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. iÇ SAYIFALARIMIZDA 1 
Bence Ankara ve leylekler: Y .. şar 
Nabi - Silah vaziyeti silahlanma ya· 

l
rışı: Şakir Hazım - Memleket ve 
yabancı postaJarı - Tiırkofisin gün
lük servisi. 

----------------··------~ 
Giirulelik. 

1HJJ UIR tJLKtJ 

ısaşvekil İsmet Paşa Hazretle~İ 
Zc:tguldak'ta sövlediler: " .. J-!er ha· 
dise bize memlekette sanayı pr~
grammın herkesin sevdiği ve takıp 
ettiği umumi ve milli ülkü olduğunu 
göstermektedir. Hiç bir program bu 
kcıdar umumi alıika ve heyecanla 
kabul edilme::niştir. Bu hal progra· 
nun tahaklcnk ettirilmesi için en kuv 
vetli unsurdur.,, 

Büyük şefl~rimizin bariz .vas~f • 
lnrmdan ve muvaffakıyet amıllerın· 
den ba:slıcası milletin a!'zularını, te· 
rn~rıüllcrini eyice ~~zip ona göre 
tedbir alrnal"\rıd•r. Türk milleti şim· 
diye kadar kendini milletler arası 
ha:vntmda geridP. hrrl'kan birçok ?.· 
miller aracında ikhsadi unsurun bu
yük roliinü ancak son zamanlı:rda 
lavık old11P.1• eheromive+le tnkdır e
d~bilmistir. lktısadi kndretimi~i kö
kündeıı ı. .. hı\.lamak isti yen ve 1çten, 
dı .. tan Türkiye'yi istismar etmeifo 
calı~an k11vvetl 0 r Hzim yalnız mad
di servetimizi def'TH, m1'1.nevi havat 
dest~'·\el'imi11:~ kadar el uzatmışlar
dn·. T;1rt,.:1n P·1 •ıa* s10 ~"'"1"".ı~ ) ... :11 

biliye+~ olmadıijı hnrafezini ~endi 
dima~l"\rı"""ızda bile yerleştırmek 
İsteMişJ .. rdir. 

Cümh•\riyet hükUmeti bircok ba
tıl anane1°r. ve hurafeler 1Yibi bunu 
da muv;\f fakıyet11? vıktı. Ve yalnız 
yıkmakll\ kall'Y'adı. Onun ~~rin; ~Ür· 
kiin azmini sebatını, kab1hyet•nı ve 
tük .. nMe?. ~nerHsini eserleri ile bir 
ah1~ .. J, .. 11nıl .. d"11t,.n. ~:; .. _ı\"'"' rrö 
2Ü öniinde y~; ·"e1tti. Bü'7\ik !ürk İn· 
kılF1.bı jlrtısat sahasıncll\. da h•ze ken· 
di kerıdimi:zi tanıttı. Ve ondan so~
radır ki sanayi pr""ramnnı-r. bakı· 
katen u~mmi ve milli bir ülkii ma
hiveti"i aldı. Ciinkü bu~ün artık h~r 
Vatandaş sanayi pro~r,.,mının yük
aek mfl11a11P"t evice ıt11lamıs hulun
hlaktadır. Ve bu anlayış iledir ki, 
son sriinle .. deki temel Atm~lar. her 
\ürkün kalhinde ye"~ hir yükseli• ar
ıusu uyandır1'tt mHli bayramlar ha-
lin~" tesit edilmistir. • .. • 

SanllVİ proITT"amımız, mallı hır 
ülkH halini ah.,,r.a onun az zamJ\nda 
büviik muvaffaJ~tYet ;1.q nelicelene
ceP.,ne ~1'.,he voktur. lı;in ~n güç d
heti VA.T'lh'\ volıt bırakıp dn:Yru yoltt 
Jlir"'eldi. Bu nlrrı.ustur. ve do~ru vol 
da kat~cl~~ei!i....,:-r. mesafe ve mer~· 
lef .. r da ;1 ... ,.!\di J..·wnt"\ w·'lr, .... ., 
hcsl\Y> ,,..,. '""'tivet ;1 .... evice t 0 sbit ecli1. 
'tni .. tir. Evi h~"trlıkJa..-m evi vaınt~ la
rın eyi n"!t;relcor ver.t= ;:;:"i ~iıı;dıye 
kadar ci\"'1ht•rivet hük'1""1etıntn ış· 
leı-i .... do hjrrnk r--•salleri ile szörcJi1k.. 
Bh~lor ho"ü:Z ş;-hum 7.ı\mal"l·~·loy· 
metini emr.e tfl.k~ir edemed1r,1m17 
halde hif1 .. u",,~timiz oT'••n JTl~"'!ll"mı 
cok J?Ü7e1 anlamıc ve Ba~vekil Pasa 
lil' .. rP.t1.,. .. inh1 ,, dikl ..... i ~ibi memle 
ltetirnizd.q zaman m1kvl'c1111 eyi ta· 
Yin ve t"' ha1<k11k ettirehilrnek an· 
~k ci;mhnriyetin hususiyetlerinden 
bir; nlrrm~tur. 

Sanayi pro~ram1mı?m tahakku • 
lcu,,a ait olan büyük ülkiimüz, türk 
lklilleti kadar, insanlığın da havrına 
l'e :rnenf"-atine h;~met etlen yüksek 
bir t,,. eb1'iistür. Türk milletinin her 
•llretle yiikselmP.sirıde insanlık umu· 
'ni olar"-'k ancak ha.vır ve menfaat 
Rör·1r .. TürJ..iye m;lletler arası hava· 
tında en yüksek ideallerin tah$\~ku· 
kunı\ Cc'\hc;an ve bu u;f.nrda milli e 
~eri• .. ;ni es•rnemiyen bir mell"leket
~ır. nm,11 hi1kumet ı;efi sövliiyor: 

1:·· B·ivük türk milleti, yüksek k:'bi
t!Yetlerini, insanlığın ve medemye-
ın havrına ve hizmetine olarak ge

nd:ş ?tıikyaslarda sarfetmek gayretin· 
ed· ır ..• ,, 

ZEKi MESUT 

llcr~iirı Ankaru"da çıkar. 
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SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

DiL KURULTAYI Maarif Vekilinin 
• beyanatı 

M. Bitler 
Bü ük Gazimizin huzurıy?e düa 
üçüncü top1antısını yaptı 

lstanhul 20 (Telefon) - Maarif Ve
kili Abidin Bey maarifin muhtelif iıleri 
haltkında bugün JU beyanatta bulunclu: 

"- Her sene yaz tatilinde mezun mu· 
:ıllimler büyük ıehirlcrde toplanıyorlar. 
Yeni hadro, yeni leiltilôt beldiyorlar. l!.u 
doğru deijldir. Herl:es yerli yerinde ka • 
lacaktır. Ilir m~allimm bir yerden ba~ka 
bir yere naldi için ciddi seb~pler olmak 
lizımdrr. Olur olmaz sebeplerle nakil yap
mıyacağız. H:ıydarpaşa lisesini gezdim, 
~ok evi buldum. Burasını 30 bin lira urf 
ederek tamir ediyoruz.. Tamir ders ıen'!sİ· 
ıım hFM bdaT ~ektiT. L?senm miidii
rü tayin cdilm~~. foknt idare ve tedris knd
rosu henüz yapı!mnmıştır. Ilurnda bir mn
nllim mektebi ve muallim mektebi için bir 
tatbikat ilk r.ıehtcbi, bir lise ve bir or~a 
me!ttep bulunncahtır. 

Reyjiın neticesi 
38,124.030 evet 
4. 275.248 hayır 
868.543 boş rey 

11e tezlerin tetkikine davam etti. 
İstanbul, 20 

(Telefon ) -
lkinci Türk Dili 
Kurultayı, üçün 
cü toplantısını 

dün Dolmabah • 
çe sarayıııda 
yaptı 1çtimad:ln 
evel saat on bu
~uktR. kurulta • 

lsbnbnl lisesindelti leyli tnlebe buraya 
nakledilecelt~ir. 

Bertin, 20 (A.A.) - fntih:ıp ı.. 
rosu müdiriyetinden bildirilmiıtir: 

Kaydedilen müntah:p miklal'I 
45.204.667 dir. Bunlardan 3.156.80! 
sinin seyahat kartları vardır. 

Rey verenler 43.267.821 
"Evet» diyenler 38.124.030 müa 

tahip]erin yüzde 89, 9 u .• 
"Hayır,, divenlcr 4.275.248 mW. 

tahinlerin yüz 10, l'i. 
Bo§ rey pusulaları 868.542 

M. Hitler'in Beyanatı. 

ym id"\rİ encü • 
menleri dil ce • 
""lİyeti merkezin 
rl~ tn.,1anmıslar
dı. n·t Ce"'lİvetİ 
TJm11mi Katibi 
tı.:.rah'm Necmi Kurultayın ill' açılış celsesinde Gazi Hazretleri 

. Anknradalti kız ensti!iisünün bir şube-
sine illi sı:ııf ilave cil;tdi. T nlısll müddc~i S 
seneden ycd;yc çıhnrıldı. Buraya bu sene 
30 leyli hnn:cı talebe alınacakbr. Buradan 
mezun h:rnıml:ır §mdiye kadar ilk mektep 
lerc :r.ıunllim oluyorlardı. Tahsil müddeti 
arttırılan şubelerden çıkacaldar orta mek
teplere de muallicı o!acnMardır. 

Berlin, 20 (A.A) - M. Hitler. 
kendisini tebrik için gelen iki biıa 
Sar'lıya hitap ederek ezcümle dcmiı 
tir ki: 

?3ey, her encümeni ayrı ayrı açarak 
mes<\İ şekli hakkında iyzahat verdi. 

Nizamname komisyonu vazife 
':>ölümünde üniversite re!<törü Cemil 
Beyi reis, İsmail Müstak Beyi maz
bata muharriri, Saadet Zihni Hanı
mı d"\ katip -.eçti. 

Takrirler ve teklifler komisvo • 
nunde,. Edirne mebusu Ş~ref B~y 

reis, Faik Reşit Bey mazbata muh::ır
riri, Hüseyin Namık B~y de katip 
43eçildiler. Nizamname komizyonu 
nizamnamenin madd~ madde tetki -
kine geçti. Gerek dil bakımından, 

gerek teşkilatça ne gibi d~~işikHkler 
yapılması lazım geleceğini tetkike 
başladı. Bu tetkikat. sonraki toplan 
tılarda devam edecektir. 

Bütçe komisyonu, muhasebeci 
Besim Atalay Bey de hazll' olarak, 
~eçen senenin kati hesaplarını göz. 
den geçirdi. Ve tasdik etti. Gelecek 
yıl bütçesi tetkik olundu. Bu encü -
menin azasından Ahmet Ihsan Bey 
Ankara'ya hareket etınit olduğunu 
ve çarşamba günü döneceğini bildir· 
diğinden bu komisyonun reisi ve 
mazbata muharrirlerinin secimi hı. 
rakıldı. Yarın ilmi komisyonlar top
lanpraklardır. 

Öğleden sonra on dörtte kurul. 
tayın umnmi toı>lanbsı oldu, Rei•i • 
cül'T'hur Ha-.'l"'etleri rte, :refalcatlerin. 
de Ba~v~kil ismet Pasa Hıızre hri 
ve D;thHiye Vekili Sükrü Knva B~y 
olduP.u hnMe müzakeratı takip bu. 
yumvorlardı. 

Kazım Paşa Ha-,,ra•t:A cels~yi 
-ıçtıktan sonra lsm'\il Mü"?~ak B<?y 
·ı<İnci celsenin zabıtlarıııı okudu. 
Ve n~umivetle tasvip edildi. 

Söz, dil cemiyeti umumi merkez 
heyeti azasından Naim Hazim Be
vin idi. Şiddetle alkıs1anan tezi ha • 
zırun üzerinde büyük bir tesir bırak 
tı. 

Naim Hazim Bey (türk dilinin 
<Jami dillerle münasebeti) hakkında 
ki tezini okumağa başladı. 

Naim Hazim Bey önce türk mil· 
letinin milli ben1HHni -veren dil inkı
labının milli inkılaplarımız araıın -
daki üstün yerine işaret etti, (türk 
medeniyeti, diinya med~niyetlerine 
maya ve türk dili dünva dille
rine kaynak olmuştur.) dedi, ih · 
"llal ile geçen uzun İın'laratorluk 
-levirlerinin acı bir tahltHni ya"'tı. 
l!n büvük för!tün türk milletine ba
:tışladığı milli benlik duy,..,us1,nun 
;M muzaffer eserini. Türk Tarih ve 
Qil çalışmalarını hürmetle andı. 
•-10~ :jniveti M'llive'deki nesriyatın· 
dan h .... hsetti. Hakimiyeti Millive'nin 
·Hl isleri ha1<kındaki ?'~~riyatı Naim 
,-lazi'"" Beyden önce dil cemiyetinin 
kurultay için h"\zırladığı raporda da 
amlmı~ ve Ho.kimiyet sütunları ku-

""ultava s:iindelik gazeteler arasın • 
da misal ohrak gösterilmiştir. 

Naim Hazim Bey kendi emeği • 
"lin de karı<;tıi!ı bu mis'\l üezrinde 

' 
bir defa chha durdu. Sonra tezini 
"lnlatmağa baf.ladı. 

Nnim Hazim Beyin tezine göre; 
snmi kavimler dillerinin türklerle 
münas-ebetlerinden sonra kuvvet\en
~lirmi~lerdir. Araplar tarihten önce
ki zamanlarda da irnp;\t"atorluğun 

devamı müdd~tince de dill~rine 
1tök olan kelimelerden bir çoklarını 
türklerden almışlar bunlara tasrif te 
~<illeri vermişler ve bugünkü arap -
çayı meyd:ına getirmişlerdir. 

Tezinin isbat ve müdafaasını Na 
im Hazim Bev kurultavın ikinci cel
sesinde ve tahtı\ başında ,aptı, türk 
dilinden arap diline geçirilen kök· 

(Sona 5. İnci .ayı/ada) 

Orta tcdri~t için muallime ihtiyaç var 
dır. liyaknl gösterenler meslclte alınıyor. 
Gnlatas:ıray lisesinde kumlar vardır. Ba 
1tUrs!nn bi'.irenlcr de mesle~e ahnncnklnr -
~.tr. Eylulde orta tedrisnt m:m1limliği icin 
imtil nn ncılması hnltkında bir knrar yok • 
tur. Mevc~t orta mektenlerdcn 17 tanesi 
ikm1l orta meİ;tebi şekline konuldJ, Bu 
meltlepler<!e mahalli b.usu::iyetler nazan 
dikka~e alınarak tcdris:ıt ynpılacakhr. 

ilk tedrisat meselesi hakkında fırka 
grupu l:ar:ır verecektir. Ynlnız ilk tedrisat 
muallimlerinin maaş işleri hnlledilmiJ ve 
bütün maa~lar verilmi~ir. Hükumet bu İ§ 
ir.in hususi iclarelere 570 bin lir:ı venniftir. 
Orta tedrisnt müesseseleri için vekalet er • 
ltiaiyle alakadarlar tetkikler yapıyorlar. 

(Sona 3. inci sayı/ada) 

Amerika'da fevkalade ahval 
dolayısile bazı eşyadan ithalat 
resmi kaldırılıyor 
Vaşington, 20 (A.A) -Reisicüm

ı,,ırun bu ayın 10 unda ''fevkalad.e 

.• rnerika Reisicümhuru M. RuzveTt 

:ıhval,, olduğuna dair ve kuraklık· 

tan müteessir olan çiftçilerin kolay 
ca ve ucuz gıda ve hayvanat alabil
meleri için ithalat resminin kaldrnl 
masını emrettiği, bugün ifşa edil -
miştir. 

Halihazırda, Birleşik Amerika'· 
da gümrük resmi vermeden girebi -
lecek gıda maddelerini tesbit eden 
bir ııizamn-ıme hazırlanmaktadır. 

Zannedildiğine göre yulaf ile ot 
mevzuu bahistir. 

Diğer bazı gıda maddelerinin re 
simleri de indirilecektir. Kanada -
dan gelen bazı maddeler resminin 
tenzili, reisicümhur tarafından şim 
diden emredilmiş bulunmaktadır. 

Sporcularımız Kiye/teki müsaba
kalarda iyi neticeler aldılar 

Kiyef, 20 (A.A.) - Hususi ıpor mu- Bayrak yarıımı, Türkiye rekorunu kı· 
habirimiz bildiriyor: iki gündür Kiyel'te- rarak kazandık. 

Atlamada Suat birinci geldi. yiz. Her tarafta olduğu eibi burada da bü-

Rayf rnılif:nt lnfiAap tliln •· Bitler.\ 
.. _ Dün alman milleti birliğinhl 

delilini gördünüz. Sar'ı yeniden Aı. 
manya' ya bağlanmış görmek husu -
sc.1daki şedit arzusunda da almaıa 
milleti aynı suretle müttehittir. BU. 
tün almanlar 13-1 tarihinin Sar ısa. 
r::ı.plarının nihayet bulacağı tarih c( 
duğuna kanidirler. Almanya muahe 
delere riayet etmekt~ ve yalnız dl· 

(Sona 2. inci s!lyılacla) 
• •• 

Atina'da tevkifat 
Atina, 20 (A.A) - Şimdiki kabl 

neyi devirip, ceneral Plastıras'in ri
y~::;etinde bir diktatör idaresi teala 
~tmek maksadiyle çahştıklanndall 
detayı bazı şahsiyetler tevkii edil• 
mişlerdir. 

