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iE,~·=~~:::= Lehistanın tanımıyacağına dair beyanah heyecan uyandırdı 
<:iindelik. 

tNGlLIZ 1.IRERALIZMI 
lngitiz liberalizmine ait fikirler 

ile bugünkü İngiliz hayatı arasında· 
ki farklar ötedenberi göze çarpacak 
surette meydana çıkmış bulunmak
tadır. Siyasi cepheden bakılınca, in 
giliz liberal f ırkas: hayli zamandan
beri İngiliz mukadderatına hakim 
olmaktan uzak kalmıştır. İngiliz hat 
met ve acrvelinin esası gibi telakki 
edilen iktısadi liberalizm de bir kö
şeye atılmış ve bir taraftan himaye 
sistemi, diğer taratfan da Ottowa 
uzlaımaları ile yeni tedbir ve telak· 
kilere müracaat etmek lüzumu du · 
yulmuştur. Mançester mektebi tama 
men kapanmak üzeredir. İngiliz li
beral fırkası ise artık eski zamanla
rın dönmesi ihtimali olmadığını dil· 
fÜnerek yeni fikirler ile yeni yollar 
aramakta ve böylelikle büsbütün ta
rihe karışmak tehlikesinden kurtul
ına~a cal14maktadır. 

İngiliz liberal fırkası senelerden· 
beri yalnız siyaset sahnesinin bat 
rolünü kaybetmemif bir de parçalan 
rnak suretiyle bünyesinin esasından 
sarsıldığını görmüştür. Bir fırka dı
ıardan gelen ıadmelere ne kadar 
mukavemet ederse etsin, bünyesin
den doğan ve dayandığı esasların 
çürüklüğünd~n ileri gelen hastalık· 
lar ile kolay kolay mücadele ede
mez. Eğer İngiliz liberal fırkası üç 
kısma ayrılmıt İse ona vücut veren 
prensiplerin yatama ve inandırma 
kuvvetleri de çok zayıflamıt demek
tir. içindekiler böyle tefrikaya düş· 
tülden sonra onun zaten parçalan
makla zayıflıyan fikirlerinin dışar· 
dan yeni kuvvetler almasına nasıl 
irnkan görülebilir? 

Muahedelerin tadiline taraftar ve aleyhtar olan hükumetlerin 
mümessilleri bir dil kullanarak: "tadilin ancak Milletler Cemiyeti 
çerçevesi içinde vuku bulabileceğin;,, bildirdiler. 

Lehiatan hariciye nazın M. Bek 
ayın 13 iincü günü, Milletler cemi· 
yeti umumi heyetinde aöylemif ol • 
cluğu nutukta: "Ekalliyetlerin hima
ye•i için yeni bir umumi mukaıJele 
yapılma.anı ve bunun için ele bey • 
nelmilel bir konleranaın toplanma p 

ıını i•temiı ve o günden itibaren ıJe 
ekalliyetler mukaıJeleleri umumile p 

şinciye kadar Lehiatanın ekalli}'et • 
lerin himayesi için teşkil edUrni§ o
lan beynelmilel murakabe heyetleri 
ile her türlü te§riki mesaiden imtina 
edeceğini'' büdirmişti. 

Bu beyanatın Milletler cemiyeti 
muhitinde büyük bir aksülamele •e· 
bebiyet ıJerdiği aşağıdaki telgraf· 
lardan anlaşılmaktadır. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti umumi heyetinin celsesi 
hususi bir ehemmiyet kesbetmİf bu
lunyordu. Bunun sebebi Lehistan 
hariciye nazırı M. Bek'in beyanatı • 
na lngiltere, Fransa ve ltalya mu • 
rahhaslarının cevap vermelerinin 
mukarrer olması idi. Lehistan hari -
ciye nazırı M. Bek hükumetinin e · 
kalliyetler himayesinin murakabe · 
sinde milletler cemiyeti uzviyetle -
riyle teJriki mesaiden imtina edece
~ini beyan etmişti. Bu imtina Le . 
hi&tandaki ekalliyetlere ait muka -
ve lenin feshi demekti. 

İngiltere hariciye nazırı M. Say
men hükumetinin serbestçe akit ve 
imza edilen bir muahedenin bir ta
raflı olarak feshini prensip itibariy
le kabul edeceğini ehemmiyetle kay
detmit ve maamafih ekalliyetler 
muahedelerinin düzeltilmesi için 
devletler arasında müzakereler bu • 
lunulmasının derpif edilebileceğini 
söylemiştir. 

Fransa ile Lehistan arasındaki 
nıünasebat dolayıaiyle l>eyanatı ol . 
dukça merakla beklenen Fransa ha-

Sovyet ve yunan 
edipleri lstanbulda 

İtalyan murahaaı M. Aloisi İtal
yanın ötedenberi muahedelerin ta • 
diline ve bugünkü tartlara uydurul· 
maaına taraftar olduğunu hatırlat • 
mıt fakat bunun bir devlet muahe • 
deleri bir taraflı olarak feshedebi • 
lir demek olmadığmı tasrih etmiıtir. 
M. Aloisi herhangi bir tadilin ali • 
kadarların muvafakatiyle binaen • 
ıLleyh müzakere ve itilaf edildik • 
ten sonra yapılması lazım eeldi~ini 
ilave etmittir. 

Verilen cevaplar 
Lehistanda iğbirarla 
karşılandı. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Lehistan'daki 
ekalliyetlere ait muahede hakkında M. 

Milletler cemiyeti umumi heyeti re. Bek'in tetebbüıüne kartı inıiliz, franıa 
iıliğine •eçüen /sıJeç hariciye ve İtalyan murahhaılan tarafından ittihaz 

nazırı M. Sandler olunan müıterek hath hareket Lehiıtan 
riciye nazırı M. Bartu Fransanın mehafilinde iğbirarla karıılanmııtır. Mez· 
muahedelere riayet hususundaki ka· kur mehafilde beyan olunduğuna söre M. 
ti prensibini tekrar etmit İngiliz ha. Bek'in hattı hareketi rayet sarih ve açık. 
riciye nazırının görüşüne ittirak ede tır ve Lehiıtan hariciye nazın hükômetiy. 
rek ve icabında her türlü tadilin mil le tam bir mutabakat daireıinde hareket 
letler cemiyeti çerçevesi içinde ya • etmit olduğundan teıebbüıünden rücu et
pılması lazım geldiğini ehemmiyetle ı meai imlranırzdır. 
kaydetmittir. (Son• 2. inci ıayrfaJa) 

~---------------· ... --------------~~ 
Sovyet Rusyadan dör,,en Fahrettin 
Paşa dost milletin ordusunu övüyor 

İstanbul, 15 (Telefon) - Kızıl 
ordu manevralarında bulunmak üze
re ordu müfettiti F ahrettin Papnın 
riyasetinde Sovyet Rusya'ya giden 
14 zabit ve iki küçük zabitten mü • 
rekkep askeri heyetimiz bu sabah 
Çiçerin vapuruyle İstanbul' da geldi. 
F ahrettin Pf. Sovyet ordusu hakkın· 
daki intıbalarını fÖyfe anlattı: 

- Yüksek fenni harp vasıtalariy· 
le bu manevrada sovyet ordulan 
büyük yenilikler gösterdiler. Ku • 
manda heyetiyle erkanı harbiyesi 
çok değerli ve harp fennine tam va· 
kıftırlar. Orduda kuvvetli bir disip
lin vardır. Zabitan ve efrat en ağır 
hizmetlere tahammül gösterecek su
rette hazırlanmıştır. Manevra saba
sı haricinde askeri mekteplerde ve 
birçok müesseselerde temaslar yap • 

tık. Bu müesseselerde mesai ameli, 
nazari çok esaslı olarak tanzim edil
miıtir. Sivil, asker bütün aovyet bü
yüklerinden fabrikalarda çalıf&D 

sanatkarlardan, mühendislerden ve 
ameleden köylerde halktan ıördü • 
ğümüz muhabbet ve sevgi cidden 
çok büyüktür.Her gittiğimiz yer türk 
ve ruıça levhalar ve türk • ıovyet 
bayraklan ile donatılıyor. Nutuk • 
larda daima milletimizden ve mem
leketimizden çok büyük hürmetlerle 
bahsedildi. Şu da muhakakktır: 
Rusya'da gördüğümüz büyük hür • 
met eseri Büyük Gazi'nin ve Büyük 
Millet Meclisinin memleketimizde 
vücuda getirdikleri büyüklüklerin 
neticesidir. Ve biz Ulu Gazimize ne 
kadar tefekkür etsek azdır." 

Paris camiinde merasimle 
kaldırıldı 

Paris, ıs (A. 
A.) - Dün Pa. 
riı camiinde bay 
tar yüzbqı Ke • 
mal Cemil Be • 
yin cenaze me • 
raaimi yapılmıt· 

tır. Mumaileyh 
dört seneden -
beri Paris Pas . Paris'te öldiı~ urıD 

tör enstitüsün • evelce de bı/dırrli· 
de çalıımakta iimiz Kemal Ce-
idi. mil B. merhum. 

Türkiye Büyük elçisi cenaze m& 

raıiminde hazır bulunmuıtur. Ensti 
tü müdür muavini Profesör Ramon 
müteveffaya, ölümünden sonra tak. 

1 
dir nitanesi olarak ecnebiler için 
olan büyük madalyayı vermittir. Ke 
mal Cemil Bey ruam basili hakkın • 
da laboratuvar tecrübeleri yaparken 
yakalandığı hastalıktan ölmüttür. 
Cenazesi muvakkaten Paris' e gö • 
mülmüttür. Sonra lstanbul'a nakle
dilecektir. 

Yeni bir korsanlık 
•• • 

numunesı 

Manil "filipin adalan" 15 ( ~ 
A.) - Hayun Maru iamindeki ja • 
pon balıkçı ıemisinde kaçak te,ki .. 
litı tarafından yapılan bir teftit 11 • 

rasında 24 kitiden mürekkep olan 
geminin tayf ası tarafından iki güm
rük memuru ile bir polis memuru 
denize atılmıttır. iki amerikan sa • 
hil muhafaza vapuru, F ormoz ada • 
smdaki Takao limanma mensup o ~ 
lan bu japon vapurunu takibe cık • 
mıştrr. 

lvan Mihailof 
Istaıibula getiriliyor 

Bulıar MakedQnya komitai nıiılwia • 
den 1 van Mihailof'ua buduchamazu ı~ 
rek hükumetimizin bimareaine iltica etti .. 
iini Trakya umumi müfettlfliii Dahiliy• 
Vekiletine bildirmittir. IYaa Mibailof'a ka
nsı refakat etmektedir. lna Mihailof bu• 
dutta evvela hüviyetini ketmetmit ve mu• 

halefete menıup bir adam olduiunu aöyl .. 
mekle iktifa etmiıtir. Mülteci Kırklareline 
getirilmiı ve orada kim olduiunu iytirJ 
etmiıtir. lvan Mihailof ldanbal'a pderil.. 
mittir. 

!2W 

Muhafazakarlık, hayatın yeni 
cereyanlarına kartı durmak rolünü 
oynadığı için her zaman bu rol var. 
dır. Ve her zaman onu oynamak iı
tiyenler bulunabilir. Bu nihayet 
menfi bir vaziyettir. Halbuki libe
ralizm daha ziyade müspet rol oy
namak ihtiyacındadır. Ve yeni ihti
yaçlar karşısında bunu oynıyamadı
'ğı gün mevcudiyeti ve mevcudiyeti
nin hikmeti suya düşmüş demektir. 
Realiteler bunun böyle olduğunu 
göster.miftİr. Yeni fikirler, yeni ih
tiyaclar İngiliz liberalizmi aleyhine 
i~çi fırkasını kuvvetlendirmit ve ni
hayet onu iktidar mevkiine çıkarmış 
hr. İşçi fırkasının muvaffak olup 
olamaması başka meseledir. Fakat 
bir gün İngiliz muhafazakarlığın. 

. dan tikayet edenler, ve vaziyetin 
değismesini istiyenler varsa, onların 
Yeniden liberal fırkasından değil, 
işçi fırkasından bir teY ummakta ol· 
duklarına fÜphe yoktur. 

Milliyetperver liberaller bunu 
eyice sezmitler, ve fırkalarının um· 
delerinde esaslı ıslahat yapmağa 
karar vermişlerdir. Zaman ve hayat 
~eğiımittir. Şu halde yeni zamana, 
Yeni hayata gfüe liberalizmi ıslah 
t:lınek zarureti vardır. Yalnız bu ıı· 
lf\hattan sonra çıkacak sisteme eski 
•dım vermek doğru olur mu? Bu da 
~nı bir meseledir. Kelimenin sihri 

İstanbul, ıs (Telefon) - Sov -
yet edebiyat kongresine ittirak eden 
büyük sovyet ediplerinden Erenbürs 
ile kongrede yunan ediplerini tem -
sil eden profesör Prines ile yunan fa
iri Varnalis bugün Çiçerin vapuru i
le Odesa' dan lstanbul'a geldiler ve 
matbuat umum müdürlüğü namına 
umum müdürlüğiin İstanbul mümes
sili Neşet Halil Bey tarafından kar· 
şılandılar. Misafirler lstanbulda ~e
hir içinde ve dışında büyük bir g~ • 
zinti yaptıktan, şehrin müzelerini ve 
göriilecek yerlerini seyrettikten son
r~ Park otelinde öğle yemeğini ye
dıler. Yemekte basmuharririmiz Fa
lih Rıfkı Beyle Y akup Kadri Bey 
bulundular. Misafirler bu aktam 
İstanbul' dan ayrıldılar ve tefyİ edil
diler. 

Morakastl vapuru f acıası suikast 
eseridir deniliyor 

bazen bütün bir mefhumun sıkılıp değildir. İngiliz liberalizmi muha • 
boğulmasına sebebiyet verir. Şimdi- fazakarlar ile itçiler arasında mu
!ik başlıca yenilik olarak bugünkü tavassıt bir rol oynamak arzusunda. 
ıçtimai rejim ile İfçi fırkasının tek- dır. Fakat bu rol ile de İngiliz libe • 
lbi! ettiği rejim arasında mutavassıt ralizminin canlanacağına pek ihti-
ır sistem teklif ediliyor ki, en mü- mal veremiyoruz. Çüıikü siyasi fırka 

h

1 

iın esas şudur: İşçi ile iısahibi dev- )arın en büyük kuvveti şuradan bu. 
etin nezareti nltında uzlaşacak, as- radan fikir alarak onları uzlathr -
~ari ücret ona göre tayin olunacak, makta değil, hayatın yarınki ihti. 
l~i fabrikanın gidit ve geliri ile a- yaçlarını ve fikirlerin gizli izlerini 
akalandırılacak, ve bunları temin anlıyarak ona göre yaratıcı bir sia-
~dec~ teşkilat yapılacak.. tem ortaya atmaktadır. 1 

Görülüyor ki fikir yeni bir ıey ZEKi MESUT 
Moro"lıaatl vapurunun lnırtarılc.. ı 

ikinci lıoıptanı. 

Londra, ıs (.t\. 

'A.) - Morakaatl 
••puru yansını haJE 
lımdald tahkikat 
bazı riv~yetlere ba· 
kılaıa fqiltere'd• 
.We yapılacaktır. 

Deyll Meyi •uet .. 

ainin yazdıfına na. 
zaran polia müfet • 
tiıleri yanaını çı • 

kamuı olmakla 
maznun olup Ame· 
rika zabıtaaınca ara 
nılan tah11ların eı• 

ii\lini öğrenmi' bu· 
lunmaktadırlar. 

'Morokaill vapuru, ~ekilerek getirilip baıta.nkara 
edildiği Aıburipark kıyılannda meraklılar. 

kalabalciı taralın:lan aeyrediliyor. 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN SON H LE • 
BIRl.E. 'IK UEVLETLER'DE. 

Protestolar silah 
tahkikat komisyo· 
nunu ihtiyata 
sev ketmiş 

Vaşington, 15 (A.A.) - Brezilya, 
Meksika, Arjantin, Şili, Bolivya ve diğer 
tnilletler tarafından yapılan şiddetli pro 
testoların silah tahkikat komisyonunu 
düşünmeğe ve ihtiyata sevkettiği zannedil 
mektedir. Bununla beraber M. Hul ve ko-

lEHlSTAN'DA 

M. Bek'in nutku 
ve pogska gazetesi 

Varşova, 15 (A.A.)-Yarı resmi 
Gazeta Pogska, M. Bek'in Cenevre 
nutkuna hasrettiği bir makalede ez
-:ümle diyor ki: 

"Bu nutuk milli iradenin kudret
li bir tezahürü idi. Lehistan kendisi 
ı1akkmda ikinci sınıf bir devlet gibi 
muamele yapılmasını kati surette 
reddetmektedir. M. Bek'in irat etti· 
eri sözlerin hakiki manası iı;te budur. 
Bu sözlerle, Avrupa milletlerinin misyon reisi Nye bu sabah yaptıkları mü 
'1ür ve esir, hakim ve gayri hakim Jakattan sonra bu hususta hiç bir şey söy· 
cıiye tefrik edilmesini kabul etmi -

lememişlerdir. ven bir milletin iradesi ifade edilmiş 
Filhakika komisyon Düpont şirketi- tir. Vatandasları Avrupanın ekseri 

ııin Çin'deki ajanı tarafından gönderilen "!'lemleketlerinde itisaflar hüküm 
mektupları görmüştür. Bu mektuplarda 
1932 tarihinde içlerinde bazı ceneraller ~crdüğü bir devrede dini müsama • 

' 1 :ıdan istifade etmis olan ve bin secle bulunan Çin resmi '3hsiyetlerine ko -
'le A vrnpanm tec;ekkülüne hadim ol mü!}'onlar verildiği bildirilmektedir. Ke-
T'llUŞ bulunan Leh milJ..-ti hukuku 

n mezkiır şirketin cenubi Amerikadaki ı.ıiikümranisinin tahdit edilmesini ka 
ajanından 1933 te gönderilmi§ telgraflar "-ul edemezdi ve buna h::ıkkı yoktu. 
ela okunmuştur. Bu telgraflara nazaran Lehistan. ekalliyetlerin himayesine 
firket bir barut fabrikası inşası için bir: ııuhalif rleaildir. Bil;lkis, umıımi ol
abruın fimıasiyle yapılmış olan mukavele •nak şartivle, hir ekallivet mukave · 
sıin Arjantin hükfuneti tarafından iptali- 'esine istirake amart~dir. Mevzuu -
11.e muvaffak olmuştur. M. Nye, Amerika '1ahs olan mesele milletlerin müsavi 
memleketlerinden birinde siyasi akisler rnuamele görmesi meselesidir. Le -
yapması milmkün bulunmasına binaen lıistan mü~avatsızlığı reddetmekte -
bu telgraflarm tamamen neşredilmediği- r 1ir. M. Bek'in bevanatı asla bir ta · 
n.i söylemiştir. "iye oyunu deilldir. Bilakis her na

Silah tahkikat komisyonu harp 
sanayiinin millileştirilmesini 

görüşecek. 

