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SERGİYE OOCRU 

- Avrupa malından farksız! 
Sergilerimizde dolaşanlar, bu 

cümleyi sık sık duyacaklardır. Bu 
cümle türk teknisiyeni ve işçisi 
hakkında bir medih olduğu ka· 
dar memleketin vasati kültür ıe· 
riy~ıinin sanayi yaşında olduğu
nu ispat eder. 

Esasen Türkiye'nin zevki, eyi 
Avrupa malı istiyecek kadar ince 
idi. Yeni tezgahlarımız yalnız 
uıemleket maddelerinden eşya 
değil, eyi eş ya yapmak imtihanını 
aeçirmektedirler. 

Eltezgihı devri nihayet bu
luncıya kadar, oıınanh İmpara
torluğu türkleri yüksek sana~ıct 
idiler. Kumqlarımızdan gemtle
rimize kadar her !eyi memleketi
mizde yapardık. Mamulatımızda 
esas vasıf kalite ve güzellik idi. 
Dedelerimizin kullandığı en basit 
eıyanın bile bugün salon vitrinle
rine almmıf olmasının bir sebebi 
budur. Sanayide türk ananesi eyi 
ve güzel olduğu gibi, gene bu an
ane sanayi ustasına ve işçisine 
yüluek bir itibar verir. Çürük ve 
çirkin tevler, inpda ve eşyada 
türk zevkinin ve zeki.sının müda
halesi kalmadığı son devirlerde 
Türkiye manzarasını kaplamağa 
ba~lamısttr. fstanbul'a gelen ec -
nebilere. evi bir konak, güzel bir 
yalı. eyi bir kumaş, güzel bir se -
dir, hulasa eyi ve güzel bir ıey 
lfÖStermek için türk devri'ne ka • 
dar gitmek mecburiyetinde kalır
aınız. 

Kalite ve estetik bahsinde da
ima kıskanç ve titiz davranaca
ğız. Ser~ileri gezen münakkit, ye
ni iymalatta türk ananesine zıt 
temayüller gördüğü zaman buna 
karşı hiç bir müsamaha göstermi
yecektir. Biz yeni sanayi ile yal
nız Türkiye iktısadiyatınm de~il, 
türk kiiltüriinün de istiklaline ka
VUflaca~ız. Türk miymarı, şimdi
ye kadar, tehirlerimizin güzelliği
ni camur gibi kirleten çimentoyu 
asm~tirecektir. 

Büyük bir milletin küçük bir 
davası olamaz. lnkdabunızm bü
lün hareketlerinde olduğu gibi, 
sanavi hareketinde de esas en ile
ri milletler ara~ında, zevk, zeki 
ve irademizin layik olduP.u yeri 
almaktır. Bu hareketlerin her bi

-ri en başta, bir ahlak hareketidir. 
' Ankara yerli mallar sergisine 

.bu düsüncelerle yaklaşıyoruz. 
Teşhir, tertip ve tasnifte sert bir 
.dikkat hüküm sürmesini isteriz. 
Sergi istatistikleri arasında tam 
ve yarım yerliler hakkında muka
yese ve ti\hlil!er olmalıdı!. Sergi
de muhtelif ıymalatın bırkaç se
nedenberi geçirdiği safhaları gös
'terir küçük bir müze köşesi bulun
ma~ını da faydasız addetmeyiz. 

FALiH RIFKI ___ ,..._.. _____ _ 
· Tevfik Rüştü Bey Ce

nevre' den hareket etti. 
Cenevre, 28 (A.A.) -f'-.nado-

1 . n hususi muhabırınden: u ajansını .. .. B 
Hariciye Vekili Tevfik R~t~u Pey 
Cenevre' den hareket etınıtlır · a
zar sabahı lstanbul'a varacaktır. 

Bu~ün 
Oçüncü sayıfada 

Tiyatro ve tiyatrocu. 
Ankara yapı kooperatifi 

Beşinci sayıfada 

Gılgamış'in erteği. 

Avusturya istiklali 
hakkında üç 
devlet arasındaki 
muahede kuvvetini 
muhafaza ediyor 

Cenevre, 28 ( A.A.) - A vus -
turya istiklalinin muhafazası hak -
kında burada cereyan eden görüş
meler dün akşam neticelenerek 
lngiltere, Fransa ve İtalya arasın
da aşağıdaki müşterek beyanna -
me İmza edilmiştir: 

"Fransa, Büyük Britanya ve 1-
talya mümessilleri, Avusturya va
ziyeti hakkında yeni bir tetkikte 
bulunduktan sonra, Avusturya is
tiklal ve temamiyetinin meri mu
ahedelere tevfikan mu haf azası lü
zumuna dair olan 17.2.1934 tarih
li beyannamenin bütün kuvvetini 

(Sonu 2. inci aayılada) 

Sanayi heyetimiz 
Sovyetlerden 
dönüyor 

Moskova, 28 (A.A.) - Türk sanayi 
heyeti murahhasası reisi Nurullah Esat 
ve Sümer Bank idare meclisi reisi Safa 
Beyler Türkiye'ye hareket etmişlerdir. 
Kayseri mensucat fabrikası için Sov
yet iymalathanelerinde yapılmakta o
lan makinelerin yapılışını görmek ve 
Nazilli'de kurulacak olan ikinci men· 
ıucat fabrikasına ait planın tanzimi ve 
makinelerin tevdii gibi teknik mesele
leri görüşmek üzere bir mühendis he
yeti burada kalmıştır. 

Çin şark şimendi • 
ferleri ve İngiliz 
matbuatı 

Londra, 28 (A.A.) - Resmi hiç bir 
haber gelmemiş olmasına binaen 'imdi
ye kadar bu hususta her türlü tefsirden 
imtina eden Taymis gazetesi Sovyet ve 
Japon hüktımetlerinin Çin şark şimen
diferinin mübayaası hakkında nihayet 

· bir itilafa vasıl olmalarından dolayı 
memnuniyet izhar ederek diyor ki: 

"İki memleket henüz ihtilafın bü -
tün noktalarını halletmiş değillerdir. Fa
kat esas noktalar hakkında buıule ge • 
len iytlafrn teferruat yüzünden bozula
cağına ihtimal verilemez. Hiç şüphesiz 
ki iki hükumetin her hangi bir ıekilde 
kucaklaşacaklarma kimse intizar etmez, 
Sovyct Rusya'nın Japonya'nın arazi ih
tirası muvacehesindeki endişesi, Mongo· 
listandaki rekabet, Çinde. Kore'de ve 
hatta bizzat japon arazisindeki Sovyet 

(Sonu 2. inci sayılada) 

HUSUSIRADYOMUZLA 
Al Ol~IMJZ HABERLER. 
§ M. Brtu Cenevre'den Paris'e dön

müıtür. 

~ Yugoslavya kıralı bulgar başvekili 
ile hariciye nazırını ve bulgar kıralı da 
yugoslav baıvekili ile harici,.e nazınnı 
kabul etmi9tir. 

§ Yann (bugün) müteveffa ba9vekil 
Dolfus'un nitı büyiik meruimle met· 
fun bulunduğu yerde alınarak eski 
baıvekil Zeypel'in gömülü bulunduğu 
kiliseye defnedilecektir. Dua s~ lı~ 
fan klisesinde yapılacaktn-. Beı kilo. 
metrelik yol Üzerinde iki tarafa asker 
dizilecek, askerlerin elinde metaleler 
bulunacak ~e bu esna-'~ Viyana opera 
meydanmda ve Cerdner caddesinde 
bulunan bütün elektrik rektamlan söne
cek, mağazalar kapanacakhr. CeMze
nin geçeceği ıokklara tesadüf eClen 
evlerin peaçereainde Vi,.ana helliınıa 
mum yakma11 iıtenmelcteclir. 

• 

Herıtiio sabahlan Ankarada çıkar 

MilJetler cemiyeti konseyinde 

Sar reyi8mı - günün 
meser esi halindedir 

Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti lionıeyi, Fransa'nın Sar hakkın· 
daki 31/ 8 tarihli muhtırasını tetkik için 
15/ 11 tarihinde fevkalade olarak top -
lanmağa karar vermittir. 

Celsenin bida1etinde M. Bartu kon
ıevin şimdiye k .. da" l'!VİR'llı ~"lz•r'n • 
malda me1ıul olduğunu ve timdi reyii
m• n nctayicini derpiı dıneaı iazım gel -

diğini aöylerni&ıir. ~ ~artu nizamın 
muhafazası meselesinden bahsederek 
demiıtir ki: 

" - Eğer nizamın muhafazasın
dan mesul olan hükuınet komiıyo

nu k11a bir müddet -zarfında her 
turlu 1thvalde güveneba "'ceği anasırdan 

mürekkep bir Polise malik olmazsa reyi 
im Milletler Cemiyetinin prestijine ve 
bizzat reyiamın haklı bir surette yapıl
ma11na zarar verebilecek hadiselere ma· 
ruz kalabilecektir.,. 

M. Bartu, Fransa'nm Sar aaayiıine 

dair konsey tarafından 1925 ve 1926 da 

tarif edilen hususi ınesuliyetlerine iıa • 
ret ederek demiştir ki : 

"- Fransa bu meıuliyetleri reddet· 
miyor, fakat Franıa'nın, kendi müdaha
lesine lüzum göıterilebilecek her türlü 
tehditleri bertaraf etmek arzusunu ıöy . 

· terken memleketimin umumi hissiyatı. 

na tercüman oluyorum.,, 

M. Bartu, poliı anasırı meıeleıine 

müsait surette cevap veren dört hükü -
mete teşekkür ettikten sonra İntihap lis
telerinin dikkatli bir surette tetkiki lüzu-

munda 11rar etmit ve, reyiam neticeleri
ni tetkik ederek fransız muhtırasının 

mülhem olduğu fikri hatrrlatmıt, Fran
sa ile birleımek veya Almanya'ya av -

det etmek bizzat aarlı müntehibin hü · 
küm vereceği basit hal tarzlan olduiu · 

nu, fakat statükonun tarsin edilmek la
zım olan bir ıey olduğunu ilave etmittir. 

M. Bartu demittir ki: 

(Sonu 2. inci •ayı/ada) 

--~--~----------.. ·----------~~ 
Türkiye atletizm müsa
bakaları, dünkü sporlar 

Dün İstanbul' da Türkiye atle · 
tizm mütabak:ı •arma devam edil -
mit ve Ankarada halkevinde ilk 
defa olarak ciddi boks müsabaka
lan yapılmı§tı1. Boksta amatörle
rin müsabakaları hemen heryerde 
büyük alika uyandırmaz. Böyle 
olduğu halde, dünkü müsabakalar 
bu umumi kanaati·sarsacak kadar 
iyi olmuf, zevkle seyredilmit ve 
dikkate layık neticeler vemıittir. 
Eskrim müsabakaları iae bundan 
aıağı kalmamıt ve Ankaranın esa
Sf!n oldukça ileri sayılan eskrim· 

cileri gene sıksık alkışlanmıtlar • 
dır. 

Dünkü atletizm birinci
likleri müsabanalan. 
İ•tanbul, 28 (A.A.) - Türki. 

ye atletizm birinciliklerine bugün 
de devam edilmittir. 

Alınan teknik neticeler tun -
lardır: 

200 m. - lıtanbuldan Mufah
bam 24 birinci, İzmirden Halda 

(Sonu 2. inci aayılada) 
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CUMARTESi 

Komşu memleketlerde 

Yugoslav ve 
bulgar kıralJarı 
Sofya'da 
bu uştulaar. 

Sofya, 28 (A.A.) - Yugoslav 
Kıral ve Kıraliçesile maiyetlerini 
lafıyan hususi tren dün saat 14 de 
hudut istasyonuna muvasalat et • 
miştir. Kıralm ve hükUınetin mü· 
messilleri orada trenin muvasala • 
tına intizar ediyorlardı. Bir müf • 
freze ihtiram merasimini ifa et • 
miştir. 

Tren Sof ya is~yonuna tam sa-
· at 16 da girmiştir. Dragoman'dan 
Sofya'ya kadar trene tayyare filo

.su refakat etmiştir , 

Bulgar Kiral ve Kıralic:esi ile 
Prens Siril ve Prenses Ödokıi 
misafirleri Sofya İstasyonunda 
karşılamışlar ve samimi surette 
selimlamışlardır. iki Kıral ku • 
caklaşmışlardır. Harbiye mekte • 
binden bir müfreze bulgar ve yu • 
goslav milli maf"!larmı söyliyerek 
ihtiram merasimini ifa etmittir. Kı. 
ral Aleksandr müfrezeyi teftit et
tikten sonra Kırat Boris yugoslav 
Kıral ve Kıraliçesine askeri üme
rayı ve hükumet azasını takdim 
etmistir. Bundan sonra Kıral ve 
Kıraliçe intizar salonuna girmit -
ler ve orada belediye reisi ken • 
dilerine: 

uBulaar hükOmet merkezine 
hoş geldiniz.,, dedikten sonra Kı • 
ral Aleksandr'a ekmek ve tuz tak· 
dim etmittir. Müteakiben Kıral ve 
Kıraliçe saraya gelmitler ve çay 
içtikten sonra balkondan kıtaatm 
geçişini seyretınitlerdir. 

iki Kıral istasyondan saraya 
kadar yüz binden fazla tahmin o
lunan ve garnizon kıtaatmm teı • 
kil ettiği kordonlar arkumda bu-

(Sonu 2. inci aayJaJa) 
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DIŞARDAN GELEN SON HABER ER. 
Şark misakı 
ve Lehistan 

M. Bek misak hakkındaki 
Muhtırasını M. Bartu'ya 

verdi. 
Cenevre, 28 (A.A.) - M. Bek, Le

hista:ı'ın şark misakı hakkındaki hattı 

hareketine dair muhtırayı M. Bartu'ya 
tevdi etmiştir. Muhtırada Lehistan'ın 

delaili tasrih edilmekte ve hükumetin 
bu hususta Fransa mümessilleriyle ve 
bilhassa 7 cyllılde Bartu ile yaptığı ~ö
rüşmeler hulasa edilmektedir. 

Lehi tanın nıh;ak hakkındaki 
cc,•ahmda ı)rojcye iltihak 

edeceği yazılıyor. 
Cenevre, 28 (A.A.) - Lcbistan'ın 

prk misakı hakkındaki cevabında, bu 
memleketin şimdiki şeklinde projeye 
iltihak edebileceği tasrih edilmekte
dir. Lehistan hükfuneti, Fransa, Al
manya ve Sovyet Rusya ile aktcdilen 

itilaflar dairesinde Avrupa milletleri 
ile dostluk münasebatı tesisine çalış
makta olduğunu bildirmekte ve sonra, 
misak şüpheli olmakla beraber Lehis
tana mütemmim bir emniyet temin l!t
se bile mliteakip müzakerelere kapıyı 
açık bırakmakta olduğunu ilave etmek
tedir. 

1\1. Bek Varşova'ya hareket etti 
Cenevre, 28 (A.A.) - M. Bek Ce

nevre'den VaJlova'ya hareket etmiştir. 

Çin şark şimendiferleri. 
(Başı 1. inci •ayılada) 

propagandasının Japonya'da tevlit etti
ği endişe, bütün bu iytimatsı.zhk sebep
leri devam edecektir. Fakat hiç olmazsa, 
her dakika Mançuri'de vahim bir hadise 
tevlit edebilecek vaziyette olan bir ihti
l!fın sonu, Sovyet - Japon münase • 
batında muvakkat bir salah demektir.,, 

Çin şark denıiryolu fiatı 
tespit olunmuş. 

