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PAZARTESi 

Her \'erde 5 kurt~ 

Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti azası oldu 

Milletler Cemiyeti ve Türkiqe Milletler Cemiyeti Umumi Heyeti 
azasından onu Sovyetlerin Tevfik Rüştü Bey güzel 
alınmasını istedi, üçü müstenkif kaldı bir nutuk söyledi 

Cenevre, 16 (A.A.) - Anadolu 
Cenevre, 16 (A.A.) - Konsey 1 vet'' dt~miıler Vt. ajansının hususi muhabiri bildiri • 

aşağıdaki karar suretini kabul et • PaI?-ama, Por • yor: 
miştir: tekız ve Arjan • Asamblenin umumi müzakere • 

"Sovyet Rusya tarafından mil - tin müstenkif ol- leri esnasında Tevfik Rüttü Bey a • 
letler cemiyetine girmek meselesi duklarmı bil· şağıdaki nutku söylemiştir: 
hakkında Asamble reisine gönderi - dirmişlerdir. "-Reis Efendi; 
len 15.9.1934 tarihli mektuptaki teb- Portekiz ha- G~en asambleden beri mürur&. 
ligatı alan konsey, misakın dördün- riciye nazırı M. den devrenin vasfı mümeyyizi, Türe 
cü maddesinin kendisine verdiği sa- Kayerodamata, , kiye için, bütün memleketlerle tef • 
lahiyete tevfikan Sovyet Rusya'yı, muhalif reyi ile riki mesaisinin devamı ve sulh ve 
milletler cemiyetine ~a~v~lü asam~l.e konsey ekseri • müsalemet faaliyetinin tazift olmuş· 
tarafından kabul edıldıgı andan ıtı- yetine karşı gel- tur. Bu hususta yalnız balkan kom. 
haren, konseyin daimi azası olarak mek istemedi • şulariyle olan yeni muahedelerle 
tayin eder. Konsey bu kararın tas • ğini fakat asam· şarki Akdeniz komşularımızla akte -
dikini asambleye taYsiye eder." blede muhalif dilen muahedeleri ve orta Asya dev. 

Reyler na~ıl verildi? 
rey vermek ta _ letleriyle sıkı bir mukarenet için te-
sa vurunda ol . Z1'hür eden fasılasız faaliyeti zikre • . 

Cenevre, 16 (A.A.) - lki sülüs 
ekseriyet f azlasiyle temin edilmiş ol
duğu için Sovyet Rusya milletlerce -
miyetine dahil addolunabilir. 

doğunu söyle ~ deceğim. 
miştir. Bu münasebetle, Türkiye'nin neş· 

Panama'nın M. Bartu ve M. Litvinof'un Cenevre'de konU§Urlarken redil1iy~n, herk~se .malumf odlmıyan Cenevrede Tevfik Rüıtü Beyle M. Poli . 
istinkafı • bek • alınmr§ bir resmi (Vü'den) vel'?11 e h'İr kemdy~t.; tara. ın an u • tis•in dostça bir konutmalan 

Sovyet cevabının okunmasından 
sonra, M. Benes isim çağırmak su . 
retiyle reye müracaat etmiştir. Al -
manya ve Japonya çıktıktan sonra 
konseyde kalan 13 azadan onu "e • 

1 e n m i yordu. s~ u veç .. 1 e ay e 1 memıt veya~· (La Repübli:.'ten) 
Çünkü bu memleket Sovyet Rus • \ mişti. Panama murahhası, o kara • d!lmek u~ere bul_unma~ıf olan w hıç-
ya'ya müsait murahhaslar tara • rrndan Cenevre matbuatında inti§ar h.~r lteahhkul'tw• akdet.?1emdıf .o~d~gunu lerle cihan matbuatında okuyabil • 

d 1 ı d k 1 l a . ~oy eme ıgıme musaa enızı rıca e- digw i bir •eyi burada tekrar •uretı'yl• 
fm an konseyin gizi ce sesinden e en ma a e er en sonra rücu ettı • d . H k • ..t dd' .1 'S' .. "' 

d
'I hl'... • • k w• • .. 1 · t• erım. er esın mu ea ıt . vesı e . (Sona 5 inci sajıfaila) 

sonra neşre ı en te ıge ıştıra et - gını soy emış ır. --------- ·--------••• 

lktısat ve Maliye Vekilleri 
Reyler verildikten sonra, asam • 

blenin reisi M. Sandler, büroyu pa • 
'l:artesi günü saat 1 O da ve aıamble
yi saat 11 de içtimaa davet edeceği. 

Cuma günü Istanbula giden Vekillerİ!DİZ dün döndüler :~ı:~:ıii~:?1k!;d~~~=~, ~:i;.;;: 

Dün Ankara'ya dönen lktısat Vekilimiz istasiyonda karıılıyanlar arasmda. 

lktısat Vekili Mahmut Celal,Maliye Vekili Fuat Beyler dün ıa -
bah ıehrimize avdet etmiıler ve istasyonda vekaletler erkim tarafın -
dan istikbal edilmiılerdir. 

Belediye intihahatına doğru 
Dün intihap encümeni toplandı 

~ 

Belediye İntihap encümeninin dünkü toplantısı. 

Belediye meclisi dün saat on ye- 16 birinci teşrin akşamı nihayet bul
dide vali ve belediye reisi Nevzat masına karar vermiştir. Cümhuriyet 
~eyin riyasetinde fevkalade bir iç- Halk fırkası teşkilatı namzetlerini 
tırna akdetmiş ve belediye intihc.' bı • birinci teırin bidayetinde tespit e • 
llın 10 birinci teşrinde başlıyarak decektir. 

taki rapor tanizm edilmek Üzere me
selenin altıncı komisyona liavalesi 
hakkında karar verilmesini iıtiyece • 
ğini bildirmiştir. 

Siyasi komisyonun, bu nusustakl 
mütaleasını bildirmek üzere salı sa • 
baliı müzakerede bulunması mullte
meldir. Bu takdirde asamble lama
men mücehhez olarak kabul liara .. 
rını verebilecektir. Bu program nor
mal bir şekilde tatbik edildiği tali • 

(Sona 2. inci sayıfada) 

Yeni Seyhan 
Valisi gitti 

Seyhan valiliğine tayin edilen Emnl· 
yet Umum MüdilrU Tevfik Hadi Beyin 
tayini yükseli tasdika iktiran etmiş ve 
diln keyfiyeti tayin kendisine tebliğ o -
lunmuştur. Tevfik Hadi Bey diln akşam
ki trenle f stanbul'a hareket etmiştir. Em
niyet Umum müdilrlüğüne tayin edilen 
ŞükrU Bey de bugünlerde Ankaraya go • 
terelC yeni vazifesine başlıye.caktır. 

-··· 
Sovy~tlerin Berlin ticaret 
mümessilliğinde 
yangın çıkh 

Berlin, 16 (A.A.) - Sovyetlerin Ber
lin Ticaret Mümesailliiinin bulunduğu bi
na"da yangrn çıkmıftll'. Hasarat mühimdir. 

Bugün 
Üçüncü sayıfada 

.l\lcslck ' 'e ciddiyet 
Tiyatromuza dair 

Dördüncü sayıfada: 

Garpta fikir hareketleri 

okuynnuz. 

Resmi Y azışlarda Öz türkçe 

Dün bu mevzu üzerinde bir konferans verildi 

Dün öz türliçe hakkrn"da verilen konreranı ta J;ufunanfar: önde Rinl ~. Dk ırracla 
Mahmut Celal Bey görülmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti ıriikler vekaleti tatbikat kurıu aalo ı 
hukuk müıaviri Baha Bey dün Güm- (Sona 3. anci sayr/ada) 

Ankaragücünün bir muvaffakıyeti 
b an bul' daki maçta takımımız Fen erle berabere kaldı 

Dün F'~nerbahçe ile muvaffakiyetli btr müsabaka yapan 'An1'ara C&cU' ~ 
nün lstanbulıpor'u yendiği gün alınmıt bir resmi 

İstanbul, 16 A.A.) - lzmir'den dönen tı. Bu maç birdenbire kararlaıtınldığı için 
Ankara şilt ıampiyonu Ankara gücü takı- Fencrbahçe stadında pek az bir kalabalık 
mı, lstanbul §İlt şampiyonu Fenerbah!;e vardı. 

ile bugün Kadıköy stadında bir maç yap- (Son. 5 inci sayıl ada) 



3AYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
titA:'.'~A 'UA. 

Fransa'nın 
1935 bütçesi 

Paris, 16 (A.A) - M. Jermen Marten, 
1935 senesi bütçesinin esbabı mucibe la· 
ylhasında paranın istikrarı esasına müste 
nit bir siyaset takibinin mutlak surette 
elzem olduğundan bahsetmekte, para kıy 
metinin indirilmesini takbih eylemekte 
ve paraların düşürülmesi veya kaldırılma 
11 gibi muamelelerin bozuk olan iktısa -
<!iyatı ıslah için hiç bir zaman müessir 
bir çare olmamış olduğunu ilave etmekte 
Clir. 

Japonya, Amerika ve lngiltere'nin al 
bn esasını terketmeleri istenilerek değil 
mecbur kalınarak yapılmış bir şeydir. Ve 
her defasında muhtelif sebeplerden dola 
yı ve muhtelif maksatlarla yapılmasına 

mecburiyet hasıl olmuıtur. 
M. ]ermen Marten mübadelelerin artı 

nlmasmı istemekte ve Fransa'nm bir ae -
cedenberi budunlararası (beynelmilel) 
mtibadelelerin ıslahı için 23 mukavelena
me aktetmi§ olduğunu memnuniyetle kay 
deylemektedir. 

Nazır, nakit piyasasının zenginleş -
mfş olduğunu ve bu sayede devleti bir 
Sok kolaylıklara nail edecek surette faiz 
fiatlarmda umumi bir tenezzül husule ge 
leceğini beyan etmektedir. Mumaileyh 
para fiatmın düşürülmesini layihanın so
nunda bir kere daha muvafık bulmadığını 
tekrar etmektedir. 

ALl\fANYA'DA. 

Çinli Cenerallar 
Bitler gençlik karargahını 

gezdiler. 

Bertin, 16 (A.A.) - Çin ceneralların -
C1an Changyen ile Chanlee bugün Hitler 
gençliği umuınl karargahım gezmişlerdir. 

Orada rüesadan biri kendilerine gençlik 
vezaifi ve maksattan hakkında iyzahat 
vermiştir. Cenerallar, bilhassa aynı bina 
t!ahilinde bulunan bliyük kiltüphaneye 
karşı hususi bir alaka göstermişler ve son 
ra Berlin civarında 'P" tsdam'da bulunan 
Bitler gen~liğinin k n şubeleri rüesası -
mn yetiştirmekte olduğu enstitüyü ziyaret 
etmişlerdir. 

Bestekarlar kongresi. 

Hamburg, 16 (A.A.) - Merkezi Vene
Wk'te olan budunlararası (beynelmilel) 
bestekarlar daimi teşriki mesai meclisi, 
1935 kongresiıd Hamburg'da aktetmesi 
için Hamburg devlet tiyatrosunun vaki 
'cfave:tini kabul etmiıtir. 

Yollar kongresinde. 
Königsberg, 16 (A.A.) - Budunlarara 

11 (beynelmilel) yollar kongresine iştirak 
etmiş olan murahhaslar, şarkt Prusya'da· 
ki tetkiyk seyahatleri esnasında Tannen • 
berg milli !bidesini ziyaret etmişler ve Pa 
rls yollar idaresi müdürü M. Girand arka
'cfaşlan namına Hindenburg'un mezarına 
bir çelenk koymuştur. Bundan sonra mu
rahhaslar buraya gelmişlerdir. Belediye re 
isi kendilerine dostane hoşamedi beyanın
Cla bulunmuştur • 

l»aris'in Bcrta toplariyle nombar -

cıımamnın tesidi. 

Btrlin, 16 (A.A.) - Havas ajansı bil
Cliriyor: 1918 de Paris'in berta toplariyle 
bombardıman edilmesinin hatırası merasim 
le tesit edilmiştir. Berta kume.ndanlan Vis 
'Amiral Rogge ile Korvet kaptanı Kurt ve 
topçular şerefine bir resmi bbul tertip 
.<ıilmiştir. 

Alman matbuatı yaZifor: 
Bütün atııı kaidelerini altüst ecıerek, fran 

BI% hilkGmet merkezi kalesine, stratosfer 
tl.terinden, yüzlerce muazzam obüs gön -
a~rm~~tir. Bu toplar, harptan sonra, hiç 
bır duşman gözü bu harikalan asla göre
miyeceği bir tarzda, hurdalar arasma kon
muştur. ................. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Adliye Sarayı 1<8.l'fnmda 

J\NKARA 

Eczanesidir. ------------

LEHIST AN'DA 

Leh harici siyaseti 
ve muhalifler 

Varşova, 16 (A.A.) - Sağ cenah 
muhalefeti olan milli demokrat fır -
kası komitesi leh hariciye siyaseti 
muvacehesindeki hattı hareketini 
tespit ederek ezcümle Fransa - Le
histan ittifakının, Lehistan • Sovyet 
müsalemeti münasebetiyle tamik, 
tahkim ve takviye edilmesi lüzu -
munu beyan etmiştir. Fırka Lehis -
tan için milletler cemiyeti konse -
vinde Sovyet Rusya ile aynı zaman
da daiıni bir azalığı musrrran iste -
·nekte ve ekalliyetler muahedesi 
meselesinde bu statünün tesis ettiği 
gayri müsavat prensipi aleyhinde 
bulunarak bunun tadilini derpiş et -
mektedir. 

Nazi naşiri cfkin bir gazetenin 

yazdıkları. 

Varşova, 16 (A.A.) - Nazi na -
şiri efkarı olan Dantziger Noye 
Nakrihten gazetesi yazıyor: 

"Lehistan hükumetinin ekalli -
yet hükümlerini reddeden karan 
Versay muahedesinin tadiline mu -
kaddemedir, zira, muahedelerin bazı 
hükümlerini reddeerken diğerleri -
nin meriyette kalmasını istemek 
iTilkansızdır." 

Bu makale, Dantzig serbest şeh
ri vaziyetinin tadili için bir mücade
leye başlangıç görünmektedir. 

YUGOSLA VY A'DA. 

Parlamentolar 
ticaret konferansı 

Belgrat, 16 (A.A.) - Avala ajan
sı bildiriyorı Bugün budunlar arası 
(teynelmilel) dokuzuncu parlamen
tolar ticaret konferansr Kırat Alek
sandr'm himayesinde merasiınle a -
çılacaktır. 

Matbuat bu hususta makaleler 
neşrederek ecnebi murahhaslara be
yam hoşamedi etmekte ve muvaffa-
kiyet dilemektedir. Stampa gaze -
tesi diyor ki: • 

"Yugoslav hükU.met merkezinden 
sonra Zağrep ve Split şehirlerini ge
zecek olan ecnebi murahhaslar ça -
hşkan ve sakin yugoslav milletinin 
münhasıran sulhu ve milli devletin 
takviyesini istediğini müşahede ve 
tespit edebileceklerdir." 
Aynı mevzu hakkında Pravda ga

zetesi yazıyor: 
"İçlerinde yugoslav milletinin 

eski ve sadık dostları da bulunan 
beynelmilel parlamento hayatının 
mesaisinin muvaffakiyetle tetevvü -
cü ve bütün milletlerin terakisine 
hadim olmasmr temenni ederiz." 

CENEVRE'DE. 

Yahudiler 
ne diyor? 
Lehistanın yeni siyaseti hakkında 

Goldman'ın beyanab. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Yahudi heyetleri komitesi cihan 
yahudi kongresi icra komitesi reisi M . 
Goldman §U beyanatta bulunmuştur: 

.. _ Lehistan hükGmetinin her türlil ya 
budi aleyhtan temayülle mücadele ve ekal 
liyetlerin hukuk müsavatmm muhafazası • 
ru yisast bir prensip olarak t elakki ettiğini 
memnuniyetle görüyorum. Fakat ekalliyet 
muahedeleri, ekalliyet hükümlerini kabul 
etmiş olan bütün memleketlerde ekalliyet
lerin himayesine dair daimi bir sistem ka
bulü için ihdas edilmiştir. Ekalliyet hima
yesi sisteminin umumileştirilmesine dair 
olan Lehistan teklifi hakkında Milletler 
Cemiyetinin karan ne olursa olsun, dünya 
yahudilerinin sulh muahedesiyle teessüs 
etmif olan beynelmilel sisteme mutlak su
rette devam lehinde bulunmaları lüzumu 
aşikardır.,. 

A VUSTURYA'DA. 

Viyanada zabıtanın 
bulduğu bomba 

Viyana, 16 (A.A.) - Zabıta varoşlar

dan birinde bir köprü altında gizlenmiş 

ikinci bir bomba daha bulmuıtur. 

Kamp mevkilerinden tahJiye 

edilenler. 
Viyana, 16 (A.A.) - Sosyal demokrat 

Ceneral Şmiller ile şubat isyanı üzerine 
kampa sevkolunmuş olan bazı mebuslar ve 
400 nazi köylü tahliye edilmişlerdir. Köy
lüler hasat mevsiminini sonuna kadar mu
vakkaten tahliye edilmişlerdir. 

İstasyonda bir bomba bulundu. 
Viyana, 16 (A.A.) - Polis istasiyonda 

bir bomba bulmuştur. Bomba müdafaa 
teknik mütehassısları tarafından imha edil
miştir. Yeni bir nazi suikast te§ebbüsil 
mevzuu bahsolduğu zannedilmektedir • 

Tiağıtılan lejyon mensuplanndan 

bir takımı dönüyor. 
Viyana, 16 (A.A.) - Dağıtılan Avus

turya lejiyonuna mensup bir çok avustur 
yalı nazi şimdi avdet etmektedir. Bunlar iş 
kamplarında mahpus kalmaktansa Avus • 
turya'da ikameti tercih ettiklerini söyle -
mektedirler. Bununla beraber az çok yakın 
bir istikbalde Avusturya, da nazi karışık -
tıklan tevlit için unsurlar ithali mevzuu 
bahsolmasından korkulmaktadır. 

