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Giindelik. 

TlYATRO. 

Bazı artistler gene şehir tiyatro
sundan ayrıldılar. İstanbul valisi 
Muhittin Beye göre hadisenin o ka
dar ehemmiyeti yoktur. Zaten Da -
rülbedayi bir mekteptir. Eğer bu 
mektepten birkaç sahnelik artist 
yetişecek olursa buna memnun ol
mak lazımgelir. Tiyah·onun başında 
bulunan Ertuğrul Muhsin Bey ise 
bu ayrılıştan şehir sahnesinin değil, 
artistlerin zarar göreceği fikrinde
dir: "Eğer vücuda yapışık kalırsa 
parmağın bir ehemmiyeti vardır. 
Şadi en popüler sanatkarlardan idi. 
Bugün şöhretinden ve sanatından 
ne kaldı?,, diyor. 

Meseleyi şöyle vazebnek bizce 
daha do~ru olur: iyi bir sahnemiz 
yoktur. Türkiye'ye Tiyatrosuz mem
leket denebilir. Halbuki Darülbeda
yi hemen hemen meşrutiyet ile ya
!ltlır, yani bir asrın dörtte birini dol
durmak üzeredir. 

Şehrin sahneye karşı maddi fe
dakarlığı küçültülemez. Belediye 
bütçesini biliyoruz. Yolların ve şe
hir hizmetlerinin halini ve ihtiyacını 
biliyoruz. Bize scylendiğine göre şe
hir sahne için 40 bin liradan fazla 
ödemektedir ve · senelerdenberi ! 
Zannedersek bina da şehrindir. Da
rülbedaviin daha bir takım kolaylık
lar gördüğüne de şüphe yoktur. Be
lediye Darülbedayiin alelade revü
ler bile tertip ederek para kazan
masına kadar müsaade etti. 

Maatteessüf şimdiye kadar ne 
istediğimiz gibi ıeyirci, ne de iste
diğimiz gibi sanatkar yetişebildi. 
Bin türlü mazeret ve itiraz öne sürü
lebilir: fakat yalnız iyi bir sahne
miz olcluğu iddia edilemez. Arasıra 
bu dağılışları, darıhşları, dedikodu
ları da hesaba katarsanız, derin bir 
hüzne kapılmamaklığnnızm imkanı 
yoktur. 

Birkaç meslek vardır ki onlarda 
ıanat aıkı ve ihtirası, kazançtan 
fazla yer tutar: sanatkarlık, he -
kimlik, profesörlük bu mesleklerden 
olmak gerektir. Ekseriya az miktar
da maddi yardım, bu meslek adam
larını tamamen doyurmasa da aşk 
ve ihtiras ile bağlı oldukları meslek
lerinde kalmalarına hizmet eder: 
yani onları manen tatmin eder. 
Sahnesinden ayrılan sanatkar, ki
taplarının arasından koparılan alim, 
insani hizmet şerefinden mahrum 
edileo hekim hiç bir maddi kazanç 
ile bu manevi acısını tedavi edemez. 

Eler~iin sabahlan Ankarada çıkar 
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Ula Gazimiz geliyor 
Başvekilimiz de Reisicümhur Haz 

retlerine refakat etmektedir. 

GAZETECiLER VE SULH M. Litvinof'un 
Fransa hariciye nutku Alman 
nazırı görüşlerini matbuatını 
anlatıyor asabileştirdi 

Gazi Hazretlerinin bindikleri hususi tren dün saat 
on sekizi yirmı geçe Ankara'ya hareket etti 

İstanbul, 20 
(Telefon)- Re .. 
isicümhur Haz • 
retleri bugün sa 
at 17 ,30 da re • 
fakatlerinde Baş 
vekil ismet Pa-
şa Hazretleriy • 
le Dahiliye Ve • 
kili Şükrü Ka. 
ya, Milli Müda
faa Vekili Ze • 
kai ve mebusla
rımızdan Kılıç 
Ali, Hasan Ca. 

S o v y e t R u s y a n ı n su 'h 
davasına hizmet edeceğini 

sanıyoruz ... 
Cenevre, 20 (A.A .) - Milletler cemi -

yeti mesaisini takibe memur beynelmilel 
gazeteciler birliği, mecliı azasiyle heyeti 
umumiye reiıi şerefine ı;enelik ziyafetini 
dün akşam vennittir. . 

M. Sandler beynelmilel matbuatı sulh 
eserinde teşriki mesaiye davet etmittir. 

M. Bartu, kendisinin hazır bulunan bü
tün gazetecilerden daha eiki bir gazeteci 
olduiunu söyledikten sonra demiştir ki : 
"- Çok mühim bir hadise oldu. Siz bu 

badiıeyi beynelmilel siyaset bakımından 
muhakeme edeceksini.z, halbuki aranızdan 
bazdan, milletler cemiyetinde temıil olu -
nan memleketlerden her birinin ayn ayrı 

vit ve Nuri Bey .. dahili siyaseti bakımından muhakeme et -
lerle Riyaseti mekten kendini alamadı ve hatta bir takı· 
Cümhur yaver • mı kendi memleketlerinin dahili siyaseti -
leri ve Hususi ne de geçti. Ecnebi memleketler ve onları 
Kalem Müdürü temsil edenler kirletilmek istenirse yalnız 
olduğu halde basit misafirperverlik kanunlan çiğnenmit 
Söğütlü yatı ile olmaz. - M. Bartu burada İsviçre matbu-
Dolmabahçe sa. atının Sovyet Rusya aleyhindeki şiddetli 
Yayından Hay • makalelerine telmih etmektedir - Fakat 
darpasa'ya ueç • aynı zamanda en iptidai meslek nezaketin-

. H ..ı •len uzaklaşılmış olunur. M. Motta beye -
mış v, e ;ıı 1 ı:::l\r • Gazi Hazretlerinin, Ankara' dan teş rz'flerinde 

d t l 
ti umumiyede benden evel çok samimi bir 

paşab. a
1 

opha 
1
- hususi trenlerinde alınmı(I bir resim7eri. nan ın erce a '.$ tarzda konu§rnU§tUr. Alenen söylüyorum 

kın coşkun ve sevgi dolu tezahürle - lar ve yaşa tezah\irleri arasında An- ki, Fransa diğer hiç bir millete nu ihat ve-
ri a.rasmda hususi trenlerine bin. kara'ya hareket etmiştir. (Sonu 2. inci sayrlada) 

mişlerdir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Ka -
zım Paşa Hazretleriyle, ikinci reis 
Trabzon mebusu Hasan, İstanbul 
Valisi Muhittin Beyler askeri ve 
mülki bir çok zevat Haydarpaşa' da 
Büyük Gazi'yi uğurlamışlardır. 

Hususi tren saat 18,20 de alkış-

Japon rekabeti 
İngiliz ihrac~tını 
durdurdu 

Londra, 20 ( A.A.) ~ Deniz aşırı ti -
caret nezareti tarafından fasın 1932 ve 
1933 iktısad vaziyeti hakkında" neşredilen 
bir raporda lngilterenin fra'nsn: mıntakası-
na yaptığı pamuklu ihracatın japon reka
beti kartısanda tamamiyle durduğu bildi -
ilmektedir. Japonlar yüzde elli nisbetinde 

daha ucuz satış yapmaktadırlar. 

Rekabete karşı nasıl 
mücadele edilmelidir. 

Pa_r_lame.ntolar arası ittihadı kon/ e
ransı pazare_tesi toplanıyor 

. 
Parlamentolar Qrası ittihadı kon 

leranaının toplanacağı Y ılclız •ara • 
yındaki hazırlıklar l:ıitmiıtir. Kon· 

Parlamentolar 
arası ittihadı 
k o n leransının 
toplantıları için 
hazırlanan Yıl • 
drz sarayındaki 
tertibatı Başve • 
kil Hz. bizzat 
tetkik etmişler • 
dir. 

lerans pazartesi günü açılacaktır. 
Gazi Hazretlerinin refakatinde bu. 
gün şehrimize gelecek olan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey, Hariciye 

son ve Jofrey Mander'den mürek • 
keptir. 

.Murahhaslar gelmeğe haşladı. 

Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajan 

Sl bildiriyor: Alman matbuatı M. 
Litvinof tarafından Milletler Cemi • 
yeti assamblesinde söylenen nutkun 
çok ehemmiyetsiz bir hulasasını net 
retmektedir. Maamafih Korespon. 
dans Politik gazetesi buna dair uzun 
mütalea dermeyan ederek diyor ki: 

"- Nutuktaki ithamlar çok ağrr• 
dır. M. Litvinof kasdettiği hüku. 
metlerin isimlerini tasrihten içtinap 
etmiş olmakla beraber Almanya'ya 
karşı yapılmış olan bu harekat ve 
fransız politikasına yapılan kati mü 
zaharet Paris ile Moskova arasında 
ki iytilafın esaslarından birini t~kil 
ettiği anlaşılmaktadır. Nutkun bu 
mütecaviz tavrı her halde muhili 
gösterecek hiç bir sebebe istinat et • 
memektedir. ,, 

Bundan sonra M. Fon Nöyrath' .. 
m yollar kongresinde iyrat ettiği 

nutku (bu nutuk ikinci sayılamız .. 
dadır) iyma ederek aynı gazete mÜ· 
taleatına şu suretle devam ediyor: 
" Almanya Avrupa' da sulhu kuv .. 
vetlendirmek için yaptığı ve yapıl • 
masmı teklif ettiği bütün mesaiden 
sonra kendisine hasmane plan takip 
etmek isnadmr ancak fena niyetle
rin bir mahsulü addedebilir. Millet
ler Cemiyeti emniyet politikası na• 
mını tafıyan heyulayı böyle vasıta. 
larla takip edecekse ancak kendi 
sukutunu tacile hizmet etmit olur.,, 

Sanayi heyetimiz 
şerefine Moskova 

• 
lktısat Vekilimiz 
Ereğli' de 

Şehrin sahneye karşı f edakarlı
ğm• büyük, hatta kafi olduğu iddi
asında değiliz: fakat sanatkarları
mıza bu yardımm bile çalışmak, ve 

h 1 
"bl'k h l Mançester, 20 (A.A.) - Burada mev-

er ıanattan an ar pu ı azır a • cut kan ta " · l 
k 

• . ··h· b' • t'nat noktası aa gore mensucat pıyasa armda 
Vekaleti Vekili ıılatiyle konleranıı 
açmak üzere tekrar lıtanbul' a döne· 

lıtanbul, 20 (Telefon) - Ayın 24 ün- Ereğli, 20 - lktıa.at Vekili Celil Bey, 
de toplanacak olan beynelmilel parlamen- halkın coıkun tezahürleri arasında ve saat 

12 de buraya geldi. (A.A.) ma ıçın mu ım ır ıs ı . k 
ld 

... d • O • • Japon re abetine kartı mücadele edebil . 
o ugunu zanne erız. nun ıçın k •. 

T 
.. rk h • • b" 1 k k k a me açın yegane usul bir tröst tesis ede _ 
u sa nesımn oy e sı sı a s · k . • .. 

1
.. e ı§ tarzının gençleştirilmesini, mesai -

yışlarmm, ve hır tur u taazzuv ve . . . . . . I . . nın tevhıdını ve malzemenin tecdidini te -
ıstıkrar bulmamasının sebep erını min eylemektir. Tarifeler silsilesinin işe 
araştırmak lazım olduğu fikrinde- yaramadığı ve ancak kısa bir müddet kul-
yiz. Nihayet halk kesesinden feda- (anılabileceği ilave edilmektedir. 
karlık edilmiş olan teşebbüs ve mü-
esseselerden bir netice almak lazım
gelir. 

Galiba bunun gene en kısa yolu, 
şehirlerin yardnnma biraz da ha
zine yardımı ilave ederek, yüksek 
devlet idare ve murakabesi altında 
Türk sahnesi meselesinin radikal bir 
surette halledilmesi ve halk kesesin
den yardım ~ören teşebbüs ve mü
esseaelere olduğu kadar. bu teşeb -
büs Ye müesseselere giren vatandaş
larrmııı;a da bir takım mesuliyetler 
tel\hhüt ettirilmesidir. 

FALiH RIFKl 

Bugün 
Dördüncü sayıfada 

r ürk ofis haftahk servisi 
Beşinci Sayıfada 

Ankara halkevinin 
lzmir seyahati 

Avrupa nereye gidiyo 
,.,. .. , .. 

Parlamentolar 
arası ittihadı 
k o n leransınrn 
toplantıları için 
Yıldız sarayının 
büyüle salonu 
'j_azırlanmış, res
ınlmizde görül -
düğü üzere sa -
lona aza için sı
ralar konulmuş
tur. 

Celal Bey Ereğlide Balık konser · 
ve imalaıhane~ini de gezdi 

Ereğli, 20 (A.A.) - lkbaat vekili 
Mahmut Celal Bey ~ün büyük demir sa
nayii ile kimya sanayiinin yerini tayin için 
tetkiaktta bulunmak üzer refakatindeki 
heyet ile birlikte §ehrimze gelmiılerdir. 

~ 

:Vekil Beye Avusturya'da Leoben'de Ltain 
maden mektebi mineraloji ve maden iktı .. 
sadiyatı profesörü M. Granik refakat et • 
mektedir. Profesör Vekil Beyin Ankaraya 
avdetinden sonra yapacağı seyahate de iş· 

cektir. Şükrü Kaya Bey orciJa, k'on. tolar konferanu murahhasları lıtanbul'a tirak edecektir. 
leransa iıtirak eden murahhaslar ıe- gelmeğe batlamı~lardır. Belediye, murah- Ereğli civarında yapılan tetkikat ile 
refine bir de ziyafet verecektir. hasların Yıldız'• kolayca gidip gelmelerini Zonguldak vilayeti dahilindeki tetkikler 

• · • T b d d • - tamamlanmıt oluyor ı: d . . teman ıçın epe aıın an aımı ıurette on . · 
on ra, 20 (A.A.) - latan'Dul'da 'ki t L!! b 1 d k .. - Vekil Bey •ehrimudeki balık konıerve 

t ı k 1 
t o 01n1• u un uraca u•·· . '% 

op anaca o an parlamentolar ara- unalathanesini aezini, ve gördüklerinden 
ıı ittihadı konferanama iıtlrak ede- Heyeti murahhaaa reisleri için otomobil memnun olmu tur. 
cek olan İngiliz murahhas hevetine taluiı edilmiıtlr. (Son! 3. inci ıayılada) 
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IŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
1\'-'\l tA. 

Almanya Milletler 
Cemiyetinden 
niçin çekildi? 

Hitler, Fransa'ya el uzatmıştır. Şimdi
Bu eli sıkmak ve Sar meselesini Alman -
ya ile bilitilaf halletmek Fransa'ya teret
tüp eden bir vazifedir. Bunu yapmadığı 
takdirde Fransa Almanya ile anlaşmak is
temediği töhmeti altında kalmak tehlike
sine maruz bulunmaktadır.,, 

Le Rheinrcb Westfaelische Zeitung, 
bilhassa Sar plcbisitile meşgul olmakta 

M F N b b • ve bu münasebetle alman olan bir takım 
. on oyrat unu ır kimselere siz almanmısınız? 1 diye sorm -

nutku ite anlatıyor manm tarihte misli geçmemiş mantıksız -
Berlin, 19 (A.A.) _ Yollar kongresi hk olduğunu kaydetmektedir. 

mesaisinin hitama ermesi münasebetile 
hariciye nazırı M. Fon Noyrat söylemiş 

olduğu bir nutukta ezcümle demiştir ki: 
"- Eserimizin devamlı surette mu

vaffakiyetini temin etmek için sulha, di
ğer devletlerle dostane münasebetler te
sisine muhtaç olduğumuzu pek aHi bili -
yoruz ve harici siyasetimizin programını 
bu esasa istinat ettirdik.,, 

M. Fon Noyrat Almanya'nın gerek 
ilim ve fen ve gerek sanayi sahasında 

sarfetmlş olduğu gayretler sayesinde pek 
yakında bir otarşi takip ede.bileceğini fa. 
kat, tam bir mütekabiliyet esasına müs -
tenit olmak üzere beynelmilel mübadele
lere normal bir surette devam etmek ar
zusunda bulunduğunu söylemiştir. 

Hatip bundan sonra siyasete ait tetki
kata geçmiş ve işte o zaman mükerreren 
Almanyanın sulhperverliğinden ve katiyen 
emperyalist emeller beslemediğinden bahs
eylemiştir. 

Nazır, Alamnya'nın ilzerlerindc bilhas
sa ısrar etmekte olduğu iki nokta mevcut 
bulunduğunu söylemiştir ki şunlardır: 

1 - Askeri teslihat meselesinde biz, 
diğer memleketlerle mUsavi muamele gör
mek istiyoruz. 

2 - Sar meselesinde bu meselenin si -
yasctin prensiplerine ve meriyet mevkiin
de bulunan muahedenamelerin ahkamına 

muvafık bir surette halledilmesini istiyo -
ruz. 