Moskova, 28 (A.A.) - Röyter ajan
ımın aldığı bir habere göre Çin şark 
demiryolunun Mançuko hükfunetince 
aatın alınmasr fiatı aşağı yukarı tesbit 
olunmuştur. Tediye şartları ve mez
kQr hat'ta çalışan memurların istikba

li gibi halledilmesi iycap eden daha 
birkaç pilrlizlil mesele vardır. Bu ilk 
itilaf yarı resmi müzakereler esnasında 
elde edilmiştir. Eyi malOmat alan me
hafil bu müzakerelerin Sovyet Rusya 
ile Mançuko arasında resmi bir konfe
rans akti için zemini ha.zırlamakta ol
duğu mütaleasmdadırlar. 

Milletler cemiyeti 
konseyinde. 

(Baıı 1. inci •ayılada) 
" - Fransız hükumeti Sar halkının 

tqriki mesaisine geniı bir mevki tahsis 
edilebildiği kaanatinde bulunmuıtur. 
Fransız hülcümeti halk arasmda daha 

evel izhar edilen ve tecrübeden alınan 
derse, bu arazinin daimi nıena.fiine ve 
umumi menfaate tekabül etmek üzere 
statüde tadilat imkanının muhafazasına 
matuf bulunan temenniyabn nazan 
dikkate alınmasını da kabul edecektir.,, 

M. Bartu, reyiam komisyonu tarafın
dan bilhassa. papaslık nüfuzlarını siyasi 
bir davaya kanttıran rahipler tarafından 

açıktan açığa yapılan tazyiklerden halkı 
kurtarmak lüzumuna dair tevdi edilen 
vesilcnlan okuyabileceğini, fakat müzn

kerab heyecanlandırmak istemediğini 
beyan ile Fransa'nın, Versay muahede
sile beraber, Sar reyiammın serbest ve 
samimi olmasını istediğini bildirmiıtir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

ISTANBUL 

eczahanesidir. 

Cenevre'de 
Eküatör ele cemiyete 

girmek istiyor. 
Cenevre, 28 (A.A.) - Milletler ce

miyeti umumi katibi M. Ave:ıol'e 

Eküatör hükumetinden gelen bir tel
grafta bu memleketin milletler cemi
yetine kabulü istenm~ktedir. 

Ekiiatör de l\lilletler ccmh·ctine ., 
girecek. 

Cenecrc, 28 (A.A.) - Bu sabah 
toplanan konseyde umumi katip Ekü
atör'ün milletler cemiyetine iltihaka 
karar verdilTil"i bildirmiştir. Bu mem
leket Versay muahedesinde yazılı aza
lar meyanında olduğu için bu iltihak 
başkaca hiç bir merasimi istilzam et
miyordu. Meksika, Şili, Portekiz mu -
rahhaslaıiyle milletler cemiyeti kon
seyinin reis veki : M. Osuski bu yeni 
iltihaktan dolayı memnuniyetlerini bil· 
dirmişlerdir. Salona ithal edilen Ekil • 
atör mümessili memleketinin milletler 
cemiyetine girmek ve sulh eserine bü
tün hizmetini getirmekten mütevellit 
memnuniyetin ifiade etmiştir. 

Bir mırı ta.kavi Balkan 
misakı akti isteniyor. 

Atina, 28 (A.A.) - Balkan 
konefransındaki yunan grupu hü
kUmete müracaat ederek, Seli • 
nik' de toplanan son balkan kon
feransının kararına tevfikan mın
takavi bir balkan ittifak misakı. 
nın akti için diğer balkan hükii -
metleriy1e müzakereye başlaması
nı istemiştir. Selanik konferansı 
aynı zamanda bir kısmi balkan 
gümrük ittihadı projesi de ha -
zır1amışh. 

Avusturya istiklali hak
kında üç devlet arasın
daki muahede kuvveti

ni muhafaza ediyor. 
(Ba§ı 1. inci sayılada) 

mu haf aza etmekte olduğunu ve 
bu memleketlerin müşterek siya
setinin bundan mülhem olmakta 
devam edeceğini, hük\ımetleri na
mına, tanımak için mutabık kal • 
mışlardır. 

Paris gazetelerinin miitaleaları 
Paris, 28 (A.A.) - Gazeteler, çetin 

bir is ol;ın Avusturva ist1k!~linin muh'"
fazası meselesinin Cenevre'de üç büyük 
devletin mÜfterek beyannamesiyle teyit 
edilmiş olmasından dolayı memnuniyet 
izhar etmektedirler. Bununla beraber bu 
vesika Küçük lytilaf devletleri taralm -
dan da imza edilmİ$ olsavdı. bu tesanüt 
tezahürünün kıymeti daha büyük olaca
ğını gizlememektedirler. Fakat Küçük 
f ytilafTn knnınnr süratle nreceğini 
ümit ediyorlar. 

Bazı gazeteler, Orta Avrupa mesele
sinin üç büyÜk devlet arasmda deiil. 
halva ile Yu~oslavva llT'J'l•• .. .ı., bir ihti. 
laf oldui?unu kaydetmektedirler. 

f. Benf>s tetkikat ,.~llıYor. 
Cenevre. 28 (A.A.) - Cekoslonk ha 

ricive nazın M. R,..,es. JC•i~k fvtitalm 
büyük devletlerin Avusturya bakkmda
ki müıterek beyannamelerini tetkik n 

· - ~a .. '-•1 bevannamevP n,. ııu- •1 .. il -
tihak ed,.bileceğini tahkik edeceğini hiJ
dinnİftİr. 

) lwınn ynpt'-'n ofl Jl"' r:1r:-~1 ... ? 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Alman istihba -
rnt büros•· ·.,n: G;ızı-+•1•.. üc devletin 
Avusturva hakkmda Cenevre'de nesret -
tikleri müşterek beyanname hakkında 
tt-fcıir,.o,. h.,, .... ,.ra1c mezlnır üc devletin 

aralarında ve Küçük fytilaf ve Avustur
ya ile uzun müzakerelerden sonra bu su
retle 17 şubat l 934 tariı.ti beyanname
lerini tekrar ile iktifa ettiklerini kaydet
mektedirler. Bu hal, mevzuu bahs dev
letlerin zıt menfaatlerinden ve siyaset -
lerinin ihtiva ve istibdat ettiği farklı gave 
Ierden Ueri gelen siyasi mUşkülleri çok 
iyi göstermektedir. Alman siyaseti bu 
beyannameden hiç müteessir olmamıştır. 
ÇünkU Almanya bu beyannameden son
ra da evel de Avusturya istiklfilini kati
yen tehdit etmemektedir. 

Af ganistan'm Milletler 
cemiyetine kabulü 
hakkında Tevfik Rüştiı 
Beyin raporu. 

Cenevre, 28 (A.A.) -Anadolu Ajan
sının hususi muhabirinden: 

Milletler Cemiyeti asamblesi dün 
siyasi komisyonun mazbata muharriri 
Tevfik Rü~tü Beyin Afganistan'ın Cemi
yete kabulü hakkındaki raporunu dinle
mek üzere toplanmıştır. Tevfik Rüştü 
Bey raporunda diyor ki: 

"- Siyasi komisyo:ı , Afganistan'ın 
Milletler Cemiyetine kabulü hakkındaki 
raporu kendi namına yüksEk asambleni
ze takdim vazifesini bana tevdi ederek 
beni şereflendirmiştir. Türkiye Asya'nın 
bütün memleketleriyle olduğu gibi Af -
ganistanla da sıkı dostluk münasebatı 

idame etmekte olduğundan bu vazifenin 
ifasından dolayı büyük bir memnuniyet 
duymaktayım. Yalnız misakın talebetti
ği bütün şartları haiz olmakla kalmayıp 
sulh ve terakki yolundaki samimi gay -
retleri müessesemize dahil bulunan bü
tün milletlerin sempatisine liiyik olan 
bir devletin Milletler Cemiyetine kabu
lündeki büyük menfaat üzerinde ısrar 
etm,.;:.: ı:İ7" ... ot•ız ad'°'ed,.rim. 

Afgı\nistan umumiyetle bütün 
devletler ve bilhassa kom§ularile mü na -
sebatta bulunmaktadır. Kendisiyle lran 
arasında mevcut bir ihtilaf siyasi komis
yonda <h j,...,.ı. l'tt;;;.;,.,., <rih" h:ık,...., .. •av-'i 

edilmiştir. Afganistan'ın aramızda layik 
olduğu mevkii aldığ.nı ve bu suretle ese
rimize teşriki mesaide bulunduğunu 

görmek hususundaki samimi temennimi 
bir kere daha izhar etmekliğmc müsaa
de edilmesini rica ederim. Asamblenin 
bu kararının, Milletler Cemiyetinin sulh 
ve tcrıokki v"lun•laki manevi vükııı>lc rnü
zaheretinin bir delilini teşkil edeceğin • 
den eminim. 

Siyasi komisyon, raporun mütalea • 
11ndan sonra Afganistan'ın Milletler 
Cemiyetine kabulünü ittifakla asamble
ye teklif eder. ,, 

Tevfik Rüştü Beyin raporu hakkın· 
daki umumi müzakere esnasında lran, 
Hindistan ve Irak murahhasları kabul 
lehinde söz söylemişlerdir. isim çağır. 
mak suretile vaki olan reye müracaatte 
Afganistan ittifakla Milletler Cemiyeti
ne kabul edilmiştir. 

Tevfik Rü,tü Bey pazartesi sabahı 

lstanbul'da olacaktır. 

Yugoslavya, bulgar kı
rallarr Sof ya' da 

buluştular. 
(Bcqı 1. inci •ayılada) 

lunan halk tarafından bitmez tü
kenmez surette hararetle alkıı • 
lanmıılardll'. Evlerin pencere ve 
balkonları iki memleket bayrağı 
ile ıüılenmiıti. Hallc mütemadi -
yen baiırarak Kırallarm arabası
na dcekler atıvordu. 

Yugoslav Kıral ve Kıraliçesi 
refakatlerinde bul gar Kıral ve Kı
ra liçesi olduğu halde saat 18 de 
Sofya'ya 12 kilometre mesafedeki 
Yama sarayına gitmişlerdir. Ora
da bulgar Kıral ve Kıraliçesi mi
safirlerin terefine bir akf8JD ziya
feti vermiştir. 

Yugoslav hariciye nazın M. 
Y evtiç'in bulgar hükumet azasile 
mülakatı pek ziyade samimi ol -
mn!tur. 

Ziyaret dolaysile neşrolunan 
tebliğ. 

Sofya, 28 (A.A.) - Aşağıdaki res
mi teblig neşredilmiştir: 

"Kıral Aleksandr bu sabah Başvekil 
M. Georgiefi ve sonra da hariciye na -
zırt M. Batolof'u kabul etmiştir. Aynı 
zamanda Kıral Boris Yugoslav harici
ye nazın M. Yevtiç'i kabul eylemiştir. 
Bundan sonra, Kıra! Aleksandr ve Kı
rat Boris birlikte olarak Başvekil M. 
Georgiyef ile iki memleketin hariciye 
nazırlarını kabul eylemişlerdir. Bu ko
nuşmalar esnasrnda Bulgaristan'ı ve Yu
goslavya'yı alakadar eden bütün mese -
lelerle bu ikhnemleketin dostane ve sa
mimi münasebetlerinin bundan sonraki 
inkişafı imkinlan görüşülmUştilr. 

Nazırlar yarın görllJmelerine devam 
edece klerdir.11 , 

Almanya'da papaz- l~ıeşhur ra.n şairi 
lar meselesi ve bir Firdevsi'nin binin .. 
gazetenin yazdıkları ci yı ldön .. mü 

Berlin, 28 ( A.A.) - Korres O"'~ ... ., 

Diplomatik Politik alman gazetesi. Al-
manya'da rühban meselesı.ıı tctKıK ...... e 
rek, bazı ecnebi memleketlerde bu me-

seleye fevkalade alaka izhar edildiğini 
tesbit ile diyor ki: 

"Yeni Almanya'da devletle kilise 
arasındaki münase"oat modern medeni 
devletlerdekinden haska .,, .• ,.tı~ h;ılle-

dilmi§ değildir. M. Hitler bir din ıs -
Iahatçısı olmak lüzumufii.l bv • • •.• .. ı. 

Ve bir din müessisi olmak için de hiç 
bir ihtirası yoktur. Milli sosyalizm 
münhasıran alman milletinin siyasi rö
nesans hareketidir.,, 

kutlu a d1 
Berlin, 28 ( A.A.) - Meşhur 

lran şairi Firdevsinin bininci se • 
nesi dün Beri inde bazı sefiri er hu· 
zurunda tesit edilmiştir. Alı:ıan 
maarif nazirı namına müşavir Va· 
len bir nutuk irat ederet, Firdevsİ· 
nin eski cermenlerle eski İranlılar 
arasındaki kar bete delil olduğu. 
nu teyit etmişt?r. lranm Berlin el• 
çisi Ebülhasan Han iranlıların va• 
tanları ari memleketi olmakla 
müftehir olduklarını beyan etmito 
tir. 

.... 
Tiiıkjye atleti2m mua a arı 

(Başı 1. inci sayılada) 
ikinci, Bursadan Mehmet üçüncü. 

400 m. - Bahkesirden Niyazi 56,6/10 
birinci, Ankaradan Satahattin ikinci, 
1stanbuldan Fruzan iiçüncü. 

1500 m. - Ankaradan Şevki 4,35, 
4/ 10 birinci, İzmirdcn İbrahim ikinci, 
İstanbul'dan Ruhi üçüncü. 

5000 m. - İzmirden İbrahim 17,18 
birinci, Ankaradan Galip ikinci, Bur
sadan Ahmet üçüncü. 

11 O m. manialı koşu - İstanbul dan 
Sedat 16,8/10 birinci,. Ankaradan Me -
lih ikinci, İzmirden Hüseyin üçiincü. 

Üç adım - İstanbuldan Fulyos 13,74 
-yeni Türkiye rekoru- birinci İstanbul
dan Selim ikinci, İzmirdcn Hüseyin U
çüncü. 

Sırıkta irtifa - İstanbuldan Fethi 
3,20 birinci, İzmirden Talat ikinci. 

Gülle - İstanbuldan İbrahim 12,33 
birinci. İzmirden Niyazi ikinci, f zmir
den Salahattin üçüncü. 

Cirit - İstanbuldan Karakaş 51,20 
birinci, fstanbuldan Mufahham ikinci, 
İzmirden Niyazi liçüncü. 

4xl00 bayrak - İstanbul 46,6/10 bi
rinci, Ankara ikinci, İzmir üçüncü. 

Umumi tasnifte İstanbul Türkiye 
birinciliğini kazanmıştır. 

Galatasaray İstanbul -
snor macr. 

İstanbul, 28 (A.A.) - Grçen hafta 
932 - 933 İstanbul şilt şampiyona maç -
larının inkıtaa uğrıyan dömifinali Fener. 
bahçe ve Galatasaray takımlan arasın
da oynanmrş ve bu maç bir sıfır Fener -

bahçenin mağlCıbiyetiyle neticelenmişti. 
Galatasaray yarım son müsabaaksrnr bu 
suretle kazandıktan sonra finalde bekli-

yen İstanbulsporla bugün karşrJaştr. 
Mac Taksim ı;t-o~v,., ..... , .. .ı~. nlrlukr.a 

büyük bir kalabalığın önünde yapıldr. 
Galatasaray, takımını şöyle teşkil etmiş
ti: 

Avni. Lütfü, Faruk, İbrahim, Nihat, 
Bekir, Necdet, Münevver, Rasih, Razıt, 
Doğan. 

Buna mukabil İstanbulspor da şöyle 
idi: 

Lütfü, Samih, Sabih, Nevzat, Hasan, 
h~ttmın fırsatları iyi kullanamaması yü
Reşat. 

