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FALiH RIFKI 

lluYiik Iİnd Gazi yeni türk alfabe-
llıah en, a.rap ayın ve hemze'lerine 
lirnei:•. ~oınalarla, arap, fars ke
~a i tının uzun hecelerine mah
lerin faretleri, ve arap, fars terkip
dığ1 e nıa.hsus araçiz~ileri kaldır
ka"g zanıan osmanbca • türkçe 
tık a&nıı hitirmis oluyorduk. Ar
}>e "ar~p, fars dillerinden türkçe-

Jenı b. k 1· . . k a:rf\l> f ır e ıme gırmıyece , 
lahı ' I ara diUP.rinden alınma ıstı
lla :r a türk dili ahenk kuralları· 
ti. y ~•Yan kelimeler de~isecek
hic ı.~"1 alfabedenberi türkçeye 

· Qtr Y • f k ı· · lltıı enı arap, ars e ımesı 
o,rtı:~tnıştrr. Yeni alfabedenberi 
lt-ap nf ıcanın kullanmakta olduğu 
}teni •1 a.rs kelimelerinden hic bir 
llfah $~ıka.k yapılmamıştır. Yeni 
h,~la e enberi terkipler büyük bir 
~lise} azalarak, valnrz bir takım 
da.11 kl' . tutun;\bilmiş, ıstılahlar
t-itl; d:l~;n.,.Jerden hirco~nun ye-

A.n °7. türkceleri konmnstur. 
ed._'1.cak "-"ll'lal'Ca devlet, Him Te 
liz if.·'tat d;ti oll\n osmanlıcattın, 
ltt,11~ e a:t!·ll'l hh·cok k""\imel,..rini 
l"' ... it/1rvorrt •k. Ci1nkü türk kök
t,, '· u;,.,<: , ı . . k 11a8ıı . et< "'rmı 11nutmuştu • 
ti • sa ('hH~izftA kaldıiıı icl.n ver-

' •er~· k · }ot' h· ! e)h,.,elerioden ho,Iam-
Ott~~l'l Yeniden dersri kelimesini 
(fttk. atınca onu tuhaf buluyor-

Cazi D·ı 
lla. tii k .. 1 Cemiyetini kurdu. 0-
~ak koklerini ve eklerini araş
d~rl ' halk J ... hcelerinde kelime 
~l ~tnek ~ ·r · · d. G · 

08 az1 eaını ve ... ı. ecen 
d'!I\ lllanh~adan öz dHe öz dil-
"!shıklhJ\nl~eaya iki ki~ba ka:. 
~lıi J»:. Bu ıki kitap bütün isleri
~~.-. r·:ı:ecek. tamamhkta de~il
~~iı k adt hıze, ilkin beklemedi-
lto, a ar, yeni ,eyler öğretmiş-

l C-ıi' . 
"'tıtt nın son nutku inkılap yo-
~... ~ .. \tdını .. _ 
J~ tld ~~11.trr. Nasıl ve ne-

f 1'urk CCegunı7.ı biliyoruz. 
~~i !~el gaz~•~ilerinin ilk vaziy
~~el\ ..:=.Her b1 lunan kartıhğ• 
"il 11a.l\tn l'l!ıtısemek ve yalnız omı 
"il ~titıle ~k, R'ilzeteye '!elen bütün 
l' <\tılıra~ en hu karşılıkların os
~1:"-•et l'~k~ı kaldırmak! Artık 
}> t l'oktı ur, sıvasa vardır. Sıh
~ fll kth't .. '

1
r, sağlık val",ftr. Millet 

"~ 1 ' ... '1
'-' " d M kt 1,_~ "ard ar ır. illi yo ur, 

t "•ne· ır, v. ı. 
~ı- h 1 '1azif • • 
~~ ~lııl"lnl eınız yem karşılık 
fllt) .. ,ttir. M-"•na her gün yardım 
~ı"kça \ı., ttvaffll.k olmak ic;:in 
111, ~~ -.e ı;:~ sürecek olan bir 
t._~~llıtz k a ah~ıklıiSı ister. Bu
~~ }"-J>ıhrk t\l'!ıhklardan, ana lô
~ •bit lak en, bir ti\kımı alına
t._; ~l'ıt] 1~ntl 1 Yeniden aranacak-

• Q ı ar .. 1 1 
~ '•~11 la fl\ıze o malıdır-
''ll-ı k~ti"'"'l ~lla.ndığmnz öz türk
tli~·~ı.dtrla enn ahengine uyıun 
~\t: tad~l' l'.~~t''ılıklar elden rel 
li~~I ~lillı~le ~ ~nmakta oldu~u
bı)l"ı\ el'e 'Y~ra{ tr.ınden y~hut o ke
~~ı· ahdır} ekler verilerek wa-

'lll ar a· . J 
~.t\d "lel' olcİ }Zıttı unuth1ğumuz 
ll1.ı d"- ho:,.1dnı UITTJ l!İbi, halkm ağ
~i~e ~ l•nlltnı \lş kelimeler oldu~
~' ttiiltur e.nıahvız. Halk aV.zı 
t "41: C" ı.t 1 h • 1 

'~hl 0 ttael't l 1 a ları vermekte 
' ~{1 )'an~~: Fakat bu ıs.. 

~I kök Lıcın halk aPuı
(~~ 1 . uulabiliriz. 

• IDci ~a-6., 

.Resmi teblig 
Balkan itilafı Konseyi, 
diin saat 17 de son i(ıima
ını akıetmiş ve bu içıimaın 
sonunda aşağıdaki tebliğ 
neşrolunmU§tur: 

Balkan ltilifı daimi konseyi 30 lef-
~ rinie•elden 2 teşrinisani 1934 tarihine 

kadar Ankara' da toplaDOUf ve akdetti
ii dört içtimada nıznamede yazdı bü
tün maddeleri derin bir surette tetkik 
etmiıtir. 

~ Konseyin birinci vazifesi ürk cu-
~ muriyetinin miHi bayramında hazır bu

lunabildiğinden dolayı hissettiii de
~ rin memnuniyeti söylemektir. Bu 'Ye

nle ile konsey, asil türk milletine en 
har temennilerini "t'e memleketinin mu-

~ kadderatmı, eyi tesirleri bütün dünya 
tarafından hissedilecek olan dahiyane 
bir basiretle bir sulh ve refah istikba- · 
line doğru ıevkeden Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine en tazimkar ha.,,..an-~ ı• 

~ lığını arzeder. 
Konsey, müzakerab esnasında, umu

mi ıiyaseti ve bunun Balkanlar üzerin
de muhtemel akislerini tetkik etmiştir. 

. Konsey müttefikan şu neticeye var-
mıttır ki; yalnız sulh Balkanlarda bir 
tehlikeye maruz olmamakla kalmıya -
cak fakat eğer baıka bir tarafta böyle 
bir tehlike çıkarsa Balkan lytilafı, 
kendi faaliyetinin diğer sulhperver 
anasırın faaliyeti ile telifi neticesi ola
rak, kendi muhitinde vaziyete hakiuı 
kalacaktır. 

\'amlı terakkiyi ve Balkan lytilafı aza
ı: . devletler tarafından komfU Balkan 
C: ıletlP.ri ile muallakta bulunan bü
tiı ' meseleleri her taraf için tayanı 
m~ ~nuniyet bir surette halle teveuül 
ctır . k için alman karan memnuniyetle 
ka;. deylemİftir. 

rı . - k · aum onıey, bundan ıonra Bal-
kan lytilih ıtatüıünü vücude cetinniı
tir. 

Balkan btilüı, ıimdiye kadar oldu
ğu "ibi bundan böyle de idare edici he
yet olarak dört devlet hariciye nazırla
rı konseyine malik olmakta devam ede
cek ve bundan batka yardımcı teşkilit 
olarak da bir da.imi kitabeti ve bir iıti
ıari iktrsat konseyi bulunacaktır. 

lktısadi konsey, her dört devletin 
herbiri tarafından tayin olunan murah
haslardan teşekkül edecektir. Bu kon
sey, 1935 mayısından eYel Bükreı'te 
aıairdaki meseleler üzerine müdellel 
bir rapor takdim edebilmek üzere, 
önümüzdeki beı ay zarfında bir kere 
Atina'da bir kere · de Ankara' da içtima 
edecektir. 

A - Balkan lytilanna vaziyülimza 
devletler arasında iktısadi ve ticari 
münasebetlerin kuvvetlendirilmesi, 

B - Balkan arası münakale yolla
rının, hassaten, Tuna ve Karadeniz' den 
istifade ederek Balkan ve merkezi Av
rupa devletlerinin Aıya ile olan müba
delelerini faalleştirecek yollar ile d1ğer 
bahri irtibat yollarının inkişafı, 

C - Ecnebi memleketlerde bir Bal
kan Bankası ihdası imkanı , 

E - Alelumum turizm. 
Diğer taraftan daimi konsey, iytilaf 

Daimi konsey, Balkan lytilafı azası 
olmıyan Balkan devletlerinin Balkan 

§ lyti1afı ile olan münasebetlerindeki de-

r~~~ ~~ ~ ~ & 

~~..,..+..,':#~ 
~ 

azaıı olan devletleri a1akadar edebile
cek haberlerin teati edilmesine ve Bal- ~ 
kan lytitafı azasının emniyet servisle
rinin teıriki mesailerini kolayla~hracak ~ 
tedbirleri teklif eyliyecek bir komisyo- t~ 
nun tayinine karar venniıtir. 

Aynı zamanda, daimi konaey, Bal
kan lytilafı azaıı olan devletlerin ka
nunlarından bazdannm hemahenk la -
lmması ve hatta mümkün olduğu tak
dirde tevhit edilmesi gayesine vaad ol
mak için takip edilecek usulü kendisi- ~ · 
nin tetkik mevzuunu teıkil edecek 
olan bir komisyon ibdasma karar ver
miıtir. 

Nihayet, Arjantin'iiı teşebbüsü üze
rine 10 teırinievel 1933 tarihinde · Rio 
de Janeiro'da İmza edilmit olan "Saa- ~ 
vedra saınaa,, ademi tecavüz ve uzlat
ma muahedesinin temsil ettiği sulh ese ,;; 
rine kartı ıamimi takdirini izhar eyle

mek maksadiyle, iytilaf azası devletle -
rin, milli menfaatlerine harfiyen riayet 
edilmek ıartiyle, bu muahedeye ilti
hak etmelerine müsaadebahşolacak 
formülü tetkike karar venniıtir. 

Mesaisine nihayet vermeden evel, 
daimi konsey mazideki mesaisiyle Bal
kanlat arasında bir anlaşma zihniyeti 
yaratmağa medar olmuı bulunan Ba}.. 
kan konferansına teıekkürlerini bildir
mek ister, 

Balkan lytilafı daimi konseyinin ge
lecek alelade içtimaı, romen milli bay
ramı vesilesiyle, 10 mayıs 1935 te Bük
reş'te olacakhr. Eğer hadisat lüzum ~ 

gösterirse, halihazırdaki reis, bu müd- ~ 

det arasında fevkalade bir içtimna da
vet edebilir. 

T eşki at, ökonomi statüleri İmzalandı. 
Balkan I tilafı Konseyi dün öğleden sonra Hariciye V ektiletin <ıe biri Balkan 1 tilafı t.eıkUatına 
diğeri istişari iktıw.t konsey irıe ait olmak ü.ere iki veaika imwlamı§tır. J' eaikaların metift~ 
lerini aşağıda neşrediyorı.g: 

Balkan itilafı ıeşküatı stntiisü 
Sulhu idame ve tensik etmeği arzu 

eden, biliiııtisna bütiln devletler ve bil
hassa Balkan İtilafını imza etmit olan 
devletler arasındaki iktısadi mUnaae
betleri takviye etmeğe kati 10urette 
umetmi§ bul~naa Balkan İytila
fına dahil dört deV'let arasın
da mevcut olan dostluk ve itti
fak münasebetlerine bilnyevi ve mUsta
kir bir esas venneğe karar vermif olaıı, 

Bu istikrarı müşterek siyasetleri
nin idare edici heyetini tesis ile ta
hakkuk ettirmenin zaruretine kani bu
lunan Balkan İtilafı ' Devletleri, 

Balkan İtilafı misakının inızasından
beri tahakıkuk ettirilmiş olan "müşterek 
mesailerini ameU ıurette teyit etme
ğe ve istikbal için aşağıdaki husuıılar· 
da mutabık kalmağa karar vermişler-

dir: 
Balkan l ıil.a/ı stnıüsü 

Madde 1 - Dört Balkan devleti 

grupunun ınüştuek siyasetinin idare 
edici heyeti olmak üzere dfut devlet 
hariciye nazırlarından mürekkep bir 
Balkan itilafı devletleri daimi konseyi 

teşkil edilmiştir. ı:>ai.mi k.o~yin ka. 
radarı, ittifakla ittihaz edilır. 

Madde 2 - Daimi konaey, diplo

masi yolu ile olan muttarit m~t
leri haricinde .enede en aı: iki defa 

cburi olarak içtima eder. Mecburt 
me 1 d" 
senelik içtimalar, mUnavebe i e, ort 
memleketin her birinde aktolunu.c. 

Zanıret h~ıl olduğu takdirde dai· 
mi konsey, reis tarafından Cenevrede 
veya başka bir yerde fevkalade topluı· 
tılar aktine davet olunabilir. 

Madde 3 - Daimi komisyonun 

bütün hukuk ve salahiyetile Romanya 
hariciye nazırına, 9 şubat 1936 da Tür
kiye Hariciye. Vekiline ve 9 ş.ubat 1937 

. de Yugoslavya hariciye nazırına inti· 
kal edecektir. Bwıdan ıonra münavebe 
·~tarzda ve alfabe arruUe - Yuna· 
nistan, Romanya, Türkiy.e, Yugoslav• 
ya - ve 9 şubattan itibaren aynı müd
det, yani bir sene · için yapılacaktır. 
İçtimauı müddetini tcsbit etmek ma
hallini tayin eylemek, nuııamesini 
tanzim eylemek ve alınacak kararları 
huırlaııWt reise aittir. 
· Madde 4 - Bu suretle _ müzakere 
edilen bütün meselelerde ve gerek Bal-

• kan devletlerinin kendi aralarındaki 
münasebetlere müteallik olarak ittihaz 
edilen kararlarda dört Ba;lkan itilafı 

· devletinin mutlak müsavatına · tamami
le riayet olunacaktır. 

Madde 5 - Dört devletin iktısadi 
menfaatlerini tedrici surette tanzim et
~e.k için bir Balkan itilafı devletleri 
ıs:ı~ri iktısat konseyi vücude getiril
mıştır. Bu konsey, iktısadi ticari ve 
mali mütehassıs ve ekspeTlerden mü
rekkep olacak ve daimi konseyin isti
şari muavin bir teşkilatı olarak çalışa
caktır. 

Madde 6 - Daimi konsey hususi 
bi~ mesele için veya meseleler grupu 
içın bunları tetkik etmek ve daimt kon
ıey için bunların hal suretlerini hazırla
mak maksadile müstakar veya muvakkat 
diğer teşkilitlar, komisyonlar veya ko
miteler ihdas etmek salahiyetine malik
tir. 

Madde 7 - Dalım konsey için bir 
k~tiplik ihdas edilmiştir. Katipliğin ma
kamı daima bir sene için daimi konseyin 
bilfiil iyfayı vazife eden reisinin memle
ketinin merkezidir. 

yunan, romen, tilrk, yugoslav. 
Madde 2 - Her ı.ubenin bet murah

hası olacak ve bu murahhaslar bilhassa. 
a - Umumiyet itibariyle umumi si-

yaset, 
b - Zira! meseleler, 
c- Sınat meseleler, 
d - MaU meseleler, kredi w merke

sl ihraç bankaları, meseleleri, 
e - Münakalat meseleleri ile lıtigal 

edeceklerdir. 
Madd-e 3 - Her ıubcde dört memle

ketin iktısadi faaliyetinin tetkiki husu -
aunda murahhaslara yardım etmek üze
re ameU iktrsadl hayata vukufu olan 

· eksperler ile mütehassıslar tayin oluna
bilir. . 

Şubeler, hususi bir takım meseleler
le veya meseleler zümresi ile iştigal ede 
cek komitelere tefrik edilebilir. 

Madde 4 - Her şube milli toplantı
larında tetkiklerini ve müsbet teklifleri 
ni hazırlar. 

