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ÖZTÜRKÇE 

Makina 
Türk fabrikalarının batında bu

lunan ıençler, bu yazımı ıizler 
İçin yazıyorum. Türkü çağırarak 
tezgah çeviren uıtalarmız, güle • 
tek ter döken itçilerinizle, büyük 

. tekniği nasıl avucunuz içine almıt 
,olduğunuzu gördüm. 

Çoğunuz bize göre küçük de
necek yaıta idiniz. Kaynağınız 
Dumlupınar' dır; Gazi Türkiyesi • 
hin yet it tirmelerisiniz. itinizi bil· 
cliiiniz kadar, ülkünüzün de ne 
olduğunu ka namıfSUlızdır: ıizler, 
llaa.kinalarımızla, kurtulut aavqı
llı Yiirütüyorsunuz. 

içinizden biri, gelecek yıla ka
dar Bur.sa'daki kamgarn fabrika-
•ını; bir batkaıı Ereğli dokuma 
fabrikasını yetiıtirmeğe benim 
)anımda söz verdi. Ruıların udar
rtilt diye, nerede bulsalar, bağır· 
larrna baıtıkları atılıcı'lar bunlar· 
dır. Biz kendilerine kurucu adını 
•erelim. 

Sizler, yalnız birer fabrika de
lil, batı simsarlarının karaaaban 
iiıtünde kara köle gündeliği ile it
lettiği çarıksız köylünün alın te • 
l'İni değerlendirecek olan ocakları 
kuruyorsunuz. Bacalarınızın iıi, 
~u, yurt köylerini, yağmur 
~etiren bulut gibi sevindirecektir. 

Gittiğiniz dağ hatlarında yok
'-al çoban kavalını sattı. Adana 
ltbdı p11muk tarlasında açlıktaıı. 
Mauz Konya ırgach bufda,. tar -
'-aında dondan öldü. Osmanlı 
ı-tnıda büyük türk .. kıntı .. 
~ idi: ıiz vardığınız yerden onu 
sovuyonunuz. 

Bir kıt içinde en büyük Akde
~ don•nmaııru, son ipine kadar, 
..._di tezgiblanndan çıkaran JÜ· 
'te Yapıcıların torunlansıruz. Bu
~ P&lliuiu, yünü, deriyi, kozayı 
itleronunuz: yarın ray, kanat, 
~ dökeceluiniz. Elektrik qığı
~ kavutan köylerin kulatma, 
fiıtiye'nin her yanmdan kurtan

tı llıakinanm aesi ıelecektir • 
~ !ürk eli itlemekten, türk gön
-::.•~mekten, türk gücü yen • 
. --.:llCten yorulmaz. 

)' dl'UI, türk delildir. 
L Oamanb imparatorluiu, kapı • 
""'11 ~pansa, bq açık, yalın ayak, 
~_çıplak, fesi, pabucu, rubayı 
-~nız, Kanada unu gelmese 
~eksiz, Mançester bezi gelme-
h.nakıız kalacaktı. 
lttalcinayı ıeviniz. 

'- \r aban Ellerin, kan getiresi ye 
İle ·~~iı bu toprağı, bize analığı 
'-.\indüreceğiz. Onu, aksüt 
... nu unutmıyan öz çocuklar ol-

t.a...uza inandıracağlz. 
!to~ •rnnız teknik, yanmız ~lt~r 
'>~ d•n, ti uzaklarda, engın hır 
iti) Irk aibi beliren büyülı Tür
"ı ''Ye doğru, dinamo gücü, ka -
~tzı ile ablalmı. Yer yüzüne, 
"-a ~l'llını boiazlamıı olan bir 