Karadeniz' de 
şiddetli fırtına 
devam edi)·or 

Su topunda 2 - 3 hnzand:k. 
yük dostluk tezahürleriyle karııla~makla· 200 metre kurbağnlamada Leyla Ha· Sinop, 20 (A. A.) _ Bir gün .. 
yız. Tü:k sporcuları şerefine Voks larR • nım ikinci, ve) bashyan fırtına bütün şiddctiyl• 
fı ".:ı:ı h~r çay, hnriciye ltomiserliği tara· 500 metrede Cnvidnn Hannn ikinci devam etm:?ktedir. Karadeni::'d• 
(_ınıfon da bir akşam ziyafeti verildi. Deniz takımımız burıünc k!ıdar 3 müsa· vap:ırlar yolların:ı d~vnm edemiye-

Dün Dinycper nehri üzerindef;i su İs· baJ, yapmı~, birinci ve ikincisini lmyb::t • rek limanı::nızo. iltica ediyorlar. Rüa-
taı::)'onunda deniz yanşbrı yapıldı. Hava rr.iştir. 'tarın şiddetinden Sinop'ta ağaçlu: 
bulutlu ve rüzgarlı olmnlda b:?raber t-=iyük aevrilmiş ve IJoyabtll k:ızaaında cee 
~ir k'.llnbal k vardı. Neticeler §unlardır: Kiy,·f nıaçuıı 4-3 knyqcttik viz cesametinde dolu dütmiiftilre 

100 Metrede Halil 7 dakika 9 saniye ile Kiyef, 20 (Anadolu Ajansının hususi Müteakiben yaian yajm~lanlall 
birinci, mahab:ri bildiriyor) - Okrayna takmıiyle dereler tqank civar klyleriD pm-

200 metre kurbağalamada Alp birinci takmımı:ı arasında ynpılım mnçı 4-3 Ok • lık mahsulibnı lmmen Jauaıa ... 
200 metre ser~ıtte Halil birinci, rıynalılar kanndı ratmıftır. 
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A - e - Rom n 19 (AA.) -
run u hah Ch rm ., ) md:ıki 

ut - cu - Mont'. gid r k harbiye n::ızm 
le birlık 1 14 us tos - }: lulü ilrf nda
i Lorra 'ne muharebe) rinin hat r ı için 
kzedilen abıd nin kiı adını yapm;:ı;tır. 

Bu muhar beler, i gali durdurmak ure-

~ .. resa:ıl Hindenburg'un vasiyeti ctra· tiyle, Marne muzafferiyetinc imkan 
fın la yaptığım derin \'C etraflı tahkikat niştir. 

ver-

nctice~inde birçok rivayetlere muttali ol
dum. Bunlar arasında, mcmbaının ehem
miyeti dolayısiyle f!n ziyade hak"katc ya· 
kın· olar k bulduğum şu<luı-: 

llnva nazırı la)) ar,·ci Gnrı) cnwr 

namına ) a1ulan fıhitl•-ri a<:tı. 

Düngrek, 20 ( A.A.) - Hava Nazm 
Mare~alin vasiyetnamesinin hnk ki mel 

Ceneral Denain dün sivil ve askeri birçok 
nini ancak Hitler. M. Göbcls, M Von Pa -
pcn, Miralay Von Hindenburg, M. Von memurlar huzurunda tayyareci Guyne-

Alcl • burc, M . Januschau, sab.k kayser, mer namına yapılan ubideyi açmı~ ve söy 
sah k veliaht, prens Augufıl.VilheJm ve lc.diği nutukta üc sc.ne mücadeleden son
R " • ti Cümhur Katibi Umamisi f1 Meis ra fu semasında ölüm~ kavuşan k hra
ncr b"lm 1.t d:r. 

ı·e de M Von Papen'i tavsi 

ı t a en b",k ç zam ndanb rı 
il ı sosyalist m h fili tarafından sc 

zi oldu-u içindir ki, M .Von Papcn 
Haz"ran v ıındc :yok cdilmc.k istenil 
m i M.V n Pap n ölumd n anc.ık Cerc 
ral V n Fr"tsch in müdab lesi ile kurtul· 
ml tur Zıra Mareşal Von Hindcnburg, 
Al atı , 'nın muk ddcratında Bnşv kil 
M • vininin orcccği rolü, Ccneral Von 
Fr"+ clı'c '\aktiyle biraz açmış idi ve mu

m "lry h de hadiseler csn sın da M . V on 

Papen'dcn tarihi vasiyetnamenin esrarını 
fa~etmiycccğinc dair M . Hitlcr'e söz alınış 
tır. 

Diğer taraftan Hohcnzolern hanedanı 
efradı da bütün mallannrn müsadere edil
mesinden korkarak susmuşlardır. Vasiyet
namenin netrindcn evci, en ufak bir ifşaa
tın hanedan için ne kadar tehlikeli olaca
ğı prens August-Vilhclm'c bildirilmiıtir. 

Hohenzolernleri vaziyetten haberdar et 
mek işi M. Meiıner'e havale olunmuştur. 

Doorn şatosu, hakiki vasiyetnamenin 
bir suretini almıştır. Fakat İmparatori~ 
Hermine, vaziyetten telefonla haberdar e
dilmİ§tir. 

Miralay Von Hindenburg, tahrif işine 
iıtirak etmiı ve babasının öldüğü gün 
mareıalin h kiki vasiyetnamesini M. Hit 
ler'e tevdi eylemiştir. Bunun üzerine k~n
wıinc bu hususta sükutu muhafaza etınes ' 
cmroluntnuştur. 

Hiicum kıtnları f•·rwr ulayı 
yaptılar. 

Berli~, ~O (A.A.) - Havas ajan 
sı muhabırınden: Dün akıam Vil ~ 
helmstraue'de büyük bir faaliyet hü 
küm sürmekte idi. Hücum kıtalan 
bir fener alayı tertip eyle. 

mitler ve ba,v~kilet önünde milli 
sosyalist marşı ve askeri mar lar 
söyliyerek geçit re&mi yapmıılardır. 

Başvekiletin balkonuna çıkan 
M. Hitler, müthiş alkışlarla ve tarif 
edilmez co kunluklarla karşılanmı~ 
trr. 

Kalabalık arasında birçok genç
ler göze çarpıyordu. 

M. Gölwls'i11 Lir ..,özii. 'e 
rı>)iaın nctiyce i 

Berlin, 20 (A.A.) - Havas ajan 
sı muhabirinden: M. Göbels bun -
dan bir hafta evel diyordu ki: 

"- 12 teşrinisani 1933 dekine 
nisbctle bir tek rey kavbedecek olur 
ıak, yabancılar derin bir memnuni • 
yet nefesi alacaklardır.,, 

Halbuki 12 teşrinisani 1933 de 
"hayır,, diye cevap veren yalnız 
2.000 000 k;~i varken. hugün4 mil· 

manın fcıailini tebariız Htirmiştir. 

lfarhi' t' nazırının bir nutku _, 

Ch mes, 20 (A.A.) - R i icumhur 

L L brün huzurunda irat c tı i l ir nu

tukta llarbıye Nazırı Mareşal P t n, Lo

olc.nlcrin h tmılarım 

ı 1 

~Hn i"jki i~indt'n '"U<;ln ~" nkat 

a<:hk p;rt·'i )llJH}or. 

Pari , ı 9 ( A.A) Staviski i inde m thal 

Jar avukat Gibudrıbo, Staviskı'den para a

an dig r kimseler te ahup edilerek tevkif 

dilmedikl ri halde k ndisi t vk'f edildi i 

çin çlık •revine b 1 dığmı adliy yı.: il
ırmi tir. 

rondan fazla "hayır,, diyen olmuş -
tur. 

Binaenaleyh bu, M. Göbels için 
bir muvaffakiyetsizliktir. Fakat, ay
nı zamanda almanlarm yüzde 90 
mm muvafakatini kazanmış olan M. 
Hitler için büyük bir muvaffakiyet 
olmaktan da geri kalmamaktadır. 

Surasını da kaydetmek lazımdır 
ki, büyük nüfuslu olan şehirlerde re· 
jime mu halef et etmek hakiki bir ce
sarete delalet eder. Bazı katolik 
mıntakalarla büyük İşçi şehirlerinde 
muhalefet bazen yüzde 25 i geçmiş
tir. 

Bu rakam, rejim için çok büyük -
tür. Milli sosyalist rejimi, en yüksek 
devrini geçirmiştir. Fakat M. Hitler, 
nüfuzunu kaybetmiş değildir. Bu -
nunla beraber, M. Hitler kuvvetini 
almış olduğu efkarı umumiyenin en 
küçük sebatsızlığına karşı bile has -
sastır ve iıter istemez, bu reyiim • 
dan, çıkan hesaplan aşan neticeler 
cıkarma~a mecbur olacaktrr. M. Gö
bels, sekiz gün ever "' e3zleri söy -
lemi ti: 

" - Bir tek rey kavbedersek, ya 
hancılar şunları sövliveceklerdir: 
"Bir rey kavbettiler. Milli ıosvalist
lerin 40.000.000 reyi vardrr. Binaen 
aleyh kırk milvon ıene bekliyelim. 
O zamana kadar milli sosyalizm 
kaybolacaktır . ., 

Pamuk ipliği konlrolu 
Bertin, 19 (A.A.) - Ecnebi memle

ketlerden ithal ve yahut Almanya'da iy· 
mal cdılen pamuk ipliği için Berlin'de hir 
kontrol ofisi teşkil edilmiştir. 

.\fmanya .. cla lt•tkik --~ ·ahati 
yapan hulgar talt•hc. 

Berlin, 19 (A.A) - Cenup ve garp Al 
manya'srnda tetkik seyahati yapan 30 bul 
gar talebesi Münib, Stutgard, Haydelbcrg, 
Frankfurt-Mayn ve Kolonya şehirlerini zi 
yaret ederek Hamburg'a muvasalat etmiş
lerdir. 

E:"ki hir amiral ;;Mii. 

Hamburg, 19 (A.A) - 1900-1901 
Çin heyeti seferiyesine iştirak etmiş olan 
vir nmirnl Vilhelm Stramer 10 yaşında ot 
cluğu halde dlin vefat ctmiıtir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

f~GILTEUE"DE. 

• 
lngi ,•z -Japon 
mu karen etinin 
sebe i 

Londra .. o (A.A) - H va· bil -
diriyor: Eazı muhafazattar meha ıl 
rt ingiliz - japoıı mukareneti kin 

mütezayit bir temayül gözükmekte 

ir Bu hisse bü iik bir nisbet dahi
linde saik olan s.ey, sovyet siyase -

tinin gösterdiği istihaleye rağmen 
müfrit sağcenalı hizbinde sovyet 
tehlikesinin haia yaşamakta olma-

tratosfer 
qere indi 

Bel rat, 19 (A .. ) 

1 

' nu d m t 

hir civarmdakı Z navl1e ko 
yunde Lir mısır t rl ma ınmi tır. I'o;-. 
lülc.r b lonu t>orünce ko rak o lon -.ıı:i

lere halat atmışlar ve balonu çekerek k. -
raya indirmışlcrdir. Haberdar edilen j n

darmalar derhal yetişercl: sepeti v c.balo-

nu nakletmişlerdir. Profesör Cosyns ve 
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• 
rı l 

r. 'l"l' ı 

Oı n 

\ u ·ır. n 1 

Ven dık, 20 (A.A.) - Pr ns Stahren. 
bc.rg tayyare il Viyana'ya h "t:k.t ctmi.,
tir. 

sıdır. Bunun eıı bariz delili "Mor -
ning Post., gazetesinin Sovyet Rus
ya'nın milletler cemiyetine girmesi 

ne açıkça muhalefet etmesi ve rus 
zimamdarlarının milletler cemiyeti 

ne girmekle büyük devletleri sovyet 
ler lehine olarak Japonya ile müba 
rezeye sevketmek istediklerini yaz
ır :;ıdır. Maamafih iapon -· İngiliz 
'llukareneti lehindeki temayülün 
~aşlıca sebebi iki memleket arasın
la daha sıkı bir anlaşmanın temin 

Vander Elsta geceyi koy mektebi mudürü- , 
Ok)allU!'l u nün evinde gcçirmi~tir. Kendileri lıitkin gö uı.;mak istİH·n italvnn . " 

tn.v.rnrc•(•Ht·r rünüyorlar. ~idc•nu•d i 

<leceğ-i favdaların günden güne da 
'1a ~~rahcıtle i ·rak edilmesidir. 

Devli Telgraf gazetesi ilave nüs 
'ıas nrla diyor ki: 

"Bundan on sene evel İngiliz -
"apon ittirakm n kalkması Asya'da 
''"ı'ln .ı lıl·l ra b:ı"lanıYıc olmu tnr. 
laoonya'yı ve onu idare edenlerin 

·· ünce~ini rl ha iyi :ınlamakta an 
--nk menf:'ıatimiz olabilir.,. 

Dt>}li TPl n·af'm n iiıaleaı;;ı. 

l ondr , 20 (A.A.) - D yli Telgraf 
az t s·, M. H"tler'in :r yı umumiyeye 

miirac at rifc · d söyledi i nutku, tet_ 
kik derek d"yor ki; 

" Eger bu ·· lcr, Hitlcr Almany -
sının hakiki gayelerini if, dr cdiyor!'a, 
bunları ancak tacıvip edebiliriz. Almanya 
nın iktısadi h yatiyetinin i d si, Avrupa 
nın kalkınması için mühim bir unsurdur. 
Fakat, silahlanma masrafının artması su · 
retiyle bu gayeye erişmek için sarfcdilen 
gayret , AJmanya sanayiinin rahatsızlı 1ı
nr eksiltmek öyle dursun. biHi.kis arttır

dığını isbat etmiştir.,, 
Deyli Telgraf ile Deyli Şronik, M. 

Hitler lehine reylerin kaydedilecek nis_ 
bette azaldığına işaret etmektedir. 

Bütün ingiliz gazeteleri, cliinkü arayi 
umumiyenin Almanyada Hitlere en yük
sek salahiyeti verdiğini yazmJkta mütte 
fiktirler. Dcyli Mcyl, şunu soruyor: 

"'- M. Hitler, bu saliihiycti, na<1ıl 
kullanacak?., 

Deyli Herald arayı umumiyede elde 
edilen rakamların hakikat ile hiç bir mli
nasebetleri olmadığını söylüyor. Ve al
man milletinin hakiki dilşüncesinin meç. 
bul kaldığım ilave ediyor. 

• 
lrJanda'nın iktısadi 
vaziyeti bozuk 

Dublin, 20 (A.A.) - Deyli Tdgnıf 

muhabirinden: 

Sabahleyin sepet içindeki makine ve 
ftle1leri istemi lcr l•e Gormji Petrovıski'ye 

hareket etmislcrdir. Profsör Cosyns, u_ 
çuştan pk memnun ve elde ediln netice
lerin muvaffakiyetli oldugunu bildirmi~-
tir. 

Profesör kosir s'in beyan~ b 
Belgr..t, 20 (A.A.) - Profcscir Co yns 

tecil re "'U bey .ı att::ı bulunmu l r: 
"Hü\ a "e ru b.1r ·ma 1 imi h re 

ket <.tmiştir. Bundan dolayı l ç · umu g 

v t i;-i k i 
mi den c,nuç t onra >~re i 
Fenn net yicın t marn n b 1li olm 
birk c haft lık me i 1 z dır. B ton ve 

' .Sobota"ya kadar huk"m -
ti ı v rdi i amvo ldr a n kledilec. kt r. 

1 V} h ' ve hü M inh ö t d ' 
ve kol ylıkl rd n 

m Balon B lçika'ya n 

a1 t r. ! ken neı d oldl• uzu 1 ı n 
orduk B n daha ziyade Ç l~o!';\O 1 y 

·· erinde l lund • ımuzu ?. Pnediyo d m. 

" l n v r i~i nc.t yiçt<.n çok m mnu 
num. Bv uçuş esnasınd L" rçok an .. sır ile 
kozmik sual .. rı hc..kkmdJ etütler yaptık. 
Aletlerin k ydettikleıin göre l 000 m t
reye kadar yükseldik." 

B lcikah ~}imler yarın Za ,rep:; l rıne 
har ket edcceklerd:r. 