Hatip, Almanya'mn silahlanmayı mus
lihane bir maksatla istemekte olduğunu 

beyanla şöyle demiştir. 
"- Silahlanma sulhtan emin olmıya ve 

bizzat bizim de sulh için müessir bir tnıil 
olmamıza medar olacaktır.,, 

M. Fon Noyrat nutkunu bitirirken şu 
sözleri ilave etmiştir: 

"-·Bizim Milletler Cemiyetinden çe -
kilmemizin başlıca sebebi bu mesele oldu
ğu gibi Cenevre'ye tekrar avdetimizin baş
lıca şartı da bu meseledir.,, 

l\f. Noyrat'm nutku iyi tesir 
bırakmış· 

Bedin, 20 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosu bildiriyor: Beynelmilel yol lCon
gresinin son celsesinde hariciye nazırı M. 
Noyrat tarafından iyrat edilen nutuk, 
kongre azası ve hazır bulunan diplomat -
laf' üzerinde büyilk bir tesir hasıl etmiş
tir. Nutuk hararetli alkışlarla ~arşılan -
mıştır. 

Arjantin, Btlivya, Brezilya, Çin Dani
marka, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Hol
landa, Yunanistan, Yugoslavya, İtalya, 
Fas Norveç Lehistan, Romanya, Lüksem
burg, İsveç, İspanya ve Amerika murab -
basları Almanya'da gördükleri hüsnü ka
bulden dolayı teşekkürlerini bildirmişler 

ve alm:m yollarının, bilhassa otostrapla
rrn inkisafm· ve hük<imetin büyük iş 

r.- ammı methetmişlerdir. Celseye yol 
hr umum müfettişi M. Tod'un bir nut· 
ku ile nihayet verilmiştir. Mumaileyh 55 
devletin i!;tirak ettiği kongrenin manası

nı hulasa etnıiş ve ecnebi murahhaslara 
Almanya namına teşekkür eylemiştir. 

Kongre gelecek içtimaını 1938 de Hol
tanda'da akde'tmeğe karar vermiştir. 

Almnn :ınzrteleri Sar için yapılan 
nihai karar hal-kında 

yazı yazıYorlar 

Bertin, 20 (A.A.) - Birçok gazeteler 
Sar için yapılan nihai mUcadeleyc müte -
addit makaleler tahsis etmekte ve buma
kalelerde dün hariciye nazırı M. Fon Noy-

BeyncJmilcl yollar kon~re~i al -
man hariciye nazırının IJir nutku 

ile kapandı. 

Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajansı bil -
diriyor: Yollar kongresini kaparken iyrat 
ettiği bir nutukta Almanya Hariciye Na -
zrrı M. Fon Noyrat siyaseti hariciyeden 
bahsederken demiştir ki: 

"- Şark misakı karşısında bunu ya -
panların bütün milletler için cidden mü -
savi bir sulhtan başka bir şey düşünme -
diklerine inanmamız kolay değildir. Eğer, 
tahmin edildiği gibi, bu misak suya düş
tüğü takdirde Fransa ile Rusya'nın iki 
taraflı bir ittifak aktedecckleri doğru ise 
bu hal bizim gayri müsait telakkimizi an
cak takviye edebilir. Her halde şark mi
sakı prensipine iltihak edebilmesi için 
evelemirde Almanya'ya silahlanma müsa
hamesinin verilmesi iycap eder. 
mahasrnın verilmesi iycap eder. 

M. Fon Noyrat 1919 muahedelerinin 
ettikten sonra Sar meselesine geçmiş ve 
yapılacak reyiamın bir haksızlığı tamir 
hususunda vereceği netice kimseyi şüp -
heye dilşürmemektedir • 

Büyük elçiler ve elçilerden bir çoğu 
kongrenin bu son celsesincle hazır bulunu 
yorlardr. Gelecek kongre 1938 de Hollan 
da'da toplanacaktır 

Yollar konwesi azasına verilen 
çaYda 1. Göbbcl 'in 

söylediği nutuk 

Bertin, 20 (A.A.) - Alman propagan
d aNazm M. Göbbels dün akşam bcynel -
milel yol kongresi azasını Şarlütemberg 

suayının parkında çaya davet etmiştir. 

Çaydan bin kişiden fazla davetli vardı. 
M. Göbbels kongre azasını hükOmet na 

mma selamladıktan sonra demiştir ki: 

'.- Kongrecilerin Almanya'daki seya
hatlerinde hUknmetim ve alman milleti
nin intikam ve harp peşinde koşduğu in
tıbaını hasıl etmediklerini zannediyorum. 
Bilııkis bu intıbam alman milletinin 
suUıu ve c>sude çalışmayı istediği merke
zinde olduğuna kaniim.,, 

M. Göbbels'e cevap veren kongre reis 
M. Göbels'e cevap veren kongre reis 

"ekili M. Lögavrian, Almanya lehinde 
en iyi propagandayı bizzat Almanya'nm 
yapını§ olduğunu ve kongrecilerin Alman
va'da gördüklerinin derin intıbar al -
tmda memleketlerine döneceklerini söy -
]emiştir. 

Hiicfim kıtalarma girme yasağı 
kal<lırıMr. 

Bertin, 20 (A.A.) - RC'smen tiildiril
diğine göre, bu ay içinde ve krsa bir 

müddet i~in hücum kıtalarına girmek 
yasağı ltaldırılacaktır. Alınacakların ari 
ve 18 - 23 yaşında bulunmaları, sıhhatle -
rinin de yerinde ve boylanmn asgari 1,70 
santim olması şarttrr. 

Almanya lıarp foyaznnmı 
naı;ııJ alıyor? 

Londra, 20 (A.A.)' - Almanya'nm 
Amerika'dan satın aldığı harp levazımını 

peşin olarak tediye ettiğine dair Va
şington tabkiykat komisyonundaki lieya -

nat İngiliz iş mebafilinde çok fena bir 
tesir yapmıştır. Şayet bu tediye doğru ise 
Altr.anya'nın ,ileri sUrdüğü döviz yoklu
ğu iddiası bütün kıymetini kaybetmek
tedir. 

rat'ın yollar komisyonunda söylemiş oldu- .. •••••••••ıB••••• 
ğu nutukta ileri sürmüş olduğu fikirle -
rin pek doğru olduğunu ehemmiyetle kay 
deylemektedirler. 

Deutsche Allgemeinc.. Zeitung diyor ki: 
"Fransa Sar'da statükonun muhafaza

sını teshil etmekle aynı zamanda Fransa 
ile Almanya arasındaki gerginlik suretin
de tecelli eden bugUnkU umumt statUko -
yu da muhtfaza etmek istemektedir 

1U GECE AÇIK ECZANELER 
Samanpazarmde 

MERKEZ 
ve Hamamönünde 
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CENEVRE'DE. 

I• J y J M · • MiJJetJer Cemiyeti assam-
ta ya ve ugos av ensucat grevının blesinde Lehistan teklifi 

1TALYA'DA. 

ya matbuatı halli çaresi 
mücadelesi bulunamadı 

Roma, 20 (A.A) - Belgrat'ta çıkan Nevyork, 20 (A.A.) - Mensucat 
Vreme gazetesinin İtalya'yı tehzil eden sanayi merkezlerinden bazılarında 
ve İtalya'nın Belgrat'ta geçenlerde top - yP.niden çıkan karışıklıklar, efkarın 
lanmış olan budunlararası (beynelmilel) ha'a müteheyyiç bulunduğuna delil
ticaret konferansına iştirakten imtinama dir. Sulh ümitleri, tavassut komite
sebep olan yazısını protesto için hüku - sinden yakında bir rapor almağı 
met resmi teşe'bbüste bulunmuştur. Bu bekliyen M. Ruzvelt'in, tamamiyle, 
teşebbüsün iki memleket matbuatını bir- şahsında toplanmaktadır. Bu rapo • 
birine düşüren hadiseyi kapıyacağı zan - run, ihtilafın hallini kolaylaştıracak 
nf'dilm!'ktedir. Roma mehafilinde kayde- bir zemin göstereceği tahmin edili -
.Hlrl!ğine göre bütün yugoslav gazetele - yor. 
rinin bu makaleyi iktibas etmeleri üzeri- Belmont'da dün gece hadis olan 
nedir ki italyan gazeteleri Yugoslavya'ya arbedeler arasında. bir askerin sün
hücum etmeğe başlamışlardır. Bir aydan- gü darbesi ile yaralı düşen bir işçi 
beri iki taraf matbuatında karşılıklı bil - ölmüştür. Grevcilerden daha on iki 
cumlar durmuşken bu hadisenin çıkmış ol yaralr vardır. Bu havalide vaziyet 
maı:.ına t!essGf edilmektedir. pek ziyade gergindir. 

Sovyetlerle Arnavutluk 
arasında diplomatik mü
nasebet teessüs ediyor 
Roma, 20 (A.A.)" - Arnavutluk 

ile Sovyetler arasında diplomatik 
ve konsolosluk münasebetlerinin 
tesisini tazammun eden notalar, e -
velisi gün Roma'da, iki devletin 
maslahatgüzarları arasında teati e
dilmiştir. 

Sestri Ponente -İtalya- 20 (A. 
A.) - Sovyetler hükumeti hesabı -
l"a burada inşa edilen bir karakol 
gemisi denize indirilmiştir. 

tNGILTERE'DE 

Lihera Fırkası 
intihap siyasetini 
tayin etti 

Londra, 20 (A.A) - Liberal fırkası
nın icra komitesinde intihabat siyaseti 
~ok mühim müzakereleri mucip olmuşur. 
Ekalliyet hizbi liberal namzetlerin ancak 
fırka programının galebe çalacağı yerler
de konulmasını istemiştir. Halbuki bu 
noktai nazarın işçi fırkasının intihabat 
taarruzunu çok kolaylaştıracağı anlaşı! -
dığından komite ne milliciliği, ne hima
yeciliği ne de sosyalistliği istiyen mil -
yonlarca müntehibe reylerini bildirmek 
için en geniş imkanların verilmesi husu -
sundaki kararını teyit eylemiştir 

Gazeteciler ve sulh 
(Başı 1. inci sayıl ada) 

recek delildil'. Fakat kendisine bilbaısa 
beynelmilel doğruluk sahasında batkala -
rmm ders vemıeıini de kabul etmez. Bize 
Rusya'nın vaftiz babası dediler. Bu dev -
.Jetin milletler cemiyeti nezdinde elçiıi ol
mnğr memnuniyetle kabul ediyorum. Bü -
tün fransız hükUmetiyle birlikte çok güç 
bir İ§ gördüm. Falcat buna nadim değilim. 
Ve düşüncelerimi esasından söylemem Ia
znn gelirse, diyebilirim ki, Cenevrede gör-

düğüm Litvinof 1922 de Cenevrede tanı -
dığım Litvinof'a pek o kadar benzemiyor. 
Şayet Sovyct Rusya'nm milletler cemiye

tine ginnesinln karıııklık çıkaracağını zan
nelmİ!J olsaydık buna esla muvafakat et -
mezelik. Biz Sovyet Rusyamn ıulh dava -

sına hizmet edeceğini zanendiyonız. Dün
ya bugün müstcına bir buhran geçirmek -
tcdir. Silahsızlanma konferansı ciddi bir 
tarzda tekrar mesaisine başlamadan evel 
fikirlerin silahsızlanmasını temin etmek 
lazımdır." 

M. Litvinof ziyafeti tertip edenlere ve 
M. Bartu'ya te§ekkür etmi~ ve beyne1mi -
lcl matbuatın sulh lehindeki rolünden bah
setmiştir. 

ıspanya'da yeniden ihtilal 
mi hazırlanıyormuş 

Madrid, 20 (A.A.) - fspanya'da bir 
ihtilal hareketi hazırlanmakta olduğu zan 
nedilmektedir. 

Leviston'da iki fabrika daha ka -
panmağa mecbur olmuş ve yedi kişi 
tevkif edilmiştir. 

Grev gittikçe büyüyor. 

Nevyork, 20 (A.A.) - M. Gor -
man, mensucat amelesinden daha 
yüz bin kişinin pazartesiden itiba · 
ren greve iştirake davet edildikleri
ni haber vermiştir. 

Vatervil'de akşam üzeri, yeniden 
arbedeler olmuştur. Polisle beraber 
milis krtaları grevcilere karşı mü -
cadele etmektedirler. 

FiJadelfiyada, zabıta, yüzlerce 
grevciyi lobutlarla dağıtmıştır. 

Yabancı devletlerden gelen pro -
testolara zımmi cevap 

Vaşington, 20 (A.A.) - Ayan mecli -
sinde müteşekkil silah ticareti tahkik ko
misyonu, yabancı devletlerden gelen pro
testolara zımnen cevap olarak neşrettiği 
beyannamede: "Biz, milletlerin ahlaki 
vaziyetlerini değil, hususi silah ticaretini 
tahkik ediyoruz.,, diyor. 

Dünkü içtimada, "Federal Laoorato -
ries incorporated,, şirketi reisi M. Yung, 
kendi müessesesinin Kolombiya'dan elde 
ettiği işlere mukabil, Amerika deniz za -
bitlerinden Strong namında birine komüs 
yon verdiğini söylemiştir. 

Tahkikat komisyonu kullanılan 
gayri ahlaki usulleri tesLit ediyor 

Vaıington, 20 (A.A.) - Silahlaıuna 
tahkiykat komisyonu, Federal Laborato -
rys kumpanyası tarafından cenubi Amc -
rika'da bomba, el bombası ve tüfek satış
larını artırmak için kullanılan gayri ah
laki usuller hakliındaki tahkikatına de
vam ederek bu kumpanyanın mümessille
rini istima etmiştir. Bunlar Avrupa 
kumpanyaları vekilleri tarafından kul -
tanılan aynı usulleri kendilerinin de it
tihaza mecbur kaldrklarını bildirmtşler -
dir. 

Bu liumpanyanın acentası M. Joinas 
elyevm komisyonun elinde bulunan bazı 
evrakın neşredilmemesini talebetmiş ve 
aksi takdirde Amerika'nın cenubi Ameri
ka ticaretine tamamiyle hateme verilece
ğini söylemiştir. Buna rağmen komisyon 
mühimmat fabrikalarının düşecekleri 

müşkül vaziyeti nazari dikkate almaksı -
zm tahkiykatını ilerletmeğe karar ver -
miştir. Komisyon namına söz söyliyen 
ayandan M. Bone demiştir ki: 

"- Biz amerikalr vatandaşların mil -
himmat fabrika ve tüccarları tarafından 
dünyanın her tarafında .. liullarulan usul
leri milletler sulhu için bir tehlike teş -
kil ettiğini bilmelerini istiyoruz. Bu ha
diseleri meydana çıliarmak için namuslu 
bir tarzda sarfı mesai ettik, hiç bir ame -
rikalı kumpanyayı bundan masun bırak
madık. Avrupa milletlerinin de bu mü
himmat fabrika ve tacirlerinin tesiratm -
dan kurtularak buna mümasil tahkikat he
yetleri tesis edeceklerini ümit ediyor ve 
bekliyoruz. 

Federal I.:aboratory ICumpanyasının 

Venezilella acentası miralay Desanta An
na 1932 senesinde aldığı komüsyondan 
yüzde 50 sini resmen ve büyük bir kıs -
mını da gayrı resmi olarak hükumete 
vermek mecburiyetinde kaldığında şi -
kayet etmiştir.,, 

müzakere ediliyor 
Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler 

cem;yeti assamblesi siyasi encüıne• 
ni ekalliyetlerin beynelmilel hima • 
vesinin tamimineı dair Lehistan ta
rafmoan yapılmış olan teklifin mti • 
zalrert lerine başalmıştır. 

Lehistan murahhası M. Raczyn• 
dki Lr-histan'm M. Bek'in bcvauatı 
hakkında izahat vermeye hiç de nıü
temayil oJmadr.Ymı ve assamhlenin 
bu hu~usta salahiyettar olm'ldığr 
mütaleasmda bulunduğunu söyle " 
miştir. 

Mumaileyh ekalliyetlere ait ah
kamın tamimi meselesinde assam " 
blenin va,.ıh ve kati bir cevap ver -
mesini istemistir. Bunun uzerinP. bir 
münakas.a açılmıştır. 

Y'.l~o~lavya murahhası M. Fat~rh 
Yugoslavya'nm küçük itilaf gibi, ta .. 
mim prensipine merbut oldu~unu 
söylemiştir. 

Felemenk murahhası da tamim 
prensipine taraftar olup yalnız bu 
prensipin Avrupada tahakkuk etti -
rilmesini istemektedir. Bu murah .. 
has assamblenin bu meseJede salahi .. 
yettar olduğu miitaleasındadır. 

İsveç tarafından müzaharet edi • 
len Türkiye herkesçe tanınacak e .. 
kalliyetler prensiplerini tesbit et • 
mek için konferansın toplanmaya 
davet edilmesini istemistir. Müza • 
kerat yarın sabaha bırakılmr~tır. ----· 

Silah fabrikalarmm faaliyetini 
tahkik için 

Londra, 20 (A. A) Liberal fırkasmm 
icra komitesi silah ve mühimmat fabrika• 
larının faaliyetini tahkik için bir komis• 
yon teşkilini talep eden kararı ittifakla 
kabul etmiştir. Komisyonun mesaisi a" 
leni olacaktır. Kararda komisyonun idari 
mi yoksa teşrii mi olacağı tasrih edilme• 
miştir. 

Çin protesto etti 
Vaşington, 20 (A.A) - Çin sefiri M. 