Hakem Beşiktaş'tan Rüştü Bey. 
Müsabaka güzel ve enerjik bir oyun

la basladı ve sonuna kaclar gittikçe ar

tan bir sürat ve şiddetle devam etti. 
Birinci devrede fstanbulsporun nisb1 

bir faikiyeti göze çarpıyordu. Galatasa -
rayhlar, sert bir müdafaa oyunu ile bu 
faikiyeti hükümsüz brraktılar. Ve devre 
golsüz neticelendi. İkinci devrede de Ga
latasaray vaziyete hakimdi. Muhacim 
hattının fırsatları eyi kullanamaması yü
zünden bu devre de gobüz bitti. Oyu
nun birer çeyrekle iki devre daha 

temdidi lazım geliyordu. Bu temdidin 
birinci devresinde gene fstanburspor 
ağır basıyordu. Galatasaray defansının 
çok şiddetli oynaması, \liddete biraz 
müsamahakar görünen hakemin bile na
zarı dikkatini celbetti ve Galatasaray 
muhacimlerinden birini dışarı çıkardı. 

İki tarafın da son gayretle çalıştığı 
son dakikalarda golle neticelenmesi 

muhtemel ve iki fırsatı tarafeyn karıı• 
lıklr olarak kaçırdılar ve maç neticesi.ı' 
kaldr. 

1932-1933 İstanbul şild şampiyonunu 
tayin edecek olan bu müsabaka yenideJ:J 
tekrar edilecektir. 

Ankara mıntakası bisiklet teşvik mU• 
saook1lannın orrlün . Ü dün :Lolt 

4.30 da Emniyet abidesinden başhyam 

Keçiören'c kadar gidip gelme Kavaklı• 

dere'de nihayet bulmuştur. 

Yirmi kilometre üzerinde icra edilen 

bu yarı~a beş bisikletçi iştirak etmiş, 

neticede İttifakspor kulübünden Talilt 

Bey 35, 48 4/5 ile ve ılcincidcn bir kilo. 

metre farkla birinci, Çankaya'dan OsCP, 

Ef. ikinci Demirspordan Feyzi B. ÜÇÜI\1 

cü gelmişlerdir • 

Türkiye atletizm musa .. 
bakalannın ilk neticeleri 

lstanbul, 27 - Türkiye atle -
tizm birinciliklerine bugün Kadı. 
köyünde Fener bahçe stadında bat' 
landı. Günün perşembe olmasını{ 
rağmen, bü yüksek ehemmiyetlİ 
müsabakalarda oldukça mühim 
bir kalabalı3m bulunması icap e 
derken, koca stadda hakemler vd 
müsabıklar da dahil olduğu hald4 
yüzü bulamıyan bir tenhalık var"' 
dı. 

Cereyan eden müıabakalar u • 
mumiyelle muntazam ve ahenklf 
oldu. Fakat rekabetleri teıvik vd 
takviye edeceği bir seyirci kala • 
balığının bulunmaması dolayısile 
dir ki hararetsi2 bir vaziyetı ha • 
kimdi. 

Alman teknik dereceler ıunlatı. 
dır: 

800 m. - Anke.radan Şevki 
2, 11,8/1 O birinci, lstanbul' daıı 
Manol ikinci, Bursa dan Mustafa 
üçüncü. 

10,000 m. - lzmir'den ibra, 
him 37. 7,4/10 birinci, lstanbuldaq 
Remzi ikinci, Ankaradan Mecit 
üçüncü. 

Yüksek atlama - lstanbul , 
dan Sedat 1,70 birinci, Ankara ı 
dan Melih ikinci, lzmirden Hüse " 
yin üçüncü. 

Disk - fstanbu1dan Naili 34 
25 birinci, Jzmirdcn Hikmet ikin' 
ci, Ankaradan Niyazi üçüncü. 

400 manial: - Anlraradan Se .. 
mih 1,5,1 / 5 birinci, Ankaradan E· 
min ikinci, 

Uzun atlama - lstanbuldan 
T evif k 6, 70 birinci, l:unirden Hü .. · 
seyin ikinci, Ankaradan Semili 
Lütfi üçüncü. 

100 m. - lstanbuldan Semi& 
11 birinci, Ankaradan Kazım i • 
kinci, İstanbuldan Hilmi üçüncü. 

4x400 bayrak - lstanbul takı. 

mı birinci, Ankara takımı ikinci, 
Bursa takımı üçüncü. 

Puan vaziyeti: lstanbul, 35, 
Ankara 21 dir. 

Yann devam edilecektir. 
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Yarı-Siyasi 

Tıqatro ve 
tiqatrocu 

Raıit Rıza Beyin lstanbul şehir ti
yatrosundan çekilmesi, kartalmış bir 
bahsin düzgün ve alhklarmı sürünüp 
sandık odasındaki bohçasından çıkarıl

mış buruşuk entarisinin içinde salınma
sına yol açmıştır: tiyatro bahsi. 

Bu memleket, tiyatro diye bir şeyin 
mevcut olduğunu epice zamandanberi 
bilir. Benliyanlar, Manakyanlar, Fehim
ler, Abdi ve Kel Hasanlar, bu kanlı sa
vaş meydanının meşhur şehitleridir. 

Bunlara, aynı tuba ağacının muharrir 
dalından fışkırmış birçok çiçekleri de 
ekliyebiliriz. 

Fakat bugüne bugün, Türkiye, bü

tün bu verimlere rağmen tiyatrosuzdur. 

Bunun herhalde bir sebebi olsa gerek

tir. Bizde o kadar tiyatro yoktur ki, 

Halkevlerimizde verdiğimiz temsillerde 

bile. amatör delikanlı yahut genç kız 

"kardeşim... seni bugün solgun görüyo

rum ... bayat itte böyle .. ,, gibi melodram 

tekerlemelerini insana korku veren bir , 
eda ile söylerken, bizde bir intat tarzı

nın bile henüz vücut bulmamış olması 

adeta iyzahsı7 kalıyor. Eğer bizde tiyat

ro olsaydı, bir türk şiir okuma tarzı, sah 
nede bir tabii konuşma tarzı, şimdi en 

genç amatörlerimizin bile malumu olur

du. Evet, fU da iddia edilebilir ki, çir

kin oldutu kabul edilmek şartiyle, biz

de muayyen bir intat tarzt vardır. Bu 

tarzı kaynağına kadar takip edersek, 

Manakyan Efendi ile tos vuruşuruz. Fa

kat biz, muayyen bir inşat tarzı yoktur 
derken, bittabi, milli olan tarzı düşünü
yoruz. Ve bu, yoktur. 

Bir türk tiyatrosu yaratmak teteb
büsleri, ,imdiye kadar elle tutulur neti
celer vermemiştir. Hele Raşit Rıza Be
yin herhangi bir trup'tan (ne fena keli
me ama, tiyatro heyetlerimizin haline 
ne kadar uygun!) ayrıldığına dair za. 
man zaman ve birkaç senede bir ıayi o
lan haberler, bizdeki tiyatro inkitafmm 
müşiresi gibi bir şeydir: işte, Raşit Rı

za Bey gene ayrılmış ve tiyatro davası 
gene tehlikeye girmiş! Dütününüz bir 
tiyatro hayatını ki, Raşit Rıza Beyin 
ıapkasını kapıp kapıyı arkasına vurduk
ça zangır :r:angır titremeğe baıhyor. 

Bizce, tiyatro meselesini bir halk ter
biyesi vasıtası manasında almadıkça ve 
bunu, halkı terbiye etmenin salahiyet 
ve mesuliyetini elinde tutan devlete mal 
etmedikçe, Türkiye'de daha, uzun sene
ler tiyatro teessüs edemez. Devlete he
nüz maledilmemiş birçok işlerin beş pa
ralık bir nrtice vermemeııi ıribi: alınız 

radyoyu, alınız sporu, alınız turizmi. 
Şüphe yok ki, halkın sıhhati, gör. 

güsü, yurt bilgisi, terbiyesi ve rejime 
bağlılığı ile ilişiği olan bütün bu işleri 
batarmak için, hem tetkilat hem de pa
ra lazımdır. Fakat hemen hepsi halkın 
maddi ve manevi varlığı ile bağlantm 
olan bu itler, mevzuat ile teşkilat taraf
ları ne kadar doğru halledilirse o kadar 
ucuza çıkar. Bundan ba~ka da, şu ileri
ye doğru yaptığımız yürüyüşte, bunla
nn her biri mataradaki suyun yerini , . 
tutmaktadır. Kimsenin de bu hususta 
tereddüt yahut şüphesi yoktur. 

Td<rar tiyatro meselesine gelmek 
için, devlet sahne sanatları akade~ya.sı
nın bir an evel tesis edilmesine kata bır 
lüzum olduğunu ilave edelim. 

BURHAN ASAF 

.Mali'ıllerJe şehit yetimlerine 
verilen beyiyeler. 

Maliye Vekaleti harp malôlle· 
rile şehit yetimlerine beyiye ik • 
ram iyesi olarak 1930 senesinden 
t 934 senesine kadar gönderilen 
paralardan verilen ve kalan mik • 
'darlann en yakın bir zamanda 
bildirilmesini defterdar ve mal • 
müdürlerinden istemiştir. 

Karak bir qaki 1·akalandı. .. .. . 
Adana, 27 (A.A.) - Kadirli 

takilerinden olup şimdiye kadar 
kaçak gezen ve yakalanam!Y~1! 
Hacı Veli avenesinden kadırlılı 
JCiför MPhmedin Arpalı çitfliğinde 
saklı olduğu haber alınmış ~e ~ • 
velki gün yakalanarak şehrımıze 
ıretirilmiştir. 

11111 

Türk - Yugoslav 
mebusları 

bir arada 
İstanbul, 28 - Bugün Büyük • 

ada' da verilen ziyafet esnasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisin -
deki meslekdaşlarile temas etmek 
üzere dün lstanbula gelmiş olan 
ayan ve mebusan meclisleri azala
rından mürekkep Yugoslavya he • 
yeti ile ona iltihak eden otuzuncu 
parlamentolar konferansındaki 
Yugoslavya murahhasları, türk 
milletine ve türk parlamentosuna 
karşı yugoslav milleti ile parla • 
mentosunun derin hislerini izhar 
etmişlerdir. Bu münasebetle yu • 
goslav meclisi mebusan reisi M. 
Kamanudi ile Türkiye Büvük Mil
let Meclisi Reis Vekili Esat Bey 
tarafından nutuklar irat olunmuş 
ve iki büyük devlet reisinin kıy -
mettar sıhhatlerine ve dost iki 
memleektin tealisine idarei akdah 
olunmuştur. (A.A.) 

Pertek'te nüfus sayımı. 
Elaziz, 28 - Vilayetimizin 

Pertek kazasında yapılan nüfus 
sayımı neticesi alınmıştır. Bu neti
ceye göre kaza merkezi ile na . 
hiye ve köylerindeki nüfus yeku
nu 15441 olarak tespit edilmistir. 
Bu kazanın aynı hudutlar dahilin
de evelki 1927 tahririndeki yeku
nu 13992 idi. Buna nazaran yedi 
sene zarfında 1449 nüfus çoğal -
mıştır. (A.A.) 

Zile hatiplerinin bir kararı 
Zile, 28 - Şehrimiz imam ve hatip

leri dün gece Müfit Efendi riyaseti al
tında bir toplantı yaparak vazifeleri 
haricinde dini kisve giymemeğe karar 
vermişlerdir. (A.A.) 

HAKiMiYETi MiLLi j Z 

V!IE 
Dünkü Çankaya - Altın 

ordumaçr. 
Çankaya 2 - O kazandı. 

Türkiye birinciliklerine hazır
lanan Ankara şampiyonu Çanka -
ya futbol takımı dün Ankara Gü
cü sahasında Altınordu takımı ile 
yaptığı macı sıfıra karşı iki ile ka
zanmıştır. Çankayalılar dünkü o -
yun da; yeni birkaç oyuncusunu 
tecriibe etmek maksadiyle asıl 
kadrosundan dört oyuncuyu oy -
natmamıştır. Buna rağmen güzel 
bir oyun ovnamışlardır. 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey de sahaya gelerek maçı sey. 
retmişlerdir. 

Ankara 
Valiliğinden: 

Ankarada arasıra görülen 
tifo \.·akaları her st·ne hu mt:v
simdc olduğu gibi lmgiinlcrdc 
gene ~oğalmak i~tidad ı göster 
diğiıul,•n halkımızın a~ağula 
gösterilen yerlt·re nıiiracaatla 
kendilerini aşılatmaları tav~iye 
olunur. 

Aşı istasyonları: 
Hamamönü belediye mıntaka 

tabipliği, müracaat saatleri: 9-12, 
Adliye sarayı civarında verem 

dispanseri altında belediye mın -
taka tabipliği, müracaat saatleri: 
14-17, 

Y enişehirde Cümhuriyet Halk 
Fırkası Merkezi, müracaat saat -
leri: 9-12, 

İtfaiye meydanında belediye 
hastahanesi, müracaat saatleri: 
14-17, 

Hacıbayram semtinde Sıhhat 
ve içtimai Muavenet müdürlüğü, 
müracaat saatleri: 14-1 7. 

Ordu'ya iki ziraat 
mütehassısı 
gönderildi 

Ordu, 28 - Ziraat vekilimizin 

göndereceğini vadettiği mütehas

sıslardan iki zat şehrimize gelerek 

Vona mıntakasında tetkikatta bu

lunmuşlardır. Mütehassıslar mey

vacılık hakkında çok ümitli bulu

nuyorlar. Bu sene Vona muhitin

de feyizli elma mahsulü vardır. 
(A.A.) 

Antalya halkevinde. 

Antalya, 28 - Dün akşam dil 
bayramı münasebetile halkevimiz
de bir toplantı yapılmış dil inkıla
bının mı\nası yüksekliği etrafında 
kon!eranslar verilmiştir. (A.A.) 

lzmir~tlt> iiziim ve incir ıoatu~ları 

İzmir, 28 - Ayın 22 sinden 
27 inci günü akşamına kadar bir 
hafta içinde borsada 8 kuruştan 
23 kuruşa kadar 13.093 çuval Ü • 

züm ve .50 kuruştan 13.50 kuruta 
kadar 26.987 çuval incir satılmış
tır. 

Kiitah)a lıalkt''\' İ kış ~alışma 

ı>ro~ramı. 

Kütahya, 2.8 - Halkevimiz kış ça

lışma programını yapmıştır. Hazırlık

lara başlandı bu kış içinde 112 temsil 

verilmesi şehirde ve köylerde 25 ders
hane ve köy kanunu kursu açılması, 

haftalık konferanslar ve spor sahası iş
leri bu programın ana çizgilerini teş

kil ediyor. (A.A.) 

Ehli hayvanlar sergisi dün açıldı 
Dün saat 14 te Ankara ehli 

hayvanlar sergisi açılmıştır. Ser
giye 34 kısrak, 58 tay, 68 teke, 
124 dişi keçi, 57 çepiç girmiş ve 
bunlardan 14 kısrak, 21 tav, 22 te-

,. 

ke, dişi keçi ve çepiç mükafat al
mışlardır. Kısraklardan birinciye 
100, ikinciye 70, taylardan birin • 
ciye 80, ikinciye 50, tekelerden bi
rinciye 40, ikinciye 25, dişi keçi
lerden birinciye 40 ikinciye 25 çe
piçlerden birinciye 30, ikinciye 
25 er lira mükafat verilmiştir. 

Vilayet aygır deposunun ahali 
k•sraklarına çektiği İngiliz, arap 

~~ .... 

aygırlarının yavruları, ve gene 
halk elindeki kısraklardan aynı 
depodan yavrulu olanları en iyi 
numaraları almışlardır. Merkez 
kazasının ve nahiyesinin Demir
taı köyünden Mitat, Etimesut na • 
hiyesinin Macunçifti köyünden 
Kadir ağanın kısrağı, ve tiftik ce
miyetinin nümune ağılından olan 
tekeler, dişi keçiler birinciliği al -
mışlardır. 

Ehli hayıJanlar ıergi•i: Sergiye konmuf ve der .:!::e Razanmıf olan hayıJanlarclan bir ln•mı. 