ı~ulu adam leh noktai nuannın 
doğruluğunu tanıyacaktır. Zira in · 
sani teahhütlerin umumi olması ta
lebinin meşru olduğunu herkes his
sedecektir. Zira bu teahhütler, umu-

Vaşington, 15 (A.A.) - Ayan silah mi olmadığı .zam~ $4llltaj vasıtası 
tahkikatı komisyonu harp sanayünin milli- olurlar. Lehistamn hattı hareketi 
Jeştirilmesi meselesini ruznameye koymuş bütün dünyar.ın geniş kütleleri tara 
tur. Bunu teklif edenlerin biri olan cümhu- undan anlaşılmaktan hali kalmıya
riyetperver ayan azasından M. Vandeburg, ı:aktır. Bu hattı hareket yalnız oka
bunun Amerika'yı mağlUp edilmez bale bil politikacıları hayrete düşürebilir 
aetireceğini beyan eylemiştir. ki, bunlar nezdinde siyaset acık an

Grevcilerin bir karan. 
Vaşington, 15 (A.A.) - Mensucat grev 

komit-esi. bütün Amerika iş~ilerine ve ez -
elimle nakliyat İ§çilerine miiracaat ederek 
ithal edilen mensucatın nakil ve işletilme
•ine mani olmak için teşebbüse girmiştir. 

l\filli mulıaf ız kıtal"rı 
takviye olunuyor 

laşmayı ve basit ve ezeli hakikatleri 
trnranlık bale koyar. Bütün Lehis -
t~ın M. Bek'in beyanatını sevinç, gu
rur ve minnettarlıkla karşılamakta
dır.'' 

I..clıistan 'm cka11iyet1er lıakkımla
ki hattı hareketi ' 'e ln~iltere. 
Londra, 15 (A.A.) - Salahiyet -

tar mehafil, Lehistanm ekalliyetler 
Jı kkmdaki hattı hareketi münase -
betiyle, meselenin ortaya sürülmesi 

Nevyork, 15 (A.A.) - Corciya ve cc- tarzı ile bizzat mesele arasında pek 
mıbi Karolin'e muhafız takviye kıtaatı gön açık bir fark olduğunu söylemekte
aer:ilmiştir. dirlcr. M. Saymen birinci mesele 

Cenubi Karolin'de bir milli muhafız, hakkında Cenevrede yegane cevabı 
bir kanşıklık esnasında bıçakta yaralan • vermiştir. İngiltere bir muahedenin 
mıştır. Milli muhafızlar itfaiye borulan, bir taraflı olarak nükfil edilmesine 
ağlatıcı bombalar ve süngü kullanmışlar - muhalif bulunmuş ve bulunmakta -
'Chr. Fayet ı:hrin?,e bir .fa~rikaya bomba dır. Buna mukabil muntazam bir şe
ıtıtmıştır. Kımse olmemıstir. l·ilde ortaya konulmak şartiyle her 

Cordya'da Man1and'da hadiseler ol tllrlü beynelmilel meselenin müşte -
muştuG r. de L- • ilk d f _ - 1. M reken tetkikine amade bulunmakta -

rev n tx=n ı e a soz soy ıycn · d 
Conson, grevin, mensucat kanunu yapıl - ır. 
madan evet, işçiler sendikaları reisi ile Var ova gazetelerinin mütaleaJan 
yaptıkları anlaşma aleyhine olduğunu söy- Varşova, 15 (A.A.) - Yan res -
le.miştir. mi Gazeta Polska, Cenevrede M. Si

Grcvdlerin t~kınlıklan 
(levnm etliyor. 

Nevyork, 15 (A.A.) - Rod Ay
Jand karısıklıkları durdurulmak üze 
redir. Fakat cenubi Karolinde Bur -
lington'da karışıklıklar vuku buldu
'ğu bildirilmektedir. filli muhafız -
tar, bir fabrikanın açılmasına mani 
olmak istiyen yüzlerce grevciyi ağ
latıcı bombalar ve süngülerle püs • 
~ürtmüşlercUr. Beş yaralı vardır. 4 
ki.§i tevkif edilmiştir. 

Yeni yat ynn . .Jan. 
Nevyork, 15 (A.A) - Reisi -

cümhur, "Ravimbovo" isimli Ame -
rika yatı ile ''Endeavur" isimli ingi
Iiz yatının Amerika kupası için ya -

pacaklan yarışı seyre gitmiştir. Fa
İtat kendisi grev hakkında daima ma 

lumat alabilecektir. Ve icabında ka-
raya dönecektir. 

Bir şayiaya göre hükumet me -

J:iafili, ücretler indirlimeden iş saat
lerinin indirilmesi teklifini tetkik e
<ıecektir. 

mon, Bartu ve Aloisi tarafından e -
'vı.lliyetler muahedesine dair yapı -
lan beyanatı mevzuubahs ederek e -
··alliyctler ahkamının tadili mesele
~ini Lehistanın 12 senedenberi bey· 
hude yere ileri sürdüğünü hatırlat -
trktan sonra diyor ki: 

"Fransa, İngiltere ve ! talya ta
rafından tavsiye edilmiş olan huku
k! çarelerin tatbikatta müessir ol -
matlığı anlaşılınıstrr. M. Saymen. 
Bartu ve Alo1si'nin beyanatlarında 
'·aydedilecek bir şey varsa o da bun
ların Lehistan tarafından takip olu
nan siyasetin doğruluğuna itiraz et
miş olmamalarıdır. Lehistanın uzun 
düşüncelerden sonra girdiği yoldan 
döneceğini zannetmek bir hata olur. 

J.~lı tavvarecilerL 
Varşova, 15 (A:A.) - Budunlar.ırası 

(beynelmilel) şallenç devrine iştirak eden 
tayyarccı1erden Vlodarkieviç saat 11 de 
Lvov şehrine inmiş ve iki saat sonra Vil
no'ya müteveccihen hareket etmiştir. 

Makferson uçuşu katı surette terkctmit 
tir. Yunk ve Dudzins1ı:i Varşova-'ya var
mışlardır. Diğer taraftan Marzik de mU 
sabaka harici olarak uçuşa devam etmek 
tedir 

Milletler cemiyeti 
umumi heyetinde 

Sovyetler MiUetler 
Meclisine giriyor 

(Ba.şı 1 iner sayfada) Cenevre, 15 {A.A.) - Otuz dev-

Yemekte neler görüştüler? let tarafından imza edilmiş olan da
vetname F ransada bulunmakta olan 

Cenevre, 15 (A.A) - M. Saymen, Bar M L' · f' 14 d ·· d ·ı 
t Al · • Bek -~ı -· . h • 1 • ıtvıno a saat e gon en . u, ow ve og e Yemeg1nı ususı o a . . . 
rak beraber yemişlerdir. Yemek esnasan- mıştır. Sovyetlerm bu akşam cevap 

da ekalliyetler muahedesi baklandaki Po - vermeleri beklenilmektedir. Millet 
lonya hattı hareketinin etrafiyle .görüşül - ler cemiyeti konseyi Sovyetlerin ce

düğü muhakkakbr. Ve zannedildiğine göre miyete girmesine müteallik son terli· 
noktainazar ihta1aflarını telif için mutavas hat ka •-·t k ·· t l8 30 . ı rar~ ırma uzere saa . 
sıt bır sureti bal aranmaktadır. _ı • l' b' 1 kd · · 

Lehistanın teklifi hakkınd~ 
düşünceler 

Viyann, 15 (A.A) - Matbuat, umu -
miyetle Lehistan'm teşebbüsüne gayri mü 
wttir. Gazeteler bunun mevcut muahede-
lcrin meriyeti için tehlikeli olduğu kanaa -
tlndedir. Gazeteler, Lehjstan'ın hattı ha
reketinden Hitlerci Almıuıya'yı mesul ta -

~yarlar. 

Çok şiddeti i 
bir müta ea 

1.Aa rız ı ır ce se a etmıştır. 

Davetname metni kısadır. Sul -

hun menfaati namına Rusyanıo ce -

~iyete girmesi temeıuıi olunmakta • 

dır. Sovyetler cevaplarında namzet -

liklerini koyacaklar ve cemiyet mu
rn vef esini .kayıt ve şartsız kabul e -
den devletlerin aza olacaldannı na· 
hk olan mezkiir mukavelenin 16 mcı 
maddesini kabul etmekte oldukta -

-mı beyan edeceklerdir. Bundan 

.. onra Sovyetler milletler cemiyeti 

mulmvelesi ile Paris ve Briyan - Kel~ 

log misaklarının hemahenk kılmma-
Londra, ıs (A.A.) - Mançester Gardi sı için sıksık ileri sürmekte olduk -

yen aazetesi, Lehistan'm budunlaramsı ları fikirler hakkında izahat vere . 
(beynelmilel siyaseti Ye bilhassa Almanya ceklerdir. 
ile aktettiği ademi tecavüz muahedesi ile, 
betbaht tarihinin tekrarını i.b.das etmek Üze 

re olup olma<lığını soruyor. 

Ukranya fırkası reisi 
ne d ıyor 

V81'10va, 15 (A.A.) - Diyet meclisin
de Ukranya fırkası reisi M. Leviski Havas 
ajansına yaptığı beyanatta demqtir ki: 

"-Leh hükUınetinin teJehbüsü Ukran 
ya milletine V ersay muahedesi aleyhinde 
diplomatik faaliyette bulunmak hakkını 

vermektedir. Zira balen Lebistan'claki 6 
milyon Ukranyalının mukadderatı Lehis -
tan hükumetinin hüsnüniyetine bağlı bu -
lunmaktadır. Ba bir taraflı icraat teıebbü -
sü Ukranya elı:alliyetinin, ekalliyet vaziye
tinin ihlali takdirinde Milletler Cemiyetine 
ıikayette bulunmak imkanını kaldırmakta
dır. 

Diğer taraftan, bükiimel M Bek'ia te
şebbüsünü büyük bir muvaffakiyet olaral 
tdakki etmektedirler. Bir çok gruplar te -
zahürat ve alaylar tertip etmektedirler. 
Pilsudski aabık askerler cemiyeti M. Bck'i 
telgrafla tebrik etmiştir. 

Usule ait muamelenin salı günü 
ikmal ve Sovyet Rusyanın çaf1amba 

G"Ünü cemiyete kabul edilmesi ümit 
edilmektedir. 

Cenene, 15 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyinin reisi M. Benes 
yanında fransız murahhası M. Mas
sigli olduğu halde, Cenevre civarın
da M. Litvinof'un nezdine giderek 
kendisine, SoyYet Rusya'nm cemiye
te girmesi hakkında yapılacak davet 
ve buna Rusya'nın vereceği cevap 
metinleri hakkında görüımiqtür. 

Öğrenildiğine nazaran, mükile -
meler müsait surette inkişaf etmiş -
tir. Usule ait bazı teferruat Cenevre
de halle muhtaç olmakla beraber, iti 
lafa kati olarak tahakkuk etmiş na -
zariyle bakılabilir. 

Küçük itilaf konseyinin 
neşretf ği tebliğ 

Cenevre, 15 (A.A.) - Küçük iytilaf 
daimi meclisi dün öğleden sonra tekrar 
toplanmıt ve sonra bir tebliğ netretmj§tİr. 
Tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

"- Konsey evefki gün ve dün toplana-

-\OVYE'I IUJS\' A'IJA 

Ba:tık misakı 
hak .. ·ında 
izvestiyanın yaz~sı 

Moskova, 15 (A.A.) - lzvestiya ı;.:.ze 

te-si, üç Baltık devleti arasında aktediJen 
-nisaktan bahsederek diyor ki: 

"Baltık memleketleri arasında blok 
teşkili meselesi uzun seneler bu devletle 
rin ruznamesine dc:h.I uulunuyordu. Bö}' 
le bir blok fikri, Baltık devletlerinin mil 
tckabil ycltınlaşm.:larma. r.ovyetler aley• 
hinde bir i!tikamet vermcğc çalışan mü· 
teaddit emperyalist devletlere mensup 
sovyet aleyhtan mehafil tarafından şid· 

detle istismar edilm~l:tc olduğu gör.ünü· 
yordu. Bu proje bilhassa Lchistnn'm da 
:Ştiraki} le "Baltık memleketleri büyük 

lloku,, denilen projerer hakkında böyle 
idi. Bununla beraber küçük Baltık mem 
Ieltetlcriyle Lehistan arasındaki ihtilaf· 
lar, bu memleketlcr1n büyük devletlc-rin 
büyük siyasi oyuna sürüklemekten kork· 
maları, Baltrk memleketlerinin siyaset 
adamlarını hu sahada her türlü projelere 
karşı ihtiyatlı davranmağa me.:bıır eJi• 
yordu. Blok mc"Selesi, ancak milli & ısya· 

listlerin AJmanya'da iktidar mt·vkiıne 

geldiklerinden sonradır ki günün büyük 
bir meselesi olmuştur. Mim S'JS!- •• ~le• 

rin Memel'deki hararetli faaliyetleri en• 
dişe uyandırmış ve Litvanya, Estonya ve 
Letonya da alman faşizminin tehdidi al• 
tında bulunmuşlardır. r6 kanunusani tar' 
hinde Lehistan - Almanya misakmı"l ak 
ti ve Baltık memleketleri istiklalini:ı za-o 
man altana alınması hakkındaki sovyet 
misakının reddedilmesi Baltık memleket 
terinde bilhassa endişe tevlit etmiştir• 

Şimdi imza edilen misak Baltık me.mle• 
ketleri istiklal ve emniyelc.rinin tahkiki 
yolunda mühim bir rol oynıyabilir. An• 
cak nıisak hükümlerine misaka iştirak 

edenler tarafından riayet edilmesi ve 
bunların teşriki mesaileri, Baltık devlet• 
le.ı:ini ne kendi emniyetleri ve ne de is• 
tiklalleriyle hiç münasebeti olmıyan p 
yeler uğrunda istismara çalışan emperya 
list rnchafilin intirikalarına karşı müı\ ... 
faa etmeleri lazımdır.,, 

\ L\lANY A 'OA. 

Alman polisi'nin 
yahudilere verdiği 

Çek matbuah ne fikirde 
Prag, 15 (A.A.) - Matbuat, umumi

yet iytibarile, M. Bek'in nutkunda ekalli
yet vecibelerinden lrurtulnıut büyük bir 
devlet reisi gibi telakki edilmesini temine 
matuf bir tabiye manevrası görmektedir. 

• rak ruznamesine dahil bütün meseleleri ve emır 
bu meyanda Sovyet Rusya'nrn Milletler 

Milletler cemiyeti asamblesinde. 
Cenevre, 15 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: 
Dün M. Xantilo (Arjantin) ve Mayard 

(Hayti) den sonra Milletler Cemiyeti As
sambtesi M. Kalirodamatta'yı dinlemiştir. 
Mumaileyh Milletler Cemiyetine olan iti -
madmı bildirdikten sonra M. Saymen ve 
M. Bartu'nun sözkrine tamamen iştirak 

ettiğini bildirmiştir. 

Müteakiben söz alan Tevfik Rüııtü 

Bey, Türkiye'nin budunlararaSI (beynel -
mı1el) teşriki mesaiye iştirakini hatırlat -
tıktan sonra herkese karşı çok dostane his 
!erle muttasıf bulunduğunu, bu yolda de -
vamı arzu ettiğini ve Sovyet Rosya'mn 
kıymettar müstakbel teşriki mesaisinden 
dolayı Türkiye'nin bahtiyar bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Nihayet M. Berger Valdenez, Avustur
ya'nm budunlararası (beynelmı1el) müna
sebetlere atfettiği yüksek kıymeti göste -
r~ek bu memleketin vazifesi sulh için teş
riki mesai olduğu kanaatinde bulunduğu
nu söylemiştir. M. Berger son hadiseler es 
nasındaki kıymetli müzaharetlerinden ve 
bilhassa mali müzaharetten dolayı devletle 
re teşekkür ettikten sonra M. Şuşnig gibi, 
Avusturya'nm kanmm son damlasına ka
dar tamamiyetini müdafaa azminde oldu -
ğunu bildirmiştir. 

M. Berger, budunlararası (beynelmilel) 
teşriki mesainin, bu meyanda iktısat ve 
emniyet sahalarmda milletler cemiyeti 
müzakeratının Avusturya için devam ede 
ceği ümidini izhar eylemiştir. 

Cemiyetine girmesi, tark mis.akı. ekalliyet- Berlin, 15 (A.A.) - Alman polisi ya• 
ler, orta Anupa ve küçük iytilafın ltalya hudi teşekküllerine alenen hususi kıya • 
ile münasebetleri meselesini derin bir su- fotte gezmeği ve gene hususi işaret ve 
rette tetkik eylemiştir. bayraklarla ve grup halinde sokaklarda 

Konsey Sovyet Rusya'nrn kabulü lehin- ôolaşmağı yasak etmiştir. 
de rey vermeğe karar vcrıniştir. 

Konsey, şark misakını ıulhwı muhafa
zası teminatlarının takviyesi olarak telak
ki ve bunun lnsa bir müddet zarfında akti
ni temenni eder. 

Ekalliyet muahedelerine gelince, küçük 
iytilaf malum olan ve geçen seneler müza
kerelerinde muhtdif vesilelerle tasrih edil 
miş bulunan hareketini muhafaza etmek • 
tedir. 