1 

M. Bek'in beyanatı 

Harbin trenine hü.cum 
Kabahatin japon muhafızlarda 

olduğu söylen·yor 
MoskoTa, 16 (A.A.) - Şarki çin n lazım gelen ilk yardımı geciktir 

demiryolunun cenup kısmında on mişlerdir. Muhafızlar aynı zamanda 
bir numaralı trenin uğramıf olduğu kondüktörler şefinin servis te1efonu
f el ak et hakkında Harbin' den gelen nu da kaldırmışlar ve kendisinin şİ· 
mütemmim haberler, Sovyetler aley- mendifer müdürlüğüyle temasa gir • 
hinde bufumnaktan geri kalmıyan meaine mani olmuşlardır. Bu !ebep • 
japon ve Mançuri gazetelerinin bu- ten dolayı şimendifer idaresi vaktin
susi bir takım maksatlar güden ha· de malfunat alamamış ve felaket ma 
berlerinin tamamen zıddıdır. Har • halli ile temasa girememiştir. 
bin gazeteleri trene taarruz vuku Harbin' den bildirildiğine göre 11 
bulduğu sırada şimendifer müstah - eyliil tarihinde japon jandarması 
demininden olan sovyetlerin orta • sovyet vatandaşlarından 10 kiıiyi 
dan kaybolmuş olduklannı ileri ıür- tevkif etmiştir. Mevkuflar, 11 nu • 
mektedirler. Hakikat şudur ki sov. maralı trenin müstahdeminidir. Bü
yet memurlan azami fedakarlık ve yük bir fedakarlık ve cesaret eseri 
cesaret göstenni§lerdir. Bu memur - göstermiş olan bu memurların tev • 
lar mütecavizlerin trene girmelerine kif edilmeleri şimendifer müstahde
mani olmak için icap eden kati ted • mini arasında büyük bir infial uyan• 
birleri almqlardır. Vagon kondök • dırmıştır. Ha.rbin'deki sovyet cene • 
törleri tüf ek ateşinin devamı müd • ral konsolosunun me"Ykuf sovyetlere 
detince methal kapılarını kapamış • kaTŞı daha iyi muamele gösterilmesi 
\ar ve mütecavizler gittikten sonTa için birçok defalar ileri sürmüı ol • 
lokomotif ve vagon kondüktörleri duğu metalip ancak kısmen temin 
felaketzedelere ilk yardımda bulun- edilmiştir. Ceneral konsolos, mev • 
mak üzere icap eden tedbirleri al - kuflara insani bir surette muamele 
mışlardır. Ancak trene refakat et - yapılması ve kendilerinin her türlü 
mekte olan silahlı muhafızlar bu şe:dit muamelelere karşı himaye edil 
memurların gün doğmadan evel tre- ımesi için serdetmiş olduğu metali • 
ni terketmelerine mani olmuşlar ve bin isafı için ısrar etmekte herde • 
bu suretle f eliketzedelere yapılma - vamdır. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Sovyetler Birliği Milletler cemiyetine aza oldu. 
(Batı 1. inci ıayJaJ.a) 

dirde kati celse çarşamba sabahı ak
tedilecek ve Sovyet Rusya heyeti 

Berlin, 16 (A.A.) - Havas ajansı bil- murahhasası asamble tarafından ka-

diriyor: bul edilerek milletler cemiyetine it-

hakkında 
iki celse aktederek ruznameye dahil me
seleleri ve bu meyanda sovyetlerin mil• 
letler cemiyetine girmesi, emniyet mi" 
saklacı, ekalliyet, Balkan memleketleri 
arasındaki münasebat ve Balkan antantı.c 
nın milletler cemiyetiyle münasebatı me
selelerini derin b ir surette t etkik etmiş• 
tir. 

Korres Pondan1 Politik Diplomatik 
tirak edebilecektir. 

gazetesi, yarı resmi alman ~ehafilinin Sovyet Rusya milletler cemiyeti-
fikrine tercüman olarak, ekallıyetler hak k fi' 't d hT d • 
kmdaki leh beyanatından dolayı memnu ne kpe şeb-· İ fbı-:11 h-~· ı ıh j. fı'r • 
niyetini gizlememektedir. Gazete diyor med te vke ~.Yh~ hı~ ~ ıse1 .. ha ~ ha • 

zır a pe mu ım ır §Umu u aız u
ki: 

Sovyetlerin milletler cemiyetine gir• 
mesi meselesinde, daimi konsey dört dev• 
Jetin kabul lehinde rey vermesini karar
laştırmıştır. Mutasavver veya hali müza .. "Almanya, milletler cemiyetinin ekal-

liyetlerin hamisi gibi telakki edilmeme
si lazım geleceği fikrine çoktan beri alış 
mrştır. Fakat diğer memleketler ekalli 
yet hukukunun beynelmilel teminat altı
na alınması cf sanesinin mahvoluşundan 

acı bir surette inkisarı hayale uğramış
tır. 28.6.1919 muahedesini imza etmiş 
olan biiyük devletlerin mesut şahsiyetle
ri, halkın prot~to gibi telakki edebilece
ği ihtiraz! kayıtlar serdetmek suretiyle 
sadece zevahiri kurtarmağa çalışmaktadır. 

Roma, 16 (A.A.) - Cenova'da çıkan 
Lavoro gazetesi Lehistan'ın müdahalesi -
n i mahalsiz bulmakta ve ekalliyetler hu
kukunun tatbikini kontrolla mükellef bu
dunlararası (beynelmilel) teşekküllerle 
teşriki mesaiyi reddeden bir tarzı hare • 
ketin alkışlanmıyacağını ilave etmekte
dir. 

Tribüna gazetesi bu hadisenin bir fa
cia şekline sokulmaması lazım geldiğini 
düşünmektedir. Ekalliyetler vasiliğinin 
bizzat onu tanıyan memleketlC'l hakkm -
da tatbiki son derece nazari bir şey oldu
ğunu namuskirane bir surette itiraf et
mek lazımdır. 

lunmaktadır. 

Asamble tarafından 1\1. Litvinof'a kerede olan emniyet misaklanna gelince, 

b daimi konsey bunları müsait 6Urette kar• 
JYÖnderilen davetname ve ceva ı. 
"'" şılamaktadır. Bilhassa Akdeniz misakı gi• 

Cenevre, 16 (A.A.) - Milletler cemi bi müşterek bir denize komşu olan Av• 
yeti asamblesi tarafından M. Litvinof'a rupa devletlerini bağlıyan bir misakm 
gönderilen davetnamede cemiyetin esaslı ehemmiyetini kayda lüzum görmekte vo 
vaifesini bütün milletlerin iştirakiyle bunun kısa bir zaman %arfında aktinl 
sulhun muhafada ve tensiki olduğu be- temenni ~ektedir. 
yan edildikten sonra Sovyet Rusya ce- Ekaliyetler muahedeleri bahsinde, da .. 
miyete dahil olmağa ve kıymetli teşriki imi konsey, azasının milletler cemiyeti 
mesaisinden cemiyeti müstefit etmefe müzakerelerinde defatla tasriba fırsat 
davet olunmaktadır. bulduğu malUm. battı hareketini mubafa • 

M. Litvinof, \'ermiş olduğu cevapta za etmektedir. 
asamblenin Rusya'nın teşriki mesaisinin Balkanlara müteallik meseleler hak • 
zaruri olduğunun milletler cemiyeti ta- kında, konsey bütün balkan devletlerinin 
rafından kabul ve teslim edilmiş oldubu- teşriki mesaisini temin için çatıpnağa da• 
nu bildirmekte olmasına binaen Sovyet vam etmeği karralaştırmıştır. Konsey Yu.ı 
hükUınetinin cemiyet azası meyanına gir- goslav kıralı Birinci Aleksandr Hazret• 
mek davetine müsbet surette cevap ver· terinin yakında Sofya'ya yapmağı karar .. 
meğe ve cemiyet dahilinde ke:ıdisine ya- taştırdıklan ziyaretten dolayı meserret iz• 
kuşan mevkii işgal etmeğe haı:ır olduğu· har ederek bu seyahatte sulh eserine ve 
nu bildirmiş ve sovyet hükQmetinin .bil- Balkanlar arası yaklaşmasına kıyme~ 
tün beynelmile? taahhütlere ve cemıyet bir hizmet görmektedir. 
misakı mucibince aza için mecburi mahi- Temeli muahedelere riayet ve millet • 
yette olan bütün kararlara riaye: etmeği le~ cemiyetiyle teşriki mesai olan lalknn 
taahhüt eylemekte bulunduğunu ılave et· an~antı, 9 şubat 1934 tarihinde lrr,za edilen 
miştir. Bundan başka sovyet hükumeti muahede ile ona merbut protokolıı dört 
milletler cemiyeti misakını Bria.:ıd - devlet namına .kaydettirmeğe reisini mc..., 

Bükreş, 16 (A.A.) - Matbuat M. Kellog misakiyle hem.ahenk kılmak için mur etmiştir. 
Bekin ekalliyetler hakkındaki nutkunu c~miy~t. misakının yenidewn göz~en ge~i- Balkan daimi konseyinin gelecek içti• 

k • .. . b" tt karıııı1ryarak rılmesının muvafık olacagına hukmedıl • maı bu senenin 27 birinci teırininde An• pe gayrı musaıt ır sure e ::ı ·d· w· . da • • -L b'lha 
ıgı bı.r sıra cemıyete gırmc.a.le ı s- karada olacaktır. 

ezcümle diyor ki: sa bahtiyardır. 
"MuahedeleTin tadilini istihdaf eden 

b~r taraflı bir teşebbüs mevzuu bahistir. 

Varşova hükfuneti biç şüphesiz bir pres
tij ıSiyaseti yapıyor. Fakat aynı zamanda 
muahede muhaliflerinin oyununu da tat
bik ediyor ve istikbal için neticeler dolu 
bir yola gir iyor.,, 

1\1. Gömböş seyahatini 

tehir mi ediyor? . 
Budapeşte, 15 (A.A.) - M. Bek'in 

Cenevre'de ekalliyetlere ait muahedena
meler hakkında yapmış olduğu teşebbüs 
dolayısiyle M. Gömböşün VaI'fOva seya • 
batinin tehir edilmif olduğuna dair or
tada bir şayia dolaşmaktadır. Salahiyet
tar mehafil bu şayianın asıl ve esastan 
~ri olduğunu beyan etmektedir. 

M. Litvinof 1\1. Bartu'ya 

teşekkür ediyor. 
Cenevre, 16 (A.A.) - M. Bartu bu sa -

bah M. Litvinortan bir telgrafname almış .. 
tır. 

Rus hariciye komiseri bu telgrafna
mesinde dün milleler cemiyeti ittihaz et
miş olduğu karara tekaddüm eden mü
zakerat esnasında sarfetmiş olduğu faa
liyetten dolayı fransu: harir.ive nazırına 
teşekkür etmektedir. 

Ballian antantı (lahni lionseyin'de 
Ce-ncvre, 16 (A.A.) - Anadolu ajansı 

nın hususı muhabiri bildiriyor: 
Balkan antantı daimi konseyi evelisi 

gU.n ve dün M. Maksimos'un reisliğinde 

İtalyanlar Belgrat parlamentolar 
iktısat kont eransına iştirak 

etmiyorlar. 
Venedik, 15 (A.A.) - Deyli Telgraf 

muhabirinden: Yugoslavya matbuatıJ1J11. 
ltalyaya kill'Jı şiddetli ve acı neşriyatı 
üzerine, M. Musolini, italyan mebusları• 
nm Belgrad parlamentolar konferansını 
iştirak etmelei.rni menetmiştir. 

Yugoslavya'da son zamanlarda İtalya 
aleyhine sık sık tezahürler olmuştur. Ve 
iddia edildiğine göre Yugoslavya hükO • 
meti asi Avusturya naz.ilerine yardım et'" 

miştir. 
M .Musolini "Aurora., yatında Avus

turya nazırlariyle uzun uzun görüşmüş .. 
tür. 
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Bizde matbuat işlerinin ne kadar tan • 
zitn edilmeğe değer olduğunu, son günler
de gazetemizin başına gelen bir hadise bir 
kere daha ispat etmiştir. 

Hakimiyeti Milliye muharriri, dış tica
retimizin teşkilatlanması hakkında lktısat 
Vekili Mahmut Celal Beyefendi lle bir 
rnülikat yapıyor. Gazete bunu neşrediyor. 
Ertesi gün tarihli lstanbul gazetelerinin 

hemen hepsinde ve 36, 24 puntoluk renk 

renk başlıklar altında, aynı mülakat "ken

di Ankara muhabirleri,. nin bir eseri imiş 

gibi neşredilıyor. 
lktısat Vekilimizin en mühim işlerimiz

den birine dair olan beyanatı, elbette ki 
akisaiz ve hatta iktıbassız kalamazdı. Be · 

Yanatı, lstanbul gazeteleri aynen almakla, 
sadece doğru hareket etmişlerdir. Fakat 
bu beyanatın Hakimiyeti Milliye'den alın-

dığını kaydetmemek sanki kafi gelmiyor -
muş gibi üstelik kendiluine yapıldığını 
İ~dia etmeleri, mesleğimizin lehine kayd -
edilecek bir hareket değildir. 

" " " Hakimiyeti Milliye"nin fransızca hafta-
lık nüshası olan Ankara, her çıkıfında ilin 
eder: "Bu nüshadaki yazılar ve resimler 

iktıbas olunabilir.,, 

Bu açık müsaadeye rağmen bir Hollan
da neıriyat müessesesi gazetemize yazdığı 
hir mektupta: "Vakıa gazeteniz yazdarile 
l"eaimlerinin ba,ka gazetelerce alınabilece
lini ilin ediyor. Ancak, arkadatlarımızdan 
)'azı ve ra.im alırken onlann müsaade 

naelctuplannı da dosyalarımıza koymak 
uıulümüzden olduğundan sizden bize böy
le bir mektup yazmak zahmetine katlan • 
lllanızı rica ediyoruz.,, demektedir. 

" " " Batka memleketlerde, biribirinin hak -
lcma kartı kullanılan ölçü, iıte budur. 

lıtanbullu arkadaılar, biliyoruz ki, Av
hpa poıtaımdan çekip tercüme ettikleri 
tazılann batına bir (hususi) kaydı ilave 
ederek neırederler. Ve An~dolu gazetele -

tinden, bu ite makas efendiyi memur ede
relc diledikleri havadisleri kabullenirler, 

Bütün bunlar, bir eski ve fena göreneğin 
clevammdan batka bir teY deiildir. Fakat 
llrtık Fırkanın yegane reımi gazetesi Ha -

lcimiyeti Milliye'ye kartı da aynı liubalili
ii göstermek biraz hafiflik olmaz mı? Böy
le bir mülakat vesilesiyle, Ankara'da bir 

hakimiyeti Milliye'nin çıktığını bir kaç 
)'eni insan daha öğrense, günah mı olur? 
Ve birçok iktıbaılarda mehaz gösteril • 
ftlemesi hemen her defasında tahriri rica-

larımızı tahrik ettiği halde bu İti bu ıefer, 
birinci derece bir istihbarat nümunesi olan 
tu ıon mülakata da tefmil eylemeleri, aca
ba meslek kayıtsızlığından batka neye 

ltfolunabilir? .. 

Mesele "mülkiyet hakkı,, etrafında gös
terdiğimiz bir sinirlilik diye tavsif edilme
btelidir. Ba,ka memleketlerde böyle bir si
llirliliğin manası olabilir, çünkü bu, aynı 

~manda bir para ve faydalanma meselesi
dır. Mesele, aynı mesleğe mensup olan in
ıanlar için henüz tapu hakkı o kadar te -

lcemmül etmemittir. Ve zaten meselenin 
Lu cihetten tahlili mevzuumuzun dışında
dır. Mesele, aynı mesleğe mensup olan İn -
'-nların aynı davanın müdafaasını Üzer -
lerine aİmış olan müesseselerin, biribirle -

tinin çalışmalarına ve sırf bu çalışmanın 
hududu dahilinde kalacak olan haklarına 
lıiirmet etmesini öğrenmeleridir. 

Bu bir misaldir. Bizde artık bir başka 
llleslek ~öreneğinin başlayıp yerleşmesi 
btesleğin maatteessüf eyice soluklaşmış 
olan iytibarını iade için arzu edilecek bir 
leydir. 

BURHAN ASAF 

Adapazarında ·spor 
\'e temsil 

Ba'kan komitesi 
re~si Istanbut'da 

lstanbul, 16 (Telefon) - Balkan ko -
mitesi reisi Mihailof ve refikasının dün Is 
tanbul'a geldikleri tahakkuk etmiştir. Mi -
hailof ve refikası geceyi Emniyet Müdür
lcğünde geçirmişler bugün saat 11 de Va
li Muhittin Rey tarafından vilayet maka
mında istiçvaptan sonra serbest bırakıl -
mışlardır. Mihailof Valiye; Bulgaristan'da 
ki siyasi hadiseler üzerine türk toprakla -
rına kaçmağa mecbur kaldığını ve siyui 
mülteci olduğunu söylemiş ve Türkiye'ye 
iltica ettiği dakiykadanberi görmüş oldu -
ğu miıafirperverlikten dolayı teşekkür et
miştir. 

Mihailof Beyoğlunda bir dostunun evin 
de misafirdir. Mihailofun refikası bundan 
dört sene evel komitenin emriyle Viyana 
operasında Kaniçe'yi öldüren kızdır. Ve 
Mihailofla bu hadiseden sonra evlenmiştir. 

Y unau ve Mısır Aiimriiklt•rinde 
lelkikat yaı,acak llt'yc·t. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Yuna
nistan ve Mısır gümrük teşkitatmm 
muhafaza işlerini tetkik için İstan 
b~l gümrükleri ba!:!müdürü Seyfi B. 
bır heyetle yarm Pire'ye gidecektir. 
Tetkik emrini Gümrük ve İnhisarlar 
v_e~aleti vermiştir. Muayene usulle
rını, rıhtım muamelelerini ve muha
faza tertibatını tetkik edecektir. 

ta~tik ,.e tlt·ri ayakkabı nıesele~i. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Aylar
danberi lastik ve deri ayakkabı ihti
lafını tetkik eden komisyon bugün 
de deri fabrikatörlerini dinlemiştir. 

Cyku ha!'llah~ma }akalanan birisi 
İstanbul, 16 (Telefon) - Holan

dah M. Herding isminde biri dün -
denberi alman hastahanesinde uy · 
ku hastalığından yatmaktadır. 
fı-;tanbula ~elt•<'ek İtalyan ıal('helt•r 

İstanbul. 16 (Telefon) - Yarın 
İstanbul'a 200 İtalyan talebesi gele
cektir. 

Çocuğunu d.-ni7.e atan kadmm 
muhakem~~i. 