SAYIFA 3 

Ankara yapı 
kooperatifi 

Güzel Ankara'mıza, güzel ve tertip
li bir mahalle kazandıracak olan (An· 
kara yapı kooperatifi) teşebbüs il yarı· 

yolda kalını§ değildir. 

Sonunda ülküye erişmek. ciddi ihti· 
yaçlardan doğan her kımıldanmanın 

nasibidir. Elverir ki, fevkalade bir ta
lisizlikle karsıJaşılmış olunmaıın. Öte
dcnbcri bu işteki nikbinliğimfr sadece 
yukarda prensipten doğmamııtır. Ciöı 
önünde müspet ve maddi misaller var
dır: 

Ankaran'ın iymarı için on seneden· 
beri sarfedilen emekler ve her gün bu 
u ğurda atılmakta olan dev adımları, ay· 
nı uğurda atılacak olan kooperatif adı· 
mrnı kolaylaştıracak, kooperatifçilerin 
gayretini, cesaretini artıracak mahiyet· 
te i§aretlerdir. .. 

" " 
İngilterc'de bulunduğu aıralarcıa. 

vanr ltoooeratifleri hı.kl{mda rfa ıırı\Ş

tırmalar yapmış olan bir arbdapmı • 
zın ifadesine göre: 

(Bir takım sermayedarlar, anonim 
yapı şirketleri tesis ederler. Te ondan 
sonra da kooperatifler te~kiline çal~ 
rak sermayelerini ve tekniklerini bu 
kooperatiflerin yapı işlerine tahılı e
derlermiş.) 

Şurasını aydınlatmak lbmıdır kh 
esasen kurulmu' veya kurulmakta olan 
kooperatifler zaten para teduik ede
biliyorlar, ayrıca mesken. buhranına 

maruz veya yaşayı' tarzını nlaba muh
taç bulunduğu halde toplanmak ve bir
leşmek kabiliyetini gösteremlyen mu
hitlerde ise kendiliğinden doğamıyan 
kooperatifJerin adeta ebeliğini yapmali 
üzere, yukarda bahsi geçen anonim tir
ketler türeyormu§. Ne rahat teY deill 
mi? .. 

" tt 

Bizdeki vaziyet naııldırl 
İtiraf edelim ki bu iı. An.karamı:r:aa, 

ingilizlerin de gıpta edeceii bir tekil• 
de yürüdü: rahatın azamiıl, kolaybğıa 
en büyüğil, ev sahibi olmak lltlyenlere 
gösterildi. Muhtelif tiplerde evler y .. 
pıldı. !stiyenlere teslim edildi. Yeni• 
şehir'in ilk mahallesi böylece vücut 
buldu. Bize sanki dilnkU bir hldiM 
imiş gibi görilnen bu icraat sayesinde, 
yüzlerce kimseler bugUnlerde son tak• 
sitlerini ödemekte, evlerinin tam sahibi 
olmaktadırlar. 

Yenişehir'in memurin mahallesi de
nilen şark kısmı da gene aynı prensip 
sayesinde kurulmu,tur. 

" .. " 
Hepimizin bildiği ve şükranla yadet• 

memiz icap eden bu oluıu. gö:r: önUn • 
de tutarak ufak bir tahlil yapalnn: 

a - 1925 den cvelki mesken yoksul· 
tuğunu gidermek için hükOmet cezrt 
tedbirler almayı düşündü. 

b - Yenişehir'in inşasını tensip et
ti. Bu uğur için liznn olan ytlzde yil.:r: 
sermayeyi uzun müddetler bağlamayı 

göze aldı. 
c - İnşaatın kontrolu, evlerin te. • 

ziatının icrası, yatınlmıı sermayenin 
rezikoları bu· sermayenin taksitlerle 
istirdadı gibi en zor işlerin ayrıca bir 
yük teşkil edeceği tabii idi. Bütün bu 
fedakarlıklar neden ihtiyar olunmuş

tu? 
Çünkü mesken meselesi. içtimai ve 

iktısadi büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Dünyanın her, yerinde mesken işinin 

alaka ile takip ve birçok külfet ve fe 
dakarlıkların ihtiyar edildiğini biliye.
ruz. Sıhhi ve ucuz mesken aile refahı 
ve yurt saadetinin mühim bir unıuru
dur . 

" " .. 
Mesken darlrğınm giderilmesi içın 

fedakarlığa kadar varan .bu muavenet· 
ler bir abide gibi göz önünde durur• 
ken, gayet normal, cezri ve randımanlı 
bir yoldan gitmek lmkinınr doğuracak 
olan ilk yapı kooperatifi tetebbO.U· 
niln öksüz bir çocuk gibi yU:r: Oıtil br· 
rakılacağını tasavvur etmek ancak bed· 
bin bir zihniyetin mahıulil olabilir. 
Hesaplı teşebbüslerin, makul kolaylık· 
tar gördüğü cümhuriyet rejiminde, met 
ru ve mergup hareketler yapanlar, il· 
mit ile cesaretle yürüyebilirler. 

SÖZÜN ÖZO 
Ankara yapı kooperatifi. 26 nıa, ·• 

6 ve 9 haziran tarihlerinde Hakimiyet· 
te çıkan yazılar~ isahına çah!!tı~ını ız 
sebeplerden dolayı doğmaktadır. Ve 
yakında büyük bir hayatiyet iktisap 
edecektir. Bu paıdaki tahlillerden i ... 



SAYIFA 4 

( ~em~eket Postası 
Adana'da havaların serinlemesi mesire ve 

yayladakileri şehre indirdi 
Adana, (Huıusi) - Adana'da yaz 

aylarının adma ölU mevsim derler. Bu 
aylarda halkın ekseriyeti bağlara, dağ
lara çekildiği için şehrin hayatI umu
miycsinde belli bir gcv§eklik husule ge
lir. Hele geceleri şehir büsbütün sakin
oir. Aradıklannızı nehir kenarındaki 

Yıldız ve Seyhan park gazinolarında 
liulursunuz. Şehrin içtima! bütün eğ
lencesi bu parklardaki çalgıya, kukla
ya, cambaza mQnhasır kaltt. 

Erciş ve Toros dağlarının yüksek 
sirvelerine kar yağmasiyle havalar bu 
eene epice erken soğudu. Bağcılar, yay 
lacılar şehre sökiln etmeğe ba~ladılar. 

Esasen çocuk sahibi olanlar, havalar 
ıoğumamış olsa da mekteplerin açılma
•t dolayısiyle sayfiyede ltalamazlar. 

Bu sene krı oldukça hareketli geçe
cektir. 

Arka arkaya gelecek olan Belediye, 
Mebus, Meclisi mnumt intihapları Uç 
dört ay sürecek, Halkevi geçen sene
kinden t!aha dolgun bir programla kışı 
&rşılryacak; bilhassa temsil ve güzel 
sanatlar komiteleri bu canlılığın mihra
kını teşkil edeceklerdir. 

Fırka ve Halkevi Reisimiz Aksaray 
Mebusu Süreyya Beyin irşatlariyle, 

§imdiye kadar ayn te~1tkUller halinde 
çalt§an ve kültOr sahasmda kıymetli iş
ler gören Seyhan musiki yurdu ile 
gençler temsil mahfeli Halkevine inti
bl etmek üzere bulunmaktadırlar. 

Mekteplerde kayıt muamelesi hara
retle devam etmektedir. İlk mektepler
de fazla tehacOm vardtt. Bu tsene tale
be adedinin yQzde elli nisbetinde ka
baracağı muhakltak görilnUyor. Yalnız 
ktz muallim mektebinin lağvi muhitte 
teessUrle karşılanmıştır. Resmt bir işar 
olmamakla beraber erkek lisesinin kız 
muallimden boıalan binaya nakli, kız 
Hseslnin erkelt lisesi binasma, orta mek 
tebin de kıı: lisesi binaama getirilece

li söylenmektedir. 
Konya kız muallim mektebi mecca

nt leylileri yazı geçirmelC üzere şehri
miz kız lisesine gönderilmişlerdi. Ta
lebe kızlarımız Adana'da müzeleri, 
mensucat, derl, pamuk, un fabrikaları
nr, asri mezbahayı, devairi, mektepleri, 
l>ahçeleri, matbaaları, mahfelleri, fırka 
TC Halkevi binalarını gezdiler; Tarsus 
ve Mersin'e trenle seyahatler tertip e
dildi. Her cuma kamyonlarla mesirele
re gidildi, eyi ve faydalı vakitler geçi· 
rildi. Nihayet misafirler Konya'ya dön 
diller. Gitmelerinden bir gün evet mek
tente bir veda müsameresi verildi Eğ-

E2!2 

tidlalen muhtaç olduğu yardımları da 
bulacaktır kanaatini taşımak hayalpe
restlik değildir. 

Yapı kooperatifi, harice karşı ticari 
bir müessese mahiyetindedir. 

Öyle bir müessese ki, işini çevirmek 
için istikraz edeceği para; a) ortakla
rın şahısları, b) güzel bir mahallenin 
ucuza maledilmiş güzel evleri, c) or
takların müştereken teahhüt ettikleri 
sermayeye müstenit kooperatif kredisi 
gibi şu buhranlı günlerin en sağlam te
minatını camidir. 

Münferit inşaatı, inşaatın en pahalı
ya malolduğu .zamanlarda bile kuvvetle 
himaye etmi§ olan, yani her ne pahası
na olursa olsun Ankara'nın iymarmr 
hızlandıl'.mak ve kolaylaştırmak siyase
tini takip etmek suretiyle büyük hiz
metlerde bulunmu~ olan ipotek banka
mız hiç şüphe yoktur ki, iymar sava
tının mühim bir kısmına İ§tirak edecek 
olan vapr lcn,..,rr.ııtifine m:ıddi manevi 
muzaheretlerde bulunmak suretiyle 
klasik olan faaliyet tarz ve metoduna 
yeni bir veçhe daha vermek istiyecek
tir. 

Mütekamil bir heyeti içtimaiyenin 
mühim vasıflanndan biri de her nevi 
ihtiyacına tekabül eden veya çabucak 
intibak edebilen müesseselerinin varJı. 
tı ve çokluğudur. 

!stiladnn ve yangından kurtulalı an
cak on iki sene gibi knıa bir müddet 
geçmiş olan yurdumuzun dört köşesin
de taammümünil temenni ettiğimiz ya
pı kooperatifleri hiç şüphesiz, Anka
ra'daki tecriibenin muvaffakıyeti nis
betinde süratle ve vüsatle inkişaf ede
cek ir. 

lence çok samimi oldu, mütekabil nu
tuklar söylendi ve gece geç vakte ka
dar devam etti. 
BELEDİYE İNTİHABI: 
Şehrin muhtelif yerlerine asılan in

tihap cetvelleri dün akşam kaldırıldı. 
Şehir meclisi bugün fevkalade içtimaa 
davet olunmuıtu. Saat on birde toplan
dı ve intihabın teşrinievel 11 den 14 e 
kadar üç gün zarfında icrasını karar
laştırdı. Kadın erkek müntehip adedi 
2S,800 olarak tesbit edilmiştir. 

GAZİ HEYKELİ: 
Cilmhuriyet meydanına büyük Gazi· 

mizin bir heykellerinin dikilmesine ka
rar verilmiş ve ilk teşebbüsler alınmış
tı. Bilahare gerek kaidenin, gerek abi
denin muhteşem ve şehrin şerefiyle 

mütenasip bir hale getirilmesi için abi
de komisyonu bazı yeni kararlar ittihaz 
etti. Heykelin boyu 3,70 dir. Kaide ile 
beraber dokuz buçuk metre olacaktır. 
Kaidenin alt kısmının uzunluğu 15 met
redir. Önündeki fıskryeli havuzla on 
yedi buçuk metreyi bulmaktadır. Pla
nrna nazaran kaideye biri milli müca· 
deleyi, ikincisi halkın orduya şükran 

ve minnetini ifade eden ve üçüncüsU de 
milli mücadelede şehit düşenlerin ha
tırasını tazizen yapılacak üç grup tem
sili heykel konacaktır. 

Heykelin dikileceği cümhuriyet 
meydanı kırk bin metre murabbar ge
nişliğindedir. Kaidenin temeli bugün
lerde atılacaktır. Heyeti umumiyesi 
beş kanunusani kurtuluş bayramında 

bitmiş bulunacak ve o tarihte de küşat 
resmi yapılacaktır. 

SALAHATTİN 

ANTALYA C. H. FIRKASI 
iDARE HEYETİNİ SEÇTi. 
20 eylftl cuma günü şehrimiz C. H. 

F. Fırka reisi Şerafettin Beyin riyase
tinde ve Antalya valisi Nazif Beyin de 
iştirakile fevkalade bir kongre yaparak 
yeni vilayet idare heyetir.i seçmiştir. 

Kongreyi fırka reisi Şerafettin Bey 
açtılar ve murahhaslara bu kongrenin 
fevkalade olarak toplandığım ve mak
sadı iyzahtan sonra bir kongre reisiyle 
bir ikinci reis ve iki de katip seçmele -
rini teklif ettiler. 

İşari reyle ve ittifakla reisliğe fır
ka reisi Şerafettin B. ikinci reisliğe 

Dr. Seyfettin ve katipliklere de avukat 
Fuat ve komüsyoncu Hasan Tahsin 
beyler se_çildiler. 

Yeni heyetin asil azalıklarına Dr. 
Seyfettin, eczacı Sabri. avukat Fuat, 
iktısat doktoru Lutfi. tüccardan Ah
met Şevki, tüccardan osman, komüs
yoncu Hasan Tahsin, tüccardan filim 
zade Mehmet beyler açık reyle ve itti
fakla seçildiler. Büyük kongre için de 
işari reyle ve ittifakla fırka reisi Şe
rafettin, Dr. Seyfettin ve L\ttfi beyler 
murahhas olarak ayrıldılar. 

Umumi reisimiz Gazi Hz. umumi re
is vekilimiz ismet Pş. Hz. ve katibi u
mumimiz Recep Bf. ye kongrenin tazi
mlerinin arzedilmesine de karar veril
mi§ ve bu karar kongre reisi tarafından 
derhal arzolunmuştur. S.F. 

Sanat hayatı. 

Kayalar Üzerinde 
Bernar Şov., yeni piyesile büyük 

bir muvaff akiyet kazan(lı. 

Havanın pek sıcak olmasına rağmen 
Bublin tiyatro meraklıları Abbey tiyat
rosuna büyük bir kalabalık halinde de
vam etmektedirler. Bu şitap, Bernard 
Şov'un "Kayalar üzerinde,, ismi altın
da yazmış olduğu yeni piyesi görmek 
içindir. Muharririn siyasi ve içtima! 
nizama meydan okuyan ve içi siyasi hi
civlerle dolu olan bu eseri, bundan bir
kaç sene evel yazılmış olan "Elma ara
bası,. isimli piyesinden daha fazla mu
vaffakıyet ve rağbet kazanmaktadır. 

Tiyatro münakkitleri, hemen hemen bu 
nokta üzerinde müttefik bulunuyorlar. 

Bu yeni eser, bugünkü içtimai ni· 
~ama kuvvetle hücum etmekte ve Şov'
un dinamit1erinden pek az tarafı ma
sun kalmaktadır. 
Meşhur muharririn ekseri içtimai ve 

tiAKlMlYETI MiLLiYE 

ı Yabancı post.ası. 

Avrupa nereye gidiyor? 
Bundan evelki sayılarımızda Deyli 

Meyi gazetesinin neşre başladığı "Av
rupa nereye gidiyor?,, makale serisin
den birkaçını tercüme etmi~. basmı§tık. 
Bugün de gene aynı seriden eski nazır
lardan M. Snovden'in yazmış olduğu 

bir makaleyi dilimize çeviriyoruz: 

Bütün harplara bir nihayet vermek 
maksadiyle yapılmış olan büyük harbın 
üzerinden on altı sene geçmiş olmasına 
rağmen hata Avrupa yeni ve eskisin
den çok müthiş bir infilakın patlak ve
receği korkusu içindedir. 

