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KONSEY TEBLlCt 

Balkan itilafı konseyinin dün
kü gazetelerde çıkan resmi tebli
iini okumut olanlar, hiç şüphesiz 
derin bir sevinç duymuılardır. 
Hiç bir şey sözde kalmamıştır: 
Balkan devletleri, şaşırtıcı bir 
hızla, tam bir el birliği'ne doğru 
fiirümektedirler. 

En ba,ta barış ve güvenlik geli
Yor: Balka~ devletleri bant ve gü
•enliği yalnız balkanlarda her tür 
_ lü tehlikeye karşı müdafaa et· 
inekle kalmıyacaklar, eğer barıt 
•e güvenlik başka bir tarafta teh· 
likeye uğrarsa, faaliyetlerini di
ler ıulhçu unsurların faaliyetle
ri ile birleştirerek, kendi muhitle
rinde vaziyete hakim kalacaklar
dtl', 

Henüz itilaf azası olmıyan Bal
kan devletleri ile itilaf azası dev
letlerin münasebetleri gittikçe te
rakki ve inkişaf bulmaktadır: iti• 
laf azası devletler, komtulan ile 
daha halledilmiyen ne lcadar me
ıele varsa, bu meseleleri her tara
fın rnenf aatini gözeterek hallet.. 
inek hususundaki kararlarını da 
İylan etmekt~dirler. 

Bu iki fıkra Balkan anlaşması· 
nın barıt ve güvenlik davası ne ol-

kduğunu açık olarak gösterir: Her
es için ve hiç kims~ye kartı! 
Bunun şu zamand:ı hüWn dün· 

Ya için ne kn.dar chcmı:ıiy~H ol· 
duğunu söylemek lüzumsuzdur. 
Cünkii Avrupa Balkanlar tarafın
da rahat uyuyacaktır. Bu mıntaka 
gerçi bir kıta değildir: fakat kı
ta1arm sulhu, bu mıntaka' daki 
~arışıklık veya karışıklık havası 
ıle sıkı sıkıya alakalıdır. 

Balkanlar sulh ve emniyetini u
la sarsılmaz temellere dayamak 
d!' lazımdı. Bu antlaşma, yalnız 
~~r hudutlar emniyetinden ibaret 
&almamalı idi. Sağlam temel, 

· t1oprağın daha alt katlarındadır: 
lk kazmada, tüphesiz, Balkan 

devletlerinin iktısadi menfaatle
rini yaklattırmak, uzlaştırmak 
~~ıeleai ile karıılaşmz. Konsey 
Ull nıaksatla bir teıkilat yapılma
i:a karar vermittir. Bu teşkilrt 
1 ınen kurularak it vermeğe m ·
,aınalıdır. Birlikte miidafaa e<: · · 
ecek menfaatlerimiz ne kad r 
Çoğalırsa, birliğimiz o kadar kı· · · 
•et bulur. 

n ~onaey, nakliyat meselesi, r ;
B ebı memleketlerde bir Balk:::.n 
• ankası, turizm, aza devletle

ı-ın kanunlarını ahenkleştirmek, 
lnilmkünse birleştirmek gibi hu
~slar için de te~ebbüı almıştır. 
t•· er birinin müstesna değeri i; '1-

B~~e clurmağı faydasız sayarı !. 

tun bunlar Balkan antlaıme ı
lın ne kadar realist olduğunu nn
t~aktadır. Bütün bunlar mem-
e ;-tıer arasındaki sınırları, her 
teyı geri atan bir takım setler ol
~a.ktan çıkarır; havaya ferahlık 
idreklere genişlik, balkanhlığa 
..! eta vatandaşlık mahiyeti ve-
•• r. 

ze Menfaatçe, kültürce biribirimi-

1 ~e kadar yakla•ırsak Balkan-
ar ısfk "!' ' 

ttı. . 1 rarrnı o kadar kökleıtir-
i :'· ınsanlar için sulh ve saadet 
d~. e~ekte olanları o kadar sevin-
ırnu!\ ve 1 d' . B ce:uıret en ırmıı oluruz. 

ka la.ikan itilafı konseyinin, Bal-
n ar ve d" Ih b aef er un va su u namına, u 

ad Anltara'da atmı• olduguv 
1ttı b" ""k ~ akıt u:vu tür. Kararlar tam bir 

!'aft ve olgunluk eseridir. Her ta
ltıea~ Ja!ı_1 1z alkışlanması, övül
•ı " egıl, örnek olarak alınma
lerd~ UYUlrnası lazım olan miıal-

ır. 

FALiH RIFKI 

• • • • 
BAKIMI TiMi 

Her gün sabahları Ankarada çıkar 

• 
Konuklarımız Istanbulda 

M. Titülesko ve M. Puriç 
dün İstanbula v ırdılar 

lstanbul, 3 - Romanya Dış Ba
kam M. Titülesko, Yugoslavya 
'' { s .. kanı muavini M. Puri.ç yan-

Konuklarımız bugün 
memleketlerine 
dönüyorlar. 

lstanbul, 3 (Telefon) - Bugün ıehri
mize gelen M. Titüleako ve Puriç yarm 
akşam ıehrimizden aynlacaklardır. M. 
Puriç doğruca Belgrada gidecek ve M. 
Titülesko ise Sofyadan geçerken bir 
müddet kalarak Bulgaristan Hariciye 
Nazariyle aörüıecektir. Refik Amir Bey 
konukları AlpulluT• kadar uğurltyae<ık 
•ır 

Belçikadan şehrimi
ze bir heyet geldi 

Belçika Kıralı Leopold Hazret
le~inin tahta çıktığım resmi suret
te bildirmek üzere dün ayandan 

~ M. Bodven ve Bişop ile Kıral 
Hazretlerinin birinci yaveri mira
lay Jansen ve ikinci yaveri binba
§1 Kont dö Dantergem'den mü-

. rekkep heyet dün şehrimize gel
miştir. Heyet Ankara Palas'a İn· 
miıtir. 

Fevzi Paşa Hz. 
te~ekkür ediyor 

Büyük Erlean;harbiye Reiıi Mü
. ıür Fevzi Pata Hazretleri cüm
huriyet bayramının on birinci yıl
dönümü münasebetiyle muhtelif 

. makam ve müesseselerden aldığı 
tebriklere ayrı ayrı cevap vermek 
imkansız bulunduğundan karşılık 

tebriklerinin ve teşekkürlerinin 
iletilmesine Anadolu Ajansını 

tavsit buyurmuşlardır. 

ikinci teşrin 

1934 
PAZAR 

. , .. - . '-· ,. ... ""' 
Her yerde 5 kuruş 

öZTVRKÇE 

Gazi söylüyor 
Ben onu geçen gece dinledim. 

Büyük ulusumun tarihinden hız
alarak gÜrleyen o yiğit, o yaratıcı 
sesi içime sindire ıindire bütün 
varlığımla dinledim ve coştum. 

Yirmi yedi yıl oluyor, Climpo• 
. un bir köşesinde. başına toplanan 
arkadaşlarına yurdun kurtuluı 

· yollarım .çizerken de bu sesi iıit-
mi~tim. 

Bundan yirmi bet yıl önce de 
kabaran kara güce karıı sav&f a
çarak en öne atıldığı sıralarda, 
en doğru yolu gösterdiği günlerde 
gene bu sesi duymu9tum. 

~ 

Yarım Burgaz üstünden Vezir-
ç.ayırı' na doğru bizi yürüterek 

· türl<ün akyüzünü karartmak isti
yenleri çiğnettiği günde de her• 

. kese yöl ve yordam gösteren bu 
sesi duymuştum. 

Gradina'nın tat masa11 üstün
de, "Marn,, savaş yollarmı çize· 
rek işin sarpa sardığını söylerken 
hemen ana yurda koıup sendele • 
yen. orduyu ~olundan tuttuğu gün 

· T ekirdağı'nda hiç yoktan yarl\ttı • 
ğı Mehmetçiklerin batinda, May• 

• (S~nu J. lincli sayıİada) 

M. TltDlesko ~ehrlmlzde iken 

larmdaki kimseler, Bükreş \'t. 

Belgrat elçilerimiz Hamdullah 
Suphi ve Haydar Beyler bugün 
saat 12 de hususi trenle Haydar
paŞa'ya gelmişlerdir. Balkan Ba
kaı:ıları istasyonda Vali, Emniyet 
Müdürü, Mer1<ez Kumandanı, Ro
men ve Yugoslav konsoloslukları 
erkanı tarafından karşılanmışlar, · 
mızıka ulusal marşları çalmış, as
ker ve polis müfrezeleri selam rea 
mini yapmıştır. Konuk Bakanlar 
hazırlanan motörle lstanbul'a geç 
mitler ve Perapalas oteline inmiı
lerdir. (A.A.) 

Yurtta Cllmurluk 
b8yraıiıı n~sıl kutlandı? 

lngµiz bele~ye 
seçimlerinde 
işçiler kaza~yor 

Londra, 3 (A.A.) - Londra beledi
ye ıeçimine ait aon neticelere göre 1 tçi 
fırkaaı nazmet1eri 448 ve muhafazakar. 
Jar 362 azalık kazannuflardır. ltçi Fırka 
11 namzetleri 209 u muhaEazahirlann· za 
ranna olmak üzere 226 fazla azalık ka
zanmıılardır. . 

Eyaletlerde yüze yakın tehir Ye ka
sabada iıçi Fırkuı namzetleri ekseriyet 
elde etmiılerdir. 

Londra, 3 ( A.A.) - ltÇi Fırkasının 
genel belediye seçiminde elde ettikleri 
zafer bizzat fırka önderlerinin bile u
mutlannı aımıştlt'. işçi Fırkası 438 aza
lık kazanmıf ve bunlann 394 ünü muba
f auıkarlann elinden almıttır. Londra
da 28 belediye meclisinden bundan ön
ceki seçimde yalnız dördünde ekseriyet 
onlarda iken bu sefer on beşinde ekseri
yeti kazanmıtlar ve gerek Londra'nm 
diğer meclislerinde, gerek vilayetlerde 
üyeliklerini mühim surette artırmıılar
dlt'. Bununla beraber ltçi Frrka11nın bu 
zaferinin fazla büyütülmemesi lazım gel 
diği söylenmektedir. Çünkü az seçici 
reyini kullanmı§ ve l~çi Fırkasının şid
detli propagandası meydnnı bot bulmuı 
tur. Her ne. de olsa befodiye seçimleri
nin bu neticesini hükl'ımet ihmal etme
m;§ ve M. M"k Donald'ın teşebbüsiyle 
faal bir ulusal propaganda başlamıştır. 
Bu propngand:\ bu kış esnasında çok İn· 
kitaf ett=rilecektir. Gene bu neticeler 
hükumetin genel 11yaaa11 ve bu aryaaa
QID dıt yönelmesi üzerinde müessir ola-

rSonu J. iJnca sayıf ad•) 

M. Pur/~ 

Fransız sefiri M. PuriÇ şerefine 
bir öğle yemeği verdi 

lstanbul, 3 (Telefon)- Fransız Sefiri 
M. Kammerer Yugoslavya hariciye bakan 
muavini M. Puriç ıerefine bir öfle ziya- 1 

feti venniıtir. 

M. Maksimos ve M. Pes
m~oğlun~ şehrimizde 

dünkü günleri 
Elen Drı Bakanı M. Makslmoı ile 

Ökonomi Bakanı M. Pesmezoğlu, diln 

öğleden önce vakitlerini ulusal ban

kalarnnızın ziyaretine hasretmişlerdlr. 

Saat 10 da İ§ Ban~sı merkezi~e gi
den bakanlar bankada ökonoml Vekili 

Mahmut Celal Beyefe~di ile Banka 
Umum MUdilr Vekili Muammer Bey
efendi tarafından karşılanmışlar ve bir 
saatten fazla kalarak pliinco ve kurum 
ve çalışma hakkında malfunat aldıktan j 
sonra muhtelif servisleri dola§Mışlardır. 

Otuz yıldan artık bankacılık haya
tına malik ve çok tanınmış bir bankacı 
aileye mensup olan M. Maksimoa, ban
kanın bilançosunu dikkatle tetkik et
tikten sonra bankanın vaziyetini ve el- J 

de ettiği neticeleri pek ziyade takdire 
değer bulmuş ve servislerin ileri tek
niğini çok beğenmiştir. Elen ticaret 
ve bankacılık aleminde keza milhim bir 

tarih ve mevkie malik olan M. Pesmez
oğlu da aynen bu takdirlere iştirak et
miştir. Her iki Bakan banka hisse se
netlerinden ellişer tane almak ve nam
larına birer cari hesap açtırmak sure
tiyle banka hakkmdaki duygularını te
yit etmek istediklerini söylemişlerdir. 

İş Bankasından sonra iki Bakan 
Ökonomi Vekilimizlc birlikte Sümer 
ve Ziraat Bankalarına gitmişler ve 
bunlarda da bilanço ve teşkilatı tetkik 
ve bilyük takdir hislerini ızhar etmiş
lerdir. Sümer Bank'ta bilhassa ökono
mik plin tatbikatı hakkında malQmat 
almıllardır. 

~ muya'da bayram l~la iurulıa tülırtlaa biti 



ŞARDAN GELE 

Fransada hükfunet 
• • 

otorıtesı 

kuvvetleniyor 
Paris. 3 ( A.A.) - Nazırlar meclisi 

tarafrndan ekseriyetle kabul edilmiş 

olan devlete ait ıslahat projesi, bakan

ların adedini azami 20 olarak tahdit et

mektedir. Başvekil bu miktara dahil 
değildir. Başvekil nezaretsiz olarak 

kabine reisliğini yapacaktır. 

Reisicümhur, teşrii devrenin ilk yı

hnda, mebusan meclisini ayanın mU

sait mütaleasını almak suretiyle, teşrii 

devrenin geri kalan yıtıarmda ise aya

nın mütalcasını almaksızın feshedebi-

1eeektir. 

Devlet, memurlara hizmetlerinde is

tikrarı temin eylediği gibi onlara mes

leklerinde her türlü teminatı da gös

termekte olduğundan memuriyet hiz

metinin kanunsuz veya müçtemian 

tcrkedilmesi, memurlan devlete bağh

yan rabıtaJann kmlmasmı intaç eder. 

Hük\ıme ttarafmdan yapılacak teşeb

bils dışında masraf ihtiyacına ait yapı

lacak hiç bir teklif kabul edilmez. 

Meğer ki mcbusan rneclisindC11 bu mas 

rafların karşılığı ola<:ak olan geliz ön

eeden kaoul edilmif olsun. 

Bir yılın bütçesi mebusan ve ayan 

meclisleri tarafından o yıl kinunusani

•inin birinci günii kabul edilmediği 

takdirde ondan evelki senenin bütçesi 

9urayi devletin bir karamamesile ta

mamen veya kısmen temdit edilir. 

Devlet kunımunda taclilat 

Paris, 3 (A.A.) - Bu sabah Elize'· 

4!e toplanmış olan bakanlar meclisi, M. 

Dumerg tarafından devlet kurumunda 

yapılacak ıslahata ait olarak verilen 
projeleri ekseriyetle kabul etmiştir. 

Radikal bakanlar namına M. Eryo, 
bıatbuata aşağıdaki tebliği vermiştir: 

"Radikal bakanlar, mebuslar mecli
sinin feshine dair proje hakkında ve
secekleri kararda serbestliklerini sak
larlar.,, 

Fransa' da kabine buhranı 
kalmadı 

Paris, 3 (A.A) - Bakanların gös -
&rdiği kiyaset sayesinde kabine buh
ranının önilne geçilmiştir. Kabine top
lantısında basvekiJ M. Dumerg'in ka

nunuesasi değiştirme metni birlikle 
l:abul edilmiştir. Bu münasebetle dıf 
bakanı M. Laval savaştık bakanı mare
pl Peten'in de yardımiyle, dışlık me-

1elelerin bugUnkil pek biiyük ehemmi
yetini kaydetmiş ve yapılmakta olan 
görüşmelere otorite ile devamın Fran
sa için zaruri olduğunu söylemiştir • 

M. Heryo §yan ve mebusan meclis -
]erindeki radikal ve radikal-sosyalist 
arkadaşlarını kendi kanaatına inandır -
mak için elinden geleni yapacağına 

IÖz vermiştir. M. Heryo kabul edilen 
metnin mütarekeyi idame etmekle be
raber radikallere de prensiplerine sa
dık kalmak imkruunı verdiği. kanaa
tmdadır. 