Liyubliyana, 20 (A.A.) - Prof sör 
Cosyns ile arkadaşı Van der Elst, geceyi 
Potrovski mektep müdürünün nezdinde 
geçirdikten sonra demişlerdir ki : 

"16 bin metreye kadar yükseldik. Uçu
şumuz pek güzel ve karaya inmek <le, hal
kın hüsnü niyeti ve memurların müzaha
reti sayesinde, mükemmel olmuştur. Diin 
sabah ı;aat 6,15 tc Havenne'den kalktık
tan sonra süratlc lO bin - 14 bin metre 
arasında yükseldik rüzgar derhal bizi şar
ka doğru itti. Dün saat 16,40 da Graç üze
rinde bulunuyorduk ..• 

İki alim sabahleyin sepette bulunan 
makine \'C aletleri sökmekle meşgul ol
muşlardır. Bunlar eyi bir haldedir. Sepet 
ilk imkanda Belçikaya sevkedilecektir. 

Alimler müşahedeleri nC'tayicinden ta
maml'n memnun olduklarınr söylemişler 

ve memurlara teşekkür etmi )erdir. 

\ \'t STl "R \ ' \ ·uA. 

M. Doll u~un ö. dürü1mesi 
hadisesile a'akadar olanlar 

Londra, 20 (A.A.) - Ha"a Nezareti. 

Roma•dan hareket ederek Bahrimuhiti geç 

mck istiycn İtalyan tayyareci Pond ve 

S oelli'nin sab.:h sa~t dörtte Gal eyaleti-

"lin en ıssız bır mmtakasınd" Saint-David 

burnu ü erinde Fi. h uard mevkii yanma 

<li tiıkl rini bildirm 1 t dir. 

H r il i t yya cd de af. ve s limdir. 

N vport köy "-de ke~di1 rin mut ki olan 

t 1 e yuzb ı Pond 1:. yanatta 

m t r: 

"- l o ar 1 0 d Vi ci'.,·., r l kendi-

ind n lıir h y r tt ol. 

n di u tay-

i:nu t bi 

r. 

le.ti kıyrl"'r n · dlınm 

eya

Yolda 

ustu dü tük. B bat b"r \'aziy tt tayyare 

den çıktıl:. Bir d ust"'nde i 'k. Fakat 

hangi mahalde bulunduğumuzu hi1emiyor 

duk. Saat sab hın dördii ve etraf t&ma. 

men karanlıktı. Ufak bazı yaralarımız 

vardı. Civardaki cifliklere sığınmak iste
dik: fakat bizi serseri ve haydut zanne· 

den çifçiler kapıları açmadılar. Bunun 

üzerine geceyi tayyarenin kanatları altın. 
da geçirmeğe mecbur kaldık. Ancak sa
bahleyin Nevport'u gördük ve oraya mü· 
teveccihen yola çıktık ... 

M. Hitler 
(Batı l inci saylada) 

~erlerinin de o suretle riayet etme· 
terini istemektedir. İlk defa olarak 
Sar'a gelebildiğim gün benim en me 
sut günüm olacaktır . ., 

Fransa ve ingilterede 
yürütüJen mütalealar 

Paris. 20 (A.A.) - Alman reyi amı 

neticelerini tahlil eden !ransız matbuatı 

şu mütalcada bulunmakta ittifak ediyorı 

''Biiyük şehirlerde ve katolik merker; 
Son istatistikler, serbe:>t İrlanda hü

kC'ımetinde iktısadi vaziyetin büyük mik. 
yasta bozulduğunu göstermektedir. 

Hayat şartları, fazla miktarda yüksel 
miş, işsizlerin sayısı gitikçe artmakta bu 
lunmuştur. İrlanda hükumeti, işsizlere 
yardım edebilmek için vergileri çoğalt
mak mecburiyetinde kalmıştır. 

Viyana., 20 (A.A.) - Hükumet M. Dol lerde geniş bir muhalefet tebarü:; ctmiş

fus"un katli hadiaeainde methaldar olan tir. M. Hitler, kazandığı rey adedi bet 
Avuıturya'nrn eııki Romll sefiri M . Rinte . 
len'in köıkünün ve bankadaki parasının 
müaaderesini emretmiıtir. Bundan başka 
milli soayalist rüesadan ikisine 500 bin 

Geçen sene zarfında ihracat 30 mil_ 
yondan 19 milyona düşmü~. bankalarda -
ki mevduat. 10 milyon ingili;o; lirası azal 
mıştır. 

franklık pllra cezaaı vcrmİftir. 

Suıoni" Floran-.a'da . . ~ 
Viyana, 20 (A.A) - M. Suşnig 

saat 15 te Floransa'ya hareket etmiş 
tir. 

Kontlukların konseyleri, iflas tehlike 
sine maruzdur. Biitün bu nazik vaziyet 
arasında, grev yüzünden Dublin havadis 
siz katmıştır. şehirde birçok şayialar do Amerika'da fırtına'ar 
!aşmaktadır. ftalya'nın Almanyaya harp 
ilan ettiği ve M. Hitlerin katledildiği 'ia Nevyork, 20 (A.A) Middle 
yialan bu cümledendir. Vest'te çıkan fırtına, yüzünden ve 

-••••••••••••• şimşeklerden, 6 kişi kadar ölmüş, 
1U GECE AÇIK ECZANELER bir çok kimseler yaralanmışlardır. 

Evlerin damları uçmuş, ağaçlar kök 
Saman pazarında 

lerinden sökiilmüs . • hir çok evler yı 
JERKEZ 

kılmıştır. 
ve Yenişehirde Gazi hulvarmda Nebraska çiftçileri, en iyi arazi-

YENiŞEHIR lerini tehlikeye koyan toz bulutla -

••••••Ec• z• a• n•e•l•cr•i•d•ir•.••••' rmdan fazla endiyşe duymaktadır
lar. 

ne olursa olsun partiyi kaybetmiştir. Çün 

kü reyiamın yegane ehenuniyeti muma• 

ileyhin ecnebilere kar ı memleket dahi-

lindeki otoritesinin yükselmiş olduğunu 

göı::termek istiyordu.,, 

Matin gazetesi, M . Hitler'in bir evet .. 

'·i reyiama nisbctcn yüzde S radde inde 

bir muvaffakiyctsizligc uğramasını bil

hassa Dol futı'un katline, 30 haziran ten .. 

kil hareketine. iktısadi vazıyet ve siyasi 

infirada atfeylemcktedir. 

T..ondra, 20 (A.A.) - "Milli sosyatıst 

ler geriliyorkr .. , "Hitler geriliyor" bBf 
lıkları da gösterir ki İngiliz efkarı umu· 

miycsince "News Chroniclc,. gazetesirıitı 
dediği gibi milyonlarca a!m<'mn M. flit• 

ler lehinde rey vermesinin ehemmiyeti 
yoktur. Asıl n:.esele 4 milyon nlınanıl1 

Rayşfürı.:r'c rcı krini Htmc:-mi ş oıması• 
dır. 
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llnıce. 

An ara ve 
leylekler 

ttAKlMtYETI MiLLiYE 

$ 
Yukardaki serlevhayı gören • 

ler, 1stanbul gazetelerinin . he • 
rnen her gün bir iki sütununu ışgal 
eden ve hep aynı şeyin tekrarlanma 
sından ibaret olduğu için artık u
sanç vermeğe başlıyan leylek-kartal 
harbından bahsedeceğimi zannetme 
sinler. 

Ankara'mn Eskişehir kısmında-

Bu sene milletin or-IRauf Hayri Bey 
duya hediye ettiği bir sene hapse 
tayyare adedi26 dır mahkum oldu 

ki binaların damları üzerinde tıpkı İstanbul, 20 (Telefon) _ 30 Ağustos lstanbul, 20 (Telefon) - Kıymetli eı· 
Şehrin tozu ve ruza-fırları kabilinden tayyare bayramı hazırlıklan devam ediyor. ya kaçakçılığı yapan Odesa baı konsolosu 
insan gücünün önUne set. çe~e1?1iye Bu sene balkın orda}·a hediye ettiği tayya. Rauf Hayri Beyle kavas Tevfik ve muha • 
ceği bir tabiat kuvvetiymış gıbı an- Telerin sayısı 26 dır. Bunlara 'kısmen 26 cir Mehmet efendilerin muhakemeleri bu -
anevi mevcudiyetlerini muhafaza e- tğuıtosta isim konaca1'br. RÜn sekizinci ihtiıu mahkemesinde netiyce-
den leylek yuvalarını Ankara'nm di lendi ve karar suçlulara tefhim edildi. Ra • 
naınik havasiylc daima bir tezat ha- 30 a ~u~to ~ıa clcniz yarışlan uf Hay~~~~ ~a~akçılık kanu~u?un 2~ inci 
linde görmekten ve daima i~~de g maddesının ıkıncı fıkrası mucıbınce bır ıe· 
bir e-a ile seyretmekten kendımı a- Trabzon, ~O:-- 30 aruıtoı ha1vramı için ne hapıe 2371 lira para cezasına, amme 
1 d Tayyare cemıyeh tarafmdan hazır anan pro bizmetlerinden ebediyen mahrumivete mah-
amBa ım.k. ku<:.u seven .,,.ımda deniz vanılan n sporlan, garden 1iüm oldu. Kavas Tevfik efendi bir seneye 

u sa 
10 

ve zararsız :s ~arti, niyancrolar ve f111kir çocuktan ıünnet mahkUm olmuş fakat tahkikıı.t meydana çık ve hatta itiyatların tesiriyle o~a k 
belki de bir kudsiyet izafe edenlerııı ~üğ1nleri bulunma tadır. lıktan sonra ivtirafta bulunduğu için cezası 

· Sinop'ta ve Gerze' de tütün satıılan in· .. th aya ıı6'iri1"1i~tir. Diğer ~ııdu mulııcir hoşlarına gitmiyeceğini tahmın v~ )İsar idarl'ıİTıin mühavaadım çekilmeli base 11.1ehrnet efendi alh na m11"kôrn olmustur. 
Ahmet Haşim'in hatırasına karşı },u 'Uvle evelki hararetini kavhetmiştir. Henüz Bund:m batkl\ R"ııf Hwri Bev iki vii7.ük ve 
tün hürmetimi muhafaza etm~kl.e -ı!tılm11mı~ stn1t ",.ı:.,de Sinop'ta 200 bin. '\ll.İr e Vl"''n ithaline delaletin~"" doll\yı ay 
beraber leyleğin de biraz bay!rnş ..... ~erze'dP. rno bin kilo zürra malı tütün kal- rıca altı lira para r~7.l\$11\8 mahkum olmu'. 
bi ükfınet ve harabi man~ara 't1rlll· TJtftrr. (A.A) • • ..... Mahlr~..,1:1.r 2~71 1:ra ptırl\ C"'"Sm' "" 
dan hoşlandığını ve yuvasını ya_~· 18 lin ın11.hJr .. .,,,,. ~ııctrafmı '""st"r"l,..n öde 
tnak için böyle yerleri tercih ettıg·- yeni ) aınJan lranıYa)· yolları yecelderdir. Mahkumlar tevkif edildiler. ni nicin itiraf etmiyelim? 

1rf cüssesiyle leylek şehirlerde lstanbol, 20 (Telefon) - Osküdar - , 
1 k l"ir4lt•\. i uiu hiııi11<·İ J,1, öniimii barınacak bir kuş değildir. Anı.:dw · f ımrrb11hc;e - yt ... ,t~ncı tr,.nıvay yolunun 

bir köy ve kır kuşudur. Bun:ı :ag· t.favdarn~sa'ılan Kmltnıırak'a ve frenl<öv'e 
tnen eğer şehir ve kasabalarırr. • .1.ırı '{ııdar ofan lnsıın1ım bitmi~tir. 30 ağustos 
manzarasına leylek siluetleri de ka- "1inü hattın bu kısmı açılacaktır. 
rışıyorsa bunda türklerin bu hayva
na kaı şı gösterdiği şefkat ve muhab 

ııwra~imi 

Erzurumda iki saat 
bir fırtına •• suren 

o~du 
Erzurum, 20 - Dün burada iki saat 

devam eden kuvvetli bir frrtma esim,."r. 
Palandöken'e kar dü!mÜs ve hava birden· 
bire soğumuştur. 

C. H. F. lstanbul idare 
heyeti reisinin teftişleri 

Şile, 20 - C. H. F. lstanbul vilayet ida 
re Jıeyeti reisi ve Antalya mebusu Cemal 
Bey kazamıza gelerek belediye intihap ha • 
zrrlıklarını tetkik etmİ§ ve halkm dilekleri 
ni dinlemiıtir. (A.A) 

Ziraat V ~kftJetinin CIJ<'ak iklim n~ -
hatı:.-1 miitcha !'llSJ Antnl~a'rln 

14-tkikler yapı~ O"". 

Antalya, 20 (A.A.) - Ziraat Vekale
tine merbut sıcak iklimler nebatat mütehas
sısı Dr. T enkval, vilayet Lnhc;elerini ve 
ı:ıümbit ovaları tetltik etmiştir. Buraları te-
1isi mukarrer sıcak ildimlcr n"h"~l'!tı tecrü
)e istns'yonu no!ctasındnn müsıit bulun· 
nıoştur. Dr. Tenkval aynı ml'!k,.ntla tetki
'rntta bulunmalc üzere Antalyn'dan r.lersine 
)areket etmi~tir. 

.SAYIFA 3 

Silah vaziyeti 
si ahlanma yarışı 

Cenevre'den, hemen hemen tamamen. 
iımit kesildikten sonra, bütün milletler 
bir silahlanma yarışına atıldılar ve dünya· 
mn en kuvvetli devleti olan Fransa'ya ye-
tışmck, öteki büyük devletler tarafından 

bir gaye olarak iylan edilmektedir. 
İngiliz hatipleri, büyük Britanya'nın 

Avrupa hudutlarının Ren boyunda oldu· 
ğunu söylemekle beraber, Fransa kadar 
silahlı olmak davasındadırlar. İngiltere'• 
nin yahut aynı kayguda olan ltalya'nıa 

Fransa kadar çok silaha malik olmalan 
için ne kadar büyük para fedakarlıklannı 
ka tl:ınmaları Jazımgeldiğini görmek umu• 
mi teslihat vaziyetine göz atmakla kabil• 
dir. Fransa'nın 2160 ağır topuna mukabD 
İngiltere'nin S44, İtalya'nrn 768 ağır to
pu vardır; l<"ransa'nın 1700 tankına muka 
bil, İngiltere 581, İtalya 150 tanka malik· 
tir; Fransa 'nın 3000 - 4500 tayyaresine 
mukabil, İngiltere ve İtalya'dan her biri
nin 1500 tayyaresi var. 

Halbuki, gerek Londra'da, gerek Roma• 
da söylenen ve silah artırmayı hedefliyea 
nutuklar bu büyük farklardan yalnız tar
yarcyi göz öniınde bulundurmaktadır. 

İngiltere, havacılığı hemen hemen i1d 
'llİsline çıkarmağa karar vermiştir: İtalya· 
ııın tayyareciliği için aldığı tedbirleri do 
bu yolda sarfedeceği para miktarından çı· 
'rnrabiliriz. ltalya'nın bu seneki normal 
'1ava biitçesi 710 milyon liretti; bu ıeks~n 
1{üsur milyon liralık bütçeye rağmen ye
niden ve ayrıca bir milyar 200 milyon Jl .. 
ret sarfına karar ve:mis bulunuyor; ve ha· 
vacılığa ayrılan para bu suretle iki yUz 
virmi milyon liraya yükseliyor. Halbuki 
1talya·da bir müddctt~nberi göze çarpan 
-ıesriyat, otuz b ş bin tonluk iki gemiye 
"\ynlan paranın tayyareye verileceği kana• 

bet hissi kadar ve belki ondan ziya
de. ) '..lkarda söylediğim gibi, eski

den şehirlerimize bile bir köy h~1 i 
veren sessizlik ve imar yoksullur.u 

İstmıhul'a Cf'leceK RC'} :alılar 

lstanb·ıl, 20 (TPl,.fon) - Yarın ve 

lstanbul. 20 (Telefon) - Firdevsi'nin 

~ininci yıld5niimü bir av sonra T""rnn'd
):'yük merasimle k'1tlu1anacaktır. Merasime 
. rtirak edeo•k ecnebilere ivran hükumeti bü 
•rük lcolavlıkler gösterecektir. Avrıca bütün 
-lünya üniverıite ;ubelerinin edebiyal fakül 
'eleri reisleriyle profesörleri merasime da • 
vet edilmislerdir. Davetliler iyran hükôme 

'İnin misafiri olacaklar ve istedikleri tAkdir 
~e Firdevs\ bakk•nda kanaatlerini söyliye -
bileceklerdir. lstanhuJ üniversitesini mera· 
'imd"' Kö.,rülüzııde Ftıat Bev temsil ederek 
'İı. Fuat Bey gelecek hafta Tahran'a gide -
tektir. 

