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Giindelik 

l\J!LLİ l\lUDAFAA. 

n1uhterem Başvekilin 1934 nutkunda 

lıtpimizi en çok sevindiren fıkralar, şüphe

ıiı, ordu için olanlardır. Evimizin içinde ra

hat olup olmadığımızı bilmek her şeyin ba

ımda gelir. 

Bizde ordu ne süs, ne de gösteriş vası

tasıdır. Ne sokak ve meydanlarımızı aske· 

ti nümayi!lerle dolduruyoruz; ne de onun

la kimseyi tehdit ediyoruz. Fakat ordunun 

lıazır ve tamam olduğunu bilmek, memle

keti daimi bir ferah ve şenlik havası için

de ~utar. 

Bir defa daha bu şehadeti, ona ebedi 

Başlmmandam ile birlikte şu yakınlarda 

temas eden cephe kamandam'ndan işitiyo

ruz: "M:Jli servetimiz ve takatimiz nisbe
tinde ordaya verdiğimiz paranın, yerinde 

De eyi k 'lanıldı vına, İycap ederse, ölçüle

miytcek geniş ve m ·• spet ııetiyceler alaca

ğma emin olabilirsiniz.,, 
Biz, şimdiye kadar milli müdafaa ede

biyatımızı, lturu militarizm belagati ile 

yıpratmadık. Halka ve gençliğe sulh terbi

yesi vermekte ısrar ettik. Ancak, inatçı bir 

sulh siyasetinin dahi, sarsılamz bir milli 

müdafaa iradesine ve kudretine istinat et

mezse, esaslı bir değeri ve faydası olmıya

cağmı da dilimiz döndüğü kadar anlatma· 

ğa çalııbk. Bütün tecrübeler, ordusuz sul

h henüz bir rüya olduğunu ispat etti. 

Biz türk milletinin sulhseverliğinin, hiç 

bir tarafta, harp korkusu ile tefsir edilmi

yeceğini biliyorduk. Milli müdafaa günü 

gE>lip çattığı zaman, destani fedakarlık 

kaynaklarının türk milletinde tükenmez ol

duğu görülmüştür. 

Bizim gibi, bütün mi11etlerin de, bu yük 

sek enerjiyi herkesin sulhu ve kendilerinin 

saadeti iş!erinde kullanmalarını temenni 

ederiz. F a!tat türk ordusunu, daima, yakın 
ve zak tehlike ihtimalleri ile bir nisbette 

knTVetli bulunduracağız. Milli müdafaayı 
b:, tarafa bırakarak, tnliini yabancı hakim

lf're teslim eden bir milletin nasıl ayak altı
na atıldığım, nasıl her türlü hak ve şeref
tea tecrit edilmeğe kalkışıldığını öğrenmek 
için hiç bir yerde misal aramağa muhtaç 

dfğiliz. 

l!illetimiz ergin ve olgundur. Onunla 

.. tün hakikatler konn§ulabilir. Dünyada 

milletler için zayıflık kodar pahalı ve mas

rnfb bir şey yoktur. 

illi müdafaa için hissemize düşen bü

- vazifeler üstünde titiz ve luskanç ola-

1 • Türk toprağını, denizini ve havasını 

komr tedbirler için, bizden ne istenirse, 

o güle güle, seve seve ödiyelim. 

FALİH RIFKI 

• • 9 

Her"iin Ankara'C.fa cıkar ..., , 

Reisicümhur Hazretleri Ankara'da 

Bır müddet' 
tcnberi İstanbul 
ve Valova.'da bu 
lunan Reisicüm
hur Hazretleri, 
dünkü nüshamız 
da bildirdiğimiı 
gibi, dün saat 12 
de hususi trenie 
şehrimizi teşrif 

buyurmuştur. 

Başvekil İs • 
met Paşa Haz • 
retlerile Nafıa 

Vekili Ali, C. 
H. Fırkası Umu 
mi Katibi Re. 
cep Beyler Gazi 

zr 

Hazretlerini yol Reisicumhur Hazretleri Miiiiir Paıa ile birlikte i sfasyontlan rıkarken. 
dan karşılamışlardır. 

İstasyonda da Büyük Erkanıhar-ı halk kütlesi Gazi Hazretlerini ~id
bjye Reisi Müsür Fevzi Paşa Hazret detle alkı§lamışlardır. 

Dahiliye Vekili 
Şükr·· Kaya Bey 

neye var 
Edime, 8 - Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya Cey refakatlarqıda Tral.Jci Umumi 
Müfettişi İbrahim Tali, Dahiliye Hususi Ka
lem Müdürü Ekrem Beyler ve yaverleri ol
duğu halde bugün saat 18 de Edirne'ye 
~etmişlerdir. 

Şükrü Kaya Bey, vilayet hududunda 
Edirne Valisi Salim Özdemir, Mebus Faik, 
Başmüşavir Şükıü Beylerle mülkiye müfet
tişi Şefik, Emniyet Müşaviri Osman ve C. 
Halk Fırkası Reisi Akıncı oğlu İbrahim Bey 
ler tarafından i&tikbal edilmişler ve şehir 
methalinde de rüesayi memurin, belediye 
reisi, muhıelif halk ve esnaf teşel külleri, 
mektepliler, esker, jandarma ve polis tnra
f mdan karşılanmıştır. Dahiliye Vekili Bey 
kendisine §ehir namına hoş geldiniz diyen 
!Mediye Reisi Ekrem Beye ve karşılıyanla
ra ayrı ayrı teşeklcür ettikten sonra otomo
billerine binerek doğruca belediyeye gitmiş 
]erdir. Şehir başlan başa bayraklarla do
natılmış ve müteaddit taklarla süslenmiştir. 
Güzergahı dolduran on binlerce halk Dahi
liye Vekilini candan selamlamışlar ve 
dnkikaarca devam eden yaşasın Gazi nida
lariyle Gazi Hnzretlerine ve inkılap ülkü
A ··ne ohm bağlılıklarını bir kere dnha izhar 
ylemişlerdir. (A.A.) 

Türkiye bisiklet turu 

·· cü bisik 
a 'ta 

Tutak, 8 - fı'Iuhafızgücü bisikletçileri 
s at 19 da T tağ'a gelmi ler ve sam.mi bir 
fekilde karşılanmı~lardır. (A.A.) 

TEMMUZ 

PAZARTESi 

ı 9 3 4. 

SAYISI HER YERDE 5 KURU;ı. 

AI .. l\l .\NY A HADiSELERi. 

Von Papen Mare 
şal Hin enburg 
• •• •• •• e goruşuyor. 
Siyasi mehafil bu müla 
kata ehemmiyet veriyor. 

Berlin, 8 (A.A.) - Başvekil MuavirJ 
M. Von Pnpen günün siyasi meseleleri hak· 
kında reisicümhurla mülakalta bulunmak 
üzere dün akşam Neudeck'e gitmiştir. 

Paris, 8 (A.A.) - Berlinden bildiril· 
diğiııe göre, siyasi mehafilde M. Von Pa· 
pen'in Reisicümhuru ziyaretine ittifakla bü 
yük bir ehemmiyet atfetmektedir. Hitler 
hükumetinin vaziyeti son hadiseler yüzün· 
den umumiyetle sarsılmış gözükmektedir. 
Bundan böyle oazi diktatörlüğünün hangi 
esas dahilinde hüküm süreceği suali varit 
olmaktadır. lki gündenberi resmi zevat 
ile nazi f ırknsı rüesası hücum kıtal arının 
tekrar emniyetini kazanmağa çalışmaktadır. 
lar. Yüzbaşı Röhm'ün halefi Lutze §İmdiye 
kadar tanınmamış bir adamdı. Anlaşıldı
ğına göre böyle ikinci derecede bir adamm 
intihabı hücum kıtaları rolünün mühim de
recede azaldığını göstermek için yapılmıJtır. 
M. Hitlerin bnşmuavini M. Hesse, hücum 
k~alnrmın altlbeti hakkında matbuata ıaku
net verici beyanatta bulunmuş ve Hitler'in 
hü.-um kıtalanna olan itimadının sarsılma· 
dığını söylemiştir. 

30 haziran hadiselerinin 
tebellür etmesi bekleniyor 

Berlin, 8 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Alman ınaibuatr Von Schl.,icher'in Fran
sa ile münasebetlerde bulundu-u meselesi
CE- tel rar ı rarla avdet etmektedir. Gazete 

(Sonu 5. ınd sayı/ada) 
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Cazi Hazretleri frenden inerken. 

leri, diğer vekiller ve mebuslar, bilU Hariciye Vekili Tevtik Rüştü 
mum vekaletler erkanı, Ankara va· Beyle eski Tahran elçimiz Hüsrev 
lisi ve emniyet müdürü tarafından Bey Reisicümhur Hazretlerinin re
selamlanmıslardır. Kalabalık bir fakatlerinde gelmişlerdir. 

Gazi Hazretleri, Başvekil Paşa ile otomobilde. 

• 
ya azre leri 

Garbi Azer bayc:tn Kumandanı Ali Sait Paşaya 
bir ziyafet Verdi. 

Maku, 7 (A.A) - Şahinşah Haz 
rctlerinin izhar buyurdukları arzu 
üzerine mihmandarları üçüncü ordu 
müfettişi birinci ferik Aıi Sait Paşa 
refakatinde kolordu kumandanı Ah 
dürrahman Nafiz Paşa ve erkanıhar 
bıye reisi Mahmut, hariciye üçüncü 
daire müdürü Kemal, protokol şefi 
muavini Şefkati ve hariciye müdür
l~rınden Talat ve Aşir Beyler oldu-
ğu halde, Alahazreti Hümayunun 

maiyetlerinde Maku'ye gelmiştir. 

Şahinşah Hazretleri topraklanna a

yak basar basmaz Ali Sait Paşaya 

''şimdiye kadar bana siz rehberlik et 

tiniz, şimdi de ben size rehberlik ede 
ccğim,, diye iltifatta bulunmuşlar 
ve hariciye vezirleri Kazimi Hazret 
lerini mihmandar olarak tayin eyle
diklerini ilave etmişlerdir. Kazimi 
Hazretleri derhal Ali Sait Paşaya e-

(Sona (3. Üncü sayıfada) 

• artu gün 
Londra'ya gidiyor. 

Londra, 8 (A.A.) - Fransa Hariciye 
Nazırı M. Bartu ve Bahriye Nazırı M. Pie1ri 
ile İngiltere Hariciye Nazırı M. Simon ve 
M. Eden arasında müzakereler Pazartesi gü 
nü hariciye nezaretinde başlıyacnktır. M. 
Makdonaltm gaybubeti esnasında hükume
.e riyaset eden M. Caldvin Fransa'nın mü
messillerine bir öğle ziyafeti verecek ve 
kendileriyle görü~ecektir. Müzakerelerin 
programı M. Piyetri' • 
nin Londra' dn kalabi • 
leceği müddete bağlı -
dır. Şayet M. Piyetri 
Fransa'ya M. Bartu ile 
bernber dönecekse hah 
riye müzakereleriyle 
Avrupa siyaseti hak· 
lund ki noktai nazar 
te2.lileri müvnzi bir şe· 
kilde yürüyecektir, 
H!ılbulti M. Piyetri ln
giltere' deki ikametini 
uzatacak olursa M. 
Bartu'nun mülakatları 
hemen hemen umumi 
siyaset meselelerine in 
hisar edecektir. Fransa 
noktai narrmm bü -
yük gemiler yapmak si 
yasetinde İtalyan prog 
rammı bahane ederek 
ısrar edebileceği Lon • 
drn' da malumdur. Bi • 
naenaleyh İngilizler, 
ltalya'nın bahriye sa -
hnsmdald filtirlerinin 
fransız siyasetinde ne 
derecede rnü~ssir ola • 
bileceğini bilmeği çok 
arzu ediyorlar. Dün 

ak~am siyasi mehafil • 
de fransı:ı: - ingiliz m: 
zakerclerinin mahiyeti 
şöyle hulasa ediliyor -
du: M. Bartu'nun zi. 
yareti mühim bir siya· 
si hadise olmalda bera 
her muhalif işçi fırka • 
sının iddia ettiği gibi 
yeni bir siyasi lesika • 
ııın imzasını istihdaf 
etmektedir. Bu müli • 
katlar, Avrupada her 
yeni müıkülit çıktılı 
vakit Fransa ve fngil -
tere'nin arılarında isti 
ıarede bulanmak ve bi 
ribirlerine yakla,mak 
temayüllerini ifade 
~der. 

Paris, 8 (A.A.) - R1rici
ye nazırı r.1. B'lrlu Sovyet Rus • 
)a'nın Paris m"slah t ," an !. 
Rosenberg'i lmb 1 edcreh bir 
müddet sıörüsmii$tür. 



SAYIFA 2 "'K'1Mlttl'I M1LLIYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER 
LlTVANY A'DA 

Baltık bloku mu 
teşkil edilecek? 

Riga, 8 (A.A.) - Gazetelerin yazdığı 
u ıöre Litnn1a'nm laarici ıiyaseti yeni bir 
faaliyet devre.ine girecek ve Lehiatan ile 
anlapnap ve bir Balbk bloka teılikini iı
tihdaf edecektir. Aalapldığma göre Sovyet 
laııriciye komiserliji aiastos bidayetleriade 
&lbk devletleri miimeuilleriai Moskova' da 
i~a duet etmek fikrindedir. 

MUAHEDEYi iMZALADILAR. 

Kama, 8 (A.A) - Limaya - fqil 
tere ticaret maabedesi din İmla edilmiftir. 

OÇ DEVLET MINTAKAVI BiR 
IYTILAF YAPACAKLAR. 

Lmaas, 8 (A.A) - Oç Baltık devleti 
arumda mmtakari bir iytilaf akli isin Es
lHJa, Letonya n Litvanya mimeuilleri a
nımda bqiin iptidai bir koaferua toplan-

•fbr · 

YUNANISTAN'DA 

YUNANISTAN'DA REISICOMHUR 
iNTiHABATI HAZIRLIKLARI. 
Atina, 8 (A.A.) - Hükimet erkim 

ile mahalef et fırkaları arasmda teırini • 
evelde yapılacak olan reisicümhur intihabı
ra ait müzakereler devam etmektedir. Ay
nı zamanda ayan meclisinde muallak bir 
laalde bulonmakta olan intihap kanunu pru 
jesi de görüıülmektedir. Gazetelere naza -
nn harbiye nazın M. Kondiliı, ordunun 
erzakı meselesinde ısrar edecektir. 

Ceneral Kondilis'in diktatörlük ilanı ta 
savvurunda bulanduğuna dair muhalefet 
menabiinden tereıfiih eden laaberler aııl
mdır. 

LEHISTAN'DA. 

MEVKUFLAR SEVK EDiLECEK. 
VarfOva, 8 (A.A.) - Dahiliye nazm 

M. Pierakiain katli miinaıebetiyle ihdas e
dilen temerküz kampmm ilk mevkaflan ba
ıün)erde seYkedilecelderdir. 

FELEMENK'TE 

AMSTERDAMDA KARIŞIKLIKLAR: 

BiR GAZETE KAPATILDI. 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Hükômet, ko
münist tribüne gazetesini kappmıf ve birçok 
matbu kiğıt müaadere etmiJtir. Hükômet, 
asayip iade içiD kati bir laarekette bulun
mağa karar veraüJtir. Dü Ufllll bnıık 
lıklar tekrar &aıladıimdu zabıta memurla 
n nümyiKilere ateı etmİf 'fe iki kifiyi air 
aarette yaraluuftır. lıyamalar teaiden 
barikatlar viicude getiraüıler 'fe üerlerine 
So'f)'et bayrağm dikmiılerdir. 

AMSTERDAM'DAKI KARIŞIKLIK. 
LARDA ÖLENLER VE YARA. 

LANANLAR VAR. 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Şehrin ıark 
krımmda bu 11bah saat birde yeniden kan
pkhklar olmoJtar. Hükiimet askeri kıtaab 
bllanmağa mecbur olmuı ve halk kolaylık 
la dağıtılmııtır. Bir kip ölmüf ve bir kip de 
•itr ıarette yaralaamıfhr. Diğer taraftan 
zabıta miiıtakil sosyalist f ırkaımn merkezin 
tle taharriyat yapmİf ve bir çok nıikalar 
elde etmiıtir. Saat ikide her tarafta a11Jit 
yeniden teeuiis etmiı bulunuyorda. Hasta • 
lanelerde daha 24 kifi tedavi altmda balan 
maktadı11ı. 

