini, söylemekte bera
berdirler. ,, 

Mumaileyh, bu nutkunu Letonya'
nın ıstiklalinin on altıncı yıldönümil 

dolayısile dUn yapılan şenlikler cSna
eında söylemiştir. Kendisi güttüğü si
yasanın Jeton ulusunun birliği ve aynı 
ülküleri güden komşularla birlik ça· 
lışma hususunda uzlaşma esasına da
yandığını söylemiştir. 

Danzıg tıcçimlerini ııaziler 
kazanıyor 

Danzig, 19 (A.A.) - İki nahiyede 
yapılan 11eçimlerde naeyonal sosyalist· 
Jer reylerin yüzde 92 sini elde etmiş
lerdir. Geçen umumi seçimde bunlar 

ancak reylerin yüzde 60 ını kazanmış -
tardı. Seçime milntehiplerin yilzde 9~ ;ı 

iştirak etmiştir. 

lspan )'ol ihtilalcilerini 
}"'ransa·ya kaçıranlar 

Sansebastian, 19 (A.A.) - Son ih
tilal hadiselerine karışmış olanların 

Fransa sınırını geçmelerine para için 
yardım eden gizli bir kurum meydana 
çıkmıştır 

Örsliikten çekiçliğe 
Bertin, 19 (A.A.) - M. Börger top

lanan Hitlerci gençlerin önünde, "ar
tık dUnyaya örs olmaktan çıkarak top
rağn çekiç olmak gerektir'' demiştir. 
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((ısa haber er 
A. ıwlarla çocu klarm korıw nuısı: 

Bir amerikan yazıcısına göre, Av• 
rupa anaların ve çocukların korunması 
yolunda Amerika'dan çok çalışmakta 
ve hükfunetle.r anaların ve çocukların 
sıhhatlarını temin için planlar yapmak• 
tadır. Bu arada İngiltere, Fransa, f tnl· 
ya, Almanya, Avusturya, Rusya ve Le
histan gösterilebilir. Ulusl:-rın hükl'ımet 
biçimleri biribirlerine benzememesine 
rağmen hepsi de anaları 'lre çocuklıırı 

korumak ışiyle ugraş.m ktınırnları sağ· 
lanılaştırmağa büyük bır ehemmiyet ver 

mektedir. 

ltalya - )11porr)t1: 

Bir fransız yazıcısı, İtalya ve Japon 
yanın biribirlerine çok benzediklerini 
söylüyor. Bunların, hemen hemen aynı 
zamanda ve aşağı yukarı aynı şartla~ 
iç.inde büyük uluslar sırasına girdiğini 
yazdıktan sonra diyor ki : 

"'Bu iki ulusa, kendi tabii sınırları 

dar geldi. Başka yerlere göçmek iste

dikleri zaman güçlüklerle karşılaştılar. 

Hatta onları kabul etmemek istiycn ıı· 

!uslar gorlildti. Bu yüzden de bu iki 

ulus, emperyalız:m fikrine uyan bir ya· 

hancı düşmanlığı eclindiler. İtalya, liiıll 
diye kadar bundan zarar görmüş oımıı• 
aının öcilnU almak ıstıyor. Japonya ise 
kcndısmi bilmıyenlcrin bugünkü ilcrle
yı'i karşısındaki ;ıa;11rm Jarından acı bıt 
IC'.ı.zet duyuyor. 

İki ulus da yaşama kuvvetıni geç· 

mişlerındc:n ~ bugünkU canlılıkl.ırın· 
dan alıyorlar. İtalyanlar, eski romalı• 
lardan gelc1 iklcırini, japonlar da, eski 
bir medeniyet olduğunu söyliyerek o-

vünU.)lorlar. Bilha:ısa J .ıponya'da safl5ıl 
nıaz bir anane bu övünmenin temelini 
teşkil etmekte, her bakımdan ilerleyısl 
de bu ulusu beyaz ırkın kertesine vutt • 
seltmektedir. 

}'eni Rusya: 

Rusya'da gezen bir rransız gazeteci· 

si intibalarını ~öyle anlatıyor : 

.. Yeni Rusyanın her tarafından enet· 

ji tı<?şmaktadır. Bolşevikler, cemiyt;Ufl 

her tarafından yeni enerji sahibi efe• 

manlar bulup çıkarmakta, bunlar da ı.ı• 

lusım yükselmesine çalışmaktadır. 

Memleket Ç8buk inkişaf ediyor vQ 

ökonomik bakımdan büylik bir ulus ol• 

mağa ba~lıyor. Halk, Rusyanın ati int 

bUyUk güven beslemektedir. Rus topra 

ğmın her tarafrnda umut dolu, canlı bit 

havı vardır. Herkes çalışıyor, milyon• 

larca ruble harcanarak yeni ve bÜ) ul< 

işler yapıldı ve yapılacaktır. O ·da 
" hiçbir şey büyük ve zor görUlmiıyor. 

/Jir papazı diiğdiller 

Londra, 12 sonteşrin. 

Stoke-Tlamond kilisesi bir rUh rıl 
iyin esnasında mUthi~ bir dövüşme ve 
boğazlaşmaya sahne olmuştur. Papi1$• 
telkinlerini yapmağa başladığı sırada 
kendisiyle husust bir işten dolayı bt • 
sap görmek istiyen bazı kimselerin bil' 

{l• 
cumuna maruz kalmı tır. Polisin 111 

dahalesi Uzerine adamakıllı davak ye• 
. ıl. 

m<'kten kurtulmuştur. Yarım saat 
ren bu kilise lçindoki cemaat savaşırı ~ 
dan sonra, ruhani fiyine iştirak c e~ 
bir çok kimseler burunlarından ka0111 

akarak kiliseden çıkmıstardır. 

Yeni ne~riyat. 

HA VACll.JK n· SPOH 
1 ~ ,~ Ayın on beşinde çıkan (Havacı 1 

• 
caıl 

Spor), mecmuanın gilzel basılmış. cJI' 

lı sayıl ... rından biridir. Alfika uyafl .;ı 
13elıı~ 

ran yazıları arasında Mahmut 11 orhll 
Beyin (Havada Hakimiyet) i, st 
Haydar Beyin, Londra - Melbııf11 ·ıcl 
rışını bütün tafsilatiy:e anlatan tetJ<ı ,. 

lı 1 

Spor sayfalarında (kış sporuna s• 
lık), (memleketimizde at yarışlatı) ) ,, 

zıları, Abidin Daver Beyin (Gökle ;et" 
arasında) adındaki harp hatırası, et1 

ver Ziya'nın hikayesi: (Suya dLI ıe 
· ıe 

prensip) gibi her sınıf insıının ıs 
okuyabileceği mevzular vardır. ıJ •• 
se, TUrkiye'nin bu en çok ol>unıır. 

muasını tavsiye ederiz 
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1 et ostası 
;4... • -

Art v i.'1liler iki bayramı birden yaptılar 

Ciimhuriyetin 11 inci yıl dönümünde yeni CDmhuriyet meydanındaki hey
kelin açılışı 

Tepeler çamların, vadiler muhtelif 
nıeyva ağaçlarının kadife gibi renkli 
Yapraklariyle süslenmiş olan şirin Ar
tivinin güzel bir alanı olmadığını gören 
genç kaymakam hükOmet konağının 

karşısındaki ruhu sıkan tahtadan yapıl· 
OU eski baraka dükkanlan fen memu

runun raporuna istinaden ve belediye 
Yapı ve yollar kanununa tevfikan yık
tırıp hükümet önünü temiz bir meydan 
haline koymustur. Ve bu meydanda 

Büyük Halask!nınız Gazi Hazretleri. 

nin bir heykeli yaptırılmı§tır. Yaptm. 

lan sütunun upheleri Gazi Hazretleri

nin hitabeleri ile tezyin edilmiştir. 

Ortada bulunan genç azim sahibi 

kaymakam Ömer Bedrettin Bey nutuk

larını söyledikten sonra Gazi Hazretle

rinin heykelini açtılar. Binlerce halk 

da büyük sevinç şenlikleri1c hıı hiivük 
bayramı kutladılar, 

Bolu'da türlü çalışmalar 
Anayurdun ormanlariyle zümrüt o -

vasiyle ta mmış olan güzel Bolu iki 
aydır çok ne eli ve hareketli günler ya
şıyor. 

Beledive intihapları, cümhuriyet 
bayramı, fırka kongreleri Boluya yeni 
neseler, samimi kaynaşmalar, sesli ve 
hareketli memleket alakaları vermekte
dir. 

Nezih bir belediye intihabı, emsal· 
iz bir ciimhuriyet bayramı tezahüra -
tından sonr. fırka kongrelerinin muvaf
fakiyetle bitmekte olması vilayet ma. 
k ını ile fırka ve belediyenin çok güzel 
tesanüt ve ahenkle yilrüdüğünü gös -
ternıektedir. 