Ze hariciye nazırı M. Hul'u ziyaret ede• 
rek Çinin Amerikadan pamuk satın al" 
mak için yaptığı istikrazı silah ve mühim .. 
mat mübayaasında kullanmış olduğuna 

dair silah tahkikat komisyonundaki beya• 
natını protesto etmiştir. 

Grev yiizünden ölenler 13 kişi 
Nevyork, 20 (A.A.) - Mensucat gre" 

vi ylizünden ölenlerin miktarı on üçtür. 
Milli muhafızlar tarafından himaye edil • 
mekte olan fabrikaların açılmış olmasına 
rağmen grev hareketi nihayet bulmuf 
değildir. Yeniden yirmi bin kişi greve iş .. 
tirak etmiştir. Bilhassa Vatervil, Maine, 
Liman'da bir takım şiddet hareketleri ol
muştur. 

Mesut bir evlenme 
Kazım Paşa Hazretlerinin 

hemşiresi evlendi. 
latanbul, 20 - Büyük Millet Meclisi 

Reisi Kazım Pı. Hz. nin hemşireleri Saadet 
Hannnefendi ile lzmir deri fabrikatörü 
Mehmet Ruşen Beyin nikahlan buı::ün Be· 
yoğlu evlenme dairesinde yapılmıftll'. Me-o 
rasimde B.M.M. Reisi Kqzım Pf. Hz., Mec .. 
liı reisi vekilleri Hasan, Esat, vali ve bel~ 
diye reisi Muhittin, B.M.M. azal:ırı ve ta· 
nmmıı birçok yüksek zevat hazır bulun • 
mutlardır. 

Ecnebi şirkctlf'r faiz ve temettii · 
lcrini nasıl cıkaracaklar. 

Ecnebi şirketlcrfn faiz ve temettu 
hiaaesi olarak hissedarlarına gönderecek -
leri dövizlerin Ziraat bankasından buğday 
mübayaa11 suretiyle harice çıkarılmnsı hak 
kında bir kararname projC$i hazırlanmıJ • 
trr. Kararname önümüzdeki günlerde 1 cra 
Vekilleri heyetinde müzakere edilcc-ktir. 

BelcdiYe intihan lıazırhldarı 
Belediye intihabı için ynpılnıı hazırlık .. 

br bibniştir. Defterler pa:-.arteai günü ... 
sılacak ve intihaba 10 bir:nci teırinde bat" 
]anacaktır. intihap müddeti altı gündür. 
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lıt"nbul mektubu 

Nakliyatta 
ucuzluk 

Son yılJar içinde lstanbul balkının en 

çok para verdiği nakliye va11ta11 traınvay

lvdc. Çok saygı değer Nafıa vekilimiT.in 

himmetiyle ttamvay Ücretlerinde yapılan, 

•taiı yukarı, yüzde yirmi tenzilat berke

sin yüzünü birdenbire güldürdü .. Fakat 
halkın gülmesi, tramvay ıirketini ağlatmıı 
demell değildir. Çünkü Ücretlerin ınmesiy
le yol<"uların çoğafma11 bir oldu; ve şiı·ket, 
eks:k paradan kaybettiğini fazla mü,teri
den, hem de fazlasiyle çıkarmak imkanını 
buldu. Ayvalıkta düımana ilk kurıunu a -
tan Ali Bey, timdi de bir taıla iki kuı vur 
rnak suretiyle mükemmel bir nitancı oldu
ğun• İspat etmiıtir. 

Cümhuriyetin Nafıa vekilliği tenzilat 
itine tramvaydan baılamakla nasıl iaabet 
etmiııe ikinci planda Şark demiryoUıırıru 
tlikkate almakla yeni bir dirayet göster -
mıftW. Neden mi, dediniz? lıte cevahı: 
Florya'ya birinci mevki bir gitme cclme 
bileti bir liradır! Ana, baba ve beş yaımda 
bir çocuktan ibaret küçük bir aile .. in, bir 
de_niz banyoıu almak için plaja gidip gel
mesi neye mal olur, artık oraımı siz hesap 
ediniz! Zaten bu hattın Florya'dan ba·ka 
ge7.inti yeri olmadığı halde, en pahalı üc
reti oraya koymakla, tirket, halkın rağ -
betini, azaltmakta ve gelenlerin de keyfini 
kaçınnaktadır. fstanbulda birçok uydumıa 
r...lajlann rağbet görmesi de böyle tabii 
plajlann pek tuzluya mal olmasından ileri 
geliyor. Böyle banyolann ucuz olması, on
lara mutedil bir ücretle gidip gelinmesi, 
bugün bizim en tatlı hulyamızdır. 

Tramvay ücretler.inin azaltılmasından 
yegiae zarar gören, Taksim - Beıiktaı 
otobisü oldu. Şirket, burada tenzilat yap-

manuık suretiyle, belki birıey kazandım 
ZAIHlllla düımüıtür. Halbuki herkes oto -
büıle on dört kuruşa Beıiktaıa ineceği yer
de trmıvayla yedi sekiz kuruşa bu iti yap
maktadır. Bu suretle tirket kendi kendine 
damping yapmıı oluyor! 

Eelü temennilerimizin birer birer hakika
te büriinmeıi, bizde yeni yeni hayaller 
'doğuru,.or. Nakliye ücretlerinin eksilme • 
ıi yalnız halkın maddi kinnclan ibaret 
değidir; bu, aynı zamanda, lıtanbul'un 
tenltmmesi demektir. Bugün nakliyat pa • 
haldığmdan dolayı halk Bayazıtta ve Tak
simle sıkıımıı bir vaziyette bulunuyor. 
Yerin.ten kımıldaaa avuç dolusu para bar
camalE liznn geliyor. Bunun için ıebri 
'dün,.111ıın en güzel şehri yapan yerler ha-

rap Ye bomboıtur. Çünkü oralara vapurla, 
otobüsle ,trenle gitmek limndır. Şimdi üc
retler düıünce bu yerlerin canlanması ni -
hayet laaa bir zaman meıeleıidir. Ve bu da 
ileride, yakında olacaktır. Bugün latan • 
bul nüfuıunun yandan fazlası bin dönüm
lük bir sahada yaşarken, bu suretle, geniı 
yerlere yayılmaıı ve rahat nefes alması ko
laylaşacaktır. 

Bir febrin imarı taş, tuğla, çimento iti 
değil, bayatta ve nakliyatta ucuzluk me • 
ıeJeddir. 

Hemen tramvay, elektrik ve telefon ıir
ketlerinin batına gelenlerden ötekilr kur-
tuhuemf F.N. 

••• 

Radyo işleri 
Komisyon ~alışmasına 

Clevam ediyor. 
Radyo itlerini tanzim etmek üzere ve -

kale•• murahhaslanndan mürekkep bir 

komisyon iki haftadanberi pazartesi gün

leri toplanarak programın 11lahı iıiyle meş

ıul almaktadır. Komiıyon çalışmasında 

mevcut imkanlardan azami istifade ederek 

halka faideli ve alaka uyandıncı mevzular 

etrahnda haberler vermeyi esas tutmak · 
tadır. 

Y aldaıan dil bayramı için eaaslı bir 
program hazırlanmaktadır. 

Bu~ün Halkevinde yapı
lacak eskırim müsabaka
Jarı Pazartesiye ka 'dı 

21.9.1934 cuma günü halkevi salonun-

u: _ ___ _ 25 HAKIMIYEn MiLLiYE. 

"'" 

1 
Parla men to~ar \Edir~e .P~~nirciliğinin 
• ltanzımı 1c1n 
tıcaret konferansın İstanbul, 20 (Telefon) - lktısat .... -

da neler görüşüldü kaleli namına Trakya peynirciliğini tetkik 
ve tanzim için etütler yapmağa memur o • 

İstanbul, 20 (Telefon) - Par - lan vekalet kimyagerlerinden Hikmet ~ey 

lamentolar ticaret konferansına itti- Edimede ite baılamıştır. Peynircilik için 
rak için giden Zeki Mesut Bey bu alınan tedbirler arasında ihraç için bir pey
ıabah lıtanbul'a dönmüttür. Zeki 
Mesut Bey beyanatında: Konferan • 
sın 19 unc11 toplantısı olduğunu, kon 
feransa 22 millete mensup 160 

nir tipi hazırlanması ve peynircilik ihraç 

itlerinin kooperatifleıtirilmeıi vardır. 

murahhas iştirak ettiğini, konferan- Adanada sebze fiatları gayri tabii 
sın milletler arasındaki ticari müna- olarak yiikselmi~. 
sebetlerin tanzimi mıntakavi iktısa -
,ebetlerin tanzimi mıntakavi iktıso-
di misakların tetkiki, zürraın kre -
di ve faiz: mikdarı, ciftçilerin alım 
kabiliyetlerinin artrrılması. şimen
diferler hakkında beynelmilel uz -
latmaler, milletler arasında nafıa 
işlerinin tanzimi, paraların istikrarı, 
gibi mühim meselelerin müzakere 
edildiğini ve konferan~ kararları -
mn tavsiye ve temenni mahiyetin
de olduğunu söylemiştir. 

Kendi kendine vantilatör 
yapan b1r türk S?enci 
Edirne - Edirne lisesinin birinci dev

re ıon sınıf talebeıinden Salim Efendi ken
di bilgisi, kendi emeği ve kendi istidadiyle 
bir vantilatör makinesi vücuda getİrmİ§ -
tir. 

Bir yemiıçi olan pederi beş sene evel 
ölmüt ve Salim valideıiyle kimsesiz kal -
mııtır. Kendilerine kalan küçük bir evin 
getirdiği a• bir para ile geçinmektedirler. 
Bununla beraber Salim Ef. bütün yoksul
luğuna rağmen liseye nihari olarak gir -
mit ve okuduğu dersler arasında bilhassa 
elektrikte fevkalade muvaffakiyet ve kabi
liyet gösterrnit tir. 

Adana, 20 - ~bze tiatlarının ıon gün-

lerde gayri tabii bir surette yükselmeıi 

üzerine buradaki gazetelerle yapılan neı -

riyal ve bazı şifahi şikayetler do)ayısiyle 
müddei umumilik vilayet makamına bir 
tezkere yollıyarak bu i,in tetk"kini ve or • 
tada hakikaten bir ihtikar olup olmadığı
nın meydana çıkarılmasını dilcmİ§tir. Vi -
layet m.,kamı işe lüzumlu ehemmiyeti vcr
mi,tiı·. (A.A.) 

Şi~H tramvayı uzatılıyor. 

İstanbul, 20 (Telefon) - Şişli tram -
vayı Mecdiye köyüne kadar uzatılacaktır. 
Bugün tramvaylar bu yolda Ermeni me -
zarlığına kadar işlemeğe ba~lamışlardır. 
ilk fırsatta hat köye kadar uzatılacaktır. 

Tayinleri vt·kalett· ait olan mc -
murlarm iki vazift• alamama -

ları '1olayısiylt·. 

İstanbul, 20 (Telefon) - Tayinleri ve
kalete ait olan memurların iki vazife alamı
yacakları hakkındaki kanun üzerine ticaret 
odası umumi katibi Vehbi Bey umumi ka
tipHkten çıkmış ve yüksek iktısat mekte -
binde hocalığı tercih ebniştir. 

Ticaret borsa11 komiseri Akif Bey de 
mualimliği bırakmııtır. 

tkısat Veki1i Eregli'de 
(Başı l. inci sayıfada) 

Vekil Bey Ankaraya dönmek üzere oto
mobille Zonguldağa avdet ctmiıtir. 

Anısturyalı J>rof csör Cc·lal Bt·)in 
seyahatlerine iştirak edecek 

Zonguldak. 20 (A.A.) - lktısat Vekili 
Celal Bey tetkik heyetiyle birlikte mem -
leketimizde kurulacak olan büyük demir 
ve kimya sanayiinin kurulma yerini tetkik 
etmek üzere Zonguldak, Saframbolu ve mü 
teakiben Tefen, Çayc~ma ve Ereğli mm
takalarım gezmittir. İktısat Vekili Celal 
Beyin davetiyle gelen Leoben maadin enı
titüsü profesörlerinden M. Granik bu he -
yete dahildir. Profesör Granik Vekil Be -
yin cenup ve şarkta yapacağı bütün seya -

1 hallerine iştirak edecektir. 

lsmai/ Efendi kendi emele ve vesaitiyle 
yaptığı vantilatör makinesile beraber. 

Salim Ef. yeni bir elektromotör planı 
yapmııtır. Yeni plin üzerine yapdacak bir 

elektromotör diğer motörlere göre daha az 
cereyan sarfebnektedir. 

Salim Ef. bu plinını herhangi bir fen 
heyeti huzurunda tecrübeye hazır bulun
maktadır. 

Salim Efendinin bütün yoksulluğuna 

rağmen tire makaralanndan ve aaireden 

yaptlğı makine ile vücude getirdiği van _ 
tilatörün tecrübesi de vilayet makamında 
yapdınıt ve· muvaffak olmuştur. Himaye
ye la) ~k bu istidatlı türk gencinin resmini 
koyuyoruz. 

Avrupaya hukuk tahsiline gön • 
derilecek gençler. 

lıtanbul, 20 (Telefon) - Avrupa'ya 

lktısat Vekili Zongnlclak'ta tetkik
lt•rinc dc•vam ediyor 

Zonguldak, 20 - lktısat Vekili 
Celal Bey Safranholu'daki tetkikle
rini bitirdikten sonra refakatlerinde
ki zevat ile birlikte dün akşam oto -
mobille şehrimize dönmüştür. Vekil 
Bev tetkiklerine devam etmek üze -
re Ereğli'ye de gidecektir. 

ili _ - I 

Ulu Gazi güreş 
müsabakaları 
nasıl oldu 

Evelki gece Ankara halkevinde yaprlan 
Ulu Gazi güre' müsabakaları çok güzel 
olmuştur. 

56 kiloda: Muhafızdan A§ir birinci, 
Demirspordan Mahmut ikinci, Demir -
spordan Selim üçüncü oldular. 

Bu siklette en heyecanlı güreı Selirn 
ile Mahmut arasındaki idi. Mahmut Selim
den sonra yetişmiş olmasına rağmen çok 
hevesli olduğundan teknik kabiliyetini çok 
artırmıştır. 

Düdük çalar çalmaz Selim taarruza 
geçti. Mahmut Selim'in kafa koluna bir 
bravle ile cevap verdi. Selim köprü lie zor 
kurtuldu. Birinci on dakika ikisinin çevik 
ve yerinde oyunlariyle çok güzel geçti. İ
kinci on daikkada Selim işi halletmek iste
di. Uzaktan (ihtimal bir çapraza veya sal
toya girmek istiyordu) Mahmuda bir hü -
cfım etti. Mahmut hiç beklenilmiyen bir 
çeviklikle kafa kol kaptı ve Selim'i yendi. 
Mahmut iyi bir antrenör elinde memleket
te> bu siklctin en iyi güreşcisi olur. 

61 den M. G. den Necip Bey birinci, 
Recep ikinci, Demirspor'dan Osman üçün
cü oldular. Üçü de çok güzel güre~ yap -
tılar. 

Bu kiloda Demirspordan Osmanla Mu
hafızdan Recep arasındaki güreş çok gil -
zeldi. İlk on dakikada Osman Recebi altı
na aldı ve hiç kaldırmadı Recep iki defa 
köprüde kendini kurtardı. Fakat ikinci 
devrede güzel bir kafa kol ile hasmını yen
di. 

66 da Muhafrzgücünden Bektaş birinci, 
Demirspordan Şinasi ikinci, Muhafızgil -
cünden Ahmet üçüncü oldular. Bektaş'ın 
çok üstün kuvveti hu neticenin hiç deği! -
miyeceğini gösteriyor. 

72 kiloda Muhafızgücünden İsmail Mus
tafa birinci, Demirspordan Raif ikinci, 
Muhafrzgücünden Ahmet üçüncü oldular. 
Raif yorgun olduğu halde bu müsabaka -
ların dışında kalmamak için güreşti. Kar
şısındaki arslan gibi güreşçilere tekniği 
sayesinde karşı koyabildi. 

79 kiloda Demirspordan Riza birinci, 
Mtıhafrzgücünden Dursun Ali ikinci oldu
lar. İkisi de çok kuvvetli güreşçilerdi fakat 
hiç bir oyun gösteremeden yirmi dakika 
adeta itiştiler. Netiycede Rıza sayı hesabı 
ile galip ilan edildi. 

87 kiloda Muhafızdan Aptullah rakip
sir. birinci ilnn edildi. 