İstanbul, 16 (Telefon) - Geçenlerde 
Kadıköy vapurundan çocuğunu denize 
atarak öldüren Ayşenin muhakemesine bu 
gün başlandı. Ayşenin eski kocası mahk.!
mede verdiği ifadede çocuğun evli bu
lundukları zaman bir başkası:vlan pey· 
dahlanmış olduğunu söyledı. Ayşe gayri 
tabiilik gösterdi. Mahkeme Ayşenin t•l'
bı adliye gönderilmesine karar verdi. 

Gen,. kızları f ulısa tt·s'\·ik eden .... . . 
ka,lm yakalanclı. 

İstanbul, 16 .(Telefon) Ankara 
müddei umumiliğinin telgrafı üzerine 
tahkikat yapan Sultanahmet birinsi ceza 
mahkemesi Makbule isminde bir kadının 
tevkifine ve ihtilattan meniyle Ankara

ya sevkine karar vermiştir. Makbule 
Ankarada umumhane işletmek ve genç 
kızları sahte nüfus tezkeresiyle fuhşa 
sevketmekten suçludur. 

Tiftik satı!"ları. 
İstanbul, 16 (Telefon'> - Tiftik satış

ları çok sağlamdır. Geçen hafta ruslar 
ana mal cinsinden 45 kuruştan 2 bin bal -
ya, almanlar Kastamonu malından 53 ku
ruştan bin balya satın almışlardır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE SAYIFA 3 

Hence. 

Tiyatromuza dair 

lzmir kurtu 1uşunda lstanbul Şehir 

Şu İstanbul şehir tiyatrosunun garip 
bir talihi vardır. Her yıl olmazsa iki yıl 
da bir mutlaka bir dahili buhran geçirirı 

içden içe daima kaynıyan hoşnutsuzluk -

lar dışarı vurulur ve bir kısım sanatkar -

lnr türlü sebeplerle müesseseden ayrılır 

lar. Tiyatronun üzerinden şimdi de böy 

le bir muhalif rüzgar esmiş olacak ki, mil 

essesenin tanınmış ve tanınmamış artist. 

lı:tinden yedi sekiz tanesinin birden ayrı 

lcrak yeni bir tiyatro tesis etmek üzere 

olduklarını öğreniyoruz. 

bulunan halkevi 
heyeti geldi 

lzmir'in kurtuluş bayramı şen -
liklerinde bulunmak ve lzmir bu . 
dunlar arası panayırını görmek üze
re İzmir'e giden Ankara halkevi a
zalarından mürekkep kafile cuma 
günü İzmir' den hareket ederek cu -
martesi akşamı Ankara'ya gelmiş -
f Prdir. 

İzmir' de gerek halkevi mensup -
tarından ve gerek resmi müesseseler 
ile halktan büyük bir hüsnü kabul 
~~oren heyet lzrnir' den ayrılırken dt" 
~-::.:nimi tezahürlere şahit olmutlar -
' c.ır. 

Perşembe akşamı Ankara heye -
t; şerefine halkevi tarafından şehir 
bahçesinde büyük bir ziyafet veril
miş ve bu zivaf ette İzmir' de bulun · 
makta olan Adliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bev de bulunmustur. 

Vali, belediye reisi, C.H. Fırkası 
idare heyeti reisi ve halkevi reisi ve 
azalarının bulunduğu bu ziyafette 
,amimi nutuklııı.r ~övl~nmiş ve ziya . 
r ~tten ~mıra da H~lkevinde temsil 
"!dilen "Tırtıllar" piyesi seyredilmia 
tir. . 

Hevet cuma sabahı C.H. Fırka.sı 
reisi, halkevi idare heyeti azaları, 
vilavet idare heyeti aazlariyle belP.
diye reisi ve birçok zevatın uğurla -
~1af;\rı arasında lzmir' den hareket 
~!;nİctir. 

Halkevim;7.in ilk olarak tertip 
~ttif.i bu s~yahat çok ırüzel olmut ve 
~eyahate istirl\k edenler çok mem -
nun kalmışlardır. 

Re~mi yazışlarda öz 
türkçeye doğru 
(Başı I •nci sa11I ~Ja) 

nunda türk dilinin sadeleştirilmesi 

ve resmi ıstılahlara öz türkçe karıı
lıklar bulunması mevzuu etrafında 
bir konferans vermiştir. Konferans -
ta Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali 
Rana Bey, Vekalet erkanı ve me -

murlar bulunmuıtur. Baha Bey, türk 
dili tetkik cemiyetinin türkçe keli -
me ve ıstılahlar hakkındaki faaliye
tini sayarak Ülkenin içinde ve dıtın
da türk lehçeleri arasında yapılan 

araştırmalardan iyi netiyceler alın -
dığmı ve bugünkü resmi yazıtlar ve 
'{azete yazılariyle iki sene evelki ya
zış arasında fark bulunduğunu teba
rüz ettirmif, türk dili faaliyetinin 
izini ve tesirini göstermeğe başladığı 
m izah etmi~tir. Hatip, hükumet teş
kilatından dil hususunda beklenen 
seylerin ne olacağını ve bu ülküye 
ermek dile~iyle memurların göste -
receği faaliyetin büyük semereler 
vereceğini anlatarak arapça, fars -
çn ve ecnebi kelime kullanma itiya -
dının bırakılması lazım geldiğini an
cak herkesin türkçe kullanmak hu -
susunda kendi görüşüne göre gitme-

sinin de bir anarşi meydana getire -
ceğini izah etmiş, zincirleme üılu • 
bunun bırakılması lüzumunu söyle
miş ve konutma diliyle yazı dili a
re. srndaki farkı anlatarak öz türkçe 

tiyatrosundaki 
stif aJar meselesi 
İstanbul, 16 (Telefon) - Şehir 

tiyatrosundan vaki istifalar hakkın
da vali ve belediye reisi Muhittin B. 
şu beyanatta bulunmuştur. 

·•- Şehir tiyatrosundaki istifa -
lar bizim için büyük ve zararlı bir 
mesele değildir. Bilakis burası bir 
mektep telakki edildiği tak<lirde bu
nun içinden mim sahne teşekkülle
rinin cıkması ve memlekette sahne 
işlerinin İstanbul şehir tiyatrosunun 
bu suretle kısmen üzerinden alın -
ması memntm olunacak bir şeydir. 
Elverir ki, ayrılanlar muvaffak ol
sun. 

Muhittin Bev Raşit Rıza Beye 
maaş isinde gadir yapıldığı iddiası
nı tekzip etmiştir ve Oarülbedayiin 
muntazam kati bir tekamül devre -
sinde olduğuna kanidir. 

Sovyet re sam1nın sanat 
telakkisi 

İstanbul şehir tiyatrosunun zaten za

yıf olan kadrosunu biraz daha zayıflat&• 

c.:ık olan böyle bir ihtilafı esefle karşıla· 

mamak mümkün değildir. Ancak memle 

ketin bu yüzden yeni bir sanat ocağı ka

zı:ınabileceği düşüncesi bizi teselli edebi· 
lir. 

Yalnız bu münasebetle eski bir tecrU. 

beyi hatırlatarak yeni kurulacak müesse 

sc hakkında bazı temennilerde bulunmak 

istiyorum. Matnmdur ki Raşit Riza Bey 

bir kaç sene önce oldukça iyi bir truplı 

işe başlamış ve ilk zamanlarda sanat yo

hında yürüyen çalıfmalan epeyce alıilu 

ile de karşılanmıştı. Fakat nedenM müeı 

scscnin kıymetli bazı elemanları aonra • 

dan ya tekrar Darülbedayi'e girdiler ve• 

~·a ondan ayrılarak başka tnıplar tetldl 

ettiler, ve böylece hayli zayıfhyan Ratit 
İstanbul, 16 (Telefon) - İstanbul'da Riza tiyatrosu memleketi derme çatma 

bulunan tanınmış sovyet ressamlarından bir repertuvarla dolaıan alelade tiyatro 

Göroffimof yeni rus sanatı hakkında te- kumpanyalarından farkını bir derekeyo 
lakkilcrini soran bir gazeteciye: d 

··- Biz yeni hayatımızla yürüyen bir 

resim sanatı yapmak istiyoruz. Biz sana

tı liıks bir eşya gibi telal-'ki ::tınıyoruz. 

Onu, cemiyeti teşkilatlandırmak için bir 

vasıta olarak telakki ediyoruz. Biz her 

safhasının tesbit edilmesi lazım gelen bir 

devir içindeyiz. Öyle bir zamanda yaşa

dığımızı da biliyoruz. Bu safhaları re

simlerle kütlelere gö~termek istiyoruz. 

Biz sovyet ressamları şekil itibariyle re

alist, öz itibariyle sosyalistiz •• , demiıtir. 

Tiirk kadmlar birliğinin 
beyannamesi. 

in i. 

Bir gün İstanbul'da Raıit Rıza tiyat
rosunun kapısında "Samsun" piyesinin 

iylanını görmüş ve bu eseri görmek ar.ıu 
siyle girdiğim salonda köttl bir vodvil 
seyretmiştim. Ancak bir perdeaine sor ta 
l:ıammUl edebildiğim bu e1erde bilba ... 
Raşlt Riza'nın ziyan olan sanatına ve eme
ğine acımııtım. Halbuki aym Rqlt RiAo 
yr Darülbedayi'in geçen kıt Ankara'da 

\·erdiği temsillerde o gtinUn tötü hatıra
sını unutturacak bir sanat mUkemmeliye 
tinde buldum. Bunun içindir ki Udncl 
defa tekrarlanan bu eatd tecrilbenin, eMd 
bir ders telakki edilerek işin bu defa çolı 
ciddi ve esaslı tutulmasını ve bari bu def• 
smda muvaffak olmasını temenni ediyo • 

İstanbul, 16 (Telefon) - Türk ka- rum. 

dınlar birliği belediye intihabı dolayısi- Yeni kurulan tiyatro Anadolu'nun ge
le kadınların vazifelerini hatırlatan bir ri kasabalarının mikyaaına göre delil, lı 
beyanname neşretmiştir. tanbul, İzmir ve Ankara'nın aanattan aıa 

İstanbul da açılan 734 defterde kadın, h!•an muhitleri seviyesine göre tefkU e .. 
erkek rey verme hakkını haiz 400.000 va- ditmelidir ki hem yatama bblllye • 
tandaf vudır. ti ve hem de yaıatılmaya hak sa• 

Maarif mii~teşarı fstanhul'a 
gidiyor. 

Maarif Müsteşarı Rıdvan Nafiz Bey 
bugün 1stanbul'a gidecek ve bir hafta h
dar kalacaktır. 

lktısat vt·kal<·ti um um m üf ettişlipJ 
lktısat vekaleti tarifeler müdürü Ha-

san Bey vekalet umumi müfettişliğine ta
yin edilmiş ve dünden itibaren işe başla-
mıştır. 

l\luğlada intihap. 
Muğla, 16 (A.A.) - Belediye intihabı

na ait defterler bugün belediye ve hükumet 
kapılarına asılmışhr • 

kullanmanın kafi olmadığını, ifade 
tarzının yazıt tarzı olmasını bilhas
sa resmi yazışta mümkün olduğu ka
dar halkın ifade tarzına yanaşılması 
lazım geldiğini anlatmıf ve resmi ıs
tılahlar için türkçe kelimelerden mi
sc:.ller saymıf, döl<müıtür. 

bibi olsun. Bir tiyatro tqek1dl1Un. 
de sanat mefhumu her ,eyden n .. 
tün tutulmak gerektir. Sanat kudretini 

varlığı ve oynadığı eserlerle ispat ede• 
cek ve devamlı yaşama kabiliyeti göstere 
cek bir mUessesenin kUltüre her §eyden 

fazla kıymet veren bir memlekette hlma· 
ye gönnemesine imkin vermeyiz. Esasen 
bu sanat kudretini ve memlekete faydalı 
olmak azmindeki samimiyeti ispat eden 

bir teşekkut sanat ve matbuat muhitimi
zin müdafaa ve müzaheretlerinden emin 
olarak çalışabilir. Hiç bir emek mükifat 
sız kalmaz, hiç bir faydalı iş muvaffakı
yetsizliğe uğramaz. 

Adapazarı, 16 (A.A.) - Gençler Birli 
tlllin davetiyle lıtanbul'dan şehrimize ge 
9- ileri spor kulübünün futbol takımı ile 
~çlerbirliği arasında yapılan maçı misa
li., ıporcular 4 • 3 kazandılar. Aynı kulü 

k" temsil heyeti gece halkevi tiyatro ıa
lollunda "Kan borcu,, pİyeıini temsil etti. 

lıtikl&I mücadelesinin bir sahnesini taıviı l' 
'den bu piyes çok canlı temsil edildi. Mi 

·---------~18!!!'"-etllml!m!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!ml.-.... ll'!ll'--~P"'----~!!!m ... ım!!!!!!!!!!!!!m!!!!~!!!ll!!!!!l ...... --~!!911111!!!!~1!!!!!!!!''!!!"!11"'~ 

Raşit Riza tiyatrosunun işe başlarken 

bir Bağdat seyahati yapacağını da işiti

ycruz. Türk kültürünü ve türk sanatını 

sınırlarımızın dışına götüren her teşebbüs 
aJkışlanmaya değer, ancak hakiki türk 
kültürünü ve sanatını temsil etmek ,ar· 
tiyle. Bu iytibarla Raşit Riza Beyden, 

müessesesinin bu kudreti gösterebilece • 
ğine vicdanen kani olmadan yabancı 

memleketlerde turneye çıkmamasını riu 
ederiz. Memleket içinde kıymet ve ehem 

miyetini ispat ettikten sonra böyle bir te 
şebbüse girişirse trupunu sınırlarnnıza 

kadar alkışlarımızla teşyi edeceğimizden 

emin olabillr. 

~İtler bu akşam da ''ben öldürdüm,, piye ' 
airıj temsil ederek yarın lstanbul'a döne -
telclerdir. 

4dapazarmda avcıların ba}Tanu. 
Adapazarı, 16 (A.A.) - Adapazarı av

~r kulübünün tertip ettiği avcılar bay • 

'• çok eğlenceli oldu. Kulüp azasından 
'-c1a 200 davetliye av eti ziyafeti verildi. 

Yeni kurulan müesseseye en samimt 
muvaffakiyet temennilerimi tekrarlarım. 

YAŞAR NABl 

ZilNlc belediye intihabı. 
Zile, 16 (A.A.) - Belediye intihap en

cümeni intihap hazırlık!arını ikmal etmiı 

ve seçilmek hakkını haiz olanların isimle
rini havi defterler bucünden itibaren altı 
gün müddetle şehirde muhtel:f yeriere 
asılmıştır. İntihap birinci teşrinin birincb 

1 kaşlayıp OIWDCU a:ünü bitirilecektir. 
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HAKKINDA MlJHIM BiR ESER. 

Marul lransrz muharrirleri ]. ve /. yeti müdafaa etmek için cümhuriyeti ko -

HAKIMIYETI M!LLIYE 

trb .... 
Memleket P stası 

Aydın'ın 12 inci kurtuluş yıl dönümü parlak bir 
surette kut ulandı. 

AYDIN - Aydm'ın kurtuluşunun on· 

!>AZARTESI 

Yabancı postası. 

l\1il et er cemiyeti, 
Sovyetler birliği, 
A ~manya ve 

Tharaud, "Kızıl Viyana" ismi altında neı
rettikleri bir kitapta Avusturyanro hükıi· 
met merkezinde son zamanlarda cereyan 
eden hadiselerin bir tarihçesini yapıyor
lar. M er c u re de F r an c e mec
muası bu eserin ~6yle bir hulasasını ya · 
pıyor: 

Viyana faciası iki fırka arasında, yani 
hıristiyan sosyalistlerle demokrat sosya
listler arasında cereyan etti. Bu fırkalar
dan birincisinde bakim olan akideler 
Meklemburglu olup 1880 senesinde Viya
na'ya yerleşen Vogelsang'dan alınmıştır. 
İçtimai teşkilat meselesinin hallini hıris
tiyanlık hislerinin bu teşkilatta hakim ol
masında mümkün gören Vogelsang'ın bazı 
fikirleri Papa 10 uncu Leo tarafından da
hi kullanılmıştı. Vogelsang telmizlerin -
ôen Lueger üstadının çizdiği programa 
yahudi aleyhtarlığını da ilave ederek hi
ristiyan sosyal fırkasını tesis etti. Viya -
ne'da yaşıyan ve bugün üç yüz bini bulan 
yahudiler umumiyet itibariyle hiristiyan
lardan daha çok muvaffak olduktan için 
her tarafta kıskançlık hisleri uyandırdık
lanndan, yeni fırka büyük bir rağbet gör
dü ve Lueger, İmparator Franz - Joseph'e 
rağmen Viyana belediye reisliğine inti -
bap edildi. 

. ruma birliğini ihdas eyledi. Vilayetlerdeki 
muhafazakarlar bu tedbire Heimwehrleri 
teşkil etmek auretiyle mukabele ettiler. 
Bir sosyalisti öldürmekle maznun üç kişi
nin beraet etmesi üzerine sosyalitler umu
mi grev ilan ettiler, Adliye sarayım yaktı
lar ve fakat neticede mağ!Up oldular. Fa -
kat silahları ellerinden alınmadı. Bir sen-: 
sonra sosyalistler, Viyana civarında teza
hüratta bulunmak üzere gelen Prens Sta
remberg'in 19,000 Heimwebrine karşı 

14,000 kişiyi seferber etti. Ordu ve zabıta 
run gayreti sayesindedir ki iki teşekkül 

arasında bir müsademe ihtimali bertaraf 
edildi. Sağ fırkalan, kanunu esasiyi hüku
mete daha ziyade salahiyet vermek üzere 
tensik etmek hususunda bu karışıklıklar -
dan istifade ettiler. 

ikinci yıldönümü çok parlak bir surette 
kutlulandı. Resmi ve hususi binalar, mü
esseseler bayraklar ve yeşilliklerle süslen 
miş, halk daha erkenden bu güzel günü 
kutlulamak ve y:ıpılacak şenliklere işti· 

rak etmek için sokaktan doldurmuştu. Kut 
lulama programı Halkevi tarafı:ıdan ter
tip edilmişti. Pı ı.>gram, şehrin istirdadını 
temsil eden süvari, milli kuvvetler ve pi
yadelerimizin şehre girmesi ve hükfunet 
binasına bayrağı sekmesiyle başlıyordu. 