'Barodan çıkarılan eski hakan 

Parls, 3 ( A.A.) - Eski bakanlardan 
~bu• M. Heş'in barodan çıkarılması 

kararı divanca tasdik olunmuştur. Ken
disinin Staviıld meselesinde parmağı 

bulunuyordu. 

Kanunu esasi değişmeleri 
Parls, 3 (A.A.) - Kanunu eust ta

clllatı hakkında yapılan mUzakerelere 

dair M. Eryo havas ajansına bcyana
tmda demiJtir ki: 

.. _ Sıyaaal mUtareke bozulmaltaızm 

ndikallerin prenıiplerine sadık kalma
larını temin edecek bir formUl aran
maktadır. Benim ve arkadaşlarımın 
bilhassa istediğimiz de işte buduır.., 

INGIL TERE'DE. 

Japon murahhasları 
Londra, 3 (A.A.) - Deniz görüşme

ledne memur Japon murahhasları bu
gün Çekcrs'e giderek başvekilin öğle 

ziyafetinde bulunacaklar ve yarın ak
şam Londraya döneceklerdir. 

Deniz görüşmeleri için bir 
C ornıül bulunanıa(lı. 

Londra, 3 (A.A.) - İngiltere, A· 
merika ve Japonya arasında deniz gö
rüşmelerinde devam için bir formill 

bulunduğuna dair çıkan haberltt ne ja

pon ne de amerikan mehafilince teyit 
olunmaktadır. Her iki taraf da vazi-

yette hiç bir değişiklik olmadığını ve 

eski vaziyetlerini muhafaza ettiklerini 

söylemektedirler. Maamafih M. Mak
donaldm bugün Çekers'te japon mu
rahhaslarile görüşürken bir uzlaşma 
teşebbüsünde bulunması muhtemeldir. 

Büyük deniz nıanevra1arı 
Londra, 3 (A.A.) - Dün sabahtan

beri deniz güçlerine karşı karadan or
du ve hava güçleri tarafından birlik 
büyük manevralar başlamıştır. Manev
ralara 112 tayyare ile 31 harp gemisi 
iştirak etmektedir. Uç zırhlı, beş kru
vazör, 16 torpito, 6 denizaltı gemisi ve 
beş hava filosunu hamil bir tayyare 
gemisi Padökale'yi 2orlamağa teşebbüs 
ederek Portsmut ve Portland üssübah

rilerine hücum edecektir. Müdafaayı 

yalnız kıyı ve içteki hava güçleri te
min eyliyecektir. Bu yazın başındanbe
ri yapılmakta olan büyük mancvrahr 
silsilesi düşünülürse, yeni bir hava sı
yasası arıyan İngiltere ulusal emniye
tindeki boşlukları doldurmak için hava 
gliçlerinin koruyucu ve saldırıcı kaLi
liyetlerini ölçmek istemektedir. 

Orduda tahrikat yasak 

Londra, 3 (A.A.) - Avam kamara
sı lngiltereni silahlı güçleri içinde 
fesat tahrikatında bulunulmasını yasak 
eden kanunu 65 muhalife karşı 241 rey 
ile kabul etmiştir. 

Muhalefet fırkaları bu kanuna bü
yük ölçüde bir hücOm yapmışlardır. 

İşçilerle liberaller bu kanunun gereksiz 
ve hatti tehlikeli olduğunu söylemiş-

ler ve delil olarak da bizzat Başvekil 
M. Makdonald'ın bilyilk savaşta neşret
miş olduğu bir mektubu okumuşlardır. 

M. Makdonald arada hiç bir mün";. 
sebet olmadığını bu kanunun zaruri 
bulunduğunu ve lehte rey verecekle
rin medeni vazifelerini yapacaklarını 

söylemiştir. 

İngiliz - alman ticari uzlaşması 

Londra, 3 (A.A.) - Ticari borçlar 
hakkında yapılan ingiliz - alman iti
lafnamesi Davcı ve Yung istikraz tah
villerini müthiş surette yükseltmiştir. 
Filhakika himilJer bu istikrazlara ait 
biltün ödemelerin durmasından korku
yorlardı. 

Davee tahvilleri on liradan altmış 
bire ve Yung tahvilleri de 47,10 a çık
mıştır. 

Hindistan kanunu esasisi 

Londra, 2 (A.A.) - Hindistan ka
nunu esasisinin ıslahı i~in hükUınet 

projesi hakkında parlamento karışık 

komisyonu tarafından hazırlanmıt olan 

rapor, dün akşam avam ve lortlar ka

maraları baıfkanhk divanlarına veril

miftir. Bu rapora bazı muhtıralar ila

ve edilmiştir. 

Rapor, bu ayın 22 sinde aynı za. 

manda Hindistanda ve lngilterede 
nevedilecektir. 

Japonya protestoya kısmen 
cevap vennit 

Vaıington, 3 ( A.A) - Petrol hak • 
kmda japon hilkOmetinin buraya ge
len cevabına bakılırsa Japonya Ameri. 
kanm te§ebbUslerine ancak kısmen ce
vap vermektedir. 

BİRLEŞİK DEVLETLERDE 

Amerikada yeni devlet 
ıslaha ti. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Reisiclimhur 
M. Ruzvelt'in icrai bir kararla hükumet 
kurumlarında yaptığı ıslahat Amerika 
efkarı umumiye-sinde pek derin bir iz 
bırakmadan geçmiştir. 

M. Ruzvelt 33 azalık bir ulusal 
meclis kurmuştur. Bu meclisin başkan· 
lığına M. Rihberg'i getirmiştir. Mecli
se bUtün kabine azasiyle eskidenberi 
mevcut olan ve son zamanlarda Reisi
cümhur tarafından kurulan fevkalade 
teşekkilllerin başkanları dahil bulun
maktadır. 

Halbuki devlet kurumu yasası mu
cibince Amerikada reisicümhurla bera
ber ve aynı şartlar altında seçilen bir 
reisicümhur muavini vardır ki reisi
cümhur bir yere gittiği veya herhangi 
bir sebeple işini göremediği takdirde 
ona vekalet edecektir. Bu zat şimdi M. 
Ga.rner'dir. M. Ruzvelt bugüne kadar 
asla M. Garner'den kendısine yardım 

veya vekalet etme!!ini istemediği halde 
M. Rihberg için devlet kurumu yasa
sında mevcut olmıyan yeni bir başkan 
muavinliği yapmış ve onu çok geniş 
icra! salahiyet ve bütün meclis azasına 
emirler vennek hakkını tanıtmıştır. 

Öteyandan eski kabine parlamento
ca kabul edilen muhtelif kanunlarla 
teşkil edilmiş bakanlıkların başkanlık

larından terekküp ediyordu. Şimdi bü
tün bu ulusal meclis namı verilen ve 

hakiki bir kabine olan kurumda birleş
miş oluyorlar. 

Bu ıslahat mühimdir ve karışması 
olmaksızın hilk\imet salahiyetinin ge
nişletilmesi ve kuvvetlendirilmesini te
yit etmektedir. 

Ticaret ve para işlerinde 
dilekler. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Ulusal dış ti
caret meclisi kongresi kabul ettiği ka-

rar suretinde kısmen altın ölçüsüne dö

nülmesini ve bunun için diğer devlet· 

terle ve bilhassa İngiltere ile anlaşma 

yapıla.tak doların bugünkü değerini ka

tr olarak istikrar ettirilmesini uluslar
arası muamelelerde doların ibrazında 

altın ödeme yapılmasını, bütçenin 

denkleştirilmesini cebri ve kayıtsız o

larak paranın düşürülmesinden vazge. 

çilmesini istemektediır. 

Kongre Amerikada yabancı eshamı

nm çıkarılmasına dair olan yeni kanu
nun değiştirilerek sağlam yabancı es
harnının Amerika piyasasına yatırılma

unın kolaylaştırılmasını ve çiftçilere 
fazla ürünlerini dışarıya gönderebil
mek için prim verilmesini de istemek-

tedir. 

Son olarak kongre bütün ülkelerle 

ve bilhassa Çin, Japonya, Filipin, A

vusturalya ve Yenizelanda ile deniz ti
careti anlaşmaları yapılmasını ve deniz 
ticaretinin korunmasını tavsiye ctmek
tedil\. 

Kongre dış ticaretin ilerlemesi için 
amerikan bankacıları cemiyetinin tayin 
ettiği komisyon ile işbirliğinde bulun
mak üzere hususi bir ithalatçılar ve ih
racatçılar komisyonu teşkili hakkında. 
ki teklifi kabul etmiftir. 

Mançuri petrol inhisan hakkm
da Japon protestosu 

Vaşington, 3 (A.A) - Amerikanın 

petrol hakkında Japonya nezdinde· 
yapmıt olduğu teşebüslerin cevabı dün 
bir hulasa halinde telgrafla Vaşingtona 

gelmlf ve cevabın metni de Tokyo'• 
daki Amerika elçisine verilmiştir. 

Öte yandan Mançuko'daki petrol 

inhisarına dair Amerika'nın Ustüste 
yaptığı protestolara da Japonya'nın 

cevap vermesi bekleniyor. Vakıa Ja
ponya Mançuko'nun bir müstakil dev
let olduğu ve teşebUslerin doğrudan 

dofruya onun nezdinde yapılması lazım 
geldiğini ileri .Urmekte ise de bu ceva
bın geleceğine tmuhakkak nazariyle ba
kılmaktadır. 

HABE L 
ALMANYA 'DA 

Sar' da asken hareketler 
yasak 

Berlin, 3 (A.A.) - M. Hitler'in Sar 
murahhası saldırma ve koruma kıtalan
na verdiği bir buyrukta 10 birinci kA
nun 1935 ten 10 şubat 1935 tarihine ka
dar Sar sınırı boyunca ve sınırın 40 ki
lometre genişliğindeki yeri içinde her 
türlü toplantıyı, geçit resmini ve ünifor 
ma taşınmasını yasak etmiştir. 

Almanlar ca!ôm!ôllara karşı 
çok dikkatli 

Münih, 3 (A.A) - Havas aajnsıııın 
aldığı bir habere göre iki genç ameri
kalı casusluk suçundan dolayı tutul -
muştur. Biri erkek M. Yonson ve di
ğeri kadın mis !.ister olan bu iki ame -
rikalı Obcrvisenfeld'tc manevraya git
mekte olan bir hücum kıtasını seyre -
derken bir zabit amerikalı kadının ko
lunda fotoğraf makinas görmüş ve bun
ları yakalıyarak karakola göndermiştir. 
Mevkuflar aksam üzeri geç vakit tah
liye olunmuıtardır. 

Almanya Fransa'yı prote to 
etmemiş 

Berlin, 3 (A.A) - Hariciye müste
şarı M. Fon Bülov'un Fransa eliç1iği -
ne giderek Sar h'ükumeti tarafından is
tenildiğinde orada asayişi temin için 
Fransanın asker göndermeğe hazırlan -
masını protesto ettiğine dair çıkan ha
berler tamamiyle asılsızdr. Fransız el
çisi M. Ponse bazı yabancı gazetelerde 
çı:kan bu haberi tekzip etmiştir. 

Almanya'nın ekim 
geliri artıyor. 

Bertin, 3 (A.A.) - 1933-34 yılında 
Almanya'nın ekim geliri geçen yıla ba
karak 1.112 milyon rayışmark artmıştır. 

Yiyecek •leğerlcri yüksel
ıilmiyecek 

Berlin, 3 (A.A.) - M. Hitler'in va
lilerle yapmış olduğu bir toplantıdan 
sonra Prusya Başvekili M. Göring. po
lis müdürlerine ve diğer alakadar me
murlara resmen verilmiş mezuniyet dı
tında fiatlarda ve bilhassa yiyecek ma
deleri fiatlannda görülecek yükselişlere 
hemen ve şiddetle müdahalede bulunma 
larını ehemmiyetle tavsiye eden bir buy
ruk çıkarmıştır. 

Nazır, bu buyruğunda yiyecek mad
deleri fiatlanrun durmaksızın kontrol e
dilmesini ve hayat pahalılığını artıracak 
her türlü teşebbüsü şiddetle cezalandırıl· 
masını da ilave eylemiştir. 

Bertin at yarışları. 
Berlin, 3 (A.A.) - 24 milletin çağ

rılmış olduğu uluslararası at yarışı Ber
linde 26 ikinci kAnun 935 te açılıp 3 şu
bat 935 e kadar sürecek olan ziraat ıer· 
gisiyle aynı zamanda yapılacaktır. 

Sar plebisiti 

Londra, 2 (A.A.) - Sarda umrnui 
reye müracaat meselesinde İngiltere 
hükumetinin bugünkü vaziyeti hakkın
da Taymis gazetesinin ha'ber aldığına 
göre İngiltere Versay antlaşmasını 

imzalamış olmak sıfatile umumt Teye 
müracaatın herhangi bir tazyik yapıl· 
madan olmasını istemekte ve uluslar 
kurumunu bu hususta icap eden ted· 
birleri almış olduğu kanaatindedir. 

Sar komisyonu bakanının buyuru· 
ğunda bulunan polisin kuvvetlendiril
mesi ihtimalleri için Fransanın tasav· 
vurlarını İngiltere hükumeti tamamen 
doğru bulmakla beraber Sar fırkaları 

mesuliyetlerini unutmadıkları takdirde 
varit görmemektedir. 

Taymis bu mesele hakkında şu ne
ticeye varıyor: İngiltere hükumeti şim 
dilik herhangi hususi bir şekilde ha
reket niyetinde değildir. 

Almanya'yı protesto 
Nevyork. 3 (A.A.) - Amerika hU

kGmeti birkaç güne kadar Almanya'ya 
bi.r nota vererek alman iıtikrazları t.., 
fyanlarmdan lngilfzlere yapılan rUç

hanlı muameleyi protcilto edecektir. 

SOVYETLER BjRLİG1 DE 

Fransız - Sovyet 
münasebetleri 

veM.Eryo 
Moskova, 3 ( A.A.) - Tas ajanı" bil• 

diriyor : 

Pravda gazetesi hususi muhabirini• 

M. Eryo ile yapmrt olduğu bir konut' 

ma netretmektedir. M. Eryo Fransd

Sovyet yakınlığının hali hazırda önünde 

en İyi ihtimaller bulunan sağlam bir .t., 

mele dayanmakta olduğunu beyan et• 
mittir. 

Mumaileyh demittir ki : 

- Ben Franaı:z-Sovyet münasebetle"'4 

nin iatilcbalini en büyüle bir güvenle det 
Pİ§ ediyorum. Zira tuna kaniim kı, bel' 

iki taraf da §İmdiye kadar olduğu cibl 

bundan sonra ela ayru hilınüniyeti .e 
karıılıklı menfaatleri hakkındaki ayal 

anlayııı cöıterecelclerdir. 

M. Eryo, iki memleketi:ı münase

betlerini daha ziyade inkiıafa mazhar 

etmek u daha ziyade derinlcıtirmek İ• 
çin ilti memlelcet devlet adamlan arasın• 
daki tnhıi temıulan artırmak. kuvvet .. 
Jendirmek lazımdır. 

Aym zamanda iki memleket arasın
daki ölıonomik münasebetlerin ilmi ve 
harai münasebetlerin gerisinde knJma .. 
ması için bu münasebetleri tanzim et .. 
mek icap eder. 

Hiç fÜpheıiz. iki memldretin devlet 
adamlan Franıız-Sovyet münaıebatınnı 
muhtelif safhalardaki inkiıaf yolunda 
Gar'1i Avrupa'alô ökonomik buhran ile 
bu buhrandan doğan ıeraitin çıkarabile-o 
ccği engdl'Ti hesaba lratmalan iktiza 
eder 

Bu cnge1l"'rl ortadan 1'afdımıalr için 
Ja:nm gelen vasıta ve çareleri b:-rabercd 
araştırmak ve banu yaparken de Frall'" 
aız-Sovyet yakınhğmm takip etr~lrte 
olduğu büyük iıleri unutmamalı gerek• 
tir. Umumi aulhun temini için başlanıl• 
mı, olan mütlerek çalışmalarımıza r~ 
nevrede hem de muvaflakiyetlc devanı 
edebiliriz. Fransrz-Sovyet yakmlığınıd 
her iki memlekete ve aynı zamanda Av• 
rupa'da bantm devamı dıtvasma yapmıf 
olduğu •e yapmakta bulunduğu hizmet-1 
leri kabul •e teslim ederim. 

