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Gündelik. 

YAZILANLAR 

Dün matbaamıza, Amerika'nın 
eaki Türkiye Büyük Elçisinin yaz
dığı Muıtala Kemal atlı İngilizce 
e&erin f ransızca tercümesi geldi. 
'fan gazetesinin ikinci sayıfasm
da Yeni Türkiye hakkında bizi 
Pek sevindiren bir yazı okuduk. 
Cenç devletin yeni kuvvetlerini 
tanıtan dostlarımız her tarafta ar
tıyor. En büyük menafat, hakikat
t~r: doğruyu söyliyenler, yalnız 
Lıze değil, yurttaşlarına da hiz
lllet etmektedirler. 

Arada garazkar politikacıların 
lealeri duyulabilir. Kimin tarafın
dan ve ne için kullanıldığını bil
lllediğimiz bu kimselere fazla 
~hemmiyet vermek istemeyiz. Fa-
~t eğer böyle yazılar Jurnal gibi 

Ytizbinlerce satan bir gazetede, 
\'e Senbris gibi bu gazetenin dıt 
Politika sütununun başında bulu
nan bir muharrirden çıkacak o
lur1aa, biraz ıatırmamak elden 
te mez. 

Senbria'in yazısı cümhuriyetin 
İn birinci yılclönümü ve Balkan 
I tilafı konseyinin Ankara' da top-
andığı sırada netredilmittir. Bu 
~dama göre türk inkılabının baş
• •ca şefleri türk değildirler. Bu 
•nkılabın yaptığı ıey, oımanh im
Paratorluğunun fikir ve ticaret 
Unsurları olan rumlarla Levan
ten'} · k ak 
1 erı memleket dıtma oğm 

0 muştur. 

k. Dahası var: Bu inkılapçılar fa
dır memleketleri için Moskova· 
.,:n, Ronıa'dan, Paris'ten yardnn 

lmak zekasını da göstermitlir. 
Türk inkılabı sade en bu...::L 

lij k ' yua 
r ve onun türk arkadqlan ta-

~fından yapılmıt olan bir hare
~t değil, türk inkılabı, ancak 

ırki er tarafından yapılabilecek 
o an b" h ır feydir. Anadolu kurtulut 
arbının "lk .. .. d .. h . ı gunun en cum un-

Yetin bu b" • • 1 kad ı, on ırıncı yı ma ar 
L u tneınlekette her ne yapılmqsa 
qe.,.· 
d 1 0 tefin kafaımdan, nıhun-
aıı Ve • • d ) J • d" cınsın en o an ann eıen-

-.:'Jl ~u .. es~r her baknndan eısiz 
h UYük ıse, bunun sebebi onu 
.ıı;:n ~e yapanların fikirce ve 
ile I Çab ustünlüklerinden bqka 

o a ilir? 
·kh-ıı.. -- 1 • f" • ~r nası mane,, yanı •· tekn"k , . 
lii ~h 1 • arayıf, bulut, her tür-

1 tıaaa ta f d ·· d .. tiirk • ra ın an yuz e yuz 
d01u

18kİ macldeten de öyledir. Biz 
•İni u ar aradık ve bulduk. Hep
İnlc )&ayar, ve tutarız. Fakat türk 

ı ap es • • 1 T k. , ilin le erını, ya nız ür ıye • 
talc &Jnaklarından kuvvet ala
lıiç ::~tık. Büyük harptanberi 
1'iirk· u?~ alrnıyan devlet, Gazi 

8a 'Ye sı değil midir? 
tİrlcetİk~la?ntız, f abrikalarnnız, 
~ tü':.J!mı.~, .. bütün reformalan
~lın lücu ve türk parası ile 

liaJtr Uf, hqanlmıttır. 
bilir: faka bunların hepsini Senbriı 
)e'llin • t onun kaytrUıu, Türki
·~ ıçerde ve dışarda karqma
lı1~:enfaat bağlamıt olanlara 
~Urkiye' «:lmekten ibarettir. O, 
lll0tn8ul nın. sa~lamlatmasma ve 
C\iıııh .. ~l'I ıle anlatmasına yani 
O ~rıyeti • •ı_ ' , hö,,ıe . n llbKrarına kızıyor. 
koıltıaJcta hır hanı hayal pe,inde 
llu11 için olanların adarnıdır. 0-
0Ja,rıa Yazısından bahsettik. 
kında hllrııza, gittikçe azalan, ya
laıı liirlc er .~arafta iflas edecek o
~ lhisaıt"!manlıh zihniyetinin 
~dik., erınden birini vennek 

FALiH RIFKI 

• • 
BAK 

Her gün sabahlan Ankarada çıkar 

Belçika f evk~lide 
heyeti Çankayada 

Belçika Kıralı Leopold Hazretlerinin 
tahta çıktığını Reiıicümhur Gazi Mu ... 
taf a Kemal Hazretlerine bildirmek üze
re ıehrimize ıeldiğini dünkü sayımızda 
haber verdiğimiz Belçika Ayan meclisi 
azaıından M. Beauduin'in riyasetindeki 
fevkalade murahhaı heyeti dün saat 16 
da Çankaya kö§künde mutat merasimle 
Reiıicümhur Hazretleri tarafından ka
bul edilmittir. Kabul merasiminde Ha -
riciye Vekili Tevfik Rüttü Bey de hazır 
bulunmuttur. 

Heyet şerefine ziyafetler 
Hevet dün öileden evet Gazi Mual-

lim M~ktebiyle lımetpap Kız Enıtitü

ıünü b -zmiılerdir. 

Bel_.!la heyeti ıerefine Bqvekil la
metpaş" Hazretleri tarafından Anadolu 

kulübür. de bir öğle ziyafeti verilmiıtir. 

Yemekte B. M. M. Reisi Kazım Pa

ta Hazretleriyle Dahiliye Vekili Şük

rü Kaya Beyefendi, Sofya, Pette, Ati

na Elçilerimiz Şevki, Behiç, Ruıen Et • 

';;f ve Riyaseti Cümbur Batyaveri Ce
lal, Baıveküet Huıuıi Kalem Müdirü 
Vedit Beylerle Hariciye Vekaleti Er
kanı hazır bulunmuılardır. 

<Sonu z. inci savıfadd 

Belçika heyetine Anadolu iulaban de verilen ~/ya/etten som. 

M. Titulesko ve M.Puriçin 
çok değerli sözleri 

iki dost bakan büyüklerimizi ve Anka
rada yapılan işleri çok övdüleı 

M. Tituleako hareketinden eveJ. sa
zetecilere ta mühim beyanatta bulun • 
mut tur: 

_ Mesaimizin netice.inden memnun 

1arak Ankara' dan dönüyorum. Balkan i tiiah pven t.lnmmdan alelade iytilif 
o~maktan çıkmqtır. Bu iytilif ıiyaıi bir 

taazzuft inkılip etmiı ve bunun faali .. 
yet aabasmclaki muntazam hayatı müt
terek ihtiyaçlarımıza uygun °~ ta-

• dilmittir. Yaptığımız ıtatünün mah 
;:;.ü\udur. Ben Ankara'da Büyijk Ga-

., • •anında türk siyasetini 
zı yı ve onun J • •• _ 

'd eden büyük ıaJııiyetlen sordu • 
ı are K d" • 
ğümden dolayı çok mesudum. en ıu 
ile münakaıa edilen mesele ne olursa ol-

T .. k• Reiıicümbarunan dehası sun, ur ıye ümkün 
kart111nda hayran kalmamak • m 1 
delildir. Onun incelitinin en ~~e ıa
J'Bll noktuı, ud ile fwİ bJn'Wrind• 
apmnak ve .._ menu- derialiiüae 

bq döndürücü bir ıüratle niifu:s etmek 
kudretidir. 

ismet Paıa'ya selince o benim tanı

dıiun insanlar içinde kalplerin .. bl
yük fatihidir. Kalbi dürüstlüiün ve ... 

dakabn " muhakemeainin ciddiyeti n 
bütün bunların fevkinde sadelikten ilm 
selen bir aevimliliii dolayıaiyle oaa kar
tı uzun müddettenberi derin bir mullü
bet beslemekteyim. Dostum Tevfik Rüt
tü Beye selince o yalnız kendi mmnle
ketinin delil beynelmilel bayabn kendi
sine kartı istisna sösteremiyecefi bir
çok b&yük hizmetler iyfa etmiıtir. 

Memleketinizde bulunduiumclan do
layı neden kendimi mesut aaydıfmu ve 
ne sebeple tekrar ve kabil olduiu kadar 
acele memleketinize dönmek iateditpıııi 
bütün bunlar pek sibel anlabr 

(Sona ı. lncl .,.lada} 

Gazi'nln bir ba 
tı, kendini görme 

mit olan viyana• 

lı heykeltrq Tho 

rak tarafmdan ya. 

pılmıttır. Sanat • 
kir Thorak'ın, Eı 
kiıehir'in kurtulq 

fU için yapmakta 

olduiu abideye 

ait bazı resimleri ' 

betinci aayıfacı. 

l 

Resmi tebliğ 
Ankara' daki ikametleri eana11nda 

M. Makıimoı ve Pesmezoğlu Haz
retleri türk meılektaşlarile olduğu 
gibi Baıvekil lımet Pata ile de bir 

çok konuımalar yapmıtlardır. Bu ko 
nutmalar esnasında Elen ve Türk 
nazırları kendilerini bilhaısa alaka -
dar eden iki maddenin salıtı ve nevi 
iminin düzeltilmesi buıuılarınm bir 
teıkilita bağlanmasını müzakere et 
mitlerdir: bu maddeler tütün ve ku
ru üzümdür. Bu neticeyi temin için 
maırafı iki hükumet tarafından te

min edilecek bir elen - türk tetkili
bnm bafanlmumdaki faydayı göz
önüne alan nazırlar, ilk toplant111nı 
relecek IS kinunuevelde Ankara' da 
yapmak üzere bir muhtelit tetkikat 
komisyonunun ibdaıında mutabık 

kalmıtlardır. 
Diğer taraftan bir ticaret anlat • 

muı akti için yapılan müzakereler 
en müsait bir zı1ıniyetle devam et
mekte ve yalan bir itilafa eritecefi 
anlatılmaktadır. 

Kıral Fuat Hz. 
ağır hasta 

~ondra, 4 (A.A.) - Sondey 
Refere ıazeteıi Mısu Kıralı 
Fuat HazretlariniD talu.ar ai._. 

Kıra! Fuat Harretlerl 

lqblou ve bu hutalığın Mı
sır' da lnailtere aleyhindeki te
mayülleri artırarak oldukça 
karqık aiyaat bir buhran uyan· 

' damakta olduiuna yasm•ktadır. 
Nol: Kırtll Hıaretlerinin itada-

.. 

E 
5 

İkinci teşrin 

19:~4 

PAZART ESi 

Her yerde 5 kuru._ 

öZTüRKÇE 
Yolların sesi .. 

ÇO.llUM 
Jlkteırin - 1934 

Merzifon'dan Amaıya"ya gidiyoruz; 
battan hata Jetillikler, mor kanatlı ya
maçlar arasından geçe reçe, yurdun gü
zel yaratılmıı buealdarmı doya doya 
sörmenin verdiii ensin ~ ~ele
yiz. 

Merzifon'un bağlan biterken, Amas
ya'nın bağlan batlıyor. Ve bu, doyulmaz 
alan içinde ıatıra ta,ıra ilen1erken, bi9, 
yalnızca otomobilimiz tedirgin ediyor. 
Bozuk bir yoldayız.. Çalorlatnuı. küme 
küme yığılmıı tatlar, bir türlü perçinleı
memitti, 

Her sarsıntıyı giderdikçe, biribiriml
ze delil kafalanmrza geçmiı ohun diyo
ruz. .. 

Amaıya, yol bilgiçlerini Çorum'da. 
afırlamak iıterdim. Göreceklerdi ki, Po 
lirleri biribirine uygun olan bu iki kent 
araıında Çorum, yollan üıtün, da,....m. 
lı ve özençlidir. 

Jl Jl 

Yol boyunca IJIClr IJICD' kafadar P
çiyor .• Yiiit yapdı delikaalmr, sö•._. 
ıüzaiin "Fadilr,, ler, Hacı bayram..,.... 
ima pancar iletiyorlar. 

Türlü türHi basmalula M. r•it. P 
nülden gönüle bakıpn köy kızlan. Jat
maklarmı arada sırada açtıkça, itlemell 
çevreyi yüzünde dolaftıran cleh1ranlı, ya 
nık yanık tu maniyi tutturayor: 

Dağlar, dağlar, dumanlı dallar, 
Yanndan aynlan böyle mi aflar, 

ss 

Miıket elmalan miı sibi burcu bur
cu kokuyor •. Bir baim önünde duralı• 
yoruz; yığm yıfm yemitleri clütkün 
deferlerle alıyoruz.. 

- Niçin böyle, ucuz? eli,..._. 
Saçlan kırarmıf, yalız bir adamı 
-Aber nerede -cli.,e • uzlamJor
Diyorlar ki, acunun • tatlı, • ünlil 

,emltlerinin kaynafı olan Aamya"8, P" 
mlKiliii taıutac:alr bir inanma Wle kund
maınalı mıdll'? 

Veimi tok bir toprafa • olaa .... 
sin sönnüt ülkede imece kurul-. .. • 
çlmleri ekincilik ve ,.emifÇilik olaa 
amuyalılar büyük bir senlik duyacak· 

lardır. 
xs 

Bir yapıda konaklıyoruz.. 
Yetil Irmağın Yetil sulumda atır 

1 - - dll•ekalm .. alır dönen dolap ara pzum 
(Sonu .1. anca uyılada) 
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Romen ve Yugoslav 
Bakanlan yurtlarına 

döndüler 

Yunan Hariciye 
Bakam dün 
uğurlandı 

fDIŞARDAN GELEN TELGRAFLA~ 

f ıtanbul, 4 ( A.A.) - Romen Harici 
ye Nazm M. Titüleıko ve Yugoslavya 
Hariciye Nanr muavini M. ~ 9,15 
ekspresiyle tehrimizden ayrılmıtlardır. 

Nazırlar iatasiyonda Vali ve Beledi
J'e Reisi Muhittin Beyle Merkez kuman 

'danı, Polis Müdirii, Hariciye Vekaleti 
haıuıi kalem müdürü Refik Amir Bey-

ler tarafından let7İ ohmanqlar'" askeri 
... do ile asker n polis müf-rezeleri ta
nfmdan selim resmi ,..,.ı.nk Ro-

men, Yqoda., Türk ma11ları ~ 
bl'. 

Trende, M. T'ıtüleako" M. Pariç'e 
np1unandarlan Bülent " Rıflo Rittü 
Beyler haduda bdar refakat etmektediT .... 
M. Titülesko ve M. Puric: 

mühim beyanatta 
bulmıdular 

(Bap 1 inci sayılada) 
Yugoslavya Dq Bakam 'M. Puriç de 

111 dikkate pyan beyanatta bulunmuş
'1ır: 

.. _Her ~yden evet Anliara ve ls
bnbul'da gl>rdOfilm eyi kabulden do
layı minnettarhğmıt söylemek isterim. 

Tilrkiye taliin bUyUk IOtfUne mHhlr 

olmuttur. Bunun sebebi iç bakımdan 
IDlatılabilir: Birid Tilrlrlye ciimhurl
yetinin başında Reisicümhur Gazi gibi 
askeri dehası yanında bütün cihanın 

en büyük ıslahatÇısı olan b6yiik bir 
devlet adamının bulunmasıdır. 

İkincisi de hilkfunetin ba!mda çok 
durendiş, seki, faal ve çalı~kan ve 
bundan ba,ka sevimli bir zat olan İs
met Paşa'nm bulunmasıdır. Ben İsmet 

Pa§Cl'nm meziyetlerinin hayranıyım. 

U çünctmi de dış siyasetin btıy6k 
bir devlet admw ve AYrUpa'da tanm
llltf, her noktadan liyakatli bir şahsi
,et tarafından idare edilmekte olması
i:!ır. 

Ankara'da vaki 'ltonuşma1arnnızda 

geçen her kelime ve her hareket, yal-

nız dostluğumuzun değil, aynı zaman
da çalışmalarunu:m, ve halledilmiş tür 

Hl meselelerin milnakaşasma hakiın o
lan samimiyet ve hususiyetin bir delili 
otmuıtur. 