Orta Avrupa meselesinde, lı;onsey, Tu -
na havzasındaki bütün devletlerin tam is
tiklali, bunlann iktrsndi aahada yaldaıma
lan ve alakadar bütün devletlerle teşriki 
mesaileri hakkında kararını yemden bildir 
naittir. 

Konseyin noktai nazarınca, Milletler 
Cemiyeti lüzumu halinde, sulhun ve mua
hedclerle ihdas edilmiı olan nizamrn mu -
hnfazası için en uygun teminatbr. 

Nihayet tebliğde, siyaseti bilatefrik bü
tün devletlerle dostane münasebetler tatbi 
ki olan konseyin fransız - İtalyan yakin§ -
masırun ,bütün noktai nazarlardan şayanı 
temenni olan Küçük İytilil - İtalya yak -
laımasmı intaç edecek mahiyette olduğunu 
mÜ§nhede etmetke bulunduğa bildirilmek
tedir. 

. Gayri 'daimi azalığa 
İspanya «la talip. 

Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler Cemi -
yeti ltomeyine gayri daimi aza intihabı do 
ayısiyle M. Madariaga İspanya'nın yeni
den intihap edilmesini reımen iıtemiıtir. 

Ağustos harici ticaretinin 
biJan<:OSU. 

Bertin, 15 (A.A.) - Almanya'nın ağU9 

tos zarfındaki harici ticaret bilançosu 
temmuza nazaran takriben 2 milyon ek· 
siklik gfüıtermektedir. İthaliit 342,5 ve 
ihracat 334 milyondur. Geçen ay bu ra• 
kamlar 362 milyon 800 bin ve 321 milyorı 
idi. Bu rakamlara göre ihracat yüzde 4 
artmıştır. 

Protestan kilisesi peskopo unun 
emirnamesi. 

Berlin, 15 (A.A.) - Protestan kilise• 
peskoposu Müller bir emirname neşre " 
derek bütün kilise mensuplarım 20 ağuS" 
tos 1934 tarihli kanun mucibince M. Hit • 
leı 'e sadakat yemininde bulunmağa davet 
etmiştir. 

Şarlotenbnr~ opera. mın açılIŞT• 
Berlin, 15 (A.A.) - Şarlotenburg 0 " 

pcrası bugün açılmış ve kü§at resmin~" 
gerek M. Hitler ve gerek Göbbels, Frı~• 
Blomberg ve Papen hazır bulunmuşlar " 
dır. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Samanpazannda 

l\1ERKEZ 

Eczanesidir. 
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ı un - ~i~wıi 

~ i e er Cemiye1· 
Milletler Cenuycti'nin muhalefetine 

raporuna ve peşinde sürüklediği hiddeti. 
efkarı umumiyeye rağmen Mançuko•yu 
hem işgal hem de bir şekline uyduraral< 
ilhak eden Japonya•mn buna itiraz eden 
cemiyetten çekilmesi, cemiyetin itibarını 

fena halde sarsmıştı. Bir sulh müessesesi 
olması lazım gelen cemiyet, artık Çin · Ja. 
Pon ihtilafını da halledemedikten sonra 
kavgaları ve menfaat ayrılıkları hem daha 
çeçitli hem de daha mürekkep olan A vru
pa'nrn davalarını nasıl ha.lledecekti? Nite
kim Janonya•nrn hareketi üzerine hasıl O· 

lan hava henüz dağılmamıştı ki, Almanya 
da, mahmuz ve kılıcını şakırdatarak cemi
Yetten çıktı gitti. Ve İtalya Başvekili bu
nu fırsat bilerek, cemiyet•in yakın ölümün 
den bahsetti. M. Musolini'nin o nutku, her 
tarafta bir "oraison funebre,, tesiri yapmı• 
tt . 

Halbuki şu günlerde. Milletler Cemiye
ti' ni adeta bir ikinci gençliğine girmiş gö
~Üyoruz. Bir hareket, bir ıetaret bir faali
Ycttir gidiyor. Bütün gözler ve kulaklar 
ona çevrilmiştir. Ve "paradoxal,, görün
mekle beraber, Milletleı- Cemiyeti, Avrupa 
ıulhunu aağlama bağhyacağa benziyor. 
Bu değişiklik nasıl olmuıtur? Bunun ıe
bepleri nelerdir? Ölüm haberi beklenen bir 
nıüessese, nasıl olur da birden zindeleşerek 
ve gençleterek Avrupa ıulbu gibi güç bir 
İta başarmağa kalkar ve baıarabilecek gö
~iikür? 

Bu değitikliği yaptırtan, Almanya'daki 
rejim değişikliği ile bunun Avrupa politi
lcaımda yaptığı tiddetli akıülamellerdir. 

Eğer yeni Almanya, müdafaasını öne 
•ÜreTelıı: ıilah müıavatmı iatemeıe idi, fran 
ıız harici politika11 bu kadar radikal bir 
faaliyete geçmezdi. 

Eğer Almanya. Sovyet Rusya'nın re
jimi ve mülki tamamiyeti aleyhine bir ta· 
kım sözler sarfetmek ve bir takım hare
ketlere giriımek hata11na dütmeae idi, 
~vyetleri, kendi iddialarına göre burjuva 
emperyalizminin icra va11talanndan biri 
olan Milletler Cemiyeti'ne ıokacak kadar 
ıakarhk göstermezdi. 

Eğer Almanya, Avrupa'daki mevcut 
kuvvetleri hiçe sayarak Avuıturya'yı içe
riden bir darbe ile kendine bağlamak he
\'eıine dütmeıe idi. ltalya'yı gücendirmez
di 

Bugün, franıa, İngiltere ve ltalya, Av
rupa ıulhunu Milletler Cemiyeti'ne garan
ti ettirmek fikirini tamamen benimıemit
ler ve bunun için de Milletler Cemiyeti'ni 
Sovyet Ruıya azalığı ile takviye etmek ka
rarını vermişlerdir. Avrupa sulhu mefhu
munun içinde, tabiatiyle, muahedeler, re
vizyon meıeleai, ekalliyetler iti v. s. dahil
dir. Şu ıuretle ki. bütün bu i,ler, Millet-

. ler Cemiyeti'nin yeni staff'ı tarafından ve
rilecek veçheye göre halledilecektir. Sov-

. Yet Ruıya ile bizim azahldarımız meaeleıi 
fı..ı gÜnlerde halledilirse, inkılap Türkiye
ıiuin ilk günündenberi takip ettiği ıulh 
Politika11 pürüzıüz bir surette tahakkuk 
etmiş olacaktır. 1918 de ne olacağı meçhul 
bir oımanlr imparatorluğu, bu suretle ye
l'ini, hem Akdeniz hem de Avrupa muva
zeneıinde yeri ve reyi olan genç Türkiye 
eıinıhuriyetine terketmiş olacaktır. Hüku
ll'ıctimizin dış politikası hesabına kayde
dilec~k olan bu parlak muvaffakıyet, hem 
ll'ıakıatlr hem de devamlı ve muntazam ça
lışmanın bir eıeridir. Avrupa'da, nadir bü 
kıirnctlerin dıt politikası bizimki kadar 
d!irndüz bir istikamet takip etmiştir. Ço
iunda, tereddütler, inhiraflar yahut ani 
döngeriler kaydedilebilir. Bizim politika-
1ltı:ı:, ilk günündenberi, "cihanda sulh,, §İ· 
llt-ını, herkesle dost geçinmek suretiyle ta
lı~lduik ettirmeğe çalr,mıı ve muvaffak 

<ı\rnuştur. 1 
" ,, ,, 

Milletler Cemiyeti, bu son aldığı yahut 

•lrnak üzere bulunduğu §ekil ile, sulh da-ı 
"••ını, cihan ölçüsünde değilse bile Avru· 

Pa ölçüıünde sağlama bağlamıştır. Bittabi 

ladece diplomatik münaıebetler yani mem 
l~etlerin biribirlerine kar,ı takip ettikleri 
dıı politika bakımından. Çünkü cihamn U• 

~\imi iktrıat buhranın~ sadece bir dıt po
litika anlaşma11 ve Avrupa sulhu namına 
~luı~:nut bir mütareke formülü ile hallet
~ie imkan yoktur. Bugün Cenevre'd; 
~de edilmek üzere olan netice, A vrupa'l\ 
taolititıa ihtilaflarını emniyet ve inzibat al· 
~almaktan ibarettir. Bir Avrupa harbı
~" Önüne geçmek demektir. Tasdik etmek 
ıttn ki. bu bile, büyük bir adundır. Ve 

~enni etmek lazımdır ki, bu anlatmıya, 
!ltlanya da bir an evel ittirak etsin. Bu

','illlcü netice onun hoyıuzluğunun bir ese
t'i.I!_ 

...,. ~ Eier anlatmaya o da dahil olacak o-

11111 

Kız sanat mekte· 
binin ta'ebesi 
Üç bine vardı. 

İstanbul, 15 (Telefon) - Maarif Ve -
kaletinin htanbul'da üç sene evel 35 ta
lebe ile açtığı kız sanat mektebinin tale
be kadrosu yeni kaydedilenlerle beraber 
i.ıç bine varmıştır. Mektep için Perapalas 
yanında büyük bir bina kiralanmıştır. 

B<•Jc·diye İntihabı faaliyetleri 

İstanbul. 15 (Telefon) - Bugün lstan 
bul kazalarında belediye intihabına iştirak 
edecek tehirlilerin isimleri asıldı ve lıtan
bul içindeki kazalarda rey atılacak sandık
ların bulunacakları yerler tespit ve ilan 
edildi. Pertembeden iytibaren radyoda ve 
umumi yerlerde ,ehirlilere konferanılar 
verilmeğe batlanacaktır. Fırka bu it için 
168 halk hatibi ayırmıştır. İstanbul 4ehir 
meclisine 68 aza ıeçilecektir. Şimdiye ka
dar 600 e yakın zat namzettiklerini Fırka
ya bildinni,tir. intihap 1 tetrinievelde ha§ 
lryacak ve o gün bitecektir. 

Ayar hilelerinin fö1iine 
~eçmek i<;in. 

İıtanbul, 15 (Telefon) - lstanbul ku
yumcularından bir grup her türlü ayar hi
lelerinin önüne geçmek üzere Darphanenin 
kıymetli madenleri ücret mukabilinde 
damgalamasını hükumetten iatiyecckler -
dir. Bu teklifi hazrrlryan kuyumculara gö
re her sene İstanbul'da halkı enaz 250 bin 
lira zarara aok'an ayar hileleri yapılmakta
dır. 

Trakya•daki yaban clomuzları 

için mahre~· 

İstanbul, 15 (Telefon) - Trakya ikin
ci umumi müfettişliği İstanbul ticaret 
odasından Trakyada avlanacak yaban do-
muzları için mahreç bulmasını istemi~tir. 

Kayıieri fabrika~mı kuracak 
miihcndhıler ~e1cli. 

İstanbul, 15 (Telefon) - Kayseri fab 
rikasını kuracak olan sovyet mühendisle 
ri Çiçerin vapuru ile bugün Odecıadan 
geldiler. Mühendislerin arasında Rusya'
da yüksek ocak inşa etmiş bir kadın mü 
hendis vardu. 

lursa, o zaman Avrupa•nın menfaat birli
ğine doğru hakiki bir adım atılmış olacak
tır. Şark Lokarnosu, bunun için en güze) 
Fırsattır. 

Almanya, Şark Lokarnosu'nu ıon nota11 
ile dahi terviç etmemittir. Bu notayı tam 

Sovyet Ruıya'nın azalığı görüşülürken 
ve;nnekle, kendi lehine menfi bir teıir ya-

pftcağını ummuıtur. Fakat umduğu çık
mamıştır. Polonya, Sovyet Ruıya'nıo aza
lığı meıelesinde mü§külat çıkarmamıf ve 
fransız dostluğuna olan sadakatinin, hare
katında, kemakan eıas olduğunu göster
miıtir.Almanya, bu ıon teşebbüsünden son 
ı a da dikkafahlıkta devam ederse, kendi· 
sini tecrit edilmit görmekte hiç kimıe . 
nin keşfetmeğe muktedir olamadığı bir 
hikmet taıavvur ediyor demektir. 

BURHAN ASAF 
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Çubuk spor 
ayramı 

Bayramda Ali Rana B. de 
bulu muş ve çok güzel 
o'muştur 

Çubuk halkı ve atlı spor kulübü tarafın 
dan geçen cuma günü Çubuk'ta tertip edi
len spor bayramı çok güzel olmuştur. Çu
buklular tarafından bu bayram ve müsaba 
kalar için davet edilen Ankara birincisi 
Çankaya ve diğer sporcular perşembe gü
nü nkşamından Çubuğa hareket etmişler -
di. Sporcular Çubuk halkı ve ileri gelen -
leri tarafından kasabnın uzaklarından 
karc::ılanmışlardır. 

Bu güzel bayrama, Gümrük ve İnhisar 

lar Ve·kili Ali Rana ve Türkiye İdman Ce 

miyetleri İttifakı reis vekili Hüsnü Naili 

Beyler de iştirak etmişlerdir. Vekil Bey 

ile Hüsnü Naili Bey cuma günü sabahı Çu 
buk'ta sevinçle karşılanmışlardır. 

Tertip edilen program mucibince Kara 

göl adındaki gölde ve manzarası fevkalade 

olan yerde yüzme miisabakaları yapılacak 

tı. Fakat gölün vaziyeti bataklık olup ol -

madığı tetkiyk edilmediğinden bir kazaya 

mt!ydan verilmemek için yüzme müsaba -

kalan yapılmamıs ve bu güzel yerde öğle 
yemeği yenerek kasabaya dönülmüştür. 

Çubuğ<- dönüldükten sonra Çankaya ve 

Demirsopr sporcuları ve diğer sporcular 

bir geçit resmi yapmışlardır. Geçit resmin

den sonra da iki kulüp arasında bir maç 
yapılmış ve Çankaya rakibini 4 - O yenmiş 
tir. 

Balkan konfaransı 
ve Ronanya 

lstanbul, 15 (Te!efon) - Bir Atina ha 

berine göre Romanya Hariciye Nazırı M. 

Titülesko M. Papanastasyo'ya Balkan kon 

feransının tehirine taraftar olmadığını 

ve konferansın teşrinievel ayı içinde 1 stan 

bul' da toplanması için Yugoslav hükume -

ti nez~inde teşcbbüıte bulunacağını söy

lemiştir. 

Brezilya hükumeti Ankara 
sef aretiııi lağvetti. 

İstanbul, 15 (Telefon) - Brezilya hü -

klımeti Ankara sefaretini lağvetmiş ve 

Ankaradaki maslahatgüzarını Atina'ya 

tayin etmiştir. Memleketimizde Brezilya

yı Bükreş orta elçisi temsil edecektir. 

İzmir ı•anayırı k~pandr. 

İzmir, 15 (A.A.) - Budunlararası (bey 

nelmilel) dördüncü İzmir panayırı bugün 

kapanmıştır. Bu münasebetle bir çay ziya 

feti verilmiştir. Ziyafette Vali Kazım Paşa 

ile Belediye Reisi Dr. Behçet Salih Bey, 

Milli bankalar ve panayıra i§tirak eden 

müesseseler müdiranr, panayır komitesi, 

matbuat erkanı ve bazı zevat hazır bulun

muşlardır. Panayır, 300.000 kişi tarafından 

ziyaret edilmiştir. 

~luğlada yeni bir ziraat koopera 
tifi daha kuruldu. 

Muğla, 15 - Muğlada kurulan yeni 

zirai kooperatifte 1546 ortak vardır. Bu 

ortaklar 137 bin küsur lira taahhüt emiş 

]erdir. Tahsil edilen sermaye yüzde on
İstanbul, ıs (Telefon) - İktısat Ve- larla birlikte 86.263 liradır. İhtiyat ıer-

İkhMat ~·e l\talht· V t·killeri 
İı.;tanlmİ'cla. 

kili Celal ,.e Maliye Vekili Fuat Beyler 
mayeler 9.900 liradır. Kooperatif ortakla 

bu sabah İstanbula geldiler ve akşam tek 
rınrn muhtelif kredi ihtiyaçlarına 107 

rar Ankaraya döndüler. 
•. ............~. . bin 300 lira ikraz olunmuştur. Koopcra -

8 e e diye tirler gün geçtikçe inkişaf etmektedir. 
Zürra bu kıymetli teşekküllerden azami 

Riyasetinden muzaharet ve muavenet görmektedir. 

B_t·l<•diye intihabı clolayı~iy -
le intihap dt•fterforinin hazır -
lanma!'lı için hek<:iler tarafın • 
dan evlere dai!ıtıla<•ak olan ve 
altında ne şrkild.., doldurula . 
cağına dair iyzahat lm)unan 
ceh·ellc•re her afü• rt·hıinin evin 
flc lmlunan kıulm vt• erkt•k 18 
ya~mdan yukarı uiifu"'u yaza
rak <-c·tvt>li 2 J. saat zarf mda 
hekçil••re ~eri vermelc-ri ve 
cctn~lin altında hnlnnan zım • 
halı ve numaralı pttr<:a~, ke -
sip saklıyarak ayrı<'a ilan edi
lecek intihap ~linii "aıulığm 
huJnrulu~u yere bu numaralı 
par<:a yanlarında olduğu hal -
de intihap hakkını haiz ailele -
rin efradı iJ,. heralwr ~elnırle
ri ilan ve ri<-a olunur. .. ,,, 

intihap faaliyeti. 

Konya, 15 - Belediye intihap müdde 
tini kararlaştırmak üzere belediye mecli
si 23. 9. 934 cumartesi yününe davet edil 
miştir • 

Konya hey~ti avdet etti 

Konya, 15 - İzmir sergisine ve kur
tuluşu teside giden 92 kişilik kafile geri 
dönmüştür. 

Bir lt>kzip. 

Edirne, 15 - Dünkü Haber gazetesin
de Kırklarelinde hudutlarımtz.a bazı bul
gar komitecilerinin ve bu meyanda ko
mite reisi Mihailofun iltica ettiği yazı

lırken umumi müfetti\• torahim Tali Be
yin de bu münasebetle Kırklareli'ne git • 
tiği bildirilmekte idi. İbrahim Tali Be
yin Kırklareli'ııe gittiği haberi doğru 

değildir. Mihailof karısiyle birlikte dün 
İstanbula gönderilmiştir. 