Vilayetin Adapazarı istasyonuna o
volu iki aydır hUIDJrullı bir çalışma 

netiycesi (15) kilometreıık en bozuk 
mahalleri bitmiş vilayetin bütün yol 
memurları silindirleri bu yol üzerine 
yığarak mesaiyi teksif usulünü takip 
eden vali bey bi.ı:zat bu yola ehemmi. 
yet vermekte, kışın geçit vermiyen bu 
yolu şu bir iki ay içinde yaptırmak az
mindedir VaH beyin bu azmini gören 
halk ve teşekküller ellerinden geldiği 
kadar seve seve birbirine rekabet eder
cesine çalışmaktadırlar. 

Belediye iki ay içinde iki yerin kal
dırımlarını yaptı. lki güzel cadde açtı. 
Her mahalleye bir yangın havuzu yapa
rak halkı yangın lifetine ka!"§ı alınacak 
tedbirlere hazırlanmış, iyi bir itfaiye 
teşkilatı yapmıştır. Şimdi de şehre su 
~etirmek için iki aydır çalıştığı ~i-

Bolu'ya eyi su getirılmek tçin boru döşeniyor 

.!!!_k rn• t• Milliye'nin Romanı: 4 Tefrjka: 10 

B n Gü a ım 
C.l\JEA <.:Ul.PA) 

Ya:lan. 
f\NNIE VIVANTI 

1 .Burası bütün dünyadaki otel· 
~rın büyüğü idi; Ritz yahut Meu
~te· Savoy yahut Cecil de böyle 
d abilirdL Yalnız habeş uşaklar, 

1 algah beyaz burnuslu kara dev 

1 er, tnuhite keskin ekzotik damga
a.a._rı.nı vuruyorlardı. Holden yalnız 
1 

g"lr kınnızı perdelerle ayrılmış o-
~n sekiz köşeli büyük salonda, 

Utat balo muziki hıçkırıyor ve 
Çarp 
larınını~ordu. Kadınlar, apartman-
d'· 1 zıyaret için yukarı götürül
~~l~r: Otelin asude parkına bakan 
•irnış ~e ihtişamlı odalar. Şöyle 
ltıi tuyaletten sonra tekrar indiler, 
liıt safırieri Lans ve Grey ile bir -

te Yenıek salonuna gittiler. 
§a.r~eç olduğu halde, debdebeli 
Otnu ~alonu, hala ışılakrla, çıplak 
kert~- arla, mücevherlerle ve as -
ta(l~ ~ifonnalarla pırıl pırıldı. Or

ır fi ski ve, renk ren~ ,lamba-

ltalyanca aslından türkçcye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

lann altında eleğumsağmalar ya
parak dans ediyordu; ve bir pal
miye paravananın arkasında or -
kestra, Rag-time'in kesik nağme -
terini ve J azz'm isterik ahenksiz
liğini dağıtıyordu. Kara uşaklar, 
hierratique jestlerle ve tantanalı 
hareketlerle gümüs takımlar taşı
yarak masadan masaya sessiz ses
siz kayıyorlarrlı. 

Kapının yanındaki masalardan 
yayılan poliğküt konuşmaların 
mırıltısı, yeni misafirler gınnce 
bir an için kesildi: Lady Tay lor, 
maiyetinde iki zabitle, tam bir an
ne vekan ile yürüyordu; iki kız, 
şeffaf kısa esvapları ile çok genç 
ve zarif, biraz tutuk ve şaşkın, 
yapma çiçeklerle dolu bir bahçe· 
ye girmiş kelebeklere benziyorlar
dı. 

Masada mülazim John Lans, 

T~rkof~s günlükservisi 

Ege mmtakasmda palamut 
"Vaziyeti 

Türlwfis lzmir şubesi raporurı
dan: 

Memleketimizin 1934 senesı palamut 
rekoltesi Çanakkale 10 bin ton ve öko
nomik mıntaka 35 bin ton olmak üzere 
45 bin ton tahmin edilmiştir. 1933 sene
sinden devrolunan eski stok 6 - 7 bin 
ton kadardır. Fakat bunun biiyük bir 
kısmı çok uzak mahallerde ve aşağı ne
vilerden olduğundan piyasaya indirilme
mektedir. Bu seneki palamut mahsu
ıu toplama ve kuruma mevsiminde yağ
mur yağmadığından geçen seneye naza
ran nevi iytibariyle çok iyidir. Memleke
timizin normal palamut rekoltesi 45 bin 
tondur. 

Ege mıntakasının son beş yıllık pa· 
la mut rekoltesi aşaeıda 2österilmiştir: 

Yıl miktar ton 
1929 40.000 
1930' 31.000 
1931 
1932 
1933 

42.000 
32.000 
55.000 

Çanakkaıe·nın palamut rekoltesi 10 
-25 bin ton arasında tehalüf ·etmekte -
dir. Son beş yıl zarfındaki palamut ihra
atımıcz aşaeıda arzolunmuştur: 

Yıl İhracat miktarı 

1929 38.334 Ton 
1930 
1931 
1932 

30.862 
20.287 
27.206 

il 

,, 

ni ay nihayetinde bitinneğe u~raşıyor. 
Boruların döşenmesi devam etmektedir. 

Vali bey Halkevinin çalışmalarına 

müzaheret etmektedir. Halkevinde sık 
sık toplanmalar yapılmaktadır. Spor 
komitesi Yeşilova namiyle teşkil edilen 
spor ku1übUne esaslı yarprmlar yapmak
tadır. Güzel sanatlar komitesi bir sak
sifonla bir muallim getirerek Halkevi 
bandosundan başka aynca bir caz takı
mı teşkil etmektedir. 

Cilmhuriyetin ı 1 inci yıldönfimU bay
ramında Halkevi tarafından yapılan 

400 kişilik muazzam balonun cazının 
İırtanbuldan getirilmesi ve balonun çok 
nezahetle geçmesi muhitte bilhassa yer
li aileler arasında çok takdirler ve ba· 
loya hevesler uyandırmağa ön vermiştir 

Halkın bu temiz duygusundan kuv • 
vet alan Hilaliahmer cemiyeti Bolu ~u
besf bu hafta içinde bir balo tertibine 
karar vermiştir. Hazırlıkları yapılmak

tadır. Bolu içtimai sahada yeni bir hız 
almaktadır. 

Zengin madenleri ve bulunmaz or. 
mantarının servetini işleterek halkının 
refaha erişeceği günfin çok uzak olma
dığını bilir gibi daima gülümseyen çam 
kokulu zllmrllt ovalı yeşil ve şirin Bo
lu bugünlerde daha çok gülllmseyerek 
gUzelliğini bir kat daha artırmakta in. 
ce hislerini izhar etmektedir. E. N. 

dostuna, maf evikne, garnizonun 
son havadislerini verdi: ne endi
şe veren, ne vahim olan hiç bir şey 
yoktu. Bununla beraber, yerlile
rin Britanya işgal kuvvetlerine 
karşı o mutat rahatsızlığı, o mu -
tat sağır düşmanlığı mevcuttu; 
ve bazı açık itaatsizlikleri, enerjik 
te?b~rlerle izale etmek lazım g~l· 
mıştı. 

Genç sözünü bitirdi: 
- O zamandanberi, tam bir 

asayiş. 

Yüzbaşı Grey mütaleasmı SÖ"'-
ledi: J, 

- Kurulmuş bir bombadan da
ha rahat hiç bir şey yok. 

Sonra, habeş uşağa, kadehini 
Moet-Chandon doldurmasını işa
:retliyerek ilave etti: 

- Zaten bu cehennemlik .zen -
cilere karşı kuvvetli el lazımdır. 

Lady Tay lor içini çekti: 
- İytiraf ederim: Bu kin ve 

tehdit havası içinde yaşamak mec
buriyetini düşündükçe biraz sinir
leniyorum. 

John onu çocuk gülümseyişiy
le temin etti: 

- Hiç bir tehlike voktnr. aziz 
La,dy Mary. 

1933 27.275 
" 

Bu rakamlardan anlaşıldığına göre 
son beş yıl zarfındaki palamut ihracatı
mız normal bir şekilde devam etmiştir. 
Yalnız fiatlar yıldanyıla düşmüştür. 

Palamutun son beş yıl zarfındaki a. 
zami ve asgari fiatları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. Fiatlar kental hesabiyle 
kuruştur. 

Yıl 

1929 
1930 
193l 
1932 
1933 

En az 
192 
192 
115 

115 
48 

en çok 
990 
798 
780 
577 
613 

Bu yılki paıamutun dahil fiatları ge
çen yıla nisbetle yilıde 10-15 fazladır. 
Yani geçen yıl vasati fiat tonu 30 lira 

iken bu yıl vasati fiat tonu 33-35 lira
ya cıkmıştır . 

Geçen yıl palamut fiatlarının düşük 
olmasında başlıca sebep ihracat tacirleri 
arasındaki rekabettir. Geçen yıl hariçte 
palamut mevsim bidayetinde tırnak t<>
nu 7 50 franga, kaba 550 franga ııatılma
ğa başlamış ve bilahare trrnak 620 fran
ga ve kaba mat 420 franga kadar dilş
mUştilr. Bu yıl Avrupa alıcılan geçen 
yılkt dUşUk fiatlara alışmış olduğundan 
bu yılki fiatlan yüksek bulmakta ve si
pariş için dilşmesine intizar etmektedir
ler. 