Askerler hükumet önüne geldikten ve bay 
rak çekme merasimi yapıldıktan sonra ha 
zırlanan kürsüde muhtelif nutuklar söy· 
lendi ve nutuklan]an sonra da büyük bir 

resine ait olmak üzere hurda incire koy
duğumuz 3 kuruş fiat her halde müstah
sili memnun eder kanaatindeyim. Bu 3 
kuruş bizzat müstah~ilin cebine girecek
tır. Ozüm ışinde de olduğu gibi bu işte 
de karşrmrza rakip çıkacağını ve bize İS· 

tediğimiz mühim miktarı aldırmıyacağmı 
sanıyorum. Hurda müstahsilin bizzat elin 
den 3 kuruşa alınınca pek tabiidır ki inci
rin diğer nevileri üzerinde de fiat deği
şir. Bu, bu yıl için alman bir tedbirdir. 
esaslı ve daimi tedbirleri almakta da şüp
hesiz müstahsilin kendine dilsen bir v::ııi
fec1ir. 

ADANA 

Şark paktı 
Tan gazetesi 11 eyliıl tarihli başmak&• 

lesini milletler cemiyeti asamblesinin oa 
beşinci içtima devresinin aplmasr müna .. 
sebetiyle cemiyetin istikbali hakkrnda 
dü§üncelere hasretmiştir. Gazete Sov • 
yetJer Birliği'nin cemiyete kabulü üz•• 
rinde karar vermek vaziyetinde olduğa 

için asamble içtimaının ehemmiyetine işa 
ret ettikten sonra milletler cemiyetinden 
budunlararası (beynelmilel) siyasetin bi 
lihazır vaziyetinde verebileceğinden çoM 
fazla şeyler istenmiş ve elindeki vasıta" 
l:ırın icrasına imkan bırakmadığı işlet 

beklenmiş olduğunu ve cemiyetin çok tefi 
Tikeli bir devreyi muvaffakiyetle atlattı• 
ğını söylüyor ve diyor ki: 

Aynı tarihtedir ki yahudi tabiplerin -
den Victor Adler gene Viyana'da demok
rat sosyalist fırkasını kurdu. Başlangıçta 
milll - alman frrkaıma mensup olan Ad -
Jcr lngiltercde iken Karl Marx'la müna
sebette bulunmuş ve fikirlerini kabul et
mişti. Adler bir milli sosyalist olup 1914 
temmuzunda aktedilen beynelmilel sos -
yalist kongresinde, bir harp çıktığı tak -
airde Avusturyada bir "amele cephesi" te
essüs edeceğini Umit etmemesini fransız 
sosyalist reislerinden J. Guesde'e açıkça 
bildirmişti. 

Adler, harp nihayetinde Avusturya 
cUmhuriyetinin iHl.nından bir gün eve] öl
düğü zaman yerine diğer bir yahudi, Dr. 
Otto Bauer geçti. Cümhuriyetin tesisi 
hakkındaki kanun, Avusturya'nın alman 
imparatorluğu eczasından olacağını tespit 
etmişti. A vusturya'nm· bu husustaki umu
mi arzusuna itilaf devletleri rıza göster
mediler. Zamanla Avusturya'daki kato -
Jikler ve kırat taraftarları prusyalıların 

tahakkümü altında bulunan alman cüm -
bul'iyetine karşı derin bir husumet bes -
lemeğe başladıkları vakit Almanya'ya sa
dık kalan yegane adamlar Dr. Bauer ve 
sosyalistler oldu. Bauer, sulh muahedesi
ni imza etmemek için istifa etti. Bu va · 
ıifeyi sosya1ist reislerinden başvekil Ren
ııer kabul etti. 

Az sonra meclisteki ekseriyet hıristiyan 
sosyal fırkası tarafından geçince demok -
rat sosyalistler yalnız Viyana'da hakim 
olmakta devam ettiler. O tarihlerde Viya
na, korkunç bir sefalet devresi geçirmekte 
idi. Koca şehir hatsiz hesapsız işsizlerle, 

memuriyetleri lağvedilen üçyüz bin me -
murla dolu idi. Burjuva fırkalarına mensup 
iki b:lşvekil bu vaziyeti ıslah etmeğe uğraş 
tıktan ve muvaffak olamıyarak çekildikten 
sonra rahip Seipel iktıdar mevkiine geldi. 
Seipel, memleketi bir dereceye kadar ısla
ha muvaffak oldu; fakat mali vaziyet bü -
tün bu gayretleri netiycesiz bıraktı Sei -
pcl'in, vilayetleri maliyelerini ıslaha mec -
bur etmek için federalizm esaslarını ihlfile 
te~ebbüs etmesi üzerine devrildi. 

Demokrat sosyalistler dahi, Viyana'yı 
arzu ettikleri gibi idare etmelerine imkan 
bırakan federalizme taraftardılar. O sıra -
}ardadır ki şehirde muazazm amele binala
" inşa ederek bu binalann idaresini temin 
etmek maksadiyle on bir bin yeni memu -
riyet ihdas ettiler. Muhtaç olduktan para
yı da buldular: İyrat sahipleri iyratlannı 
kaybettikleri ve emlak sahiplerini kira be
deli olarak bir kaç kuruşluk kagıt kuronlar 
aldıkları cihetle demokrat sosyalistler, 
amele evleri inşası için kiracılardan bir 
vergi tarhına başladılar. Bundan başka ar
sa satanların aldıkları meblağlardan yüzde 
lC ilfi 25 kııdar bir vergi aldılar. Bu şerait 
içinde emlfik satın almak imkansız olmuş-
tu. Emlakini satmağa mecbur kalan ev sa
hipleri bunları en a~ağı fiatlara verdiler. 
Her evin hizmetçi adedi üzerinden de ver
gi aldılar. Bir kaç işçisi olan her müessese
ye ameleye müteallik kanunların tatbikını 
mı•ra1~:llıeye memur adamlar konuldu: bu 
nun n ctivcesi fabrikaların kapanması ol -
du. T.~dl:'lt bu vaziyetten hasıl olan umumi 
fo' i·!i~e ra<tmen müntrhipler ekseriyet 
j ··,~rivlr mem.,•ınivetlerini izhar ettiler. 
Bı•nun üzerine belediye, ihdas ettiği vazi-

Rahip Seipel hükumetinin kuvvetini 
yapan üç sağ fırkası arasındaki tesanüclün 
zaaf bulması, hükumetin mevkiini sarstı. 

Mali müşkülat vaziyeti büsbütün feci bir 
hale getirdi. Nihayet Seipel istifaya mec -
bur oldu. 

İşte bunun üzerinedir ki Engel · 
berx Dollfuss iktıdar mevkiine geti-
rildi. Dollf uss mecliste hıristiy-ın 
sosyalistlerle Heimwehrler'e istinat et-
ti ve bu suretle kendisine bir 
reyden ibaret ekseriyet temin eyledi. 
Milletler cemiyetinden aldığı 300 milyon 
şilinge mukabil Avusturya'nın kendi ha
kimiyetinden vaz geçmiyeceği yani müs
takil kalacağı vadinde bulundu ve bun
dan başka demokrat sosyalistler aleyhin· 
de hareket etmiyeceğine dair M. Paul 
Boncour'a teminat verdi. Fakat Viyana'
ya avdetinde hayli msşkülata maruz ka -
!arak giriştiği taahhütleri ancak bir tek 
rey ekseriyetiyle tasdik ettirebildi. De -
mokrat • sosyalislerle milli sosyalistle
rin hıristiyan sosyallerle Heimwehrlere 
galip gelmeleri muhakkak göründüğü ci
hetle yeni intihabata da teşebbüs edile
miyordu. 1933 martının 3. üncü günü 
meclis, işsiz dcmiryolu amelesi aleyhin -
deki tedbirlerin müzakeresine koyuldu
ğu zaman reis ve reis vekilleri rey ver
mek maksadiyle ist ifa ettiler. Dollfuss' 
reissiz meclis olmaz diyerek çekildi. 

İki gün sonra Hitler'in Almanya'da 
hakim olmağa başladığı öğrenildiği za
man Otto Bauer, riyasetten istifa etme· 
sini Renner'e tavsiye etmiş olmakla bir 
hatta işlediğini anladı. Birkaç gün sonra 
demokrat sosyalistler meclise gelerek, 
ondan evelki içtimaın reis tarafından ka
panmadığına göre hukukan devam et
mekte olduğunu iddia ettiler ve reis ve -
kili riyaset makamını işgal etmek istedi. 
Dollfuss mebusları mecfo:ten zabıta vası
ta.siyle çıkarttı. 

İşte bunun üzerinedir ki Bauer ve ar -
kadaşları, cebir ve şiddete cebir ve şid

detle mukabele etmekte fayda olup ol
madığını tetkik ettiler; fakat muvaffak 
olamamk veya Heimwehrlerle Naziler 
arasında bir ittifaka sebebiyet vcrmel: 
korkusu onları h arekete geçmekte:ı men 
etti. Dollfuss'Ja müzakere etmeğe birkaç 
kere teşebbüs eyledilerse de başvekil her 
seferinde ret cevabı verdi. Bu sıralarda 

Naziler propagandalarına tethiş vasıtala· 
rı, bombalar ve radyo vasıtasiyle devam 
ediyorlardı. Dollfuss bunların fırkasını 
dağıttı ve en faaJlerini üsera karargahla
rına gönderdi. 

Dollfuss'un girişmiş olduğu taahhüt
ler onların, demokrat sosyalistler aley
hinde şiddet göstermekten me.nediyordu 
ise de hemen her hafta bir yeni kararna· 
me ile ef'al ve hare~tına set çekiyordu. 
Viyana belediyesi varidatının üçte birin
den mahrum edilerek iflasa mahkum ol -
du; müşterek mukavelenameler fesh, ür
retler tenzil, grev hakkı kısmen ilga 
edildi, işsizlere yardım tahsisatı tenkih 
olundu. Umumi müesseseler, ancak hü
kfunet fırkalarına mensup amele istih
dam etmek mecburiyetine tabi tutuldu
lar. Aynı zamanda, başvekil muavini 
Fey, Heimwehr'i zabıta teşkilatına ilhak 
ediyor ve sosyalist himaye kuvvetlerinin 
silah ve cephanesini müsadere ediyordu. 
Sosyalist fırkası reisleri Dollfuss'la mü
zakereye teşebbüs ediyorlar ve muvaffak 
olmadıkları takdirde Nazilerle birleşe

ceklerini bildiriyorlardı. Uzun zaman 
müzakereyi kabul etmiyen Dollfuss bir 
aralık sosyalistleri teşriki mesaiye davet 
eylemiş ve bunlar da hazır olduklarını 

bildirmişlerse de son dakikada gene sos
yalistlerden yüz çevirdi ve alevhlerinde 

geçit resmi yapıldı. Programın bu kısmın 
dan so;ıra belediye, fırka ve halkevinde 
·ebrikler yapıldı. 

Program mucıoince; öğleden sonra bir 
zafer alayı tertip edilmişti. Zafer alayı 

başta muzika bir askeri kıt'a ve milli kuv 
vetlerle mektepliler sporcular ve muhtcJif 
temsil arabalarından mürekkepti. Alaya 
Nazilli Halkevi bandosu ve nazilliler iş-

tirak etmişti. Alay tespit edilen yerleri 
dolaştıktan sonra Şehitler abidesi önüne 
,elmiş ve abideye muhtelif çelenkler kon· 
mu~ ve halkevi namına bir nutuk söylen
miştir. 

Gece şehir baştan başa donanmıştı. 

-Nazilli Halkevi bandeısu C. H. F. binasın -
da milli havalar çalarak geç vakitlere ka -
dar eğlenilmiş ve birçok yerlerde fişekler 
vesaire ile ateş oyunları yapılmıştır. 

HURDA İNCİR SATIŞI BAŞLADI 
Şehrimizde hurda incir alımı işi baş

lamıştır. Bu işi idare etmek ve teşkilata 
bağlamak için İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Satış Müdürü şehrimize gelmiş ve 
tetkikata başlamıştır. İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü, Aydın Başmüdtirlüğü dahi· 
linde Selçuk, Ortaklar ve Köşk istasyon 
!arını satın alma merkezi olarak tespit 
etmiş ve incir satın almağa başlamıştır. 

Hali hazırda hurda incir İzmir t eslimi ki
losu dört kuruşa alınmaktadır. Halbuk i 
bu fiatın müstahsili korumadığı ileri sü -
ülmekte ve bu fiata yerinde alınması 

ÇIRÇIR FABRİKASI KÖYLÜDEN 
FAZLA ÜCRET Mİ ALIYOR. 

Çırçır makineleri işleten fabrikaların çift 
çilcrden fazla çekme ücreti aldığından ba -
hisle viliiyet makamına şikayet vukubul -
muş ve sebebinin tahkik ve tetkiki için vi
layetçe: bir komisyon teşkiline karar veril
miştir. 

HAVA SOôUDU. 

Havalar bir kaç gündenberi bilhassa ge 
l.eleri oldukça soğuk yapmaktadır. Bir kaç 
gün eveline kadar asgari 25 - 26 olan ha
raret derecesi evelki gece 18,5 dereceye 
düşmüştür. 

BOZUK PARA BUHRANI KALMADI. 
Bir kaç gün önce, şehrimizde bozuk pa 

ra buhranı başlamıştT. Bazı açık gözler 
·bundan istifadeye kalkışmışlarsa da buhra 
nın önü alınmıstır 

- Türk Sözü -

IZMIR 

ŞAŞAL SUYU VE HİMA YEİETF AL 
Şaşa! suyunun ıslahına ve orada bir ha

vuz inşasına yakında başlanacaktır. Vila -
yet Şaşal suyunun Ankara satı~ının Hima
yeietfale terkini münasip görmüştür. Dün 
Himayeietfal umumi merkezinden vilaye
te gelen cevapta, Cemiyete karşı gösterilen 
alakaya teşekkür edilmiştir. Yakında Şaşal 
sularının Ankara'da satışma başlanacaktır. 

- 1 zmir P ostnsı -

"Cenevre miiessesesinin iytibarı ve U• 

mumi nüfuzu bunlardan müteessir oldu, 
Mançuri hakkındaki kararları tanıtmadı l 
silahmzlanma meselesinin hallini kolay• 
laştırmaya şimdiye kadar muvaffak ola• 
madr. Böylece Versay muahedesi ahkfünr .. 
nı çiğniyere k silahlanmaya devam için 
milletler cemiyetini gürültü ile terketti. 
Milletler cemiyetinin nüfuzu Londra ik• 
tısat konferansının akamete uğramasına 

mani olamadı ve bu akamet para istikrar• 
s:zhğını fazlalaştıran dünya buhranım u• 
zattı. M. Abenol, raporunda. budun'"ra • 
rası (beynelmilel) uzlaşmasız hiç bir sa• 
lah mümkün olmadığını söylerken yanıl· 

mıyor. Halbuki bu budunlararası (bey• 
nelmilel) uzlaşma faydalı bir ~ekilde an
cak Cenevre pl<lnında ve çerçevesinde 
hazırlanabilir. Ne denirse densin, budun• 
hıra rast (beynelmilel) mesaiden ve sul • 
hun tesisinden vazgeçilmek istenilmiyor 
sa gene milletler cemiyetine müracaat et
mek lazımdır. Onun vasıtaları ne kadar 
ıı:«yıf ve bazı tecrübeleri ne kadar inkisar 
vermiş olursa olsun hilyük Cenevre rnües· 
sesesi gene bugiinkü budıınlararası (bey• 
relmilel) hayat icin bir ihtiyaç olmaktan 
ç.kmış değildir; her şeye rağmen o, istiy· 
la ve tahakküm harbına karşı kiiçük bil· 
yük bütiin budunların (billetlerin) hak" 
kmı himaye eden yegane settir. 

ca edilmektedir. 
Bu hususta şehrimize gelen satış Mü - ı 

dürü Münir Hüsrev Beyle görüştüm. Şun 
lan söyledi: 

İZMİR'DE SEYYAHLAR. 

Romanya bandıralı Peşel vapuriyle bu 
sabah İzmir'e elli kadar seyyah gelmiştir. 
Seyyahlar dışarı çıkarak 9 eylul budunlar
araoı (beynelmilel) panayırını ve şehrin 

görülecek yerlerini gezmisl"rdir. 

Bütün hüsnü niyet sahibi budunlar 
(milletler), gölges inde medeni dünyantt1 
daha fazla emniyet bulması için bu seddi 
takviye etmekte aynı derece hayati bit 
menfaat sahibidirler. Yakında Sovyet 
Rusya'nın kabuliyle milletler cemiyeti 
biraz daha kuvvet bulacaktır. İki büyUW 
devlet ondan ayrıldı; bir başka büyUW 
dı:vlet ona geliyor. Cenevre müessccesi" 
ne bu kadar uzun zaman açıkça muhalif .. 
lik etmiş olan Sovyetler Birliği'nin mi" 
sali dünya üzerinde nüfuz sahibi olan bi9 
bir devletin, ne kadar kuvvetli olursa 014 

sun, milletler cemiyetinden yüz sevinneıl 
te menfaati olmıyacağını teyit eder mahi" 
yettedir; çünkü ancak milletler cemiye4 

tinin çevresindedir ki bütün devletJerlC 
devamlı işbirliği mümkündür. Vilson'uli 
teşebbüsiyle kurulmuş olan birliğe, Anı~ 
6ka menfaatine temas etmiyen mesele 11 

!erde taahhütlere girişmek istemediği 
isin girmekten istinkaf eden Birleşik -~1 
merika bile milletler cemiyeti ile daıııt 

teşriki mesai etmek ve umumi büyük ınd 
sclelerde onunla muvazi surette hareke• 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

- Bu yıl incir mahsulü geçen yılda 
ZO gün evel idrak edilmiş olması itibariyle 
müstahsillerin telaşını mucip olmuştur. 
Müstahsillerle çok yakından alakadar o
lan cümhuriyet idaresi fiat işinin müstah 
sil lehine yükseltilmesi çarelerini bularak 
bu endişeyi izale edecektir. Nitekim İn -
.~arl ... r J.d_ ~si bu gaye ile bugünden ıt i 

haren hurda incir mübayaasına başlamış 
~ulunmaktadır. İnhisarlar İdaresinin çok 
~eniş bir sah:ı<la mühim yekfınlan ihtiva 
eden ihtiyaçlarını temin edecek şekildeki 
mübayaatımrz incir piyasası üzeTinde mu
hakkak bir tesir yapacağını ümit ederim. 
Misal olarak söyliyeyim: 

İzmir'de misket üzümünü 4 kuruştnn mü 
bayaa ederken karşımıza 4,5 ve daha yu
karı fiat üzerinden alıcı rakipler çıkmış
tır. Şu halde nakliye masrafı inhisar ida-

daha şiddetli tedbirler ittihaz etti. 
1934 senesi başlarında Viyana civarın. 

da bir esliha ve cephane deposu keşfe -
dildi ve himaye krtalarının, mahalle teş -
kilat reislerinin isimleri bulundu. Bunlar 
hemen tevkif edildiler. Aynı gün, Ling 
teşkilatı reisinin, arkadaşları teslih ede
ceğini bildiren bir mektubu ele geçmiş
ti. 12 şubatta, zabıta memurları sindika -
lar merkezine gittikleri zaman Üzerleri
ne ateş edildi. Hükumet kuvvetleri bu -
nun U2!erine demokrat sosyalistlerin iş
gal ettikleri binalara hücumetti. 