M. COLIJN MECLiSTEN FEVKALA. 
DE SALAHiYET ISTIYECEK. 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Bafft)al M. 
Colijn'in, son kanpkhklarm miilehlüi telak 
li edilen komünist fırkasmı feshetmek isin 
meclisten fevkalade salilıiyetler istiyeceii 
bildirilmektedir. 

BlJ GECE AÇIK ECZAHANE 

.rartalar caddesinde 

SEBAT 

E-cvhaneaidir. 

A VUSTURYA'DA 

Nasyonal sosyalistlerin 
faaliyeti 

Viyana, 8 (A.A.) lnsbruek'tan bildiril
diğine göre, Tirolün hududundaki kasaba
larda nasyoaal sosyalistler biiyiik bir faa
liyet göstermekhtedirler. Mektep tatilleri 
:nünasebetiyle bugünlerde yeni bir tetbiı 
hareketine intizar edilmektedir. 

Bazı ihbarlar üzerine bütün bu hazırlık 
lardan malamattar olan hükômet memur
lan, aaıi taarruzlarmm önüne geçmek Ye 
bu hareketleri icabında tenkil eylemek İçİD 
icap eden tedbirleri almıılardır. 

ALMANY A'DA YENi TEVKiFLER 
VARMIŞ. 

Viyana, 8 (A.A.) - Miinih'ten 1Iİm 

resmi Ranpoıt gazetesine bildirildiiiae ıö 
re Almanya' da ıon vekayi esna•da 11bak 
Avaatarya naıyonal sosyalistler fırkası 

müf ettiıi ve hilen Rayftag mebusa M. T o 
Habiç ile Avusturya naayonal ıosyaliıt fır 

kasmm birçok azası da tevkir edilmiper
dir. 

Mevkuflar arasında Tirol' daki nuile -
rin eski ıefi olup bir zamanlar İnsbruk.taki 
hadiseler esnasında halk tarafından omuz
da ta!IDIDlt ve Bitler tarafından bilhassa 
tebrik edilmif olan M. Hofer de vardır. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE. 

AMERiKA BAHRiYE NEZARETiNiN 
YERiNDE BiR KARARI. 

Vatngton, 8 (A.A.) - Bahriye Neza
reti eski sistem sekiz zırhlıdan torpil kovan 
lannı kaldırmağa karar vermiJtir. Ba tor
pil kovanları ite yaramadığı gibi ıeau1erin 
süratini de azaltmaktadırlar. 

M. MÜNZENBERG'IN MiLLi SOSYA
LISTLICE ŞiDDETLi HOCUMU. 

Nevyork, 8 (A.A.) - Eski Rayttar ko 
münist mebaslanndan Münzenberg hvada 
on bet bin kitinin önünde söylediii bir nu -
takta milli soıyalistliğe pddetle hiicam et
miftir. Diier taraftan bu toplantıya riyaset 
eden komüniıt teıkilitçııı Krambein de de
miftir ki: 

"Nevyork nazileri cuma giinii bir toplan 
b yapacaklardır. Zabıta kordonanu kırarak 
bunları ezelim.,, 

M. HUL FINLANDIY A'Y A BiR 
NOTA VERDi. 

Vapngton, 8 (A.A.) - M. Holün 15-6 
haziran taksitini vererek diğer borçlara kıy
metli ve yerinde bir misal gösterdiği için 
Finlandiyayı teıekkir ZDD111Dda gönderdiği 
notada, diğer borçlular bilvasıta tenkit edil 
ıaektedir. 

Notada, teahhitler ve mecbariyetler bu 
kadar ihmal ediline, beteri miauebetleria 
en mühim esasının tehdit edilınit elacaiı 
söylenmektedir. 

INGİLTERE'DE 

Kaşif Sir Hubert Wilkins 
kutba gidecek 

Londra, 8 (A.A) - Meıhur kiJif Sir 
Hubert Vilkinı, dün Kroydon' dan Yenize • 
landa'ya tayyare ile hareket etmiıtir. Ora· 
da Koln-Elıvort heyetine iltihak edecektir. 

M. Vilkins, Y enizelanda' da hazırlıklar 

bitirilince katba gidecejini söylemiıtir. 

SICAKTAN ÇIKAN YANGIN. 

Londra, 8 (A.A) - Aldertot cinrmda 
Blacdovn yaylası üzerinde diin ııcaktu yan 
giD çıkmıJtır. Yangın, o civarda bulanan 
kıtaıtm barakalarmı tehdit etmektedir. Fa 
kat maskeler ve huıaıi iletlerle mücehhez 
bin kadar asker, üç saat miicadeledea sonn 
yaagmı söndiirmeie mavaffak olmaılardır. 

YENi BAŞLIY ACAK MÜZAKERELER 
DE INGIL TERE'NIN ALACACI 

VAZIYET. 

Londra, 8 (A.A) - Fransa hariciye 
naun M. Barta'nan seyahati hakkmda mi
talea yürüten (Smaday TayınİI), fngiltere
nin, yarın baıhyacak olan müzakerelerde, 
yeni taahhüdata giripniyeceiini bildirmek • 
ltdir. 

fngiltere yeni ittifaklar yapmıyacak ve 
emniyete müteallik yeni taahhüdata giripni 
yccektir. fngiltere bu hususta Lokamo mua 
hedesi taahhüdab ile iktifa edecektir. 

M. NEVIL ÇEMBERLAYN'IN 
SÖZLERi. 

Birmingam, 8 (A.A) - Birmingam'da 

söı söyliyen M. Nevi) Çemberlayn, ezcümle 
demipir ki : 

"- Fran111 hariciye naımnm lngiltere
ye seyahatinin, fngiltere'ri Avrupa'da yeni 

bir ittifaka sokmakla alakadar olduğuna ve 
ba niyeti~ yaptıjma halkı inudırmak için 

bir gayret sarfeylediiini görüyorum. Bu id 
dialarda hiç bir hakikat olmadığım söyleme 
yi fazla bulurum. 

Hiç bir yeni ittifaka ıirecek n salla isin 
yapbğmuı gayretleri gevtetecek değiliz.,, 

ALMANYA'DA 01..0MDEN 
KURTULANLAR. 

Londra, 8 (A.A) - fngiliz gazeteleri, 
Almanya'da baıvekil Hitler'e kar§ı yapılan 
suikast iıinde mucize nevinden ölümden kur 
tulan M. Treviranus'ün Dorestıir'e gelip il
tica ettiğini teyit eylemektedirler. Bir kaç 
giindenberi İnıiltere'de olduğau dair teey 
yit etmiyen pyialar •vcut olan Braening
iu seyahati hakkmda da •JDJ esrar mevcut 
tar. 

ALMANY A'DA SATHI BiR SOKON 
VE ENDiŞE VARMIŞ. 

TURLtl HABERLER. 

Havana'da bir teşkilat 
meydana çıkarıldı. 

Havana, 8 (A.A.) - Miralay Batista 
Jimdiki rejim aleyhinde yeni bir suikast teı
kilitı meydana çıbrdığıru ve bu tetkilitm 
bitiin memlekete ıamil bir çok menıuplan 
olduğuna söylemiftir. Bir çok tevkifat ya· 
pılmııtır. 

ROMANYA KIRALI BAŞVEKiL VE 
MALiYE NAZIRINI KABUL ETTi. 

Bikret, 8 (A.A.) - Kıral, yarm Paris'e 
ıitmekte olan Baıvekil M. T ataresko ve ma 
liye nazm M. Slavesko'yu kabul etmipir. 

SANFRANSISKO'DAKI GREV. 

Sufruıiako, 8 (A.A.) - 45 bin ame
leyi temsil eden 120 seadikanm murahhas 
lan din UfUD bir loplanb yıpmı1lard1r. 
Hafi olank aktedilıniı olan ha celsede ma
rahhaılar, sekiz reye brp 1 S& reyle bir 
"ırev sevkalceyfİ komitesi,, llUIİyle bir 
komite tefkiline karar vermiflerdir. Ba ko
mite, ırevcilerin tabiyelerini idare edecek 
Ye amami grev ilu edildiği umanlardı 
grevcilerin faaliyetlerini tanıim eyliyecek
tir. 

Dün akıam ıükin içinde geçmiıtir. Mit
nlyözlerle mücehhez bir krta, rıhtımları mu 
hafaza ediyordu. Amele ihtilaflarını kon
grenin tehirinden evel neıredilmiı olan ka
nuna tevfikan halletmiye memur olarak M. 
Ruzvelt'in tetkil etmiı olduğa komisyon, 9 
mayısta baılamıı olan dok amelesi greYİ· 
nin eshahı baklandaki aleni ve amami taJa. 
kikabaa pazartesi günü baılıyacaktır. 

M. FRANZ'IN GAZETECiLERE 
CEVABI. 

Cenevre, 8 (A.A.) - Milletler Cemi
yeti nezdinde balanan gazeteciler birlijinia 
gönderdiji telgrafa verdiii cevapta M.Franz 
Mariau Berlia' de balandapaa, yalunda 
Paria' e döaerek YUifetine tekrar hafhya
cağmı bildirmiJtir. ffabrlardadır ki, l'tl. 
Mariau Alman makamıtı tarafmdu Voa 
Schleiher ile Frama anamda menam aai 
kast meselesi dolayuiyle tanuatta Wuıı
malda itham edilmiJti. 

M. FLETCHER HOKOMETIN iSRAF 
SiY ASETINE HUCUM ETTl 

Mifigan, 8 (A.A.) - Cümhuriyet fır· 
kasmm teıiıinin ıelueninci yıldönümü müna 
sebetiyle fırka clivanmm reisi M. Fletcher hii 
kametin siyasetine Jiddetle hücum ederek 
kongrenin de hükimetin tesiri altmda de • 
mokrasiyi tahrip ettiiini ve devlet otoritesi
ni zayıflattığını söylemİflİr. 

YENi BiR TORPiDO DENiZE 
iNDiRiLDi. 

Cenova, 8 (A.A.) - 1.630 tonluk 
"Libeccio,, torpido muhribi dün Riva Triıo· 
zo tagihlarmda denize indirilmiflir. 

ŞARK PANAYIRINA iŞTiRAK 
EDECEKLER. M. RUZVEL T OOULLARIYLE 

BiRLiKTE DOLAŞIYOR. 

Saint Tomas • Cierge adalan· 8 (A.A.) 
- 11. Ranelt, "ff outston,, kmvazörii ile, 
yumcla iki oğlu Franklin ve Joha olduğa 
halde, haraya gelmiJtir. 

Londra, 8 (A.A) - Röyter ajammm 
Berlin muhabiri bildiriyor: Memlekette sat Bari, 8 (A.A.) - Erlilde açılacak 
hi bir sükin ol•sma rağmen, gizli bir en- olan betinci ıark panaymaa Yaıwıistan, 
diyıe hükiim sürmektedir. Çiaki biitiin Al Brezilya ve lnk iftink edeceklerini bildir· 
manya' da mile.ilah bir vuiyette iç milyon mitlerdir· 

kip bulundaia tahmin edilm,ktedir. Ve INGIL TERE TEK KADIN VE TEK 
bunlardan yüzde yetmiJ betinin hiicam la- ERKEK ŞAMPIYONLUCUNU 

NEVYORK TAYMIS GAZETESi BAH· 
RIYE KONFERANSI iÇiN NT DiYOR? 

talarma tekrar alınması ihtimali vardır. K.AZANDI. 

Son iydam hükümleri, muhalefet pro • 
Ne'f)'ork, 7 (A.A.) - Nevyork Taymiı pagandasma müsait bir zemin hamlıyan a

gaıetesi ha sabahki mablelini Loadn bah mumi bir memnuniyetsizlik doğarmuflar. 
riye konfenmı iptidai müzakerelerine talı - Bazı hücum Jutalan timdiden komünizme 
ıİI etmektedir. Mezkur gazete diyor ki: 

" Ba konferanslardan da göriilüyor ki, iltihak etmektedirler. Bu kantıklık umarla· 
Amıpa dnletleri ile Amerika ve Japonya nna karıı hükimet Raytver'in 100 bin, M. 
anımda hir çok müşkülit mevcuttur. Diğer Göring'in teıkil ettiği hususi polisten 12 
taraftan bizzat Avrupa devletleri ıraımdaki büı ve Hitler'e sadık kalan siyah gömlekli 
rekabet batb meseleler de ortaya ko1acak 20 bin kiıi çıkarabilir. 
tır. Çiinldi Al•nya'da, Fransa'da ve ltalya 
da milliyetpenerlik inkitaf etmektedir. Hücum kıtaları kumandanlan anımdı 
Mezkir konfennsa davet edilmiyen Al•n ıuiiıtimaller yapdclığma dair bir çok misal
ya'nm ıaybabeti müstakbel müıkiilib mu - ler gösterilmektedir. 
cip olacakt1r. Di~er taraftan ltalya'nm meta Hitler'e kar, hazırlanan ıuikaıtm doi
libatı, katiyen akdenizin istiklalini istiyen raluiu ve büyüklüğü tespit edilmiJtir. Reiı
f ngiltere'yi Fransa'mn endifelerini hiimii m ler, saikaıb, kıtaa~ ~e~ralan ıekl~~e 
retle karıılamığa sevkedecektir. Fnua ise, h~la~ılardır. Şimdi sakin al~l!r ·~ 
Afrika' daki müstemlekelerinin ehemmiyeti _ hır endiıe m~mın va~dır,. o. da Hıtler m ıaı
ae binaen, ltalya 3S hin tonilitolak remiler kast hareketini oldugu gahı muhtemel kan 
yapmak projesini tatbik edene, yeaidea bir ıddıklan da yıbfbrmaia muvaffak olap 
çok .. " sermeleri ... ettirecektir.,. olmıyacafıchı. 

Vimbledon, 8 (A.A) - Yi mi bet sene 
denberi ilk defa olarak lngiltere, tek ka • 
dm ve tek erkek Fompiyonluğanu kazanmıı 
oluyor. 

Doroti Rund, dün amerikah Helen Ja
coleı'i 6-2, 7-5 ve 6-3 ile yenerek tek ka • 
dm pmpiyonluğanu almıflır. 

Evelki gün de tek erkek ıampiyonluia 
Ptrri taraf mdan kazanıllDlfb. 

Perri ile Rund tek kadmlar pmpiyon • 
luk maçı bitince, lural ve kıraliçeye takdim 
edilmiılerdir. 

Çift erkeklerde, amerikah Lot ve Sta
fen ıampiyon olan franıız Borotor'a ve Bru 
guon'u 6-2, 6-3 ve 6-4 yenerek ıampiyon 
luğa bzanmıılardır. 

Çift kadmlarda pmpiyoa olaa madam 
Matyö ile •dam Riyan 6-3, 6-3 ile madam 
Henrotin n madam Andru'i yeamitlerclir. 

JAPONYA'DA 

Kabinenin ilk 
içtimaı 

Tokyo, 8 (A.A.) - Obda 
Mikado'au huıariyle baıin ilk içtim ... 
yapm,ftır. Yelli kabine fa ıuetle tefek 
etmiJtir. 
Bapelıil .. ftWlfll'J ifl•ri .... 

Ob 
Hariciye nazın ti. Hi 
Dahiliye nazın M. 
~liye u.un M. F 
Harbiye nazın M. Hay 
Bahriye nazın fit. ua.-ı• 

Mimeito fırbu niai Baron VaUtJ-.ı• 
yeai kabiaeJi tatacatnu btir• ttlllİıl e1 
miftir. 

FRANSA'DA 

FRANSIZ KABiNE TÖPLANTISI. 
Pıril, 7 (A.A) - Namlar bqia & 

Dumerg'in riyasetinde toplumıtlardır. &: 
Bartu M. Piyetri ile Mrlikte huıi terait isi& 
de Londn'ya seyalaat edeceiiıai hatırla 
lir. 

Salı giinii topluacak olan aamler mec
lisi, bu seyahat sebebiyle, pertembeye talik 
edilmiıtir. 