Bu yıl Avrupada palamut fiatları an
cak 0/010 ytikseldi ise de Almanya ve 
Hollanda limanları için vapur kumpan
yaları navlunlarına ton başına 5 - 6 
altın şilin zam yaptıklarından bu mem
leketler henllz mal almamışlardır. Yapı
lan zam malın kıymetine nazaran yüzck 
6-7 Fazlalık vücuda getirmektedir. 

Palamutun başlıca ihraç edildiği mem 
Jeketler Amerika, İngiltere, Almanya, 
Hollanda, İtalya, Fransa, Yugoslavya, 
Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan ve 
Mısırdır. Eski müşterimiz olan ve yılda 
vasati 8 - 10 bin ton mal alan Sovyet 
Rusya beş altı yıldanberi memleketimiz
den palamut almamaktadır. İki yıl eve
Hne kadar yılda bir iki ton palamut hu
lasası satın alan mezkfir memleket bu
nu da kesmiştir. İki yıldanbcri memle -
ketimizden palamut hulasası almamak. 
tadır. 

Sovyet Rusya'nm memleketimizden 
palamut ve palamut hulasası almaması -
na sebep olarak kısmen memleketlerinde 
bazı ağaç kabuk ve klltilklerlnden tanen 
hulasası yapmağa başladıkları ve cenubf 
Amerika'dan milbadele esası Uzerinden 
mUhlm miktuda u:zun vadelerle lrllbra
ço denilen hulasa almakta olduğu göste
rilmektedir. 

-----------·---------'""' 
• Berat geeesı 

Diyunct l~lcri Rci!Oliğindt•n: 

Şabanın iptidası ikinci teşrinin 
dokuzuncu cuma günü olduğuna 
göre ikinci teşrinin yirmi ikinci 
perşembe günü akşamı {yani cu
ma gecesi) Leyle'i Berat olduğu 
ilan olunur. 

Grey ilave etti: 
- Her ne kadar yerliler bizi 

tedhiş ediyorlarsa da, onlann kor
kuları kinlerinden daha fazladır. 
Onlardan korkmaya lüzum yok -
tur. Onlar bizden korkuyorlar. 

Astrid, mağrur güzel yüzünü o
na çevirdi: 

- Ne sebeple bizden korkuyor
lar .. Eğer biz onlara iyi muamele 
ediyorsak? .. 

Yüzbaşı cevap verdi: 
- Bu, onların korkak ve yerde 

sürünen tabiatlerinin iycabıdır, 
benim aziz küçük dostum. 

Astrid'in yanaklarım canh bir 
gül rengi aldı: 

- Belki onları ayak altına al
dığımız icin kurtturlar. 

- Hayır .. Kurt oldulkarı için 
onları ayaklarımızla eziyoruz. 

Politika münakaşalarını sev
miyen Elsy kadehini kaldırdı ve 
nişanhsımnki ile tokuşturdu: 

- Yeter, yeter! .. Yaşasın biz
ler! .. Yaşasın Mısır!.. Yarın ne ya
pacağız? Projelerimiz nedir? Ben 
eğlenmek istiyorum. 

O zaman ertesi günkü program 
tesbit olundu. Her şeyden önce 
Governör'e resmi zivaret: sonra 

Anl{ara Radyosu 
20 inci akşam 

Dün akşam Kazım Nami Bey üsta· 
dımız çocuk terbiyesi hakkında n:il· 
kemmel bir konferans verdi .. Konferan· 
sın mevzuu, mahiyeti itibariyle, kuv· 

vetli bir yurt meselesidir. Mektep ve 
ev terbiyesinin muvazi yürümesini a
na ve babalara anlatan üstadın öz türk· 
ce verdi ~i bu konferansın istisnasız 

herkesi fa\ dal:ındırdığına kaniiT.. Do~· 
rusu sövlenmek tazım{!elirse. K• m 
Nami Bev. dinlevicilerine ihmal edil
mekte ôlan bir vaTifevi hatırlatmı-; ve 
ôh<'tm istir. 

Üstattan sonra Ferhunde Ulvi Ha
nım Ulvi Cemal'in eserlerini pivan,.,da 
caldı. Ferhunde Hanımı dinlemenin 
bir zevk olduğunu söylemekte birle~

mis olan blitUn radvo dinleyicileri bu 
akşam kendi kendilerine bir daha hak 
vermislerdir. 

• Musikiden sonra muvaffak Bey. Fe· 
nerbahçe takımının Ankara ziyareti d"~ 
layısiyle bir konuşma yaptı .. 

Bize o kadar çok sempatik gelen bu 
konuşmada. Fenerbahçenin tarihini va· 
şadık .. Artık yıldız denen kahramanla· 
rını hatırladık .. Muvaffak Beyin belli 
başlı ve hiç şüphe yok en ileri bir spor 
varlığımız olan Fenerbahçeyi tanıtmali 
i~in tuttu~u anlatış yolu cok kuvvetli 
idi. Harptan evelki yıldızları ve onla
rın barba gidisi ile meydana çıkanları 
ve bugünkfileri ve onların vasıflar·nr 

birer birer arastırısı cok parlak olmuş-
tur. Son Fener takımını süratli, fakat 

henüz Zekilerin, A laların .. derecesine 
eri<ıememis hir vazivette tarif ederken 
Muvaffak Revin nokcıan bıraktı-·nı biz 
t:ımamlamak istiyoruz: 

Fener takımı yurdun istikbal vade
den en ileri taktmı olacaktır. Dileğimiz 
bııdur: hakikat de böyledir sanırız. 

Muvaffak Reyden sonra, Ferhunde 
Ulvi Hanım (piyano), Necdet Remzi 
mı.~nruos uı,uemn§ ö>Z1q (ueaı:nı) ,fag 
çaldılar. Musikinin ardında kahkaha 
da kikı.ı ları başladı ... 

Bu akşam fngilk - amerikan espri· 
lerinl dinlerken katılacak gibi gü1dü~. 
Bu güzel seçimi yapanın muvaffaluvc
tini bilhassa kaydetmek istiyoruz .. Kafi 
kaha dakikaları beklenen ve i tenen hir 
şekil almıştır; buna hemen söyliye1 'lj. 
riz. GUJdfirilcU frkralar bittikten ııon

ra, Ankara orkestrası Çareviç operetın
den parçalar çaldı ve pek beğenildi... 

Bu akşamın programı şudurı 
(19.30 dıın 21 e kadar) 

10. - Cocuklara masal 
15. - Musiki: 

Necil Ka:zım: Po~me 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
10. - Ofisin saati 
20. - Musiki: Tafalani'de'n; La 

Vallei operasından bir ar.ya, Plltsini'
den: Toska operasından bir arya, Ver
di'den F<. ·ca del Destino bir arya, Pon
ı:ielli'den Jokondo. 

Teganni: Mme. Marie Boyar 
Piyano: Ulvi Cemal 
10. - Sporcu anlatıyor 
15. - Dans musikisi 
Haberler 

Pastör'le düğün gününü tesbit kin 
Anglikan iklisesine gidilecek. 
Bunlar bitince Serdar ve ailes.i ile 
Gize'ye bir gezinti; Kahire'nin in· 
giliz eşrafı ile M ena llouse H otP1-
de yemek: bundan sonra kafle 
halinde sahraya muhtesem giris, 
Piramit'leri ziyaret. Sfenks'in a -
yaklan dibinde ı;rup halinde foto
ğ'raf. En sonra da cay icmek Ü?cre 
Gheireh Palace'a develerle gidic;, 
ve yeni evlilere ing-iliz kolonisi ·· 
nin vereceö-i re~mı ziyafette bn -
lunm:lk üzert> ~henheart's a dörtii<;, 

Elsy, sevinç icincle ellerini cır
parak haykırdı: 

- Tip-top! Cazibeli bir pro 
g-ram. Ne dersin Actnd? 

Astrid bir şey sövlemedi. "/ '
lahın bahcesi" nin mukadr1cs e i
ğini birlikte a~acctğr sen Anrrll'l
saksnn al avını tahavvül erliyC'NiU: 
Giilüşmeler. sıcramalar, havkırı~
malar. fotocrraflar... Bu. Ncuilly 
panayırına k~dar bir ekskiirsiv n, 
yahut Luna Par/o'a bir gezinti ı
bi bir şey olacaktı. 

Parıl parıl Elsy te":rcır etti: 
- Tip-ton! Ne kadar giıle ~ -

ğizl 
(&onu var) 



SAYIFA 6 

Sanayi muhitlerinde 
--------------~~ 
Dokuma, ipek, Deri 

( Ba11 birinci sayı/ada ) 

halı tezgahlarının durmasından 
memnun kalırlar. 

