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Gündelik. 

HALK llUKÜl\IETI 

Hemen hemen bütün vekilleri
miz yaz mevsimini halk arasında 
geçirdiler. Hükumet adamlarımızın 
bir veya birkaçı tarafından memle
ketin görülmedik köşesi kalma~ı! 
diyehiliri7.. Eğer buna Devlet Reı~ı 
ile Başvekilin muhtel~f seya~atl~rı: 
ni ve mHlet vekillerinın devırlerım 
ilave eder!'eniz, Ankara'mn kış hiz
metlerine ne kadar eyi hazırlanmış 
olduğunu tasavvur edebilirsiniz. 

Hükumet ve meclis adamlarımız 
ıcın en esaslı vasfın, bu memleke
tin kendi hakikatleri ile yuğrulmuş 
bir ilim ve tecrübe olduğu şüphe gö
türmez. Bu memleketin kendi haki· 
katleri üzerinde muayene ve ayar 
edilmemiş olan bütün nazariyeler, 
iflas etmeğe mahkfundurlar. Os
manlı imnaratorluğu idaresi ya~a
lak'tı. Meşrutiyetten sonr~ hıle 
hususi vagon içinde yalnız de. • 
miryolu istasiyonlarını dolaşan hır 
nazırdan gazetelerde hayretle hah • 
sedilmiş olduğunu hatırla~ız. 1~~8 
den evel ve sonra halk hükumet ıçın 
bir muamma idi. Ezbere hükumet 
devri, Mustafa Kemal'in halk devle· 
ti zamanında nihayet bulmuştur. 

Fakat henüz başka bir ezbereli
ğin, hükfunet ve meclise yardım ede
cek olan bir müessesede devam el 
mekte olduğunu söylemeliyiz. ismi 
ni zikretmeksizin, bu müessesenin 
matbuat olduğunu herkes söyliyebi
lir. Henüz Ankara'yı görmemiş mu
h'arrirlerimiz epey çok olduğu gibi, 
İstanbul ve Ankara'dan ötesini ta • 
Ôımıyan arkadaşlarımız ekseriye t 
tedir. 

Belki matbuatımızda aık sık gör
aüğümüz muvaeznesizliklerin ve 
bilhassa cansızlığın sebebi de bu ol
sa gerektir. Sütünlarımız dört du 
varla çevrilmiştir. 

Anadolu'nun ve yeni türk devleti
nin yeni siymasını öğrenmek istiyen 
türklerin ecnebi muharrirlerin eser. 
lerine mÜracaat etmek mecburiye · 
tinde olduklarını bilmek bizim için 
büyük bir şeref teşkil etmez. 

Mahalli ve şahsi gazetecilikten, 
memleket gazeteciliğine geçmek, 
bir gazetenin ufak büyük tekmil un
surlarında memleket bilgisini esas 
meziyet olarak aramak sırası gel
miştir. Bugün gazetelerimizle bira.z 
eğlenmek mümkünse de, .gaz~telerı 
mizden istifade etmek ımkanı az. 
dır. 

Halk devletinin gazeteciliği de 
ancak ciddi bir halk terbiyesi ve 
mürşitliği gazeteciliği olabil~r .. ~~
kir ve sanat adamlarımız, eksıklıgı· 
ni hissetmekte oldukları yüksek iti
barı halk ile tanıştıktan, seviştikten 
ve anlaştıktan sonra elde edecekler-
dir. FALiH RIFKI 

3araçoğlu Şükrü B. Tirede 
Tire 19 (H. M.) - Bugün saat 15 te 

otomobille Adliye Vekili Bey refakatinde 
Manisa mebuıu Refik Şevket B.le buraya 
geldiler. Askeri kıtaat, memurin, cemiyet 
mümeuilleri kalabalık hak tarafından kar
§ılandı, hükumet konağında istirahatten 
sonra daireleri teftiş ve tarihi kütüphane · 
)'İ, Cümhuriyet Hal!< Fırkasını ziyaret et · 
tiler. Fırkada memleketin dilekleri konu · 
ıuldu, akşam belediyemiz tarafından şe • 
teflerine ziyafet verildi. Yarın lzmir'e gİ· 
·deceklerdir. 

••• 

Cenup Amerikası 
hava postası 
Almanya'ya vardı 

Stutgart, 19 (A.A.) - 14 eylul saat 
9,45 te Natal - Brezilya. dan hareket eden 
cenup Amcrikası posta11 dün akşam saat 
12.22 de buraya muvasalat etmit ve prog
ramdan bir gün evel Avrupa'daki mürse • 
lünilevhlerine tevzi edilmiıtir · 

• • 
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Rer~iin sabahlan Ankarada çıkar 

Milletler Cemiyetinde ...................................... 
M. Litvinof'un beyanatı 

Sovyet Rusya Milletler Cemiyetine girerken 
içtimai ve siyasi ve iktisadi sistemini muhafaza 
ettiğini ve hususiyetlerinin hiç birinden feragat 
eylem ediğini beyan eder 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Sovyet letler Cemiyeti azası olarak kabul edile. 
Rsuya'nın Milletler Cemiyetine ka - bilirler.,, 
bul edildiği heyeti umumiye içtimaı Derhal Sovyet heyeti murahhasası ek
en büyük günleri ve bilhassa Al • s0 riyetin alkışları içinde Türkiye ile Uru. 
manya'nın girdiği günü hatırlatıyor· ' 
du. Matbu~t ve diplomasiye tahsis 
edilmiş olan tribünler baştan ba§a 
clolmu§tu. 

Heyeti umumiye reisi intihabın 49 aza· 

dan 7 müstenkif ve üç muhalife karıı 39 

muvafık reyle neticelendiğini bildirerek 
demiıtir ki: 

"- Sovyet Rusya'nın Milletler Cemi -
yetine girmesinin heyeti umumiye tarafın· 

d· icap eden ekseriyetle kabul edilmiş 

olduğunu beyan ederim. Milletler Cemiye -

tinin bu yeni azasını §İmdiden tebrik eyle
rim.,, 

Bunun üzerine derhal salahiyetler ko -

misyonu Sovyet heyeti murahhasasının sa

lahiyetlerini tetkiyke başlamıştır. 
Bu tetkiyk devam ederken, heyeti umu

miye reisi, Sovyet Rusya'ya mecliste bir 
daimi azalık verilmesini reye koymuştur. 

Rusya bu azalığı 40 reyle elde ~tmiıtir. 

Netiycenin i lanı üzerine salahiyetler 
komisyonu rdsi demiştir ki: 

"- Sovyet hariciye komiserliğinden 

aldığım bir mektupta, Sovyet merkezi İcra 
komitesi tarafından murahhas olarak ha· 
riciye komiseri M. Litvinof Roma büyük 
elçisi M. Potiomkin ve Helsingfors orta el
çisi M. Ştayn'ın tayin edilmit olduğu bil· 
dirilmektedir. Binaenaleyh bu zevat Mil -

Alaska'da bir 
şehir yandı 

Nome "Alaıka,, 19 (A.A.) - Bütün 
tehir bir yangın netiyceainde harap olmuı
tur. 1500 kişi yurtsuz kalmıştır. Hükumet 
halka yardım için altı harp gemiıi gönder· 
miştir. 

Sovyet hariciye komiseri M. Litvlnof. 

guvay'ın arasında koltuklarına otunnuf • 

lardır. 

Heyeti umumiye reisi M. Sandler, Sov-

Yeni üç aza konsey 
toplantısında 

Cenevre, 19 (A.A.J - Milletler Cemi -
yeti konıeyine intihap edilmit olan yeni 
üç aza yani Ruıya ile Türkiye ve Şili ilk 
defa olarak konseyin M. Benes tarafından 
riyaset edilen 82 inci İçtima devresinin 
küıat celseıinde hazır bulunmuılardır. Bu 
üç memleketi afağıdaki zevat temıil edi • 
yordu. 

Sovyet Ruıya: Hariciye Komiıeri M. 
Maksim Litvinof .. 

Türkiye: Hariciye Vekili Tevfik Rüı -
tü Bey .. 

Şili: Şili'nin Roma Sefiri M. Rivas Vi
cuna .. 

M. Litvinof daimi aza sıfatiyle mecliı
te hazır bulunmıyan Japonya ile yan dai -
mi azadan olan Lehistan arasında mevki 
almıt idi ve bu suretle Miralay Bek'in ma
sa komşusu oluyordu. 

M. Benes yeni azalara hoşamedi temen· 
nisinde bulunmuı ve bilhaua Sovyet Rus
ya'nın Cemiyete girmesindeki ehemmiyeti 
kaydederek konseyi Sovyetlerle dostçasına 
ve ıamimi surette teşriki meıaide buluna -
cağını temin eylemiştir. 

M. Litvinof vermiş olduğu cevapta Sov
yet Rusya'nın Cemiyet azasından olan bü
türı devletlerle doatluk rabıtaları idame et
mek arzusunda bulunduğunu beyan etmit
tir. 

Diğer iki murahhas M. Benes•in hita
besine cevap vererek memleketlerinin sulh 
i!İnde teşriki meıai arzuıunda bulunmak
ta olduğunu ehemmiyetle kaydeylemişler
dir. Tevfik Rüıtü Bey bilhassa büyük dos
tu M. Litvinof'un konseyde hazır bulun -
masını ehemmiyetle takdir etmekte bulun
duğunu ilave eylemiştir. 

M. Benes ile M. Madariaga arasında 

lıpanya'mn yeniden intihabı dolayısiyle 
tebrik ve tefekkür kelimeleri teati edildik
ten ıonra konsey ruznamesinin müzakere
ıine giriıilmiştir. 

•• • 

Konseye seçi/işi
mizden yunanlılar 
kendileri seçilmiş 
k adar memnun 

Atina, 19 (A.A.) - Atina ajan11 bildi-

Kış mı geliyor? yet heyeti murahhasasını hararetle selam- riyor: . . M'll 
1 

C · t' k • 
Türkıye'nan ı et er emıye ı onseyı 

ladığını söylemiı ve son günlerde geçen ne intihabı burada büyük bir memnuniyet-

Orta anadoluda sıfırdan 
aşağı soğuk var 

R. C. 

h8.diselere ve ileri sürülen muhtelif iddia • , le kaydedilmektedir. J 

lara tekrar avdet etmiyeceğin~ herkesin 1 Proia gazetesi, Türkiye ve Yunanistan 
sıbestçe konuşabileceğini ve artık kararın ın ayrı ayrı temsil edilmeleri kabil olmıyan 
verilmiş olduğunu beyan etmiştir. beynelmilel toplantılarda herhangi birinin 

Mumaileyh Sovyet Rusya'yı candan se- diğerini temsil etmesini derpİf eden türk -
yunan İytilafnamesini hatırlattıktan sonra 
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti konseyine 
intihabının Yunaniıtan için de bir kazanç 
olduğunu kaydeylemektedir. 

limlamış ve demittir ki: 

"-Sovyet Rusya, beynelmilel teahhütle-
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EYL'Ül1 
1934 

PERŞEMBE 

Her yerrle 5 kuruş 

U u Gazi 
müsabakaları 

Dün akşam Halkevi salon
ları . da yapıldı 

Büyük Kurtarıcımız Gazi Haz • 
retlerinin huzurlariyle geçen sene 

19 eylulde lstanbul' da yapılan ve 

2alibiyetimizle netiycelenen türk -

ŞilkrD Bey nutkunu söylerken. 

ODreı m"Oss'6a1ca1arırida gnre1 
bit enstuıtene. 

Güre~ mrisabskalsrınd!!!! ~!r !ntzba. 

Havalar gittikçe 
serinl~mekte ve kı
şa yaklaştlğımızı 

bize duyurmakta -
dır. Şehrimizde, he. 
le geceleri, parde -
süsüz gezenler so • 
ğuktan korkmayan~ 
)ardır denilebilir A
jansın aşağıdaki ha 
berine göre bazı ,e. 
hirlerimizde adeta 
kış soğuğunu hatır 

tatacak kadar ıü • 
hunet düıkünlüğü 
hasıl olmuı bulun -
'llaktadır. 

rini yerine getirmek ve ıulhun muhafaza -

ıına yardım etmek suretiyle Milletler Ce -

miyetindeki haklarını istimal edecektir. 18 

eylUI tarihi 160 milyonluk bir kütlenin in

zimam eden ağırlığı ile Milletler Cemiyeti 

Atinaika gazetesi de diyor ki: İtalyan milli güreı müsabakalarının 
"Yunan efkarı umurniyeai Türkiye'nin yıldönümünde spor tetkili.tı dahi • 

inti~abını h~ra~etle selamlar., Esasen ;~ • linde bulunan mıntakalarda "Ulu 
nanıstan bu ıntihaba Cenevre de samımı· Ga .,, .. b k 1 im k 

Dün gece bava 
sühuneti fevkalade 
olarak çok düşmüş
tür. Eskişehir ve 
Bolu'da sıfırın üs -
tünde bir derecey~ 
kadar ve Kütahya'· 
da sıfırdan aşağı 
bire, düşmüştür. 

Hava ıühuneti 

Sıvas'ta sıfırdan 
aıağı iki, Kan'ta 
sıhrdan apğı üç 
dereceye inmiıtir. 

ti ·· h' ı t T'" ki 8 bu • .,. zı musa a a arı yapı aıı a • ye e muza ır o muı ur. ur y - - • 
tarihinde kati bir dönüm nokt•11 olacak· (S 

3 
.. .. f d ) rarlaşmıt ve bu karar Cümhurıyet 

trr.,, ona . anca sayı a a .(S 
2 

• • f J ) 
M. Sandler, harptan ve sefaletten do· 

ğan Milletler Cemiyeti hakkındaki iymanı 

nı aöyliyerek sözlerini bitinnittir. 

Bugün 
Üçüncü sayıfada 

iki azalık 
Dördüncü sayıfada 

Garpta fikir hareketleri 
Be§inci Sayıfada 

Ankara halkevinin 
lzmir seyahati 

ona • ıncı tayı a a 

MDsabala heyeti ve müıabuaya ~tirak edenler bir arada. 



SAYIFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN SON 
. \ CH. ın.,. 

M. Litvinof'un 
nutku 

M. Litvionf, ekseriyetin alkı,Ia.rı 
arasında kürsüye gelerek reise ve 
Sovyet Rusya'ya Milletler cemiyeti
ne girmek imkanını veren heyeti mu
rahhasalara te,ekkür ettikten ve İn
giltere ile 1talya'nm müzaharetleriy
le Fransa'nın bu yoldaki te~ebhüsü
nü şükranla yadeyledikten sonra de
mistir ki: 

"- Sovyet Rusyclya gönderilen 
davet telgrafı ve bu akşamki karar 
bende fU kanaati hası.l etmqlir: en
der istiınalarla bütün heyeti ınıırah-
1.asal.ar Sovyet Rmytlnın teşriki me
•amnin ve bundan elJe edilebilecek 
neticelerin ehemmiyetini anlamq 
bulunuyorlar. Biz yeni bir J~let 
tansil ediyomz. Rejimimiz Jaima 
'daha eıki rejimlerin husumetiyle 
kar§ılaımı§tıt'. Bu husumet a.ıker:i 
müdahalelerle de temlıür etmiffir. 
Milletler cemiyetinin tuisi anında, 
Rusya istiklô.l hakkını müJalaa için 
silahlı bir mücadeleye giriımif bu -
lrmuyorJu. Biz o zaman milletlerce· 
m;yetinde devletlerin ve gruplann 
hasmane hislerini miittelikan vere -
cekleri kararlarda göıtermelerin · 
den korkmakta haklı idik. 

Bazı devlet adanılan bunu dü~ünmü -
yorlardı. Bunlar cihan harbının ııonuncu 

harp olmasını derpiş etmekle beraber an
cak muvakkat bir sulhu tahayyül ediyor
lardı. Milletler cemiyetinin tarihçesi, ik
trsadi buhranın temadisi ve bizzat Sovyet 
Rusyanm geçirdiği tekamül bu nazari -
yclerin bir çocuk hulyası olduğunu gös
termiştir. O suretle ki Rusya aleyhindeki 
infirat siyaseti nihayet bulmu~ ve basiret
li siyaset adamları, henüz canlı bulunan 
batıl itikatlara tebaiyet edenlere ve Rus
ya'ya dair istihbarlarmı şüpheli memba -
lardan alanlara galebe çalmışlardır. Sov
yct Rusy'yr alakadar eden bir mesele mil
letler cemiyetinde mcvzuubahs olduğu 

vakit bunlarm mildahalc etme~lerine iti
na gösterilmelidir. Eyi anlayış ve bitaraf
lık lazımdır. Şunu söylemeliyim ki, mil
letler arası bir iştirakin Sovyet ülküsün
ce kabul edilmiyecek hiçbir tarafı yoktur. 

Bazı ahvalde· barbı meşru krlan misa
kın 12 ve 15 inci maddeledyle mandalar 
tesis eden 22 inci madde hakkında kuyu
du ihtiraziye dermeyan ederiz. 23 üncü 
maddede ırkların müsavatını teyit eden 
bir hükmün bulunmamasından müteessi
fiz. Biz 13 cümhuriyette muhtelif 200 
halkı toplıyan bir milletiz. Yalnız Uk
ranya on milyon halka maliktir. 

Sovyet Rusya, milletler cemiyetine gi
rerken, içtimai ve siyasi ve iktrsadl siste
mini muhafaza ettiğini ve hususiyetleri
nin hiç birinden feragat cylemediğini be
yan eder. 

M. Litvinof'un 
nutku övülüyor 

Cenevre, 19 (A.A.) - M. Litvinof'un 
nutku ve bilhassa bu nutkun "sulh ve 
emniyet şifahi vaitleri ve muslihane ni -
yetlerle temin olunamaz,, ve "her devle
tin komşularından mües.ıiir emniyet za
manlan istcmeğe hakkı vardır,, kısımları 
Cenevre meha!ilinin bütün dikkatini 
celbetmektedir. 