ROMA BOYOK RESiM MOKAFATINI 
PIERRE JEROME ALDI. 

Pariı, B (A.A.) - Roma resim müki 
f abam tevziine baılıyan güzel sanatlar ab 
demisi büyük miikifab 20 ICinanad 
1908 de Daakergue' de lloğmaı olu Pierre 
Jerome'a venniJtir. 

BEYNELMiLEL HAVA FEDERASYC> 
NU BiR REKORU TASDiK ETTi. 

Paris, 8 (A.A.) - Beynelmilel han le 
derasyona 1 S haziranda İtalya' da Monted 
lio han meydumda tayyareci Tinepe te 

Colombui'llİll tesis ettikleri yükseklik rib 
rua ıumea ka7detmİflir. Tayyarteillf 
5.000 kilo Jik ile 6.Z7Z metreye ~al 
dır. 

BALE'DE MOHIM MOZAKERl.L&ll 
YAPILACAK. 

Bile, 8 (A.A.) - AV111pa'am &aflıca 
ihraç bankalan miWirleriain toplumalall 
münasebetiyle öniimüdeki laafta imada 
amami mahiyette muhtelif para mese.leled 
ne, Daves, Y unı istikrazlan faizi ve lwp 
bortlın meselelerine, ait mihim .....,, 
ler yapdacaldlr. o 

lngikere bukau midiri M. Montaı• 
Norman, beraberinde bankanın erkimndaa 
•e ıaaraf maliyecilerden Sir Otto Meaaytr 
ve Sir Siepman oldaja Lalde buaya ıel
miJtir. Aynı umuda Ne'f)'ork Fetlenl 
Rezene Bank Müdürü ile miidür .... 
ve bir de kitip gelmiflerdir. 

Ameribldan Bile istuyo .... ı.e.-. 
milel tediyat bankası müdirii il. Leo Fra• 
scer brplamıfbr. 

ALMANYA'DA 

ALMANYA'DA OLDOKLERI ZANNa.. 
DiLENLER OLMEMIŞLER MI? 

Bertin, 8 (A.A.) - Bau enehi matk 
aba öldüklerini yazdıiı "Herrea Clab,, ki • 
tibi Fon GJeichea ve "Alman kulübü,, reitl 
Fon Alvenıleben. tamamiyle ıdıhıtte oldak 
larmı, Der Rinr mecmaaıma beyan etmİf • 
lerdir. 

ISVIÇRE GAZETELERi ALMANYA'• 
YA GIREMIYECEKLER ... 

Berlia, 8 (A.A.) - Alman ajansı bil• 
diriyor: Almanya'nm vaziyeti ve dnlel 
aleyhindeki suikastin bastırılması hakkında 
yalan aetriyatta bnlanan üç büyük lsviçrt 
gazetesinin akı ay müddetle Almanya'ya 
~rmelİ meaedilıniftir. S. pıeteler fmtiar
drr: 

Neae Zarclaer Zeitaag, Baslır Natioaal 
Zeituag ve Berliaer Bund' dur. 

NASYONAL SOSY ALISTLER 
KONGRESiNDE. 

Bertin, 8 (A.A.) - M. Hitler'ill 
muavini nam M. Rudolf Hes, Koenig bert 
te naıyonal sosyalistlerin ko:ıırea

0

Dde dr 
bili ve harici siyasete ait mühim mıtuk 
söylemiı ve bu nutuk bütün tel iı iıtu ot 
lan tarafmdu aeıredilm

0

,tW. 
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Giirilşlcr. 

( us s} nı 

z • 
Smıtsız, imtiyazsız, 
Biribirine garazsız, 
Ağasız, beysiz, ıvazsız, 
lfalay1k51z, ayvazsız. 
Tam ve olgun bir rejim içindeyiz. Bu, 

muhakE.k. Ama, ötede hepsini basıtıran bir 
tek imtiyaz vardır. Bu imtiyazı (hususi) 
ıılmıstır. Kimden, niçin ve nnsıl almıştır? 
BiJn~mez. Almııtır işte. Mademki gövde-
5inin kenarında damalı taksi şeridi yoktur. 
Mademki markası yuksek ve numarası 

• 

a a 

l•'nthol maçı hir hirc hcrahcrc 
ncıiycelcndi 

-

İstanbul, 8 (A.A.) - Bugün )Unan ta
kımı ile Beşiktaş takımı arasında maç ile 
muhtelif müsabakalar büyük bir kalabnlık 

HAKiMiYETi MILLIYP. 

Çanakka e şehitlik 
• • • 

erı ı zıya e 
İnebolu Halkt'\'İ 25 kişilik bir 
ziyaret heyeti ile şehitliğe gitti 

hususidir. Onun çerçevesiz ve ölçüsüz bir huzurunda yapıldı. 
imtiyazı vardır. Bu imtiyaza dil uzatanın 

Çanakk le, 8 - İnebolu H:ılkevinin ter 
tip ettiği 25 I.işilik bi rheyet bu sabah Ça
nal kale' ye geld". lstanbul mebusu H.ımdi 
Mustafa B y de heye meyanınıbdır. Şehit 
likl "ri ve T ruva 1.:ırabelcrioi ziyaret edecek
lerdir. He} et üç gün kadar ş~hrimizde mi· dili kurur, el uzatanın eli çolaklaşır, karşı 

ge'm2k istiyen çarpıln. O kadar tekin de
ğildir bu hususi o~omobi1. 

S5zürne inanmıynn, 1stanbııl'un herhan
gi bir cadde köşesinde durup babın. Beş 
dakika sonra: 

Yunan - Be ,iktaş miic;;abakası 

Yunan takımı ile Beşiktaş futbol takımı 

arasında bugün yapılan müsabaka çok he

yecanlı oldu ve bir bire beraberlikle netiy-

safir kalaca•itır. (A.A.) 

Ş~hinşah Hazretleri. 

- inandım, diyecektir. İstanbul'da hu- celendi. 

Ba'lı J inci sı.ıyıfada 
mirlerindc bulunduklarını bildirmiş-
ler ve otomobile birlikte binerek 
Makfı.'ya gelmişlerdir. susi otomobilin rejim üsfünde bir imtiyazı 

vardır. 

Evet, hususinin buradaki imtiyazı ne es
ki kapitülasyon devrindeki rıhtım şirketinde 
vardı, ne ;amlı beldeki köroğlunda, ne de 
ortacağm kır tıerdanndn. 

Otelciler kalabalıkta beş kilometre ile 
giderler, hususi otuz beşle geçer. 

Ötekiler şu yoldan geçemezler ve bura
da duramazlar, hususi hPr yolda koron yap 
mndan uçar ve diledi~i yerde durur. 

Ötekiler bir tarafınıza çarparsa hemen 
tutarsınız ve yirmi kôğıdını aldırırsınız. 

Hu usi bir ycrir.ize çarparsa içindeki 
sizi paylar. Geçende böyle bir hususi, mu
teber bir avu cnta (eşe'<! ) demiş de adam
cağz gazete sütunlarında bir hayli yandı 
yakıldı. 

Bir meydanda gördüm. Ad:lmm ya· 
nmJa koltukla bile ) ürüyemiyen bir hasta 
vardı. Karşı sıradaki taksileri ayrı ayrı ça
ğırdı. Hepsi: 

- Gelemeyiz, dediler. Ynsalı.iır. 
Şikayet etti. Şu cevabı aldı: 
--Gelemezler, burası yasaktır. Onlarm 

yeri orasıdır. Hastanın solunda duran iki 
~k arabayı gösterdi: 

- Bunlar duruyor ya? 
- Onlar bususi ! 
-Niçin hususiler dururda başkaları dur 

maz? 
-Hususi oldukları için, 
Aklıma şu fıkra geldi: 
Aşçı Mehmet Ağa otuz yıldanberi Eren

köyündeki konakta aşçılık ediyor. Memle
ketinden yeğenini çırak olarak gefümiş. 
ls1anbul' a yeni gelen çoı:uk bilmediklerini 
dayısına sorup öğreniyor. Mehmet Ağa da 
otuz yıldanberi fstnnbul'da ya, bilmediği 
yok. Hepsini yeğenine öğretiyor. Çocuk 
bir gün bakar ki, bahçede b:r tr.knn k şiar 
var. Şaşar. Meğer memleketinde sivri te
pelikli tarla kuşları yokmuş. Bunu da her 
§eyi bilen dayısına sorar: 

- Dayı! bunlar ne ? 
Meğer dayısı da otuz yıldanberi tarla 

kuşlarının farkında değilmiş. Ne yapsın 
fİındi? Çocuğu da cevapsız bıraksa cahil
liğine hükmedecek. Hemen şu cevabı ver
lbif: 

- Banlar, onlardır! 
Çocuk bir şey anlamamakla beraber gene 

sormuş: 

- Peki, bunlar, onlardır. Ya tepelerin
deki şu sivriler nedir? 

Mehmet Ağa gene cevap vermiş: 
- Bunlak, onlarsız olmaz! 

AKA GÜNDÜZ 

l\luğla·da yapılan bir yolun 
inşaatı bitti. 

Muğla, 7 - Aydın • Muğla arasında 
b~lu~nn il. yırhkavak yolunun inşaatı bit
mıpır. Yaluııda tesellüm edilecektir. 

Bu Y?1un Yapılması için bir buçuk ıe· 
nedenben çalııılmakta idi. (A.A.) 

lUu!ıaf ız hisikl~~~ileri Erciş'te 
Ercış, 7 - Van golu genıi işletme ida

resi müdür ve memurları taraf mdan Erciş' e 
l<adar uğurlanan Muhafız Gücü bisikletçile
ri saot 17 de buraya geldiler. Kaymakam 
Lelediye reisi ve kaza erkanı tarafmdan sa
mlıniye!le karşılandılar. 

Ödenmemiş idarci Jıusm~iye maaş
Jarmı ödemek icin hazırlık 
llaliye Vekaleti Jd;rei H ... susiyelerin 

ödenrıemiş maaş ve ücret borçlarını öde-

AtletJzm miisahakalan 
Dört yüz metre koşu: Dört yüz metre 

koşuda Papadöpulos 56 6-10 saniye ile bi-

rinci, Ragıp ikinci ve Aslan Haydar üçüncü 
geldi. 

Yüz elli metre koşu: Yunanlı Çikolaz 
6,24 4-1 O saniye ile birinci, Toberidis ikin 
ci ve Maksut üçüncü geldi. 

Cirit atma: Necdet 47,24 metre ile b". 
rinci, Karnkaş ikinci ve Müfohham üçüncü 
geldi. 

Sırıkla yüksek atlamada: Fethi 3,21 
metre ile birinci, Misaropulos ikinci gelmiş· 
tir. 

B:ı.lkan bayrak yr.rışı: 800 - 400 -
200 - 100 Fenerbahçe takımı 3,24 1 5 
bir:nci, Beyoğlu spor ikinci, Beşiktaş üçün 
CÜ geldi. 

Yüz elli metre manialı kcşu: Sed:1t 
11 4 l O saniye ile birinci, Tevfik ikinci 
P,elmiştir. Sedadm kazandığı bu derece 
Türkye'nin yeni rekorudur. 

Üç adım: Poliyos 133,45 metre ile bi 
rinci1 Tevfik ikinci, Selim iiçüncü gelmiştir. 
Fenerbııhçeli Boliyos'un kazandığı derece 
de yeni Türkiye rekorudur. 

Antalya muallimlerinin SC)ahati 

Burdur, 8 - Anlalya muallimlerinden 
bir gnmp dün buraya gelmiştir. Araların· 
da 15 hannn da vardır. Heyet lspartnya 
kadar gezintisine devam edecektir. Dün 
aks:tt şereflerine L lediye tarafından bir 
ziyafet ve muallimler tnrafmdnn da Halk
evinde bir müsamere verilmişar. (A.A.) 

Maku Şahinsah Hazretlerinin dö 
nüslerini parlak bir şekilde kutlula
mış ve gece bütün şehir tenvir edil
diği gibi Maldl. etrafındaki daı: larda 
c.la ateşler yakılmak suretiyle şenlik 
leı yapılmıştır. 

Başta garbi Azerbaycan kuman • 
dnnı Şahbahti Hazretleri olmak üze 
re burada bulunan fırka erkanı ve 
Ua 1 ı'.'i h lkı Ali Sait Pa a Hazretle
rine ve refal·a t' nd Jd zev ta çok sa
mimi hislerin ifadesi olan bir misa
fiı p verlik gÖ"tcrm · c-Ierdir. Dün ak 
'"::ım Ali Sait Pac:a Hazretleriyle rc
fa1·atinde bulun~n zevat şerefine 
C'..,hbahti Hazret1Pri tarafından bir 
?iyaf et veril mi t\r. Sahb:ıhti Hazret 
lC'ri röylecl1~leri nııtukta bu hisleri 
~üzel cüm1elerle i ı.ar etmiş ve iki 
ıüyük şefin ve iki karde~ milletin 
serefine kadehini kaldırtnı"tır. Bu 
"Özleri hazırunun ayakta hürmetle 
dinledip-i istiklal marşı takip eyle· 
mjştir. Ali Sait Pa5a verdikleri ce -
vapta ferik Şahb~hti'nin gösterdif{i 
teveccühe teşekkür etTiş ve memle 
ketimize girerlerken gayet besuş ve 
pürsıhhat olarak karşıladığı Alahaz 
r<·ti Hümayunu gene aynı surette 
br.şaşet ve sıhhatini taşıyarak hudut 
lnnndan girerlerken c:'elam1amış ol -
maktan duvdufj-u h"htiyarhğı kayde 
rlerek A Hl hazreti p·imavuna zivaret 
lcrinin devamı müddetine~ refakat 
V"! maiyetlerinde bulunmaktan ge · 

CcYclct Bc•y Yazif esine hasla•h rek sahsen gerek yanındaki arkadaş 

T ki d v 8 B .. ':-; lrırmın duyduğu biiviik şerefin hatı-e r ag, - es ay muddetle me- v • • 

zun f.·,)unan Vali A7rnf BevP. vı>kale~ edr- rasmı daima nınhaf~za edeceP:ınt 
cP' · n Mülkiye Müfettişi Cevdet B. dün l söylemiş ve Şahb~htı'nin şahsında 
1m1 a gelmiş ve vazifesine başlamıştır. serefli ve kıvmetli İvran ordusunu 

(A.A.) sPlamlamıstır. K"nehini İyran'nm 

• 

Diinkii cclst•dc miidtleiuıııumi 
iddianamesini okudu 

Metr Salem ve Leon Faraci efendilerin 
mubakeJ?lelerine vekilleri hazır olduğu hal
di! dün asliye ceza mahkemesinde devam o
hmmuı ve Nafıa Vekaletinden gelen ve Is 
tanbul telefon şirketinin sermayesini tesbit 
eden komisyon raporu okunmuştur. Müda -
faa vekilleri rapor hakkında bir diyecekleri 
olmadığını söyledikten sonra müddeiumumi 
Fuat Bey bir buçuk saat süren iddianamesi-
11i okuyarak cürmün mevcut olduğunu teş • 
rih ve iyzah etmiş, suçun sabit olduğunu ile 
ri sürerek Metr Salem'in ceza kanununun 
223 üncü maddesiyle tecizyesini 65 yaşını 
geçmiş olması dolayısiyle hakkında 56 ıncı 

meddenin tatbikini, Leon Faraci'nin ise raşi 
vaziyetinde bulunduğu cihetle hakkında 
223 üncü madde ile beraber 226 ıncı mad
de nazara alınmak suretiyle ceza kanunu -
nun 220 inci maddesi mucibince tecziyele -
reni istemiş ve iddiasını şöyle ikmal etmiştir: 

" - Mnznunlarm teşebbüs eyledikleri 
fiil husule gelmiş olsnydı devlet i;in bnis o
hcnrı milyonlarca liralık azim znrarr.ı hak
larmdn takdiri esb~bı m=· şeddedc addolun-
m smm ve maznunların mali vaziyetleri iy
fb ... riyle krınunumuzun cezayı mıkti olarak 
t } in eylediği miktarın azami haddi veril · 

·" ol ı b"lc h11' 1 r~da bir cez t iri y n· 
m"I t n çok uz k knlııcağı düşünülerek yük 
seıt mahkemenizin haiz olduğu vasi tal.dir 
h'\kkmın ona göre istimal edilmesini iddia 
ederim.,. 

ldd"aname okunduktan sonra tarafeyn 
velrilleri mi!dcı,faalnrını hazırlamak üzere du 
rnsmanın talikini istemişlerdir. Müddeiumu· 
mi. Fuat Bey mühlet verilmesine muvafnke.t 
ctmiı ve hakim suçlu vekillerinin müdafoa
lıırmı yanmak Ü":ere dnn~cmavr 15 temmuz 
pazar günü saat ona talik eylemİ§lir. 