Dör~ ~e~ ~enedenb~ri llzerinde çaıışılmakta. oran v~ gazel lzmir•i Tire'ye bağ lıyan Aydın • Tire yofunun açılışı ~yük 
Ba§vekılımızın buzurıyle yapılmı§tı. En kısa yoldan lzmir'i Aydın'a bağlıyan bu yolun açılışı Ege mıatakasının iktısadi 
Faaliyetinde büyük bir tesir yapmı~tır. 

Bu ehemmiyetli yolun tam ortasına rastlıyan Tire, bilhassa bunun en büyük faidelerini glJrecektir ve görmektedir. 
Tire yolun üzerinde olduğu için iktısadi vaziyeti yükselmekte ve ~birde ~imdiden inkiıaf ve teralcki RÖrülmelctedir. 

Resimlerimiz bu yolun yapılış ve açrlıf intıbalarını göstermektedir . 
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• 
ınema 

vasıtası 

er biye 

Sinema, mahdut seviyeli geni§ halk küt 
leleri için, muhakkak ki, muhayyelenin 
yardımına sığınan yazıdan daha elverişli 

bir ifade vasıtasıdır. Okurken dimağımız 
mütemadiyen işlemek mecburiyetindedir, 
dalgınlık ekseriya okuduğumuz sayıfalan 
manasını anlamadan geçmemize ıebebiyet 
verir. Halbuki tabiatten büyük resim, ve 
tabiatten kuvvetli sesle, sinema, dikkati 
heran uyanık tutar ve on saatlik bir oku -
ma ile yarım yamalak anlatılacak bir mev
zuu iki saatlik bir seansın içine 11ğdınnak 
imkanını verir. Bundan ba~ka ıesli sinema 
hiç okuma yazma bilmiyenler için de bir 
öğretme vasıtası olmuştur. Yabana bir 
memleket hekkında gösterilen kısa bir fil
min o memleket hakkında bize verdiği ma 
lumatı kaç cilt kitap temin edebilir. Sine. 
ma, en ileri tekniği. en zengin Yaırtalan. 

en geniş maıraflar icap ettiren tecrübeleri 
en az masrafla en uzak köye kadar götür
meyi mümkün kılmıştır. 

Bir sinema perdesinde halka sıhhat bil
giıi, yaşama bilgiıi se..erek Ye eğlendirerek 
öğretilebilir. En geri köylü tabakalan için 
bile ıinemayı bir terbiye n11taaı yapmalı 
kabildir. Garp mektebine ıinema, yardım
cı ders va11ta11 olarak çoktan cinli. Ea 
meşhur operatörlerin iyzahlr ameliyatlara, 
teksir edilmiş filimler halinde, o operatörl 
getirmeye muktedir olmıyan bütüa 
üniversitelerin emrine amade duruyor. Si
nemanın büyiitme n yavaılatma imldnla
rı meıela mikroplar ve böcekler üstünde 
etütleri fevkalade kolaylaıtmyor. 

Mekteplerimiz için 1imdilik ainema71 
böyle bir derı aleti haline retinneyi dütü
nemeyiz, mektep açma ye muallimlerin 
hayatını kolaylaştmna için yapılacak o ka
dar i§imiz var ki geniı bir bütçe meselesi 
olan böyle bir yeniliği, ne kadar faydalı 

olursa olsun. istemek burün için lrir hayal 
hududunu aşamaz. 

Buna mukabil memlekette mevcut si 
nemaları yaptıklan fena propacandalar 
yan!nda halk terbiyesi baknnmdan faydab 
birer müessese haline getirmek imkanı var .. 
dır. Ve bu usulü Almanya muvaffakiyetle 
tecriibe ~tmittir. Almanya'cla her ıinem11 

salonu, her ıun11nda pro.,.ama ilaveten 
kısa bir terbiye filmi göstermek mecburiye. 
tinde tutuluyor. 

Halk terbiyesine çok ehemiyet venn. 
ai laznn gelen bir memleket 11fatiyle aym 
uıulü biz de kolayca tatbik edebiliriz. Al. 
manya, Amerika. Fransa. Hollanda ve 
Çckoılovakya'da yapılan kısa terbiye filim 
leri çok ucuza mal edilebilir. ve esaıea 

bazı İstanbul ıinemalan hallan çok hoıa. 
na giden ve alakayla aeyndieln bu nm • 
den bazı eıerleri programlanna ilAveten 
gÖatermek teşebbüsünü kendiliklerinde 
yapmışlardır • 

Şu halde her ıinema programında böy. 
le bir terbiyevi filmin bulundurulma11 
mecburiyeti karar altına alnuraa bu, ıine -
ma sahipleri için büyük bir yük tetkil et
m\yecek, ayrıca havadiı filimleri gibi, Iİ -
nemalar için yeni bir cazibe de tetkil ede
cektir. Halbuki basit bir kararnameyle 
memlekete sokulması mümkün olan bu 
usulün halk tabakalannın terbiyeıinde oy• 
nıyacağı büyük rolü göz önüne getiriniz. 

Bir kısmı muzl1' ve ekserisi fayda11z bir 
sürü Avrupa filim mahsulleri için harice yı 
ğınla para çıkarırken halkımızın terbiyesi 
için buna küçük bir mikdar daha ilave et. 
mekten çckinmiyeceğimiz pek tabiidir. 

Fennin ve tekniğin elimizin alhna koy
duğu bu harikulade terbiye vasıtasından 
istifade etmemek memleket hesabına bir 
ziyan değil midir? YAŞAR NAB1 

-----------~------..--~--
reni 11e~riyat. 

Varlık 
On beş günde bir çıkan bu kıymetli 

s:ınat ve fikir mecmuasının 24 üncü sayısı 
birçok kıymetli yazılarla dolu olarak çık
mıştır. Bu sayıda, Yaşar Nabi Beyin genç 
tik ve inkılap isimli bir müsahabesi, Ab
dülhak Şinasi Beyin Piyano sesleri, Mu
zaffer Reşit Beyin Sovyet tiyatrosu, 
Cevdet Kudret Beyin William Shakes
peare hakkında, Nahit Sırrı Beyin Ada
pnzarr'nda bir gece, Sait Faik Beyin Bir 
vapur, Mahmut Ragıp Beyin İsmail Züh
til ve eserleri isimli yazıları, Sehap Na
fiz Beyin, bir günah gecesi isimli bir hi
k&yesi, A. Gaf far Beyin rusçadan çevirdi
ği Teklif isimli bir piyesi, ve Ahmet 
Kutsi, Ahmet Muhip, Cahit Sıtkı. Feri
dun Fazıl, Reşat Cemal, İhsan Naim. 
Ferit Ragıp Beylerin güzel ~iirleri var· 
dır. Okurlanmıza tavsiye eı.leriz. 
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li.ddel Harta göre 
büqük harplar ( Memleket Postası J 

Liddel Hart, dünya harbı içinde yapıl -
DU§ bir sıra büyük muharebeleri, yeni bir 
kitabında kendisine ha, keskin tenkit öl
çüsüne vurarak m~talea etmektedir. 

lzmir ilk mekteplerine busene 
talebe sayısı pek 

müracaat eden 
çok 

Orduların motörle§mesi ve modern mu
harebe tarzı tetkiyk olunurken, fikir ve 
müteleasından istifade edilen bu uzak ve 
jyi görüılü mütehauıs yazdıkları ile orta -
ya yeni yeni vaziyetler, kararlar ve kana -
atler atıyor. 

Liddel Hart'ın, tenkit süzg~inde elenen 
bu harekat, bize muharebelerin buırlıkla
rı, yapılıtı, kumandanları ve bunlann me
ziyetleri ile haleti nıhiyelerL. ile bugü
ne kadar bilinenlerden büsbütün b~ka bir 
tekilde canlanmaktadır. 

İZMİR - İzmir ilk mekteplerine ta
lebe kayıt ve kabul işi devam etmektedir. 
Kayıt ve kabul muamelesi ayın on beşin
ci günü akşamına kadar devam edecek
tir. Ayın 16 sından itibaren tedrisata baş 
}anacaktır. 

Bu sene İzmirde ilk mekteplere gir-
mek için mUracaat eden çocukların sayısı 
geçen seneden çok fazladır. Mevcut mek 
teplerde yer kalmamış ve kaydedilen ta
lebe miktarı mekteplerin alacağından faz 
la olmuştur. Fazla olarak müracaat eden 
talebe sayısı 1200 ü bulmuştur. Bir iki 
gün evel maarif idaresinde toplanan ilk 
mektep ba§muallimleri bu meseleyi görüş
müşler, bütün müracaat eden talebenin 
okutulabilmesi için tedbirler ve talebesi 
çok olan mekteplerdeki talebelerin daha 
müsait olan mekteplere nakilleri görüşül 
müştür. Fakat neticede bütün mekteple 
rin aynı vaziyette ve çok kalabalık oldu 
ğundan nakil için imkan bulunamamış ve 
vilayetçe tedbir alınması ve bu tedbirle
rin Maarif Vekaletine bildirilmesine ka-
,rar verilmiştir. 

İZMİR VE ctv ARI MEYV A-

mecmuu 3100 lira tutan mükafat tahsisa
tı Ziraat Vekaletinden vilayete gönderil
miştir. Sergi Burnova ziraat mektebinde 
açılacak ve on gün sürecektir. Kayıt iş -
leri eylltlün yirmisinde başlıyacak ve on 
gün devam edecektir. 

Ba'ıkes"rde maarif 
faaliyeti 

BALIKESİR - Şehrimiz ilk mektepleri 
ayın on beşinde açılacaktır. Bu sene ta
lebe çokluğundan ve mekteplere kabul 
edilenlerin birden okutturulmasına im· 
kan görülemediğinden Balıkesir ve Ban
dırmada yarım gün tedrisatının kabul 
edilmesine mecburiyet hasıl olmuştur. 

İlk mektepler içerisinde tamire muh
taç olanların mekteplerin açılma.. ka
dar tamirlerinin bitirilm~ine çalışılmak 
tadır. Bu hususta bütçeye para tahsis 
edilmiştir. 

Liddel Hart'ı okuduktan sonra Tannen
berg'i Ludendorf'un değil fakat Hofman'
m hazırlayıp yaptığmı anlamak güç olmu
yor. Birinci Marn'a aynlan aayıf aları oku 
duktan sonra, Jofr'ı, F ot'u, Galiyeni'yi, 
Moltke'yi, Klük, Bulov, Henç'i ve Marn 
zaferi denen neticeyi tanımak daha çok 
kolayJaııyor. Caliyeni'nin ısrarları karşı -
amda Fo§'un bmeket tarzmı, Jofr'm vazi
Jetİnİ ,.akından gÖrerek bu bir sıra 1870 i 
78PfD1J kuımtndam kıymetlendirmekte 

kendine mahsas bir 2evk ve ders mahiyeti 
yok mudur? Jofr'un "zaferin ıerefi benim
dir; çünkü Mam'da kaybetseydik mesulü 
ben olacaktım.,, demesi ona bak verdirse 
.Ue, bu zaferi yaratanlara kartı milletin.in 
du:"duiu samimi ve candan duyguyu, bağ
ldığı öldüremez. Jofr - Peten - Nivel -
Kqelno- Veygaa -FOf.. serisini Liddel 
Hart kadar tanıyan az adam vardır. Onu 
dünya harbmm büyük lr:amandanJan kita

Lise ve orta mekteplerin açılma zama 
nı da yaklaşmıştır. Orta mektepten me
zun olan birçok gençler Jiseye kayıt için 
müracaat ettikleri gibi, orta mektebi bi
tiren kızlanmızdan birçokları kayıt olmak 

LARI İÇİN. üzere müracaat etmişlerdir. Ancak hükfı 
İzmir ve civarının yazın sebze ve metçe liselerde muhtelit tedrisat kabul 

meyva ihracatı çoğalmaktadır. Muhtelif edilmediğinden bunların talepleri yerine 

yerlerden gelen meyva ve sebzeler İstan getirilememektedir. 

bula ve sair yerlere sevkedilmektedir. De TALEBE PANSİYONU 

hmda da görebiliriz. 
Liddel Hart'ın ele aldığı ve tetkik ettiği 

mnh&1"ehelenf e iki taraflı yapılm1t hatala
nn, veya bunun aksine olan iki tarafın 
sösterdiği fedakarlıkların veya jeninin 
türlüsünü bulmak mümkündür. 

Mütehassıs bilhaua ıa muharebelere 
ehemmiyet vermiştir: Marn 1914, Tannen 
berg, Çanakkale, lpr 1915, Verdön 1916 
Lomm, Romanya'nm istilast, Irak muha • 
rcbelcri Jütland deniz harbt, Arras 1917 
nisan, fpr 1917, Kambre 1917, Kaporetto, 
1917 mart alman taarruzu, La Liz 1918 ni
san, Marn yarma hareketi, ikinci Marn 
lıarbı, Amyens 8 ağustos 1918, Meggido 
1918, Sen. Mihiel, Möz - Argon muhare • 
besL 

niz yolları işletme idaresi bunu nazarı 

dikkate alarak yazın muayyen postadan 
gayn Sakarya vapurunu da İstanbul -
lrmir hattına tahsis etmiş ve haftada bir 
Sakarya vapuru da İstanbul - İzmir pos 
tasını yapmaktadır. Bu seferlerin kış ay
lannda tatil edileceği haber alınmış ve 

ticaret odası İktısat Vekaletine müracaat 
ederek bu tasavvurdan bahsetmiş ve Sa
karya vapurunun seferine nihayet veril -
diği takdirde İzmir - İstanbul postası -
nm ancak bir vapura kalacağı, bunun ise 
İzınir'i tatmin edeıniyeceğini ileri sürerek 
Sakarya vapurunun kış aylarında da se -
ferlerine devamının temin edilmesini ve 
bu hususta deniz yolları idaresine emir 
verilmesini rica emiştir. 

İZMİR EHLi HAYVAN PANAYIRI. 

Her sene birçok vilayetlerimizde açıl
makta olan ehli hayvanlar sergilerinin 
açılma hazırlıkları devam etmektedir. 
Vilayetimiz ehli hayvan sergisi de bu 11e
ne birinci teşrinin dördünde açılacaktır. 

Bu sene sergide muvaffakiyet kazanan 
hayvan sahiplerine verilecek olan ve 

Umum meclis orta mektep pansıyonu 
için 3600 lira tahsisat kabul etmiştir. Bu 
tahsisat ile 20 tane ve bulundukları yer
de orta mektep olmıyan fakir ve kimse -
siz talebe pansiyona kabul edilecektir. 
Bu talebelerin tefriki için şimdiden ka -
yrt muamelesine başlanmıştır. 

Afyon'da afyon tecrübe 
tarlası 

AFYON-Afyon örnek tarlası yapılı -
yor. Ziraat müdüriyetine bir afyon örnek 
tarlası yapılması için tahsisat verilmiştir. 
Bunun için müdüriyet şehir önünde bir 
tarla hazırlıyacak ve buraya 15 türlü haş
haş tohumu ekilecektir. Fenni usullerle 
yetiştirilecek olan bu tarla ile afyon zira -
atimizin ıslahı ülküsü güdülmektedir. 
Çiftçimizin çok verim alabilmesi bir ga
ye olduğu gibi morfin miktarını yük
seltmek de ayrıca şayanı arzudur. Bazı 
Avrupa memleketlerinin pastalarda kul
landıkları mor haşhaşların da bu suretle 
yurdumuzda temin edilmesi ihracat için 
' avdah olacaktır. 

Çanakkale harbma ayrılan sayıf alarda, 

Cazi'mizin gösterdiği fevkaladdikleri, kah 

mmanhklan ve kazandığı büyük muvaffa

kiyetini okurken, insanm göğsü kabanr. 

Mağlup sabık bir hasmm yazabileceği ka -

dar yazılmıı olan bu parçalarda değerli 

manalar gizlidir. Bir bölüğün bir livayı 

durdurduğunu her yerde okuyabilirsiniz. ---~~~------------·~-·~------------~~~ 
}' abancı J>ostası. On bq bin anzaklmın bir tiirk kahra -

man türk kumandanı tarafından DtUıl bir 

sürü h line dütüriilmüı oldu-unu, Hamil

ton'un teşebbüsünün fiyaskoya uğraması 

korkusiyle nasıl titreşildiğini, gemilere 

dönmek için nasıl hazırlanılmış olduğunu 

Liddd Hart kısa fakat güzel tarif ehnckte

dir. Liddel Hart'.m yazdığı Çanakkale de 

bile övüneceğimiz çok ıey vardır ve bunla 

n sert ve keskin görüşlü kudretli İngiliz 

mütehııssmnın kitabında okumak hiç §Üp

Avrupa nereye gidiyor 

he yok pek zevkli olmaktadır. 

Liddcl Hart "dünya harbı,, kitabını yaz

mak için on blr sene çall§llJ.q olduğunu ve 

Deyli Meyi gazetesi, muhtelif meslek· 
Tere mensup tanınmış mütefekkir ve mu· 
harrirlere, "Avrupa nereye gidiyor?,, müş 
terek başlrğı altında bir takım makaleler 
y3zdırmağa karar verdi. Gazete, bu yazı
larda ileri sürülecek fikirlerin hepsiyle 
müşterek olmadığını kayıt ve işaret edi
yor. Geçenlerde eski ingiliz mebusların
clan ve tarihçilerden Sir Con Maryot'un 
bir makalesi çıktı. Bu zat makalesinde 
diyor ki: 

Nereye? Bir tarihçi ise nereden? su-
bu mevzu üzerinde basılmış isimleri yazılı alini sormak arzusundadır. Ve ancak bu 
:yüzlerce kitabı, erkanı harbiyelerin ne§ret ikinci suale cevap vermek suretiyle birin
tiği bütün ve~ki okuduğunu söylüyor. cisinin cevabını hazırlamak imkan altına 
Bu kadar faydalı, dikkate değerli bir eser girer. 

yaratabilmek için, batkn çare olmadığı zıı- Avrupa bugün o kadar alev alacak şart-
ten besbellidir. laı i~indedir ki dikkatsizce üzerine düşil-

Liddel Hart'ı dinlerken, küçük satırların rülecek bir kibrit çöpü onda bir infilak 
içine sıkışbrılmıı bütün ince manaları sez- meydana getirebilir. 

mek belki yorucudur; fakat, korkunç ve Devamlı sulh sözünü edenlerle bera
u::un bir tarihi hakkiyle kavrıyabilmek ber olmakta hiç kimseden geri değilim. 
için, yorulmak, yerinde bir alı! veriş aayd- Bu sözlerin samim1 bir sulh arzusundan 
mak lazımge1ir. Liddel Hart, dünya harbı iJeri geldiği muhakkakt:rr. 
kütüphanesine, kıymetli bir eser kazandır
mışbr. Biz buna inanıyoruz. 