Dün akşam milletler cemiyeti mehafi
linde herhangi bir fransrz hariciye nazı
rının da M. Litvinof'tan başka bir lisan 
kullanamıyacağı söylenmekte idi. Gene 
aynı mehafilde M. Litvinof'un nutkunÜn 
dünya nizam ve emniyetine bağlı bütün 
memleketlerde eyi karşılanmıya layık ol
duğu ve 19 eylfılün hakikaten harp son -
rası tarihinde bir dönüm teşkil ettiği be
yan olunmaktadır 

Sovyet matbuatının 
düşünce!eri 

Moskova, 19 (A.A.) - Tekmil sovyet 
matbuatı Rusya'nm milJetler cemiyetine 
girmesini mevzuubahs ederek sovyetlerin 
derin sulhperverliğini, dünya sulhunun 
hareket serbestliğini elde etmek için 
milletler cemiyetinden kasten çekilen ba
zı devletler tarafından tehdit edildiğini 

ve cemiyet menşe ve gaye itibariyle sov
yetlerin sosyalist fikirlerine tamamiyle 
uymasında M. Stalin'in dediği gibi ser
güzeşt arayıcılarına bir mania teşkil et -
tiğini kaydetmekte ittifak eylemektedir. 
Gazeteler Rusya'nın milletler eeıniyctine 
girmekle sulh lehinde çalışan milletler 
grupunu takviye etmiş olduğunu tebaı-üz 
ettiriyorlar. 

SovyetJerin l\liJJctler cemiyetine 
mrmesi müna «>heriyle Ekselsiyor 

~aze(Psinin bir yazısı. 
Paris, 19 (A.A.) - Sovyet Rusya:nın 

milletler cemiyetine girmesi münasebeti

le Ekselsiyor gazetesi yazıyor: 

Roma, Londra ve Paris Japonya ile 

Rusya arasında bir mukarenet vücude 

gelmesini her iki memleketin menfaat ve 

nüfuzunu gözetmek suretiyle teshile ça -

lışmışlardır. Zira, uzak şarkta uzlaşma 

vukuu Avrupa'daki gerginliğin zevali 

için birinci şarttır. Filvaki bu suretle 

Avrupa'da muahedelerin yeniden tetkiki

ni teshil için Fransa, İngiltere ve Rusya'

YI Asya'da atıl bırakmaya matuf olan in

tirikalara nihayet verilmiş olacaktır. 

Rusya ile Japonya arasında teessüs ede

cek bir sulh Viyana ve Budapeştc'nin 
müşareketini ve Varşova ile Belgrad'm 
bitaraflığını elde etmiye çalışan baı:ı al
man zimamdarlarmın siyasetine de niha
yet vermiş olacaktır. 

LEHlSTAN'DA 

FRANSA'DA • Konseyin 82 inci 
Fransa yeni hazine celsesinde M. Litvi
bonoları çıkarıyor nof ve Tevfik Rüştü 

Paris, 19 (A.A.) - Yarın yüzde dört 
buçuk faizli ve 976 frank itibari kıymetli 
yeni hazine bonoları çıkarılacaktır. Bu 
hazine bonoları üç sene nihayetinde bin, 
altı sene nihayetinde 1030, ve on sene ni
hayetinde 1080 frank olarak tediye edile
cektir. 

Bu istikraz, harptan sonra çıkarılmış 
olan bazı bonotann daimi düyuna tahvil 
edilmesine medar olacak ve bu nevi bo -
nolar yeni bonoların satın alınmasında ka
bul edilecektir. İstikraz aynı zamanda teş
rinievel ve teşrinisani aylarında vadeleri 
hulfıl eden orta vadeli borçların karşılı -
ğını da temin edecektir. Bu muamelenin 
ne mikdar üzerinden yapılacağı ve devamı 
müddetinin ne kadar olacağı tesbit edil
miş değildir. Bu cihetleri muvafık, gör -
d .. ğü zamanda tesbit etmek hakkı Maliye 
na:zınna bırakılmıştır. 

Bu istikrazm akdedileceğini haber 
veren Maliye nazırı M. Germain Martain 
matbuat mümessillerine beyanatta bulun
muş ve bu beyanatında yapılacak olan 
muamelenin usulleri hakkında iyzahat 
vermiş, ve bu muamelenin eshamm yük -
selmesine mani olmaksızın manasız ye -
re para biriktirmenin önüne geçmeye ma
tuf bulunduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, eshamm yükselmesini 
Fransa"nın mali ve beynelmilel vaziyeti -
nin salah bulmuş olduğunu götereceğini 
ve bu vaziyetin artık müstakir bir vazi -
yete gelmiş olduğunu beyan etmiştir. 

M. Gemıain Martain bu münasebetle 
Sovyet Rusyanın milletler cemiyetine gir
mesine telmih etmiş ve bunu mesut bir ha
dise diye tavsif eylemiştir. 

Hatip demiştir ki; 
"- Bütçe samimi bir surette müteva -

zin bir hale getirilmiş olduğundan mali 

islahat eserini ikmal etmektedir. İstik -
razın muvaffakiyeti, daha büyük bir mali 
refahın mukaddemesi olacak ve Fransa -
nm kredisi sağlamlaşacaktır. Bütçe mü
vazencsinin suni ve hayali olmayıp hakiki 
ve kati olduğunu teyit eden nazır, as -
k .. ri masarifin beynelmilel vakayi vaha -
met kesbcttiği takdirde hususi bir hesap 
ile arttınlacağmı ve bunun en iyi bir büt
çe usulü olduğunu söylemiştir. 

\J. fANV4'0A. 

Beynelmi1e1 yollar 
konferansı murah
hasları geziyorlar 

Potsdam, 19 (A.A.) - Münib yol kon
feransına iştirak eden rnurahhaslardaıı bir 
gnıp dün buraya gelerek bugün şehrin 
tarihi kısımlarını, iş kampını ve milli i§ 
hizmeti mektebini ziyaret ettikten sonra 
Berlin'e hareket etmiştir. 

Beyin söy~edikleri 
nutukJar 

Cenevre, 19 (A.A.) - Anadolu ajan -
sının hususi muhabiri bildiriyor· 

M. Benes, konseyin 82 inci ,devresini 
açarken konseyin yeni azalarına samimi 
surette beyanı ho~wedi eylemiştir. 

M. Benes Sovyet Rusya':ıın konsey 
mesaisine iştirakini memnuniyetle kay
dettikten sonra bu iştirakin sulhun tah -
kimine hadim olacağını il5.ve eylemiştir. 

M. Bencs, ille defa olarak konseye iştirak 
etmiş olan Tevfik Rüştü Beye de samimi 
surette hoşamcdi beyan ederek Türkiye'
nin konsey mesai!"ine iştiraki büyük 
ehemmiyeti haiz bulunduğunu söylemiş

tir. 
M. Litvinof şu suretle cevap vermiş -

ı tir: 

"- Reisin söylediği güzel sözlerden 
dolayı samimi teşekkürlerimi bildirmek 
ve onun şahsında bütün konsey azasına 

teşekkür etmek isterim. Aranızda bulun -
duğum ilk devreye M. Benes'in riyaset 
etmesi fikrimce bahtiyarlrktır. Ellinci yıl 
dönümünü ahiren tesit etmemiş olsaydık 
.-e bu münasebetle herşey söylenmemiş 

olsaydı kendisi hakkında çok şeyler söy
liyebilirdim. Asamble ve onun icra orga
nı o1an konseyin yapacağı mesaiyi ve aza
sının terettüp eden mesutiyeti müdrikim 
ve dostluk ve halisiyet münasebatı idame 
edeceğimi ümit ediyorum. Keza konseye 
girişimin Türkiye mümessili çok iyi dos
tum Tevfik Rüştü Beyle aynı zamana te
sadüf etmesi de fali hayırdır. 

M. Litvinof'tan sonra Tevfik Rüştü 

Bey nşağıdaki nutku ~öylcmiştir: 
"- Reis Efendi, söylediğiniz sözlerden 

dolayı size teşekkür ederim. Keza göster
dikleri hüsnü kabulden dolayı bütün kon-

sey azasına teşekkür ederim. Türkiye, kon
sey azalıklarından birine namzetliğini ko

yarken, hiç bir suretle boş bir prestij en -
dişesiyle hareket etmemiştir. Yegane eme
li, Milletler Cemiyetinin hikmeti vücudu 
olan büyük davaya, mütevazi vesaiti nis -
petinde, hizmet etmekti. Memleketimin 
şimdiye karlar t;ıkibettiği siyaset ve mil
letlerin yakfaşmasr yolunda elde ettiği se
mereli neticeler, müştereken takibettiği -
miz esedn tahakkukuna olan çözülmez 

rabıtasını gösteren en iyi delildir. Türkiye, 
bu ruhtan derin bir surette mülhem olarak 
konsey mesaisine iştirak edecektir. Bu mü
nasebetle, benimle aynı zamanda muhte -
rem Sovyet mümessili dostum M. Litvi -
nof'un da iştirakini görmekten hissettiğim 
büyük sevinci beyan etmekle bahtiyarım 
ve hakkımda söylediği gü:r.el sözlerden do
layı kendisine h?.raretle teşekkür ederim.,. 

ITALYA'DA. 

Sovyet Rusya sulhu temin etmek uğ -
runda asla teşriki mesaiden imtina etme
miştir. Silahsızlanma konferansında umu
mt silahsızlanmaya ima.de bulunduğunu 

bildirmiştir. Mütecavizin tarifi komşula
rımızla yaptığımız muahedelere geçmiş -
tir. Sovyet Rusya darbr arıyan unsurlara 

karŞJ mücadelede elinden geldiği kadar 
ve bütün kuvvetiyle yardıma hazırdır. 

Harp yarının tehlikesi halinde gözükme
lidir. Harbm önüne geçmeliyiz, Avrupa 
9e Asya haritasını kılıç kuvvetiyle değiş
tirmek istiycnlere yolu kapamalıyız. Son 
cihan harbr tecrübesinin de h~pat ettiği 
gibi muharebe• ancak herkes için fe15.keti 
mucip olur. Herkes fakir düşmüş, sefalet 
umumileşmiş. işsizlik artmış ve barsi kıy

metler sukut etmiştir. 

Sovyetlerin Almanya' da 
M. Musolini yeni b;r ka-
11 unla 8 yaşından 55 ya
şına kadar bütün İtalyan-Milletler Cemiyeti· din işleri 

ları asker yapıyor • • ne gırmesı ve 
Lehistan 

Varşova, 19 (A.A.) - Sovyet Rusya -
nın Milletler cemiyetine girmesi meselesi 
10 eylıll tarihinde Moskova ve Varşova 
hükumetleri arasında bir takım notalar 
teatisini intaç etmiştir. Bu notalarda, Sov
yetlerin cemiyete girmesinden sonra da 
Leh • Rus münascbatınm ademi tecavüz 
misakiyle mütecavizin tarifine dair olan 
mukavelename dahil olmak üzere mevcut 
itilaflara istinat etmekte devam edeceği 
tebyin olunmu~tur. 

Hava harbınm, kara ve deniz harpları 
yanında müsavi bir yer almış olması ileri 
sürdüklerime bir delildir. Sulh ve emni -
yet şifaht vaitlere ve muslihane niyetle
re istinat ettirilemez, hususiyle ki, te -
cavüze intizar edilmesini muhik göstere· 
cek ortada birçok deliller vardır. Bütün Bir muhalif Jch gazetesi ne ()iyor? 
devletler için komşularından müessir em-
niyet zamanları istemek hakkı kabul olun- Vat}Ova, 19 (A.A.) - Sağ cenah mu -
malıdır. Sovyet Rusya sulhu temin edici haliflerinin naşiri efkarı olan Nueezor 
bir kuvvettir. Bugünkü günü daima mil - Varszvaski fransız • rus multarenetinin 
letler cemiyetinin tarihinde ıerefli mevki Lchiıtan'ın vaziyetini zaafa düşürmesi 
tutan bir Mdise olarak hatırlıyabiliriz-., endi§Caini izhar etmektedir. Bu gazete, 

Bu nutkun tercümesinden sonra, celse milletler cemiyetinde daimi bir azalığa 
kapanını§ ve M. Litvinof salondan çık.ar- malik olan Sovyct Ruıyanm Lebistan'dan 
ken halk tarafından şiddetle alkışlanmış - daha kuvvetli bir vaziyete sahip olacağı-
tır. nı hatırlatmaktadır. 

anlaşmamazlığı 
Stutgart, 19 (A.A.) - A.zledibniı 

olan WurtenberK peskoposu Mgl". Wum, 
bütün papasları yalnız kendisi tarafından 

verilecek talimatı tatbik etmiye imparator
luğun kilise komiseri tarafından verilecek 
talimah nazan itibara ahnamaya davet et

Roma, 19 (A.A.) - Deyli Tel -
graf muhabirinden: M. Musolini ta
rafından neşredilen bir kanun hük
mi.ince, bundan böyle her italyan 8 
ya,mdan 55 yaşına kadar askerdir. 
Başvekil, bu hususta kabineye ver -
diği iyzahat arasında, fa§İst devlet-

mİftİr. 

Peskopoıun lehinde 
nümayİ§leri yapılmı~tır. 

b
. k d kat le, vatandaşlık ve askerlik sıfatları-
11' so sa a b" "b' · d 1 ld ~ nın ın ırın en ayrı maz o ugunu 

Sovyetler Mançuko 
erazisine girmişlermiş 

Harbin, 19 (A.A.) - Royter ajansı 

muhabirinden: Mançuko hariciye nezare
tinin resmi bir beyanatı, Sovyet kuvvet -
lerini, Usuri ve Amur nehrinin birleştik
leri yerde Mançukuo'a ait bir eraziyi işgal 
ederek tahkim etmekle itham etmektedir. 

Mançukuo hükfuneti, Sovyet baş kon
solosuna, bir nota vemıif, 1860 da Pckin'
de yapılan Çin-Rus muahedesine istina -
den hakimiyetinin tanınmasını istediği bu 
erazinin işgaline karsı orotesto etmiştir. 

söylemiştir. 
Kabine yeni kanunu ittifakla 

tasvip etmiştir. Matbud, bunun, fa
şist rejimi tarafından şimdiye kadar 
alınan tedbirlerin en ehemmiyetli • 
lerinden biri olduğunu yazmaktadır. 

~ : : t ... -. ~ .. ·.. ... ·. 
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ERLE 
IVlensucat grevi 

Vaşington, 19 (A.A.) - Senclikahır zl• 
mamdarları grevi bütün memlekette bez 
ve kumaş imali ile aU'ik?.dar olan bütün 
sanayie teşmil etmek tasavvurunda bu • 
lımmaktadırlar. 

Ulu Gazi 
müsabaka . arı 

(Başı 1. inci sayıfada J 
Halk Fırkası tarafından da tasvip 
olunmuştu. 

Dün akşam Ankara halkevi sa • 
lonlarında Ulu Gazi müsabakaları 
çok parlak bir surette yapılmıştır. 

Müsabakalara başlanmazdan ~ 
vcl istiklal marşı çalındı. Bundan 
sonra Cümhuriyet Halk Fırkası vi
layet idare heyeti azasından ve 
Türkiye idman cemiyetleri ittifala 
Ankara mıntal. sı reisi tayyare ce
miyeti reis muavini Şükrü Bey §U 

nutku söylemiştir: 

"- Saygın dinleyicilerim, 
Türk gücünün, en büyüğümüz tara• 

fından en son alkzşlandığı günlı bayram 
yapan güreşçilerimiz, bugünün, bu tariht 
günün yıidbnümüniı kutluluyorlaı. Bu 
fırsattan istifade ederek birkaç söz söy .. 
lemek istiyorum: 

"Spor nedir? spor denince türk 
genci ne anlamalıdır ,, bu suale, gidcce· 
ğimiz her yolda ışığnnız olan Gazi vak· 
tiyle şu cevabı vermişti: 

"Spor, vatanın, millein §Ji menfaatle.. 
rine tecavüz edenleri gırtlağrndan yaka• 
lıyarak memleket ve millet haris/erinin 
huzuruna getirebilmek kabiliyeti maddi· 
ye ve maneviyesidir.,, 

Bu değeri ölçülmez vecize bugün 
genç, ihtiyar her sportmenin yüreğino 

yazılıdır. İhtiyar bir güreşçimiz: 
"-Ben her güreşte arkamda türk 

milletinin bulunduğunu ve millet şerefi• 
ni düşUnüyordum . ., demiş ve büyük şefi• 
miz tarafından takdir edilmişti. 

Şükrü Bey bundan sonra, türk spor .. 
cusunun esasen çalışırken daima yurt 
için kuvvetli ve sağlam bulunmağı dü .. 
şündüğünü, ırkımızın en eski bir sporu 
olan güreşin milletimize en çok yakışan 
bir spor olduğunu ve türk milli takımı" 

nın geçen sene Balkanlar birinciliğini 

kazandığını söyliyerek, başlıyacak olan 
müsabakalarda. türk güreşçisinin kudre .. 
tinin görüleceğini ve her sporcunun Ga .. 
zi'nin istediği gibi bir sporcu olmasını 
il.ave ederek nutkunu şöyle bitirmiştir: 

- - Bu vesileden istifade ederek C. H. F. 
Vilayet İdare Heyeti namma gJ3 ve 934 
seneleri futbol ve şilt turnuvamızı kazanan 
Ankara Gücü kulübüne Fırkamızın arma• 
ganını tevdi ediyorum. Ankara Gücüne ve 
şildimize ilk defa isimlerini geçiren Genç• 
1er Birliğini hu muvaffakiyetlerinden dola .. 
yı kutlular, turnuvamıza. iştirak eden ku • 
lüplere de fırkamızın sevgi ve teıekkürleo
rini sunanın. 

Altı oklu mukaddes remzile Ankara 
Kalesinin burçları üstünden bütün bir 
memleketin bağrına doğan güneş gibi bün• 
yeınize taze bir kuvvet ve ışık veren fır• 
kamızın türk sporunu canlandırmak ve 

kökleştirmek için göstermekte olduğu aı.a .. 
ka ve gayret hiç kimsenin gözünden kaç
maz sanıyorum. Her yıl daha çok artmakta 
olan bu himaye ve alakadan yakın bir istik" 
balde olgun bir verim alabileceğimiz mu .. 
hakkaktır. 