Vatandaş el emeğinin değer· 
lenmesinden sevinmiyecek hiç 
kimıe bulunr.ıaz . f .,kat şu da doğ
rudur ki bazı memleketler muay -
yen bazı sanat tezgahlarını itlet -
mek İçin bütçeden bile feda karlık 
1aparlar. Hereke halı tezgahları 

kartııında, bu güzel türk sanatı
nın alüm ihtimalinden derin de -
rin ıızılanmamak mümkün mü
dür? Eter yılda on bes bin liralık 
liah umarlanacak olursa, tezga • 
hm, yani sanatm Yıatıyacağını söy
lüyorlar. Eter öyle ise, Yesml hu
susi türk hediyesi, bir türk halısı 
olarak teıbit olunabilir. Devlet da
İre1erinin döteme masrafları içine 
velev az olıun, bir halı payı ayrı
labilir. Zararına tezgah i,letmek, 
Sümer Bank'tan istenemez: Fa -
kat yılda on bet bin liraya, hem de 
ite yanyan, güzel bir sanatı ya • 
ptmak ne pahalı, ne de güçtür. 

~ 

Bursa'daki lpekif fabrikası, 
en son tezgahlar, boyama ve prj 
usulleri ile, türk ipeğini dünyanın 
her yerinde yüz ağartır bir hale 
ıetirmittir. Kozayı ipek böcekle
rinin elinden Bursa kızları alıyor: 
Jpek tezgihlannm çalı9tığı büyük 
ve aydınlık salon, insana malıina' -
nın alırlık ve zorluk ' duyguların
dan hiç birini vermez. Tezgahlar 
daha ince seslerle itler; güler ka
dın yüzü Buna aydınlığı ile karı
prak, insana hesap ve rakarn i,le
rini unutturacak olur. 

Şiir tatlı ise de, bir sanayi ku
rumunun hakiyki temelleri malın 
kalitesinde ve hesap odasında ol
duiu da hatırdan Uazklqtınla
maz. Türk İpeğinin ·kalitesinde, 
moda ve renk hususiyetlerinde 
hiç bir kuıur yokbiıc. Her mal pa
zar iater: İpek ise zengin pazar 
iater. Türk ipefi, Türkiye halkı
nın kazancı arttığı nlsbette ilerli
yecektir. ipekçilik kıgünkü tart
lar içinde sermaye sahibine çok 
kazandıran bir it değilse de, türk 
itçilerine ve teknisiyenlerine ge
çim temin edeo, ~tı yürüten 
'Ve iııCelten·, ve füph~sjz istikbali 
olan bir ittir. 

Gelecek tene GemlÖ<'te kurula
cak olan sunl ipetı fabrikasının 
Buna•ya bir zararı olup ofmıya
cağl eorulabilir. Sun,t · ~kçilik 
ba,ladığmdanberi ~unun ak•i gö
rülmiiflÜr. Suni i~#in müıteriai 
ayrıdır. Sonra bazı kumaşlarda 
memleket İpe~, gene memleketin 
suni İpeği 

1

ile karıprak yapılacak
tır . 

Bilakii, aural İpeiin "bir f aydaıı 
vardır. Suni İpek biraz da ucuz 
ipek demektir: ve geni, yığınlara 
ipekli ;:evkini qılar. Bu zevki alnu, olanlar güçleri yettiği vakit, 
öz İpeğin "'üşteriai olurlar. 

Sümer Bank gelecek vıl suni 
ipek fabrikası ile yalnız Marma
ra 'nm kücük cennetlerinden biri 
olan GP,..,Hk'in yüzünü güldüre
cek de~ldir: Bursa'da sinıdi /pek· 
İl fabrikasın'~ yanlarında bu yıl 
Kamgarn fabriaksı kurulacaktır. 
Eier buna Bursa köylülerinin 
merinosÇuluğa hatladığını da ila
ve ederseniz, Bursalnın yakın se
nelerde naııl bir refah manzara11 
Lağlıyacağını düşüneb!lirsiniz. 

iN• 
Beykoz fabrikasına girdiğim 

vakit aklımda fU sualler vardı: 
Derilerimiz hali kokuyor mu? 
Döşem~lik derilerin rengi atıyor 
mu? Rugan çatlıyor mu? 

Bqnlarm hiç biri kalmamıştır. 
Hatta piyasadan çok 'defa darnga
sn: deri istermesinin sebebi, böy
le zann• tmekte devam edenlere 
kokusuz~ rengi atın~ •e çatlamaz 
türk c!•1'Herini ecnebi derisi diye 
at,,.,alrtır. 

~ .. ~"'" fah.,;• .... ~,"~~ ~-. büttiu 
~ l 

makine ve usullerin en yenileri 
oldujunu ıöy1emeğe bilmem lü
zum var mı? Misafirimiz bura
da da halk kundura fiatlarını Yu
nanistandaki lere göre ucuz bul
du: 175 kuruşa dayanıklı bir 
kundura her ekmek yiyebilenin 
qiyeceği bir feydir. Fakat bu fiat 
pahalılaıa pahalıl14a, Beyoğlu 
mağazalarında · ve en eyi cins pa
buçlar için 6 ile 7 lira arasında 
k<'.rar kılar. 

Beykoz fabrikasında dericilik 
sanayii meselesi halledilmittir. 
Türk tekniıiyen ve ustalan, en 
kaba işten en ince ite kadar, her 
şeyi yapmaktadırlar. Fakat çiftçi 
ve çoban memleketi dediğimiz 

Türkiye'nin bu fabrikasında bat
ka bir mesele vardır: Deri mese
lesi! 

Eğer koyun derilerini bir tara
fa bır8kırsanız, fabrikanın her 
yanJYıda serili gördüğünüz derile
rin hepsi dışardan geliyor. s;.,.de • 
havvan evi bP.ılenmez: dP.ri ka
lınlasmaz: henüz ~eker fabrikala
rınm be.le1"r.i arb'''arı bile hay
vanl"ra veritme~e bulııınmamı•
hr. Bundan hR.cka öv~ııdire tU.·k 
h•vvanının derisini delik detik 
eder. 

Her türlii h"m madde yetişti
ren bir memleketin hl'lyva.n d"'ri
sine dayanan sanaviinin ba.lıca 
meselesi hammadde olmAsma p
sanlar bulunabilir. Köylüye eyi 
hayvan besletmek, hayvan besli
yecek maddeleri köylünün kolay
lıkla alabileceii fiatlara indir
mek 'erektir. Hükumetin eelecek 
vılki düşünceleri araımda bu var
dır. DericiHk ıanayiinin bizde ta
mamlanacak kısmına ait olan va
zifeleri timdi Ziraat Velfilliiimize 
düşüyor. · ..,,.,,,. 

Fakat yalnız o mu? Bakırköy 
fahrikasmı dolqtıiınızda gelecek 
yıl Türkiye'nin pamuk sokmak 
zaruretinde kalacağını i,itirsiniz: 

- Pamuğumuzu satamıyoruz! 
Sözü yerine pek yakında: 

.-- Pamuğumuz yetişmiyor! ~iki.
yeti ile kartıla.-caC7ız. 

Olan pamn(;q da düzeltmek li
zımgelivor. HPr taratfa ıslıııh is
taıivonlan ;~ ha!llmda"ır. 8P.11c:i 
en vakm ve hüvi1k nafıa mesele
si olarak .Adan" h"l.vzatlmın sulan
maıı11 mes,.1••; İl• lc"'nıl••acain:. 

K'lvseri. F.r"'!~li. ~""'!ini ve bel
ki M"latva iiileri. R"kırköy t•z
R"ihf,_,.,nı tamamh"'\Caktır. Bu
~n Ba11vP.kiHmiz Ere~li hüyük 
dokuma fabrikasının lemellerini 
atıyor. 

FALiH RIFKI 

Karaya oturan vapur 
kurtanlamadı 

lıtanbul, 20 (Telefon) - İmroz ada 
11İıda karaya otama Loyt kumpanya11 -
nın Hefouan qpuru d1t1ıa lcUrtanlama -
mıttır. Vapurun yolcutan bu kumpan -
yanın Tevere vapuruna geçirilmiılerdir. 

f~tanhnl ,.J,.ktrik saatlt>ri 

lıtanbul, 20 (Telefon) - lıtanbul'da 
elektrik saatlerinin ayar kontrolu baıla
nuıtır. 

Kazanc temiz komisvonu 
~ . 

reislii!i 

Ziraat Bankası Meclisi idare 
üyeliöine secilen sabık mebuslar
dan Kf"mal Be-vden açılan bir nu
marl" h ka:7l\nç temyİ"". 1'omisyonu 
re;.,ı :;Tine iki nufT'!P""" ka7.anc te
mİ7. kom;svnnu reisi Hamit Bey 
tayin edilmistir. 

Cı\r.Rn.IŞ 

C. H. F. Anafartalar nahiyeıine bağ

lı oc:-klann aşağıda gösterilen- günlerde 
top,anma11 yapdacaktrr. 