Emniyet ta} inleri 
Eı.miyet işleri umum müdürlüğü btşinci 

şt be müdürlüğüne 6 rncı şube müdür muavi 
.,i Ş"i'·rü, yerine de Ankara emnivet memuru 
lzz,.ttin Beyler tayin edilmişlerdir. 

Büyük Tacıdan ve İyran milletinin 
refah ve şerefine kaldıran Ali Sait 
Puşanm bu sözlerini çok içten gelen 
karşılıklı sevgi hislerinin tezahürü -
ne meydan veren görüşmeler takip 
etti. Bu suretle ziyafet çok samimi 
bir hava içinde geç vakte kadar de-
vam etti. 

mek Hn bazırl!k y:ıpm:ıL1adır. Bu hususta 
M~l"ı:in son celseler~nde kabul edilen ka· 
nunun neşrini m::telkip ödenmiyen ücret 
ve manşlımn derhal tesviyesi temin edilmiş 
olacaktır. "Galatasaray'ın )·ıldöniimiine ait bir ~ intiba ( geciknıl§tir) 

SAYIFA 3 

Vilayet hususi 
id releri. 

Ba§Vekilimiz, B. !rl. Mtclisinin S tem
muz celsesindehi nııtuhlannı!a h':zsusi ida
relere aynca temas etmi§lerdir. Bu idare
ltrin mali vaziyeti ile C. H. F. Grrıpu da 
meşgul olmu§tu. Graptan ayrılan bir encÜ· 

men meclisin tatiline yahla§an günlerdı 

f ırhaya acale alınacak tedbirler için bir ra-
110r vermİ§ ve idarelerin bünyelerindeki 

esaslı tdhiklerin sonbahara lıadar devamı
na müsaade etmiştir. 

Birçok vilayttlerin hususi idarelerinin 
mali şekli iki noktada halasa edilebilirdi: 

1 - Bir miktar maaşları verememek 
2 - Devlet merkezine ait borçları ödi

yememek. 
8. nı. f;f eclisi Başvekilin nutkundan bir 

gün evel kabul ettiği bir kanunla meseleyi 
halletmiştir. Kanrınan metnini vaziyetin 
hal şeklini gösterdiğinden aynen sütunları
mıza geçiriyoruz:_ 

Madde 1 - Hususi idarelerin 1933 
mali senesi sonuna kıı.dar ödiyemedikleri 
maaş ve ücretler yekunu olan 597.000 lira 
aşağıdaki fekilde hazinece tesviye o1annr. 

A - l 933 mali seneti sonuna kadar U• 

umumi bütçeye dahil memur ve müstah • 
demlerin maeı ve ücretlerinden kesilip mer 
kezce hesabı katileri neticesine göre tevzi 
edilmek üzere olılconulan ve nazrm hesap
larda kayıtlı bulunan parnlnrn ait olduğu 
mabnllere b ... t•lm:ıı.~ızm mezkur hesaplara 

asraf lmydi turetiyle, 
B - (A) fıkrası mucibince tediye cdi· 

lecek kısımdan kalanı 1935 um mi bütçe
sinde hususi idarelere yardım namı altın
da açılacak bir fasddan mahsup olunmak 
üzere hazinece temin olunacak hedi ile, 

C - Bu madde hükmüne göre hazinec~ 
ynpılacak tediyeler; 1934 mayıs sonuna 
k"dar zimmetlerinde tebeyyün edipte isim
leri ve borçlarının miktarlan Dahiliye Ve
kfletince tasdikli cetvelde gösterilen vila· 
)etlere yardım şeklinde verilir. 

Madde 2 - Ankara' da yapılmakta o
lnn vilayetler evinin teahhüt bedelinden 
karşılığı bulunmıyan 334.()00 liralık kısmı 

hıızinece deruhte edilir. Bu miktar tediye 
edileceği seneler bütçelerine konulacak tab 
sisattan mahsup olunur. 

Mndde 3 - % 10 muallim mekteplen 
inşaatına muavenet hissesi olarak vilayet 
hususi idarelerinin Maarif Vekaletine ödi
yece leri paradan 100.000 lirası mezkur 
bıs .. ed ... n olan borçları nisbetinde vilayetle
re tevzi' olunur ve hükumetçe bu vilayetle
rin 1934 bütçelerinin masraf kıımılarma 
ilave edilir. 

Bu hisselerden 2098 numaralı kanun 
mucibince ödemeleri lizmıgelen borç baki· 
yelerinin bu l 00.000 liradan m11da11 vi
la)·etlerden alınmaz. 

• Madde 4 - l 934 seaesl yol pansm-
dan vilayetlerce Nafıa Vekaleti emrine ve-
rilecek para 800.000 lindır. Bu miktar 
1934 bütçeleri nakdi yol parası muham· 
menntı ile mütenasip olarak hükumetçe vi
layetlere taksim ve bu bütçelerin masnf 
kısımlarındaki miktarlar o suretle tesbit 
~1unur. 

Şose v~ köprüler kanununun 22 ind 
ve bu kanonu tadil eden 1882 namarah 
kanunun ikinci maddesine göre yol pan· 
smdan tahakkuk eden % 50 Ye o/0 1 S Na
fıa Vekaleti hisselerinden 1933 mali _... 
11i sonuna kadar vilayetlerin ünmetiHe b 
hm alacaklar vilayetlerden ilteameL 

Vilayetler 800.000 lirada birİlleİ frfı. 
rll mucibince aynlu lüaelerilli, .... ıym 
yo1 parası tahsilatından Nafa Vekiletine 
ait miktar nisbetinde olmak iiure aihayet 
ertesi ayın on befiıle bdar mezkilr veka
let emrine vermek suretiyle öderler. Ba 
miktarı miadmda vermiyen ita amirleriyle 
rnuhasiplerden maa,Jan nisbetinde veril· 
mi yen miktarın o/o 1 O u kadar para cezau 
.. Jmır. 

r.1 c! e 5 - ] t 'ül sanat m kteple
r" r.in v· ayctlerd n 1 ~33 mali s si s a
'la k 1r nl c;1f f .. rı obn A~2 5°3 l"rı- ' ıı 
iu m l·teplerin peçen sen ~re ait ve ... 

1
1·1 m·· .. =•eye !'!?

00 tp.,"t o' .... 1. t ' '· '· 

eden 1 '6.701 l"ral.k horçJ, ....... -~·· 



SAYIFA 4 

1 Me ml eket postası• 
--

• 

Ak§ehir'e elektrik verilmesi için aktolanan mukavelenin imzasında 

AKŞEHiR 

Tahminen yüz sene kadar evel Ak~ehrin 
maruf bir alimi Salinı Efendi Akşehir için : 
~'Felek mislin getirmemi§ bunan bir dahi 

dünyaya'' 
demisti. Bu sözün doğruluğunu, bugünler
de Akşehir'i, Akşehir' deki çalışmayı gören
ler daha iyi anlar ve takdir ederler. 

Hakikaten son günlerde tabiaten güzel 
olan Ak§ehir'in güzelliğini arttıran bir ça· 
lışma görülmektedir. Yüzellibin lira rad
de.;inc!e bir sarfiyatla en güzel ve asri l·~
sisatla kasabaya isale edilen (Şarlak) iç
me suyuna malik olan Akşehir, esasen elek
trikle tenvir edilmekte ve fakat mazotla 
müteharrik makine ile temin edilen bu trn 
viratın pahalılığı nazara alınarak bunun 
evelce J • • projesi ve~'!c "" :;.e temin 
ve istihsali düşünülmekte idi. 

Akşehir Belc:diyesi yirmibeş senedir ik
lmadi hayatta çok kıymetli ve şerefli bir 
:,__vki tutan (Akşehir Bankası) ile anlaşa
rak su, e!ektnl. tesisat ve inşaatının ikmal 
ve muayyen bir müddetle işletmesini ban
kaya vermelo: suretiyle çok ehemmiyetli o
lan bu iJİD başarılmasına muvaffak olun
muştur. 

Dün fevkalade suret~e toplanan Akşe
hir Belediye meclisi hazırlanan bcuaptaki 
mukaveleyi tetkik "Je tasvip etmiş ve muka
Yelename imzalanarak taati olunmu~ur. 
Akşehir için hayati olan bu İJlerin samimi· 
yet ve hüsnü niyetle neticelenmesine amil 
olan Akıehir Belediye ve Bankasmm genç 
reislerinin günlerce devam eden çalışmaları 

ve hu çalışmayı kolaylaştıran mesai arka
da§larının gayretleri takdir ve 51ükranlara 
şaynndır. Belediyemiz bir taraftan çok 
asri bir tesisatla sıhhi b:r suya ve en mü
tekamil bir tarzda elektrik tesisatına malik 
olmak ve diğer tnraftan kıymetli müesse
semiz (Akşehir Bankası) idare adamları da 
banka sermayesinin b'r kısr.um devamlı ve 
emniye~li b:r gelire b:ı.ğlamak suretiyle ba
siret göstermişler ve iki tarafın menfaatla
nnı temin ve hiraraya toplıyan bir eser mey 
dar..:l getirmişlerd"r. 

lanı hususi idarelerden istenmez. 126. 701 
lira mezkur hisseden borçlu vilayetlere 
borçları nisbetinde tevzi ve hü.kiimetçe bu 
vilayetlerin 1934 bütçeleri masraf kısmına 
ilave olunur. 

Madde 6 - Mrntaka yatı mektepleri
nin vilayetlerden ! 933 mali senesi sonuna 
kadar alacakları olan 1l6.908 liradan bu 
mekteplerin geçen senelere ait ve evrakı 
müsbiteye müstenit olarak tahakkuk eden 
39.619 liralık borçlarından geri kalanı hu
susi idarelerden istenmez. 39.619 lira mez
kur hisseden borçlu vilayetlere borçları 
nisbetinde tevzi ve hükômetçe bu vilayetle
rin 1934 bütçeleri masraf kısmına ilave 
olunur. • 

Madde 7 - Nakdi karşıhğı olmaksızın 
1934 veya iti seneler tahsilatından öden
mek üzere yapılagelmekte olan devri tah
sisat usulü ilga edilmiftir. Ancak bunlar
dan lıo ltılDunun neırine kadar mukavele
ye bağlanmış olup ta l 934 veya müteakip 
seneler içinde istimal edilebilecek olanları 
bu hükümden müstesnadır. 

Madde 8 - Hususi idare muhasebe 
müdürlerinin tayinleri Dahiliye Vekiline 
aittir. 

Madde 9 - Bu kanun neıri tarihinden 
mut .. ~erdir. 

Madde 1 O - Bu kanunun hükümlerini 
İtrı-·· '1 f .. ra VPkilJeri Heyeti memurdur. 

Akşehir için ha1 ti olan bu kıymetli e
serlerin meydann gelmesinde ön alan bele
diye ve bankamıM mümessilleri memlekete 
nur ve bayat veren hu eserleriyle ne kadar 
iftihar etseler, ne kadar vicdani haz duysa
lar yeridir. 

Bir taraftan da kasabanın bir ucundan 
başl:yarak büyük bir faaliyetle kaldırım in 
şaatına devam eden ve kanalizasyon lesi -
sat ve insaahnda simdiden düsünerek ya
kında ka;abamızm. bu mühim n~ksanmı da 
ikmal edeteğinden emin o!duğumuz beledi 
yemiz reisi Agah ve azm ile çalışan Akşe -
bir bankası reisi Tac~ttin Reyleri candan 
tebrik eder ve bü.ün akıehirliler;n içten 
gelen arzularına uyan bu hayırlı çalışm::ı.la 
rmda daima muvaffak olmalarını temenni 
ederiz. Memduh 

İNEBOLlJ 
Halktvleri seyahcJi - Memleket hal

kında .bir vatanperverlik hissi uyandırmak 
ve Büyük Gazi'nin yarattığı büyük zaferle
ri gençliğe mahallinde yakinen göstermek 
ve ona olan inam bir kat daha kuvvetlendir 
mek gayesiyle Halkevi gençlerinden mürek 
kep yirmibeş kişilik bir heyet bugün Vat;.a 
vapuriyle çok kıymetli Hukuk Hakimimiz 
Ragıp Beyin riyasetinde f.anakkale'ye git· 
mişler, kendilerini Ev bandosu ve çok ke· 
sif bir halk kütlesi tarafından cofktm kra· 
hüratla teni edilmişlerdir. 

GiRESUN 
Ticaret ve sanayi cdc:sı: Giresun tita· 

ret ve sanayi odasından alman kn)'Ilfora 
göre ağustos 1933 tarihinden haziran 1934 
sonuna kadar geçen 11 ayda Giresun iskele 
lerinderı 115.550 çuval yani 9.246.119 
kilo fındık içi ve 1.964.563 kilo kahuldu 
f mdık sevk edilmiştir. Dünya piyasalarına 
sevkedilen bu fındıkların kıymeti 4. mil
yon 313.170 liradır. Gerek islok ve gerek 
köylünün elinde olmak üzere 10.000 ton
dan fazla mahsul olduğu söylenmektedir. 

Y eci mahsulün yükleme mevsimine kn 
dar elde mevcut mahsulün satılm!lsı çok 
hayırlı olacaktır. 

Yeni mahsııl tahminleri : Fındık rekol
tesinin ilk tahminlerdea aşagı dü§tÜğü ka
tiyetle anlaşılmaktadır. 

Bu sene (bolaninus nikon) denilen ba
serenin fındıkları fazla tahrip ettiği, hep 
içerlerine kurt bırakarak yere dü§irdüğü 
görülmektedir. Bu haşerenin talıribatma 
mani olmak için senelerdenberi salı§ılmak 
tadır. 

İZMlR 

Btyin humması: Tire'nin iki köyünde 
bulaşık beyin humması görülmü§, derhal 
sıhhi tedbirler almmı§br. 

Hilci.liahmerin yardımı: Hililiahmer ce 
miyeti lzmir merkezi tarafmdan son bir 
haf ta içinde 21 kişiye maddi yardrmda bu 
lunulrnu ~1 L r. 

~i'.rek avı: Torbalı' da Aziz Bey çiftli
ğinde avcrlar cemiyeti tarafından bir sürek 
avı tertip edilmiştir. 

Yüzme havam: Mmtaka spor htyeti 
Alıancak'taki eski Eden banyosunda bir 
yüzme havuzu yaptınlması için karar ver
miı ve bu karar alakadar makamlara bileli 
rilmi,tir. Sıhhat müdürlüğünce meselenin 
tetkikine ve oradan alman bir miktar so
yun tahliline karar verilmittir. 

TRABZON 
Lik maflarmm birinci devresi bitti: 

Şild maçları bittikten sonra baılıyan lik 
maçlarının ikinci devresi bu hafta bitmiı
tir. Bu cuma yapılan maçlarda Sebat id • 
man yurdu Necmi atiyi 4 - 2 yendi. id
man gücü maçı 14 dakika akamete uğradı. 
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Yabancı postası. 