Büyük Britanya son muharebeye iki 
muhasım kısma ayrılmış olan Avrupa
daki siyasetin iycabı olarak sürüklen -
mişti. 

O zaman Fransa Rusya ile ittifak e
diyordu. Avusturya - Macaristan im
paratorluğu Almanya ile beraberdi. İn· 
giltere ile Fransa arasında bir yakın
lık husule gelmişti ve bu badireye ka
nşmak lazrmgelince İngiltere de Alman
ya aleyhindeki zümreye girdi. .. 

it ,, 

Harp günlerinin hatırasını hala zih
ninde tutan ve bu felaketin ne gibi se
beplerle doğduğunu eyi biten Avrupa 
halkını kendi diplomatlarının gene böy 
le bir hengameye yol vermesi takdirin
de bu hareket ve bunun içtinabı gayri
kabil neticeleri hususunda hiç bir ma
zeret dinlemiyecekleri aşikardır. 

Öyle görülüyor ki Avrupa'nın bu· 
günkü diplomatları geçen harptan öğ
renmeleri lazımgelen dersi öğrenmiş 

değillerdir. Hala bunlar, askeri ittifak
lar temin etmek suretiyle emniyet vü
cuda getirmek, bir taraftan mütemadi
yen silahlanmak, bir taraftan da silah
lanma ne kadar artarsa sulhun o kadar 
kuvvetleneceği parolasını savurmakla 
kendilerini bu hareketlerinde haklı çı
karmağa savaşmaktadırlar. 

Silahanmanın mevcudiyeti, ortada 
bir düşman mevcut olduğu zehabını 
verdiği için Avrupa daimi surette bir 
harp çıkmasından korku içindedir. 

Bir takım milletlerin tazallum gös
terişini ortadan kaldırmak için hiç bir 

siyasi hicivlerle dolu olan eserleri gi
bi, bu eserin de hareket tarafı asgari
dir. Fakat Şov, buna rağmen bazen bir 
sahne üzerinde topladığı on, on iki ki
şiye muvaffakıyetle mevki vennekte ve 
temaşa kudretini göstermektedir. O
nun için bütün sözler, bütün konuşma
lar siyasi' mevzulara temas ettiği hal
'1e temaşa eden merak ve alaka ile oyu
nu takip ediyorlar. 

Repertuvarınm zenginliği itibariyle 
asri tiyatroların en ileri gelenlerinden 
birisi olan Abbey tiyatrosu otuz sene. 
denberi Bernard Şov'un birçok piyesle
rini temsil etmiştir. 

Hatta ilk zamanlarda Londrada san
sör bu muharririn piyeslerinin oynan -
masını menettiği halde bu tiyatro bü. 
yük bir cesaretle bunları temsil etmiş 
ve müetıifi takdirlere boğmuştur. 

Şov, "Kayalar üzerinde., isimli bu 
yeni piyesinde evelki eserlerinde de az 
çok ızhar ettiği siyasi nazariyeleri te
maşa sanatının en yüksek kudretine 
kadar yükselterek temsil ve ifadeye 
muvaffak olmu§tur. 

Bu piyesi gördükten sonra Abbey 
tiyatrosunu terkeden Dublinli temaşa
gerler. bugün içtimaı hayatın hakika
ten gayet gülünç esaslar üzerine istinat 
ettiğine kanaat hasıl etmiş bulunuyor
lardı. Evlerine döndükleri zaman tema. 
şa muharririnin yaratmış olduğu gayri
vazıh, müphem ütopinin tesiri altında 
idiler. 

Bu piyeste bir takım inkılapçı fikir
lere sahip olduğu halde bunları bir tür 
lü ortaya atmak cesaretini gösteremi
yen mubafazakAr Başvekil rolünü Mak 
Kormik oynamış ve münakkitlerin bir
çoğu tarafından takdir olunmuştur. 

Abbey tiyatrosunun meşhur komiği 
Barri Fiç Cerald da muharririn ileride 
diktatör olacağım tasavvur ettiği işçi 
rolünde muvaffak olmuştur. 

Bütün bu piyes, göstermiştir ki, Ber
nard Şov, piyesi yazmak hususundaki 
eski ateşini ve eski kudretini asta kay
betmiş değil, bilakis artırrnı§hr ve M
la dünyanın en ileri gelen temaşa mu
harrirleri arasında bulunmaktadır. 

Bu oyunu temsil eden Abbey tiyat
rosu elan güzel eserler oynamak mezi· 
yetini muhafaza ettiğini göstermiştir. 
(Vilyam D. Sirs ]r. - Litereri Baycest.) 

teşebbüs yapılmamakta, bu da Avrupa 
sulhu için bir tehdit kaynağı olmakta
dır. Devletler, bu yanlı! vaziyetlere bir 
çare arıyacaklarına bunlara karşr aske
ri ittifaklar yapmak suretiyle tedbir a
lıyorlar. 

Bu, dosdoğru bir başka barba giden 

bir yoldur. Avrupa'daki bu rahatsız

lığın sebebini Versay muahede ve A

vusturya - Macaristan imparatorluğu

nu ortadan kaldıran muahedelerde ara
malıdır. 

Bunlar tadil edilmedikçe Avrupa'da 

sulh teessüs ed~miyecek, harp, olsa ol

sa zayıf mağlUp milletler tekrar kuv

vetlenip haklarını yiyenlerle boy ölçil

şecek hale gelinciye kadar gecikecek

tir. 

Avrupa'daki siyasi vaziyetin hulha

sı budur. Bundan ba~ka İngiltere, 

Fransa, İtalya, Rusya ile küçük iytilaf 

zümresinin takip ettiği siyaset, mağ

liip ve mazlum budunları (milletleri), 

bu devletlerin kendilerini daima kuv

vete karşı zebun bir vaziyette tutmak 

istedikleri hakkında kanaatlerinde da

ha kuvvetli bir hale getirmektedir. 

Almanya, diğer devletlerin kendisi

ne müsavi derecede silahlanmak hakkı
m vermiyeceklerine emin olduğu için 
Budunlar (Milletler) Cemiyetinden 
ayrıldı. Almanya'ya diğer budunlarla 
(milletlerle) birlikte mahdut bir miktar
da silahlanmak hakkı bile verilmiyor
du. Almanya'nm bu hareketi diğer de•
letlerin bu mesele üzerindeki samimi
yet derecelerini ölçen keskin bir tec
rübe olmuştur. 

Almanya'da yapılan ve alınanlara 
gerek bu memlekette, gerek başka ül
kelerdeki birçok dostlarını kaybettire -
rek düşmanlarına hak verdiren nüma
yişlerin biz de aleyhinde bulunmakla 
beraber bu hallerin uzun yıllar süren 
bir husumetin ve ıstırabın neticesi ol
duğunu söylemeliyiz. 

Altmış milyon mağrur ve vatanper
ver nüfusu olan büyük millet daimi 
surette madun vaziyette tutulamaz. 

Eğer Avrupa diplomatları bu haki
kati takdir ederek Versay muahedesini 
yeniden tetkike ve Almanya'nm vazi
yetini tamire gayret edecek olurlarsa 
o zaman Avrupa üzerindeki gerginliği 

ortadan kaldırmak ve harp tehdidini 
bertaraf etmek imkan altına girecektir. 

Bu vazifenin ne kadar güç olduğu
nu bilenlerden ve i~i istisgar etmiyen
lerdenim. 

Avrupa'da bir takım devletleri kü
çülten sulh muahedeleri bir taktın dev
letleri de büyütmüştür ki bunlar mil
yonlarca balkın sığır sürüleri gibi mu
amele görmesine taraftardırlar ve bun
dan vaz geçmezler. 

Sulh muahedelerinin işlediği büyük 
cinayetlerden birisi Avusturya Maca
ristan imparatorluğunu parçalamak ol
muştur. 

Avusturya'ya bırakılllllf olan top -
rak, bu devleti hem iktısat hem de si
yaset bakımından müstakil yaşamağa 

imkansız bir hale sokmu~tur. Bu dev
letin Almanya'ya bağlanması, ki en ta
bi1 mukadder budur, da bir muahede 
maddesiyle menolunmuştur. Bu itibar
la Avusturya kendisine yakın olan kuv
vetli devletlerden ya birinin, ya öteki
nin şikarı olmağa mahkCım bırakılmış
tır. Bu da Almanya ile bir ihtilaf çık· 
masına meydan verecektir. 

Macaristan'm hali, kolu kanadı ke -
silmiş bir devletin acınacak vaz:iyeti
dir. 

Takatsizliği dolayısiyle kuvvet saye
sinde hiç bir iş göremiyen bu hükumet, 
kendisini bu hale getiren devletlere 
uğradığı haksızlıkları da dinletemi -
yor .... 

Eğer günün birinde Almanya hak
larını silah kuvvetiyle ele geçinneğe 
kalkışacak olursa. bunun kabahati yal
nız kendi5inin olmıyacak, onu bütün 
haklarından mahrum ederek sonunda 
bütün ümitlerini kıran ve kendi silahı
na güvenmekten başka hiç bir şeye iy
timaıJını bırakmıyan büyük devletlere 
raci olacaktır. 
Eğer bir harp çıkarsa İngiltere, Ver· 

say muahedesini bozmamak için muha· 
rcbe edecek midir? Eu sua!e ingilif 
milleti cevap vermek rnecburiyetind~ 
dir. 
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ı Ralkan pt1.<1ıı.•1 

Bulgaristanın 
Yugoslavya ife 
münasebeti eri 

:Eldteroa Vima gazetesi YUKf>Slif'V'{ıı 

ya JUralrnm Bulgarista.D KıraJma ıy .. 
Jcıada yapacağı ziyaret bakkrada Beı. 
grad'tan 111 haberleri alıyor: 

Eyi haber alan bir kaynaktan öğreı 
nildiğin.e göre Kırat Aielcaandr ısamt. 

mt bir mecliste Bulgaristan'a yapacafı 
ziyaretin basit bir etiket ıiJİ, kmı1 Bo
ris'in Belgrad'a gelişine cevap -olmali 
üzere resmi bir ziyaret gibi telakki e.. 

dilmek iycap ettiğini aöylcmiştir. Sof· 
ya'ya bilhassa kuzini kıraliçe Voaona'• 
ya ziyuetini iade için gideceğini bil• 
dimti~tir. Gene bu haberler~ göre kıraİ 
Sofya'da siyasetle meşgul olmıyacağı 
ve bundan dolayı bulgar kıralı ve bul• 
gar hükumetiyle Sırp - Bulgar siyasr 
m~eelleri üzerinde konuşmıyacağınt 

da söylemi§tir. Belgrat ve Sofya ara
aındaki münasebetler. eyi komşulara 

yakışacak bir şekilde dostluk bağları 

~klinde kalacaktır. 

İki memleketin muhtelif sahalara 
mensup mümessillerinin karşıli'klı zi
yaretlerine rağmen yakınlaşma mesele
si hakkında son zamanlarda Bulgariııı
tanda kökten bir değişme olmu ur. 
Bulgariatan'ın kayıtsız şartsız Yuga.
lavya'ya iltihakını. birleşik ve dağılmaz 
bir Yugoslavya'nın kurulmasını istiven 
Zveno ocakları, bulgar maliye na?.ırr 
Petar Todororun da başhcalanndan 
&iri olduğu bn siyasetin ateşli taraft T· 
lan Sofya askeri birliğinden çok .a~ 
bir darbe yemiştir. Bu birl:iC bugün bü
tün bulgar ordusunu temsil .etmekte· 
dir; birlik çok esaslı bir tarzda yeni
den teşkilatlanmış ve birleşik Yugos
lavya taraftarlarını içinden ayıklamnış
tır •. Birlik reisliğini Sofya garnizonu 
k11mandanı ceneral Tzanei üzerine al
mıştır. 

Birliğin bu yeni azalan Bulgari• 
tan'ı.. Yugoslavya'nın birleşmesi, ve 
Bulgaristan'da Zveno grupunun tahak

kukuna çalıştığı cümhuriyetin iylanı 

siyasetinin önüne kati bir .set çekmit
lerdir. Bulgadstan'm harici siy.aııeü 
bundan sonra tamamiylc bir bulgar si
yaseti, buJgar mill i fikirlerini miida· 
faa eden milJiyetçi bir ttlyaset olacas
tır. Sofya hükUmrti bundan :sonra ~ 
madan .Muşanof kabinesinin harici ııi

yasetini, yani komşularla ve başta Yu
goslavya ile eyi geçinmek :siyasetini 
takip .edecektir. Fakat Sofya hükfurıeti 
Yugoslavya ile birleşmek siyasetine ni• 
hayet verecektir. Bu temayiiller Bulg:a
ristan'oa yeniden te .kilatlanan Hkeıi 

birlik tarafından tamamiyle duröarul• 
mu~. 

Bulgar 7-abitleri bu bakımdan birlik 
ve birleşiktir1er. Siyaset unsurlan nü
fuzlannı kaybediyorlar ve bütün siya
l9Ctin dizginlerini biç otmaua ~imdilil( 
memleketin asken unsurları elinde bu· 
lunmaktadır. Bu, aynı zamanda Sofya• 
da v~ bütün 'Bulgaristan'da faat ordu 
zabitlerinin kütle 1ha1 inde tayini 11u re• 
tiyle idarenin askerileştirilmesiyle de 
sabittir. Böylece çok mühim olan içti• 
mat uyana teş1d ati reisliğini pek ya.o 
kından Sofya askert mektebi mtidürQ 
ve askert birliğin ikinci ı-eİ6İ mirala' 
Kolef üzeTine alacaktır. Bu teş'ldlatın 
eski ~i6i olan sırp yttg011lav birleşme• 
sinin hararetli. taraftarlanndan Petko 
Pençef Balgaristan'ôa militarizm 1tara, 
fmdan bir ramandanberi takip edileıı 

milliyetçi siya~in ilk kurbanlarından 
biri olmuştur. 

Sofya'da bir yandan yugoslavlann sfı 
yasi meselelerde sannlmazlığr dolayt• 
siyle, bir yandan da bulgar milleti içfn 
utanıcı ve hakir bir a.iyasetin devam1 

' halinde Bulgaristan'da büyük dahiU 
sannnhlann önüne ge~ck malisndi,
le bu yeni &iyasct hükWrıete .kabul etı 
tirilmiştir. 

LÖ :MESAJE DATEN'dcn 

Belediye Reisliğinden: 
7723 lira 39 kuruş bedeli keşifli Ye" 

nişehir'de Menek§e sokağı ile 3941 lira 

77 kuruş bedeli keşifli Alemdar sokağı 

tesviyci t ürabiye ve parke kaldırımı .in-ı 

şaatı 2 tcşrinievel ıSalı günü pazarlıkla 

verileceğinden tnlip olanların saat 10.30 

da teminatlariyle belediye ercümenine 

müracaatları. 
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Oil tetkikleri. 

Gılgamış'ın Erteği (Destanı) 
En eski edebiyat erdenisi (= sanat 

eseri) Sumerlilerden Ereh beyi Gılga
mışın erteğidir. Erk sürdüğü (= hü
iUmran olduğu) çağ gereğince bilinmi
yor, ancak Sumer hanları arasında E
reli omağından (hanedanından) bey o
lanların beşincisi görülüyor; bu da tu
fandan sonra erk süren ikinci omak sa
yılıyor. İçinde Sumer tufanını anlatan 
1ilr parça vardır, buna göre eskiliği tsa-
11m doğumundan 4000 yıl önceye, be1-
'1m de daha eaki bir çağa çıkar. Erden
ilk değeri '(== sanatça kıymeti) pek 
J'°W'sektir, bu da sumerlilerin ve pek 
tak! bir türkçe olduğuna şüphe olmı· 

7an sumercenin eskiliği üzerine keskin 
Sr aydınlık saçmaktadır: Homer'in iiç 
C!ört yıl sonraki ertekleri (= destan
ları) ile ölçümlenecek yükseklikte ede
biyat örgiltleri (eserleri) yaratan bir 
dil olan sumerce en eski ana tilrkçeyi 
aanmııza ancak yaldqtırabiliyor 1 

Bu erteğin aumerceai ıimdiyedeğin 
bulunmamııtır; en eski metni Akkad 
diliyledir, bunun da yalmz üç tableti 
buluıımuıtur bu nilaba taa'nın doğu
mundan 2000 yıldan daha eski sayıl
maktadır. Bops1d5y'de bulunan nüs
halar bundan bet yGs yıl sonra yazıl
llUJbr; bunlar Akkad ve Eti dilleriyle 
ft bapa bir di11edir. 