l'\izii ıösterelim. 
FALIHRIFKI 

~~~Ü yazınm sekizinci Pl\I' -
it ~dairi çizgi kalkarak fÖY· 
t... ~I : "dokuma ve ipekçilik
~b~~ anlamakta olan, ve 
~lcetının bütün fabrikalarım 
~elci lftuhterem doıtumus, He-
~ ... ,, 

lll;ı!!INI ••t, °..~da: "it fabrikası,, 
--------aaı-,, olacaktır. 
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Her gün sabahları Ankarada çıkar Her yerde 5 kuruş 

Gazi Hz. ile İtalya 
Kıralı Hz.arasında 
1 
1 tel yazıları 

ltalya Kıralı Victor Emanu
el Hazretlerinin doğumlarının 
yıldönümü münaıebP.tiyle Re
iıicümhur Hazretleri ile Mü
ıarileyh Kıral Hazretleri ara
sında qağıdaki telyazdarı te
ati oluıimuıtur: 

ffQfmetli Kıral Üçüncü Vilıtor 
Emanuel Hazretlerine 

Roma, 
ZatıhQfmetanelerinin do

fumlannın yıldönümü müna
•ebetiyle •amimi tebriklerimi 
ve ,aha saadeti htq,;,etaneleri 
ile ltalya'nrn refahı hakkında
ki temennilerimi arzederim. 

Gazi M. Kemal 

Reiıicümhur Gazi Mu•tala 
Kemal Hazretlerine 

Ankara, 
Zatıdevletlerinden bilmu· 

kabele ıahn •aadetiniz ve türk 
milletinin refahı hakkındaki 
çok halisane temennilerimi ka
bul buyurmanızı rica ederim. 

Viktor Emanuel 
~ -!/ 

Kurun arkadaşımız 
İstanbul, 21 (A.A.) - Vakıt 

gazetesi adını öz türk diline çe
virmit ve KURUN koymuıtur. 
Kurun vakıt demektir. 

Gazete yarından bat~...P bu 
adı kullanacaktır. 

M. Zaimis'i ziyaret 

Yunan Cümhur Reisi Ankara 
konu,nıa ve anıa,malan 
hakkında lyzahat aldı 

• 
ismet Pş. ve arkadaşları geldiler 

ismet Paşa Eski.şehirde deıniryolu hası ahauesini açtı, bir 
spor yurdunun temelini attı ve tetkiklerde bulundu 

lsıMt Paşa Hnr~tlerl Er~lll lilirllcasının tetM1 ıtımındı 

Eskifehir, 21 -Ankara'ya dön- kitehir'de Devlet Demiryolları 1-
~ekte olan Batvekil İsmet Pqa dareai tarafından yaptmlan haa-
Hazretleri ile lktıaat Vekili Celal tahanenin açılma reamini yaptılar 

natulrlarını ı8ylayorlu. 

Heyet Ankara'ya döndil 
Bqvekil lımet Pqa Hazretle

riyle Nafıa Vekili Ali. lkbaat V .. 

Atina, 21 (Huıuıi) - Dün Bq
vekil M. C.ldariıle M. Peamezoilu 
Cümbur Reisi M. Zaimiı'i ziyaret 
ettiler. Bqvekil M. Çalclaris Cüm 
hur Reiıine Ankara' da topİanan 

1smet Paşa HurH/er1, 11itı.ıt ve Nil,. Velllleilml~ ~reli/ Cfo.hıml falrliasınm t~mellnl atıyorla. konsey müzakerelerini, lktuat Ba- · 

kanı da Türkiye ile aktedilen tica- Bayar ve Nafıa Vekili Ali Beyler · ve ıene idare tarafından yaptın- kili Celal Bayar Beyler dün ak-
ret muahedeaini anlabnlflardır. Ye beraberlerindeki arkadatlan lacak olan çır~ mektebi talebe- f&lll saat 20 de Ankara'ya dön-
Cümhur Reiıi, kendiıine verı"len bu bab t 9 da r -ki h" ' mr.•Jer, iıtuiyonda Meclis Reiei 

1& aaa .:.a te ır e ıiyle fabrikalar amelesi için ya. ~ malUaıattan ziyadeaiyle memnun geldiler. Kizon Pqa Hazretleriyle Vekil-
kaldıfını .öylemiftir. BatVekil Pqa Hazretleri Ea- takhane, yemek ve spor salonla- ler, Mebuslar ve halk tarafından 

Uluslar Cemiyetinde -----
Paraguay, cemiyetin teklifini reddetti 

Rio - Janeiro, 21 (A.A.) - Parap
ay uluslar cemiyetinin anlapmamazlık
Jarın hakem yoluyla halli baldandaki is-

. teğini reddetmittir. Uluslar cemiyeti an· 
lafBJIUllDUlıklann hakem yoluyla halli • 
ne giriımeden evel fU hususlann yerine 
getirilmesini tavsiye etmiıtir: 

ı - Askeri harekibn derhal durdu
rulması ve her iki tarafm old~an yer

de kalmalan, 
2 _ Askerin 1ıı .. bir zamanda bıra-

kdmuı, 
1 

• 
3 _ lt1al altında t.ulunan yer enn 

polis kuvvetleri tarafmclan korunmasL 
' 

Hariciye Vekilimiz 
•• •• •• M. Laval ile goruştu 

Cenene, 21 (A.A.) - Fransa d~t. it
ler bakam M. Laval, Türkiye Han~ye 
Vekili Tevfik Rüıtü Beyi kabul ettik. 
ten sonra Sovyet Hariciye Komisea? ~ 
Litvinof ile sörüımüıtür. M. Lım -
nof'an berüerincle Scw,etleria ymi P•· ı 
riı elçisi M. Poti...ıDne ile elçilik mu· 
lahatgüun M. RoıealMrs buhammılda 
idi. Konaam ild .. te ~ tirmüt " 

iki memleketi alikaclar eden bütün me • 
aeleler ıörütülmüıtür • 

Bundan tonra M. Laval, öğle yeme -
iinde İngiliz mührühas lordu M. Ant • 
bony Eden'e misafir olmuıtur • 

Fransa ile küçük anla~manm 
işbirliği 

Cenevre, 21 (A.A.) - M. Laval'ın 
Küçüle Anlatma Hariciye bakanlariyle 
Y•Phas konuımalardan biç bir fOY sız
manuıtır. Ancalc Marsilya suikuhndan 
a)'DJ clerececle acı duyan bu devletler 
araamda tam bir ııörüı heraberliii olda
iunda ıüphe yolrtar. 

Diier taraftan silahsızlanma haldan
da •iddetli n uzun münairqalar bekle -
nirken bu mesele tek bir toplanbcla hal 
ohinmaı •• han yahtmadan bu mesele
nin faydalı bir tarzda araıtırılmıyacafı 
yolunda birlefilmittir. Bu mesele Sar iti
nin hallinden sonraya baralolmqtır. 

Sar iıine selince, üçler komitesi ra • 
poruna ancak önümüzdeki hafta içinde 
v•ebilecektir. Duadan ötürü M. Lanf • 
m Pariı'e dönerek bu meselenin sörütü
leceii uman tekrar Cene•nln nlece
ii Mndm.kta ..... 

nnı havi spor yurdunun temelini kartd•nmqlardır. 
attılar. Yurdun plinlarıru tetkik 
ettiler ve iyzahat alddar. 

Bundan sonra Devlet Demiryol
ları idareainin vagon, lokomotif 
'fe köprü atelyelerini gezdiler. A
telyelerde üç saat süren tetkikat
ta bulundular. 

Bundan sora tohum ıslah istasiyo
nuna giderek kuru ziraat tecrübe
leri, yayla için iyi cins buğday a
rqtırmaları Mekece, Bilecik cİ· 
varında ve Sakarya vadisinde pa
muk ekimi ve hayvan yemleri 
hakkında iyzahat aldılar. Tayya
re mektebinde yapılan yeni İnf&· 
atı gezdiler ve teker fabrikuına 
giderek fabrika'ya ilave edilen 
yeni kı11mları, depolan ve vagon
lara otomatik yükleme tertibatı
nı rezdiler. 

Batvekil Paşa Hazretleri bura
dan istasiyona relerek saat 15 te 
Ankara'ya doğru yollarına de
vam ettiler. 

Trenin hareketinde BqYekili
miz ve vekillerimiz halk tarafm. 
elan MYgİ ye aygı ile ujurl•a•q
larcbr. (A.A.) -

M. Stamolis 
İstanbul' da Ankara'yı 
çok beğendiğini söyledi 

İstanbul' dan gazetemize tele
fonla bildirildiğine göre Yunan 
Ayan Meclisi Reiı Vekili M. Sta
moliı Ankara'dan lsı.nbul'a var· 
mııtır. Yann ·(bugün) Pire'y~ si· 
decektir. Reiı Vekili, gazetecılere 
verdiği beyanatta Ankara'yı ~ol· 
beğendiğini, Gazi Hazretlenne 
saygılarını sunduğundan çok ba~ 
tiyar olduğunu, Türk • Yunan o
konomik anlapnuınm Ye cloetlu· 

'da - -.....:•-- u .. ğunun Yunaniıtan .-.-~. • • 
tünde büyük bir it telakki eclild .. 
iini aöylemittir. 

Yunan Ba~vekili 
yakında bir balkan ~yahatine 
çıkacağı ve So(ya'ya uğnyacağı 

bildiriliyor 

Atlna, 21 (Husual) - Sofya· 
dan bugün bilclirildiiine sön Yu
nan Batvekili M. Çaldari•, ,alan-
da S.llcan .... ıeketlerini bu ·~·
ela ela Sofra'YI ziyuet edecektir· 



SAYIFA i 

DE 1Z İŞLERİ 

Deniz casus.lanna 
!{arşı Amerika 
tedbir alıyor 

Vaşington, 2:ı '(A.A.) - Deniz 1 Je
ri Bakam M. Vuanson deniz korun
masına ait haberlerin sızmasına ve ca
susluğa karşı bir takım şiddetli emir· 
Jer imzalamıştır. 

Bahriye bakanlığında ehemmiyetle 
söylendiğine göre, daha geçenlerde bir 
yabancı devlet Amerika bahriyesi hak 
~nda verilecek haber karşılığında ken 
'di donanması hakkında da haber ver
mesini istiyen Amerika•ya 'u cevapta 
bulunmuştu: 

Deniz gücümüz hakkında ıize ma
JOmat vermiye ihtiyacımız yoktur. Biz, 
aizin donanmamz hakkında Jstediğimiz 
avları Amerika hükumetine l'lonnadan 
ela elde edebiliriz. 
Alınan yeni tedbirler deniz işleri ba

kanlığının kongTede okuyacağı rapor
<ıa gemilerin, tayyarelerin, topların ya
pnnında ve torpil ve tayyare hilcumla
nna karşı korunmalarda yapılan yeni
liklere dair hiç bir kaydın geçirilme
mesini gütmektedir. Bu tedbirler, hU
kfunet için harp gemisi yapan resmi 
ve hususi tezgahları da içine almakta
dır. Niyoportta yapılmakta olan 26 şar 
bin tonluk iki tayyare gemisini gez
dirmemek için hususi tedbirler alın

mıştır. Deniz filmlerine sıkı bir aan· 
sör konulacaktır. Çünkü geçenlerde ya 
pılan bir filim Amerika deniz bombar
~ıman tayyarelerinin savaş usullerini 
yabancılara göstermiştir. Herhangi bir 
yabancı amerikan gemilerine ancak hu-
11ısr izinlerle girebilecektir. 

Harptanberi kaldırılmış olan deniz 
haber alma şubesinin casusluk bürosu 
binbaşı Van Hookün başkanlığı 

altında tekrar kurulmuştur. 

Japon tezini Amerika 
kabul edemiyecek 

Londra, 21 (A.A.) - Japonlarm ile
ri sürdükleri tezi amerikalılar kabul e
t!eceğe benzemiyorlar ve böyle bir şe
ye ancak Vaşington'un gidişinde kati 
bir değişiklik olduğu takdirde ihtimal 
verilebilir. Şimdilik amerikan murah
has heyeti, yeni talimat beklemekte, 
Japonların istediği beraberliği ~kJi 

ne olursa olsun reddetmektedir. 
Amerikan mehafili. japon istekleri

nin Amerika'yı resmi bir surette redde 
bulunmağa sevkctmek ülküsünil güt
tfiğii dii'Şüncesindcdir. 

Şimdi bilinmesi istenilen şey M. 
Makdonal!l'ın Avam Kamarasında söy
lediği ve kendisini deniz konuşmaları
na dair iyzahat vermek-ten alıkoyan 

.,yeni unsurun .. ne olduğudur. 

Deniz konuşmalarının 

aldrğr gidiş Çini 
korkutuyor 

f .. ondra, 21 (A.A.) - Deniz konuşma
larının alr3ığı gidiş bütiin uzak şark me 

selelerini, dolayısiyle ortaya çıkarmak 
tehlikesini göstermektedir. Japon mu
rahhasları ötedenberi ilan ediyorlar ki, 
Vaşington anlaşmasının pasifik deni -
zindeki istihkamların ve üssülhareke
lerin artırılmaması hakkındaki hüküm
ler bu ahlaşmanın bozulmasiyle deği

§emez ve değişmemelidir. Çünkü pasi
fik denizindeki japon adaları koruna
maz ve bu adalar istihkam yapılmasına 
uygun değildir. 

Londra'daki Çin mehafili japonların 
bu gidiş yo11arını endişe ile karşılamak 
tadır.Çünkü söylenilen bu adaların talı 
kim edildiği yolunda!:i doğru haberler 
hiç bir zaman kati olarak tekzip edil
memiştir. Aynı mehafil, gerek Vaşing
ton antlaşması hükümlerinin, gerek 
uluslar Cemiyeti, Ke11og antlaşmas. ve 
dokuzlar antlasmasının Japonya'ca bir 
pacavra gibi görüldüğünü söyt:, c·rhır. 

Amerikalılara gelince, bunlar, man· 
da altında bulunan adaların tahkim e
ailmiyeceğinin esas antlaşmadan bulun· 
duğunu ve bundan ötürü konuşmalarm 
teknik bir yolda yürümesi gertklendi
ğini söylemektedirler. 

AL1'1ANYA'DA 

Bir alman heyeti Sar için 
Roma'ya gitti 

Bertin, 21 (A.A.) - Sar Uçler lio .. 

mitesl başkam M. Aloisi'nin isteği Uze. 

rine bir alman murahhas heyeti Roma .. 

ya gitmi tir. Bu heyet Sar hüld'tmetinin 

yaptığı yabancı ödünçlerinin teminatı 

işini tetkik edecektir. 

lııgih<'rc Amerika'ya yeni bir 
uzlaşma yolu gösterdi 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere bil· 
kfımetinin Amerika deniz işleri bakan. 
lığından sormuş olduğu sorguların ne 
olduğu anlaşılmıştır. 

Amerika elçiliği müsteşarı M. Ray 
A therton, dün sabah dış işleri bakanlı
ğında mütehassıslardan M. Craigie'i 
görmüştür. Mütehassıs kendisine bir 
deniz uzlaşması yapılması için İngil
tere tarafından yapılmış olan isteğe 

Japonya'nm vermiş olduğu cevabın ne 
olduğunu bitdinniştir. 

M. Ray A therton, bundan sonra M. 
Matsudeira'nın İngiliz bakanları ile 
yapmış olduğu görüşmeler hakkında 

malumat almıştır. 

Amerikan heyeti, İngiltere'nin A
merikan Deniz İşleri Bakanlığından 
sormuş olduğu sorgulara cevap olarak 
Amerika hükfımetinin kendisine vere
ceği talimatı beklemektedir. 

İngiltere hükumeti, Amerika hüku
metinden • sayıyı belli etmek istedi
ğinden vaz geçerse - aşağıdaki istekle
rini kabul edip etmiyeceğini sormuştur: 

J. - Keyfiyet bakımından betli et
me, 

2. - Her devletin diğer devletlere 
deniz programının ne olduğunu bildir-
mtsi, 

3. - Vaşington antlaşmasının 11: 
yasal ve s.evkulcevş vasalannn:ı bırakıl· 
ması. 

Japon teldili çok kati 

Londra. 21 (A.A.) - Deni.z konuş
malarına memur japon murahhası ami· 
ral Yamomota ingili.z gazetecilerine de
miştir ki: "Bizim yaptığımız tekliflere 
göre gemilerin sayısı azaltılmazsa, ba~ 
ka hiç bir tahdidi kabul etmemize im
kln yoktur. 

İngiliz japon murahhasJan 
yenid~n toplanacaklar 

J.ondra, 21 (A.A.) - İngiliz Hari
ciye bakam ile yapacağı yeni bir lio
nuşmada M. Matsudaira Japonya'nın 

verdiği kar§ılığı anlatacaktır. İngiliz 

ve japon murahhaslarının bu hafta so
nuna doğru genel bir toplantı yapacak
ları sanılmaktadır. 

Japon teklifi karşısında 
in~li z düşüncesi 

Londra, 21 (A.A.) - Japonlar ist'!

dikleri beraberliği be11i olunacak bir· 

sok sene içinde elde etmeğe muvafakat 

etmiş ve bu beraberliğin kendi donan· 

malarının artırılması şeklinde değil di· 

ğer donanmaların indirilmesi şeklinde 

olması gereklendiğini bir daha tasrih 

eylemişlerdir. Japonlar bunun için ken 

di deniz güçlerinin artırılmamasını fa

kat buna karşı ingiliz ve amerikan ge· 

milerinin beraberce konulacak en yük

sek çalışma yılından sonra yenilenme

mesini istemişlerdir. Satahiyettar İn

giliz mehafili buna karşı diyor ki· 

1. - İngiltere daha beraberliği ka· 

bt•l etmiş değildir. 

2. - İngiltere; donanmasının toni

lato sayısını nzaltmağı kabullenmişse 

bile gemi sayısını indiremez. 

Amirallıkça belli edilen miktar, İn· 

giltere'nin ve imparatorluk yollarının 

korunması için gereklenenin en aşağısı

dır. İngiltere'nin bugün 15 dritnotu 

vardır. Bunların altısı Avrupa, altısı 

uzak şark donanmalarına ayrılmış ve 

ü~ü yedelı: olarak alıkonulmuştur 
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Hususi radyo 
haberlerimiz 

- Sar seçim komisyonu se
çime iştirak edecekleri teshil ·
etmiıtir. Buna göre Sar içinde -
seçime ıiftirak edeceklerin sa
yısı beş yüz otuz üç bin ve Sar
ın dışında da elli altı bindir. 

- Uluslar Cemiyetinde Sar 
meselesi gelecek hafta görüşü
lecektir. 

- Almanya ile Çekoslovak
ya arasında eşya mübadelesi 
için 1 ilk kanundan itibaren 
meriyete girecek olan bir tica-
ret mu~avelesi yapılmı§tır. ~ 

- A vu~turya Baıbaka.nı Vi- 1 
vana'ya dönmüstür. Dr. Şuşnig ~ 
Roma'dan ayrılmazdan evel ~ 

1
-fransız eldsi ile uzun bir gö- 1 

rüşmede bnlunmustur. -
- Londra - Melburn yanşı

nın ikincileri olan Hollandalı -1 tayyareciler "1\gün Hollanda'. 

i 
ya gelmi~J ... rdir. 

- Londra'da toplanmı" o
lan deniz konferansında Bri- ~ 
tanva. Amerika v,. Jaoonya a

l rasınrla henü.,. daha bir anlaş- 8 