(Sonu 2. inci sayrfada) 

3 
İkinci teşrin 

1934 
CUMARTESi 

Her yerde 5 kuru~ 

öZTORKÇE 
Bir Örnek 

Bütün acunun bugÜn sıkıntı, bunalb 
ve korku içinde yaşaması bir tek eksik 
yüzündendir. Bir ulus, öteki ulusun ver
diği söze, içtiği anda gÜven duymuyor 
ve bu güvensizlik yüzünden bant deni
len kutlu kunmı, her gÜn bir yandan 
tedir&in edilmek tasuiyle yüreii boplı. 
yarak yqıyor. 

Büyük acun savqmm tülretilmeıiıt

den aonra bütün ıinirlere bulatuı I"'° 
ıeklik, bütün beyinlere yapıtan kU§ka 
ba dura'Utuzluğu beslemektedir. 

Gel 1releliın, bunu kökünden kaDo 
mak, ortadan kaldınp atmak ..,.. birçoli 
itlerde olduğu gibi bunJa da bütün ulu.a
lan bir örnek göstermek 1rerekti. B• 
öme.k varolmutturı 

., Cümhuriyet Türkiyesinin dostlull
larma çözülmez bağlılığı, geçmlı yılharw 
da, türlü iılerde denenmiıtir. 

Ulusumuzun acunca lanıDIDif özlB
iünün gereği de lnlrıılıldı verilmit aözl 
tutmakbr. Buna ne türlü özenildiil. 
bundan böyle de özenileceği bellidir.,, 

Yukarıki büyiik sözlerde bu ömeiia 
ta kendisini buluyorsunus. 

Oz yurdunu korumak için kabldılı 

ıava.ılarda acunun en ilstün baiatırhp 
nı gösteren türk ulusu, bant günlerind• 
uılu an kovanını andırır. Bizim için ... 
vaı, annm iğnesi gibi blr avadanhkbl'. 

(Sonu :l. inci uyıfada) 

M. Titülesko ve Puriç 
dün akşam gittiler 

Balkan İtilafı Konseyinde bu. 
lunmak üzere Ankara'ya gelen, 
Romanya Hariciye Bakanı M. Ti
tülesko ile, Yugoslavya Hariciye 
Bakan Muavini M. Puriç Te Yu
naniıtan'ın Belgrat ve Bükret Se
firleri M. Melaı,, M. Kolu dün 
alqam saat 22 de hususi trenle 
lıtanbul'a gitmişlerdir. 

Bakanlar istasyonda Reiıicüm· 
hur Hazretleri namına Umumf 
Katip Vekili Hasan Raa, Başya
ver Celal Beylerle Büyiik Millef 
Meclisi Reisi Kazım, Ba,vekil ı .. 
met Pasalar, Hariciye Bakanının 
Tevfik Rüştü Bey, Yunan Harici· 
ye ve lktısat Bakanlan M. Mak· 
simos, M. Pezmezoğlu, Sovyef 
Büyük Elçisi Karahan ve elçilik· 
ler erkanı tarafından ufurlanmıt
lar ve askeri bir kıta tarafından 
selamlanmışlardır. Mızıka iıtu-

·yonda milli marşları çalmıttır· 
M. Puriç dün hareketinden 

. evel, sırp ordusunun iştirakiyle 
Timürlenk'e karsı ·yapılan büyüli 
mevdan muharebesine sahne olan 
yerleri gezmiş, ve beraberinde o
lan ZP.vattan iyzt>that almıştır. 

Yunan Hariciye Bakanı M. 
Maksimos ve Yunan lktısat Ba· 
kanı M. Pezmezoğlu'nun yarın· 
aksam hareket etmeleri muhte
meldir. 

'imdiki reisi, bir &e11e müddetle ve 
Balkan itilafı misakının Atinada Unsa· 
• tarihi olan 9 9ubat 1934- tefl itibaren 
YuD.MJ.iatan Jurici1e nuuıdır. g JUb9t 
ass Wilaha4e biaııl keaaq Rlaliit 

Balkan itilafı isti§ari iktısadi 
konseyinin stntüıüdür. 

Madde 1 - B4alkaıı iytilaiı iktısadt 

konıc,.t l<irt milli ıubedeo milrckkeptk ı 

4lubalı~ Alayı Kumandanı Is.mail Halit Bey11 Jlldl vertrkfiD. 
- Y UUI 3. ÜDCi .. TJfada --



SAYIFA 2 

A 

Reisieümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri ciimhuriyctin 
on birinci yıldöniimümle ltal
ya, Romanya, Bulgaristan Kı
raUariylc Yugoslavya Saltanat 
Naibi Prens Pol Hazretlf:rindcn 
aldık.lan tebrik tclgraflarma 
qağıdaki cevaplan göndermiş
lerdir: 

H(lfmetli KTal ikinci Emmanuel 
HDN~derine 

Roma 
Zatı haşetanelerinin cUmhuriyttin 

llanmın yıldönümU münascbetile gön
dermek lutfunda bulmımut olchıkları 

C1ottane telgraftan fevkallde mütchas
ıla olduğum halde p.bst saadetlerile 
utı it.alyan milletinin refahı hakkında
ki en samimt temennilerimi kabul bu-
7mmanızı rica ederim. 

CAZ[ M. KEMAL 

Kıral Vçüncıi Borls 
Hazrederine 

Sol ya 
Ctlmhuriyetin Uanınm yıldönilmil 

brllnascbetile zatı haımetanelerinin 

t8ndermek lCltfunda bulunmuş olduk
lan dostane telgraftan dolayı samimi
yetle te§ekkür eder ve şahsi aaadetiniz-
1• Bulgaristanın refahı hakkındaki ha
raretli temeı:ınilerimin kabul Unil rica 
derim. 

CAZI M. KEMAL 

HQfm.etli Kıral ikinci Karol 
HıDTeılerw 

Bükreş 

Ctlmhuriyetiıı ilanının yıldönfimil 

tnUrµısebctile zatı ~etanclerinin 

bana göndermek lQtfunda bulunmuş ol
dulcları dostane tebriklerden fe.,,kala
de mütehaısia olduğum halde zatı haş
mctanclerine en samimi tctckkilrlerimi 
n ~hıi saadetlnile dost Romanyanın 
refahı hakkındaki temennilerimi be
yan eylemek isterim. Balkan birliği 
konseyinin Ankaradaki toplantısı. 

IDOşterek anlaşmamızın aa~lamlığının 

Ye teşriki mesaimizin feyyaz istikba
line olan itimadmuzın yeni bir delili
dir. 

GAZI M. KEMAL 

Fe1iamctli Yugoılavya Naibi ıal
ıanatı Prens PoL Hasretlerine 

Belgrad 
Ciinıhuriyetin ilanınm yıldönümil 

lnOnasebetile hapnetli Kıral Hazretle
rinin, saltanat niyabeti meclisinin ve 
un yugoslav milletinin hissiyatına 

tercftman olmak lOtfunda bulundufu-
9U%dan dolayı ratı astıanelerine hara
retle te~kkilr ederim. Zatı astl&neleri
ne phsr saadetinizle haFtetU Kıral 
Huretlerinin saadeti ve dost yugoslav 
mtnetfnfn ref a:br Jıakkındaki en sami
mi 'temennilerfnil ura titap eylerim. 

CAZl M. KEMAL 

.Ba~ckil ismet Paşa Hazret
leri cümhuriyetin on birinci yıl 
aönümünde M. Molotof ile M. 
Uzunoviç'ten almq olduk.lan 
tebrik telgrafianna aşaiıflakl 

tıel~fla ~••P ftftll~Jerdh-: 

il. Molotof Hfm"elkrine 
Jlodna 

C6mlntriyedn ilanının ytld&ıilmil 
d"Mebetile Scnyet Rusya Halk Ko
miserleri llecllaillin y6k.ek vnatetinb
le 1ıaa iblal etmek litfunda balundu-
.ta tebrikluden feYkalide matebmaia 
.ıctutum halde dlmburiyet htıkGmeti
aln en hararetli tqülriidttinin n bl> 
76k doet Sovyet ittihadı milletlerinin 
.. det ft refahı hakkmdakl m bara. 
retli tcmemıilerimin bba16all rica • 
derim. 

11. V......ıc Basreılsriıwl 
BeJ,nd 

CUmhariyetin Danmm yıldlSnUmil 
eıtınasebctfte saft dn!etlerfnfn gerek 
llamt fnJet)erfne Ye lftek b6kfunetf 
kıra1iye namına ıöndennelr 16tfunda . 

E N 
FRANS 'DA 

Mebuslar meclisinin 
feshi hakla 

Paris, 2 (A.A.) - Bir anla~maya var

mak için alakahlarca harcanmakta olan 

aşın çalışmalara rağmen mebuslar mec

lisinin feshi meselesinde ayan meclisinin 
mUdahale hakkını daraltma bahsında M. 

Dumerg ile radikal sosyalist bakanlar 

arasında düşünce aynhğı vardır. 

Reisicüınhur 1L Loörön ile iL Du

merg arnmda bu mesele hakkında bir 

çok g~ler ob~tor. Rehicümhur, 

M. Ma1and ile M. Eryo•yu kabul etmiş

tir. 
Kabine, yarın saat 17 de toptanmağa 

çağmlmıştır. Bu toplantıda fizerinde dU 
,Ş{lnee ayrılığı görülen metin baklanda 
bir uzlaşmaya varmak yahut büsbil
tün başka bir metin yapmak imkanları 

araştırılacaktır. 

Parlamento mahfenerl, kabinenin ya
rın için toplanmağa çağmlm3smı uygun 
bir surette karşıtanm:ıkta ve bu toplantı 
yr hükfunet büyüklerinin herhangi bir 
buhranın önüne geçmek için olmazı olur 
kılmak dı1eğinde olduklarına bir delil 
sayıhnaktadır. 

Fransız Ticaret Bakanı Sovyet 
Rusya'ya gidiyor 

Paris, 2 (A.A.) - Ticaret TC sanayi 
bakam M. Lamurö, Sovyct hükOmctinin 
çağırmasına uyarak bu haftanın sonla
nnda Sovyet Ruıya'ya gidecektir. 

M. Lamurö•nün ı illctCJrln 1935 te 
mliddeti bitecek olan fransız - rus tica
ret antlaşmasının yenilenmesi için yeni
den devlet adamlan ile görüJe~ği tah
min edilmektedir. 

Baron Roçilı öldü. 
Paris, 2 (A.A.) - Baron Edmon 

Roçilt, lilmüştür. Kendisi enstitü ve gil
zel sanatlar akadmlm ye şark demiryol
ları kumpanyası idare meclisi azasından 

ve bUtün dünyanm tanıdığı kollcksiyon
culardan idi 

Silahlan bırakma konferansı 
divanı ne zaman toplanacak? 

Cenevre, 2 (A.A.) - Uluslar kuru-
mu mebafiline göre, silahlan bırakma 

konferansı divarunm önümüzdeki top -
lantısı tarihine ait M. Artur Henderson 
ile ingiliz Ye amerikan arkadaştan tara
fmdan herhangi bir karar ittınaz edilme
diği gibi edilmesinin de imkanı yoktur. 
Çünkü, M. Henderson•un üyesi mikdan 
ondörde varan divan heyetine girmiı 

deYletlerle mti~verede bulunmaksızın 

böyle bir karar alması milmkün defildir. 

İsveç V eliahıi Irak'ta 
B~2 (A.A.J-lneç wWb 

beraherİ1lcle Prenses lngrid ft Preaa 
Bertl oldmju Mide clüa •kfmn ._..,a 
selmittiwo. Kendisi 'allı tün Kini Mrinci 
Gazi Hazretlerinin misafiri olaolrbr. 
Semra lna'a .loin .,......_ 4evam 
iltlıı:el&tir • 

Fonl'an bey.natı alaka 
uyandırdı 

V8'ington, 2 (A.A.) - Cümhuriyet 
rarayı, M. Hanri Fortan beyanatmr btl
yllk bir allb ile brpJam1f n lluine 
blbnı il. llorgarta., açıklaa epja 
m iiNIDiycthıl ra.tamiftir. 

Yürür balonlar eenW 
Vapngton, 2 (A.A.) - Doktor D

mr, posta lıaJcmtıcma mBncaat Kc
rek yGriir balonlarla Atlas Olryaa~ 
da bir posta 8U"risi yapmak teklifhHle 

1'almımaftur· Bu lıalonlar, d&t cinde 
1ıir blkacaJr Ye Okyıanueu 50 satte 
geçcccktlr. 

hahmmat olduklan atane kbn1der
cla fnbllde mtitehaais olduutm ~ 
• m +bul tqell&rlerimle birlikte 
clıınlamiyct ı.a•a ı tinin w llaailD 
dOlll -U J'llCGUn -"Jldhıin refat. "e 
azameti hakkındaki en hararetli te
mennflerimizi bbW buvurmnaı.zı rica 
ederim. 

iSMET 

• 

HAKIMIYETİ MİLLİYE 

o 
INCILTERE'DE. 

Deniz görüşmele-
• •• •• •• 

rı yurumuyor 
Londra, 2 (A.A.) - Dün amerika

lılarla japonlar arasındaki görüşmele

rin yeniden akamete uğraması üzerine 
deniz murahhası heyetlerin bütün ça
lışmalarını tatil etmif oldukları sanıl
maktadır. 

M. Norman Davis, dün Sir Con Say
men ile görüşmüşse de bu mülakat ne
ticesinde yeni hiç bir teşebbüs yapıl

mış değildir. Bu g8rüşmenin umumi 
surette görüş teatisine inhisar etmiş 

olduğu sanılmaktadır. Uç taraftan hiç 
biri, mevzuu malCım olan görüşmeleri 

yeniden açmağa yönelmiJ bulunm&
maktadır. 

İngiltere - Almanya tican 
anla~masr 

Londra, 2 (A.A.) - İngiltCl'e ile 
Almanya arasında Berlinde bir takas 

anlafması parafe edilmiştir. 
Avam kamarasında bu anlaşmanın 

aktedilmiş olduğunu bildiren ticaret 
bakanı M. Valter Rancimen, takas sis
teminin Londra kabinesi tarafından 

ciddiyetle düşünülmü~ ve bu hususta 
uZ'\ln uzadıya düşünülmüş olduğunu 
C"hemmiyetle kaydettikten sonra, bu 
iti1afname hükümleri mucibince al
man hükftınetinin Almanyanm fngilte
reye Yaki ihracatmm yüzde 55 inin 
lngı1terenin Almanyaya yaptığı ihra
ihracatın tediyesine hasr n tahsis ede 
ceğini söylemiştir. 

BtRLEŞlK DEVLETLER 

Uluslararası ticareti 
Nevyork, 2 (A.A.) - M. RuZTClt 

yabancı ticaret ulusal divanı başkanı 

M. Farele çektiği bir tel yaz~ında di
yor iri: 

Ulıwlararası alış verişini, bir tek 
ulusu değil, bütün ulusları, bir ulus 
grupuna değil, bütün acnu kar.ındrra
cak biç.imde kalkındıimak için yollar 
arıyoruz. 

Acun al?f verişinin azalmasr. başlı
ca mal alımı satımı için dikilen yap
macık setlerden ötürüdür. 

Gümüş meselesi 
NCTYork, 2 (A.A.) - Ne..-yorktaki 

Çin ticaret odası tti!i, gümiiJ mesele
sinin halli için bütün dünyaya pmil 
bir anlaıma yapılmasını istemiftir. 

Kendisi altının dünyadaki uluslar 
arasında kötü dağıtılması keyfiyetinin 
wyandırdığı tesirlerin çifte para 81çü-
9ft ile ciderllebileceğinden fOphe et
mclcttdw. 

JaponyaWı petrol inhisarı ya
pılmasmı protato 

Nevyork. 2 (A.A.) - Nnyork Tay. 
mis gazetesine göre cht bakanlığı "a
çık kapı,. siyasetine muhalif olarak 
Mançuride bir petrol lnhisan 'riiCuc1e 
getirilmesini Japonya hükftmeti nez
dinde protesto edecektir. 

Dıt bakanlığı, Tokyo b61tfimetmin 
tekliflerine ayları olarak, ba buau• 
llançuri lriik6meti aezclinde protmo 
etmiyecektir. Çünkl böyle bir battlret, 
llanpl lıtikemttinl tanımelr demek

tir. 

Buğday örümü artıyor 
Vatington, 2 (A.A.) - Ekim ba.

bnbğı istatistik fdar~ine gôrc Rusya 
Ye Çin müstesna olmak Gzere acunun 
bu yılll buğday Urümü 3 milyar 375 
milyon buıele baliğ olmUftm. Yaııi p
çen yıla bakarak 3Cı0 milyoa ar""•ftır. 