Bunlardan 10nra Aıur'da bulunan 
tablet gelir; en yeni nilahalar iae Nine
ftde Kral kiltilpbaneainde bulunup §İm 
cH Birtlsh Museum'da saklanmakta o
lanlardır: Bunlar laa'nm doğumundan 
<Snce yedinci yüz yılda baıılmqtır; ba
ııcılarından biri Sin-tiki-unnini admda 
biridir. Bunlardan baJka daha sonra ya
pılmış Yeni - Babil baannlanndan kal
ma parçalar da bulunmuıtur. Buna ga
re bu erteğin en aşağı 4000 yıl süreğin
ce Ön-Asya'nın bütün medeni ntke ve 
etıerinde klasik edebiyat erkini sürmüş 
bir erdeni (sanat eseri) olduğunu an
Jryoruz: bunu ve daha nice henzerleri
ni yaratmış olan türk ırkından gelmit 
olmak onuru ne büyüktür 1 

Gıl~amıa. erteğinin bütün tercüme
leri aslı gibi, manzumdur; elde birçok 
nüshaları bulunan yedinci yüzyıl bası
nına göre bu koşuk (po&ne) on iki tab
let üzerinde yazılmıstı: altışar yüzlü 
menşurlar şeklinde olan bu tabletlerin 
her birine (her yüzüne 50 sıra gelmek 
üzere) 300 sıra (mısra) düşer, yalnız 

on ikinci tablette bunun eıncak yarııı 

kadar yazı vardır. 

Şekilce adı bugünkü türkçeye bile 
benziyen Gıl~amış'ın adına tertip edil
miş olan bu büyük ertekte, belkim de, 
çok eskidenberi halkın dilinde dolaşan 
bir takım sercek (mythe) ler toplan
mıştır. Ereh beylerinden olduğu gös
teriJen Gılgamış'ın selefi (bitkiler tan
rısı ve İştarın kocalarından biri olan) 
Tammuz'dur. Annesi ise Nin-sun'dur. 
Ertekteki hilo-ilere göre, hundan pek 
eski bir caP:da (belkim de İsa'dan 5000 
yıl ön). bütün sitelerin ayrı ayrı bey
leri varl•en. Gılgamıs Ereh'i tutuyor; 
eJı:rünii (= halkı) büvük işlerde öyle 
çnlıştınyor ki, onlar da yavuzluğundan 
kurtulmak idn tanrılardan yalvarıyor
lar. 

Halka yardım etmek üzere yaratılan 

Enkidu ile Gılgamış arasında geçen 

korkunç savaş neticesinde iki alp biri

birini takdir eden iki dost oluyor. Şeh

rin bezenmesi için kullanılmış olan çı

ra ağaçlan öyle bir ormanda bulunuyor 

ki Humbaba adında bir öcü (= dev) 

saklıyor: iki emre alp (dost kahraman) 

yola çıkıp Humbaha ile karşılaşıyorlar: 

yardımlarına esinleri (rüzgarları) gön

deren Güneş tanrısı'nın duldasında 

(= sayesinde) öcüyü yenip kctlesini 

kesiyorlar; bunun üzerine Iştar Grlga

mış'a aşık olur; ancak onunla evlenmi

ye yaklaşmıyan bu alpa tannca düşman 

olur; babası Anu'ya yalvararak her iki 

barlası (cengaveri) yok edecek bir bo

ğayr yarattırır. Bir soluğu ile üç yüz 
kişi ölctürebiJen bu canavarın hakkın
dan gelen Enkidu ölmiye mahkOm olur. 

Dostunun ölümü kendisine pek do
kunan ve gönlüne ölüm ürküncü (deh
ıeti) giren Gılgamış sonsuz dirlik ara
mak yolculuğuna çıkar Bor (= içki, 
prap) tanriçeai Siduri'ye ras~elir, on· 
dan eğlence felsefesini alır. Sonra en 
eski atası Uta - Napiştim'in kayıkçısı 

Ur - Şan ... bi ile ve daha sonra tufandan 

kurtulmuş biricik adam olan Uta-Napi
ştim'in kendisiyle bu1u§ur, ondan tufa
nın serçeğini dinler ve tanrıların ona 
sonsuz dirlik armağanını nasıl sunduk
larını öğrenir. 

Uta-Napiştim, tavsiyesi gibi altı gün 

yedi gece uykusuz kalamıyan Gılga

mış'a sonsuz dirliği veremez, ancak 

denizin dibindeki bir otu bildirir, o

nunla kendisi yeniden gençleşebilccek

ti; ayağına taş bağlıyarak denizin dibi

ne inen GıJgamış aradığını koparıp au

yun yüzüne çıkar; ancak bir gölcükte 

yıkanırken bir yılan otu kapar ve ye

niden alpı aradığından mahrum eder. 

Bundan sonra Gılgamış öteki acun 

(ahiret) tanrısından arkadaşı Enkidu 

ile görüşmeyi yal varır; kendisine veri- • 

len bu görüşmede Enkidu ona öteki a

cunda geçirdiği katı ve karanlık dirli

ği anlatır, ertek de bununla sona erer. 

Bu yedi bin yıllık erteğin sadelik 

içinde büyük ıiirlere vergi güzellikleri 

vardır; insan ruhunun birçok derin du

yularını kavrayıcı bir, yolda tasvir et
mektedir. 

Birçok dilde birkaç tercümesi yapıl

mış olan bu en eski şiirin bizim için 

batukluğu (ehemmiyet ve azameti) her 

budun ve uruktan daha büyüktür; in

san edebiyatının bu eneski eseri aynı 

zamanda tilrk zeklıının eneaki sanat 

eseridir. Bunu dilimize çevirmek en 
bilyük bir borçtur. 

Bu eski koşuğun (şiirin) tercümeai 

için yepyeni, aru duru, ataların bırak

tığı gibi katışıksız bir dil lazımdı; bu 

dil uluğ Önder Gazi Mustafa Kemal'in 

yaratmak ve türk budununa atalardan 

en değerli bir andaç olarak sunmak is

tediği dil olmah idi; yaratılmasına he

pimizin candan yürekten çalrpasını 

bir borç saydığım bu dile doğru atıl

mı~ küçük bir adım olmak üzere Gılga

mış Erteğin birinci tabletini çevirdim; 

okuyucularımdan küçük bir yüreklen

diriş görürsem öbür bölüklerini yaz· 

mak cesaretini gösterebileceğim 

Seçtiğimiz sözlerin ahenkli olmau

na ve yadırganacak sözlerin çok olma

masına dikkat ettim; kusurlarımın ar
manınca bağışlanacağını umarını. 

AHMET CEVAT 

Not. Ya.rrnlri nüshada birinci table

ti basılacak olan bu tercüm«le ıu ip
retler kullanılmııtır: [ ] köşeli eğ

meler içine birkaç metnin karıılaJtırıl

masiyle okunabilen sözler, ( ) kavis

ler içine ise metni tamamlamak için 

ilave olunan sözler yazılmıştır. Tercü
menin esası R. Campbell Thompsoılun 
"The epir of Gılgamish., adlı eseri ve 
Britisb Museum'un 1929 da H. R. Hail 
imzası ile neşrettiği broıürdür. 

Yurttaş! 
Belediyeye aza seçil -
mek ve seçmek hakkı 
olanlan n defter:eri ya .. 
rın kalkıyor; git, İsmini 
bul; bir diyeceğin var-
sa y d rına kadar en -
cümene bildir. Şehir 
meclisine aza seçmek 
ve seçilmek şehirde 
oturan, kadın erkek 
heı kesin hakkıdır. J 
Kiralık ev 

Y eni,ebirde fransrz konsolos . 
hanesi olan 7 odalı ev kiralıktır. 
Kalorifer, banyo, havagazı, elek
trik, yerlerde muşamba, lambalar, 
mutfak tesiaab, bir mikdar ena 
gardroplar, ve aaireai vardır. 

Gazetemiz heyeti tahririye 
m5dürüne müracaat. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

lZMlR'DE TOTON SATIŞLARI 

İtalya rejisi İzmirden 400.000 kilo 
işlenmemiş tütün satın almıştır. Bu tü
tünlerin vasati kaimesi 50 kuruş~r. 

Bundan ba?lka Herman Spirer şirketi de 
İzmir'dcn 2 milyon kilo tütün mübayaa 
eylemiştir. 

Piyasa eski tütünlerden temizlen -
miş gibidir. Yeni sene fiat]arının ge
çen seneye nazaran yüzde 30 yüksek o
lacağı tahmin edilmektedir. 

ÇEKOSLOVAKY A DÖViZ 
MUAMELAT!. 

Hükumet döviz muamelelerinin tan
zimi hususunda bir kararname neşret • 
miştir. 

İngilterenin altın esasını bırakma -
sından sonra 1931 senesinde vazedilen 
döviz tahdidatının bu kararname iJe te
yit edildiği yarı resmi surette biJdiril
mektedir. Maamafih kararnamenin es
ki kararın bir tekrarından ibaret olması 
ticari ve mali mehafili hayrete aevket • 
miştir. Geçen şubatta çek kronunun al
tın nisbetinin altıda biri kadar devalüe 
edilmesinin çek ihracatını artırmak hu
susundaki matlup neticeyi vermemiş ol
duğu kanati umumidir. 

Çekoslovakya milli bankası tarafın
dan en son neşredilip Merkez Banka • 
sının 7 eylUldeki vaziyetini gösteren 
rapora nazaran, 1933 senesi 7 eylQlünde 
mevkii tedavülde 6,049,000,000 banknot 
bulunmasına multabiJ bu ıene 7 eylQ • 
tünde mevkii tevadilldeki mikdar 5, 
milyar 571 milyondur, ve altın mikdarı 
2 milyar 663 milyondur. 

11 ey101d~ neşredilen yeni karama-

lkıuadi bahisler. 

menin ahkfunı ile iki yeni tedbir daha 
vazedilmiştir. 

Bunlardan birincisi elde mevcut her 
nevi dövizlere aittir. Elinde dövizi o -
lan kimseler 15 birinci teşrin tarihine 
kadar bunları Mim bankaya teslim ede
cek ve banka, ecnebi paralarının cari 
Hatları üzerinden. çek parası ile bun -
]arın mukabilini tediye edecektir. Bun
dan başka darphanede bulunan veya 
meakGkat şeklinde olan altın ve platin, 
ve ecnebi gümüş paralar da teılim edi • 
lecektir. Kararname hem yerllJer, hem 
Çekoslavakya'da mukim ecnebiler 'ft 

hem de şirket ve cemiyetlere pmildir. 
İkinci tedbir, eıham, tahvilat, bisae 

senetleri, kupon v.s. şeklinde, ecnebi 
parası üzerine tertip edilmit aenedat 
hakkındadır. Hamiller etıerindeki bu 
nevi senedatı 15 birinci tqrinden evel 
Milli bankaya arza mecburdurlar. Millt 
banka 90 günlük bir müddet zarfmda 
bunları mübayaa edip etmiyeceğini be
yan edecektir. Bu müddet zarfmda bl
millerin senedatı elden çıkarmaları 

memnudur. 

FRANSA'DA BUCDA Y STOKU. 

73.000.000 butel gibi çok yüksek bir 
buğday stoku ile kaqılaşmı' olan 
Fransa bunu elden çıkarmanın yolunu 
bulmağa çalışmaktadır. MHıtahsiıterin 

ihracatta bulunmasına müsaade edil -
miştir, fakat memleket henüz bu kadat 
bUylik stoku elden çıkaracak deTecede 
teşkilatlanmış değildir. Birçok meba • 
filde stokun hükOmet tarafmdan alına
cağı rivayet olunmaktadır. Bütün 1933 

mahıulilniln doğrudan doğruya mila • 
tahsilden satın alınması için hükumetçe 
Ziraat nezaretine salahiyet verilmesi 
teklif olunmuştur. Her ne kadar bu 
800.000.000 franga mal olur ise de ted
birlerin çiftçileri kurtaracağı ileri aü • 
rülmektedir. 

Amerika'da ğümüşün millileştirilmesi 
ne mana ifade eder? 

Amerika hükO.metinin topladığı 250 milyon ons afırlığmda gümliş stoJcıı. 

Amerika hükUnıetinin gümüşü mil
lileştirmek hususundaki kararnamesi 
hakikatte vatandaşlar üzerinde pek az 

tesir yapabilecektir. Şüphesiz, bu ekser 
evlerde eşhasa ait olan gümüı paralara, 
gümüş dipere, gümüş saatlere, hulasa 

gümüşten yapılmış olan ziynet eşyası
na ve saireye pmil bulunmuyor. 

Bu karar, kütle halinde bulunan gü
müşler hakkındadır ki bunların da mec 
mu ağırlrğı 150 milyon ons tutmakta
dır. Emirname, bütün bu nevi gümüş
lerin 90 gün zarfında bükGmete tevdi 
edilmesi lüzumunu bildiriyordu. Hü
kfunet, bu gümüşün onsu başına 50 sent 
para verecektir. Bununla beraber, hü
kfımet yeni çıkarılmış gümüş madeni
nin onsu başına eskiden olduğu gibi 
64 buçuk sent vermekte devam edecek
tir. 

Bu gümiişü millileştirme kararı bü
tün dünya pazarlarını kanştırmıştır. 

Bunun tesiri amerikan borsasında gö
rülmüştür. Şanghay, Honkong, Bom
bay ve Londra borsalarında gümüş fi
a tr artmıştır. San Fransisko borsasında 
tesirini gösteren bu karar, gümüş tacir
lerinin yüzünü güldürınüt ve bunu ye
ni bir devrin bqı telakki etmişlerdir. 
Halbuki muhafazakar cümhuriyetçiler , 
bu karan Reisicümhurun şapkasından 

çıkmış yeni bir tavıan telakki ederek 
başlangıçta iti alaya almak istemişler· 
di. 

Bazı endiıeli müşahedelere bu gü
müş emirnamesi, hükiimetin bir enflas
yon siyasetine mukaddeme gibi mani
dar görünmüştü. Dış pazarlarda. dola
rın fazla miktarda satılmakta olması, 
doların altın fiatının yakında tekrar 

.ızalacağı kanaatinden ileri gelmiştir. 

Bu ı-· liseye Amerikanın istikbalde pa
rası için yalnız gümüşü esas tutacağı 
kanaatinin vücut bulması da sebep ol
muştur. 

Böyle bir zamanda böyle bir tedbir 
ne için alınmış bulunuyor? Bu emirna
me, Reisicümhurun uzun tatil seyaha
tinden avdetinde verilmiıtir. Ondan 
evel Şikago panayırında fi.yan azası El
mer Tomas altın fiatı ve çiftçinin di
lekleri hakkında bir konferans vermiş 
ve bu konferanc radyo ile Amerikanın 
her tarafına yayılmı§tı. 