Ankara'da gördüğümüz iıleri bili
yorsunuz: 

"Orada Balkan ltilalı teşkilatına 
siyasi ve iktısadl bir şekil vetdilt. Şim

'tıliye kadar Ba1hn1arda ve Alrdeniz'de 
takip ettiğimiz mDşterelr slya~in sağ
lam temelini kurduk. MDbalefa nmelr
aizin diyebilirim iri A nkara'da büyük 

•ır devlet kurduk. Bu kadro dahilinde 
mllstaltil laaliyetimizi inkişaf ettirece
'flz. Bu laaliyetimiz evvela tesanildün 

't'e iktısadi mttnaliin teminiM masruf 
'Olacaktır. Bu tesanüt umumi sulh için 
rot llJzumlu olan Balkanlarrn istı'lclali 
1,ın- bir ııamln teşlcil edecektir." 

M. Puriç Ankara'da M. Karahan ile 
törilftilğünü ve dostane mükllemeler

C!en çoJC memnun kaldtfmı ve falı:at bu 
lnilkilemelerde resmt münasebatın iade 
edildiğinden babaetmedilderinl söyle-

il. 
il. Puriç Balkan konferanamm bu 

tene toplanıp toplamnıyacaft hakkm
mki suale de: 9Benim pini fikrime 

göre Bal~ konferansı artıli vazffesi

tıl bltirmigtir.,, cevabını vermiştir. 
M. Puriç Ankara bakılanda tunları 

'87lemi1tir: 
Ankara çok hoşuma gittL Ankara 

~ri i~in sarfedilen pyretler türk 

Dlllletinin tefkilat " inpat bbili,eti
.ı g81termiftir. Ankara'mn medenllet
drmek baauamıda oynaclıfı roftba t. 
tikbalde bir kat daha ehemmiyet .._ 
pedeceği 1Upheaisdir. 

BU GICE ACIK ECZAHANE 

Koyunpazarmda 

EGE 

Elen Dıt Bakanı M. Maksimos 
ile Madam Maksimos ve refakat
lerindeki zevat dün akşam Anado
lu ekspresiyle lstanbul'a hareket 
etmişler ve istasyonda B. M. Mec
lisi Reisi Kizon, Başvekil ismet 
Pqalar Hazeratı ile refikası Ha
nımefendi, Hariciye Vekili T ev
fik Rüştü Bey, Elen Ökonomi Ba
kam M. Pesmezoğlu, Riyaseti 
Cümhur Umumi Katip Vekili Ha
san Rna, Başyaver Celal, Muha
fız Alayı Kumandam İsmail Hak
kı Beyler, Hariciye Vekileti ve 
Yunan sefareti erkanı tarafından 
uğurlanmıtlardır. 
)4. Maksimos istasyonda geli~le

rinde olduiu gibi trenin hareketi 
esnasmda da bir kıta asker tara
fmdan selamlanmış ve mızıka 
yunan ve türk ulusal marşlarını 
çalmıfbr. 

Elen Ökonomi Bakanı M. Pes
mezoilu müzakerelerine devam 
etmek üzere şehrimizde kalmış
br. 

\"unan gazetelerinin .A.n
kara toplantısı icin 

yazdıkları 
Atina, 4 (A.A.) - Atina 

dan: 

ajansın-

Atina matbuatı, Balkan itilafı kon· 
seyinin elde ettiği neticeleri büyük bir 

memnuniyetle tefsir etmektedir. 

Estiya gazetesi, yunan milletin;n 
Ankara tebliğinden her noktai nazar
dan memnun olduğunu beyandan son
ra Balkan itilafı azasının bu kadar sa-

mimi bir surette teyit edilen sulhun 
muhafazası ve iktısadi münasebetlerin 
inkişafı sahasında dalına daha sıkı o
lan te§riki mesailerini kaydeylemekte
dir. 

Elcftron gazetesi, tebliğde ikbsadi 

meselelere mühim bir meyki taJuis e
dildiğini ve siyasi lu80UD da itilafa da-

hil olmıyan Balkan devletlerile bütün 
muallak meselelerin bilitilaf hallini 
derpif ettiğini kaydediyor. 

Katimerini guete&i, till'k - yunan 
dostluk bağlannm sağlamlığını kayde
derek bu donluğun tstanbulda yerlet

miş olan yunanlılar lehine tadil edilen 
kanun, iktısadt meselelerdeki görfif 
tetabuku, ticaret mukavelesinin yeni
leştirilmesi için yakında aktedilecelr 
itilaf ve yunan heyeti murahhasasına 

yapılan hararetli mihmannüvazhk ile 
de sabit olduğunu bildirmektedir. Ga
zete diyor ki: 

"A vrupanm hali hazırdaki vaziyeti 
içinde müstekar bir ,ey varsa o da, 
müşterek gayretlerinde Balkanlar sul
hunun muhafazam için diğer müttefik
Jerile birleşmiş olan Tilrkiye ve Yuna
nistan arnmdaki doatluktur . ., 

lıf eıaje gazetesi bat makalesinde di
yor ki: 

,,Ankarada yapılan iş, aydınlıktan 

kodmııyan ve en b4d tenkide de muka
vemet eden nadir uluslararası tezahü
rattan biridir. Balbn antantı gerek a
na premiplerlle ve gerek lıedeflerile 
bir lnıYYet tqlril etmektedir.,. 

Diler gazeteler de bana benzer tef
•inlta bulunmaktadırlar. 

••• 

Belçika fevkalade muratı
has heyeti Çankaya'da 

( Başı 1 inci sayılada ) 
Dlln gece Hariciye Vekili Tevfik 

lllftll Bey tuafmdan Ankara Palas'· 
ta da bir üpn dyafeti verilmittir • 

Zlyafette B. M. 11. Reisi Khmı, 

llqftldl l1111et PapJar Hazeratiyle 
Dahiliye, Adliye, Maarif, Sıhhat ft İç
timai Muavenet, Gnmrilk ~ İnhisar-
lar Vekilleri. C. iL F. Umumi Katibi 
Recep Beyefendi ile Sıvas Mebusu 
Necmettin ve Bolu llebuaa Falih Rıf
kı. Riyuetl Cümhur Umumi Dtip Ve
kili u .. n Rua, BaıJaver Celal. llu
bafıa Kıtaatı Kumandanı ltmail Halrb 

1 
SofJa Sefiri ~·ld Beykr ve Haric:l-

,_ ___ aen_._hll_n_ea_·_ .. 1fr_. ___ _,, ye Velrlleti er1ranı w Belçika sefiri 
huır bulUDlllUflanhr. 

BİRLEŞiK DEVLETLERDE 

İngiliz - Japon anlaşma
masmdan Amerika 

memnun 
Nevyork, 4 (A.A.) - İngiliz japon 

ittifakının tazelenmesinden korkan Ame 
rikan efkarı umumiyesi, ingiliderin Ja
ponlara kar§ı amerikan görüşünü iltizam 
etmesi ilzerine geniş bir nefes almıştır. 
Buna mukabil amerikablann ingilizlere 
tavizde bulunarak İngiltere için kruva
zörJcrde azami miktar olarak tespit edi 
len elli gemiden fazlasına muvafakat et 
meleri muhtemeldir. 

Gümüş tahdidatı kaMınldı. 

Vaşington, 4 (A.A.) - İşlenmiş gü
müşe ait bütün tahdidat kaldırılmıştır. 

Ruz\.· eh deniz konf eransın(lan 
ümidi kesmemiş 

Va~i~gton, 4 (A.A.) - Reisicüm
hur M. Ruzvelt Londra deniz konfe
ransmrn muvaffakiyetle biteceği ümit
lerini henüz tamamile kaybetmediğini 
söylemiştir. 

Pamuk satışını temin için 

Nevyork, 4 (A.A.) - iptidai mad
deler kredi ofisinin pamuk müstahail
lerine yaptığı istikrazlarm pamuk pi
yasasını suni olarak yükselttiği ve bu
nun neticesinde yabancı ahcdann Hin
distan ve Mısır piyasasına teveccüh 
kanaati vardır. 

Aralarında M. Ruzvelt'in ticaret 
müşavırı M. Pik'in bulunduğu diğer 
l>Kıları ise alıcı bulunmamasını yaban 
cılarm icap eden dövizi elde edememe
lerine atfetmektedirler. Almanya bu 
cümledendir. Binaenaleyh M. Pik iı
tikrar akçesinden bir ksmı ile mark 
ıatm ahnarak almanla.re dolar temin 
edilmesini tavsiye eylemektedir. 

Birleşik Amerika' da seçim 
hazırlığı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Umumi intihap 
gilnü olan 6 tcırfnisani sah günü mün -
tebipler yalnız namzetlerini seçmekle 
değil aynı zamanda muhtelü devletlerin 
esas kanunJarmda yapılacak tadilat hak
kında da reylerini bildirmeğe davet edi
leceklerdir. Bu tadilat listelerinde vergi 
meseleleriyle ipizlilıc meselesi hafta bu
lunmaktadır. 

Mi§igan, Montana, Tebaa ve Vqing
ton devletleri kazanç vergisinin esas b
nunlarmda yer bulup bulımyacağı hak
kında karar vermek zaruretindedirler. 
Bu hususta bu devletler tarafından kabul 

edilen kanunlar esas kanuna mugayir 
görülerek temyiz mahkemelerince redde 
dilmiştir. Karolin ve İllinua devletleri 
esas kanunun baştan başa tadilini derpiş 
etmektedirler. Masaşuzet ve Nebr'Mka 
devletleri bahsi müştecekin kanunen ka
bulünü arzu etmekte ve Florida devleti 
de, sinema sanayicileri Upton ainlder"m 
intihabı meselesinden endişe ettikleri 
için sinema sanayiini kendisine celp ar
zusiyle bu aanayün t S sene vergiden af
fmı düşünmektedir. 

Nevyorkta yeni rıbbmlar 

Nevyork, 4 (A.A.) - Nornıandi ve 
Kuin Mari ismindeki mu.azam trans
atlantik gemileri de Nevyork rıhtımla
rına pek yalnnda yaııqabileceJderdir. 
Limanda 200 milyon dolar sarfile 6ç ye 
n1 rıhtım yapüıaıaktadır. Belediye re
isi dün bu nbtmııarm iııfıaatmı 19Dlf
tır. 

ISPANYA'DA 

Tqrü masuniyetten lstifaCJe 
edemi yenler 

Madrit, 4 (A.A.) -Tqkilatı eaasl-
ye mahkemeal Xatalonya parlamento
su azaaınrn teşrii masuniyetten istifa
de edemiyeceJderine karar vermi§tir. 

İspanya'da askerler terhis 
edilmiyor 

lladrit, 4 (A.A.) - Terhla amllll 

gelen -.keder isyan barekctl dolaymi-
1e silah altnida tutulmaktadır. Albr
ancak h1• hareketi · ta!Mmen basıl

dıktan IOnra tecbil edilecektir, 

FRANSA'DA. 

Fransız parlamen· 
tosu toplanıyor 

Paris, 4 (A.A.) - Fransız parlamen
tosu ayın altısında toplanacak ve yedi
sinde üç aylık muvakkat bütçe ile dev
let ıslahat kanununun müzakeresine 
ba!Jhyacaktır. M. Dumerg umumi büt
çe müzakerelerinin devlet ıslahat ka
nunundan sonra müzakeresini istemiş
tir. 

Tan'a göre Almanya 
neler yapacak? 

Parls, 4 (A.A.) - Almanya'nm ulus
lar cemiyetine ve sitahsı:r.lanma konferan 
sına karşı nasıl bir hareket tarzı takip 
edeceğine dair Tan gazetesi ~imdik\ at
man siyasasnun içyüzünü pek eyi bilen 
cenevreli bir 7.attan şu matamatı almış
tır: 

"Berlin hiikUmeti Sar plebisiti biter 
bitmez Versay muahedesinin beşinci 

kısmmdaki askeri hükümler ile kendisi
ni bağlı görmediğini ilan edecek ve bu 
suretle istediği hukuk denkliğini elde et 
miş olacağı düşüncesiyle uluslar cemi
yetind~n 1933 teşrinievelinde yapmış 

olduğu istifayı geri alacak ve tekrar si
lahsızlanma konferansma da girecektir. 
Bu takdirde Almanya bütün devletler 
arasında kara, deniz ve bava kuvvetleri
nin tahdidi için bir mukavele aktine di
ğer devletlerle birlikte faaliyetle çalrıa
ca ktrr.,, 

Bu malumatı kaydeden Tan gazetesi 
diyor ki: 

"'Alman siyasasının şimdiki maksat
tan bunlar olduğu söyleniyor. Tabii bun 
lar birçok resmi tekziplere uğrryacakbr. 
Fakat yakm bir ati bu mal6matm doğ

ru olup olmadığını bize gösterecektir. 

Üç aylık muvakkat bütçe 
Pa.ris, 4 (A.A.) - Hükfımetin üç ay

lık muvakkat bir bütçe istemeğe karar 
vermesi, mebusan meclisi mehafilini 
şaşırtmıştır. Başvekil M. Dumerg'in 
etrafında bulunan zatları başvekilin bu 
muvakkat bütçeyi, teşkilatı esasiye ka
nununun değiıptirilmesi me9Cleaile all
kadar olmak üzere kendisine kaift olan 
itimadı ölçmek için istediğini söyle
mektedir. 

Fransa' da yabancı ~er 
Paris, 4 (A.A.) - 'Muhtelif devlet

ler arumda itÇilerin aynı baklardan 
faydalanmalarına dair aktedilen muka
vele IMdik edilmif olduğundan Fran
uda muhtelif devletlere ait işçiler 
- iri bunların arasında çinliler de var
dır - tazminat ve sigorta meeelelerin
de aynen fransu işçilerinin hukukun
dan istifade edeceklerdir. 

Nümayi~ler i~in kanun(la 
tadilat 

Pariı, 4 (A.A.) - Parlamento top
lanır toplanmaz hükOmet, umumi y«
Jerde yapılacak tezahürat hakkmda bir 
kanun layihası verecektir. Bu kanunda 
tezahilrat bir takım tahdidata tabi tu
tulmaktadır. Hükfunet ıilah ithali, ya
pışı, satışı ve taşınması hususlarında 

bir kanun layihası hazrlanmıfıtr. 

İspanyol mültecileri ve Fransa 

Parie, 4 (A.A.) - lıpanya mülteci
luine Fransada oturmak hakkının ve
rilmesi için sosyalist Fransanm parla
mento gnıpu hariciye nazırı M. Laval 
nezdinde teşebbüste bulunmuftur. 

Bir alman. tayyaresi düştü 

Manllya, 4 (A.A.) - Ccmıbt Ame
rika poıtasmı yapmakta olan bk alman 
tayyaresi dün aqam Karbson civarın
da yere dtlşerek pKçalanmlJtlı" t11J1Ue 
ca zayiat yoktur. 

ALMANYA'DA. 

Almanlıktan çıkanlanlar 
Berlin, 4 (A.A.) - Dahiliye baka

nı Almanyaya karp yurt laiymeti ve 
bana bemer suçlardan milttebem 28 ki
fidaı alman hemferiliğini pl .... 
tır. Eberkti kom&nist olan ba epum 
hepli jabancı meaileRtJerdt bulua
mektachr. 

f( lRl.U llARERLER. 

İtalya Kıralı Somali'de 
Mogadisk, - Somali-. 4 (A.A.) -

Somali'yi resmen ziyaret etmekte olan 
. ,,e 

İtalya Kıralı bugün buraya ge\mış 
İtalyan ve yerli ahali tarafından hara• 

retle karşılanmı~tır. 

M. Gömböş Romaya 
• • 

gıttı. 
Peşte, 4 (A.A.) - Başvekil M. Göııt" 

böş bu sabah saat sekizde Roma'ya git• 
mek üzen hareket etmiştir. Başvekil 
Viyana'da durarak Avusturya ricalif'" 
le görüşecektir. 