ma ol .. tı"!amıştır. I· 

i
l!'! - Bir yansnn netices1nd~ 1 

Fran~a'nın «-n hüvük saat fab- ~ 
rikası '1arap olmuşhır. 

- v~ns df'11tzirırl~ hi\Ja $1lS 
~ vardır. Vapurhır '""'llarına de
f! vam edememişlerdir. 
•-•umıK!lllllliiinh!l!l!W!jj •• 
INGILTERE'DE ------
M. 1\faktloııald dış sıyasayı anlattı 

Londra, 21 (A.A.) - M. Makdonald 
Avam Kamarasında sorgulara cevap ve
rerek §det olduğu üzere çok genel de
ğerde beyanatta bulunmuş ve Britanya 
korunmasının kuvvetlendirilmesi ge
rekliğini ileri sürerek sözlerini bitir
miştir. 

M. Makdonald, İngiltere'nin diğer 

uluslarla işbirliği sıyasasına var güciy
le devam etmek isteğinde olduğunu ve 
ulusları biribirine yaklaştırabilecek biç 
bir fırsatı kaçırmıyacağını söylemiştir. 

Mançuri petrolu için İngiltere 
Japonya'yı protesto elli 

Londra, 21 (A.A.) - Mançuri pet
rol işi hakkında İngiltere Tokyo'daki 
elçisi vasıtasile yeni bir teşebbüste bu
ktnmuştur. Çünkü japon hükumeti pet
rol getirilmesini yabancı şirketlerin 

büyük stok yapmalarına tabi tutmakta
dır. İngiltere en fazla petrola konulan 
vergilerin birketlere pek az kar bırak
tığını ve bu ~rtlar içinde istenilen 
stokları yapmağa imkan olmadığı yo
l unda ısrar etmiştir. Diğer taraftan 
Mançuko'da petrol .inhisarı konulmuş 

olmasından İngiltere Japonyayı pro
testo etmiştir. İngiltere bu inhisarm 
açık kapı kuralını ve Mançuri ile Ja -
ponyanın girişmiş oldukları antları 

bozduğunu bildirmiştir. 

İngiliz çelik sanayicileri bir 
proje hazırladı 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere çe
Jik müstahsilleri gümrükler danışma 

komitesine ingiliz çelik piyasasının 

yeni baştan düzeltilmesine yarar mü
him bir proje vermişlerdir. 

Deyli Herald gazetesinin bu sabah 
yazdığına göre, ingiliz çelik piyasası, 

ticaret bakanlığı nümuneleri daircsile 
birlik iş görecek olan demir ve çelik 
federasyonunun bakmasına bağlı ola
caktır. Bu hususta yarı işlenmiş yaban
cı mallarının her nevi için konten
jantmanlar belli edileceği gibi bunlara 
ait gümrük resimleri de aı-ttırılaca.ktır. · 
İthalatın miktarı piyasamn isteklerine 
göre federasyon tarafından belli edile
ceği gibi İngiliz sanayicilerine verece
ği çeliğin Eiatını da federasyona tcsbit 
edecektir. 

Almanya anlaşmalara kurban 
gitmiş 

Londra, 21 (A.A.) - Avam kama
rasında kıralın nutkuna verilecek cc-

HIRLE IK DE\ LETLERDE 

Amerika hükfunetini de
virmek için Ceneral Bu

etere teklif yapılmış 
Vaşington, 21 (A.A.)-Cencra1 But

ler, "Nevyork Post,, gazetesine şu söz
Jeri söylemiştir: 

"Nevyorklu bir banker grupundan 
bazı teklifler aldım. Bana .500 bin eski 
askerin başına geçerek önümüzdeki se
ne Vaşington üzerine yürüyerek hüku
meti devirmekliğim, ve faşizmi kura
rak kapitalistliği kurtarmam teklif C· 

dilmi§tir. Diğer taraftan Şikagoya gi
derek altın esası lehinde bir nutuk ı:öy
lemem için de para teklif olunmuştur.,, 

Ceneral Butler. Amerika aleyhinde
ki çalışmaları araştıran parlamento ko· 
misyonunda şahitlikte bulunacaktır. 

Bu sözleri yazan Nevyork Post ga
zetesi yukarıki teklifleri yapanlardan 
bazılarının isimlerini yazmakta ve ce· 
neralin bu istekleri bir yurt düşmanlı· 
ğı olmasından ötürü kabul etmediğini 
ilave eylemektedir. 

Buna karşılık ceneralin suçlu gös
terdiğinden M. Maquise kendisinin 
söylenilenin tersine olarak cenerale es
ki askerlerin faşistlerle alakasını kes
mesini tavsiye ettiğini söylemektedir. 

Yeni bir toprak bulundu. 
Nevyork, 21 (A.A.) - Bird yol he

yetinden gelen bir habere göre baş pi
lot Harolt, Edselford dağlarının doğu 
ve batısında uzanan ve Mari Bird top
raklarına da dayanan sonsuz bir toprak 
bulmuştur. Harold bu uçuş sırasmda 

77694 kilometrelik yeni toprak üzerin -
de uçmuştur. Bu suretle Mari Bird top
raklarınm adalardan ibaret olduğu dü
şüncesi ortadan kalkmış oluyor. 

Dc,·lctlcr Anwrika'ya borçlarım 
vermiyorlar 

Vaşington, 21 (A. A.) - Amerika 
hükumeti 15 birinci k§nunda günü ge
len taksitlerin ödenmesini borçlu dev
letlere bildirmiştir. Fakat Fenlandiya
dan b<:§ka hiç bir devlet bundan önce
ki taksitleri ödemediğinden bu taksitin 
ödeneceği pek beklenmiyor. Amerika
nın istediği bu taksit faizlerle beraber 
454.729.976 dolar tutmaktadır. 

Giimüş dökümiiniin !"crhe~tleşti
rilmesi yolunda bir istek 

Vaşington, 21 (A.A.) - Ayan üye
sinden M. Veller yeni kongreye bir 
kanun layihası vermiyc ve bu kanun 
layihasile altın üzerine bire on altıyı 
geçmemek şartile gümüş darbının ser
bestleştirilmesine izin verilmseini is
temeğe karar verdiğini söylemiştir. Bu 
isteğin kongredeki gümüş gnıpunda 

bir ikilik doğuracağı sanılmaktadır. 

Sayılı bir haydut yakalandı 
Lvov, 21 (A.A.) - Bir sene süren 

neticesiz araştırmalardan sonra polis, 
sayılı haydut Valadislav Makzuga'yı 

yakalıyabilmiştir. Kendisi Gnizdaj kö
yü yanında bir köpek tarafından koru
nulan bir yeraltı ininde bulunmuştur. 

Tutulması halk üze-rinde büyük bir 
tesir yapmıştır. ÇünkU halk arasında 

bu haydut hakkında zenginleri soydu
ğu ve biçarelere yardım ettiği ve buna 
benzer masal kılıklı sözler dolaşmakta 
idi. 

vap konuşulurken işçi fırkası reisi M. 
Lansburi Almanya'nın anlaşmalara 

kurban gittiğini söylemiştir. 

İngiliz - Alman ticaret anlaşma ·ı 
bozuluyor mu? 

L-0ndra, 21 (A.A.) - Financial 
Nyus gazetesi bundan bir ay kada:- ön
ce yapılan ingiliz - alman ticaret ve 
maliye anlaşmasının eyi işlemediğini 

yazarak diyor ki: 
"İngiliz bankasının mark hesabı biç 

azalmamıştır. Bundan ötürü 1935 yılı 

ilk kanunun 31 ine kadar bu hesap 
arrtılmazsa anlaşma kaldırılacaktır. 

Böyle olursa ingiziJ-alman Cılışveriş 

işlerinin kleringle bağlı olması sanıl

maktadır. 

• 
ULUSLAR CE 11YETI 

Uluslar cemiyeti Kıral 
Aleksandr'a ve M. Bar

tu'ya olan sevgisini 
gösterdi 

Cenevre, 21 ( A.A.) - Uluslar Ce· 
miyeti asamblesi. reis M. Benes'in J{ı· 
ral Aleksandr ve M. Bartu hakk:rndald 
severliğini ayakta dinlemiştir. M. lW 
nes "bunlar. Uluslar Cemiyetinin eS39 

ve yaşama sebebi olan düşüncelerin us· 
tünlüğüne yol açarken öldürü1müşltr• 
dir.,. demiş ve asambleyi barışın ve dilt 
günlüğün korunması için bütün gücU• 
nü harcamıya davet eylemiştir. 

İki dakika susmadan sonra Vugos· 
1avya dıı, işler bakanr M. Yevtiç teşek· 
kür etmiş ve Marsilya cinayetinin doğ· 
rudan doğruya Uluslar Cemiyetine do
kunduğunu, çünkü ölenlerin bu ceıni· 
yetin koruyucusu olduğunu söylcınii• 
tir. 

Sonra Fransa Dıs İşler Bakanı rA· 
Laval M. Benes'in .. Kırat Aleksandr 
barış için savaşırken öJen bağatırdır·•• 
sözlerine katılmış ve Bartu'yu kendil1e 
örnek yaparak aynı esere çalışaeağtı11 

bildirmiştir. 

Uyu~turucu mad<lcler yapan ül· 
kelerden Ulu lar Cemiyetinin 

dileği 
Cenevre, 21 (A.A.) - Afyon koı:nis· 

yonu, uyuşturucu maddeler yapan mf111• 
leketlere yeniden yapış izni vermeınelcrl 
ni dileyen bir karar sureti kabul etınİŞ • 
tir. 

Uluslar cemiyeti .. jstişart afyon fcO" 
misyonu,, uyuşturucu maddeler yapaıt 9 

memleketin daha meydana çıkmış oldıl • 
ğunu bildirmiştir. 

İspanyol murahhası M. Caseras'ın di• 
leği füerine komisyon aşağıdaki karat' 
suretini kabul etmİ§tİr. 

Komisyon, konseyden uyuştutU'ıJ 
maddeler yapan memleketlerde bulutı~ıl 
fabrikaların memleketin iç ve dış ibP· 
yaçlarını karşılamaya yettiği takdiıde 
yeni yapış izinleri vermemelerini gönii1' 
den dilemesini ister. 

Bu kararın iyilik ve listilnlüğünU kS' 
bullenenler: 

Avusturya, Belçika, Kanada, Çjı'ı 
Mısır, İıpanya, Fransa, İtalya, lra"ı 
Hindistan, İsviçre. 

Karan istemiyen törüler: 
Siyam, Felemenk, İngiltere.• 
Ne evet, ne hayır diyenler: 
Japonya, Lehistan, Türkiye, Yılıod' 

lavya. 

FRANSA'DA 

Fransız işçisini korumak içiJI 
tcClhir)er ahmyor 

goO 
Paris, 21 (A.A.) - Fransa'da , 

bin yabancı çalıştığı halde 350 bin fra;. 
sız işçi bulunmaktadır. Bunun için b • 

ilt1l' kumet yeniden işçi izinlerinin ver 11 
sini ve iki seneden az Fransa'da butı.ıtı•ıı 
lara ait izinlerin de yenilenmesini Y8~. 
etmiştir. Bundan başka sınırlarda lc~~l 
ma kurumlan ve yabancrlar bakkf11 
hükümler şiddetlendirilecektir. 

ol> 
Fransız kahinesiıulc ayrılı~ ' 

11tı1' 
Paris, 21 (A.A.) - Kabinede ~t 

çıktığı sözleri doğru değildir. llii ;'P 
bu gibi yanlış haberlerin önüne g~ 
için bütün tedbirleri almıştır. 

İngiliz sınırları ve Holla~:;ıv 
Amsterdam, 21 (A.A.) - ıısr 

sınırlarının bundan sonra Ren'de~·:ı:lttf 
ladığına dair olan M. Baldvin'in 

50 
dt' 

hcıkkmda Holanda dış işler baka~ t1 
miştir ki: "Hollanda geçmişten Jal .. ilıfi'' 
taraflık siyasasından vazgeçmiş dc~11# 
Diğer her hangi bir devletin k~~a11ı13' 
sı.için Hollanda topraklannın 1cU 
bileceğini zannetmek yanlıştır ... 

Tibet Çin'le hirJeşnıi)'0f~ıf'~ 
Yenidclhi, 21 (A.A.) - lh~· 

bildirildiğine göre. Tibet uıusal ıııılftıf 
Çin cümhuriyetine girmeyi redcle 

• • .. .. 1 kttJll Je' 
Tetluşçı olumc nıa 1 ·rçolC "' 11 Budapeşte, 21 (A.A.) - JJı ıo ol 

5ı.tÇ 
lalar tren yollarını bozmakt~n . ti'• 
Matuşka'ya ölüm cezası verılı11lŞ 



Bir teklif 
Buıünkü ajanı bülteninde çok ka -

"1steristik bir telgraf vardır. Bunun bq 

~ı. beraber okuyalım : 

Vaıington, 21 (A.A.) - Ceneral 

8ut1er, "Nevyork Poıt., gazetesine ıu 
laeY•natta bulunmuttur: 

., Nevyorklu bir banker grupundan 

~ teklifler aldnn. Bana 500 bin eski 

lllulıaribin batına geçrek önümüzdeki 

._e Vaşington üzerine yiirüyerek hü -

lrG.neti devirmeldiğim, ve faıizmi kura -

l'alc kapitalistliği kurtarmam teklif edil

llaİttir. Diğer taraftan Şikago'ya gide· 

İ'tlc altın esa11 lehinde bir nutuk söyle -

"'-n İçin de para teklif olunmuştur.,, 
Kendi iddiasına göre faşizm, hem 

'°Yaal hem de ökonomik bakımdan bir 

İıtkdaptır. Bir ulusun her iki bakımdan 
cı_ Örgüsünü temelli olarak değiştirmek 
i. 

'Ve kapitalizm ile sosyalizm arasın

cı_ devamlı ve istikrarlı bir "ara - rejim,, 

lrıal'rnağa muvaffak olur. 

Fakat kapitalizme yahut sosyalizme 
101'9, faıizmin tarifi bu değildir. Birin • 

tlıine göre lüzumsuz ve zararlı bir istip

dtttll'. ikincisine göre ise, sadece irti -
"4111'. 

Şu var ki, bir memlekette, faıizm 
0"-lınağa baıladı mı, bir an geliyor ki 
"'-rtinin ya fqizmi yahut komünizmi 

İtttradra getireceii seziliyor ve işte o 

"'· kapitalizmi temsil eden kuvvet· 
le.., "ehvenişer., olarak, iktıdarı kendi 

elltl'İyle faıizme teslim ediveriyorlar. 
8

u el. gösteriyor ki, kapitalizm ile ko • ..... . 
unizın arasında mevcut olmıyan geçıt 

"°ktaaı, kapitalizm ile faşizm arasında, 
"'9vcuttur. 

Biz burada, bu rejimleri ne anlatmak 

ile de biribirleriyle karşılaştmnak niye

til\deyiz. Y alnn:, elimize, Anadolu Ajan

'1"111 tu telgrafı geçtiği için, buna bir 

~lge değeri vermekte hakla olduğumu
~" •anıyoruz. Şuna bir belge ki, New 

~ 0rk ıarrafları, kapitalizmi kurtarmak 

'sil\ bir jencralı "eski - muharipler., ile 
Lirli• W h" .. • .. - -•te as ıngton uzenne yurumege 
"e fl\tizıni ilan etmeğe kışkırtıyorlar. 
f Şöyle bir bakınca, bu teklifte, bütün 

~İzınlerde bir bir göze çarpan unsur• 

• terçekten, tamamdır. 

BURHAN ASAF 

11~ni:zde emniyet hakkın
a ~eni bir kanun layihası 
•- llctrıat Vekaleti denizlerde can ve 
-~ıe-· ·· hf •• b ~· ·•ınıyetının mu a azaıı ıçın azı 

'•rler ahnabilmesi maksadiyle kendi
!\ Salahiyet verilmesine dair bir kanun 
\>~'lıaaı hnzırlamııtır. Bu layihaya göre 
~~le salahiyete istinaden kazalara 
~ olrnak için deniz zabıtasının ne su
,, lanzim edileceği, vapurların liman
~riı çıkış, kılavuz alıt ve ,amandı
ılt bağlanış tarzlan; gece seEerlerin-

'-'ii d 1 ·1 k •• ıı... ıa eme ere mam o ma açın v~ • 
~ telkenli, rr "ltÖr ve kayıkların haız 
~"'"-r-..ı lazım gelen tertibatın şekli hak
~ 'Vekalet tarafından nizamname ve 
~ıc_ t~arneler hazırlanacaktır. Bundan 
' ' lırnan reiılerinin yolsuz hareket 
' "-Ptanlardan zabıt varakası tan • 
~lir-etiyle nakdi ceza alabilmeleri ve 
" da kendilerini sanatlarını yapmak
'1tiı '-'erıetmek için salahiyetle teçhiz 

"'~'""'. ı mukarrerdir. 

Ankara Halkevi 
/(·· . 

~tk_tiiphane - Perşembeden 
)~ k her gün: saat 14 ten 20 

J· adar açıktır. 
~~'tırıastik Salonu - Cuma
ı,,~ haşka her gün açıktır. Ça

l(-., Programına bağlıdır. 
),~;."'•er - Her pazartesi Ri
Fıtı.ı 1 

Cürnhur Orkestrası tara
'-ı._tı • 
" · saat 20,30 da. \>Q;v/ • 

't 1'1 1 
elana - Her cuma: sa

'- _ den 20 ye kadar. 
~- J. 

~. ~~-11.') (:-At.RILJŞ 
lıı ~~ .. 3~ Perşembe günü saat 15 te 

t.ıdafaa E .. . 1 
'l 111 .ncumenı top anaca-
t. cnsup azanın teşrifleri rica 

Şehir ve T.aşra 
Bulgar çiftçiliği 

ve hayvancılığı 

Aya sof ya mozaikleri 
lıtanbul, 21 (Telefon) - Ayasofya 

camiindeki mozaikleri meydana çıkar -
mağa uğratan Amerika Bizans enstitü
sü Müdürü M. Vitmor nisanda tekrar 
baflamak üzere çalıtmasını tatil etmiş -
tir. Birkaç güne kadar Paris'e gidecek 
ve yaptığı işlerin ilmi etütlerini hazır -
lıyacaktır. Mösyö Vitmor yaptığı işler 

hakkında şu beyanatı vermiştir: 
_ Ayasofya'nın mozaiklerindcki ça

lışma kış geldiği için her yıl olduğu gibi 
bu yıl da sonraya bırakıldı Birinci ka -· 
nunun birinde başlıyarak nisana kadar 
süren havalarda ve karanlık günlerde 
Ayaı:ofya'da çalışmnk h~m güç ve hem 
de rütubetten faydalı olmuyor. Şimdiye 
kada rolduğu gibi senenin çalışdan ay -
]arı nisandan bu ayın sonuna kadardır. 
Bu geçen sekiz ayda Narteks'in tolozla
rının son temizleme ve kurutma işleri 
bitirilmiştir. Nartcks'i kaplıyan mermer
ler temizlenmiş birçok yerleri tamir 
edilmiş büyük yükı:ck pençereleri yıkan 
mış ve birçok kırık camları takılmıştır. 

Mermerlerin temizlenmesinde asılla
rındaki renk ve damarların görünmesi

ne korunmaaına dikkat edilmiştir. Mar

teks'in İçeri girilen kapıların üstündeki 

sekiz büyük haç şimdi bütün parmaklık
lııriyle görünmektedir. f sa'nın Mer -

yemin Cebrail'in ve imparator altıncı 

Leonun mozaik resimleri aylarca süren 

devamlı bir çalııma iıtemiıtir. Şimdi 
Marteks mermerleri mozaikleri ve mo -
zaik1i resimleri ve çiçekli nalcışlariyle 
dünyanın en büyük altın hazinesidir. ilk 
bahar yaz ve aon baharda cumadan baş