Şuna lraniim iri. Fransa ve Sovyd 
Rusya, aluılan yeni bİl' hıtrbm fecaatfa .. 
nndan kurtarmaya mulrtedirdirltt. Bö1, 
le bir harp, her fe)'den evel büyiik ame-ı 
le kütlelerinin rnenafiine darbe indireot 
cektir. 

M. Eryo sözlerini Pravda gazeteıl 
okuyvculanna brtr söylediği fU hitak 
ile bitİrmİftİr t 

Sovyet memleketi yakında teırinievel 
inlıılabtnm 17 inci yrldönümünü te.'it 
edecektir. Pra•da gazetesi okuyucuları
nı ve bGtün Sovyet Rusya uluslannı teli 
rik eder ve büyük memleketin çalı,kaıi 
kütlelerine mavaffalriyet ve refah temeft" 
ni ederim. 

1 nlolabm on sekizinci senesi zarfında 
da Sovyet Rusya milletlerinin bant• 
timcliye kadar olduğu gibi aynı cesareti• 
ve yoralmalr bihniyen aynı kudretle mu"' 
hafaza edeceklerine bniim 

Silah ticareti için bir konferıınıf 

Londra, 2 (A. A.) - İngiltere bil'" 

k<unetinin silah ticareti meselesiyle 
meşgul olmak Ozere Londra'da bir koli 
feran• toplamak dilftinceıinde olduğu 
söylenmektedir. 

Nen Kronikl'e g8re bu iconferansıft 
silahları bırakma konferansı ile biç blf 

iliıiğl olmıyacaktır. 
Alrnanya•nın böyle bir konferarıd 

ı,tiralri kabul edeceği sanılmakta lsf 
de bu ı,ın uluslar salahiyeti çerçevesi. 
dışına çıkanlmasına muvafakat etoıl'". 
yecek olan Rusya. kUçük itilaf vı 
Franaa•nın kabulü 1Uphelidir. 

BU GECE ACIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

ISTANBUU 

ecza hanesi dit 
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..;::,:. • llYflli. 

hıguk ~osyalistleri 

tQ ..... L nyada Hitler sosyalizmi, Avuı 
., .... hni t• 1 

fİllQ 
1 

1 ıyan aoıyalizm, talyada fa 
""'1 'd 9 uncu yüzyılın devleti eline geçi 
tİt\( e en İlıtiyarlıyan bu ihtilalci hareke-
1,Pa atıtnn,lardır (tasfiye etmişlerdir). 

"Ya'cfa. lr ,. • ııe, arıtma işi çok daha kan-.. eçrnı.. ~.~1 
ti~ . T• O u er ıokaktl\ kalmış cümhu-

etı tebd" , 
So ıt eden kuvvetler, iktidarda. 

k . 'Yalizm b'!.l çorabı kendi b şına 
endısi ·· .. .. • • 

~...... Otınuştur. Yarım asra yakın hır 
··ıan o ..... rt" • . . k 
~ ~ unı~tçe hır s · ·asa yaptı tan 

a, iktidar l · d' •• 1 d · •İzler ı e e geçır ıgı yer er e, ıt-
t.r.r e Para yetİftİrmekle fırka kodaman 

nı ze . "-la ngın etm"ği yeter sanmış, son· 
eıapla k' l w • • 1 '- sorguya ç~ ı eccgını an ayın-

Ya döv., h döf.. KU§meden am ana gelmiş, ya ut 
ıtıan'i_"'efe en az hazır olduğu bir za. 
~it • kendini müdafa3ya ldlqarak 
.\\' bir surette ortad"n kaldırılmıştır. 
~ u~~l'ya ile ispanya hadi~eleri bunun 

~u~ef, belgeleridir. 
~ r•nsız ıoıyaliıtlerinin bugün içinde 
dir lendilderi hal de başka türlü değil
~ ~u?lara karıılık, İngiliz ıoıyaliıt
&eç: tnılli kabine''den önce acıklı bir 
.,.1 ltrı .bozgununa uğradıkları halde, bu 
bi. ~ki belediye seçimlerinde korkunç 
'-r. U&tiinlük elde etmiılerdir. Kazandık
!. 438 Üyeliğin 394 ünü muhafavkir
"""n eli dr , nden kopanp almışlardır. Lon-
~· •un belediye idaresi ise birkaç aydan 

ı kendi ellerindedir. 

lre A.-ruı>a'nın genel politikaarnı izler
ı.ı il, bundan yedi ı :kiz ay evel yazdığı
'ti 1~ bir •eri makalede, l ngiltere'nin va
.... Yetilli de yoklam•ı ve amerikan dene-
.. ,e~in· bu .. • .... 
aj 

1 
ın memleket uz"nnde buyuk te-

tir er bn-aktığ1nı, bu tesirlerin lngiltere-
<'aha 1 k 1 •. .. • . • aö I ıosya arar ara goturecegını 

Y enıiıti.k. 
8 u ırii" . ·1· ı· 1 . . ~''f . ıngı ız soıya ıst ennın son mu-

ll.ll ak' Y~ Üzerine Başvekil M. Mac Do
hi d, \ndli kabine''nin tutumnaar için 
lr'r kar,, hücuma geçmiştir. Sanıyoruz 

1
' b\l h" b" "k • • Kaid lr· . ucum, ıraz gecı mııtir. ı 

lr~· t1.~lrili7 sosyalistleri, başka ülkelerde
d ur~ aı-lı:adaşlannın zıtbna olarak sa-
ece llıhota. 1 k • 

de~ı L!'t"• J ve bozguncu 
1
u • ~ıkuyaaa1~1 ı ' uu un İmparatorluk i• ennı caa-

">ıc, hir J' "ka 1 Yapıcı po ıtı yapıyor ar. 
, lier halde önümüzdeki avam kamara
ı\'t!çirrılerinde, ıoayaliıtler, çokluğu de
d'. ıe h;te çokluğa yakın bir yüzdeyi ken 
~ arkıd1trında bulacaklardır. Ve eğer 
L• vte'l;l~iği gibi ıosyali•tl rle liberaller 
111~ 1>1 
l'l'ı J.ı ole vapmağa hazrrlanmaktalarıa, 

t~ abz<'karlarm çokluğuna dayanan bu 
U"k'" k -.,.~.~ ~hine, ıarsılmağa başlamıı de-

' '"· BURHAN ASAF 

------------~------~ • 
ln ·ı· . gı ız belediye seçimle-
rınde işçiler kazanıyor. 
ı:. ~ktı/ B~.şı 1 inci sayı/ada ) 
elet · Çunkü ulusun uluslararası meı
de ere \'erdiği ehemmiyet son yıllar için 
ı,,1~~k bir tarzda tebarüz ebniştir. ve 
'-'uh •ye seçiminin neticesi hükumetin 

af~- h" d b" • tel\k· ar ııyaaası aley ın e ır nevı 
it --L• • d • v • ·ı • çin d ·•OQO•Yetın edır. aıat ıeçıcı er ı-

lıuı '! tneselelerin en mühimmi ıilahsız
lci ~ ~f~ olduğundan efkan umumiyede
L etıııklik bu noktai nazardan müta
~ ed·ı 
"-iiz-h rnek gerektir. Uluslar kurumuna 
J\, et-et cemiyeti tarafından sulhun te 
~ ~ÇllreJeri hakkında bütün İngiltere
deie::.dacak olan reyiam bu hususta çok 

1 0 1acaktll'. 

to Seçimin neticeleri 
tene\ ~dra, . 3 ( A.A.) - Dün yapılan 
rıctice .cledıye seçiminin kat'i ve resmi 

M 81 !Udur : 
ıı:anın Uhafazakarlar: İki yeni azalık ka-
l ''

1
ar f k •le it • a at buna mukabil 394 aza-

l a~betnıiılerdir. 
r Şçılcr· E k" b' • "icat b · s ı ır azalık kaybetmı~ler, 
t:arıtl\ una ınukabil 458 yeni azalık ka· 

t·Iliardır. 
ltıuh::alter: 56, müstakiller 6 ve diğer 
!tlişterdf fırkalar da üç azalık kaybet-

"· 
t,~ile · 
londc- 1"1.n zar eri ve gazeteler 

~tUn . a, 3 ( A.A.) - Bu sabahki 
btledi;llgiliz gazeteleri, i•çi fırkasının 
~tler· e •cçinıinde>ki son muvaffakı· 
1azu.ı tnd~ tlasıl bir netice çıkarmak: 
1-r. geleceği sorgusunu sormaktadır-

'\ ~~fazaıta 1
1\ bu Ql r gazeteler ifçl fırkaaı-

t{illli.ittıı.c uvaf fakıyetini kurumun üa-

~enaıe,b ~CTınekte birliktirler. Ve bi
lftttiyaıdan . fırkaya bundan böyle bu 
ltıa,ı laz ıatifade imkanı bırakılma
'tlr?rıtt,ı ltn gelecefi d~Uncesini ileri 

CtdLı. 

İran tayyare 
filosu gitti 

Cümhuriyetimizin on birinci yıl dö

nümü fenliklerine iıtirak etmek üze

re şehrimize gelmi, olan beş tay

yarelik 1 ran filosu dün sabah Es -

kişehir'e hareket etmiştir. Tayyare ala

nında hareket esnasındl\ hava müsteıarı 

Salim Cevat PaJ& ile hava zab:tlerimiz 

tarafından uğurlanmış ve bir tayyare
miz Eskişehir'e kadar refakat etmiştir. 

İstanbula 670 muhacir 
geldi. 

lıtanbul, 3 (Telefon) - Köstence

de toplanan muhacirlerden bugün Adnan 

vaporiyle 670 muhacir gelmiştir. Bunlar 

Tekirdağı havalisinde kurulacak yeni 

köylere yerlettirileceklerdir. 

Otomobille ~clt•cek ecnebi 
seyyahlar 

Gümrükler Umum Müdürlüğü mem

leketimize otomobille gelecek seyyah

ların bulundukları memleket turing 

kulüplerinden alacakları türk triptikle

rini gösterdikleri takdirde gümrük res

mi veya teminat aranmamasını güm

rüklere bildirmiş, ve türk triptikleri 

vermeğe izinli memleketlerin atlarını 

da ilave etmiştir. Bu memleketler şun

lardır: 

Amerika, Arnavutluk, Cenubi Ame

rika, Avusturya, Bulgaristan, Çekoslo

vakya, Danimarka, Estonya, Filistin, 

Fenlandiya, Fransa' İngiltere, İspan· 

ya, Hollanda, Hindistan, Irak, İtalya, 

İsveç, İsviçre, Letonya, Macaristan, 

Mısır, Norveç, Polonya, Romanya, Yu

goslavya ve Yunanistan. 

Tire' de tiitiin piya!'4a~ı a<:ı lrlı. 

Tire, (Hususi muhabirimizden) = 

Perşembe günü piyasa açıldı. Tütün 

50 ita 72 kuruştan iki-üç yüz bin k ilo sa

tıldı. Vasati fiat 63 kuruştur. 

Yt•ni yıl Jik ına~ları 

1:-mir, 3 (A.A.) - Dün yeni yıl lik 

maçlarına başlanmıştır Öğleden sonra 

karşılaşan Buca - Şarkspor takımları 

1-1 berabere kalmışlardır. Bundan son

ra Altınordu - Göztepe takımları karşı
laşmış ve maç 6-1 gibi kahir bir farkla 

Altınordu'nun galibiyetiyle neticelen

miştir. 

ve Taşra 1 

Ankara radvosu 
Üçüncü akşam 

Ankara radyosu dün gece uçuncü 
akıamın programını muvaffakiyetle tat
bik etti. 

Programa tam saat 19,30 da bir ba
ba, bir ana, hoca arasında konuşmalar 

ile başlandı. Bu üç kişi arasmda geçen 
konuşma biz.im en esaıılı bir derdimize, 
mektep meselelerine atitti. Pek mühim 
ve pek çetin bir meselenin bövle kimse
nin canını sıkmadan tatlı, tatlı güzel bir 
muhavere halini almıf olması, hele ko
nuşanların tatlı, sempatik edaları pro· 
gramın bu maddesinin muvaffokiyetine 
işaretti. 

Programın ikinci maddesi genç ve 
çok değerli bir üstat olan Ulvi Cemal'in 
" Be, dıtmla" parça11, piyanosu il0 enfes
Jrşti. 

40 sene evel Türkiyede seyahati an

ı ., •an ihtiyarı dinlerken insan geride bı· 
raktığ·mız hayatı tüyleri ürpermeden ha 
tırhyamıyaca:Yına hükm~diyordu. 40 ıe-

ne evr lki heybe, yaylı araba ve han me
• ·yetinin acı hatıralan 20 dakika sü-

ren m usiki faslı ile mazi oldu. Şehrazat 

binbir geceden bir parça idi. Genç ve de
ğerli üstat Nejdet Remzi kemanla, Ulvi 
Cemal piyano ile bu akşamın sanat gü-

7elliğine yeni yeni kıymetler ilave etti
ler. Bu güzel musiki ahengi biter bit
mez, yeni bir mevzu kulaklara çarptı: 
Demiryollarrmız. 

Bir mühendisle bir yolcu konufuyor
du. Mühendis ve yolcu araımdaki mu
havereden cümhuriyetin demiryol politi
kasını bütün VÜ7.uhiyle anlam~k müm
kündü. 

Ajanı haberleriyle radyo faaliyetine 
nihayet verdi. Saat 21 olmuştu. 

Bngiinkii radyo programı. 
4 Sonteşrin saat 19,30 dan 21 e kadar 
Dakika 

5.- Radyo amatörlerinin öğütleri 
10.- Mehmetçik konufuyor ( ordu

ya nasıl girdim, ve orduda neler öir~"
dim) 

20.- Musiki : 

Bellini 
Brahmı muhtelif parçalar 
Ferhunde Ulvi (piyano) 

20.- Tarih saati 
20.- Musiki : 

Bach 
Chopin Prelude et Fugue 

Variationı 

ıu.- fktisat Vekaletinin saati 
15.- Danı mus=kisi 

- Ajanı haberleri - Ofis haberleri 

! tanbul radyosunun 
bugünkii programı 

4 Teırini.evel 1934 Pazar günü la-

Türk-Yunan 
ticaret uzlaşması 

İktısa t Bakanımız Mahmut Celal 

Beyle Yunan htısat Bakanı M. Pez

mezoğ lu arasında kararlaşa n ana hat -

lar da iresinde hazırlanmakta olan 

Türk - Yunan ticaret uzlaşması proje

si üzer inde iki taraf heyetleri dün de 

çalı malarına devam etmişlerdir. 

Maliye Bakanlığının 
iki tamimi 

Müteahhitlerden ne g ibi ahvalde 

kazanç vergisi kesilmiyeceği ve hay-

vanlar vergisi ikramiyesinden hususi 

idareler hissesinin ayrılma şekline da

ir Maliye Bakanlığı vilayetlere iki ta
mim göndenniştir. 

Sinopta yeni mektepler 

Sinop, 3 (A.A.) - Kültür plinlarr
na göre Çiftlik köyünde yapılan mektep 
ile Gerze' de yapısı biten yatı mektebi
nin açılma tenliği kalabalık bir halk ö
nünde yapılmıştır. 

Gerze pana~ırı 

Sinop, 3 ( A.A.) - Bu yıl kurulan 
Gerze panayırı dün açılmıştır ve Üç gün 
sürecektir. 

Antalya'rla kahve yeti~
rilt•hil.-cek 

lstanbul, 3 (Telefon) - Antalya mın· 
takasında kahve yetİftİrİlmeıi haıuıun
da yapılan son denemeler müspet netice 
vermi.ıtir. Mütehaaaıa alman profesörü 
bu mevzu üzerindeki raporuna Ziraat 
Bakanlığına göndermiıtir. 