Zil ede ki sel f e a 
zedelerine yardım 

et tirıi uyandırmaktadır . 
Bu·aya k .. c!ar verdi ,imiz iyzahat bu ... 

aı 1j1 olmuştur. .. . . 
Zira şurasını a~ıkça ~oy.Iırelım 

k' şimdiye kadar bız kendımızın, el
bisemizin, evimizin ve hatta bahçe
mizin temizliğine göstermiş olduğu 
rnuz titi.z itinaya mukabil ev-dışımız 
la hemen hemen hiç meşgul olmaz
dık. O kadar ki, odalarının tavanla 
rını en mutena nakışlarla süsliyen 
~dadımız ekseriya evlerinin dışını 
bovamayı ve tanzim etmeyi hatırla-
rına getirmezlerdi. Her gün wgıcır 
gıcır silinen tahtalanmıza ragmen 
.çöplerimizi pencereden sokağa at -
tnaktan çekinmezdik. Şark t~rbiyc:
sinin fertciliğ"ine en güzel hır delıl 
olan bu itiyatlanmızın şehirlerimize 
ve kasabalarımıza vermiş olduğu 
ll 1annı.ra leyleklerin onlarla ünsiy~t 
J>evda etmesinde en esaslı sebeptır. 

. J P.:ylek izi. Avrupa şehrinin man 
ıa1nsmdan silineli asırlar olmuştur. 
M",·deni kisvemizi garptan aldığımız 
~·ı i şehirlerimizin kisvesini de ~arp 
te!li-Ierine benzetmek mecburıye
ti"rbyiz. Bu itibarla, damlarımızm 
Ü.ıerinden yabancı gözlerin hiç de 
lehimize kaydedilecek bir nazarla 
&önııivecekleri leylek yuvalannı ev 
Sahinleri oradan atmak işini ya zah 
tllet telakki ettikleri veya kötü iti -
~atların mahsulü hislerine uygun 
butnır:ı.dıkları kin yapmıyorlarsa ba
ti nHikadar makamlar onları bu yola 

s"vketseler .. 
YAŞAR NABİ 

Maarif Vekilinin beyanab 
(Bası 1 itıci savıfoda) 

Yakında tatbik edilecek bir karar voktur. 
Onİ\'ersitede yüksrk tedrisat müdürünün 
~:is~i~nde bir komis.von . üniv~nileve n!l 
~luıı tn 1imatnamelerı tttkık cdıvor. T etkı· 
O ~ biUikten sonra tatbika bulanacaktır. 
'b nı~er$'İte J< .. dro~unda deği iklik ı:"~vz~u 
it l~ıs dei'Hldir. Yeni yapıhcak ~nstıtulenn 
• ea•flerini yaptırıyomz. Oniversi~e bahçe· 
••ııde hayvanat. fizik laboratuvarları ve 
t"as11,tJ..'\ne yanıloaı.ktır. Bekirnğa bölüğü 
l'ttİı•de vııpılmış olnn ensaç 11'horatuvarı 
le'kikat henüz bitmediği içın teslim alınma 
lntft1r. 

Orıa h·dri .. aı muailimll'riniıı 
fll·r saatl(•ri. 

- Ltanhul 2'.) (TPlefon) - Haber aldı· f1
rn ~l r.:öre, r,111 .. rjf v ckaleti orta tedrisat 

ıı~'dlnrının ns!i der~leri olan hnftada 18 sa 
i . "rst,.n blR!m verdikleri altı sn•t d ~Ts 
~~bir ihct formülü teııbit etmektcd'r. Üc 
•t-lın "k J b"t ç • nıı tnrı kadro enslnştı ctrm sonra u 
cı. n vaziyetine göre tnyin edilecektir. 

ibür ,,ün hta11h11l'a 800 İngiliz ve alman 
1eyyahı gelecektir. 

Bugiin Kasınına~a'da iki ki 
ho~uldu. 

lstanbul, 20 (Telefon) - Bu~ün Ka • 
'llmpa~11.'da tamir edilmekte olan Kocaeli va 
'"'Urundan denize düşen k•zmı kartamnk için 
~eniz .. atlıyım vapurun dümencisi Mehmet 
\fendi k•ziy1e beraber bataklığa saplanıp 
)oğulmuıtur. 

l~i c v orta mckte11 miidiirleri 
toı>lamyor. 

lstanbul, 20 (Telefon) - Öbür gün 

füe ve orta mektep müdürleri Calatasaray 
1isesinde toplanarak ikmal imtihanları hak-
1unda konu4ar.aklar, inıtihn. tarzmı n mii· 
ııeyyizleri tesbit edeceklerdir. 

l.i!'oc 'e orta nıektenler taJ.-hc 
kahuliine bashyor. 

\ . 
fstaJtbul. 20 (Tet~fon) -BugÜn lise ve 

"!la me\t,."ler; .. ~ tal .. Jı'! kavdma ha4landı. 
'lrta melctebin ilk ıınıOan için fazla müra
·aat vardır. 

Km;:akl'llık takihatı 

İstanbul. 20 (Telefon) - Gümrük tnu 

\11faza teşkilatı gümrük resmi \'ermeden ka 

"ak ıuretile türk sulanndl\ senelerdenb!rİ 
ıeyrisef er eden 25 parça kadar şilep ve mo 

tör sahipleri hakltında takibat yapmış, hazır 
'nd·ğr evr.-kı ihtisas mahkemesine vermiş. 
Jı. Zan altında bulunan bir kaç gemi işlet 
ii!i tesoit ed:l .. n ecn,..bi t,.busından bir zn-
~ın mavcııı:aa ile şimdiye kadu elindeki ge· 
ııİl"Tİ l:,..botai hnunu"a muhalif C\ltıır,.k kul 
landı~ı ~" nıevdana çıkarılmıştır. Tahkikata 
devam ediliyor. 

~4·1iinik ı-er~i-ıine i~tirak <'fliyonız. 

lstanhı•l, 20 <Telefon) - Oda idare he 
•ıpfi huP"ii"~ü to"l111'• 1 ~rnda lllcirlerimizin Se 
~qnik 11~r11i~~,,4! i~•iralclerine k""""r venni4 ve 
'-ıu maksatla bir komisyon teşkil etmiJtir • 

HariHfiin11n lllf'Ztmlurrnm 
flinlomalarr 

fııtnnbul, 20 (Telefon) - Mülga 1 
ıa.nbul tlnrlfiinunundan son senelerde mezun 
',nl"rm diplomaları yarındın iytibaren ve· 
ilecclttir. 

1zmir' de ilk incir malı ulii 
scvkolundP. 

lzmir 20 (A.A.) - r.1~vsimin ilk in· 
ftiı mabı.~lü burrün lta1yan bandıtah Diyn· 
ım v puriyle Triycste'ye sevkedilmiştir. 

Trahzon',]a fo)-dalı yal!nıurlur 

TrAhzon. 20 - Aylarrtl\nberi devam e· 
-len ı1ddet1i kuraklıktan bütün mahsula: 
vanmış, mahvolmak derecesine gelmisti. Bu 
vüzden sebze fiah er>eyce artmuh. l'ün ak· 
'amdan nbab" k"dar yai71ln siddetli S!\~ • 
Tiak vaPınuru hir kısım mahsulata ve bilbu 
'• sebzelere cok yaranııs zürram viizünii ıt;ıl 
flünnüstür. Dü" akş11mki fırtın:ıdan Cöm • 
"uriyet. Vl"Uru limanda burnamamr4 Pulat 
\tane'ye yolcu ve posla,•oı vermİJ bugün 
~opa'ya J?itmi,tir. (A.A) 

Zile, 20 (A.A.) - Sel felaketze
delerini ve hasaratmı görmek üzere 
vali Mustafa Recai Bey dün buraya 
·~elmiş ve yerinde tetkikatla bulun
duktan sonra Belediyede kayma
kam ve teşekküller mensubini ile 
bir toplantı yapmı! ve felaketzede
\ere yardım çareleri üz .. rinde kom .. -
-;ulrrıuşbır. Kaymrucarn Beyin riyase
~i altında bir :vardım komisyonu teş
'til olurı>ırak hemen faaliyete geçil
-nistir. Felaketzedelere verilmek i' 
"':ere vilayet ve belediye bütce inden 
,wmisyon P.mrine J>i\ra verilerek tev 
"!.İ olunacaktır. Halk Cemiyete mü
racaat ed0 rek f el.aketzede vatanda§ 
'ara yardıl"'\larda bulı1nmaktadır. 
Oört yüz fell\ketzede aileye beledi. 
vece iiç ~iindür bakılmaktadır. Elli 
,enedir ,ehrimizde böyle bir afet 
görülmemiıtir. 

--...... --------------..... !!!'!'-------------
Halk ticaret biletleri 

Dünden itibaren şimendifer gişelerinde 
satılıyor ve rağbet görüyor 

Devlet DemiryoHarı idaresinin memle • Aldığımız. malumata ~öre ya~nıı A~ka-
!te: dahilinde ticari münasebetleri kolaylaş· ra bilet -~işes.nlde bu.kyenık tenzılabthı·~ıle]t· 

k h t. tı k • • "hd tt" !erden dun satı an mı tar se sene a ıg o • iınna ve seya a ı nr rma ıçın ı as e ı 

h muştur. . 
fı tenzilatlı halk ticaret iletleri dünden iy Diğer istasyonlarda da balbn bu yenı 
.ibaren kullanılmağa başlamı,tır. ıcnzilatlı biletlere fazlaca rağbet gösterdik 

Dün, bu mÜilnsebetle Anltara istnsyo- !eri muhakkaktır. 
"'.lund1 büyük bir kalabalık görülüyordu. Yurtta larm yurt dahilinde lcolny ve 
'iatti hu sebeple İzmir'e gidecek katar kil ucuz olarak ~olaşmasına, ticari tcmııslnrın 
ııilen dolmuş ve ayrıca bir vagon ilavesi inkiş:ıfına imkan vereı:elt olan b:ı biletler· 
'azım gelmiştir. den bir tanesinin fotoğrafını lcoyuyoruz. 
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Yeni halk bilet1erinden bir tanesi. 

ünl:u teslıh"t vaziyetini göste·mekle kat.. 
"Tlıyarak tavyar ciliğin, ağır toptan ve 
~anktanh. üstün bir kuvvet olduğunu is
">ata hizmet etmektedir sanırım. 

İster müdafaa, ister taarruz bakımın .. 
•lan olsun tayyarenin işe en elveriş1i geleıı 
ucuz bir silah olduğunu ve harp metotlac 
rında esıslı bir deftişiklik mevcut oldufu' 
"lU söylemeğe, bundan dolayıdır ki, lüzu111 
yoktur. 

Büyük Britanya kara ordusunun bün .. 
vesinde yapılmasına karar verilen yenilik .. 
!er de aynı derecede dikkate değerlidir. 

-nanalıdır. 

Tayyarenin, harbın her türlil eşkilinde 
"le kadar çok müessir olacağını teııbite hil 
-net eden misaller bulmak J!;Üçtür; çllnldl 
havacılık asırdide kara ve deniz orduları 
'foUnde taptaze ve gençtir; mazi diye ı6t
terilecek, içinde doğduğu ve az çok mUffıo 
'.lir olduğu dünya harbından baıka, ne ma-

~isi, ne askeri bir tarihi vardır. Fakat, 
ıocuk halinde iken, büyllk muharebede 
başardığı işleri göz önünde tutabilen ve 
bunlar üzerinde işliyebilen her kafa içia 
•ayyarecilik müthiı bir kuvvettir. 

Eğer, tayyareyi hali kara veya denil 
ordusuna bitişik bir yardımcı kuvvet H• 

yanlar var a, bunlara acımaktan batka 
söylenecek pek az bir ıey bulunabilir ve 
bu gibi dar kafalılarla konu§ulacak ıözD
mUz de yoktur. 

Dünyanın bugünkü silahlanma vanşın~ 
da tuttuğu yolun manalannı biz burada 
kısaca ve kim bilir kaç bininci defa oJaralı: 
'Jir daha iyzah edelim: 

Kara ve deniz orduları hudutların eme 
-ıiyetini temin edecek. düşmanı gPçirmiy&o 
cek yani müdafaada kalacak; hava orJımı 
'tarhı kazandıktan yani dü'}mana peE d°" 
'irttil:ten veya p~s diyecek ha•e ~e4" .. dik .. 
ten sonra bunlar istilai harek •te gec.-.ce:.. 
terdir. 

lşte davanın başı da, sonu da bundaıa 
'barettir. 

Bunun böyle olduğu lngiltere'nin. f. 
talya'nın, Fransa'nın ... katlanmakta olduk 
lan fedakarlıklardan. biltün dilnyanm b11 
korkunç hava kuvvetini durdurmak için al 
'tığı korunma tedbirle!'inden pek kolay an. 
'asılır. Kanaatimizce silah yarıfı, hava si
lahında yarış demektir .. Fakat gene kına. 
-:ıtimizce mesele. bu uğurda kullanılacak 
'laranın, bu işe uygun tayyareye yatml· 
'T!asında. yani i~e elveri .. li tayyareyi seçip 
')unlarla silahlanmaktadır. 

Bu bi ~e. kemiyet yerıne 1: yfiyeti~ e-
'temmiyetini de s5yle-ıelidir ve gene bu 
bi e n.tke itib:ıriyle. b0~ yüz tıyy:ır cik 
verine yüz eyi hvyar "lin dı~l'l r?'c fıy • 
dalı, ırfü'" ir ve huvv i umumiyeler i~iıa 
rrüvenilir bir l.uvvet,oldugunu anhtmalı. 
dır. 

Bu yarıs. dünyayı nereye 
'ıa"ba mı, sulha mı? .. 

Bu sorulacak bir sualdir. T v 

götürecek, 
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Sovyet memleketinde spor 
Fabrikaların spor 

ittihaz 
teneffüsleri usulü 
edil meğe değer 

.. numune 

Milli efsanelerin ehemmiyetinden bah
aelmeği doğru bulmıyorum. Çünkü bunun 
ehemmiyetini her münevver takdir eder. 
Bıı milli efsaneler büyük §air ve muharrir· 
lere mevzu teşkil ettiği vakit tam manasiy 
le bir ıaheıer olarak da yaşarlar. O vakit 
yalnız içtimaiyatçı veya tarihçinin değil ay-
11 zamanda herkesin mah olmuf demektir. 

Bizim milli efsanelerimiz maatteessüf 
henüz hiç bir tetkikten geçmİi değildir. Bu
nun içindir; ki şairlerimiz, muharrirleri· 
miz bu mevzuları intihap edememe' ·dirler. 
Bu sahada ilk adımı atan merhum Ziyagök 
Alp Bey Dede Korkut kitabınm baıı ef • 
unelerini naıma çevirmi, ise de her neden· 
ae bu da umumun malı olarak totunamamıf 
tır. Öyle zannederim; ki hu sahada muvaf
fak olabilmek için iki ~y eksiktir. Milli ef-
11nelerimizi tetkik eden bir ilim ile bir de 
Lunu yazaLilecek büyük ve kudretli bir 
edip ... 

Enver Behnan Bey de yukarda ismini 
raıdığmuz nam altında eski türk ef sanele
rinden ve tarihten materyal alarak bir hi
kaye kitabı neıretti. Bu kitabın edebiyattan 
anlamadığım için edebi kıymetini bilmem ... 
fakat mevzı intihabı ve bu sahada attığı 
ilk adım dolayısiyle kendisini tebrik etmek 
lizımdır. 

Behnan Bey hep vesikalara dayanan e
serini hikiye dahi olsa nereden aldığını zik 
ıetmek iycar> ederken bu ciheti meskut gec
mektedir. Membalar gösterilmiş olursa hi
kayenin kıymet ve ehemmiyeti arlnr. Eğer 
Lu membaı bir §ahıs ise onun ismini zikret
mek o vakit bir kadriJinaslık olmaz mı? 
Meıbur macar romancılarından Gardonyi 
Geze Attila hakkında bir roman yazmıştı. 
Daha eserinin baımda ha hususta yaptığı 
tarihi tetkikleri ve membaları zikreden yüz 
lerce cilt romanları olan büyük romancı 
Yokai Mor da türk tarihine ait yazdığı ro • 
manlarda nerelere dayandıiını kaydeder. 
Hatta herkesçe malUın vakaları almıf ol
masına rağmen dahi bu ciheti ihmal etmez. 
Onun Patrona Halil vakasmı tasvir eden bir 
romanı vardır; ki ismi Gülbevaze'dir. Za
nlh romancı beyaz güle tiirklerin ne de
diğini bir müsteşrik'ten sormuş, müsteşrik 
de bu iki kelimeden bir terkip yaparak 
Cülbeyaze deyince eserinin adınr bu suret· 
it koymuştur. Gerek Gardonyi, ~erek Yokai 
ve gerek di"er birçok romancıların eserle
rinde türkce ibarelere dahi tesadüf olunur. 
.Bütün hunlar tetkik ve tahkik ile yazılmış 
'' ivcabında memb~lan gösterilmiştir. 

Enver Behnan Bey eserinde bazı tarihi 
esasları olan noktalan biraz tahrif ile ve 
tarihi bilcileri n:1ıarr dikkate almadan iv· 
!ah etmektedir. Mesela daha ilk hih.ayed" 
Orta Asya'ıirn lrnrum~sma nit bir h;J.;ve ol
masına ra~en buredn tarihi h0 rirnizte ma 
lôm olan Sien-pi'leri d,. hu devirde !?:;.: ter
mek ya kun.!m<\ h"'d'o:,,sinin ne d0 v'rlerr!e 
oldu?,11 u veva Sien-ni'lerin ne zıımımlar ta
rih snlı wfa gözüktüifünü dikkate alma
mak dem0 ktir. 