1 - 22 - T. aani • 1934 perıembe CÜ· 
nü ıaat 19 da Hacıbayram ocağı, 

2 - 29 - T . aani-1934 perıembe l(Ü

nü 'Irat 19 da Ahizafer semt ocafı. 
3 ....... 6 - K. evel ~ 1934 ~temlte p -

ni ıaat 19 .da Tabaldaane ocafı. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Uluslararası havacılık • • 
sergısı 

Son sistem tek motörlü hızlı tayyarelerden biri 

On dördüncü uluslararası Paris ser
gisi, 922-23 te açılan yedinci sergiden 
sonra en çok beğenilen bir sergi ol
muştur. Yedinci de, bagüne kadar yaşı· 
yabilmiı olan proto tiplerle, ancak bu-

gün muvaffakıyetli neticeler verebil
miş olan mühim sınangı eserlerini gcir

milftük. Bu seferkinde de Fransa'd;ı 

on sene süren durgunluğun reaksiy<•· 
nu demek olan ümit verici güzel tay· 

' yareler görmekteyiz. 

Fransız tayyareciliği. filhakika ge
çen seneye_ kadar ümitsiz bir vaziyette. 
çürüyen bir müessese halini arzediyor
du. 922 eserlerinin yeri bir türlü doldu
rulamamıştı. On senenin lıir israf ve ka
rışıklık devri olduğu muhakkaktı . F akat 
birkaç senelik mesainin M. Kot ve ce
nerat Dönen''" idareleri ııltında kaybı 

karıılamış ve bugünkü sergiyi doldu
ran ve takdirle seyredilen eserleri ya
ratmış olduğu da söylenmek lazımdır. 

avcılar üzerinde de ancak hayr.ınlık 

duyulabilir. 
Ağır uombardıman tayyareleri ara

sınd;ı dort ton bomba yükü ile 280 ki-

nıyabilmek için Stratosfer araıtırına la• 
rından. Maksim Gorki tayyaresfnden 
başlıyarak Kokdebel'i n motörsUz tay• 
yare kahramanlarına kadar sı raları ~n 

mektep. fabrika. laboratuvar ve rr.,·v• 
dan faal iyetlerini görme k ve bilmek la" 
zımdır. Sovvt' t t~n·areci li l!i hakk ırı Ja 
bir fikir vercl>i lmek içi n " Küçük S.ıı ı y1 

kadar bir sergi daha yapmc1k la •ıı ıd~ 
kanaatindeyi z. 

Bunun la be rat-er. Sov\ et Standı Çel4 

yuskin mürettebatın ı kurraran ta\ yM, 
re ve tayyared ler başta olmak iı c,. 
her şeyden l\•r parça , her fa.ıliyctte~ 
bir s ı ra rakam ihtiva etmektedir. 

Paris on dördüncü uluslararası hM 
vacılık Mrgisinin. göze çarpan en mılıı 
him bir vasfı , han tehlikesini kusu~ 

ıaz bir tekilde tepir ve temsil etme._ 
te olmasrdır. Artık normal hayat şartiı 
tarı ve bilgileri araaına girmiı olan btl 
mühim meselenin türlü tahlill t•ı ın• -;el' 
ginin "paıssif müdafaa.. stan l ırı ı, ea 
öğretici bir tarzdı1 canlandırılrıı ı ı ır . 

Bundan on iki sene kadar eve 1 açıl• 
4 

Fransız: tayyareciliğinin bagiinkü 
farık vasfı şudur: 

ltalyan tayyarecisi Ajello'ya saatte 709 kilometre ZOZ metre hızla u ~ 
iınklnınr bzandıran tayyare 

"Çokluk - çok tayyare .. prensipi öl
müş ve onun yerine "az fakat kifayet
li tayyare., prensipi çıkarılmıştır. 

n .. .,~an dolayıdır ki iki motörlü, 

lometre hız yapanlar görülüyor.. Bü
tün bunların şeref veren birer sanat e
teri olduğunda şüphe edemeyiz •. ve ka
naatimizce, işte bir sıra bu tayyarel f'J 

Ü. 1 i ' , İt kuvvetinde bir mihver üzerind~ ilci pervane 'eviren bir 
tayyare mot6rü 

süratli, çok kişilik tayyare Pariı ulus- dir ki yarının havacılığında .. varlık va-
lararası sergisinin bel kemiğini, teşkil hidi., olacaklardır. 

etmektedir. Paria beynelmilel sergiıincle en çok . 
1'13 Amoit, 200 Marsel Bloh, Potcz .,... <Jil,kau ÇC'kcn -Sovyet Stand"ı lberinde 

•s · d a ·ı · k. L ~: i aatte orty z kı ometreyı :• ·w :r 

hızla uçan bir avcı ıayyausi 

ve daha birçok fransız tayyareleri ı;t'· 

zicileri öteki tayyarelerden da lıJ ı;ok 

memnun bırakmakta ve tatmin e tmek· 
tedir. 

Üç bin kilo yükle on dakikada 4000 
metreye çıkan, saatte 300 kilometreden 
fa,.ı, l•rz yapan ve 9500 metreye ka· 

Son umanlarda Fransa'd• yapılq 
muharebe 'l'e halli 

de durabiliriz. 934 yılının en parlak e
serl r. rini meydana getlrcbitmlt olan Sov 
yet hava sanayiinin Paris'te klfi dere-

Fransa'nrn büyüle ağıt bombardıman tayyare/erinden 1'lri 

' 
j 

dar yükselebilen bir tayyarenin övünü- cede temsil edilmit olduğuna itiz bir 
lebilecek mahiy~ti 

1
kabul1 ~~ilmeiidir • .' . pa, tayy~~cilğinin tOrlU sanat hareket- I 

Ve ttpkı bunlıtr gibi,' '4~0 ldlometre-. lerini falnız batına 61tiinlemek aımiyle J 
ye 1>Ck .yakı~ ·bı~,~ızıa u~ ?'1r tı:tıilik : ~1·'~ lko~u devlet ~µarecilillni -ta-

mıı olan bir &ergide, buglin bir H 1., lla9I 

da flrmaıından bqka bir teJ oln1ıv• 

Foker'in ıtandım poliı •ııha l ıtt.a,. 

meebur kalmıı ve Poker markasıın bit 
müddet ıi'•lcmete lüzum hasıl o lrYt&lf' 

· tu .. Bugtın Foker'in en çok ziy'ıı r r t • 
dilen bir stand olduğu söylenchi li r. 

Spor tayyareciliği, on dördün( t • ..., 

gide. layık olduğu yeri almı,tır Cieaf 

llğin, bütün mekteplerin.. büvuk * 
kalabalık halinde gösterdiklf'ri 'u' .eli 
alaka dikkatle kovalanitcalc bir ,,. .. ., ı:• 
dur. Gençlik, hava sporun• sevıı t:kWl 
dir; gençlik istikbalin havalitrd.ı ı l d• 

ğunu, ya,lılardan daha iyi anlamı., 1 ırdll 

Ve hiç fUphe yok ki , geler.r :ı ıı .,.. 

pıcıları olan gençliğin ileriye vt" ı, ,ı,,.. 

ya inanması milli muvaffakıyctkre Mi 

mel tatı olacaktır. 
Burada Parls on dördüncü ulusllt 

arası aerglal, senelerce dolaşar:ıl· . .,. 
larca kafa yorarak elde edilettk l· ıı bllıs 
ılyi oa bet gtınde zahmetsizce ve~ 

olan saatte 310 kilometre ıiden bit 
bombardnnan tayyaresi 

bir mektep olduğunu ıöyleme&e bOl°V 
luyuz. Onu görememenin bildin tayyr 
reciler için en bilyilk bahtsızlık oldat

ğuna inanıyonm. 

Bugtın bu yazımızla beraber, aerV 

nin en çok seyredilen eserlerinden ~~ 
kaçını basıyoruz. Bunlar, taJYarec~ 
ğin buıün eripif olduğu teklmlll 1,.. .. 
recesinl ele göstermete yanyacak 
~ır sanıqm. I· fi. 
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Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

HAKİMİYETİ MtL:UIYE 
!?Z2Y 

lhtiyarlıkta zen .. 
gin olmak müm" 
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay· 
yare piyangosun
dan (l0.000) lira 
kazanmıştır. 

Askeri Fabrika ar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma I{omh~yonu ilanları 

:MUHTELİF ÖLÇÜ ALETLERİ 
2000 K1J..O KIL 

26 2. Teş. 934 
25 2. Teş. 934 

Yukanlaki malzemeler ayrı ayrı pazarlık suretiyle 
lıizalarındaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3465) 8- 5301 

t I. AN 
Orduda.mühimmat işle 

rinde çalışmak üzere bir kaç 
usta alınacaktır bunlara bir 
müddet stajdan sonra göste
recekleri ehliyete göre 52 li
rnctan 126 liraya kadar üc
ret verilecektir. htiyenlerin 
istida ve V<'sikalariyle u • 
mum mütlürlüğe miiracaat -
ları. (!B9S) s-~s201 

25 TON·LOLECt KİLİ 

Yukardaki malzeme ale-
. ni münakasa suretiyle 7/1. 