Afyoo'da hir futbol maçı 

Afyon, 3 (A.A.) - Bugün tehrimize 
gelen Aktehir Sanat idman Yardu ile 
Afyon Spor arasında yapılan maçta Af· 
yon sıfıra Wfı befle galip gelmİftİr. 

canbtıl radyosu : 

Plak ile dans musikisi, 

Ti;ık musikisi nqriyab (Rept Bey, 
Menıt Cemil Bey, Vecihe H., Muzaffer 
B. Vedia Rıza H .) 

H alk musikisi (Oım~n pehlivan ta-
raFmclan) 

Dünya haberleri, 

T'• rk mu~ikisiniıı devamı, 

Ajanı ve borı'"\ haberleri, 
0"keıtra, radyo, caz Vf' tango orkes• 

traları. 

Neıriyat saat 18 de başlayıp 22,30 
da bitmektedir. 
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ÖZ TÜRKÇE 
(Başı \ inci ıayıfada \ 

dos'a doğru giderken de bu.seM 
işitmittim. 

Bütün bir acunu ayaklandıran 
savaşa giren kudurmut yağılu. 
yeryüzünden, denizaltından, gök
yüzünden, deniz i.istünden ö1üM 
yağdırırken türkün hemen hemen 
yere serilmek istenen varlığını 
güclii eliyle tutarak kurtardığı 

gün de onun her yüreğe inan vo

ren sesi kulağımda uğuldamı~tı. 
Yüreğinin fü:lünde bir kursu 

nun pal'UIE~dıi?ı Türk ulusunu kur· 
taran oğuz saat, önünde türkleri11 
diz çökerek kutladığı bir ungun -
dur. 

Ben onu Arıburnu'nda sanki 
hiç bir ıey olmamış gibi çelik .-e 
demir yağdıran yüz bin saldma
nın karşısına dikildiği gün de ge

ne bu sesi böyle gürlerken itit • 
mistim. 

Geçen gün, Büyük Ulus Kurul
tayının Yük~ek Ba~kanlık yeri• 
den gürleyen bu sesi, lstanbul'ua 
dar bir sokağı içindeki e•de, yur
du korumak ve kurtarmak içi• 
neler düşündüğünü anlabrken de 
işittim. 

Ankara'nın üstünde Keçiörea 
yolundaki taş yapıda bütün acua
daki savların en çetin ve doğl'U99 
olan Türk savının her soysal yoı 
dan bütün Türklüğe ve batmm 
gönül ve kafa usu düıünücülerine 
anlatırken de duydum. 

Onu Sakarya kıyılarında da 
işittim. Dumlupınar' dan bir ka
sırga gibi fırlayıp yayılarak yıl
dırımlar gibi gürlerken de ltittim. 

Ve i,te geçen gün gene Büyük 
Ulus Kunıltaymm aaym iyeleri
ne inan ve kıvanç veren o yifit • 
yaratıcı sesi duydum. 

Ulusal kurumları nanl berP.&
mek gerekliğini söylerken bu si· 
nedek yapılanları ve bundall 
sonra da yapılacaklan bize en .. 
çık ve doyurucu bir dil ile anlatb. 
Susamıt göniillere Türld6ğün de• 
rin kaynağından taşan danı ıuyw 
yudum yudum içirerek tulutan ,. 
reklerimizi kandırdı. 

Ne mutlu onun duyduğunu du
yarak bu geniş yolda yürüyenlere! 

Geçen gün onun sevimli türk 
diliyle bütün bir ulusa tatlı tath 
buyuran sesini dinleyerek yüce 
katında yükünürken türk yurdu
nun her bucağında bir yürek çar· 
pıyordu, bir dil konutuyordu ft 

özekten çevreye kadar bütün yur
du bir orunç sarıyordu. 

Türklüğün yaratıcı yübek var
lığından başka güvenç tanmıayaa 
türkün yüce ve ünlü çocuğu düa 
ulusal itleri anlatırken evrensel 
isteklerini de bütün acunun sıya
aasını elinde tutanlara söyledi. 

Y urttatlar ! sevinerek haykıra
lım: Ne mutlu biz Türk çocukla
rına ki bağrımızdan bir Mustafa 
Kemal çıkardık. 

Ulua - Millet 

Edirne Mebwm 
SEREF 

Kara güç - Kara kuvvet 

Acun - Dünya 
Yağı - Düşman 

Oğus - Mukaddeı 
BüyOlc Ulus Kurultayı - B. M. & 
Baıkanlık - Riyaset 
Sav - Dava 
Batı - Garp 
Uı - Akıl 
Saytn - Muhterem 

Üye - Aza 
Kıvanç - Haz, sürur 
Berkitmek - Takviye etmek, tanin 

etmek 

Duru - Berrak 
Katmda _ Huzurunda 
YükOnmek - inkıyat etmek 

Ö?.elı: - Merkez 
Orunç - Takdir. hayranı• 
Gilvenç - iytimat 
Ulusal - Milli 
Evren.el - Univec-sel 
Sryaaa - siyaset 



d· Jazarında bir hatal 1ık kurutuldu 
Adapazarından dört kilometre uzak

hkta etrafı tepelerden gelen sel ve dere 

aulariyle meydana gelmiş 8 kilometre 

uzuruuk ve 4,S kilometre genişlikte 35 

bin dönümlük bir sahayı kaplıyan Gök

çe ören adlı göl halini almış bir batak

hk vardır. Sıtma kaynağı olan bu ba

takl k yüzünd..-n 2Z köy halkt senelerce 

eıtmadan inim inim ini1demiş ve pek 
çok da kurban vermiştir. Saltanat 
ckvrinin iş adamları sefahet ve zevk a
lemlerinden baş kaldırıp da her gün bir 
kaç zavallı yurttaşı öldüren bu afetin 
önüne geçmeği hatır ve hayallerine bile 
getirme'lli .. ler ve her işte olduğu gibi 
bunda da kayıtsızlık göstermişlerdi. 

Cümhuriyet devrinin daha ilk yılların
da yer, yer başlıyan sıtma mücadelesi 
altı yıl önce vilayetimizde de başlamış 
ve sıtmanın her gün sürüklediği bu köy 
lü kardeşlerimize de azami derecede ya
pılan sağlık yardımlariyle kaybetmiş ol· 
duklan sağlıklannın yerine gelmesine 
çalışıldı. Bir taraftan böyle mücade'e 
edı1irken diğer taraftan da bu sıtma kay 
nağının tamamen ortadan kaldmlması 

çareleri aranmı!J ve 930 senesinde bu 
bataklığa açılan ufok bir ayakla kısmen 
müspet ve faydalı neticeler alınmışsa da 
işin masa başmdan idare edilmesi iste
nen neticeyi verememiş ve bu işin ancak 
devlet hazinesinden büyiik paralar sar-

fiyle başarılabileceği kanaatine varıl

mıştı. Bu kanaati taşıyan alakadar

ların işe dört el ile sarılarak işi yeni baş· 
tan tetkikleri bu işin sıtma mücadele 
kanununun tatbikiyle elde edilebilmesi
ne imkan olduğu kanaatini kökleştirmiş 
ve bu hususta mücadele komisyonunun 
verdiği karar Sağlık Bakanlığınca bü
yük alaka ile karşılanarak bakanlığın 

gönderdiği su mühendisinb raporiyle 
tanzim edilen kurutma projesinin tatbi
kine derhal başlanmış ve çalışma saha
sına geçebilmek için bataklığa komşu 

köyler halkının çalışma yardımı istenil· 
mişti. Kendilerine senelerdenberi ölüm 
saçan bu sıtma afetinden kurtulma ça
relerin 0 n birkaçar gün çalışmakla elde 
edileceğini l5ğrenen ve anlıyan köylüler 
seve seve iş başına koşaral: projede bu 

yıllık kısma ait 1900 metre uzunluk, 6 
metre genişlik ve 4 metre derinlikte bir 
kanalı mücadele heyetinin s::ırfettiği }1\İZ 
lira gibi ufak bir masrafla 45 gün zar
fında açmağı muvaffakiyetle başarmış 
ve kendilerini uzun seneler inlettirip, 
kıvrandırarak ölüme sürükliyen bu sıt· 
ma kaynağından kurtulmuşlardır. Aynı 
zamanda bugün bataklık halinden çıkan 
ve asgari yarım milyon değerinde ola
rak tahmin edilen biruerce dönüm ~ra
ziyi devlet hazinesine kazandırmak su
retiyle devlete de büyük hizmet gör
müşlerdir. 

------~------------· · ......... ____________ __ 
Kum haberler. 

Yugoslavyada bir 
kadın zabit 

Yugoslavya ordusunun biricek ka -

dm zabiti Belgrat yas alayında bulun -

maktadır. Yüzbaşı Flora Zonders bU 

yfik savaşta askere kumanda etmiş kah

raman bir kadındır. 1914 te gönilllü 

yazılftlış ve savaş devam ettiği müddet

çe birçok defalar yaralanmıştır. Hatta 

bugün hala vücudunda 18 tane şarapnel 
parçası vardır. 

Ana yurduna yaptığı büyük hizmet

lere mükafat olarak bir çok nişanlar 

arasında bilhassa en büyük rütbelerden 

biri olan Karageorgoviç yıldızını da 

atmıştır. Bundan dolayıdır ki yüzbaşı 

Flora Zonders yas alayında en yüksek 

rf!tbedeki şahsiyetJcrle bir sırad:ldır. 

Radyo arın devletleş
t1-11med 

Nevyork'tan haber verildiğinf' göre. 

gazeteler radyo şirketlerinin gündelik 

haberleri ne retmelerine karşı açtıkları 

mücadeleyi tam bir zaferle bitirmişler 
ılir. 

Yirmi tane büyük verici istasyonl:ı 

~alışan radyo şirketleri son günlerde 

musiki ve edebiyata ait programlarını 

tamamen ihmal etmişler ve var kuvvet-

leriyle ıründelik haberleri neşre koyul

muşlardı. 

Bu hareketleriyle de tabiatiyle gaze

telere karşı büyük bir rekabet yapıyor

lardı. Bunu gören büyük gazete kon

sorsiyomları hU!ıusi radyo şirketlerine 

karşı büyük bir mücadeleye girişmeğe 

brar vermişler ve ilk iş olarak da haf

talarca radyo programlarını neşretme
miş,f't'dir. 

Bunun üzerine radyo şirketleri ga

zetelerle anlasmak icin görüşmeğe baş

Jamı tar. ve gazetelerde ccrkmadan hiç 

bir haber ve hııvııdisi neşretmemeyi ta
adhüt etmicılerclir. 

füıdvoya karşı acılan mücadele neti

cesinde Vasington hükfımeti radyo iş· 

terinin devletleştirilmesine karar ver· 

mi<ıtir. Hiikfımet gelecek seneden iy

tibaren radvo şirketlerini satın alma

ğa ' • 1 ıyacaktır. 

Diğer taraftan fransız P.T.T. baka

nı M. Malarme de radyo işlerinin ya· 

kında devletleştirileceğini söylemiştir. 

uap,:ıas.t[rıqo:>gz afplf!l.! 

) olmm·ı pmıtmn. 

Dünya dolı<:ı a . 
• • • • sanayu vazıyeti 

Dünya pamuk sanayii meselesini a
raştıran Neue Zürcher Zeitung dokuma 
sanayii kurmakta olan memleketimizi 
a~ yakından alakadar eder bir yazıda 
şu dikkate değer malfimatı vermekte • 
dir: 

Bütün dünyadaki iğlerin sayısı bu 
yılın jkinci kanununda 57,718,000 iken 
temmuz sonunda bu sayı 156.882.000 o

larak tesbit ediJmiştir. İkinci kanunda 
kurulmak ib:ere bu1unan 388.000 iğe 
karsı da temmuzd::ı 335,000 iğ vardı. 

Bu sayıdan 143 bine karşı 124 bin 
Avrupaya. 211 bine karşı 201 bini (Ja • 
ponya 150 bin) Asyaya düşmektedir. 

Asyada sanayilesme davası devam et· 
mektedir. Dünya iplik sanayiinde 
1914 tenberi meydana gelen değişiklik 
asağıdaki karşılastırmada açıkça görü
lüyor. ( Sı:ıyılar bini göstermektedir) 

1913 1928 1933 1934 
.\vrupa 
hundan 99505 104905 98140 96187 
Britanya 55652 52136 49001 45893 
Almanya 11186 11150 9850 10109 
Fransa 7400 9770 10144 10170 

İsviçre 1398 1525 1303 1295 
Asya 
bundan 8384 18479 22300 23367 
Hindistan 6084 8703 9506 9572 
Japonya 2300 6272 8209 9155 
Çin 3504 4585 4680 
Amerika 
bundan 3~260 40146 35586 35689 
Birleşik hü-
kUmetler 355-05 35542 3o894 30983 
Brezilya 1200 2610 2620 2702 

Topu birden 143449 165103 157755 156882 

Bütün dünya memleketleri göz önUn

de tutulunca 1913 ten sonra dünya iğ

terinin çoğalması Asyada toplanıyor. 

Bu gidişin sona varmadığı da yukarda 

söylendi. Japon iplik sanayicilerinin 
söylediklerine göre Japonyadaki iğler 
gelecek ııcne 10 milyonu geçecektir. 
Cinde ise daha çabuk çol!almaktadır. 

lngilterenin Japonyadan 36,7 milyon 
fazla iği olduğu halde Japonya son 

mevsimde lngiltereden 782000 balya pa
muk fazla harcamıştır. Asyadaki mem
leketlerde kudret ve kabiliyetten Av· 
rupa sanayi sahalarındakilerden çok da
ha fazlasiyle istifade edilmektedir. 
1912-13 te her 1000 iğ her t6rUJ pa -
muktan 160,3 balya, 1926-27 de 158,8 
balya. 1930-31 de 138 balya harcamıştır. 
Bu düşük vaziyet son seneler içinde ye
niden kendini toplamıştır. 1932-33 te 
1000 iğin harcadığı pamuk 153,7 balya-
yı bulmu§, 1933-34 te ise 159,5 balyaya 

varmıştır. Bu vaziyete göre nisbet, 
harptan evelki gibidir. Bu nisbetlerin 
muhtelif memleketlerde nasıl bir hiçi. 
me girdikleri de aşağıdaki karşılaştır. 
mada görülmektedir. (Her 1000 iğin 

1932&13 te harcadığı balya pamuk: 

Çin 
Japonya 

573.30 
358.44 

Hindiı>tan 277.13 
A. Birleşik 
hUkfımetleri 196.68 
Sovyetler 175.31 
Brezilya 172.89 
İtalya 160.97 
Belçika 144.85 

Lehistan 142.18 
Felemenk 127.39 
Almanya 123.06 

Franı:a 108.19 
A vu turya l 06.51 
C Slovakya 10.11 
1 -;viçrc 68.98 
1nr:iltcre 45.35 

Yııkardaki karşılaştırma kafi derece

de sarih oldu{i;undan ayrıca uzun uzadı

ya iyzahata lüzum kalmıyor. Bu kar

sılastırma Britanya iplik sanayiinde 

rantabilitesi olmıyan iğ mevcudunun iş 

sahasından çekilmesi için !':imdi yapıl -

makta olan ~örüşmelcrin aynasıdır. 1 ğ 
bütününe göre harcanan pamuğun azlı

ğı bir an evel yeniden teşkilatlandırıl

masını iycap ettiren bir meseledir. 

Bir kaç hafta eve] budunlararası do

kuma tezgahı mevcudu sayılmıştı. Ya· 

pılan araştırmalara göre bütün dünya

daki dokuma tezgahları, 1930 un so -

nunda 3158778 e karşı geçen senenin 

sonunda 3129969 tanedir. Bu sayılar 

şöyle dağıtılmaktadır: Avrupadaki doku 

ma tezgahları, 1930 sonundaki 1914326 

ya karşı 1846680 ( lngilterede, 692890 a 
karşı 587964). 