Sayfa 22 de Alanıruva efrınP~inde h·r 
de Sanolvo i~mi ıreı;mPkfodir. Ru isim tü k
çe deiildir. B•1 Cirı tel"ffuıu ile v:mlan is· 
min ne için milli ef sanode kull"ru•dıiTm• n"
lıyamadım. Bu adm türlrre tef"ffuın Pel
Jiot'nun isnat etti!Yi ..,,,,.hile Aotnamh't •r 
Binaenalevh cince telıı.ffuzu • hilhusa hi
kiveıle • kabul elmeğe mana yoktur ıan· 
nednim. 

26 ıncı savfada Marari§tan'll. v.elen Ku
man'lardan bah~erlilrPPkterlir. fpkııl bura
da da tarih savf11hrı hiç nqzarı di1·kate a
lın "mış mhi ,,.:>,.;;J..iivot'. f);11ıııı ilk ~ fırlar
da Kum-.ı11'ln J•il ımıaP"l tarııfhrı d.,n 1.P· 
tirtili ·or. H•l'1• ı.; M"'="'"Stan'a V ı'o 'itt ri
ye.setinde 1"el n Kı ""~n'lar ora va 1 .. fdva'. 
dan ge!m: !0 d·r. B ... h '\n ~v de bil'rl,.r; 
ki v y 1!!"411 4i iv .. hı 1-ı ·ı., le-ri iycan ,.der; 
in bu ~ 'rlPrd b 1's0 tf'kleri arazi 1oğol
ları" ,.li,..c! b 1 n ordu. 

o~ 17. efs n i ~ nolcsan olarak v 71-
rnışlrr. Tı>., ;; ·i11 Bv"t ilı> olan m .. cadele
leri J,j .. ikred 'mPmi~ir: ki as•1 hevecıı.nlı 
e b:r hi't"vevP vım .... k kr~1mlar da bn· 

nılanrf r ,. ., .... ~ riM. Bu iki efsane,.;n VA ; 
T erıf"'" z ilP o;...., e' S'>nPIPrııir: ti rk ~:lin
de l''"'r"ff .-'ü p 1 f ~1tll o'" ·~rıdnn bunu 
h,.,... .... 11i bir yndP bularak tamamı kona
bil'rt1i. 

S .. vfa 75 te h:r Bo;ac efsanesi var. 
B•1 J,:ı ::.,,. l' .. .ı .. il' ,...f ... t k!•-.ı..,..ı .. ., alınma· 

ğr müddetçe, müdafaa zayıf olduğu mud-
~ detçe harbm daima ufuklarda dolaşacağı

na inanıyoruz. Kuvvet. sulhun ta kendisi
dir. Şu halde karada, denizde ve havada 
ve lıilhassa hava tehlikesinden konınma
dt. kuvvetli olmanın çaresine bakmak sul
lıun en büyük teminatı olacaktır. 

ŞAKIR HAZIM 

Burdur'da belediye işleri 
BURDUR: Aydın demiryolu üzerinde 

Baladız istasiyonuna kırk bir kilometre me 
safede bulunan Burdur vilayet belediyesi 
son zamanlarda gözle görünür faaliyetler 
ve işler yapmıştır. Gerek belediye reisi 
doktor Ahmet Ruhi Bey ve gerek iş arka
daşları bu hususta yorulmadan çalrşmak
tadırlar. 

Belediyenin senelik varidatı yirmi beş 
bin lira kadar az bir paradır. Böyle oldu
ğu halde büyük işlere girişmesi ve başar
ması takdire değer bir iş ve çalışıldığını 
gösterir bir eserdir. 

Belediyenin yaptığı ve yapmakta oldu
ğu işler arasında yol, kanalizasyon, su. 
mektep ve saire gibi işler vardır. Kasaba
nın Tepe ve Karasili mahalleleri araı.ında 
bulunan ve yetmiş metre kadar yüksekte 
bulunan bir tepe Uzerindeki mezarlık bü
yiik bir park haline konulmaktadır. Buı,. 
da büyük bir su deposu yapılacak ve hal
kın temiz su ihtiyacı temin edileceği gibi 
ayrıca bir de büyük havuz yapılarak par
kın süslenmesi temin oliınacaktır. Gen.k 
mezarlığın temizlenmesi ve gerek yolların 
açılması için faaliyet başlamış bulunmak· 
tadır. 

Aym zamanda kasabanın Baladız cihe · 
tindeki şosenin iki tarafında bulunan ge
niş mezarlıklar kaldırılmakta ve staclyım1 
yapılmakta ve geniş caddeler açılmakta

dır. 

Hükumet önünde yapılan C. H. Fırkası 
binası bitmiş ve ufak tefek noksanları kal
mı tır. Ayrıca bir de cümhuriyet meydanı 
yapılmış ve meydanın etrafı parmaklıkla 

~evrilmiştir. 

HükOmet önünden geçmekte olan mun
tazam cadde Antalya şosesiyle birleştirile
cek Antalya şosesi memleket içinden geçe· 
cektir. 

Belediye memleket kenarında yeniden 
bir hastahane yapmağı da kararlaştırmış 

ve bunun için bu senelik bütçesine sekiz 
yüz lira koymuştur. Buna mahsus hususi 
idare bütçesine de iki bin lira tahsisat ko· 
nulmuştur. Hastahanenin temelleri atılmış 
tır. Bir de Orta mektep binası yapılacak· 
tır. Bunun için de belediye bütçesine beş 
yüz lira tahsisat konulmuştur. 

Belediye şehir dahilinde içme suyunun 
temiz bir surette verilmesi ve mahallelere 
su terazileri ve çeşmeler yapılması için de 
bazı trtibat almaktadır. Su isalesi için çi
mentodan künkler yapılmaktadır. 

Ayrıca kasaba içindeki lağım ihtiyacı
nın da temini için uğraşılmakta ve başlan
•nış olanlar tamamlanmaktadır. 

GEDİZ 

Gediz imam ve hatipleri kendi aralann
da verdiklcn bir karar netıcesi bund..ı.n son 
ra y.ılnız vazife esnaı;ında sarık Earac kla
rını sair zamanlarda digeı vatan şlar gi
bi sapka ile gezeceklerini beyan etmişler
dir. 

Kaza Miiftüsü Mehmet Tevfik Efendı 
ilk önce sarığım çıkarmış ve şapkasım gi} 
miştir. 

Kararlarını tatbike baslamışlardır. 

BURDUR 

Belediye intihabının yaklaşması aola· 
yısiyle Cümhuriyet Halk Fırkasında dte~
li bir surette çalışma gayreti görülmekte 
diı. Ocak ve nahiye idare heyetleri sık sık 
Fırka binasına davet olunmakta ve vilayn 
idare heyetiyle birlikte oplantılar ı pıl 

maktadır. 

Cumhuriyet re3ımının Gazi çocukların 
vermı oldugu fırsatı kavrıyan m\ıne\'ve 
1 r kendilerini pek geniş bir faaliy t s h 

n a bulmu tar, kuvv tli ir d ve şuurh 

d • Faltat burada asıl Boğaç'a nt konma 
~ d' sesi unutulmuş ve damdan düşer gibi 
~ .. n başlanmıştır. 

Her ne ise bu noktaları daha fazla taf
il etmed n birknc kelime ile söyliyclim; 
• Enver Behnan Bey tarihi hikaye yazar· 

~en t .. rihi nazan dikkate almağı ihmal et
'Dİştir. 

Maamafib memlekette bu cihet büvük 
bir bosluk teşkil etmekte oldu~ndan En 
Yt:r Behnan Beyin bu eseri şimdilik bir ihti
vacı karşrlamağa çalışması itibariyle cok 
ııühimdir. Gene neslin tarih terbiyesinde 
ellerine verPbileceğiıniı bo gibi kitaplara 
o;on derece ihtiyacımız vardır. Binaenaleyh 
t?ehnan Bey bu ıalıada gerek ilk adımı atan 
ve gerek mevzulannı tarilılmizin evi taraf· 
1armdan aecebilen Enver Behnan Beyi ha
raretle teh rik ederiz. 

HOSEYlN NAMII 

faaliyetle devam ediyor 
hareketleriyle bu sahanın hakiki sahibi ol
duklarını ispat etmişlerdir, Bu varlık fikir 
ve iş adamlarını Cümhuriyet Halk :Fırkası 
etrafında toplanmalarını ve bölünmez bir 
kütle halinde salışmaJarını temin etmi tir. 

Memleketin geri kalan en mühim ihti
yaçları açılan bu yeni devre içinde tamam
lanması bir gayedir. 

Memleketin her yönden menfaatini ve 
halkın refahını gözönünde tutan bu yük
sek tcsekkülün aldığı tedbir ve isabetli ka . ' 
rarlanna halkın kuvvetli itimadı vardır. 

Buna candan inanılmakta ve netice endişe 
siz beklenilmektedir. 

ARTVİN 

Cümhuriyet meydanında dikilmek üze
re beşyüz lira kıymetinde Ankara'da hcy
keltra Hakkı Beye sipariş olunan Gazi 
Hazretlerinin büı;tünün gelmesi sabırsız

lıkla beklenmekte idi. Geçenlerde kayma
kamlığa gelen telgrafta büstün ikmal edi
lip pazar günü Hopa'ya gelen Cümhuriyet 
vaporuna verildiği ve bu vapurdan teslim 
alınması bildirilmesi üzerine kaza beledi
ye reisi, malmüdürü, inhisarlar müstakil 
müdürü beylere refakat eden memleket 
eşrafları derhal hazırlık yaparak aynı gün
de Hopa'ya gitmişlerdir. 

Büstün şehre gelmesini sabırsızlıkla 

bekliycn halk Artvin'e üç saat mesafede 
bulunan İrsa karakoluna otomobilin geçti
ği anda haber verilmesini ricada bulunmuş 
lardı. 

Dün saat l 5 te İrsa karakolundan ge
len haberde otomobilin geçtiği bildirilmiş 
ve biitiin tüccar ve halk işlerini terkcderek 
sonsuz sevinçle 1nönü meydanında otomo· 
bili karşılamış ve alkış tufanı içinde Gazi 
Hazretlerinin büstü şehre alınmıştır. ______ 4 _____ _ 

l'abarıcı Po~l<lsı. 

Habshurgf arın 
·hyası 

Habsburg'ların ihyasından gitgide daha 
fazla bahsediliyor. Muhakeme edelim. Ev. 
vela bunu istiyenler kimlerdir, istemiyen
ler kimlerdir? Sonra bunun mahzurları ve 
faydaları nelerdir? Ve bilhassa böyle bir 
' :ırel:etin istikbali ne olabilir? 

Kimler mi istiyor? Viyana'da başvekil 
~uşnig, fakat bunu söylemekten çekiniyor. 
Onunla beraber katolıkler ve kilise adam • 
ınndan pek çoğu da aynı fikirdedirler. 

Ve Avusturya'da kili!;e adamlarının nüfu-

zu "" maltımdur. 
Daha baska? b:ıska. ba'?vekil muavini 

Yeni işçi mahallesi Moskova'nın ifti
har ettiği bir varlıktır. 

Eski k<ı.ra mahalle kökünden yıkılmış 
ve yerinde muaı;zam bir fabrikalar mahal 
lesi tesis edilmiştir. 

On seneden az bir müddet "'arfında şe
hir içinde koca bir şehir inşa edilmiştir. 
Bu mahallede içinde 90 bin işçinin çalış 
tığı beş fabrika vardır: Amo otomobil 
fabrikası, bilyalr tekerlek fabrikası, elek 
trik makineleri fabrikası, saat fabrikası, 
demir sanayii fabrikası. Etrafında ame -
rikanvari işçi meskenleri, Veremliler 
için bir sanatoryom, siyasi bir kulüp, bir 
tertor teknik enstitüsü. on kadar spor 
sahası vardır. 

Bugün neden bu fabrikalardan bahs 
ediyorum? çünkü orada da sporun yeri 
vardır. Ve bu spor çok orijinal bir şekil
de tezahür etmektedir. Bütün memleket
lerde işçilerin bedeni sıhhatiyle alakadar 
makamlar bu usullerden ilham almalıdır. 
la-r. 

Bu milkemmcl teşebbüsleri meskut 
geçmek için çok tara'girane hareket et -
mek U'izımdı. 

Spor tene!füsleri. 

İşçi mahallesinin her fabrik:ısınd~ iş 
emeği her biri sekiz saat ç:ı.lışan üç grup 
tarafından temin edilmektedir. - 7 saat 
çalışma, 1 saat ycmek-

7 saatlik çalışma zamanı yedişer da. 
kikalık iki vakfa ile kesilir. Her vakfa 
bir udarnik'iıı idaresi altında beden ter -
biyesiyle meşgul olmaya haHedilir. Udor 
ıik fabrikanın en güzide işçisi demektir. 
Udarnik hem fabrikada hem dışarda tar -
zı hareketi örnek olan işçidir. Bu mezi 
yetlerine mukabil birçok imtiyazlara sa
hiptir, dükkan önlerindeki kuyrnk'larda 
en öne geçmek. bedava seyahat etmek, ti 
yatroya tenzilatlı ücretle girmek hakkı . 
na maliktir. Bu mümtaz ameleler fabrika 
arkadaşları tarafından intihap sıırl'tiylc 

seçilirler. 

Fabrikada. 

22.000 işçisiyle Avrupanın en mühim 
fabrikalarından biri olan bilyalı tekerlek 
fabrfüasını ziyaret edelim. İstirahat vak· 
feleri tek değildir. yani her atö1yede ay. 
ttı zamana rastlamaz. Bunun için muhtelif 
atölyelerde ayrı ayrı bu vakfelerden işçi 
lerin ne suretle istifade ettiklerini göre. 
biliriz. 

İşte küçük çelik bilyaların üzerine dü 
şen keskin ışıklardan gözlerini yi.iksek 
bir viziyerle koruyı<:n işçiler bilyalnrın 
yuvarlaklığını kontrol ediyor ve onları 
'.lii; ukliıklerine göre tasnif ediyorlar. 

Düd:ik çalıyor. 

ve Hnvmvchren'lerin şefi prens Stnren. Ilir saniye zarfındn iş durmuı:; ve 
berg. Prens bugün için saltanat n ihyası- vıziyerlcr cıkarrlmı tır. 1 çiler ha} ret 
nın imkansızlıı'>ını iytiraf ediyor, fakat ya- erici bir intizam dahilinde ve uzun boy 
nn icin ihtiyatkar davranıyor. lu ~rı ın bir kızın idaresi nltmda salonu 

Daha baska? Harirte Mösyö J!lusolini terkedtrek fabrikanın yanınd ki yola çı-
1 i prC'nS Ş•ıırcnbug bugünlerde kendisini kıyorlar. 
iyan:t etmiştir. M. Musolini'nin ar$İdük B~den terbiyesi d'rsi kronometre ile 

Otto'ya Avusturya ve Macaristan'ın müştc verili} or: Teneffüs hareketleri, yerinde zıp 
rek tac•nı r:iydirmevi tahavvül ettifii sövle lamalar, vücut hareketleri, ve saire ve hare 
niyor. Sonra onu Tuna·da kendi muavini ketlerin ritmi çok seridir. 
yapacaktır. Fakat Paoa da nym oyunu ov Elli kadar iş~i kadından verilen emri 
'luyor, şu kür.ilk farkla ki Papa, katolik icıtclde yapmıyan ancak dört beş tane gö -
Hahsburg'larda Tuna havalisinin bütUn ka rebiliyorum. 
•'>1ikl 0 rini daha doğrusu bütün alman kato Yedi dakika geçtikten sonra yeniden 
lil:lerini Vivana etrafında toplıyacak bir bir düdük ötüyor ve iş tekrar bJşlıyor. 
~ıvvet ı:rörüvor. Yanaklar simdi kırmızıdır. Gözler daha 

Hab bıırP-lar saltanatının ihyasına mu . canlı bir parlaklı~a maliktirler. 
1 fet e!lenler kimlerdir? İşte tornacıların atclye i deminki 
Evvela Hitler. Bu~iin Almanya'cla kı- manzaranın avmnr seyrediyorum. F kıt 

l bulunm-ırlıaı icin Avucıturya'nın k•r l. 
k olrna 1 An~lııs'a ma'ıi olacaktır Fnzla

ra ccn"'l ve parp k toli1cl rinin aksıi' ?"' 1 
1 rine hir i 'nat nokta ı t kil cc1 r ktir 

n ha mun1l fct edenler kimlerdir? K ı 

~ük iytilaf. Y ıf"oslavva. Rrı'lla'da 
-,,.,uhakenıC'l ri Fldi< inc'! 0 n Pırvatist n için 

1•ork,.,,., ktadır. Baslıca itt recil ri f T'a o.., 
'llatt (' ko lov;ıkva lih r 1 ic1 "lloii, mi11 
lıic;ler ve ~hv"l:va'yı kaybetmek korku ile 

na muhaliftir. 
Daha başka muhalif olanlar kim1er,1ir" 

Bır tnraftnn Avusturya nazileri, sosyal d 
mokratları ve diğer taraftan Avusturya ko 
nıünistleri. 