ka her gün sabah sekizden öğleye kadar 
ve öğleden sonra birden beşe kadar 
Ayasofya'nrn kıble tarafında çalışılmış -
tır. Ayasofya'nın batısındaki vestibülde 
bulunan mozaik resmin nisanda bu res
min tefriki yapılıp basılınca açılmak 
üzere hazır bulundurulacaktır. 

Yunanistan 50 tayyare 
alıyor 

İstanbul, 21 (Telefon) - Atina'dan 
21 tarihiyle bildiriliyor: Tayyare bakanı 
M. Rallis gazetecilere yabancı fabrikala
r:a elli tayyare ısmarlandığını söylemiş -
tir. 

Tasarruf haftası lıazırlık1arı 

lıtanbul, 21 (Telefon) - Taaarruf 
haftası hazırlıkları için ilk toplanh bu • 
gün fırka idare heyeti reiıliğinde yapıl -
dı ve hafta içinde yapılacak İtler konu -
ıuldu. Hafta içinde halkevinde de bir 
ıergi açılacaktır. 

Paris Üniversitesi Rektörii 

lıtanbul, 21 (Telefon) - Pariı üni
versiteıi rektörü M. Şar1eti bugijn Köı
tence'ye gitti. 

Yeni l)elcdiye 
reisleri 

Bursa belediye reisliğine se~len 
Avukat Cemil Adana belediye reisliği
ne seçilen Turhan Cemal, lzmir beledi -
ye rcis!iğine seçilen Behçet Salih, Kon
ya belediye rcisliğ.ne seçilen Şevki Bey
lerin seçimleri tasdik edilmiıtir. 

Türkiye şampiyonluğu 

Verilcc·t-k nıii kaf atlar 
1 ... ıanhnl' a ~önderilcli 

C. H. F. tarafından Türkiye şampi -
yonasında birinci çıkanlara mükafatlar 
verjlmcsi hakkında verilmiş olan karar 
mucibince atletizm şampiyonalanna ve
rilecek mükafatlar bugün lstanbul'a gön 
der:lmiştir. 

Bunların arasında 16 kol saati, iki 
kupa, beş altın kalem, vardır. Ozerlerin 
de Fırka rümuzları ve şampiyona tarih
leri yazılıdır. Mükafatlar lstanbal Fırka 
Reisi Doktor Cemal Bey tarafından me
rasimle şampiyonalara dağıtılacaktır. 

.Yumurta ihraç· 
• • 

nızamnamesı 

İstanbul, 21 (Telefon) - Yumurta 
ihraç nizamnamesinin yarın tatbikine 
batlanıyor. Kontrol müracaah takip 
eden yirmi dört saat İçinde yapılacaktır. 
Ticaret Odaaında kayıtlı olmıyanlar dı
şarıya mal gönderemiyecekler ve kont -
rol edilmiyen yumurtaları şimendifer ve 
vapurlar kabul etmiyeceklerdir. Kontrol 
dan sonra yedi gün içinde gönderilmi -
yen yumurtalar ikincl defa kontrol edi
lecektir. 

Bir kaçakçılık vakası 
lstanbal, 21 (Telefon) - Mıaır'dan 

cam pırlanta getirerek kaçakçılık yap -
tıkları suçiyle Serkiı, Yani, Onnik, Ka

zazyan, Armenak, Herant Mübarekyan 

Yusuf Efendiler ve bunlann kaçakçıhk

larrna yardım suçiyle de Halit, Hayri 

Efendilerle Safiye iıminde bh: hanım 
adliyeye verilmiılerdir. 

Rıhtım şirketi 

lstanbul, 21 (Telefon) - Bugün 
toplanacak olan rıhtım tirketi heyeti 
umumiyesi ekseriyet olmadığından 8 bi
rinci kanun cumarteıiye kalmııtır. He -
yeti umumiye şirketin hükumete devri 
itini konuıacaktır. 

Tekirdağ'da faydalı yağmur1ar 

Tekirdafı, 21 (A.A.) - Oç atinden
beri T ekirdalı havali sinde yağan yaf -
murlar çiftçiyi aevindirmiıtir.. Hava 
drktır. 

Halk evinde 
Müzik çalışma hazırlıkları 

Bulgaristan'm ökonomik varhjml. .,. 

kim ve ürün balmmndan aörmeye ...... 

malıdır. Çünkü bulgar ulaaunun Jiiade 
yetmiı dokuzu ekim ürünü ve hayvm • 

cılıkla geçinir. 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi 

idare heyeti üyelerinden Denizli Mebu
ıu Necip Ali Bey, Halkevlerinin müzik 
çalrıma hazırlıklan hakkıncbı fU sözleri 
söylemiıtir: 

Yeni devletin yükselme yollarındaki 
gidişini hızlandırmak borcu altında yÜ -

rüycn Halkevleri, güzel sanatların mü -
zik kolunda da ileri çalışma halindedir. 

Yeni yılın bu yoldaki ça)1fma11 ara
sında Ankara aHlkevi bir tanınmış kla· 
sik operayı monte etmeye özenmiı. ulu
sal sanatkarlar araıından değerlileri top 
lamıya batlamıştrr. 

İlk klasik eser olarak kam.en alm • 
mı§hr. Bu arada birer perdelik birkaç 
müzikli yerli parça da hazırlanmaktadır. 

Özü bundan ibaret olan müzik çalq
ma hazırlıklarının kıaa bir zamanda üç 
yeni opera hazırlandığı yoluncbı gazet• 
lere geçmeıi, halkevlerini uil güç iti• 
ri küçük görmek cibi hafif bir vaziyete 
düşürebilir. 

Her gücü, bapnna istidadında olan 
yüce ulusumuzun metotlu çalıımaları. 

büyük müzik eıerleri de yapacağım 
ıüphe olmamakla beraber bugUnkü n
ziyetin doğruya uyan bu tarafını böylece 
aydınlatmayı lüzumlu gördüm. 

Aclapazarı'nda fırka konwe1erf 

Aadapazarı, 21 (A.A.) - Fırka ma
halle ocak kongreleri bitti. Mebus seçi
mi için belediye ıehrin sayrımı belli et
tirmektedir. 

Sinop'ıa yağmur]ar 

Sinop, 21 ( A.A.) - Vilayetin her ta
rafında sürekli yafmurlar yafmaktadır. 
Yükseklere kar düımüt ve bavnlar ao -
iumuıtur. 

Kamın tefıdrl 

Istihlik vergiıi kanununa •öre kana 
nun neıri tarihinde mevcut mal ve ıtolr-

lar için verilecek beyannameler üzerine 
noksan veya hileli yazanlar hakkında 

ne muamele yapılacağı kanunda tasrih 
edilmemlı bulunduiundan ba hususun 

tefsir yoluyla halledilmeıial hükumet 
Meclisten iatemiıtir. 

HükU.met muamele vergisi lr:anunu -

nun istisnalı maddesinin betinci frkruı
nın tefıirini Meclisten istemltt!r. 

ikramiye işi 
Menkul ve gayri menkul mallarla 

bunların intifa haklannın ve clalnıi v•

ailerln mektumlanm haber •erenlere 

•erilecek llr:ramiyel_.. dair olan kanu • 

nun birinci maddılnln tefsiri mecliıten 

• lıtenınfttlr. 
--1!!!!!!!!!!!!!!19!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!!1!!!!1--~ 

Bulgariıtan'da toprak kiçük pal'{Ala

ra bölüktür. Ev başına bir hektarla altı 

hektar arasında toprak düter. 

Bulgar iklimi ne çok aoiuk, ne ~ 

ııcak olan bir kara iklimidir. Toprak 

2engindir ve türlü ekime yarar. Ba top
raklar üzerinde yalnız arpa ve Luiday 

deği~ sanayie yarayan her türlü iiriin 

yetiıir. Yüksek yaylalarda ve dailarcbı 

hayvan yeti§tirilir. Yemiı ve ıebze ürii-ı 

nü de mühimdir. 

Bulgar çiftçisinin kredi varlığı, llİI -

hassa kooperatif kurumlanndan dof · 
muıtur. Bu kurumlar bulpr çiftçisine 

çok faydalı olmuıtur. Son ökonomilı 11-

kıntı yılları bu kurumlan çolc hırpala -

mıı, toplanan paraları yemiı bitinniı İıe

de, bulgar köylüıünün tutmnluluiu .,Ü· 

zünden, köy bugüne kadar dayanmıftrr. 

Bir çok yemiı ve sebze hahçeleri.de 

ve ballarda taze yemitler yetittirilir. 

Bundan başka ipekçilik için gerek alan 

dut apçları ve gülyağı çıkaran gül llaJı. 

çeleri Üzerinde lgar çiftp bilglnleri 

çahımıı ve işlemitlerdir. 

Önce bu!gar toprağını ve onun iiriia

lerini gCSzden geçirelim: 

Bulgaristan 10,314,620 hektardır. Bu

nun içinde 3,780,000 hekbn İfle.İr. 

3,358,000 hektan tarla, 81,600 helıtan 

bağ ve bahçe, 320,000 helr:w çayırlıktır. 

Onnanlar 2 698,000 hektar yer tutar. Yu 

varlak olarak bu tarlalann ne kadarım ne 

ekildifini ve ne kadar üriia alrndılmı 

fU cetvelde görebllirizr 

Hububat ve 
pirinç 

Hektar 

1,243,000 

60 kftoluk 

kantarüriin 

Yat çıbn madclel• 86,000 
20,958,000 

2,502,400 
Faıulya ve mer-

cimek 62,000 427~ 

Zerzevat 46,000 1,008.000 
Ot ve yem 25,000 10,062,000 

Meyn bahçeleri 13,640 503,400 
ipek kozası 2,611 15,270 

Bundan batka 80,000 hektar latan 

bağlarda 1,012,800 hektolitre ta .. k 

fıra, ve 5,443 hektar tutan pi bahçde 

rinde 351,500 mialra.I gülyaiı çıkar. 

Bu rakamlar normal )'dlanndır, ölJo.. 

nomik ııkrnh ydlannda atalı yukan oy. 

n811Ufbr. 

Bulgaristan'ın hayvan varhiı SÖZf' 

çarpacak kadar büyüktür. Hayvaalan 

düzelbne ve aailamlattırma ~lrtmaa u

zun yıllardanberl ıiirmektedir. Bundan 

çok faydalı netiyceler almmqtrr. Balpr 

havasına, bulgar toprağına yarar tipler 

elde edilmiıtir. 

1929 yılında yapılan hayvan sayımı • 

nın öfrettiği t&;Ullardır; 

At 

Kabr 

Etek 
Manda 

Sığır 

Koyun 

Keçi 

Domuz 

Tavuk ciıiİI 

482,000 

27,000 

185,000 
448,000 

1,817,000 

. 8,740,000 

1,260,000 

1,002,000 

10,177,000 

Dajlarda, balkanlarda ptayanlerar 
pek çoiu orman lıletmeai ve tahta _. 

nayii ile geçinir. Ormanlar bulgar blP

raklannm ataiı yulr:an ~ birine ya

kındU'. 

2,698,000 hektar tutaa onnanlarm 

2, 170,500 hektan devletin, lnısuıi idue-
1erin, ... nastırlarm, kiliselerin ve ..... 

teplerin malıdır. Geri kald 528.009 

hektan halkın veya tirketlerin elindedir. 

1 Ereg~li istasyonunda kırşılanırlen - llrt1ğli dolcuau lıbribslma tellNI ıtmı Is.met Paşa Hazretleri ve arkad~ arı, 

Bulgar onnanlan bayii zamandır imi· 
bat altına alınmıfbr. Keıim fenne uypır 

olarak W'antl-..lctadır. 
NAŞIT HAKKI merasiminde nututlar dialenirt•a. 
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Garpta fikir hareketleri 
lNGlL TERE '·NEKAHET,, DEVRESİNE GlRMlŞ BULUNUYOR 

MU? - BJR FRANSIZ MECMUASININ MlJTALEASI 

Parıs'te ı;ıkan "Revue Politi7ue et 
Parlement;ıire., mecmuası son nüsha
smda neşrettiği bir makalede 1 ngi/te
re'nin, son buhran senelerinden sonra 
nekahet devresine gırdiğini iddia edi
yor ve nekahet halinin aUmetlerini 
JÖylece sayıyor: 

1931 de, bir taraftan iktısadi buhran 

ve diğer taraftan İfÇi fırkası hükfıme

tinın kötü idaresi lngiltcre'yi, diğer 

birçıok memleketlCt'i ifllsa sevk~den 

yola sürüklemekte idi. Bir "emniyet 

buhranı,, geçirmek sırası tngiltere'ye 

gelmişti. İngiliz lirasının tehlikeye 

dllfmesi, harici ticaretin tedenni etme

si ve işsiz adedinin durmaksızın artma -

ar karşısında bütün fırkaların iştirak 

edeceği bir "iktısadi selimet., hüktlme

ti istendi. Hakikatte iktidar mevkiine 

~en içtiami devletçilik ve himayeci

lik taraftarı muhafazakar bir hükumet 

oldu. Fakat nazariyat Uzerin<k müna

bfll zamanı değildi. İngiliz lirasının 

beynelmilel rolünü korumaık, bunun 

içlın bütçe muvazenesini temin etmek, 

if5iZ sayısını azaltmak ve ticaret mu

n..zenesini memleket lehine çevirmek 

için sanayii ihya etmek iktiza ediyor

du. 1932-1933 bütçesinin açığı 170 mil

yon liraya çıkmıştı. Sosyalist hükfıme

ti, bir sene evet, devletin gündelik 

maıaraflarını temin edebilmek ve ışsiz

leri beslemek için ödünç para almak 

mecburiyetinde kalmışt.ı. Muhafazakllr 

fırkasına mensup olan maliye nazırı 

Neville Chamberlain bir kalemde 80 

milyon lilalık tasarruf temin etti, •çı· 

ğı kapadı ve iki sene içinde irat ver

gisinde tenziHit yaptı. Tasarruf edilen 

paranın bir kısmı irat tahvili ameliye

sinden hasıl ollllUf bulunmak bakımın

dan hakiki bir tasarruf teşkil etme

mekle beraber İngiltere'nin, sermaye 

ııahiplerinin itimadını yeniden kaı:an

mı' olduğunu isbat ediyordu. Diğer 

uraftan umumi borçların itfa muame

lltı tatil edilmiıti: bu da hakikt bir 

marruf demek değildi. Hulba masraf 

yelr<Uıunun artını' olmasma mukabil 

nrldat yekftnu da artmış bulundu ki 

ba, lngiltere'nin yeni bir faaliyet dev

rnkıe girmi' bmuoduğunu iıbat edi

yordu. Fıtkat de\rletin haıkikf bir ta

llUTUf .zihniyeti tatıdığına al&met de

tfldi. Bunun ~indir iri buı kimseler 

de.Jet parasmm itnf edilmekte devam 

olunduğunu söylemektedirler. Pilhaki

b bütçenin masraf kısmı yekOnu, 

memleket ~iyetinin daha milsaft ot

dufu bC! ıene evetkfnden 88 milyon 

nra daha yüksektir. Diğer taraftan son 

bet sene içinde toptan fiat müş'iresi

nJn 127 den doksana dkştüğüne göre 

itibari olarak adam başına ıs.ı.s lira

dan 14. 17.3 liraya indirilen vergi kıy

meti, mala tahvil edildiği takdirde 

21.0.7 liradır ki bu suretle tenezzill de

ğil, bilakis yüzde 40 nisbetinde bir te

reffu husule gelmiş demektir. Hakikat

te devlc.t daireleri masrafı her sene art

makta olup memur sayısı da çok biiyü

mllştür: MescUi, yalnız hariciye neza

retinee memur yekunu 1913 te 182 iken 

bugün 731 e ~ıkmış bulunuyor. 

Fakat bunlar, ziraat ve sanayiin hi

mayesi için yapılan ~ıraf yanında 

hiç kalır. Son on aene içinde ingiliz 

mükellefleri feker pancarı ziraatinin 

inkişafı için 40 milyon lira vemıiJICC· 

dr. Halbuki İngiltere'nin S<·ker müs

tabıiti müstemle teri elde ettik 

leri şekeri ne yapacaklarını bitmiyor

lar. P ncar müstah il!erine verilen 

5-6 milyon liralık tahsisat bu sene da
hi veril cektir. 

Bu ve b na benzer tedbirlerin hepıi 

tek bir gaye gütmektedir 1ri o da iktı
ndi himayecilik ve milliyetçilik eaa.a
Jarını ı tam olarak tatbik:idir, yani ha -

rice mümkün olduğu kadar mal sat
mak ve mukabilinde bir şey almamak, 
memleket piyasasını milli sanayi ve zi
raate tahsis etmek, hulasa kapalı bir 
milli iktısat alemi kurmak .. 

Resmi istatistikler vaziyetin haki
ki bir "iktısadi nekahet,, devresi Jek
linde tecelli ettiğini teyit ediyor: fa
kat bu sahada elde edilen neticelerin 
umumi iktısadt vaziyetin tekamülün
den mi, yoksa haasatan İngiltere tara
fından tatbik olunan himayeci tedbir
lerden mi ileri geldiğini kestirmek 
güçtür. 

Her ne hat ıe, muhakkak olan şu

dur ki birçok sanayi şubeleri sarih bir 

salah eseri göstermektedi.rler. Demirci· 

lik .anayiinde işliyen izabe ocaklerının 

sayısı 1932 de 57 iken 1934 afustoıun -

da 97 ye, gene aynı devrede dökme ma

den istihsali 314.000 tondan 563.300 to

na, çelik istihsali 433.500 den 737.000 

tona çıkmış ve bu son yekiın iıtisnai 

bir aene olan 1929 senesi rakamlarına 

yaklaşmıştır. 1934 senesi birinci ayın

da sunt ipe'k istihsali timdiye kadar 

kaydedilmiyen bir yekQna varmıştır. 

Yün, otomobil, elektrik istihs-li sana

yiinde de bu biçim yükselişler kayde

dilmektedir. İşsiz sayııırun da azal

makta olduğu her taraftan bildiriliyor. 

Bu kalkınmada hükGmetin, devlet hi

maye ve müdahalesinin hissesi nedir? 

Bizzat muhafazakar fırkasının gös

terdiği misalleri tetkik edelim. Lan

cashire buhranının, uzak şark ve Hin

distan piyasalarının kaybedilmesinden 

ileri geldiği maJ\l.mdur. Hilkfımet, Hin

distanda ingiliz pamuklularma karşı 

ilan edilen boykotaja nihayet vermeğe 

muvaffak oldu. Bu ise iktısadi değil, 

siyasi bir ameliyedir ve hükumeti, "si
yasi,, olan hakiki rolüne döndürmüş o-

lur. Ana vatan pamuklularile suni ipek 

)erine sürüm temin etmek için domin

yonlar1a konuıutmaktadır. Fakat Ja

ponya ile henUz kati bir neticeye varıl

mış gibi görünmilyor. Anca:k elde edi

len neticelerin umumi heyeti tetkik e

dilirse bu neticeler sayesinde işsiz sa

yısının yarı yarıya azaldığı görülür. 

Bir taraftan maden kömUrü ku11a