Asyadaki dokuma tezg6hları, 400534 e 

karşı 515469; Amerikada 842184 e kar

şı 766065 ( Birleşik hUkOmetlerde 

698955 e karşı 613633, Brezilyada 78000 

e karşı 82000, Kanadada 210!>0 e karşı 

25000). Ne kadar yazık ki istatistikle. 

rin işletilmiyen veya yeni kurulan do -

kuma tezgahlar ıiçin verdikleri marn • 

matta bir çok eksiklikler var; nitekim 

Japonyn, Çin ve Birleşik Amerika Hli

kGmetlerine dair bu husm:ta malOmat 

alınamamıştır. Yeni kurumları olan 

memleketlerden bazrları şunlardır: 

Hindist:ında 1930 sonunda 1802 tez

gah ku .. ulmakta iken 1933 yılının so -

nuncla bu sayı 4768 e çılanıştır. Brezil

yada 471 e lrarşı 917, TürHvede 300 dilr. 

-----·-----
}'eni 111>~riynt. 

Demiryollar IV!ecmtıası 

DemiryoJlar mecmuasının 117 inci 

sayısı, 11 inci climhuriyet yılına yakı • 
şacak bir biçimde çılanıştır. 

Yazı ve resimlerinde günden güne 

ilerleyiş sezilen bu mecmuada; ne ka -

dar demiryolu yaptığımıza ve daha ne 

kadar yapacağımıza, demiryollarımız • 

daki ray otobüslerine, hatlarımızdaki 

demir inşaatına ve demir köprüler atöl

yelerine, tenzilli tarife siyasetinin iktı

sadi faaliyetlere ve halk seyahatlerine 

yaptığı tesire, İzmir (9 eylOl) budun

lararası panayınna, Türkiye, diğer bü

yük devletler ve Bağdat demiryoltarı 

hakkında yapılan esaslı bir tetkika, ıe· 

ker, mensucat, trikotaj, çimento. keras

te, un, kağıt, cam, kömür, ecza, sabun; 
yağ, maden ve daha bir çok muhtelif 
sanayiimize ve bir cüınhuriyet yılı için
deki malzeme, sıhhat faaliyetleriyle 
yoku ve eşya tarifelerine dair faydalı 
yazılar vardır. 

Maltepe Lisesi son sınıf 
talebelerinin aJbiimü 

Maltepe Aakeri Lisesi son sınıf ta
lebesi, mektebi bitirişlerinin hatırası 

olmak lizere çok gUzel ve zengin bir al
büm hazırlayıp neşretmişlerdir. İstan· 
bul'da Alicttin matbaasında birkaç 
renk üzerine ve nefis bir surette tabe
dilen ve bizzat son sınıf talebesi tara
fından hazırlanan bu albüm bir ıanat 
eseri değerindedir. 

BEYNELMiLEL SELANlK PANA
YIRINDA IPEKlŞ MAMULATI 

BOYOK TAKDiRLER KAZANDI 

Beynelmilel Selanik Panayırının 

türk pavyonunda teşhir edilmiş olan 
İpekiş mamuıatı büyük takdirler kazan 
mıştır. Sergi idaresi Dursa dokumacı
lık ve trikotaj Türk Anonim şirketini 
(İpekiş) bir diploma ve madalya ile 
taltif etmeğe karar vermiş ve keyfiyeti 
lpekiş Müdürlüğüne resmen tebliğ et
miştir. 

AMERiKA YA İTHAL OLUNACAK 
EŞYAYA MARKA KOYMAK 

MECBURiYETİ 
Amerika'da bugün meriyet mevkiin

de olan "Tariff net, ın ahkamına Ame
rıka'ya mal sevkeden ihracatçılar tara
fından tamamen riayet edilmemesin
den bazı mlişkülat doğduğu öğrenil· 

miştir. 

Bu kanuı mucibince AmerLka'ya it
hal olunacak eşyanın ilk ambalajı (pa~ 
ket, kutu vesaire) ile bu küçlik amba· 
laj veya paketleri havi olan büyük am
balajın (sandık ve saire) üzerine men· 
şc memleketi, mesela Türkiye mallan 
için "Made in Turkey,, ibaresi yazılma
lıdır. Aksi takdirde mal!ar. fatura be
delleri üzerinden % 10 para cezasına 

tabi tutulmakla beraber matlilp şekiJde 

un· 
mallkalanmadıkça gümrük antrepos 

k" ı"S" 
dan ihraç olunamazlar. Yukarda 1 J 

re her kutu üzerine yapılmayıp yaıııı .. ıc• 
bu kutuları ihtiva eden sandığın u , 
rine yazıldığı takdirde de aynı sur 

e•' 

le para cezası alınmaktadır. 

ALMANYA RUS KOMORO MV1'J\' 
BiLiNDE AVUSTURYADAN EL~ 

ALIYOR 
. uril 

Almanya - Avusturya, rus kö~ bJf 
ve elma takas müzakeratı rnUsaıt 
şekilde ilerlemeıktedir. 1 

Avusturya demiryolları idaresi rll6-
kömür sendikasından 16000 vagon ~ 
mür alacağına mukabil Avusturya 1 

vagon elma verecektir. 

TAKAS H:ZSAPLARINDA BLoı<.f: 
EDlLMIŞ OLAN FRANSIZ 

MATBUA Ti 

d·ııt1lf 
Taıkas hesaplarında bloke e 1 

• bı.1' 
olan fransız matlObatının tesviyesı . 1 
susunda "iktısadi inkişaf milli birlı ı1 

(J' 
ile "ecnebi memleketlerde matlCıbat 1 
bipleri birliği., Pariste miıhim bir içt • 
ma aktetmişlerdir. Bu içtimada ıııe~: 
kur matHlbatın tahsili için uzun mil 
det beklemek mecburiyetinde kaldıld" ar· rını ve bu ylizden birçok zararlar g 
düklerini tesbit eden allkadarlar hut<O· 
mete müracaat etmişlerdir. MezkOr b~; 
likler hUkfunette, takas hesapların 
bloke edilmiş olan matlGbatn t: 

viyesi için bir istikraz aktolunrnasl 
talep etmişlerdir. _________________ .............. ___________ ~ 

Balkan Postwcı. 

Tüı,l<lye Cümhurj.yetinin yı dönümü 
29 Birinci te~rin tarihli La Bü/gari'tfet1 

Türkiye Cümhurlyetinin on birinci 
yıldönilmil bugün Ankara'da ve komşu 
lilkenin her tarafınd.ı parlak bir suret
te kutlanacaktır. Böyle gUnlerde her 
memleket ve hattı her ferdin başarılan 
iş hakkında bir hliklim vermek Uzere 
maziyi tetkik için gözlerini geriye çe
virmesi usuldendir. Genç rejimlerde, 
bu bakrş, basit bir formalite çerçevesi
ni aşarak hükOmet teşebbüslerinin mu
vaffakıyet veya akametine şahit oldu
ğuna göre bütün ulusun enerjisini kuv
vetlendirmek veya faaliyetini yavaşlat
mak hususunda birinci derecede ehem-
miyetli bir hfidise halini alır. Hemen 
ilave edelim ki, Türkiye için hu bilan
ço gitgide daha cesaret verici bir ma
hiyet almaktadır, çünkü, memlekette 
kurulan müesceselerin gürbüzlüğü ve 
sağlamlığı gibi türk ırkının denenmiş 
canlılığı hakkında her yrl biribirinden 
daha parlak deliller getirmektedir. 

Cümhuriyet rejiminin kuruluşun

danberi yeni Türkiyenin inkişafını ya
kından takip etmiş olanlar son yıllar
da dost ve komşu devletin taliine asla 
şaşmıyan bir doğru görliş ve zeki ile 
yol gösteren iki enerjik ve metodik 
sahsiyetin yani Gazi'nin ve İsmet Pa
şa'nın idaresi altında Tilrkiye'nin ka
zandığı harikuHlde inkişafı pekAU bi-

lirler. Yenileşme ve refah yolunda 
azimle ilerliyen Tilrk milletinin bütün 
faaJiyet sahalarında başardığı muaz· 

zam terakkileri burada saymaya imkin 
yoktur. Yalnız on bir yıl zarfında, mev 
cudiyetinin yeni şartları içinde zihni
yet ve tabiati bile derinden değişen bir 
milleti yeni baştan yaratan Önder'inin 
inkılapçı dehasının tezahür etmediği 

tek bir saha yoktur. 

Bu yllzden yabancılar, komşu ulusun 
haklı olarak öğündUğü Türkiye'de yük 
seltiten mükemmel cilmhuriyet yapısı
nın sayın inşacılarının harikalı sanat
larını takdirde birliktirler. 

Daha az biJinen bir cihet varsa 
o da memleketin içinde elde edi
len neticelerdir. O memleket ki, 
Gazisi ve sadık sillh aııkadaşlarr ta
rafından dilşUnUlen ve başarılan kök
ten inkılapların bayırlı tesirlerini her 
adımda aksettirir. Bu neticeler osman-
1ı imparatorluğunun gevşek halk küt
lelerini birleştirmek için nasıl çetin bir 
mücadele iycap etmiş olduğunu her 
şeyden eyi gösterir. Cümburiyet reji
mi bu kütlelere tesanüt zihniyetini aşı

lamış ve onlara bir can vermiştir. Ulu
sal terbiye ve kültür sahasında kaydedi 
len şaşırtıcı ilerleyişler buna delildir. 
Zaten, KUçUk Asya'nın dıı man.za· 

rasını değiştiren tamamen maddi 1'111 

türde de aynı §ey müşahede edilir. 
_ BUtlin bu sebeplerden dolayı, 'fil~ 

]{iye cümhuriyeti içte ve dışta başarı, 
mış işlerden haklı olarak övün~ dııY', 
bilir. Bu eser, rejimi övmek ve li111 

katlerini saymakta haklı olan yaratJCrr 
larına lfiyık bir eserdir. Muazzam b 
inşaat sahası haline girmiş olan t<oıı" 
şumuz kendini maddeten ve rnane"' 
halkını saadete götilrece<k ve böyleli~ 
le bUtUn insanlığın maddi ve rnanc ~ 
servetlerinin artmasına yardım cd~'~ı 
astı bir işe vermiştir. Bunun içindıt 

0 
genel bir bakıştan, bütün uluslar oı:ttl g 
kazandığı muvaffakryetlerden aııcıı d 

kıvanı- duyabilirler. Bu, bilhassa of111 
x ··r• 

en yakın komşuları için gerçektir. 1'\ 
ki~·enin dostluğuna çok değer vererc 

1
; 

biz bu ı.iltunlarda birçok defalar J3ll 
garistan'ın bu dostluğa '\erdiği ehe~ 
miyeti ve Türk • Bulgar bağlarını c1ıı1 
ha ziyade sıklaştırmak için yaptığı g'l• 

1 • b"". kf \Jtl ret erı te aruz ettırme ırsatını Ö 
muşuzdur. Türk milletinin dahi ~ 
der'inin saadeti ve komşu memleket 
refahı için şu dakikada her yerde r•; 
pılan temennilere ve dileklere iştir~,. .., .. 
ederek bulgar efkarı umumiyesi 'fil ,. 
Bulgar dostluğunu hiç bir şeyin satS tı' 
mıyacağına ve dalma iki devleti tca'' 1, 
terize eden güvenç ve iş birliği ıib:f' 
yetinin her tUrlU sebatsızhkların 1" 
tünde her zamandan daha sağlam 0 

,, 

rak kendini göstereceğine katiyen ~ 
nidir. ıe' 

Sof ya' da bulgarca çıkan Zora g .. 0, 

tf'si de climhuriyetimizin yıtdönUtI1~ 
tahsis <ttiği bir yazıda şöyle diyor · t 

Yeni Türkiye'nin doğuşunu .,e .
61 

t' 

lamlaşmasını hatırlatan bu hadiserıııı ~· 
hemmiyetini bütün diinya idrak ede'~et 
tir Türk ulusu yeni ulusal bir de:fl• 
yaratılmak suretiyle eski sultanlar r r~ 

· · ·· kl · .J k 1 r 'fil mınm vu erınuen urtarı mıştı · z;1<0' 
ulusu Avrupa ve Asya uluslarınııt. re1 
nomik ve soysal hayatında bü>·ük b1

' 5ıı· 
oynamağa namzettir. Bu rol türle ll~~O" 
nun büyük güçlerind•n ve devlet 9 

lannm değerintten doğuyor. ~ 
b rı~ il 

Tilrk-Bulgar bağları sonsuı a ı; 
işbirliği siyasası üzerine kuruınıuşt~:~-ıı 
TUrkiye'yi ulusal tezııhürll için ça rLI'' 
bir ulusal devlet olarak takdir edi1.0tıı!C' 
B"., türk ulusunun ulusal haıntesiıt'tıe~' 
dir ediyoruz ve önderlerinin gayre .;C I' 
ne hayranız. Cünkü bulgar ulu5ıl .,c li' 
darecileri kendi kendine yetrnede 1 ıcıı" 
konomik ve soysal ilerlemede b3 e•f 
barışının yardımcıları olacaklard~~ar.cl' 
ram dolayuıiyle tUrk ulusunu ve 1 .,,ıe!' 
lerini selamlar ve elde edilen nctı 
den ötilrü onları tebrik ederiz. 



O 1 df ze mesi üzer.inde 
düşünceler. 

Ateşr si ah~ardan koru
yacak bir Zırh aranıyor 

Dil Doktoru Şükrü Bey arkadaşımızın ''Dil düzdme.i 
üzerinde düıünceler,, adı altında yazıp dil kurultayında oku
duğu tezinin bQflangı.cı 1 ilk tqrin aayunua lcoymuıtıılı. Bu
gün de ikinci par,cuını olwrlarrmua sunuyoruz: 

taı·Avrupada yabancı dilin temsilinde lerde zenginletmiştir 
ıiu cilvesine en az mazhar olan al • Haçlıların akınları dolayısiyle şark-

inanca idi. Almancanın doğrudan doğ- la da bağlar kurulmuştu. Rönesans do-
~Ya bir cermen dili oluşu, latincenin layısiyle yeni latince, humanizmus do-
ı:~ kanuniyle kökten aykırı bulunufu layısiyle yunanca, almancaya müessir 
tınceniıı almancada temsilinden vaz- olmuşlardr. 

~eç, bayağı iktibas yoliyle alınarak kul- 12 inci yüz yılda başlayıp 17 inci 
k~.ıJ~~sına bile müsait değildi. Çlin- yüz yılda yeniden kuvvetlenen fransu 

• ıkı diiin tonunun baJkalığı buna tesiri 18 inci yüz yılın sonlarına kadar 
eng~l oluyordu. Çünkü almancada keli- geniş mikyasta devam etmiş, bu çağlar-
ını enın Özlindeki h~calardan birinin ses- da ticaret ve musiki alanlarında ital -
end· · ı 1m 19 . ırılmesine karşı latincede, kelime- yancadan iktibas ar o uştu. uncu 
:ın son iiç hecasından biri yani çok de- yüz yılda siyasi münasebat, cemiyet ha-
a kelimenin değil sondaki ekin bir he- yatı, spor dolayısiyle ingilizceden, son 
::•ı se~lendiriliyor. Bu hal ilk bak~ş~ olarak da Almanynda yaşamaları dola-
t f:rsız gibi görünüyor. Halbukı ış yısiyle bilhassa ticaret alanında yahu-
craıncdir. Meseli: Katil • katil, gü - diceden kelimeler alınmı,tı. 

Ateşli silahlarla yapılan her
hangi bir baskına kar'§ı kendimizi 
nasıl koruyabileceğimiz - hele 

hükümdarların eski zamanlarda 
nasıl gezdikleri, bugün nakil va
sıtaları değişmi§ oldufuna göre 

~-. gQ.nah, kapıcı • kapicı, denildiği Bütün bu tesirler esas fytibariyle 

1 
akd.ırde mina ne kadar değiıiyor. He- kelime hazinesine inhisar etmekle be • 
e tUrkçc bir kelime doğrudan doğruya raber bilhassa lBtince gramer ve sen-

Beri in oolia idaresinin dO§llnllp yaptırdığı r.ırb hsa mesafelerden atılan 
brovnig kur~unlarını g~irmemelrtedir. 