İşte lehte ve aleyhte olanlar böylece Sa· 
rahatle belirmiş oluyor. 

Saltanatın ihyası Avusturya'ya ne fay· 
dalar temin edecektir? İstiklali daha ku" • 
vetlenecek ve Tuna havafüindc cazibe kt.v 
veti artacaktır. 

Mahzurları nelerdir? Mahzurların hep
sinden kötüsü harpt.ır. Arşidük Otto'nun 
hatt! avusturyatıtar tarafından davet edil· 

~ic; olarak meml l:et<.> döndü ünu ve ç ' 'e 
ın Avusturya'yı istıyla etti ini f ı cı lım 

talya da küçiik iytil f aleyhine ic; ".arı . 
·ıir. Bu takdırdc İtalya'nın k r ı ın • 

Ç koslovakya, Yugoslavya ve Almanya ay 
u c ph de birlesmiş göriıleccktir. 

Dah 'li" har hı da hes 'm kat'Tlıyorum. 

Cünkü sa ve sol c nahların miifritleri nr 
: iık Otto'nun elm( sine muh l f t etm k 

irin Viyana'da birlcsebilirkr. 
Eskiden Sanyova'da kati dil n v liaht 

Fransova - Ferdinand Avusturya - Macaris 
an imparatorluğuna ilave edilecek impara 
torluğun slav ak.,amındı:ın mürekkep iıcüıı 
cü bir krallık tahayyül ediyordu. Fakat 
h~lki de bu yüzden katledilmi~tir. Esasen 
ne Roma'da ne Prag'da. ne Budapeşte'ıle, 
ne Belgrat'ta, velhasıl hi~ bir yerde böyle 
bir şey arzu edilmez. 

İşte bunun içindir ki arşidük Otto ba
basının tahtı etrarında. barut fıçısının etra 
fında dolaşan bir kıvılcım haliyle dola· 
şıyor. 

bu atelye çok büyüktür ve icindc 600 den 
fazla işçi calışmaktadır. Onun için hepsini 
sokağa çıkarmak çok zaman alacaktır. 

Her makinenin etrafında işçıler yirmi· 
şer kişilik gruplar halinde toplanıyorlar 

Udarnik bir masanın üzerine biniyor ve 
dersini veriyor. 

Durmuş makineler arasında adalelerini 

kuvvetlendiren bu modern işçilerin man • 

zarası çok hoştur. Masalar üzerine çıkmıı 

Udarnikkr hareketlerin temposunu tutu • 

yor ve dört kö~eden "bir, iki, üç.. esleri 
işitiliyor. 

İşte dökümhane, burada çalışma ço'fc 

ağırdır. Spor teneffüsü de adeta onun ka

dar canlı. Esasen pek fazla bedeni bir kl!' 
vet sarfederek yorulan işçiler göğüslerini 
genişletmek için öteki işçilerden daha f:ız. 
la hararet gösteriyorlar. 

Bu suretle bilyalı tekerh:k fabrikası 

Sovyct beden terbiyesi isteminde keneli 
\•arlfe<dni göriJyor. 

Teneffüsün te~\cl\atlanmıı.n. 

Her yerde bu nevi teneffüsler nas•ı 

teşki!atlandırılmıstır. Bu k dar chem'lli • 
yetli neticelt"r bir iki giin icinclc alnım:§ 

olmasa gerek. 

Sovyet Rusya'da fabrika spor tcskilatı 

nın nasıl vücude getirildiğini iyzah erit-Hm. 

Beden terbiyesi enstitüsünden mPzun 

dört mütehassıs fabrikanın soor hareket· 
terini idare etmeye memur edilirler. 

Bunlar fabrikada beden tı::rlıiycsi dersi· 

ni vermeye kabiliyetli işçilere hususi salon 

!arda haftada bir iki saat ders vererek onla 
rı bu iş için yetiştirirler. 

Bu fabrikada 60 ı kadın olan 257 işçi 

bu dersleri takip etmektedirler. 

Bundan baska bütiin il?çilerin dörtte bi 
ri spor kollektifinde azadırlar. Bunların 

sa}ısı 5500 ü buluyor. 

Spor sahası fabrikanın yanı başındadır. 
Calısmadıkları zamanlar işçilerden pek ço· 
ğu bu stad\ara gitmektedirler. Burada iki 
futbol sahası. bir atletizm parkı, altı tenis 
kortu vardır. 

Fabrikanın sporcu mevcudu şöyle te • 

şekkül ediyor: 250 si muhtelif müsabaka· 

lara istirak eden 500 atlet, 7 futbol takı· 

mı. 400 voleybol oyuncusu, 300 tenisçi, 
1500 yüzücü. 

İste mükemmelen teskillitlanmış cemi -
yetçi bir spor. Bu tecrübeden istifade için 
ne bekleniliyor? - Rober Periye 

L'OTO'cfon ------·--------
uzvel 

,. 
ın • 

is ediğı an 
Va~ington, 19 (A.A.) - M. Ruzvelt 

ceneral jonson'dan milli kalkınma mucs• 
sescsinin ıslahı için bir plun hazırlayıp 

ounu mevkii tatbika koymasını istemiş· 
tir. Cencral J onson, reisicumhura arzusıı 
mucibince, milli kalkınma miieı:ısesesinİ 
idareye devam edeceğini bildirmiştır. 

H.apishanedt·n ka~mak 
istiycn mahpuslar. 

Pontiac "İllinois,. 19, (A.A.) - Bu· 
ra hapi hanesindeki 2000 gene mah' rn 
is} an ederek hapishane matbaasını a Ş· 

lerni,ler ve gardiyanlara hücum ile üçiınU 
yaralamışlcJrdır. Zabıtı:ı kuvvetleri isy • 
nın ön"ne g çmiş, il r hiıcr !erine ko
nulmu tur. 

Ha)ır <'<' 1hrt'' •r'n" )UJH -

facak ) a d mı. 

Vaşington, 19 (A.A) - Yardın 
~ören 60.000 ı·adm. 250 000 balya pa 
'TlU't fa"'l:ı-:;ım azaltmnk için şilte, 
havlu, c rşaf yapnıakta calıştırıla_
c.lktır. Bu ec;va, pa.,ara sevkcdilın~-

ec"''" ve havır cemivetleri va('ıta•w 
k h 0 1tiin me ... ılekette muhtacine teV 
7; olım~cakt~r. 

Kat'ı a'aka 
Hacıdoğan taş döşeme so':ağınc13 

bulunan alcr ve kireç dükkanı1!1' 
20-8-934 tarihinden itibaren mezkur 
dükam Hasan Ef. ye tcrkcttim. A.ta-
kam kalmamıştır. M. t ur• 

7-3461 
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il Kurultayının ,-- ~ B • 
<B.,~~~~~~J~ünü t Ti9rkofis günl!iks~~visi] zr yetimi barındır 

ıt:ruı geçiriliş formi.il'erini tespit el '...ıl mak z'yz' bz'r harekettı'r 
ti. Sayısı on bir olan bu formül- k sto u 1.140.000.000 buşeldir. Bu miktar 
lerin her biri için misaller saydı. 9 3 Karşılaştırmalar yaptı ve tezini Ku· 

1 3 ağustosunda 1
·
12

0.000.000 buşel idi. 
Bu sene stokların çok düşeccgwi, fakat 

rultay azasının alkışları arasında • •u cümle ite bitireli. gene 
1922 

- 28 seneleri vasatisi olan 
625·000.000 buşelden fazla olacağı tahmin fakat babasını kaybetmiı bir 8o&uk haft dolalle 

mevzubalıis ise, yani onu imli etmit fabribllf 

piyasayı terketmişse, bu cidden fena bir İjtİr •• Te~ 
bo~a gitmiş, demektir. 

Bir çok medeniyetlere maya ve t>lunmaktadrr. 
bir çok dillere kaynak olan dilimiz· B uğday zeriyat sahasının tahdidi hak 
le övünebiliriz. Dih:ıvaya dil ve me· kında aşağıdaki rakamlar verilmektedir· 
deniyet vermişiz. Sef başta oldukçt A • • • qantın geçen seneden yüzde 5 A 
dilimiz dünya dillerinin en yükseP.· 1 • vus -
olarak ortaya çıkacaktır. Naim Ha t~ra ya. yüzde ı 5, Kanada yüzde 10, Amc 
7.im B

0
vin tez;nin hnla~i'~t sud1•r: rıka y~zdc 12 

nisbetinde tahdit etmiştir. 
"- Bununla beraber bu dil bölüğünün Bugday fiatlarındaki düşüklüğe Ça'r'e 

tarihini ve mahiyetini aç.::ıcJJk olan ~u Uç -,k konferansın diğer bir vazifesidir. 
düğüm şimdiye kadar bir türlü çözülme· 

1 ~.3:. sen~inde İngiltcreye ithal edilen 
miştir. Bu !da.g. butun bugdayların vasati fiatı 55.6 altın 

1 - Sami kavimlerinin birle~ık ann ~ s~nt (dcvaluasyondan evelki kıymet) ya 
yurdu neresi idi? Diinya Bu~cla)' Koııfrrau .. 1 nı 1?22 

-
2
9 vasatisi olan 147.6 altın 

2 - Sami dillere kaynak olan ana dil Diinya buğday konferansı 16 devlet sentın ancak Yüzde 37.7 si idi. 
nasıl bir dil idi? murahhasmın iştirakıyle Londrada ıçti- Buğ.day konferansına Rusyada sok 

· · malarına başlamı .. tır. Konferansın .. n mu·· ehemmıyet verilmektedir. Sovyet hilkfıı-
3 - Yaşıyan sami dillerden hangısı " .. . • 

ana dile daha yakındır? him mevzuu, istih!'alin istihJake uydurul metının diğer ihracatcr memleketlerin ka 
ması olacaktır Son k kl o A k bul edeceği makul se;aiti kabule hazır ol 

Bu düğümleri çözmek için 'taya au- • ura ıbın men a d w r ~ ı k ve diğer müs tahsil memleket lerdeki tah· ugu sa ahiyettar makamlardan öğrenil -
an düşünceler ve görüşler o kadar ço mektedir. 

ve biribirine aykırıdır ki bunle>rr ilmi bir ribatı kati surette tcsbit ed ilmeden ihra. T 
Cat mıkta la h d ( he Financial Tı"mes 16.8.934) 

belirtiden ziyade düz bir oranlama say · r rı ususun a bır karar ver-
mak daha doğru olur sanırım.,, mck kdbil olmıyacaktır. İst ıhsalın büyük 

Naim Hazım Bey bundan sonra türk bir tenakus göstereceği muhakkaktır, fa 
kök 've kelimelerinin arap diline geçer- kat geçen seneden t:lde kalan mahsul de 
lren tasrifteşmektc aldığı şekilleri say· takriben l.000.000.000 buşcli bulmaktadır. 
makta ve türk dili ile sami di:r•eri biribi- Büylik Britanyada ziraat nezaı ı:t ı :- in 
rinc zıt karakterlerini belirtel'c..h ''u dil· rekolte tahmini şöyledir : b uğ day, 1 mil 
leri ilk teşekkülünde tasriflcşmiş bir yon 601,000 ton {1933 te 1,573.000 ton) ar 

türkçe sayıp sonradan türkçeleşmiş tas· pa, 653.000 ton (1933 te 631.000 ton) y ı · 
rifi bir dil olduğu davasınr tanıklamıya laf l.051 000 ton (1933 te 1.226.000 ton) 
çalrşmaktadır. Naim Hazım Bey bu cihet l>uğday zcriyat sahası geçen seneki •den 
ler hakkındaki iyzahatını müteakip te-z i- (k 6 fazlasiyle 1.7 59.000 acredir arpa 
nin bir yerinde diyor ki: zc:-•vat sahası ll0.000 acre, >ani % 14 t> 

"- Araplar, kök ""e kelimelerimizi yükselerek 861.000 acre olmuştur. Yulaf 
dosdoğru aldıkları gibi birçok kere de sahası gl:çen ı;enekine nazaran yüzde 6.3 

altüst ederek dillerine sokmuşlar, t tirlü eksilmiştir. 
türla kabilelerin başb başka konuşmala- (The Finııncial Times 15.8.1934) 

rı yüzünden hir kök veya kelimeden aynı 
manada sayısız kelimeler türetmişlerdir.,. Komitenin dünkii içtimaında M r. 

Gene tezinin bir yerinde : Grains, her ne kadar resmi rakamlar d . 

Anwrika' da zirai i ... tilıl"alatm 
tanzimi. 

~eisıcümhur Ruzvelt'in ilerde rekol -
tcnın fena olacağı seneler için elde ihti. 
yat bi: stok bulundurmak maksadile re. 
koltenın i"i ld w 

J o ugu zamanlarda zirai 
mahsulfit stoklarını arttırmak üzere bir 
pUin tasdik etrnesi muhtemel olduğu tab 
~in edilmektedir. Bu plan ahkamı muci-
ı~ce buğ~ay stokları 125 milyondan 200 

mılyon bvısseaux'ya yükselecektir. Bu 
fa~la stoklar, ancak mahsulün noksan ola 
c~gz senelerde kullanrlacağı için buğday 
fıatlarına hiç b" • ır tesır yapmıyacaktır. 

(Agence economique et financiere) 

ı 7.8.1934 
15 Ağustos Yeni mahsul buğday fiat1arı. 

(Buşel başına scnt olarak) 

"- Arap dılinin bozma bir dil oldu· de edilmemişse d e muhtelif mem leketle 
ğt:nu gösteren en büyük tanrklardan biri rin 1933 - 34 sen esindeki ihracat miktar Şikago: 
de gerek kök, gerek kelimelerdeki meta- 1 arınrn tahminen şöyle o lduğunu söyle . EylUI · 
tez yani "kalp., dc. nilen te rsine donm<' ni tir: 

ı inci kanun 
Mayıs 

AC(ılış 

101 
103 5 18 
107 

Saat 
11.30 

101 1/ 8 
103 7/8 
06 7/ 8 halidir .• , Arjantin 144 milyon : Avusturalya 

90 mi lyon, Kanada 19'1.800.000, Ameri. 
ka 27 milyon, Rusya 27 milyon, Bulgaris 

Diyen Naim Hazım Bey 
misallerle teyıt etmektedir. 

Naim Hazım Bey tı.;zini 

hit irırcktedi r : 

bu cihetleri 

şu sözleri 

"- Dünya d illerine kaynak oldugu 
halde as ırlarrn benimsenmi} nek, yiız üs 
t ü rrakılan köklü, zengin dilimiz1 ne za· 
man dünyanın en yük.-,ck dıli haline ge
tir bilirsek asıl o zaman öğiınmektc hak 
h olacagız. Btivük ba ımız lıize ön olduk 
ç, buguniı de pek v J,ında r,örecegiı iz 

dc.rin imanımır. vardır.,, 
On ddktk ı tirahattcn onra ycnıden 

sulona girıldı. Eııkı•eh r mebusu Yusuf 
Z iya Bey Oral - Altay dıllerıyle turk
<renia mtlnas bet1erıni • ştıran tc.ıi ıl 
buyi.ık bir cila .. a uyandırc. ••. 

Naim Hazim Beyin tezinden son 
~a kurultay ikinci celsesini bitird i 
Üçüncü cd6ede Eski., hir m"'husu 
Yusuf Z iya Bey ( U ral Altay dilleri 
le türkçenin .,.,,ünnse beti ) hakkmd"l 
~ +~~in; r.lı-udu. 

Yusuf Ziya B~ye r,öre beyanatına. 
\ez dememek d "'h "'- rlo~nıdu. Bunlar 
şahsi p.örüş ve bulu ... l"' ... dır. Bunla 
rı kcndi'li h~ H .. (!it ..... ~ s birer m esel 0 

ola rak ,.ı ... ;.;1 J1c;<>nc ıların önüne halle 
d:lmesi anm birer m esele olarali· 
lcr•· - .. 1 • .,.,. ,.:ı 1 r. 

Hint Av"'l ı1a bilh.,,~sa Ural Altay 
d' ll .. ·vıe tiirl·,. .. ~,. k;;~~ ve .. l·ittn' 
bir' ' · 1 ... :.,.,. .. n .. · •en ve l-,e" ... Pmi 
" " ı.·r r 1. l- ı· ..... ,.,.ı...... '\t" lır n n1 ... 
tıb"r ı•~-ınMıP'-· i ... rda
Jt· f ,.•c s -{ - 0 f .,. f ,., ' r~hr 
mı •ı.."lr L ;,. h \ f'\ t l'"J t tk"vl• et 
r '< \TP. O'l ··rt ... rFr1 har r-"illetin 
ı .,. c 1 ., h-ı~'·~ b;r ver"" kon•1l'"tlasır 

dan i .. r· ,., ... 1 'l ayrı'•"ın h l "v' • 
l'll 'v •'.,i ,rn .. ·n rı..,.ı..,ı ... ve ,..,.,ne; 
le .. · •• o 1 lA d 

"'"' fi "' « .... "'.. t,.., ~ "'•"" ır. 
. Yı suf ?.:n ... P .. " J..•ı tt·~0n,, · 1 .. r 

an S milyon, Maca rista n 30 milyon , Ro
manya 300 bin. Yugos ıa,•ya 900 bin, şima
li Afrika 16 milyon, Almanya 6 milyon 
'luşe1. 