MaHlm olsa gerektir ki Amerika ray
cinin himayesi için kabul edilmif o
lan bugünkü kanun buna esas olmak ü
zere yüzde 75 altın ve yüı:de 25 gümüşü 
kabul etmektedir. Halihazrrda kafldrk 
olarak elde 8 milyar dolar kıymetinde 
de gümüşümüz bulunma11 iycap edi
yordu. Bu miktarı, pr-ktaki gümü§ 

SAYIFA 5 

Bir amerlJ:.an gamaş madeninin içi 

mcnıbalarmdan çıkarıp çıkaramıy .,_ 
ğmuzı kestirmek müşkül bir meseledir. 
Fakat şimdiki halde ufak mikyasta a
tdmıı olan adım dahi, ayan azası To
mas'm kanaatince çiftçiyi borcunu ö~e
mcğc muktedir bir hale getirmektcC.ir. 

Bu zat diyor ki: "Esaı para gümüş
tür. Ve bugün alınan bu tedbir, l · 
için yeni bir altın dağı keşfetmek ka
dar değerlidir. Bu tedbir, Arncnc·nın 
para siyasetinde ahn'YlIŞ en büyük tı:d. 
birdir.,, 

Fakat Nevyork bonaamın ileri ge?en 
simalarından birisi oJan Aleksi• Tati
şe f'e göre de Reisicümhur muayyen bir 
gümliş programı tatbikini arzu etme
\P&ktedir. 

Amerikan g6müş siyaseti hakkrnd• 
konferans veren ayan azasından 

Elmer Tomas. 

Piyasa bakımından bu karar, son za
manlarda glmilJ fiatmda bir yükselme 
vukua gelmesinden ve bükfimetin açık 
pazarlarda bir ons baıma 50 aent'ten 
fazla para ödemeğe mecbur kalmasın• 
dan llerl: pJmi~ir. 

Eğer plyaaada gümü§ fiatr, hazin~ 
nln vereceği fiattan üstün olacak olu~ 
sa, ,upbesiz ki, bu hUkümetin gümil9 

satınalma programını hiçe indirebilil\ 

Bu itibarla kararname, nqrinden nü 
ki tarihte piya1adaki gÜIDÜ§ fiatı Uzeıı 

rİ.ı.lden bütün gümüş stokunu satın 111' 
mak aalihiyetini hük\Jmete vermekı. 

dir. 

Gümüşün mitıilettirilemsi karannm 
ntarmdan aonra maJiye nezareti nq. 
rettiği bir tebliğde 62 miJyon onslulC 
serbest gümüşe karşı vesikalar çıkara.. 
cağını ve bu vesikalarda bir ons gümif .. 

şün 1,29 dolar tutarı olacağını, bunUQ 
kanuni bir iycap bulunduğunu bildi~ 
miştir. 

Nevyork Taymis'in mütaleaaına g& 
re bu tedbir, hükUınetin hakiki kıymet. 
li yeni evrakı nakdiye çıkarması de.

me ktir. 

Bu takdirde bir ons gümüş piya11 
da 50 sent olduğunu ve bu yeni vesika 
ve yahut nrakı nakdiyenin bir ons için 
kıymeti 1,29 dolar olduğuna göre her 
kağıtta 79 senttik kıymetin brıılıft 

bulunmıyacak demektir. Başka türtU 
söyliyeJim = Her kağıdın, program ta
mamiyle tatbik olunduğu zaman, taaa 
mukabili 39 sent olacaktır. 

Şimdiye kadar gümüş üzerinde ti· 
caret ve apeküJasyon yapanlar, bundaıt 
sonra artık batka emtia üz.erincıc tica

ret yapmağa mecbur olacaklardır. Zira 
yeni emirname gümüş ticaretini orta
dan kaldırmaktadır. Ncvyork Borsasın
da bütün giimüf muamelatı ;~an a~!.re 
defin durduruJmuı n 110n kapanma 8' 
atı olank da ons bqma 49,96 aent te9e 
bit edilmiştir. 
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Hali) Naci Kağıtçı, ık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. r elef on: 1230 

Cebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı 
DOKTOR NUSRET ISMAlL 

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

sısında Faik B. apartımanında kabul eder. 
Telef on: 3613 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

Maarif Vekaletinden: 
Müsabaka ile asli maaşlı bir erkek daktilo alınacaktır. 

Taliplerin 30 eylUl 934 tarihine kadar evrakiyle birlikte 
orta tedrisat umum müdürlüğüne müracaatlarr ilan olu-
nur. (2743) 8-4267 

MEKTEPLER ALil\f SATll\1 KOMiSYONUNDAN: 

İsmetpaşa kız enstitüsü pansiyon ve muallim kısımları
nın sebze, meyva, et, yağ, ekmek, su ve erzak ihtiyaclarmm 
ihalesi açık münkasa usuliyle 11. 10. 934 perşembe günü sa
at 15 te mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Taliple· 
rin şartnameyi görmek için her gün mektebe müracaatları. 

(2682) 8--4186 

D. D. yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

469 küsur m 3 krestenin kapalı zarfla münakasası 16-10-
934 sah günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilat Ankara. Haydarpaşa Eskişehir ve Adana veznele
rinde ikişer liraya satılan şartnamelerde vardır. (2703) 

8-4228 -&.rip bir şk 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı tanzim edilmis olan Harita 

Umum Müdürlüğü kıtası efradı için aşağıda ihale günleri, 
saatleri, miktarları yazılı mevaddı iaşe pazarlığa konulmuş· 
tur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde 
(Cebecide) Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyo· 
nuna gelmeleri. (2635) 

Saat M1KT ARI ihale tarihi Cinsi 
10 1200 Kilo sade yağı 10-10-934 Pazarlık 

11 1200 ,, Sabun, 200 zeytin yağı) 10-10-934 ,, 
300 ,, Zeytin tanesi ) 

' 8-4137 

Ankara nümune hastanesi baş 
hekimliğinden 

Hastanenin 1934 mali senesi ihtiyacı için 185 kalem ec
zai tıbbiye ve malzeme 74 kalem kimyevi ecza ve 62 kalem 
teşrihi marazi laboratuvarı eczası 3 T. evel 934 tarihine ka· 
aar ayn ayn olarak 20 gün müddetle aleni münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar teminatlariyle birlikte yevmi mü 
nakasa olan 3 T. evel 934 çarşamba günü saat 10 da hastane 
de mütesekkil komisyona ve listesini görmek ve evsafını öğ 
renmek icin Ankarada Hastane baş tababetine ve İstanbul 
da sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaatlan 

(2559) l---403, 

Devlet Demiryollarından: 
Zeytin, ayçiçeği, pancar, susam, pamuk çiğidi ve diğer 

yağlr hububat küsbelerine ve pamuk çiğidine, asgari on 
ton hamule olmak veya bu siklet üzerinden ücrete tabi tu
tulmak şartlariyle 1-10-1934 tarihinden itibaren 1 baremi
ne tabi tutulmak suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(2728) 8--4253 

Karacabey harası 
müdürlüğünden: 

Haranın bir senelik kara sığır ve Manda sütleri kapalı 
zarf usuliyle satılıktır. Satıs günü 4 tesrinievel 934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on beştedir. Taliplerin temi
natlariyle birlikte satış günü Harada bulunmaları ilan olu-
nur. (5682) 8-4021 

Etlik l\ferkez Laboratuar ar 
Müdür öğünden: 

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

1 Cebeci Ha~?a~tc?ıı~ s~!!!?.~ h~~~ı~~ütchass.., 1 
Hastalarım her gün öğleden sonra Balıkpazarında Polis nokta· 

sı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

Ay yolcuları: 
4000 mil uzaklarda 

müthiş soğuklar ..• 
Himalaya ile boy ölçüşen 

haşin dağ silsileleri arasın
da .. 
Billur şeklinde sular nasıl 
içilir? 
Maymun gibi sıçnyan in -
sanlar ... 

AYA TAYYARE İLE 
VARAN 

Ay yolcuları: 
NIN 

SÖYLEDİKLERİNİ 
HAV ACILIK ve SPORUN 

107 inci sayısında 
okuyunuz.. 

Adana belediye riyasetinden: 

Elektirikle işler 
sire~ı sa tın alınacak 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere bir 
siren satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapa· 
lı zarf usuliyle olacaktır. 

İstiyenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartna

meyi alabilirler. 
Teşrini evetin on altıncı sah günü saat on beşte ihalesi 

icra edileceğinden taliplerin teminat ve teklifleriyle birlik· 
te BelecHve Encümenine müracaattan ilan olunur. 8-4127 

Jandarma U. kumandanlığı An -
kara satın alma komisyonundan: 

22343 metre yatak kılıfhk bez kapalı zarf münakasasm
dan tahvilen pazarlıkla satın alınacak ve pazarlığı 3-10-934 
çarşamba günü saat on birden on ikiye kadar yapılacğm
dan isteklilerin gün ve saatinde komisyonumuza müraca-
atlan. (2725) ~289 

Isparta Beledi~ e reisliğind~n 
İsparta içme sularının membalarından itibaren bir ki· 

lometrelik kısmında altı adet beton su toplama havuzu ita 
695 metre tulUnün iki yüz milimetrelik çimento boru ve 
keza 125 metroluk kısmında da yüz milimetrelik ve 180 
metroluk kısmında da seksen milimetroluk dökme demir 
boru f erşiyatile bunlara ait güzergahın hendek hafriyatı 

dört bin yedi yüz elli sekiz lira beş kuruş bedeli keşifle 
kapalı zarf usuliyle 17 eylfil 1934 den itibaren yirmi gün 

müddetle münakasaya konulmu!:?tur. Taliplerin müzaye
de ve münakasa şeraiti umumiyesi mucibince muktazf 
yüzde 7,5 dipozitolariyle birinci teşrin ayının 7 inci pazar 
günü saat 15 şe kadar belediye riyasetine müracaatlan 
i1an olunur. (2666) 8-4167 

------------------------~-------------------· 

L:AKTİN 

Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü mamaaır. ı.nek sOQlli 
ne ihtiyaç bırakmaz. 

Ziraat Vekileti 
Satın alma komisyonundan: 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet ta.z.ı 
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddet• 
le ve kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Şart;. 
nameler Ankara'da Ziraat Vekaleti satmalma komisyo-ı 
nu ile İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. 
Arsenikiyeti rassas 20-11·934 ve pülverizatörler de 22-11• 
934 te ihale olunacaktır. İsteklilerin teklif mektuplan ile 
tahmin edilen bedelin o/o 7,5 u üzerinden teminat mektup
larım yukarda yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı 
geçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır b~ 
lunmalan ilan olunur. (2726) 8--4291 

Jandarma Umum kumandanlığı 
satın alma komisyonundan: 

İki yüz on beş adet cagtorbası 6-10-934 cumartesi sa· 
at 11 den 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli· 
ter şartnameyi görmek üzere İstanbul'da J. muayene He
yetine, Ankara'da komisyonumuza ve pazarlığa girmeli 
için de komisyonumuza gelmeleri. (2750) 8-4292 

Nafıa Vekalet:nden: 
Afyon - Antalya hattı 40 - 56 ıncı kilometreleri arası 

3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapah zarf usulü ile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 16. 10. 934 tarihine müsadif salı günü saat 
15 te Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret oda
sı ve fenni ehliyet vesikaları ve 20000 liralık muvakkat 
teminatın malsandığına yatınldığma dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten 
evet komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 50 lira mukabilinde 
Vekalet Malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. 

(2756) 8-4288 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden: 

İktısat Vekaletinin bahçesindeki binada (121) liralık 
yağlı boya işleri yaptınlacaktır. 

Yapmak istiyenlerin l-1C~934 pazartesi günü saat 15 te 
Evkaf İnşaat Müdürlüfüne müracaattan. (2761) 8--42R6 
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1 As. Fb. U. Md Sa At. komisyonu ilanlan 
1200 ADET MAKSİM TÜFEGİ 1 Ankara BeJe,Jiye Rei~- ı 

Ji~i i1anlan. 

T~Q. KiYE 

llRAAT 
9ANKASI 

-DAoA· 
BiRiKTiREl'
RAl-IAT ~DbR 

Ankara Şehir içme suyu 
komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Çubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşısındaki bir mahalde ve bu mahal ile şehir 
arasında döşenecek ana boruların malzemesiyle beraber fer
lfyatı ve buna mtitef erri ameliyatı 22-8-934 tarihinden iti
baren iki ay mllddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Milnakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da İş Hanında komisyonun dairei mahsusasm
aa icra kılınacaktır. TeklifnameJer ve taliplerden aranılan 
•esaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname
lhıde tyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri beş lira bedel mukabilin-
t!e komtsvon~an a1atiitir1er. (2134) 7-350Z 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

BOMONTI BİRASI 
BOMONTl GAZOZU 

BOMONTİ SODASI 
tSTEYtNtZ 

Ankara Valiliğinden: 
ı - Ankara merkes KurtulUf ve Hakimiyeti milliye mek

tepleri için yaptınlmaaı mukarrer 16 kalem marangoz eşyası 
puarhkla almacaktrr. 
, 2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 
r,s ğmıu evelden muhasebei hususiye veznesine yatırmalan 

Jbnndır. yi •• ,.;; • • ..... _ .f •. 3 _ Şartiame gonne& ıstıyenlerin hergün ıuö&n mu-
C1tlr1Uğüne ve 3.10.1934 tarihine kadar her pazartesi ve per • 
wembe gUnn saat on beşte vilayeti daim! encUmenine müra-
eaatlan. (261 ~· 8--4088 

İLAN 

Temizlik hayvanlarının bir 
t:;enelik ihtiyacı olan yetmiş 
beşer bin kilo arpa ve saman 
virmi gün müddetle ve kapah 
"'arfla münakasava konulmus-. . 
••1r. Sartnamesini görmek is
+ ivenlerin her gün vazı işleri 
'·alemine müracaattan ve ta
ı;nlerin <le 16 te~rinievel 934 
--=ıh günü saat on buçuğ-a ka-
-1ar teminatlariyle birlikte 
•eklif mektuplarım Beledive 
~ncümenine vemıPl,..ri. (2695) 

8--4198 

İLAN 
1124,84 lira munammen 

bedelli su işleri ambar ihtiya
cı olan (62) kalem malzeme 
yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. Listeyi ve sartnameyi 
görmek istiyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine müraca
atları ve taliplerin 13-10-934 

cnmartesi günü saat on bu
çuğa kadar teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını 
belediye encümenine verme-
leri. (2696) 8-4199 

ANKARA ASLİYE MAHKE
MESİ 1K1NC1 HUKUK DA1-
R5Sİ REİSLf CNDEN: 

Ankara Posta ve telgraf ida
resi vekili Avukat Saim Hüsnü 
Beyin Milli Müdafaa Vekaleti 
muhasebe müdüriyetinde katip 
sabık posta telgraf idaresi maki
nistlerinden Arif Efendi aleyhi
ne 483 lira 86 kuruşun tahsiline 
dair ikame eylediği davanın ic
ra kılınan tahkikatında miiddei
aleyh Arif Efendinin halen ika
metgS.hı meçhul bulunduğundan 
ilanen tebligat icrasına ve tah
kikatında 11-10-934 perşembe sa
at 14 e taliki iyfa kılınmı§ oldu
ğundan vakti mezkQrda bizzat 
veya bilvek~le Ankara asliye 
ikinci hukuk mahkemesinde ha 
zır bulunması veya bir vekil gön 
dermediği takdirde hakkında gı
yap karan verileceği davetiye 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 8-4278 

.\nkara [e,·azım Amirli: 
ği Satın Alma Komi~

yonn ilanları. 