Bu hadiseler üzerine fırka reisleri 
himaye kıtalarmın seferber hale getiril
mesini ve umumi grev ilanını kararlaş· 
tırdılar. Kıtaata mensup birkaç bin kişi 
mevzilerini işgal ettilerse de işçilerin 

ekseriyeti vazife başından ayrılmadı. 

Sosyalist reisleri himaye kıtaları efradı
nı birer imle haline getirilen amele evle
rine yerleştirmişlerdi. Bu evler birer bi
rtt ordunun eline düştü. Ertesi günü, 
ölenlerin adedi 268 i buluyordu. Vuruş
malara iştirak eden Bauer ve muavini 
Çekoslovakya'ya ilticaya muvaffak oldu
lar 

- Milli Birlik -

(ESKİ 1\lfl\IARI 1\IÜZESt) 
KUR( ll.I JYOR 

rt~rif Vekaletinin lzmir'de yeni tesis 
etmiyc karar verdiği (Eski miymnri eser
ler müzesi) için civar harabelerden getiri
lecek seçme eserlerin nakline devam edil
mektedir. Bu nakliyata müzeler müdürü 
Sal~hattin Bey nezaret etmektedir. Efes 
ve Ayasuluğ harabeleriyle Yatık kale mo
zolesinden İntihap edilen eserler kamilen 
ve selametle lzmir'e getirilmiştir. Yüz par 
çadnn fazla olan bu kıymetli ve w ~,,..zam 

eserler, eski miymari müzesi olacak Evan 
gelistra k;lisesi önüne istif edilmiştir. Ya· 
kında müzenin tanzimine başlanacaktır. 

Bul!dan sonra Aydın ve Seke taraf arının 
nn.ltHyahna başfa,,;ıcaktır. Bu sefer gelecek 
eserler Piryen, Milet ve Didim harabele -
rindendir. 

- Yeni A:.ır -

MERSlN. 

PAYAS KALESİ 
Payas'ta eskiden hapishane olarak kul 

!anılmış çok muhkem ve adeta kale gibi 
bir bina vardır. Adliye Vekaleti burasını 
yeniden umumi hapishane şekline sokmak 
tasavvurunda bulunduğundan evelki gün 
Adana'da bulunan Adliye Vekaleti müfet
tişlerinden Nuri, Adana cümhuriyet mU-:1 -
dei umumisi Münir. Adıma nafıa baş mü -
hendisi ve hapishane müdüründen mürek· 
kep bir heyet gelerek kalede ve kale civa 
rında bulunan medresede ve büyük kervan 
sarayda tetkiykat yaparak krokisini ve fo
toğraflarını almışlar, Adana'ya dönmüşler 
dir. Bu krokiler ve fotoğraflar Adliye Ve
kaletine gönderilecek kabul edildiği tak -
dirde Payas kalesi umumt hapishane ola
rak kabul edileçek ve derhal tamirata baş
lanacaktır. 

. Yeni 'Mersin -

Aynı gazete 12 ey/UT tarihli başmnkS 
lesinde Sovyetler Birliği"nin miJietler cd 
miyetine kabulü hakkında prensip iyti~ 
bariyle verilmiş olan kararı Franstı't1j 
ve l'rf. Bartu'nun bu cemiyet üzerinde 
nüfuz kuvvetine atfettikten, ve sovyet" 
/erin cemiyete kabulü hakkmda tahınil1' 
/erde bıılunduktan sonra şark paktı mes' 
lesin: tetkika geçerek diyor ki: 

Cenevre'de bu netiycenin alındığı sS" 
atte Almanya, Şark Paktı projesi hnklc'd 

d·~· · · b·1dirH da almaya karar ver ıgı vazıyetı ı J 
. beııı 

Yordu. Almanya'nın haftalardanberı 
d·ı. !enen bu ihbarı bir ret cevabına mu:ı 1 

dir. Filhakiyka Almanya mümessilleri' 
nin dün, Paris, Londra, Roma ve Moslcj 
va hükumetlerine vermek emrini <atrnıŞ 0 

f · d·ı elcte" dul:ları nota bu suretle te sır e ı rn t• 
dir. Bu yazıyı yazdığımız sırada bah_se t 
tiğimiz notanın metni henüz bilinrxıı1°ü 
f:ıkat resmi bir alman ajansı notanın ıııtı" 
rn1 manasını dün aksam bildirdi. Alrnnfl J 

• b31 
tarın ileri sürdükleri sebepler hiç bit 10 ·· 1 .. b 1 r nas ret uyandırmamıştır, çun m un a 1.~ Pro 
nal-sosyalist matbuat~n ş~rk p~ktı. sar. 
sine kar~ı olan po1emıklennde ılerı 

l 
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düğü sebeplerden farklı de .~ildirler. Ya 
ni, alınan hüktlmeti Almınva'ya siJab 
meselesinde müsavi haklar verilmedikçe 
bu neviden hiç bir mukaveleye iştirak et 
nıiyeceğini bildiriyor ve siyasi ihtiyaçla 
rın Fransa ve Sovyet Rusya'n•n taahhüt· 
lcrıne Jüzum gösterecek wahiyette olma· 
dığına ve Almanya n·n bu taahhütlerden 
bir menfaat bekliyemivece~ine işaret edj 
yor. Netiyce iytiharivle. Almanya. kati 
olarak reddetmeden. ademi tecavüz ve ön 
ceden müşavere esasına müstenit karşı 
lıklı uzlaşmalarr tercih edeceğini haber 
veriyor. 

Görülüyor ki bu manevra aldanılması 
na imkin olmıy:- --'· kadar aşikardır. Ba 
sit karşılıklı ademi tecavüz miysaklan 
Avrupa'nın muayyen bir noktasında va
ziyeti istikrara bağlamak için kafi gele· 
~ez. Hakiki emniyet garantileri ancak 
her akit için sarih taahhütler koyan ve 
taahhütlerin ademi iyfası halinde cezai 
hükümleri muhtevi mıntakavi karşılıklı 
nıüzaheret paktlariyle elde edilebilir. Al 
manya sistem istemiyor, çünkü Baltık 
devletlerine, Çekoslovakya'ya ve hatta 
alman - leh muahedesine rağmen Lehis · 
tan'a karşı tam bir hareket serbestisini 
ınuhafaza etmek istiyor. Yani Hitler-:.i 
Almanya iycabında kuvvete müracaatla 
ıarkt Avrupa vaziyetini değiştirmekte:ı 
kendini menedecek hiç bir uzlaşmaya iş
tirak etmek istemiyor. Bu cihetten, har 
ba mani olmak ve sulhu tarsin etmek için 
yapılacak her nevi budunlararasr (bey · 
nelmilel) teşriki mesaiyi akamete uğrat· 
ınak arzusunu meydana vuruyor. Alman 
ya milletler cemiyetini gürültü ile terk 
ettiği zaman Cenevre'de bunun bir misa -
lini görmüştük; şimdi Avrupa'nın en faz 
la tehdide maruz bir mrntakasmda sulh'.J 
tesis edecek bir muahedenin aktine işti · 
rak etmiyerek yeni bir misal veriyor. Al
nıanya bu suretle budunlararasr (beynel 
ınilel) efldrı umumiyede kendisini fena 
bir mevkie koyuyor ve Hitler'in nutku 
bunu izale edemez, Çünkü alman hüku -
illetinin hareketleri en beliğ nutuklardan 
daha sarih ve daha katidir. 

Almanya'nrn muhalefeti şark paktı 
projesine hiç bir suretle mani olamıya -
taktır, Bu pakt hatta yalnız Lehistan, 
Rusya, Çekoslovakya ve Baltık devletle 
tine münhasır kalsa bile şarki Avrupa 
için istikrarcı uzlaşma mahiyetini muha 
faza edecektir. Bu paktın Almanya'ya 
açık bırakıldrğınr ve hakiki menfaatini an 
hyarak istediği zaman girebileceği zik -
!"edilmek kafidir. Bcrtin'in ret cevabı 
demek ki mutasavver paktla meselenin 
hallini aramaya devam etmeye mani teş
lciJ etmiyor ve bu pah-tın akti şimdi yal
nı;- Lehistan'a bağlıdır. Varşova hükfimt
ti de kendi mesuliyetlerini üzerine ala· 
taktır, ve bunu meselenin ehemmiyetine 
tamamen vakıf olarak yapması temenni 

0 1unur. Bütün ümitlerin hilafına eğer 
l.eh'stan şark paktını akamete uğratırsa 
budunhrar~sı (bevnclmilel) efk5rı umu
tklh·e tarafından anlasılmamıya mahkum 
ohr.,'-+ır. ve bu efkarı umumiye, haklı 
"eya hn'tSTz olarak. bu hareketi. Lehistan 
Si ac-e~ini alman manevrasını hiç bir veç 
hile rahatsız etmiyecek şekilde idare et· 
ll"ıe1c kavgusuna atfedecek ve belki de Çe 
koslova\.va ile Baltık devletlerine iyi 
lto'T' ıılu~un ivcap ettirdiği taahhütleri 
~t tme1< istememevi anlamıyacaktır. Var· 
IQ .. a, bu suretle. devamlı bir sulh tcessü
su t<'rnftnrlarınm gözünde Berlin'in mc
t~· i··etlerini paylasacaktır. Buna rağmen 
'1cnüz me ydanda. Lehistan'm vereceği 
kararın bu şekilde olacağım bize tahmin 
~ttirecek bir vaziyet yoktur. 

•• ~1 r· ' 'ive'nin romanı: 3 

lnsanı .. ğın 

HAKiMiYETi MILLIYF.. 

Milletler Cemiyeti 
ve Türkiye 

(Bap l. inci sayılada) 1 
Ankaragücünün 
bir muvaffakiyeti 

(811§1 1 inci ıayfada) 
iş yapılmasına elverişli değildir. Buna vaktinizi kaybettirmekten irti"nap et- T 16 da ik ,. am uat i takım sahaya çık~ 
mukabil Türkiye'den ithalat kolayca ya- mek isterim. Yalnız, dünyada hiçbir lar. Fenerbahçeliler, Ankara gücünüd 
pılmaktadır. memleketle bayati veya ıadece mü· formumda kendi formalarının aynı olctu. 

Bu madde üzerinde iş yapan ihracat - him meseleler hakkında hiçbir ih • iu için, miaaf"ırlerine bir eemilekarhk ol' 
çılanmızm nazarı dikkatini celbcderiz. tilaf ımız olmadığını teyitle iktifa e- mak üzere kıriiBiZi-heyaz formalar giymi,. 

PAMUK KAPANIŞ FIATLARI. 
lskenderiye, 14-9-934: 

Badem içi: deceğim. Bilakis, herkeıle mukare • lerdi. Takmılan, birinci takan kadrosun• 
Piyasa sabittir. Tatlı badem içleri için net yolun~a ~zi~l~ ilerliyoruz. Bir dan birçok eksikle, şöyle te§ekkül etmit• 

!zmir'den ıoo kilosu takriben 60 florin memleketın sıyası ıcraatı komıula - ti: (99.05 libreden ibaret kantar başına 

üzerinden cif Hamburg teklifler yapıl- riy.le o,ı~n mü?asebatı?a göre takdir Hüaamettia - Necdet, Fazıl - Ne• tallaris olarak). 

2.teşrin 

Sakallaridis 2. kanun 
mart 
Mayıs 

Aımon. !.teşrin 

I. kanun 
Şubat 

Nisan 
Liverpol, 14-9-934: -

teslimi 
,. 
.. 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 

(Libre başına peni olarak). 
Amerika I. teşrin te$limi 

2. kanun ,, 
mart ,, 

Sakallaridis 
mayıs ,, 
2. teşrin teslimi 
Z. kanun 
mart 
mayıs 

Uppe 2. ,eşrin 
2. ,, 
mart 
mayıs 

Nevyork, 14-9-934: -

.. 
" 
,, 
,, 
" ,, 

15.07 maktadır. Acı badem içleri ise çuvallar- edılebılırse, bıze tealluk eden kııım- det, Ali Rıza, Şaban - Süleyman, Niya• 
15.20 da gene cif Hamburg 100 kilosu 46; 47 da, gerek Avrup.~ v«:. g~rek Aıya zi, Namık, Mmaffer, Fikret. 
15.32 florin üzerinden muamele görmekt d" kom§ularımızın hukmunu kabul ve Buna mukabil Ankara gücü de şu §•• 
lS.60 e ır. bu hususta izhar edecekleri noktai kilde im: 

12.80 I ALMANYA - BULGARiSTAN TAKAS nazara memnuniyetle mutavaat e • 
12.85 ANLAŞMASI lMZA EDlLDI. deceğimizi söyliyebiliriz. Bize ge • 
13.04 Hnce, onlara kartı en halisane ve en 

13.19 
Almanya ile Bulgaristan arasında ya- dostane hissiyatla muttasıfız. 

pılan takas anlaşması imzalanmıştır. Be ş Her devletin en ziyade hauaı 
sene içinde 631 milyon leva yani 19 mil- bulunduğu meselelerden biri hudut -
yon mark (9.5 milyon türk lirası) kıyme- larma tealluk eden mesele değil mi-

6·83 tinde tütün alacaktır. dir? l,te o kadar nazik olan bu hu-
6·76 Bu tütünlerden yeni nevileri doğrudan dut tahdidi meselesi hakkında lran 
6

·
74 doğruya takas muamelesine tabi tutula - ve Afganistan, Türkiyedeki dostla • 

6·72 cak ve eski reko1telerden yapılacak tü • rmm hakemliğine müracaat etmif -
8·02 tün teslimatı ise doğrudan doğruya tedi- tir. 
8·11 ye olunacaktır. Onlara, bu itimatlarından dola -
8·

17 
Alman fabrikalarından Reemtsma, yı burada derin minnettarlığmı121 

8.23 bildirmeği bir vazife addederim. 
Neurbrug, Brinkmann, Lande, Dressler, 

7 .13 Bundan başka, Milletler cemiyetine 
7.19 Sturm, Greiling, Austria (München) Gar- girmeden evel ve o zamandanberi 
7.25 bati und Bergmann müesseseleri 1928.30 daima bu milletler arasmda anlq • 
7.31 seneleri mahsullerinden teslim edilecek ma ve teşriki meai yolunda azimle 

Nuri - Ali Rıza, Bekir - Orha"t 
Cevdet, Refik - Mustafa, Alnattin, Fah .. 
ri, Bilal, Seyfi. Hakem İstanbul ıpordarı 
Hasan Bey. 

Oyuna çok §İddetli bir rüzgara kartı 

oynamak mecburiyetinde kalan fenerliler 
baıladılar. Hüci'am baparken kesildi vu 
ankarahlar seri bir akınla fenerlilerin ka· 
lesine kadar indiler. Ankaralılar eyi hii· 
cumlar yapıyorlar, birinci devrede Fenerın 
gösteremediği canlı bir varlık yaratıycır
lardı. iki takım da gol çıkarmadan oyı.n• 
denm ediyorlar. Ellerine 'geçen fırsatları 
kaybetmekte biribirine taş çıkaran Aııka· 
ra ve lıtanbul ıilt gampiyonları ze••ksiz 
bir oyun çıkanyorlardı. Neticede i~.i ta. 
lwn bir bire berabere kaldılar. 

olan bu tütünlerin kabulünü teahhüt ey • yürümeği bir ,eref addediyoruz. Bu 
başına peni olarak) pemişlerdir. cemiyetin temeli olan fikrin en iyi 

I. teşrin teslimi 12.79 Tütün mukabili sanayi malzemesi tes- tatbikatından biri de bu olduğun • 

(Libre 

Albnordu kulübünden 
KONGREYE DAVET 

Fevkalade olarak kongrenin ali• 
tine karar verilmiıtir. 18.9.1934 salı 
günü saat 21 de bilUnıum azanın 
kulübe teırifi rica olunur. 

1. kanun ., 12.91 . • . dan bütün kalbimizle emin bulunu . 
2.kanA un 12_92 hmatına ıse akrıben 42 alman sanayi mü- S lh .. . A "il . ,. . . . yoruz. u un mutevazı amı erın . 
mart ,, 12.94 essesesı ıştırak edecektir. den biri olarak, buraya halli icap e-
mayıs ,, 12.98 Teslimat 71 muhtelif mukaveleye göre den mütkülleri tevdi için eeğil, fa -
temmuz ,, 13.01 yapılacaktır. Teslim edilecek olan emti • kat bütün kuvvetimizle bizim lerek müessesemizin cihanşümulleş• 

ZAHiRE KAPANIŞ ı:tATLARI anın grupları ile rnikda~larr aşağıda gös- gibi budunlar arası (beynelmilel) mesi yolunda şayanı kayıt bir adım 
Llverpol, 1"9-934: ahenk ve müsalemetinin artık müp - atılmış olduğunu görmek benim için ..,. terilmiştir. 