ŞAKJR HAZIM 

--~------··--------~~ 
l\lalmiidürii tayinleri. 

Pazarcık malmüdürü Apturrah -
ırıan Bey Feke malmüdürlüğüne Ne
zip malmüdürü Salih Bey, Fenike 
malmüdürlüğüne Feke malmüdürü 
Hakkı Bey, Pazarcık malmü<lürlüğü 
ne, Fenike malmüdürü Remzi Bey 
Nezip malmüdürlüğüne tayin edil • 
IT'İ'"lerdir. 

Biz, harptan pek az bahsediyoruz, fa-
kat onun patlak vermesini daha fazla dü
p~linüyoruz. Dünyanın bugün hayal inki -
sarı içinde muztarip olduğunu söylemek 
pek müptezel bir hakikatin tekrarından 

başka bir şey değildir. Bu. ıstırabın başı 
tekrar silahlanmaktadır. Budunlar (mil -
lctler), silahsızlanmaktan çok uzak ola
rak silahlarunağa devam ediyorlar. 

Avrupa politika bakımından da muz
t.ıriptir. Evelce demokrasi için yapılmak
ta olan harp, şimdi diktatörlüğe kapıla
rını açmıştır. Hatta Vilson'un memlekc -
tinde bile gidiş, bu istikamete doğrudur. 

Bu temayül, Avrupa'da daha ziyade göze 
çarpıyor. Büyük devletler arasında bu 
cereyandan kaçabilmiş olanlar, yalnız İn
~ltere ite Fransa'dır. 

İngiltere'nin, ister sağdan, ister &ol
dan gelsin. böyle bir temayülden çekine
ceğine eminim. Bu hususta Fransa'ya o
lnn iytimadım daha azdır. 

Fakat vaziyet naziktir. Fransa, kendi
sini herhangi askeri bir tecavüze kar§ı 

-nasun bir hale koymuştur. 
Kanunu esasi bakrmından vaziyet sa

rih değildir. Bundan altı ay evel Fransa'
da parlamanter bir kabine birdenbire yı
kılıvermiştir. Bu vaziyeti ancak M. Du
merg'in şahsi nüfuzu kurtarabilmiştir. 

Bu şahsi nüfuz ve tesir ortadan kalkacak 
?lursa Fransa'nın nereye gideceğini kim 
se söyliyemez. Fakat ne de olsa, kendisi
ne meydan okunmadıkça Fransa harb:ı 

~irişmiyecektir. Fransa, daimi müdafaa 
vaziyetinde kalmayı tercih edecektir. 

1talya'da, Almanya'da, Rusya'da, A
\"USturya'da ve sair bir takım küçük dev
letlerde diktatörlüğün teessüs etmiş ol
ması hayrete değer bir hadise değiJdir. 

Zira oralarda uten parlamanter hüku
metlerin kökü çok derinliklere gitmiş 

değildi. 

İtalyayı ele alalım: İngiltere•nin dos
tu ve hayranı olan Kavur, orada parla
mantcr bir hükfımet kurmak için çok ça 
h~tı. Yarım asır (1870 - 1920) bu uğurda 
sar(eclilen gayretler, muvaffakıyetsizlik
k neticelenmiştir. İtalyan ananesi, dos
doğru demokrasinin lehindedir; fakat ay
r.r zamanda diktatörlüğün, de lehindedir. 

İngilizlerin asırlardanberi anlamış ol
duğu "hürriyet,. i İtalyanlar daha öğren-
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mış bile değillerdir. Yalnız İtalya'da de- !B •• •• k b• d ·- ~of 
ği1, Rusya ve Almanya'da da vaziyet bun uyu Jr ra Y V ~-
dan farklı değildir. • • f J • 

Umumi vaziyetin bu kadar kötü man- gJSJ Ve e evızyon 
u .. ra arzetmesine rağmen ben istikbal için 
tamamiyle bedbin değilim. Bu, belki de 
mazi hakkında bir şeyler bi1mediğimden
dir. 

Maziyi eyi bilen bir iMan, böyle bü
yük bir cihan harbından sonra bugün ol
c1uğu gibi iktısat, siyaset, ticaret, para ve 
r!:miyet sahalarındaki inhidamlardan baş 
1-a bir şey olmıyacağını pekala bilir. 

Bunlar da halihazırdaki vaziyeti tahlil 
..e tefsir eden herkesin söyliyeceği söz
.erdir. Bu vaziyet karşısında aldanmadan 
mütalea yürütebilmek için bir çare var
dır. O da şudur: Almanya, Avusturya ve 
İtalya'daki diktatörlükler birer irticadan 
h.ışka bir şey değildir. Kanunu esasiler, 
ihracata yarar emtia sayılamaz. Bir yer
ıte ki k<munu esasiyi kopye etmek fena 
bir ~eydir. f ngiltere'nin yazılmamış, ha-
1in iycabma göre değişen kanunu esasi
>ini ise herhangi bir ecnebi için kopye ct
-:ıek imkansızdır. 

Korporasyonlar devleti, büyük bir ma 
na ifade eden bir tecrübedir. Bu, tekamül 
edecek olursa mütenasip bir şekli siyasi 
::ılır. Fakat bu şeklin ne olacağını bile
mem. Fakat herhalde bu, istikbalde siya
set ilmini tetkik edecekler için faydalı 

~ir mevzu olacaktır. 
Avusturya'ya gelince, bugünkü gün

ıie Viyana, Avrupa'nın en ziyade korku
tan bir tehlike kaynağı halini arzetmck
t~dir. 6 milyon kadar nüfus ve 2 milyon 
'1Üfustu hükfımet merkezi olan ve etrafın 
·la milliyetperver ve kendi topraklarını 

sonuna kadar muhafaza etmeğe hazır 

~omşulan bulunan. denize hiç bir mahre
-:i olmıyan bu küçük devlet müstakil ka
' c.bilece k midir? 

Her Hitler, bu istiklalin devam etme
mesine karar vermiştir. Birinci alman 
Rayhmda Avusturya dahildi: Bismark, 
lJıınu ikincisinde hariçte bıraktı. Her 
Hitler, üçüncü Rayh'da, elinden gelirse, 
tekrar bunu imza mı edecektir. 

Sulh konferansı esnasında ben, Ver
say muahedesinde bulunan ve Avusturya 
ile Almanya'nın birleşmesini meneden 
maddeye itiraz etmiştim. Bu, bana Habs-
1mrg imparatorluğunun alacağı tabii bir 
istihale gibi görünmüştü. Bu, elan tabii 
;örülebilir. Fakat 1934 te vaziyet, 1919 
.:ıa olduğu gibi değildir. 

" .. " 
1919 senesinde onbaşı Hitler'in ismi 

bile duyulmamıştı. Nazi Almanya. Vay
mar kanunu esasisi altındaki Almanya'
dan tamamiyle farklıdır. 1919 senesinde 
büyük bir devlet olmıyan İtalya, ondan 
o;onra bu vaziyete gelmiştir. İtalya, Avus 
turya'nın Almanya ile birleşmesine mu
h:ıti ftir ve bu muhalefet, ehemmiyetsiz 
'ıir şey gibi telakki olunmamalıdır. 

Bu itibarla Avusturya'nrn istiklali me
>clesi, Avrupa sulhu üzerinde esaslı su
rette miiessir olmaktadır. Bu, temin edi-
1cbilecek midir Benim zannımca Avus
turya ile Macaristan'ı gene tercihan 
Habsburglardan birisinin hükümdarlığı 

'lltında birleştirmek, en eyi hal çeresi o
lacaktır. 

Şunu söylemek 15zımgelir ki Habs
burg imparatorluğu mevcut olmasaydı, 

vücuda getirmek lazımdı denilir. Bu söz
de hakiıkat yok değildir. Bun11 yapmak 
niimkün olmazsa hiç olmazsa bir orta Av 
rupa federasyonu vücuda getirmek mu
v<!fık olur. 

Viyana, bugünkü günde Lchistan'ın teh 
likeli mevkiini almıs bulunuyor. Lehis
.. an, şimdi iki pakt ile himaye edilmiştir: 

1) Rusya ile olan. Rusya bu paktı Lc
lıistan'r sevdiği için değil, Japonya'dan 
1 ·orktuğu için yapmıştır. 

2) Almanya ile olan. Almanya da Le
lıistan'a dostluğundan değil, bu memleke
ti eski müttefiki olan Fransa'dan ayır

m~k icin bu paktı imzalamıştır. 
İşte Avrupa kıtası bu vaziyettedir. 

Sözün kısası, Avrupa'da sulhu temin İn
'{i!tere'ye bağlıdır. Lokarno paktı bu 
Temlekette itibardan düşmüş gibidir. Bu 
oaktın bize büyük yükler yüklediğine 
k.ıni bulunanlar vardrr. Bununla beraber 
Lokarno'nun dovru olduğu teeyyüt etme -
.:;ini temenni edelim. 

Eğer İngiltere Lokarno paktı madde
lerini tamamiyle yerine getirebilirse n 
zaman Fransa. A!manya'ya karşı prevan
ti! bir harp armak mecnunluğunda bu
lunm~k zaruretinde kalmaz. 

Her Hitler de karsısında İngiltere'yi 
<le görüşeceğini eyi bilse, Fransa ile harp 
"'tıneği aklından geçirmez. 

Avrupa sulhu da bu suretle korun
muş olur. Lokarno'nun tamamiyle tatbi
\i bunun için pek lüzumludur. 

Berlin büyük radyo sergisi hayret ve• 
rici bir muvaffakıyetti. Doktor Göbels'• 
in dediği gibi halkın manevi gıdası olat1 
radyo hakikaten yolunu lıulmuştur ve b\J 
da halkın sergiye büyük tehacümiyle sa
bit olmuştur. 

Almanya'da 5,360.000 telsiz telefon 
dinleyicisi vardır; alman radyo sanayii 
1933 tc 180 milyon marklık istihsal yap" 
mıştır, bu rakam geçen seneye nazaran 
% 40 nisbetinde bir fazlalık göstermekte• 
dir Alman radyosunun iktısadi, siyast ve 
kültürel bakımlardan inkişafı harikutAde 
dir ve radyoyu, geniş bir propaganda ve 
seri halinde ucuz dinleyici aletler iymati 
suretiyle teşvik eden de, her ~eyden önce, 
doktor Göbels olmuştur. 

Serginin uyandırdığı umumi alaka 
bilhassa televizyon üzerinde teksif etmiş 
tir. Televizyon aynı zamanda seyirci ol• 
mak istiyen telsiz dinleyicisinin sabırsız• 
lıkla beklediği şeydir. Büyük televizyort 
salonunda teşhir edilen şimdiye kadar gö· 
rülmemiş mükemmeliyette aletler bir ilci 
sene zarfında evde sinema seyretmelc 
mUmkün olacağı ümitlerini uyandırmak· 
tadır. Ahali üç müessese ve alman telsiz 
postalan tarafından teşhir edilen küçüle 
aletlerin etrafına toplanıyordu. Zaman za 
man uzak ve beş muhtelif istasiyondal1 
filim neşriyatı gönderiliyordu. Ve bu su• 
retle "Kahire' de bir mevsim., , "der Stö • 
renfried .. gibi filimlcr mucit Manfred 
von Ardenne'ın aletlerinde sevredilI"'İŞ· 

tir: biraz daha ilerde İtalyan teno il T..ori 
Volpi'yi "güneş şarkısı,, filminr e dinle· 
r.ıek mümkün oluyordu. Ve alman po·ta• 
ları aletlerinde "f. F. 1. cevap verrn:vor., 
filmi görülürken Ferneslh anonim şir1 e• 
ti bir Eskimo filmi gösterivordu. Bir tek 
kuvvet üzerinde söyliyen Eskimoların se· 
si Alber, Friç ve Y.ori Volpi'nin seslecİ 
ile örtülüyordu. 

Aletler adi radyo makinelerinden da· 

ha büyük değildir. Şeritlerin üzerin~ 

seyredildiği plaklar 15, 20 santim murah-

baı hiiyüklüğündedir. Haıkikııti halde 

Manfred Von Ardenne uzak mesafede!l 

m:ınzara gösteren yegane aleti teşhir et· 

miştir. Ötekilerde filim neşriyatı alıcı alet 

lerin yanı başına konulmuş ve onlara bir 

kablo ite merbut verici aletler vasıtasiyle 

yapılıyordu; halbuki Manfrcd Von Ar• 

denne0 in makinesi bir antenden alınını' 

neşriyatı manzara ve sese katbediyordtı. 

Bu makinenin işlemesi her zaman mükeı:ı1 

mel olmıyordu fakat ekseriyetle eyi neti• 

celer veriyordu. Makinenin yuvarlak pla' 

k&sı üzerinde görünen dört köşe resimlet 

bir sinema perdesinden küçüktil fakat e<t• 

de seyredilmek için kafi bilyüklükte idi• 

Biı· fotoğrafi kadar net değilse de akt8• 
rün çizgileri kolayca tanılıyordu. Resiıtl" 
terin adi bir sinema projeksiyonu kadaı' 
m:t olmadığını tefrik için çok yakındarı 
bakmak iycap ediyordu. Mucit, aşağı yıl" 
karı iki sene sonra televizyon makinesi' 
nin halk arasında taammüm edeceği fiİ(4 
rindedir. Makine o zamana kadar o dere4 

ce basitleştirilecektir ki herkes kolaY'' 
kullanabilecektir. Simdi şekiller kolay~ 
çerçeve haricine kaymaktadırlar. Tele"iJ 
zyon tekniğinin bugünkü halinde bu yol' 
da şimdi meçhul hiç bir müşkülatla kat" 
şılanmıyacağı söylenebilir. TelevizY011 

:ııec;riyatı en kısa mevcelerle yapıldığı içitl 
hava gürültüleri neşriyata karışmaınak~ 
ancak televizyon için kullanılan nıot 
-;üriiltüleri işitilmektedir. 

Umumiyetle makineler üzerinde g~ 
terilen filimler seyirciye adi bir sineıı',, 
•wvrettiği hissini vermektedir. Bu neşr n 
yatta negatif filim rol oynamamakta, P~~ 
de üzerinde gösterilen filim elektı'l 1-
ır.evce lerine kalbedilmekte, sonra bu 111Jı 
celer tekrar ses ve resim haline getiri ,. 
nıektedir. Bu resim ve şekifıer matdrıe .. 
r.in çerçevesine ancak makine Kızdığı ':a 
man aksetmektedirler. Kullanma ustJ 

11
,. 

3di radyolarda olduğu gibidir; me\fce ·t• 
zıınluğu aranmak için bir düğme çc\ff'ı• 
-nekte ve resimlerin netliği elde edilitı'5, 
•re kadar devam edilmektedir. Bir _ın.ti~ııı 
sese alelade bir fitim gösterilmediğitU ·rı6 
ka anlatmak icin vanyana dört ın~1 

dO 
l{oymu~tu ve bu dört makine üzerıfl 
'1.Vnı filim gösteriliyordu. . ıt 

• ah "1 cdıle Uzun zamandanberı t ayyu et' 
televizyonun pek yakında tahakk~k ııtll" 
mesi arifesindeyiz. F:ıkat herkes sıne 10ıı 
smı evinde seyrettiği zaman sinema sıı 
lnrı ne yapacaklar? t•c'" 
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Moder aile evi nasıl olmalıdır? 
Par:iste yapılan büyük bir müsabakt? şu neticeleri verdi 

.. 

T 

- Projenin iktisadi olması , 
- Lüzumsuz yerlerin bırakılmaması, 
- Lüzumlu yerlerin en küçük hadde 

indirilmesi, 

- Oturulacak yerlerin kulanılacak 
yerler ile alakası olmaması, 

- Tatbikatında israfı mucip olmıyan 
"ideal" bir inşa malzemesi ve tarzi. 

C. - İnşa tarzı hakkında şartnameden 
maddeleri : 

- İnşaatta kullanılacak malzemenin be 
ton Jasrmlan "vibre" olacak. 

- Duvarlar için aksam, fabrikalarda 
seri halinde arme betondan kalıplara! dö
külmek suretiyle vücude getirilecek. 

- Duvarlar "T" maktaında beton di
rekler ile birbirine tutturulacak, 

- Kirişler arasında aralhk 1.10 ola
cak. 

- Diş duvarlar rütubcti dafi çimento 
halitası ile sıvanacak. 

( lJltra viole 'radiation''nuna karşı mn
cerrit olacak. 

Müsabaka için yapılmıı; olan eser -
terin ilk defa muayenelerinde hakem he
yeti nazarı dikkatini yukarıya resmini 
koyduğumuz proje üzerinde tesbit etti. 

Tertibata bir bakış: 

İçerde çalışmak: fevkalade eyi <'f'liş 

nlilmüştür. (Bilhassa, mutfak, çamaşll'4 

h~ne, alt katta dolaşılacak yerler). 

Projenin büsbütün hatadan azade of• 

madığı da bir hakikattir. 

Tenkitlerimize gelince: 

Müsabaka programını §Öylece gözden 
geçirelim: müsabaka 27. yaşını geçmemiş 

olan fıransız mimarları için tertip edilmiş
tir. 

miyerek tertip edilmiş evler, 
Hakemin gözüne çarpan hususlar 

·-İç Juvarlar tecrit "ses için" edilecek, 
sonra sıvanacak. 