M. Gömhöş Viyana'ya uğrad.ı 
Viyana, 4 ( A.A.) - Roma'ya gıt• 

mek üzere Peşte'den hareket eden ,ı. 
Gömböş burada dunnuştur. Mumaile1" 
hi istasyonda Başvekil M. Şuşnig ile9 
hükfımet erkanı karşılamıştır. Macar 
Başvekili öğle yemeğini M. Şuşnig ilCI 
yemiş ve öğleden sonra Reisicümhurd 
ziyaret etmiştir. :M. Gömböş Başve~i1 
ve Hariciye Bakaniyle uzun bir mU'" 
lakatta bulunmuştur. 

fnp;iliz ıleniz manevraları 
Londra, 4 ( A.A.) - Deniz ve ha~ 

güçltti mü~tere-k manevraları bu sabah 
bitmiştir. Tam netlcelet" daha ahnroW' 
mış olmakla beraber, denizden gelc4 
hücnm lara karşı Portlad ve P'lrtsıfldl 
üısübahrileri içerden ve kıyı filolatl 
tarafından eyi bir surette müdafaa edil 
miştir. Manevraların başlangıcında kO" 
lombus tayyare hangMının tahrip ediİ'" 
miş olduğu ihtimali dikkate alınmış "' 
hüdim tayyarelerden mahrum bırakd
mıştır. 

Değerli hir define bulundu 
Moskova, 4 (A.A.) - Bir avcı IA" 

ningrtta Ladoga ormanında on bir bid 
puça on birinci asra ait çok değe.rıl 
gümU. akçe bulmuştu!'. Bu paralar saW 
sonya, Danimarka, Çek ve İ1:alyan~ 
aittir ve aralarında çok nadir türk pM 
ralan da vardır. 

Sovyet buzlrn-anlan 
Moskon, 4 ( A.A.) - Satko buıııd 

ran gemisi 1935 te buz deni.zinde aefe• 
re çıkarak 83 iincil paralele en,meı-ı 
çalışacaktır. Çelyuakin gemisi aııcaJİ 
81 inci paralele kadar gidebilmitti. 

1935 seferleri için 38 milyon rubl4 
tahsl8 edilmiştir. 

lzmir'de Hllaliahmer hafta81 

İzmir, 4 (A.A.) - tmür hilaUabırJd 
haftasını tertip eden ytlbek koaaitıııl 
Valimiz Kbrm Papnrn başkanlığı _..,. 
tmda İzmir HiWiahmer merkeı:ia .. 
ikinci top1antrsmı yapmıftır. BueUd 
büyük bir ala.ka ve sevgi içinde batlı4 
yan haftanın programı mucibince ,eli .. 
rln umumi yerlerine Hilallahmer et"' 
miyeti tarafından hazırlanan afifler •" 
sılmqtır. YUce 8nder1erin Hilali~ 
hakkmda sayledikleri hilatiahmer .,. 
aayısmm ulusun 90ysal rUştiiyle nıUtc4 
nasip bir dereceye varmama, btitlbı 114 

luson bu tenasflbU temin etmesini tr 
menni ~izeleri lzminn en iyt ktW 
bahk 'ft geçit yerlerine nılmJ!ttr· Ceı' 
miyetin kendi nrbfı içinde but_.d 
genç1i1r karumiyle talebeleTden .eçlld. 
1ro1laT derlla1 çakşmıya bqlıyadk .... 
laliahmere aza kaydına giripnlflerd11i 
Cemi,ethı dimtaurf,et de+ılıııdelıi 1 

ydhlr çal...-ısım Mr ~ .... 
Hade .. Ura dağıtm .. tır. Haf• I~ 
hiltliahm« cemt,etl tarafndan -': 
Hf 9ellltlerde, mekteplerde tOftlll' 
ve 1'lr de çok parlak me..nere ., 
c:ektir. Raftanm son gthıl olaft ~ 
g&nU dhnhariyet meydamnda --~ 
ft mektep1i1edn ifthüfJe ~! 
,eçit 1'eliDI yapılacak Ye ~ 
muhtelif Tenkluc1e ylb binlerce ;.J.. 
seler kUçUk fitler balinc1e geçit ,_ 
esnasında tayyarelerimb taraf•cllO 
tılacalmr. Hafta içinde mektep]~ 
bOytik ktlçUk her m11fla nffk ~ 
halinde bililiabmer duygua -
birer yuı miisabakası açılmJttlL 

üatUnlerine Maicle K.bun ~ 
ialiğinde toplanan ıeçim konıitcll 
fmdm birer ennafan verilecek .e 
rıca matbuatla da ilaa e4Uec:ekdf• 



Bu yılın sergısı 
lıitiyoruz ki, Rusya'da bazı fabrika-

lar la • 
d-

1~ P na alınıımda; mühendis ve mü-
u1runden kapıc111na kadar bütün perao

ne ile iılenmeğe hazır olan hammadde 
ve makineleri çevirip i•letecek olan 
ene ·· ,.. O rJıye kadar her şey hesaplanırmıf. 

1 
yle ki yapının bitmesi ile fabrikanın İf

eıne · b" 11 arasında pekaz bir ara olurmuf, 
.~bunu Eskişehir ve Turhal şeker fab

rı alarnnızda yapbk. Bu sefer de bay -:rn. rinüne yetiıtirdiğimiz Sergievi'nde 
tbık ettik. Buna göre, bu sergi, bizim 

~an~syon .. kabiliyetimizin yeni b~r 
gesıdır. Çunkü bunu meydana geti-

renler b" d • • · ı b' • ır yan an yapıyı bıtirmtf er, ır 

Yandan ıergiye hazırlanmışlar ve bir 
Yandan da hazırladıkları sergi projesini 
lergtye katdanlann yardımiyle tatbik 
eyleıniılerdir. 
• _Sergide baılıca parçalar, Lozan ser-

gaaı s- ı ka • lllner Bank pavyC'nu, t Ban ıı 

:::Yotııu ve bir de inhiaarlann pavyonu· 
· l.ozan sergisi, Lozan'dan evel ve 

1:--'dan sonraki it::i Türkiye'yi biribi
t'İllden kılıçla aynlınıı iki zıt görüt gibi 
:--la ka ... daıtınnaktadır. Birçok 
• llbler tetnatik ttenecck kadar sadeleş

tirildiii halde zevkli bir stilizasyonun 
~de, tam tablo tesiri yapabilmek
tedir. Bu sergi ya bir kitaba çevirilmeli 
1-"ut birçok kart poatallan yapılarak 
&'"'eldi 1erler.- dağıtılmalıdır. 

Siiıner Bank pavyonu daha zengin, 
~ CÖsteriıli olabilirdi. Niçin göstere
·•aınız ft'vlerin mikdarına ehemmiyet 
~7oruz? Sergicilikte, "nasıl,, , "ne 

dar., dan çok daha önde gelir. Bu ba
lı.ndan lı Bankası, daha doğru düşün
""11, daha önde bir yer tutmuıtur. Eğer 
~ •çık yerde yapılmış olsa idi, 
Se.-gİevi'nin holünü kaplıyan yapımıı 
~ hem daha güzel düıecek hem de 
~lerin karıııma bir nevi turnike gi-
~acakb, Bu parçayı, tek batma, 

: llhlvaffak olmuı görmekle beraber, 
tüniin İçinde bir üye olarak zaaf bul;-.ta IDecburum. Serginin birçok ıemt
~e dofnı kalabalık yığınlar halinde 
-., ~ halk, bu parçayı, istenildiği ka
htd gorenuyor. En güzel ııarların, güzel 
de unınu, telkinlerin önünde, girerken 

• çrlcarken de fazla eğlenemeden çekilip 

~e citrnefe mecbur kalıyor. Efer 
"-fu Parça, "ıeyriisefer., in en kalabalık ol 
~ "°ktada defil de kendi varlıfmı 

6 
eae doyurarak duyuracağı sakin ve 

~ •talQI bir noktada bulunsa idi, mak
ti. N~ daha esaab olarak elde edilecek
Pa •telcim, cinı ve nevi baknnından, bu 
Bf'rçe., lozan sergisine çok yakındır. 
ld' er lozan sergisi holde yapılmış olsa 
'ı tt, 0 da, kalabalık bir yeralh tramvayı 
• aı• 1Y0 nundan farksız olacaktı. 

fi 

" .. 
Ser.n b f d b" • 'd' J1 • :"" u se er e ır sabf sergısı ır. 

ıc;:- bır sergiciliğin memleketimizde de 
tll ~dığın, anlamamız için, satış ıer-

t'llinı kald b'I v • • .. •• b ki' )'el' ıra ı ecegımız gunu e ı-

~°;'" Fakat bunun için, sergilerin, fab
t~ tarafından perakendeci yahut 
'"elctlr c:ı l~ccarlar namına yapılması ge
Ölt • Bu ıse saanyi yetirimi ve ulus 
y~d«:'-Y•ıında epiyce ileri bir konak 
...,. ır iti d 