Yüksek Heyetinizi saygı ve sevgileriDY 
le seiamlarım efıındim~ 

Şükrü Bey nutkunu bitirdikten sonra 
şildi Ankara Gücü Reisi Fikret Beye ver"' 
di. Fikret Bey de kısa bir nutuı..-tan gonra 
alkışlar arasında şildini aldı. Bundan son• 
ra mm taka güreş heyeti reisi bugünkü mil .. 
sabakalann ehemmiyetini ve Ankara gU .. 
reşçilerinin bu mü sa bakalar için nasıl bir 
gayretle hazırlandıklarını anlatan bir nu"' 
tuk söyliyerek 1934 Ankara güreş birin" 
ciliklerini kazananlara bu şerefli günde 
madaly~larını göğüslerine taktı ve sonra 
müsabakalara başlandı. 

Müsabakalarda Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Rana ve Maarif Vekili Abiditı 
Beyler de bulundular. 

• 

Müsabakalar büyük bir intizamla ya • 
. 1 k' "shı&• pılmıştır. Alınan netice eri varın ı nu 

mızda dercedeceğiz 
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ledi iıe, bugün de bu iki dost millet, bera-
berce Milletler Cemiyeti Konsey a:r:alıiına 
intihap edilmi' bulunuyorlar. Buna bir te
sadüften ziyade, timdiye kadar ıilah11zlan
ma. mütecavizin tarifi v. s. gibi budunlar
arası (beynelmilel) meselelerin hemen 
hepsinde daima yanyana vaziyet alını, ve 
aynı görüşü müdafaa etmit eş politika -
lann orijinal bir tecellisini daha görmek 
doğrudur. 

İzmirde halkevinde Mahmut Esat 
Gazi gecesi Beyin konferansı 

lzmir, 19 (A.A.) - lzmir mebusu 
Mahmut Esat Bey Halkevinde "türk ihti
lalinde milliyetçilik prensipleri,. mevzulu 
konferansına devam etmiş ve büyük bir 
kalabal·k tarafından alaka ve heyecanla 
dinlenmiştir. 

Sovyet dostlarımrz, sulh davaarnı 165 
milyonluk ağırlığa malik bir büyük devlet 
sıfatiyle hem Milletler Cemiyeti'ne hem 
de om•n konıey azalığına girmİf bu · 
lunuyorlar. Dostlarımızın azalığına muha· 
lif olan devletlerin beyanatını, bir kere lz
vestiya gazetesinin bu huıusta verdiği iy
zahat ve bir de Fransa Hariciye Nazrn M 
Bartu'nun hak:katen tarihi olan beyana
tiyle karl!ılaştınrsak, itiraz edenlerin (nü
fusça ve siyasi prestij bakımından nasıl 
küçücük bir nisbet teşkil ett'klerini bir ta
rafa bmıkmak suretiyle dahi} sırf itiraz 
etmek için itiraz etmiş olduklarını anlarız. 
İngiltere ve Frar.sa gibi içtimai, iktısadi 
ve siyasi bünyeleri Sovyet ittihadının içti· 
mai, iktısadi ve sivaai bünyesine taban ta
bana muarız olan kocaman devletler, Sov -
yet Rusyanın cemiyet azalığını terviç et
tikten sonra İsviçre, Felemenk ve Belçikll 
gibi devletlerin bu girişi münasip görme
meleri ve bunun için de bir takını deliller 
serdetmeleri girişin olsa olsa ehemmiyeti· 
ni tebarÜ7 ettirir. Kaldı ki, bu gibi itiraz
lar, eğer varit olsaydı, bunlan yapmağa en 
salahiyettar olan devletlerin gene İngilte
re ve Fransa olma11 liızımgelirdi. Ve kal· 
dı ki, bu üç küçük devlet, diğer iki büyü
ğün §İmdiye kadar hiç sözlerinden çıkma
mışlardır. 

Binaenaleyh, hasaaten bu üç devletin 

itirazını, ne de olsa, söylenmesi lazım ba

zı sözler diye telakki edip geçmek lazım-

lzmir, 19 (A.A.J - Bu gece saat 21 de 
Halkevi salonunda Gazi gecesi yapılacak
tır. 19 eylül türk güreşçilerinin ltalya mil
li güreıçilerine galip geldiği ve Gazi 
Hazretlerinin de stadı teşrif buyurarak 
müs"b<>k!lları seyrettikleri günün yıldö 
nümüdür. Mıntaka güreş heyeti ve halkevi 
spor komitesi tarafından Gazi güreşi için 
zengin bir program hazırlanmışhr. 

Medis reisi ve Başveki
lim zle Şiit<rÜ Kaya Bey 
Yıldız merasim dairesini 

gezdiler 
İstanbul, 19 (Telefon) - Bugün 

Meclis Reisi Kazım ve Basvekil Is · 
met Paşalarla Dahiliye Vekili Şük · 
rü Kaya Bey beynelmilel toplantı · 
lara tahsis edilen Yıldız sarayı me
rasim dairesini gezdiler. Binada ya
pılan tadilleri ve konferans icin ha
zırlanan tefrişah tetkik ettiler ve 
beğendiler. 

Başvekil Hazretlerinin varın ak
şam Ankara'ya hareketle~i muh · 
temeldir. 

Gcç•·n !'Cne '1•'<ır"a yaptığımız 
tiitii n ihracatı. 

İstanbul, 19 (Telefon) - 1933 
yılında Mısır'a yaptıihmız tütün ih· 
racatımn mikdarı 12130 mısır lira
sıdır. 

dır. Son iiç ayda f.;;tanhul'da toplanan 
Bizim konıey azalığımıza gelince, Tür- vergi mikdarı 

kiye'nin sulh politikası o kadar açık ve aa· 
• • 

11 
d .. .. .. .. k. 1 ~ İstanbul, 19 (Telefon) - lstan-

mımı yo ar an yurumuştur ı, aza ıgımız b l'd ·· • • d 2641000 l' u a son uç ay ıçın e ıra 

ittifaka yakın bir ekseriyetle kabul edil- vergi toplanmıştır. Geçen sene aynı 
miıtir. Çin'in bu huıusta bize rekabet yap- aylarda 1938000 lira toplanmıştı. 

mıı olması, neticeyi dcğiıtirmemiştir. 

Eğer neticenin böyle olacağını bilerek 
doğrudan doğruya bizim azalığımızı mü . 

dafaa etmiş olsaydı, milli kurtulu' inkıla
bının askeri, siyasi, İçtimai ve iktısadi yol
lannı göstermiş ve bu hususta baıka bu

dunlara (milletlere) Önayak olmuı türk 
budununa (milletine) karşı, yerinde bir 
merbutiyet ve vefa göstermiş olurdu. 

Türkiye cümhuriyetinin bu seferki kon. 
sey azalığı, cümhuriyetin harici politika
sında ba§lıbaşına ve deviraçıcı bir merha-

ledir. Parçalanıp paylaşılması bile tamam
lanmış bir imparatorluğun enkazından, 
genç bir budunu {milleti) LOZAN Üzerin
den geçirerek konsey masasına oturtmak, 

bir dev hamlesidir. Türk dış politikasını 

idare eden büyük şefler ve bunu tatbik 
rnevkiine koyan Doktor Tevfik Rüştü Bey, 

biliyoruz ki, bununla da öğünmiycceklcr
dir. Fakat muvaffakiyetin ölçüsü cidd~n 
bütün budunu (milleti) coşturacak ve onu 
feflerine bir kere daha sıkısıkıya bağhya-

cak kadar büyüktür. 
Cihanda sulh, yurtta sulh. Bu kndar sa

de sözlerin arkasında bütün hudutsuzlu-

ğu ile açılıp enginle§en Gazi devri, gerçi 
her muvaffakıycti iyzah eder. Fakat bu

nun İy7.ahını tarihe bırakmıyarak Gazi 
devrinde yaşıyan nesillere yaptırırsak, o 

zaman, tarihin iyzah edeceği hadiseleri 

çok daha (azJalaşt•rmı§ ve yüceltmiş oluruz 
ki, bu da, bu büyük devrin güzel ve ve· 

timli hususiyetlerinden biridir. 
BURHAN ASAF 

Beynelmilel ticaret 
konferansı kapandı 

Belgrad, 19 (A.A.J - Beynelmilel par
lamentolar arası ticaret konferan11 teklif 
edilmiş olan bütün karar suretlerini ittifak
la kabul etmiş ve mesaisine nihayet ver -
tniçtir. 

t~ıanhnl .;;ta.Ivomu. 
~ 

İstanbul, 19 (Telefon) - Yeni 
bahçede yapılacak stadyomun istim
lak işleri bitmiştir. 

Viyana"da yapılan atlı 
mfö;ahakaları. 

lstanbul, 19 (Telefon) - Eylu -
lün son haftasında Viyana' da yapı· 
lacak beynelmilel atlı müsabakala • 
ra zabitlerimizden yüzbaşı Cevat, 
mülazim Cevat, Sadrettin, Eyüp, Sa
lim Beyler iştirak edeceklerdir. Mü
sabakalar için zabitlerimiz 13 at gö
türeceklerdir. 

i\fa1iyc vckalc·ti kihrit fiatlarmm 
claha irnlirilnwsini İl"tt•di. 

İstanbul, 19 (Telefon) - Dola
rın yeniden düşmesi üzerine Maliye 
Vekaleti kibrit şirketine büyük kutu 
kibritlerin 60 küçük kutuların da 50 
paraya indirilmesini tebliğ etmiştir. 

ltalyan iinin•rsilf• tah•besi 
fstanhul'da. 

İstanbul, 19 (Telefon) - Bugün 
lstanbul'a İtalyan üniversite talebe -
si geldi. Vapurdan çıkar çıkmaz 
Gazi abidesine çelenk koydular. 
Sonra şehri gezdiler. Yarın üniver . 
siteyi ziyaret edecekler ve akşam 
harekPt edeceklerdir. 

Mahmut Esat Bey şehrimizden müfa -
r<:kat edeceğinden konferanslarının diğer 
kısımlarını anc."'k bir buçuk ay sonra av -
detlerinde verecektir. 

Antalya mebusu Ra"ih H••Yin 
konf t•ransı. 

Burdur, 19 (A.A.) - Altı gündenberi 
şehrimi7.de bulunan Antalya mebusu Ra -
sih Bey dün gece halk okuma salonunda 
bir ltonferanı vermiştir. 

i\fnnfa civarında hal mah.;ulii iyi. 

Muğla, 19 (A.A.) - Bu sene bal yer -
leri o!an merkez •e Marmaris kazalarında 
bal mah~ulü İyi olacaktır. Bal:1 mahallerde 
}az balı kesilmeğe başlanmıştır. 

;\Iu~l~ iJkım.J-tc•o1f'rİ talche 

ka,clrna lıa..,Ja,h. . . 
Muğla, 19 (A.A.) - llkmrkteplere ya

zılma işine eylulün 15 inde başlanmıştır. 
Birinci tc~rinin birinde de derslere başla -
nacaktır. M"kteplcre istek roktur. Merkez 
mrl<teplerinde ar•kta talebe kalmıyacaktır. 
Çok cocuğ .. vta Ünlü Marmaris'te bir mek
tep vardır. Bu m!:kt"p çocuktan alamıyor. 
Bu sPne de al-rııvaaıktrr. R''"~"n ötürü bu 
sene de çocuklara yanm gün dersleri veri
lecektir, 

Vilayet' e1" rre'< tuoçu1uk 
tann~ tayin'er 

Tekirdağ mektuoçuluğuna Kır -
1ehir mektupçusu Şevki, Kırşehir 
metkupçuluğuna Tokat mektupçusu 
4üseyin, Sinop mekh•nculuğl1"a Is
parta nüfos müdiirü R;fat, Maraş 
mekt11llçulum10a Tekirdağ mektup
-:ı~sn Yllver, f7mir rıPl<t••'lçulu~una 
lskilip kavrnak::lmı Baha Beyler ta -
•Jin edilmişlerdir. 

• 
lktısadi ve içtimai 
ilimler enstitüsü 

İstanbul, 19 (Telefon) - Hukuk Fa -
kültesine bağlı olarak aç•lan iktısadi ve 
içtimai ilimler enstitüsü talebe kaydına 

başlnmıştır. Enstitüde doktora ve sertifika 
için °ki türlü tedrisat yapılacaktır. Dokto
ra kısmına hukuktan mezun olanlar gire -
biJ .... lttir. Diğer kısma hukukla beraber 
yüksek ticaret ve iktısat ve mülk:ye me -
zun ve müdavimleri devam edeceklerdir. 

Sertifika için tahsil bir senedir enstitü
ye girecek talebenin bir ecnebi lisan bilme
si lazımdır. Enstitü aynı zamanda ilmi neş
riyat ve tetkiykler de yapacaktır. Enstitü
de profesör Rötke, Kesler, Rostov, ibra -
him, fazıl ve Şükrü Beyler ders verecek 

lerdir. 

Tckirdaii' niimnne bai=,l'J İ<;in. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekida · 

ğtnda tesis etmekte olduğu nümune bağı 
için Avrupa' dan asma fidanları getirte • 
cektir. 

::s 

ı • 

• 
lktısat Vekilimiz 
Safranbo~u'da 

Safranbolu, 19 (A.A.) - lktısat Veki' 
li Celal Bey bugün Zonguldak'tan otomo
bille Çaycuma'ya oradan trenle Safranbo -
luya geldi, Tezahuratla karşılandı. Vekil 
Bey gelir gelmez demir ve kimya sanayii
nin kurulacağı yeri tayin için tetkiylcatta 
bulunan Madenler Umum Müdürü Beki~ 
Vehbi Beyin reiıliği altındaki mütehassıs 

he: .• 0 1'l tetkikleri hakkında malumat aldı. 
Yarın Filyos'a gidilecek, sonra Zongul -
dağa dönülecektir. 

~ktısat Veki timiz Zongul 
dağa dö~dü 

Zonguldak, 19 (A.A.) - lktısat Veki
li Cel:.1 Bey Safranbolu' da ki tetkiyklerini 

bitirdikten sonra refakatindeki zevat ile 
birl ikte bugün saat 16 da otomobille teh • 

rimize dönmüştür. Vekil Bey tetkiyklerine 
devam etmek Üzere yarın Eregli'ye gide • 
cektir. 

Ankara'd=t yapılacak hü
kumet te's:z istasyonu 
İstanbul, 19 (Telefon) - Na -

f ıa vekileti Ankara da inşası mu . 
karrer büyük telsiz İstasyonu için ha

zırlıklara başlamıştır. istasyona 

1.200.000 lira sarfedilecektir. 

Şark clemiryolları tarif e1t'rinde 
kabul eclil~n tenzilat az 

lstanbul, 19 (Telefon) - Bugün öğle
den sonra Şark Demiryolları İdaresinde 

M. Paskal'ın İştirak ettiği bir toplantı ya

pıldı. Bu toplantıda Nafıa Başmüfettiti 

ıirketin tarifelerinde kabul ettiği tenzilatın 

az ve Vekaletin noktai nazarına uyıun ol
madığını söylemiştir. 

1 Belediy1~.n~ı~ı~.y~1~!, 
intihap için rey istiyen bir şehir mec· 

lisi azaaına şu mevzuları tetkik edip etrn._ 
diği çok haklı olarak sorulabilir: 

A - Şehrin coğrafi vaziyeti, 
8 - Şehrin siyasi ve iktıaadi vaziyeti 

(milli ve beynelmill hinterlantlar dahil), 
C - Şehrin iktısadi bünyesi, 
D - Şehrin tabii gelir membalan, 
E - Şehrin senelik umumi geliri ve m1 

hiyeti, 
F - Şehrin nüfusu, 
C - Şehrin senelik gelirinin ıehirlilee 

arasındaki inkısam nispeti ve vasatisi. 
H - Şehir nüfusunun tehir gelirirua 

istihsaline iştirak nispeti. 
Hatta kendisinden bu mevzuları telak· 

ki tarzı hakkında da izahat istenebilir. 
Mesela bir şehirciye göre; 
İstanbul şehri, Karadeniz kıyı ve Ak

deniz şark memleketlerinin tabii bir tevzi 
merkezi ve Asya-Avrupa mübadelesinde 
kara ve deniz yollarının ortasındadır. Ve 
sadece bu bakımdan; bütün bu Karadeniz 
kıyı ve Akdeniz şark memlketleriyle Uzak 
Asya yolları lstanbul'un iktısadi hinterJan. 
dıdır. 

Binaenaleyh, eğer lstanbul'da iyi biı 

liman tesisatı yapılır ve çeşitli büyük, kü
çük sana)·i kurulursa, İstanbul bugün ken
dine rakip bir vaziyette inkişaf eden A .. 
ve Knradenizin bütün yabancı liman ge
lirlreini (mesela, Pire, Varna, Köstence) 
kendine kazanabilir. Hatta lıtanbul lima
nı kara ve deniz yollarının iyi ve ucuz t• 
rifelerle ve bol nakil vasıtalariyle techizin

den sonra Ak ve Karadenizde kurulmaku 
olan türk limanlariyle üstün bir rekabet 
yapabilir. 

Bu memleketlerde ve bunların biat .... 
Jantlarında muvaffak bir pazar mücacleJe.. 
sine giriıilcbilir. 

J stanbul'un bu coğrafi ve iktısadi vazi. 

yetini başka türlü izah eden telakkiler de 
vardır. Meıela, bir ba§ka ~ehirci de Tür
kiye'de tehirler meselesini; 

A - Millileten Türkiyenin ve milli ~ 
bir türk şehrinin gayri milli menfaatları 

veya milletler aleyhine menfaatları yok
tur. Türkiyenin 1920 denberi inki,af edea 
tarihi, siyasi hudutları içinde bugünkii 

türk devletinin kuruluşu, 
Aynı zamanda Türkiyenin yeni IMr ci

hanı telakki tarzının neticesidir. 
Türkiyenin bu cihanı telakki tarzı bize 

bir taraftan Türkiyenin milli cihazlanına 
hareketinin manalarını diğer taraftan cı., 

Antalya, 18 _ Merkez ve mülhakat cihazlanan milletlerin gelecek senelerddci 
mübadele karakterlerini ve hacimlerini •• 

belediye meclisinin teşkiline karar ver - rir. 