- İki duvar tabakası arasında hava 
payı bırakılacak, 

Projede büylik oda cidden ihtiyaca ki 
fayet edecek, zevkle oturulacak tarzda 
yapılmış, buradnn bahçeye çıkış temin 
edilmiş, evin etrafı beton döşeme ile çev
rilmişti. 

Alt kat tamamen oturma odası ile İ.§4 

gal edilmiştir, odalara girebilmek için 

oturma odasından geçmek iycap eder, bu 

tarz içtinabı kabil bir mahzurdur, iki kaf 
arasındaki merdiven. eve girilecek yer il• 

mutfak arasına alınarak bu mahzur bec" 
taraf edilebilirdi. 

- İnşaat üzerinde ciddi tetkıkat ya
pılmaması, - Döşemede, mesamatlı beton üzeri

ne Iinoleum dökülecek, 
Üst katta, bahçeye karşı kapalı bir ta

rm.a yapılmış ve mütenasip §ekil ve su
rette üç oda ve bir banyo yerleştirilmit
tir. 

Mevzu olarak : Üç çocuklu bir ailenin 
oturabileceği müstakıl bir evin projesi in
tihap edilmişti. 

- Malzeme, işçilik ve tatbikata iyice nu
fuz edilmemesi, - Beton direklerin bağlantıları beton 

kuşaklar ile temin edilecek, Evin yağmurlardan muhafazası içln 
çepçevre saçak (korniıı) ile çevirmek da; 

düşünülebilirdi. 

Arsa için genişlik 16 x derinlik 32 me-
- Malzemenin seri halinde imali im

kanının düşünülmemesi, - Dam döşemesi: Hararet ve rütube -
te karşı mücerrit iki kat "tabaka" beton
dan yapılacak arasında hava payı bırakı
lacak , 

Evin hususi hayata bırakılan kısmı 

idman hareketleri yapmağa mahsus ge
ni§ bir tarasa ile süslenmiştir. 

tre. 
Müsabakada kazanacak proje sahibine 

- Tecrit, teksif işlerine ehemmiyet 
verilmemesi. En ehemmiyetli noktaı nazar projenin 

tatbiki halinde kaça mal olacağı meselesi 

idi, miman oartnamelerini, tafsilat plfi.nta .. 

rmı k~if hesaplarını müsabakaya ibraı 
etmişti. 

'i0.000 Frank mükafat verilecekti. 
İnşaat bUtün teferrüatma kadar mev

zu içerisinde idi, projede eşya da ~eklen 
yerlerine konacaktı. 

Hakemin müşterek noktaı nazarı 

(Sihhi aletler, Kanalizasiyon, dolap ve 
elbise dolaptan, v. s.). 

Programın tanzimine çok ehemmiyet 
verilmiş, son derece ketum davranılmııtır 

Eserlerde isim. işaret, taksimat "ebat" 
gösterilmesine müsade edilmiştır. 

Hakemin emrine mühim mıktarda bir 
para tahsis edilmiş ve bu meblağı muhte
lif ticaret grupları temin eylemişlerdir. 

Juri heyeti memlekette tanınmış müte-
hassıslardan teşkil edilmişti. 

Mevzu'un esasları şunlardır: 
Birinci derecede hal olunacak mesele. 
- "Projelerde inşaatın merkezileştiril-

mesi "concentrer", 
- İnşaat sathının en küçük hadde in-

dirilmesi, 
- Projenin tatbik ve kullanılmasına 

kolaylıklar. 
- Teshin (ısıtma) v. s ..... 
- Bir katlı ev düşünülecek 

ikinci derecede hal edilecek mesele : 
Müstakrl ve nezaretli bir eve göre ge

.ıiş bir oturma odası , "bol ışıklı" olacak, 
Bunun için odaların taksimi en küçük 

hadde indirilecek. 
Hakemin. tetkıkıne arz edilen pek çok 

projeler vardı. Bunlardan bazıları : 
- Sırf iktisadi noktai nazara göre 

"kübik" evler, 
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Mutfak 9 
Kurutma yen 10 
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Antre 13 
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Kabul yeri 16 

Musiki 17 
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Yemek mutfak takımları 27 Çalışma masası 

Fırın (gaz ile) 
Hazırlık masası c Odalar. 
Tabak dolabı c W C (hal~) 
Döner iskemle. ? Dolap 
Gaz ocağı s Banyo salonu 
Çamaşır yıkama makinesi T Tarasa 
Çamaşır kutusu T " 

örtül il 
Bulaşık yıkama teknesi Bu tarasaya saksr çıçekleri 
Ütü tahtası 
Temiz çamaşır yeri 

idman takımları saklanır. 

Askı yeri 2 Şezlong dolabı 

Divan 3 Saç tarama yeri. 

-

konur, 

Hesaplara nazaran projenin vücüdcı 

getirilebilmesi Jçln sarfılarmı gelen ye. 

kOn % 50 fiat arttırmağa müsait olara.fi 
kapatılmqtJ • 

Bu cihet tenkit edilebiliridl,. 

Eserin kazandığt notlar arasında zay!ı 

flan da bulunmasına rağınen hakem ekse, 
riyetle tercihinde karar kıldı. 

Porje sahibinin ismi "M. M. Novello'4 
dur. 

Türkiye cümhuriyetinin merkezind 
göze çarpacak eserler vücude getirilme 
ve bunların içinde hayatın kolaylık ve sfut 
hatle geçirilmesi ve hayatın kıymeti.nitı 
arttirllması lazımdır. 

Biz bu duyguları bir an evvel uyan• 
dırmarun yurt sevgisite alakadartarımı.ıı 

bu işleri başarmaya çağmyoruz. 
EKREM FUAT. 

Ka~.nkçıbkla mamun bir me , 
munın mahkumiyeti. 

- Başlıca taksimleri odalardan müte-

şekkil evler, 4 Çift çalkalama tcknesı 22 Kasa 4 Kütüphane 

Muğla, 15 - Cenup adalarından aldı~ 
konyağı kaçak suretiyle memleketimizQ 
sokmaktan süçlu gümrük muhafaza moto 
ru kaptanı Mehmet Efendi sekiz ay ha( 
pis ve para cezasına mahkfun olmuştur. 

- Büyük sofalı ve koridorlu evler, 
- Pencere ve kapılarında madeni ak-

5 Oturulacak çalışma 
6 Vidalı iskemle 

sam kullanılmış olan evler, 7 Hesap yeri 
- 'M'i~:ıh~ka !rnrtlanna riavet enil- 8 Buz dolabı "gazlile,, 

H'll:imiveti Millive'nin romanı: 3 Tefrika: 94 

insanlığın b ali. 
Andre Malru 

İçkiye ancak dudaklarını dokundurmuş olmakla bera 
her, bu yalanın, hu sıcaklığın, kendi yarattığı bu mevhum 
hayatın sarhoşu idi. Kendini öldüreceğini söylerken kendi 
de buna inanmıyordu; fakat madem ki kadın inamyordn, 
Klapik ele hakikat in mevcut olmadığı bir aleme girmiş olu· 
y~rdu. Bu ne doğru, ne yanlıştı, fakat yaşanılan bir şeyd;. 
Ve ne hemen icat ediverdiği geçmişi ve ne de bu kadınla 
olan münasebetinin istinat ettiği iptidai ve mutasavver, pek 
yakın hareketi mevcut olmadığına göre, varolan hiç bir şey 
yoktu. Cihan artık onun sırtına yüklenmiyordu. Sarhoşluk 
duygusu o derece fazla idi ki eli titriyordu. Kadın da bunu 
hissederek ıstırabına hamletti: 

- Bu işi düzeltmenin imkanı yok mu? 
- Hayır. 
Masanın köşesine bırakılmış olan şapka sanki ona müs 

tehzi müstehzi bakıyordu. Bir daha görmemek için onu O· 

t-adan alıp sıranın üzerine fırlattı. 
Kadın tekrar sordu: 
- Bir sevda meselesi mi? 
Uzaklarda bir yaylım ateş çatırdadı . Kadın kendi ken 

dine: "Sanki bu gece ölecek olanlar azmış gibi. .. ' dedi. 
Klapik cevap vermeden kalktı. Kadın da sorduğu sua · 

lin muhatabına bir takım acı hadiseleri hatırlattığını sana · 

m.asas: 23 Kütüphane 5 Masa 
24 Okuma masasr 6 Askı yeri Atıtalya belediye intihabatı. 

25 Dikiş makinesi 7 Tuvalet dolabı Antalya, 15 - Belediye intihabı iç{ll 
hazırlanan defterler bugUn asılmıştır. 26 Ufak para kasası. 8 Kirli çama§ır sepeti. 

rak ondan af diliyecek oldu. fakat cesaret edemedi. O da kalk
tı. Peyke'nin altına elini uzatıp iki şişe arasından bir paket 
aldı. (Şırınga, el bezi). Çıktılar. 

Klapik evden ayrılırken arkasına bakmıyor, fakat kadı

nın pencereden ona bakmakta olduğunu biliyordu. Ne zih

ni. ne duygusu tatmin edilmiş değildi. Sis tekrar başlamış· 

tı. Bir çeyrek kadar yaya yürüdükten sonra, (gecenin serin 

havası onu teskin etmiyordu) bir Portekiz barının önünde 

durdu. Barın camları buzlu değildi. Müşterilerden ayn bir 

yerele, gayet büyük gözlü bir esmer kadın, sanki korumak 

istiyormuş gibi, ellerini göğsüne kavuşturmuş, geceyi sey

rediyordu. Klapik, kımıldamaksızın, kadına baktı. "Ben, ye
ni bir aşıkın kendilerinden alacağı zevki bilmiyen kadınlar. 
gibiyim ... Haydi gidip bununla beraber intihar edelim.'' 

Saat 11 buçuk 

Blak - Kat'm gürültüsü içinde Kiyo ile May bekleyip dur· 
muşlardı. Beş dakika daha ... Çoktan çıkıp gitmiş olmalı idi
ler. Kendisi için iki yüz dolar kadar hazırladığı Klapik'in 
gelmemesi onu hayrete düşürmekle beraber ondan böyle 
şeyler beklenebileceği için de büsbütün şaşmıyordu. Kiyo 
onu ilk önce, oldukça iptidai bir acayip adam saymış, fakat 
kendisine malfimat venniş olmasından dolayı minnettar ol
muş, yavaş yavaş hakiyki b_ir sempati ile ona bağlanmıştı. 

Bununla beraber, baronun ona verdiği malO.matm değerin ı 

den de şüpheye düşmeğe başlamış, hele bu yerine getiril • 

miyen randevü ise şüphesini büsbütün kuvvetlendirmişti. 

Fokstrot bitmemiş olmakla beraber, içeri gire9 

bir Şankayşek zabitinin etrafında, kalabalık karıştı; b~ 

kaç çift dansı bıraktı. biribirine yaklaştı ve Kiyo bir şey işit~ 

memiş olmakla beraber ehemmiyetli bir vaka olduğunu an .. 
.tadı. May kalabalığa yaklaşıyordu. Hemen geri geldi. 

Alçak sesle: 

- Şankayşek'in otomobiline bir bomba atılmış. Kendi 

si de otomobilinde değilmiş. 

Kiyo sordu: 

- Bombayı kim atmış. 
• May gene grupa doğru gidip, kendisi ile mutlaka dana 

etmek için ısrarda bulunan ve yalnız olmadığını görünce) 

hemen ayrılan bir erkekle beraber geri geldi. 

- Kaçmış, dedi. 

- Temenni edelim ... 
Kiyo böyle haberlerin, hemen her zaman ne kadar ~ 

doğru olduğunu biliyordu. Fakat Şankayşek'in ölmüş ol " 

masmı da o kadar az muhtemel görüyordu: bu ölüm o kadaQ 

ehemmiyetli idi ki z itin bunu bilmemesi imkansızdı. KfJ 
yo: "Askeri komitede öğreniriz, hemen sı.idelim." dedi. 

Sonu var 
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Kayseri garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çıka
rılmıştır hangi cins erzaktan ne miktar alınacağı ile ihale 
günleri ve saatleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Ha· 
ricten gelecek müteahhitlere kolayhk olmak üzere mütea · 
kip ild günrle biitün kalemlerin miinakasalarmm bitirilmesi 
kararlastınlmıstır ve m\inakasa günleri ona göre tesbit edil
mistir. Yine bu maksatla taksitlerin de senede üc veya dört 
defada alınması tensip olunmuştur. Merkezde şartnameleri 
görmek istiyenler her giin Kayseri'de K. O. satın alma ko · 
misyonuna müracat edebilirler haricte olanlar da arzu eder
lerse sartname surP.tleri posta ile gönderilir. Münakasaya 
iştirak edecek1f"rin asa<!ıda vazıh olduğu üzere vaktinde ve 
teminat1arile Kayseri'de K. O. satmalma komisyonuna mü
racaat eyleme1Pri. (2427) 

256 
178 
267 

ADET YATAK KILIFI 
., KAPUT 

TAKIM KISLIK EL -
BİSE. ~ 

Yukardaki malzeme pazar 
lık sureti vl e 23-9-934 tarihin · 
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2510) 

8-3991 

21 KALEM FRRRO VE 
HAM CELlK 

Yukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 21-9-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2545) 

Cinsi Miktarı İhale tarihi teminatı 
Ekmek l 70000 26-9-934 saat 11 829 Li. kapalı zarf 
Sade yağı 12000 ,. 11,30 585 ,, ,, 
Zeytin yağı 4200 ·' ., 136 ,, ,, 
Toz seker 5500 ,, ,, 174 ,, ,, 8--4008 
Mercimek J 0000 ,, ,, 53 ,, ,, 
Nohut 220000 ,. ,, . 66 ,. ,. 1000 TON Kt'RtPT .. E KÖ

MÜRÜ Bulgur 42000 ,, ,, 174 ,, ,, 
Knru faRulya 30000 .. ,, 113 ,, ,, 3000 11 TENERATÖR 
Kok kömürü 234,000 27-9-934 saat 11 676 ., ,, KÖMÜRÜ 
Kırible maden 

kömürü 
Meşe l:ömürü 
Arpa 
Pirine 
Kuru.üzüm 
Gaz yağı 
Tuz 
Saman 
Sabun 

150000 
3000 

141000 
16000 
9000 
2000 

12000 
t60000 

8000 
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265 
276 
61 
41 
81 

270 
186 
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" " ~3862 

4000 

3500 

1300 

1000 

,, ZERODİZ KÖ 
MÜRÜ 

,, LEVA MARİN 
KÖMÜRÜ 

.. TESHtN KOKU 
KÖMÜRÜ 

u DÖKÜMKOKU 
KÖMÜRÜ 

İLAN 1 İLAN 
Hava kıtaatı için 147 adet Bandırma'daki kıtalar için 

yangın söndürme aletiyle 696 70,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
şişe ecza kapalı zarfla münaka la satın alınacaktır. İhalesi 
sava konmuştur. Şartnamesi 29-9-934 cumartesi günü saat 

Yukardaki malzemeler pa
zarlık suretiyle 23-9-934 tari· 
hinde ayn ayn saat (9) da iha 

lesi icra edilecektir. Taliple
rin teminat ile müracaatları. 

(2544) 8-4005 

ni görmek istiyenlerin her gün 15 tedir. Taliplerin şartname- :ı~:sT 
6ğleden sonra ve münakasaya sini görmek üzere her gün ve MUHTELİF 'EGE 
~ireceklerln 20. 9. 934 perşem- milnaKasaya iştirak için de 46340 " MAKKAP 
~ gün? ~aat 15,5 da teminatla münakasa günü saatinden ev- 1 {6~g ,. ~~;.EERE 
nyle bırlıkte M. M. V. Sa. Al. vel teklif ve teminatlariyle '' 
Xo. na milracaatlan. (2113) Bursa' da fırka satın alma ko- 3608 " RAYBA 

il.Alt 
7-3594 misyonuna müracaattan. 5~~~ " ERKEK 

(2423) 8-3858 1000 DEST:RAf2~KISl 
t{ınkkalede üç zabitan apar 

amanı ve mevcut lise binası
nın tevsii ile Gedikti küçük za 
bit mektebinin veniden inşa
sı kapalı zarf usutiyle müna· 
kasava konmuştur. İhalesi 20 
evlUJ 934 persembe günil saat 
onhirdedir. Taliplerin keşif 
Vf' oroielerle sartnameterl gör 
rnek Ü?.ere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satmalma ko
misvonuna müracaattan ve 
münakasava gireceklerin de 
V:> ktinden evel teminat ve tek 
lif mektuolannı mezkQr ko
misvon r~isliP-ine vermeleri. 