Otomobil ..hMmda bahnm 
yokmll§ 

Detroit. 2 (A.A.) - M. Harf ıron, 
matbuat •'lmcl8ilkrine be7amtta bu
lunarak kendi sanat pbed için bam. 
nın nihayet 'bu111Wf oıcıut-u '6yıa.if 
tir. 

Otomobil mnayü teflcrlıdn hepsi 
de öahıtızdeki yıl hakkmdıa ıamm.. 
Jer de lıf ç bttili bu suretle açık · be1• 

natta bulunmamı,tır. 

L 
ROMANYA 'DA. 

Romen gazeteleri Ankara 
görüşmelerinden coşkun 

bir kıvançla bahsediyor. 
Bükreı, 2 (A.A.) - Bütün gazeteler 

Ankara konferansı ve Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey tarafından Te

rileu ziyafette söylenen nutuklar hakkın 
da llZ1ID yazılar yazmaktadırlar. Eski 
Bıqvekil Profesör Yorga, "Ankara söz
leri,, ba!hiı altında kendi &azetesiade 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"- Salı alqamı söylenen nutulclar 
unutulamaz. Bu nutuklar bütün bir proğ
ramı izah etmektedirler. Balkan antlaş
ması .tulan hemen tek olacak derece-
de yaklaımıılardır. Bu uhular yalnız ge 
çen asnn anlaşmaya maai olan baclunse
verliklerile bozulmuı olan geçim Ye IMr
liii yeniden kuruyorlar. 

Eğer bu esas hakikat -laplacak 
olu~ bu mantakalara parlak bir istik
bal ha:arlannut olacakbr. Ballııan antlaı
mau içinde toplanan ulaaslar Awupa n 

Anadobı prkma, bu mmtakanm çok 
U%Ua ::ıamandanberi kaybettiii rolü ve -
rebilirler. Eğer beıkalan döiüımek is
tulerı~ bu onların bileceii bir iıtir, fa. 
kat bizim mmtakamızın kalkınmak için 
ıulha ihtiyacı olduğu bilinmelidir ve hu 
bilme umumi sulhun en emU. kartdayı
cısıdır. 

Adverw gazetesi. Balkan antlaşması 
bakanlarmın radyoda duyulan alkışl•
dan da anlaşıldığı vec;lıile, haZD' bula
nanlar Üzerinde pek büyük bir intıba t.
rakan nutukları hakkında tefsirlerde bu 
lunmaktadır. 

Yan resmi Vıitorul gazetesi, baı ma
kale.inde, söylenen nutuklann ehemmi
yetini kaydederek bütün etkan umumi
yenin bu nutuklara iltihak ettiğini ya

zıyor. 

M. Titülesko'nun sözlerine gelince, 
bu sözler bütün romanyahlarm düıüncıe 
ve duygulannı anlatmaktadır. 

Endepandanı Rumen, Dimineatza. 
Univenral, Fakla, Ordinea '"' diğer ga
zeteler de bwıa benzer malııaleler nqret 
mektedirler. Romanya gazetelerinin An
kara'ya gönderdikleri hususi muhabirler 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri tarafın
dan yapılan kabul hakkında izahat vere
rek Gazı.,nin ıahsiyeti üzerinde ısrarla 
durmaktadırlar. 

Londra belediye 
seçimi neticelendi 

Londra belediye seçimine ait son 
neticelere göre işçi fukası namzetleri 
448 ve muhafazakarlar 362 Uyelik ka
zanmışlardır. işçi fırkası namzetleri, 
209 u mubafazakarlarm zararına ol
mak üzere 226 fazla Uyenlik kuanmıt
lardır. 

Eyaletlerde yUze yakın fthlr w ka
ubada itçi fırkası nmısetleri ekseriye

ti elde etmiflerdil'. 
Londra. l (A.A.) - Yüz kadar bq

bca merkez belediye seçimi netiuleri
ne göre itçiler 203 üyelik bzaimıt 8 
lıaybetmiılerdir. Liberaller dört tiyelilr 
kanmnJJ 34 kaybetmiılerdir. Muhal• 
zakirlar 13 1ruammt 109 kaybetm. 
lerdir. 
Çoğu lffi fırkaar aleyhine blrleşml' 

olan serbestler ise 5 üyelik kuanınıt 
ve 74 kaybetmişlerdir. 

ÖZ TÜRKÇE -------
Bir Örnek 
(Ba,ı 1. inci sayıfada) 

~ aiB&ude ommla yaiılamnm IO

..... hant siinferinde onunla bal yapanz. 
Seftliz dediğimize oyun ettifimi:r, 

&ize kötülük edeni "'"" söründiifiimilz 
aöriilmemittir. 

O..- içiu lft8fbl t.afalırhfın, hant-
.. de -- W.iWtfm örnefi ofmanm 
.....lifi ltnwı dayımk Tilrldia belli tlir 
J•ımiılr. M. N. 

Acun - D&nya 
uıa.-Mmet 

Kurma - Tqelrldd, mlaaeae 
Snaf-Harp 
Barlf-SeDa 
Dmguadak- Kannalı.k 
Batatıs-Kah~ 
Yağı - DUtman 
Önen- Hak. 

Gı:ıuı, /il;. 

TU '- D '"° , 
TU ı { MUSfll 

( Başı 1 inci sayılada ) 
Vazifelerin bası Gaziye ~ 

diline inanmahtır. 

Per~embe gecesi fstaııbıl 
Ankara radyoları ftlaturka . 
ki fasıllanm kestiler. 
nutkunda türk musikisinİO 
tam ve acık çizilmistir. e· . 
halle musikimiz vru-dır • .._.o-=-~ 
kaynaktan. metodu garp 
yeti mektehind~n alacağo-

Medrese ve mekt,..p ;_.,ı 
yana ~ıyamaz idi ise. 
garp musikilerinin birlikte 
melerine im1mn yoktu. A 
musiki, eazelleri, aarkıfarı 
Jetleri ile, genç ve öz inkıl•P 
vası içinde ihtiV?r ve hef' • 
usanmıs. her seyrlen s;kayet~ 
sesle avlıyordu. F.üer büyük 1 

labm nıhmnu?:d"''<i nlti.,Ieriııİ 
siki ile. resimle, heykelle, " 
mimari ile dısarr vermezsek, 
içimizde ya~m211da olduğuıı• 
sr1 P'iivenebiliri?:? •• 

B"z garp medPniyetinin ı 
Vİz. Nasıl hu m,.rf eniyet;n 
feri arasında. h·r nıs, bir• 
hir İtalyan, bir frl'\nsız sesi 
bir de türk sesi o!aaktır. rt 
manll\r bir öhcniı;. bir de 
Mr taklit devri..,den gect 
Garp hrralarından istiafde 
ceğiz. Öz ses. f?arp mede 
musikisinin bilrYisini kavra 
lan türl<: sanatkannın yüre ... 
konacaktır. 

Birkaç yıilar için. lstall 
Ankara sahnelerine. iki, üç• 
hanet opemlan ı?etimıek e 
badanrtrç olur. Bnn)ar. koıı 
ttıvarl&nmızm vanrnda, 
mektepler olaca Har, hem 
'?enderini. hem de musikid 
lar sevin:f yetiı tinneğe 
caklardır. 

Teşkilat, ökono 
statüleri imzalan 

( Başı 1 inci sayı/ada ) 
Dört tube, münavebe ile ve 

en an iki defa olmak fizere her 
ketin idare merkezinde toplaJlata1' 

terdeki husual mesaiyi tanzim 'tC 

rek tekliflerini ihzar eder •e bu 

karar ittihazı için lronıeye ars 

Madde 5 - İktısadi konseyİO 
btınm etraflı mevzuu ik aıatil, 

konseyin muahhar bir karan ile 

edilecektir. Şimdilik daimi koni 
aadf konseyin 10 mayıs 1935 te 
te yapılacak olan Barkan fytiJafı i 
münasebetiyle qağıdaki meseıelt 
yeti mecmuası baklanda mnded 
rapor •erebnmek nzere annmaıcre 
ay zarfında bir kere Atfna•da .C 

re de Anbra•da toplanmasına 
mqm: 

a - Balkan !ytı11frm fmzal• 
deTJctler arasındaki iktıaadl ~ 
in6na9ebetlerfn kuvvetlendi 

b - Ba1Jcan memleketleri 

mGnakalc yoJlarmm ve bitha•., 
nehri De Karadeniz'den istifade 
ıaretiy!e Balkan ve merket:I /. 
devletlerinin Asya De olan rnnl>' 
nf canlandıracak yonann ve dile" 
mllnabHtı yoDanrun lnkipfı, 

c - Ecnebi memleketlerde 
bil Banhn f!ıdast lmklm, 

11-AJehmnım turiam. 
1 (A. J.. 

Mwma tehBkalnin bil 
Loadna. 3 ( A.A.) - Jıl. 

Çorp1. dla 8eÇmleri aa&ndt 
eldap Mr natultta bir ge• 

maa tebtllteelnln bUyükHl 

İıtdltettnia askeri buır 
meztiii"dm iıeb.etmiftir • 

BU GECE ACIK ECZA 
Amfartalar cadd-"' 

SEBAT 



HAKİMİYETİ MİLLİYE 

sı l>tJNl\u 
I ~POR HAREKETLERİ ebir ve r 

Saatte llin kilon1etre 
lııza doğru 

Uç yıl önce İtalyada bir tayyareci 
saatte 600 kilometre hızla uçarken bü -
tün acun ağzı açık, bu inanılmaz iş ö
nünde şaşırıp kalmıştı. 

) vuıık·· 
~ n.. u at yarışları 

tif 
1111 

•0nbaha 
l 

1 }'apı]d .. r at yarışlarının beşin-
11cr 1• Guze] h . '1 ıarnand ava yarış yerme 
... 'tlia Re· : n fazla seyir ci toplamıştı. 
(,ır ısı Ra 
·d aat \7ck · ıı zun Paşa. İktısat ve 
ı ıJ ı eri B 1 er. • ey er yarış ye rinde 

'° tıtuıtcrck . 
a rı ko~lld . bah ıs o kadar işledi ki 

tı faııa a gışel erde bilet kalmamıştı 
'liııc al~ ka .. .. . 

faıı yuzunden kazanların 
Q· • a Para geçt i. 

ıtırıci k 
tıı lcaıan oşu: Uç yaşında ve h iç ko-

~~ ~ lllaınış yarım kan ingiliz tay
t sustu M 
°lıı;-a U • esafesi 1600 metre. 

>~, ç tay · · 
~.._. tclcn ıştırak etti. Adanadan 
~daltı Osman Efendinin Yıldız 

~iste tayı birinci geldi Müşterek 
ftııd · en fa 1 • 

l!ıhı k ~ a bilet satılan Sttar E-
lt• ezıbanı ikinci oldu 

•rıcı k · 
hftaıtı oşu: dört ve daha yukarı 
~~ )'er}i . 
it lt •c k Yarım kan ve halıs kan 

~caar ısraklara mahsus handikap
.JI t ~ık esf 2400 metre idi. 

• •.,..-: • ., •t 
~ ? ~,Ye bir kısrak koştu. En fu-

11" ~))•tt ld:ı Umulan Ahmet Efendinin 
9 - _ _. "' llett.... · Pakat koşu bUsbUtUn baı-

• ~· .• 1111 - \re d. 
J f ~tıııdu b' .r 1• Abdullah Efendinin 
f~ ~ !lttnc~tınci, Sttar Efendinin Sarı
e ~ t,"ıctı otdı. İhsan Efendinin Sefil'i U
ec:~ S ktıru u. Müşterek bahiste Mesut 

e ·~ Uçlln 1 Sefit 660 kuruş verdi. 

~ ı ~I hen .koşu: Dört ve daha yukarı iP"",.,. '1ı alıs k 
ğiO"" '•u•tu. M'. an arap at ve kısraklara 

~ •iılıde esafesi 1600 metre idi, Bu 
bıJI ~ ~~arı B A.nkara'da hiç geçilmiyen 

11!. ı Otiaf 1;?'1n Hakanı bu koşunun da 
~ ti fo'ııııiııiıı 0

1
• Rakipleri olan Ahmet E-

e~ ~ ~, nlU'sU ile Tayyar'ı Hakan'a 
n ~ ~lıı :f geldiler. Üstliste iki koşu 
~ dtıfu •allı TayYar koşudan sonra 

deıt ,, ta.l'a)), }'erde yıkıldı, öldü. 

~ 'ı''' r ~enıteketimizde çok koıu 
'İti lt güzel bir attı. Sahibinin atı-

Jl~ ~ız, ;:Ya sokmasına tablt karıp
' 'dl 'l' at eğer bir tcoşu ile iktifa 

lııdıf aYyarm daha birçok koşular 
b~rd tnı t6rtırdUk. 

~ı ,,,._Uncu koıu: Dört ve daha yu
~t • ...,~k' 

ıtı,.._ 1 hallı kan lngilb at ve kıa-
J ~ '«i. tfftllıahauıtu. Mesafesi 3000 metre 

e ~ llıqt ~ bahtı ikinci ve d8rdUncU ko

-.. ti ~lee_1 •tnda olduğu için bu yarışm 
ralc r' .• 'it Çok tn 
~ l >lıı ~ erakla beklendi. Halim 

ve "'.!IJ ~I 0 nflon • ' ' tıı bir k u son vlra1a kadar çok 
• ~ t ~e }?· oşu yaptı fakat orada Ah-

'J. L l.t. ~·tkret Beylerin Grandezza'sı 
.. J "t ıns'in B 
I'. N 'Clrlnd - arç'r Ronflonu geçti-

Fırkanın şildi M. G. 
bisikletçilerine verildi 

Dlin Ankaragücü alanında AteşgU

neş - Ankaragücü maçı arasında 933 

934 yıllarında iki defa Türkiye bisiklet 
t urunu tamamlamış olan Muhafız Gü
cü bisikletçilerine verilmek ilzere 
H alk Fırkasınca hazırlanmış olon şılt, 
fırka wnumi idare h eyeti azasından 

Rahmi Bey tarafından Oücün değerli 
kumandanı İsmail Hakkı Beye balkın 
içten gelen alkışları arasında verilmiş
tır. Rahmi Bey bu münasebetle gençle
re, daha büyük ve daha çetin yolları 
muvaffakiyetle başarmalarını dilediği

ni söyliyerek kendilerini tebrik etti. 

Siimer Bank'ın Avrupa'da tah
sil ettireceği gençler 

Avrupa'da okutturularak ihtısas eJde 
ettikten sonra Bankanın idare ettiği muh 
telif sanayi ıubelerinde çalıttırıJacak 

gençler için Sümer Bank tarafmdan açıl 
mıt olan müsabaka imtihamnda kaza -
nanlar anlaıılmııtır. 

Bankanın açmuf olduğu bu imtihana 
girenlerden kazanan namzetlerin fazlalı
ğı karfmnda Sümer Bank önce on ola.
rak tespit ettiği talebe say11mı onbeıe 

çıkarnnıtrr. 

Kazanan namzetlerin atları ve ihtısas 
yapacaklan sanat ıubeleri ıunlardrrı 

Mücahit Bedi B. iılebne mühendisli
ği, Ömer Hayri 8 . itletme mühendisliği, 
Osman ismet B. iıletıne mühendisliği, 

Burhan Ali B. kimya mühendisliği, Meh 
met Fehmi B. izabe mühendisliği, Sahir 
Nedim B. pamuklu mensucat mühendis
liği, Tuğrul B. Seramik, Necati Sabri B. 
kağıt, Sadık Atıf B. pamuklu dokuma, 
Necmi Cevdet B. pamuklu dokuma, 
Süheyl izzet B. elektromekanik, Meh
met Nail B. dokuma kimyaferliği ıube
lerinde okuyacalılardrr. 

Halkevindeki temsıı 

Pel'lfllllbe gecesi Ankara Halkevi'nin 
genç aaantkarlan Hallım aalonunda 
Nahit Sım Beyin üç perdelik Sönmiyen 
Ateı admdaki piyeıini temıil etınitler -
dir. 

leye gençlerden Cihadı koymuşlardı. 
Hakem de alanda ilk defa gördüüUmUz 
Muhafızdan Şefik Bey. 

Oyuna tamam 15,10 da başlandı . 