Bu ene 1 nğus:tosta dhnya buğday 

• in bevanatının hulasası şudur: 
Yusuf Ziya Bey Oral - Altay dille

r inin türkçe ile miinasebct inden bahsetti. 
Dilciler nazarında bu munasebct ve ka . 
rahrtin c si rı olmak uure telakkı edi
len birçok Ilı tlarda istirak, sıralarda 
henk, n lıiv usullerinde mutabakat ve 
ir.eyi . bitirdıktcn sonra bunların lfigat 

'1azın .. sınde bulun n kelimelerin bir kıs
mı tiırkc;eye hiç benzemez gibi göründü
~ünü ve bunu tamik etmek gerek olduğu 

nu soylcdi. Acaba bu kelimeler esasen 
türkçc olup da sonradan türkçede uı'\U • 

tulmuş kelimeler mi dir ? bildiğimiz tüılr 

lehçelerinde bunlarm lcök!:rl mevcut 
mudur? yoksa bu kavimlerit. k endi mal
J~r~ mıdı r- ~u muarı:mayr halletmek için 
dıhn mcbdcıne dogru gitmek, fonetik 
dei:işimlerini i} ice tetk:~ • tmek ı 'izırr ol 
dugunu ve gelecek lisancılar 4ı1zırı 

tetkikatı yapm:ı~a ffiCCO I:" bL•lunduJdarı. 
nr söy t'di. 

Oral ve altay dillerinden Hint ve :Avru-
" ve mitik dillere geçen bir çok kelime

' ı hu dıllerin ldini lmış tı.orkC(e k lime 
1 r ol lu "tnu öyliyerek bir <jOk misaJl r 
) r t tti. V c kelimcl nn slı rn turk ol 

gunu ö tc.rdi ve bir kelim nin fon tik 
b.d(f ..1 ' r n tiycC'5i ohıra • mJht lif li n 

Winni Peg: 
l. inci teşrin 

1. inci kanun 
Mayıs 

Liverpul: 
1. inci tesrin 
l . inci kanun 
Mart 
Mayrs 

87 
91 l/2 

Kapanış 

(Şiling-Peni) 

5. 8 
5 . 11 
6. 1 
6.2 7/8 

16 Ağustos yeni mahsul buiYday fiatlnrı 
(Buşel başına sent olarak) 

Ş'kaeo: 

Eyllıl 

1. inci kanun 
Mayıs 

Winni Peg: 
1. inci teşrin 
1. inci kanun 
Mayıs 

Liverpul: 
1. inci teşrin 
ı. inci kanun 
Mart 
Mayıs 

Acılış 

102 1/2 
103 

108 1/2 

88 
89 

92 1/ 2 

Saat 
J 1.30 

102 3/4 
103 118 
108 1/8 

Kapanış 

(Şiling-Peni) 

5. 9 3/ 4 
6. o 7 /8 
6. 2 7/8 
6.4 3/4 

13 a« .. uto" Nt-vyork 
bu -Yrlav Pİ)~ a"ı. 

Du kü seri r.ukuttan so'1ra bu~ün Si. 
ka o piy sasrnda fazla temevv··cat olma. 
mıstır Vadeli satır.tar dü ük acılmr fak t 

biraz kazanarak 1.4 sent dü üklük ile 1-8 
s nt yükseklik arasında temevvüc derek 
kapanmıstrr. Mıs r fiatları t • s _ 1.4 

ent bir dü<;üklük ile, çavdar fiatlarr i:ıe 
1 5.8 - 2 3-8 sent ve arpa ı 3.4 - 2 
1-4 s nt vükseklikle kaoanmı~trr. 

(The Financial Times t 4-8.934) 

FRIOIDAIRE HiÇ BiR YAKITYETIM KALMAYill 

Çünki, soğutma tertibatında ihtisas sahibi olae • 
mühim bir şirket tarafından imli edilmiıtir. 

Çünki, Frigidaire'in 18 senelik tecrübeli ""'9. 
\'ani tecrübe zamanını geginniftir, (2.600,000 .W 
hali istimildedir.) 

Çüoki. General Motors'un bir ıubni olın FriclcliM 
gayri mahdut bir sermaye sahibidir. 

Bütün bu esbap. sizin dahf yaları biı 

FRIGIDAIRE 
(~tul "40tort ....... ıa •• 

soğuk hava dolabını intihap etmeniz için bir sebep teşkil pdecekdfl 

BOURLA BiRADERLER ve Ş.. 

• 
Istanbul: Posta T.T. binalar 

ve !evazım müdürlüğünden: 
~ü~ayaası iyca~ eden "55.000,, adet tek ve çift boğazlı 

demırsız porselen fıncan kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Mezkur malzemenin 22 birinci teşrin 934 tari· 
?i.nde iha~_esi icra edileceğinden taliplerin şartname almalC 
ıçın her gun şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edecekleri 
t~k.li!name ve tc:._mina~lannı ihtiva edecek kapalı zarflan teY 
dı ıçın de mezkur tarıhe tesadüf eden pazartesi gilnü saat 
14 t~ Beyoğlu P.c;>sta T. Binasının 3 üncü katında mübayaat 
komısyonuna muracaatlan. (4882) 7-3472 --------
Harita Umum Müdürlüğünden: 

1 -:- ar~z.ide ç.~lışacak harita p
0

osatlan için (89) Topoğraf 
ş~~sıyesının munakasasmda talıpler tarafından getirilen 
numı:neıe:. şartnameye uy:;un olmadığından mezkur şemsi· 
yelerın munakasası 30 eylul 934 pazar günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
g elmeleri. (2097) 7-3474 

Bira içkiler·n en sıhhisidir 
Hal bamda her~.esin düıünceaı uhbatlı olmak " bu ıdalııati •alaafa

za d mel..1ir. Bunun için sıhhi gıda Ye sıh!ıi içki lbnnda-. 

Meıhnr P .. te:tt'ün ka1fı1ı:tiyle B 1 R A M A. Y A L A R 1 ea 
fenni bir suretle ihzar edilmekte, temız ve uzun ıniddet mobafau olun-
malda •e bo suretle bira en sıhhi bir içki olmu' bolunmaktadlr. Bira sana
yii bo suretle fcvkeladt terakki etmit olup bilhassa bira iki saat bir kar· 
nama neticesinde elde edilen mayiio tahammürü ile vücade reJdiğindee " 
fıçı ve şişelere doldurulunr.aya kndaı en fenni ve 11hhl , erait dahilinde 
bulunduğundan biranın en sıhhi bir içki olduğna bitib ..._ tuA 

eylemiı bıılunmaktııdu Binaenale,.. 

H"rverdt 

1 
Bomonti birası 

tmB!l!l!l!B ~!l!!rll------'st•e~r.·au~·~~--mr!l' ....... I 
l ar Müd .. en: 

'Ran'( lar caddesinde kadastronun 300 numaralı adasın· 
<la Emlak Bankasına ait 2,3,4 numaralı parseller ile 294 nu
mara h adada Hüsevin efendive ait 2 parselin 8 m ve Hal't 
Ff,..~rlive a.it 3 numaralı parselin 13 m2

, ı 9 numarah adada 
lrn"'1neve a t 2 numaralı parselin 18 m 2 151 numaralı ada
nın Erııin Bev ve hissedarlarına ait 2 ~umarah parselin 38 
m 2 ve İvmara ait 325 m" yol İmarın li56 numaralı planına 
g-öre 852 a,.1.,,..,m 2 numaralı Eml"k Il"'nkasma ait parseliyle 
s•1vulanmr$ olıiuğundan 2289 numaralı kanun mucibince 
alakalılar tarafından şuvulannın al tı av zarfında izale edit-
m~c;; ilan olunur. (181 3) 7-3088 

1 '1.~ " S"' ~ n .. • ~~"' t 0 "Tiennilerini t "'· 
Vit p;t ... ., b;,. ('ole r1İS" U0 r koydu 
1'ür? . F 0

Tt. M ..... ,..,, ' nrı~vr. ~"'"1701 
H"nt Avnın;\ (1 ; 1J.,.ri'1d 0 n s0

'Md'l,.j bir 
ç"t,. ' ·~1 -1 ..... • biril,jr1°rivle karşılastır 
dı . T-. \ıt;n .. l' ve m"'{ayes 0 ler ya,.,tr. 
k· Ve sözi•"1ii mev?:mın ilmi tetkiv . 

1.hıi lisancılara bms1<:ıyon1m türk di· h· İçin çah~"""'l.c türk ,..,.nci icin kafi 

rop! rrna nl' Ş"lyanr havret tarzda intikal 
rtmis oldu ,unu ıyzah ederek li aııiy tçılı • 
, n b lıca ha .. sasx fonetik degişmel<.'re vu 
' ftur. Bu vukufu haiz olmak zın 1i ani
v tçı olmak gayrı mümkündür, dedi veni
ha} et bütün meseleyi hulasa ederek yetişe 
r k rıcı'arın süphesiz buna çalışacakla
rını ve Ulu Gazi'nin büyük dehası

,,rn nuriyle parlıyan bu yol üzerinde yürü 
yenlf"r behemehal ü lkiilerine vasıl olacak. 
\ar ve milletimizin şan ve şerefle dolu ma
'!isi gibi lisanımızın da medeniyetler ifade 
eden cihan lisanlarına analık vazifesi gö. 
ren bir lisan olduğu büyük hakikatini is -
pat edeceklerdir. 

Ankara Milli Em ak Müdürlüğünden: 

ır g••nır o1"'h'lir ve Bi.ivük Şefir 
~'llru ile aydınlanan volda viirüyen 

lltlaka uJYt-1•1ğt1 ve beklediği neti 
e,w e nrır. diye bitirdi. Yusuf Zi" 

Hakiykat yürüyor ve yürüyecektir. De • 

di. 
Kurultay yarm da saat 14 de 

~oplanacaktır. 

Mevkii Cinsi Kapı 
No. 

Aşağı Ayrancı Bağ maa 
hane 

13 

Metruke 
No. 

394 

Aylık icar 
Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

20 00 

Yukarda yazılı maa hane bağ icannm ihalesi 17-8-934 
sarhğa çıkanlmıştır. Taliplerin müracaatlan. (2098) 

Kaç taksit 
olduğu 

Müşaherc 

Mülahaıat 

suretiyle 

tarihinden itibaren bir ay pa-
7--3461 



:>Al'IFA6 

ünu senelerden berı tanır, agrılarda "Ve soljuk 
illgınlığındaki çabu" tesirini bilırsiniz: 
Ef] marlutsının tekeffül etti~i ASPiRiN, sizi bun•J 

~an sonra dahi memnun edecelctir-

lsrarla eASPİR •. 
:ı ve '20 ompr melık ambaıaııarda bulunur. ...,..~ 

~-..... 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB ~).; 
markasının mutlaka .,.. 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

.. 
An ara şehri lymar 

Müdür ü~ü e • • 
Mukaddem caddesinin şimaline tesadüf eden 884,887 nu

maralı 1 ymar adalarının müstakhel vaziyetleri kati yet kes
petti~inden bu adrıların icine tesadüf eden kadastronun 235, 
21~ 210, 218,242,208,220,241,237, 239.240,236,238 adalan 
i~inde emlaki bulunan zevatın müstakbel vaziyetlerine ait 
çap vr: şuyu hesanlarııu almak üzere tapu senetleriyle bir
likte fymar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2062) 

7-3423 

Ankara Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimizin eylfıl mezuniyet ve ikmal imtihanlanna 
1-9-934 t:ırihinden iytibaren başlanacak ve 20-9-934 tarihin
ce nihayet verilecek 1 • 10 • 934 tarihinde tedrisata başlana
caktır. 

Tedrisata başlama tarihi olan 1 - 10 • 934 tarihinden bif 
hafta evel mektehimiz talebesinin mektepte bulunmaları 
ilan ohm11r. (1C)47) 7-3281 

Jandarma Umum 
kumandanlığından: 

Yenişehirdeki j. U. K. hk dairesinin mefruşatı kapalı 
zarfla münakasava konulmuştur. Eksiltmesi eyllılün birinci 
cumartesi ırünü saat on beste ]. U. K . lığında yapılacaktır. 
Talinlerin plan ve resimleri almak üzere J. U. K. hk levazım 
nıütlürlüğüne müracaattan. (1940) 7-3272 

. T. T. U. müdürlü~ünden: 
learede muhtelif derecelerde münhal bulunan memuri

yetlere müsabaka ile memur alınacaktır. 
'Mllsabakaya aşağıda yazılı şartlan hat~ olanla?' gire .. 

tektir. 
A) Lise mezunu olmak, 
B) müsabakanın i~ra edileceği günde 18 yaşından aşağı 

30 "=ısından V111<an olmamak. 
Bu şartlan h~iz olun da t::ılip olanlar, mektep sahadetna 

rnec;ini. nüfus tezkere sur~tini veva aslım. ivi hal ilmühabe
rini, sı1-tlı;ı+ ranorı1 ve a~r k~ö-1dı ile askerli1<1e derecei alaka 
smT ~ilc:+Prir vesi 1·avı i~tin.,1.,rma rant"'l Ank::ır::ıda Umum 
mitdürlnö-ilne ve f .. t .. nhulda Posta ve Telı;raf Rasmüdürlü 
güne ~.Y11stnrt1n yinni beşinci gününe kadar müracaat et· 
melnri h:wtmnrr. 
1 Yü1<~ek tah~il görf"nlerden imtihcınlan ve fransızca bil
git~ti hev,.ti rnöinıP,,,,;7.eCP hevenilenler muvaffaldvet dtre 
celerine P-Ör• 22 ve 25 ve 30 lira maaşlı memurluklara tayin 
bh,.,"!l,..P1dardrr. 

1 İmtih::\n ağu~tn~un ntuz birinr.i cuma günü Ankarada ve 
!st::ınh.,M~ saat dn1<u?.cta icra edifeeektir. O ~ün muavvr:n 
g"::ı++a }. .. 1 •• .,....,"., .. .,1 .. r ;....,+;l,::ı"~ ~l'"m:ız. (2084) 7- 3460 

Sandıklı Gecici cami inşaat 
komisyunn reis 'i Q • nden: 

Altı sene evel kazamızda müceddeden inşa edilmekte o
lan cami bazı seb--,..,ler dobvısivle buP-"Üne kadar natamam 
kPl-nıs is~ de mezkur cami fonnin kab11l ettiiTi şekilde ikmal 
cdit....., .. k üz 0 re i., .. aatma h::ı .. lrınrı,..aa•"\dan miitP.cıhlıidi bulu
nan l{ayserinin Dar~ivak köyünd:-n Farsak oğlu Mehmet ve 
Darl2c;cn höyünden Civelek oğlu Mehmet Raşit Efendilerin 
a7'"'""'1 hir ava kad~r komİ$yonı1m1,za mUracaat etmeleri aksi 
ta1·<lirde herhan,,.i bir rniittahhirle verilerek inşa ve ikmal 
ettirilerP'{inden bu yüzden tevellüt edecek zarar ve ziv~nm 
da kendilerinden alınacağı ilan olunur. (2109) 7-3476 