~~cı tesiri veriyor. fıte umumi ola- takse de tesir etmişti. Bugün alman 
1ranaızca bilhassa italyancanın ay- dil duygusuna uymuı bulunan (referat) 

:1~ruptan olan bazı diğer dillere, me- kelimesindeki at eki litinceden almch-
b" a alınancaya nisbetle ahenkli, tatlı ğı gibi (familar) kelimesindeki lir eki 
ır dil tesiri verişi, ton kanunlarının de fransızcadan iktibas edilmiştir. 
:rı olmaları dolayısiyle çıkan musiki Bu Hitince ve fransızca eklerin a-
d enginden ileri gelir. Cennan dilin- lınması dolayısiyle almancaya bas olan 
e tonun keı· · ·· .. d · k · kl d h ··1 tm' 1 d' T .ıı r· ımenın ozun e, yanı e se- yenı e er e ta assu e ış er ı: J..Al • 
1Ya başı d ) .._ ı arın a oluşu kelimelerin ı:on - t:incedeki (tas) fransızcadaki (te ex-

har;~ l_aki ahengin, hecaların gittik~e ·~ ,lmancada (dat) olmuştur. Maies-
a lflıyerek nihayet ortadan kalkmala- -· ; •• +e, almancada majestat ol-

rrna 1 
bu yo asmıştır. Halbuki litince ve · ~ı.ı ~ı ;• -dl fransu:ca mastar ekin· 
. nun kızları olan fransız, italyanca, den alınarak almancala•.... (leren) de 
'Sp;ı ~· 
ka nyolca ve ~irede bu son hecalar böyledir. Alamieren gibi. 

lrnııtır. Gene bunun kindir ki alman- B _ Yabancı tesirlere karşı hareket, 
Clda bu son heca tonu11ı•n henUz yaşa- Daha eski yüksek almanca rağla • 
dığ1 :s 
Jiıne za~anlarda lirinceden alınan ke- rmda (600-1200) Otfried'in orta y{lk· 
hbalerın yalnız tonları df'ği§tirilince sek almanca (1200-1500) çağında bazı 
r ncılığı fidcta hissedilmiyecek su- vaızların yabancı tesirlerden tikayet 
ette ikt'b • na 1 as edilmit bulunuyordu. Bu- ettikleri görülür. 16 ytlz yılda bu tiki-

ter lı:arıı bugün ancak nerv, form, mc- yctler kuvvetlenmiş ve bir ters akını 
ban.nıuakel gibi bir veya f.ki hecah ya- doğmuştur. Luther, Hans Sachs, gibi 
•loı cı lrelinıcler muktebes kelime halini meşhur siymalar iş basma geçmişlerdi. 

•tlardır. Bu cllmleden olan doktor, Luther incili almancaya çevirirken 
:stor, motor kelimeleri halkın ağzm· Valantin (Ikcelsamer) ilk almanca gra-
di ~o~er ... olarak telaffuz edilmekte- meri yazmıştı. Bu çağın gramercileri 
la:~ lrıden ziyade hecah olup son çağ- alman dilinin temizlenmesini baılıca 
ltıir ~ al~::ın Autoritöt, intelligenz, Ad- (yumuş) tarından sayıyorlardı. 16 m-
il gı 1 yabancı kelimelerin tonları- cı yüz yılın başmdanberi ünivcrsiteler-rn alına 
•iJ· • n kaidesine uydurularak tem- de yapılan alman dilinde tedris dene -

Resimde garclağanar. zırhlı yelek Ame 
rika'da yapılmakta ve orta çapta bir 

tabanca lrur~unun• kar~ı 
g•lebilmektedir. 

Marsilya faciasındanberi - Avru
pa gazetelerini çok meşgul et
mektedir. Hemen her gazetede, 1 

ıınJttnsız bulunmaktadır. meleri gittikçe yayılıyor, mekteplerde 
•le A - Almancaya tesir eden yabancı dahi almanca tedris isteniyordu. 18 in- "Ana dilini temizlemek ayn. zaman-
~:ar. ci yüz yılda bilhassa şiir ve edebiyatta da zanginlctmek en değerli başlara dü-

le al ncaya ilk yabancı tesir; keltler- oldukça arık bir almanca ile yazılan e- şen bir vazifedir. Yoksa ya1nr., ayı~/s-
lcr Pların eski sekenesi olan ulu tUrk- serler çıkmıya başlamıştı. ~k manasızdır.,, 
Cc~e romatılar tarafından olmuştu. Alman Barok devrinin tanınmış si - 19 uncu yüz yılda hürriyet mücade-
trıa anların romalılarla temasları Ro- ması olan Opitz'in daha gençliğinde al (atından ilham alınarak güçlü adımlar 
larıı: ;Sti

1
n medeniyetinin parlak çağ- man dilinin temizlenmesi için çektiği atılıyordu. Şcnkendorf yanık yurt tUr-

gen· ast adığından bu tesir o kadar bayrağı 18 inci yüz yılda l..eipzig Klop· küleri çağırıyor, Fihte alman halkma 
bitcış ve derin olmuştu ki dnha bugün stock, Wieland, Lessing, Herder, niha- yaptığı hitabelerle, içli sözleriyle hcr-

ı.:a~Iığını göstermektedir. yet Gövte (Koethe) ve Şillcr gibi seç- kesi bu amaca doğru kamçılıyordu. 
dıfr 1~n. te~iri fransız tesirinin ba§la- me meşahir takip etmişler ve şuurlu bir 1841 de Prusya adliye nezareti, az 
bir rn .•ncı asrın sonlarına kadar hiç surette almancanrn temizlenmesine ay- sonra Bavyera, Saksony:ı adliye neza -

anıaya u~ k · "k ~ · 1 • d · l )asta grama sızın genış mı · nı zaman\.'a genı~ emesıne can an sa- retleri yaptıktan tamım erle yazıların 
l'lın u Yayılmış ve tabiatiyle Almanya - vaşmışlardı. Gövte "Alman dili,, bat- ank almanca olmasını istemişlerdi 1848 

. ransa'd• lssilemullno'da maniea (!ze
rinde yapılan bir urblı :yelek ttterlJbe

sinde - resimde g6rüldDğa lher• -
mankenin g6mleği .ulaa hrpalartlaa 

delik deşik olmıqtur. 

nasıl gezmeleri laznngeldiği hak
kında türlü türlü tetkikler görül-

lifi Frankfurt millet meclisine Yerdi
ği bir istida ile (kanunları yapan me -
buılann ilde almanca konuprak 6yle
ce yazmalannı) lıtemi§tf. Fakat bu 

birlik de 17. yllz yıldaki dil birlikleri 
gibi her yabancı sayılan kelimeyi bU
yiik bir asabiyetle atarak derhal alman

calatbrmak istediklerinden netiyce çok 
fena olmuştu. Maksadı çok alkışa de
ğen birlik, çok sUrmeclen alay mevzuu 
teşkil etmişti. Bu böyle olmakla be
raber bu çağlardaki kanunlar ve nizam. 
ların ifadelerinin sadeliği açıkça göze 

ı zırhlı yeleğin üzerinde a. 

kur~unlsrın hi gnriilr 1e redir. 

mektedir. Kötülerin şerrind"rı 

büyükleri koruma işinde kimi İn
giliz, kimi alman, kimi italyz.n 
polisinin tatbik ettiği usullerin 
eyiliğini ileri sürmekte, kimi t:e 
kendi polisinin bunlardan hiç bi
rini bilmediğinden şikavet et

mektedir. 

Bir fransız haftalık gazetesinin 
muharriri ise bütün bu usullere 
üstün saydığı "ateşli silahlardan 
insanı tek başına koruyacak vası
ta,, hakkında tetkikler yapmış ve 

bu vasıtanın yelek gibi sırta geci
rilen .zırhlar olduğunda karar kıl
mıştır. 

Bu muharririn dediğine bakı
lıraa bu hususi zırhlar 3 kilo 600 

1 gram ağırlığındadır. Bir korsa gi
bi vücuda göre yapılmaktadır. 
Kama. hançer, rovelver kurşunu 
gibi ateşsiz ve ateşli silahlara kar 
ıı vücudu korumaktadır. Değeri 
ise 140 - 180 lira arasındadır. 

nıurni vasavrşmı türlü istikamet - lıklı bir yazısında şöyle diyordu: de Heidelbcrg•te trunılmut olan dil bir-

aak~iıtı~.~~~--!l!!!!!!l!!!e!!~--~~mS!!-.-===ı~~'"'!!!!!!!!'!!!!!!!!"ll!!!!!!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!l~--~ ..... ~!!!!!!!!!!~~--~~~!!!!!!'!O~~~~~~~~~ ......... -.....----~~~~========-=====::!=:====~===---
~iye'nin romanı: 3 Tefrika: 126 - Bu mesele üzerinde ayn gayrnnız olmadığını görü- miyorsunuz? Sanırmısuuz ki konsorsiyom gibi işlerin yı· 

çarpar. 

llaakellla riJeadaada lu bir tel

hrıua yarası yoktur 

insanlığın ha 1 i 
AJK/re llarlo 

llar~~;r, Yazıhanesinin bir gözünden bir kutu yumuşak 
dan bae k çıkararak odadakilere birer birer uzattı. Ferrar -
itler § •. a hepsi birer tane aldılar. Şimdi Ferral, müesse
İatcdi ~urncssillerinin ne istediklerini biliyordu: onların 
laabiJ ~;~ n~zıra b!.r şey ihsan etmeden bu odad~ ç~~ak 
dugu k dıgına gorc - para vermek, fakat mümkun ol
diişij0 adar az vermekti. Nazıra gelince... Ferral, onun 
benim lllck~c olduğunu bildiği için bekliyordu: "Şuvazöl 
~orun!erunde olsaydı acaba ne yapar görünürdu?,, yapar 
ll -.. uck· na d . . d . d wil 
c~akct • zır evletın büyüklerinden ırade ersı eg , 

vey · · N ih a ıstıhza dersi istiyordu. 
'~lt: ayet, masasına elindeki kalemle bir kaç defa vura-

1\ilt) ~~~um nakit işleri müdür muavini bey de, tıpkı be • 
•ermem~· Parlamentonun karan olmadıkça size teminat 
~onuştu ~n kabil olmadığını bildirecektir, dedi. O.zerinde 
tı ic;ind~u~uz mesele Fransa'nm prestijini alakalandırch· 
u ır kı .. b . 

lllcacı . sızı ura ya çağırdım, beyler; sanmmsmız kı 
l ttho. Cyı Cfka · '.. k 

·•1 Qış ol n umumıyeye arzetmekle bu prestIJı o • 
ı.. Uruz? 
•"Jcrlces 
l'1a ıusuyordu. 

?.ır tek rar başladı: 

yorum. Meseleyi ne tarafından tetkik edersek edelim, kılması efkan wnumiyeyi bu mürakabeyi ciddi ve hatta müs-

mvduatm sahiplerine geri verilmesi zaruridir. Hindiçini tacel surette istemeğe sürüklemiyecektir? 

umum valiliği, konsorsiyomu kurtarma işine beşte bir nis- Ferral, konuşmamız gittikçe arap saçma dönüyor, diya 
betinde iştirak edebilecektir. Sizlerin hisseleriniz ne o- düşündü. Bunun manası ancak: "Bana beş milyon gibi g~
labilir? lünç rakamlar teklif etmeyiniz., demektir. Bankaların mu-

Şimdi herkes karamelini çiğnemekle meşguldü. Ferral 
onlara bakarak kendi kendine: "Nazır Bey eğlenmek niye
tinde ... Fakat bu iş karamelasız da olurdu." diyordu. Nazı
rın ileri sürdüğü delilin değerini biliyordu. 

Gene sustular ve bu IUSU§ öncekilerden daha uzun sür
dü. Mümessiller aralannda fısıldaşıyorlardı. 

Ferral: 

- Nazır Bey, dedi, eğer konsorsiyomun ıagıam itleri, 
şu veya bu şekilde, tekrar ele almırsa; mevduat her hal ve 
kirda sahiplerine iade edilmek lazımsa daha büyük bir gay

ret sarfolunarak konsorsiyomu olduğu gibi bıralananm te
menniye pyan bir şey olduğunu kabul etmez mian.z? Bu 

kadar geniı teşkilatlı bir fransız müessesesinin varlığı, dev
letin nazarında, bir kaç milyonluk mevduat kadar ehem -
miyetli değil midir? 

Nazır: 

- Beş milyon ciddi bir raum değildir, efendiler, dedi. 
Demin bahsettiğiniz sadakate daha kati bir ıekilde mi mü
racaat etmemi bekliyorsunu.z? Biliyorum ki siz, idare mec
liıleriniz, bankalann devlet tarafından mürakabcsini iste -

rakabesi, bu gibi tedbirlerin tam aksini programına ko~
muş bir hükftmet tarafından ileri sürülünce, manasız bır 
tehdit olur. Hele, Havas ajansını eHerinde bulunduran 

mümessiller nasıl nezarete karşı bir matbuat mücadelesi 
açmak niyetinde değillerse nazımı da onlara karşı bu teh· 
didi f'ılen kullanmak niyetinde olmadığı malum olunca.-

Ne devlet ciddi surette bankalara ve ne de bankalar aynı 
şekilde devlete karıı gelmezler. Bütün bunlar çeşit çeşit suç 

ortaklıklarından başka bir şeymidir ki? Müşterek mem~· 
lar, menfaatler, psikolojiler ••• İyi kötü yapmakta olan hır 
müessesenin servis ıefleri arasındaki mücadele ..• 

V aletiyle Astor otelinde olduğu gibi, Ferral kendini an· 
cak zafiyet göstermemek ve hiddetine mağlUpw olmam~ 
zarureti sayesinde kurtarabiliyordu. Fakat magluptu: bu-

tün değerini şahsi tesirlerinden ibaret göstenn~~ .. ~~du~ 
için kendileri kadar takip ettikleri usulleri de kotu gonnut 
olduğu bu adamlarm karşısında muhakkar bir vaziyette 
kalmasmı, bugün, hiç bir şey ödiyemez .. Onlardan da• 

ha zayıftı ve bu sebeple de bütün düşüncelen boştu. 
(Sonu var) 
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Sümer Bank f ab • 
rı kala rı. işi • r • 

Sü er Bankı kuraı lar 
d .. zenlivenler de işi erile 

u usal, savla v ımız 
Sümer Bank 1934 sergisine beş fab

rikasiyle geldi. Feshane, Here'.te, Bün

yan dokuma, Bakırköy bez, Beyı. JL de

ri ve kundura fabrikaları. 

Bu fabrikalardan yalnız Feshane 

Sümer Bank TDrk 

bir y~ldA f·03 ~.ı.g, Heıc"\ce 282,127 metre 

yünlü ku:n2ş ~iaAR'll.ı.._. Fakat biz bu 

yazıda Sümer Bank 'Wılitkalarının çı

kardıkları malların az veya çoklu~unu, 

eyi veya fenalığını; fabrikaların birer 

fabrika olarak verimlerini yazmak is

temiyoruz. Bu yıl, verimi az olan bir 

fabrika eklenecek yeni makinelerle blr 

yıl sonra ve::irnini bir o kadar daha ar

tırabilir, kumaşının rengini veya cin

sini eyileştirebilir. Bunlar sanat işle-

Sergide l''es,'ı:tı. ,. köşesi 

rfode başta gelen şey:.. sanat 

i1lerinin eyi veya frt-. , ı::.-nine, büyü-

me, artma kolaylıklarına bağlı şeyler

dir. 

Biz Sümer Bank pavyonunu okur

larımıza ~u başlangıç ile tanıtmak iı

tiyoruz ı 

TtH. l .... Ll 

"'l J<LI "''LI 
"I PLi '°'ALI 

,.~ ı:;a..i ...... l.l 
Tf l:U YA\. l 

sanaylinin anahtarıdır. 

A - Bir sanat işinin eyi bir halde 
illiyebllmesi, bUyümesi, eyi kalite mal 
vermesi, en az o sanat işinin eyi düze 

Sergide Hcreke köşesi 

ne konulr-:uş olmasına; düzenin i§i za

r-r 1 :ı'l · vnc"'k bir olgunlukta bu

htnmasrmı, bir de; 

B Yeni bir sanat işine başhyan 

ulus veya yurtta bu sanata büyüme ko

laylıkları verecek ·· cün bulunmasına 

bağlıdır. 

Bugiln batı memleketlerde en eyi 

chısten mal çıkaran binlerce fabrika 

işsiz ve kapalıdır. Bu batı memleket 

fabrikalarının işsiz kalış veya kapanış-

kad.ar, Siimer 
övünebi irler. 