Anıal~ a '"· ilayctiıHlt• twlecliyc 
intihap faaliyeti. 

diği Antalya ve mülhakatı harita birliği . B - Türkiyede menfaatları ve tema-
nin esas nizamnamesi \•ilayetçe tasdik e - yülleri birbirinden ayrı şehirler değil, mea 

dilmiş ve birlik eyIUlün 27 inci günü An- faatları ve temayülleri birbirini tamaml1-

talyada ilk içtimaını yapmağa davet edil- yan şehirler vardır. 
miştir. Antalya tayyare şubesinin müraca- Türkiyede hiçbir şehir baıka bir türk 

ati üzerine bütün memurlar muayyen ay

lık teahhüdatla tayyare cemiyetine aza 

kaydolunmaktadır. ( A.A.) 

konseye secilişim: zden 

yunanlılar kendileri 
seç lmİş kadar menmun 

(Başı 1. inci sayrfada) 

lığı balkan misakının mümessili olmaktan 

-ziyade türk - yunan anlaşmasının bir mü

messili sıfatiyle elde etmiştir. Çünkü bal
kan mis11kına iştirak etmekte olan diğer 

iki devletin esasen mecliste Küçük lytilif 
azası sıfatiyle münavebe ile işgal ettikJcri 

bir azalık'arı vardır. Binaenaleyh yunan 

milleti Türkiye'ni.n meclise girmesini biz -

zat Yunanistanın girmesi mevzuu bahs 

imişçesine hararetle selamlar. Çünkü türk 
hükümeti Yunanistanla gayet sıkı teşriki 
mesaide bulunmaktadır. 

- =- = 

şehrinin karşısına çıkarılamıyacağı gibi, 
hiçbir türk şehrinin memleketin müşterek 
menfaatlarından ayrı, onlara bağlı olmıya• 
menfaatları olamaz ilh ... ilh ..• 

Diye ortaya koyabilir. Ve şehir için tatbi 
kini faydalı gördüğü tedbirleri bu nokta
dan hareket ederek izah edebilir. 

Şehirciler arasında (şehirli) telekkiai 
<le birbirinden farklıdır. Bir şehirci: 

''Şehirli, şehirde evi olan İnsandır,, der 
Ve şehirlilik vasıflarını; 

"Şehirde evi olan insanın şehirle ve 
dolayısiyle memleketle beraber kaybedece
ği bir şeyi vnrdır. Onun için şehri ve mem. 
lekeli için fedakarlıklar yapar. Apartman
larda oturanlar kolaylıkla proleter olurlar, 
Bunların sınıf kinleri şehri ve memleketi 
tehl'keye soknbilir. ilh .•. ilh .. ,, diye anlatır 

Buna karşı olan telakki de şudur: 
"Şehirli, şehirde oturan, gıda ihtiyacı

"1 şehrin şehir haricinden temin ettiği ge

lirle gene şehir haricinde temin eden in
sandır. Şehirlilik bilhassa iktıaadi bir va

sıftır. 

A vrupanın büyük şehirlerinde görülen 
sınıf kinleri ve vatandaşların vatan müda

faası işindeki ehliyetleri basit bir eY mek
tebi çerçevesi içinden tetkik edilemez. ilh.. 

ilh .. ,, 

Misalleri çoğaltmek. ıehirlerin iktısadi 

bünyeleri, hinterlantları, gelirleri, gelirle
rinin mahiyetleri ve inkısam nispetleri ilh.. 
ilh .. hakkında ortaya konan t ehkkiler ara

sında mukayeseler yapmak mümkündür. 
Fakat ben bu yazıda bunu ycpmadnn ve 
böyle çalışmağı faydah bulmadrm. 

Ben bu kısa notlarla; şehir meclisleri 

Yugoslavya mebusan meclisi reiıi M. 
l<oumanodi bir hitabe İyrat ederek müıte
teken ıarfedilmiı olan mesainin semeresiz 
lcaimamıı olduğunu ve meclisin mesaiprog
taınına dal.il olan bütün meıelelerin halli 
İç""" büyük .,ir hüsnü niyet izhar etmit el- ·Paşa yay/asi' gezintisi intıbalsrrnllan: Vali Beyin re/ikası tsrafrnllan yaptırılan çeşme, geztntiye iştirak 

edenler köylülerle bir arada. "Yazısı memleket Dostası" nda. 1 

intihabında reylerini kı.ılbna :ak arkada•la. 
rıma; bir ıehir mecİisi azasının şehre fay
dalı olmasının nele-re bağlı olduğunu gÖ .. 

termek iatec'.im. NEŞET HAIJ+, 
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Muharrir, bundan sonra bir Avrop' 
birliğinin mümkün olup olmıyacağını tet• 
kik etmekte ve bunun mümkün olduğunı.ı 
tarihte misalleri bulunduğunu söyliyereW 
şu mütaleayı yürütmekteqir: İngiltere i1c Rusya arm11m1a siyasi \.'e iktısadi münasebat 

ne zaman ha~Jadı? Aydın Halkevi kÖycüıer şubes Paş::ıyayia'cıa '"Çekoslovakya, Romanya ve Yugo94 
lavya arasında aktedilen pakt, bir ittifak· 
tan pek fazla bir şeydir. Günün birinde 
tarih, bu misakı mü .. takbel Avrupa siste• 
mi için hir hareket noktası diye kayded~ 
cektir. Bu heyeti mecmuayı Balkanlılar .. 
la birleştiren muahedeler ve bütün şark! 
Avrupa'yı biribirine bağhyan şarki Av .. 
rupa devletleri arasında ademi tecavilz 
paktları aynı yola müteveccih hareket· 
lerdir. 

Paris'tc çılran Mercure de France mec
murı,sı, lngiltere ile Rusya arasında ıs in
ci a~ırda başlıyan siyasi ve iktısadi müna
sebatın tarihçesini çiziyor: 

Ruslaı, ingilizlerle iktısadi ve siyasi 
münasebat tesis etmeden evel başka ecne
bi memleketleriyle ve bilhassa Hansaya 
mensup budunlarla (milletlerle) temasa 
girmİ§lerdi. Ecnebiler rusların temas 
noktaları Novgorod, Pıskov, Smolensk ve 
daha bazı şimali garbi şehirleridir. Fakat 
12 inci asırdan itibaren bu münasebetler
de en mühim rolü oymyan şehir Novgo
rod olmuştur. Hatta Hansa budunları 

(millc .. ;eri) Novgorod'un ticari teşkilatın
da, sanatında ve yaşayış tarzır.da derin 
bir tesir icra ettiler. Daha sonralan Rus
ya'yı ziyaret eden yabancılar Novgorod 
ve Pıskov halkının diğer şehirler halkın
dan daha temiz, daha nazik ve daha ma
lQmatlı olduğunu mü§ahede ve bunu, ec
nebilerin tesirine atfetmişlerdir. 

Novgorod şehrinin zenginliği ile siya
at istiklali Moskova'da şiddetli bir haset 
ve kıskançlık hissi doğurmuştu. Bunun 
içindir ki Moskova, askert kuvvetlerinin 
Hfi geleceğine hUkmeder etmez Novgo
rod'u ilhak etmeğe karar verdi. Bu şehir 
Moskova'ya mukavemet edecek bir vazi
yette değildi; zira asker! reis yoktu; 
prensi ise her türlil salahiyetten mahrum
du; memlekete hSkim olan derebeyleri 
amıfma gelince, halk kütleleri onlardan 
nefret ediyor ve Moskova'ya iltihakını is
tiyorlardı. 

Binaenaleyh ortaçağda ekseriya müşa
hede edilen bir h!dise, Novgorod'da dahi 
tekerrür etti: yani halk, muzaffer tarafa 
iltihak etti ve derebeylerin deVTilmesine 
yardım etti. Filhakika şehrin zenginliği 
ye hUrriyetini temin etmiş olan derebeyle
ri, ona daha geni~ ve daha müstakar bir 
içtimai esas temin edememiş ve etmek 
istememişlerdi. 

Novgorod'un ticaretini mahveden Mos
kova Rusya'nm lktısadi tarihinde baş ro
lü deruhte etmi~ ve ecnebi memleketle
riyle münasebata kendi hesabma devam 
eylemiştir. Rusya, terakki etmek için bu 
münasebatın idamesine muhtaçtı. Bu za
rureti hisseden çarlar da 6çUncü İvan'dan 
yani on beşinci asırdan itibaren hariçle 
münasebatı geniıtetmişler ve bu suretle 
ecnebilerin Rusya'da adet ve tesiri art-
1111ştrr. Ezcümle 1494 te imparator Maxi
milian ile prens Vasili arasında bir itti
fak meselesi miizakere edilmiş ve 1516 da 
Moskova prensiyle Danimarka Kıralı a
rasında Rusya'nm başlıca düşmanı Lehis
tan ve Danimarka'nın ananevi düşmanı 

İsveç aleyhinde bir ittifak aktedilmiştir. 
On altıncı asırda imparator Maximilian 
ile dördüncü İvan arasında dostane mü
nasebata devam olunmuş ve aynı çar za
m~mnda İngiltere ile siyasi ve iktısadi 

münasebat teessüs eylemiştir. 
Mübaleğasız olarak denilebilir ki İn

giltere ile Rusya arasında münasebatın 
teessüsü bir tesadüf eseridir. Sebastian 
Cabot'un telkini üzerine hazırlanan Wil-
lonzhbz ve Chancellor seferi Moskof 
61ke1 .. -" ıe tecavilzt değil, o vakitler bir 
.. arzı mevut" telakki edilen ve en kısa 
yol sanılan buzlu şimal denizi tarikiyle 
Yasıl olunmak istenilen şimali Çin toprak· 
larının zaptını istihdaf ediyordu. Fakat 
Villougby'nin yolda telef olması üzerine 
Chancellor beyu denize girerek Dvina 
nehrinin mansabında, bilahare Arkan
gelsk şehrinin inşa edildiği mevkie ya
kın bir yerde karaya çıkmıştır. 

Chanccllor oradan Moskova'ya gitmiş 
ve dör ··ıncü İvan tarafından gayet eyi 
kabul edi1miştir. Moskova'da birkaç ay 

kaldıktan sonra 15 mart 1554 tarihinde 
İngiltere'ye hareket etmiş ve Çar lvanın 
kırat Edvard'a yazdığı bir mektubu bera
berinde götürmüştür. Car, bu mektupta, 
İngiliz tebaasına Rusya'da serbestçe tica
ret etmek hakkını veriyordu. 

Bu s • ~le teessüs eden ticari müna
acbatı siyasi münasebat da takip etti. 
Londra'ya rus sefirleri, Moskova'ya ingi
liz el.-ilcri geldi: bundan başka İngiltere 
bralları ile çarlar arasında devamlı bir 
muhabere açıldı. 

Çar İvan'ın lngiltere'ye takarrüp et
mek arzusu sayesinde :ingiliz ticaret er
babı .. Moskova şirketi,. isminde bir şirket 
kurmuş ve çardan. memlekette serbest do
laczrnak, muhtelif ticaret merkezlerinde 
uzun miidcle t ikıımet etmek ve vergi ver
memek hususunda müsaade almışlardır. 

Az "Onrıı da Rusya tarikiyle İyran'la tica-

ret etmek salahiyetini temin ettiler. Fa
kat bilahare, kıraliçe Elisabeth'in bir İn
giltere - Rusya ittifakına yana~maması ve 
Çar İvan'a, akrabasından olan Mary Has
tings'i zevce olarak vermek istememesi 
i1zerine iktısadi münasebat fevkaliide ha
leldar olmuştur. 

Birkaç sene sonra çar Boris Godunof, 
ingili.z ticaret erbabının müfrit metalibi 
ile rusların yabancılar aleyhindeki hisle
rini telife muvaffak oldu. İngilizler baş. 
langıçta temin ettikleri hakları ve vergi 
muafiyetini muhafaza edebildilerse de 
İyran'la ticaret etmekten menolunmuşlar 
ve Beyazdeniz tarikiyle ticaret etmek 
bakk! sair ecnebilere de teşmil edilmiştir 

Bu vaziyet büyük Petro'nun babası Çar 
Alexi;'in devrine kadar devam etti. f.'ak
hukuki vaziyet olduğu gibi kalmakla be
raber rusların ticaret sahasında vazettik
leri tahdidat ile dar bi · inhisar siyaseti 
güden "Moskova şirketi .. nin teşkilat 

noksanları ingiliz ticaretinir seri bir in 
hitata uğramasına sebep oldular. Fele
menklilerin rekabeti de vaziyeti büsbütün 
gliçleştirdi. Bundan başka Boris Godu
nov'un ölümünden sonra Rusya'da vukua 
gelen karışılfüklar şirkete pek mühim za. 
rarlar iyras etti. İngiltere kıralı birinci 
Jack'ın şimali Rusya'yı himaye altına al
mak tasavvuru, İngilizlerin Rusya'daki 
ticari vaziyetlerini kurtarmak için ne gi
bi nevmidane çarelere baş vurmak mec
buriyetinde kaldıklarını gösterir. 

Hu15sa, Flandr eyaletleri tüccarı ile 

Avrupa'da ticaret eden diğer şirketlerin 

vaziyetiyle mukayese olunursa İngilizler 

Rusya'da büyük bir ticari faaliyet göster

memi! oldukları anlaşılır. 1649 tarihinde 

çıkan bir ukaz, ingiliz ticaretine bahşedil

miş otan imtiyazları kaldırdı. 

Fakat İngilizlerin Rusya'daki ticaret

lerinden büyük menfaatler temin edeme

melerine mukabil ruslar İngilizlerden hayli 

istifade ettiler. En mühim ticaret yolunu 

ruslara açanlar ingilizler oldu: bunun ne

ticesindedir ki büyük Petro'ya ka<lar 

AYDIN - Aydın - Fata yolu üzerin - olan mühim bir mesire yeri kazanmıştır. 
deki Paşayaylası hakkında "Hakimiyet,, Vilayetçe yaptırılması kararlaştırılan 

okurlarına evelce malumat vermiştim. otel yapılınca yazın birçok aileler bura
Dün halkcvi köycüler şubesi buraya bir ya göç edeceklerdir. Maamafih gelecek 
gezinti tertip etti. Gezintiye başta vali sene oteli beklemeden çadır ve çardak 
Bey olmak üzere frrka, halkcvi reisleri, kurarak temmuz ve ağustos sıcaklarını 

daimi encümen azaları, daire müdürleri, yaylada geçirmeği kararlaştıranlar pek 
halk ve birçok köylüler iştira.k ettiler. çoktur. Çünkü Plevne'de Gazi Osman 

Köylülerimiz kadın erkek, çoluk ço
cuk yeni rubalarını giymişler, yaylayı 

bayraklarla süslemişlerdi. Köycüler şu· 
besinin yolladığı bir caz takımı sabahtan 

akşama kadar milli oyun havaları çaldı. 

Birçok milli ve zeybek oyunları oynan
dı. Akşama kadar yenildi, içildi, gezildi 

ve eğlenildi. 

Paşayaylasrnda üzerinde 1244 tarihini 
ta~ıyan bir çeşme varciır. Valimizin refi

kaları Hanım bu çeşmenin yerine mer
merden çok şık ve modern bir çeşme yap
tırmıştır. Yaylada kaldırımlar yaptırıl-

mış, tarhlar yapılmış, asırlık çınar ve 
çam ağaçları arasında çok güzel bir me -
sire yeri yaratılmıştır. Köyciiler şubesi -
nin dünkü tenezzühiyle yaylaya kam
yonlarla dahi çıkılabileceği anlaşılmıştır. 
Kamyonlar bir lira, hatta 75 kuruşa ka
dar oraya gidip gelme adam taşıyacaklar-
dır. 

Paşa ile beraber ha9 etlen ve esir olan 
karaköylü doksanlık Hasan dayı, ben bu 
hayat ve !.ağlığı hu yayladan kızandırn, 
der gibi dinı: ve bir deli1<.ın1 • 11aziyeti;le 
aramızc1a dolaşarak yaylanın propagan. 
d.ısrnı ycpıyordu. Yaylayı Aydın'a bağ· 

l ı yan yo• Fata'ya doğru uzatılmaktadır. 

Dün yayladaki çalgı ve şarkı sesler!n~ 

köylü ve şehirli halkın bir arada şen kah
kahalarına Fata yolunda atılan dinamit
lerin gürültüleri ve kazma, kürekleri:ı 

çmhyan sesleri karışıyordu. Paşayayla

sındaki su hakikaten çok soğuk ve şifalı 
bir sudur. İnsan içerken soğukluğundan 

~üçlük çekiyor. Fakat bir gazeteci arka -
daşımrzrn dediği gibi kavunları yarım 
saatte patlatamıyor, çünkü sabahın do
kuzunda çeşme yalağına koyduğumuz 

kavun ve karpuzların patlam.,ı;ını öğle 

sonuna kadar bekledik, nihayet bıçakla. 
narçaladık. Fakat o kadar soğumuştu ki 
·Hşlerimizi korumak için biraz ısınması-

Paşayaylasiyle, Aydın çok ihtiyacı nı lıddechk. 

IZt\lfR 

PANAYIR KAPANDI 
9 eyliıl Budunlararası Panayırı dün 

gece saat 24 te kapanmış ve bu münase
betle panayır gazinosunda belediye tara
fından bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette 
Vali Kazım Pş. ve vilayet erkanı bulun
muşlardır. Ve Kazım Paşa çok veciz bir 
nutuk söylemiştir. • lzmir Postası • 

TAKAS KOMİSYONU 

Vilayet takas komisyonu dün öğleden 
sonra ticaret ve sanayi odasında toplan
mış ve birikmiş işlerden bazılarım intaç 
eylemiştir. İzmir takas komisyonu faali
yeti İktısat Vekaletince takdir edilmiş-

~ıA l.TKF.SIR 

YOL FAALİYETİ. 

Avusturya - İtalya ve Macaristan ara• 
rnda iktısadt misak ve Tuna devletleri 
arasında yapılması tasavvur edilen bir• 
}eşmeler bu iddiaya yeni bir misal vere .. 
bilir. 

Bir Avrupa birliğine karşı İngiltere'• 
nin vaziyeti ne olacaktır? Tereddütsüı: 

diyebilirim ki bu, eyi bir niyet ve yardım 
arzusu olacaktır. 

Bu eyi niyet karşısmda yanılmamak 14· 
zımgelen hayati bir nokta vardır: Bir, 
herhangi bir Avrupa projesinde yer ala• 
mayı7. Bi?:im ortaklığımız geniş impara· 
torluk iledir. Biz, aynı zamanda hem İm• 
paratorluğu, hem de Avrupa zümresini 
tercih edemeyiz. Aynı zamanda hem im
paratorluk vatanperverliğini. hem de Av· 
rupa vatanperverliğini içimizde bir duy· 
gu olarak besliyemeyb:. Bu suretle hem 
Avrupa'nın hem de imparatorluğun vah· 
detini tehlikeye koyamayız. 