(Buğday 100 librede, mısır 480 libre - hem bir emel değil bir realite olma- bahtiyarlıktır. Bu büyük memleke • 
Vagon 130 milyon, Telefon aleti ve • ti" 1 · · h d" 1 · d 1 L h" R de şiling olarak). smı ıs yen erın esenne a ım o - tın, ost arımız e ıslan, omanya 

Buğday ı. teşrin teslimi 5/7 5/8 malzemesi 110 milyon, çelik ve dökme bo- mak için geldik. Milletler cemiyeti ve diğer yakın komşularımızın teşri• 
ı. kanun ,, 5/10 5/ 8 roılar 110 milyon, lokomotif 60 milyon, ülküsünün tahakkuku ve elimizden ki mesaisiyle, Londra muahedeleri • 
mart ,, 6/ 1 makine 48 milyon, silindir 30 milyon, o- geldiği kadar ona hadim olmak için nin tahakkukunu mümkün kılan mÜ• 
mayıs ,, 6/ 2 1/ 4 tomobil 24 milyon, trenlere mahsus sigor- olan kati arzumuzu ifade ederken, tecavizin tarifi suretiyle vaki mües• 

milletlerin mukareneti sahasında sir hizmetini hatırlatmaktan kendi • 
ağust~ '' 23 talar 22 milyon, rüyet aletleri 12 milyon şimdiye kadar yaptın.ımızla gurur • mi menedemem. 
eylfı• 23/4 , d t> 

Mm 

I. teşrirı " cva ır. lanmağı düşünmüyoruz. Sadece, te- Muhterem meslekdaşım M. Bdl 
Winnipeg, 
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/l<i Bunlardan başka Almanya - Bulga - veccühünüze layık olabilmek iddi • tuafından ortaya sürülen ve enle • 
(Büşeli sent olarak) rıstan takas mukavelesi daha bir takmı de- asını izhar · etmeği dütünüyoruz. resan müzakerelere yol açan ekal • 

J. teşrin teslim) 82 1ı8 "l'liryolu malzemesi ile ziraat makineleri, Çünkü daha da yapmak istiyonız. liyetler meselesine gelince, türk he• 
ı. kanun 83 518 saç. çelik ve saire teslimini amir buhın- Milletler cemiyetinin, tecrübelerin • yeti murahhasası bu meseleyi daha 

" q,
7 518 

maktadır. den istifade ederek, kaide ve usul • ziyade beşeriyet zaviyesinden müta• 
mayıs " lerinin ıslahı yolunda inkişafı zaruri lea etmektedir. Ahti hükümlerin te• 

Şikago, l4-9-934: Teslimatın en büyük kısmı gelecek se- ve asamblede bu salaha matuf muh- sirlerini bazı memleketlere tahdit 
(Büseli sent olarak) · d · d"l k · ncnın yarısın a ıcra e 1 ece tır. telif teklifleri müzakereye koymak etmek suretiyle bunlara hassaıiyet • 

eylfıl 103 B 1 . h k . b b l Bu malzemenin u ganstan ü funeti SU1'etiyle u inkişafı tesri de büyük ler tevlit etmeğe müsait veci e er ve• 
I. kanun 103 3/4 
mayıs 

t::ırafından tediyesi beş seneye taksim o- menfaat mevcut bulunmakla bera - rilecek yerde, bunları bütün millet• 
104 l/

2 lunmuştur. Şöyle ki bilmukavele verile- her, bu inkişafı anarşiye doğru in • lere teşmil ebnekte hakiki ve acil 
hiraf ettirebilecek ve bizzat mües • menfaat mevcut olduğu fikrinde • 

ALMAN PlY ASALARINDA TORK cek, tütünler de 1933.1934 mahsullerin • seseyi vahim surette zayıf latabile - yiz.'1 

MAHSULLERi. den ayrılacaktır. cek hususi ve bir an için olan müla • Vekil Beyin nutku sürekli alkış· 
Muhtelif mahsullerimizin Almanya h J • 1 d k ) ak l 1 b" · · ı d i'o NUNDA HAMBURG RE aza ann tesıri a tm a a marn - ar a ıttı. 

pıyasa arın a 3/8 eyH'ıl 1931 haftası için- AuUSTOS SO - 1 w d b"" ük" b" h • t" h • b" 1..ı 
d k• . ÇlNA VE BALMUMU PiYASASI.. ıgm .. a uy ır e em.mıye ı aız M. Bartu. , Con. Saymen ve ırçoK, e ı vazıyetleri hakkında aşağıdaki ma- ld - k 
lfimat alınmıştır: 0 ugunu zannetme teyım. zevat Vekıl Beyın yanma gelerelC 

Piyasada Amerika reçinaları üzerine Müspet gayeler takip etmek ve hararetli surette tebrik ettiler. 
Acı Kayısı çekirdeği hiç muamele olmamış yalnız muhtelif tip onlara yapıcı usuller ianeaiyle vasıl Nutuk asamble üzerinde fevka • 

Piyasa sağlamdır. Türkiye mahsulle - ispanyol ve fransız reçinaları teklif edil olmak arzusu hemen hemen umumi li'de iyi tesir ve intıba bırakmı§tır. 
rinc talep vardır. Yeni Türkiye mahsu- 'lliştir. İspanyol mollan için nevilerine olduğunu zannetmek isterim. Türkiye'nin yakın ve uzak bilUınum 
lünden orta neviler eylUl ve birinci teşrin s;öre 20,90 marktan 23,85 marka kadar fi. Bu itibarla, bazı azanın millet • hükumetlerle dostane münasebatta: 
t ahmili cif Hamburg 100 ki1o başına bu- ~t talep edilmektedir. ler cemiyetinden çıkmasına esef et- bulunduğu ve milletler cemiyetine 
~n takriben 350 fransız frangı üzerin- Balmumu piyasası durgundur. Ham· melrte berdevam olduğumuz bir sı • bir ihtilafını halettirmek için değil, 
den teklif ediliyor. burg antrepo teslimi japon mallan 66 M. rada memleketimin her zaman en fakat cihan sulhunu böyle dostane 

Diğer memleketlerden mesela Kalifor Afrika malı 165 M. ve İzmir malı 170 M. iyi dostluk münasebatı idame etmiş siyasetiyle kuvvetlendirmek arzusu 
niya ve "'in'den ithalat kolay olamıyor. üzerinden kote edilmiştir. Bu fiatlara olduğu Sosyalist Sovyet Cümhuri • ile geldiğini söyleyişi gayet büyük a-
?;ira döviz muameleleri bu memleketlerle -rümrük resmi dahil değildir. yellerinin teşriki mesaisi temin edi • laka ve takdirlerle karşılanmıştJT. 

Tefrika: 95 

b a 1 i. 
il ndre M olro 

ı 

kütlenin nasıl silahlanacağı idi. Münakaşa ile geçecek za .. 
man zarfında silahlanma işi de ihmal edilmiş bulunacaktı. 

Şangayşek henüz Şanghayda bulunsa da Nankin'e git
~iş olsa da netiycesiz kalan suikast, askeri komitenin top -
~antısma büyük bir ehemmiyet izafe ettirecek mahiyette 
'di. Ancak, ondan beklenilecek ne vardı? Ogün öğleden son
ra, Klapik'in verdiği haberi askeri komiteye bildirmişti: 
?0 § yere ..• Zaten komite mücadele için değil, birlik temini 
'~in çalışıyordu; birkaç gün evel Kızılların reisi ile Mavile
tin reislerinden biri Şanglıay'da dinliyeni müteessir ede -
CcJt nutuklar söylemişlerdi. Ve halk tarafından, Hankeu -
ela fapon imtiyazlı mmtakasmm zaptı için yapılmış olan 
~~§ebbüsün netiyce vermemesi de kızılların merkezi Çinde 
~lef elce uğramış olduklarını göstermeğe yetiyordu.Mançuri 
taları ise Şankayşek kıtalarmdan önce bunlarla çarpışma

:~ lazım gelen Hankeu'nun üzerine yürümekte idiler .. Kiye 
~s içinde, yanında May olduğu halde yürüyordu. Konu~
ı> ll.Yorlardı. Eğer komünistler bu gece mücadele mecburı-

miş olsalar bile, Çin komünist fırkasının verdiği talimata 
muhalif olarak, ona karşı bir, avrupavari silahlanmış burju
va kıtalarına karşı nasıl mücadele edebilirlerdi? Geçen ay, 
bütün şehir, birleşmiş ihtilal ordusuna taraftardı; diktatör 
yabancıları temsil ediyordu, şehir yabancı düşmanı idi; bur
juvazi kalabalığı demokrattı, komünist değil... Şimdi ordu 

Nankin'e doğru kaçmıyor, orada, tehditkar, hazırlanıyor • 
du. Şankayşek şubatta olduğu gibi, bir cellat değil, komü -
nist görüşü hariç, milli bir kahramandı. Geçen ay herkes 
polise karşı idi. Bugün komünistler orduya karşı idiler. Şe
hir bitaraf, hatta cenerale taraftar sayılabilirdi. Komünist

ler belki ancak işçi mahallelerini müdafaa edebilirlerdi. 
Belki Şapey'i... Ya sonra? Şayet Klapik yanılmışsa, şayet 
irtica bir ay kadar gecikecek olursa, askeri komite, Katof, 
Kiyo iki yüz bin kişiyi teşkilatlandırabileceklerdi. O zaman, 
inanmış komünistlerden mürekkep hücum kıtalan birlik -
teri ele alacaklardı: fakat kalabalığım idareye muktedir 
teşkilat meydana getirmek için hiç olmazsa bir aylık bir za
mana lüzum olacaktı. 

Kiyo hata devam eden sis içinde, otomobil altında ezil· 
mek korkusu ile yaya kaldırımında yürüyor ve askeri ko • 
mitenin toplanmakta olduğu evin bulanık ışıklarını far'li 
etnieğe başlıyordu. Sis ve karanlık .. Saatin kaça geldiğine 
bakmak için çakmağım yakmağa mecbur oldu. Birkaç daki· 
ka geç kalmıştı. Acele etmeğe karar verdiğinden May'ın 
koluna girerek hızlı hızlı yürümeğe başladı. Birkaç adım 
atınca May'm hıçkır<lığmı ve vücudunun gevşediğini sezdi 
May, kolundan kayarak yere düşüyordu. Onun da ayağı 
köstelenerek düştü ve tam kalkacağı sırada ensesine kuv • 
vetli bir darbe indi ve May'ın üzerine doğru boylu boyunca 

uzandı. 

Bir evden çıkan üç polis memuru bu darbeyi indirmiş °" 
tanla birleştiler. Biraz ileride boş bir otomobil duruyordu. 
Kiyo'yu otomobile sokup hareket ettiler ve hareketten son
ra da onu iyice bağladılar. 

etinde kalsayd•lar ancak kendilerini koruyabilirlerdi. ... 11
"' .. inde sen l:ahı.n tüfekleri teslim etmiş veya etme · 

Sonra, gene silah meselesi bulunduğu vaziyette, olduğu 
gibi duruyordu. Bilinmesi lazım gelen nokta iki üç bin tü -
feğin teslimi değil, Şankayşek kuvvete baş vuracak olursa 

Kiyo'nun hıçkırık sanmış olduğu ses May'm beline doğ• 
ru inmiş olan usturpanın sesi idi. Kadıncağız kendine fY' 1-
diği zaman, askeri komitenin kapısını Şankaysek rıshc. c • 

rinin beklemekte olduklarını farketti. Sonu v .. 



~A YIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

Tl:JQ. KiYE D. D. Y olJarı ve Liman 
ları U. M<l. Sa. Al. Ko

mi~yonu ilanları. Z:IRAAT İLAN 
3 adet musaaf tesirli İngiliz 

makası ile 2 adet basit sol ma
kasın münakasası 31 birinci 
teşrin 934 çarşamba günü sa
ıt 15 te Ankara'da idare mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara ve Hayclarpaşa vezne 
lerinde onar liraya satılan 
<>artnamelerde yazılıdır. 

BANKASI 

.. 

(2505) 8-4000 
İLAN 

Haydarpaşa lim;mı dahilin
deki kömür tahmil ve tahliye· 
'>i işlerinin kapalr .?arfla mü· 
nakasası 2. x. 34 sah günü sa· 
'lt 15 te Ankara'da idare mer-
1cezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydar
oaşa veznelerinde beşer lira
ya satılan "artnamelerde ya-
·~ıhdır. (2491) 8-3934 

İLAN 
Haydarpaşa • Ankara hat

tı 194,868 kilometresinde ve 
~akarva nehri üzerincle bulu~ 
nan Osmaneli köprüsünün ye 
niden inşasr ve eskisinin sö
~lilmesi münakasası 31 birin
-::i teşrin 934 carsamba günü 
'3aat 15,30 da Ankara'da ida
re merkezinde yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara ve Haydar
naşa veznelerinde 25 ser lira· 
va satılan sartnamelerde ya
~rhdrr. (2504) 8-3999 

Ankara Asliye malıkt>me
si Ticaret dairc~indcn: 

·DAoA· 
BiRiKTiREN 
RAı-tAI i;D~Q 

Ankarada Hacı Bayram cadde · 
sinde merkez kıraathanesi üzerin · 
·le Sümer Palas otelinde mukim 
iken elyevm ikametp,ahı meçhul bu 
lunan muazzam Beye: 

Hafız zade Şükrü Bey tarafın 
dan aleyhinize ikame olunan ala -
cak davasının tahkikatı için 6. 10. 
934 t<1rihine müsadif cumartesi gü 
nü saat 10 da Ankara Ticaret mah
kemesinde hazrr bulunmanız lüzu 

Belediye reisliğinden 1 
Belediye intihabı dolayı· 

Ankara Belediye Reis-
i .... O ·ı A l 
ıgı ı an arı. 1 

mu davetiye makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

Ankara Aı;ıJiye birinci Hu 
lrn k nıalıkemcı.ıimlt•n: 

siyle intihap hakkını haiz o· 
)anların yazılması için bekçi
ler tarafından evlere tevzi 
edilen cedvelleri almamış ve 
yahut her nasılsa kaybetmiş 
olanların matbu cetvel almak 
üzere Belediyeye müracaat
ları rica olunur. (2577) 8-4044 

Havacılık ve Spor 
125/126 fevkalade sayısını 

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ 
İki forma 

Dört renkli 
En tanmmıs edip ve muharrirlerin yazıları. 

Kırşehir Vilayeti 
defterdarlığından: 

Kırşehir ·merkez ikinci daire tahsildarı bulunan Abdur
rahman ve Duran ve Mehmet ve diğer Abdurrahman E • 
fendiler arasında devir muamelesi icra edilmekte bulundu -
ğundan Kuşdili ve Güldiken, Ahierva ve Yenice mahallesi 
halkının bu tahsildarlar ile bir ilişiği varsa defterdarlığa 
müracaatlar. (2573) 8-40·12 

İLAN 
Su işleri ambarında mev

cut eski font boru parçaları 
yirmi gün müddetle ve aleni 
surette müzayedeye konul
muştur. Parçalan görmek isti 
yenler her gün su işleri mü
dürlüğüne ve ta tiplerin de 29 
eylUl 934 cumartesi günü saat 
on buçukta belediye encüme
nine müracaattan. (2411) 

8-3839 
İLAN. 

Temizlik ameleleri icin 271 
çift postal yirmi gün müddet
le ve kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Şartnamesi
ni görmek istiyenler her gün 
yazı işleri kalemine müracaat 
lan ve taliplerin 29 eylUl 934 
cumartesi günü saat on buçu
ğa kadar teminatlariyle bir· 
tikte teklif mektuplarım bele· 
diye encümenine vermeleri. 

(2408) 8-3837 

Müddeialeyh: İsmetpaşa mahal 
lesinde Aralık yokuşunda Kasap 
Osman kızt Sıdika Hanıma: 

Müddei kocanız Ankara Kavak 
11 köyünde yaralı oğlu Mehmet ta
rafından aleyhinize ikame olunan 
ihtar davası hulasası aşağıda yazı 
l 1dır: 

Zevcem Osman kızı Sıdika Ha 
nımla be'.? sene cvel evlenmiştik 
Mezbure altı aylık çocuğu bıraka -
rak başka bir şahsa gitmiştir. Ve 
üç dört senedenberi hanesine avdet 
etmemiştir. Ev vazifesini iyfa et· 
mek üzere hanesine avdetini talep 
eylerim. 

!kametgahmrzrn meçhuliyeti an 
laşrlmış ve ilanen tebligat iyfasına 
karar verilmiş olduğundan hulasa
ten yazılan dava istidasrna nazaran 
tarihi ilandan iytibaren bir ay zar 
fında evinize avdetiniz: avdet et -
mediğiniz takdirde diyeceğiniz var 
sa bu müddet zarf mda cevap verme 
niz ilanen tebliğ olunur. 8-404z 

- Kiralık bina -
Ankara Asliye Birinci 

Anafartalar caddesinde elyevm 
Hukuk malıkcuwsindcn: lafıa Vekaletinin işgal etmekte 

olduğu bina, vekaletin nakli ha Müddei Ankaranın Erzurum 
mahaJlesinde İstanbullu oğlu cad -

~ebiyle 1 kinunuevel 1934 tari- desi 45 No. h hanede Fatma Kad 
~inden itibaren kiraya v~rilecek· 

riye Hanım tarafından amcası An 
tir. Gerek içindeki tesisat ve ge· karanın Erzurum mahallesinde çiz 
rekse bulunduğu mevki itibariyle meci oğullarından Hüseyin oğlu 
'ltel olmağa pek müsait olan mez· Ömer hakkında ikame eylediği ga 
kur binanm tamamını isticar et· iplik davasının icra kılman tahki-
'Dek iıtiyenlerin Hakimiyeti Mil · katında Ömer Efendinin 338 sene 
'iye caddesinde KOÇ ZADE Ti· sinde askere sevkedilerek bir daha 
:ARETHANESİ ne müracaatlan. avdet etmediği gibi hayat ve me _ 

S hh t e tı•maA muavenet 7- 3SZ& matından da şimdiye kadar haber 
1 a ve ıç 1 ----------· alınamadığını iddia etmekte oldu-v k A ( t• d ZAYİ ğundan mumaileyh Ömer Efendi -e a e )0 en: A k d k ·ı b""l"'v .. d 1 nı"n tarı'hı· ı"landan ı"ytı"baren bı·r se n ara e ovı o ugun en a • 

Vekalet binası için kapalr zarf usuliyle (110) ton kok kö
mürü alınacaktır. İhale 25 eylUl 1934 salı günü saat on beşte 
Ankara'da Vekalette mübayaa komisyonunda yapılacak· 
tır. Talip olanların sartnamesini görmek üzere Ankara'da 
Vekalet İçtimai muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul
da Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat ey-
lemeleri. (2367) 8-3798 

mış olduğum 7. 11. 931 tarihli as- ne nihayetine kadar hayat ve me. 
keri terhis tezkeremi zayeylemiş matından ve bulunduğu mahalden 
olup yenisini alacağımdan eskisi. malUmatlan olanların Ankara Asli 
nin hükmii olmadığı ilan olunur. ye birinci Hukuk mahkemesine ha 