Mıntakavi emniyet itilafları. 
Silahsızlanma konf eransmm umumi ko 

misyonu 8 temmuz günkü celsesinde "kon
ferans haricinde müzakere edilebilecek yeni 
mahalli itilafların iniacmı kolayla,tırmak 
için münasip göreceği ihzari tetebbularda 
bulunmak üzere,, huussi bir komisyon teş
kil etmişti. Komitede eskiden yapılmıJ olan 
itilaflar arasından silahsızlanma konf eran
sına verilecek bir itilaf projesinin yazılma 
sına yarıyacak olanlan ayırmak üzere ken 
di arasından bir muavin komite intihap et
ti. Bu muavin komitenin raporu Yunanis
tnn'ın Paris sefiri M. Politis tarafından tak 
dim ec!ilmiş ve kararlan emniyet komitesi 
tarafından ittifakla kabul edilmibtir. Bu 
raporun metni aşağıdadır: 

l - Umami mÜ§ahedeler: 

paktı gibi itilafları da na.zarı itibare almak 
faydalrdrr. 

il - Avnıpa' da mıntakavi emniyet iti
lafları için tavsiye edien esas : 

1) Yukarda ki mukarrerat komiteyi 
mmtakavi emniyet itilaflarmm akti için 
h:ikô.metlere tavsiye edilecek en münasip 
esas mütekabil muzaharet kollektif itilafı 
modelinde olduğu neticesine vardırır. Se
bepleri şunlardır : 

A) Bu metin milletler cemiyeti tarafın 
dan "fevkalade takdir,, edilmiş ve "miJlet 
ler cemiyetinin azası olan ve olmıyan dev
letlerin tetkikine tezkiye edilmişti,,. (26 
eylul 1928 karan). 

B) kabulü zamanında olduğu gibi bu 
nümune bugün de mütekabil muzaharet iti 
laflar hakkındaki muhtelif temayüHerin 
vasatisi olmafo~a devam ediyor: bu itibar
la muhtelif Avrupa devletlerinin kabulüne 
diğer bütün şekillerden daha elverişlidir. 

fade edilmesi lazım gelen feY ınr:mer ara • 
smda aralarında bötiln ihtilaflar için bir 
sulhan tesviye usulü bulunması lunn gel· 
diğidir. 

B) Mezkôr modelin üçüncü faslındaki 
umumi kayıtlann hepsi aynı ehemmiyeti 
haiz değildir. Hükfunetin dikkatini hassa• 
tan şunlar üzerine çekmelidir : 

A). 29 uncu maddenin milletler cemiye 
ti idare heyetini veya beynelmilel muhake
melerce alman muvakkat tedbirlere ait 
1 inci cümlesi; 

B) Aym maddenin ahltlerin ihtilafı 
ağırlaştıracak veya geni§letecek her hare • 
ketten tevakkilerine dair olan üçüncü cünı 
lesi; 

C) Dünya sulhunu karacak milletler 
cemiyetinin her zaman tedbirler almak va -
zifesine dair 33 üncü maddesi; 

1) mınlakavi em.niyet itilafları her şey 
den önce milletler medisi paktı, paris pak
tı gibi büyük umumi itilaflann kaidelerine 
mutabık ve il.kitlerin evelce ya kendi nra -
larında veya başka milletlerle aktetmiş ol
dukları hususi ihtilaflara uygun olmalıdır. 

2) Mezkôr ihtilaflar bir devlet veya dev 
letler grupu aleyhine çevrilmemelidir. 
1918 de hakem ve em ... :yet komitesinin ka 
bul cmtiş olduğu gib:, e~er "bazı devletler 
üçüne~ Gevletlerin taarruzu halinde b!r ta
ahhi!dün mevcudiyetini lüzumlu görüyor
larsa, vazifesi azaları arnsmda suJhnn ida.
mesi ve kuvvetlenmesi yolunda bü!ün aza
ları arasında iytimütlı bir teşriki mesaiyi 
inkişaf ettinnel olnn milletler meclisine 
rakip devle•Ier teşekkülüne funi) olmak te!ı 
likesini gö .. teren böyle kayrtlr.n tavsiye et
mek düşmiyeceği bedihidir,, ve "miıi:t:kabi! 

D) Mütekabil mazabaret itilaflarmm 
müddeti meselesine bir hal §ekli teklif et • 
mi yen, fakat tamamen siyasi olan mesele
nin hallini akitlere bırakan 3 5 inci madde-

2) Mezkur ii:ilaf modeli sert bir for
mül halinde olmadığı ve elestikiyeti yüzün 
den her Avmpa mıntakasmm siyasi veya 
coğrafi iycaplarma ve muhtelif Avrupa kı- sı. 
fa!armm hususi menfaatlerine uygundur. Nihai miitalea. 

muzafıaret muahedeleri yakın hir mazi~e 
rakip gruplara me"'sup olan veya ihtilafla 
rı c!ünya sulhunu tehlikeye dü~tirebilecek 
olan devletler arasında yapıldığı takdirde 
milletler cemiyetinin daha fazla himayesi
ne nail olacaktır.,, 

3) "Mmlakavi emniye titilafları,, tabi 
ri mezkur itilafların sadece bir mıntakaya 
inhisar ettirilmesini muhakkak iycap ettir
mez. Bu tabir pek büyük miktarda devlet
ler arasmda aktedilmis olan itilaflar hak
kında da pek ala kull;nılabilir. 

4) 1918 de hakem ve emniyet komite 
since müşahede edi1miş o)duğu veçhile mez 
kur itilafların aktine milletler cemiyeti 
azası olmıyan devletlerin de iştiraki fayda 
lıdır. 

5) Bu ffibi itilafların aktini kol aylaflı
racak formüller aramak hususunda Lokar
no muahede::inden ve 1928 mmekabil mu 

zahnret muahedesi modelinden başka evel
ce aktedilmi§ ve halen meri bulunan, on iki 
devlet arasında akted:lmiş olan ve bütün 
devletlerin iştirakine açık bulunan mü:eca 
vizin tarifi hakkındaki 1933 Londra itilofı 
ve 1934 le dört Balkan devleti arıısmda 
aktedilmiş olup aynı mıntakadaki diğer 
devletlerin iş~irakine açık tutulan Balkan 

3) Böylece akitler itilaf ta hadiselere 
öre iüzumlu görecekleri t:ı.dilat ve deği

şiklikleri yapabileceklerdir. 1923 itilaf mo 
delinin mukaddeme notuna göre, ademi te
c üz, ihfluflarm sulhan izalesi ve rıiıte • 
kabil m'l:...olh~ret olan üç esaı; unsurunun 
muvazene ve müteknbiiiyctine hürmet et
mek muvafık olur. Mevzuu habis metinde
ki muhtemel bütün farkları önceden tah
min elmeğe kalkışmadan bunlardan iki:;i 
misal olarak gös~erilmiştir. 

A) Ani bir taarruz kaziyesi - Bazı va 
ziyetlerde ani bir taarruzu isfihdaf edecek 
kayıtlar ilavesi müfit görünmektedir. Alı.it
ler bu mütekabil muzaharet muahedelerine 
bu maksa~la Lokarno paktının 4) 3 madde 
sine benzer bir kayıt ilave edebilirler. 

B) Mütearrızm tarifi - Bazı alıvalde 
de miitekabiJ muzaharete yol açacak taar
ruz veya istiladan ne kastedildiğini tasrih 
etmek faydalı olur. Akitler bu maksatla 
muahedelerine 3, 4, 5 ağustos 1933 tarih 
li Londra itilaflannm möteamzın tarifi 
hakkındaki maddelerinden mülhem kayıt -
lar koyabilirler. 

4) Mütekabil muzabaret itilafı modeli 
prensip olarak heyeti umumiyesiyle tavsiye 
edilebilir. İtilafların sulhan tesviyesi ha~ -
kmdaki maddede gösterilen usuller akitle -
rin kendi münasEbetlerine en uygun bola -
takları olacakta .. 

5) İhtilafların sulhan tesviyesine tab -
sis edilen modelin ikinci faslı olduğu gibi 
~ayanı tavsiye değildir. Filhakiyka bu fa 
sdda bugün tekrarı fuzuli görülecek bazı 
nyı:lar vardır. Diğer taraftan bu faslın rli 

ğer kayıtları da fazla tef errüatlı §ekilleri 
vüzünden bütün vaziyetlere uygun gelecek 
kadar elestiki olmıyabilir. Bu fasıldan isti-

Komite, mıntakavi itilaflar yanında 
1933 te silahsızlanma konfernnsmda tasar 
lanmış olan A\'Tupa emniyet pc.ktı gibi bir 
pdlctın aktinin tavsiyeye değer olup olma
dığı ve yahut mezkur Hilnfl ... ıın icra saha· 
smm böyle bir neticeyi lüzum::;uz mu yapa 
cağı hakkındaki meseleleri tetkik ederek 
bunların az çok geniş hususi emniyet itilaf 
lan müzakerelerinin neticesi taayyün edin· 
ce ve daha faydalı olarak tetkik edil~bile· 
ceği neficesine varmıştır. 

o o 
HALKEVLERI MECMU 

Ülkü' nün haziran ayına ait 17 inci 
nüshası çıkmıştır. Bu sayıda büyük ıefJe
rin türk - İyran münasebatı hakkındaki 
nutuklariyle Nusret Kemal Beyin yeni fy. 
mn, Hilmi Ziya Beyin felsefe ve ilim, Ka-
zan Nami Beyin hun:anisma, Zeki Mesut 
Beyin aym politikası, Hüseyin Namık Beyin 
türk adının eskiliği, İshak Ref ct Beyin 

halk şairleri, M. Şakir Beyin halk cdebiya 
tından örnekler, Ali Rıza Beyin cenupt 
bozdoğanhlar, Ali Sami Beyin güzel ııanat 
lar ve Abdurrahman Beyin Amcrib.ı'mn 
keşfine türklerin hizmetleri atlı yazıları 
vardır. Hayvancılık ve zehirli gazlara ait 
fenni yazılarla Ferit Celal Beyin güzel bir 

•"kiyesi, Nusret Kemal Beyin Meksika'da 

köy programı gih. daha birçok faydalı ya-
1.1lar ~ene hn ır 0rmmıtf::ı ""ıı:",.,ı:ı-:.~. 

Cümhuriyet Merkez Ban asının 5 em muz 934 vaziyeti 
AK .iF 

Kasa: 
Albn: Safi Kgr. 
Banknot 
Uf aklık 

13.194,083 

Dahildeki Mu.hab1rler: 

LiRA LiRA 

18.558.572,63 
16.351.876,-

711.235,74 35.621.684,37 

1 PASiF 

LlRA LiRA 
Sermaye: !S.000.000,-ı 

İhtiyat Akçesi: 663.914,30 

Albn: Safi Kgr. 1.788,024 
Türk lirası 

2.515.004,- Tedavüldeki Banknotlar: 

Hariçteki Muha!>irler: 
1 Altın: Safi Kgr. 3.745,145 

Albna tahvili kabil Serbest 
dövizler. 

"Hazine TahvillP.rİ: 
11 

Deruhte edilen evrakı nakli
ye karşı~ğı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddr 
ferine tevfikan vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari ıenedat 

Esham ve T alıvilit cüzdanı: 

Esham ve tahvilat: Deruh ~ 
te edilen ewakı nakdiye 
kar~dığı (itibari kıymetle) 
Esham n Tahvilat 

Altm ve Döviz üzerine ıvanş 

Hissedarlar:. 

Muhtelif:, 

840.895,35 

5.267.859,04 

3.889.805,36 

158.748.563,-

9.484.929,7~ 
ı------

3.844.460,-
2.511.180,01 

27.627.370,22 
3.473.603,39 

Yekin 

3.355.899,35 

- 9.157.664,40 

149.263.633,28 

6.355.640,01 

31.100.973,61 

155.337,32 
4.500.000,-

10.031.631,85 

249.542.464,19 

Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde-
)erine tevfikan vaki tediyat. 
Deruhte edilen evrakı nakli -
ye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın ola· 
rak tedavüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduab: 

Vadesiz 
Videli 

Döviz Mevduatı:. 

Viaesi.ı 
Vadeli 

Muhtelif: 

158. 7 48.563,-

9.484.929,72 
-

149.263.633,28 

1 8.688.000.-
157.951.633,28 

22.473.267,91 
-.- 22.473.267,91 

8.547.104,90 
1.762.094.19 10.309.199,091 

43.144.449,61 

Yekôn 249.S42.4G4,19 

• 2 Mart 19~3 tarihinden itiLaren: fsl<onto haddi o/0 51/ 2 - Altm üzerine av~n• o/eı4 1 ı 4 

... , 1 
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Almanya melaubu. 

Haydelberg şehri • 
"Nekar,, sessiı 

kirli sularını ağır a 
~ "R gır azgın en,,ı 

döker. Jki yanında 

yüksekliği 700 met 

reyi a§mıyan dağ · 

lar, yerlerini düı 

çorak "fr1nnhaym,, 

vasına bırnkrrlar. 

lıte "Hnydelberg,, 

a tepelerin iki u • 
cunda, 80.000 iusa 
na yer veren Alman Feylesoflar yola ve Haydelberg Jalosa 

ya'ru ,,Baden,, vilayetinin küçük, eski za- Bir gün bana Bergama harabelerini gö
m:ınl rd n kalma hatıralarile nam kazan • rüp görmediğimi soran bir alman, bu mü
nıış 1 c ük bir !Chirceğizi... r.usebetlc Berlin'de bulunan çok büyük Ber-

Bur ya ilk ayak bastıgnn zaman son- gama müzesinin nasıl meydana geldiğine 
bnhar son kozunu oynamış, tepeleri örten h:ıyret ettiğini söylediği zaman, onu milli 
siyah zun çaml r, göze 1.aranlık bir renk, 

haysiyetimizi kırmadan aydmlatmrya çalıı· İnsanın canını ü n b·r bal vermişti. Bu 
b iki lekeae p rlnk semaya alışan göz bm. Netice it'bariyle güldü. Kendi hesabı-

m• utandım ve bizi o devirde idare edenle-lerin pbanc 1ı- n ileri g liyordu. 
Is ·çre'nin ~ 1l'no'dan kopan Bal \'e ,j lanetle yad ttim. Büyük duvarın altın

Zurib tren yoll rı Haydelberg'ten geçer. dan geçen bir koridor, sizi geniş gÖrü§iı 
Biı iki ece burnd l o aldı an her y4>1cunun H .. ydelbcrg'e Ü tten bakan, güzel bir tara-
ilk ·~ -i re ! >J b r tosudar. Oı çaya gctüriir. B ranın kuş bakışı: Nekar 
ta z lardan k 1 bu b' a, muhttlif suyun n h r iki kıy;.srru i d kilometre ba-
der b yl ri tar f ı d n yapı! ş ve fransız- şınd1 biribiriı b ilıyan köprüler. Eunla
lar t rnfmdan iki d fa yıkdmıştır. Onun rm ik.ı:i anlatılm ya değer: Birincisinde su, 
pmdi yeni yapıl ıya başlanan bir bina iıı- çağlıy, n halinde çelik üstüvane büyük bo
kekti harnde g .. nir··7 • Bu y rde saltanat rularm üzerind n akar. Bu o.kar su nehıin 
siıren b ylerin heykelleri bü)ük tahta ka- iki kısmmı aynı hizaya getirmesi için in
pıdan sonra açtlan dôrt kö~eli geniş bir sanlar tarafınd n yapılmış. 
avlunun karşıki duvarlarında zaman sırası f kinci köprü Haydelberg şatosu kadar 
il~ dizilmiş. Talileri varmıf. Ş:ıyet heykel- eski denilebilir. iki yanında külah şeklinde 
leri taht dan yapmak adet olsaydı.. kulelerin altından geçiliyor. Duvarlanndc 

Buraya gelen ber almnn, gözünü bu ta! büyük su bamıalarım gösteren yazılar var. 