İLAN 

Selimiyedeki kıtaat ihti
vacı idn münakasaya konu -
lan cins ve miktarı aşağıda 
gösterilen lavamarin ve kok 
kömürleri kanalı zarfla iha
lesi 14. 10. 934 nazar günü 
saat 15 tedir. Muvakkat te
minatlariyle birlikte teklif 
mektuplarım alarak Selimi
vedeki satmalma komisyo -
~una müracaatları. (2686) 

İhale 
Cinsi Ton Tarihi Sa. 
Lavamarin 
kömürü 1048 14. 10. 934 15 
Kirible 
kömürü 215 14. 10. 934 15 

8-4183 

TLAN 

Tekirdaf.;mdaki kıtatm ih -

tiyacı olan 65000 kilo patates 
ve 30000 kilo kuru soğan ale · 
ni münakasa ile satın alma -
cakur. İhale günü 13.10.1934 

cumartesi saat 15 te<lir. Evsaf 
ve şeraiti öğrenmek istiyenle-. 
rin hergün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin de belli gün 
ve saatte teminattan ile bera· 
ber Tekirdağmda fırka satın 
alma komic;vonuna müracaat -
lan. (2619) 8-4090 

tLAN 

Tekirdağı kıtaatı için 18000 
kilo ve Malkara ihtiyacı iı;in 

10000 kilo ki ceman 28000 ki
lo çorbalık şehriye açık mü
nakasa suretiyle ihale günü 
olan 10-9-934 T. de talip çık
madığından ihale müddeti bir 
hafta temdit edilerek 18-9-934 
salı günü saat onbeşe talik 
edilmişti. Mezkur günde de 
şehriyelerc talip çıkmadığın -
dan bir ay .zarfında pazarlıkla 
alınmak üzere ihale günü 18-
10-934 perşembe günü saat 10 
dadır. Evsaf ve şeraiti öğren
mek istiyenler her gün ve 
nıünakasaya girmek istiyen
ler belli gün ve saatte temi
natlariyle birlikte Tekirdağı 
Fırka satmalma komisyonuna 
müracaatları. (2700) 8-4203 

Serveti Fünun 
43 senedir durmadan neşir variyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

Zara C. Müddeiumumiliğinden: 
3500 lira bedeli keşifli adliyenin dokuz göz odadan iba

ret yapılacak binasmrn kapalı zarf usuliyle 22.9.1934 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konul • 
muştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
teleriyle birlikte 14.10.1934 pazar günü daireye gelmeleri 
ve daha ziyade malUmat almak istiyenlerin dairemize ve 
Bat mühendislik makamına müracaat eylemeleri ilan o-
lunur. (2667) 8-4168 

Paris Üniversitesinden 
mezon 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsızlan kabule baıluuft11. 

Himayei Etf al aparhmanı Telefon 3910 
8-3819 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Yazın otomobil kışm icaba göre araba, kızak ve hayvanla 

naklounan Hasankale - Bayazıt postası Karaköseye kadar 

580 Karaköseden Bayazıta kadar 400 kilometre olmak üzere 

850 lira muhammen bedelle 5.9.1934 tarihinden itibaren bir 
ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişir. Taliplerin 
Emuıun P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri. (2507) 

&-3957 

NAMLUSU 2-10-934 
46340 ,, MUHTELİF MAKKAP ) 

7700 ,, MUHTELİF FREZE ) 
t 1080 ,t MUHTELİF DESTERE ) 

3608 ,, MUHTELİF RAYBA ) 
5820 " MUHTELİF ERKEK ) 2-10-934 

832 ,, MUHTELİF PAFTA ) 
1000 ,, DESTERE ÇAKISI ) 
2000 ,, BIÇKI DESTERELER ) 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle z-10-934 tarihifl 

de saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat il~ 
müracaatları (2722) 8-4236 

3255 KİLO VAZELİN ) 3-10-934. 
20z ,. GLİSERİN ) 

6 KALEM ÇELİK BORU 3-10-9M 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI KISMINA 
KALORİFER TESİSATI 4-10-934 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI ÇATI 
DERELERİNİN TAMİRİ 9-10-934 

8-10-934 
8-10-934 
9-10-934 
9-10-934 

80 KİLO KALAY VARAK 
17 KALEM MUHTELİF ÇİVİ 

150 TON HAM MAGNEZİT 
25 TON LULECt KfL1 
5340 ADET MUHTELİF ZIMPARA 

TAŞLARI 11-10-934 
800 KİLO KURU ÜZÜM 11-10-934 

4 ADET DEKABAJ TEKNESİ 11-10-934 
Yukarda yazılı malzeme, inşaat hizalarındaki tarihl= 

pazarlıklan icra kılınacaktır. Talipler şartnamesini · 
mek icin her gün 13,30 dan 15,30 za kadar ve pazarlığa gti 
receklerin de yevmi muayyeninde teminatlariyle satın&ı.I 
ma komisyonuna müracaatları (2759 8-4277 

SİLAH FABRİKASI PASAJI 22-10-934 
2400 KİLO F ASUL YA ) 
1300 ,, NOHUT ) 
1000 u KURU SOGAN ) 27-10-934 
1000 ,, PATATES ) 

700 ,, BULGUR ) 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarındaki tarihlerdş 

aleni münakasa ile alınacaktır. Taliplerin şartnamelerint 
görmek üzere her gün 13,30 dan ıs,,30 za kadar ve müna:ı\ 
kasaya gireceklerin de yevmi mezk<lrda teminatlariyli' 
satın alma komisyonuna müracaatan. (2758) 8-427ij 

TON 
l FOFORLU BAKIR 10-10-934 

14 ÖLÇÜ ALETİ ,, ,. 
250 TON DÖKÜM KUMU ,, ,, , 

25 KALEM ELEKTRİK MADzEMESI 13-10-934. 
17 KALEM ELEKTRİK EDEVATI .. ,, 

8 KALEM CELİK HALAT 15-10-934 
14 KALEM BOYA ,. ,, 

5 KALEM TUTKAL VE SAİRE. 17-10-934 
7000 KİLO PAMUK ÜSTÜPÜ 20-10-934 
600 KİLO BEY AZ SABUN VE ,, ., 

1700 KİLO ARAP SABUNU ,, ,, 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tari~ 

lerde aleni münakasa ile alınacaktır. Taliplerin şeraiti llA4 
lamak üzere her gün öğleden sonra saat 13.30 dan 15.30 ~ 
kadar ve münakasaya iştirak edeceklerin vakti muayyer. 
ninde teminatı muvakkateleriyle satmalma komisyon~ 
müracaatlan. (2609) 8-4107 

30,000 ADET TÜFEK 1 
KUNDAÖI TASLAOI 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 8-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
minat ite müracaatları. 

(2714) 8--4235 

10 KALEM MAKİNE 
YAOI 

8-10-934 tarihinde münaka
sası ilan edilen yukardaki 
malzeme 15-10-934 tarihine 
tehir edilmiştir (2707) 

8-4213 

222 Ton muhtelif numara -
da çinko levha 

46 Ton adi tutya 
6 Ton aleminyom 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 30.9.1934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
minat ile müracaatları. 

(2769) 8--4284 

D. D. V ollan ve Liman 
lan U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu ilanlan. 

tLAN 
Fren, hava sevk borulan ve 

teferrüatmm .kapalı zarfla mü 
nakasası Ankara'da idare bi
nasında 10-11-934 cumartesi 
gtinli •aat ıs te yapılacaktır. 
Tafsilat Haydarpap ve An
kara veznelerinde onar liraya 
satılan şartnamelerde yazıh-
dır. (2704) 8--42U5 

Kiralık ev 

Dört oda iki salon bir san:J 
dık ve bir hizmetçi odası v41 
havagazı tesisatı ile mücelie 
hez ve aıri bir şekilde bir mut 
fak ve bir banyo ve mükem-4 
mel bahçeyi havi Y enişehirdd 
Kazım Paşa ve Adakale cad• 
delerinin birleştiği noktadC 
çifte evlerle maruf (23) mlı' 

maralı hane bir sene müddetia 
le icara verileceğinden tali~ 

olanlann Maliye Vekaleti he. 
sabat ikinci kaleminde tetkilG 
memuru Cevat Hikmet Bey~ 
~üracaat eylemeleri. 

• 

8-4219 

SENİRKENT ASLİYE MAHI 
KEM ESİNDEN: 

Senirkendin llegöp köyünden 

Yusuf oğlu Mehmet nikahb O. 
nsı bulunan Zehra Hanımı bı. 

rakarak savuıtuğu ve balen ild 
senedir evine dönmediği ve n .. 

rede bulunduğu de belli olmact. 
ğı şikayet edilmekle ilanen ibııl 
tamame tebliğine karar veril• 
miJtir. 

Binaenaleyh mumaiieyhin ı., 
nuna medenin 132 JııL mucibine• 
bir ay arfında evine döomeal 
ve yahut bulunduğu yerde karı. 
aını yanına alması lilzumu ilan 
ohmur. 8-428S 



SAYIFA 8 

Ankara Belediyesi 
intihap encümenin-
en: 

1 - Ankara Belediyesi Mecli· 
si intihabı için intihap encü
menince tanzim olunan inti
hap edilr-ek ve intihap et · 
mek hakkını haiz vatandaş
ların mahalle mahalle isim· 
lerini havi ikişer nüsha cfef-
terler24-eylôl pazartesi günü 
sabahı Vilayet ve Belediye 
dairesi kapılarile Samanpa · 
zarı mevdanına asılacak ve 
bu defterler tatil günü hariç 
olmak üzere altı gün müd -
detle askıda kaldıktan sonra 
30-evlô~ pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in · 
dirilecektir. 
2- Defterde ismi olma3·an 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vatandaşlar 
bu hususa ait itirazlarını 
ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir .. 
ler • 30 - eylôl ak~amındao 

itiraz ka •• sonra encumence 
bul edilmez. 
3 - Belediye mecilsi azalığı 
intihabı 10-teşrinievvel-934 
çarşamba iünü sabah saat 
dokuzda başlayacak ve 16 
birinci teşrin salı günü ak -
şan ı saat 19 za kadar (7) 
gün devam edecektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
belediye dairesinde beledi -
ye meclisi salonuna konula· 
caktır. 
5 - H~ngi mahalleler hal -
kının han1{İ gün.erde reyle -
rini kullanacakları ayrıca 
_ilan edilecektir .. (2639) 8-4122 

Hilaliahmer Merkezi 
Uıiıumisinden: 

Eıtkişehir merkez anbarında iç ve dış otombil lastikleri, 
lastik kılıfları, motör örtüleri, muhtelif otomobil şasileri 
ve soaire 29, Albiyon marka seyyah tamirhane otomobili, 
seyyar vinç ve saire 30 eylfıl 1934 de, Berliye kamyonlan, 
1, Litil marka markalı otomobiller. Perles kamyonları 2, 
muhtelif otomobil ve makine parçalan 4 teşrinievel 1934 
tarihlerinde satılacağından taliplerin müracaattan. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 29 EYLÜL 1934 CUMARTESİ 

Bir saat 
gibi 

hassastır 

lifli \.liirlaf aa V .-kaleti 1 
Satm Alma Komisyonu 

tlanlan 

İLAN 
(2000) adet yerli fabrika

lar mamulatından komple 
A. Mt. semeri pazarlıkla mü 
bayaa edilecektir. İhalesi 
7. X. 934 pazar günü saat 
onbirdedir. 

Taliplerin evsaf ve şart
nameler ile nümuneleri gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve pazarhğma iştirak 
edeceklerin de vaktinde te
minatlariyle M. M. V. satın 
alma komisyonuna müraca-
attan. (2755) 8-4287 

İLAN 

İzmit ve Tuzladaki kıtaat 
hayvanatının ihtiyacı için 392 
'1in 400 kilo arpa kapalı zarf
usuliyle münakasaya konul
'11UŞtur. İhalesi 7 / 1. teşrin / 
934 pazar günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve taliple
rin de tayin edilen vakitte İz
Tiitte Fırka satmalma komis
vonuna müracaatları ilan olu-
nur. (2584) 8-4071 

tLAN 
Vekalet matbaası ihtiya

cı için muhtelif puntuda ol
mak ve mevcut kataloğun
daki mühürlü şekillerine uy
gun ve şartnamesine bağh 
listelerinde yazıh miktarda 
bulunmak şartiyle hurufat 
ve çizgi takımları ve tef er
ruatı kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
21 birinci teşrin 934 tarihi-
ne müsadif pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliple
rin şartname, liste ve kata· 
loğunu görmek üzere her 
gün öğleden sonra müraca
attan ve münakasaya işti
rak edeceklerin de belli gün 
ve saatinden evet teminat 
ve teklif mektuplarının mak 
buz mukabilinde komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

(2740) 8-4290 

~ 

"Frigidaire" in şiarı bütün mamulatını müae-. 

kkik bir surette hesap etmesidir. 

Bunun neticesi olarak ta vücude getirdiği 

elektrikle soğutma tertibatlnın makanizmasa 

bir saat gibi tevazun etmektedir. 

Bunun meydana getirilmesi içın hiç bir şeyden 

çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. 

Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki olduğu 

gibi ''Frigidaire" de katiYen tehlike mevzuu• 

bahis değildir. 

Bununla beraber. mest>ule muvafaKKıyetıerı 

kendilerinde sabit olmamış diAet markalara 

nisbeten .. F r i g i da 1 re.. in fi vatı hic de 

pahalı de~ildir. 

l'ophan.-cfe lstanhul Le · 
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
tJio)an. 

İLAN 

İstanbul levazım amirli • 
ğim:: bağlı kıtat için 35 bin 
kilo beyaz peynir 14.10.19~4 
pazar günü saat 14 de kapa· 
1I zarfla alınacaktır. Şartna· 
mes:ni göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saaatten 
evet tekliflerini Tophane -
de komisyona vermeleri. 

"333" "5935" 8-4159 

imtiyaz sahibi ve Baımu 
barriri F ALIH RlFKl. 

Umumi neıriyab idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa -
srnda basılmıştır. 1 

..1. 

FRI O 1 DAi RE 
BOURLA BIRAOEfiLER ve Şı 

Ma İye Vekaletinden: 
ı - Vekalet kalörif erleri iç in alınacak 350 ila 450 ~ 

yerli kok kömürü kapalı zarf usuliyle milnakasaya kon'"' 
muştur. 

2 - Münakasa 30-9-934 tarihine müsadif pazar gllnü s~ 
at 15 te levaznn müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komı.J 
~ · 
yonunda icra kılınacaktır. 

3 - Şartnameyi almak için her gün levazım mUdürlU~~ 
ne ve f stanbul'da Dolmabahçede evrala matbua amban 
meyyizliğine müracaat edilebilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yedi yUz yirmi • , 
tı lira muvakkat teminat akçeleriyle tayin olunan saatteıı. 
evet levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri itan otunucr 

(2462) 8--3907 

Beyşehir belediyesinden: 
Beyşehir kasabasına isale edilecek çem çem suyu Y<ll 

lunun hafriyatiyle mahalline boru nakli belediyeye ait o\ii 
mak üzere proje ve şartname ahkamı boruların f erşiyatı 

ve memba ve mansap depolannm inşası 21 eyIQI 934 tarihin .. 

den itibaren Linci teşrin ayının 11. inci perşembe günü saaf 
15 kadar yirmi gün müddetle ve beş bin beş yüz lira bedell 

muhammene ile kapalı zarf usuliyle münakasaya konul ı 
muştur. Taliplerin proje ve şartname ahkamını anlamala 
üzere Beyşehir belediye riyasetine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (2674) 8-4173 

Ankara Milli Emlak Müdürlüiünden: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse miktarı kaç taksit olduğu 

kıymeti No. "'.lo. 

Hacıdoğan llgaı Hane 5/ 830 
Lira K. 

2880 00 Tamamen Sekiz taksit 
eski ihale 

bedeli 
suretiyle nakdeQ 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyetinin ihalesi 3.10.934 çarşamba günü saat ıs te icra e
dilmek üzere müzayede 1 hafta temdit edilmiştir. Taliplenn müracaattan (2757) 8-427! 

1 SİNEMALAR 1 
J YENi ] 

Bugün bu gece : Yeni mevsimin 
yeni filmi: 

BAR ŞARKICISI 

Fransızca fevkalade hissi dram. Oynıyan. 
tar: Claudette Colbert - Rıcardo Cortez 

TAMiRAT IUUNASEBETILE 

BiR MÜDDET KAPALIDIR. 