(2217) 7~3609 

iLAN 
(8500) adet velensenin ka

palı zarfına talip çıkmadığın· 
dan hıı defa pazarhğa konmuş 
tur. İhalesi 19-xı-934 carşam

ba günü saat 11 dedir. Taliple 
rin evsaf ve şartnamesiyle nü 
munesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak ede · 
ceklerin de teminatlariyle 
vaktinde M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2493) ~3967 

İLAN 
lzmir müstahkem mevki kı

talar ve müesseseleri ihtiyacı 
için 500000 kilo un kapalı zarf 
la münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 26-9-934 çarşamba gü . 
nü saat 16 dadır. Şartnamesi
ni görmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de münakasa günü 
saatinden evet teklif ve temi
natlarivle İzmir'de Müs. Mv. 
satın alma komisyonuna mü · 
racaatlan. (2426) ~3861 

lLAN 
Konya'daki kıtalar ve mü

esseseler ic;in 250 ton kok kö
mürü kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur ihale · 
si l-10-934 pazartesi saat 14 
tedir. Şartnamesini görmek is 
tiyenterin her gün Ankara'da 
M. M. V. satın alma komis
yonuna ve münakasaya işti-

. rak edeceklerin de münakasa 
~nü ve saatinden evet teklif 
ve teminatlariyle . Konya'da 
K. O satın alma komisyonuna 
müracaatları. (242~) 8-3860 

İLAN 2000 BICKI DESTERE-
y o?.gat'taki kıtalann ek LER 

mek ihtiyacı kapalı zarf · Yukardaki malzeme pazar-
la münakasaya konulmuş - tık suretiyle 20-9-934 tarihin . 
tur. İhalesi 4. 10. 1934 per - de saat 14 te ihalesi icra edile
şembe günü saat 15 tedir. Ta- cektir. Taliplerin teminat ile 
tiplerin şartnamesini görmek müracaatları. (2545) ~4011 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de müna- Ankara Ticaret OdasJ 
kasa günü saatinden evet tek- riyasetinden: 
lif ve teminatlariyle Yozgat-
ta alay satın alma komisyo- Evelce ilan edilen şerait da· 
nuna müracaatları. hilinde Marsilva'va gönderi 

Hariçten şartname istiyen- lecek talebe için 22 eylUI 934 
lere birer suret gönderilir. Sa- cumartesi günü saat 14 te tek 
tın alınacak ekmek miktarı , rar imtihan icra edileceğ"in 
103500 kilo ve teminatı 480 li· len taliplerin odaya müraca· 
radır. (2495) ~3935 atlan ilan olunur. ~3971 

İLAN ANKARA t İNCİ ASLİYE CE-
Samsun garnizonunda bu- ZA MAHKEMESİNDEN: 

lunacak olan kıtalar ve mü· 
esseseler ihtiyacı olan 10 bin Vazifede dövmek ve hakaret et· 
kilo sade yağı kapalı zarfla mekten suçlu Ankara Kayabaşı M. 
münakasaya konulmuştur. sebzeci Nuri Ef. nin 8 No. lu hane· 

İhalesi 20-9-934 saat 16 da- sinde müsteciren mukim ve Ankara 
dır. Taliplerin şeraitini gör- istasiyonunda ticaret ambarmda 
mek üzere her gün ve müna· muhasip 328 D. lu Hasan oğlu 
kasaya istirak edebilmelerı Mustafa Ef. yi zabıta tarafrndan bu 
için münakasa günü saatin- lunamadrğından Hakimiyeti Milliye 
len evel teklif ve teminatla- gazetesiyle ilanen ihtarat icrasiyle 
riyle Samsun'da Askeri satın- duruşma günü olan 3-10-934 çar 
:ılma komisyonuna müracaat- şamba S. 10 da Ankara 1 ci Asliye 
lan. (2342) ~3766 ceza mahkemesine gelmesi veya bu 

İLAN lunduğu yerdeki ikametgahmm bil 

İstanbul kumandanlığına 
bağlı kıtalar ihtivacı icin 60 
ton un kapalı .zarfla münaka· 
saya konmustur. İhalesi 29· 
9-934 cumartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edecek~erin 
de münakasa günü saatinden 
evet teklif ve teminatlariyle 
İstanbul'da Fındıklıda satın 
alma komisyonuna müracaat-
tan (2494) ~3936 

iLAN. 
(7000) adet çağ torbası or

du için mübayaa edilmek üze
re kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konmuştur. İhalesi 23 
eylUl 934 pazar günü saat on 
birdedir. Taliplerin evsaf ve 
~artnamesi ile nümunesım 
g-örmek üzere her gün öğle
den sonra M. M. V. satmalma 
Komisvonuna milracaatlan ve 

dirilmesi için ilanen ihtar olunur. 
(2555) 8-4018 

D. D. Yolları \'e Liman 
ları U. l\Jcl. Sa. Al. Ko

mİs\'onu ilanları. 

İLAN. 

1578 adet lokomotif ve va -
gon bandajının kapalt zarfla 
münakasası 31-10-934 çarşam
ba günü saat 15 te Ankara ida 
re binasında yapılacaktır. Faz 
la tafsilat Ankara ve Haydar
paşa veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde vardır. 

(2534) 8--4013 

münakasaya iştirak edecekte· 
rin de teminat ve teklif mek -
tuplannı vaktinden evet mez
ktlr komisyon reisliğine ver-
meleri. (2218) 7~608 

İLAN 
5427 lira bedeli kesifti el

vevm yapılmakta olan Yeni -
c;ehir - Cebeci yolunun Erzu
rum könrüsüne iltisakı. Cebe
ci istasivonu ile mnsild mual
lim metkebi arkasındaki kıs 
'Tlın parke ile kanattınlması 
vinni gUn müddetle ve kapalı 
7arf1:ı münakasava konulmuş· 
•ur. s~rtnamesini P'Örmek i~
.. i venlerin her gi.ln fen isleri 
-..,iirHirliiğilne mürar-:ıatl:ın ve 
.. aliolerin de 29 eyllıl 934 cu
martesi P.'linü saat on bucuğa 
1<adar Beledive Encümenine 
teminatlariyle birlikte teklif 
cı.ektunl<ırrnı vermeleri. 

(2483) 8--3926 
İLAN 

Yenisehir'de tncesu civarın 
rla 8 pa~ca arsa yirmi giln müci 
-letle ve kanalı zarfl:ı müzave· 
leve r.ıkarılmıstır. Rartname· 
-ini ırömıP.k istivenlerin her 
~ün yazı isleri kalemine mil· 
.. acaatlan taliplerin 29 evlu1 
'134 cumartesi günü saat on 
ı.,uc-naa kadar tem1natlcı.rivle 
lıirlikte tf"klif mektuplarım 
Belenive Enciimenine vE>rme-
1eri. (2484) 8-3925 

fI..AN 
Yahşihan taş ocai!ından 

~10.000 oarke tasrnrn i~lene· 
.. ek istasivona tes1im eclilme
•i isi virmi gün rr;\<ldetle ve 
'·:ınah zarfl:l miinak:ısava ko 
-ı••lmuştur. Sartname~ini n-ör· 
"'1ek i .... ;vPnler her g-ün Fen 
tc;Jeri 1\förlürliii7i1ne miiracrıat 
1an ve taliplerin 29 evtf\l Q3.IJ 
~umartesi günii snat on hucu 
-'>;a kadar teklif rııektnnlarım 
•1e teminatlarını Belcrlive en 
·ümenine vermeleri. (2480) 

8-~929 

Kiralık 
Sarıköşk karşısında Mecdi 
Beyin evinde biri büyük biri 
küçük iki daire kiralıktır. 
Bekçiye müracaat. 

~026 

Nestle etiketleri 
Müsabakası 

15 eylUl 1934 ANKARA ke~i . 
desinde kazanan numaralar: 

1. 84984 36. 85601 
2. 96969 37. 73120 
3. 84944 38. 73936 
4. 75960 39. 96350 
5. 86832 40. 86839 
6. 85451 41. 95949 
7. 84975 42. 86998 
8. 96965 43. 86585 
9. 95821 44. 85610 

10. 84750 45. 73020 
11. 84801 46. 85437 
12. 96448 47. 74577 
13. 96711 48. 95931 
14. 85843 49. 84988 
15. 75863 50. 85551 
16. 75736 51. 95815 
17. 96699 52. 75310 
18. 86981 53. 86335 
19. 84966 54. 96164 
20. 86014 55. 86291 

1 - 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif Ve
kaleti idaresindeki lise ve ortamekteplerin her sınıfına alı
nacak leyli meccann1 talebenin kabul imtihanları aşağıdaki 
şartlar dahilinde İstanbulda; Galatasaray ve Erenköy kız 
liselerinde ve diğer Vilayetlerde vilayet merkezinde mevcut 
lise ve ortamektepte yoksa Maarif Müdürlüklerinde yapı -
lacaktır. 

2 - Meccanilik müsabakasına girmek istiyenler 29.9. 
1934 eylUI cumartesi günü akşamına kadar müracaat etme
lidirler. Müracaatları kabul edilenlere idareler birer vesika 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek suretiyle imtihan • 
lara kabul edileceklerdir. 

3 - İmtihanlar vekaletçe tayin edilecek komisyon huzu
runda 30.9.1934 pazar günü saat 9 da başlıyacak ve 2 teşrini
evet sah güniine kadar devam edecektir. 

4 - Leyli meccanilik müsahaka imtihanlarına iştirak e· 
~ecek nam?.etlerin haiz olmaları lazım gelen şartlar şunlar
dır: 

a) Türk olmak. 
b) Lise ve ortamektep talimatnamesinin her sınıf 

için tesbit ettiği yaş hadleri içinde bulunmak. 
c) Bedence ve ruhca hasta, malUl, sakat ve kusur • 

lu olmamak. . 
d) Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir 

bulunmak. 
e) Zekası, çahskanltğı, ahlakı mensup olduğu mek

tepten alacağı fotoğraflı vesika ile sabit olmak . 
5 - Müsabaka imtihanları (türkçe - edebiyat), (riyaziye), 

(tarih - coğrafya) derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 
6 - İmtihan günleri: 
Türkçe ve edebiyat 30 eyl0.1 pazar, riyaziye 1 teşrinievel 

pazartesi, tarih ve coğrafya imtihanı 2 teşrinievel salı günU 
icra edilecektir . 

7 - Yukardaki şartlar dahilinde meccanilik imtihanla
rını kazananların adları vekalet tarafından gazetelerle ilan 
olunacaktır. (2414) ~3890 

Nafıa Vekiletinden 
Burdur ve Isparta şube hatları etüt ve aplikasyon ame-

1 iyatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarrlmıştır. 
. Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazarte • 

sı günü saat 15 te vekalet müsteşarlık makamında icra edi· 
lecektir. 

Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazar· 
tesi günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık Makamında icra 
ediJecektir. 

Taliplerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 
(650) liralık muvakkat teminatlarının Merkez muhasebe .. 
ciliğine yatırdığına dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun· 
malan lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve teferruatı (2) lira mukabilin· 
de malzeme müdürlüğünden tedarik edilebilir. (2450) 

8-3892 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüuden: 

1: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve n~ 
hari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları 
aşağıda yazılıdır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat • 
namesine göre kabul edilir). 

B: Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 
C: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yukô 

n olmamak. 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiğ·i beden kabiliyeti ve 

sağlamlıktan hakkında tam tesekküllü hastahanelerden 
sıhhat raporu getirmek ve aşı sel{adetnamesi vermek. 

E: Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal maz • 
batası g-etirmek. 

2: Enstitüye girmek isti yenler yukardaki vesikalarla bir 
likte 6 kıt'a fotoğ"rafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yük • 
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden Ey hl· 
56. 85867 tün sonuncu gününe kadardır. 21. 75136 
57. 73715 4: Evrakı tam olmıyanlar Enstitüve kabul edilemezler. 
58. 85464 Müessese kayıt ve kcıbul edilen talebeyi iki ay zarfında tek· 

22. 86069 
23. 85983 

59. 73081 rar muavene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlarıo 
60. 73440 kaydı silinir. 
61. 86098 5: Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi icin· 
62. 86027 de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıka· 
63. 85355 rılanlardan hükumetçe yapılan masrafı ödiyeceklerini dair 
64. 84866 Enstitünün vereceği nümuneye göre Noterlikten musaddal~ 
65 9 kefaletname vereceklerdir. . 6663 
66. 84672 6: Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında ka· 
67. 84768 bul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle· 

6 rine g-öre tefrik edilecektir. 8. 96477 
69. ,7491ey 7: Ziraat, Baytar, Orman Fakültlerine ahn:lcak talebe · 
70. 74674 ler tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev· 

8-40lO cut dersleri de takibe mecburdurlar. 
8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara'da Gazi 

24. 75412 
25. 86556 
26. 86926 
27. 74351 
28. 75680 
_9, 74013 
30. 95951 
31. 95795 
32. 75548 
33. 85220 
34. 86088 
35. 74219 

DlŞ HEKll\tl Orman Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Cavit Kurtoğlu 
lıtanhal ve Paril difÇi mektep • 

ierinden mezun. 

Talebeye bu sta i müddetince yemek ve elbise masraflarJ 
karşılıP.-t olarak 30 lira aylık verilir. Harcirah verilmez. 

9: Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze· 
re 275 liradır. 

Çankaya caddesi No. 9 
Telefea: 377Z 

7-34%7 

10: Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha· 
iz olan nehari talebe icin miktar tahdit edilmemi~tir. 

(1436) 7~2593 
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lstanbul ithalat gümrüğü j 
müdürlüğünden: 

Ankara Le,•azım Amirli. 
ği Satın AJma Komis

yonu iJanJarı. 
Tl:JRKiYE 

Adet K~p No. 

1 Çuval 21 

1 
" 

22 

l " 

Kilo Gr. Cinsi eşya 
"' 00 İpekli, pemuklu mensucat

tan gömlek ve entari ve 
eteklik 

8 640 İpek peştemal Trablus ku
şa~ı boyunatkısı 

O 900 Pamuk peştemal 
O 580 Safi ipek örme caket ve 

elbise 
O 930 Zemin pamuktan işlemeli 

iç çamaşırı 

~2 500 Pamuktan mamul hamam 
peştamalı 

l2 500 Erkek için yünden mamul 
kasket ve keçe şapka 

1 00 Erkek ic.in pamuk başlık 
500 Deri kasket 

1 24 20 00 Yünden mamul kasket 
" 1 ,, 25 29 400 Pamuk örme şapka 

Yukarda yazılı on bir kalem mahn artırma ile 1-10-934 
Pazartesi günü saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün 
İstanbul ithalat gümrüğünde 6 No. lu ambarda hazır bulun-
ftlalan ilan olunur. (5620) 8-4022 

Galata ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden 

Kilo Çuval 
11844 133 Çeltik pirinç 
Bu pirinçler 11-9-934 tarihinden itibaren açık artırma u

luliyle satılıktır. İsteklilerin 18-9-934 sah günü saat 17 ye 
it.dar satış komisyonuna müracaatları (5604) 8-4023 

l<aracabey harası 
müdürlüğünden: 

Haranın bir senelik kara sığır ve Manda sütleri kapah 
larf usuliyle satılıktır. Satış günü 4 teşrinievel 934 tarihine 
bıüsadü perşembe günü saat on beştedir. Taliplerin temi
llatlariyle birlikte satış günü Harada bulunmaları ilan olu-
laur. (5682) 8-4021 

Tokat Valiliğinden: 
Umwni kütüphane ve hastane binaları için 13.zımgelen 

bıefruşat mübayaa edilmek üzere tflip olanlarm 27 eyllll 
934 tarihine müsadif perşembe günü Tokat vilayetine gel-

İLAN 
Bin yedi yüz kırk yedi ton 

neğirmisaz linyit kömürü ka
oah zarfla münakasaya konul
muştur. İhalesi 8 Teşrinievel 
1934 oazartesi günü saat 14 te 
dir. Şartnamesini görmek üze 
re her gün ve pazarlığa istirak 
için de vakti muayyeninden 
evet teklif ve teminat mektup 
lanm makbuz mukabilinde 
Ankara Levazım Amirliği sa
tın alma komisvonu rivaseti
ne vermeleri (2543) B--4012 

İLAN 

Kırk bin üç yüz yirmi iki 
1dlo arpa pazarlıkla miiteah
hit namına alınacaktır. Pazar 
lığı 17 eyIUl 934 pazartesi gü 
-ıü saat 14 tedir. Şartnamesini 
~örmek üzere her gün ve pa. 
?arhifa iştirak için de vaktin. 
•le teminatlariyle beraber An 
'<ara Levazım Amirliği satın
ılma komisvonuna gelmeleri. 

(2~42) 8-4006 

ANKARA ASLİYE Bİ
RİNCİ HUKUK MAHKE. 
MESİNDEN: 

Aslen Eskişehirin orta mahaııe • 
sinden olup halen Ankara'nm Ha
mamönünde Kerim hoca mahallesi
nin Kerim hoca sokağında bir nu • 
maralı Abdürrahman efendinin evin 
de Sultan oğullarından açık göz oğ 
lu demirci Ahmet Efendiye. 

Ankara'da Şükriye mahallesinde 
balıkçı kırşehirli ölü osman ağa ha 
nesinde karınız Fatma hanım tara
fından aleyhinize açılan boşanma 

davasınm cereyan etmekte olan mu 1 
hakemesinde: J 

İkametgıihınızın meçhul bulun _ 
masından naşi ilanen tebliğat iyfa
sına mahkemece karar verilmiş ol
duğundan bermucibi karar muhake 
menin muallak bulunduğu 10-10· 
934 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 14 te mahkemede hazır bu
lunmanız aksi takdirde gıyabınızda 
muhakemeye devam olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak lizere 

llRAAT 
BANKASI 

' 

lneleri ilan olunur. (5711) 8-4019 _ ilan olunur. (2554) 8-4024 oE~~~~~~NMA~~~~~i l Ankara Valiliğinden: 
Ankara defterdarlığından 

19-12-931 tarihinde Yenişehir'de Akaretler caddesinde 
~efat eden Muş Mebusu Muhittin Nami Beyin veresesinden 
ailesi Saime Hanım ile oğlu İbrahim Beye Yenişehir şube
since tarhedilen 21 lira 82şer kuruştan ceman ( 43) lira 64 
kuruş için tanzim edilen 86,87 No. lu ihbarnameler, verese
~en oğlu İbrahim Bey ve refikası Saime Hanmmı kanuni 
ikametgahları meçhul bulunduğundan kendilerine tebliğ 
edilememistir. (2553) B--4017 

Cebeci me;:;·~~=;~ ~~~ mütebaaam 1 
1 

Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar-ı 

c;ısmda Faik B. apartımanında kabul eder. 
Telef on: 3613 

Emlak ve eytam bankasından: 
Yenişehir'de Otobüs garajı namiyle maruf bina dahilin

de makine dairesinden gayri 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 11 numaralı 
taraj ve ardiyeler toptan ve yahut ayrı ayn olmak üzere ve 
15 teşrinievel 1934 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve 
Qçık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 29 eyllll 1934 cu
tl'ıartesi günü sa;ıt on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Toptan 
~eminatı 950 dolCuz yüz elli liradır. Perakende beher ardiye 
için teminat 200 iki yüz liradır. Taliplerin bankamız merkez 
Su besine müracaatları. {2551) 8-4016 

Kiralık daire 
Çoçuk sarayı caddesi N o. 