En ağrrda Necmi - Namık güreti bu -
gün cidden çetin bir iş oldu ve Necmi bi -
rinci Namık ikinci oldular. 

lstanhnl iinh·ersitcsi rektörii Cc -
mil Bey Ankara hukuk fakül -

tesindeki dersini bırakıyor. 

lstanbul, 20 (Telefon) - Yeni derı ıe
neıinden itibaren üniversite rektörü Cemil 
Bey Ankara hukuk fakültesindeki dersini 
bırakacak, İstanbul hukukunda devletler 
fesörler rektörlüğe müracaat ederek itiraz 

Hukuk fakültesinde bazı profesörlerin 
haftalık ders saatleri artırılmıştır. Bu pro
fesörler rektörlüğe müracat ederek itiraz 
etmişlerse de Cemil Bey bu itirazlan, fa -
kültenin fazla çahşmağa ihtiyacı olduğunu 
ileri sürerek nazan dikkate almamıştır. 

da icra edilecek olan Mıntaka eslorim bi- hukuk tahsiline gönderilecek gençlerin 
rincilm müaabakaları 24.9. 1934 pazartesi müaabaka imtihanlan cumartesi günü fa -
ıünü aaat (20) ye tehir edilmiıtir. Müaa- kültede yapılacaktır. Müsabakaya 933-934 
bık ve hakemlerin mezkur gün saat 19 da mezunlan girecektir. 
lialkevi salonunda hazır bulunmalan e - Ankara hukukundan bet ve lıtanbul bu-
hemmiyetle rica ~unur. 'lnrkundan ela dört talebe seçilecektir. 

Kurulacak olan demfr fabrikası yerini görmek ve tetkikatta bulun -
ı: ·= üzere Salrambolu'ya gitmiş olan lktısat Vekili Celal Bey halkın 
samimi tezahürleriyle karşılanmıştı. lktısat Vekili Celal Bey ile rela -
katindeki zevatın Salrambolu istasyo:: .. nda alınmış bir fotoğrafını der· 
cediyoruz. 

= 
Bence 

Neşri,qat 
perişanlığı 
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Neıriyat kelimesiyle yalnız baıılmıt ya. 
zıyı kastebniyorum, bu perifaJllıiı bizde, 
eıer teksir etme nevilerinin her sabaııncla 
(matbuat, kitaplar, radyo, sinema, gramo

fon plakları) cönnek mümkündür. 
Anadoluda yeni çıkan bir mecmaanm 

yapraklarını kanıtmyorum. Bir şiir. Şöyle 
batlıyor: 

Dün olup hali menamımda bir Alem peyda 
Nazarımdan silinip cümle aJ!matı fena 

Evet, muhterem §Aİrİn nazarından cüm
le alimatr fena o derece ıilinmiı ki meml .. 
kette bir dil savaşı oldufunclan, bütü:!J 
memleketin dili temizleme itinde seferber 
edildiiinden haberi yok, edebiyatı cedideye 
kadar dönmeyi az görmüı, uJrlarm ötesi
ne, nargile ve esrar dumanlanna karqmalc 
istiyor. İıtiyebilir, c:.niyetin bünyesi bit 
bir devirde basta ruhlu adamlardan aalim 
olmamııtrr, ve hiç bir zaman da olamıy• 
caktır. 

Fakat bir mecmua sahibi, ne diye böyle 
bir yazıya hala aayfalannda yer verir? Y • 
ni neşriyatımızda yalnız Enderun dilini d .. 
ğil kaside tarzını ve aruz veznini de cör
miye tahammül edemeyiz. Halbuki daha 
geçenlerde Halkevi mecmualanndan birin
de aruzun müdalaaımı bile hayretle oku• 
muıtuk. Gözlerimizin önünden bir yıld .. 
rım ıüratiyle kayıp giden zamanın, mem
leketin uzakça köşelerinde naııl yıllardan 
ve bazen asırlardanberi yerinde mıhh dul\o 
duğunu, ora münevverlerinin yazılarına 

okurken farkederıiniz. 

Geçenlerde bir softa kafalı içinde romanı 
ve tiyatroyu, yani aanab dine 'H cemiyete 
'Ouzrr gösteren bir kitap çıkarmıftı. 

Kaside ve gazel, gazete ve kitapiarunq. 
da hiç olmazsa nadiren görülen ~yı..den
dir fakat aynı gazelle musiki plaldan do
lup taııyor ve radyo İıtaıiyonlan Enderun 
musikiıini memlekete yaymalı için elektrik 
mevcelerini seferber ediyor. Eıki medreM 
bocaımın frakla ne bale geldiiini sönnü .. 
seniz, örümcekli kafaıım delittinnedea 
şekilde modern olmak iatiyen bazı best .. 
ürlann yeni eserlerini dialnen aym 
manzaranın yalan bir tedaiyle zınniaizcle 
canlandığını duyarsınız. Gramofon fabri • 
kalan ve radyo istasiyonları 8!' zaman ai• 
lama ve inleme eserleri yerine ifade eser
lerini yaymfJa baılıyacaklar? 

Sinemamız için o kadar çok teY söylen
di ki yeni bir tey ilave etmiye bile lüzuna 
görmiyorum. Neıriyat va11talarından isti
fade eden, mütefekkir ve sanatkar ıeçinea 
birçok yurttaşlaronız tam bir ıraflet uyku
ıu içindedirler. Onlan dinlerken ne kadar 
zaman, ne kadar uzun zaman önce dunnuı 
olduklannı farketmek mümkündür. Bun • 
lar, inkılaptan bahsettiğiniz zaman hayret
le yüzünüze bakarlar. Mademki yaz .rene 
bahan takip etmekte, gene günler devre • 
sini 24 saatte bitirmektedir, ıu halde ba 
memlekette bir ıeyin, pek büyÜk bir teYİD 
defiımit olduğunu nereden anlaım zaval
lılar ki okumazlar, neıriyab talr:ip etmeao 
ler, konferanslara gitmezler, temıillerl 

seyretmezler. Bununla beraber fırsat düt
ünce durmuş kafalannın bayat ve kokmuı 
mahsullerini önümüze sürmek cüretinde 
bulunurlar. Hayır, onlar için bu bir cüret 
bile değildir, çünkü yaptıklan teYde bir 
gayritabiilik olduğunu aıla farketmiyeceke 
lerdir. 

Ankara'da büyük bir matbuat koqreal 

toplanacağını itiliyoruz. Ne yerinde ve nt 

lüzumlu bir teıebbüs. Bence bu kongre 
valnız matbuat meselelerini konuınuya in
isar etmemeli, memleketin bütün neıriyat 
şleri burada esaslı surette tqrih edilm .. 

li ve teıkilat projeleri hazırlanmalıdll'. 
Neıriyat va11talan bir memleketin ıi • 

nirleri gibidir. Şu veya şu kıammcla felce 
uğraması, uyutması bütün memleket ha
yatı üzerinde bir durgunluk, bİ.1' 

enerji noksanı halinde kendini hia
settirir. Halbuki enerji, planlarını 

• hazırladığımız büyük iıler için en 
fazla muhtaç olduğumuz ıeydir. Çün• 
kü bütün bu işleri hükumetçe değil, mil· .... 
letçe yapacağız, ve millet bu çahımrva 
neşriyat vaııtalariyle hazır bulundunala· 
caktır. 

inkılabı benimsemiı yazıcılar, neıriyat 
itlerinde gördükleri kusurlara karp çoli 
busu davranmalı, bunlan her ırördiikl .. 
ri yerde tenkit ve hata yapanlan iykaz et,. 
mek için hiç bir fırsatı kaçırmamalıdırlar, 
Uyuıukluklara kartı aynı uyuıukluiu ıö .. 
t · niyelim. Teıhir edilmek korkuıu pek 
çok haıtalddan önliyebilir. 

YAŞAR NABi 



1. ihraç 
Meddelerimiz .. 

Uzüm. 
iÇ PiYASA VAZİYETi: 

11 eylQl tarihinde piyasa hararetli geç
ır.iş ve fiatlarda bir gün evelisine naza -
ran bir tcreffü kaydedilmiştir. Bu tarih -
tc 4702 çuval Ur:fim satışı olmuş ve N o: 5, 
8. 50-9. 50, Noı 6, 9. 75-10. 75 No. 7, 11-12. 
25; No: 8, 12. S0-13; No: 9, 13. 25-13. 75; 
No: 10, 14. 25-15. 25 ve No: 11 15.75-17.25 
kuruş üzerinden muamele görmüştür • 

12 EylQlde borsada 8-20 kuruş arasın -
da 5,914 çuval üzüm satılmıştır. Fi -
atlar No. 6 için 9. 50 • 11; No: 7, 11 
25-12. 25; No: 8, 12. 50.13; No: 9, 13. 
25-14; No: 10, 14. 50-15. 50; ve No: 11, 
için 16-17.50 kuruş arasında tespit edil -
miştir. 

13 eylıll tarihinde piyasa hararetli ges:
miş ve fiatlarda yeniden bir yükselme gö
rülmüştür. Bugün 8-20 kuruş arasında 

6312 çuval üzüm satılmıştır. Fiat yüksel
me.si bütün nevilerde vukua gelmiş ve 
No: 6, 10-11. 50; No: li, 11. 75-12. 15; No : 
8, 13-13.50; No: 9, 13.75 - 14.50; No: 10, 
14.50 - 16, ve No: 11, 16.25-18 kuruş üzerin 
den muamele görmüştür. 

1.5 eylQlde piyasa hararetini muhafa 
etmiş ve 8596 çuval üzüm satışı tescil edil 
mfştir. Fiatlarda pyanr kayıt bir deği 

tiklik olmamıştır. 

16 eylUlde 8 - 21.50 kuruş arasında 

2.122,17 eyHHde 10 - 20 kuruş arasında 

l.858 ve 18 eylQlde 2.231 , 19 eylUlde ise 
9.5 • 19,5 kuruş üzerinde 1842 çuval üzüm 
satılmıştır. Bu günler zarfında fiatlarda 
byda değer bir değişiklik olmamıştır. 

DIŞ P1Y ASA V AZIYET(ı 

Hamburg, 14.9.1934: - (Gümrük -
"Ye taviz resmi 100 kiloda 6.70 mark) ha -
sır mal No: 7, 30; No: 8, 31; No: 9, 34; 
No: 10, 38; No: 11, 44; No. 10, 34 mark
ın. 

1934 mahsuın ali~re fiatlar No. 7, 33; 
No. 8,34; No. 9,37; No. 10,42; No. 11, 47; 
No. 10,44 marktır. 

Londra, 14.9.1934: - Avusturalyanm 
gerek yeni gerek ~ski mallarına çok iyi 
talep olmuş ve eski mallar ikinci elden 
alınabilmiştir. Yeni mallara talep gittikçe 
artmaktadır. Yeni Girit mahsulü şimdi el
de edilmektedir; İzmir mallarının ve bil
hassa orta ve düşük derecelerin fiatr art
mıştır. 

Liverpool, 14.9.1934: - İlk girit mal
ları gelmiştir. Mallar iyi kalitededir ve 
fiat Cwt de 48 - 65 şilin arasındadır. Faz -
Ja faaliyet olmamıştır. Zira alıcılar mü · 
b:ıyaata başlamadan evvel piyasaya daha 
fazla mal gelme!ini beklemektedir. İzmir 
ficıtlarmm yüksek olacağı söylenmekte -
'dfr. Eldeki mahııul az olduğu için sevki
yatçılar azami fiat elde edebileceklerdir. 
Yeni yunan mahsulünün fiatı olduk -
ça yüksektir. Ve şimdiye ka<iar ancak bir 
iki satış olmuştur Bunlarm reng! no " 
ınal değildir. İztnir mahsulünün fiatı -
nın artmasından dolayı yeni Avuı.turalya 
nıahsulüne alaka uyandırmış ve on on 
ıun zarfında bu cins üzerindt: külliyetlı 

muamele olmu~tl.r. 

incir. 
İÇ PİYASA VAZİYETİ: 

Geçen haftaki servisimizde bildirdiği -
uıiz veçhile Ruslar lzmir'de incir mtiba -
yaasna başlamışlardır. Şimdilik Aydın ko
operatifinden 110 ve hariçten 25 ton olmak 
flzere ceman 135 ton incir satın almışlar
Cjır. Rus ticaret ata§esi bu husus için İz
mire gitmiştir. 

İnhisar idaresi de hurda incir mübayaa -
asına devam etmektedir. İdare 15 eylUl ak
famına kadar Ödemişten 50.187, Sels;uktan 
26.834, Köşkten 42,336, Sultanhisardan 
6,551, ve Nazillidf'n 9,580 kilo olmak üze-

Türk ofis a 
re ceman 135.488 kilo hurda incir satın al- ru~ arasındadır. Gelen mal lstanbul'a sev- 29.49-34.86 kuruş arasında olmuştur. fü.ı 

mıştır. kolunmaktadır. hafta zarfında muam~le gören pamuklar 
Gerek Sovyet Rusya ve gerekse İnhi - Trakya: - Uzunköprü'dc büyük san· dah a ziyade yerli mensucat fabrika l a rı için 

sar idaresi tarafından yapılan mübayaat dıkla r I 5,20 - 16,40 lira üzerinden mua
0

me- satın alınmıştır. Bu miiddet zarfındaki stok 
piyasaya tesirini göstermiş ve fiatlarda 30- le görmüştür. Edirne'de sıra malla r 60·95 rnik<lan 3980 balyayı geçmemekte idi. 
40 para kadar bir yükseliş kaydedilmiştir. kuruş arasındadır. İkinci hafta zarfında pamuk lizcrin _ 

11 eyh11 tarihinde borsada 11 66 çuval Ege ahilleri: - İzmir'de vaziyet ge- deki muamele birinci haftaya nazaran da-
incir satılmtştır. Fiatlar, süzmeler 9,50·13, çen haftanın arnıdır. Fiatlarda yükselme ha durgun geçmiştir. Fiatlarda hafif bir 
~nemeler 6,60-8, paça11ar ise 5-6,25 kuruş istidadı vardır. Fiatlar 7 5-92,50 kuruş a- artma olmuşsa da geçen seneki seviyeyi 

idi. rasındadır. bulmamış ve 29.50-33.48 kuru arasında 
12 eylUlde piyasa hararetlenmiş ve o Akdeniz sahillerinde yumurta hareket- olmuştur. Yalnız iane I pamuğu fiatlarında 

gün borsada 4551 çuval incir muamelesi !eri daha <lurgundur. Mersin'de Hatlar 75 ceçcn haftaya nazaran 1.38 kuruşluk bir 
yapılmıştır. Fiatlar biraz yükselerek süz- kuruştur. İhracat yoktur. sukut vardır. Stok vaziyetinde bir tahav _ 
meler 11-12.50 ellemeler 6-9.25, paçallar iç piyasalar: - Merkezi Anadolu'da vül olmamıştır. 
S.25-6-25 ve natüreller 5 kuruş üzerinden fiatlarda yükselmeler kaydedilmiştir. St- Üçiincü hafta zarfında iane I pamuğu 
muamele görmüştür. vas'ta geçen haftalara nazaran bu yükse- üzerinde muameleler artmıştır. Fiatlarda 

13 eylül tarihinde 4.5-12.25 kuruş üze- liş daha artıcı bir haldedir. Bu haftanın fi-
1.52 kuruşluk bir tereffü göriilmüştüT. 

rinden 1424 çuval incir satılmıştır. Fiatlar atları 60-70 kuruşa çıkmıştır. İhraç liman- Bu hafta zarfında Filistin'e bir mikdar 
sıra ile 10.13, 6-9.50, 4.5-6.75 ve 5 kuruş - larına sevkiyat yapılmaktadır. Garbi Ana- ;t racat yapılmıştır. 
tur. Bu tarihte 4 kuruş üzerinden hurda dolu'da vaziyet geçen haftanın aynıdır. 
incir muamelesi kaydedilmiştir. lzmirde: - Ağustosun ilk haftasında 

• 1 

er 1 Si 
1. Dış 

zarları ız 
HAMBURG KURU MEYYA PlYASASI 

14.9.1934 

iç fındık: - (Gümrük ve taviz l'esnıl 
100 kiloda 3.95 mark) Hazır mallar: 1. in• 
ci Gireson 80, 1. inci Levant 79, Alivre fi .. 
atlar: ı. inci Gireson 79.5, ı . inci Lcvant 
78.5 marktır. 

Kalburlammş 102 marktır. Aynı malıtı 
34 mahsul alivre fiatı 1. inci Gireson 89, 

1. inci Levant 88 marktır. 
Kabuklu fındık: - (Gümrük ve taviz 

resmi 100 kiloda 2.90 mark) 34 rekoltesi 
ey!Cıl tabmili sivri 49 marktır. 

K.yaı çekirdeği: - Malatya 34 mah 11 

sulü acı mallar beher 100 kilosu ağustos .. 
eylül tahmili 63, bulgar 63, İspanya 55 

l 5 eyliilde muamele artmış ve 5274 çu-
DIŞ PiYASA VAZiYETi: yeni piyasa henüz açılmamış bulunmakta marktır. 

val incir satışı olmuştur. Bu tarihte sür: -
meler 8.05-12.50 ellemeler 6·8.75 ve paçal -
lar 4.50-7.50 kuruş üzerinden muamele 
görmüştür. 

16 eylfılde 3061 cuval incir satışı olmuş 
ve süzmeler 8.25-14, ellemeler 5.50-1 O, pa
tallar 4-6.50, natürel1er ise 5 kuruş üzcrin-
1Pn muamele görmüştür. 

17 eylill tarihinde 5-13 kuruş arasında 
5270 s:uval incir satışı kaydedilmiştir. Fi
:ı.tlar, süzmeler için 9.50-13, ellemeler için 
6-9.50, paçallar için 5-6.50, natüreller için 
ise 5 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

18 eylillde süzme, elleme ve paçallar sı
ra ile 9-12, 6-8, ve 5-5. 7 5 kuruş üzerinden 
'DUamelc görmüştür. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 
Hamburg, 14.9.1934: - Gümrük ve 

taviz r esmi 100 kiloda 4.70 mark) hazır 
'llal natüreller 13.5 marktır. 