Yanlışlık yapmıyalım. Biz, herhangi 
bir Avrupa zümresine girecek olursak o 
zümreyi kuvvetten düşürmüs oluruz. Bi· 
zim menfaatlerimiz ve bizim gönüllerimiz 
başka yerlerdedir. 

Biz, asla eyi avrupalı olamayız. Avru• 
pa'nın menfaati ve Avrupa'nın birliği na• 
mına yapacağımız en eyi hizmet, bu nok• 
tayı hiç bir yanlış anlayışa meydan ver• 
miyecek surette sarih olarak şimdiden 

söylemektir. 
A vrupa'nın builün en ziyade muhta~ 

olduğu şey, bir Anglo - Sakson müdahale
si olmaksızın kendi mukadderatını kendi 
kendine tayin etmesidir. 

MEKTEP BUHRANI 

Rusya'nın yegane mahreci olan Arkan- tir. 

gelsk, limanı inşa edildi ve Kholmogori, 

Vologda, Yaroslav gibi büyük piyasalar 

inkişaf etti. Rusya ile devamlı, muntazam 
siyasi ve iktısadi münasebatı herkesten 

Dün şehrimizdeki bütün ilk mektepler 
açılmış ve tedrisata filen başlanmıştır. Bu 
böyle olmakla beraber yersizlikten ve 
muallimsizlikten dolayr mekteplerin hari
cinde bırakılmış olan yüzlerce çocuk ve
lisinin feryadı devam ediyor. Mektepler 
civarında dün görülen vaziyetler insanı 

cidden müteessir edecek halde idi. Haber 

Vilayet daimi encümeni dün vali mu
avini Ekrem Beyin reisliği altında topla
narak geçen toplantıda yarıda kalan işleri 
müzakere etmiş ve karara bağlamıştır. 

Bigadıç yolunun 11-19 kilometreleri si -
lindirajmın yapılması, silindirlerin mu
hafazası için garaj inşası, köy yolları için 
dinamit mübayaası, İvrindi yolunda Kı
nık, Edremit yolunda Dereviran, Susığır
lık yolunda Yayaköy köprüleriyle, M. 
Kemal Paşa yolundaki üç köprünün ta
miri, Hisar ılıcasının müzayedeye konul
masr, hastaneye 699 liralık ecza mübaya
asr ve hastane duvarlarının inşası ve ba
zı mekteplerin tamiri dün encümende gö
rü§ülüp karara bağlanan İ§lerdendir. 

HAYVAN SERGİSİ 
Bu cuma açılacak olan hayvan sergisi 

etrafında hazırlıklara devam edilmekte -
dir. Sergiye birçok hayvan kaydedilmiş
tir. Cuma günü sergiye iştirak eden hay
vanlar koşu alanında umuma teşhir edi
lecektir. 

Bizim ise en ziyade muhtaç olduğumuz 
şey, bütün kuvvet ve dikkatimizi kendi 
imparatorluğumuz üzerinde teksif etme• 
miz, kendimizi gerçekten alakadar etmİ• 

yen meselelerle meşgul olmayışımızdır. 

Zira böyle bir gayreti kendi yurttaşları• 
mız ve dominyondaki tebeamız, şüpheli 

bir nazarla göreceklerdir. 
Avrupa, bir taraftan kendisine böyle 

bir şekil verirken bizim de herhangi bir 
taarruz ve hücum ihtimali karşısında yur• 
dumuzu kurduk, istiklalimizi elden ka • 
çırmamak için var kuvvetimizle kara, de• 
niz. bilhassa hava kuvvetlerimizi artır• 

mak olmalıdır.,, 

evet tesise muvaffak olan İngilizler aBl
tık eyaletleri komşulariyle açtığı harbm 
buhranlı zamanlarında çar İvana yardım 
etmişler ve Lehistan kıralmın itirazlarına 
rağmen çar'a silah ve cephane vermişler
dir. Daha sonraları Moskova'ya gelen di
ğer ecnebilerle birlikte rus ordusunu 
garp usullerine göre tensik etmişlerdir. 

Bundan başka Rusya'ya ilk tabipler ve 
eczacılar İngiltcre'den gelmiş ve bunları 
her milletten mimarlar, mühendisler ta
kip etmiştir, Hulasa, muasır Rusya'nm 
temellerini atanlar İngilizler olmuştur de
nilebilir. 

Bafra' da İş bankası ziirraa 
para vcrİYor . 

aldığımıza göre maarif idaresi buna bir 
çare bulabilecek vaziyette değildir. Nete· 
kim mektepler başmuallimlerine şimdilik 
kadrodan fazla talebe alınmaması emro-
lunmuştur. - Yeni Asır -

KIZ TİCARET MEKTEBİ 

OVA KÖYDEKİ HAST ALICIN 
ÖNÜNE GEÇİLDİ. 

Ovaköy hayvanlarında hastalık çıkmış 
ve köye kordon konmuştu. Alınan tedbir
ler sayesinde hastalığın önüne geçilmiş 

ve kordon dünden itibaren kaldırılmıştır. 
·Türk Dili-

1KMAL İMTİHANLARI 

Britanya ordusu
nun müşterek 
manevraları 

Londra, 12. Eylul. 
Bu sene kız ticaret mektebi Arap fı

rınında Salih Paşanın konağına nakledil
miştir. Mektebin programında da tadilat 
yapılmıştır. Tahsil müddeti 3 seneye çı

karılmaktadır. Mektebe alınacak talebe-
Bafra, 18 (A.A.) - İş bankasının zür- nin yaş ve tahsil müddetine bakılmıya-

raa ikraz muamelesi faaliyetle devam caktır. - A 11adolu _ 

Lise ve muallim mektebi son sınıf ik
mal imtihanlarına devam edilmektedir. 
Dün de riyaziye imtihanı yapılmıştır. 

Sualleri vekaletten gelen ve tahriri yapı
lan bu imtihana liseden 9 talebe girmiş, 
dördü muvaffak olmuş, beşi olamamıştır. 

Şimali İngiltere'de, Yorkşayir'de toplar 

gürlüyor, makineli tüfekler mütemadiyeıı 

inliyor, tank bölükleri dünyayı velveleye 

veriyor, tayyareler havayı altüst etmekte• 

dirler. Birçok gün ve gecelerdenberi bu 

vaziyet devam ediyor. Britanya'nm kara, 
deniz ve hava kuvvetleri müşterek büyük 
manevralarını yapıyorlar. 

- Savaş· 
ediyor. Köylünün tehacümünden banka ~~~~=~~~~"""""!~~-~~~~===~~ 
geç vakitlere kadar çalışmak mecburiye-

}' abancı postası. 
tinde kalmaktadır. IIalkm memnuniyeti 

Manevranın mevzuu şudur: Nordarnia 

atlı bir ecnebi devlet Britanya'ya şimalden 
derecesizdir. 

Fethiye ornıanJarnula yangın çıktı 
Avrupa nereye gidiyor? 

Bundan birkaç sayı evel Dcyli Meyl nın takındığı tavurdur. Herhalde istik
taarruz ederek karaya asker çıkanyot• 

Düşmanın tefevvuku haiz hava ve dcni2l 

kuvvetleri vardır. Bu itibarla da Britany• 
Muğla, 18 (A.A.) - Dündenberi Fct- ·azetesinin "Avrupa nereye gidiyor?,, halde muahedeler tadil mi edilecek, yok

hiyc'nin Kestep ormanında yangın çıkmıı- ba§lığı altında meşhur kalem sahipleriyle sa başka bir istikamet mi tutulacak, her 
tır. Yangın devam ediyor. Gece Fethiye'· bir makale serisi yazdırıp neşretmeğe ne yapılacaksa bunun Cenevre'de başarı- topraklanna asker ihracına muvaffak ol• 

ni~.Köcck ormanın~ çıkan ~~gın ı:c-ö~ • başladığını yazmış. bir tanesini tercüme labileceğine kani bulunmıyorum. muştur. Düşmanın ihraç hareketine dUıı• 
cegız ~ıntakasına sırayet etmııtır. Ik~ gun derek basmıştık. Bugün de aynı seriye O halde Avrupa ne olacak? Bu bahtsız yanın en büyük zırhlısı olan Nelson gemi• 
denberi ormanlar yanmaktadD'. Milaaın dahil olarak eski nazırlardan Amerı"'nin kıtıı üzerindt eski kavgala!' yeni harpla· sinin topçusu da yardım etmektedir. Düt 
Kafacık ormanında ve Kalıngıl, Marmaris yazdığı bir makaleyi tercüme ediyoruz: ra mı dönecek ve fennin her terakki mer- man mütemadiyen ilerlemekte ve Britart• 
in Kannca ormanmda ,.ıkan yannmlar sön . .. h 1 · • · 1 d ~ k d · ·· kt d" d. -1m·· t~ y lara:r • • 

1 
h Reisıcümhur Vilsonun dunya sulhu a esı yenı yenı ıstırap ar mı oguraca • ya or usunu gerıye surmc e ır. 

uru Uf ur. angın aıt rapor ar e - . - • · t k tır? Her gün iktısadi buhranı ortadan kal- M" f k t dah bü"i.i1' .. 1 diw• d h ah 'ba çın hazırlamış oldugu proJenın ar ı ta- utearnz tara a as en a J 
nuz ~e me gm en aıarat ve t n t .. d k · • 1 · · :BıJ 

ikd Aı. ld"' mamiyle iflas etmiş olduğu şuphe kabul ırma ıçın ortaya atı an sayısız sıstem- kudrette hava kuvvetleri verilmiştir. 
m an me.,...u ur. 1 d 'd A d rt1 etmez bir hakikattir. Silahsızlanma kon- er ve metotlar, bu Kana a an vustu- manevralar da ispat etmiştir ki mo e . 

eransı birçok milletleri biribirlerine bir- ralya'dan ve Amerika Birleşik devletle · harpta hava silahı en kati neticeyi atacak 
Bafra kereste fabrikası keresteleri · d d hak'" ··k ı ,_ t h ı r·h N d ·a··rf az daha düşman ederek ve münafereti ar- rın en a uçu o an Ki ayı ne a e so- bir amil olacaktır. Maama l or arnı r 

Bafra, 18 (A.A.) - Ker.este fabrika
:nızın Sarıçiçek ormanı tomruklarından 
çıkarttığı keresteler bütün Türkiye pi
yasasında büyük bir revaç temin etmek
tedir. İki yüzden fazla amele fabrikada 
çalışmaktadır. Fabrikayı ziyaret eden 
Şükrü Naili Paşa gördüğü faaliyet ve in
tizam ve tasarrufundan dolayı izhan mem
nuniyet etmiştir. 

tırarak muvaffakıyetsidikle nihayet bul- kacağını allah bilir. hava da yardım etmektedir. Sabahları kt" 

ııuştur. Avrupa için b~ kabus m-mz3ıasından sif bir sis tabakası her tarafı kaplıyor• 
Milletler Cemiyetinden ayrılmış olan başka bir nasip yok mudur Kendimize Müteamz tarafın derhal tank ve tayyar~· 

Almanya, hararetle silahlanmakta ve ken· lk defa bütün dünyaya şamil bir teşkila· i harekete geçiyorlar. Sabahın saat ycdı: 
k · d d'" h~k· bir v~zi iisi için lazım olan her şeyi yapma ka- tın neden kurulamadığını sormalıyız. Bu s:r. e uşm?~a tamamen a ım 'fi 

rarını vermiş bulunmaktadır. dünyaya şamil proje, pek fazla muhteri- yete geçen miitearrız kuvvet Britanya 
Almanya'yt birkaç gün evel Avustur-ısanedir ve pek fena bir kütle kurmayı ta- !müthiş bir harabeye çevirmiş bulunuyor• 

·ayı ilhak etmekten meneden Milletler savvur etmektedir. Sonra bu ruhsuz ve (Tabii nazari olarak) . 
Cemiyeti değil, Çekoslovakya ile İtalya pek fazla makineleşmiştir . ., Fölkischer Beobah 
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• 
Ankara Halkevi'~in lzmir seyahati 

Her tilrk, yurdunu earu gibi sever. Fa· 
kat. bilerek, tanıyarak, gUzeJJiklerinin hu
ııuıiyetlerine girerek sevmek daha kuv
vetlidir. Maruf bir atalar sözilnıüz (çok 
gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?)_ diye 
manidar bir sorgu ile bu noktayı t"?aret 

ıder. 
Cümhuriyet Halk Fırkamızın en de~er-

Halkevimi- ı 
1 . 1 

zin zmıre yap· 
tığı ziyarette 
konser veren ve 
büyük takdir ka
zanan Ankara 
Halkevi güzel 
sanatlar şubesi 
azasrndan dört 
sanatkarımız. 

li teşekküllerinden· olan Halkevlerinin 
binlerce çok hayırlı ve feyizli işleri, te
şebbüsleri arasmda seyahatler de mühim 
bir mevki tutuyor. Biitün Halkevleri 
memleketi gençliğe tanıtmak yolunda 
kuvvetli ve canlı hareketler gösteriyor· 
lar. Ankara Halkevi bu noktada bir re
kor kırdı ve en uzun memleket seyahati
ni yaptı. Seyahatin istihdaf ettiği gaye
leri, elde edilen neticeleri şurada anlat
mak kabil değildir. Ben yalnız seyaahtin 
bir ruznamesini yazacağım. 

Seyahate dil, tarih, edebiyat, güzel sa
natlar, içtimai muavenet, halk dersanele
ri, temsil, köycüler şubeleri iştirak etti. 
Heyetin reisliğine reis vekili doktor Ra
gıp, mutemetliğine Mecdi, komiserliğine 
Faruk Beyler seçildi. Diğer arkadaşlar 
bir konser verecek olan Ferhunde 
Ulvi Cemal Hanım ile, Refik Ömer, 
Necdet Remzi, Ulvi Cemal Beyler, bir 
temsil verecek olan Handan Avni Can
dar, Muhterem, Melahat, Semahat Hanım 
tarla lbnürrefik Ahmet Nuri, Gıyasettio, 
Reşat, Tayyax, Şinasi, Ekrem Fethi Gün
görmez,Beda süflör Enver B.ler ve muh· 
telif şubelere mensup Doktor Atıf, bele 
diye müfettişi Kcmal,Hilmi,eczacı Arzu
- an Nurettin, Hıfzı Oğuz Beylerle bes
: ·kar Huli'isi Beyle Kerim Ömer ve sah
.,e dekoratörü ressam Mahmut Beyler 

ve ınaltined Halil Ef. daha eveldcn iyc:ap 
eden hazırlıkları yapmak üzere hareket 
etmişti ve heyete Halkevi bilfecisi İsmail 
Beyle bir de kapıcı Mehmet Ef. refakat 
eciiyorlardı. 

Heyet 7 eylQl cuma sabahı saat 10,30. da 
Halkevin1e toplandı. Eşya bir otomobille 
istasiyona gonderildi •. Seyyahlar d! baş-

ikinci bir veda .• Coıkun gençliğin ince te
zahürleri arasında Ankara'dan ayrılıyoruz. 
Şimdi herkes 34 saatlik !eyahat için daha 
eyi yerleşmekle meşgul. Dr. Ragıp B. her 
zamanki sevimli, esrarlı tebessümiyle ar -
kadaşların mükalemelerini dinliyor, Mecdi 
Bey siyah gözlüklerinin arkasında kaşta
n kalkık dudaklarının zarif ve manidar 
g:ilüşiyle Sincan hizalarında bir höyüğü 

~ gösteriyor. Faruk 3ey elindeki kalemi kol
tukların kenarına vurarak arkadaşları sa-

l yıyor. Gençler kahkahalarla gülüyorlar. 
hemen hepsi konuşuyor ve sandöviçlerini 
yiyor. 

Polatlıda kaymakam, belediye reisi. frr

k~ mensupları etrafımızı alıyorlar, bize 

çay, su ikram ediyorlar. Artık milli müca

delenin. istiklal harplannın cereyan ettiği 
sahalardan geçiyoruz. Aramızda bu harba 

• iştirak edenler de var ve o harikalar dolu 
şanlı hatıralar anlatılıyor. Nihayet işte 

Sakarya .. Türkün inkılap ve şeref tarihin-

ide bir dönüm yeri .. Herkes tüyleri ürper
ten bir hürmet duygusile bir müddet dalı

ı:.rında bere, göğüslerinde fırkalaı . vor ve susuyor; o harbr yapanların şehit· 
bayrağı olduğu ha.lde hep bir arada gara !erine içinden fatihalar okuyor; yaşıyanla-
girildi. rına saygılar yollıyor. 

Halkevlilere tahsis edilen vagon dolmuş 
olduğu için İstasiyon müdürlüğü yeni 
bir vagon tahsis etti. Vagonun iki cephe-

Halkevimi
ze mensup aza -
/arın lzmir ziya
retleri yollarda 
da alaka uyan .. 
dırmıştı. lstas • 
yon/arda halk 
vagonun önün • 
de topla_nıyordu, 

sine Ankara Halkcvi yazılı levhalar asıl
dı ve bayraklar takıldı. Birçok arkadaşlar 
istasiyona bizi uğurlamağa gelmişlerdi .. 
Bunlardan bir kısmı bizimle Gazi ista· 
s:yonuna kadar geldiler. Hakimiyeti Mil
liycnin muhabiri toplu bir fotoğrafımızı 
aldı ve saat 12 de trenimiz hareket etti. 

Gazi istasiyonu ı · inen arkadaşlarla __ ,_ 

Porsuk vadisi, zirai bahislere vesile o
luyor; her grupun ayrı bir neşesi var. Bir 
tarafta Sumdüken ve Bozdağ, diğer taraf 

taki Türkmendağı ormanlaı .ıı.ıcında ij 
zahat duyuluyor. Nihayet yavaş yavaş ak
şam oluyor. Bcylikabır istasiyonundan ha
reket edince akşam yemeği tevziatı başlı
yor. Herkese kağıtlar içinde yemekleri ve

riliyor. Liste yarım tavuk, cigara böreği, 
üzüm, bol bol buzlu su .. Hava eyice ka
rarmış, Alpo'ya varıyoruz. Karanlıktayız .. 