Y'ğınlanna çevirdiği zaman, yüzünde se- Yukarıya doğru gözümüzü çevirdiğimiz za
vlııç çizgileri belirir ve: "Ne kadar güzel mıı.n, sıra sıra meyva ve çam ağaçlan ile 
ve büyük,, sözlerini söylemeyi hiç bir za- ~üslenmiş yüksek bir tepe görürüz. Bura
man unutmaz. Memleketin eski aoiannı dakat kat incecik yollar kıvrım kınım 
yadeden şeylere karşı sevgi ve onları ko- uzanıyor. Bn yolların ilk katı "Filoseflar 
mmak burada her almanın hiç bir zaman tepesi,, ve yahut filoso(lar yolu,, ismini ta
ilımnl etmiyeceği milli büyük bir vaıife ha- şıyor. 
1~e gelmiftir. Düfünmek için zamanlarının çoğuna bu 

221.726 lifre §arap alan büyiik şarap fıçısı ve solda tlinde §tlrap kadehi Perklo 

HAICIMIYETI MllllYE 

rada geçiren meJ}ıur almu filoıoflarmın ı •dım tılMelerill cl.ttaclur. Hiç bir aman 
ıerefine bu iıinı verilmiıtir. tahsilini bitirememiıtir. "Pırkeo,, yu caa-

Şatonun garip bir tarafı da mahzeninde landıran aktör prap ve talebe lıayatı iilıe
)·anmaktan kurtulan iki büyük tahta ıarap ıine pirler okur; kıdelıiyle masalar etra· 
fıçm. 4 adam boyu geni!liğinde 5 adam f mda dola!ır; ve hoılandığı kızlara kade· 
boyu yüksekliğinde ve beş adam boyu de- hinden birer yudum içirir. Sonra elde meı· 
rinliğinde olduğuna bakılırsa büyüklüğü alelerle şatonun bahçesinde dolaıılır. 
hakkında fikirlerde herhalde hayretle ka· Elinden destisini döfıirmiyen Hayyam, 
npk bir rakam yerleşir. Bu mahzende, burada olsaydı, muhakkak bu mahezende 
Haydelberg' e yeni okumağa geJen yerli ve ömrünü seve seve verirdi. İnsan daima zev
ecnebi üni ersite talebesi şerefine her sene ke doğru gider ve onu kendisine temin e· 
bir ıarap eğlentisi tertip edilir. Onlarca den ! raba karıı derin bir saygı ve onu ebe 
''Perkeo adını tasıyan bizim Bekri Musta- dileftirmek için şerefine eğlentiler tertip ,, ~ 

fa kadar ayyaı, tarihi bir şahsiyet elinde ederken, adeta kendisi ile yanı eder. 
büyük bir bira kadehiyle takdim edilir. Bu ULVl HAMiT 

.... 
Le•ingrad vita111İll 

kongreai 
Tem uı ipti• smda Le ingrad'ta viıta• 

minler lt kk.dı hir Jtongre top ı .. 
Fen akademisiyle iafe 1ro icerr i t rafın
dan i · aa davet e · · ol it k re 
aynı ta a d ta men n ri rle 
bunl rm t tbikat ıekillerini te ki ed c~· 
ti. Filhakika vita inler y lruz ki ya ve 
alemini değil onunla beraber gt ı, . 
ve ayv ncdık saoayiini de alakadar 

tedir. 
Moskova' dan prclfeı:ör Katern "kof Tita· 

minler ilminin halletmesi limngelen mese· 

leleri saymııtır: Vitaminlerin uzviyet ·· • 

rindel.i tesirini te ik etmek, t lif i a· 

larm vitamin nisbetini tes et ek, t ksif 
edilmiı vitamin iymali us 1 r · fo &eş-

tirmek. Vitaminlerin pek ço'i es 'ye v 

zu olan kimyevi teıekk .. !ü hı; .. n bili k· 

tedir. Hatta bazı vitaminleri ani s rette, 

yn tamamen kimyevi ve} a l: kteriyolojik 

usullerle terkibi e de uvaff k ol• ı· 

tuı. 

Odesa'dan Profeı .. r Çerkes B 2 • 

ni den mahru insa lard 1: ıcle 
pellagriya h stal -ı hakkında iyzahat v r· 

mi§tir. Profesörün tec .. heleri e g .. re 

yiyeceklerde zehirli madde] r vardrr ki bun 
Eski köprü ve şato. 

Almanya Hadiseleri HlNDISTAN'DA JAPON SERMA YESl 

l lar B 2 vit ini tarafı:ıdan karfılanır, fa· 

kat alınan gıdada bu vitamin yok a umyet 

(Başı birinci sayıfada) 

lerin efkarı umumiyeyi oyalamak tcşeb· 

hiisiine bu kadar ümitsizce sarılmalarmm 
:ıbebi vaziyetin çok m~zik olmab.-ta devam 
etmesidir. Propaganda nazın M. Göbbels'in 

de vaziyeti umumiyetle zannedildiği gibi o 
kadar kuvvetli değildir. Dün Alman mat· 
buatı M. Göbbels'le yeni hücum kıtalan re· 
isi arasında teati olunan çok samimi ve 
dostane telgraftan neşretmiştir. Propagan· 

da Nazırı, hücum krtalan fikrine sadakatini 

bildriyordu. Bugün ise, M. Göbbels, ge
çenlerde eski zabitler mehafiline ıiddetle 

hücum ettiği nutkunda kullandığı sözleri 
hafifleten beyanatta bulunmak mecburiye • 

tini hissetmiştir. iddia olunduğuna göre 
reichswehr rüesnsı da Jeneral Göering'in, 
bizzat kendisinin ifadesi veçhile, vnzifcsi!l: 
g.•nişklmiş olması tarzını tamamiyle tas "p 

etmemektedir. Umumiyeti.! zannedil igi'lc 
göre Baıvekil Muavini 1\1. Von Papcn maruz 
kaldığı ıüpheleri üzerinden atmağa nzmet
mişfü. 1\1. Ven Pnpen bugün Almanyanın 
yegane otoritesi olan Rcis:cümhur Mareşal 
Hindenburg ile reichswehr' e istinaden va
ziyetin aydınlanmasını tesri edeceği söylen· 
mektedir. Bununla alakadar o!mak ü .. ere 
dolafan rivayetlere bakılırsa eslti Alman 
Erkanı Harbiye Reisi Jeneral Von Ham· 
merstein, dostu Von Schleicherin cenazesin
de hazır bulunmuş~ur. Halbuki resmi bir 
tebliğde Von Schleicher'in vatan haini ol-

iLE BlR FABRiKA KURULUYOR. 

Bombay, 7 (A.A) - Kalküta'da hint 

ve japon sermayesiyle bir dokuma fabrika

sı tesis olunmaktadır. Bu fabrikada Japon· 

pı.' dan getirilecek sııni ipek ipliği ile men

sucat yapılacaktır. Diğer taraftan Japonya· 

om hint piyasasına 50 ingiliz lirasından aıa 

ğı fiatla kamyonlar getirdiği de bildirilmek 

tcdir. 

zehirlenir. Doktor f< tusof kangreni B •• 

taıninleriyle te avi ederek eyi n ti er al-
mışbr. 

Soğuk me leketl rde skorb .. t h 1ı .. 
ğınm önüne geçmek için al ası liıım ıe· 

len tedbirler görüşüldü. Bu gibi y r1e1d 

meyva ve sebze yetiftirmek imkansız old • 

ğu için mesele ühimdir. Bu mmtakalar

rla alınacak gıdalara teksif edilmiı v· 
ilavesi mevıubahs ~lmu§tur. 

Halen muhtelif nebatlardan vitamin 11-
l SVl ÇRE HOKOMETl BlR KAÇ AL· . . -h I lm ı_ d J 
MAN GAZETESiNiN 15 GÜN MEMLE karmak ıçm tecru e er yapı aıda ır. l• 

KETE ClRMESINl MENETTi. ıe komiserliği halka kafi miktarda vituaiııll 

Bem, 7 (A.A) - İsviçre gazetelerinin 

Almanya'ya girmesine karıı müşkülat çıka

rıldığından İniçre hükumeti Angrif, Borsen 

Çaytwıg ve Fölkiıer ismindeki alman gaze 

tderinin lsviçre'ye girmesini 15 2ün ınüd • 

dttle menetmiştir. 

lV'.AREŞAL PlLSUDSKl VıLNO'DA. 

Vilno, 7 (A.A.) - Sayfiye'ye gitmek
te olan Mareşal Pilsudsl.i dün tı.ltıam bura· 
ya gclm.ıtir. 

u bildirilmişti. Hulasa, 30 Haziran ha • 

dise1erinin melhuz neticeleri henüz katiyen 
kestirilemezse de hadiseleri yakından takip 
edtn mehafilin kanaatine g-Ore bu neticeler 
tebellür etmekte gecikmiyecektir. 

muhtevi yiyecekler verebilmek için ahu· 

cak tedbirleri hazırlamı.flır. Konsenclerle 

margarin yağıl?! hulisalar ilavesiyle vita· 

minle!tirmek için tecrülıeler yapılr:ı ta· 

dır. Minske ıeker fabrikası kongreye ıkor· 

büt ve pellegriya bastahkltmna artı mu· 
ayyen miktarda vitamin il ve edil iği i • 
bu hast lıkları tedavi ede ek ilrç haline 
gelen bonbonlar arzebnipir. 

Okranya ilim akademisinde!l Profesör 
Leonoviç vitaminlerin hayvancılıktaki rol'"· 
ne dair bir rapor vermiştir. Ehli hnyv: • 
ları vitaminsizlik hastalıkları pek az tet· 
kik edilmif(ir, halbuki lüzomu kadar vitaml 
ni muhtevi gıdalar hayvancılık verimini ar
tıracaktır. Vitamin piliçlerde kemik laıtttı
Jığmm önüne geçmek için en eyi çaredir. 

Lö Jurnal dö M ıb 
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HnHmiveti Milliye'nin Romarı_ı: 3 

• 
insanlığın 

Tefrika: 43 

ha 1 i. 
Arulrc Afalro 

şey söylememişti. Şimdiki hayatını meydana getiren engel
ler onu sevgiye değil, şehvete sürüklüyordu. Artık gnç ol
madığını biliyor ve hakkında söylenilen şeylerin bu eksiği 
tamamladığını biliyordu. Ona Ferral derlerdi ve o kadından 
~lardı. O kadar ki, bu hususta zihninden geçenlerin hiç bi
r~~e kendi de inanmazdı. Bir gün Valeri'den, hakkında dü-

değildi. "Yavrum, hiç bir erkek kadınlardan bahsedemez, 
çünkü her erkek ancak yeni makiyyajdan, yeni elbiseden an
ladığından bütün bunlar yeni bir ruhu ilti.zam eder ... ,, diyen 
bu kadına karşı bu, tehlikesiz bir şey değildi. 

Ferral oda~a girdi. Valeri .?~tmış, saçları tostoparlak 
kolunun boşluguna dolmuş, gulumsiyerek ona bakıyordu. 

aydınlatan sert alevler arasında, neşeli bir enerji ile yaa 
yormuş gibi geldi. 

Geri döündüğü zaman Valeri hayalata dalmıştı, artık al. 
lümsemiyordu. İfadelerdeki bu değişikliğe alışık olmakla 
beraber, onda bir çılgınlıktan kurtuluyormuş zehabı hasıl 

oldu. Acaba onun bütün istediği, gülümsemiyen bu kadının 
onu bir yabancı gibi ayırdığı, gülümsiyen kadın tarafından· 
mı sevilmekmi idi? Zırhlı tren, sanki bir zafer içinmiş gibi, 
dakikada bir ateş ediyordu: o kışla, tersr.ne ve rus kili9Hl 
ile henüz hükumet taraftarlarının elinde idi. 

şundüklerini s " . ormuş ve erkekte en kavrayıcı şey kuvvetle 
zaaf m hır arada · · . . mevcut oluşudur.,, cevabını almıştı. Hıç bır 
kımsenın, hayatı ile ke d" . 1 w • d w .. • n mı an atamıyacagma ınan ıgın • 
dan, bu cumleyı, kendi hayatına dair anlattıklarının hepsin
den fazla aklında tutmustu . . 

Bu büyük terzi kadın para aşıkı değildi (yahut henüz 
değildi) • İddia ediyordu ki pek çok kadınların cinsi inhima
ki, seçtiği erkeğin karşısında soyunmaktan ve tam manasiy
le ancak bir kere ona ait olmaktan ibarettir. Bunu söylerken 
kendini mi düşünüyordu? Halbuki üçüncü defadır ki onunla 
yatıyordu. Ferral onda kendininkine müsavi bir gurur du
yuyordu. Bir gün evel Valeri: "erkeklerin seyahatleri, ka. 
dınfarın da sevgilileri vardır,, demişti. Acaba diğer birçok 
kadınlar için olduğu gibi, bir yandan kabalığı ve öteki yan
dan da gösterdiği hatırşinaslığı arasındaki tezattan dolayı 
mı onun hoşuna gidiyordu. Bu işte gururunun - yani hayatı
nın başlıca noktasının . ortaya konulmuş olduğunu unutmuş 

Gülümsemek ona, zevkten gelen hem şiddetli ve hem 
mühmel canlılığı veriyordu. Hareketsizken, Valeri'nin yü
zündeki ifade şefkatli bir keder ifadesi idi ve Ferral hatır
lıyordu ki onu ilk gördüğü .zaman "karmakarışık bir çehresi 
avr,, demişti. - Bu çehre onun açık mavi gözlerindeki tatlı· 
lığa pek uygundu. Fakat işe kendini beğendirme meselesi 
karışmca ve gülümseyiş de dudaklarını • kısa ve dalgalı bol 
saçlariyle intibak eden • bir kavisle çizgileyince, yüz çizgile
rinin zarif düzgünlüğüne rağmen, onda kendini gelişi güzel 
bırakmış bir kedinin hali hasıl oluyordu. Ferrnl, insanlarla 
uzlaşmak için gururu fazla olanlann hepsi gibi, hayvanları 
seviyordu: hele kedileri. 

Valeri'yi öptü. O da dudaklarını uzattı. Şehvetten mi, 
yoksa müşfik görünmek korkusundan mı? Hem bunu kendi 

kendine soruyor, hem banyo odasında soyunuyordu. Ampul 
kırıktı ve yangından aydınlanan tuvalet e. yası kıpkırmızı 
imiş gibi görünüyordu. Pençereden dışarı baktı: meydan
lıkta kımıldanan bir kalabalık; simsipah bir suyun sallanışı 
içindeki milyonlarca balık gibi ... Birdenbire, bu kalabalığın 
ruhunun, uyuyanların rüyadaki düşüqüşlerinde olduğu gibi: 
kendini terketmiş olduğunu sandı ve ona evlerin çizgilerim 

Valeri sordu: 
- Azizim, M. dö Klapik'i tekrar gördünüz mü? 
Şanghay' da ki bütün fransız kolonisi _ .Klapik'i tanırdı. 

Valeri bir gün evel ona bir akşam yemegınde rastlamıtbf 
tuhaflığı pek hoşuna gidiyordu. . . .. 

- Evet. Onu bana Kaına'nın birkaç tane, çını mureltkM 
ile yapılmış levhasııu ah:pağa memur ettim. 

- Bunlardan antikacılar da var mıdır? 
_Hayır. Fakat Kama Avrupa'dan geliyor. On beş gilae 

kadar buradan geçecek. Klapik yorgundu. Yalnız iki tııne 
güzel hikaye anlattı: biri, soyduğu emniyet sandığına rübap 
biçimindeki bir delikten giren hırsızın hikayesi ve öteki de 
şu: MEŞHUR - FAZİLET, yirmi yıldanberi tavşan beeH· 
yor. Oktrova gümrüğünün bir tarafında evi, öteki tarafında 
da tavşan kulübeleri var. Bir kere daha değişen gümrük me· 
murları onun oradan her gün geçtiğini haleflerine söyleme
ği wıutuyorlar. Otlarla dolu sepeti kolunda, geliyor. 

(Sonu var) 
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HAKiMiYETi MILLIYP. 