Kan/934 tarihindt saat 14 
te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra münaka-

1
• saya girmek i~in d .. o gün 
t teminat (ve teklif at) ile 
müracaattan (B41l) 8---5219 

Ankara Evkaf l\lüdür.lüifinden: 
Zincir-li camii halalaı:ma (203) küsur liralık su deposu, 

tesisat ve teferruatı yaptınlacaktır. Bu gibi i~Jeri başara
bil~cr. lerin 22-Jı:.934 perşembe günii saat on beşe kadar 
Evkaf İn•·aat Miidürlüğüne müracaat1an. (3469) 8-5316 

Anlı.ara 1rra Dair"i tfla~ JHcmnrhıW.ndan: 
iflastan dolayı satılmasına karar -.erilen Ankara'mn Atıfbey 

maha11esrndc Jrain ·tapunun 60 citt 16 sıra 74 -.ergi nmnara~unda 

Jı:ayıtlı ·6140 metre murabbamdan ibaTCt şarkan. halııkımürur olara~ 
irtifaJı: . hak1n •tesiıı ediltn·arsa şimalen taş ocakları yolu ve lrısmen 
HaJil ve Ay~e ve Didar Hıınım ve kısmen hakkımürur cenuben hakkı 
mürur olarak·irtlfalr'·lıaklı:ı tesis edilen arsa ile mah<hrt tıir lata ar
sa aşajıda yazılı şartlar dairesinde satılmak iizere açık artırmıya 
çıkanlmıştu. 

"Satış ~arılan 

ı - Satış peşin P.ara ile ohaak Uaere 22-12-934 tarihine mihadif 
cumartesi güntl-saat 14-16 1nutar Anbra icra ·daireei·Hl• memul'-

ı af M d •• • !ofunda ifln idıtresl•tarafaadlın yaptlacaltır. ATanlD·beher ıınetre-
SlanbuJ Evk Ü urıyetinden: l marabbanıa SO·kuru1 kıymet talıidir-edilmi1tir. Talipler bla·luymet 

SAT 1 L IK ilacı-inden~ ?~· pey . akçesiyle ve yahut Mim bir·baakanm teminat 
'b rael'tab'iy;fe artrnnıPJl•i,Clsak edec:eftferdir. Artırma fartnamesl 

~ofaziçi'nia en kıymetli ve tere.ili mevki inde bugün kömür deposu olarak kirada bu- 1-12-934 tarihinden itibuen.33-12 No. ile milracut eaı-.ıWir. 'h 

·'lllln iki parça ana 1 pe'9'e den.H~ ·liarçıan.~rizııe aittir. 
'il !'ıYmeti Emlak , Tayja·edlh·_... feltif .edilen bedel•mubMwa:n ln,.etia·4'11 
~enesl No: sı Harita ' H·ini buNüpıtak'dirdt üç.defa nidadan 10nra.cn çok artrrana.tlia. 
ıf K. Mevkii Mahallesi Sokağı E. Y. No: .... ta"' Cinli 1 ·te edifkıetttlrı Teltllf;e~ılıcdel ,,...hawnmen ~tio...,1' lni.IM&I· 

115 00 Boğaz Kuruçepne Kunıçqme 105 1 U)/2 2 3242 lletre marabbu· mı..tiğı·Widl~ en·~·utuanua teahhüdü baki kalmak prtiyle 
b~- içi C. si ani& 1 t;...;1;._915 tadlıi• milnılff. pa:ur ......... 14;-:.fl ıı.taı- p-
~ sa " ,, ,, 105 119-/3 1 3533 ,, : ~lacak lk'incıi·aıt•rmadi·ÜÇ 4efa nidadan 90IU'a en çolt artıuna , .... 
1'uruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesile mahdut Lebideryada klin sahilhaneden mlf· i le Nilt-c:ektir. H~r· ilti•artınna sonurut. ihale bedeU.tferlial Yeya tt-

l'ta ve yukarda muhammen kıymetleriyle ma hatle, ve sokak ve harita nmnanlan. ve milt• : rilcn aebilliPMt tnlW•.ezne edilmene iliale boıtultar w kendi· 
~ yanh balen kömür deposu olarak kullamlan iki kıta arsa ayn, ayn satılmak üsere ~ sn.Ma.eftlaek1ifte 'ılı 1' •• miifteri ·de tkllli vçbile almağa raH 
lıPflb 2arf usuJiyle 31-10-934 tarihinden itibaren müzayedeye çıkanhnıştır. İhaleleri 284 ; •hwsa J"tl'iden.oa·~P mUdaetfe yapılacak artcrma sonunda 
~hine mtisadif çarşamba günü saat on beşte İstanbul ~af Müdüriyetinde idare 1 •ulen.en-so .. •art•rw·iliale edilk. Ve iki artırma arasmcblti. fart 
~inde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkAmma 1 w •ahnna· .. IHNıla-'1'1 S-lieabiy!e faiz ve sair masuftar cvelld •ilt- • 
~~muhammen kıymetlerin yilzc1e yedi buçuğu nlsbetinde teminat mavakkatelerini , teriden talıMiltete..r. 
~ ııe.lif mektuplarım muhtevi zarflan tayin olunan ~de ihale saatinden e.et idare en- 2 -· ·~~ salülfi ·alaeaktılaTla diğer altkadarlarrn gayrimenkul 
~bıe tevdi eylemeleri ve harita1annı görmek ve şeraiti saireyt anlamak lstiyenler.in • lherindeki bakt•nnı· hmıusiytc fai.ı ve masrafa ·-dair. olan iddiala..c
~ t8n 8ğleden sonra mildüriyeti mezk6r ma hl61at Waresine müracaat eylemeleri ilan i Aı-evra1r·ı.mQspiteleriyle Jıirmi gün içinde icra · d~resine bildirme-
~-- (3170) 8-4g()J . · leri lhınMtır. ~lesi falntir4c .Jıakbn -tapu. sicilli lle sab'lt. olmadıM-
~ : ça• aatıı · bedellmh ·~ .... dan ,Harlç hlaeeltlardtr. 

~ra birinci Hıra me
adaa: 

Satış ilan. 
L... ~tıft Jıanrtaıt•da• Yalln, 
~ 'Vak, 'RJA muhla dört 

""·Yetti bWldet ....... bir "'1 iııli h motoru bt'kdiye satrı 
ttlııu Unda 22. ı ı 934 pe11embe 
~at 16 da birinci açılı 
~ ile sablaealı Ye bedeli mU
)s bal konulan luvmr.tin yüzde 
'-t 'bt.lmaaaa 25. JJ . 934 pa

~ drın. ay~ı ~ahal ve saatte 
fıı, ~tıyesı 1era olunacağın -
lııGt talıpferin oradaki memura 

~ 8-S308 

ı 
•tanhulda mühim bir 

" nıs DEPOSU S"1chten ve bir bankanın te

~ lrıclı:tuhıınu v<.>ccbilen bir 
~aranıyor. 

~ \~~ teklif ve satntak lbe
tl 'dil ırıc emaneten mal tev-
~~C:e1ftir. 

4..bra Lew ..... imirffii 
.. b• alma komİltJona 

nan fan. 

tLAN 
Deksan bin kilo pınnce 

kapalı .urf günü verilen fiat 
~ali görülmüştür. Pnarhğı 
22 2. Teş. 934 perşembe gü
nü ıııaat on birde yapılacak
tır. Şartnamesini görmek ü
zere her gün ve puarhfa 
iştirak ic;in de vaktmda te -
minat1ariy1e beraber Anka -
ra levazım amirliği satmal -
ma komisyonuna gelmeleri. 

(34S5) 8---5287 

fLAN 

; S - A"ırtumap•iftirall·edtale.- .a. ewelı~ w .,...,.len 
Adana AHliye Huliuli : l•YTİ~w ı,,nn. vul1'tiai .e air lf~ edeo tı--'*n at-

mahlemeıdnden: j ._.., gömıüı ve lüaumtu mall\aaata-Jrabutoetmif- a4•w ldber oı .. 
nwl"'1 8-S326 

lılesten- zade mıdtalte9' .. & · ı------------------------
olup elyevm ikametgihi meçhul 
HüeeJ'İft oğlu Hacı Ali Efenll. 

Adananın Sofubahçe mahalle

sinden Abdullah kısı •adet ha

nnn asliyei hukuk mablremeeiac 

m6rac:aat ederek 932 senesinden 
beri Adana'da zevcenizi terke -
derelr tiındiye .. dar yanma dön 
mediğiniaden ve evliliğin size 
tahmil eylediği vazifeleri ifa et
mediğinizden karrnıxın yanına 
dönmenia "tin si.r.e ihtarat yapıl
masını talep etmiş ve talep vaki 
muvaf'ıli kanun görülerek tarihi 
tebliğcteD itibaren bir ay zarfın
da Adana'da karınız Saadet Ha
nımın yanına dönmeniz ihtar o-
lunur. 8-~32S 

1~ anyor 

Dinar Belediye Reisliğinden: 

820 lira kıy.meti muhammeneli Eski Belediye binama 
20 gün müddetle ve kapah zarf usuliyle mibayedeye veril
m~ştir. T.aliplerin ihale günü olan 5-12-934 çarşamba ~ 
nü saat 14 ten ·cvel Belediye Encümenine Nizami depozi-

. to akçesiyle birlikte mliracaat etmeleri ve müzayedenin 
tafsilatlı şeraitini belediyemizden aramalan ilan olunur. 