s-_. • . aha oraya gelmedik. 
~~~·::un bir güzel köıesi de Or
~gı nin hem karın han de göz 

Pavyonudur. 

BURHAN ASAF 

ÖZ TÜRKÇE 
----- <Batı 1. İnci sayıfada) 
li d"Yu da kulaklarnnız bir teviye o ıe

Yor. 

. - a.., 'litt._,de d Yıl - diyorlar - pancar ekimi 
h olaşıyor. 
ve hiit .. 

lai.- Öi.. ..un bunların tek bir inanı, tek 
uncu var: 

- Cazi· ._,.tı.... Ye bitiınlenmez bir sevgi ve 

" x x 
"'aaya Yollan, hize, böyle seı verdi.. 

leıv CEVDET YAKUP 

~-~~rur 
' - •tınalı le."'°" - Dünya 
1-. "' - T eteldriil 
()l:=- - koo.,_.tif 

.... - iftihar 

.\dana il 1 .\ a kevi kurslan 
ltura1~· 4 ( A.A..) - Halkevi ders 
tı -• aYın b'ri 

r. !>er.ter . 1 nden itibaren başlaımt-
••tc._ iılgu· tUrkçe. hesap, ölçUler, fraıı
dir. ızce ve daktilognfi Uzerine-

'Şehir ve r 
Nafıa Vek:aleti yeııi 

binasına taşındı 
Nafıa Vekaletinin, devlet ma

hallesinde yaptırdığı yeni binası
na taşınmakta olduğunu geçen
lerde yazmıştık. Taşınma bitmiş 
ve vekalet teşkilatı bu binada ça
lışmağa başlamıştır. Açılma me
rasimi birkaç gün sonra yapıla
caktır. 

İstanbul' da yeni musiki 
çalışmaları. 

İstanbul 4 (Telefon) - Alaturka 
musiki yerine milli türk musikisini 
koymak için her tarafta bir hazırlık 

ba§lamıştır. Radyo şirketi alaturka 
neşriyatın yerini doldurmak için geniş 

bir program yapacaktır. Bu meyanda 
konservatuvarın bu sene vereceği bü
tün konserler radyoya bağlanacak her
kes bu konserleri dinliyebilecektir. 

Bundan başka radyoda şehir tiyat
rosunda oynanan operetler de nakledi
lecektir. Musiki aleti satan ernaf şim
diden alafranga musiki aleti getirtmek 
için teşebbüslere girişmişlerdir. Kon
servatuvar faaliyetini arttıracak, ala· 
franga musiki zevkini her tarafta te
mine çalışacaktır. 

Ralık holluğu 

İstanbul, 4 (Telefon) - İstanbulda 
balık bolluğu devam ediyor. Bilhassa 
Yunanistana fazla miktarda tuzlu ba

lık sevkedilmiştir. Bugün torik balığı
nın teki 6 kuruşa kadar düşmüştür. 

Norveç Sefiri Bükr•·~·c 
11:itti 

Norveç Sefiri dün Bükreş'e gitmiş
tir. Sefir cenaplarının burada bulun

madıkları mildet içinde sefaret işlerine 
maslahatgüzar sıfatiyle sefaret kitibi 
M. Krogh-Hansen bakacaktır. 

Tiirkiye - Polonya ticaret uzlaş
masından Danzig de 

faydalanacak 

30 teırinievelde Hariciye Bakanlığı 

ile Polonya elçili3'i arasında alınıp veri
len notalara göre Polonya ile hükumet:. 
miz arasındaki ticaret uzlaımasından ser 
best Dantzig şehrinin de 14 ikinciteşrin 
934 tarihinden itibaren istifade etmeıoi 
kararlaımıtlır. 

Fenlaıuliya ve kontenjan 
kararnamesi 

Son kontenjan kararnamesinin KL. 
listesinden Finlandiya' dan menıeli eıya
nın da istifade ettirilmesi gümrüklere 
bildirilmittir. 

Kardeş İran tayya
recileri Diyarl)e

I{irde 
Eskişehir, 4 - Ceneral Nahçı

vani Hazretleriyle arkadatları 
dün saat on otuzda şehrimize gel
diler ve bugün saat on otuzda 
Kayseri'ye gittiler. Konuklarımızı 
Eskişehir halkı çok yaman sevinç
ler ve coşkunluklarla karşıladı. 
Dün Akşam şereflerine zabitler 
yurdunda 125 kisilik bir ziyafet 
verildi. Burada Ceneral Hazretle
ri ve diğer hatipler tarafından nu
tuklar söylendi. Eskişehir baştan
başa İyran ve Türk bayraklariyle 
süslendi. Konuklarımız çok bü
yük bir memnuniyetle şehrimiz
den ayrıldılar. Bu geceyi Oiyar
bekir'de geçireceklerdir. 

Fcııerhahce ser~f . "' 
Jcuı)as1111 kazandı 
Şeref kupası için İstanbul' da 

yapılmakta olan futbol maçları
nın sonuncusu dün, Galatasaray. 
la Beşiktaş arasında olmuş ve iki 
takım berabere kalmışlardır. Şim 
diye kadar yapılan maçlarda bir 
P.alibiyeti ve bir beraberliği olan 
Fenerbahce 5 sayı ile kul>ayı ka
zanmış, iki beraberliği olan Be
şiktaş ikinci ve bir ma~lôbiyeti 
ve bir beraberlii?i olan Galatasa
ray da üçüncü olmuştur. 

Fenerbahc.e Ankaraya 
geliyor 

Ankara şampiyonu Çankaya'
nın Türkiye birinciliklerinde al
dığı eyi neticeler, bu futbol mev
siminde kuvvetli takımlarla maç
lar seyretmek imkanını verecek
tir. Netekim, haber aldığımıza gö
re Çankaya, gelecek cuma günü, 
yani ayın on altısında Ankara' da 
bir maç yapmak üzere F enerbah
çe umumi katibi Muvaffak Beye 
müracaat etmiştir. Muvaffak Bey 
de kulübü ile görüserek esas iti
bariyle maçı kabul etmiştir. Ge
çen yıl Ankaramıza Ş?elen B takı
mının Ankara muhtelit takımmı 
7 gol ile yenmiş olduğuna baka
rak o zamandanl>eri maç kabul 
etmiyen F enerbahçe'nin bu sefer
ki davete hemen muvafakat ceva
bı vermesi flerek Çankaya'nm ve 
gerek geçenlerde kendisi ile ls
tanbul' da karşılaşmış olan Anka
ra Gücü'nün ne kadar ilerlemit 
sayıldığını gösterecek birer delil
dir. 

Aııli:ara ilk mektep-
1erindc dis lıakımı 

' "H imayei etfal,, Cemiyetinde topla-
nan diş hekimlerimiz cumartesi günü i,e 
başlamağa karar verdiler. 

H imayei e tfal Cemiyeti Umumi Mer
kezi. Ankara'da bulunan bütün ilkmek
tep talebelerinin dişlerini muayene ettir
mek \'e bunların içinde diıleri hastalıklı 
bulunanlan ayırarak tedavi ettirmek 
Üzere İşe başlamıştır. Himayei etfal C• 
miyeti yapılacak muayenede diıleri bo
zuk ve hastalıklı olan, çocuklara birer 
karne verecek, bu karnede çocuklarm 
ııhhi vaziyetleri teıpit edilecek ve teda
vi huna göre yapılacaktır. 

Dün bu maksatla Himayei etfal C. 
miyeti Umumi Merkezinde 16 cliı belD. 
mi toplanmıı ve bu toplantıda Ankara 
Maarif Müdürlüğü namına mümessil 
olarak Doktor Ragıp Bey de hazır bu -
lunmuıtur. 

Toplantıya İ§tirak eden ve rnektep1-
de bu tetkiki yapmağı kabul eden dit he
kimlerimiz; Azize Hanım, ishak, Ham
di, Danyal, Sezai, Neşet, Muhittin, Ah
met Refik, F ah rettin, Ali Riza, Celal, 
Cavit, Adnan ve Ahmet Refik Beylerdir. 

Sıhhi tetkikler bittikten sonra alına
cak neticeye göre Himayei etfal Cemi
yeti Umumi Merkez binasındaki dit ln
liniğini genişlr.tecek, kuvvetlendirecek 
ve derhal iıe başlıyacaktır 

Himayei Etf alin 
Kostümlü balosu 

Himayei etfal Cemiyeti Umumi Mel'o 
kezi, her ıene Ankara' da vermekte oldu
ğu kostümlü baloyu bu sene 6 birinci 
kanun perıembe akıamı verecektir. 

Adana' da ehli hayvanlar sergisi 

Adana, 4 (A.A.) - Şehrimiz ehli 

hayvanlar sergisi diln saat 10 da Vali 

Tevfik Hadi Bey tarafından kumluk 
meydanında açıldr. Vali Beyle birlikte 

fırka kumandanı paıa birincilik, ikinci

lik ve üçüncülük kazanan hayvanların 

bölmelerini birer birer gezmiper ve vi
liyet baytar müdürlüğünden iyza
hat almışlardır. Bundan sonra sergi hal 
kın gezmesine açılmış ve binlerce halk 
akşama kadar gezmiştir. Sergide çok 
faydalı iyi cins hayvanlar teşhir edilmit
tir. Fa kat bu yılki rağbet geçen yıldan 
azdır. 933 de 90 tay iştirak ettiği halde 
bu yıl 57, 50 kısrağa karşı bu yıl 27, 
150 sığıra karşı bu yıl 40 vıe 21 eşeğe 

karşı bu yıl yalnız 8 eşek iştirak etmit -
tir. Bu yılki ikramiyeler yekOnu da 
2620 liradır. 

Öliim cezası 
Beytehirin Hüseyinler köyürden 

Dirhem ofullarmdan Mehmet oilu Ah
met'in ölüm cezaınıa çarptmlmuı te. 
keresi Meclise verilmiştir. 

Yurtta bayram nasıl kutlandı? 

I 

Kadıa hanımlı onunca yıl batırısı 
olarılc bu yıl açılın sütun 

.. . 
1 

Aydın'da 10 uncu yıl bıyra11J1 batıra.... oluıi haırJının vtı ba yıl ıçdma re• 
mi yapılan dilcilitaf ile btılediye tılcıaıa CtJCtJ bıli. 

Ankara radyosu 

Dördüncü akşam 

Ankara radyosu dördünciı akşam 

programına çok meraklı , herkesin öğ
renmek istediği, adeta moda haline gi
ren bir bilgi ile başladı: Radyo ama

törlerine öğütler. 

Radyo mühendisi Mazhar Bey bu 
konferansında; eski sistem makineler 
olsaydı söyliyecek çok şeyler olabile
ceğ ini, fakat elektrik ütüsü yahut oca
ğı gibi otomatikleştirilen ve çok basit
l eştirilen bugünkü mütekamil makine
ler i çocuklar bile kullaruıbileceğindcn 
dolayı kulla nmak hususunda fazla U. 
hat vennek icap etmediğini, bu konfe-
ransta ancak diğer baz ı şeyler hakkm
da öğüt vermek istediğini bildirdi. Bu 
öğütler; bugün radyo sahJbi ve yüut 
radyo sahibi olacakları allbdar eden 
meseleler hakkında idi. Mazhar Beye 
nazaran radyo makineleri oldukça pa
halıdır. Böyle pahalı bir mal almıdam 
dikkat etmek lumıdır. Bunun lçla de 
mümkünse makineyi birkaç gUn en 
almak ve yahut dUkkanda her gUn bir 
kaç BUt uğramak şartile o makiftmin 
gece ve gündüz alma kudreti, eadmm 
temizliği noktumdan deneme yaımak 
icap etmektedir. 

Mazhar Bey bundan eonca tcblk 
izahata geçerek makinenin odıt içinde 
konacak yeri, anten ve top~k te'i hak
kında izahat vermi9, hulaa mıkinedea 
eyi bir randıman almak yollarını p 
termiftir. 

Genç mühendUıimlz gelecek Jr.oofe. 
ranslarmda radyo veren lstaayonlada 
radyonun ne olduğu ve bugilnldl Ilı 
yarın.ki inkişaf mevzulan etrafmct. 
izahat verecektir. 

Bıı.mdaın sonra Mehmetçik radyo ba

şına ~çti. Mehmetçik şunlan anlattu 
Orduya nasıl girdim, orduda neler Bt
rendim? Mehmetçik radyoda ko......
ken türk ordusunun insanlan yübeld
ci, olgunlafhrıcı, öğretici g6cil kendi
sini tamamen hl.-cttiriyordu. 

İıwan Mehmetçiği radyoda dlDI• 
dikten sonra ordunun insanları URibt

leştiren bir mektep olduğuna inanma
ması kabil değildir. Mehmetçik bbe 
Anadolu havasını, yaratıcı tflrk, ı-. 
nm zeklımdan bir nilmune veırdi. 

Muaiki faslı ileri teknlldi cemiyet
lerin zevkinden parçalar Mmdu. 

Ferhunde Ulvi Hanım piyano ba
tında hakikaten gfizel eserlerin bhıa
manı idi. 

Tarih tezimizi Konya mebusu Mu
zaffer Bey anlattı. Muzaffer Bey tec
rübeli bir hoca, üniversitede on bq yıl 
pro fcaörlilk etmiı sayın bif' ilim ada
mıdır. 

Onun kültür davamızı anlatan eem
patik sesi bu eğlenceli saatler içiode 
hakikt bir ders oldu. 

Muzaffer Beyin anlatıır, tarih tezimi
zin yüksek değerini göstermiıtir. Tarih 
meselesi, her tilrkiln iyi bilmesi gereki
yor ki ulusal en büyiik işlerimizin bapn
dadrr • 

Muzaffer Bey, bu inanı kusursuz ola
rak vermiş ve yaratmağa muvaffak ol
muştur. 

Tarih te-.zimizin izahından sonra P
ne muaiki güzel parçatanna bat'edr 
Mıuailgf faslını ölçuter haldcmda ciddi 
bir izah takip etti. Gerçi ölçill« hak
kında ııöylenen sözler ineanlaırı efleo
direcek gibi değildi. Fakat bilinmıcU 
ıerekıen ıeylerdi. 

Ajana haberleri onu takip ettL 
'Bu akşam da böyle geçti. 

5-inci akşam 

5-inci sonte,rin programı 
(Saat 19,30 dan 21 e kadar) 

Dakika: 
ıs _ Gagauz türlclerinin hayatı 

15 - Musiki 
Mozart Sonate 

Necdet Remzi (kccnaa) 
Ulvi Cemal (piyano) 

5 - Çocuklar boca ile konufUJOI'. 

20 - Musiki: 
Verdi 
Handel 
Massenet 
Poncielli 

Nabucco 
Ombra mal fu 

Herodiıade 

La Gioconda 
Mozart Zaubcrflöte 

(Aria Zaraatı'O'f 
Nurullah Şevket (Teganni) 
Ulvi Cemal (Piyano) 

10 - Ankara sergisi 
15 - Dans mcsilc:isi 

Ajans habcrl,.ri - Ofi• 1""?r'_. "\. 
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K.ıral Fuat Hz.nin 
hastalığı MAZİYE VE ATİYE AİT 1Kt EDEBi MESELE: ANATOLE FRAN

CE DAVASI - SOVYETLER İLİNDE EDEBiYAT MESELESi 

Anatole France öldükten sonra ese 
nnin; mutlak bir rağbetsizliğe düftüğü 
maJOmdur. Haksız bir mahkumiyete uğ 
6ryan France'a, ara sıra hararetli mü
dafiler çıkar. Fakat öleli on sene oldu
lrı halde ona karşı derin bir :Cin bes
li'yen ve gösterenler de çoktur. Büyük 
muharririn ölümünün onuncu yıl dö
.nümiJ münasebetiyle "Temps,. da neş
rettiği bir makalede M. ]. Boulenger, 
A. Frances "dava,, smı şu suretle tah

lil ediyor: 

Birkaç neslin rağbet ve muhabbeti
ne mazhar olan bir muharririn ölümün
den sonra daima bir aksülamel hasıl 
olur. 1895 ile 1914 yılları arasında A. 
France , Barres'lc birlikte edebiyatın 
bir nevi ilihr sayıldı. Onu taklit eden 
romancmın. gazetecinin haddi hesabı 
yoktur. A. France'm rağbetten düşme
si tabii idi, mukadderdi. Fakat gençli
ğin bu aksülameli bize, biraz fazla u
.zadı gibi geliyor. 

Ancak buna ıaşmamah. Uluslar ta
rihinde olduğu gibi edebiyat tarihinde 
de arasıra inkılaplar olur. 1919 ile 1921 
arasındaki inkılap kadar şiddetlisine 
de tesadüf edilmemiştir. O tarihlerde 
birdenbire bir genç edipler zUmresi 
meydana geldi; muhakkaktır ki Girau
doux, Proust, Gide gibi bazıları, kendi
lerini bu devirden evet tanıtmışlardı. 
Fakat bir inkıl::ıp, muvaffak olduğu, 
galip geldiği tarihten ba•lar. Bu üstat
larla diğer genç muharrirler de barp
tan sonra muvaffak oldular. 1895 ile 
1914 arasında devre "tarih devri,, de
mek gerektir. Mazi aşkı biç bir zaman 
o devirde olduğu kadar blkim olma-
11Uftı; fakat harptan sonra birdenbire 
kayboldu. Maziyi sevmek değil, ona 
gillmeğe başlandL Müzeleri ve kütüp
haneleri, "yakmalı,, parolası çıktı; hat
tı "fransız edebiyatının şaheserler a
rasında boğulduğu,, ivlan edildi. Böyle 
bir cereyan içinde A. France'a nasıl bir 
mevki verilebi1irdl? 

A. France'rn, fransız edebiyatının 
en büyük şahsiyetlerinden biri oldu
ğunda kimse tereddilt edemez. Fakat 
bu. şahsi kıymetini pek artırmaz. BU
ytlk muharrirlerin aynı zamanda asil 
bir kalp ve yüksek bir seciye sahibi ol
duklarını zannedenler ıı::tdece kendi 
kalplerinin temizliğini göstermiş olur
lar. M. J-J. Brousson, A. France hak
kında neşrettiği iki hatırat kitabın
dan dolayı tenkit edildi. Fakat bu eser
lerdeki ilsH'iha ait bazı mübaleğalar 
bertaraf edilirse, onların hakikate pek 
yakın oldukları teslim olunmalıdır. 

Evet, A. France ne cesur, ne de alice
nap bir adamdı . Bu hususta birçok mi
saller vardır. Fakat bir şahsm sevimsiz 
tarafları eserinin kıymetini bozamaz. 
Bonna, biiviik haksızlık edilmiş olur. 

••• 
Bugünkü Sovyetler muharrirleri

.nin en kıymetlilerinden biri olan M. 
/. Ehrenburg, Moskova'da çıkan "lz
vestiya .. gazetesinde, memleketinin e
debi muhitlerinde ·hararetle münakaşa 

edilen bazı meselelere dair mühim bir 
makale ne!jrediyor Bu makalenin ehem 
mivetli kısımlarım tercüme ediyoruz: 

Sanat ve siyaset - Buriuva bediiyat
çrları, hakiki bir sanat eserinde her
hangi bir siyasi tez bulunmaması la
zıme;eldiğini her zaman söylerler. Knut 
Hamsun mükemmel bir muharrirdir. 
Bu hususta Komsomollarnnızla fsvec 
akademi azası aynı fikirdedirler. Fa
kat Hamsl'ln Norveç buriuvalarımn ve 
kulaklarının muhdrriridir. Şimdiye ka
dar sivasi mahiyette herhangi beya
natta bulunmaktan çekinmişti. Kaba 
musambadan pantolonlar giyen Lofo
teu adaları bıtlıkcrları grev yaparak 
milcarlelelerin~en bahsettikleri zanıan 

sert hir lisPn kullanırlar. Fakat ı:Jaha 

hth, 1::tha ~a?.io kelimeler biten Ham
sun, K~f'1,. ~c::va da rrl:urndan. sima] or
manlaı ından kar~ıhk bulamıyan aşklar

dan. hnl!isa si v'lc;etten baska her sev
den b;ıhsedebilirdi. Fakat bugün işte 

avnı Hamsun masasına oturup bir fa
~ist pro,.rnmı imzalıyor. Bu hal kimi 
hayrete dü~ürebilir Oslo'nun pastacı 

~ükanları müdavimi hanım kızlarla 

bazı burjuva estetleri. Bi:ıe gelince biz, 
politikadan kaçınmanın da bir nevi si
yaset 'llduğunu biliyorduk. 

... Sanatta "şekil,, e ehemmiyet ver
memek suretiyle yeni bir şekil ihdas 
edilir; fakat bu, keyfiyet itibariyle 
pek dun bir şekildir, eski canlılığım 
çoktanberi kaybetmiş bayide bir keli
me gibidir. Manzumelerinde fabrika
lardan. traktörlerden, "hllcum., amele
sinden bahseden şairlerimiz var. Fakat 
bu manzumeler siyah gözleri terennffm 
eden ah ve eninli eski şarkılara benzi
yorlar. Bazı malzeme vardır ki ancak 
hir işte kullanılabilir. f nci ile işlenmiş 
bir sigara tabakasının üzerine bir tank 
resmi hakkedilemez ne de mevzuu Kol
hozlar otan bir romanda asılzadeler sı
nıfının facialarını hikave eden klasik 
romanın fornıi.itleri taklit olunabilir. 

Gayesi?., hususi mak~atsız lirizmayı, 
terenntimii ve ciçekleri ret ve inkar e
denlerden "eğilim. Bilakis, bunlarr, 
mükemmel bir silah olarak kullanmak
lığımız lazımgeldiği fikrindeyim. Be
ser hayatında hem sevine hem de ke
"er vardır. Proletarya, eski devirler 
insanlarının güzel heyecanları terket
meksizindir ki vazifesini görüyor. Çi
cek bahçelerimizle, cocuklarımtzrn gil
lüşleriyle gülünç olmaktan korkmak
sızın iftihar edebiliriz. Amerika'da va
pılan ford otomobili ile Sovyetler Bir
liğinde yapılan Gaz otomobili biribir
lerine benzerler: maamafih manaları, 

direksiyonda bulunanlara göre değiş
mekte olup başkadır. Bizde, her ye
ni otomobil refaha do~ru yeni bir a
dımdır; halbuki Amerika' da her yeni 
otomobil istihsal fazlalığını, iflası ge
nisletmektedir. 

Ressamlıkta "mevzuu,, zevksizlik sa
yan bazı parisli ressamlarla ek<!erlya 
mllankaşa ederim. uMevzu,, un Goya 
ve M'arı"'t ~ibi ressamların deha eserle
ri vUcuda getirmelerine mani olmadığı
nı onlara söylerim. 17 inci asırdaki 
Amsterdam tacirlerinin ve Zola'run sa
manındaki burjuvaların bedii zevkleri
ni tahlil etmek istiyen içtimaiyatçı yal 
nız mevzuu tetkikle iktifa etmiyerek 
tersim tarzlarını da tetkik etmelidir. 

Jacobinlerle sıkr bir münasebet te
sis etmiş olan ressam David, Marat'nın 
bir resmini yaptı. Bu resim, Greuze ve
ya Boucher gibi ressamların tarzında 
yapılmış olsaydı David, fransız inkıla
bının ressamı olur mu idi? David re
sim sanatına yeni bir tarz, yeni bir 
mantık getirdi, onda hattın renge ta
hakkümü nü temin etti. 

Yeni bir üslllp pe~inde -- Akropo

lis'i ziyaret ederken zamanın, bize böy

le bir zevk kaynağını muhafaza eyledi

ğine şükrettim. Fakat Kramatorsk in
be ocakları fabrikası cephesine yunan 
üc:liıbunda siitunlarla sfislenmiş bir 
methal insa edileceğini gazetelerde o
kuduğum vakit a~lamak mı. ?-"iilmek 
mi lazımgeleceğini bilmiyorum. Bu gi
bi tasavvurlar, sanat tarihine karşı ol
duğu kadar dökülmüş maden istihsali
ne karşı da derin bir lakaydi ifade e
der. Gecen asrın sonlarına doğru yapı
lan otomobillerin şekilleri bugün bizi 
güldürüyor. Çünkü 1934 otomobilinin 
ne kadar güzel olduğunu ve şekliyle is
timal ciheti arasrnda ahenk temin edil
diğini bilivoruz. f ycattan iycada fark 
vardır. Herhangi bir "şekil,. olduğu gi
bi taklit edilemez: çünkü ifade ettiği 
mana taklit edilmiş olur. 

Biz, bir genç muharrirler zümresi 
vücuda getirdik. Bunlar, idi bir tarz o
lan "gazete muhbirliğini.. roman sevi
yesine yükselttiler, şehirlerimizi ku