Ankara Çankırı otelinde mi- her vermeleri için kanunu medeni
aafir Mudurnulu Paşabey nin 32 inci maddesine tevfikan key 

oğlu Ali Nihat fiyet ilan olunur. '-4041 

17 EYLÜL 1934 PAZARTESl 

Tasfiye halinde bulunan uşak 
terakkii ziraat türk • • 

anonım şır· 

ketinden: 
Tasfiye edilmekte olan şirketimizin avukat Fazıl Bey ta· 

rafından Uşakta takip edilen İzmirde beş şahısta ceman 
2783.94 lira, Somada sekiz şahısta 955.31 lira, hisse alacakla 
riyJe Kütahyada dokuz şahısta 164.92 lira zeriyat alacakları 
ve İstanbulda iki şahrsta 193 lira hisse ve üç şahrsta 310.4~ 
lira karzdan Uşakta takipte Manisada sekiz şahısta 1067.20 
lira ve takibe verilmiyen Eskifoçada bir şahısta 400 lira ve 
Fazıl Bey tarafından Uşakta takipte bir şahısta 800 lira his· 
se ve Eski~ehirde dört sahısta 394.12 lira zeriat ve Kulada 
iki şahısta 68 lira ve Afyonda iki şahısta 280 lira hisse ala
caklariyl e gene Afyonda 17 sahısta 499.97 lira zeriyat. Kır -
~a.ğaç'ta ile sahısta 998, Akhisarda iki şahısta 375, Eşmede 
ıkı sahısta 36, ve Menemende iki şahrsta 204.10 lira hisse ala· 
cakfariyle Bo7.öyükte bes şahısta 107.43 lira zeriyat ve Salih 
lide iki sahısta 390 lira hisse alacakları ve gene Salihlide 16 
"ahrsta 23957.13 lira zeriyat Alaşehirde iki şahısta 160 lira 
hisse gene Alaşehirde 17 sahısta 11900.49 lira zeriyat ve U· 
sakta 184 şahısta (24089.27) lira zeriyat ve garz ve avukat 
Süreyya Bey tarafından takip edilen Kemalpaşada bir şahıs 
ta 100, Kasabada 32 sah ısta 3179.50 lira hisse alacaklariyle 
Kasabada 34 sahısta 10492.95 lira zeriyat alacakları, lsparta 
da avukat Tahsin Bey tarafından takip edilen bir şahısta 
6291 ve Burdurda takip edilen bir sahısta 9061.91 ve avukat 
Ali Rıza Bev tarafınnan Kütahyad~ takipte 12 şahısta 988 
ve avukat Kenan ve Mehmet Nuri Beyler tarafından takip
te M;ınisada 27 şahrsta 2969 lira hisse alacakları ile 15 şahıs 
ta 736.17 lira zeriyat, avukat İsmail Hakkı Bey tarafından 
Eskisehirde takipte bir sahısta 2000 lira hisse ve Akhisarda 
Uşaki avukat İsmail Hakkı Bey tarafından takipte 43 kişi• 
ele 1309.21 lira ıeriyat Hacı Tevfik ve Sadık Beyler tarafın• 
elan Balıkesirde takipte 6 şahısta 571 lira hisse ve 10 şahısta 
334:01 lira zeriyat ve avukat Mustafa Kemal Bey tarafından 
takıpte Menemende 17 şahısta 2208.75 lira hisse ve 75 şahı• 
t~ 291~.29 lira .ze:ivat, dava vekili Etem Bey tarafından ta • 
kıp edılen Salıhlıde 11 şahısta 1093 lira hisse, 15 şahıstı 
243~ lira zeriyat, avukat Rüştü Bey tarafından takipte Alı 
şehırde 16 kişide 5190.23 lira zeriyat alacakları ki cemaıı 
(122001.47) liralık matlubat toptan pazarlık suretiyle eldell 
satrlacaktır. 

Müşterilen Usakta şirket merkezine yazı ile müracaat et 
meleri ve yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi yatırmaları lazım. 
dır. En geç 15 eyh11 1934 tarihine kadar miiracaat kabul olu 
nacaktır. 

Fazla tafsilat istiyenlerin şirket merkezine milracaat et• 
meleri ilan olunur. 8--4038 

Çanakkale belediyesinden 
Beş bin lira bedeli muharnmeneli iki tonluk maa teferrü• 

at bir adet arözös mübayaası açık münakasaya konulmuştul'I 
İhalesi 27 eylUl 934 perşembe günü saat (16) da Çanakkale 
belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. Taliplerin yüz• 
de yedi buc;uk teminatı muvakkateleriyle encümene ve faz.ıı 
la izahat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Çanakkal• 
belediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (2536) 

8-4027 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei umumiliğindenı 

Ankara hapishanesinde münhal bulunan kadın ve erkek 
gardiyanlıklara ve 45 lira ücretli ser gardiyanlığa 25 yann~ 
dan asağı ve 40 yaşından yukarı olmıyan taliplerin 1 - Mek 
tep şahadetnamesi 2 - Nufus tezkeresi 3 - Millet mektebi 
Şahadetnamesi 4 - Hüsnühal varakası 5 - Sıhhat raporll 
6 - Mahkumiyeti olmadığı hakkında vesiyka 7 - 3 adet fo 
toğraf 8 - Bugüne kadar ne ile iştigal ettiğine dair bir ve -
siyka ile Ankara M. Umumiliğine müracaatları. 

8 -4028 

Elektirik şirketinden: 
Muhterem balkımızm ehemmiyetle nazarı dikkatlerine: 

Elektrik batlarmm geçtiği mahallerde dam, balkon ve kablo 

l
oJan mahallerde bodrum ve saire tamiratından eve) fİrketimiz inıa 
memurluğuna muhakkak malumat verilerek cereyan katettirilmeJi • 
dir. 7-3600 -

Nafıa Vekaletinden: 
Merzifon • Çorum - Çerikli yolunun katettiği Delice s~· 

yu üzerinde bulunan (18553.30) lira bedeli keşifli Karabek1
' 

köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasaya konutmuş-

tu~ünakasa 22-9-1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(15) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktır. '"• 

Taliplerin münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vek3 .. 

leti: Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve lstall 
bul Nafıa Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. l" 

Münakasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmış ?.
11 duklarr inşaata dair vesikalarını münakasadan en az (8)_ gıı 
1 

evel şoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesık35 

almaları Iazımdır. ,. ti 
Münakasa evrakı bir lira mukabilinde Nafıa Vekale 

malzeme müdürlüğünden alınabilir. lif 
Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları . te~ ii 

mektuplarını 22 eylfil 1934 tarihine müsadif cumartesı gundi 
saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamına teV 
eylemeleri ilan olunur. (2279)' 8-3·718 

• 
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ı\1·. M. V. Satın A'ma Komisyonu ilanlan 

İLAN 
Cinsi Miktarı İhale tarihi Günü saatj 
Yulaf 160 ton 23.9.934 14,30 
Un 318 ton 23.9.934 15 

l'uvcnan kömürü 296 ton 23.9.934 15,30 
Beyaz peynir 16360 kilo 18.9.934 sah 16 
Yukarda yazılı dört kalem erzak ve mahrukat hizalann

~a Yazılı giin ve saatlerde kapalı zarfla satın alınacaktır. Ta-
11Pler evsaf ve şartnamesini görmek üzere her gün öğleden 
80nra ve münakasaya istirak P.deceklerin o gün ve saatinden 
t\1el teklif ve tP-minatlariyle İstanbul kumanctanlığ-ı satın 
alrna komisyonuna müracaatları. (2328) 8--3755 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

1 -

1

'

1 Cümhuriyet Merkez Bankasının 13eyi111934 vaziyeti 

il 
AKTiF 

Kasa: 

1 

Albn: Safi Kır. 13.444-049 
Banknot 

li 

i 
1 

Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Albn: Saf. Kgr. 1.7~24 
Türk lirası 

.f Hariçteki Muhabirler• 

URA 

18.910.170.~9 
16.569.606,-

689.738,55 

2.515.004,-
430.342,54 

( PASiF 
LiRA 

Sermaye~ 

36.169.515,04 ihtiyat Akçesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

LiRA 

158.748.563.-

LiRA 
15.0"0.0CO,-

663.914,3~ 
=· 

-. 
-, Alhn : Safi Kgr 3.807-057 5.354.94 ı ,69 

5.085.797,89 

2.945.346,54 Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
luine tenikan Taki tediyaL 9.484.929,72 -

tLAN. 
Barsa ve Miıdanya !'amizoa kı 

~rnıın ihtiyarı olan (670.000) ki 
arpa kapalı zarfla müna 

~ıaya konmuştur. ihalesi 23. 9 
1934 pazar günü sut on beş 
~. Taliplerin şartnamesi 
" rörmek üzere hergün ve müna 
.. ıayı İftirık için de münakasa gü. 
~ saatinden evel teklif ve teminat· 
~tiyle Barsa'da Fırka ıatm alma 
..._.isyonuna miiracaatlan. (2275) 

7-3669 
İLAN 

Eskişehir parkında mevcut 
42 ton Marsilya vağl kapalı 
::arfla müzavedeye konmuştur 
~alesi 20. 9. 934 persembe 
tiinu saat on beşte yapılacak· 
br. Nümuneyi görmek isti · 
hnter Eskişehir'de Askeri sa
~alma, Ankarada Vekalet f s 
~bulda Kumandanlık satına1 
~~ komisyonlarına müracaat
"Cll. Talipler belli gün ve saa
ttrıaa Eskişehir Askeri satma1 
bıa komisyonuna müracaatla -
tı. (2115) 7~ 3596 

İLAN 
l'd'erkez kıtalan hayvanatı 

ihtiyacı olan (251800) kilo ku· 
tu ot kapalı zarfla münakasa:a konulmuştur. İhalesi 26:9-
r 3.ı günü saat 16 dadır. Talıp
'rin şartnamesini görmek Ü· 
tere cumartesi ve çarşamba 
~rıleri zevalden sonra ve mü 
~liasaya iştirak için de müna 
tı~sa günü saatinden evel tek
~ '7e teminatlariyte Manisa
"Cl frrlia satmalma komisyo
ll~na müracaatları. (2359) · 

8-3784 
11..AN 

l.. Samsun garnizonunda bu -
~an ve bulundurulacak olan 
'!talar ve müesseseler ihtiya -
tı İcin 860000 kilo un kapalı 
~na münakasaya konulmuş -
~·İhalesi 30.9.1934 pazar gü
~ saat 14 tedir. Taliplerin şe
~ 1tini öğrenmek üzere hergün 
~ tnünakasaya iştirak ede · 
ltıerin de münakasa günü 

~tinden evet teklif ve temi
..._ tlariyle Samsunda fırka sa -
~ alına komisyonuna müra -
~tlan. '(2516) 8-3977 

İLAN 
L.Salrt{esir garnizon kıtalan 
~ttı 250 ton ve Susurluk kıta
~ için 150 ton yulaf kapalı 
~la münakasaya konulmuş· 
~·İhalesi 28-9-934 saat ~O 
iti d1:.· Taliplerin şartna~esı -
~ .. ~ormek üzere her gun ve 
~~11.akasaya iştirak için de 
• liııakasa aünü saatinden ev
~~ teklif v: teminatlariyle Ba 
~11esir'de K. O. satınalma ko· 