H Al\tBURG HUBUBAT P IYASASI. 

14. 9. 934 
Hamburg piyasasında buğday fiatları 

eylfıl - l. teşrin tahmili 81,50, çavdar 
ton başına. EylUl - l. teşrin tahmili 63 
- 65 ve arpa eylfil - I. teşrin tahmili 
88.5 - 90 mark olarak kote edilmiştir. 

YON PIY ASALARI. 
• 

Antwe.rp 13 eylül fiatları 9öyledir: 
(librede pene itibariyle) (parantez için
deki rakamlar 6 eylUJe aittir) 

EylUl 23 1/ 8 (23 1/ 2), 1. teşrin 23 1/4 
(23 5/ 8), il. teşrin 23 1/4 (23 5/ 8), 1. ka
nun 23 1/4 (23 3/ 4), 2. kanun 23 3/ 8 (23 

3/ 4) şubat 23 1/2 (23 7/ 8), mart 23 1/2 
24, nisan 23 3/4 (24 1/4), satış: 35,000 

(7S 000 libre) lfüre. • 
Roubaix - Tourcoing 12 eylQl fiat • 

lan (kiloda frank) (parantez içindeki ra
kamJar 5 eylCıle aittir) 

Eylftl 16.80 (16.90) I. teş.rin 16,80 
(16,90) il. teşrin 16,80 (16,90), I. kanun 
16,80 (17.00) 2. kanun 16,80 (17,00) şubat 
'6,80 (17,00) mart 16,90 (17,10),nisan 17.00 

(17,20), mayıs 17,00 (17,30), haziran 

Elektrik yok .. Eskişehire kadar böyle gi
diyoruz. Orada mum veriliyor. 

Eskişehir'den hareketten aonra herkes 
uyumak hazırlığına giriyor, fakat kabil 
mi? Fasılalı, kısa kısa uyumak insanı da
ha çok yoruyor. 

Afyonkarahisannda herkes ayakta .. saat
lerce bekliyoruz, büfeden çay içenler, meş
hur Afyon kaymağı anyanlar .. Hava çok 
soğuk .. hemen herkes üşüyor. Benden 
başka kimse palto almamış .. sahaha kaf§I 
hareket ediyoruz, 26 ağustosta baş -

f ııyarak 30 ağustos Başkumandanlık muha
rebesiyle kati zafere eren ve bize her şeyi 
veren harikalar harbmın ve büyük takip 
hareketlerimizin sahasından geçiyoruz. 
Hepimizde o günleri yaşıyanlara gıpta, 

hürmet var. Buraların muhteşem güzelliği 
de bizi hayretlere düşürüyor. Ucsuz, son
suz çam ve: me~e ormanları, bu yemyeşil 
saha, İsviçre'nın o çok öğüten manzarala
rından kat kat güzel.. Ne yazık ki biz bu 
güzel1ikleri ancak §İmdi görüyoruz, diyen· 
inimiz de var. 

Dumlupmar'da ~hit Mehmetçik için ha
zırlattırılan çelengi bırakıyoruz. Artık en 
ormanlı sahalara giriyoruz. Sarp tepeler 
ve ağaç .. Bu ne güzel manzara .• Hepimiz 
huşu ~inde sevimli yurdun bu muhteşem 
güzelliklerine aşık .. Tren tüneller, köprü
lerden geçerek hemen daima ~am, meşe. 

mazr, ardıç ağaçlariyle dolu türlü manza
raları bir sinema gibi seyrettiriyor. Sabah 
sandöviçlerimizi bu manzara karşrsmda 

pek az buluyoruz. 

17,10 (17,40), temınus 11,20 (17,.50) ağu._ 
tos 17.30 (17.60), satış: 70.000 kilo (lO<I 
bin kilo). 

l NGlL TERE YUMURTA 
~ONTENJANI. 

Yumurta ithalatı hakkında martta d~ 

ğer memleketlerle yapıbruf olan ve 14 
eyHHde bite; anla~m müddeti 30 ey .. 

ıaıe kadar temdit edilmiştir. Bu anla,.. 

maya nazaran diğer memleketler ihracat• 

çılan lngiltereye geçen sene sevkettik .. 

ıeri miktardan fazlayumurta sevketme-ı 

meği vadetmişlerdir. Bi.rinc.i teşrinden 

sonra yeni aranjmanlar yapılması ve ikin .. 
ci kanuna kadar ithalatın y~e 5 azal .. 
ması ihtimali vardır. Dominyonlar Otto• 
wa itilafı mucibince her türlU tahdidat .. 
tan masundurlar; Danimarka ile 1933 te 
yapılan itilaf mucibince de üç sene müd
detle Danimarka yumurtalarının gümrük 
resmi arttırılmıya.c.aktır. 

MISIR MADEN KOMORO ALIYO R. 

Mısır devlet demiryollarınm 140.000 

ton maden kömürU satın alacağı haber 
alınmıştn. Teklifler ikinci teşrin ortası· 
na hdar Kahire'ye yapı•accık. teslimat 
ise il. ldnun - nisan arasında olacaktrr, 

ce erkek, kadın kayna§ıyor. Uç tıklım tık· 
hm dolu vagon trenimize ekleniyor. El~ 
vanlardan sonra öğle yemeği: Köfte, bö" 
rek, Urüm, buzumuz ve suyumuz var. 

Alaşehir'den itibaren bağlık mmtalraya, 
üzüm - incir mmtakasma giriyoruz. İstasi .. 
yon mahşer yeri gibi. Burada da sardalya 
kutusu gibi dolu üç. dört vagon alıyoruz. 
Salihli, Turgutlu istasiyonları da öyledir. 
Hava karanrlttn .Manisa'ya geliyoruz. 8 
eylôl Manisanm kurtulu günü. Her yer
de şenlik var. Halkevi reisi bizi davet edi .. 
yor, fakat icabete imkan yok .. Vagonlarda 
bando ve davul zurnalar hep mmi havalan 
çalıyor. 

Buradan bir sürü vagon alıyoruz. Me· 
nemeni gece geçiyoruz. İki saatten fazla 
ri:.arla Karşıyaka')-a varıyoruz. Bialcrce 
halk bizi alkışlıyor. 

Karşıyaka ile İzmir araıundaki yol ne 
kadar uzunmll§ l Bize saatlerce sürdü gibi 
geldi- Nihayet işte Aydın hattını geçiyo , 
ruz. 

J-Jalkevimiz Izmir seyah~t'i~ntıbalarından: .4nkara istasiyonundan ayrılış. Ziyarete 
ıştırak edenlerden bi.; kısmı lzmir'de. 

Artık her istasiyonda pek çok kalabalık 
var. Uşak'ta §eker fabrikası hepimizde bü
yük bir alaka uyandınyor. Uşak istasiyonu 
çok kalabalık.. Kaymakam Bey bize hoş 
geldiniz diyor, Uşak'a davet ediyor. Binler-

İzmir istasiyonuna giriyoruz- O kadar 
kalabalık ki_ bunun içine bizim trenimiz 
de getirdiği binlerce insanı boşaltıyor. İz· 
mir'in değerli Valisi Kazım Paşa 

vilayet fırka idare heyeti reisi, Halk .. 
evi reisi, belediye reisi bizi karşılıyorlar. 
Vali asil tebessümiyle hepimizin elini sı· 
kıyor. Eualarımız iki arabaya yükletili .. 
yor, bize de büyük bir otobüs tahsis edi
liyor. Doğru hükUınct karşısındaki lokan
taya gidiyoruz. Saat on ikide erkek lisesi 
önünde otobüsten iniyoruz. Hepimiz yor· 
gün ve uykt:suz erkek lisesinin t~iz ya
takhanelerine doluyoruz. Ncşelerimiz taş:· 
yor. Temiz yataklara uzanıyoruz. İste ni
hayet güzel İzmir'deyiz_ 

A VN1 ALİCANDAR 

H .. •JT1ıveti Milliye'nin romanı: 3 Tefrika: 98 

• 
i n s a nl ı ğın bal i. 

Andre Malru 

Ceplerini doldurup yukarı çıktı. Otekiler mitralyözü ve 

kapının arkasına da dikenli telleri yerleştirmişlerdi: kapı

nın zili dakikada bir çalınıyordu. Delikten baktı: sisli sokak 

hep eskisi gibi boş ve sessizdi: arkadaşlar, sisler arasında, 
bulanık sudaki balıklar gibi, birer birer geliyorlardı. Gidip 
KatoPu aramak için geri dönerken arc.lı sıra iki zilden sonra 
bir tüf ek sesi, bir hmltı ve yere yuvarlanan bir vücudun gü

rültüsünü işitti. 
Kapıyı bekli yenlerden birkaçı hep birden: "İşte geldi

ler!,, diye bağırdılar. Mahzenden çıkarılan silahların çatır
dılan ile hazır bulunanların fısıltılarından başka karidorda 
bir şey işitilmez oldu. Herkes silah başına koşuyordu. 

Saat bir buçuk 

Başkalarının sarhoşluklarını uzattıkları gibi Klapik'te 
Yalanını idame ederek boy'lann zil nümeratörü altındaki 
toparlak masaya başlarını dayayıp tükriik hokkalarının et
:tafım ay çiçeği tohumlarına boğdukları otel koridorunda, 
ilerliyordu. UyuyamıyacaP,'mı biliyordu. Gamlı gamlı, oda 
sr:nın kapısını açtr, ceketini Hofman lıikayelerinin elinden 

düşmiyen nüshası üzerine fırlattı ve bardağını viski ile dol
durdu: üstüne çöken sıkıntıyı ispirtonun giderdiği va kıydı. 

Bu odada değişmiş bir şey vardı. Fakat bunu düşünme· 

meğe ceht etti: bazı eşyanın anlatılamıyan yokluğu pek ta
salandırıcı bir şey olabilirdi. İnsanlann Üzerlerine yaşayış
larını kurduktan herşeyden kendini kurtarabilmişti: sev • 
dadan, aileden, işten; korkudan değil.. .. Korku onda yalmz
lrğın had bir ifadesi gibi idi. Ondan kaçmak için ekseriya 
Blak - Kat'a fırlayor ve başka şeyler düşünerek ona kalça
lariyle kalplerini açan kadınlara sığmıyordu. Bu akşam bu 
kabil değildi: bitkin, söylediği yalanlardan ve gösterdiği 
geçici kardeşliklerden bıkkındı ... Kendini aynada görerek 
yaklaştı. 

Aynadaki Klapik'e: "Nihayet, neden kaçacaksın ki? de

di, bütün bunlar daha ne kadar sürecek ki? bir karın vardı: 

geçelim: ah bundan bahsetmiyelim ! metreslerin, paran var

dr. Kendinle alay etmek için hayaletlere muhtaç oldu -

ğun zamanlar hep bunları aklına getirebilirsin. Sesini çı · 

karma! sende, bir tufeyli olabilmek için bütün meziyetler, 

bütün vasıflar var: yaşın seni kemale erdirdiği zaman Fer

ral'in yanma uşaklığa girebilirsin. Polis veya intihar da var. 
Ya pezevenklik? gene biiyüklük delisi oluyorsun. Sana di
yorum ki geriye intihar kalıyor. Fakat ölmek istemiyorsun. 
Ölmek istemiyorsun pis, musibet! ama bir kere bak: ölüme 
ne kadar yakışan bir suratın var ... " 

Aynaya biraz daha yakla~tı; hemen hemen bumu ayna-

nın canıma dayanıyordu: ağzını bir kanş açarak surc~~ım: 

çarpıttı ve sanki bu surat ona cevap vermiş gibi: 
- Herkes ölemez mi? tabii: bir alem meydana getirmek 

için herşey lazımdır. Canım, sen de_ Öldüğün zaman cen
nete gideceksin ... Ne düşünüyorsun? 

Yüzünü gene değiştirdi: ağzım kapayıp uçlannı çen~si
nc doğru çekti, gözlerini karnaval samurayları gibi kıstı~ 
Ve sonra, sözlerin anlatmağa yetmediği iç sıkıntısını tü .. 
tün şiddeti ile ve kendi kendini ifade ediyormuş gibi sura "' 
tını buruşturup maymun, budala, korkak suratı, velhasıl insan 
yüzünün ortaya vurabildiği bütün acayip halleri takınmağa 
başladı. Bu yetmiyordu: ellerini de kullanarak gözlerini çe-
kiştirdi, sırıtkan çehreye mahsus kurbağa ağzını temsil et .. 
mek için ağzını büyüttü, bumunu yassılattı. kulaklarım u .. 
zattı. Bütün bu yeni simalar onunla konuşuyor, hayatın 

sakladığı ona ait bir hali ifad& ediyordn. Yalnız başına bu· 
luiıduğu odada, pencerelere biriken sisin içinde meydana 
getirilen bu palyaçoluk iptizali, çılgınlığın müthiş ve acx 
gülünçlüğüne bürünüyordu. Kendi kahkahası kulağına gel .. 
di, kendi sesi, anasının sesinin eşi olan sesi ... Ve birdenbire 
suratının hali de gözüne çarpınca korku içinde geri geri gi .. 
dip soluk soluğa bir iskemleye ç.öktü. 

Kanapenin üstünde bir blokn.ot'la bir kalem vardı. Eğer 
böyle devam edecek olursa hakikaten çıldıracaktı. Kentli • 
ni müthiş aynadan kurtarabilmek için kendi kendine hita .. 
ben bir mektup yazmağa başladı: 

Sonu var 



SAYIFA i 

Nafıa Vekileti 
Adana yedinci daire su işleri 

müdürlüğünden 
İçel vilayetine bağlı Tarsus ovasının sulama am~liyatı

na ait amı kanalı üzerind~ yapılması lazım gelen on uç par
çadan ibaret bulunan sına\ imalatın keşif bedeli olan {15~10) 
on bes bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usulıyle 
münakasaya çıkarılmış ve bin dört yüz otuz dört senesi teş 
rinievelinin üçüncü çarşa~ba günü zevalden evet saat onda 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif be
delinin yüzde yedi bucuk teminat akçeleriyle diğer vesaik
lerini havi kapalı zarfların Mersinde hükumet dairesinde 
müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele ve şart
name ve sair evraklarım görmek istiyenlerin Adanada su 
işleri müdürlüğüne ve Mersinde Nafıa dairesine müracaat 
evlemeleri ilan olunur. (2407) 8- 3889 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüiünden: 

l - Kayseri pamuklu mensucat fabrikasının Montaj iş· 
terinde çalışmak üzere, Tesviyeci, Oksijen ve elektrik kay
nakçısı, kazancı makine ve elektrik montörüne ihtiyaç var-
dır. 

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

Ankara mmtaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 
ayn, 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· 
(fa her pazartesi ve perşembe günleri isteklilerin Encümeni 
Vilayete ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her gün mek 
tep idaresine müracaatları. (2457) 8-3900 

Nafıa Vekaletinden: 
Adapazarı, Akhisar, Doğançay veya Geyve istasiyonla

nmn herhangi birisinde istif edilmiş bir halde ve tam vagon 
olarak muhammen bedeli (1750} lira olan 25X25X250 eba
aında (350) adet meşe köprü traversi pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. 

Pazarlrk 27-9-1934 perşembe günü saat 15 te Vekalet müs 
teşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve (175) liralık mu
vakkat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine yatırdığına 
aair makbuz veya Banka mektubu ile aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri malzeme müdürlü· 
ğünden meccanen alabilirler. (2575) 8-4049 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - 30 eylUl 934 pazar günü saat (10) da münakasası ya

pılacağından ilan edilen (89) topoğraf şemsiyesinin müna -
kasasından şimdilik sarfı nazar edildiği. (2597) 8-4100 

1 Cebeci m•;;:;~a;:~~;;~~;·~;:~~ mütohaum 1 
1 

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

sısmda Faik B. apartrmanmda kabul eder. 
Tf>lf'f on: ~6] ~ 

Ankara Jevazım amirliği Satın Alma 
komisyonu ilanları 

İLAN 
Aşağıda cins ve mikdarı yazılı mevat hizalarında göste

rilen tarih ve saatlerde kapalı zarf ile münakasaya konul • 
muştur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere hergün mü -
nakasaya iştirak etmek üzere ihale günü gösterilen saatten 
evet teminat akçeleriyle birlikte Edremit askeri alım satım 
komisyonuna müracaatları. (2637) 
Hepsinin ilan Neresi için ihale günü 

tarihi cinsi mikdarı alınacağı saati 
20.9.1934 Ku. Ot 300.000 Edremit 15.10.1934 14 
27.9.1934 . Arpa 250.000 Edremit 15.10.1934 15 
4.10.1934 Arpa 160.000 Ayvalık 15.10.934 15.30 

11.10.1934 Ku. So~an 8.000 Edremit 15.10.1934 16 

İLAN 
İki bin kilo buğday, iki bin 

kilo kepeğe pazarlık günü ve
rilen fiat gali görülmüştür. 
Pa?arhğı 22 eylUl 934 cumar -
tesi günü saat 14 tedir. Şart -
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de vakti muayyeninde temi
natlariyle beraber Ankara Le
vazım Amirliği satın alma ko
misyonuna gelmeleri (2603) 

8-4076 

8-4120 

İLAN 
Bir milyon seksen beş bin 

l:i lo arpaya kapalı zarf ve pa
zarlık günü verilen fiatlar ga
li göriilmüştür. Pazarlığı 23 
eylUl 934 pazar günü saat 14 
te yapılacaktır. Şartnamesini 
c;örmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için de vaktin
de teminatlariyle beraber An
kara Levazım Amirliği satm
a lma komisyonuna gelmeleri. 