İlk on dakika her iki tarafta da bera-• J "fte tzza b' • • 
ıe- ~; ~I ırıncı Barç ikinci oldu. betlik var. AnkaragücUnUn yerden kı-

le ~ k_"~ ste M 
eJ• '~ bir b eıut - Grandezza oyru- sa paslarla yavaı, yavaş üstünlüğü al-
~ Stılt 1. uçuk liralarına mukabil on dığı gözüküyor. Onuncu dakikada All-

e ;çV., \.. ~ti ıra aldılar. attinin çok sıkı bir şütil kalenin Ust 
fr f ·~~ ilci lto 
Jeti'~ lb... • 'it 93 §u: Dört ve daha yukarı direğine çarpıyoc. Hemen bir dakika 
eJJt.f ~ ~I ~ Yılında hiç koıu kazan- sonra diğer bir hücfunu at~güneışlileT 

)1 f ~ ~•tı kan İngiliz at ve kısrak- kornerle kesebiliyorlar. 
~ ~ ~11:Vtı ),ı •tu. Mesafesi 2400 metre idL Yirminci dakikada AnkaragücUnUn 
~'" dt, Ustafa Ef • . kaP'"' 'ld tey endının CUneş'i ka- bir akmı daha gözüktü. Alhttinin ilc-

i, ., t~t,:~ Efendinin Nasibi ikinci ri bir pasını alan Niyazi yerinde bir 
atJilf ;J ~ t htı it :şk~ rakipleri de yoktu. vurutla topu Ateşgüneş ağlarına taka-
\'C ~ bftıiıi °'

1 
hır yarıştan ziyade id- rak Güciln ilk sayısını yaptı. Bu sayı 

~ ~ ~t~ 'lır g: d~. Biniciler atlarını o GUcü harekete getireceği yerde aksi 
~ 'U dıı}'tna~ÜrdUler ki seyirciler he- olarak gevıettiğini gördük. Bundan 

'J ttı ltarı bir yana bu koşu kari- Atefgüneşliler istifade ettiler. Otu-
e ~ ısında gülduter. zuncu dakikada beraberlik ve Uç daki-

':;I! İ\..!• A. t. ka sorva da Uıtllnlilk saymm attılar. 
·bSı~;I AtA.~~ •• un·• ku•• maç Bu arada Ankara gücUniln atttğı ikinci 
~ 'l \; sayıyı hakem favul saydı. İlk yarı o-

,.J Une yun 2 - 1 Atefgüneşlilerin üstünlüğü .,., ,.. ş - Ank . . . . aragucu ile bitti. 

' ~İt h nij Yendi . İkinci yarı oyuna Ankaragücü akın-
~ .\rılta aftadır bek • tarile başlandı. MağlOp vuiyetten kur-
'll ...._ ta Gii .. lenilen AteşgUneı tulınak iüin çok çalıştılar. Hemen 30 

llııııt_'"Yİtc:j oncüu ınaçı dün iki bine ya-
~i ~ )';:t> 

1 
nde Ankara GU .. la- dakika Ateşgünef müdafaa1unı çember 

>cıı1~ir 0~:· \re Ankara GücU :~k:O, içine aldılarsa da galibiyeti kazanmış 
'J dl oynamasına rağmen 

2
_

3 
olan Ateşgüneı müdafaasının ve hele 

l
.\dJi >'tınu "Ö galatasaraylı Fanıkun kuvvetli müda-
?\L >e \1 '" l'lrıeğe 1 fa.ası kendilerine gol atmak fırsatını 
L.qi~ eltili ge enler araaında 
"ll)U1t lar \1ck·ı~araçoğlu Şükrü Bey vermedi. Bu ara Ateşgüneşlilerin de 
~,ltıtıt ,~ı!;İai ~ ı Rinl Bey, Sovyet çok güzel akınlan oldu ve böy~e. bir 

•'l•rıt · 17 -taba t t akında Güç mUdafı·terinden bırınin f 1 İd " Czi "" ~ n, • C. • U-
·~ arc h ~eiai A · kaleci ileride iken verdiği pas kendi ~ illt 'Yeti tız ve Halk Fır-
tbı >'ı L ndcn Rahmi h aleyhlerine UçüncU sayı ile neticelen-, er 11:Urna d ve mu a-

• S'•t "~tdı n anı İsmail Hakkı di. 
•ı.. ıs · d k"ka ~··diltt te illto Oyunun bitmesine üç a ı var-
..._'1~ ar da .\nka::e .~t~şgiln'lliler, ar- ken yedikleri bu üçtıncU sayı GUcil 
ı.~lıı, '-•ncıa gticu takımları al- kızdırdı. AtCfgUnCf müdafaasını aardı-
~-:ı htı trıaç ~la.na çıktılar. AteşgU- tar ve hattt ikinci sayılarını da attdar-
~u bi: ~al'\ılc\a çın .1stanhuldan gala- eada hakemin dlldiiğU lSttüğU zaman 

dıuı'ltıiz te~~~ttni~ler, Ankara atandan 3 - S mağtop ftlliyette çık· 
eydı. Yalnız ka- tılar. 

Üzüm satışları 
lzmir, 2 ( A.A.) - Bu ayın 27 ıncı 

gününden bugüne kadar borsa' da ıckiz 
kuruttan yirmi bir buçuk kuruıa kadar 
on bin iki yüz altmıı ıekiz buçuk çuval 
üzüm ve beş buçuk kuruıtan on bet ku
ruşa kadar beı bin altı yüz yetrniı iki 
çuval İncir satılmıştır. 

İzmir'de ulu!'\ nıckh'pleri 
lzrnir, 2 (A.A.) - Dün gece gerek 

1zmir'de ve gerekse vilayetin on dört 
kazasında ulus mektepleri açılmııtır. Ka 
za mekteplerindeki ulus mek teplerinden 
en çoğu köylerde olup hepsi iki yüz yet 
miı sekizdir. Bütün büyük köyler yıl 
bütçesine muallimlerin kura tahsisatı 
için eUiıer lira koymuşlar, bu ıuretle 
çok mektep açmak ve çok köylü ve işçi
ler okubnak planını çizmişlerdir. Bütün 
mekteplerde idare amirleri ve halkın ile
ri gelenleri dün gece hazır bulunmuılar 
dır. Vali Kazım Pata Dumlupınar mek
tebinde ilk dersi vermiıtir. 

İzmir hir hulvarla bir parka 
Kazım Paşa ve Şükrü Kaya 

Beyin isimler.ini koyacak. 
İzmir'de yeni açılan bulvarta bir par

ka İzmir belediyesi BUyük Millet Mecli
si Reisi Kazım Paşa Hazretleriyle. Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Beyin isimleri
ni koymağa karar vermtı, ve bu kararını 
Reis Paşa ile Vekil Beye bildirerek k en
dilerinden müsaadelerini rica etmiştir. 

Karşıyaka'nın yeni orta mektep 
yapısı 

lzmir, 2 (A.A.) - Karııyaka'mn ye
ni orta mektep yapısı Vali Kazım Pata 
nm bir nutku ile açılnuı •e büyük bir 
kalabalık ile mektepliler taralından al
kıtlanır.ışhr. 

Samaun mekıubu. 

İzmir at koşuları 
lzmir, 2 (A.A.) - 16 teşrinisanide 

yapılacak ve iki hafta ıürecek olan güz 
at koşulan hazırlıklan için Vali Kazım 
Pa§anın baıkanlığında bir kotu heyeti 
Kı:rıl çulludaki koşu alanına giderek bir 
çok ihtiyaçtan tespit etmişlerdir. Koşu 
heyetince dört bahsi müşterek kitesinin 
daha yaptınlamsına karar verilmiıtir. 
Hazırlıklar ilerlemektedir. 

Orclu 'da Gazi heykeli mera
simle açıldı 

Ordu, 30 (A.A.) - Ulubey nahiye
si merkezinde n ahiye hükQm« konağı 
önündeki meydanlıkta inşası bitirilen 
Ulu Gazimizin heykelinin açılıı resmi 
bugün Vali, Belediye, Halk Fırkası, Ti
caret Odası reisleri ve birçok halkın ve 
bUtün köykrin iştirakiyle yapılmııtır. 
Ticaret Odası Reisi tarafından çok heye
canlı bir nutuk söylenmiş ve alkışlarla 
merasim bitmiştir. 

Jrak tayyarecileri Adana'dan 
geçtiler 

Adana, 2 (A.A.J - Cümhuriyetiml
zin on birinci yıldöniimü bayrammda 
Ankara' da bulunmalı Gzere bi~ gÜn 

önce şehrimizden geçen Mehmet Ali Be
yin kumandasındaki dört Irak tayyaresi 
bugün saat 12,30 da bizim dört tayyar. 
mizle ıehrimize gelmiılcr ve yere inm• 
den geçmiılerdir. Konuk tayyareler te
hir Üzerinde bir iki defa uçarak halkı M 

lamlamışlar -.e ''Iraklılar öz kardeşleri 
olan türklere çözülmez bağlarla bağlıdır 
lar. Iraklılar Türkiye'nin yüce bayramı
m derin sngilerle kutlar., yazılı kağıtlar 
abnr§lardır. 

Adana'da ruam mücadelesi 
Adana, 2 (A.A.) - Şehrimizde ra

anı mücadelesi bızla devam ediyor. Şim
diye kadar muayene edilen ve ilaçlan 
verilen ha,-.anlann .. yuı üç bini S8f
miıtir. 

Geçen gün bu hızın 709 kilometre· 
yi geçtiğini duyduk. Ancak bu yeni 
haber, eski tesirini yapamadı, her şe

ye olduğu gibi buna da alışılmıştır. 

Tayyare daha hızlı. daha llstün olmak 
yolunda her gün bin bir basarmaya 
erişirken bu alışkanlığı olagan bulmak 
gerektir. 

1910 yılında en çoğu saatte 106 ki

lometre giden tayyare 1913 te 203 ki
lometre, 920 yılında 302 kilometre, 
923 te 417 kilometre yapmış ve 1928 

de .'i13 kilometre, 1931 de 610 k ilomet

re hızla uçmağa muvaffak olmu~tu. 
Bugün de saatte 709 kilometre 202 
metreli:k hızla havaları yrrttığrnı g5-
rüyorm. 

Havacılığın bu gelişmesi, acunun 
gidişi il.zerinde kuvvetll değişiklikler 

yapacaktır ve yapıyor dL Bu deffı~ 
melerln lSzUnU biz iki yolda g8rllyo• 
ruz. Bunlardan biri. uluslar araamd.
ki ökonomik hafların kuVYetlenmesl 
olacaktlT: Zaman anlayıımm kazançh 
bir ölçOde değişmesi barıt çağının d&
ğerlenmeslni, alıtveri§ln çoğalmaamr. 

insanlık düzeninin dirlilfnl beıllye • 
cektir. 

İkincisi , ulusları arasmda çıkacıııll 
bir aavqta kapıpnaların bnlı ve pü? 
korkunç olması gfbf kötU bir ıona .,... 
rır. Ancak şuraaı var 1d tayyareclU
ğin ileri gidişi, bu uluılan, barıır bo9-
mamağa zorlıyacalrtır diye dtı,Uneblllds 

Beıbellf ki kafaıı it llyen lıir ~ 
çoluğu çocuğu, Ddını " erlieff llt 
bUtUn bir ulusu ortadan bldınnaıi 

korkueunu göğUıUyem1yecelrtlr. Bun
dan 6ttlrD de tayyareciliffn gOcUnO _... 
trrmasmı her ttlrln bakımlardan lylı 
li ğe yormak gerekiyor. 

Samsunda sonbahar at yanşlan 

Bu ltfnl şaıılacak hiç bir ylSntı bJ. 
mam"ttt. Bugihı An1raradan lstn• 
bula haJı bir yolcu tayyarnf ile lıılr 
saat on dakika da gitmek gtls delflt!lr. 
Bu. adam oğlunun ayılı rı nı ~ 
nr defer1endhmeal demeittr. Demfl'I 
yolundan on attı, on selas ..tte ps. 
len bir J')IU bu adar a.. bir HZ 

Samsun (Huıust) - Yarıt ve ıılah 

encümeni namına Samıun'da iki hafta

dır devam eden sonbahar at yarııları, 

dUzen ve topluluk lytfbarlyle geçen 

yıllarmkinden daha UıtUn, daha canlı 
oldu. 

Yurdun bir çok yerlerinden gelen 

hayvanların ayrı ayrı üıtUnlUğil ve de

ğerliliği bu defaki koşulara gözden kaç

mıyan bir ba,kahk veriyor, bilhassa 

hayvanların muhtelif yerlerin ve muh

telif adamların malı olması da rekabet 

ve heyecana bir kızgmlık veriyordu. 

Birinci haftanın koşuları, havanın 

açırk ve ılık olması yUdtnden ne kadar 

parlak olmuş ve ne kadar seyirci bul

muş ise, yafmurlu ve kapalı bir gUne 

raatlıyan ikinci haftanm koşulan da bu 

nisbette sönUk gitmiş ve pek az seyirci 
bulmuştur. 

Birinci hafta yarı§lan dört kotuya 

ayrılmı§tı: Uç yaıında ve hiç bir ko

şuda kazanmamış yerli ve yarm'1ıtan a

rap atlarına mahsus olan ilk kotunun 

mesafesi 1400 metre, ikramiyesi birin

ciye 180, ikinciye 55 lira idi. Bu ko

şuya dört hayvan girdi, birinciliği Sı

vaah İzzet Efendinin (Yıldız) ı, i·kin

ciliği Ankaralı İbrahim Beyin (Cey -
lan) ı, kazandı. 

İkinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaşlardaki yerli, yarım ve halis kan a

rap atlarından 1934 te kazandığı ikra

miyeler 250 lirayı dordurmıyanlara ay

rılmıftı. 2000 metrelik mesafenin bi • 

rlnclıine 120, ikincisine 50 lira verile

cekti. Sekiz hayvanın girdiği bu koıu

da birinci olarak Sıvaılı Cevdet Beyin 

(Al Şahin) 1, ikinci olarak da Manisalı 

Tevfi~ Beyin (Ceylan) ı geldi. 

Dört ve daha y(ukan yqlardakt yer

li, yanm ve hallıkaa arap at ve barak 
larma mahsus olu tlçOllcfl kofU için 
2000 metrelik meufe n 180 lira birin
ciye, 55 Ura Udnclye ikramiye konul .. 
muıtu. Bu kOfuya aelds hayvan efrdJ, 
birlnciliii Manlulr Tevfik Beyin (Sa-

da) sı, Udneiliğl Çarpmbah Kemal Be
yin (Ceylan) ı aldı. · 

Çok heyecan veren. bilhaua mUıte

rek bahislerde bUytlk bir raıt>et alan 

dördüncü ve ıon koıu. dört ve daha yu

karı yaşlardaki haliskan arap at ve la• 

raklarına mahsustu. Mesafesi 5000 met

re, ikramiyesi birinciye 245, ikinciye 

55 lira fdt Seyircilerin tatkm heye

canları arumda Sıvulı Faik Beyin 

(Mebruk) u birincililf ve bumuılu Kı

zıl Beyin (Ceylan) ı lklncilifl kazandL .. ,, " 
İkinci hafta yarııtarı da dlSrt kotu 

il.zerine tertip edilmittl. Blrind koıu, 

Uç yaşındaki haliakan arap taylarına 

mahsustu. Mesafesi 1800 metre, llcra

miyesi birinciye 305, ikinciye 55 lira 

idi. Altı hayvanın gfrdifi bu kOfunun 

birinciliğini Adanalı Ali Beyin (Yıl. 

mu) r, ikinciliği Ankaralı tbrahlm Be
yin (Ceylan)ı aldı. 

İkinci handikap kOfuıu, dört ve da

ha yukarı yqlardald yerli, yarım ve 
hallskan arap atlarına ve kısraldanna 

mahsustu. (2200) metrelik mesafeyi 

birinci gelene 180, ikinciye 55 Ura ve

rilecekti. Bu koşuya altı hayvan girdi, 

birinciliği Manisalı Tevfik Beyin (Cey

lan)ı, ikinciliği Ankaralr Ahmet Efen. 

dinin (Tayyar)ı aldı. 

Üçüncü koşu dört ve daha yukarı 

yaşlardaki yerli, yarım ve haliskan a

rap atlarına ve kısraklarrna ayrılmıştı. 

2600 metrelik mesafeyi birinci gelene 
245, ikinciye 55 lira verilecektL Beı 

hayvanın girdiği bu ılroıudı birincili
ği ve ikinciliği Manisalı Tevfik Beyin 
(Sada) ve (Ceylan) ı kazandı. 