SYonuna müracaatları. 
(2355) 8-3781 

İLAN 
~11\.§ağıda cins ve miktan ya· 
~ l'llevat ayrı ayn kapalı 
~Ilı Usuliyle Edremit'te satın 
~·ı a komisyonunca mübayaa 
~ ':<:eğinden talip olanların 
~ıtini öğrenmek üzere her 
~ "e münakas·aıara iştirak 
~t~Cekierin teklif ve teminat
~1l'le birlikte ihale günü o
lo dl4-t0-934 pazar günü saat 
~ an evel mezkUr komisyo-
t~Üracaatları. (2474) 
~ ltısi Miktarı 
tı 0hut 15,000 kilo 
~ ll. 330,000 " 
~ abUn 8,500 ,, 
}( lllguı 25,000 ,, 
~~~ fa:suıya 25,000 ,, 
~~rın_ç 14,000 ti 

Ytın tanesi 4,500 ,, 
8-3939 

İLAN 
Borsa ve Mudanya garnizon kı 

·alarmın ihtiyacı olan (25000) ki· 
lo ıade yafı kapalr zarfla miina 
'üıSA":\ konmustor. llıaleıi 26.9.934 
1aat l 5 tedir Tal inlerin ~rtnamesi 
'lİ görmek üzere bergün ve müna 
1•ıtsava İştirak için dP münakasa gÜ· 
1ü saatinden eve) teklif ve teminat 
tariyle Bursa'da Fırka satm alma 
'<omisyonnna müracaatlan. (227 4) 

lı A'tına tahvili kabil Sube.t 
li döTixler. 

11 Hazine Tahvilleri: 

10.440.739,58 
Derulıte edilen nrala nakti
ye bakiyesi. 149.263.633,28 

8.688.000,-
Deruhte edilen evrakı nakti. 

Karıılığı tamamen albn ola· 
rak tedavüle vazedilen 157.951.633,28 

1 ye kartıhğı 
Kıuıunmı 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan vaki tcdiyat 

lS8.748.5G3,-

9.484.~29, 721 
Türk lirası mevduatı: 

7-3670 
İLAN 

Samsun garnizonunda bulunan 
ve bolundnrolacak olan kıtalar ve 
müesseseler ihtiyarı irin 51 O bin ki
lo maden kömörii ilt 300 bin kilo 

i 1 Senedat Cüz dam: 
11 Haz.ine bonoları 
11 Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
il Esham ve tahvilat: Deruh. 
il te edilen evrakı nakdiye 
1 ı kar§dıfı (itibari Klf1lletle) 

Esham ve Tahvilat 

Avanslar: 
1 Alhn ve döviz üzerine 

Tahvilat üzerine 

Hissed!rlar: 
'fuhtelif: 

3. 759.900,-ı 
2.992.204,34 

27.748.GlZ,22 
4.391 .iı!l ~2 

78.171.&5 

YekfuJ 

1 

119.263.633,28 

6.752.104,34 

32.140.373,84 

80.572,99 

4 503.000,--
1 t.714.731,22 

254.007.016,33 

Vadesia 
Vadeli 

Döviz mevauau: 
Vadesiz 
Vadeli 

Muhtelif: 

21.576.503,54 
-.-

11.888.355,31 
982.329,22 

Yekun 

21.576.503,54 

12.870.684,53 

45.944.281,18 

~@·007.016,83 1 

dun kanalı r.arfla mürıakasava ko· 
olmastur. ihalesi 23 9.1934 saat 

14 tf•dir. TAlipJ,.rin şartnamesini gör 
mek üzere hergfuı ve münakasaya i,. 
tirak edeceklerin de münakasa ~üni; 
l!atinden evel teklif ve teminatlarile 
Samsunda askeri sahn alma komis 
yonuna müracaatları. (2387) 

. ' 
2 111 ~rt 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi o/0 51

/ 2 -Albn üzerine avans %41
/ 4 

8-3816 
İLAN 

Gülhane hastahanesinin 
muhtelif laboratuvarlarının 
ihtiyacı için (791) kalem alet 
ve edevat kapalı 7.arf usuliyle 
satın alınacaktır. İhalesi 2-10-
934 salı günü saat 14 te icra e
·1ilecektir. Talipler evsaf ve 
'iartnamesini ~önnek üzere 
her gün öğleden sonra ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
de o gün ve saatinden evel tek 
lif ve teminat mektuplan ile 
birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(2435) 8-3905 
İLAN 

Manisa kıtalannın ihtiyacı 
Jlan (28000) kilo sade yağı 
ıtapah zarfla münakasaya ko
ıulmuştur. İhalesi 22-9-934 
ıaat 16 dadır. Taliplerin şart· 
1amesini görmek üzere her 
~ ve münakasaya iştirak et 
nek için de teklif ve teminat
'ariyle münakasa günü saatin 
1en evel Manisa'da fırka sa
rın alma komisyonuna müra· 
:aatları. (2361) 8-3786 

İLAN 
Hava ihtiyacı icin 15 kalem 

boru alatı pazarlıkla alınacak-

Nafıa Vek~ 1 etinden: 
Muğla · Fethiye yolu üzerinde (63814.82) lira bedeli ke-

şifli Dalaman cayı köpriisünün betonarme olarak inşası ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 22 eylfıl 1934 tarihine müsadif cumart,.si günü 
saat (15) te Nafıa Vekaletinde yapılacaktrr. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Veka -
leti: Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Ankara ve İstan
bul Nafıa Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenler şimdiye kadar yapmış ol
dukları inşaata dair vesikalarım münakasadan en az (8) gün 
evel şoseler reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası 
almalan tazımdrr. 

Münakasa evrakı (3.50) lira bedel mukabilinde Nafıa 
Vekaleti malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin hazırhyacaklan teklif 
mektuplarım 22 eylfıl 1934 tarihine müsadif cumartesi günii 
saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti müstesarlık makamına tevdi 
PVlPmıı>l,.ri 11-ırı nlnrıur f??RO) . R-~717 

M Ürebbiye aran y r 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk yatı mek

tebi için çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir müreb
biye lazımdır. Mektepte ibate ve iaşe edilecek. Ayda 40 
lira ücret verilecektir. Almanca bilenler tercih edilir. İs
teklilerin hüsnühal ve mektep vesikalariyle fotoğraflı 
tercümei hallerini rapten bir istida ile Ankara'da Türk 
Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (2519) 

8-4004 

tır. Şartnamesini görmek isti- A k h 
yenlerin her gün pazarlığına n ara nümune astanesi baş 
iştirak edeceklerin 22. 9 .934 
cumartesi günü saat ıo,5 ta te hekimligv İnden 
minatlariyle birlikte M. M. V. 

Hastanenin 1934 mali senesi ihtiyacı irin 185 kalem ec-
satınalma komisyonuna müra- ~ 
caatlan. 8-4029 zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecza ve 62 kalem 

iLAN teşrihi marazi laboratuvarı eczası 3 T. evet 934 tarihine ka~ 
Hava ihtiyacı için 20 bin dar ayrı ayn olarak 20 gün müddetle aleni münakasaya ko

metre kanat bezi ve 97 bin yüz nulmuştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi mü 
metre kanat şeridi iplik ve ke nakasa olan 3 T. evet 934 çarşamba günü saat 10 da hastane 
ten makara pazarlıkla alma- de müteşekkil komisyona ve listesini görmek ve evsafını öğ 
caktrr. Şartnamesini görmek renmek için Ankarada Hastane baş tababetine ve İstanbul 
istiyenlerin her gün öğleden da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaatları 
sonra pazarlığına iştirak ede _ (2559) 8-4033 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankara'da, Yenişehirde Nafıa Vekaleti binasının cenu9 

tarafına inşa edilecek istinat duvan, mutfak, iki yemek sıt 
lonu, taş merdiven ve transformatör mahalli kapalı zarf usu1 
liyle münakasaya çıkarılmıştır. Keşif bedeli (55545) lir4 
(73) kuruştur. 

Münakasa 23 eylfil 1934 tarihine müsadif pazar günü sa~ 
(15) te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacakt 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari seneye mahsus ticaret od 
sı vesika lan ve ( 4159) lira (10) kuruşluk muvakkat tcmina 
1ariyle aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazını. 
dır. 

Fazla tafsilat istiyenler Nafıa Vekaleti Şose, köprüler va 
binalar Reisliğine müracaat edebilirler. (2278) g._371g 

Ma iye Vekaletinden: 
1 - Vekalet kalöriferleri iç in alınacak 350 ila 450 toıı 

yerli kok kömürü kapalı zarf usuliyle münakasaya konul• 
muştur. 

2 - Münakasa 30-9-934 tarihine müsadif pazar günü sa,. 
at 15 te levazım müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komi54 
yonunda icra kılmacaktır. 

3 - Şartnameyi almak için her gün levazım müdürlüğü~ 
ne ve İstanbuPda Dolmabahçede evrakı matbua amban mü
meyyizliğine müracaat edilebilir. 

Münakasaya istirak etmek istiyenlerin yedi yüz yirmi al• 
tı lira muvakkat teminat akçeleriyle tayin olunan saatten 
evel levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2462) 8-3907 

As. Fb. U. M. Sa. Al. komisyonundan: 
1000 TON KİRİPLE KÖ- nkkale grup müdürlüğünde 

MÜRÜ müteşekkil satınalma komisy. 
3000 ,, JENERATÖR nuna müracaatları (2566) 

KÖMÜRÜ 8--4032 
4000 ,, ZERODİZ KÖ -

MÜRÜ 
3500 ,, LEVA MARİN 

KÖMÜRÜ 
1300 ,, TESHİN KOKU 

KÖMÜRÜ 
1000 ,, DÖKÜM KOKU 

KÖMÜRÜ 
Yukardaki malzemeler pa

zarlık suretiyle 23-9-934 tari-

ADET 
62365 MUHTELİF EGE 
46340 ,, MAKKAP 

7700 ,, FREZE 
11080 ,, DESTERE 
3608 ,, RAYBA 
5820 ,, ERKEK 
832 ,, PAFTA 

ceklerin 29. 9. 934 cumartesi saat 15 - 16 arasında münaka
günü saat 10t5 ta teminatlariy sası yapılacağından taliplerin , 
le birlikte M. M. V. satmalma yevmi mezkurda yüzde 7,5 te-

---------••• hinde ayrı ayn saat (9) da iha 
lesi icra edilecektir. Taliple-

1000 DESTERE ÇAKISI 
2000 BICKI DESTERE 

LER 

komisvonuna müracaatları. minatı muvakkate akçesiyle 
(2563) 8-4030 mektep komisyonuna müraca· 

İLAN atları (2571) 8- 4035 
Hava ihtiyacı için muhtelif iLAN. 

ebatta conta pazarlıkla alma - Kırıkkale askeri sanatlar 
caktır. Şartnamesini görmek mekteplerinin ihtiyacı için pa 
istiyenlerin her gün öğleden zarlık suretiyle alınacak 36 a
sonra pazarhğma iştirak ede - det yerli mamulatı sandalya -
ceklerin 24. 9. 934 pazartesi gü nm ihalesi 20. 9. 934 perşembe 
nü saat 14 te teminatlariyle günü saat 16 - 17 de icra edile 
birlikte M. M. V. satmalma ko ceğinden taliplerin yüzde 7,5 
misyonuna müracaatları. teminat akçesini fabrikalar 

(2564) 8-4031 muhasebeciliğine teslim ede 
İLAN rek vakti muayyeninde komis 

Kırıkkale askeri sanatlar yonumuza müracaat ve şartna 
mektepleri ihtiyacı için açık mesini görmek istiyenler her 
pazarlıkla alınacak 105 ton gün öğleden sonra komisyon -
kok kömürünün 19. 9. 934 tari da öğrenmeleri. (2570) 
bine müsadif çarşamba günü 8- 4036 

Tophanede İstanbul Le • 
\'azım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
1lanları. 

İLAN 

Harp Akademisi hayvanatı 

nın ihtiyacı olan 355000 kilo 

arpanın 9. 10. 934 salı günü sa~ 
at 14 te kapalı zarfla alınacak 

tır. Şartnamesini görecekle · 
rin her gün ve taliplerin belli 
saatten evel tekliflerini Topa 
nede satınahna komisyonuna 
vermeleri. (249) (5748) 

' 8- 4037 

rin teminat ile müracaatları. 
(2544) 8-4005 

21 KALEM FERRO VE 
HAM ÇELİK 

Yukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 21-9-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2546) 

8-4008 
iLAN 

Kırıkkale muhafız efradmm 
ikinci teşrin 934 gayesine ka
dar ihtiyacı olan 11500 kilo o
dun 23. 9. 934 tarihine müsadif 
pazar günü aleni münakasa su 
rctiyle ihalesi yapılacağından 
taliplerin yevmi mezkfirda te 
minat akçeleriyle birlikte K1· 

Yukardaki malzeme puu 
lık suretiyle 20-9-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin teminat ild 
müracaatları. (2545) 8--401t' 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğin .. 
den: 
İn!iaat Usta Mektebine 90 

ton Ankara çimentosu açdi 
münakasa suretiyle alma~ 
tır. Bu işe girmek istiyenler. 
mür.akasa günü olan 5 teşrım. 
evııtl 934 tarihinde uat 15 te 
tel"l'.linatlariyle birlikte koml8-
yona müracaatları. (2383) 

8 3l30 
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Hali) Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Mardin Gümrük Taburu 
satın alma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için aşağıda cins ve mik
tarları yazılı yirmi iki kalem erzakm 26 eylfıl çarşamba ve 
27 ey1U1 perşembe günleri saat 9 da Mardin'de bulunan 
Gümrük Taburu Satınalma Komisyonu tarafından kapalı ve 
açık kırdırma yapılacaktır. 

2 - İstekliler kırdırmanın tasdikli şartnamelerini öğ
renmek üzere her gün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdırmıya girecekler alınacak erzakın Komisyonu
muzca tasarlanmış tutarlarının % 7 ,5 Mardin Gümrük vez
ne makbuzu ve yahut Bankcı mektubu ile gelmeleri ilan 
olunur. (5332) 

Erzakların cinsi 
Un 
Sade yağ 
Bulgur 
Sığır eti 
Kuru fasulya 
Nohut 
$eker 

Kuru üzüm 
Soğan 
Tuz 
Gaz 
Sabun 
Saman 
Arpa 
Ot 
Salça 
Çay 
Kırmızı büber 
Patates 
Odun 
Pirinç 
Zeytin tanesi 

Kilo 
82000 

1900 
8700 

24000 
6200 
6200 
1100 
1400 
4100 
4000 
3900 
1550 

21000 
36000 
16500 

451 
80 
90 

2500 
393000 

2000 
500 

8-3778 

TÜRK MAARİF CEMIYE fi MEKTEPLERİ 

Bursa Kız Lisesi 
Orta ve lise kısımı ın vardır. Resmt liselere muadeleti 

Maarif Vekaletince musaddaktır. İngilizce lisanı müte-
hassıs tarafından oku ulur. Senelik yatı ücreti 185 gündüz 

ücreti 35 liradır. Memur çocuklarına aynca tenzilat var -
dır. Kayıt muamelesi başlamıştır. 1 Teşrinievelde dersele
re başlanacaktır. 

Ankara ana, ilk, orta mektebi 
İlk üçüncü sınıf tan itibaren İngilizce lisanı mütehas

sıs tarafından okutulur. İlk kısım senelik ücreti 60, orta 
kısım 70 liradır. Kardeşlerden tenzilat yapılır. Kayıt mu
amelesi başlamıştır. İlk kısım 15 eyliılde orta kısım 1 teş
rinievelde derslere başlryacaktır. 

1 Eskişehir yatı ilk mektebi : ı 

1 
Kız ve erkek çocuklarına mahsustur. Almanca lisam 

okutulur. Yatı ücreti 150 gündüz ücreti ayda bir liradır. 

Kayıt muamelesi başlamıştır. 15 eylıllde derslere başlana-ı 
caktır. (2520) 8-4003 

Etlik Merkez Laboratuarlar 
Müdür'üğünden: 

Bin sekiz yüz altmış lira beş kuruş bedeli keşifli merkez 
serom deposu çatı ve tavanlannm beton ile tadili kapalı zarE 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Şeraitini anlamak ve 
keşif namesini görmek istiyenler Etlik'te merkez laboratu -
varı müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin de tek 
lif ve teminat mektuplariyle birlikte yevmi ihale olan 3 
teşrinievel 1934 tarihine müsadif çarşamba günü saat on 
beşte Ziraat Vekaletinde müteşekkil komisyona müracaat-
ları. (2488) 8-3922 

Ankara valiliğinden 
Ankara mıntaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 

ayrı, çarşaf, nevresim, yastık yüzü ayn olmak üzere açık mü 
nakasaya konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan 8 
birinci teşrin 1934 pazartesi gününe kadar bir ay içinde tek
rar pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu müddet zarfın. 
da her pazartesi ve perşembe günleri isteklilerin Encümeni 
Vilayete ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her gün mek 
tep idaresine müracaatları. (2457) 8-3900 

Ankara kız lisesi Md. den : 
992 lira keşifli 2 adet seyyar yazı masası, 30 hezaran san

dalya, 1 büyük orta masası, 1 üzeri kristal camlı yazıhane 2 
camlı dolap 1 program kasası, 1 ilan kasası iymali ve mektep 
te mevcut 4 yazı tahtası 1 orta masası, 175 talebe sırası, 3 
adet yangın musluklarına ait dolabın tamir ve boya ve cilası 
bir hafta müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin ke 
şif şartname ve nümunelerini görmek için mektebe ve müna 
kasaya girmek için de bec1.!li muhammenesinin yüzde 7,5 te
minatla eylUlün yirminci perşembe günü saat 15 te mektep 
le~. muhasebeciliğinde mektepler mübayaat komisyonuna 
muracaatları. (2568) 8--4034 

Paris Üniversitesinden 
mezon 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsızları kabule baılamıştır. 

Himayei Etfal aparhmanı Telefon 3910 
. 8-3809 

Polatlı Topçu Alayı satın alma 
komisyonu riyasetinden: 

Polatlıda Topçu alayı ihtiyacı için aşağıda ihale gün . 
leri, saatları, miktarları yazılı mevaddı iaşe münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin ihale gününde teminatı muvakkatele
ri ile birlikte Polatlıda Topçu alayı satınalma komisyonu ri
yasetine müracaatları lüzumu ilan olunur. (2399) 

Saat Miktarı Tarihi Cinsi 
16 da 200,000 22-9-934 Aleni Saman 
11 de 200,000 22-9-934 Kapalı Yulaf 
14 de 200,000 22-9-934 Kapalı Arpa 
9 da 12,000 22-9-934 Aleni Bulguı 

15 te 10,000 22-9-934 Aleni Pirinç 
8-3847 

---Laktin ~-.. 
Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü undur. 
Laktin'in faydaları şunlardır: 

1 - Çocuğu iyi besler, kemiklerini kuvvetlendirir. 
Kemik hastalığından korur. 

2 - Hazmı bozuk ise, amel varsa düzeltir. 
3 - Çocuğu bilhassa yaz ishallerinden koruı. 
4 - İnek südüne ihtiyaç bırakmaz. 

ŞARK ECZA DEPOSl\'LE KOOPERATlITEN 
ARA YJNIZ 8-3910 

Harita umum müdürlüğünden: 
1 - Harita umum müdürlüğü kartoğraf şubesi için (3) 

kalem matbaa boyasının pazarlığı 2.10.1934 sah günü saat 
10 dadır. 

2 _- .T~liplerin şartn~meyi görmek üzere hergün ve pa
zarhga ıştırak edeceklerın de vaktinde teminatlariyle Ce -
becide harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2417) 8-3891 

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
satın alma heyeti reisliğinden 

20.000 kilo sade yağı 
Deniz efradı ihtiyacı için kapalı .zarf usuliyle münakasaya 

vazedilmiş ve 22 eyllll 934 cumartesi saat (14) te ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartnamelerini almak üzere Anka· 
ra'da deniz levazım müdürlüğüne İstanbuPda Kasımpa,a'da 
Deniz Levazım satınalma komisyonuna, İzmitte üssübahri 
satınalma komisyonuna müracaatları. (2311) 8-3725 

Zile Belediyesinden: 
6172 lira 74 kuruş bedeli keşifli fennt mezbaha inşaatı ka

pa.h ~arf us.uliyle ve 20 gün müddetle münakasaya vazedil
mıştır. Talıpler evelemirde 7 buçuk kuruş üzerinden temi
n~t a~çeleri veya Banka mektubu ibraz ve evsafı kanuniye
yı haız olduklarına dair de ehliyetname ibraz etmeleri. İha
le 27-9-934 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te Be
lediye encümeni huzurunda yapılacaktır. Muayyen gün ve 
s~atten evet teklifnamelerini bir makbuz mukabilinde bele
dıye muhasebesine tevdi ve şartname suretini almak arzu 
denler beş lira ücret mukabilinde alabile cekleri ilan olunur. 

(5588) 8--3954 

1 Serveti Fünun 1 
43 ıeaedir dormdan ·neıir vaziyfeıini yapmaktı olan bu 1 

h~F~alı~ r;s;mli gazetenırı Ankara'da satı~ yeri A K B A 

~~kü~tü~o•ha•n•es•ı1d•'•'-.Se_n,.•fi•Jc•A•b•o•ne•l •O•li•ra•.•Be-helllrlllİıİİİalİJ1İİİİllıııİ2İİO~liu;.ira;';.·_.ı 

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Bahkpazarmda po· 

tis noktası karşısındaki m uavenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 --Çorum Vilayeti Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
Sungurlu - Çeriali yolunun 74+511 - 86+934 üncü kil<>" 

metreleri arasındaki 7193 lira 66 kuruş bedeli keşifli kunı 
ihzar ve silindiraj ameliyatı 2 buçuk ay zarfında ikmal edil• 
mek üzere otuz gün miiddetle kapalı zarf suretiyle müna· 
kasaya konulmuştur. Talipler bedeli keşfin yüzde yedi bu· 
çuğu nisbetinde münakasa kanununa tevfikan 540 liralık te
minatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mukaY· 
yet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince Na• 
fıa dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyli· 
yecekler ve fen memur lan mukavelenameyi de imza e~ 
ceklerdir. İhale muamelesi Çorum Encümeni daimi riyaseti 
makamında 25-9-934 tarihine müsadif sah günü saat 16 dl 
icra edilecektir. Fazla iyzahat almak istiyenlerin Çorud 
Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2362) 

8-3787 

Cebeci merkez hastahanesi dahili hastalık ar müteha11111 

DOKTOR NUSRET ISMAIL 

1 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· 

şısmda Faik B. apartımanmda kabul eder. 
Telefon: 3613 

Erzincan Jandarma Mektebi 
kumandanlığından: 

1 - Mektep efrat ve hayvanatmm 934 senesi ihtlyaçlat' 
olan aşağıda cins ve miktarı yazılı {27) kalem muhtelifilciıl• 
yiyecekleri 6-9-934 tarihinden itibaren 26-27 /9/934 tarihine 
kadar isimleri hizalarında gösterildiği veçhile kapalı zarf ve 
aleni usuliyle (20) gün müddetle mevkll münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Kapalı zarf usulüne isabet eden Erzaklar münakasa· 
sının son günü olan perşembe günU saat 15 te yapılacakt.1r: 

3 - Münakasaya iştirak edecekler mezkO.r tarihten ıtı· 
haren bedeli muhammenin %' 7,5 nisbetinde teminatı 111·1 

vakkate akçesi veya kıymeti muharreresi üzerinden Erg2r. 
bakır madeni ve istikrazı dahili tahvilatı ve borsa fiatınc

1 

% 10 noksaniyle diğer milli esham ve tahvilat ve bank kC' 
faletnamesini hamilen 26-9-934 tarihine müsadif çarşarrı_l'-: 
ve perşembe günü saat 9-12, 13-15 te (badelistlzan) Erzıı~: 
can belediye salonunda ihalesi yapılacaktır. İyzahat aırrı~ 
istiyenlerin her gün Erzincan J. mektebi l<umandantıC-ı' 
müracaatları ilan olunur. (5304) 

Kilo Cinsi MUnaliasa usulU 
350000 Odun (me§e)' i\lenl 
190000 Tahniye (1ekmek~ ,, 
150000 Un (Ekmeklik) Kapalı arf 
25000 Et (Sığır)' 'Aleni 
15000 Bulgur ., 
15000 Arpa ,. 
10000 Kuru fasulya ,. 
10000 Patates ,, 
10000 Kuru ot ,, 
8000 Soğan kuru ,. 
8000 Saman .. 
6000 Kenaime ,, 
6000 Yoğurt ,. 
5000 Sade yağ asgari 26 derece ,, 
5000 Tuz ,, 
4000 MercimelC 
4000 Pirinç (Tosya] ,, 
3000 Gaz (Batum) 

" 3000 Sabun (H. Şakir)"' 
2000 Makarna (Çubuk) 
2000 Pekmez (dut) 
2000 Üzüm (kuru) 

,, ,, 
,, 

2000 Şeker (kesme) 
" 1000 Salça 

1000 Zeytin yağı 
,, 
., 

1000 Peynir (Tulum)' 
" 25 Çay it 

27 Y. Yirmi yedi kalemdir. 8--377t 

imtiyaz sahibi ve Baımuhar 
iri FALiH RIFKI. 

Umumi ne,riyı>' idare eden 
YaZJ itleri müdürü NASUH) 
ESAT. 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğündenı 

--
Çankırı caddesi civarınd;, 

Hakimiyeti Mi/liye Matbaasın· 
1a 1ıasr1mrst ır. 

Devren satılık ev 
Memurin Kooperatifi arka

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

MevkH Cinsi Miktarı Muhammen Hisse Kaç taksit Mül~ 
kıymeti miktarı olduğu haz•• 

M 2 Lira K. 
Balkehriz harap baö- 34 5555 300 00 Tamamı Nakden pışiııeO 
Ense Cebeci Tarla b 36/ 37 321755 1350 00 ,, 
Y~~arda yaz~lr emvalin ihalesi 17 eylı11 934 pazartesi günü ;aat15 te ic;a edilmek uz• 

re muzayedelerı bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatları. (2464) 8-3908 

Kulüp Sinemasında 
Bugün: İki filim: 1 - Dile düşmüş kadın 

Bu gece: Y 1 K 1 L A N S A L T A N A T 

2 - Yıkılan saltanat 

(Bin ikinci Gece) 