rarken onları yalnız kendimiz için de
ğil, çocuklarnnız için de kurduğumuzu 
unutmıyahm. 

••• 

Çinde 100 milyon aç 
Çin matbuatı kırmızı salip dUnya 

kongresi toplanışı münasebetiyle çinde 
hüküm sürmekte olan açlık hakkında 
bir çok raporlar neşretmektedider. Ku
raklık ve başka bir çok Afetler hasaaten 
iç savatlar yilzUnden çinin 100 milyon 
halka malik 14 vilayetinde müthit bir 
açll'k vardır. Çinden verilen haberlere 
göre son üç ay içinde iki milyon klSy
lü açlıktan ölmüştür. 
· Çin matbuatı aç kalan halka derhal 
yardım tedbirleri :dınmasını istemekte
dirler. 

24 ilkteşrin tarihli Taymis gazetesi 
şu başmakaleyi ya?.ıyor: 

Mısır kıralı Fuat'ın sıhbatindeki ha
fif iyilik, ne yazık ki, tebaasının me
rakını yatıştırmamış, ve bu uzun süren 
hastalık yüzünden ortaya çıkan siyasi 
ihtilafları bertaraf edememiştir. 

Mısırda mevcut olan bugünkü reji
min temeli olan kırat Fuat, bir kaç se
ne icinde mutlak bir hükümdarın bü
tün hak ve salahiyetlerini tatbik etmiş 
bulunuyor. Mutlak hükümdarlar ise 
asfa hasta dü!?memelidirler. 

Bu kudretli hükümdar, uzun müd -
dettenberi kendi ev halkından başkala -
nm kabul etmeğe muktedir olamamak-
tadır. 

Mısır esas kanunu. kıralın bitkin bir 
halde hasta olduğu zaman onun namına 
bir heyetin hüküm siirmesini kabul et
mektedir. Bundan dolayı bütün bu has
talık devrinde kıralın iradelerini nazı· 
ra, yüksek memurlara, ayan ve mebu
san meclislerine hildirmek vazifesini 
saray nazırı Zeki Paşa Elabraşi üzeri
ne almış bulunuyor. 

Herhalde kıralrn hastalığı ilk önce 
Mısır halkına olduğu kadar gösterilme
miş olduğu için herkes, doğrudan doğ

ruya nazırlara emir vermek dururken 
gayrı mesul bir saray memuruna böyle 
ehemmiyetli bir işin yükletilmesini 
hayretle karşılamışlardır. 

Bundan başka hastaldc dolayısiyle 

krral, bütün işleri doğrudan doğruya 

idare vaziyetinden çekilince Yahya Pa
şa kabinesi, meseleleri gereği gibi ida
re edemez bir hal göstermeğe başlamış, 
bu yUzden hücumlar başlamıştır. 

Bu milnakkitlerden bir <:oğu hiç !Jilp
hesiz. kırat Fuat'ın mutlak hiikiimdar
lığını Veft fırkasının diktatörlllğüne 

tercih etmekte iseler, bugünlerde kt -
ralm gerçekten emir ve irade verdiğini 
sanmamaktadırlar. 

~ Başvekil Yahya Paşa, bu tenkitler 
karsısında herhangi bir hadise çıkma -
s1 ihtimali ile fevkalade komiser Sir 
Magl Limpson'a vekllet edecek Mr. 
Peterson ile görüşmUştür. Kendisine 
lazım gelen nasihat verilmiş, fakat bu 
nasihat, hoşa gitmediği için nazırlar ve 
saray mensupları İngilizlerin dahili iş
lere karıştıkları ve hattı veraset ka
nunlarrnı değiştirmek niyetinde bulun
dukları yollu tenkitlere başladı. Bu, 
hakikatlerin tevilinden başka bir şey 
değildir. İngiltere, Mısırda ecnebile
rin mevcudiyet ve hayatları tehliıke al
tına girmedikçe Mısıra herhangi bir 
müdahalede bulunmaz. Fakat bir başve
kilin bir ingiliz memuruna akıl danışıp 
da sonra onun söylediği sözleri İngil
tere tarafından Mısırın dahili islerine 
karışmak şeklinde tevil ve tefsir ebne
si acavip ve gülünCitür. 

Lakin bu propagandanın maksat ve 
hedefi lüzumu kadar lşikardır. Bu su
retle halkın dikkatini ve heyecanını kı
rahn hastalığından alıp başka bir ta
rafa tevcih edilmek isteniyor. Fakat 
Kahire muhabirimizden aldığımız ha -
berlere göre bu manevra muvaffakiyet
le başarılamannştır. 

M. R11zveltin han
kaf'ılara dedikleri 

Amerika Reisicümburu M. Ruzvelt 
24 birinci teşrin aktaJDI Vaşington'da 
toplanan amerikan bankacılar birliğin 
de bir nutuk söylemiş ve bunda demiş
tir ki : 

"HükUınetin yalnız ulusun banka
lara güven beslemesi hususunda de.. 
ğil, bankaların da ulusa güven besle
mesi hususunda teşvik edici önderliği 
yapacağını açıkça söylemek gerektir. 

1933 martında ulustan bankalara gü
venmelerini istemiştim. Dediğimi tut
tular. Şimdi bankaçıJardan ulusa olan 
güvenlerini yenilemelerini diliyorum. 
Umanm ki. siz de benim bu dediğimi 
yerine getireceksiniz. 

1933 ilkbaharındaki bankaların va
ziyetini yeniden sayıp dökmeyi gerek
li bulmam. Öyle glSrdüm ki, bu vazi 
fenin mesuliyetini ilk Ustüme aldığım 
sırada ilk h8faracağıın iş bankaların ça 
lışmauııı Hld haline getirmek olmuş
tur. 

Hüldunetiu. yurttqlardaki depozito 
ü:ceaine bankalara ptirmek vazifesini 

AKHiSAR VE MiLAS TOTON 
PIYASALARI AÇILDI. 

İzmir fUbemizden alınan bir telgraf
ta Akhisar ve Mila tiitiln piyaeaıları
nın açıldığı bildirilmektedir. Akhiaar
da inhisar idaresi 95 ve diğerleri 85 
kuru,tan mllbayaata başlamışlardır. Pi
yasa hararetlidir. 

Milasta ~ri Tobako şirketi tütün 
almağa başlamıştır. Bu piyasada fiat
lar 60 - 75 kuruş arasmdadır. 

BU SENEKi OZOM SATIŞLARI 217 
BiN ÇUVALI BULDU. 

İzmir şubemizden aldığımız bir tel
grafa göre 3. 11. 934 tarihine kadar İz
mir borsasında 192.000 ve hariçte 25 
bin çuval olmak üzere 217.000 çuval U

züm sablmıştır. 

ALMANYA ve KAP YÜNLERi 

Almanyada ham madde ithalatının 

tahdidi dolayısiyle bu maddelerin mem 
lekete başka vasıtalarla sokulmasına 

gayret sarfolunmaktadır. Bu meyanda 
Kap ile de yapağa mukabil alınan ma
mul mallarrnm mübadelesine imkin a
raştırmak üzere Laipzig ylln cemiyeti
nin direktörlerinden birisi Kap'a hare
ket etmiştir. Son Uç sene zarfında Kap'
tan Almanya'ya ihraç olunan yapağı 

miktarı berveçhi atidir: 
Kirli yıkanmı, 

lb. lb. 
1933-34 52.510.000 938.000 
1932-33 ~.661.000 l.085.000 
1931-32 54.349.000 929.000 

Ustline alması gerekli bir i§ti. 
Benim çağmşmı üzerine yurtta§· 

tar bankalara olan güvenlerini eskisi
ne benzer hale getirdiler. 

Bu ilk amaça varıldııktan sonra ku
rultayın ve idarenin bankacılık yapısı
nı, bir yol daha ftlkenin ökonomlk ya
şayışını korur ve pekiştirir hale ge
ttrmeğe savaşmaları gerekti. 

Bunun yapılması ve kurulması ge
rekliği karşısında biz, gelecekte çıka
bilecek herhangi bir sıkıntıya karşı 

koyabilecek bir yapı kurduk. 
HükQ·..,et, umut drşında çıkabilecek 

hadiselere karşı gelebilecek kredi a
janları vücude getirme~i ve nten mev 
cut olan maliye tekrar kuruluş kuru
munu daha geniş bir hale sokmağı ge
rekli bulmuştu. 

Bu kurumlar kahramanca işe atıl -
dılar ve bu savaşın sonunda maliye ve 
bankacılık işlerinin 5zlenen canlılığı 

ve dirikliği aldığı sevinçle gBrüldü. 
Sandığıma göre hükGmetimizin ku

ruluşundanberi bu kadar güç ve gerek
li bir i~in bu kadar kısa bir zamanda ba
şarılmamış olduğunu söylemek doğru 
olur . 

Kıvanç duyarak söyliyebillrb ki 
bankalarrmızm bugUnkii sağlam duru
şu, ardından koştuğumuz i,in başarıl
mış olduğunun en gilzel bir tanığıdır. 

Ben. her kurum kendi kendine işle
rini çevirecek bir güç gösterinceye ka
dar bu ajanların ortadan kaldırılmama
sı noktasında, aşağı yukarı, bUtUn ban 
kacrlan anlatmış buluvo!'l;m. O glln gel
diği zaman bu genel ~!anların itlerini 
hususi ajanlara de,, ·etmelerini eeviç
le karşılıyacağnn. 

Bugünlerin tarihini yazmak sırası 

geldiği zaman, alınan bu tedbirlerin ti
caret işlerini, demiryollarımızı, banka
larımızı ve çifliklerimizi bunaltıdan 
kurtarmak uğrunda işlediği bllyiik hiz
metler, o tarihte en seçme bir yeri a
lacaktır. 

Bu açıktan açığa hepimizin emniye
tini ve saadteini koruyan bir tedbir ol
maktadır. 

Bu işte bankaların hüıkfunetle bir
likte mesuliyet paylarını Uzerlerine a
lacaklarını. bu suretle genel eermaye
nin husuat kuvvetsiz sermayeleri kuv
vetlendireceğini görüyorum. 

Bizim tuttuğumuz türe ve üzerinde 
yürüyeceğimiz yol, itin ve ticaretin 
yeniden canlanması ve sanayi bayatı• 
na maliyece yardımın temin edilmesi· 
dir. 

HUldbnet, devlet hazinesi ve yeni-
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MARSILY A BALMUMU PIY ASASI. 

Fiatlar 100 kilo hazır neto mal için o
lup cif Marıilya veya gümrük antrepo
sunda teslimdir, am'nalaj iade edihneZ· 
Anadolu 740 ili 710 

Madagaakar (Fort-Daup- 600 ., 585 

bin hariç) 
MadagHkar Fort-Daup
bin 
Fas 
Tunus 
Şarkt Afrika (itlbarl) 
Habeşistan (itibari) 
Mozambik 
Beguela 
İspanya 

Konakri 
Bamaıko 

Arabistan 

500 " 450 

600 " 
585 

625 •• 600 

680 " 660 

640 " 625 

625 " 590 

635 ,, 620 

650 " 630 

640 " 590 

590 ,, 575 

635 " 600 

BALKAN PIY ASASINDA RUS 
- JAPON REKABETi. 

Rusyanın Romanya ve Bulgaristan 

ile diplomasi münasebete batlamasın

danberi Moskova hük\Uneti bu iki Bal· 

kan memleketi ile ticad münasebetini 
teksif etmeğe ba.ş.lamışbr. Bükreş ve 
Sofyada birer Sovyet Ticaret MiimeS
ıilliğini.n ihdas edileceği bildirilmiftir. 
Daha fimdiden Rus dcmiryolu malze• 
meline mukabil gıda maddeleri hu.U
sunda Bulgaristanla miizaıkerata giri• 
,ilmiştir. 

Aynı zamanda Japonya dahi Bal· 
kan piyualannı ele geçlrme'1t hu&ı> 
aunda faaliytini arttlt'mlftir. Son za
manlarda diğer Balbn memleketleriııl 

ziyaret etmek O.Zere Belgrattan ayr• 
lan bir japon ticaret heyeti bu fCbirde 
bir japon ticaret komiaerinln tayin ... 
dileceği.ni ICSylemlıtir. 

den kurulmut olan bttttln maliye, bor
sa kurumları ile bu amaca vannak içi• 
elinden her geleni yapmaktadır. 

Yalnu fU var ikl, b8t.Un bu ajanları9 
siz bankacılarla akıl danıpnak, s8z blr-
11 ği etmek dlleffnde olduklarını ve bu• 
nun gerek olduğunu bahrlatrnatıymı. 

Aynı zamanda memleketteki ipi• 
lfği azaltmak fçln bt\yiik masraflara 
girişeceğimiz için dirilecek ticaret h .. 
yatı bu yilkU gitgide hafiflettlrecek
tir ...• 

Uluslararası dUşUncelere ve g6rtlt" 
tere bakılacak olursa her ulus. bu de
ğerlerin bir an l>nce sabit bir hale gel
mesini istekle beklemetkedir. Bf9 
ise, bu değerlerin sabit bir hale gelme• 
sini ötedenberi ulusal sıyasamrz olarak 
gildilyoruz. 

Amerika ticaret adamlarının blzitıı 
ulusal fslerimizle ve uluslararası işle• 
ri genis bir surette tetıktk ettikleri her 
vffnde kendini g5stermelrtedir. 

Bu. bana çok de~rli bfr gellşırte 
gibi v.n .. ;tnmelrtedlr. 

Şur ıı söylemek gerektir ki bll" 
her alma kavnaklanmız hem yurdumu• 
zun, hem acunun her yanmdaki kımıl
danıştan ~nU gUntlne, hattl saati .a• 
atine haber vermektedir. Bu haberler. 
hususf surette alınmakta olandan ço1t 
claha sağlam ve do~udur. 

Gerçek zengi1'1iğin bir kararda dd• 
rur bir şey olmadığını söylenıeğe ıu
zum yok. 

Bu. hayat şartlarrnrn inmeıi ve çık• 
ması ile değişir, Adeta canlı bir şeydlt• 

Zenginlik, insanların iyi dilelcterle 
çalışmalarını birleştirdikleri zaman at 
tar ve bilvür. Aralarmda anlasamarnal" 
lık ve kötü nivetler hfllrlım sUrdUğU ır 
man ise eksilir ve azalır. 

Bunda, Amerika'da e;ercek zen~lfl"' 
lifin artmlması icin gereken bU: 
vasıtalar elimizdedir. Bütiln aıııe 
kan kurumlan s1kı bir el ve kafa çalf 
masrnın mi.fklfatt olarak zenginli~ ıs 
ele ı:reçeceği düc::lincesindedirler. tştf 
biz buna istifadelenme sistemi diYO" 

ru~ ~ 
Bunun gercek surette yerine ge 

rilmesi topluluk içindeki bütün y•P1" 
cıların önenlerini tanımakla olur. 

Amerika, parti tutanların değil. : 
te ve çalışmada ortaklık kuranla 
güzeyinde ilerlemiştir. ~ 

Kalkınma işini güden bütün ku t: 
terin birle!'- 0 si çağı o1gunla§d11f 
B(;yle birli" ticaretçiler, bankacı 
ekimciler, sanatçılar ve bütün ~ 
ler yer alacaklardır • 
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Esklşebit"~öe biyik 
bir sanat eseri 

Eıkiıehir, kendi kurtuluş abidesini 
faptırmak için viyanalı büyük heykel
traı Thorak'ı bulmuıtur. 

Henüz bir tarafı yapılmakta olan An-

ll'ara' dairi Emniyet Abidesi Hanak'ın 
e&eri idi. Ölmüı olan Hanak'ın bu eseri 

ile, Thorak'm Eskitehir' deki kurtulut 

abidesi, tüphesiz, Türkiye'nin baılıca 
Yeni sanat abideleri arasında yer tuta
caktır. 

Eskişehir abidesinin kaidelerinde da

ha hirçolc kabartmalar da vardır. 
Bu münasebetle eskidenberi düıün

düğümüz bir şeyi yeniden hatırlatmak 
İstiyoruz: Böyle sanatkarlara eser ıs
lbarlandıfrı zaman, acaba yanlarında 
Riizel sanatlar talebesinin en istidatlı 
olanlarını çalııtırtmak imkanını bula

hlaz mıyız? Yahut, daha eyisi,acaba 

bu sanatkarların memleketimize aellp 
gençlermiz arasında ve onlarla birlikte 
çalıtmalarını temin edemez miyiz? 
Heykelli abideler İi;İn doiru olan bu 

Jiareket, mimari eserleri için de liayle
dir. 

Heykelli abideler memleketimize ye

ni giriyor: bunlar en eyi örnekler olma· 

lıdırlar. Artık memlekette heykel, bir 
yenilik değildir. ilk zamanlardaki tec

rübesizliklerden kendimizi kolayca ko
ruyabiliriz. 

Thorak da tanınmış bir canatkardll'. 

Bu nüshamızda kendisinin yüzünü gör• 

meksizin, yapmıf olduğu Gazi baımm 

resmini, Eakitehir abideaine ait iki re

sim, bir de gene kendisinin eseri olan 

Hindenburg'un bqınm resimlerini net· 
rediyoruz . 

Silah taşmıa yasağı 
M...ı.utte İflenen auçlann bemen 

bepainin yaalanncla ıilah taııyan aabı • 
kalılar tarafmdan yapddıiı ve bunlann 
ulihlan toplandıiı halde Maliye tara· 
hnclan .. tı1an bu ailihlann yeniden aa
hdcehlar eline pçtiji anlatıldığmdan 

bunun önüne seçmek üzere memnu ol
mıyan ailahlarm ne suretle sablabilece
ii hakkında hükUmetçe bir kanun proje
si bazırlanmq Ye Mecliae verilmiıtir. 
Kanun projesinin esbabı mucibesine gö
re bu sene zarfında sabıkalılardan 13188 
harp silahı (7070) adi silah ve (5000) 
yaralayıcı ailah toplımmııtır. Kanun 
projesinin ihtiva ettiği esaslar ıunlardır: 

Silah taıımak ruhsatname ile olacal< 
ruhıatnameai olmıyanlara silah ıatıla
mıyacaktır. Halk aı .,.sın da silah tedavü • 
lü ruhıatname kaydına tabi olacakln·. 
Silahçı dükkanları silahlannm nevi, cins 
ve çapmı mahallin mülkiye amirine be
yanname ile bildirecekler ve ailih sattık
ça .. tanın iıim adresini bir huıuıi defte

re kaydedeceklerdir. Hükiimetçe her 
ha~i suretle olursa olsun toplanacak si
lihlar Milli Müdafaa Vekaletine teslim 
edilecektir. Ruhsatsız ıil&h ta~ıyan ve sa 
tanlan Sı:lh Mahkemelerince bir aya 
kadar hapiı n 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para ceza11 hükmolunacaktır. ..... 

~a~ki~~-. -~~~---~~~~~~~~!!!!!!!!!!!_., __ ...,.....,...,. __ m!!!l!!_.......,,9!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!91!"""""'!!!!!!!!,,...-..ı~----B!!!l..,,._~"""9~,,_.~~~.e:-~'=:':"-="~~~~~~~~~· 
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A.ntlre Marlo 

~ Yaşlı mümessil söze başladı : 
da ""':-Nazır Bey, devlete karşı hüsnüniyetimizi bir kere da-

gosterın k . . . "d 
lisıe . . e ısterız. Fakat teminat verilmezse ı are mec-
İ§lefirıı;112e kar~ı, geri verilecek ve konsorsiyomun sağlam 
krt:ı 1

. e temin edilecek mevduattan fazla bir taahhüde giri-
ı .. _ eyız B w bil. k' b 
"Cll d · u saglam işlere de gelince: Allah ır ı, un-
tle aı:c:~cak devlete karşı duyduğumuz saygı dolayısiyle 

... ~ gız ••. 
•'4~ır b. - s· ır başkaınna dönerek sordu : 

ıı ne d .. _ B ersınız, M. Damiral ? 
llrt:ı ef ene~ ancak, şimdi işittiğiniz sözlere iştirak edebili
c!UğUın d~.m. Ben de M. dö Morel gibi, temsil etmekte ol
l'abiliri:ueseseyi, bahsedilen teminatla, taahhüt altına ko-

Perraı 
l'ordu, k.e naz_ır_ın .ne yapmak istemiş olduğunu şimdi ~: 
ll'ıetııııu ndını hır mesuliyet altına sokmıyan kardeşını 
dirtnek nf etmek, mevduatı ödetmek, müesseselere para ver
l)ıellın~ntka~ ne kabilse o kadar az verdirmek ve nihayet 

Yetı mucip bir tebliğ yazdırabilmek ••. Pazarlık 

edildikten sonra kendinin devrilip gitmesinin ne ehemmi- Ferral b~un sözünü keserek : 
yeti vardı ? Müesseseler istemiş oldukları teminatı elde e- _ ••. ve bu yeni şirket, Hindi-Çini'yi sanayileştirmiş ol· 
diyorlardı (vakıa kaybedeceklerdi, ama az.). Ayakta kala- ınıyacak, yalnız kar hisseleri dağıtacaktır. Fakat Şanka~· 
cak bazı işler müesseselerin şubeleri haline gireceklerdi. şek için bir iyilik etmiş olmıyacağı cihetle, siz devlete hıç 
Ost tarafma gelince ••• Bütün Şanghay hadiseleri burada, bir him.lette bulunmamış olsaydınız, ne vaziyette bulunu• 
tam bir manasızlık içinde, eriyip gidecekti. Halbuki varı- yor idiyseniz 0 da 0 vaziyette kalacaktır. Muahedelere ge: 
nm yokunun elinden atmdığJm, fakat meydana getirmiş ol- lince: Onlar da herhangi bir Amerikan veya İngiliz şirketı 
duğu eserin, istirdat edilmiş veya çalmmış olarak, başkala- tarafından Fransa namına istismar edilecektir. Ve sonra 
nnn idaresi altında dahi olsa, yaşamakta olduğunu görme- siz, bugün benden esirgediğiniz parayı ona vereceksiniz. 
yi tercih edecekti. Asya'daki Fransız bankaları Çinlilere borç ve~e~tens~ 

Muarızlarından birinin bir sözünü gururla hatırladı İngilizlere borç vermecği temin eden bir garantı sıyase~ı 
"Ferral bir bankanın bir kumarhane olmasını ı"ster." k" ·kı · · · a· k" b. k ·yomu kunnuc:tuk. Bız ta ıp ettı en ıçın ır ı ız onsorsı "$ 

Telefon oracıkta çaldı. Bir memur içeri girerek : bir tehlike siyaseti takip ettik. Bu ... 
- Başvekil hususi telefonda sizi bekliyor. _ Bunu söylemcğe ben cesaret edemiyordum. 
- Meseleyi halletmekte olduğumuzu söyleyiniz... yok, _ •.• pek sarihtir. Bunun neticelerine k~tlanı~a~ı.z el~ 

yok ••• ben gideyim. tabiidir. Tasarruf erbabı (ağzının bir tarafı ıle guld~) el.lı 
Çıktı •e bir dakilia sonra gelip en büyük fransız iş ban- sekiz milyar ve birkaç yüz milyonluk değil, tam ellı sekız 

kası mümessiline gözlerini dikti. Bu zat henüz aesini çıkar- milyar franklık z. ·ar nispeti nde korunacaktır. O h~lde, e-
mamıştl. fendiler, arzu eder-er.iz, şimdi hep beraber, konsorsıyomun 

Mümessil yavaı yavaı 1 mevcudiyetine n:'_ .ı ı :ha.ret vereceğimizi tetkike başlıya• 
- Konsorsiyomu tutmu bizi alakadar etmez, diye s:>- hm. 

ze başladı. Demiryollarmın inşası Fransa'ya muahedelerle 
temin edilmiştir. Eğer konsoniyom yıkılacak olurea bir 

I~obe 

(SC'lnu v ) 
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Top. A. Sa. 1 
Al. l{o. Riyasetinden 

Polatlı 

310000 kg. kuru otun münakasası 10-2. Teş.- 934 cu
martesi günü saat 11 de icra edilecektir. Taliplerin yev
mi mezkur ve saatte muvakkat teminatlariyle birlikte ko
misyonda bulunmaları lüzumu ilan olunur. (3296) 

8-5056 
~~~.. ~~~~~~~~~~T.~~~~~~~ ~~~ .. ~~~~~~~ .. ~ 