DördüncU ve son (Bafra) adlı koıu 
dört ve daha yukarı yaılardakl haliskan 
arap at ve knraklan içindi. Mesafesi 
3500 metre, ikramiyesi birinciye 370, 
ikinciye 55 Ura idi. Bu koıuya da beı 
at girdi. Birinci olarak Ankaralı Ah -
met Beyin (Tayyar) ı, ikinci Diysrbe
klrll Sabri Beyin (GOmllf) U geldi. 

Z.O.F. 

da apnalr. blnlera kilo ,elrtl dalt-r, 
tepeler 8fUÜ kolayca t•pmüta1d 1111-
yllk faydayı bugtln çocukfar bile aaı.. 
yabillyor. 

Zaman değerini detffdrfyor; tılr 
blrlndea yUderce binlerce kllomeb'f 
uzaktaki iki insanın bir ~ eaat lçt. • 
de birbirine kawpnaaı ve lflerinl ffıt 
çağın en parlak bir ba,anm gUcft ola
rak anılmalıdır. 

Yirminci yibyılm bin pek y8ba 
günlerinde saatte bin kilometre hW. 
uçuldufmıu göreceflz. S. bdar ıu.. 
lı tayyare, ıesln hızını geçen taYTart 
bizden uzakta deffldir. Botluklarda 
~aybotmaı sesleri birer birer yatialıym 
tayyare, acunun gidişinde MlyUk 1ılr 

defişUrl• yapacalrtrr. 
Ancak bUtUn bunlar, bbe uıu..ı 

ve çok ıtıçtn bir tayyarecilik ya~ 
ve yaptmak borcumuzu da anlatmab
dırlar.. Ulusal tayyarecilik. tayyan
clde ve tayyare yapreılrfmda uluul~ 
demektir. 

Smırlarımız içinde bent çafmm 
iyiliklerinden kana kana faydalanımlı1 
için yurdun dHrt bucafına alapn ı... 
va yollarımız olmak gerektir. 

TUrltl yafı'lan kartı koymak, bml· 
tarın ld5ttl isteklerini durdurmak w 
boğmak için bol tayyareden göklere 
kadar yDbelmi• duvarlar çekmelidir. 

Acun bin kilometrelik bra vanmk 
fçln çabalarken bb, bizim için de bir 
hava ıryasalı dürmek zorunu seziyo-
ruz. SA.KIR HAZIM 

Yeni nefrİyaı. 

YENi ADAM 
44 üncü sayısı ile dolgun mUndere

catlarından birini daha veriyor. Bu -
yıda "Ziya Gökalp .. başlıklı bir ban-> 
zı, İsmail Hakkı Beyin "İçtimaiyat der 
si,, ve .. Niçin ve nasıl okuyorum?,, bq
lrklı yazısı, Dr. Saip Ragıp Beyin İlim. 
felsefe ve teknik yazısı, lyran tiirt 
hakkında devam eden etüt. Dr. İzzet
tin Şadan Beyin "Mektepte psikanalir. 
İffet Ömer Hannnm güzel bir yuıu 

ve İtalyancadan tercüme bir hikaye ba
lunmaktadır. Güzel resimler •e gibel 
bir tabı mecmuanın canlı yuılarına il• 
ve olunavor. 



.,AYIFA 4 

1. lhraç 
_madde lerimlı 

ÜZÜM 
iÇ PIY ASA VAZIYET(: 

24 birinci teşrin 1934 tarihinde 1s • 
mir borsasında S mırmra 5.5();.9.50, 6 mı 
mara 10,7 numara 11·11.75, g No.. 12,9 

No. 12.5~13'-50, IO No. 14-15 kanıştaıı 
aatılmıytrr. 

25-10-934- tarihinde bir kaç giinden
&rl devam eden geVJek piyasayı an.
landrracak yeni bir hareket görülme· 
mlgtfr. Arz talepten f.ızla olduğu için 
plyaanm hareketlemmırl için yeni ta

lepler bek1enilmektedir • 
25-10-934 tarihinde Uzilm ffatların • 

da hafif bir düşü1dlik me~fmt olm~ar. 
5 numara 8, ~ No. 9,50-10, 7 Noı 10ı.2S-
11.2!, fJ No. U.5-12, 9 K"o. 1?.$0:-U, 10 
No. 13.2$.15, U No. U-17 Jnrmftan 
muamele g6rmii1f{lr. 

%7-10434! tarihinde 6 No. S.!0-lOr 1 
No. !O.ZS-11.25, S Mo. H.50-12.25, 9 No. 
12.50w!3, 10 Pfo. 1535, U No. 16-17.50, 
12 No. 17.75-21.50 lrwnl!tm muamele 
gBrm9'tilr. 

28-1M'34 tari&in~ ! ınamra 8, 6 

numara 9.S-10, 1 nm.narıı lo.25-IJ, ı nu
mara 10.75-1275, 9 iidfllS!r.1 ı2.~u. ıo 
numanr 13.ZS.U, ıı oamara 16-17.$, 11 

nummr 18-21 lrtrnJ1tm amJnrıttır 

DIŞ PlY ASA V A.ZIYETt: 

Alııırmya - BC1'Hn tubemirlD btkftr
diğine gtre Ahı•nya WrinCI ıe,ıiam 
ıonlnlftamııda bmir ftatl3nnda gcçca 
haftaya nazaran bir ckğiıiklik olma· 
mıştır. Ba hafta zarfında dahildeki ta

lebin azlrğmdan muamele rna!ıdlıt ol· 
muştwr. Mumafih bir taraftan Afmm
ya lçerlerindcn fazla talep gelmesi dl
fer taraftan lngiltercnin lzmir piya
sasından mal alman fktimallert Hatla
rın ywJrmd'a ytiksetebn~ thnfdin1 
vemıeJrtedir. 

Bw haftaı derhal blum, şarttylc: İs-· 
mirden aşağıdaki fiatlar teklif edilmi19 
ti : 100 kito başına 1 No. 20', 8mımara 21, 
9 numara 22, to numara Z4, 11 munara 
27 florin. 

Londra - Yemi Avusturalya Sattır· 
niycleri 35-70 şilin arasmda fiat bul -
maktadır . Yll1lan mallan j'Cl"Cl1 
aatılDMktada. Girit' mallffr 55--65 şi
ling arasında murunele görmektedir. 12-
mir &zütn!eri piyasada gayet mafıd\ıt 
miktarda ulunmaTdadn. 

İNCİR 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Aydın kooperatifinin.. ve diğeı: tica· 
rcthanclerin fazla mübayaat yapmala
n Uzerine 24.10.1934 tarihinde incir. fi. 
atlarında % 10-20 nisbctinde biı: yUk
tclit kaydedilmiştir. 28 bin ton olarak. 

•ahmbt edilen ba seneki incir rdloke
ılnde• bu tarihe kadar Z4 Dia ton Dtıl-

mıı 9e lltok miktan •bin towa bmıiştir. 
Bu ftdyn f2lebi tınnamiylc lraı?Jrya
mamataı ft fiat yiibclnM'Jeri tabif te
lakki oTunmırktaclrr. 

2.(. JO. 934 tarihinde fiatlar sfizme 
11-11.50, elleme 7.7~9.50, paçal 5.ZS-
7.S kunıştan muamele görmüştUr. 

:ıs. 10. 934 tarihinde sünnder 9-13.50, 
eltemcle.ır 8-\0..50r,. paçallaı: S.'15-7 ,naı

turcl S.25 kuraş_taı:ı. muamele g,önnüştilr. 
27. 10. 93-t tarihinde smmeler 11.25-

12.50, rileınder ~7S., paça) 5..5&
kuruştan muamele göcmül*iir.. 
İnhisar tdaı:u) 2.S bi.?:inci tqria ak

§amına kada. 3,058,17.S kilo incir mi
bayaa etmiştir. • 

28. 10.. 934 tasihinde mzmela 9.5-
15, ellemeler 6..S-9, ~lar .S.2S-7 
kuruş il2ed.ndcn aıatılm~ır .. 

DJŞ PiYASA VAZ1YE11s 
Alma~- Berlin fUbemfrcfm ah· 

nan rapora nazarsm Almanyada incir pf 

HAKiMİYETİ MİLLİY:l 

Türkof·s a 
yaaa• dacmmiyetli bir inkipf a mubar 
OlmMftuı'. E.XtJ"i'lliıma ııevileri Jçlft Jaaf. 
ta OtUUnda 100 kilo bapna df Ham.
bu•g 12 florin istemrkım hlılta •~ 
dofn 1'u fi.at 11.J-13 flariu pbnf• 
tır. hape.rial aıntlal ek lnr 1aıafta 14.S 
floriıııe yilkKhalftir. Piat!ann dabe 
fazla ytlkffmctıiae intisw .ıa.-k
tadır. 

Londra - Çuval namrellere brp 
olan talep kuvnüıti muha!aza etmcti:
te ve fiatlar 2'1--36 şiling arasında bu
lunmaitadır . 

YUMURTA 
iÇ PlTASA VAZlYETt: 

Umumi vni~t - Bu hafta mem
leketin her tanfrnda yumurta fiatlan 
% 40 nisbetindc bir yükseliş kaydet -
miştir. Evclce fç pazarlardaki dU.ŞUk 
fiatlar fimdi ihraç iskele~rindeld de· 
vamh talep Uzerine normal fiat dere
cesini bulmuş ve- mUstabsiller malları
m değeriyle satmak lmUnına Tatmlf -
lardır. Her tarafta mal udır, w top
lanılan mallar da tazedlı.. Toplama 
teşkilab muayyen ihraç iakeleluine 
muntazam malı aevketınektcdir. Müs
tehlik piyasaların wmumr vuiyetled; 
bun.dan IOnra yumurta Hatlannm W -
raz daha yiiksekceğini ihsas rtmekte
dir. 

K•~ aAill<ttri - 'rrabconda 
yumurta adedi 7() parayııs kada• çık -
mıF, ft bu haitaı nrlmdaJ 530.(500 ı
det yumurta muamele görmUşttır. Er
rurum, GOmiişlııaae w ha'r.llisiaden 
300.000 yamurta gelmiş v~ sevkoian -
muJtW'. Girn~ Ordm, o~ ft 

Patslda yumurta 6atlar:r cwumfyetle 
y{lk.elmlftir- 1440 hk irl ıııırıUırr 28 H
raya müşteri bulmuş ve bu hafta sar
fında bUtUn ve yanm olarak &750 _. 
dık muamele g8nnUstUr İnebolu. Bar
tm havalisinden de İstanbul ve İspan· 
yaya scvkiyat yapılmıştır~ 

Marmara sahilleri - fskclclerde yu
murta. fiatları 144-0 tık lıi ır.allacm be
her sandığı 36 liraya kadar mUşted 

bulmuştur. Köylerde adedi 70 paraya 
kadardır. Hiç bfr tarafta stok yoktur. 
Toplanan maTiar derhal s~k-olnnmak
tadtt'. 

Ege- safıirreri - Bu hafta tzmirde de 
yumurta fiatlan yükselmi 131 sandık 
Mııltayaı aevkolunmuştuı:. Yumurtala
rm ta.nesi 70 paradır. 

A kdenlz sahilleri - Antalya ve Mer
sin havalisindc de yumurta fiatları ge
çen haftaya nazaran "1tı 50 nisbctinde 
ani bir treffü kaydetmiştir. Yumurta
nm beher adedi 60 paraya kadar ııatıl

ma k:tada. 

lf' piytl331~ vaziyeti - üznnım. 
a·imilşhane. Eı:zincan. Sıvas mmtakala~ 

rında yumurtanın adedi 65 paraya ka
dar fiat bulmuştur. Bu fiat geçen haf
talara nazaran %30-50 nisbetinde mUs-

tahsiT Tchine bfr farktır. Eskişehir, 

Bilecik', Kütahya ve hırvalisinde fiatlar 
umumiyetle geçen haftaya nazaran yük
sektir. Adapazarı ve han~sinde J4'40 
1 ri saacbk:lar 28 liraı U:zerin:den muame~ 
le görmüş ve l5tanbula sevlciyat yapıl
mı~tır. 

DlŞ PiYASA VAZlYETh 

Utmımf vniytt - Beynelmilel yu
murta nziyrti iaıtiba)i11 uhğmdan do
layı uflambiJnı muhafm erıncitr

dir. Fiatlar hcı tarafta tedrian yiik· 

selmckte ve konserve yumurtalaı-a da
hi mUracaata başlanılmıt bulunı.ılmak
tadır. Kı~ mevsimine girmek Uzere 

1 
bulunduğumuz cihetle her tarafta taze 
yl.allurtarara J'taryı oran rağbet ziyade -
le mfştir. 

A J'manya - Piyasa gc~en haftaya na
ıaran frf maJlar Ozerindc nmumiyetic 
yül<selmiştir. S.A.B.C.D. sınıfları sıra -
siyle : 

(12-lt l/2-lt-10 1/4-!J 1/2), 
ikinci sınıflar sırasiyJe (tı t/'!. - 11-10 
1/2-9 3/4-9 ) Belçika, HoITanda, Da
niınam, fsvcç, yumurtaları S.A.B.C. 
srrasfytc (11 l/2 - U-10 1/4-9 3/4). 
Macar yumurtaTan A.B.C. (lI-10 1/4 
-9 3/4'). Yugoslavya (to 3/4-10 1/4 
-9 3/4), Bulgar manan (:S-10 1/4, C. 
!> 3/4J renil:tir. 

Bu: hafta sarfında tü.d mallan al - 1 
ınaa piyaular.mc!a hanRtle talep o -
JunmuftUr. 

Bef'lfn tubemirderı bfldirlldlff -
ne rlre 9011 !rafta içinde yu -
murta piynaaı hayfı nğlamlaımqttr. 
Alman tacirleri tarafından fıtenflen ta
lepler tamamiyle karşılanamadığından 
birinci tetrln 1934 ayım ıit bir kıç 
yilz kcotallik kontenjan hiuemiz kul
lanılamaını§tır. Kullarulamıyan bu 
hissenin bu aya nakli bususUJlda Ber -
tin pıbemizin tctcbüsil muvaffaldyet~ 

le nctiycele.nnüıtir. Binaenaleyh ta -
cirlerimb:in buna göre hazırlanmaları
nı tavsiye ederiz. 

Geçen haftaki df Trlyeste flO mark
lık fiat hu hafta 95 marka yükselmiş· 
tir. 

lJdnd teşrin 193 4aymda Almanya.
ya Türk yumurtası ithali için konten
jan abn ithalat evlerinin fsimierini al
dıkları kontenjanlarm ehemmiyeti n
r:asllc aşağıya kaydediyoruz. Binaen -
aleyh tac:irlcl'imizin bu listeye göre 
tertibat almalarını rica ederiz. 

fkinci teşrin 1934 ayx içinde Tllr · 
kiycden yumurta ithalatı için ltontcıı-

ian alan A iman evleri: t 

G fl smxn, S.A.B,C, 'ff D n.evi Rei
chsstelle föı- Eier. (Almanya yumur
ta Oatrcsi}. Bertin. 

G r aını!ı S,A,B, ve C nevi. Firma 
Hans TrcmmJ, MUncbcn (Münib). 

Firma Joseph RaTTe, Nilrenberg. 

Firma Erfch Born, Bertin. 

Herr Geh. Rat Rablger, Berlin. 

Firma A. Lange, Bertin. 
,, M Emin. Hambırrg. 
,, Joseph A1tst~ttcr Mlbldten 

(Mftnib). 

Avusturya - Fiatlarda geçen haf -

taya nazaran mühim bir değişiklik yok

tur. Polonya yumurtaları daha ap!r 

fiatla arzedilmektedir. Tırze Polonya 

mallarının C sınıfı lQ 3/4, ayru unıf 

Macar yumurtaları ise 12 1/ 2 groş fiat

la muamele gCSnnftştür. llemleketteld 

istihsalin ulığı müRahsil memleket

leri bu piyasaya mal ınkctmeğc davet 

etmekttdir. 

Ç~koslovalcya - Vaziyette geçen 

haftalara nazaran bir tebeddül yoktur. 