Londra, 14.9.1934: - Yeni mahsule 
iyi talep vardır. İlk mahsul bu haftanın so
nunda gelecektir. Eski mahsule de olduk
ısa talep vardır. 

Yumurta. 
iÇ PIY ASA VAZiYETi: 

Umumi Vaziyet: - Dış piyasalardan 
talepler gittikçe artmaktadır. Şark vila
yetlerimizde havaların birdenbire soğuma
ğa başlaması mal üzerinde tesir yapmağa 
başlamıştrr. Gerek taleplerin artması ge
rek soğukların başlaması fiatların yüksel
mesine sebebiyet vermektedir. Önümüzde
ki haftalarda bu yükselişin devam edeceği 
tahmin edilmekle berabtr bunun his: bir 
zaman rakip istihsalci memleketler fiatla
rı dere: esine çıkacağı zannedilmemek 
tedir. Karad eniz hinterlandında taraf ta
raf yumurta toplamaları devam etmekte
dir. 

Karadeniz sahilleri: - Trabzon' da yu
murta satışları devam etmektedir. Fiat
lar geçen haftalara nazaran yükselmiştir. 
Birinci mallar 118-127 ikinci mallar 37,5 

50 kuruş üzerinden muamele görmüştür. 

Gümilşhane, Erzincan ve Erzurum havııı· 

lisinden gelen yanın milyona yakın yu 
murta hemen kamilen satılmıştır. Stok 
yoktur. Piyasaya gelen mal bekletilmeden 
sevkolunmaktadır. 

Trahzon vaziyeti Giresun, Samsun, 
mmtakalarında da hemen aynıdır. Gelen 
mal ihraç edilmektedir. Gireson'da vasat 
mallann fiatlan 65-70 kuruş arasındadır. 
';amsun iri ufak malların fiatlarmda yük
selme vardır. F.iatlar büyük sandık 17, kü
CjÜk sandık 7 lira üzerinden muamele gör
müştür. Fatsa havalisinde talep daha az
dır. Fiatlar vasat mallarda 80 kuru~ üze
r ' dedir. 

İstanbul: - Fiatlar yükselmektedir. 
Bu hafta 1360 küçük ve 300 büyük san
jık b imiştir. İstanbul ve Karadeniz kı
yılarından 6000 sandık mal sevkedilmi~
tir. Fiatlar büyük sandıklarda 21 liraya 
kadar muamele görmüştür. Geçen sene 
ayrı · hafta en yüksek fiat 23 lira idi. Önü
nüzdeki haftalarda daha taze mallar gel· 

'ilesi beklenmektedir. Piyasa, matlOba 
muvafık çıkmıyan mallara iltifat etmemek
~'!dir. 

Marmara sahilleri: - Bandırma'da ta
ze malların büyük sandıklan en yüksek 
21,50 lira kadar müşteri bulmuşur. Malın 
azlığı fiatlan yükseltmek istidadındadır. 

Bursa'da fiatlar 17-16 lira arasındadır. İç 
oiyasalarda fiatlar tutkundur. 

Tekirclağı havalisinde fiatlar 85-90 ku-

Beynelmilel vaziyet: - Piyasa umumi
yetle sağlamdır. Piyasaya arzedilen mal 
ar azalmakta bu sebeple piyasa daha can
i olmaktadır. Yalnız yumurta değil, ha -
vayici zaruriye fiatları da yükselmektedir. 
Bu seb~ple şark memleketlerinin yumurta 
Hatları sağlamlaşmıştır. Alnıanyaya yu -
murta sokma k imka r.iarı ziyadele~miştir. 
Bu vaziyetin değişmiyeceği anlaşılmakta -
dır. Dir,er memleketlerde de fi:ıt düsük • 
tiklerine tesadüf edilemiyeccği görülmek-
~dir. 

Almanya: - Piyasa sağlamdır. Küçük 
v ucuz mallara talep fazladır. Şarktan ge
en :ır-ıllar piyasada tutunmaktadır. Rüyük 

cins mallar için ta lep fazladır. Piyasanın 
istikbali sağlamdır. Birinci smıf yumurta 
fi~tla rı (S.A.B.C.D.) sınıfları sıra siyle ( l o 
-9,1/ 4-8,1/2-7,3/ 4,-7) ikinci sınıf mallar 
sırasiyle: (9, 1/ 2-8.3/ 4-8-7 1/ 4-6 3/ 4) Hol
landa ve Danimarka ve İsveç malları sıra
-;iyle (10-9,1/ 4-8 ,314,8) Finlandiya ve Es
tonya malları sırasiyle (9,3 / 4-9-81/2) Bul
~ar malları: (B: 8, l 12-C :8) Yugoslavya ve 
'113.Car malları ~ : 8 1/ 2 - C : 8) feniktir. 

Avusturya: - Hafta başında piyasa bi
raz durgun iken şimdi taze yumurta ta -
!epleri başlamıştır. Yerli yumurtalar bu ta
leplere tamamen cevap vermemektedir. Bu 
piyasadan en çok macar mallan revaçta -
dır. Viyana haricinde vilayetlerde yerli 
yumurtalar daha çok görünmektedir. Po
lonyadan büyük mikyasta yumurta bek -
tenm~ktedir. Umumiyetle fiatlann yükse
lf!ceği tahmin olunanmaktadır. Taze yer
li yumurtalar fiatları (A.B.C.D.) sınıfları 

sırasiyle ( 14,1 / 2-13,3/ 4-12,3/ 4-11, 1/2) 
nacar yumurtaları (C: 11,1 / 4) polonya 
yumurtaları (C: 10,1/ 2-10,3/ 4) groştur. 

Çekoslovakya: - Yerli malı pek azdır. 
Yabancı mallar da az gelmektedir. Bu iti
barla fiat yükselmektedir. Piyasanrn is -
ikrarının devam edeceği anlaşılmaktadır. 

ı<'iat1 ar geçen haftanın aynıdır. 
ltalya: - Birinci cins yumurtaların be

her düzinesi ( 4,40-4,50) ikinci sınıf ( 4·4, 
1 O) lirettir. 

lııpanya: - Fiatlar yükselmek istidadı
u göstermekle beraber alrm satım bu hi\f
ta daha cansızdır. Fiatlar: (Villafranka: 
30,55), (Mahan :25), (Malerg: 22,25), 
(İbiza: 18,90), (Belçika 21,25-22,25) 
<Mazagan: 16,10-18,35), (Hollanda 20,25 
-?2,80), (İnebolu: 18,35) peçetadrr. 

Bulgaristan: - Fiatlarda yükselişler 

., ardır. Bu hafta 100 yumurta ı 30 levaya 
cıkmıştır. Rusçuk mallarında da bu yük -
seliş mevcuttur. Bu fiatlar umumiyetle 
(Franko Eksportasion) dır. Mal vardır. 

Yugoslavya: - Fiatlarda bu hafta da 
~beddül yoktur. Piyasaya taze yumurta -
lar gelmektedir. 

İngiltere: - Musevilerin bayramları 

oımak münasebetiyle piyasa çok sakin geç
miştir. Normal mallar az mikdarda mev -
cuttur. Piyasalarda fiatlar değişmemiştir 

En iyi cins mallar geçen haf talara nazaran 
biraz ykselmiştir 

Pamuk 

idi. 3 teşrinievelde açılan 933 senesi pa _ Hazır mal İspanya 49.5, bulgar 59 

muk p iyasasının 934 ağustosuna kadar ge. 

çirdiği tahavvüller şöyle htilasa olunabilir~ 

3 tcşrinievelden itibaren kanunusani ayı -

n:ı kadar tedrici bir surette düşüş vaki ol-

muş ve kanunusani sonlarına doğru yük
selmeğe baslıyarak martta azami fiat olan 
4: kuruşu bulmuştur. Bundan sonra fiat
lar tekrar düşmeğe başlamış ve bu sukut 
haziran nihayetine kadar devam etmi~tir. 
Temmuzda tiatların tekrar yükselmeğe 
ba ladığr görülmektedir. 

İkinci hafta zarfında piyasada vaziyet 
durgun olarak devam etmiştir. Yalnız ja
pon hükumetiyle yapılan ticari anlaşma 

h&sebiyle bu hafta :zarfında Japonyaya 
455.058 kilo pamuk ihraç edilmiştir. 

Üçüncü hafta dahi piyasa mevsim icabı 
sakin olmakta devam etmiştir. lzmir men
sucat fabrikalarınca haftanın son günlerin
de bir mikdar mal mübayası için harekete 

geçilmiştir. Fiat 34-37 kuruş arasmdadır. 

Mevcut pamuk stoku çok azalm1 trr. Yeni 
mahsule intizar edilmektedir. Bu hafta 
zarfında yalnız İtalya'ya 16.000 kilo pa -
muk ihraç c:-dilmiştir. 

Son hafta zarfındaki mübayaat lzmir
de bulunan mensucat fabrikalannca yapıl-

mıştır. Fiatlar 30-37 kuruı arasındadır. 

Geçen senenin bu haftasında lae borsada 
pamuk muamelesi olmamıştır. 

Yapak 
ACUSTOS 1934 AYINDA YAPAK 

YAZIYEn 

l,tanbul'd•: - lık hafta :zarfında va

sati Hatlar Anadolu yapaktan için 34.36, 

Trakya yapakları için ise 50.70 kuru-ştu. 

marktır. 

Badem: - (Gümrük ve taviz resmi ıoo 
kiloda 7.25, sandıkta 9.25 mark) 1933 re
koltesi hazır mal İspanya tatlı 142, tıaıy.ı 
143, İtalya acı ı 40 marktır 

111- Nak ·vat 
ve tari e!e&P. 

ELLERMAN VE OICER INGILIZ 
VAPUR KUMPANYALARI 

Bu kumpanyaların lstanbul'dan J.iver· 
pol 'a muhtelif maddeler için ton ~ınil 
navlon tarifesi aşağıda RÖsterilmi~tir: 

Fasulye (safi ton) 

Kepek 
Arpa (safi ton) 
Pamuk (Tazyik edilmiış balyada) 
Kuşyemi 

Halı 

Hunla bakır 

'la.ş deri 
Hubu~t (safı h n) 
Mısır 

Tiftik 
Kabuklu fındık ( Ja fi ton) 
tç fmdık 
Afyon 
Yı.ilaf (aafi ton) 
Deri 
Tütün 
Palamut 
Yiln 

Şiliııg 

14 
18/6 
14 

IO 

14/6 
30 
zo 
30 
14 
:14 
70 
27/d 
~ 

260 
16/d 
ss 
60 
.50 

60 

iV. Adresler. 
NEWYORK'T A DERl 

ITHALATÇJ LARI: 
Clarendon, M.E.and sonı Co. 78 Gold 

Bu müddet zarfında Almanya ve Rusya'ya Street 
sevkiyat olduğundan fiatlarda geçen haf- Deccım Trading Co., Ltd 89 Gold S1' 
taya anzaran bir ytikseliı kaydedilmiştir. 

Ve hatta dahili fiatlanmızda cihan piyasa· 

lariyle mukayese neticesi% 30 derecesin

de bir ylikselik görlllmüştlir. Stok Ana

dolu kırkımından 1341 tondu. Bir hafta 

sonraki vaziyette ise fiatlarda mühim bir 

tebeddül olmamış yalnız Almanya'dan ü -

mit verici haberler gelmekte devam etmiş 

olması ruslara karşı piyasamızda bir raki

bin mevcudiyeti ihtimalini teyit etmiştir. 

Stok da 1000 tona teneuül etmiştir. 

3 üncü haftada Anadolu kırkımı 35.87 

.. Garcia, Charles and Co., 100 ,. 
General Hide and Skin Corp. 226 Wesf 

26 th StteeC 
Meyer Hecnt, 6 Jacob StreeC 
A. Helmrath, lnc 100 Gold ı• 

A •folph Hirctıh and Co. 53 Park RoVI 

John A. Hull and Co. 84 Gold Strret 
Armand Katz Co. 76 " " 
Kline and Co. \00 ,. .. 

V. Arz ve 
talep? er. 

Firmalarm isim 't'e adttsl Talep ettiği 

Jean von Commelbeck 
Köln Ak; Siegfriedstr. ı 

Wagncr et Söhne 
Nunhof bei Leipzig 

maddenin cinıl 
Tiftik 

Yiln ve paoıu1İ 

C':uistian Ilscmann 
Ayın son haftasında Anadolu kırkımı Berlin N. W, Altonderstr, 10 

kurıı~a çıkmış, Trakya 41.57 kuruşa düş

müştür. Fakat piyasa gc~en haftaya naza

ran daha sağlamdır. Mübyaat itibariyle 

bilhassa almanlar fazla mal almıılrdır. 

Ruslrın da mübayaatı hemen hemen al

manlara yakındır. Vaziyet sağlam görül

mektedir. Stok ı 183 tona çıkmıştır. 

Pamu1c 
38.01 kuruşa kadar yükselmi~tir. Trakya 

fiatları da 49.13 kuruşa çıkmıştır. Ruslar· 

la alınanlar l 00.000 kilo raddesinde pi ya· 

Ferd Dahlberg et Co. 
G. M. B. H., Lübek Xeten kenev{f 

ACUSTOS 1934 AYINDA TORKlYE' _ sadan mal mübayaa etmişlerdir. Fiatların Wuttke et Rath, 

ı Hamburg et Dovenhol riftik. pamult 

kuru meyva 
DE PAMUK VAZIYET tereffüü bilhassa almanların fazla mal çek 

lstanbulda: - Ağustos ayının ilk üç 
haftası zarfında İstanbul borsasında pa • 
muk üzerine hiçbir muamele olmamıştır. 

Yalnız son hafta zarfında vasati 38 kuruş 
üzerinden tek bir muamele olmuştur. 

Adanada: - Geçen ayın ilk haftasında 
fiatlar 1933 senesinin aym haftasına na -
zaran 5-9 kuruşluk bir azalış göstermiş ve 

melerinden ileri gelmektedir. Vaziyet bu E. D. Ekaıreb 

surette devam etmekte ve fiatlar yüksel- 15, Weston Street. 
Calcutta. Hindistan 

mektedir. Stok miktarı günden güne azal· 
maktadır. 

lzmir'dc: - Ruslar bura piyasasından 
Ja mal almaktadır. Odesa'ya Ağustos zar
fında ihracat yapılmıştır. Piyasada mua· 
mele 35,5 - 44 kuruş arasında olmuştur. 

NOT: Kalküta fahri konsolosumuz JJin• 
distan'a ihracat yap.nak istiyen tUccarla• 
rımıza ihtiyaten yalnız Lettres de Credit 
Comfirmccs mukabilinde iıt yapmalarını 
,avsiyc etmektedir. 
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Avrupa nereye gidiyor? 
~=!!l!!ffA-•KIMIYETl MiLLiYE 

&at: 

' D•yli Meyi gazetesinin •Avnıpa nere· 
1e ıidiyor?,, baıTığı altında me§hur 
mütefekkir ve muharrirlere yazdır -
dığı makale serisl arada sırada çıkmak
tadır. Bunlardaa iki taneslai bundan evel 
tercDme ve dercetmlştik. lngiltere parla
mentosunda muhafazakarlar partisine 
ınensup ve ancak 34 yasında bir meb-.ıs 
elan M. Robert Bııthinin yardığı bit ma -
lca.leyi de bugün tiirkceye çeviriyoruz: 

Avrupa'nın bugün korkunç şartlar 

ıçinde bulunduğunu hiç kimse inkir ede
nıez. Bu vaziyet. ihtimal ki 30 sene muha
rebelerindenberi geçmiş felaketlerden da
ha baskındır. 

Birçok memleketlerde demokrasi sil
kilip atılmış ve onun yerine zor ve kuv
vet, bir iktid;:ır vasıtası olarak, hftküm 
sürmeğe başlamıştır. Rusya, Almanya ve 
İtalya bu vaziyettedirler. Ve büyük mem
leketlerde buı:rün şahsi hürriyete kıymet 
verilmemektedir. 

Böyle bir vaziyete on dokuzuncu asır 
"'inlnmatları hiç ihtimal bile vermezlerdi 

İktıaadi şerait, siyasi şeraitten daha 
ziyade sarsılmış bir haldedir. Bu vaziyet 
Lehistan'da fenadır: Almanya' da beterdir 
ve merkezi Avrupa'da ise sallantı halin
dedir. 
Şunu bilhassa söylemek isterim ki Av

rmıa kövlüsü bir asırdanberi bugünkü ka
dar kötü vaziyete düşmemişti ve sa -
nayi amelesi de harntan evci bu kadar fe
na serait icinde değildi. 

Böyle şerait icinde harp şayialan çık
maması imkansızçlır. Bizde de böyle ha
berlerin alıp yürüdüğü görillüyor. Fakat 
ben, henüz bir harbın patlak verebilece· 
ğine kani bulunmıyorum. 
E~er muayyen meseleler halledilemez:. 

eğer Almanya ona hazrr bulunur. eğer 

Avrupa harpta olduğu gibi hakiki diplo
matlardan mahrum olmakta devam ederse 
harp iki, Uç sene aonra patlıyabilir. 