(2602) 8--4096 

HAKIMIYETf MllJJYE 
EZ& -

11 As. Fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları 
1019 KİLO MUHTELİF RENKTE BOYA) 30-9-934 
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TON 

HİNT YAGI 
GLİSERİN 
VAZELİN 

REÇİNE 
KELLE KARPİT 
MÜKELLES SODA 
PARAFİN 
JAPONLAK 
GOMELAK 
TOZ NİSADIR 
KALIP NİŞADIR 

MEŞE KÖMÜRÜ 

6000 KİLO ZEYTİN Y AGI 
6000 KİLO PAMUK YAGI 

) 
) 30-9-934 
) 

) 
) 
) 
) 30-9-934 
) 
) 
) 
) 

) 2-10-934 

) 2-10-934 
) 

180 KUTU MUHTELİF NUMARADA ) 
KURŞUN KALEM ) 

506 TOP MUHTELİF KAGIT ) 
100 ŞİŞE MÜREKKEP ) 4-10-934 
200 KUTU RESİM ctvtst ) 
300 ADET RESİN LAST!Gt ) 
Yukardaki malzemeler hizalarında gösterilen tarihlc.rde 

pazarlık suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muayyenin
de saat 14 te terrinatlariyle satın alma komisyonuna rr.üra· 
caatları. (2583) SL-4054 

125 ADET 150 LİK POTA 
400 ,, 300 L ÜK POTA 

107 TON MUHTELİF NUMARADA 

~6 ,, 
ÇİNKO LEVHA 
ADİ TUTYA 

6 ,, ALEMtYUM 

280 ,, OLEOM 
200 ,, ŞİLİ KÜHERÇtLESİ 

4 ,, SANTRALİT 
1,5 ,, DİFENİLAM!~ 

o/o 2 ,, NİKROZİN 

Tarihi 
) 27-9-934 
) 

) 
) 27-9-934 
) 
) 

) 
) 
) 27-9-934 
) 
) 

45 
90 
10 

,, PETROL .. ) 
,, BENZİN ) 
,. BOR YAGI ) 27-9-934 

KİLO MUHTELİF NUMARADA ) 90950 
MADEN YAGI ) 

83700 ADET MUHTELİF NUMARADA ) 
BEZLİ ZIMPARA KAÖIDI ) 

7500 KİLO ZIMPARA TOZU ) 29-9 934 
400 TOP MUHTELİF NUMARADA ) 

CAM KAGIDI ) 

5600 KİLO SUD KOSTİK ) 29-9-934 
200 KİLO KLOR BARYUM ) 29-9-934 

Yukardaki malzemeler hizalarında gösterilen tarihkrde 
pazarlık suretiyle alınacaktır. Taliplerin yevmi muayye.1in
de saat 14 te teminatlariyle satın alma komisyonuna miira-
caatlan. (2582) 8---4053 

TON 
1 FOFORLU BAKIR 

14 ÖLCÜ ALETİ 
250 TON DÖKÜM KUMU 

25 KALEM ELEKTRİK MA LZEMESl 
17 KALEM ELEKTRfK EDEVATI 
7 KALEM CELİK HALAT 

14 KALEM BOYA 
5 KALEM TUTKAL VR SAİRE 

7000 KİLO PAMUK ÜSTÜPÜ 
600 KİLO BEY AZ SABUN VE 

1700 KİLO ARAP SABUNU 

10-10-934 
,, ,, 
,, ,, 

13-10-934 
.. , ., 

15-10-934 

" ,, 
17-10-934 
20-10-934 

,, ,, 
,, ,, 

Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarih
lerde aleni münakasa ile almacaktır. Taliplerin seraiti anla
mak üzere her gün öP.:le<len sonra saat 13.30 dan 1.5.30 a ka
dar ve münakasaya istirak edeceklerin vakti muayyeninde 
teminatı muvakkatleriyle satınalma komisyonuna müraca-
atlarr. ( (2609) 8-4107 

65 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 13-10-934 
28 KALEM RESİM MALZEMESİ 17-10-934 

29000 KİLO CİNKO 17-10-934 
MUHTELİF HELEZONİ MAKKAPLAR 17-10-934 

34238 ADET MUHTELİF EB' ATTA A TES ) 
TUGLASI VE 11500 KİLO HARÇ . ) 20-10-934 

Yukardaki malzemeler hizalarmdaki gösterilen tarihlerde 
kapalı zarfla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 
her gün öğleden sonra saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkateleri ile 
vakti muayyeninde satın alma komisyonuna müracaatları. 

'2610) 8---4105 

800 kilo saf kurşun 
Evelce ilan edilen münakasa tarıhi: 6-10-934 
Münakasanm tehir edildiği tarih 13-10-934 
6-10-934 te münakasası ilan edilen yukarda yazılı 800 kilo 

saf kurşunun münakasası 13-19-934 tarihine tehir edilmiş ol
duğu ve taliplerin bu tarihte müracaatları. (2617) 8-4097 

KİLO 
250 FERRO VANADİ-

YUM 
350 KOBALT 
250 FERRO MOLİPTEN 
500 FERRO VOLFRAM 
300 FERRO TİTAN 

1000 FERRO KROMUM 
Yukardaki yazılı ma1zeme l 

pazarlık suretile 21-9-934 tari-ı 
hinde saat 14 te ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin temi
nat ile müracaattan (2569) 

8--4046 

!O EYLUL 1934 PE~~EMBE 
cıı: == = ~ .,.. 

~·-- Doktor Hilmi İsmail 

iM Cebeci Hastatıaneıoi Cilt, Saç, Zührevi ha..stalıkJac Mütehassm 
Hastalarım het: gün öğleden sonra Ç ocult Sarayı caddesinde 

Abidin Bey apartrmanmda kabul eder. Telefon: 3506 

T~O.KiYE; 

llRAAT 
BANK .. AS· ı 

Ankara kız lisesi 
müdürlüğünden: 

Ankara Kız Lisesi Laboratuvar mobilyesi 19-9-934 ta.ıie 
hinden itibaren 20 gün müdedtle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. İhale, 9-10-934 sah gün saat 15 t4 
Maarif Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler, komisyona, asgari 2000 lira kıymetinde bir la
boratuvar tesisatım muvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarını 
natık vesika ibraz etmiye mecburdurlar. 

Talipler şartname ve tef erruatmı Vekalet inşaat dair ... 
sinde görebilirler. (2620) 8-4106 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince'de teslim şartiyle muhammen bedeli (2300) lir& 

olan 12 adet travers arabası pazarlıkla mübayaa edilecellıo 
tir. 

Pazarlık 2. 10. 1934 tarihine müsadif sah günü saat 15 te 
Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 
230 liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeciliği• 
ne yatınldrğma dair olan makbuz veya banka mektubu ile 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları Iazrmdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Vekalet malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edebilirler. (2625) 

8-4114 
• 

Iktısat Vekaletinden: 
İç Ticaret Umum Müdürlüğü dairesinde mevcut 46 parça 

eşya acele eyh1lün 27 inci günü saat üçte komisyonu mahsu• 
su tarafından pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanların 
tamir edilecek eşyayı görmek üzere levazım müdürliiğüno 
müracaatlarr ilan olunur. (2630) 8-4113 -
Ankara Osmanlı 

Bankasından: 
"20-9-934 tarihinden itibaren bankamız gişelerinin saat 

ondan on ikiye ve on dörtten on altıya kadar muamelata açık 
bulundurulacağı ilan olunur.,, 8-4109 

Çankırı Be'ediyesinden: 
Çankırı elektrik tesisatı için aşağıda cins ve miktarı ya· 

zıh kablolar kapalı zarf usulü ile ve yirmi gün müddetle m~: 
nakasaya vazedilmiştir. Taliplerin birinci teşrinin üçüncU 
çarşamba günü saat on beşe kadar zarflarını belediye encii
ınenine göndereceklerdir. (2600) 

Metre Ebadı 

10000 16 mm 2 Milimetre bakır çıplak kablo 
2100 10 mm 2 ,, ,, ,, ,, 

515 3x16 mm 2 + 10 mm 2 VDE nizamnamesıne 
tabi NKBA izolimanlı havidir. Yer altı kablos\1· 

110 3 x 25 mm 2 + 10 mm 2 VDE nizamnaınesiıt" 
tabi NKBA izolimanlı havidir. Yer altı kabtos~ 

2 adet Terminüs kutusu 3 x 16 mm 2 + 10 mın 
kablo için 

2 adet Terminüs kutusu (2 x 25 :+16) + 4 
(3 x 16 + 10) 

. a..:-4074 
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ıM. M. V Satın A 'ma Komisyonu ilanları 
Kayseri garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çıka

nlmıştır hangi cins erzaktan ne miktar alınacağı ile ihale 
günleri ve saatleri asağ-ıdaki cetvelde gösterilmiştir. Ha
riçten gelecek müteahhitlere kolaylık olmak üzere mütea · 
kip iki ~ünde hüttin k~lemlerin münakasalannm bitirilmesi 
kararlac;tınlmıstır ve münakasa günleri ona göre tesbit edil
tnistir. Yine bu maksatla taksitlerin de senede üç veya dört 
defada alınması tensip olunmuştur. Merkezde sartnameleri 
görmek istiyenler her gün Kayseri'de K. O. satın alma ko · 
ınisyonuna müracat edebilirler hariçte olanlar da arzu eder
lerse sartname suretleri posta ile gönderilir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin aşağıda yazılı olduğu üzere vaktinde ve 
teminatlarile Kayseri'de K. O. satınalma komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (2427) 

Cinsi Miktarı İhale tarihi teminatı 
Rkmek 170000 26-9-934 saat 11 829 Li. kapalr zarf 
Sade yağı 12000 ,, 11,30 585 ,, ,, 
Zeytin yağı 4200 ,, ,, 136 ,, ,, 
'roz şeker 5500 ,, ,, 174 ,, ,, 
Mercimek 10000 ,, ,, 53 ,, ,, 
ttlohut 220000 ,, ,, 66 ,, ,, 
Bulgur 42000 ,, ,, 174 ,, ,, 
Ruru fasulya 30000 ,, ,, 113 ,, ,, 
kok kömürü 234,000 27-9-934 saat 11 676 ,, ,, 
kırible maden 

kömürü 
Meşe kömürü 
Arpa 
Pirinç 
kuru ilzür
Gaz yağı 
'ruz 
laman 
la bun 

150000 
3000 

141000 
16000 
9000 
2000 

12000 
360000 
~000 

" ,, 
" 
" ,, 
" ,, 

" 
lLANN 

,, 
n 

" 
,, 
,, 

" 
" 

379 
8 

265 
276 

61 
41 
81 

270 
186 

,, ,, 
,, ,. 

" 
" " 
ti ,, 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
,, n 

8-3862 

Samsun garnizonundaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins -.e miktarları ve ihale günleri gösterilen üç kalem erzak mü
llakasaya konulmuştur. Talipleri şeraiti görmek üzere her 
~n münakasaya iştirak için muayyen günlerde ihale saat .... 
[erine kadar teminat makbuzlariyle Samsun'da Sa. Al. ko
bıisyonuna müracaattan ilan olunur. (2627) 
Cinsi Miktarı İhale ta. Günü nevi saat 
~rpa 340 000 9-10-934 Sair kapalı 14 
laman 320 000 9-10-934 Sah açık 15 
Odun 850 000 10-10-934 çarşamba kapalı 14 

8-4115 

Cinsi Kilosu Muvakkat teminatı ihale tarihi saati 
~ohut 11 500 40 15 T. evet 934 14 
kuru fasulya 32 000 120 15 ,, ,, 15 
~uru lizüm 8 500 19 ,, ,, ,, 16 
tsulgur 24 500 ~ 91 ,, ,, ,, 17 

1 - Yozgat piyade liıtasmm ihtiyacı için yukarda dört 
lalem erzak münakasaya vazolunmuştur. Alınacak erzakm 
~ktariyie teminatı muvakkateleri ve ihale günleri hizalann 
ua yazılıdır. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün 
laat 14 ten 18 e kadar alay satmalma 'komisyonuna müracaat 
ttnıeleri. 

II - Hariçten talip olan.la~a şartnamelerin sureti posta 
he gönderilir. Münak~aya ışt~rak edenlerin ihale günü o/o 
'şs teminat makbuzlarıyle komısyonumuzda ispatı vücut et-
'ııeleri ilan olunur. (2517) 8--4099 

ita alay satrn alma komisyo
nuna müracaatları. 

Hariçten şartname istiyen
lere birer suret gönderilir. Sa-
tın alınacak ekmek miktarı 
103500 kilo ve teminatı 480 li
radır. (2495) 8-3935 

tLAN 
Hava ihtiyacı için 15 kalem 

boru atatı pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün pazarlığına 
1ştirak edeceklerin 22. 9 .934 
cumartesi günü saat 10,5 ta te 
minatlariyle birlikte M. M. V. 
satmalma komisyonuna müra-
caatları. B-4029 

fLAN 
Hava ihtiyacı icin muhtelif 

ebatta conta pazarlıkla alına -
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
c;onra pazarlığına iştirak ede . 
ceklerin 24. 9. 934 pazartesi gü 
nü saat 14 te teminatlariyle 
hirlikte M. M. V. satmalma ko 
misyonuna müracaatları. 

(2564) 8-4031 

tLAN. 
Gaz kursuna ait (8) kalem 

malzeme ihalesi gününde ta
lip çıkmadığından pazarlığı 
26-9-934 çarşamba günü saat 
ı 4 te icra edilecektir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
i..;zere her gün öğleden sonra 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rın o gün ve saatinde teminat
ile birlikte M. M. V. satın al
ına komisyonuna müracaatları 

(2628) 8-4116 

fLAN 
Niğde garnizonundaki kıta

at için 11000 kilo sade yal{ ka
palı zarfla alınacaktır. Müna
kasa günü 4/ 1. Teş. 934 per
şembe günüdür. f steklilerin 
Niğde'de As. Sa. A1. Ko. riya
setine müracaat'Iarı. (2589) 

8- 410? 

.ıLAN 
Krrrkkale'de askeri sanatlar 

nektebinde mevcut 179 adet 
'l1Üceddet kaput ve 160 adet 
'l1Üstamel kaput ve 48 takım 
11üceddet elbise bir pantalon 
'Jir caket ve 65 taknn müsta
nel elbiseye müzayede günii 
taliplerin verdikleri fiatlar 
nuvafık görülmediğinden mü 
zayede 22-9-934 cumartesi gü
nü saat 17 ye talik: edilmistir. 
tsteklilerin o/o 7.5 teminatla
riyle tayin olunan gün ve sa
:ıtte mektepte müteşekkil Sa. 
ı\1. Ko. nuna müracaattan 

İLAN 
fmıir Tayyare alayında İnp edi

~lr pist ve bnaliusyon npatı 
'-rna yaplm1acalı:br Şartnamesin1 
lıli. ve projel'!rini görmek istiyen • 
!etin herP.fuı mönllkasasma iftirak '* 
~le~ 29.9.1934 cumartesi gii · 
~ saat 14 te teklif ve teminatlariy
"' Lir.liL1c M.M.V. satm alma komiı· 
~a müracaıtlan. (234S) 

' ıün ve saatinden evel teminatlarile ilan olunur. (2588) 8-4058 
'·irlilde M.M.V. satm alma komis · İLAN 

8-3819 
İLAN 

Bandırma'daki kıtal::ır için 
~~.000 kilo sığrr eti kapt'.lI zarf 
·Gl satın alınacaktır. İhalesi 
~9.9.934 cumartesi gün~i saat 
~S tedir. Taliplerin şartname-
'llli görmek üzere her gün ve 
t)ıünakasaya iştirak için de 
t)ıiinakasa günü saa.tinden. ev· 
~1 teklif ve temınatlanyle 

lltsa'da frrka satın alma ko
~isyonuna müracaattan. 

(2423) 8~3858 

İLAN 

ronona müracaattan. (2305) Konya'daki kıtalar ve mü-
tLXN 3716 esseseler için 250 ton kok kö-

Konya'daki kıtalar ve mü- mürü kapalı zarf usuliyle mü
esseseler ihtiyacı olan 150 000 nakasaya konulmuştur ihale -
'-'l w ' si 1-10-934 pazartesi saat 14 .... ı o sıgır eti ilan merasimi ka 
~uni ş0ekilde yapılmadığından tedir. Şartnamesini görmek is 
Lalesı 26-9-934 günü saat 14 tiyenlerin her gün Ankara'da 

d_e talik olunmuştur. Taliple- M. M. V. satın atma komis
'"ın şartnamesini görmek üze· vonuna ve münakasaya işti-

h rak edeceklerin ae münakasa 
·~ er. ~ün ve münakasaya iş- ünü ve saatinden evet teklif 
tıra~ ıcın de münakasa günü g 
·.aatinden evel teklif ve temi- ve teminatlariyle Konya'da 
natlariyle Konya'da K. O. sa- K. O satın alma komisyonuna 
•malına komisyonuna müra- ınüracaatlan. (2425) 8-3860 
:aatlan. (2356) 8-3782 İLAN 

İLAN Hava kJtab için lzmir Guiemirae 
İstanbul kumandanlığına çama1ırhane ve etüv binasma ilive 

bağlı kıtalar ihtiyacı için 60 ?dilecek hamam kapalı zarfla müna· 
ton un kapalı .zarfla münaka- kasaya konmuftor. Şartname ve 
saya konmustur. İhalesi 29. planlarını görmek isliyenlerin her • 
9-934 cumartesi günü saat 15 gün öğleden sonra ve münakasaya 
~~dir. Taliplerin şartnamesini gireceklerin 1.10.1934 pa?attesi 

·· günü saat 10,5 da teminatlariyle bit-

::~.!:~~34~> Al. K •. ·~i~s IBelediye reislig" inden 
İLAN 

İzmir müstahkem mevki kı- 1 d• • • h b J 
talar ve müesseseleri ihtiyacı Be e ıye ıntı a ı do a ~'ı· 
için 500000 kilo un kapalı zarf 
ta münakasaya konutmuştur. siyle İntihap hakkını haiz O· 
ihalesi 26-9-934 çarşamba gü · 
nü saat 16 dadır. Şartnamesi- 1 1 iması için bekçı· 
ni görmek istiyenlerin her an arın yazı . 
c;in ve münakasaya iştirake- ler tarafından evlere tevzı· .-Jeceklerin de münakasa günü 
saatinden evel teklif ve temi-
1atlariyle İzmir'de Müs. Mv. edilen Cedvelleri almamış Ve 
~atın atma komisyonuna mü · 
racaatları. (2426) 8-3861 yahut her nasılsa kaybetmiş 

olanların matbu cetvel almak 
drğ~:k:~~iy:::~:7i~:~iind:~ti~~ üzere Belediyeye müracaat· 

eskisinin 

ZAYİ 

Yenisini alacağımdan 

hükmü yoktur. 
Tokat vilayetinin Reşadiye na-

biyesi Çilehane köyünden Gata 

oğullarından Rıza oğlu lmıail 

T. 301 8--4108 

ANKARA MAHRUKAT 
f1EPOSUNUN DİYANET 
QfVA~F.Tf KARST~JNDAN 

Bu kerre Oabaihanede Cümhu· 
·ivt?t hahceıine nakletmiş oldoiu 
110 mnhterem mii$ff'ri1erimizin oa 
:.arı dikkatine arıeylerim. 