Dış piy~ • .:rrdakf yükselr fi atlar dola

yısivle bu pfyasa ecnebi man:mna lı· 

tiğna g&.stermektedir. 

ispanya - Fiatlar umumiyetle yük

selmiştir. 100 yumurta hesabiyle steri

lize cdilmi~ Belçika malları zo. Belçi

kanrn konserve mallan 17.25, Türk mal

ları 18.ZS-ZO. pe~etadır. 

lngiltere - Bu piyasada hafif yllk

selişlcr vardır. Dünyanın yumurta is

tihsal eden bUtUn memleketleri İngiliz 

piyasasına yumurta göndennektedirler. 

Londrada bu hafta A vusturalya malla

rının 17 librelikleri 12/ 6 - 1219, 16 

librelikleci t 2/ 3, 1 5 libreliklerL ı 1 - 12, 

14 librelikleri 11 / 3, Çin malları yeıil 

9/ 9, kilçük yeşil 8 16-9, violet 8-8/6, 

Romanya malları 52-53 kilogramlık 

8-813 cenubi Afrika 17 librclikler 

12/6-13. Uruguay 17 librclikleri 9/9--

13 şilindir. 

Polonya malları b\l piyasada da ar

zedilmektc ve 53-54 kilogramlıklan 

8-8/3 filing fiat bulmaktadır. Hav.,. 

ların gittikçe: soğuması ve yuli ~ 

rıa azlıtı lfüyUk Britanyada önilmUz.

deki haftalarda yumurta fiatlarıma d. 

ha vUbelccefini göatermektc:ö)•. 

Fraııu- Yedi mallann beher 100 

adet hesabiyle fiatlao: 

68/70 kilograaıbkla.rı 7~/64 ki

logrambklan 700. 58/60 kilogramlJkla. 

rı 650, 55/56 kilogrambklar 62' 52/$4 

kilo~amhklu 580 franktu. 

Piyaaada en ucuz mal lıtazagan Y\io" 

martalart ohJp bdla bini 420 haiıktır.. 

ltaly• - Bu hafta .fiatlar yfibetmfı-

1 
tir. Birincf kt1m1 yumartalarm dOzine· 

ıl 5.80-5.90, ikinci Jaaımlann ile s.30 
-5.35 lirettir. 

talık 
il. dış pazarımız 

ALMANYA PlYASASI. 
Muhtelif Uua~ mah.sullerimbhı Al

ı:aanyada 21-27 birioci tepin 1934 11ıaf

tası içindeki piyata vuiyeti ~ ve.
rUmiJti.r: 

iç fıll!lldı - Ba lııafta aıfmchı iı 
fındık piyasasında te.ıraıade ae.11~ 

bilecek Wr lnlrifaf we •ilmılık kay -
dedilnrittir. Geçen ltafta 530 --540 
frank raddesiAdıc bWunan fiatla bu 
hafta 570 - 580 franga yü.Uelmlftlr. 

1thabt adhacaatlatımn ıllntJe haJ. 
il aayninde piyasanm daha çabuk ID
kişaf c:deceği şüphesizdir~ 

iç badem - Badem piyasasında da 
lrıkisa:f görllfmliş tt fiattar % 10--15 
nfsbetinde yUksclmiştir . 

Memleketimizden hafta sonunda cif 
Hamburg 100 kilo başına tatlı iç ba -
demler için 65-70, acı bademler lçfn 
55-60 norin istenmekte idi. 

Acı kaySl çekirdeği - Fındık ve 
badem piyasalarına uyarak kaysı çc • 
kirdeği piyasası dahi biraz daha lyl -
leşmiştir. H3fta içinde memleketi
mizden teklif beklenmiş fakat alına -
mamıştır. Fiatlar bir hafta eveline 
nisbetle bir haylı yükselmiştir. Geçen 
hafta i~inde cif Hamburg 100 kilo ba
~ına 4ZO frm:ık Uzerinden aatış yapıl -
mrşke.n meYzuubahs aon piyasa hafta
sında 450 frank Uzerinden mal aran -
makta. fakat bulunamamakta idi. 

Ti/tile - Tiftik piyuası fenaladc 
canb tt ealtamdır. Ge~a hafta için 
de yine mtHıim miktarlar fıbertndea 

muamele raps.hmftrr. Piatlar bir W
ta ndine nlsbctle % 10-15 dence
alnde ytibelm.iJtir. FfatJar bili art· 
mek istidadım mallafm etnıektedk. 

21-27 bfrfnd teşrin 1934 lutftaıı 

sonunda cif Hamburg 100 kilo beşme 
idi nevilere 11-11.S, orta nevilcre 
11.5-12, fyt nevllere 12-12.S fnnaız 
frangı talep edilmi§tlr. 

Yün - Yiln piyasa.11 dahi gayet ha· 

raretli Ye •ğlam bulunmaktadır. Bu 

meddelerfn fiatJarmda dahi ,.uhe1me· 
ler kaydedilmiştir. 

Son haftalar zarfında satrş mfktar
lan Umidin fevkinde bulunmurtur. Ya

kmda Tilrl.iye piyasalarında bu mad -

denin stoku trunamiyle bltcce~l tahmin 

edilmektedir. 

Talepler MiS btitiln şfdedtilc devam 

etmektedir. Geçen haftaya nazaran 

ffatlar % 10-1.S nisbetindc yUkaelmiı

tfr. Son gUnlcrdc memleketimizden 

cif Hamburg kilo başına Anadolu yün

leri için 9 - 95, Trakya yftnlerl için 

10-11.50 fransız frangr istenmekte 
idi. 

Pamuk - Almanyada ıon zamanlar

da pnmuklarımıza da bUyUk bir alaka 

g8sterilmcğc başlanmıştır. Memlekc • 

timizden bir çok mal iıtenmi' ve bir 

çok partı1cr aatılmqtır. Hatta bazı -

Alman firma1arı milmeHillerini mem

leketimize göndererek ihtiyaçlannr 

daha emin bir surette kapatmak için 

gayret sarfetmektedirlcr. 

Son günler zarfında pamuklarımr -

zın fiatlan dahi bir haylı yilksclmiJ
tir. Bu yiibelit aaprt o/e 10.-20 tut
maktadır. 10 gün evel l&G 1cil08U cif 
Hamburg 90 marka satılan. panıuklan
mız için bugün 110 mark istenmekte -
dir. 

Balnuımu - Bu DiMide piyasası da· 
hi yükselmek l&tidaduıdadu. Kilo ba-

fına 8 Pranaıa- frangJ U2erinden df 
Hamburg ~:n muamelelerin 8'Jp1ld1ğJ 
haber atuumıtır. 

Z•mttl~r - Zahireler Uzer:fndm 
mıtıhim muamelelu olmamzıtır. Sc~ 
bi yine fiathlrnmzm yflbekliği iled 
ıUrUlerek alakadarların çekingen dav· 
raamaları da.ha doğrusu Alman daire
lerinin ithalat müsaadcıi itasında ba-
zı gUç_1Ukler göstermesidir. 63 - 64 
kiloluk arpalar için cif Haınburg 100 
kilo başına 51 Frs. Fr. istenmittir. 
Bıma mukabil alakadar Alman Zahire [ 
Dairesi 47 Frank llzerinden ithalat mil· ( 
aaadesi verece~inl blldlrmiıtir. 

ı tx1NC1TEŞR:1N 19l4 CU 

1 • 
1 r 

ıilf PM.mm Te TriMD: - PaJaddl' tt' 
aaamda llenib' eanhhk: ve harardİ rtlJ 
melelcr olmamıftır. 21-27 b~~ 
baftast içinde mcmleketimisdell 
burg qafıdaki fiatlar iste~: p 
Palamut, una'qua 600 Fr· , 

• •turd 53(1 • , 

Trlllo, " 42 '150 ,, 

IIl. Nakliye ~e 
tarif eler 

llt ~ 
T. Bowen Reca Kumpanyaıı . ti 

Vitel ve. ŞUrcldaımn temsil ettiV ' 
. ttl 

purların İ.zmirden Livcrp~ Bril " 

Glasgowa olan muhtelif maddelesİO MI 
başına şiling olarak naTlan ~ 
aıağıdald gibidir: 

Llve.rpol 8;;; 
Uzilm, incir (andık, 
kuttt halinde) 34/'3 
Torba halinde ll:/ 6 
Palamut 25/-
Arpa ve Ahire 15/-
Halz 'Z!JO/-
Dcri 70/-
Zeytinyağl 40/-
Afyon 260/-
McyanköllU ft balı (ka
aa ve preKli balya) 
Preecmz balya 

3S/-
40/-

iV. Gümrük 
' 
tarifeleri 

..._Y'l'aı .1. 
Letonya bllktbned 23. 1 O. ·"4 ~ 

binden itibaren hnl hftm ~ 
glm.rltk ttmıfnl kilo batma aıprl ~ 
uam! 1.50 Lat'a çıkamııf, pamuk ~ 
deki i,ilmrl1k remıLnl iae kilo~ 
!At'a indirmittir. 

V. Değişik haberıe' 
ISPANYA'DA BLOKE PARAf}> 

,; 
3 teırlnisui 1933 tarihiadeD 1 

lspany•y• Jbr•t; edilen mallara ,it; 
raların tamamen serbest dövis ol rJ' 
dttblolcoji için lspuya Harici ~ı 'lif 
sı malın mr~eilli ihraç tarihiIJJ, 61" 
metini ve 1:ıpanyol itbalatt;~sılll ~ P' 
ren b: r mektup!'!, ~ntro OffJcııJ 1 
Corrtratacion de Moneda'ya maııcJI' 
dilmesini iatemeitedir. ~ 

Böyle alacakları olall tfiı:carJ•t1 pi 
yukarda Jmıi geçen tnliesse~ dD f 
dan doğruya veya Merkez Ba.~1 r 
lu llt! mOracnt etmelerini ts.,,if' 

d~iz. 

YUGOSLA VY ANIN T01iJtl 
iHRACA.Ti. ti 

Son istatistiklere nazaran yug"J fi' 
yanm 1933 ıcncsi zarfındaki tOtU1'1 ~ 
catı 4.260.000 kiloda 131 milyon , 

tutmuştur. 1932 dc::ld tiltUn ibrac&" " 
6.114.000 kiloda 248 milyon diıı~ 
1931 deki ihracat da 3.056.000 ~ 

136 milyon dinar idi. Ham tiitlJı et 
tına ciga.ra ihracatını ve sair ınaoa'1 ~ 
tUn ihracatmı da fllve etmek 111'1"; 
İtbu ihracat 1933 de 4 milyoa 4itf" ~ 
nıtunaaa 1~33 om yelıriUı tütilll r 
tı 135 milyon dinara baliğ oba"f~ ~ 

Yırgo.ta.ya'mn ...autt re~l ~ 
milyon tilodur. Vasati merokıcet~ 1 
cı ise 8 - ı O milyon kitograrıı __....,, 
dır. Maamafih 'imdiki istihlak bıl , 
tardan apğıdır. Yugoslav ttıriJıtll ~ 
eden memkketkr sıra ile ~k~,, 
Polonya, Fraınar Btlçika, AldlP1 · · 

lcırıenl n Jlıtn'dtr. 

VL Adresler ,f 

Ncvyorkta deri Uzcrindc Jt 
1 

firmaların adresleri~ ( , 
Phil Segallcr, 24 Stone Stree1',,,i 
Tupman Thurtow Co. ııS ~ 

Strect. d 5~ 
Edmond wei1, Inc., 100 Gof S"". 
Emeıt wirght, 128 W. 31. St. 



3 1K1NCİTEŞR1N 1934 CUMARTESİ 
'!!!S!: 

HAKIMIYETI H!ILLIYE ~AYIFA: 5 

salon 1934 seı·gisinin anlamı, serginin savlağını 
1934 yılında türkiyede böyle bir sergi açmanın 

nasıl bir ulusal iş olduğunu anlatır. 

Bu 
• 

verır. 

'l.ozan'dan önn~ ve Lozan'dan ıon- ı 
'' ·-...._..iye.,. Sergide "'Milli İktisat ve 
Jt.aarruf Cemiyeti., nin hazırladığı aa
lnnun imıidir. Bu ıalon 1934 ser~isinin 

lan tarihteki iniş ve çıkışların hareket
leri, haritada, yazıda, rakamda, reaim

c-: gösterilir. 
.. Lozan'dan evel ve eonra TUrkiye .. 

t 1 

uA •t ~Tlftorluk haritası bu kadar genişti. Çanta lıu 
..,;.: ' " ... aratorhık kendine yeter bir varlıktı. 

t."Yıı(, .. 11 verir. ı salonunun eavlağı, ökonomidir. BUylik 
ıtli ~~ _•'frldy"e.de böyle bir tUrk imparatorluğunun genişleyitini, 

._.. ..-ıanın nasd ulusal bir it oldu- daralııım n vılalıgını bu yönden anlar 

r 

GaF11 ~ultanlar 
kuvvetlerini Al~ 
tahtan gelır $0· 
naralc: tUrk mn~ 
tipi iktı~tça si • 
y<uetçe. Avru
pantn esiri ya· 
pacak, kopıtıJ •. 
~-d 
lomokt<ın <;ekın-
medller 

Sonra ımparatorlukta kapi tUJasyon devri başlar. 

0
uuu anlatır. 1 - 1682 de imparatorluk haritası bu 

Salonda Lozan'dan önceki ve sonra- kadar genişti, çUnkU 1682 yılında im-
ki tarih ikiye ayrılır. Ve bu ikiye ayrı- paratorluk ökonomlde kendine yeten 

Yurttaki bütün ulusPl pelirlPc bu d•··l·t\~re ba~rşforur kara, deniz, 

bütün işletmeler ~ · > ' · 

Sevr, bu devrin sonudur 

bir varlıktı. 
Salonda imparatorluğun bu ö -

ı·onomik gücünü anlatan şeyler; yazı
lar, · 1 - de, o çağda türk, aanat adamla
rının rr c;"ltna getirdikleri evrensel 
değerde işlerdir. 

""'nra imparatorlukta, kapitUlasyon-
,• .ı başlar. Bu devirde, imparatorluk 
devrinin maliyesi, sanatı, yavaı yava,, 

Lozan, adına ulu!llll g/Iç "deMn bu 
cevaptan doğn, hayır, hayır, JMyır/ ... 

azalır, yurt içinde çalıtan te.z:gthlar 
durur, ökonomi de Jiendine yeter olan 
imparatorluk, ham madde satan aanayl 
etyaaı ıatın alan devlet bütçesinin 
masrafını yabancı memleketlerden al
dığı ödUnçlerle karşılıyan bir yurt o· 
lur. 

İmparatorluğun her tUrli1 gUcti ka
pitülasyonlarla imparatorluk içinde ku 
rulan yabancı devletlere geçer. Yurtta
ki bUtUn ulusal gelirler bu devletlere 
bağışlanır. Kara, denis bUtUn lfletme
ler, demiryolları, vapurlar bu devirde 
yabancılqır. 

Kapitülasyonlarla paraca, aanatç8, 
ftçe faldrle§en imparatorluk kendine 
yetmiyen bir yurt, bir yan-mllstemleke 

olur. 
Sergide, 1682 den .onraki bu yan 

müstemleke imparatorluğun (basta a
damın) inl1 hareketlerine, fotomontaj
larla. rakamlarla, yazılarla, resimlerle 
tam anlamı vcrilmi1 aavlak ayali Osttln
de 8rnek buluşlarla durdunılmuş. 

Sevr. bu devrin ıonudur. 
İkinci böl Um: 
Sergide bu bölUm daha fazla, bir 

anlayıp, cevap vermek için yapılmış· 
t rr. Bir imparatorluk, yarı müstemleke 

bir imparatorluk sının ıu ve
ya bu aıyasal sebeple daralıp Jrllçlllebi
lir. Fakat böyle bir yan müstemleke 
oluş, ,.,. hövl ft hir kUçUlUş, bir impara
torluk ""mıak gilcllnde olan, bir ulu
sun ulueoç kilçUlilşU, ulusça parçalan
ması anlamına gelmez. 

Sergide tarihe ilk olarali bu .HzU 
söyll en: Önder'dir. Önder bu ulus 
hasta değildir, der. Ve 19 mayıa 1919 
dan l. .. ozan'a kadar bllttın yurt Önder'le 
b~r.,"'"r bu cevabı telrrarlar, bu cevap 
irin ' · ;;.uşUr. Lozan adına uluul gUç 

denen bu cevaptan doğar; 
- Hayır 1. hayır f. hayır 1 
UçUncU bölUm: 
Bu b<SlUmde Lozan'da kurtulan ulu

sun yurdu yap~ı ; yurtta ekim, sanat 
f~lerinl dUzene koyuıu, yurtta uluııal 
bir ökonoml, sıyasalma bağlanıp, nr
dır. Bu devirde yurtta bUytlk 8lçUlerle 
tohum, hayvan hastalıkları, haynn ır
lu, k8y kredisi için avaşlar yapılır. 
Yabancılara sahlan mallarla. yabancı· 

tardan ahnan mallarm değerce, denk 
olmasına çalışılır, deniz kara yollarının 
ltletilmeal ulusal birer 1§ olarak ulu
sun 8nllne konur. 