Aradan bu kadar zaman geçtikten 
aonra Versay muahedesine bakanlar. onu 
vücuda getirenlerin biç olmazsa muvak
kat cinnete uğramış olduklarına hUJcmet • 
mekten ve onlara acımaktan kendisini ala 
maL Onların karşılaştık1an vazife, Av· 
rupanm muvazenesini veniden kurmaktı 
Bu da. beııerf bir vuifenin hudutları ha· 
ricinde değildir. .. 

Bunlan tetkik ve tenkit etmek lazım
dır. Hatta Avusturya ve Vacaristan'ın 

bugünkü hududunu çizenler bile zor af
fedilebilirler. 

lktnadf imklnsızJıkJar karşısında bu 
itler yapılmflb. f ktısadf imklnsızhklaı 
hSUI berdevamdrr. 'Rec:eri ıstırabın bir a 
nıilf, bir sebebi olan bu imkinsızlıkların 

Anııpa'nm veniı'ten kanpaaına amil o
lacaPından korkulur. 

Uzun zamandanberi. merkezf Avrupa 
müşkülatrmn bt'rtııraf edilmesi için orada 
Bavyera, Avusturya. Vürtemberg, Maca. 
ristan n hııttft imkan olduğu tak..lirtfe 
Çekoalovakya'dan mürekkep bir kuvvet -
li devlet te kili ile bertaraf ve hal1edile 
bilf· .... ~ne kani bulunuyorum. 

Bu devletler. merkezleri Viyana'-ia ot
ak üzere varı müstakil hükumetlerden 

milrekkep Amerika gibi bir federasvon 
hıhilirrH 

·: r- · ,.., • .,. romam: 3 

Böyle bir devlet, iktııadi ve umumi 
btınyesl itibariyle bir ahenk arzedebilir, 
zira ekserisinde din, lisan ve kültür, he
men hemen, aynı gibidir. 

Viyana'nm, Salzburg'un, Münib ve 
Bayrutun musiki ananeleri, böyle bir dev
letin medeni sanat &lemine de ne büyük 
kazançlar verebileceğini pekata anlatabi
lir. 

Versay muahedesini Avrupa'da fela
ket, ihtilaf ve 11tırapla dolu on sene takip 
etti. Bu mUddet zarfında Amerika bütün 
ıvecburiyetlerini reddetti; Loyt Corç'un 
son zamanlarında bunu kurtarmak için 
Ceneve'de yaptığı teşebbüs akim kaldı. 

Fransa Rur sahasını işgal altına aldr ve 
tamirat meselesi kötüden betere inkılap 
etti. 

Öyle bir on sene ki Erzberger'i, Rate· 
nav'ı, Stresman'ı ve Briyan•ı öldürdü. 

Bugün. biz tarife gelmez deliliklerin 
r • sulünU biçiyoruz. Avusturya'nın bir 
barut fıçısı olması gayrikabili içtinaptır. 
Burasını şimalden Almanya, cenuptan 1-
• 1ya, prktan da Yugoslavya tehdit et
mektedir. Eğer bu devletler, müseUah 
kuvvetlerini harekete geçirecek olurlarsa 
o zaman harp tahakkuk edecektir. 

Bundan çıkmak ve kurtulmak çaresi 
var mıdır? 

İngiltere, Avrupa'ya bu çareyi göstere
bilir mi ve bulabilir mi 

Zannıma kalırsa bu iki sorguya müs
pet cevap verilebilir. Kapının tam önün
de olan tehlike, iktısadi tehlikedir. 

Sonra hudutlarda tashih edilmesi la
zımgelen noktalar vardır. Bilhassa Maca
ristan hudutlarmda. Fakat bunun daha 
beklemesi lizımgeliyor. İlk önce büyük 
devletlerin himayesi altında bulunacak 
bir Tuna federasyonu yapmak düşünül

melidir. .. 
" " 

Son bir kelime. Ben, kuvvet ve şiddet 
rolitikasmın uzun müddet durabileceğine 
kani olanlardan de~ilim. Bu, Avrupa'da 
~çici bir safhadır. Harptan ve onu takip 
eden acayip sulh senelerinden doğmuştur. 

Adamızda az çok tecerrüt etmis ve ay· 
rı bir va~iyette bulunduğumuz için ihti 
'1lal ki. birkaç senedir kıta üzerinde vu
kua gelen deh~etli hadiseler karsısrnda 

duyacağrmız hassasiyet o kadar keskin 
•,ulunmamaktadır. 

Fakat muhakeme filan etmeden yapı

lan siyasi kasapltklar, topçu ate,iyle ev· 
erinde oturan ameleyi ve onların çoluk. 
ocuklarını bombardıman etmeler, bütün 
ıunlar insanların tüylerini ürpertecelr 

feci hadiselerdir. .. 
" " 

Her ne olursa olsun, biz bütün yaban· 
cı devletlerle dostane ve nazigane müna
sebetlerimizde devam etmeliyiz. Fakat 
şurasmm da hatırlanması gerektir ki bi
zim kendilerine hakiki dostluk bağlariy
le bağlı kalmamız lazımgelen budunlar 
(milletler), hakiki demokrasiden ayrıl

mamış, ferdin hürriyetini gaspetmemiş o-
1'1n budunlardır (milletlerdir). 

Şair Robert Burns, bir §İirinde demiş
ti ki: .. Ben. bir britanyahyım. Onun için 
1aima hürriyete karşı alakalıyım.,. 

Ben bir insanım; onun için beşer bak· 
.. ~, karsısında lakayt duramam ... Bunlar 

g~lr 

;-;:0:::!,: b.!ta ffalkev·' • 1· . 
kumandanın, Yüce Kuh. .• 1 nın zmır h 
ilk hedef... Onikil seya atı 
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de temsıJ • i 
çok alkıflan;n J~ 
kevi temsil heye. 
tinden bazı azalar. 
lzmir Halkeviade. 

Öğleden sonra Halkevinde topi~iı , 
ruz. Otomobil ve otobüslerle ve İzmir 
Halkevinden Necmi Beyin öncülüğiyle 
Basmahane'ye gidiyoruz. Zafer alayı bu
rada toplanıyor. Saat 16,30 da alay hare
ket ediyor: Önde bando muz ika, sonra 
fırka vilayet heyeti ve onun arkasında 
da Ankara Halkevi. Arkada sırasiyle yüz 
lerce teşekkütler ve guruplar .. Basmaha
neden Hükfunet önüne giden cadde hın
cahınç .. Dükknlar, evler kepenkler, pen
cere ve damlarına kadar, yüreklerinden 

lere yardım cemiyeti, arabacılar, deniz 
amelesi, berberler, demirciler, dokumac:r. 

zafer neşesi ta§an onbinlerce yurttaşla lar ve daha birçok esnaf cemiyetleri bay-

Her nedense " 
var. Ankara'daki o, 
donnası Zerin Hanım haı. 

dolu •. Alkıt alkı~ •. Bu uzun yol, bizi hiç 
raklarını çekerek geçiyorlar. Alay eyi 

yormuyor: adeta uçar gibiyiz. Hükumet 
kısılmrttı. Yolda Handan'ın da 

tanzim edilmişti .. 
konağının önünden. Saat Kulesiyle Kış- Alayın geçidi bittikten sonra büyük 
la arasından Birinci Kordon'a çıkıyoruz. 

sıldı, kısık meale oynamak mecburı> 

hasıl oldu. Kaç rfevi ilaç, gargara ile se" 
sini açmak kabil olamadı. Fakat piyes ge• 
ne Ankaradaki temsilinden ziyade mu• 
vaffakıyetli oldu. 

Gazimizin heykeli önünde hazırlanan 
Aynı kalabalık, aynı kesafet .. Vapurlar, kürsüye Cümhuriyet Halk Fırkası İzmir 
yelkenliler, dubalar, kayıklar hep insan- vilayet idare heyeti reisi Yozgat Mebu
larla dolu. Bir tarafımızda bu deniz üs- su Avni Bey geldi; çok canlı hitabesini 
tündeki mahşer, diğer tarafımızda büyük evi salonunu dolduruyorlardı.. Konser 
binaların en üst katına kadar bir kaza ih çok fazla alkışlandı; büyük bfr muvaffa
Hmalini düşündüren insan kesafeti .. Al-ıkıyet kazandı .. 
kış, el şakırtıları. yaşalar .• Bütün nakil 11 eylUtde (Himmetin oğlu) piyesi oy
v;ısıtaları durmu§. Herkes ayak üstünde. oynanacaktı. Gündüz provalarla geçti. 

Himmet rolünü oynıyan muharriri, İz· 
mir'in minimini sahnesinde daha sesli ve 
canlı idi. Süleyman Beyin değiştirilmesi 
Veli rolünü daha kuvvetlendirmişti. Tay• 
yar Bey bu rolde daha ziyade muvaffalı! 
0 1 iu .. Hasan rolünde Ekrem Tok eyi idi. 
İmam rolünü oynıyan Gıyasettin Bey tam 
bir köy imamı oldu ve eyi muvaffakıyet 
kazandı. Hacı Ömer rolünde Bedri, Mu• 

" ::>n mertıalemiz Gazi heykelinin onu .. 
Burada biz duruyoruz, alay önümüzden 
geçiyor. 

Halkevi şubeleri, bilhassa spor şube
sinin avcılar bölilğü... Arabalarda türlü 
türlü timsaJier. İşte şu arabada kaplan, 
sırtlan, kurt, tilki sitelizeleri arasında 

tüfekleri kucağında minimini, gürbüz 
•;avrular_ 

işte bir arabada eaki devirleri ihya 
eden bir kale- Muhafızlan hep minimini 
yavrular .. Bu temsili canlı tablolar çok 
~zel ve zarif. Her tablo arasına merke
zin ve kazaların bandoları. ku, erkek iz· 
cileri, sporcuları aerpiştirilmit- Her ka
zanın bandosu olduğu anlaşılıyor. On iki
den fazla bando saydım. Uç dikit ve biç
ki yurdu. arabada cümhuriyet marıı aöy
r 1en minimini öksüz yavrulariyle öksüz-

yerinde ve doğru kelimelerdir. 

İskandinavya budunlarının (milletle
rinin) bugün en bahtiyar ve en refah için· 
de budunlar (milletler) olması berbalde
-nanasız değildir. 

Biz de bu yolu tutmak ve ondan ayrıl
nıamak suretiyle bütün Avrupa'ya güzel 
°lir örnek olabiliriz. 

ammer rolünde Fethi, köylü rollerinde 
Halkevimizin iz • Şinasi ve Reşat Beyler hic de fena değil• 
mir kurtuluş bay -
ramrnda bulunan 
heyeti, kurtuluş 

bayramı alayına iş

tirak ettiler. 

diler. Ziba rolünde Handan çok alkıştan• 
dr. Bu rolde ben Handan'ı daha kuvvet• 
1i görmek isterdim. Muhterem Hanun 
GüJsüm rolünü çok yükseltti. 

Musikiye gelince, HuICısi Beyin İzmir• 
de az zamanda çok iş yaptığını gördük. 
Minimini İzmirli hanımlardan kusursuz 
bir koro yetiştirmiş, birkaç noksanına 

rağmen eyi bir orkestra temin etmişti. 

Benimle beraber bütün arkada§ların dik• 
katini çeken bir nokta da. bu noksan UZ• 

söyledi ve merasim bununla nihayet bul- lı orkestranın Ankara'dakinden daha eyi 

du.. olması idi. Bunun sebebini araştırarak de• 
10 eyllll şehrin gezilmesiyle geçti. Ser- dikoduya girmek istemem. Yalnız HulO• 

giyi hepimiz gezdik. Grup grup Karşıya- si Beyin Ankara'dan ziyade lzmirde tak• 
ka, İzmir asarıatika müzesi, İzmir hafri- dir edilmiı olduğunu aöylemeğe mecbu• 
yatı, Kadifekate•yi gördük.. Akşam saat rum. Bu gibi hallerin bundan sonra daha 
dokuzda Halkevimizin güzel sanatlar şu- ziyade dikkati çekeceğini herkes bilmeli.
besinin musiki kolunun dört değerli aza- dir. 

ıı: Ferhunde Ulvi Cemal Hanımefendi, İzmir halkının Ankara Halkevi gençle• 
Necdet Remzi, Refik Ömer, Ulvi Cemal rine ga.terdlkleri teveccüh hepimizde U• 

Beylerin konseri vardı. İzmir'ln en mG. nutulmu bir batıra olacaktır. 
nevver Hanımefendileriyle Beyleri Halk- A. A VNt ALI CANDAR 

Halkevimiz gilzeJ 
sanatlar pbeslae 
measup musiki Vfl 

t~msil heyetleri • 
mis asalarının koa 
ser ve temsil ver• 
dikleri l•mir lıallCc 
evi sahnen. 

Tefrika: 99 - Siz de ondan bir hizmet istiyebilir misiniz? 

insanlığın b ali. 
Andr• Malro 

- Ni~in istemcyim? Ama nasıl hizmet? 
- Şankayşek'in polis kuvvetlerinin kumandanı sıfatiy-

Je König Kiyo'yu serbest bıraktırabilir. Hiç olmazsa kur -
şuna dizilmesine engel olabilir: işin en acele tarafı da bu 
dur. değil mi? 

Bazen bir palyaço saydığı duygusu geldiği gibi.
İhtiyar ona bir ıey söylemeden bakıyordu. 
- Ben. .. benim .... benim hakkımda ne düşünürsünüz? 
Jisor onu karşısına alıp konuşmak değil, omuzlarından 

"Koca Toto'm. sonun kırallıktı. Kıra/: sıcacık, rahat bir 
imarhancde .... ve tek dostun hezeyan s~esinde ... Şsyet 
öyle durmaksızın ıçecek olursan-. Fakat şimdi ~arhoş 
usun. değil mi'iin? Sen ki bunca şeyler tasavvur edebilir

in, bahtiyar olduğunu neden tasavvuı edemiyorsun? Sc; -
ıyor musun ki ... . 
Kapı vuruldu. 
Birdenbire hakiyaktin ta içine yuvarlanıverdi. Şaşil'Dll§, 

akat kurtulmuştu. 
Kapı tekrar vuruldu. 
Yün manto, siyah fötr şapka, beyaz saçlar: giren Baha 

isor'du. 
Klapik kekeledi. 
- Fakat ben ... ben._ 
Jisor: 
- Kiyo tevkif olundu, dedi, siz König'i tanıyorsunuz, 

eğil mi? 
- Ben ... Fakat benim bu işte alakam yok .... 
jisor ona dikkatle bakb ve kendi kendine: "Bari pek faz
sarhoş olmasaydı" dedi. 
- König'i tanıyor musunuz, diye tekrarladı. 
- Evet, ben ... ben onu tanıyorum. Ben ona. •• hizmet et-
···· büviik hizmet ettim. 

- Anlaşıldı ... anlaşıldı ... 

Ancak, Şpilevski'nin verdiği haberden sonra bile gidip 
görmeği faydasız ve hatta ihtiyatsızca bir hareket telakki 
ettiği König'in kendisine karşı minnettar olduğundan pek 
emin değildi. Başı önde, yatağa oturdu. Tevkif işinde me -
suliyeti olduğundan şüphesi olmadığım Jisor'un sesinden 
anlamıştı: J isor onu öğleden sonra evine gelip tehlikede 
bulunduğunu haber veren bir dost biliyordu; randevu saati
ni kumar oynamakla geçiren bir adam değil... Fakat Klapik 
buna bir türlü inanamıyordu. Jisor'un ne yüzüne bakabili -
yor ve ne de rahat edebiliyordu. 

Jisor da kendi kendine onun hangi facialı veya hang' 
münasebetsiz işten bu hale gelmiş olduğunu kendi kendine 
soruyor, faakt böyle sıksık nefes almasının biraz da orada 
mevcut oluşundan doğmakta olduğunu aklına bile getirJtlİ· 
yordu. Klapik de Jisor'un kendisini itham etmekte olduğu 
nu sanıyordu: 

- Bilirsiniz ki ben... göründüğüm kadar deli değilim ... 
Ben, ben .... 

Saçmalayıp durmaktan kendini ıalamıyordu. Bazen ona 
Jisor'un kendisini anhyan tek adam olduğu hissi geliyor~u 

yakalayıp doğru König'e götürmek istiyordu. Fakat şaşkın 
halini sarhoşluğuna atfettiğinden isteğini yerine getirmcğe 
cesaret de edemiyordu. 

- Yazmak ihtiyacında olanlar vardrr, hayalata dalmak 
ihtiyacında olanlar vardır, konuşmak ihtiyacında olanlar 
vardır ... Bunların hepsi de birdir. Tiyatro ciddi değildir, b~ 
ğa koşusu ciddidir; romanlar ciddi değildir, ciddi olan hu• 
rafeperestliktir. 

Klapik ayağa kalktL 

Jisor sordu : 

- Kolunuz mu ağrıyor? 
- Ağrı değil. bahse değmez .•• 
Kumarhanede ona vaktin geçmekte olduğunu göstermiı 

olan kol saatini - sanki hatasını meydana vuracakmış gi· 
bi- Jisor'un gözünden saklamak için kolunu acemice bük• 
müştü. jisor'un sorduğu sualden bunun budalaca bir düşün• 
ce olduğunu anladı. 