~ . 
~iktisat üfettiş mu· 
~ av n iği ·mtihanı 
:~ İktısat Vekaleti Teftiş Heyetinden: 
~ 35 lira maaşlı İktısat Müfettiş muavinliği için 22-
~ 11-934 tarihinde imtihan yapılacaktır . (Namzetler 

içinde evsafı saireyi haiz olmakla beraber bir derece 
fevkinde maaş alabileceklere 40 lira <la verilebilir. 

Arama şartlarr şunlar dır: 
1- Memurin kanununun 4 üncü maddesinde ya- • 

zıh evsafı haiz olmak, 
2 - Azami 35 vasmda olmak, 

~ 3 - Mülkiye mektebinden, Hukuk fakültesinden. 
Yüksek İktısat ve Ticaret mektebinden veya bunlara 
mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten mzun 
olmak, 

4 - Ahlak ve seciye ivtibariyle şayanı iytimat ol
du_ğu bittahkik anlasılmak. 

İmtihana talip olanlar 18. 11. 934 tarihine kadar 
Ankarada İktısat Vekaleti Teftiş Heyeti reisliğine 
arzuhal ile müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu ve
siykalarm raptı lazımdır: 

1 - Nüfus cüzdanı ve adresi, 
2 - Kendi el yazısiyle tercümeihal hulasası (Me- ~ 

~ muriyette bulunanlar mücMet ve sureti hizmetlerine 
dair resmi vesiyka raptedcreklerdir.). 

3 - Askerliklerini yaptıklarına veya tecil edil
diklerine dair vesiyka, 

4 - Mektep şahadetnamesi ve tasdiknamesi. 
5 - Sağ-lam ve volculuğa mütehammil oldukları

na <lair hi.ikumet tabibinin raporu. 
Talipler tal-!riri imtihana t~bi tutulacaklardır. 

Tahriri imtihan At'~arada ve İstanbutda yapılacak
tır. f stanbulda yaprlacak imtihan yeri alakadara bi
lahara t~ hriren bilrliriJecektir. 

İmtihan programı ~ 
~ 

1 - İktısat (istihsal, tedavül, inkısam ve istihlak)~ 
2 - Mali ve ticari hesap (basit ve mürekkep faiz, 

iskonto. faizli hesabr cari) . 
~~ 3 - Ticari ve mali hesap ·(şirket muhasebesi, ban-
~ ka muhasebesi, bilanço tetkik ve tahlili). 
~ 4 - Ticari hukuk (Ticaret kanunu, borçlar kanu-

nu, icra ve iflas kanunu). 
5 - Türkiyenin rabii ve iktısad\ coğrafyası 
6 - Banka muamelatı (bankaların nevileri veya 

vaptıkları isler hakkında umumi malUmat, Türkiye 
Merkez thr!lr R::ınk-::ı~r). (3?.1P.) 8-5001 

;nııııııııııınııııııııuıııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııuıııııı~ııııım11111111ıııuıııuıııınııııınttı111 ıııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııH1ıuıııınıııııw~ 
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1 GÜZEL FATMA ! 
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Sıvas C. Müddeiumumi-

Tophanede fo:;;tanhul Le 

vaznn Amirlijii Satm 
Alma Komisyonu 

tl~nfon. 

İLAN 

İstanbul Levazım Amir

liğine bağlı kıtaat için 100 

ton pirinç 21 teşrinisani 934 

çarşamba günü saat 14,30 

da kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartname ve nümunesini gö 
receklerin her gün ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten evel teklif
lerini tophanede satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(492) (7103) 8--4886 

tT.AN 

İstanbul Levazmı Amir
liğine bağlı kıtaat için 100 
ton kuru fasulya 21 teşrini
sani 934 çarşamba günü sa
at 14 te kapalı zarfla alına
caktır. Şartname ve nümu
nesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin belli saatten evel 
tekliflerinin Tophanede sa
tmalma komisyonuna müra
c:- ::tları (491) (7104) 

8--4887 

9186 lira 22 kuruş bedeli ke -

şifle Sıvas hapishane ve tevkif

hanesiyle jandarma ksırakolunun 

dahil ve hariç kr~rmlarınm ta -

miratT kapalı zarf uııu1iylc ilk 

baharda havalarrn açılmaııında 

inşaata haşlanarak nihayet ma -

yısrn yirmisine kadar ikmal e . 

dilmek üzere virmi gUn müddet

le ve 17. ı ı. 934 salı gUnU ihale 

edilmek üzere münakasaya vaze

dilmiş olduğundan mUddeti hi -

tammda taliplerin yUzde yedi 

buçuk teminat 11kçeleriyle Srvas

ta C. Müddei U. liğinde müte -
şekkil komisyona gelmeleri ve 
fazla tyzahat almak hıtiyenler 

şartnameyi okumak Uzere her 

gün C. Müddei U. tik kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

Zayi 
Gümrük ve İnhisarlar Veki· 

!etine taahhüt ettiğim kalorifer 
tesisatı için kat'i teminat mak
buzunu 19. 5. 934 tarihinde 433 
Noh tahsilat müzekkeresiyle 
489805 No ile vezneye yetmit 
beş lira vermiştim. Makbuzu 
zayi ettiğimden kıymeti kalma· 
d~ğr ilan olunur. 

Himayei Etfal Ap. t<at 1 
No. 4 te E.MİN SAIT 

1-so•r 

HAKIMIYETI MILLIYE S lKlNCI TEŞRİN 193-1 P .""1:' ""!Tf'.·t __.,. 

:Cümhuriyet Merkez Bankasının 1 il. teşrin 1934 vaziyeti 

AKTiF 1 PASiF 
--~------------~~----~~~~~----

Kasa: 
URA LiRA LiRA Ll~A 

Altın: Safi Kgr. 13.712,485 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

19.287. 7 47,95 
l0.03Z.102,- ı 

644.753 o ~ 

Sermaye: 

29.964.602,99 lhtiyat Akçesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

~ 

' 1 

1 s oon ooo.- . 

663.914.30 

Albn : Saf, IC gr 1. 788,024 
Türl< lirası 

Z.515 oo•.-
210.72!: S" Z 725.729,56 Oeruhu edilen evrakı oaktiyt 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tevfikan vaki tediyat 

158.748 ~61 -! 
Ha pi et eki Muhabirler~ 

ı\lbn: Safi Kgr 3.807,016 
Albna tahvili kabil Serbett 
dövizler. 

5. 3 54 <;g l.45 9.632 517, , _____ .. _ 
' 

Hıı1im• TahviUeri: 

Deruhte ~dilen evrakı nakti
ve knrnhğı 

10.698 522,26 
Oeruhtt !dilen evrakı oakti 
ye bakiyesi 
Karşılığı tamamen albn ola 
ralı tedniilr VHPdilen 

149.116 046. 

8.688000, ------ -' 157 11114.046.-

158.74(' sın.-1 fiirk lirası mevdaab: 1 Kanunun 6 ve 8 incı madde
leriııtt tevfıka' vaki tediyat 9.632 517,- Vaduit 

VadPU 
18.350 477.411 

149.116.046,- -,-
Senedat Cüzdanı: -------- 18.3S0.477 .4n

1 

Döviz mevduab: Hazine bonnları 
fic:ı.r! ~enedaf 

Esham ve f abvilat cüzdanı; 
Eaharr n tab•ilat · Deruh
te tdiler evralo nakdiye 
kaqılığT (itibari ınymetle) 
E~h:ı."' vt T ııhvila• 

3.753 267 ,6t l 
5 51\f) q:-ı:, ,._ 

. ı. 1 9.353.233,25 Videan 
Vadeli 

9.SSS.124,33 • 
820.817.56 1ft 375.941.89: 

46.103.751,741 

Avımslar: 
Alhn •e dövıı iizertnf 
fatrrilAt üzerine 

Hissedarlar: 
~nhtelif: 

28.118.172,22 
4.4 ... ..., _" ,._ ,. 

'-" ., ""' "4::1 
'l r''>A ?.9 - -

Yekin 

32.576 S42,4P 

203.625,6!' 