Bu bl>IOm. 1929 da başlıvan acunun, 
l>konomik ııarsmtıslyle biter. 

DördUncU bölilm: 
Şimdiye ıkadar adına (ikttsadl buh

ran) dediğimiz bu acunun, ökonomlk 
sarsıntısı, St"rgide bir ahtaput olarak 
gösterilmif, ve bütiln acun uıtaca bu 

ahtapot'un kıskaçları arasına aıkıştı

rılmı1tır. 

Burada. ahtapotu'n kıskaçları araaı

na ııkııan acunda, acıııı btlttin acun u

luslarını aaran bir güç vardır. Bu gOç 

IS.konomiktir. Çalışan fabrikaları dur

durur, dirlikli ulusları fakirleştirir. 

Bu arada bizim de bu dirlikli, uluslara 

gönderdiğimiz ham maddelerin aatı9 

değerleri dUşer. Acunda hem ham mad

de satan, hem fabrika lgleten uluslar 

için sıkıntılı ve acılı bir ~ devri 

başlar. 

Betlncl b81Um ı 
Bu balUmde bl.r:lm kendimize çe1dtl

tlmiz, yabancı uluslara satarak değer

lendiremediğimiz ham maddelerimizi, 

kendi itlerimizle kendi puarlarımızda 

kendi fabrikalarnnula değerlendirişl

miz vardır. Ve bu kendi malımu:ı kendi 

iç pazarlarımız.da deferlen<!lrme aava

ıunrun ilk yUrUyUş noktaır "be9 sene 

lik pl!ndır .,, 

Sergide resimler, grafikler, karş ı 

lattınnalarla canlandınlan bu bet sene· 

lik pllnın örü ~yle anlatılmı~tır. 

1 Senelik aanayi prolrum 
kaça malolac:ak7 

Pamuklu 
YUn lplltf 
Kendir 
Demir 
Yarım kok 
Bakır 

KUkUrt 
KAğrt 

ScllUlos 
Sun! ipeli 
Şi~e ve cam 
Ponl>len 
Kimya 

TOrk Lfrası 

18.538.000 
1.650.000 
1.700.000 

10.000.000 
1.000.000 

!50.000 
!00.000 

S.790.000 
1.025.000 

490.000 
ı.z5o.ooo 

800.000 
2.360.000 

43.453.000 

Bet aeaenin ..... yi proıramı bia 
... kuandıracak? 

Pamuklu 
YUn lplltf 
Kendir 
Demir ve çelik 
Yanın kok 
Bakır 

KUkUrt 
K!ğıt 

Sun! ipek 
Şişe ve cam 
Pors~en 

Asit .Wfirlk 
SUperfoafat 
Potas 
Kireç kaymatJ 

p 

Kazanılacak 

Değer 

T.L 

ss.000.000 
2.500.000 
2.500.000 

12.000.000 
1.000.000 

13.000.000 
400.000 

5.000.000 
500.000 
850.000 
250.000 
soo.ooo 
400.000 
soo.ooo 
600.000 

74.000.000 

Dnlet bltt~slaln masrslını ysbaIJcı 
memleketlerden .aldığı MUnçlerle 

hrfılıyan ... 

(Lo%an'dan evol ve Lozan'dan sonra 

TUrklyo) aalona hayır 1 diyerek giren 

ve tsyl• devam eden Önder'in &U ıö.ı· 

leriylo biter ı 

"lAariil• lartalan rılusun yatdv yapıp, 1f1Tttıll •ilm. .. -

B~ aenenin aanaJi prosnmı bize Milletim.hin almala mecbur 
neler bancJınalk7 olduiu merhaleler biiyülctür. 

Pamuklu 

YUn "fplltf 

K~ndir 

Demir ve çelik 

Yanın kok 

Bakır 

KfikOrt 

Kfiğrt 

Sunt ipek 
Şişe ve eam 
Ponölen 
Asit .nmr~ 
Süperfosfat 
Potu 
Kireç kaymaft 

ltuanılacak y aaıl olunnuuı zaruri hede/ler 
Miktar alınacak, en nıırlu hedeJl~re 

varılooaklır. Onun için biribiri
ıoo.000.000 Metro mi:Je ver~ceğlmis l~ret ileri 1 

ı.000.000 Kg. ileri! daima ileri! 
••Millt İktıaat ve Tasarruf Cemiye· 

ti,. nin 1934 1erglıfnfn an1amını veren 
bu salonunu, Dr. Valder haurlamış ve 
bu huırlama işinde kendisine, reıaam 
Refik, Şinasi Beylerle, Gazi Terbiye 
EnstitilaOnden bir talebe grupu ve fo
to Raııim Bey yardım etmişlerdir. Sa· 
Jondakf yazı işlerinde Necmi ve Niyazi 
Beyler çalışmışlardır. 

15.000 Ton 

125.000 •• 

60.000 ,, 

24.000 ,. 

~.000 ,. 

,0.000 .. 

300 " 
300 ,, 

750.000 " 
3.500 .. 
3.000 ,. 
ı.soo ,, 
e.ooo ., 

Fikir tamamen eemiyctindir .. Cemi
yeti ve bu ulusal savlaf.ımıza renk ve 
biçim veren, değerli aanatklirları, ô-

vllnçle kutlutarrz 

1 
t 

l 



Tc:JQ. KiYE 

llRAAT 
B~N.KASI 

-DAoA· 
BiRiKTiOEN 
QA~T bD~R 

~. D. Yolları Um11m 

Müdiirlii;qinılen: 

( 4000) çam telgraf direğinin kapah zarfla münakasa
! 26-11-934 pazartesi saat 15 te Ankara'da idare binasında 
apılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Adana ve Eskişe
ir veznelerinde beşer liraya satılan sartnamelerde var-
rr. (3144) 4852 

İstanbul Milli Emlak 

MüdürlHOiinılPn: 
Mercanağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda kain 

metre murabbaı arsa U?.erine mebni dört katta altmış 
a ve altında dokuz dilkkanı mftştemil Yusufyan hanı · 

240 hisse iytibariyle hazineye ait 30 hissesi bedeli iki 
ne ve lkf müsavi taksitte verilmek şartiyle 15675 lira 
erinden kapalı zarf usutiyle 11. 11. 934 pazar gUnii saat 

dörtte satılacaktır. İsteklilerin yevm ve saati mez · 
ra kadar 1176 liralık teminat mektuplariyle tektifna -

elerinf komisvon rivasetine t~v<lileri (6760) 8--4746 

Bıçakçı Abdi oğlu Remzi 
Yaptığı işlerini sergide 101 numaralı pavyonda se-

venlerine s;rösterivor. 8-4976 
~ ~ ~- ~~ -- .. ~ 

HAV ACILIK ve SPOR 
11. lNCl YIL SAYISI ÇIKTI 

- İÇİNDEKİLER -

-BUGUN -· ·m Nami 
- Cumurluğun on ikinci yılına .. .. 

On birinci du
rak s. Z. 
G6k alanında 

TUrkgilcU 
Behçet Kemal 

Kim bu kadın? 
Haseyin Rifat 

cumhuriyetin 
onblrinci yılı 
NOsbet Hatim 
Slnanoğlu 

CUmhurl

y e t bavramı

mu:da dost ve 

kom,u Irakın 

tayyarecileri 
••• 

• A n kar a'dan • 

Diyarkekir'c 

kuı gözil ile 
lir bakıı 

••• 
.. Kuvvetli hava filolarına neden 1U zum vardıi? 

Mabmut Belli 
- Türkiye bisiklet turu kahramanları arumda bir aaaıı 

Selman Iraya 
- GönUl acııı (hikaye) Server Ziya 

.ı 

.,, 

Devlet Oemiryollan U 
mum Miitliirliiğü satın 

·ılma komi1;1~·onu ilanla,. 

9022 adet meşe traversin 
kapah zarfla münakasası 21. 
11. 934 çarşamba günü saat 
15 te Ankarada idare bina -
smda yapılacaktır. Fazla 
tafsilat Ankara ve H. Paşa 
veznelerinde ikişer liraya 
satılan şartnamelerde var -
dır. (3246) 8-5003 

f LAN 
150 ton petrol. 130 ton 

benzin, 400 ton rezi<lü, 70 
t~n Sirsof yağiyle 45 ton 
Pıs gazın kapalı zarfla mü
nakas~sı 20 il:inci teşrin 934 
sah günü saat 15 te Anka
ra'da idare ttıerkezinde ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Haydarpasa veznelerin
de beser liraya satılan şart
namelerde yazılıdır. (3205) 

8-4909 
tLAN 

4 oyma destere lamac::ı l 
pergel 2 celik alfabe alma -
caktrr. Taliplerin 6. 11. 934 
sah günü saat 15 te mağ-a - 1 
zaya miiracaatlan. (3260) 

8-5007 

i\1~1ivP V ~kal~tinden: 
Maliye Vekaleti binası kalorifer kazanlarında yaptırı

lacak 307 5 lira 10 kuruş bedeli keşifli tamirat 5. 11. 934 
günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 231 lira 
muvakkat teminat akçelerini ihale gününden evel Merkez 
muhasebeciH~ine yatırmaları ve bu gibi işleri yaptıkla
rına dair resmi evrakı müsbiteleriyle birlikte komisyona 
müracaatları. (3275) 8-4996 

Jin1~~ra F:vkaf lüdürlü~ünden: 
Öksüzce m~h?tlesinde Namazgah sokağında 480 No. 

ev ~ ay müddetle kiraya verilmek üzere müzayedeye 
konmustur. Tutmak istiyenlerin 2 ikinci teşrinin 4 üncü 
pazar günü s::ıat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetine müra-
caatalrı. (3273) 8-4993 

tanJ-:ıı.-Jn!l lJ. Kumandanlıınndan: 
J.U.K.hğmın mefruşatı kapalı zarf mtinakasasma is

tekti çıkmadığ'mrlan ikinci teşrin yedinci çarşamba saat 
on beste T.U.K. levazım Md. hğmda pazarlığı yapılacak-
tir. (3239) 8-5002 

İzmir Evkaf Müdürlüğünden: 

İzmirde Mezarlık başında inşa ettirilecek hal binası 
için 25 teşrinievel 1934 tarihinde yapılan zarf münakasa
srnda istekli çıkmadrğ'mdan evelki şartlar dairesinde 27 
teşrinisani 1934 tarihine kadar bir ay ıZarfında pazarlıkla 
ihalesi kararlaştırılmıştır. İstekli olanlarm sah ve per -
şembe günleri saat 15 te İzmir Evkaf mildürlilğünde top
lanan ihale komisyonuna müracaattan ilan olunur. (3274) 

8- 4992 

Türkiye Cümhuriyeti 

Merkez Bankasından: 

Evelce muhalefet vazedildiği ilan edilen ikramiyeli 
o/o 5 faizli 1933 istikrazı B tertibi 75719 numaralı tahvilin 
75779 olduğu tashihen itan olunur. 8-5014 

Adliye Teftiş Heyeti Riyasetinden: 
1400 kuruş maaşlı adliy baş müfettişlik kitabeti mün

haldir. 5. 11. 934 pazartesi günU imtihanı icra edilecek -
tir. Liseden mezun taliplerin imtihan gün ve saatma ka
dar evrakı müsbitelerini birlikte getirerek imtihana gir -
meleri. (3259) 8-5008 

:S 11\.IN\,1.l J:'.;Sil<lN 1~34 l::UMA1«1.r..;, 

• 

KAR 
Dünyanın en nefis, en l~ en temiz hakild 

EdremitZevtinyağı 
Serginin 

numarah 

ucuz fiatlarta satılmaktadtt. 

Merku: Edremit 

Ankara Şubesi: Balııtpuan civan mevalm ....ar 
No. 2 8-4959 

Maliye Vekôletinden: 
Tetkik bürosu kaleminde çalışmak 6%ere ve mekteple 

alakası bulunmamak şartiyle y(h lira ücretle 1iae tahsili 
görmftş ve makina ile vazı "'"' "111asmı bilen bir memur im 
tihanla almacaktır. Talip olanların imtihan gUııtlnil Öf· 
renmek üzere mektep sah~~etname, bon ıervla ve llhha1 
raporiyle tetkik bftl"MtJ mUsaYlrliğine mUracaatlan ilan 
olunur. (3251) 8-5004 

T. Ta, C. U. Merkez Reisliğinden~ 

Cemiyet odacrlarmm elbise, paltolan için 25. 10. 934 
tarihindeki açrti münakasada teklif edilen fiat futa g8rill
düğUnden elbiseler pazarlık suretiyle yaptmlacaktır, ta
liplerin yeni kumaş nftmunelerl ile şartnameJ{ gömıe1' 

1 
ve pazarlığa iştirak etmek üzere 4 ikinci teşrin 934 pazar 
günll saat dokuz buçukta muhasebe ıubemi.ze gelme-
leri. 8- 5011 

, .. 
DOKTOR MUZAFFERi~ 

Ankara Milli Emlak Müdürlüifindenı 
İBRAHİM ~ 

Cebeci hastahanesi 1 

GÖZ HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Adliye sarayı Gençağa 
apartmıanı Telefon: 2025 

8-5012 

(mtİJU aaluöi H Batma 
baıriri F ALIH RIFKL 

Umumi neıriyab idare eden 
Yazı if.leri müdürl NASUHi 
ESAT. 

Çaabt1 caddesi clYmada 
lld.imiy.U llilli1• lfatba• · 
tındı ·&11111mııtn. 

Muhammen Hisse kaç taksit MWahazat 
kıymeti miktan olduğu 

Mahallesi .Mevkil Cinsi Kapı Lira K. 
Zir Hoda Dükkan 24 160 00 Tamamı Nakten peıınen 

,, " '" 26 160 00 " " .. 
Yultarda yazılı düklcanlarm ihalesi 4-11- 934 pazar günü saat 15 te icra edilmek il.zen. 

mÜ?:ave<le hir r-.:ıft~ tP'Tlciit edilmic;tir. Talin lerin mHr~("<;)"\+1 .... ~, f'l?()~\ R--4910 

1 SİNEMALAR 1 
f YENi 1 BU GECE 

l'ierre Benvit'nm me§hur romanından 
uuktebeı: 

LUBNAN KASRI MELİKESi 
TIDl.l!mn Suriyede çevrilen bir filim 
Splnelly- Jean Munt - Chacatounl 

Ayrıca: Dtlnya havadtılerl 

Bugün Bu gece 1 KULÜP l 
lki bUyUk yıldızın yarattığı şahe.u 

HAYAT BİZİMDİR 
Fransızca ıMSzlü aşk ve sergüzeıt-
JOAN GRAWFORD - CARY 

COOPER 
·Aynca: Dünya havadisleri 
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Ankara Levazım amirli~i 
satın alma komisyonu 

ilanlnrı. 

İLAN 

Beş yüz elli bin kilo un 
kapalı zarf usuliyle ihalesi 6 
Teşrinisani 934 sah günü sa 
at on dörtte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve ihale gününde 
vakti muayyenindcn evel 
teminat ve teklif mektupla
nnı makbuz mukabilinde 
Ankara Levazrm Amirliği 
•atın alma komisyonu riya
ıetine vermeleri. (2964) 

8-4589 

İLAN 
İzmit garnizonuna teslim 

490 Darice garniıonuna tes
lim l 1 O Tuzla garnizonuna 
teslim 60 ki ceman 560 ton 
linyit maden kömürü 6 teş
rinisani 934 sah günü saat 
14 de kapalı zarfla münaka
sası yapılacaktır. İsteklile • 
rin şartnameyi görmek ve 
taksitlerini anlamak üzere 
herg-ün Eskişehirde kolordu 
ve İzmitte fırka levazım mü
~üriyetine ve ihale gününde 
muayyen saatte fırka satın 
alma komisyonu riyasetine 
ınüracaatlan. (2993) 

8-4608 

f LAN 
İzmit ic;in on iki bin dört

Yiiz, Tuzla için iki bin dört 
Yiiz kilo ki ceman, on dört 
bin sekiz yüz kilo sabun 20-
2. Teş.-934 sah günü saat 
14 te kapalı zarfla eksiltmc
ıi yapılacaktır. İsteklilerin 
Bartnamec::ini görmek üzere 
~der gün Eskişehirde kolor-

u ve f zmit'te Fırka Leva
Ennhklanna ve eksiltmiye 
gelenlerin de belli gün ve 
saatte teminatlarivte birlik 
te zarflarını İzmit Fırka sa
tmalma komisyonuna ver-
~eleri. (3147) 8-4851 

tLAN 
İzmit icin otuz altr bin 

liç yüz altmış, Tuzla için 
Yedi bin iki yüz kilo ki: ce
nıan kırk üç bin bes yüz alt
mış kilo bulgur 20-2. Teş. 