- König'i görmeğe ne vakit gideceksini?.? 

Yann sabah. 
- Niçin şimdi gitmiyorsunuz? Bu gece polis ayakt&,i 

herşey olabilir._ 
Sonu var 
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I doktor Hilmi İsmail e 
za ~i Hastabaaeıi Ctlt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 1 

.aatalaruu hec güa öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
~idin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 

dana belediye riyasetinden: 

Elektirikle işler 
~insiren satın alınacak 

& tir. A O 

. tra/( r-çen-: tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere bır 
Sıreıı ı, 3 48 i. alınması kararlaştınlmıştır: 

ı\'leddelerimiz, 

Uzüm. 

l 
S;:ıtsat111 · a u·ınma münakasa talimatnamesi mucibince kapa· 

l ~ııı .pm 
~<lrf a'-ı 1 38 ıle olacaktır. lst,. tısıııir. ·t. d .. r Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartna· 

ille . Yelli .,,ıye ın ·l 
J'ı aı . c er. 

i l'eş/!bı/i1 • relin on altıncı salı günü saat on beşte ihalesi 
t cr<l edi/ 'ili e 1 fmda ıanenden taliplerin teminat ve teklifleriyle birlik• 
~lerl:~CeğL a:~1.~~~· 'cümenine müracaatları ilan olunur. 8-4127 

· ~e il. ·effu gorul 

iÇ PiYASA VAZlYETls muamele görmüştür. 

ıı eylfıl tarihinde piyasa hararetli geç- 13 eyllıl tarihinde 4.5-12.25 kuru~ üze-
-: f" tl da bı"r ·· 1. • rinden 1424 çuval incir satılmıştır. Fiatlar 
u.uŞ ve ıa ar gun eve ısıne naza -

b • t ffü k d d"l • t" B t "h sıra ile 10-13, 6-9.SO, 4 ı:; . ı:; .,ı: v"' ı; 1r'.lruş. ran ır ere ay e ı mış ır. u arı, - .. on.~ • 

te 4702 çuval UzUm satışı olmuş v··"'· _ _,na marıaı bırakmaz. MekOlatınız, 
8. 50-9. 50, N Ol 6, 9. 7 5-1" ., r' 
?..5; Nı-· Q ,~ .. ,ınamile istihlak olununcaya kadar, kat'iyen bozul· 

mak tehlikesine maruz değildir. 

Sazan, birinin blİ' " Frlgldalre" satın aldı&ını 

zannederken ona daha aşaiı bir marka verttdlil 

cörOlmektedlr. isimlerin mOşabehetlnden sakın· 

ınız. Tek bir "Frlc1dalre" vardır. Satın aldıiınız 

•olutma dolabının. "Frigldalre0 markasını ta$ıdı

iını tesblt ediniz. 

FRIGIDAIRE 
Aakara lcra Dairesi Ga)Tİ Menkul Satı~ Memurluğuu

aaa: 
De.tet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne 

ipotek olup bu kere açıli artırma ile satı§ına karar verilen Ankara'
nın öncebeci mevkiinde 9.5.931 71 cilt 102 sıra numarasına mukayyet 
ıimalen hatip Mehmet Efendi şarkan yol, garben hatip Mehmet Ef., 
cenubcn Cemal B. arsası ile mahdut 2/462 metre murabbaı bahçe üze· 
rinde inşa edilmiş 3550 lira kıymeti muhammeneli maahane bahçe 
aşağıdaki şartlar dairesinde satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve l\liiştcmilat 
Hane kapıdan girilince bir sofa Uzerinde iki oda bir banyo, bir 

batasr o1up hanenin mutfak kısmının altı bir bodrumu havidir 

Satış Şartları 
ı - Satış pe• in para ile olmak Uzere (25-10-934) tarihine müsadif 

perşembe gilni; Haat 14-16 ya kadar icra dairesinde gayrimenkul satış 

memucluğunda :9'apılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda biri 
tizerinden %7,S pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu • 
nu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 şini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkQr günün 16 ıncı saatinde 

en çok artırana ihale edilecektir. ! 
4 - İşbu tahrirattaki artırmada teklif edilen bedel mukadder 

kıymetin % 75 şini bulmadığı takdirde (10-11-934) tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
Uç defa nidadan sonra saat 16 da keza mukdder kıymetin % 75 şini 
bulmak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ve
rilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale ta • 
rihindea itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde 
ihale bo:mlacak ve işbu talipten evci en yüksek teklifte bulunan tali
bin teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedi
len birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale 
olunacaktır. Teklif veçhile almağa razr olmadığı takdirde ise mal 
yeniden onbeıı gün müddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran 
talip ilzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu harcı 
% 2,S dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer atakadarJarm gayri menkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım 

evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde İcra dairesine bildirmeleri 
alCsi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından satış bedelini 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artrrmıya iştirak edenler, daha evel şartnameyi görmüş, oku
muş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen 
)ı:abul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - işbu açık artırma şartnamesi (1-10-934) tarihinden itibaren 
g33/ 117 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul sa-
tış memurluğuna mUracaat eylemeleri 1ilzumu itan olunur. 8--4118 

Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğünden: 

Kayseri - Ulukışla lfattmda bir demir köprünün yerine 
konulması dolaysiyle 23-9-934 tarihinde Kayseri yolu üzerin
<ıen Niğde ve Adana için yolcu kabul edilmiyeceği muhte-
rem halka ilan olunur. (2605) 8-4124 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

Ankara lcra Dairesi Gayrimenkul Satış l\femurluğun
dan: 

lzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun 106 kU -
tüğünde 498 ada 1 parsel numarasında mukayyet ve Ankara'nın kale 
içinde Alahattin mahallesinde Alitaşı sokağındaki bir bap ahşap ev 
aşağıdaki şartlar dairesinde açık artlrmıya konmuştur. 

Evsaf ve Müştemilatı 
Caddedeki kapıdan girilince, bir miktar avlu sağda sokak üzerinde 

bir fırın, bir hala, onun karşısında bir ahır, solda iki kat bir bina ze
min katta bir miktar aralık, bir oda, yukarı katta iki oda bir hala var
dır. Mezkur hanenin müştemilatından ve yan sokakta ikinci bir kapı
dan girildikte bir miktar taşlık solda altına müsadif kısmında izbe ve 
merdivenden çıkıldıkta (asmakatta) aynı sokakta bir Uçüncil kapıdan 
giriftlikte 30-35 kadar eşcarı müsmireyi havi havuz ve şehir suyu çeş
mesi (musluk) havi bir bahçeden ibarettir. Mukadder kıymeti (3850) 
liradır. 

1 - Satış peşin para ile olmak iizere 25-10-934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memurlu
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin o/o 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu göstereceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 şini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 ıncı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. · 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme
tin % 75 şini bulmadığı takdirde 10-11-934 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa 
nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - ı. inci ve 2. inci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesile ihale tarihinden itiba 
ren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula
cak ve işbu talepten evel en yiiksek teklifte bulunan talibin tklifi 
veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra tek
lifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birin
ci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacak
tır. Teklif veçhile almağa raT.ı olmadığı takdirde mal yeniden 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip Uzerine kati 
ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 
% de 2,5 riellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul ilze· 
... rinde ki hakları ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 
evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lllzım· 
dır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelini 
paylaşnrma muamelesinden hariç tutulacakdır. 

8 - Artırmıya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş nku 

muş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunlan tamamc rı 

kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 
9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-10-934 tarihinden itibaren 

934/91 dosya numarası ile herkese açıktır. 
10 -Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul satış me-

murluğuna müracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 8--4119 

1 Cebeci merkez hastahanesi dahili hastalık ar müteha11111 

DOKTOR NUSRET lSl\tAİL 

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

şısında Faik B. apartımanında kabul eder. 
Telefon: 3613 

t~ PiJistin'e b: 

llRAAT 
BAN~I 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T bO~Q 

Jandarma Umum kumandanlığı 
Ankara Sa. Al. komisyonundaı1 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen . satın alınacak olan iki 
eşyanın ismi, miktarı pazarlık günü ve saati aşağıya yazıldı 
isteklilerin aynı gün ve saatte komisyonumuza müracaaı.. 
larr. 

1 - 2039 çift yemeni 
2 - 1797 çift çizme 

1-10-934 pazartesi saat 10-11 kadar 
1-10-934 pazartesi saaat 15-16 kadar 

(2576) 8--4123 

t!e 

edi 
me 
l'a 
t!e 
he 

paz 
reti 
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Onu M:nelerden bert tanır, agrılarda ve soOuk 
algınlı~ındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
E,8 markasının tekeffül ettigi ASPİRİN, sizi bun~ 

dan sonra dahi memnun edecektir. 

lsrarıa flSPİR• 
.-.~7..._ve 20 komprımelık ambaıajlarda bulunur 

B Ambalajlarda ve İcomprİ· 
A melerin üzerinde 63 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik

kat edinfzJ 

1 As. Fb. U. Md. Sa.AL komisyonu ilanlan 

BİR ADET KADRAK TEZGAHI 
BİR TON BAKIR 

4.10.1934 
6.10.1934 
4.10.1934 310308 Muhtelif ebatta ateş tuğlası 

Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen ta • 
rihlerde pazarlıkla umacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak 
tlsere hergün saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve pazarlığa işti
~ edeceklerin de teminatlariyle birlikte vakti muayyenin-
de komisyona müracaatları. (2608) 8-4085 

800 kilo saf liurşun 
!!velce ilan edilen mlinalCasa tarihi: 6-10-934 
Milnakasanm tehir eaildiği tarih 13-10-934 

~10-934 te miinakuuı ilan edilen yukarda yazılı 800 kilo 
laf kurşunun milnakasasx 13-19-934 tarihine tf!hir edilmiş ol
~uğu ve taliplerin bu tarihte müracaattan. (2617) 8-4097 

KIRIKKALEDE PİRİNÇ taliplerin yevmi mezk<lrda te 
HADDEHANESİ İLE İS- minat akçeleriyle birlikte Kı
T ASİYON ARASINDAKİ rıkkale grup müdürlüğünde 

YOLUN İNŞASI müteşekkil satmalma komisyo 
Yukardaki malzeme kapalı nuna milracaatlan (2566) 

sarf suretiyle 20-10-934 tari- 8-4032 
hinde saat 14 te ihalesi icra 

edilecektir. Taliplerin şartna
bıe için her gfin öğleden son
ra münakasaya girmek için 
8e o gün teminat (ve teklifat) 
be mUracaatlan. (2580) 

8--4072 

ANKARA ASLiYE BiRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara'nm Ahlyakup mahalle
sinde Emin Nazmi Efendi oğlu 

Davacr HUseyin Efendi tarafından 
taninin Ural olarak Dtlzeltitmesi· 
ne dair mahkememize lkame eyle-
dlfi dava neticesinde mahkeme

mhden tadır olan 29-1-934 tarih ve 
Kmkkale muhafız efradının 934-251 e1aı ve 28 karar numara

ikinci teşrin 934 gayesine ka- ıfyle mumaileyh HOaeyin Fehmi 
daı ihtiyacı olan 11500 kilo o- Efendinin ıdmm Ural olarak dil· 
dun 23. 9. 934 tarihine milsadif zeltilmesine ve Olveçhile nlifus 
pazar günü aleni münakasa su ıfciline kayıt v~ ilan edilmesine 
retiyle ihalesi yapılacağından brar verilmiş oldufu ilan olunur. 

• 
lktısat Vekaletinden : 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü dairesinde mevcut 46 parça 
eıya acele eylwün 27 inci günü saat üçte komisyonu mahsu
su tarafından pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip olanların 
tamir edilecek eşyayı görmek tızere levaznn müdürlüğüne 
nıüracaatlan ilan olunur. (2630) 8-4113 

Ankara Şehir içme suyu 
kom1syonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Çubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşısmdakf bir mahalde ve bu mahal ile şehir 
•rasmda dö~enecek ana boruların malzemesiyle beraber fer
ılyatı ve buna mlltef errl ameliyatı 22-8-934 tarihinden iti
baren iki ay müddeti~ ve kapalı zarf usuliyle mUnakasaya 
konulmuştur. Münakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da iş Hanında komisyonun dairei mahsusasm· 
da icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan 
~saik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname
•inde iyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki '8ftname ve projeleri bet lira bedel mukabilin-
de komisyondan a1abiltrler. (2134) 7-3502 

22 
EYLÜL 

Milli ı, liA. 
Satın Almırt- KIMIYETI Ml 

llanlan~!Q lLIYE 

İLAN l/r~::~~==:;::: Ordu sıhhr ihtiyacı için ,,, 
' 1500) adet laskai flasterin cl'a'~,.a Beled· *) 
·atın alınacaktır. İhalesi 27- ctetle \'\.••.-: 'Ye lleitJ_ '"~~~~~~~~~:~~7~:;~;:::: 1-934 persembe günü saat 14 '1eve crkarl!~rr. fORI( 
·e icra edilecektir. Talipler ;ini görmek istı 1 MA A RJF 
~vsaf ve şartnamesini görmek ı;in yazı i len kaleı. CEMı y E I 
izere her gün öğleden sonra 9ra3c4acautlanrttal~plenun.:nu·· 29 t. 8q .. ~a 1" ' ME(( fEP'ı c 

.ıe münakasava iştirak edecek ma esı g saa Ol • .;;,, n. L '-c.RJ 
erin o ~n ve saatinden evel bucu<ta kadar teminatlariyle !e ~ise lcısrrııı JZ =s~ c.ı• 
eminatlariyle birlikte M. M hirlikte teklif mektuplarım İlk'\{ •rı vard .;;J 

V. SatTn alma komı"syonuna Reledive Encümenine verme- l'Jce rnusadd rr. Resrn; 1,. 
.. · c;ıs tarafında1. aktrr 1 sefere -u d ııüracaatlan. (2304) '7-3723 'erı. <2484) 8-3925 .,, · llgir .• , a ı 

'nsnn 70 liradır. l.f ... Sene]ik ızce lisanı ~ etf 
İLAN İLAN Yat1 ·· mut 

amelesi başlamıştır. tfk-"'la ucreti 185 .. e. 
Yozgattaki krtalann ihtiya. Yahşihan taş oca~mdan rinievelde derslere bashyaceı.~J'rıc.ı tenz·ı gundiiz 

. r için 25.000 kilo arpa, 7500 ~ı;o.ooo parke tasının iı:;lene· ı E k• h• •1·k,:.,.veıd 
1 

at var. 
kilo sade yağı tekrar münaka- rek istasiyona teslim ecHlme- S ışe ır yatı ) hı.~ derseıe-
saya konulmuştur. İhales; c;i i~i yimıi gün müddetle ve 
24-9-934 perşembe günü saat ~aoah zarfl~ münakasava ko- Kız ve erkek çocuklarına mahsustur. Alnı ... 
15 tedir Taliplerin şartname 'lttlmustur. Sartnamesini P'Ör· ı okutulur. Yatı ücreti 150 gündüz ücreti ayda bir 

• 

sini görmek üzere her gün ve "llek ic:tivenler her gün Fen Kayıt muamelesi başlamıştır. 15 ey16lde den1ere başl 
münakasaya istirak edecekte. tsleri Mürlürtü«üne miiracaat cakttr. (2520) 8-4003 
rin de münakasa günü saatin. lan ve taliolerin 29 eyliil 934 
den evet teminatlariyle Yoz. "umartesi giinii saat on buçu-
gat'ta alay satın alma komis- .Ya kadrtr tf"klif mektuplarını 
yonuna müracaatları. (2496) •ıe teminatlanm Belediye en-

8-3937 ~umenine vermelP-ri. <2480) 

İLAN İLAJ-3929 
Ankara askerlik şube bina. 5427 lira bedeli keşifli el-

sının ikmali insası kapalı zarf vevm yaorlmakta olan Yeni -
la münakasava konmuştur. '"ehir - Cebeci vnlunun Erzu
thalesi 29-9-934 cumartesi gü ,.um köorüsün- iltisakı, Cebe-
1ü saat on birdedir. Taliple - ,..i istasivonu ile musiki mua1-
rin keşif resim ile şartname 1im met~ebi ~rkasmdaki kıs
'eri görmek Ü7.ere hf"r giin öğ. '11m parke ile kaoattınlması 
leden sonra M M. V. satın vinııi giin müddetle ve kapalt 
alma komisyonuna müracaat · 7.arffa münakasava konulmuş
lan ve münakasaya iştirak e- +-ur. ~artnamesini ~örmek is
deceklerin dahi teminat ve +-ivenl~rin her gün fen işleri 
teklifat mektuplanru vaktin '11iiıfürlü~üne müracaatları ve 
-len evel mezkur komisyon re- +-aliplerin de 29 eylUl 934 cu-
isliğine vermeleri. (2421) '11artesi ITTinü saat on buçuğa 