Ankara Ağır ecza mah
kemesinden : 

SahtPkirtrk madd~ırinden suç

lu ve gayn mevkuf Diyanet işle

rinde tetki .. memuru Hürrem Be

yin zabıtaca aranmasına rağnıen 

~lından ... hlremece 
ilanen llııtarat icraama mar ve

...... ohlağandaa du.....-.gil.-

; ntt olan. 19. 12. 934 tarihinde a -
ğır cea malılremesi1te müraoaat 
etawwi.ıaW talrdfrdt hal'kmcla ka
nuni muamele yapılacağı ilan . o-

(3458) 8-5284 

ACELE ·SATILIK 
HANE 

Yenice mahallesi Ayaşlı 
sokaijı (9) numaralı hane 
satılıktır. 

Taliplerin iş Banka9ı kar
şısında Awkat M. Kemal 
Beyin yazıhanesinde Am 
Beye müracaatlan . 

Telefon: 1066 
8-5304 

Kiralık ev ve 

SAYIFA 7 

l .. claf a \t•kftlı·li 

~atıu alma komi~) unu 
ilanları. 

CAG 
Babaeskideki hay"7anlar 

icin 245 bin kilo knnı ot 
Hayraboludaki hayvanlar 
için 245 ton kuru otfa 232 
ton arpa kapalı hüriim vön
demiyle a1mar::ıkttr. 1t ?eri
ne bırakılması 8 1. Jr~nun 
934 saat 14 30 - lS,30 -
16,30 dadrı. İc;te'<Jilrrin bel· 
ti gün ve saatt.:ı J ... ü1 .. lmrgaz
dı:ı AtıJ. S ... tm?l•n=t Ko. nuna 
~,~vurmaları. (33fCl) 

8-5081 

İl.AN 

500 ile J500 adet da~ top 
koşumı1 katrrt~nn pa7.arhk 
~iinünde talip ~ıkmadl -
ğ'mdan , tekrar pa7arhğı 
22. l l. 934 pen:embe günü 
saat f1 dedir. Ta?iofer fenni 
evsaf ve şartnam~sini· gör -

. mek- ii7..ere her gün öğleden 
sonra.ve pazarlığa.iştirak e
deceklerin o gün ve saatin • 
dan evet teminatlariyle bir· 
likte J.{. M. V. Satma1ma ko
misyonıma müracaat lan. 

(3451) 8--- 5269 

lLAN 

Yapı: Kocatepe kışlası • 
yapısınm kapah zarfına ta· 
lip çıkmadığından p.ıızadığ-a 
dökülmüştür ihalesi 29. tt. 
934 perşembe günü saat ı 1 
dedir taliplerin keşif ve pro
ıeleri görmek üzere hr.r ~ün 

1 ve pM.arltğa . iştirak Nlecek
lerin "'· · ~minatlariyJe vak • 

İ tında ı .... M~ J/.. Slatmalnıa 
lromisvonmıa müncaatlan. 

f34M) 8 -5311 

iLAN. 

'fırabsondalti kıtaat. icin 
ıg, n, 9.3~te •apa1ııZ.arflaa

·1mcak o1an.~78· bin. lfflo 1111& 

verilenı fiat pahalı· ıöriffdü
iüıuhm bir a»miiddetle pa • 
aarllja · Çf!vrihniştir. İlltekli
lerin 2810 liralik- temiaatla-

: riyle ~rabzonda sa. Al. Ka. 
nq,ua uiramalan. (.3473) 

8-5317 

lLAN 
kırıkkale As. Sanat .mel[. 

1 tepisi için. 200 liilb •ey.tin 
; y,ağl• pawtiltla. aDnacMtır, 
Pazarhiı· 25. 1'1\ '994' ~ 
g;inü•saat t~t1;odedir. ktell· 

; Hler teminatliariy.lt o gün ve: 
saatta. mclttep Sa. Ml Ko. 
nuna-ulramalanı f:M.22)' 

&- 5S1"i 

İLAN 

Tekirdağı kıtaatmm 80. 
bin kilo kum fasulY,asma Te
kirda~mm. 21 ıOOO ve Mallra· 
ranm 1' • 000 kilo çeldrdolC· 
siz kuru iizümüne verilen fi. 
atlat' pahalı görillinfit ve 
Malkaranm 35550 kilo kuru 
fasulya~ma istekli ~ılnnamq 
olduğandan pazarlıkla alm
masma karar verilmiştir. f
ha1enin ~on günü-+15. 12. 934 
cmnarte~i giinil saat t~ te • 
dir ev!faf ve şartnameleri 
görecettler heı: gün puarh· 
ğa gi1'~eklerin de ihalenin 
son gflnftnden nel ber gln 
teminatlariyle Teltirdafmdtt 
P. Sa. Al. Ko. nuaa ujrama-
lan. (3471) 8- 5Sl4 

tLAN 
J 34 adet Parabeftmn ta• 

bancasmm kapalı zarfına ta-

~ darlar mektuplarım .. de

~ :::zile 1stanbu1 40 numa

.,ltli.. ....... adresine «ön -
~ 8-5321 

Otu~ sekiz bin kilo ku
ru sov;m miinakasai aJenive 
usulü ile ihalesi fi kanunue
vel 934 perşembe günü !~! 
on birdedir. Şartnamesını 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
vaktında teminatlariyle be
raber Ankara Levazım A
mirliiğ satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (3403) 

8-52U 

Viyaaah bir madmuel bir 
türlı ailesi nezdinde socuklara 
balına .. ve almanca öfretmek 

111aar. (9481) g.._5917 • an..-dadır. htiyenlerin Avua-
IWp Sefaretine ..... acaatlara r------------

l . --t-..A.~ -..-..tı~ . .. 
d··•-•.ı.." ip~~··~--.-· & 

UKtean ~r. thaleai•25. ıı~ 

. ~alık Daire 
~~İnle Selanik cacl
'-~ .._?umarab apart
~~ ı kau kiralıktır. 
~clıt. ~"le diler konfora 
~ lllii.....-klilerin içindeki--

--ileaat. -5322" 

------------ı rica olunur. ı-sm 

Eyi bir daktilo 
Türkçe ve fransızca bilen 

referansh ciddi bir dalıtilo 
H. wazife anJOr. Yurt g• 
seteainde Münir Beye yaP 
ile müracaat. 8-528f 

Satılık ev 
Sakarya mahallesi Nezir 

ağa Sobk No. 8 aynı maha• 
lede KahffCi Sileyman Ça-
'fap ~t 8-5281 

Kl;RA·Ll' K 
Hacldoğadda Hatuniy,e 934 .,..... günü sat il .. 

maha1Jtsindc karakol ciwa- dlr. Taliplerin eft8f w prt
l'IDA·ba1tltal Kim• Bf. ııia Dame9i ile nüm...-m a&-
Uatündeki 4 odalı ev ve ya- mek ~ hs gila w pa • 
nmdaki·diiDan ldraJdtt& wbi .. it** edee'*ishı 
Gezmek, isti7edl• ~ ' de teminadaripe nktmda · lere ~ icia it ..._ K il. V:. satm aJma 19cm ... 
lrltmlla Ala Jlı 8 t a.. ~ rı miraceethn. 

.m&acrıt -ıded. 1 - ıOf'Jlt) S-'53U 



5AYIFA 8 

Kumbara bütün bir istikbaldir. ı 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

DİŞ ve AGIZ BAKIMI 
MtNE DIŞ MAC UNU 

Diş ve ağız boşluğunun mükemmelen hıfzıssıhha
smı temin ettiği gibi dişlere hiç bir zarar vermez. A
ğız ve diş koruması bugünkü telakki ile yalnız dişle
rin fırçalanmasından ibaret olmayıp aynı zamanda 
fırçanın giremediği çukurluklar ile fırçalanmasına 
imkan olmıyan ağzın ve boğazın yumuşak kısımları
nın da mikroplarım öldürücü bir su ile yıkanması la-
zımdır. İşte MİNE DİŞ MACUNU bu ihtiyacı da 

temin etmektedir. Çünkü hafif, rhk suda kolaylıkla 
eriyebilen 

(MİNE DİŞ MACUNU' 
gargara halinde de kullanılır. 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNO, 

Bursa Pazarı 
Ankara şubesini açmıştır. 