• 
uacakları u:undu. Şef fof derifinde bütün 
lı~slerin akisieri pembeiik ve solgunluk 

Geçen scl:.:ı.h. içind.;, tiyatro iilemi.ode kfırlt.Jm plili k :iyah~tl•ri yanında hu a:ıa- renkleri nrasında yer bnlayorilu. s~ıinin 
bıih:im scrmöş kad.nl-\"Ill en zar~{l'!~1o'-len bl ve gr.nç rıuibc1i tanıttı . .Bu filimde rol I rıırin aheng;ni nas,J ifode etmeli? Seçları 
biriı:in §illldidea çütümeyı? b~ş1amJf oldu- , iyaı1ııB•,..te'cin kızı idi ~e gfü.el bir tesa- bmral ve esmer diye ikiye ayırsnm ve Piye 
iu tabut ne !ıufüt:. dıHlc o::ıa benziy ,rdu Ayru reok aaçler, ay- ra'nın sesinin kumral seslerden olduğunu 

ivet, o hak:\aten lıü!diw sürı:nüşcii. O nı menAıe gfü.lcr, ateşli ve af,•l ze.n•-:.da ileri sürsem bilmem ki anlaşılabilir miyim! 
b:r pPti kızı gib: doğmuş dıı!ıa gençlik rn- aflf bir dudağı>ı aym farkdilm~ı bükülü- Oldukça y-Jksck ve bcyeuoh sahnelerde 
şındanberi çoh dolu bi~· tc:liin sahibi oimu~- şil. Bu bt'nzeyiş adeta bir beıarct gibiydi: daha yükseJı:n im saf ve İ>errak ~es bir La
tu. B0 rte nlirisle~ kırnli~csiJ·di, Piyera'da o- hnr sabahmda gibi güneş ve yağmurun 

.Me .. Je!ci yi!rs-:litı hi; arızasır old'1. ç;. m; istilılaf edecek prenses scfomlanc!ı. içinde güldüğil ahengiyle insanı teshır edi-
çeklerle ~üslenmi1 bi .. kadife yold, yürü- Ondan bahsederken insan hiç bir za- yordu. O nalıi; gösteriıirlc hulıesi mütt
yorrla, 19Ql k~';!unuı:yeJindc:: Komedi Fran· ma11 istida! ·kelimesini kullanrnoyı hatırına hassİ3 ederdi, buı:unfa beraber en uznn ti
sez'e ~irişi::~en 1 knntJnusnni 1918 de bu getirmiyor. Piyera bur.dan mahrum olduğu ratları, en şiddetli lıaykın~lnn hiç zaf 
tiyatı·nda eı1 yükse!t rrc\ k~ie çıkışımı kad>r icin de •iJ fakat bu onun için ehemmiyetsiz es;eri göstenneden haıarırdı. 
bn muıaf'f'rane b•r yüksdişti. l\1ücadele, biı vası.aydı, o girift ve b'raz esrarengiz Göz yaşları daima akmıya haıırdıla.r, 
kararsızlık d llu, scvın~ ve şüpheni:; birihi- bssasiyetinin derinJ;kJeri sayesinde adeta o göz yaılar ıki Piyera'yı mezara götfü· 
rin: t«kip ettiğ~ seneleri o tannnadı. 22 ka- bir gayret sarfetmeden oynuyorda. münür. 
nunuı:vel 1902 de Mor!s Doney'in Ôteki 1913 de Zifaf Marşı ile Piyera şahsi- Hiç bir aktris onun kadar hiç deaiı:mek-
T eh'rke isimli piyesinin proY~s· Komeıdi yeti,,;n en yüksek mertebesini gösterdi. sizin sahneye çıkmamıştır. Son senE>lerine 
Frans~-ı: qı) i.c·ci.•1! u.a~-1 t~1? kii~>k, cb~il.ri uzuu, ell~ri <!~r, '<adar ancak pek az ml\kiyaj yanardı. O

Türk ma 
ye k vv 

n1ari Terez Piyera 

imuharri e 
e ·şli -• • 

1 

1 an 
Odun ve odun kömürü yakmak bilvasıta ormanlarımızın mahvı· 

na sebep olmaktır. Ecnebi mahrukatı yakmak milli serveti 
harice akıtmaktır. 

nun içindir ki pek nazik nüanslı.rd:ın ya
llılmış b;r tiyatroda ovmn11ıya devam etti 
ve J.-.rptan sonra en büyük z t,..ı.,..: .. i ka-
tnndı. O!l~A_N 

---------.·----~~ 

Lehiı:tan da stüdyolar faali:yctine başla

mıya karar vermiştır. Birkaç gıindenberi bu 
yeni müntesiplerin eserlerini gösteren tem
siller görüyoruz. Bize bilhassa biri dram, 
dığeri komedi olmak üzere iki karnkteristik 
filim gösterdiler. 

Dramın ismi "Serseri Kız,, dır. Bu fi
limde biraz vahşi fakat çok cazip ve erkek· 
leri tahrik ettiği için kadınların nefret etti
ği bir kız görüyoruz. Serbest ve mağrur, 
bu kız tek başına b'r kulübede ynşamakta 
ve kendisini rahat bırakmıyan ltöy1ülerle 
güçlükle mücadele etmel.iedir. 

Günün biriade bu kız mağrur bir gence 
tesadüf ediyor ve ona aşılı oluyor, beriki, 
kendisinden intikam almak istiyen birinin 
hıicumuna uğruyor ve meşru müdafaa ha
linde onu öldürüyor. Onu saklamış ve kur
tarmış olan serseri kız hiddetlenen köylüler 

• 
esı 

'TEMMUZ Ht34 PAZARTES! 
' 

Paramant'un biiyiik arlistlerintlen Corc Rafi, Bolero lilmindı. 

tarafından yakalanıyor ve işkenceye konu
luyor. Fakat katilin köyün çocuklarından 

birini kurtaran kahramanca bir hareketi 
köylülerin hiddetini teskin ediyor ve filim 
gfü:el bir sonln bitiyor. 

Bu mevzuda, mahalli adet ve ananeler
den başka bir ye~ilik \'C hususiyet yoktur. 
Fakat insan tiplerinin seçilmesi çok liıuvaf
fakıyetlidir ve çok sempatik bir hayat ifa
d .. si olmaktadır. Köy manzarnlarından da 
çok zevkle istifade edilmiştir. Ateıin ve 
~af.si bir sinema idenli hissedilmektedir. 
Daha iyi bir mevzu üzerinde tntbik edi
lırse bu zihniyet bize çok güzel eserler ve
rebilir. 

Fakat buna mukabil "Sevmek berkesin 
haldcrdır,, isimli komedi lam:ımen istisnai 
bir kıymete maliktir; Çok uzundur. Ve beş 
altı muhtelif filmin unsurlarını muhtevidir. 

üellifler akdlarma gelen bütün nükteleri 

kullanmı~lar ve hiç birini feda etmemişler
Fn!mt bu eserde pek çok buluşlar var

dır. Fantezi ve mizah vadisinde tamamen 
yeni bir ifadeye tesadüf edilmektedir. Biz-

Sevdiği 

dekilerden biraz daha fazla brilı-~türlef" 

miş olaa şahıslar bnyret verici bir tandı 

çizilmişler. Bu filimde eski vodvilcilerimizi 

hatırlatan bir zeka ve espri bolluğu vardır. 
Bu büyük filmin senaryosunu anlatım· 

ya imkan yoktur. Filmin bütün güzelliği te
ferruattaki buluşlara ve oynryan mükem
mel sanatkarların kudretine istinat etmek· 
ledir. Bazı sahnelerin bu nevin modeli te
lakki edilebileceği muhakkakbr. 

Bu fnzla yüklü filim biraz kısaltılma
lıdır. Fakat Lehlilcrin beynelmilel sinema 

nleminde mühim bir mevkie yükselmiş ol
dııklan münakaşa götürmez bir hakikattir. 

Daha başka Leh filimleri de bize göste

rilecektir. Bnnlan dikkatle takip etmek Jii
zımdır. Çünkü onlarda alman ve amerikan 
filimlerinin teknik ustalığı yoktur, ve eskf 

filim spekülntörlerinin profesiyonel tahrif· 
!erine alet olmamışlardır. Bu filimlerde ta-
1elik, irtical ve batta saflık içinde leziz ye
nilikler vardır. • Emil Vilermoz 

Lö TAN 

-

AN CJFTLIGJ 
' 

Zonguldak maden kömürü ve memleketimizin hemen her 
tarafında bulunan linyit kömürleri ile işliyen 

LOKOMOBiLLERiMiZi 
Tercih ediniz. 

F 
Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han, mektup adresi: 

Posta kutusu 1420 Telefon: 4-4038 
7-2535 

• 
nın 

a Birası 
-.- ' •.- ..... _ .. ~. ·' \ \!'.; .... _)~ . ~-.:,. ~': . . ,. .. . 

.,~..,.. ~. ·.. - . . ' .. '" J. \.. 't ~ ... · • :~ . • . ~ 
. - . ?' 1 . 

Çok Yakında Çıkıyor. 
•=znerilll:liiirıılr-snliiıilıl ........ mırı .. .-li .. !1111 .. lllill'leea .......... :mm ....................... ı.-.. lim .................. . 

ZAYi. 

içinde para ile bazı kağıtlarım 
olan cüzdnnrmı, camarlesi akşamı 
yirmide G1zi çiftliğinden şzhre g-cti 
ren otomobil içinde düşürdü:n. Ge -
tirene yirmi lira müknfat verilecek
br. 

Sakarya apnrtmıanında 
petrol idaresi jeologu 

l\ioses 

Müteahhit ve İnşaat 
sahiplerinin 

nazan dikkatlerine 
Çift Kurt marka Mnrsilya 

kiremıdi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
.::aat. Telefon: 327Z 

ZAYi. 

Depolar inzıbat bölüğünden al
mış olduğum askerlikten terhis tez· 
keremi znyi ettim. Yenisini nlaca • 
L'l~dnn es!:isbin h:ikır.5 yoktur. 

Bola vilôycti Ören karye 
si Ab~3z oz lhrıad1n 
Sııit o~la M:ı~hfa 318 

7-2G1G 
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Ziraat Vekaleti Merkez labora
t varları müdürlüğünden: 

Müessese Bakteriyolojj laboratuvarları için şeraiti veç
hile zirde miktarları muharrer tecrübe hayvanları münaka
saya konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler müesse
se müdürlüğüne ve münakasaya ginnek istiyenlerin de 
25-7-934 çarşamba günü saat on beşte Vekalet mübayaat 
komisyonwıa müracaatları. (1475) 

Adet 
500 
200 
350 
350 

50 

Kobay 
Büvük bevaz Fare 
Beyaz Fındık Faresi 
Tavsan 
Yabani tavşan 7-2636 

Galata ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden : 

Kilo Marka No. Kap Eşyanın cinsleri 
33 CGC 5235 1 Yün mensucat 

23800 Tahta ve direk parçaları 
56 KM 1916 l Yün mensucat transit 
Yukarda yazılı eşyadan üçüncü kalemi transit ve diğerle

ri memlekete ithal ~dilmek suretiyle ve arttırma usuliyle 
satılıktır. İsteklilerin 22-7-934 pazar günü saat 16 buçuğa 
kadar satış komisvonuna gelmeleri. (3569) 7-2633 

• 
Istanbu milli emlak 

müdürlüğünden: 
İstanbul Uzunçarşı • Mercan ağa mahallesinin Uzunçar

ŞI eski Babıser askeri, yeni Harbiye caddesinde eski 8, ı O ve 
yeni 59, 61, 61 / 7 numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye 
bir büyük mağaza ve bir büyük marancroz atelvesini müşte-

b • 

mil iki katlı ve iki kapılı gümüş oğlu namiyle maruf han be-
deli iki taksitte ödenmek şartiyle muhammen "9000,, dokuz 
bin lira kıymet üzerinden kapalı zarf usulile 29 temmuz 934 
pazar günü saat on dörtte satılacaktır.Taliplerin muhammen 
kıymetin yüzde yedibuçuğu nisbetinde teminat veteklifname 
lerini yevm ve saati mezkurdan evel İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşE(kkil sanş komisyonu rivasetine tevdi 
etmeleri. "M., (3658) 7-2634 

Urfa Be ediyes·nden: 
İnşasına karar verilen ve tutarı yirm'i bin dört yüz yirmi 

yedi lira altmış dokuz kuruş olan mezbahanın müştemilatı 
hariç olmak üzere yalnız merkezi kısım yirmi gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

Taliplerin o/o 7 ,5 teminat akcesi, şimdiye kadar girmiş J 
olduğu teahhütleri muntazaman iyfa ettiğine dair resmi ve
saik ve inc;aatm devamı miiddetince mesuliyeti fenniyesini 
den1hte edec .. k bir mühendic;in tPalıhüt vesikasını ve teklif 
mektubunu ihale günü olan 22-7-934 pazar günü saat 15 te 
Beledive encümenine tevdi etmeleri ve daha fazla malfimat 
atmak ic;tive erin proie sartname ve kec;ifnameyi be~ lira 
n-mt .... ı.,:ı;,.,n" h"teni11pflpn ic::temeleri. (1476) 7-2635 

Turhal Şeker Fabr.kası Türk Anonin1 
Şirketinden: 

Siıketimizin teşekkülü kati muamelesinin halen tekem
miil etmis b ılunmasına binaen, Meclisi İdare, Esas Muka
Vt>1 namenin m~ddei mahsusasma istinaden, şirket serma
yesinin miit"haki yüzde yetmic; besininlO temmuz 934 tari
h" n,. kcıri!lr tcılıc;ilini t~leo etme~e karar verimştir. 7-2631 

Türkiye Hilaliahmer Cem·yeti 
Merkezi Umum.sinden: 
Eskişehirde Hilaliahmer ambarında fazla miktarda bu

lunan muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı, 
galvaniz saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat malzeme· 
si, eğer takım lan ve saire, az ve çok kullanılmış; yünlü, pa
muklu, keten eşya 15 temmuz 1934 tarihinden iytibaren Es
kişehirde merkez ambarında kısım, kısım açık artırma su
ret1 v1e satılacaktır. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek istiyenler istedikleri za
man E .. ı.; .. ehirde Hilaliahmer ambarındaki satış komisyo -
nuna, satılacatt e~va ve malzemenin nevi ve miktarlarını an 
larn.,k irtivenl .. r de : 

A) Anl,.nradn Yenişehirde Hilaliahmer merkezi umumisi 
mu"J,as~bes"ne, 

B) 1 stanht1lda Eski zaptiye caddesinde Aksaraylılar ha-
nmıi~ hiJnJi,..lımPr k" - 1 d ··d·· l'· - ·· f . . ovun a~t an satış eposu mu ur ugune, 
. C) ztnırde 1-Iılaliahmer merkezine müraca~t ~tmeleri 
llan olımur. 7-2591 

nkara Barosundan: 
17 temmuz 934 tarihine rastlıyan sah günü saat 16 da 

Ankara Barosunun mut~t ... toplantısı yapılacağından Ankara 
Barosunda mukayyet bılumum avukat Hanım ve Beylerin 
'nezkfir vakitte Ankara Barosunda hazır bulunmaları rica 
olunur. 

MÜZAKERE EDİLECEK MADDELER: 
1 - İnzıbat meclisinin senelik raporunun okunması 
2 - Baronun senelik hesabatı hakkında hesap müfettiş

ıeri tarafından tanzim kılman raporun tetkiki ve gelecek 
sene bütcesinin tanzim ve tasdiki. 

3 - Gelecek sene hesap müfettişlerinin intihabı. 
4 - Baro birinci ve ikinci reislerinin ve inzıbat azalan -

nın seçilmesi. 7-2650 

RAKIMIYETI MiLLiYE 

834. 

T~O.KiYE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RA'-IAI ~D~Q 

B 
PHILIPS'in son model 

BATARYALI 
Radyoları geld. 

Türk Philips Ltd. şirketi 
Ankara 

Telefon 3722 
7-2487 834. B 

SAYIFA 7 

• 1 
Üzerinde numara yazılı k'" 

bir evrak kasuı anahtarı zayi ol • 
muıtnr. Bulanın Hakimiyeti ·myt 
İ)·lihı memurluğuna teslimi takdirin 
de memnun edileceği iylan o1unur. 

7-2626 

Toplıaııc,Je 1 tanbnl I..c

\'azını Amirliği Satın 
Alma Komisyonu 

ilanları 
iLAN 

İdareleri İstanbul Leva. 
zım Amirliğine bağlı kıt'a 
ve müesseselerdeki Hayvan· 
lann ihtiyacı için 326700 ki· 
lo kuru ot 21-7-934 cumarte· 
si günü saat 14 te kapalı zarf 
la alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün, talip
lerin belli gün ve saatten 
evet teklif mektuplarım ko
misvona vermeleri. "46,, 

"3347,, 7-2302 
!LAN 

İstanbul Kumandanlığı 
kıtaatı için (32,000) kilo sa
de pağı kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
25 temmuz 934 çarşamba gü
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de vakti 
muayyeninde teklif ve temi
natlariyle İstanbul kuman· 
danlığı satın alma komisyo
nuna müracatları. (1480) 

7-2638 
iLAN. 