nan sanayi faaliyetinin gitgide artması 

diğer taraftan da her sene muayyen 

miktarda ingiliz maden kömürü satın 

almağı taahhüt eden ecnebi memleket

lerle hasıl olan anlaşma sayesinde kö

mür istihsali 1934 te hayli artmıştıc. 

Bundan başka, petrol müstahsillerinin 

istihsali azaltmak hususunda anlaştık

lerı bir zamanda petrol imali bu&usun-, 

da tertibat alınıyor ve büyük bir fabri
ka kuruluyor. 

Ziraat sahasına geçelim. Yerli buğ

daya memleket pıyasasının bir kısmı 

tahsis edilmiş ve neticede zeriyat pek 

mühim bir miktarda artmıştır. Ehli 

hayvanların dıf piyasalardakı alçak fı

atından hasıl oloo zararı kapatmak için 

hayvan ycuştiren çıftçilere prim ve
rilmektedir. 

İngiltere milli hükfimeti, deniz ti

caretine de yardım etmekten geri ka

lamazdı. Geçen ay Colacgov'da denize 

ındiriten kocaman ticaret gemisi içiıı 

9 buçuk milyon ingiliz lirası ödedi. 

Sarkaç ay evd muhtelif deniz inpatı 

için 2 milyon lira daha wrdi. Beynel

mılel ticaret münaıebetlerini ortadan 

kaldırmak değilse de asgari haddine in

dirmek gayesini güden iktıaadt miıti

yetçilikle deniz ticarıetine tahıiaat si

yaseti ne dereceye kadar telif edilir 

bilinemez. 

1ngilterede iatihaal aabalarmm bep

ıinde yeni bir faaliyet beflamaaı ,ek
linde tecelli eden bu nekahet devresi 

muhakkak ki nikbinliğe sevkedecek 

mahiyettedir. Çünkü bütün cihanın ne

kahetini müjdelemesi ihtimali vardır. 

HAKİMiYETi r~İLI İYE!-

ralJCmr.ı Po.t(lllsı 

Fraıısız · İtalyan görüşmeleri 
Tan gazetesinin 17 sonteşrin tarihli 

sayuında çıkan baıyazıdır : 
M. Piyer Lava!, dün meclisin dış iş

leri komisyonunda verdiği kısa iyzahat
ta fransız - İtalyan görüşmelerinin bu
günkü vaziyetini açıkça anlattı. Öteyan
dan, bir kaç zamandır Paris'te bulunan 
Fransa'nın İtalya sefiri M. dö Şambrün, 
fransız hükumetinin talimatını bakanlar 
heyetinde tasvip edilmiş şekliyle berabe
rinde götürerek vaıifesi başına gitmek 
Uzeredir. 

Lui Bartu'nun öldürülmesinin ne ya
zık ki önüne geçilmez bir şekilde dur -
durmuı olduğu Fransa ile İtalya arasın
daki görüşmeler demek ki yeniden baş
lamak üzeredir. Buna sevinmeliyiz. Av
rupanın bugün içinde bulunduğu karı -
şıklık, kararsızlık ve ıstırap vaziyetin -
de hiç bir şey iki !atin ulus arasında de
vamlı bir anlaşmanın yapılması kadar 
arzu edilir değildir . 

Alman emperyalizminin kendisi için 
ne büyük tehlike teşkil ettiğini İtalya -
nın anladığı ve barışın koruyucusu dev
letler arasında açıkça yer aldığı tarih 
çok mühim bir tarihtir. Bütün alakadar 
menfaatlerin lehine olarak bu yönelme
leri aarahatleştirmek gerektir. Alman si
lahlanması meselesi. Avusturya'nın istik
lali meselesi, Tuna havzasının teskilat. 
lanması meselesi: iste, aralannda sabit 
bir is birliği yapmak istiyorlarsa Fransa 
ile İtalya'nın beraberce halline cahşma· 
tarı gereken bir sürü meseleler. 

Basvekil Dolfus'un öldürülmesini ta
kip eden h?diseler esnasında da görül -
düğii gibi buna karşı bir imkansızlık 
yoktur. Ancak kar"ılıklr bir hlisnU niyet 
Y"ter. Fransız diplomıı~isi, coğrafi vazi
yetinin bazı hallerde f tıtlva'ya verdiği 
hususi haklan tanıyar=!k kendi hllsnU 
niyetini göstermistir. İtalyan diplomasi
si de bazı noktalarda ayn bir sryasa ta
kip ederek di~er noktalarda Avrupa dU
zenini berkitmek istemenin bir hayal işi 
oldu~unu ivtiraf ed cektir. Bu pratik 
olarak şu demektir ki, bir İtalyan -
yugoslav anlaşması veya hiç olmazsa 
gergınliğin azalması olmadan hiç bir 
fransız -- İtalyan anlaşması amacına va
ramıvacaktır. 

İki Adriyatik devleti arasında yapı -
Jacak uzlaşmanın şartlarına ve şekline 
gelince bunlan tasrih etmek onlara ve 
yalnız onlara kalmıs bir iştir. Fransa ile 
İtalya arasında nasıl İngiltere uzlaştırıcı 
gibi araya girmemişse Fransa da İtalya 
ile Yugoslavya için ara buluculuk yap -
mak n:vr .inde değildir. Yalnız Fransa, 
İtalya ile görÜ$tüğü anlaşmanın gerekli 
bir mütemmimi savdığı bu anlasma için 
kendisinden istenildiği takdirde, yardı
mını esirgememeğe hazır olduğunu söy
lüyor. 

Hiç şüphe yoktur ki Yugoslavya yö
nünden bu anlasma için müsait bir va
ziyet vardır: Kıral Aleksandr, Fransa 
seyahatinin arifesinde, bunu söylemişti, 
ve şimdiki hükfımet de her hususta ol
duğu gibi bu hususta da birleştirici lcı

ralmın sıyasasını tııkip etmek niyetinde
dir. M. Musolini'ye gelince, 6 ilk tqrin 
günü, Milano nutkunda Yugoslavya'ya 
el uzatır gibi görünmemiş miydi? Mar
silya çifte cinayetinin onun niyetlerini 
değiıtirmiş olduğunu tahmin ettirecek 
ortada hiç hir şey yoktur. Facianın er
tesinde İtalya matbuatının kullandığı 
ifade, ltalva otoritelerinin suç ortaklan
nı aramak ve yakalamak hususunda gös
termiı olduğu evedi, bunun aksini gös
teriyor. Miişterek tehlike karşısında ba
zı göreneklerin ve batıl iytikatlann ne 
kadar ehemmiyetsiz kaldığını her iki ta
raf da duymaktan geri kalamaz. 

Fransa. barışı berkiteeck umumi bir 
uzlqmaya varmak husuıundaki isteği

ni göstermek lizere, kendisiyle komıu -
ıu arasında, Tunuı'ta yapyan İtalyan • 
lann statüsil. müstemleke sınırlan gibi 
ihtilaf halinde olan meseleleri hal için 
İtalya ite hususi bir uzlaşma yapmaya 
arudığını bildirdi. İtalya hükt1metine is. 
teklerini anlattı. M. dö Şambrön İtaJya'
ya Fransa'nrn cevabını götürecektir. İlk: 
mesele üzerinde, Fransa'run hUkümran
bk haktan korunmak prtile bir anlaıma 
formWU bulmak pek güç olmıyacalrtır. 
Öteki meselede de anıa,mak mümkün -
dllr: Franaa 1915 te Londra antla§ma
ıınm İtalya lehine verdiği ipoteki inldr 
etmeyi düıOnmüyor. İtalya'nm da, bu 
ipoteğin 12 eylQl 1919 anlaşmasiyle bü
yük bir bölüğünün kaldırıldığını ve Fra~ 
s2'nın kendisine sahra Trablu!I ıunmn. 

da 120 bin kilometre murabbaında top -
rak terkettiğini unutması kabil değildir. 
Fransa, adalet duygusu, İtalya'ya kar
şı dostluğu ve barış davası için başka fe
dakarlıklar da yapar. Fakat kendisin -
den aklın almıyacaf,ı şekilde fedakarlık -
lar da istenemez. 

Bir fransız - İtalyan anlaşmasının, 

sağlam ve devamlı olmak için halledil -
mesi gereken noktalar gözden geçirilin
ce iki diplomasinin, amtıcı çalışmalar 

pek ileriye gidinceye kadar fransız hari
ciye bakanının Roma seyahatini gecik
tirmek hususunda anlaşmış olmaları hak
lı görünür. 

Fakat bu geciktirme sınırsız olamaz 
ve her zamandan fazla gerekli görünen 
görilşmelerinin yavaslatılmasını mazur 
gösteremez. Lui Bartu'nun öldürülme -
sinden sonra çıkan kabine buhranının 

fransız hükOmeti cevabının İtalya sefi -
rimize verilmesini geciktirmiş olmasına 
eıeflenmeliyiz. 

... Tan, dün. Dolfus'un ölümünden -
beri Roma ile Bertin arasında kesilmiş , 
olan bazı bağları yeniden bağlamak için 
Macaristan'ın Viyana'da aadeder gibi 
göründüğü faaliyetler hakkında bir etüt 
neşretti. Macar başvekili M. GC:lmböş 
İtalya' dan 7 sonteşrinde ayrıldı. Avus -
turya başvekili M. Şuşnig bugün oraya 
vanyor. Geçen martta Roma'da Avus -
turya. ~acaristan ve İta1va devletleri a
rasmda "hususi surette kendilerini ala
kadar eden meselelerle umumi vaziyete 
dair biitün meseleler hakkında görüş -
mek,, hakkında imzalanan protokollar 
hatırlardadır. 

M .Musolini onlan tatbikten katiyen 
vazgeçmiş değildir. Filhakiyka bu pro
tokollar Fransa ile İtalya ve İtalya ile 
Yugoslavya arasında yapılmak istenen 
anlaşmalarla imtizaç edemez değildir. 
Fakat bir intibak gayreti gereklidir: 
Fazla zaman geçmesinin bu iş için gere
ken hüsnü niyeti gerginleştirmesi c:ok 
esef edilecek bir şey olur. 

Hitlerci gençlik 
nasıl yetiştiriliyor? 

Ceneral A. 
makaleyi 

Lö Mua mecmuasında 
NiseJ tarafından yazılan bir 
kısaltarak alryoraz: 

Nazi hükfımeti gençliğin aakerliğe 
hazırlanması işine büyük bir faaliyetle 
sarılmıştır. Gençlerden müteşekkil bir
liklere her şeyden önce toplu ve diaip
linli bir tarzda emir alarak değişik ha· 
reketler yapmak talimleri g&ateriliyor. 
Bu talimler her türlü arazide ytlriiytif 
ve hare.kit yapmağa ve balkın göaü i> 
nünde düzgün bir 9ekilde durmak kabi
liyetini gen~letmeğe yarıyor. Gençler 
önce teker teker, sonra manga ve niha
yet takım halinde talim görmektedir. 
Talimlerin verdiği .ıakayı artırmak için 
gençlere açık nizamda türlü hareketler 
ve vazifeler yaptırılmaktadır. tıaret ve 
Mors alfabesinin kullanılmaaı da emir
lerin kolayca gönderilmesini temin et
mektedir. 

Araziyi tetkik ederken gençlerin yal
nız bunu tarif etmeleriyle iktifa olun
mamakta, bunun askerlik bakımından 
değeri ve bir müfrezenin kendiaine ve
rilen işi Uzerine dikkati ç.ekmeden ya
pabilmesi gibi hususlar üzerinde de bil
hasa ısrar oJunmaktıdır. Bu arada tır
manma, karanlıkta ve ormanda gözetle
me ve dnkme talimleri yaptırılmakta
dır. "Gizleme" işine de ehemmiyet ve
rilmekte, aaldanmak üzere kürekle vü
cudün vaziyetine uygun çukurlar aç
mak, harita okumak, pusula kullanmak, 
cihet tayin etmek, kroki veya panora
mik görünüş resimleri yapmak, rapor 
yazmak gibi ıeyler de öğretilmektedir. 
Teker teker talim bitince gen91ere top
lu halde basit talimler yaptırılmaktadır. 
Bunlar, ileri karakolu, yilrUyüşte emni
yeti temin, gizlenme, keşif, karfılıklı 

muhtelif hareketler, ba&kın, kaçma ve 
kovalama gibi fCylerdir. Açık talimat 
verilerek ve harekit hakemlere kontrol 
ettirilerek bUı11ların yanh,sız yapılması· 
na da çalışılmaktadır. Gençler bazen 
gece açıkta yatmakta, çadır kurmayı, 

yeınek pişirmeyi, balta kulannıağı, dö
küm yapmağı öğrenmektedirler. Bu a
rada nişan talimlerine de büyük bir e
hemmiyet verilmekte ve bu talim daimi 
surette yaptırılmaktadır. 

Beden talimleri gençleri bilhassa dö • 

l(ısa halJeı·ler 

Fransa'da yangın ve 
cinayet 

Vilnöv-lö-Rua'da sandal yapıcısı ol., 
Sinnen atlı biri 17 inkinci teşrin sahihi 
aaat ikide Uç el silah sesi duymuş ..,e bi
raz sonra da evinin karşısındaki tcahft" 
nin yandığını görmüştür . 

Sirmen, yanan binanın içindekileri 
çağırmış, cevap alamayınca kah'lfenil' 
yanındaki tütüncüyü uyandırmış ve o d• 
itfaiyeye haber vermiştir. İtfaiye yangt' 
m söndürdükten sonra enkaE ara~ 
bir kadın ve bir erkeğin cesetleri bul~ 
muştur. Yanan kadının. kahvenin aalll" 
bi olan Galyarden'in metresi olduğu _. 
!aşılmıştır. Bu kadın sık sık Galyardeoi 
bırakıp kaçtığı. bir kaç gün sonra gell' 
geldiği için, metresinin bu huyundlll 
Galyarden bir çok tanıdıklarına şikiycC 
etmiş .. Erkeğin kim olduğu anlaşıladl'" 
mıştrr. Cesedinin yanında, namtusundl 
bir kurşun kalmış otan bir tabanca bll" 
lunmuştur. Ayrıca nehirde rıhtıma ballı 
bir sandalın içinde bir kaç valiz olduğıl 
görülmüş, bunlar açılınca içinden erke) 
eşyası cıkmıştır. Cinayeti kimin yaptıi1 
henUz belli değildir. Tahkikat devarn e • 
diyor. 

OtomohilJi haYclutlar 
Paris'in yakınında Kolomb-Gare 1 

• 

de bir bankanın gündelik hasılatını btf 

akşam bankanın merkezine götüren iıd 
mem•mın bindi ii bir taksi otomobili 1<•· 
ranlık bir sokağın köşesinde otomohi1

11 

beş haydut tarafından durdurulmuş iç"f1 
de 90,000 frank para ne 300,000 fran1<1' 
hisse senedi olan Uç çanta haydutlar tr 
rafından zorla memurların elinden alııt' 
mıştır. Haydutlar işlerini gördükten soO' 
ra taksinin peşlerinden gelmemesi içİ11 
bunun bir lastiğini patlatmışlar, soorl 
Kurbua istikametine doğru otomobnte • 
riyle savuşup gitmişlerdir. 

Ne şoför, ne de memurlar haydutll' 
rm biçimlerini tarif edememektedirJet• 
İki gün sonra haydutların otomobili bll" 
lunmuş. bunu Hollandalı bir avukatt•" 

Pı· 
çaldıkları anbşılmıştır. Çok ustaca ya 
lan bu işin failleri aranıyor. 

Nev,·ork'ta f'ocuk hırsızfarr 
İçki ·y.ısağımn • kalkmasındanbt.rİ i~ 

teri kesat giden haydutlar şimdi çoC11 

kaçırmakla meşgul olmağa başlaınJ!Jat" 
dır. Her gün yeni bir kaçırma duyıs!• 
makta olduğu için zengin aileler te1'f 
içindedirler. Bazı çocuklar da yanlarııı· 
da silahlı bir muhafız olduğu halde ,o• 
kakta geziyorlar. 

Vakıa hUkOmet çocuk kaçıranla~ 
yUzde yetmişinin yakalandığını söytll 
yor. Vaşington kongresi de çocuk~ 
ranları ölilmk cezalandıran bir kan.., , 
karttı. Fakat haydutlar bildiklerini olJI'. 
maj'ta devam edivorlar. Geçenlerde 'I' 
isvil'de bir genç kadın, 50.000 dolat~ 
kabilinde ail~ine iade edilmlf, JllCP': .. 
Ford'un oğlu Edael Ford'a tehdit ~ 
tuplarr gönderflmiı, Nevyark'ta 1'81~ 
lan genç bir delikanlı da, esrarengil 
şekilde ailesine geri nrilmiştir. -~ 

Bu haydutlar kaçırdıkları ~ 
öldürmüyorlar. fakat göz koyd_ t/I 
kimseyi muhakkak kaçırdıkları ~çifl_.,c 
çok aileler boşboşuna polise m~ .. 
etmektense. haydutlarrn istedikte~ 
ravı verip ellerinden kurtulmayı 
edivorlar. 
~'!'!'!"'"--._..~._.-----~_,.,,,,~~ 
ğiişe yarar şekilde yetiştirmekte~ 
kaidelere uymağa, yorgunluğa d, 
mağa, çabuk karar vermeğe aJı'tı "'' 
tadır. Jimnastikte, iyi veya fena~ 
larda yapılan koşularda ve ınanl ,_,,, 
atlama talimlerinde daima yazdı 
noktalar gözönünde tutulmakt~,,.ıs 

Gençler alınan ordusunda k • iıt "" 
saplı bombaları atmağa atışmak ıÇ j->' 
kiç atma talimleri yapmaktadı.rl•1~ ,_. 

<lan başka yazın yUzmeyi ve ki'/ ti~ 
ile kaymağı öğrenmektedirler• 13~et" 
leri yapanlar, acemi, usta 'VC iS 
adlariyle üç kola ayrılmaırtadır'.~11' 

Fikir terbiyesi de beden terb~ Jıl,._ 
etele yürümektedir. Muhakeıneısıl'~ 
pf ettirmek ve karakteri sa~l~ .ı 
mak da ulusal sporun ülkülerııt ~ 
dir. Bütün bu saydık) rıın1~:1' 
İflerini anhyarak görmek kab' 

1 

ed·ıırse• 
g,ençlere aşılandığı ilave ı ,,) 
ve fikir bakımından sa ıarn ° 
tiştirilen böyle bir gtnçliği 1 

Rayh'ın temelini teşkil ed ce 
1 

ca anlaşılır 
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e et Postası ı 
Aydında yol ve yapı işleri 

Ayclm - Çine yoluüzerinde yaptırı

lan üç betonarm<- köprünün yapısı ta -

Jlıamlanmıştır. Geçen sene muntazam 

§ose yapılan on birinci kilometreden ya

ni çiftlik burnundan Gargalr burun.ı ka

dar olan kısmın üzerinden hızla çalışıl
maktadır. Bu kısımda bilokajlar tamam

lanmış, ve döşenmeye başlanmak üzere

dir. Kış basmadan bu kısım da tamam

lanacak gidiş gelişe açıla~akttr. 

Yapı faaliyeti 

Bu sene Aydınımızda ev ve dükk1n 