Milli l\1iidafna V ckaleti 
satm alma komi yonu 

il anlan. 

t LAN 

~I 

12 takım kurşunlu akümil
latör aleni münakasa ite 
mübayaa edilecektir. İhale
si S ıı. 934 pazartesi günii 
saat 11 dedir. Taliplerin ev
saf ve şartnamesini görmek 
ilzere her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklPrin de te
minat1ariyle M. M. V. Sa· 
tınalma komisyonuna mü· 
racaatlan. (3001) 8--4612 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

996 kalem alet ve edevatı 
tıbbiye kap:ıh zarf usuliyle 
satm alınacaktır. İhalesi 6· 
11-934 sah günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şartnamesini görmek 
ilzere her gün öğleden sonra 
ve mtinakasava iştirak ede· 
ceklerin o gün ve saatinden 
evel teklif ve teminat mek
tuolariyle birlikte M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü
racaattan (2971) 8-4577 

tT ... AN 
İstanbul K. hğma bağlı 

kıtaat için 200 ton un kapalı 
bürüm ynlu ile satın alına
caktır. Ü zerine kalması 11 
ikinci teşrin 1934 perşembe 
ı;infi saat 15.30 dadır. İstek
lilerin bağhğmı ve örneği
ni g-örmek için her gün ve 
eksiltmeye girmek icin de 
o gün ve saatinde dilek o
kuntu ve pey akçelerile Fın
dıklıdaki komisyona baş
vunnalan. (3086) 8-4744 

CAÔ 
Ordu için (14) metre tul 

ve (6.5) metre genişlik ve 
(5) metre yilksekli~inde ko
lay taşmrr tertibatlı ve (20) 
yatak sıifar hastane çadırla
riyle (7 ,20) metre uzunlu -
i?'unda ve (6.5) metre f?Cniş
liğinde ve avnı yilksektikte 
ameliyat cadırlan satın atı· 
nacak ve tutarmm kısmen 
nakit ve kısmen de bono ile 
ödenecektir. 

Bu çadırları verme~e is
tekli olanlar cadırlarm ör • 
nek, şekil, ~ğrrhk ve parası 
hakkında dilek okuntulan -

HAKİMİYETİ MİI4L1YE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

1810 ADET MUHTEL1 F EB' ATTA HUSUSİ FREZE, 
ERKEK VE DESTERELER 

(Bu malzemenin evsaf ve muhammen bedelinde tebed-
dülat yamlmıştır). 12-2. Teş.- 934 
MUHTELİF HELEZONİ MAKKAP 6-2. Teş- 934 
8 ADET ÇELİK HALAT. 6-2. Teş.-934 
Yukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle hi-

zalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaattan. (3235) 8-4960 

10 TAKIM MAA KASKET ERKEK ODACI 
ELBİSESİ 

13 CİFT ERKEK ODACI AYAKKABISI 
9 TAKIM KADIN ODACI ELBİSESİ (maa baş örtü) 
g CİFT KADIN ODACI AYAKKABISI 
Yuk~r~aki malzeme aleni miinakasa suretiyle 22-2. teş-

934 tarıhı~d.e saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
~a.rtname ıcın her gün öğleden sonra, münakasaya girmek 
ıçın de o gün teminat (ve tcklifat) ile müracaatları. (3236) 

10 TON BOR YAGI 
Yukardaki malzeme pa

zarlık suretiyle 5-I 1-934 ta
rihinde saat I 4 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te 
minat iJe müracaattan. 

(3222) 8--4937 

Ankara İcra l\liiraCaa ha
kimliğinden: 

Ankarada Esnaf Cemiyetl ki
tibi umumisi Hilmi Bey nezdin
de mukim iken elyevm Eskişe -
hir havalisinde bulunan ve ika -
metgahı malUm olmıyan Nihat 
Beye. 

Belediyece aleyhinizde arsa 
bedelinden miltevellit olmak üze
re takip olunan nlacak talebine 
karşı iytiru:da bulunduğunuz 

cihette dosya murafaa merciine 
geçmi tir. Belediye ile sizin a
ranızda murafaa yapılacaktır. 

Murafaanız 15. 11. 934 perşembe 
gUnU saat 14 te bırakılmıştır. 

Murafaa celsesine gelmediğiniz 

takdirde i ini? gryaben görüle
cektir. Keyfiyet ilan olunur. 
(3237) 8--5000 

8-4961 

FRANSIZCA 
İNGİLİZCH 

ve 
ALMANCA 

!>34 ıalı günü saat 15 te ka
palı zarfla eksiltme yapıla
caktır. Sartnamesini gör
nıek istiyenler her gün Es-
kişehir'de kolordu ve İzmit
te Fırka Levamnlanna ve 

nı bildirmek ve bu hususta ~ 
daha fazla haber almak üze- " 
re kataloğlariyle birlikte 15. 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartımanında Husust 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba
ha kadar gece müracaat
tan kahul olunur. 8-4396 eksiltmiye geleceklerin de 

belli saatten evel teminat
lariyle birlikte teklif mek-

11. 934 persembe ,;inil ak
samı saat 16 va kadar M.M. 

i V. Sıhhat isleri dairesi bi - ~ 
rinci !;nbesine uğramaları. 

(3266) 8-4999 

tuplarım İzmit'te Fırka sa- CAÔ 
tınalma komisyonuna mUra Ordu sıhhi ihtiyacı için 4 
taatıan. (3148) 8-4850 Kalem serum satın almacak

trr. Kesişmesi 13. ıı. 934 
t L A N sah günü saat 14 tür. İstek-

bin liralık linyit kömürlı lilerin bağhh~mı görmek ü-
~~acaktrr. Pazarlığı 4 teş- zere her gün ö~leden sonra 
nısani 934 pazar günll sa- ve kesişmeye gireceklerin o 

8!. 11 dedir. Şartnamesini gün ve saatında pev akçelc-
gonnek üzere her giin ve riyle birlikte M.M.V. satm-
Pazarlığa iştirak için de alma komisvonuna başvur· 
:aa,,_~da teminatlariyle be- malan. (3265) 8-4998 
li'"~r Ankara Levazım Amir CAÔ 
gı ıatınalma komisyonuna Ordu için 27 kalem tıbbi 

telnıeleri. (3207) 8--4968 ecza almacaktrr. Kesişmesi 
İLAN 15. 11. 934 perşembe gUnU 

l saat 14 tedir. İsteklilerin 
kı znıir Müstahkem Mevki bağtrlığnu görmek için her 
taatınm ihtiyacı icin dok· giln öğleden sonra ve kesit-

:an bin altı yüz kiİo ma - meye j!ircceklerin o gün ve 
aı:na ihtiyacı kapalı zarf u- ıaatmda pey akçeleriyle M. 

h~~ıyl: l!atm alınacaktır. 1- M.V. Sa. Al. Ko. nuna bas-
tes~ 24. 2. Teş. 934 cumar- wrmalan. (3264) 8-4997 cah günü saat 15 te yapıla- CAÖ 
ist• ır. Şartnamesini görmek Ordu için 65 Km. ate§le-
ri ıyenJerin her gUn taliple- me kaptu ve Bobinleri açık 
rn7r d,.C,übclli saatten evet İ• eksiltme ne 24. ıı. 934 gü-

m atahkem Mevki sa. k 
bnalrna konıiıyonuna temi- nU saat tO da almaca tır. 
~~t1.kve teklif mektuplariyle İsteklilerin ömeğinln baf • 

,,1 te nıUracaatlan. lantısmı görmek lçn her gi1n 
~2~2) 8-!006 komisyona baıvurmatan. 

- (3269) 8--4995 

Ev cAO 
Ye . ~ramyor Ordu 11hht ihtiyacı için 

arı nışchırde satıh kbir e-. \ 400 kilo iyot alınacaktır. Ke-
Yorunı. Postakutusu: 156 ıismesi 11. 11. 934 pazar P 

8--4988 nii saat on dörttedir. İs -

1

, Şaşmayınız 

Izmirdeki HARAÇÇI-

!ADELER mobilya fa~ 

rikası mamulatı bütün 

Türkiye'de tanınmıştır. 

~nkara Sanayi sergisin -

deki 37 numaralı pavyo

nunu mutlak ziyaret e -

diniz. Hayrette kalacak-

smu. 8--4893 

MEKTEBiNDE 
SERi ve tYt 
BİR ŞEKİLDE ÖÖ-

RENMELtSINtZ 
Ankara - kooperatif arka· 
mıda AH Nazmi Bey apar
tımanı. 

İstanbul- 373 ı.tiktal cad-
desi. 8 4869 

Güzel lzmirin nefis inciri 
Fiatlar aon derece uygun rekabet kabul etmez de

recede ucuzdur. Kutulara dizilmiı, cilatin keseler ve 
paketler içinde itina ile hazırlanml§ kı§hk kuru ye
miı ihtlyacmm mağuamudan temin edebilirsiniz. 
POSTAHANE ARKASI ŞABAN ZADE APAR

TIMANI ALTINDA YAPI BOYA PAZARI No:6 
l-8013 

teklileriD bathluu görmek 
üzere her gün 6ğleden son
ra ve keaipeye girecclde • 
rin o gün ve ıaatmda pey 

1 
akçeleriyle birlikte IUl.V. 
Satın alma komisyonuna 
biipudmalan. (sı71) 

8--4994 

.. ~--~ ... :a .. ~:.,.; .. .e.; ~ ...,;~ .. ~ ~ 

r k i at •• e · ş mu : 
av· nliği • mtihanı 

~ İktISat Vekaleti Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaslı İktisat Müfettiş muavinliği iicin 22-

11-934 tarihinde imtihan yapılacaktır. ( amzctler 
içinde evsafı saireyi haiz olmakla beraber bir derece 
fevkinde maaş alabileceklere 40 lira da verilebilir. 

Arama şartlan şımlar dır: 
1- Memurin kanununun 4 üncü maddesinde ya

zılı evsafı haiz olmak, 
2 - Azami 35 yaşında olmak, 
3 - Mülkiye mektebinden, Huktlk fakültesinden, 

~~ Yüksek İktısat ve Ticaret mektebinden veya bunlara 
~~ mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mekteptm mzun 
~~ olmak, 

4 - Ahlak ve seciye iytibariylc pyanı iytimat ol
duj!u bittahkik anlaşılmak. 

İmtihana talip olanlar Ut ıı. 934 tarihine kadar 
Ankarada İktısat Vekaleti Teftiş Heyeti rcis1ii!ine ~ 
arzuhal ile müracaat edeceklerdir. Arzuhala fU ve- ~ 
ıiykatann rapu lamndır: 

i ı - Nüfus cüzdanı ve adresi, 
2 - Kendi el yazısiyle tercürnciha1 hulasa.: (Me

muriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetlerine 
dair resmi vesivka raptedecekleroir.)~ 

3 - Askerliklerini yaptıklanna veya ucil edil-
diklerine dair vesiyka, .ı 

4 - Mektep şahadetnamesi ve tasdiknamesi. 
5 - Saflam ve yoku1uğa mütehammil o1dukları-

na dair hütdlmet tabibinin rapom. ~ 
Talipler tahriri imtihana tabi tutulacaklardır. ~ 

Tahriri imtihan Ankarada ve 1st.anbn1da yapılacak
tır. fstanbulda yapılacak imtihan yeri alabdara bi-

~ lahara tahriren bildirilecektir. 

~ İmtihan programı 
1 - İktısat (istihsal, tedavili, inkısam ve isnnlak) 
2 - Mali •e ticari hesap (basit ve mürekkep faiz, 

Iskonto. faizli hesabı cari) • 
3 - Ticari ve mali hesap (~irket muhasebesi, ban

ka muhasebesi. bilanço tetkik ve tahlili). 
4 - Ticari hukuk (Ticaret kanmıu, borçlar karm

nu, icra ve iflas kanunu). 
5 - Türkiyenin rabit ve lkttsadi coğrafyası 
6 - Banka muamelatı (banka1ann nevileri veya 

yaptıktan işler hakkında umumi malUma.t, Türkiye 
Merkez İhrac Bank:!st). (3238) 8-J5001 

Dinar Belediye Reisliğinden: 

Yapı ve yollar kanununun birinci ve ikinci maddeleri• 
ne tevfikan yapılacak memleket haritası ve müstakbel 
haritası tahminen 300 hektar olup beher hektara tahmi • 
nen on ilç lira bedelle ve kapah zarf mutiyle münakasa• 
ya çıkarılmış ise de talibi çdanadığmdan münakasasın 
11. 11. 934 pazar günU saat 14 te icrasına ruar verilmiştir, 

Teklifler muvafık görüldüğft takdirde ihalesi yapıla• 
caktır. İstiyenler prtnameleri Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Afyon belediyelerinde görebllirlcr. Taliplerin depo 
zitolariyle birlikte Dinar belediyesine mfiracaatlan il 
olunur. (3257) 8-5010 
mmıuuıuıanrmraıırıınmı!lfınıaıııaıaı111mnımuiihmaaw•ı•1111~--

ARSLAN TARZAN 
BUSTER CRABBE 

Polatlı Top. A. Sa. 
AL Ko. Riyasetinde 

S,000 Kilo &nı fuulye 5-2. Tepin-934 pazartesi gGa 
saat 1 l de münakasuı yapıl.pktır. Taliplerin yemı1 
kOr ve saatte komiıyooda biaJnnmalan ınmnm olan 
nur. (3225) 8-4952 

saçlarınız 

<fökülüyor mu? 
Hemen d51dllmealne mani 
olunlt%. 
KANZUK ECZAHANESI 
milstahzaratından. 
KOMO] EN: Saçlann dö • 
lditmesine ve kepeklenmesl
ne mani olur. 
KOMO JEN: Saçlarm kak· 
1erinl kuvvetlendirir ve m. 
ler. 

KOM OJEN: Latif n 
bir aç toqonaclar. d,.,...._ 
Kmzak eczahanesi her • 
aibane " ıtriyat anaılu.., 
r:m&m .. , ...... 

Krem balsamin 
.kanzuk 

KORRlstD 

Bn edl nuntmı bile pek ı.. 1* •1172•,,• 
k8kten çıkanr. 
Merkeı deposu: Kanmk e~esl 

Her ecaaha neden arayınız. 



• 

Oünkü Meclis içti ~~~ıoıı ... da seçi en re:s vekilleri ve idare amirleri 

Hasaa Bey (Trabzon) Refet Bey (Bur.sa), 

Haydar Rüştü Bey (DeaiiliJ Ali Bey (Rize). 

l>iın .Raik Fırkası şUdini alın Mubafızgnca blsikletçilerl. 

eut Bey (Bursa). MehtMt Ali Bey (Attvia) 

Refilr. Bey (Konya). Hamdi Bey_ (MerdaJ 

DDaka maçr.ı oulunanlardaa Adliye Vekili Sıraçollrı ŞaırtJ Be1. ll• 
Sovyet BllyllJc El,iıi 14. Klırabu. 

lrfuı llDIJt Bey .(Mudla) Ha/Jt Bey (B.,,..n) 

Ferit Celal Bey _(Adana>: 'Ali Muza!/., Bey (Xoaym) 

'Adana'da Fırka teıekkD/leri fırka binası 
1'abçesinde to11lanırlarhn 

Adanı'dı lırka te~lllJllerl '.Adıaı'dı halk ve kayllllet lıria 
biaası babçesiade 

'4daaı Halk Fırknz OaOnde bala 
~mbuıiyet marp dılrtılzra11 

A.dam'da lırh ı.,.üllled 

kazanan cıylaı.a Afyona• cOmburiyet bayramı ve cllmburiyet meydanında toplanan lıallc v• İııllc llrllll 

Anbrada d011 yapılı• nnb•h•r at koşularından Dg enmntane (yazısı iç sıyılatta> 
• 