Adliye Sarayı yanında Gencağa apartmanı altında 
~ No.: 2 Telefon: 2373 s-5323 

Nafıa Vekaletinden: 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

Türkiye iş Bankası ğini yalnız K R E M 

Haydarpaşa'da gümrüklenmiş olarak maktaı ~ 
5xl m/m ve tuli 2100 m/ m olmak üzere almaca~ 
ton lama demiri 15-11-934 tarihinde yapılan • 
nakasada talip zuhur etmediğinden 27-11-1934 ~ 
hine müsadif sah günü saat 15 te pazarlıkla rniib" 
yaa edilecektir. Pazarlık vekalet müsteşarlık rnak" 
mında yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesika~ 
212.50 liralık teminatı muvakkatelerinin mal sandıa;--_ 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uy' 
banka kefalet mektubu ile (çek kabul edilmez) biri~ 
aynı gün ve.saatte komisyonda bulunmalan lazımdır .• _~! 
lipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak ADl'r
Vekalet malzeme müdürlüğünden alabilirler. (3477) 

8-5320 

1 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden: 

Umumi heyet içtimaı 
- J 933 senesi bilançosunun tetkiki ve ruznameaindeld 1111 • 

1 vaddın müzakeresi için 25 mart 1934 tarihinde Halkıe'Viııdt 
aldade ve fevkalade içtimaa -davet edilen umumf heyet n~ 1 namenin tayin ettiği ekseriyet hasıl olamamasından talik edil

~ mişti. J 3 ve 27 nisan 934 tarihinde Çocuk sarayında ikind .-
1 üçüncü defa olarak toplanan umumi heyet, idare meclisi tatr Af~on Vilayetinden 

Afyon - Gazhgöl yolunun o+ooo - 0+212 kilometrele
ri arasında yapılacak "2939,. lira bedeli keşifli parke dö
ıemesi 27-11-934 tarihinde saat 14 te encümeni vilayette 
ihale edilmek üzere açık usulle münakasaya konulduğun
dan talip olanlann o/o 7,5 teminatla encümeni vilayete ve 
keşifname ve şartnameyi görmek istiyenlerin Nafıa Ba~
mühendisliğine müracaatlan iJan olunur. (7696) 8-5221 

Mersin Jandarma Mektebinden: 
1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı 

olan yüz altmış beş bin kilo ekmek 29-11-934 tarihine mü
sadif çarşamba gUnii saat on beşte kapalı zari usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek is tiyenlerin her gün mektep 
kumandanlığına müracaatları ve taliplerin münakasa gün 
ve saatinde muvakkat teminatlariyle birlikte mektep sa
~ alma komisyonunda hazır bulunmalan ilan olunur. 

(3371) 8-5153 

Yüksek Ziraat Enstitüleri 

Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermayesinde te
raküm etmiı olan 1800 adet boş tenekenin aleni münaka 
sa ile satılacağından taliplerin 24. 11. 934 tarihine müsa -
<fif cumartesi günü saat 10 da o/o 7,5 teminatlariyte müte
davil sermaye komisyonuna müracaattan. (3456) 8-5281 

Askeri Fabrikalar 

29247 
9528000 

8944 
416 

Ticaret Kaleminden: 
KİLO DEMİR ŞERİT 
ADET GAI.VANİZLİ DEMİR KAPSUL 
KİLO HURDA NAKLİYE MEŞE PARMAQI 

,, " 
,, GÜRGEN tSPtTt. 

Yukarda yazılı malzeme pazarlıkla 22 2. Teş. 934 per
ıembe günü saat 14 te satdacaktır. tstekli olanların yazılı 
gün ve saatta; malzemeyi görmek istiyenlerin de her gün 
ticaret kalemine müracaatJan. 8-5259 

--------------------------------·-----------inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

20. 11. 934 güali müskirat beyiye tezkerelerinin değiş
tirilmesine başbyuru.z. Elinde müddeti teşrinisani 934 
aonundi bitecek be}ıiiye tezkeresi olan bayiler bu tezkere 
ile bir de fotoğra~ alarak satış şubemize gelerek tezkere • 
terini değiıtininler. 5. 12. 934 günü saat 24 ten sonra ya
pacağnnız yoklamalarçla tezkeresini değiştirmiyenler gö
rülürse bir kat fulaliyle ceıa alınacaktır. (3444) 8 -5273 

Maliye Bakanlığından: 

HükOmet konaklariyte maliye daireleri için alınacak 
yerli yapısı iki ytiz adet sis yapan yangın söndürme ma -
ki~i yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde ve İstanbutda Dol
mabahçe maliye evrakı matbua amban mümeyyiztiğinde 
görülebilir. Makineleri venneğe istekli olanlar ikinci teş
rinin yirmi dokuzuncu perşembe günü saat on beşte eksilt
meye iştirak etmek Uzere üç yüz yetmit dört Ura seksen 
beş kuruf ma~ temimltlariyle biı1ikte leftZIDl m& -
dürlliiiindeld .. .,,. •• -· ~ celmelerl ilan ola-
...... (33'1) 9--513" 

B A L S A M f N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims1n nasır ilact 

KORR1S1D 
En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Her eczahaneden arayınız. 8-4964 

HAV ACILIK VE ~POR 

131 İNCİ SAYISI 
Londra - Melbum yanşmı kazanan tayyarenin ve uçu

lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
yapılmış bir kapak içinde çıktı. 

İÇİNDEKİLER 
- Havada Emniyet 
Zorlu bir bombardıman tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir tavsiye münasebetite· (fıkra) 
- Londra - Metbum yolunda nasıl 

Mahmut Beliğ 

Kaya 

yarıştılar? Orhan Haydar 
- Büyük Okyanos bir defa daha aşıldı. 
- Ankara'da kış sporlanna hazırlık 
- 1934 Türkiye bisiklet birinciliği 
- Memleketimizde at yanşlan 
- Gökle yer arasında 
- Suya düşen prensip 
- Tayyareci konuktanmız gittiler. 
- Ankara'da ayaktopu oyunlan V. S. 

llyas 
Kemal Celal 

A. 1. 
Abidin Daver 

Server Ziya 

1
- fından hükQmet nezdinde yapılmasına karar verdiği tetebhll

satın netiyceıine intizaren lçtimamı idare meclisinin davetbl' 
i talik etmişti. Bugüne kadar deVltDl eden teıebbUsler mOtbCC 
1 bir netiyceye ulaştığından idare meclisi hiısedaran heyeti UJllO

İ miyesinl, aşağıda tekrar edilen ruznamenin müzakeresine de,.. 
• vam edilmek üzere birinci klnunun 7 inci cuma gUnU saat <# 

1 da Çocuksarayı toplantı salonunda içtimaa davet eder. 
İçtimaa iştirak için hisse cüzdanlarını ibraz etmek lbıınclıt• 

~ 

1 Müzakere ruznamesi 
5!! 
li 1 - 1933 senesi idare meclisi ve mürakıplar raporu. 
1 2 - 1933 senesi bilançosunun tasdiki ile idare meclislftla 

I= ibrası, 
3 - Şirket muamelatının tarzı devamı, 

1 4 - Murakıplerin ve inhilal eden idare meclisi azalıkJatl'" i na yeni azanın seçilmesi. 8 - 5324 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden ı 
Büyük Millet Meclisi caddesinde, evkafa ait otan~s-1'1 

diyeler Bankasının çıktığı 356 No. lı hane birinci 
934 iptidasından mayıs 935 sonuna kadar aiti ay mUdcl:M 
kiraya verilmek üzere 18-11-934 tarihinden itibaren 10 I~ 
müddetle müzayedeye konmuştur. İhalesi 29-11-934 
şembe günü saat 15 te Evkaf Müdüriyetinde yapıl· .. •l&11!'!!'1';' 

Tafsilatlı ilam belediye ile dairenin ilan tahtatanna 
pıştınlmıştır. Tutmak ve müzayede şartnamesini g·xrıı~; 
ve pey sürmek istiyenterin her gün Evkaf Mildilrİ 
müracaattan. (3475) ~5318 

...................................... 
RAKI iÇMEK iSTERSENiZ 

BOMONTt RAKISINI 
TERCiH EDfNIZ 

Maliye Vekaletinden 
Tapu ve kadastro U. Müdürlüğü binasında ya~ 

(161) lira 50 kuruş bedeli keşifli tamirat 24-11-934 ~ 
tesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. T 
rin % 7 ,SO teminattan ile ihale gününden e•el bu ~ 
teri yaptıklanru ispat eden vesikalariyle birlikte f 
Emlak Müdürlüğüne müracaatlan. (3476) g....531 

DOKTOR MUZAFFER 
lBRAHİM 

ANKARA PALAS'ta 
Cebeci hastahanesi 

GÖZ HASTALIKLARI 
M'OTEHASSISI 

Adliye sarayı Gençağa 
apartmıaru Telefon: 2025 

8-5012 

·CUMA Danslı çayları 

imtiyaz aahiW •• Batmu -
barriri FALiH RIFKI. 

Umumi nepiyab iclare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 
Çankırı caddesi civarında 

Hdimiyetl Milliye Jlatba-
arnda buılmlftır. J 

3 

1 

23 i k inci Tesrlnde basııvor. 

..-, ---- SİNEMALAR 
YENi 1 Bu gece 

BİTMEMİŞ SENFONİ 
Büyilk bestoklr SCHUBERT'in lahuti 

muıiılriliyle meıbu ilihl pheser 
MARTHA EGGERTH -

HANSJARAY 
A7rıca: DIA,a llandialeri. 

1 BUGON BU GECE 
ASRİ TALEBJ.1; 

Amerikan Univenite hayatını ~ 
clıran hareketli ve çok nYJdi film. 
RAMON NOVARRO- _....,,~ 

BVANS 
Aynca: Canlı ftlimler. 