Yapısı pek çoktur. Hemen her cadde ve 

SOkakta bir yeni yapıya rastlanıyor. Ya

pılan yapılann hepsi de yapı kanununa 

uygun olarak plAn ve projesi belediye 

fen ve sıhhat müdürleri tarafından tas

dik edilerek yapılmaktadır Bu yapı bol

luğu güzel Aydınımızın bo, arsalannm 

rakmda dolduracak ve §ebri daha güzel

leştirecektir • 

llallwvinin µezintisi 

Halkevimiz bu hafta cuma glinii Sul

tanhisar'ınm Nize harabelerine bir tet

kik gezintisi yapacaktır. 

lP:rtin /iatları. 

Geçenlerde 28 - 29 kuruşa çıkan 

zeytinyağı piyasas.ı 19 - 20 kuruşa ka

dar düşmüştür. Bu yüzden zeytin tan~ 
si de 4 kuruştan iki buçuk kuruşa kadar 

düı;tü Bunun sebebi henüz yeni mahsul 

Yağ piyasasının açılmamasıdır. Müstah

sil malını satmamakta ve piyasanın açıl
rnasmr gözlemektedir. 

8P1011 kiiprii 

Sivas - Cümhuriyct caddesi üzerin

de büyük betonarme köprünün yapısı 
ilerlemektedir. Yakında bitecektir. 

Yal•nwrlar. 

Bir kaç gündenberi Sıvas etrafına 

bereketli yağmurlar yağmaktadır. 

Silo. 

Şehrimiz silosu çalışmaya başlamıf -

tır. Buğdav alışına devam ediliyor 

Okuyun t;ok 

Bu yıl Sıvas mekteplerinde talebe a -
dedi çok fazladır. Lliznn gelen tertibat 

•lırıarak bunun önüne geçilmi' ve oku

llıa ocağına koşanlar yersiz bırakılma -
tllı§: hepsi mekteplere yerleştirilmiftir. 

Pcmvar RÖndf'riliyor 

Turhal'da kurulan §eker fabrikasına 
töndcrilmek üzere Sıvas'ta ekilen pan -

Carl;ı .. '1·r gün vagonlarla Turhal'a gön-

ı Romanı: 4 

dcrilmcktedir. Köylü kendisine ikinci 

bir dayanık olduğu için bundan !iOk se

vinç duymaktadır 

Gchze ·de Grnçlerbirlij!i ·ıin 
Yf'rimli ealı.,ması . . 

Gebze - Henüz bir yaşını bitirme -

den Gençlerbirliği az zaman içinde 

memlekette kahvelere devam eden genç

liği kendi çatısı altına t.'.>plamış,. bütün 

gençliğin kafa ve beden sahalarında 

ilerlemesi için değerli ve verimli pio -

gramlarla alakalı bir suretk çalışmaya 

başlamıştır. Kurulduğu gün gençlerbir

liğinin kuruculan beş altı kişiye inhisar 

etmişken bugün bir seneye yakın bir za

manda ilye sayısı iki yüzü epeyce aşmıt
trr. 

Her yönden fırkamızın değerli yar -

dımlanna kavuştuğunu görerek övünen 

birlik, tUrHi kollarda kendisinden isteni

len ve beklenilen amaca doğru emniyet
le yUrUmektedir. 

Musiki kolu Hereke fabrikasından ve 

değerli mUdUrU Reşat Beyin yüksek 

kılavuzluğu ve eşsiz yardımı ile fabrika

nın on yedi parçadan ibaret bandosunu 

170 lira gibi az bir değerle ele geçirdik

ten sonra daha ziyade canlanmış, Uç ay

lık bir çalışma sonunda gayretli, atılgan 

öğreticilerin idaresi altında en güç ilört 

beş parçayı prüzsUz ve kusursuz çal· 

maktadırlar. Ulus bayramlannda, seve 

seve askerlik yumuşunu yapmağa giden 

özlU tilrk genclerinin önlerine düşerek 

uirurlama islerinde halkın biricek musi

ki ihtivacınr karşılayan bu kıymetli ban

do gün geçtikce sevgi kazanmakta ve 

devam edenler çok memnun kalmakta

dırlar. Birliğin yeni idare heyeti bu ay 

içinde yeniden seçilmiş ve birlikten bek

lenilen islerdr çok kıskanç davranarak 

kış çalısma programını hazırlamış, genç
liğin. biltiln gençlrrin geceleri birer ve 

ikiser saat içinde lisan, ticaret, hesap ve 

usulü defteri gibi gerekli bilgilerle be -

zenmesine alakalı bir surette hizmet ve 

yardım etmektedir. Cuma günleri biri -

cik spor atanı meydanında Gebze genç

leri komşu yerlerrlen gelen takımlarla 

oyunlar yaparak halkın sevgi ve saygı -
sını kazanmaktadırlar. 

BU GECF. AÇIK EC7 AHANE 

Hamam önünde 

HALK 

ıczahanesidir. 

Tefrika: 11 

Benim Günahım 
( MEA t:ULP A) 

razan: 

ANNJE VIVANTI 

\1 ... Yemek salonundan çıktılar 
ti~ salona gitmek üzere geniş k~ 

0 ru geçtiler. 
b· Vestibülü gcçerler:ken, Astrid 
ı~r kaç cıdım geride kaldı, ve cüm
S kapısına doğru bir göz attı.. 
onra öbürlerine ulaştı. 

tı. guyük dans salonu kalabalık
di Uvarıann boyunca oryantal 
)e~anıarda avrupalı gruplar,· ga -
ttıu Şık kadınlar ve zabitler otur
ttı(1kdı. Şurada burada, esmer 
teı1 •0ru gözlü, tepelerinde kml 
töı:rı ıle bazı arap şahsiyetleri 

çarpıyordu. 

letd~a:vgııı bir metrdotel yol gös
l'tıas 1• salonun dip tarafında bir 
ilt şa.~a oturdular. Beyaz bumusu 
clenı ~· ane bir habeşli, küçük ma
'titd · ıncanlarda türk kahvesi ge-

ı. 

F!ı~v n 1· · • ese ı ve canlı, mc:;cırıı.ry 

ltaJyanca aılmdan türJtçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SlNANO(aLU 

ile gülüşüyordu; Lady Taylor, 
biraz bebekleşmiş gözleri ile etra
fına bakmıyor. arada sırada hay
kırıyordu: 

- Fakat bakmrz şu sanlar giy
mis kıza! Şu dans ediş tarzı uy -
~suz değil mi? .. Fakat rica ede
rim, şu kadına dikkat ediniz 1. -
sesini alçaltarak - hemen hemen 
çıplak!.. şu kara uşa~.t~~· biz Av
rupalılar için neler duşunecekler-
dir? 

J ohn güle~ek, 
- Esrar 1 - dedi; · doğrusunu 

söylemek laznn gelirse, öyle sa; 
nınm ki bizleri ve bizim adetlen
mizi şiddetle istihkar ediyorlar. 
Kadınlanm kapalı ve örtülü tu • 
tan onlar, bizim, bizimkilere, dan· 
sm bayıltıcı sarmaş dalaşları ile 
c;unun bunun kolları arasında ya
rı rml;ık zebun düşmelerine mU-

HAKİ Mİ YETİ MİLLİYE 

An {ara adyosu 

Dün gece Ankara radyosunda pro
gramın ilk numarası olarak çocuklara 
atlı periler masalı söylendi. Arkasın
dan Necil Kazım'ın Paim isimJi eseri 
çalındı. Bundan sonra Türkofis neşri
yat kısmından Ahmet Nejat Bey Ame
rikan kooperatifçileri hakkında faydalı 
sözler söyledi. 

Ondan sonra Madam Mari Boyar 
Katalmo Oval operasından bir pariye 
söyledi. Mozestiyeden Pafneyi ve sair 
güzel parçalar teganni etti. 

Arkasından Punciyelli'den Jokan· 
da'yı söyledi. 

Kendisine piyanoda Ulvi Cemal B. 
refakat ediyordu. Bu musiki konseri 
bittikten sonra çocuklarda uzvi teıek
kül hatalarına dair Vildan Aşir Bey 
tarafından değerli sözler söylendi ve 
program nihayet buldu. 

Bu akşamki program 
Sıhhiye Vekaletinin saatinde AbdUl

kadir Beyin kuduz hakkında bir konuı
nıası. Arkasından Hasan Ferit Beyin 
eserlerinden çalınacak. 

Kemanda Necdet Remzi, Piyanoda 
Ulvi Cemal 

Ercüment Behzat'tan birkaç 'iir. 
Müzik'te Rahmaninof'tan bir serenad 
Dossöc'den gavot karyakov'dan güne

şe dua. 

Kemanda Necdet Remzi, Piyanoda 
Ulvi Cemal 

Radyo amatörüniin öğütleri 
Ve Ajans haberleri 

İstanbul radyosu 
Saat 18 den 18,30 a kadar almanca 

ders, 18,30 dan 19 a kadar fransız ti -
yatrosundn lstanbul konservatuvarı ta
m1tndan verilecek konser, 19 dan 19,15 e 
kndar şen fı1cralar, 19,15 den 19,30 a 
k.,dar dünya haberleri, 19,30 dan 20 ye 
kadar sİf~an havaları, 20 den 20,30" ka
dar Selma Hanım tarafından rnüsahabe. 
20,30 dan 21,15 e kadar sis musikisi, 
21,15 den 21.30 a kadar ajanı haberleri, 
21,30 dan 22 ye kadar radyo orkeıtra11, 
22 den iytibarcn radyo caz ve tango or
kestrn11. 

Bugünkü Avrupa 
program larrndan 

secmeler 
KONSERLER: 
S~t 
12,30 Varşova'da matine 
18,00 Brüksel'de senfoni 
19,15 Tulaz'da senfoni 
21,00 Briikscl'dP senfoni 
22,15 Prag'da caz af'nfoniıi 
22, 15 ıu~nfoni konseri 
OPERA Ye OPERETLER : 
Saat 
14.15 laypzig'de opera 
19,30 Budapeşte'de "Tra-Yİata.. 
19,30 Prag'd.t 1-t türlriidt 
19.35 Bükreş'te open 

20,10 Laypzi~'de •v...,.pir,, 
DANS MUSiKiSi : 
Saat 
12,35 Prag' da caz 
21,00 Budapefte'de cas 
22.30 Ştrazburg'da danı 

saade etmemizi namussuzluk te -
lakki ediyorlardrr. Muhakkak, bi
zim müsamaharnızdan istihkar ve 
iğrenme duymaktadırlar. 

Yüzbaşı Grey: 
- Anlayabilir miyiz, Mis O'

Reylly, - dedi; - fikriniz nereler
de? Bir müddettir size dikkat e 
diyorum: Gözlerinizi fincanın di
bindeki kahveden hiç kaldırmadı· 
mz. 

Astrid sarsıldı. Gerçek, dtt -
şünceleri uzaklarda idi; o gUrllltU-
lü salondan uzakta idi; sansllel ve 
sinir l>ozucu muzikten uzaktı; ya
n sarhoş erkeklerle yan çıplak 
danseden kadınlardan uzaktı· ken
dine doğru sarışın ~kim b~şmı 
eğen. ve şimdi çıplak ve teslim 
olmryan koluna otoriter geni~ e
lini koyan gilzcl Ahitten uzaktı. 
Vestibülden geçerken, cUmle ka
pısmm yanmda bir bronz statU gi
bi dimdik duran ihtiyar arap 10 -
rahimi, Saad Nasir'in uşağını gör-
müştü. Halk girip çıktıkça, itip 
kakarak onun önünden geçiyordu. 
Misafirler ve garsonlar, hizmetçi
ler ve groom'ları hepsi onun etra
fında dönüyorlar. kapıcı r.erlır 

( 

Ynnani!i;tan"ın hayvan iıhalUh 

Tü-rkofis Atir>a şubesının raporun
dan: 

Bu yılın ilk 8 ayında Yunanistana 
irili ufaklı ceman 433.335 baş hayvan 
girmiştir. Geçen yıl aynı aylar içinde 
yalnız 325.719 hayvan gelmiş olduğuna 
göre bu yıl 107.616 fazla hayvan gir
miştir. 

MemJ~kd itibarile ~irim işi fÖyl~ 
olmuştur: 

Arnavutluktan 
Butgaristandan 
Yugoslavya dan 
M ac.aristandan 
Po1onyadan 
Roman yadan 
Türkiyeder. 
Diğer memleketlerden 

23.285 

8.213 

29.244 

129 

561 
40.140 

128.082 

3.698 

Yukarıdaki rakamlardan anlaşılıyor 
ki Yunanistana hayvan satmada Yugos
lavya birinciliği almaktadır. Memleke
timiz Jkinci gelmektedr. 

İngiliz liberallerine 
düşen vazife 

Sir Herbert Samuel liberal fırkasının 

dileklt>rinin ana çizgileri işçi fırkasının 

programına uygun olduğu için yakın blr 

gelecektt liberallerin bUyOk bir rol oy -

nıyaca klannı söylliyor: 

"Tarih bugüne kadar realist aıyaaa a

lanında İngiliz ulusunun Uç bUylik kazan

cını kaydetmiştir. İngiltere, ferdin hUr

riyeti ile gerçekten ulusal bir hOkOmeti 

birleştiren ilk ulustur. 1 - Halk mil -

messilliğlni ilk önce bulup bunu .. reyle

rin çokluğu ile verilen kararlara uymak,, 

ile mezcederek parlamentoyu yapmıı, 

böylelikle milstııkar bir demokrasinin 

doğmasını mUmkiln krlmııtır. 2 - Se -

çimle fş bapna getfrflen otoritelerce 

kontrol edilen JUri ve polisle, millld kuv

v~n askert kuvvetten UstUn tutulmaaı, 

fert hllrriyetinl koruyarak uluaa umumt 

dUzeni yerinde tutan bir aistem kazan -

dırmıştır. 3 - Deniı:afm topraklannm 

genişlemeıl ve acunun urak yerinine yr

nl vl' bUyUk ulualar yerleştirmtıl uye -

sinde İngiltere her dominyonun hllrrl -

yetini. kendi birliğiyle telif yolunu bul -

muttur. Şimdiki iti de, .anayii daha tok 

canlandmnalr n çalqma .-rtiamu kon

trol i'iylı, husu11I tetebbftılue ıerelr o

lan her 9cyin ldamesini alMnkteıtirmek 
loca lrtır '" 

Bugiin için yapılması ıerek olan aı· 
yaaa1 ve ökonomik iflerin bqanlmau 
bakımından da uluslaıvuı alanda Ube
rallnn fngiltere'ye yol g&terecektfr. 

U Mua'cLın 

den salonlannda, vestibiilden tara
saya, acele acele koşuşarak önün
den geçiyorlardı. O yerinden kı· 
mıldamıyordu. Kendisinin bir işa
retini bekliyordu: "Evet" , yahut 
"hayır,.. Orada ayakta dimdik, ha
reketsiz, bir saat, iki saat, bütün 
gece kalacaktı.. Onu geçerken 
tekrar görünceye kadar, ondan 
hatta belirsiz bir muvafakat veya 
ret l§areti alıncaya kadar. 

Bonra, haberi efendisine gö -
ttbmek için, hafif ve hızh adım
lan ile, o fantazma adımlariylc 
gidecekti. 

"Evet,. mi? .. Yoksa "hayır,, 
mı? •• Astrid hafifçe titredi. Hayır, 
hayır, bin kere hayır! "Hayır,, di
yecekti: çünkü imkansızdı ki... 

- Mis Astrid !.. Bu canım one
~tep'i işitiyor musunuz? Bana bu
nu lutfeder misiniz? 

- Hayır. - Astrid, dalgın göz
lerini Nonnan Grcy'e kaldırarak 
başım salladL İşte, birazdan, a -
sansöre binmek için holden geçer
ken başını böyle sallıyacaktı Öy
le.. Öbürlerinden biraz geri kala
cak ve başı ile "hayır!,, diye işaret 
edecekti. O zaman o arap, "ha
yır r" cevabı ile ~tmiı olacaktı. 

- w • . ) 

Fakat geçen yıla nisbetle bu seneki 
hayvan ihracatımızda 12.174 kadar faz
la vardır. 

Yunanistanda hayvan piyasasını tut· 
ınak istiyen memleketlerin ve en faz· 
la Po'onya, Romanya ve hatt~ Macari6· 
tanın son zamanlarda faaliyetlerini ert· 
tırdıkları görülüyor. Resmi istatistik· 
terde bu yılm ilk 8 ayında Polonyadan 
yalnız 561 hayvan geldiği göstcrilıyor· 
6a da bu memleket hayvanlarının bu· 
rada belli başlı müşterisi o1an Lukos 

kardeşler ve Zocmbirikinin mayı tan 
ıimdiye kadar 8 bin kadar ha.yvan getir 
dikleri Lukos tarafından beyan edil· 
miştir. 

Polonyadan en fazla biıyük hayvan 
gelmektedir. Romanyadan ise büyü:k 
hayvanla beraber küçük ve çokça kuz\J 
ve koy.un gelmektedir. 

Haber alındığına göre Polonya hU
kOmeti, hayvan satanlara kilo ilzerino 
bir prim vermektedir. Bu prim zloti
nin 25 santiminden ibarettir. 

Macar hilkOmeti de hayvan ihraca
tını ko1ayla§tırmak ve teşvik etmek ü
zere kilo başına takriben 70 para ver
mekte olduğu aöylenmektedir. Bundan 
başka macar hududuna olan dcmiryol 
götürme parasının yan miktarı kadar 
da indirilmiştir. 

Macar hayvanları Fiume ve Polon· 
ya hayvanları da Köstence yolu ile ih· 
raç olunmaktadır. Bu limandan Pirc'yc 
kadar hayvan getiren 1000 tonluk bir 
geminin 130 bin drahmiye kiralandıgı 
söylenmektedir. 

Hayvan piyasası çok değişir. Po
lonyadan gelen bir parti sığır ve d na· 
Jar canlı olarak okkası 16, Romanya ko 
yunları ıs ve Türkiye keçileri 13 drnh 
miden satılmıştır. 

N KA&E 
N 

E E: 
o Orlp o 
K Baş ağnlanna K Dfş ağrılarına 
A Ro.matumaya A 
L. L. 
M M - Y~gttnt • 

' Jlaı.·11r. 1 
N N 
A A 

J 
6 Ve! 

12 kaşeni< 
Kullltrı Jsttyiniz 

Camlı kapıdan, ay ışığında pmldı· 
yan tarasaya çıkacak, oradan mer• 
divenler boyunca inerek, rüzgar 
gibi giden atlı arabası ile bekle -
mekte olan efendisine haberi g~ 
tilnneğe gidecekti. 

"Hayır!,, 
Böylelikle macera bitmiş ola ~. 

caktı. O, artık o tatlı ve ağır se
si asla duymuş olmıyacaktı; o 
parlak ve düşünceli gözleri artık 
asla görmüş olmıyacaktr. Gökle 
deniz arasında başlamış olan ro -
mantik hadise böyle bitiyordu: 
"J!ayır!,.. 

Lady Taylor, kalkarak. 
-Gec oldu.- dedi. 

John Lans'm koluna asılmıs o
lan parıl parıl ve neşeli Elsy iy
tiraz etti: 

- Adam .. Daha erken. Da a 
ıaat on bir. 

- Yeter. Seyahat ettik. Yarın 
gfinümi.iz heyecanlı bir gün ola -
cak. 

Hepsi birden salondan cıkt1 ' r, 
ve asansöre ıritmek jcin holü g -
tilu. 

~Dalıe vnr) 
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P. T. T. Binalar 
ve ı~vazım Müdürlüğünden: 

22 - eyl(U - 8,24 - birinci teşrin - ve 9 - ikinci teşrin - 934 