Entinsit kok ve her nevi mah 
rakal ihtiyaa depomazca ..Lalette 
~"'"' ntnnor. 

T Plefon: 2075 7-3490 

Zayj 
Van orta mektebinin birinci BI

nrfından aldığım tasdiknamemi 
kaybettim. Bulanın Divanı muha -
sebat hesabı kat'ide Beşir Beye 
teslim etmesi rica olunur. 

Şahabettin oğlu Hasan Fehmi 

- Kiralık bina -
Anafartalar caddesinde e1ymn 

'afıa Vekaletinin iııal etmekte 
'>lduğa bİlla, vekaletin nakli ha· 
"Cebiyle ) kinanuevel 1934 tari· 
'tinden itibaren kirayı wrilecek· 
'ir. Gerek içindeki tesisat ve ge
rekse balonduğo mevki itibariyle 
' tel olmaia pek müsait olu meı
'dir binanın tamamım isticar et· 
"'tek istiyenlerin Hakimiyeti Mil 
' iye caddesinde KOÇ ZADE Ti· 
'"'ARETHANESI ne miiracaat1an. 

7-3526 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden almıı ol
duğum 317 No. ve 6 eyHll 927 ta
rihli şoför ehliyetimi zayi ettim. 
yenisini ~ıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. ALİ NURİ 

8-4015 

Kiralık 
Sanköşk karşısında Mecdi 
Beyin evinde biri büyük biri 
küçük iki daire kirahkttr. 
Bekçiye müracaat. 

8-4026 

ANKARA BİRİNCİ 
MEMURLUÖUNDAN: 

İCRA 

Satışı takarrür eden koltuk ya

zıhane etejer kilim 22-9-934 cumar

tesi günü aaat 17 de belediye sa

lonunda birinci artırma yapılacak 

artırma bedeli takdiri kıymetin 

% 75 ni bulmana aynı yerde 27-
9.934 perşcnlbe günü saat 17 de sa-
tılacağından taliplerin oradaki 
memura m6racaatlan. 8--4094 

ları rica olunur. (2577) 

• 
lzmir Vilayeti Nafıa 

. Başmühendisliğinden; 
22155 lira 38 kuruı keşif bedelli İzmir- Bergama yolunun 

Menemen civarında 3556 metre uzunluğunda Gediz köprüsü" 
varyant yolunun toprak tesvlyesiyle şose ve sınai iymalatı 
münakasasma istekli çıkmadığından tekrar 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle mlinakasaya konulduğundan istekli~ 
terin 661 sayılı kanun ve münakasa ve nafıa işleri şeraiti u .. 
mumiyelerine göre hazırhyacakları teminat ve diğer vesi .. 
kalariyle birlikte ihale tarihi olan 10 birinci teşrin 934 çar .. 
şamba günü saat 11 de vilayet daimi enclimenine gelmeleri 
bildirilir. (3897)' 8--4098 

--------------------------------------~---~ 
Harita Umum Müdürlüğünden : 

1-Harita umum müdUrIUğü Jeodezi şubesi için (5) ade~ 
~ işaret aletinin aleni milnakasası 14-10-934 pazar günü 
saat (10)° dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görme'K Uzere her gün ve mfü 
nakasaya iştiralC edeceklerin de vaktinde teminatlariyle ce .. 
beclde Harita Umum MildUrlüğU 'Batmalma komisyonuna 
gelmeleri. {2599Y 8-4101 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Etimesut yatı metiteblnln er.za1ir 4630 lira 10 kunıf 

muhammen tiedel Ozerln<Jen ve pazarlıkla atmacaktrr. 
2 - Pazarlrğa gireceklerin munammen bedelin <fo '7,S 

tutarınca pey akçelerlJıi cana eveldett fiususf muhasebe Ve&'• ' 
nesine yatmnalan llznndır. 

3 - İstekliler prtnameyl ner gUn maarif mUdürlüğünl 
de görebilirler. 

4..:.. Pazarlığa gireceklerin '11-10-934 tarihine liadar neıı 
pazartesi ve perşeml)e günü saat on öeıte ~ilayet daimi en~ 
cümenine müracaatları. (2592) s--f.102 

J. U. K. Sa. AI. 
komisyonundanı 

Münaliasadan pazarlığa değiştirilen 8778 metre kaput-' 
lulC kumaş 24-9-934 pazartesi gllnü saat 14 ten IS şe kadat'l 
pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerln ıeratiti anlamak ~ 
re istedikleri vakit pazarlığa fştlralC için de gösterilen gün vf 
saatte Jiomlsyonumuza gelmeleri. '(2560) 8-4104 

Ankara Belediye reisliğindeQ 

·-' 

~ 
.~ 
~ ı Ordu ihtiyacı için (5) ka

~lll Ront~en filmi satm ah
~ Caktır. f halesi 22-9-934 cu
~~rtesi günü saat 14 te icra 
~!ecektir. Talipler şartname 
lcrı 1 ~örmek üzere lıer gün öğ 
~ en sonra ve münakac;aya 
~tfrak edeceklerin o gi!n ve 
b· atinden evel teminatlariyle 
~li~e M. M. V. satin atma 

görmek üzere her gun ve mü-
nakasaya iştirak edeceklerin 1 ı 
de münakasa günü saatinden Servetı· Fünun 
evel teklif ve teminatlariyle 
!stanbul'da Fındıklıda satın :ıt3 senedir darmaan nefir variyfesini yapma~ olan 1111 1 

fotfdc.:l~::ı 

J1 • 

~ 
">. 

~ 

r 1/tot»• , 

1 

tllısyonuna mür:acaatlan. 
(2247) 7~3646 

İLAN 
'd Ordı 11h~ ihtlfatı için 10080 
~ ~lkat güt satm alınacaktır. ihale· 
~ .4.9.ı934 pazartesi günü saat 114 
l'- •tra edilecektir. Talipler enaf 'ft 
~t .. "~l'l1 gömı .. \ \iurt \erg&n 

llıunnkaıaya iıtirak edeceklerin 

alma komisyonuna müracaat- haftalık re~mli gazt-tPı:m Ankara'cla sab\ yeri A l B A 
lan (2494) 8-3936 kütüplianesidir. Ser."1i1C Abone 10 lira. Beher nym 21 lmrnf. 

İLAN ....... •mli.iiliiliiiiiiiiiiiİİıİİlılıl.i ..... mlllİ._ ....... 
Y o?.gat'taki krtalann ek -

mek ihtiyacı kapalı zarf -
la münakasaya konulmuş • 
tur. 1halcsi 4. 10. 1934 per -
şembe günü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
ü.ttre her gün ve ' münakasaya 
işıirak edeceklerin de müna
kasa günü saatinden evet tek
lif ve teminatlariyle Yozgat· 

Havacılık ve Spor 
125/126 fevkalade sayısını 

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ 
İki forma 

Dört renkli 
En tanınmış edip ve muliarrirlerin yazılan. 

Y enişehirde Mimar Kemal mektebi arkasında belediye-. 
ye ait ve yukardaki krokide gösterilen on parca arsa yinnl 
gün müddetle ve kapalı zarfla müzayedeye konulmuştu~' 
Bu arsalar üzerine yapılacak evler blok tarzında ve sa~ 
irtifaı trotuvar köşesinden itibaren sekiz m~tre irtifaında °"' 
lacaktrr. Şartnamesini görmek ve fazla tafsil at almak isti~ 
yenlerin her gün f~n işleri Müdürlü~öne müracaatları ve ta• 
tiplerin 9 teşrinievcl 934 sah günü saat on buçuğa kadar te4 
minatlariyle birlikte teklif mektuptannı belediye cncfime4 
nine vermeleri. (2626) 8-4110 



SAYlFA 8 HAKiMiYETi MiLLiYE 20 EYLÜL 1934 PC:~şzr 1BE 

J. U. K. Ankara satınalma Kumbara bütün bir istikbaldir Mektepler satına ma 
kom·syonu re·stiğ.nden: komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına uygun altlı üstlü 1250 adet 
karyola 29-9-934 cumartesi günü saat 15 te kapalı zarf usu-
1iy1e satın a1macabtır. İsteklilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere İstanbul'da Jandarma muayene heyeti ve 
Ankara'da komisyonumuza her gün ve pazarlığa karışmak 
için de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ile ko-
misyonumuza müracaatları. (2323) 8-3789 

Istanbul sıhhi müesseseler satın 
alma komisyonu Reisliğinden: 

12,000 metre yerli patiska 
1,200 ,, ,, amerikan 

500 ,, ,, patiska 
Haydarpasa Nümune hastanesi için lüzumu olan yerli 

bezleri 2 teşrinievel 934 sah günü saat 14 te kapalı zarf usu
liyle ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Şartname 
ve nümuneleri görmek istiyenlerin komisyona müracaatları. 

(5452) 8-- 3897 

J. U. K. Sa. Al. komisyonundan: 
Komple 600 eyer takımı kapalı zarf usuliyle satın alına

cak ve kapalı zarf münakasası 30 eylfıl 934 pazar günü saat 
14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere İstanbul· 
da Gedikpaşadaki' J. Muayene H. tine, Ankarada komisyo
numuza ve münakasaya iştirak için de komisyonumuza mü 
racaatları. (2286) 8-3886 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita postaları için (20) adet deklenetuvarm pa

zarlığı 4-10-934 perşembe günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere 

her gün ve pazarlrğa iştirak edeceklerin de teminatlariyle 
vaktinde Cebecide Harita umum müdürlüğü satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (2460) 8--3960 -----
--- LEYLi ve NEHARi 

Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir. 

Kız Feyziati Liseleri Erkek 

Amavutköy - tramvay caddesinde • Çiftesaraylarda 
Kız ve Erkekler için ayn teşkilata malik, Ana sınıfı ile 

İlk, Orta ve Lise krsımlannı havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakıyetile ta

nınmıştır. 

tstivenler~ mektep tarifnamesi gönderilir. 

Nafıa Vekt letinden: 
Muhammen bedeli 1400 lira olan 9 adet halı pazarlığı 

25-9-934 tarihine müsadif sah günü saat 16 da Vekalet mal
zeme müdürlüğü makamında yapılacaktır. Şartnamelerde 
hiç bir tadilat yapıhnadığından taliplerin evelki ilanlarda 
yazılı vesaikle müracaat etmeleri lazımdır. (2572) 8-4048 

Paris Üniversitesinden 
mezun 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsızları kabule başlamıştır. 

Himayei Etfal apartımaoı Telefon 3910 
8-3809 

Nafıa Vekaletinden; 
Muhammen bedeli 40,000 lira olan Vekaletimiz mobilya

sı münakasası kapalı zarf usulü ile 25-9-934 tarihine müsadif 
sah günü saat 15 te Vekalet malzeme Müdürlüğü makamın· 
da yapılacaktır. 

Şartnamelerde hiç bir tadilat yapılmadığından taliplerin 
evelki ilanlarda yazılı vesaikle müracaatları lazımdır. 

(2574) 8---4047 

• 
Istanbul: Posta T.T. binalar 

v~ ievazım müdürlüğünden: 
Mübayaası iycap eden "55.000,, adet tek ve çift boğazlı 

aemirsiz porselen fincan kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Mezkur malzemenin 22 birinci teşrin 934 tari
hinde ihalesi icra edileceğinden taliplerin şartname almak 
için her gün şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri 
teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfları tev 
di için de mezkur tarihe tesadüf eden pazartesi günü saat 
14 te Beyoğlu Posta T. Binasının 3 üncü katında mübayaat 
komisyonuna müracaatları. (4882) 7-3472 

Çanakkale belediyesinden 
Beş bin lira bedeli muhammeneli iki tonluk maa teferrü

at bir adet arözös mübayaası açık münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 27 eylUl 934 perşembe günü saat (16) da Çanakkale 
belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. Taliplerin yüz
de yedi buçuk teminatı muvakkateleriyl~ encümene ve faz. 
la izahat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Çanak~ale 
belediye riyasetine müracaatları ilam olunur. (2536) 

8-402~ 

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

1 - Çocuğu iyi besler, kemiklerini ~uvvetlendirir. 
Kemik hastalığından korur. 

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

ŞARK ECZA DEPOSIYLE KOOPERATiFTEN 
AR.\ YTNIZ R-3910 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita umum müdürlüğü matbaası için su keçe ve 

fanilasının pazarlığı 8-10-934 pazartesi günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her 

gün ve pazarlığa ·iştirak edeceklerin de vaktinde teminatla
riyle Cebecide Harita umum müdürlüğü satmalma komis· 
yonuna müracaatları. (2459) 8--3961 

Ankara Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

13.9.1934 tarihinde pazarlıkla icrası ilan edilen Ankara 
Erkek Lisesi elektrik tesisatı münkasası görülen lüzum üze
rine bir hafta müddetle tehir edilmiştir. 

Mezkur tesisat 24.9.1934 pazartesi günü saat 15 te Maa
rif Vekaleti inşaat komisyonunda ihale edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatrnr vekalet inşaat dairesin-
de görebilirler. (2612) 8-4086 

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

rihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıl
mıştır. Taliplerin 25-9-934 salı günü saat on beşte P. T. T. 
Baş MD. lüğüne müracatları. (2419) 8-3849 

İnşaat Usta mektebi talebeleri için aşağıda cins ve mik
dan yazılı eşya pazarlıkla alınacaktır. Bu işe girmek istiyen· 
ler teminatlariyle birlikte pazarlık günü olan 20 eylUI 1934 
tarihinde mektepler komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(2623) 
300 Çift Çorap 
300 Adet Mendil 
155 Adet Kravat 
40 Adet Çorap bağı 

155 Adet Harici gömlek 
40 Adet Postal 

8-4092 

Ankara nümune hastanesi baş 
hekimliğinden 

Hastanenin 1934 mali senesi ihtiyacı için 185 kalem eo 
zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecza ve 62 kaleı11 
teşrihi marazi laboratuvarı eczası 3 T. evet 934 tarihine ka· 
dar ayn ayrı olarak 20 gün müddetle aleni münakasaya kO: 
nulmuştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi J11fj 

nakasa olan 3 T. evet 934 çarsamba günü saat 10 da hastan~ 
de mütesekkil komisyona ve listesini görmek ve evsafını ög 
renmek için Ankarada Hastane baş tababetine ve İstanbul 
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaatları 

(2559) 8-4033 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğündens 

Yazın otomobil kışın icaba göre araba, kızak ve hayvaıılB 
naklounan Hasankale - Bayazıt postası Karaköseye kadst' 
580 Karaköseden Bayazıta kadar 400 kilometre olmak üzere 
850 lira muhammen bedelle 5.9.1934 tarihinden itibaren bİI 
ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişir. Talipleriı' 
Erzurum P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri. (2501) 

8-3957 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita umum Mwürlüğü kartoğraf şubesi için ıs 

kalem eczanın pazarlığında fiatın gali görülmesinden işb'I 
eczanın pazarlığı 2-10-934 sah günü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 'il 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle CI' 
becide Harita umum müdürlüğü satrnalma komisyonuıt' 
gelmeleri. (2458) 8--3962 

~ 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğindeJll, 

İnşaat Usta mektebi talebeleri için yapılacak 155 da}JJi 
elbise, 60 taknn harici elbise, 40 adet palto ve 155 dahili ıc,t 
ketin imaliye pazarlığı 20 eylQl 1934 tarihinde mektepler lıO' 
misyonunda yapılacağı ilan olwıur. (2622) 8-4093 

/ 

Musiki Muallim Mektebinden: 
Mektebimizde bulunan hurda eşya müzayede suretli' 

satılacağından taliplerin 21. 9. 934 tarihine müsadif perşe«"' 
b"' günü musiki muallim mektebine müracaatları. ~ 

P. T. T. Başmüdürlüğündeo• 
2040 lira 27 kuruş bedeli keşifli telsiz irsal istasiyonu ~~ 

sında yapılacak tamirat 6-9-934 tarihinden itibaren }'l (il' 
gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. Taliple 
25.9.1934 salı günü P.T.T. Baş MD. lüğüne müracaatlatı-

D. D. Y o ilan ve Liman 
Jan U. 1\Jd. Sa. AJ. Ko

misyonu ilanları. 

(2418) 8-3850 __..,..-

1 Ankara Milli Emlik Müdürlüğünden: 

İLAN. 

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

(2534) 8--4013 

imtiyaz l&bibi ve Baımubar· 

iri F ALIH RIFKI. 

Umumi netriYP · idare ederı 
'i azı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi ciV'arındfl 

Hakimiyeti Milliye Matbaısın· 
da bıırlmııtır. ., )J __ ___). 

Mevkii Cinsi Umum Metruke Aylık icarı Kaç taksit 
. . No. No. Lira K. olduğu 

Mülahaz~ 

Y enışehır Hano 6/328 396 26 00 Müşahere suretiyle 
Yu.~arda yazılı hane icannrn i~alesi 25 eylQl 934 sah günü saat 15 te icra edilmek uıe-

re muzayedeye konulmuştur. Talıplerin müracaatları. (2391) 8-3845 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii 

sokağı 
Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit MUl•"' 

N o. N o. kıymeti miktarı olduğu baı•C 
Lira K. 

399 3500 00 Tamamı Nakden peşi~er. 
59 (2880 00) ,, Sekiz taksit suretıf 

İmam Yusuf Akdibek Hane 9/ 35 
Hacıdoğan Ile:az ,, 5/830 

(Eski ihale) nakden 
( bedeli ) ti 

Yukarda yazılı hanelerın ihalesi 25 eylfil 934 salı günü saat 15 te icra edilmek üte 
mülkiyetleri müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (2392) 8--3844 ?' 

Kulüp Sinemasında 
Buıün iki filim: t - GAiP ÇOCUK 2 - GONEŞ PRENSİ 

Bugce G 0 N E Ş P R E N S l . .,, 
Geceleri lZ, i[{lndUzlerl 6 yaşından aşa~r çocukların sinemaya kabulü hükumetçe mencdilrn1tt• 