Bank 
Onar 

ku 
b ze 

• • • •• • 
ıçın ınan ve guvenver yor a • 
tarını şu veya bu türlü anlıyanlar ola

bilir. Fakat bize göre, bu ıkapanışın ve 

işsiz kalışın en doğru anlatılışı, bu fab· 

rikaları kuran ulusların artık bu fab

rikaları yaşatacak onlara iş verecek 

güçte olmamalarıdır. 

Sümer Bank fabrikalarının bugün

kü verimleri ve ilerlemeleri, bize tkl 

şeyi; 

1 - Sümer Bank fabrikalarının dü

zenlerinin eyi olduklarmr, 

2 - Yurtta, böyle bir düzenin bU

yUrnesini ve lterlemeslnl kolaylaştıran 

gUcUn, dinç ve yarar bir halde bulun

duğunu anlatır. 

Burada bir noktanın daha üzerinde 

dumıak istiyoruz~ Acunun her yerinde, 

yıllardan ve yUzyıltardanberi, "devlet., 

denen kurumun yaptığı ve yapabilece

ği işler hakkında sayısız ~özler eöy

lenmf ş. devletin 61.Conomlk işlerde be

ceriksiz, yararsız blr kurum olduğuna 

inanrlmrş, atlarına (aanayi, ticaret, 

nakliye) denen bütün ökonomik, ulusal 

işler, ulus içinde birer parça olan tek 

veya toplu kurumların eline bırakılmış

trr. Bu tUrtu anlayı~ın. ve ulueal olan 

ökonomik işleri bu tilrUl anlayr~la ulus 

içinde kUçUk kurumların ellne bırakı

şın hem bir tek uluı hem bUtiln bir a

cun için ne akta gelmez zararlar ver

diğini, bugün bir y~nden batı merde 

kapanan fabrikalar, 8te ytsnden de acun 

ulusları arasındaki sonu gelmez çarpış
malar gösterir. 

Ulusal till1k devletinin acun ıava-

rllRLtJ HABERLER. 

Voroşilof yolda~m İzmir'e 
tebrikleri 

Moskova, 3 (A.A.) - Müdafaa ko
miesri M. Varoşilof ile İzmir belediye 
reisi arasında Türkiye Cilmhuriyetinin 
on birinci yıldönUmU mUnasebetiyle sa
mlmt telgraflar teati olunmuştur. 

İspanyol mhıyonerlerini Çin 
l\.omiinistleri tazyik ediyormuş 

Madrit, 3 (A.A.) - lspanya'nın Çin 
sefiri İspanyol misyonerlerinin komUnist 
ter tarafından hapis ve tazyik edildikleri• 
nl teyit eyleml~tlr. İspanya hllknmetl 
Çin'e bir nota vererek bunların tahliye
sini, mlicrimlerln cezalandırılmasını ve 
ilerisi için de teminat verilmesini iste
miştir. 

ispanya parlamentosu toplanıyor 

Madrit, 3 (A.A) - Parlamento rei
si mebustan pazarteıl gOnU toplamağa 
davet etmi!tir. 

Y ngoslav Adliye Bakam 
istifa etti 

Belgrat, 3 (A.A.) -Adliye balkanı 

M. Maksimo'riç iıtlfa etmlıtlr. 

Fransa'da japon denizcileri 

Tulon, 3 (A. A.) - Japonya'nm Pa
rla deniz ateıeıi yllzbap Togari'nln ri • 
yaseti altında dokuz japon deniz zabit 
ve mUhendlelnden mürekkep bir heyet 
buraya gelmi,tir. Bu heyet bilhassa de
niz tayyareciliği meselelerini tetkik ede
cektir. 

Asturya ihtilal komitesi iiyeleri 

Madrit, 3 (A.A) - Başvekil M. Lö
ru Asturya ihtilal komite üyel~rinin 

tevkif edildiklerini ve bunların ıuçları
ru iytiraf ettiklerini teyit etmittir." Ma.'. 

Sümer Banlr'rn Beykor <!eri vı 'kundura fabrikalarrnrn çıbrdıtı ma//araın. 

şından sonra TUrkiye'nin ökonomik iş
lerini bu tilrlil anlamayışr ve tllrlU an-

layışa göre düzene koymayıfı, yurtta 

yeni sanat kurumlarını ulusal itler çev

resine alarak, devletlettirişl, veya dev

letin kontrolüne bağlayışı, TUrkfye'nln 

hem bugünkU oluşunun, hem beklediği 

büyük yarının sağlam dayanaklarından 

biri olmuştur. 
Sümer Bank bunun için kurulmuş-

tur. Sümer Banka yeni beş eenelik pro

gramı ba,armak işi bunun için veril

miştir. 

Sümer Bank pavyonlarında bezin, 

kumaşın, pabucun en eyisi, en ucuzu, 

en sağlamı, en çeşltliıl vardır. SUmer 

Bank fabrikaları sergiye alıcı karşısı

na çıkan birer satıcı gibi gelmişlerdir. 

Bu gelişin geniş anlamının tam değeri

ni vermek, ulus için yapılan blltUn iş

lerde, devlet denen kurumun ne yarar 

bir varlık olduğunu gereği gibi anla
mak lfizrmdır. 

Sümer Bank'ı kuranlar kadar, Sil· 

mer Bank kurumlarını düzenlendiren

Jer de işleriyle övünebilirler. 
Onlar, bize yalnız sağlam pabu~, 

Sergide Sümer Bank köşesi 

güzel kumaş, ucuz temiz iş değil, bü
yük ulusa] savlağımız için inan ve gü
ven veriyorlar. 

S~rgltle BIJyDi be.,ap kc5şesı 

Habetistan imparatorunun 1 
yıldönümil 

Addisababa, 3 (A.A) - İmparatorun 
tahta çılaıının befincl yıldönOmü mil -
nasebetiyte dün Habeşistan parlamen
tosu açılmıştır. Kllpt resminde bütün 
elçiler bulun.muş ve imparator ıöyledi
ği nutukta Habeşiıtan'ın yenilik yolun
daki ilerlemesini ehemmiyetle kaydet
miştir. 

MİRAÇ GECESİ 

Çanakkale' de ciimhuriyet 
bayramı 

Çanakkale, 30 (A.A.) - Cümhurirel 

bayramını Kale pek candan kutladı. lco
paratorluk devirlerinde her yerden d:ı

ha çok acı ve bunalhlara uğnyan Çanak· 

kale hu ulu bayramın sevincine knnanıt· 
yor. Bayram merasimi pC'k parlak oldo-

Sümer Ban1c'ın pamuttlu1arr 
· lfım olduğu Uzere bu komite on üç kişi
yi iydam ettinnittl. 

2 inCi teşrinin beşinci pazartesi 
akşamı yani (Salı gecesi) Miraç 
kandili olduğu ilan olunur. 

Bütün mektepli talebe müsamereler •": 
riyor. Halkevi salonu bütün gün değerli 
konferanslara sahne oldu. Bu gece Cüt1>'" 
huriyet Halk Fu k:uı tarafından mükel
lef bir balo verildi. Viti.yP.tİn bir çok ye' 
(erinde temel alma ve hizmete açılı1'!1 
merasimi vardır. Bu meyanda yeni f1lP1

-

lan AyTa.lık knaıs1 konıı.ğı da ac:lacatıtı' 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
3ooo kilo şimşir 

40 metre mikabı disbudak kaıaı;, 
Muhtelif ölçü aı~tleri 

50 
Muhtelif mikrometreler 

300 kalem elektrik malzemesi 

8/2.Teş./934 
8/2.Teş./934 
8/ 2. Teş./934 

8/ 2. Teş./1934 
12/2.Teş./934 

lOOo kilo fırçalık tel ) 
adet lastik parmaklık ) 12/2.Teş./934 
Elektrik malzemesi 12/2.Teş./934 
Altı kalem deri 13/2.Teş./934 
Bir ton grafit 13/2.Teş./934 

500 Kayaş çarkhanesinin inşası 13/2.Teş./934 
20Qo adet namlu makkabı 13/2.Teş./934 

'YO Galvanizli tel halat 13/2.Teş./934 
zaı ukardaki malzemeler ayn ayrı pazarlık suretiyle hi
'l'a~rınd~ki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
~lerın teminat ile müracaatları. (3276) 8-5020 

Ankara Le .. • ı··· 
vazını amır '#!' 

8ahn alma komi~yonu 
i1anları. 

}{ lLAN 
tat .ha~amanda bulunan kı
krı01 tıyacı için iki yüz bin 
ihaı u? kapalı zarf usulile 
J>erşesı 15 teşrinisani 1934 
Yapı~mbe günü saat onda 
~ö aca~n;. Şartnamesini 
ta}~ek. ıstıyen1erin hergün 
l'e} ~ erı? de belli saatten e
tupJ eı:ııınat ve teklif mek -
~karıle birlikte Konyada 
rıu a satın alma komisvo • 

na müracaatları. (3099) 
8-4735 

İLAN 1ımit bari garnizonuna 460 
1'uzı~e garnizonuna 110 
te!ll a garnizonuna 60 ki: 
1töm~!1.~60 ton krible maden 
b ~~ 6 teşrinisani 934 sa
tar:na u s~.at 15 te kapalı 
tak tnunakasas1 yap1la
tcn tır. Taliplerin belli saat
le b~v~ı teklif mektuplariy
bn lıkte İzmit'te fırka sa
ltler~a komisyonuna ver-

crı. (3079) 8-4718 

lJ İLAN 
ihti aydarpaşa Hastahanesi 
lll ~acı için 800 ton Lava
~aarın kömürünün 14-11-934 
Jrarşarnba günü saat 14 te 
Ya~~h zarf usulivle ihalesi 
betli a~~ktır. İsteklilerin 
birlik gllnde teminatlariyle 
le Seı~e ~e~lif mektuplariy
ltıis 1mıye de satınalma ko 

Yonuna müracaattan 
(3122) 8-4805 

Ak t LAN 
tın 'h ~ehir'de bulunan kıta
'lln ~a tıyacı için 200,000 kilo 
af 15 Palı zarf usu1ile ihale
'aat ·ll.1934 perşembe günü 

ş onda Yapılacaktır. 
tiyen~~amesini görmek is
de bcı~yın hergün taliplerin 
l'lat \1 

1 saatten eve1 temi • 
~rab:r ~klif mektuplarile 
tın al onyada Fırka sa -
l'acaa~a komisvonuna mü -

an. (3098) 
B-473( 

28 lLAN 
"t · ıo 934 P .... 
q ıs t · azar gunu sa-
ai :y e kapalı zarfla ihale-
?ıao0a~~~acağı ilan edilen 
1~alesi ~ ~uru fasulyenin 
tine 6 gorulen 1iizum üze-
ftaat ıs 2·Teş. 934 salı günü 
lipJer· te Yapılac;lktır. Ta -
... h ın ana .. 1 "' kem M gore zmir Müs-
lllis,. cvki satınalma ko-

J Onuna .. 
(3 

muracaatlan. 
.............: 241 ) 8-5016 

-r(ircı I"! il; 
'- "icniş h' tt~ı ' ırde kooperatifin 
~t.ıac:rasında İnkılap ve 
leştiği ar caddelerinin bir
ltiraı1,_ Yerdeki evin üst katı 
- ~tır · · ~a~ • tçındekiJere mü-
~ 8-4989 

z . 
~Clcd' :.ayı 

dcıı aıd1 .. 1Ye satış idaresin -
~~Vafakgıtn (396) numaralı 
tıgUni il~tnaın~mi zayi et. 

edenm. İsmail 
8-5028 

111111 ım 

1 Şaşmayınız İ 
i bmirdeki HARAÇÇI-' 
e § 1 ;AD ELER mobilya fab- 5 

§ .k ] b" .. 5 
erı ası mamu atı utun ' 

~T .. k ' 'd t ~ ; ur ıye e tanınmış ır.~ 

İ ı\nkara Sanayi sergisin -ı 
~deki 37 numaralı pavyo-1 

lnunu mutlak ziyaret e .I 

i
5

'liniz. Hayrette kalacak-ı 
sınız. 8-4893 

IEllllUIBUlllJlımıınııııınıınımııu111111111mıııııın1111mntH 

Ankara Ağır Ceza mah
kemesinden: 

Vazifei memuriyetini ih
mal ettiği iddiasiylc suçlu 
ve gayrı mevkuf Ankara güm 
rük muhasebe memuru Sa
kir ve evrak üzerinde sah
tekarlık yaptığı iddiasivle 
suçlu ve gayrı mevkuf İs -
tanbulun Erenl<öy Taşlı tar
la Kaynak Arif sokak 11 No. 
da mukim iken Ankara 
gümrüğünde komisyoncu 
bulun:ın Salih oğlu Siiley -
man Remzi Beyler hakfarın
daki cari durusmada: Her 
iki su el unun zabıta marifeti
le aranmasına ra~men bulu
namadıkları cihetle mahke -
mcce gazete ile ilanen teb
füfat icrasına karar verilmiş 
olduğnncfan ma?.nunu mu -
maileyhimanrn chtnısma gü
nü olan 24. 11. 934 te saat 
onda mahkemeye gelmeleri 
aksi takdirdr. haklarında ka
nuni muamele yapılacağı 
ilan olunur. (3256) 8-5019 

.Ankara Ririnci Sulh 
hukuk hakirnliwmlen : 

Müddei: Ankarada Kurtulu§ 
mahallesinde 79 No. lu evde Ne· 
fise H. 

Miiddeialeyh: Kurtuluş Ma
hallesinde 69 No. lu evde Şükril 
Efendiye. 

Müddei Nefise Hanım tarafın
dan aleyhinize Ankara Birinci 
Sulh Hukuk mahkemesinde aç
mış olduğu alacak davasının 

mahkemesi sırasında namınıza 
26. s. 934 tarihinde davetiye çı
karıldığı halde bu davetiyeye 
icabet etmediğiniz ve mezkftr 
davetiyede de ikametgahmızın 
meçhul olduğu mübaşir tarafın
dan verilen meşrubattan anlaşıl
mıştır. Müddei tarafından mah· 
kemenin gıyaben cerevanı isten· 
mesf üzerine H . U. M. K . nun 
141 inci maddesine tevfikan bir 
ay müddetle ilanen tebliğat va
pılmasına karar verilmiş oldu -
ğundan bermucibf karar mahke
menin muallak bulunduğu 28. 
ıı. 934 tarih ve saat 9,5 da birin
ci sulh hukuk mahkemesinde ve 
bh!zat •e yahut bitvekale hazır 
hulunmadığınız takdirde mahke
nıenin ~ıyaben cereyan edeceği 
ilanen tebliğ olunur. 1-5015 

1 Hali tasfiye e 
Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim 

Şirketinden: 
Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirlieti halk hisse

leri aşağıda yazılı şerait dairesinde Sümer Bank tarafın -
dan tediye edilecektir. 

1 - Tediyata 15 teşrinisani 1934 tarihinden iytibaren 
başlanacaktır. 

2 -Tediye mahalli Uşakta, Uşak Terakkü Ziraat şir
keti merkezidir. 

3 - Hisse adetlerinin yekunu yirmi beşi tecavüz etmi
yen (25 dahil) senedat hamillerine tamamı defaten öde
necektir. 

4 - Yirmi beş hisseden fazla hisseye sahip olan hisse
darlara hisse bedellerinin, 

A: Nısfı 15 teşrinisani 1934 tarihinden iytibaren, 
B: Diğer nısfı 1935 senesi birinci üç ayı zarfında Ban

kanın tesbit ve ilan edeceği bir tarihte ödenmek suretiyle 
iki müsavi taksitte tediye edilecektir. 