4.500.000,-
9. 159.829,14 

24~.298. 131,33 

Muhtelifı 

248.298.131,33; 

2 MM I H:3.3 tarihinden itinareo: l~konto llıuldi o/0 51
/ 1 -Altın üzerine avıınt %41/ 8 

Mahallesi sokağ-ı Cinsi Umum Metruke 
No. No. 

Hisse 
miktarı 

Kaç taksit Müla
oldue-u hazat 

Tamamı "~ taksitte 
nakten 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyeti 3-11-934 tarihinde ihalesi mukarrer iken komiı 
yon ekseriyet teşkil etmemesi yüzünden 7-11-934 çarşamba günü saat 15 e talik edil-
miş olmakla yevmi mezkurd a taliplerin müracaatları. (3297) 8-5053 

Eski ihale 
bedeli 

Lira K. 
2880 00 Hacıdoğan Ilgaz Hane 5/ 830 59 

İstanbul Evkaf l\iüdüriyetinden: 
SATILIK 

Boğaziçi'nin en kıymetli ve 
lunan iki parça arsa 

şerefli mevki inde bugün kömllr denosu olarak ldraaa bu-

Kıymeti Emlfil< 
Muhammenesi N o: sı Harita 

L. K. Mevkii Mahallesi Sokağı E. Y. No: Miktarı Cinst 
14115 00 Boğaz Kuruçeşme Kuruçeşmo 

C. si 
105 119/2 2 3242 Metre murabbaı 

içi arsa 
15382 50 " " ,, 105 ı 19/3 1 3533 ,, 

Kuruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesite mahdut Lebideryada kain sahilhaneden mUf
rez ve yukarda muhammen kıymetleriyle mahalle, ve sokak ve harita numaralan ve mik
tarları yazılı halen kömür deposu olarak kul landan iki kıta arsa ayn, ayn satılmak Uzere 

kapalı zarf usul iyle 31-10-934 tarihinden itibaren müzayedeye ~ıkanlmıştır. İhaleleri 28-
11-934 tarihine müsadif çarsamba günü saat on beste İstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkamına 
tevfika? muh 3.mmen kıymetlerin yüzde yedi btıçuğu nisbetinde teminat muvakkatelerini 
ve teklıf mek .. uolannr muhtevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evel idare en
cümenine tevdi evlemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi anlamak isti yenlerin 
her gün öğleden sonra müdüriyeti mezkur ma hlo.tat idaresine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (3170) 8-4901 

Ank~ra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlarr 

fLAN 

İki yüz yirmi bin kilo has 
ekmeğin kapalı zarf usuli1e 
15.11. t 934 perşembe glinü 
saat 15 de ihalesi yapılacak
tır. Şartnamesini görmek is
tiyenlerin hergün taliplerin 
de vakti muayyeninden evet 
teminat ve teklif mektupla
rite birlikte Bursada Fırka 
satın alma komisyonuna 
müracaattan (4003) 8-4737 

İLAN 

Selimiye'deki kıtaat ihti
yacı için 310,000 kilo ekmek 
lik un kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
İsteklilerin ihale günü olan 
15-11-934 perşembe günü 
saat 14 te teminatlariyle bir 
likte Selimiyedeki Fırka 
satmalma komisyonuna mu 
racaatlan .. (3123) 8-4832 

İLAN 

YUzylnnibin dffrtyfls ki·" 

lo bulgur 27. 2.Teş. 934 T. 
ne müsadif Salı günü saat 
onüç buçukta kapalr zarf 
usuliyle ihalesi yapılacak
tır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün, talip
lerin de belli saaten evel 
teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte Bayramiç'te 
Fırka Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (3263) 

8-5033 

lL AN 
Beşyüzelli bin kilo sama

na kapalı zarf günü talip 
çdanadı. Pazarlığı 7. 2.teş 
934 Çarşamba günü saat 14 
tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için de vaktinde te
minatlariyle beraber Anka
ra Levaznn Amirliği Satın 
alına Komisyonu Riyaseti
no srelmelerL (3281)' 

8-5036 

İLAN 
Sellmlyedetci l<ıtaat Hay-

vanatr için 330.000 kilo ku
ru otun kapalı zarfla 24-2. 
teş. 934 cumartesi günü sa
at on dörtte ihalesi yapıla
caktır. Teminat ve teklif 
mektuplarmr belli saatten 
evel Selimiyedeki Fırka sa
tınalma komisyonuna ver-
meleri.. (3298) 8--5050 

tLAN 

Bin liralık siyah çekirdek 
li kuru erik alınacaktır. Pa
zarlığı 7 ikinci teşrin 934 
çarşamba günü saat on bir
dedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için de teminatlariy
le birlikte Ankara Leva
zım Amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. {3291) 

8-5051 

!LAN 

Otuz beş bin kilo yatak
lık için kuru ot alınacaktır. 
Pazarlığı 6 ikinci teşrin 934 
sah günü saat 11 dedir. Pa
zarlrk günil teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım 
Amirliği satnıalma komis
yonuna gelmeleri. (3290) 

1--5052 

Devlet Demiryollan U · 
mum Miidürlüğil satJO 

alma komi~yonu llanlatl 

İLAN 

150 ton petrol, 130 toO 
benzin, 400 ton rezidU, 70 
ton Sirşof yağiyle 45 toO 
Pis gazın kapalı zarfla rııU
nakasasr 20 ikinci teşrin 934 
sah günil saat 15 te A.nk8" 
ra'da idare merkezinde ~ 
pılacaktrr. Tafsilat Ankatl 
ve Haydarpaşa vezneleriıı
de beşer liraya satılan şaftı: 
nanı.e.lerde yazılrdır. (3205) 

8-4909 

İLAN 

Clvata, somon, vidalar. 
liopilya ve rondelalann kB"' 
palı zarfla münakasası 24-
11-934 cumartesi günü saat 
15 te Ankara'da idare bina' 
sında yapılacaktır. Tafsilat 
Haydarpaşa ve Ankara ves
oelerinde ikişer liraya satı' 
lan şartnamelerde yaztlrdJ1'· 

(3141) 8--4810 

t LAN 
9022 adet meşe traverstJJ 

kapalr zarfla münakasası 21· 
11. 934 çarşamba günü saat 
15 te Ankarada idare bina" 
ıında yapılacaktır. Faıl• 
tafsilat Ankara ve H. Pa§' 
veznelerinde ikişer liraY• 
satılan şartnamelerde \ftlC' 
dır. (3246) s-soo3 

DOKTOR MUZAFFBF 
İBRAHİM 

Cebeci hastahanesi l 
GÖZ HASTALIKLAR 

M0TEHASSIS1 
Adliye sarayı Gençağa 
apartnnanı Telefon: 2025 

8-5012 

Kiralık ev. 
t1· İsmet paşa mahallesinde ·rt 

zunyol Maydos sokağında clöt. 
ıeııo' 

oda, iki hol, mutfak, suyu. e ., 
triği vardrr. Nezareti güzel b•. 
ev kiralıktır. Talip olanlar •f 

Ge• 
nı mahallede kahveci Avni v 

ye müracaatlarr. 8-5044 

----------~-------___...,-
Muhasip aranıY0'' 
İyi bir muhasebec~ye :~; 

tiyaç vardır. Lisan btlefl 
tercih edilir. . a· 

Akba Kitap Evine. rrıilr 
caat. 8-5048 



!,IKtNct TEŞR!N 1934 PAZARTESi - awww 

Askeri Fabrikalar Umum IVIüdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
300o kilo şimşir 

40 metre mikabı dişbudak kalas 
Muhtelif ölçü aletleri 

5 
Muhtelif mikrometreler 

3~ kalem elektrik malzemesi 

8/2. Teş.7934 
8/2.Teş./934 
8/2.Teş./934 

8/2. Teş./1934 
12/2. Teş./934 

1 kilo fırçalık tel } 
OOo 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 

~- adet namlu makkabı 13/2.Teş./934 
-vuuu Galvanizli tel halat 13/2.Teş./934 

lal Yukardaki malzemeler ayn ayrı pazarlık suretiyle hi
'l'aıa_nnd~ki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

•plenn teminat ile müracaatları. (3276) 8-5020 

lO TAKIM MAA KASKET ERKEK ODACI 
ELBİSESİ 

13 ÇİFT ERKEK ODACI AYAKKABISI 
: TAKIM KADIN ODACI ELBİSESİ (maa baş örtü) 
ÇİFT KADIN ODACI AYAKKABISI 

g3;uk~rdaki malzeme aleni münakasa suretiyle 22-2. teş
~arıhinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
Çin ame için her gün öğleden sonra, münakasaya girmek 

de o gün teminat (ve teklifat) ile müracaatları. (3236) 
8-4961 

Hali tasfiyede 
Usak Terakkii Ziraat Türk Anonim 

Şirketinden: 
lcri Uşa~ Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi halk hisse
darı aşa~rda yazılı şerait dairesinde Süme.r Bank tarafın -

tcdıyc edilecektir. 
liaş: - Tediyata 15 teşrinisani 1934 tarihinden iytibaren 

anacaktır. . 
icti2 - Tediye mahalli Uşakta, Uşak Terakkii Ziraat şir

nıerkczidir. 

)en
3

- Hiss~ adetlerinin yekiinu yirmi beşi tecavüz etmi
tıece~2~ dahıl) senedat hamillerine tamamı defaten öde

tır. 

'dar~ - Y_irmi beş hisseden fazla hisseye sahip olan hisse
ara hıssc bedellerinin, 

~: ~?~fr 15 teşrinisani 1934 tarihinden iytibaren, 
~ ıg~r nısfı 1935 senesi birinci üç ayı zarfında Ban
lki nı .. tes~ıt ve ilan edeceği bir tarihte ödenmek suretiyle 

5 
usavı taksitte tediye edilecektir. 

bıtır]-: Müracaatlar doğrudan doğruya Uşakta Tasfiy me
l1fa :5.f1a Yapılacak ve tediyat müracaat srrası üzerinden 
......, 1 ecektır. 8-5025 

HAV ACILIK ve 
SAYISI 11. lNCl 

... G"L 
oıııı; alanında 

"l'UrkgUcn 
llehçeı K~al 

"""" ltinı bu kadm? 
llüseyfo Rifat 

- c·· urnhuriyetin 
•nbirinci yılı 
Plüshet Hqim 
Sinarıoğla 

- cu ınburı. 
1 e t baYJ"amı
lılızda doat ve 
kortu. -,u lrakın 

'-1Yarectıerı 
••• 

. 41ı1tal'a'd 
t>· an • 

ıyarlı:ekir'e 
kuı . "1 g<>zU ıle 

baltıı ... 

YIL 
- İÇİNDEKİLER -

SPOR 
ÇIKTI 

Kazım Nami . .. 

... ltuvv . · ~ 
etlı hava filolarına neden 1ü .zum vardır? 

..., 

.... "l'U Jlıfabmut Beliğ 
r1dye bisiklet turu kahramanlan arasında bir saat· 

Selman Kaya . 
.... Gönuı acısı (hiklye} Server Ziya 

~iirkiye Cümhuriyet Merkez 
11r_ . asından: 

"1-.Clll'ııyer 01 

~ 1 !ttu'laJt~;o 5faizli1933 istikrazı B tertib~ 1~753 n~ 
ı. ~e hiçb· nıakbuz kuponunun ademi tedıyesıyle tahvıl 
teru• ~93-ı ~ nıuamele yapılmaması Maliye Vekaletinin 
--.;cf:.niıı 4. 10 ve 13274 numaralı tezkeresi ve Suşehri No-

• • 934 tarihli muhalefetnanıesi mukteaam-
8-5049 

HAKlMlYETl l\lltLLtYB 

1 1 Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

CAG 
Yozgattaki asker ve hayvanat için aşağıda yazılı dört 

türlü yiyecek satın alınacaktır. Üzerine bırakılma o-ünleri 
ile miktar ve pey akçeleri karşılarında yazılıdır. İstekli
le:in. Yozgat Sa. Al. !<o. nuna baş vurmaları (3127). 
Cınsı Pey akçesı kilosu Üzerine bırakrlması saati 
Mercimek 75 20.000 ıs. 2 Teş. 934 14 
Patates 105 35.000 ,, ,, ,, 15 
Kuru soğan 37 16.750 16 
S "",, aman 52 69.000 17 ,, tJ ,, 

CAC 
Ordu için (14) metre tul 

ve (6,5) metre genişlik ve 
(5) metre yüksekli~inde ko
lay taşınır tertibatlı ve (20} 
yatak sığar hastane çadırla
riyle (7,20) metre uzunlu -
ğunda ve (6,5) metre genis
liğinde ve avm yükseklikt.e 
ameliyat cadırları satın ah -
nacak ve tutarının kısmen 
nakit ve kısmen de bono ile 
ödenecektir. 

Bu cadırları vermeğe is
tekli olmılar caclırlann ör
nek, şekil. ağırlık ve parası 
hakkmd;ı dilek okuntulan -
m bildirmek ve bu hususta 
daha fazla haber almak üze
re kataloğlariylc birltkte 15. 
11. 934 per~embe günü ak
samı saat 16 ya kadar M .M. 
V. Sıhhat isleri dairesi bi -
rinci subesine uğramaları. 

(3266) 8-4999 

CAG 
Lüleburgaz kıtaatı için 

274 ve Kırıkkale kıtaatı için 
308 ton un kapalı bürüm yo
lu ile alınacaktır. Üzerine 
bırakılması 25-11-934 pazar 
günü saat 16 :16,45 tedir. İs
teklilerin be11i gün ve saa
tinde dilek okuntuları ve 
pey akceleriyle Lülebur
gazda F. Sa. Al. Ko. nuna 
başvurmaları. (3201) 

8-4884 

ÇAG 
Ordu için 10 kalem ecza

yı baytariye alınacaktır. 
Kesişmesi 7-11-934 çarşam
ba günü saat 14 tedir. İs
teklilerin bağlılığını gör
mek için her gün öğleden 
sonra kesi&meye girecekle
rin de belli gün ve saatinde 
pey ak~eleriyle M. M. V. 
Sa. Al. Ko. nuna başvurma-
ları. {3194) 8-4907 

CAG 
Yapı: Selimi ye kışlası de

ğişik1 iği onartmasmm ka
palı bürümüne istekli çık
madığından kesismiye dö
külmüştiir. Üzerine bırakıl
ması 8-11-934 perşembe gü 
nü saat on birdedir. İstekli
lerin keşif resim ve bağ-lığı 
nı görmek için her gün ve 
kesişmesine gireceklerin de 
pey akçeleriyle vaktinde M. 
M. V. satmalma komisyo
nuna ba~vurmaları. (3213) 

8-4942 

CAG 
. Kapalı bürüm yoliyle ek
sıltmıye konulan 500 ile 
1500 baş dağ top koşumu 
katırlarına verici çıkmadı
ğından kesişmesi 7-11-934 
çarşamba günü saat 11 on
birdedir. İsteklilerin bağlı
lığını görmek üzere her gün 
ve kesişmesine gireceklerin 
o gün ve saatinde pey akçe
siyle birlikte M. M. V. sa
tınalma komisyonuna gel-
meleri. (3218) 8-4938 

CA(i 
Kesişmesine istekli çık

mıyan 50 ton hint yağının 
kesişmesi 14. 11. 934 Çar
şamba günü saat 10,30 da
dır. Bağlılığını görecekler 
her gün, kesişmiye g_irecek
ler de belli gün ve saatin
de pey akçeleriyle M.M.V. 
SA~AL. Ko.na baıvunnata-
n. (3282) 8-5037 

8-4788 

ÇAG 
Ordu için 1 O kalem bayta

rive malzemesi alınacaktır. 
Kesismesi 8-11-934 perşem
be günü saat 14 tedir. İstek 
lilerin bağlılığını görmek 
iizere her gün öğleden son
r~ ve kesismiye girecekle
nn de belli gün ve saatinde 
pey akceleriyle M. M. V. 
Sa. AJ. Ko. nuna başvurma-
ları. (3196) 8-4906 

CAG 
Yapı: Kınkkale'deki ya

pı keşfi değişmiştir. Bu de
fa yalnız Kırıkkale Gedikti 
Mektebi binası kapalr bü
rüm ile yaptırılacaktır. Ü
zerine bırakılması 27.11.934 
Sair günü saat 11 dedir. İs
teklilerin keşif ve bağlağr 
ile resimlerini p-örmek üze
re her gün M. M. V. Satın 
alma komisyonuna başvur
malan ve i;zerine bırakılma 
sına gireceklerin de pey ak
çe ve dilek mektuplarım 
vaktinden evel mezkur ko
misyon reisliğine vermele-
ri. (3268) 8-5034 