tarihli gazetelerle 26-11-934 tarihinde İstanbul'da mttna
kasanm icra kılınacağı ilan edilmiş olan 50 bin metre 
Haketal Teli ile 150,000 metre tek ve çift nakilli sahra 
kablosunun Levazım M. lüğünün Ankara'ya nakli dolayı
ılyle münakasanın Ankara'da yapılması takarrür ettiğin
den taliplerin mezkur tarihe müsadif pazartesi gUnU saat 
14 te P. T. T. U. M. Binasının birinci katında mübayaat 
komisyonuna müracaatları ilan olunur .. (3491) 8--5344 

ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ MEMURLU
OUNDAN: 

İpotek olup tapunun kUtUk 95, pafta 95, ada 743, parsel 17 nu-
marasında mukayyet ve Ankara'nm pazar mahallesinde arabalı so
kağında kiin" Fırmh ahşap ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık ar. 

tırmaya çıkarılmrJtır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
14 Nulu t<apıdan girilince dört tarafı kerpiç duvarla mahdut, 

Uzeri açık ve bir kısmı beton döşeli ve derununda iki kUçUk akaa
ra. bir hala, bir mutfak bulunan bir ;lVlU ikinci bir kapıdan girildikte 
ta\ nsız ve tabansız bir oda, bir kiler, avludaki tahta merdivenden 
ikinci kata çıkıldıkta şimal cephede kapısı bulunan döşemeli, tavan 
ırz bir sofa, iki oda ve yanındaki mükerrer bir nulu kapıdan giri
lince dört tarafı duvarla çevrili açık bir avlu şark cephesinde ke
penkli kapısı açılan bir fırın ve avlusu olup 183 metre murabbaı 
sahada bulunmaktadır ve heyeti umumiyesine 1200 lira kıymet tak
ılir olunmuştur. 

SATIŞ SARTLARI 
1 - Satış peşin para ile ol~ak üzere 27 • 12. 934 tarihine müsa

dif perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul 
utış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7 ,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

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

4 - işbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 12. 1. 1935 tarihine mü
aadif cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artır
mada keza üç defa nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine 
ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmcdil7i takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle iha
le tarihinden iytibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği 
takdirde ihale bozulacak ve işbu talepten evel en yüksek teklifte 
bulunan talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisin
den sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu ikinci 
talip uhdesine ihale olunaca1ttır. Teklif veçhile almağa razı olma
dığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artırmaya çı -
karılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu har
cı ve yüzde 2,5 dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
&zerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müıbiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir
meleri lizrmdır. Aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
utış bedelinin paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak ede'nler, daha evel şartnameyi görmüş, 
okumuş, gayrimenkulUn iymar vaziyetini bilmiş ve hunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olu nı>caktır. 

9 - lsbu açık artırma şartnamesi 1. 12. 934 tarihinden iytibaren 
934-151 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Yüzde iki buçuk dellaliye ve tapu harcı müşteriye aittir. 
11 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul sa-

tış memurluğuna müracaat eylemeleri ilan olunur.. 8-5336 

HAV ACILIK VE SPOR 

131 1NC1 SAYISI 
Londra - Melbum yarışım 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 münasebetile (fıkra) 
- Londra - Melbum yolunda nasıl 

Mahmut Beliğ 

Kaya 

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

llyas 
Kemal Celal 

A. 1. 
'Abidia Daver 
~erver Ziya 

HAKIMIYETI MILLlft 

' 
22 IKINCl 1'ıŞRIN 1934 PERŞEMBE 

c 

Türkiye Ctim~._i y~ ~-,. 
Bankasındanı ,. ' Y-

1 Seyhan Vilayeti 
,,. 

İkramiyeli • ı faJlll 1935 ~ ~ tertibi BlM. 
8924 7, 89256, 80258, 8Bll, 89269, ~. 89283 numarali t 
adet tahvil üzerindeki mutiatefetln Ankara Birlnol sulh 
mahkemealQln 21-10-934 tarih ve 034-2490 numaralı kara· 
riyle ~~lmıt oldufu Dan olunur. 8-5347 

Ankara Şehri İçme Suyu 
Komisyonundan: 

22 - 1 J - 934 tarihinde ihale editecek olan boru mal
zemesi tc'dariki "e boru ferşiyatt işinin ihalesi görülen lü
zum üzerine 29 .lJ 934 tarihine bırakılmııtır. İhale Anka
rada İş hanının 4 üncü katında komisyon dairei mahsusa
smda 29. 11. 934 tarihine milsadlf perşembe gilnU saat on 
beşte icra Kılınacaktır. (3481) 8-5332 

Ankara C. Müddei Umumiliifuıden: 
Ankara Umumi Hapishanesine pazarlıkla 934 modeli 

bir kamyon satm alınacaktır. İsteklilerin 225 lira temina
tı vilayet muhasebe veznesine yatırmaları ve şartnameyi 
görmek için Ankara C. M. umumiliğine ve ihal egünü olan 
26-11-934 pazartesi günü saat on beşte vilayet idare heye
tine teminat makbuzlariyle birlikte müracaat etmeleri: 

(3486) 8--5341 
______________________________ .._ ________________ _ 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

No. Kıymeti 
L. K. 

verilen bedel 
L. 

1 1 inci kordonda arsa 10817 25 
metre murabbaı 

712,15 

8311 

İdarei hususiyei vilayete ait birinci kordondaki kain 
1 numaralı arsanın mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye 
çıkarılmış ise de verilen bedel haddi layık görülmediğin
den müzayedenin açık olarak bir ay zarfında pazarlıkla 
ihalesi kararlaştırılmıştır ve isteklilerin encümenin top
landığı her pazar ve çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye 
kadar encümeni vilayete gelmeleri. ( 4986) 8-5342 

Bir memur alınacak 
Ali iktısat meclisi umum katipliğinden: 

Dairemizde kalem amirliği vazifesini iyfa etmek üzere 
( 4500) kuruş asli maaşlı (barem derecesi 8) fransızcadan 
bir (mütercim) alınacaktır. Ali tahsili olanların müsaba
ka imtihanı ile diğer şartlan öğrenmek üzere, 26 ikinci 
teşrin 1934 akşamına kadar İstanbul'da (Htikumet daire
sinde (eski Babıalide) hazinei evrak müdürlüğüne) ve An
karada (Başvekalet ali iktısat meclisi umum katipliğine 
müracaat etmeleri. (3464) 8-5330 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

10.000 KİLO DİNGİL Y ACH 
3.846 ,. 712 C. VAKUM YAGI 
2.000 ,, KEMİK YAÖI 

Yukardaki üç kalem yağın pazarlığına talıp çıkmadı
ğından yeniden pazarlığa konmuştur. İhalesi 25. 11. 934 
pazar günü saat 14 tedir. Taliplerin evsaf ve şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlığa gireceklerin de temi -
natlariyle vaktinde M. M. V. Satınalma komisyonuna mü-
racaattan. (3482) 8-5333 

CAG zarhkla alınacaktır. Pazar-
Çorlu ve Murathdaki as- lığı 25-11-934 pazar günü 

ker ic.in kapah bürüm yön- saat 14 tedir. Talipler şart-
demiyte 354600 kilo ekmek- namesini görmek Uzere her 
lik un alınacaktır üzerine hı- gün öğleden sonra ve pa-
rakılması 1. 1. Ka. 934 cu - zarlığa gireceklerin o gün 
martesi günü saat 16 dadır. ve saatinde teminatiyle bir-
bağlantısını görmek için her tikte M. M. V. Satın alma 
gün ve eksiltmeye girecek - komisyonuna müracaattan. 
lerin de belli gün ve saatm- (3435) 8-5236 
da Corludaki komisyona baş .., -vurmalan. (3332) 8-5097 

CAG 
Kırıkkale askeri sanatlar 

mektebi için aşağıda yazılı 
sebze ve saire eksiltmiye ko 
nulmuştur. Ü zerine bırakıl
ması 28-2. Teş.-934 çarşam
ba f!Ünü saat 14-17 ye kadar 
dır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte pey akçeleriyle Mp. 
Sa. Al. Ko. nuna başvurma
lan. (3217) 

Cinsi Mitakn kilo 
Lahana 3000 
Prasa 3000 
tspanali 3000 
Patates 3000 
Kunı ıofan 2000 
Ekme1' 86000 

Erkek koyun eti 6000 
&-493g 

tLAN 
Gazdan ICoruma evinin Ui

tiyacı için (2000) kilo ben· 
m ve (4000) kDo mazot oa-

DOKTOR MUZAFFER 
tBRAHİM 

Cebeci hastahanesi 
GÖZ HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Adliye sarayı Gençağa 

apartımanı Telefon: 2025 
8-5012 

VEZNEDAR 
Bir ticarethanede vezne

darbk yapacak bir hannn 
aranıyor. Taliplerin derhal 
Ankara Posta kutusu 506 
adresine tahriren müracaat-
tan. 8-5339 

ZAYİ 
139 senesi Ankara Ziraat Mek

tebi makinlıt umfından almq ol
dufum tatcHJmameyi sayl ettim. 
Y enltlnl çıkaracaiuadan nldtl
nln hWanfl yolJtur, 

1-1128 

Nafıa· Ba,mübendisliğinden: 
~dana - lılialı ve Adana - Karataş yollan başlangıcın

da (İl'13.35) metre murabbaı parke kaldmm ihale suretiy
le yaptmlacaktır. 

1 - Bu inıaatın keşif bedeli (11829) lira (37) kunış-
tur. 

2- Ekıiltme (2490) numaralı artırma eksiltme ve iha. 
le kanunu hükümlerine göre ve kapalı zarf usuliyle ola
caktır. 

l 

3 - İhale 934 senesi birinci kanun ayının 20 inci per°' 
şembe günü saat on birde Seyhan vilayeti daimi encüm_,, ' 
ninde yapılacaktır. ' 

4 - İnşaata ait keşif cetveli resimler mukavelenarn~ 
sureti ve şartnameler seyhan vilayeti Nafıa Bqmühen~ 
disliğinden beş lira doksan bir kuruş mukabilinde ahnaı
caktır. 

5 - Bu işi teahhllt etmek istiyenler en çok 20-12-934 
perşembe günü saat on bire kadar Seyhan vilayeti daimi 
encümeni reisliğine verecekleri teklif mektubunun şe'cıl 
bu işe ait olup ne suretle temin edileceği ( 4) numara ile 
bildirilen şartnameler arasındaki eksiltme şartnamesinde 
gösterilmiştir. 

6 - Teklif mektubu ile birlikte ve ayrı hir .zarf içindtt 
A. (887) lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 

• B - Teklif sahibinin ticaret odasına kayıtlı olduğuma. 
gösterir 934 senesinde alınmış vesika 

C - Teklif sahibinin şimdiye kadar yaptığı i!1lere evrai 
ve vesikalan gösterilmek suretiyle Seyhan vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden alacakları fenni ehliyet vesikası. 

D - Bir şirket veya ortaklar namına teklif yapıldı~ 
takdirde şirket veya ortakların her biri tarafmdan te~dif 
sahibinin kendilerini temsile salahiyeti bulunr'uğunu aös .. 
terir vekaletname verilecektir. (3485) 8-5340 

Jandarma lJmum Kumandanlıfo. 
Ankara Satın Alma K4'ınisyonuı1 
dan: 
Me•cut evsafına uygun ( 2841) adet arka çantası k:'.3 

h zarf usuliyle satın alınacak ve münakasası 8-12-934 cu 
martesi günü saat (11) de yapılacaktır. İstekliler nüm 

1 ve şartnamesini görmek üzere her gün İstanbul'da jandar"'"l 
ma muayene heyetine ve Ankara'da komisyonumuza ve 
satın almak için de münakasa gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona gelmeleri. 

(3346) 8--5157 
---lllNlllllB-·----aı••ıı111111mııınwnı::-a11111ııaı:MtH!llllliH&ll!MııtllllilN 

6 KARILI KIRAL 
Charles Laughton ··--Tire Belediye Reisliğinden: 

1- Kapalı zarfla ihalesine imkan bulunmıyan ve tahminl 
keşif bedeli (147608) liradan ibaret şehrimiz su tesirntt 
5-12-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat (15) te pa
zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin (% 7 ,50) muvakkat 
teminat akçeleri ve şartnamesinde yazılı evrak ve .. csika
lariyle beraber muayyen gün ve saatte belediye c' i;·esin· 
de hazır bulunmaları. 

2 - Tesisatın musaddak keşifname ve plan ve sa tn..tme
leriyle mukavelename esaslarını görmek ve izahat almak 
ve (25) lira mukabilinde bu evrakın bir dosyasını tedarik 
etmek istiyenlerin belediyemize müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (3488) 8-5343 

TC!JQKiYE 

llRAAT 



"2 iKiNCi TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

• 

lla 
Şirketlere, Bankalara, Doktor ve Avukat Bey

lere, Tüccarlara elverişli ,.c şehrin en mutena 
bir yeriDlfo bulunan eski Nafıa Vekaleti binasın
da kaloriferli daireler ve odalar kiraya verilecek-
tir. 

lstiyenlerin Koç Zacle Ticarethanesine nıiira
l'3atları rica olunur. 

iktısat Vel<aletin den: 
Vekalet daireleri ihtiyacı için yaptırı~acak olan ~50~) 

adet dosya kabı 12-11-934 tarihinden itıbaren açık ındır
me suretiyle (20) gün müddetle indirm.iy~ k~nulmuş~u:. 

Taliplerin teminatlariyle beraber 1. ı~cı .!<3nun~n ~ıkın
ci günü saat üçte komisyona. nümunesını gormek ıstıyen. 
lerin l~evazım Müdüriyetine müracaatları. (3387) 8-5170 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya Hattı 56-74 üncü kilometreleri arası 

4 üncü kısım inşaat ve ameliyatının 15-11-934 tarihinde 
yapılan münakasasmda verilen teklif ?addi Iayıkında gö
rülmediğinden mezkur inşaat ve amelıyat 25-11-1934 tari
hine müsadif pazar günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Pazarlık Ankara'da Vekalet müsteşarlık maka
mında yapılacaktır. Taliplerin Ticaret Odası ve ehliyeti 
Fenniye vesikaları ve 10,000 liralık muvakkat teminatla
nnın merkez muhasebeciliğine yatırıldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun bankada kefalet mektu
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım
dır. Muvakkat teminat mukabili çek kabul edilmez. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilin
de Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(3447) 8--5261 

İnhisarlar Umum 
Miidür1üğündeı1 : 

1 - Gönende yapılacak (44302) lira bedeli ke~ifli yap
cak tütün ambarı kapalı zarf usulıyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabi· 
linde Gönen müdüriyetimizden ve cibalideik 1eva7.ım şube· 
ıi nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 6-12-934 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
Jiarda tayin olunan gün ve saatten evet komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mu
cibince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanlarnı (o/0 7,50) muvakkat teminat para-
ıiyle birlikte müracaatlan. (7751) 8--5264 

Ankara \' alili~nden: 
Sanatlar mektebi için 935 mayısı nihayetine kadar alı

nacak 30 bin kilo ekmek şartnamesi mucibince açık eksilt
meye konulmuş olduğundan ih~lesi .26. 11. 934 pazartesi 
iinü saa1 ı 5 te yapılacaktır. Talıplenn <. 20~ buçuk) liralık 
movar..kat teminat makbuz veya mektubıle ıhale günü en
cümeni vilayete ve şeraiti gönnc1 üzere de her gün en -
tümen kalemine müracaat etmeleri (3327) 8--5102 

Kumbara bütün hir İstikbaldir. 

Türkiye iş Bankası 

• 
HAKİMİYETİ MİLLİYE SAYIFA 

Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilan1arı, 

İLAN 

lzmit için 21400, Danca 
için 13200, Tuzla için 4400 