8-3856 ~adar Belediye Encümenine 
flAN teminatlarivle birlikte teklif 

Samsun garnizonunda bu '11ektuplanm vermeleri. 
lunan ve bulundurulacak olan f?4~1) R-~Q26 
kıtalar ve müesseseler ihtiya -
cı için 360000 kilo un kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş 
tur. İhalesi 30.9.1934 pazar gü
ıı.ii saat 14 tedir. Taliplerin şe
raitini öğrenmek üzere hergün 
ve münakasaya iştirak ede · 
ceklerin de münakasa günü 
c;aatinden evet teklif ve temi
natlariyle Samsunda fırka sa -
tın alma komisyonuna müra 
caatlan. (2516) 8--3977 

İLAN 
Kınkkale'de askeri sanatlar 

nektebinde mevcut 179 adet 
müceddet kaput ve 160 adet 
müstamel kaput ve 48 takım 
-nüceddet elbise bir pantalon 
ryir caket ve 65 taknn müsta· 
nel elbiseye müzayede günü 
taliplerin verdikleri fiatlar 
muvafık görülmediğinden mü 
ı-ayede 22·9-934 cnmartesi gü
nü saat 17 ye talik edilmiştir. 
İsteklilerin o/o 7,5 teminatla
riyle tayin olunan gün ve sa
atte mektepte müteşekkil Sa. 
Al. Ko. nuna müracaattan 
ilan olunur. (2588) 8-4058 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için bir takını Uç 

sandıktan ibaret olan seyyar mal : 
zemei bakteroloji sandıklarmdan S 
takımla bet adet çantalı mikro•kop 
kapalı zarf usuliyle satın almacak -
trr. İhalesi 11.10.1934 perşembe gü
ntl saat 14 de icra edilecektir. Nü • 
muneleri görmek latiyen hergiln Et· 
likte umum baytariye deposuna mit· 
racaat ve evsaf ve şartnamesini 

görmek ilzere hergün öğleden sonra 
M. M. V. satm alma komisyonuna 
müracaat ve milnakasaya iştirak e -
dcceklerin o gün ve saatinden evel 
teminat ve teklif mektuplarile bir -
likte M.M.V. utm alma komiıyo • 
nuna ınüracaatlan. (2641) 

8-4132 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara'da Atıfbey mahallesin
de 114 numaralı hanede Abdullah 
oğlu Hakkı Efendiye 

Karınız Lutfiye Hanım tarafın· 
dan aleyhinize ikame olunan bo
şanma davasının cereyan eden tah
kikatında ikametga.hmızın meçhul 
bulunmasından naşi tebliğat ilanen 
icra ve tahkikat ikmal edilerek 
dosya heyete tevdi kılınmış ve ha
len ikametgahınızın meçhul bulun 
masından naşi hukuk usul muha
kemeleri kanununun 141 inci mad
desine tevfikan mahkemece de 
ilanen tebliğat icrasına karar ve -
rilmiş ve tayin olunan 3-10-934 ta
rihine müsadif çarpınba gilnil sa
at 14 te mahkemede bizzat hazır 

bulunmanız veya musaddak bir 
vekil göndermeni% aksi takdirde 
usulün 398 ci maddesine tevfikan 
muamele iy .. a kılınacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (2638) 8--4125 

Ucuz kereste 
Boludan getirdiğimiz 5 kalınlık, 

35 en, 3 metre boyunda ceviz ke -
resteleri ucuz fiatla satılmaktadır. 

Almak istiyenler Akköprüdc keres
te depolannm arkasındaki meydan· 
lığa gelmeleri rica olunur. 

Bolulu Klmil 
8-4134 

Ankara Lcl·nzmı Amirli· 
ği Saim Alma Komis

yonu ilanlan. 

İLAN 

Bir milyon seksen beş bin 
kilo arpaya kapalı zarf ve pa
zarlık günü verilen fiatlar ga-
li görülmüştür. Pazarlığı 23 
eylUI 934 pazar günü saat 14 

------------- te yapılacaktır. Şartnamesini 
ZAYİ görmek üzere her gün ve pa-

Samsun idadisinden aldığım tas- xarhğa iştirak için de vaktin
dikn8.."'eml zayi ettim. Yenisini de teminatlariyle beraber An
alacagımdan eskisinin hükmü yok- kara Levaznn Amirliği satm-
tur. alına komisyonuna gelmeleri. 

8-413() Hacı oğlu Osman (2602) 8--4096 

il 

Musiki Muallim Mektebi 
Müdüriüğünden: 

Mektebimize girmek için müracaat edip kayıt edilenlerin 
müsabaka imtihanları 22-29 cyl\ıl tarihinde yapılacaktır. Mil· 
racaat edenlerin 22 eylUl sabahı saat sekiz buçukta mektepti 
hazır olmalan laznndır. Aksi halde haklan sakit olacaktır_ 

(2646) 8--4133 

Paris Üniversitesinden 
mema 

Diş tabibi Ekrem Avni 
a'fdet ederek rahatmlan bWe Mtluup. 

Himayei Etfal aparbmanı Telefon 3910 
1-3809 

Edirne Valiliğinden: 
Edime· İstanbul yolunun 13X445 inci ttilometresindt 

vaki 10705 lira 95 lrurıış bedeli Keşifli sazlı dere köprüa\l 
30-9-934 pazar güntl saat 15 te vilayet daim! encümeninde 
pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin keşif ve şartnam~ 
yi görmek üzere Edime vilayet daimi enciimenine, Ankara 
ve İstanbul'da Nafıa Başmiihendisliklerlne! müracaatlatl 
ilan olunur. (2535) 8-3992 '

1 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

BOMONTl BiRASI 
BOMONTI GAZOZU 

BOMONTI SODASI 
İSTEYİNİZ 

Nafıa Vekileti 
Adana yedinci daire su işleri 

müdürlüğünden 
İçel vilayetine bağlı Tannıa ovasmm sulama ameliyabJ 

na ait ana kanalı üzerinde yapılması lazım gelen on üç ~ 
çadan ibaret bulunan llllai imalatın keıif bedeli olan (15210~ 
on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkanlımş ve bin dört yüz otuz dört senesi teı 
rinievelinin ilçüncü çarşamba günil zevalden evel saat ondc 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ~ 
delinin yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle diğer vesaili• 
terini havi kapalı zarfların Mersinde bükmnet dairesindd 
müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele ve pl't4 
name ve sair evraklarım görmek istiyenlerin Adanada SU 
işleri müdürlüğüne ve Mersinde Nafıa dairesine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (2407) 8-- 3889 

Havacılık ve Spor 
125/126 fevkalade sayısını 

MUTLAKA GÖRMELİSİNİZ 
lki forma 

Dört renkli 
En tanmm-r; edin ve muhamrlerin vazılart: 

Ankara ziraat müdürlüğünden 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

sap arabası 24 eylül pazartesi günü saat 15 te ihale edihneli 
üzere kapalı zarf usuliyle mün:ıkaıaya konulmuştur. 

Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, tstanbut. 
Eskişehir, Bursa, Konya ziraat müdürlükledne Adapazar, 
İnegöl ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olu• 
nur. (2401) 8-3888 ' 

Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 123C! 
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,n: BelediyesL.'l -
1 . nkara. • • :\:lindaş-
si ıntihabı ıçı!'ıf :iıe isim· 
nıenin~~~tş;r nüsha def
ha ~y)ôl pazartesi ~ünü 
ahı Vilayet ve Belediye 

dairesi kapılarile Samanpa -
zarı meydanına asılacak ve 
bu defter er tatil günü hariç ~~ ~ , 
P mak Üzere altı gün müd- -İs_m_e_t_P_a_ş_a_K-ız_E_n-st-it-iı-.s-ü_n_d_e_n_: 

detle askıda kaldıktan S00r8 1 _Talebe kayıt muamelesine başlanmıştır. Bir teşrini-
30 1 A -. •• •• k şa mı evele kadar devam edecektir. Eski talebenin kayıtlanru ye--ey lld pazar gUDU 8 nilemeleri. Yeni talebenin müracaatlan. 

k • d k d • 2 - Senelik leyli pansiyon ücreti 275 liradır. Maaşı 55 saat OD se iZ e as 1 an ID • liraya kadar olan memur çocuklanndan o/o 10 tenzilat yapı-
d •ı kt• hr. rı ece ır. 3 - Ücretli tahsilde birden fazla çocuğu olanlardan % 

2 D ft d • • J 14 kardeş tenzilatı vardır. - e er e ısmı o mayan 4 - KAYIT VE KABUL 
A • İlk mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

Ve yanlı~ Veya mükerrer B ·Orta mektebe devam edenler ve mezun olanlar mes-
y leki derslerdeki iktidarlarına göre muhtelif sınıflara kabul 

yazılmış olan vatandaşlar edi~rler.tkmal imtihanları 4 eylUlden itibaren başlıyacaktır. 
bu hususa ait itirazlarJDJ 6- Bu sene il~ve edil.en ild s~ıflı muallim kısmının gir-

me ~arttan ayrıca ılan edılmektedır. 

k 30 ı A 1 •• •• 7 - EylUlün son günü leyli talebenin ve bir teşrin saba-anca - ey u pazar gunu hı saat sekizde derslere başlamak üzere nehari talebenin 

k k d b•ı• mektepte bulunmaları. 
8 Ş8ml08 a ar yapa 1 lr- 8 - Fazla tafsilat ic:in mektebe müracaat edilmesi. 

A (2151) 7-3523 

ler • 30 - eylul akşamından Hililiahmer Cemiyeti ........__ __ 
sonra encümence itiraz ka Merkezi Umumisindem 
bul edilmez. 
3 - Belediye meclisi azalığı 
intihabı 10-teşrinievvel-934 
çarşamba ğünü sabah saat 
dokuzda başlayacak ve 16 
birinci teşrin salı günü ak -
şamı saat 19 za kadar (7) 
gün devam edecektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
belediye dairesinde beledi -
ye meclisi salonuna konula
caktır. 
5 - Hangi mahalleler hal .. 
kının hangi günlerde reyle · 
rini kullanacakları ayrıca 
ilan edilecektir. (2639) 8-4122 

Ankara Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

lS.9.1934 tarihinde pazarlıkla icrası ilan edilen Ankara 
Erkek: Lisesi elektrik tesisatı münkasası görülen lüzum üze
rine bic hafta müddetle tehir edilmiştir. 

MezkQr tesisat 24.9.1934 pazartesi günü saat 15 tc Maa
rif Vekaleti inşaat komisyonunda ihale edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat dairesin· 

Eskişehir Hilaliahmer ambarında: Hasta nakliye araba· 
sı, arpa kırma, hayvan kırpma makineleri, çeki kayışl~ ve 
kolanları, halat ve saire 22, lastik kaynak ve tenekecı kor
don makineleri, demir testere, pulanya, torna, zımpara taşı, 
makkap tezgahlan ve saire 23, Kapalı ve açık V oksol marka 
binek otomobili ve kamyonetleri ve ayrıca motörleri 24, pres 
torna, şerit testere, makkap, zımpara taşı, tezgahlan ve 
transmisyon milleri 25, Demir variller, eski sistem Ford 
otomobilleri ve binek karoserileri ve saire 27 eylUl 934 ta
rihlerinde satılacağından taliplerin müracaatları. 8--4129 

• 
lktısat Vekaletinden: 

Daktilo aranıyor 
İktısat Vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğü şu

abatı için altmış lira aylık ücretle ve müsabaka ile iki dak
tilo Hanım alınacaktır. Taliplerin 27 eyllll 934 perşembe 
günü saat on üçte Deniz Ticareti müşteşarlığı binasında açı-
lacak müsabaka imtihanına iştirakleri. (2631) 8--4111 

Ankara şehri iymar 
Müdürlüğünden: 

Yenişehirde 1039, 1045, 1047, 1067, 1068, 1080 ve 1081, 
numaralı adalariyle keza Yenişehirde telgaz civarında 1147, 
1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158 numaralı 
adalannda Üzerlerine henüz inşaat yapılmamış olan arsalar-
da yapılacak inşaatın tarzlan ve vaziyet planlan tesbit ve 
tanzim edilmiş olduğundan alakadarlann vaziyetlerini öğ
renmek üzere daireye müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

imtiyaz snhibi ve Baımu -
harriri F ALIH RIFKI. 

Umumi ne,riyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. -Çankırı caddesi civsrmda 
Hakimiyeti Milliye Matbaa -
srnda basrlmııtır. 

(2629) 8--4112 

Kulüp 
Bugün: İki filim: 

Bu gece: 

21 EYLÜL 1934 CUMA 

Nürebbiye ara 
Türk Maarif Cemiyetinin Eskişehirdeki ilk yatı ~ek· 

tehi için çocuklara nezaret edecek dikiş bilir bir mureh 
biye lazımdrr. Mektepte ibate ve iaşe edilecek. A_Y~a 4 tJ 
lira ücret verilecektir. Almanca bilenler tercih edılır. İs· 
tekJilerin hüsnühal ve mektep vesikalariyle fotoğr?.flı 
tercümei halterini rapten bir istida ile Ankara'da Turk) 
Maarif Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları. (2519 

8-4004 

Ankara ValiliR-inden: 
1800 lira bedeli keşifle şehir lokantasmm tamiri 2~-9:934, 

perşembe günü saat 15 te encümeni vilayette ihalesı ıc:a 
kılınmak üzre açık münakasaya konulmuştur. Tali~terın 
% 7 buçuk teminatlariyle mezkur tarihte encümeni vıl~ye· 
te şeraiti anlamak istiyenlerin her gün muhasebei hususıye-
ye müracaatları ilan olunur. (2591) 8-4073 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa - Akhisar yolunun 29+ 735 - 34+ 440 mcı kilo

metreleri arasında tesviyei türabiye, imalatı sınai~e ve şo~ 
inşaatı (23109) lira 43 kuruşluk keşifname ve saır cvra 
keşfi ye mucibince 1934 eylıllünün 30 uncu pazar günü saat 
on beışe kadar müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaY: 
konulmuştur. Mümtkasaya ginnek istiyenlerin 661 numara 1 

kanunun hükümleri ve şartnamesi dairesinde hazırhyacak· 
lan kapalı zarflannı muayyen vakitte vilayet makamrnda 
toplanacak olan encümeni vilayet riyasetine tevdi etmeleri 
ve fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet Nafıa BaşmühenS 
rlisliğ-ine müracaat evlemeleri ilan olunur. (2404) 8-3~ 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

H::ırada yapılacak "25783,, lira "86,, kuruş bedeli keşifli 
Kıs. · serbest ahın inşası 1 Teşrinievel 934 pazartesi günü 
saat on beşte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Talip~e
rin yevmi mezkurda teminatlariyle birlikte Hara merkezın'" 
de bulunmaları ve sartnamesini görmek istiyenlerin Bursa. 
İstanbul Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne mUra· 
,..a~thrr ibn nl11n11r. (~768) 8-4063 

lstanbul itha 1at Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrük Başmüdürlüğü için lüzumu olan ıso 
ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul ithalat ticared 
dahiliye ve Sirkeci gümrükleri için 30 ton kok kömüı:u ~o 
20,500 kilo mangal kömürü ile 240 çeki kesilmiş meşe cın~ı~ 
den odun olbaptaki şartnamelerine tevfikan münakasa ılo 
alınacaktır. Talip olanların 22 eylUl 934 cumartesi günü saat 
14 te İstanbul İthalat Gümrüğündeki Satmalma komisy<>" 
nuna milracaatlan. ( 5211) 8-3694 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei umumiliğinden: 

Ankara hapishanesinde münhal bulunan kadın ve erke1' 
gardiyanbklara ve 45 lira ücretli ser gardiyanlığa 25 yaun~ 
dan aşağı ve 40 yaşından yukarı olmıyan taliplerin 1 - Me 
tep şahadetnamesi 2 - Nufus tezkeresi 3 - Millet mektebi 
Şahadetnamesi 4 - Hüsnühal varakası 5 - Sıhhat raportl 
6 - MahkQmiyeti olmadığı hakkında vesiyka 7 - 3 adet fo 
toğraf 8 - Bugüne kadar ne ile iştigal ettiğine dair bir ve• 
siyka ile Ankara M. Umumiliğine müracaatları. 

8-4028 

• 
ismet Paşa Kız 

enstitüsü 
• Akşam kız san'at mektebi 

müdürlüğünden: 
1 - Akşam mektebine dikiş - biçki ev idaresi, şapkacı• 

lık, pastacılık·, yemek pişirme kurslan için kayıt muamelesi" 
ne başlanılmıştır. 

2 - Dersler 1 teşrinievelde başhyacaktır. (2607) s-4078 

Belediye Reisliğinden 
Yeni yapılan şebekenin eski hatta bağlanması için 2+~ 

934 pazartesi günü sabah saat beşten 26-9-934 çarşamba pı· 
nü sabah saat beşe kadar kırk sekiz saat şehir suyu kesıle-
cek ve yalnız bu müddet zarfında halkın büsbütün susuz kal· 
maması için sabahlan saat yediden dokuza kadar her ının· 
takalara ikişer saat su verilecektir. (2640) 8--4126 

Sinemasında 
1 - GÜNEŞ PRENSi 2 - GAİP ÇOCUK 
ÇİFTE ÇAVUŞLAR 

de görebilirler. (Z612) 8-4086 Gccclcrl 12, gUndilderi 6 yatından avağr çocukların sinemaya kabulü hlikllmetçc mencdilmi~tfc. 

e 