CAG 
(7690) kilo Dikra yağ'ı 

açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Ü zerine bırakı i
ması 26. XI. 934 Pazartesi 
günü saat onbirdedir. İstek 
lilerin bağ lağım görmek ü
zere her gün ve eksiltmesi
ne gireceklerin de pey ak
celeriyle vaktind M. M .V. 
Satınalma komisyonuna baş 
vurmaları. (3285) 8-5040 

CAÔ 
(7400) metre Manş teli

nin pazarh~ma istekli çık
mamıstır. Fa.zarlığı 10. 11. 
934 günü saat 14 e bırakıl
mıştır. Bağlılığım görmek 
istiyenlerin her gün, pazar
hğa gireceklerin de o gün 
ve saatinde pey akccleriyle 
M. M. V. SA.AL. Ko.nuna 
başvurmaları. (3284) 

8-5039 

CAG 
(50,000} adet cağ tornası 

kapalı bürüm ile satın alı
nacaktır~ Üzerine bırakılma 
sr 28. 11. 934 Carşamba gü
nü saat 11 dedir. t'steklile
rin bağlağmı görmek üzere 
her gün M.M.V. Satmalma 
komisyonuna başvurmala
rı ve üzerine bırakılmasına 
gireceklerin de pey akçele
riyle dilek mektuplarmı 
vaktinden evel reisliğe ver-
meleri. (3270) 8-5035 

CAO 
Dörtyol'daki asker için 

kapalı bürüm yöndemiyle 
150 bin kilo ekmek eksilt
meye çıkarılmıştır. Üzeri
ne bırakılması 25. 2.Teş. 934 
Pazar günüdür. 
İsteklilerin bağhhğmı gör
mek için her gün, eksiltme
ye gireceklerin de belli gün 
de dilek bitikleri ve pey 
akçeleriyle Dörtyo1'daki ko 
misyona başvunnalan • 

(3286) 8-5041 

CAO 
Yapı: Haydarpaşa Has

tahanesi onartılmasmm ka
palı bürümüne istekli çık
madığından kesişmeye dö
külmiiftür. Oserin~ bırakıl
ması 10.~934 cum ... 
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İstanbul: Üniversitesi M .. haya:;.! 
Komisyonundan: 

1- Çapada natamam olan evkaf pavıyonıarından em
razı hariciyeye tahsis olunan paviyonla geçit ve ameliyat
hanenin ikmal inşaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruş
tur. 

2- Müftülük dairesi bahçesinde yapılacak olan hayva
nat, nebatat enstitüsü binası inşaatı 221603 lira 39 kuruş
tur. 

3- Yukarda yazılı iki iş olbaptaki şartnamelerine tev
fikan ayrı ayrı olarak 3. 11. 934 tarihinden 24. 11. 934 tari
hine kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip
ler her gün mübayaat komisyonuna müracaatla mimarlık
tan alacakları vesaikle dosyalarını alabilirler. 

4- İhale günü olan 24. 1 l. 934 Cumartesi günü saat "15" 
te mübayaat komisyonunda bedeli keşiflerin % 7 ,5 temi
natlariyle hazır bulunmaları ilan olunur. (7345) 8-5042 

Kumbara bütün hir istikllaJdir. 

Türkiye İş Bankası 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamıza merbut teknik servislerle Ankara Şubemizin 

Emlak ve Eytam Bankasmm eveke işgal ettiği Anafarta
lar caddesindeki binaya nakil ve orada muamele ifa et-
mekte olduğu ilan olunur. 8-5045 

Ankara Valiliğinden: 
Nafıa Başmühendisliği kamyonları için alınacağı g~ 

çende ilan olunan 5 adet iç ve dış lastikleri için teklif olu· 
nan 370 lira haddi layık görülmediğinden 8 ikinci teşr~ 
934 perşembe günü gelecek taliplerle yeniden pazarlık 
yaprlacağmdan vermek istiyenlerin şartlan öğrenmek ü
zere her gün encümen kalemine ve pazarlık için gösterilen 
günde makamı vilayetteki encümene gelmeleri (3295) 

8-5055 

Enver Behnan Beyin 
Tarihi sinema romanı olan (A YŞIN) pek gmel 

bir baskı ile satılığa çıkmıştır. 
Kitap meraklılarının bu güzel kitaptan bir tane 

edinmelerini sağlık veririz . 
Değeri 60 kuruştur • 

Her kütüphaneden arayınız. 8- 5046 

günü saat on birdedir. İstek ı 
lilerin keşif resim ve bağlı
ğını görmek için her gün ve 
kesişmesine gireceklerin de 
pey akçeleriyte M. M. V • 
Satmalma komisyonuna vak 
tinde başvurmaları. (3214) 

8--494'· 

CAÖ 
A. M. Çantalarma verilen 

para yüksek görüldüğün
den kesişmesi 10. 11. 934 
Cumartesi günü aaat 14 e 
bırakılmııtır. Bağblığuu 
görmek istiyenlerin her gün 
kesipneye gireceklerin de 
o gün. ve saatinde pey akçe
leriyle M. il. V. SA. AL. 
KO.nuna bqnmıalan. 

(3283) 8-5038 

DOKTOR 

Bah~ Hazım 
GA2t TERBiYE 

ENSTtTUSU HEKİMi 
Muayenehane: Adliye 

sarayı yanında Gençağ• 
aparıımanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
giln 8ğleden sonra aba· 
h• kadar gece m&racaat· 
lan kabul olunur. 8-4396 

Kiralık hane 
Yenişehirde Pa§alar te • 

pesinde GiUBstaD sokağında 
yeni yapı &--5027 
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T~QKlYE 

llRAAr 
BA~.KAS) 

I 

120200 kilo sığır eti 

Çanakkale JandarfJla Mektepleri 
Sabn Alına Komisyonundan: 

1 - Çanankale Jandarma mekteplerinin senelik ihti
yacı olan sığır eti kapalı zarf usutiyle yeniden münakasa
ya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 15-11-934 perşembe günü saat 15 te Çanak
kale vilayet daireıindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale ve İstanbul Jandarma sa
tın alma komisyonlarından istiyenlere gösterilir. 

4 - Talip olanların ihale günü komisyona milracaat-
lan ilan olunur. (7091) 8-4874 

Maliye Vekiletinden: 
Ankara'da Yenişehir'de yapılmakta olan Nafıa Veka

leti ile İktısat ve Ziraat Vekaletleri binalan arasında 
20532 metre mikabı toprağın şartnamesine tevfikan kazıl
ması ve o taraftaki çukur yerlere doldurulması kapalı zarf 
usu1iyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa 
günü olan 20 İkinci teşrin 934 sah günü saat on beşe kadar 
Maliye Vekaleti İnıaat Komisyonuna müracaattan. 

(3185) 8--4946 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Sabn Alma 

Komisvonundan: 
Afağıda yanlı (2) iki kalem eşya hizumda yazılı gtin

lerde ve kapalı zarf uuliyle satın alınacaktır. İstekliler 
prtname ve nüm un el erini her gün İstanbul J andanna 
muayene heyetiyle komisyonumuzda görebilirler eksilt
me için gün ve saatinde ilk teminat makbuzu veya Banka 
mektubu ile komisyonumuza gelmeleri. (2981) 
1 - (17461) Adet Kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 de 
2 - (1500) Adet Battaniye 8-11-934 ,, ,, ., 15 te 

8-4722 

...... $ ......................................... . 

Nar kalem 
Yerli kıqunblemlerinin her çeşidi piyasaya 

çıktı. Tamamen; yerli malı olan kuyruklu vıldrs 
markalı 

Kurıun kalemlerin.. 
Kopya blemlerinl 

Reiıkti kopya kalemlerini 
Kmnızr-mavi posta kalemlerini 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 
görmek ve tecrilbe etmek için Ankara dördüncü 
milli sanayi sergiıindeki 110 numaralı NURKA
LEM Ltd şirketi kurşunkalem fabrikası standını zl- 1 
yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 

Nurkalem kurşun kalemleri ecnebi mamulatm.
dan her suretle üstündür. Kırtasiye mağazalarmda 
arayınız. 

NURKALEM LTD. ŞİRKETİ KURŞUNKA
LEM FABRİKASI; AYVülSARAY- tSTA!f.. 
BUL. 8 4119 

HAKlMtYETl MlLLlYE 

Güzel 

Fiatlar son derece uygun rekabet kabul etmez de
recede ucuzdur. Kutulara dizilmiş, cilatin keseler ve 
paketler içinde itina ile hazırlanmış kışhk kuru ye
miş ihtiyacınızı mağazamızdan temin edebilirsiniz. ~ 

POSTAHANE ARKASI ŞABAN ZADE APAR
TIMANI ALTINDA YAPI BOYA PAZARI No:6 

8-5013 E 
lll=mBR..-ı 319 1 

Ankara Mektepler Satın Alma 
Komisvoı,undan: 

Ankara erkek ve kız liseleri ve erkek orta mektebi so
oalannın kurdurulması pazarlığa konmuştur. Talipler 
ihale gününden evel mekteplere gidip sobaları ve yerleri
ni gördükten sonra 5. 11. 934 pazartesi günü saat 16,5 ta 
mektepler muhasebeciliğinrte müteşekkil komisyona mü-
racaattan ilan olunur. (3272) 8- 5021 

Yol müteahhitlerinin ; büyük depola
ra ihtiyacı olan müesseselerin nazarı 

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

yüksekliğinde portatif, Demontabl sisteminde 14 adet mu
kavves İngiliz barakası satılıktır. MezkQr barakalar her 
birisi 3--4 gilnde kurulabileceği gibi depo yapmak ve a
mele barındırmak hususunda çok elverişlidir. Bu baraka -
tar istenilirse daha da küçük yapılabilir. MezkQr barakala
rın hepsini veya bir kaç tanesini almak istiyenler Ağazad~ 
ham 3 No. müracaatları. 8-5026 

Tokat Vilayetinden 
Niksar - Resadive yolunun 14+ 000 inci kilometresin

de yapılacak 15605 lira 75 kurus bedeli keşifli 36,00 met
relik fadh köprüsü insaatı 20-10-Q34 tarihinden itibaren 
pazarlık suretiyle ihalesi icra edilmek üezre bir ay müd
detle eksiltmesi uzatılmıştır. İsteklilerin fenni ehliyet ve
sikalariyle birlikte yazılan müddet zarfında vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilan olunur. (3179) 8--4947 

Ankara Defterdarlığından : 
Mütekaidini askeri ve mülkiye ile eytam ve eramili

nin ikinci altı aylık yoklamalarına teşrinisani iptidasında 
başlanacak ve ayın yirminci gününe kadar hitam bulacak
tır. Bu müddet zarfında ashabı maaşın yoklama ilmüha
berile yeni yazılı nüfus hüviyet cüzdanlan ve resmi se -
netlerile birlikte bizzat muhasebei vilayete müracaattan 
ilan olunur. (3233) 8-4966 

SIHHATtNfZ İÇİN HER YERDE 

ROMONTI BiRASI 

Ankara 

BOMONTI GAZOZU 
BOMONTt SODASI 

İSTEYİNİZ 

Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ambarlarmda birikmiş 140 kalem sa
hfı>siz eşya 10-11-934 günü saat 10 da artmna ile satıla~
tır. isteklilerin güvenmeleriyle beraber o gün gümrükte 
kurulu sa~ komisyonuna müracaattan. (Müfredat listesi 
gümrükte asılıdır.) (3128) 8-4789 

Deniz l.ıisesi Müdürlü~nden 
1 - Mektebimize 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 muallimlerinden bu
lunması ve mütekait zabitler için de üniversite de bilimtl
han ehliyetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin ııhJıat raporu, hüsniihal kiğldı. Nüfus 
tezkeresi ehliyetnarnelerinin tasdikli suretleriyle fotof· 
raflı fiş veya kısaca hal tercümeleri ve hizmeti aakeriye
sini ifa ettifine dair vesaik ve mektepten verilcek teahhüt 
senedi suretiyle birlikte 10-2. Tepin- 934 akşamına kadar 
istida ite Heybeliada'dald mektep müdürlilğijne müracaat-
lan. (7224) 8-49S6 

Dinar Belediye Reisliğinden: 
Yapı ve yollar kanununun birinci ve ikinci maddel~ 

ne tevfikan yapılacak memleket haritası ve müstak~ 
haritası tahminen 300 hektar olup beher hektara tahJJ11• 
nen on üç lira bedelle ve kapalı zarf usuliyle münakaSI" 
ya çıkarılmış ise de talibi cıkmadığmdan münakasa~ın~ 
11. 11. 934 pazar günü saat 14 te icrasına karar verilmıştit• 

Teklifler muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapıt~ 
caktır. İstiyenler sartnameleri Ankara, İstanbul, brnit 
ve Afyon belediyel~rinde görebilirler. Taliplerin def>°" 
zitolariyle birlikte Dinar belediyesine müracaattan ılaıt 
olunur. (3257) 8-501 O 

Malive Vekaletinden: 
Tetkik bürosu kaleminde çalışmak üzere ve mekteple 

alakası bulunmamak şartiyle yüz lira ücretle lise tah~ 
görmüş ve makina ile vazı V"' "masım bilen bir memur ıııt 
tihanla alınacaktır. Talip olanların imtihan gününü at; 
renmek üzere mektep sah ::ı~etname. bon servis ve sıhhi 
raporiyle tetkik biir~ıı mii~::tvfrlic'Yine müracaattan ilaJI 
olunur. ('.-l?ı:i1) S-5004__.-

~afıa v~kaletinden: 
Afyon - Antalya hattı 56-74 llncü kilometreleri ar81' 

4 Uncü kısnn inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile 1116' 
nakasaya konulmuştur. 

Münakasa 15 teşrinisani 934 tarihine miisadif ~ 
be günü saat 16 da Ankara'da Vekalet MUsteşarhk mak" 
mında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası ve ehliyeti f~ 
ye vesikalan ve 10.000 liralık muvakkat teminadanıııd 
merkez muhasebeciliğine yatmldığma dair olan makbld 
veya nümunesine uygun banka kefalet mektubunu a~ 
gün ·ve saatten evet komisyon riyasetine vermeleri li:ıJdl"' 
dır. (Muvakkat teminat mukabili çek kabul edilmez.) 

Talipler bu husustaki şartnarT'eleri (40) lira mukabilill' 
de Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(3171) 8--4865 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin lSnllne geçerek 3ksllrUk1eri keser ve mGsmln 
bronşitler ile göğlis nezlclerini katiycn geçirdiği gibi nefes darl' 
ğına da çok faydası vardır. 

İzmir Evkaf Müdürlüğünden: 

İzmirde Mezarbk başında inşa ettirilecek hat bindi 
için 25 teşrinievel J 934 tarihinde yapılan zarf müna~ 
smda istekli çıkmadığından evelki şartlar dairesinde d 
tesrinisani 1934 tarihine kadar bir ay zarfında pazartıkla 
ihalesi kararlaştırılmıştır. İstekli olanların sah ve pet~ 
şembe günleri saat l S te İzmir Evkaf müdürlüğilnde to~ 
lanan ihale komisyonuna müracaatları ilan olunur. (32741 

saçlannız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manJ 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçtann dö• 
külmesine ve kepeklenmeal
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçlarm költ• 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif raythah 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. 

8-4992 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri

1 Her ec.zanede bulunur. 
1 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğindellt 

Bedeli tieşfi 400 lira olan Emniyet abidesinin arka'* 
betinde yapılacak baraka 8 T. ıani 934 perşembe günll -
at 15 te pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin yevmi m~ 
da muhasebei hususiye müdüriyetindeki komisyona dl~ 

r lmtıyu eahibi H Batma 
barriri FALiH RIFKL 

Umumi nqriyab idare eden 
Yaza itleri m6cliril NASUHi 

il 

1 

caatlan. (3293) 8-5054 ,,.., 

SİNEMALAR 1 

ESAT. 

Çaııbn caddıai cwuıııd• 
ll•ilml7flı 11111179 •• ,,,.. 
trrtda ...,..... 

[ YENi f 
Bugün Bu gece 

J?ierre Benolt'nın mefbur rom•nmdan 
snuktebeı: 
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Bu gece 
.. Arılan Adam., m unutulmaz kahrama· 
nı methur sporcu BUSTER CRABBB 
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