136 numaralı apartımanın bi -
rinci katı yani şapka atelysi 
üç oda banyo havagazı suyu 
mevcuttur. Talip olan apar · 

·z!lJ!pa '.ll?lneJnm l?uısl?ze.lJl?ru 
8-3949 

RİYASETİ KARSISINDAN 1 - Merkez mektepleriyle Onuncu yıl ve Etimesut yat1 
Bu kerre Dabağbanede Ciimha· mekteplerine alınacak 4 71 ton kok kömürü pazarlıkla müna

rİJet bahçesine naldebnit ıldap · kasaya konulmuştur. 
:nu ~nhte~em mü,teri.lerimizin oa · 2 - Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin o/o 7,5 
ıan dık~ıl~ aneylenm. • ğu nisbetinde muvakkat teminat akçelerini önceden muha· 

Entin~t kok n her nevı mah · sebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. 
rakat ihtiyacı depomuzca sabaletle 3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün daimi 
fmin ola?tur. encümen kalemine ve 24-9-934 tarihine kadar her pazartesi 

Telefon: 2075 7-3490 've perşembe günü saat üçte de vilayet daimi encümenine 

Tophanede Istanbul levazım amirliği sabn 
alma komisyonu ilanları 

müracaatları. (2241) 7-3678 

Kumbara 
bütün bir istikbaldir 

Harbiye Mektebi ve merbut mektebin ihtiyacı için 
"62,000" kilo koyun, 
"l R,000'' ,, sığır, 

" 2,500"' ,, kuzu eti 20.9.1934 perşembe günü saat 14 
de kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini göreceklerin her
giin ve taliplerin bem saatinden evel tekliflerini Tophanede 
satın alma komisyonuna vermeleri. (226) "5017" 7-3579 

xxx 

Levazım Dikim evi için 315 
bin adet muhtelif eb'atta Per
çin çivisi, 80 bin adet perçin 
pulu, yüz bin adet çift gözlü 
pul, 70 bin adet köprülü sür
gü, on bin adet köprüsüz sür
gü, 50 bin adet kesme kanca, 
bin yüz kilo 16 No. h bobin 

bobin keten ipliği 8-10-934 pa 
zartesi günü saat 14 kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi 
ni göreceklerin her gün ve ta
liplerin belli saatten evet te
minatlariyle tekliflerinin Top 
hanede satınalma komisyonu
na müracaatları. (304) {5701) 

Muayenehane nakli --- keten ipliği, 500 kilo 25 No. 1ı 8-4020 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Bahkpazannda po

lis noktası karşısındaki m nayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

Erciş seyyar j. T. kumandan
lığından: 
. Ercişte seyyar J. taburunun ağustos 935 sonuna kadar 
~tiyacı olan yüz on bin kilo fabrika unu ve iki yüz otuz bin 
ılo· arpa kapah zarfla eylUlün onundan iytibaren münakasa 

h bırakılmıştır!Teminatı bin yüz yirmi ve arpanın bin otuz 
~eş liradır. İhalesi Ercişte tabur merkezinde icra edilecek 

r. Şeraiti görmek istiyenlerin tabura müracaattan. 
(2444) 8- 3896 

Jandarma U. Kumandanlığından 
Y enişehirdeki jandarma umum kumandanlık dairesi 

mefruşatının acılan kapalı eksiltme ve pazarlıkla~da müspet 
netice elde edilemediğinden mefruşat miktarında yapılan 
bazı tadilat üzerine bu ihtiyaç için yeniden münakasa yapı
lacaktır. Eksiltme zamanı eyliilün otuzuncu pazar günü sa
at 15 tir. Evelce resim ve plan alanların değişikliği anlamak 
ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere J andar· 
ma umum kumandanlığı Levaznn Müdürlüğüne müracaat-
ları. (2487) 8-3966 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
3734 lira bedeli keşifli idare binasının tamiratı 6-9-934 ta

rihinden iti~n yirmi gün müddetle münakasaya çıkanl
mı,tır. Taliplerin 25-9-934 sah günü saat on beşte P. T. T. 
Bas MD. tülüne miiracatlan. .(2419) 8--3849 
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lY aarif vekiletinden: P. T. T. Başmüdürlüğünden: Kocaeli Vilay~ti Daimi 
Encümeninden: 1-Bu sene ecnebi memleketlerde hukuk tahsili için 9, riya 

ziye tahsili için 5, makine mühendisliği için 3, su mühtndisli 
ği için 1, umumi fizik tahsili için 1, demircilik tahsili için 2, 
dökümcülük tahsili için 1, elektrikcilik tahsili için 1, talebe 
ve şapkacılık tahsili için 1 Hanım gönderilelektir. 

2 - Müsabaka imtihanları aşağıda yazılı mekteplerde ya 
pılacaktır: 

a) Hukuk tahsiline gidecek namzetler Ankara ve İstan
bul Hukuk Fakültelerinde imtihana gireceklerdir. 

b) Riyaziye, fizik, su mühendisliği ve makine mühendis
liği tahsiline gitmek istiyen lise mezunları, Ankara erkek, 
İstanbul Pertevniyal, İstanbul kız, Bursa erkek, İzmir erkek, 
Kayseri erkek. Konya erkek, Sıvas erkek, Afyon erkek, Es
kisehir erkek. Edime erkek. Balıkesir erkek, Trabzon er
kek, Adana erkek, Kastamonu erkek, Samsun erkek, Erzu -
rum erkek liselerinde imtihana girebilirler. 

(İstanbulcia bulunan lise mezunu erkek namzetler Per · 
tevniyal lisesinde. lise mezunu kız namzetler İstanbul ktz lİ· 
sesinde imtihana gireceklerdir). 

c) Sanat tahsiline gitmek istiyen erkek sanat mektepleri 
mezunlannın rlemircilik imtihanları Ankara, İstanbul, E · 
dime. Bursa. Konya dökümcülük imtihanları İstanbul, Bur
sa, Konya. elektrikçilik imtihanları Ankara, İstanbul sanat 
mekteplerinde yapılacaktır. 

d) Sankacıhk tahsiline gitmek istiyen kız sanat mektep 
ve enstitüleri mezunlarının imtihanları İstanbulda Selçuk 
Hatun kız sanat mektebinde, Bursada Necatibey kız sanat 
enstitüsünde ve Ankara İsmetpaşa kız sanat enstitüsünde 
yapılacaktır. 

3 - Fakültelerde, liselerde, erkek sanat mekteplerinde 
ve kız sanat mektep ve enstitülerinde yapılacak müsabaka im 
tihanlanna mzkur müesseseler tarafından namzet gösteril
miş olan ve namzetlikleri MaarifV ekaletince kabul edilerek 
isimleri liste halinde imtihan merkezlerine tebliğ edilmiş 
bulunan talebeler gireceklerdir. 

4 - Nam?.etler, bulundukları en yakın imtihan merkezin 
de müsabaka imtihanına girebilirler. 

S - Namzetler her imtihan merkezinde imtihanların 
başlamasından en az iki gün evel fakülte veva mektep idare 
sine müracaat ederek hüviyetlerini fotoğraflı hüviyet cüz · 
dam veya diplomaları ile ispat edecekler ve idareden mü 
hürlü ve fotoğraflı bir vesiyka alacaklardır. 

Her namzet imtihana girerken bu fotoğraflı vesiyka)'l 
gösterme~e mecburdur. 

6 - Müsabaka imtihanlarına 22 eylfıl cumartesi günü 
başlanacak ve 25 eylUl sah günü nihayet verilecektir. 

(2463) 8-3903 

Balıkesir Valiliğinden : 
Balıkesir - Edremit yolunun oo+ 63 - 00+ 67 kilometre· 

leri arasındaki kısmın tamiri şartname ve keşifname muci
bince yapılmak ve 27 eylill 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Tamiratı 
mephusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 kuruştur. Münakasaya 
liyakati fenniyesi Başmühendislikçe tasdik edilenlerin işti
raki mesuliyetleriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve tica -
ret vesikası ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesikalar 
ihaleden laakal sekiz gün evet Başmüliendisliğe ibraz edil· 
miş bulunacaktır. Talip olanların bu vesika ile beraber yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya 
mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde usu
lü dairesinde encümeni vilayete fazla malfimat almak isti· 
yenlerin daha evet Başmühendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2479) 8-3964 

2040 lira 27 kuruş bedeli keşifli telsiz irsal istasiyonu bina 
smda yaprlacak tamirat 6-9-934 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
25.9.1934 salı günü P.T.T. Baş MD. lüğüne müracaatları. 

(2418) 8-3850 

Iktısat Vekaletinden: 
İktısat Vekaleti odacıları için 44 takım kışlık elbise ve 

41 kasket ve 44 çift fotin ve 25 adet iş gömleğinin yerli mal
larından yaptınlmak üzere yirmi gün müddetle münakasa-
ya konulmuştur. . 

Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere levazım müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. (2466) 8-3919 

Polatlı .topçu alayı Sa. Al. Ko. 
nu11dan 

13-9-934 saat 14 te münakasası yapılan 31000 kilo kuru 
ota verilen fiat gali görüldüğünden 22-9-934 cumartesi gü
nü saat 10 da ikinci münakasası yapılacaktır. Taliplerin yev
mi münakasada topçu alayı satınalma komisyonuna müraca-
atları. (2549) 8-4014 

Polatlı 8 inci topçu alayı satın 
alma komisyonundan 

13-9-934 saat (11) de münakasası yapılan 90,000 kilo un 
gali görüldüğünden 22-9-934 saat 8 de ikinci münakasası ya
pılacaktır. Taliplerin yevmi mezkurda Topçu alayı satın at-
ma komisyonuna müracaatları. (2550) 8-4015 

Balıkesir Valiliğinden: 
Ilıca - Burhaniye yolunun 94-96 kilometreleri arasında

ki kısmın tamiratı esasiyesi şartname ve keşifnamesi muci
bince yapılmak ve 27 eylfil 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Tamiratı 
esasiyenin bedeli keşfi 5454 lira 28 kuruştur. Münakasaya 
liyakati fenniyesi başmühendislikçe tasdik edilenlerin işti
raki mesuliyetleriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve ticaret 
vesikası ibraz edenler kabul olunacak bu vesikalar yevmi 
ihaleden laakal sekiz gün evet Başmühendisliğe ibraz edil
miş bulunacaktır. Talip olanların bu vesaik ile beraber yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya 
mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde usu
lü dairesinde encümeni vilayete fazla malilmat almak isti
venlerin daha evel Başmühendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (2478) 8-3963 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat U. müdürlüğünden : 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi küçük hayvanları 
için 30.000 kilo arpa 10.000 kilo ot 20.000 kilo saman aleni 
münakasa ile alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üze 
re Ankara'da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
Ayniyat muhasibi mesullüğüne müracaatları ve ihale 20 ey
ıuı 934 perşembe günü saat 10,30 da umum müdürlük mas· 
raf komisvonunda yapılacaktır. (2402) 8-3831 

Vilayet sıhhiyesi namına bataklıkları kurutmağa mah· 
sus bir adet Eks Kavatör makinesi alınacaktır. Münakasa 
kapalı zarf usuliyledir. İhale eylUlün 26 ıncı çarşamba günü 
saat 15 te vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanlarttl 
mezkur gün ve saate kadar münakasa kanunundaki tarifat 
dairesinde 1125 liralık muvakkat teminat mektubu veya bati 
ka makbuzu ile teklif mektuplarını vilayet makamına ver· 
meleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin encümen kale-
mine müracaattan. (2308) 8-3754 

Bayındır Belediye riyasetinden: 
Bayındır belediyesi için "3000,, adet bina numarası ilt 

takriben "400,, adet sokak levhasının mübayaası 1 cyilıl 9~ 
ten 25 eylUl 934 tarihine kadar 25 gün müddetle münakasa· 
ya konmuştur. Taliplerin münakasa şartnamesini Bayındır 
belediyesinden aramaları ve tekliflerini 25 eylUl 934 saat 17 
ye kadar Bayındır belediye riyasetine vermeleri lüzumu ilaıt 
olunur. (3673) 8--3840 

Biga Belediyesindeo 
Bigaya getirilecek su için tefrişi iycap eden borular, ke

şifnamede yazılı bedeli keşif üzerinden 3 ay zarfında tesliıfı 
edilmek ve o/0 25 i teminat mektubu mukabilinde peşin \'~ 
% 75 i boruların İstanbul'a vürudunda fenni şartnamedek1 

evsaf ve tazyika uygun bulunduğuna mütedair raporu istih· 
salinden sonra orada bulundurulacak memurumuza bonıla· 
rm tesliminde tediye kılınmak üzere 1-9-934 tarihinden iti
baren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. Şartname örnekleriyle keşifname ve planla~ 
görmek istiyenlerin belediyemizden veya İstanbul SirkeC1 

Ferah Oteli sahibi Mehmet Beye müracaat eylemeleri ~ 
taliplerin teminat mektubu ilişik bulunan teklifnameleril11 

ihale günü olan 22-9-934 cumartesi günü saat 15 ten e'!el 
belediye riyasetine göndermeleri ilan olunur. (5449) 

8-3841 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Kayseri pamuklu mensucat fabrikasının Montaj it· 
terinde çalışmak üzere, Tesviyeci, Oksijen ve elektrik ka)"" 
nakçısı, ka7.ancı makine ve elektrik montörüne ihtiyaç vaf' 

dır. 

2 - Şimdiye kadar bankamıza müracaat edenlcrdeO 
maada bu işe talip olanların on beş gün zarfında umum mO-
dürlüğümüze müracaatları. (2455) 8-3941 

Mektepler satın alma komisyonundan 
Gazi terbiye enstitüsü ve Gazi lisesinin senelik kuru et

zak ihtiyacı 17.24.5.1934 tarihinde münakasaya konutmuı ve 
verilen fiatlar gali görülerek ihalesi yapılmamıştır. Bu def• 
16.9.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar mUııl" 
kasaya konularak 4.10.1934 tarihine müsadif perşembe giiJıU 
saat 15 de ihalesi icra kılınacağından isteklilerin vakti md' 
ayyeninde teminatı muvakkatelerile birlikte mektepler a1Jdl 
satım komisyonuna ve şartnameleri görmek lstiyenlerin me~ 
tep idaresine müracaatları. (2567) 8--4025 

Jandarma umum kumandanlık 
Ankara satın alma komisyonun· Belediye reisli !Ankara Milli Emlik Müdürlüğünden: 
d gv inden• ·Mevkii Cinsi Umum Metruke Aylık ican Kaç taksit Mülahazat 
an: • No. No. Lira K. olduğu 
Aıağıda miktar ve pazarlık gün ve saatleri yazılı iki ka- Ankara belediye intihap Y enişehh: Hane 6/328 396 26 00 Müşahere suretiyle 

lem teçhizat kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. İsteklile· aüddetinin tayini hususunda Yukarda yazılı hane icarıntn ihalesi 25 eylUl 934 salı günü saat 15 te icra edilmek üz~ 
rin şart ve evsafJarım anlamak üzere her gün ve pazarlık için ıeldiye kanununun 38 inci re müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (2391) 8-3845 
de muayyen gün ve saatinde komisyonumuza müracaat· ııaddesi hükümlerine tevfi · 
\an. (2265) ,an karar verilmek üzere bele- Ankara 

1500 Portatif çadır 27-9-934 perşembe günü saat 10. ::Iiye meclisinin 16 eylUI 1934 Milli Emlak Müdürlüğünden: 
2841 Arka çantası 27-9-934 perşembe günü saat 15. '>azar günü saat on yedide fev- Mahallesi 

_________________ s-_3_1_0_2 _____ kalade olarak içtimaa daveti 
Me:vkii 

sokağı 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit Müla-

No. No. kıymeti miktarı olduğu hazat 
·ekarrür etmiş olduğundan 
nuhterem azanın belediyeye İmam Yusuf Akdibek Hane 9/ 35 Hilaliabmer Merkezi 

.wira K. 
399 3500 00 
'i9 (2880 00) 

Tamamı Nakden peşinen 
,, Sekiz taksit suretiyle ' eşrifleri rica olunur. Hacıdoğan Ilgaz 5/ 83ll 

Umumisinden: (2538) s-3997 (Eski ihale) 
( bedeli ) 

nakden 

Eskişehir Hilaliahmer Merkez ambarında muhtelif e . 
lektrik ve telefon kablo ve telleri dinamolar ve saire 15, 
muhtelif seyyar ve masa telefonları, santrallar, elektrik 
ampuUre.i ve saire 16, düz kafes ve dikenli teller mukavves 
baraka levazımatı demir ve kereste 17, Dedinoboton marka 
itfaiye ve Fiat marka otomobiller 18, etüvler ve çamaşir ma
kineleri 20 eylUl 1934 tarihlerinde satılacağından taliplerin 
müracaattan. 8-3995 

z·raat Vekaleti Etlik merkez 
laboratuvar arı Md. den: 

Müessese hayvanatı için asgari on beş bin azami yirmi 
beıt bin kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. Şeraitini an
lamak istiyenler müessese müdürlüğüne ve taliplerin de te
minatlariyle birlikte 16 eylfıl 934 pazar günü saat 15 te zira· 
at Vekaletinde müteşekkil mübayaa komisyonuna müraca-
attan. (2136) 7-3566 

Devren satıhk ev 
Memurin Kooperatifi arka

sında 5 oda ve müştemilatı, 
bahçe ve elektriği vardır. Ar· 
zu edenlerin ilan memurumuz 
Galip Beye müracaatları. 

' lmtiyu ıahibı ve Ba!muhu· 
id F ALIH RIFKI. 

Umumi ne§rİys" idare eden 
Yazı i~leri müdürü NASUH) 
ESAT. 

Çankırı caddesi civarzndh 
Hakimiyeti Milliy_e Matbaasın· 
da bttsılmı~trr. 

Yukarda yazılı hanelerin ihalesi 25 eylUl 934 salı günü saat 15 te icra edilmek Uzere 
mülkiyetleri müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaattan. (2392) 8-3844 

Leyli -- Nehari 4111 

1 nkıllip Liseleri 
i\liiessisi: Nebi Zade Hamdi 

tık- Orta 
.. Lise 

Kuvvetli bir talim heyetine maliktir. Resmi mekteplere muadilitr muıaddaktlr. Kayd için her 
gün 13-17 arasında müracaat olunabilir. lstiyenlere mufassal tarifname gönderilir. 

lstanbul Cağaloğlu - Yanık Saraylar caddesi Telefon: 20019 

Kulüp Sinemasında 
Bugiln: İki filim: 1 - Dile C1Uşmüş kadın 2 - Yıkılan saltanat 

'Bu gece: D t L E D U Ş E H K A D I N 