Selimiye fırım için "200.000., 
iki yüz bin kilo un 14. 7. 934 cu • 
marte • ııünü saat l 4 te ikapab 
zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatten evel tekliflerini ko • 
misyon riyatetine vermeleri. (39} 

(3256) 7-2208 

ANKARA BlRlNCl SULH HU· 
KUK HAKIMUGINDEN: 

Müddeialeyh Polatlı kaıaamm 
Samutlu nahiyesinden müteveffa 
Sadullah zevcesi Anenio koa11 
Hasan oğlu Şakir Efendiye: 

Emin Ef. tarafmdan kendisine 
91 lira mukabilinde sattığınız Lir 
çift öküzle araba iskan müdiriyeti 
taraf mdan elinden alınarak ıize 
verildiğinden kendiııine iadesi hak
kında açtığı davanın icra kılman 
muhakemeıi ne iceıinde: 

lki öküz ile arabanın Emin Ef. 
ye ait olduğu ıehadetle sabit oldu .. 
ğondan sizden alınarak Emin Efen 
diye iadesine 2-7-934 te karar ve
rilmiı olduğundan tarihi ilandan 
itibaren 8 gÜn içinde temyizi dava 
etmeniz aksi tokdirde büküm keı· 
pi katiyet edeceği bakkmdal i Baı· 
katip ihbarnamesi ilanen teblii 
olunur. 7-2637 

Kiralık ev 
Yeniıehir lımetpaıa caU. ıu depo 

ıu altmd. 68 No. lu 4 odalı •• lôrahk· 
ve bir piyano sablıkbr. 7-2482 

ANKARA BiRiNCi iCRA MEMUR
LUCUNDAN: 

Sahıı tekarriir eden yün entari, hır 
ka, maıamba, erkek elbisesi 12 t m• 

mll% 9~ pet'Jembe günü saat 17 de be 
lediye aatıı sıılonunda paraya çevrile
ceğinden taliplerin orrıdaki memura mil 
racaatlan. 7-2644 

Kira ilanı 
ANKARA iCRA DAiRESi GAYR( 

MENKUL SATIŞ MEMURLUl:UN • 
DAN: 

Ankara'nm Katolik kethüda ma 
hallesinin lpklar caddesinde kiio 
ve elycvm emrazı zü&reviye ~kast~ha 
nesinin iıgal etmekte oldugu hına· 
nrn bir senelik kira ikinci açtk nrt • 
tırması 19. 7. 934 tarihine müsadif 
pertcmbe günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacnğmd'ln 
talip ol nlann ye mi mezk"'rda da-
iremiıe gelmeleri ve ıartnnmesini 
görmek arzu edenlerin keza d ire • 
mize müracaatları lüzurnıı ilnn olu-
nur. 7-2645 

Satılık otomobil 
520 modeli miiıtamel bir adet 

teaeızW. otomobili acele sablıkhr. 
Taliplerin Miiheadühan kitibiıat 
miiracaab. 7-2641 
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3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR 

• • iye 50.0 O ıra ır 

Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 lirahk 
ikramiye ve 20.000 liralık bir 

mükafat vardır. 

e • • 
Mes!ek muallim in at usta mektebi için aşağıda cins ve 

miktarı yazılı c1oğ" ::ı.m, l::ıpı ve pencere açık miinakasa su· 
retiyle yapılaca1~tır. Tarp olanlar ihale günü olan 26 tem· 
rnu7. 1(\~4 pe ~ mbe ~ünü sa-:ıt 15 tc tem•n.,tlarivle birlikte 
mektenler komisyon ~mı, s<ırtn~me ile planları görmek isti
;venlcr komi. yona mürac~atları. (1394) 

• 

Miktarı 
9~ m 44 adet l)Pncere 
20 " 2 ,, kcıpı 

442 ,, Tava 1 sütunları ve payandal~rı. 
7-252t 

Is a u hu ·yet 
üd eiunımi iğinden: 

İstanbul ve Üsl.uclar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 
muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usu~iyle münaka ,aya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini 
görmek i!zere her gün Adliye Levazım Dairesine ve müna
~asaya i~tirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi günü saat 14 
de İstanbul Vilaveti Muhasebeciliğinde mütesekkil komis· 
yonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 7-2597 

.. t 

naz 
Isıkl 1r caddesindekj ticar thanemi Anafartalar caddesin

de Kınacı zadele'" ha mm 1 numaralı ma~a.ıa rııa naklettim 
muhter m mü terilerimin m'llllmatı olm- t üt e i~an olu· 
nur. Hamamcı Z e H ı-1 Bekir 

7-2564 

o a Va . "' . 
gı e : 

Tok t - Turh 1 yolu"lun 213-225 inci 1-ilometleri ar:l
smda 5121 metre tulünde 9007 tim 38 kuruş bedeli keşiflı 
esaslı şo e tamiratı kapalı zarf usuliyle münakasaya konu -
larnk 15 temmuz 934 tarihine miısadif pazar gıinü sacıt oıı 
altıda ihalei katiyesi ic .. a kılınacağından talip olanların k 0 

şif ve şa tnamelerini görmek ve almak üzere vilayet nafıcı 
basmühendisliğine mü..-acaat eylemeleri ve müza ve.Jc ve mi; 
nakasa ve ihalat kam nu mucibince teklif namelerini o gün sa 
at on bec-tc vilayet da.mi encümeni riyasetine vermeleri ilan 
oltınur. (3570) 7-2538 

Askeri Fabrikalar U n1um Müdürlüğünden: 
12000 
25250 

9830 
12000 

KİLO KEr DIR İPİ 
,. YU .1USAK 1JEM1R 
,, LA. A DEJ\ lI 1 
,, ,, 

" 

) 
) 
) 
) 

250 FERRO VANADİUU ) 
350 KOBAI T ) 
250 FERRO MOLİPTEN ) 
500 ,, WOLFRAM ) 
300 ,, TİTAN ) 

1000 ,. KROMUN ) 
60000 ,, SAF KURŞUN ) 

4-8-934 

4-8-934 

8-9-931 

50 00 ,, BENZİN 28-7-934 
aoonoo ,, GAZOİL ?B-7-934 

18000 ,, PETROL 28-7-Q34 
Yul·arda yazılı malzemeler hizalaı mda gösterilen tarih· 

terde ayrı, ayrı olaru · kapalı zarf usu] iyle satın ahnacaktır. 
Sartnaı::~c:ini almak istivenlerin her gün saat 13,5 d.ın 15,5 
kadar satın crlma {o rıisvcnuna ·müracaatları. Ve münakasa
ya girmek istiverılerin ele tekliflerini saat muayyeriveye ka-
dar ko.nisyon? tev li ctm leri. (1421-) 7-2599 

27 KALEM El EKTRİK MALZEMESİ 30-7-934 
27200 KİLO UN 30-7-934 

10 TON KATRAN 1-8-934 
250 TON DÖKltM KOKU 1-8-934 

l 5 TON GHMÜ~ KU lT 1-8-<r~4 
40 TO ~ Si)NMF.MİS KİREC 1-8-934 

sooono A nr.-T nü(; ıT'R (NUMUNESİ GİBİ) 1-8-934 
.110 TC' ft'T,f"'~PAT 4-8-934 

SO!J <TI~ t\ 1'.J! PTT.ATİN TEL 4-8-934 
Ynl·arrh vrız1lı m..,1 f"meler h·7a arınna P.'Ö";terlen tarih-

1erc1e avrı . .,.,rı ol-,r-'r a ni n'iinal ac;a c;ur0 tivle satrn alına· 
c~~tTr, ~~-t..,.,.., .. -;ni :ı1.,,.,1. istiyenlerin her gün saat 13 . .5 
d n 1 'i 5 kadar satın alma komisyonuna mürar-aatl:lrı. {1435) 

7-2607 

HAKlMlYET{ MiLLiYE 9 TEMMUZ 1934 PAZARTESi 

Milli l\1 ihlafaa Vekalt>ti 
Satın Alma KomİS)'ODU 

lylanları 

iLAN 

İzmir Gaziemirde sökülüp 
nakil ve yeniden im~a edile • 
cek olan bir hangarın inşası 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Şartname ve pro
jelerini görmek istiyenlerin 
hergün öğleden sonra ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin 
12.7.1934 persembe giinü saat 
10,5 ta teıninatlariyle birlikte 
M.M.V. satın alma komic;yo
nuna müracaatları. (1'246) 

7-2182 

..,JAN 
Malkara'daki kıtaat hay

vanatı icin 400 ton arpa ve -
ya yulaf kapalı zarfla müna
k;:ısaya konmuc;tur. İhalesi 
15 Temmuz 1934 pazar günü 
s:ıat 15 tedir. Talipler sart
nnmesini görmek üzere her
gün ve münakasaya i~tirak 

icin ele o g-ün ve saatinden e
vel teldif ve tewimı.tlarivle 
Corluda askeri satın cılma 
komic:vonuna miir;:1~aatları. 

(1227) 7-2214 

İLA?'\ 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
11460 metre mavi renkte kış 
tık elbiselik kumaş kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartname ve nümunele· 
rini görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra münaka· 
saya iştirak edeceklerin 23-
7.g34 cumartesi günü saat 
10.5 ta teminatlarivle birlik
te M. M V. SA. AL. KO. 
R~ ne müracaatları. ( 1336) 

7-2306 

Konyc. inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene tuz gölünün yavşan merkezinden çıkarılacak 10 
bin ton tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin beş yüz tonluk iki 
üç bin tonluk dahi bir iki ceman üç parça olarak 27-6-934 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya bırakılmış
tı.-. 17-7-934 tarihine müsadif salı günü saat on beşte cihan
beyli kazasında ihalesi icra edileceğinden taliplerin şeraiti 
anlamak üzere Başmüdüriyetimize ve yahut mahalline mü-
racaat etmeleri iylan olunur. (13i6) 7-2349 

Nazilli belediyesinden: 
Nazilli belediyesinin 934 senesi için clefatir ve evrakı matbuası ka

palı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Bu husustaki §artname ile si
oaris listesi matbaamızdadır. Taliplerin gerek matbaamıza ve gerekse 
Naziİli belediyesine müracaat edebilirler. Müddeti münakasa 22-7-934 
günü saat 17 de hitam bulacağı ilan olunur. 7-2641 

A kara Vilaye i 

Mevkii: Kavaklıdere. 
Cinsi: Bağ. 

a 
•• •• ltJ •• 

ur ugun e • • 

Hududu: Şarkan Küçük Esat yolu garben Saka Halil 
vereseleri cenuben Minar oğlu tarlası şimalen Acem Kahve
ci Esat bağı. 

Alemdar oğlu Musa veresesi tarafından senetsiz tasar. 
ruf edilmekte olduğu anl'lşılan yukarda evsafı yazıh evelce 
ha<! !;İmdi tarla için namlarına tapu almak istiyolar 21-7-934 
tarihine müsadif cumartesi günü mahallinde tahkikat yapı· 
lacaktır. Ru tarlanın mülkiyetine alakadar olan veya bu tar
lada aynı bir hak idr1i;:1sınrla bulunanlar varsa oraya gidecek 
memura veya tapu idaresine mürac~atl::ırr liizumu ilan olu-
nur. (1486) 7-2643 

Gerede kazası mal 

müdürlüğünden: 
Bolu Vilayeti Gerede kazası dahiiinde ve kaza merkezi

ne 15 kilometre mesafede Reşadiye gölü ile 5 kilometrede 
Ulu Su çayı balık rüsumu 26-6-934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin Gerede Mal· 
müdürlü~üne müracaatları ilan olunur. (1485) 7-2642 

• e ı 

Fevkalade 

Y akacıl< ra ısı 
Çıktı 

Yakacık suyu ile iymal 
edilerek uzun müddet fıcı· 
larda DİNLENDİRİLMİŞ 
YEGANE FEVKALADE 
RAKIDIR. 7-2524 

Kira ık hane 
Keçiören'in en mutena yerinde 

beş oda, salon, mutfak, b:myo, elek 
trik, te1efon, su tertibatı, knvu ve 
avnaı. bodrum kıtı ve çam"'sı"hane 
vi hıvi bir ev Mral1~tır. K ""İÖren 
bıkkalmn ve b"kciye müracaat. 

. Dikmende satılık 
bağ ve hane 

Bağı otuz dönüm kadar -
dır evi yeni yapılmıştır. Su • 
yu boldur taliplerin ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin 
Anadolu ajansında Kerami 
Beye müracaatları. 

7-2296 

ZAYi. 
Tatbik mühürümü zayi ettim 

yenisini kazdıracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Cebecide Belediye bahçesinde 
Yozgatlı Hasip Bekir 

7-2632 

ZAYi. 
338 senesinde Bili Kazası mer· 

kez ilk mektebinden Muallim Hü
seyin Hüsnü Beyden aldığım şeha· 
detnamemi kaybettim yenisini ala· 
cağımdan hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Bala Kazasında Polnt zade 
Ali Rıza Efendi mahtumu 

7-2630 Fahri 

N 43 senedir durmdan ne!İr vaziyfesini yapmakta olan ba 
Krırsta bulunan kıt~at f..:-tf~ı ·az f' - ı\nK'3f~ dr u. verı A K B A 

Bir terzi Hanım 
, ranıyor 

Biçki ve dikiı ten anlar ihtısash 
bir f ıma ihtiyaç vardır. icin ( 43 gQO) kilo sıde yağı l~itiillhaneı:idir Se11 .. 1:1< Ahone 1 O tira B"hPr sayısı 20 kurus. 

kapalı zarfı -:t mü na k2 <;ava riııım~m~='!im~t!m~~~:::;:.ı~G~:Z:::~~[~'.:!!:~Z~l.1 Müracaat veri: Mermerci ban • 
da terzi Halil Beye müracaat. kotlti' ,.:.:tur. İhalesi 21 tem-

P1U7 0~4 curn~rtf'~i gi;,..·ı S"l 

at 9 dı v;:ırırhc;ılrtJr. ttır t"
.,,;,,.,h zı:;-:ı1 11, ... ,rlTr 1"cıliT)lpr 

c- rtn .. ıııec:ini aörmC'lt i;7f"re 
hPr giln ve rıı=1n'lltctsava i~ti-
.. -1,. ;,.:.., ,:ı,,, v::ı1•ti ,.,..,,,!:',.,,f"..,;., 
fi~ t"'l.::lif ve teminM1=1rivle 
:K-:ırs't~ cıskf'ri' satın :::ıltı'la ko 
miı;unnıın;:ı ,....,:;,.~cacıtl~rr. 

(1402) 7-2530 

f T .A l\l 

320000 kilo Una teklif e
rlilen fi~t P-<ıli p-~riilrliiQ-iin - ' 
el "il 10 tı''tı'ltıiUZ 0~4 ~1.lı gÜ
nii s~ıt 10 rh P""!;lrlrHa sa
tın cıhn;:1r~1<t•r. T.,linlPr te
l""';n-:ıtl.,r:·vle Gt-rciic-'te A c:\..~
ri ı::ı.,tın ~ı..,.,a 1~,., ..... i<;yonuna 
1 üracaatlan. ( ı 4 70'\ 

7-2fl"'Q 

A~. Fh. ll. Mel. Sa. 1\1. 
komİ"Vot u ilanları. 

2000 KİLO ZEYTİN Y AGI 

Yukardaki malzeme pazar 
hk suretiyle 9-7·934 tarihin 

de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile miu acaatları. ( 1449) 

7-2604 

15 TON ELEKROLİT 
BAKIR 

Yukardaki malzeme pazar 
hk suretivle 12-7-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Tc.ılinlerin t~minat 
ile müracaatları. fl47P) 

7-2640 

lmtivaz sıı"~"i ve başmuharrir 
FA1 iH RIFKI. 
Umum Nnı;frıatı itlıre """" va1 
lı:lf'ri müıt"rü NASUlft Y:C:AT 
c~nkırı ("Pıfdesi civarmd:ı Hıı'<i 
mivf'fi Milliye matbnasında ba 
sılmı§hr. 

( 
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1 SİNEMALAR 
YENİ J 

ll!JüUlt, öU lir.V 

Coşk n gönüller 
Yüksek bir sannt eseri 

CANLANDIRANLAR 
John Barrymore • Marian Marsh (Selma H) 

l>:.J lnJ ~ ı.J uı:.CE 

Sf en o 
Aşk ve arknda§!ı't hi~I rini 

çarpıştıran şaheser .• 

Müml!ssilleri: 
Lily Damita-Adolphe Menjou-Erich S ro ,.·:n 
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