5 - Müracaatlar doğnıdan doğruya Uşakta Tasfiy me
murluğuna yanılacak ve tediyat müracaat sırası üzerinden 
iyfa edilecektir. 8-5025 

saclarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök -
terini kuvvetlendirir ve bes-

ler. ~ KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu t 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve ıtriyat mağazala-
rından arayınız. 

f ngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her ec.zanede bulunur. 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi l{umandanlığından: 

27. 10. 934 te yapılan mektebin kapalı zarfla tamiri mü
nakasasma istekli çıkmamıştır. Münakasa pazarlığa çev
rilmştir. Pazarlık 6. 11. 934 salı günü saat 10 da yapıla -
caktır. İsteklilerin Edirne merkez malmüdürlü~ünde top-
lanacak komisyona gelmeleri. (7295) 8-5024 

Maarif Vel{aletinden; 
Erzurumda inşa edilmekte iken müteahhidinin multa

velesinin feshiyle yanm kalan muallim mektebinin tamam 
lanmıyan krsrmlannın ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankara'da Maarif Vekaleti 
inşaat dairesine müracaat olunur. İhale 21-11-934 çarşam· 
ba günü saat 15 te Vekalet inşaat komisyonunda yapıla-
caktır. (3287) 8-5032 

Galata İthalat Gümrüğü 
Müdürlü~nden: 

Kilo Marka No. S. Eşyanın cinsi 
33 CGC 5233 1 Yün mensucat 

Bu mensucat 27. 10. 934 tarihinden iytibaren tekrar ar
tırma suretiyle satılıktır. İsteklilerin 18. 11. 934 pazar gü
nü saat 17 ye kadar satış komisyonuna müracaatları. 

(7166) 8-5023 

480(1 O kilô yaş sebze 
Üssü Bahri Kumandan lığı Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Deniz efradı ihtiyacı için 48,000kilo yaş sebze kapalı 

?arf usuliyle münakasaya konmuştnr. 11. TEŞ. 934 13 üncü 
sah günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
şartnamesini almak üzere fstanbulda Kasımpaşada deniz 
satın alma komisyonuna ve İzmitte Üssü Bahri K. satın 

alma komisyonuna müracaatları. ( 3151) 

Ankara Mektepler Satın Alma 
Komisyonundan: 

Anliara erkeli ve kız liseleri ve erkek orta mektebi so
balannm kurdunılması pazarlığa konmuştur. Talipler 
ihale gününden evci mekteplere gidip sobaları ve yerleri
ni gördükten sonra S. 11. 934 pazartesi günü saat 16;5 ta 
mektepler muhasebeciliğinde ~ütcıekkil komisyona mii-
racaatlan ilan olunur. (3272) S- 5021 

Tüı·k 1'1aarif Cemiyet . .-,.&..&• ~ 
BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU 

Çekiş tarihi 14/ 12/ 1934 - bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 

1 - adet 3000 liralık 10 - adet 100 liralık 
1 ·adet 2000 " 

220- " 
50 ., 

1 - " 
1000 50 - ,, 20 ,. 

2- ,, 750 " 
100- " 

10 " 
2- " 500 " 

1000- " 
5 " 

200 " 
4700- ,, 1 .. 4 - 5 " 

Biletler her yerde satılmaktadır. (2415) 8-3848 

D~niz I .· 'i\P-~i Müdürliiö.iinden 
1 - Mektebimizc 108 lira ücretle bir tarih muallimi alı

nacaktır. İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin üniversite tarih şubesi mezunlarından 
veya Maarifçe müseccel Lise tarih mua11imlerinde?. h~· 
lunması ve mütekait zabitler için de üniversite de bıhmtı• 
han ehliyetname almıs olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhlıat Taporu, hüsnühal k~ğ1d1 Ni ıf~ı 
tezkeresi ehliyetnamelerinin tasdikli suretlen~le fot~g
raflı fiş veya kısaca ha1 tercümeleri ve hi~et1 askerır.e· 
sini ifa ettiğine dair vesaik ve mektepten venkek tcahhut 
senedi suretiyle birlikte 10-2. Teşrin- 934 akşamına kadar 
istida ile Heybeliada'daki mektep müdürlüı:!üne müracaat· 
lan. (7224} 8--4956 

1- 'ARSiANTARi'AN -
1 BUSTER CRABBE 

E..-111 ı umı .. 111111waa:11111ııııımıııııııııııııJlllllll!! " rııı:ııııııııııınm HIGlll 

Polatlı Top. A. Sa. 
Al. l(o. Riyas~tinden 

5,000 Kilo kuru fasulye 5-2. Teşrin-934 pazartesi. günü 
saat 11 de münakasası yapılacaktır. Taliplerin yevmı mez· 
kur ve saatte komisyonda bulunmaları lüzumu olan olu., 
nur. (3225) 8--4952 

Kocaeli vilayeti daimi 
encümeninden: 

Vilayet dahilindeki batakhklann kurutulması iç~ 
Ekskavatör makineleriyle yapılacak ameliyatın metre mı .. 
kap vahidi üzerinden ihalesi 19 İkinci Teşrin paıartesi gü• 
nü saat on dörtte icra edilecektir. 

Münakasa kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. T alip oan 
lann münakasa kanunundaki tarifat veçhile teklif mek• 
tuplanm 1125 liralık muvakkat teminat mektu?u vey.a 
banka makbuziyle mezkur gün ve saate kadar vılayet daı .. 
mi encümenine vermeleri. Ve şartnamesini görmek isti~ 
yenlerin encümen kalemine miiracaatları. (3224) 8-4936 

Yol müteahhitlerinin; büyük depola. 
ra ihtiyacı olan müessese} erin nazarı 

dikkatine: 
30 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 3 metri 

yüksekliğinde portatif, Demontabl sisteminde 14 adet mu-4 
kavves İngiliz barakası satılıktır. Mezkur barakalar he~ 
birisi 3---4 günde kurulabileceği gibi depo yapmak ve a .. 
mele barındırmak hususunda çok elverişlidir. Bu baraka• 
lar istenilirse daha da küçük yapılabilir. Mezkur ba~akala• 
nn hepsini veya bir kaç tanesini almak istiyenler Agazadd 
hanı 3 N o. müracaatları. 8-5026 

Ba gördüiilntls bebelr cloidaiu sün Tanaıe 
piyaqoeundan (35.000) lira p•DllllftD'• 



SAYIFA 8 HAKiMiYETi MII.:;LIYE 4 iKiNCi TEŞ iN 1934 
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Tl!!J Q. K iY E 

llRAAI 
BAN~I 

-DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT ~D~Q 

YERLi MALI 

GISLAVED 

DütISnJI Kl (ftğt~ Gl{L~~ro 

Ve stın moda 
KAOIN-ERKEK-ÇOCUK 

GISLAYED 

•arta nt1 roclarl . 
AJdanma~ınız. 

GISLAVED 

~o s o N LA 8 ı markaaına dlk-Y . ut •d•n•zı 
TDrld7edeld YerU · llaDar Puarlanıııda •• ıımam kaadıua NlAD 

. mavaaalarda ara,uııa. 

Simav; gençler 
eVi reisliğin~en: 

29 T~rinievel 934 tatjhinde çekilmesi takarrür eden 
eşya piyangosunun keşidesi 1-1-935 tarihine tehir olun-
muştur. Keyfiyet ilan ounur. 8-5031 

Anlcara Evlcaf Müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartımanm ikinci kapısının 1, 2, 8 no lı 

dairelerinin senelik iycar müzayedesi üç gün uzatılmış
tır. İhalesi 6-11-934 salı günü saat on beştedir. Göremk ve 
kiralamak istiyenlerin Evkaf Müdürlüğüne müracaatları. 

. (3278) 8-5030 

İstanbul: Deniz Levazım Satın 
Alma KoınisyonuReisliğinden: 

259312 kilo ekmek: kapah zarfla münakasası: 26 ikinci 
teşrin 1934 pazartesi günü saat 14 te 

6000 kilo koyun eti =ı Kapalı zarfla münakasası: 26 ikin-
48248 ,, Sığır eti: ci teşrin 934 pazartesi günü saat 

9995 ,, Kuzu eti: 15 te 

Deniz talebe ve efradı ihtiyacı içinlüzumu olan yukar
da cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek hizasında 

gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İsteklilerin şartnamelerini görmek ve almak 
için her gün ve münakasaya gireceklerin de o gün saatte 
Kasımpaşadaki komisyona gelmeleri. ('7349) 8-5029 

l~ ...................... e 

Milli Müdafaa Vekalet! 1 
satm alma komisyonu 

ilanları, 

CAÔ 

Ordu için (14) metı-e tul 
ve (6,5) metre genislik ve 
(5) metre yüksekli~inde ko
lay taşınır tertibatlı ve (20) 
yatak sı~!ar hastane c;adırla
riyle (7.20) metre uzunlu -
~unda ve (6.5) metre geniş
liğinde ve avnr yükseklikte 
ameliyat cadırları satın alı -
nacak ve tutarının kısmen 

nakit ve kısmen de bono ile 
ödenecektir. 

Bu çadırları vermeğe is
tekli olanlar cadırların ör -
nek, şekil. a~ırlık ve parası 
hakkmda dilek okuntuları -
m bildirmek ve bu hususta 
daha fazla haber almak üze
re katalo~lariyle birlikte 15. 
11. 934 persembe günü ak
samı saat 16 va kadar M.M. 
V. Sıhhat i~leri dairesi bi -
rinci s11hesine uğramaları. 

{3266) 8--4999 

CAG 
1 - Ordu sıhhi ihtivacı 

için iki tekerlekli ve bir hay 
•ıanla çekilir tarzda tazyikli 
veya ta7.vik~i:ı ve iycahrnda 
ilave edilebilir Duş ve For- · 
malin tertibatlarını haiz 40 
ita 60 adet seyyar etilv ma
kineleri satın alınacaktır. 

2 - Bu Etüvleri vermeğ"e 
talin olanlar fabrika kata
loklarivle birlikte mak1ne
ierin ağırlrklannı ve taham
miil nerP.celerini ve beher 
etüvün fiatmı bildiren cHlek 
okuntulariyle 5- 2. Tec:rin.-
034 tarihine k::odar M. M. V. 
Sıhhat işleri dair,esf hirinci 
şubesine uğramafarr (3165) 

8-4856 

ÇAÖ 

Ordu sıhhi ihtiy;ıcı ıçın 
77 kalem disçi malzemesi 
satm::ı lrnacaktır. Kesismesi 
5-11-<:l34 na7::ırtesi günü sa
at g tedir. İsteklilerin bağ
lıh~mı görmek üzere her 
gün öP.JedP.n sonra ve ke
sismive gireceklerin pey 
;:1kr.f'leriyle birlikte M. M. 
V. Satrnalma komisvonuna 
başvurmaları. ( 3197) 

8-4905 

tLAN 
M. M. Vek~leti i~in kapa

lı zarfla mobilya satın· alına
caktır. İhalesi 5/2 Teş. /934 
pazartesi günü saat 10 da
dır. İsteklilerin sartnamesi-
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya i~tirak edecek
lerin muayyen gün ve saa
tinde müracatları. (2978) 

8-4587 

CAG 
Safranboludaki asker icin 

270 bin kilo Rekompoze La
ve Marin kömilrü eksiltme 
sinde verilen iki kurus beş 
santim fiat pahalr görüldü
ğünden kesi~mesi 7. 11. 934 
cars:ımba günü yaotlacak -
tır. İsteklilerin gi.inünde A. 
Sa. Al. Ko. nuna basvt1rma-
ları. (3267) 8-5022 

CAÖ 

· Cereyanın yüJseA 81Yme!U 
ıırja, lalıvili . 

Içi qaz dolu OSIJAN ampu!lerıle 
mümkündür. .Bu ampuller her ku!lanarırJ 

paras~nın tam mukabilini verin 

Zayı/ışıklı ampulleri reddediniz 
ve daima ak ışrk veren

içi çaz dolu 
OSRAM arnpu/lerlnl 

Tophanedel~anhul Le · 
- vazım Amirlii!i Satın 

Alma Komisyonu 
han lan. 

İstanbuİ Levazım amirli
ğine bağ~ı kıtaat için 700 
ton ekmeklik Un 19-11-934 
pazartesi günü saat 14 te ka 
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her 
gün ve mi.lnakasava girecek 
lerin belli saatin<len evel 
tekliflerinin Tophanede sa· 
tmalma komisyonuna ver· 
meleri. (7065) 8-4858 

İLAN 

İstanbul Levazım Amir
liğine bağlı kıtaat için 80 
bin kilo ispanak, 30 bin kilo 
lahna, 56 bin kilo prasa, 14 
bin kilo havuç, 19 bin kilo 
kamebahar, on bin kilo ke
reviz, 28 bin demet mayda
noz 20-11-934 salı günü sa
at 14 te kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin.her gün ve mü 
nakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten evel teklif 
mektuplarının Tophanede 
sattnalma komisyonuna ver 
meleri. (480) (7069) 

8-4862 
~m·~~m•~NJJ:~~"'i 

DOKTOR MUZAFFER< 
İBRAHİM I!~ 

Cebeci hastahanesi I'.,_ 

~ GÖZ HASTALIKLARI ~ 
.~ MÜTEHASSISI ~ 

1 
Adliye sarayı Gençağa J 
apartımam Telefon: 2025~~ 

8-5012 '(~ 

--~ 
Kiralık hane 

Y enişehirde Paşalar te • 
pesinde Gülüstan sokağında 

eni yapı. 8-5027 

istiyiniz. 

8ı 

KAB 
Dilnyanm en nefis, en leziz en temiz hakiki 

Edremit Zeytinyağı 
Serginin 

48 
ucuz fiatlarla satılmalttadu, 

Merkez: Edremit 

numaralı pavyonunda 

Ankara Şubesi: Balıkpazan civan mevsim solfak 

No. 2 8-4959 

1 
t, 

Maliye Velcaletinden: 
Te~kik bürosu kaleminde çalışmak üzere ve mekte~l~ 

alakası bulunmamak şartiyle yüz lira ücretle lise tah~ıl• 
görmüş ve makina ile vazı wı?.masnu bilen bir memur iııı 
tihanla alınacaktır. Talip olanların iı:İıtihan gününü öt; 
renmek üzere mektep şah::-Aetname, bon servis ve sıhh8 
raporiyle tetkik bürosu müşavirliğine müracaatlan ilaı' 
olunur. (3251) 8-5004 

Çifteler Harası MüdürlüğündeJJ: 
Müessesemizin kadro fazlası hayvanatından 20 b3~ 

kasaplık inek ile 20 baş tiftik keçisi 20 baş da damızlı t 
inek ve düğe ikinci teşrinin onuncucumartesi günü sal! 
8 de Çifteler pazarında pazarlık suretiyle satılacakt,f: 
Hayvanatı görmek istiyenlerin Hara Müdürlüğüne tn 
racaatları. (7262) 8-4986 __.,.... 

Malive Vek:aletinden: 
Maliye Vekaleti binası kalorifer kazanlarınaa yap~,f 

lacak 3075 -lira 10 kuruş bedeli keşifli tamirat 5. 1 ı. ~ .ı 
Ağır makinah tüfekler ı tır'" 

için ~erit kutul;:ırı alınacak- ~- günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin 23 l<e~ 
trr. Kesis.mesi lZ. 

1
1. 

934 
öO-- Çankm caddesi civarında muvakkat teminat akçelerini ihale gününden evel Me~111~ 

.., Uakımwetı Milliye Matbaa muhasebeciliğine yatırmalan ve bu gibi işleri yaptı"" il 
lerlen sonra F:aat 14 tedir. İs- 'trnda bas1lm1ştlf'. .nna dair resmi evrakı müsbiteleriyle birlikte komisY00 

tek lil erin pey ak\ e 1eriv1 e ~-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;~ ,..,., lir::- r ~ ~ + hrr. ( ~ n ~) R-400n A 
gilnündeveba~hfmr g&- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ 

:·~.~!:!:ı.~.n~~l:yo- az ı s] NEMALAR 
CAô l YENi ( 

, Makinalı tüfek su kutula- - - Bugün, Bu gece 
1-'ıeıı:c ı:>cnoit'nın meşhur romanından 

muktebes: 
rı alınacaktır. Kesismesi 12. 
11. 934 saat .10 dad;r. İstek
lilerin pey akçeleriyle gü -
nünde ve bağlığını görmek 
için her gün komisyona baş
vunnatan. (3248) 8-5017 

LÜBNAN KASRI MELİKESİ 
. Tamamen Suriyede çevrilen bir filim 

Spinelly - Jean Murat - Chacatouni 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

= 

Bugün Bu gece 1 KULÜeJ 
İki büyük yıldızın yarattı~ı lio.ueser 

HAYAT BİZİMDİR 
Fransızca sözlü aşk ve sergüzeşt ... 
JO~N GRAWFORD- CARY 

COOPER 
Ayrıca: Dilııya bavadialcrL 