ki ceman 39000 kilo patate
sin açık münakasası 26 teş
rinisani 934 pazartesi günü 
saat 10 dadır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
ta1iplerin de belli saatte te-
mina tlariyle birlikte İzmit 
satmalma komisyonuna mü
racaatları. (3240) 8--4969 

tLAN 

İzmit icin 10650, Darıca 
icin 4950, Tuzla için 3850 ki 
ceman 19450 kilo kuru so
ğan açık münakasası 24 teş
rinisan; 934 cumartesi günü 
saat 10 dadır. taliplerin te
minatlariyte birlikte belli 
saatte İzmit satınalma ko -
misyonuna müracaatları. 

(3242) 8--4970 

fLAN 

Darica'daki kıtaat için 
34 ton kuru fasulyenin açık 
münakasası 25 teşrinisani 

Q34 pazar günü saat onda -
dır. Ta1ipleri teminatlariy
le birlikte belH saatte İ7.mİt 
Satrnalma komisyonun;;a 
müracaat lan. (3244) 

8---4972 

t LAN 

Çorumdaki kıtaat ihtiya
cı için 250,000 kilo un kapa-
lı zarf usuliyle alınacaktır. 
İhalesi 1-12-934 saat 15 te 
olacaktır. $artnamesini gör 
mek iizere her giin taliple
rin de belli saatten evel te
minat ve tf'!klif mektuplariy 
le birlikte Çorum'da satm
alma komisyonuna müraca. 
atları (3361) 8-5131 

İLAN 

On iki bin kilo soğana pa 
zarlık günü talip çıkmadı. 
Pazarlığı 24-2. Teş.-934 cu· 
martesi günü saat on dört
tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün "e pazarlık 
günü vaktinde dahi teminat 
lariyle beraber Ankara Le
vazım Amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3480) 8-5331 

Baha Hazım 
GAZl TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKfMt 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gcnçağa 

apartımanmda Hususi 
daire telefon : 2661 her 

1 \nkara Bt•ledhe llcisliüi . "' 
ilan lan. 

İLAN 
4229.95 lira bedeli keşifli 

Mahzeni Evrak yanındaki 
Taksi sokağına parke inşa· 
sı 24 Teşrinisani 934 Cumar 
tesi giinii saat on buçukta 
Belerliye Encümeninde pa
zarlıkla verileceğinden ta
liplerin müracaatları. {3467) 

8 - 5306 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Selanik cad. 

desinde 23 numaralı apart
manın ikinci katı kiralıktır. 
Beş odası ve diğer konforu 
vardır. İstekJilerin içindeki-
lere müracaat. 8-532f • 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

MUHTELİF ÖLÇÜ ALETLERİ 
2000 KİLO KIL 

26 2. Teş. 934 
25 2. Teş. 934 

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

1 adet kızakla soğuk destere 
2 ,, devir ölçülü aleti 24 2. Teş. 934 
6 ,, Amerikan makkap evi 

Elektrik kaynak teli 24 2. Teş. 934 
14 kalem ölçü aleti 24 2. Teş. 934 
30 ton demir cevheri 24 2. Teş. 934 
15 ton mangan cevheri 24 2. Teş. 934 

Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle 
hizalarmuaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaattan. (3478) 8-5337 

1000 Ton Mazot 2/1. kan./ 934 
Yevmiye 10-15 kilo sığır eti 30/ 2. Teş./934 
88,972 Metre mikabı 3 kalem kereste 30/2. Teş/934 
Kayaş fabrikasında yapılacak kalorifer tesisatı 

3012. teşı 934 
Kayaş Çarkhanesinin tevsii inşası S0/2. Teş/934 
20.000 Metre Galvenizli Tel Halat 2/ 1. Kan/ 934 
Elektrik malzemesi 2/ 1. kan/ 934 
2,000 Kilo Çiğ Bezir 4/ 1. kan/ 934 

Yukardaki mal?.emeler ayrı ayrı pazarlık suretiyle hi-
2alarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3494) 8-5346 

lLAN 

Ş ~ . j Or 
Viyan lı b'r madmazel bir 

türk ailesi ne dinde çocuklara 
pnkmak ve almanca öğretmek 

arz.usundadır 1 tı} enlerin Avus. 
turya Sefaretine müracaatlarr 
rica olunur. 8-53~7 

Eyi bir daktilo 
Türkçe ve fransızca bilen 

ref eransh ciddi hir daktilo 
H. vazife arıyor. Yurt ga
zetesinde Münir Beye yazı 
ile miiracaat. 8-5285 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN : 

An asıl Yozgad'ın Sogun kaza
sının Köhncikebir kariyesinden 
olup Ankara'da kurt mahallesin
de Ragyp Bey apartımanında o
dacı iken vefat eden İsmail oğ
lu Veysel Karaninin borçlu ve 
alacaklıları ile varislerinin bir 
ay zarfında Ankara 3 üncü sulh 

hukuk mahkemesine müracaatla
rı ve alacaklarını vakti zamaniy
le kaydcttirıniyen alacakhlann 
mir.aseıya ne şahsen ve ne de tc
re kcye izafeten takip edemiye
cekleri ve mahkemeye verecekle
ri evrak ve vesaik mukabilinde 
makbuz istiyebileccklcri ilan o-
lunur. 8-5335 

Küçük Yozgat fabrika -
smda 219 kalem kooperatif 
emtiası ile 8 kalem boş mev
zuatın açık artırma suretiyle 
7 1. Kan. 934 tarihinde ve 
saat 14 te satılacaktır. Ta
liplerin li~tesini görmek için 
her gün öğleden sonra 13.5 
tan 15,5 a kadar ve artırma· 
ya gireceklerin de teminat
lariyle vakti muayyeninde 
komisyona müracaatları 

istaııbul Sıhhi Miiesseseler Sat1ıı 
Alma KomisyonııRP-isliOiı den: 

250 TON DÖKÜM KUMU 

Yukardaki malzeme aleni 
münakasa suretiyle 14-1. 
kan-934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Ta
liplerin şartname için her 
gün öğleden sonra müna
kasaya girmek için de o gün 
teminat ve teklifat ile mü
racaatları. (3493) 8--5345 

45928 lira 35 kuruş bedeli keşifli Haydarpa~a Nümune 
hastahanesinin dahili tamirat ve tadilatı olbaptaki keşif-
name ve proje ve şartnamesi veçhile 27-11-1934 sah günli 
saat on dörtte pazarlık suretiyle ihale edilecektir. Şart-

name ve keşifname ve projeyi görmek istiycnlerin sıhhi 
müesseseler muhasebe kalemine ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de belli gün ve saatte komisyona miiracaatları. 

(7858) 8--5329 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski ~ 

belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczaı~e açıldı 
~ Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazın:ıat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ılaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 

fiıtiyariıkta zen .. 
gin olmak mürn • 
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay .. 
yare piyangosun .. 
aan (10.000) lira 
kazanmıştır. 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 



SAYIFA 8 

Dünya çatınızın altındadır 

Dünyayı çatmızın altına sok
mağa muvaffak olan hariku
lade cihaz PH!L1PS 336 AN 
radyosudur. 15-90 ve 200-2000 
metre arasındaki bütün dal
galan aym berraklıkla din· 
leten yegane radyo PH1L1PS 
·336 AN modelidir. 

Biri Rödressör olmak üzere 6 lamba - HER DALGA ÜZERİNDE 
'AYNI DERECEDE gayet yüksek hassasiyet ve ayırma k~biliyeti 
- Otomatik surette fading telafisi - Tek düğme ile ayar - sakin 
alış - 103 den 253 volta kadar bilUmum mütenavip cereyan şebeke
lerinde işler - Gramofon pik-apı ve ayrıca ikinci bir hoparlör raptı
na mahsus yerleri vardır. 

İşte dünya yüzünde en ziyade yayılmış olan PH1LlPS 
336 AN radyosunun başlıca hususiyetleri bunlardır. 

PHILIP 
Her dalgaya 
mahsus ahize 

• 

Yeşilköy Tohum Islah 

Sal&hiyettar acen
talarımızda t e c -
r il b e v e satış 

Türk Philips Ltd. 
Şirketi, İstanbul, 

A 

8--5334 

İstasyonu Müdürlüğün den: 
1 - İstasyonumuz için ekmekçilik tecrübelerinde kul

lanılacak çift valsli ve çift elekli bir değirmen ile diğer 
beş kalem atat açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartını anlamak istiyenler Yeşil köyde bulunan is
tasyonumuza her gün gelebilirler. 

3 - Eksiltme 28 ikinci teşrin 934 çarşamba günü saat 
15 te İstanbul vilayeti muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlaanı 
ihale saatmdan evet muhasebe veznesine yatırmaları ve 
muayyen saatta komisyona müracaatları. (7519) 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü ... 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli ... 

ğini yalnız K R E M 

8-5122 

B A L S A M İ N ile Lı...........___.__..._..... . ........_......:.-... ~.....__. 

lIAKİMIYETI MiLLiYE 

Jandarma Umum Kumandanlığr 
. 

Ankara Satın Alma Komisyonundan: 
Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulmuş 

olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazelin yağı satrn 
alınacak ve münakasası 5. 12. 934 çarşamba günü saat on 
birde yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul J. Mu
ayene heyetine de gönderilmi~tir. İsteklilerin teminat 
makbuz veya banka mektubu ile gün ve saatinde komis -
yonumuza gelmeleri. (3385) 8-5244 

l(ütahya C. l\lüddei 
Umumili~nden: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derecede ekmekten 
beheri 960 gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 
adet olmak üzere Kütahya hapishane ve tevkifhanesinin 
1-12-934 tarihinden 935 Mayıs gayesine kadar altı ayhk 
ekmek ihtiyacı için 1-11-934 tarihinden 1-12-934 tarihi cu
martesi günü aleni müzayede usuliy1e ihalesi yapılacağı 
bir ay müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip
ler teminat akce1eriyle yevmi muayyende münakasa ko
misyonu riyasetine ve şeraiti öğrenmek üzere eyyamı sai
rede Hapishane Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(3372) 8--5159 

MeJ~tepler Satın Alma 
l{o isyonundan: 

İnşaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem ve (2236) 
lira kıymeti muhammine mukabilinde sebze ve meyva a-
çık münakasa ile alınacaktır. Bu işe girmek istiyenler 6 
birinci kanun 1934 tarihinde saat 15 te yüzde 7,5 teminat
lariyle Mektepler komisyonuna ve şartname ile listeleri 
görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne müracaatları. 

(3425) 8--5238 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVI ON a 

2 4 Teşrinisani C umarfesi 

KUŞAT GALASI 

Orkestra: 

KARLTON. BAND 

Ankara Beşinci Daire Su işleri 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfin 2275 lira 27 kuruş olan Gazi istasyon 
çeşmesi suyunun tezyidi için yapılacak drenaj ameliyatı 
15. 11. 934 tarihinden iytibaren 21 gün müddet ve pazar
lık suretiyle ihale edileceğinden talip olanların 17 l lira 
teminat akçesini vilayet veznesine yatırarak aldıkları 
makbuzla kanunuevelin altıncı perşembe günü saat 15te 
vilayet idare heyetinde ha.zır bulunmaları ve evrakı keşfi
yeyi görmek için de Nafıa Vekaletinde beşinci daire su 
işleri müdürlüğüne müracaatları itan olunur. (3427) 

8-5233 

22 IKlNCl TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ, 

Bursa Pazarı ~~ 
~ 

Ankara şubesini açmıştır. ~: 
Adliye Sarayı yanında Gencağa apartmanı altında ~~ 

~ 
No.: 2 Telefon: 2373 8-5323 ~ 

Kimden istimlak Mahallesi Sokağı No. Muhammen 
edildiği bedel 
Hidayet Ef. oğlu Yeğen B. Cami 11 300 00 
Ali Ef. 
Mehmet Ef. kızı '· " .. 11 350 00 
Akkız H. 

İmar Müdürlüğünden: 
Yukarda cins ve evsafı irae edilen har.elerin enkazt 

28. 11. 934 çarşamba günü bilmüzayede satılacağından ta~ 
tiplerin imar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. 

(3460) 8--5283 ______ _,._.. 

Nafıa Vel{aletinden: 
Haydarpaşa'da gümrüklenmiş olarak m~aktaı 25x2. 

5xl m/ m ve tuli 2100 m/ m olmak üzere alınacak 50 
ton lama demiri 15-11-934 tarihinde yapılan mü· 
nakasada talip zuhur etmediğinden 27-11-1934 tari
hine müsadif salı günü saat 15 te pazarlıkla müba
yaa edilecektir. Pazarlık vekalet müsteşarlık maka· 
mmda yapılacaktır. Talipler ticaret odası vesikası ve 
212.50 liralık teminatı muvakkatelerinin mal sandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikte 
. aym gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Ta
lipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ank.ara 
Vekalet malzeme müdürlüğünden alabilirler. (3477) 

8--5320 

· nhisarlar Umum 
1\ üdüı11lüğünden : 

1 - Milas ta yapılacak ( 44 722) lira bedeli keşifli yal>' 
rak tütün ambarı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul• 
mustur. 

2 - Kır.dırma şartname ve projeleri beşer lira mukabi• 
tinde Milas müdüriyetimizden ve Cibalide Levazım ve 
mübayaat şubesi nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 5-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü· 
nü saat 15 te Cibalide Levazrm ve Mübayaat şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu• 
karda tayin olunan gün ve saatten evci komisyona veril4 

melidir. 
5 - Kırdırma şartnamesinin maadei mahsusası mU'\ 

cibince f enn1 ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır-' 
6 - Talip olanların (o/o 7,50) muvakkat teminat para" 

siyle birlikte müracaatları (7750) 8-5265 

İl<tısat Vel<aletin den: 
Vekalet kaloriferleri için 70 ton kok kömürü açık in 1 

dirme suretiyle alınacaktır. 16. 11. 934 tarihinden iytiba" 
ren yirmi gün müddetle indirmiye konulmuştur. Talip .. 
terin birinci kanunun beşinci günü saat üçte komisyona, 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaatlarL 

(3417) 8-5229 

Çifteler Harası Müdür lüğünden: 
20 baş kasaplık inek ile 20 baş damızlık inek 24 ikinci 

teşrin 934 cumartesi günü saat 14 te hara merkezi ol~d 
Mahmudiyede pazarlık suretiyle satılacaktır. Talipleri.il 
satışa iştirak etmek üzere haraya gelmeleri (7710) 

8--5235 

İstanbulda mühim bir ı 
nıs DEPOSU 

Meslekten ve bir bankanın te· 
minat mektubunu verebilen bir 
tüccar aranıyor. 

AN KARA PALAS'ta 
işçilere teklif ve satmak üze

re kendisine emaneten mal tev
di edilecektir. 

Alakadarlar mektuplarını "de
po" rumuzite İstanbul 40 numa
ralı posta kutusu adresine gön -
dermeleri. 8-5~21 

CUMA Danslı çayları 

·23 ikinci TP-srinde basııvor. 

İmtiyaz aahibi ve Başmu - S ı• N EM A L A R 
harriri F ALIH RIFKI. 1 1 

korursunuz Umumi neşriyatı idare eden 1 • 1 1 oP1 
D~. Cims'in nasır ilacı Yazı İ§leri müdürü NASUHi .. _Y_E_N_I_. Bugün, bu gece 1 Bugün, hu gece KUL ~ 

ESAT. BlTMEMlŞ SENFONİ ASRİ TALEB~ 
KORRİSİD Çankırı caddesi civsrrnda Büyük bestekar SCHUBERT'in lahuti Amerikan üniversite hayatım canlan-

En eski nasırlan bile pek kısa bir zam,nda tamamile Hakimiyeti Milliye Matbaa- musikisiyle meşbu ilahi şaheser dıran hareketli ve çok zevkli film. 
kökten çıkarır. srnda basılmıştır. MARTHA EGGERTH - RAMON NOVARRO _ MADGg 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi / HANS JARAY EVANS 
Her eczahaneden arayınız. ts---4964 Aynca: Dünya havadisleri. Ayrıca: Canlı resimler. _,-

~~~~="""'~~~~~~~==~~~~========~~====~~~~~~~"""="'--~~~==~========~-=-=~=="'"""""'.........,~~~~~~!!il!!!!!~ 

Halil Naci l(ağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve ı:esUnlerin4kopyalan süratle çıkarılır. Telefon: 1230 