HAKIMIYET1 MiLLiYE 

~~~~e Ya~.!~'!!!?.~~!!!. yolu üzerinde 1 
(31951.97) lira bedeli keşini Sannısakdere "Arslan,, köprü
sünün mevcut kargir ayaklan üzerine inşası kapalı zarf usu· 
liyte münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafra Veka· 
leti şose. kö;>rüler ve bina1ar reisliğine. İstanbul, ve Çanak
kale 13aşmühendislikterine müracaat edebilirler. 

Münakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmış 
oMuklan insaata dair vesikalarını münakasadan en az SE
KİZ gün evel Soseler Reisliğ-ine vererek bir ehliyeti fenni
ye vesikası almaları lazmı-dır. 

Münakasa evrakı 10 lira bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti 
Mab:eme Müdürlüğiinden alınabilir. 

Münakasa va i-:.tit ak ~<lP.ceklerin hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını 1-9-934 tarihine rashyan cumartesi günü saat 
(16) va kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamına tevdi 
evlr.mel,,.ri it::ın n111n11r. (1R8~) 7-3269 

Askeri Liseler 
Müf ettişğilinden : 

İstanbul ve Bursa'daki As. liselerle Erzincan ve Konya 
askeri orta mektepleri icin asağ-rdaki derslere muallim alma· 
caktır. 

1 - Rivazive, Fii'l.k. Kimva. Tarih, Coğrafva, Almanca. 
2 - Birinci maddede vaz1h derslerin mua11im1iğine ta· 

lio olanların iiniversiteni11 o nl"rse ait subesinden mezun bu· 
lun,.,,us olacaklar veu~ Maarifin avm derecedeki mekteple· 
rinde mii~eccPl nm~llim hulımnıu<:: olacaklar ve yahut mÜ· 
tekPit z~hit:ınrları ünivPrsitPde imtihan vermis ve ehlivetna
me kazanm1c; bulunac;ı1<1ardır. Riv:uı;ive için yiiksek nıühen· 
dis '°"'"'kt<"hi ""'"'?:tlfın "1tn?c::ı th caizcHr. 

Almanca icin siviller de üniversitede imtihana sevketli
tir . 

3 - f c;taııh111'~--1<i ac:ı·,,.ri 1ic::0 lerP. t~lin olanl~r kin veri-
1Pcek au11k ürrPt ~4 ,.e Rı1rc::~ lic;ec:i irin 98 ve Erzincan ve 
Konva "'"ta mP'·+ .. "1 .... ; irin as VP. lOR lira ::ıvlık i;t:ret verilir . 

4 - Ru m11P11imlikl,.r ;r;f'l rni1te1·ait 7.ahitandan veva si
vil ....,.,:111; ...... 1,.rrı,.n ~r"", PdPn1er 1-ı"''lai r'1f>ktehe ve hanCTi der· 
Si" tcıli•> 01r1••1.1..,,.rı,~ rl.,i,. VP'ltı.r~khn hirer t"ticl:ı.va hal ter
cümı:>1erin; (F; .. 1,.,.;.,;) i1ic:ti.-""'e1< stırrtiv1e 0~4 a~usto<:: niha
vt>tine k;ın"r Ankara askeri liseler müfettisliğine göndermiş 
bulı,.,m..,ltchrhr. 

K1rıkkale'rl0td ac;keri s:-natlar nıektenleri icin arağıdaki 
der~lere "P. va.ziff'l"rP. m11::ıllitn ve memnr alrnacaktır. 

1 - Atelye müdürlüğü, Atelye ressamı ve resim mual· 
1im1; ö-i, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallim
liği, 

2 - Bu va?İf el ere t:ılip olanlarm vesikal::ırmm birer 
s11ret1etini ve fislrrin • hir İ'itidava i1istirerek 934 ağustos 
nihavetine k;\dar Ankar.:t Askeri liseler müfettişliğine gön
dernıis C'hıı::ıları fo,..:ı'1 eder. 

3 - AtPlve mfüli,rivetine 126. ressam ve resim muallim· 
liğ-ine 108 TP.km·1oii muallimliğine lOR musiki muallinıtiği· 
ne 98 lir;ı :ıvh1< fü~ret vPrilecektir. ( 1932) 7-3233 

Gazi Orta Muallim Mektebi ter -
biye enstitüsü müdürlüğünden: 

1. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ta· 
lehe kayıt ve kabul muamelesine 15 ağustos 1934 tarihinde 
başlanacaktır. Müessesenin: Peda~oji. Edebivat, Tarih -
Coğrafya, Tabii ilimler, Rivaıive. Resim - iş, Beden Terbi
yesi şubeleri vardır. Mektebi bitirenler: ortamekteolere, or
ta dereceli meslek mek+ .. T)lerine muallim ve ilkmektep ted
risat rnüfettic;i t;\vin edilir. 

2. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitiisü yük 
sek derecelidir. 

3. Ynkardaki ziimrelere: lise ve altı senelik muallim 
mekteplPri mez11nlan müsabaka ile nlınacaktır. 
B~ SPnelik tTIU~11im mekt,.bi nıe?.unlannd:ın en az bir sene 
mnvaffo1<ıvet1e ilkmekten hocalı<Yı yananlar yalnız beden 
terhiVP~~i. resim - i~ ~11h~lerine müsabaka ile girebilirler. 

4. Lise ve rıltr ~"'nelik mtrnllim mr.1<tebi talehesinden ey-
101 nıe?.ı•nivt>t imtih:->nmP kal::ınlann <la müsahakava girme
leri r.::ı;.,.nir. An--::ık: hu p-;ı-.; tPl"b'"";" mi~ .. .,hcı 1<:tvı k::tz=ındığı 
takrtirde mektebe altnahHnıesi. 19'-14 evtnl <l~vresinde şe -
hacl ... t.v•me alrntv;\ muv~ff~k ,...1,,,;ı1""""' haahdır. 

5. KavTt VP. ır~b11l c:::ırt1-:..rı M~~rif Mi;dürt:;1 .. 1,.riı1e gönde
rilmic:tir. }\ıT ~ktebe P-irm<>l( ic:tiu,.,,1,.rin 6 culfıl 1<"134 nerc:e111· 
he triirı;;np kacl;ır p-;.-mek i~t...,.1:1 ... lprİ ., .. h ... •1i t::\~rih erl"rek bir 
ic:ıtifl., ile hı1lunduklan yerin Maarif Müdürlüğüne müracaat
ları 1 ~ nnıdır. 

6. Müsabakalar 8 ve o .... H'H 1934 tarihinde v:ıT),,.,,..,ktır. 
(1 Q93) 7-3352 

Kütahya Vilayetinden: 
8-8-934 tarihinde ihalesi mukarrer vilayet matbaası kağıt 

ve sair levazımma vaki olan teklif fahis görülmü~ olduitun
n::ın (10~2) Hra muh~mrnen bene11i me~kfır kabt ve levazım 
2C).g.934 carc:::ınıha giinü ~aat 15 te ilı::ıle edilmek üzere veni· 
den ~cık incHnııive konı1lmustur. Talip o1anlann mezkfiı 
günrtP. tenıinatlariu1P vilayet daimi encümP.nine müracaat-
l::ır, i1~n nl11n11r. (1Qfl7) 7-3295 

ar· kös • ye 
• 
ya~ en: 

Karaköse Belediyesinin beş bin ve üç bin beş yüz lira kıy
metli senede 500 ve 420 lira icar getiren iki parça mülkü sa 
tılmak için 6. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
artınnıva çıkarılmışur. Taliplerin belediyeve müracaatları 
ilan olunur. (1966) 7-3296 
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BOURLA BiRADERLER VE Ş51 

M . V. -larbiye Dai esi en 
ve Sana Müdiirl ·· ğünden: 

Bu sene evlôl bidayetinde FN. VE. SN. MD. riyel U. yetinı:e motorla 
vasıtahmn ve bu meyanda da benzin ve lastik ve yaP,ların tecrübeleri yap
tınbcaldır. Bu tecrübeye bila kavdüşart ve bir tenhhüdü tazammün et • 
memek ve heyete ve s:?fere ait bilcümle masırifatı kabul etmek ~artiyle 
oirmek istivP.n firmaların tarihi ilandan itibaren azami bir hafta zarfında 
FN. VE. SN. müdüriveti umumiyesince müreca:ıt ederek tealıbüde imza 
eylemeleri şarttır. {2059) 

Tecrübeve girecek vasıtalar şunlardır: 
1 - 1.5 tonluk kamyon, kamyonet 
2 - Moto~iklet (sepetli ve tek ve çift silindiri\) 
3 - l.istik 
4 - Benzin ve yağ 
5 - Sair motorlu ve bunlara ait nıalzemei fenniveler. 

7-34lb 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıb 
bat r mum müdürlüğünden: 

Deniz nakil vasıtaları işletmesinden 73 kalem ve tamir 
faslından 24 kalem malzeme ayrı ayn münakasaya konul· 
muştur. Münakasa 26 ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İs· 
tanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezinde müte~ekkil komis 
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini gönnek 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlil 
ğ'ü Ayniyat muhasipliği ile mezkur merkez baştabipli<i"ine 
müracaatları. (1790) 7 -3123 

Sıhhat ve içtimai 
Vekaleti hudut ve 

muavente 
sahiller 

sıhhat umum müdür öğünden 
İstanbul ve Çanankkale merkezleriyle Urla ve Tuzla ta

haffuz hanelerine teslim edilmek iizere 392 ton yerli madeıı 
kömürü sartnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle münakasa 
va konulmuc;tu. Münakasası 1 - 9 - 934 taihine müsadif cu • 
martesi ı;ünü saat 14 de Galata'da kara Mustafapasa soka· 
~ında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde mütesekkil 
komisvnnda vapılacağından istivenlerin Ankara'da hudut 
ve sahiller slhhat umum müdürlüğü Ayni vat muhasibi me • 
c;ullü<TiinP. veya mezkur merkez baştabipliğine miiracc:ıatları. 

(1886) 7-3270 

Ankara Erkek L1sesi 
müdür~üğünden: 

1 - Birinci ve ikinci devre mezurıiyet imtihanlarına 1 ey• 
llıl cumartesi giinü başlanacaktır. İmtihan programı mek
tepten öğrenilebilir. 

2 - Smıf gecme. imtihanları 22 evlfılde başhyacaktır. 
3 - 20 ağustostan 1 ey1Ul tarihine kadar eski talebenin 

kayıtları yenilenecek ve yeniden talebe kabul edilecektir .. 
Bu müddet zarfında eski talebenin velileri ile birlikte mek .. 
tebe gelmesi lazımdır. Ağustos nihayetine kadar müracaat 
etmiyenlerin verine veni talebe alınacaktır. 

4 - Mezunivet imtihanına iştirak edecek talebenin 28 
ağustos tarihinde birer fotoğrafta müracaat ederek imtihı:ı
na girme vesikalarını alması lazımdır. (1977) 7-3301 



21 ACUSTOS 1934 SAL~ 

·~---=-=-~------·-------~ ıvı . M. V Satın A 'ma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

5360 adet anot pili muha 
bere kıtalan icin mübayaa 
edilmek üzere alem münaka 
sava konmuc;tur. İhalesi 22 
8-.931 car~~mha günü saat J l 
der!ir. T tinlerin evsaf ve 
Şartnameler ile ni;muneyi 
JJ'Önnek rzere ner P."i.m özle 
d n sonra ve wiin k s:ıva is 
t;r~ • erleC' klerin le t~nı val· 
t",11,. t i 'l lari le birli rte 
M T1 V R m C11ma komis 
\onuna nıüra.ı-~ıtl~n. (1782) 

7-3059 
fi A 

Konya'ch bulun n kTtaat 
için 24,000 kilo sade vağı ka
Pah zarfla müna~asava kon 
ınuc;tur. İhalesi 22-8-934 çar
samba günü saat 10 da vapı
l~c~ktır. Talinler şartname
S'ını görmek Ü7ere h er gün 
Ankara'da M. M. V . Satın 
alına komisyonuna ve müna
kasaya iştirak için de t ayin 
olunan, vaktinde teklif ve te· 
n_:ıinatlariyle Konya' da aske
n: satın alm a komisyonuna 
müracaatları. (1 785) 

7-3060 
İLAN 

YozP-attaki kıtaat tC'ın 
<lo,ooo kilo arpa ve. 7500 kilo 
Sade yağı kapalı azrfla mü
n_akasava konmustur. thale -
sı 2 evlUl a34 naıar i.'nü sa
~t 10 da yapılaccıktır. Talio-
er artnaınesini görmek fü~e :e her gün ve miinaka~ava 
ıs_tircık icin de vakti rnu::ı.vve
nınde teklif ve tem"n tlariv 
le Yoz~atta askeri satın al
~a komisyonuna 'll .. rrc~at· 
an. Yo t har· dıı ki ta

J"plere S"'rtıı:ımP"inin bir su
reti gönderilebilir. (18 O) 

7 -3165 
fT AN 

• Dı> ·z1ide b 1,,,,3n kıtat i ·~ H'9 
k kilo s iır eti kapah t- rfla mi. 

9 
asaya ko ma nr. fJ,.,f s· 2? 8 

tl~ carsamba rinü snat 15 d d' r 
~ atı ... ı .. r sartn m"' ini R'Ö 1'k ~zere 
d r un ve m:1n:-:.\r.asaya i "ral< icin 

ne v .. kti"de t,.klif ve temin"tlari1e 
e • l"d nız ı e askeri ~tın almıı komis · 

'annna müracaatları. (1 gq5) 
7- 3193 

iLAN 
b• Liileburgazdaki kıtal icin 100 
~ın lri1o !ıi!ır eti ve 22.AOO kilo sa· 

un l<ım,.lı zarfla miinnk11 sava kon· 
~Unur. lh~ıe~i ?.9.8. Hl'U carsam · 
~~nü SAat 1 S Te 16,5 da y~pıfa
.bı • T ıli"ler sartnamMİnİ rör · 
~'le iiz~re lu•r ,ün ve mii.,• kuıwa 
"tak icin val<ti mnıtnPninde tt.k · 
~ ~e teminatlari1e tülehun~az as · 
.... ~' ıatm "''"" lcomiıyonuna mi!ra· 
-.ilan. (1896) 7- 3194 

fT.~AN 
1-ts Bornonda Lulunıın kıfat idn 
, lr .Oon lrilo un kanalı ıarflı mü 
.;3ııı.s!ya konmuştur. lltaff'C; zq R 
~ 4 "".'41'lmbı ~nü saat l O da· 
~ · T"' lınler sartnıunf'!Iİnİ v.Önn*'I< 
--~ _lıeraiin ve rnün"lr-u"n isti 
lll) ~n ,1. VAklin"• t-kt;r VP tf'mİ· 
~ ~~,J,. Rornu,·a asJ.:,.,.; s11f'" ,.lma 

IJ!isyoıııına mi.!rara,.tl,.n ( 1 M8) 
7-3196 

t fLAN 
~1~1l'lit ve Tuzta•da bulunan 
)a"" at icin 12.000 kilo sade 
)a~ kanah zarft:ı miinaka,.a
~34 onmuştur. fhalesi 27-8· 
ttlr naz?rtesi e-iinü saat 14 te 
tı"teİt 1',?lıoler şartnamesini e-ör 
~a U7.cre her gün ve müna-
:a saya • • k • . d . oqe t . ıstıra ıcın e vaktın· 
'>l~ lrrııt askeri satm alma ko-

Yonuna müracaatları. 
(1926) 7-3228 

1 tLAN. 
~ıta Znıir müstahkem mevki 
~il atı ihtiyacı olan ( 21750) 
~ı? sade yağ-ı kapalı zarf u
\ ıvıe nı--ltt İh unakasaya konmuş-
~U~u alesi 5-9-934 c;arşamba 
~aı-tn saat 16 d~ vamlacaktır. 
leritı htnesini görm ek istiyen 
~tirak er g-ün ve münakasaya 
~i.iıı. edeceklerin de belli "e t Ve saatinden evel teklif 
lahkenıinatJariyle İ zmir müs
~ n:.ı:n nıv. SA. AL. KO. nu-

uracaatlarr. (2046) 
7-3410 

İLAN 
Denizli'de bulunan kıtaat 

lıavvanatı ihtiyacı olan 259 
bin kilo kuru ot ve (416000) 
1 · ı ~ı o c::aman kap lı zarf usuli-
te rr.ünakasava konulmuc;tur. 
'h..,1 c-i 2~ 8 Q34 dedir. T lip 
!erin !':artnnrT'elerini görmek 
'iıere her giin v münakasa • 
1 ~r'l istira1c erl h;ll"'l'leleri icin 
ı J..· rı ('t- i ·,, (7Q7) ve c;a 

""'1 iı-h1 ffı? ) li ..... lık t m'nat 
P t~1·1'f r-- 1.-t1m1.,rivle rnü -
· ı ~"n r.-iirı" c:::ı~t (Q) da De -

11 li'rle as1<eri satın alma ko
'11: ••on•ı•ıa mfrr~c-ıat Ptrrı"le-
ri (1°56) 7~3274 

tLAN 
Hava kıt<"atı ihtivacı iciıı 

flOOO • 7000 m"' r e ma vi renkte 
kı~lrk elhisel ik kum a<; kroah 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. Şartname ve n ümunesini 
ıTÖnnek isti venler h er P"Ün öğ 
leden sonra ve münakas<ı vcı 
crireceklerin 6. Q. Q34 paıartf'~i 
oünü saat 14 tp i" .. """';nrıtl ~ride 
'Jirlikte M. M . V . ~... A 1. Ko. 
na müracaatları. ( 1 oQ~) 

7-3333 
tLAN 

Cankaya karakol hinı;1c;rnm 
ikmali insası al ... ni ıııiiıı~l:cıc;~-
1a kon'11n~t11r th:"lle"i R oıq34 
~t.ıpıcırt .. ~i O';iııii ~""1t 11 1 lir 

Trıliolerin kPc;\f ve ı:;11 tnı
nec;ini görmpl· İj?ı>r ı, r r ··n 
'11iin~kasava i ·tir"l1< Prie"(" ı,. 
rin ifp terrı;rı.,tl"rİ ,,,. v , t'n. 
1 M il" V ~cıtrtı -lrıı::ı 1 n ·c: 

onun:ı m··racacıthn (?(V)4) 

7-1147 
tLAN 

25 adet t banca pa7 r J ·la 
:ılmacaktır. İhalesi 258.1934 
curn~rtec;i giinü saat 11 eledir. 
Talinleri nevsaf ve sartnarıe-

i görmek üzere her ün ö(;le 
1 n sonra \: e a?~rlıa" i"tir~k 
dt'ceklPrin clt" v~l<ti~<lc terni

'lathriyle M.M.V. satın , lma 
' omisvonuııa mürara<li"lan. 
(2058) i--3416 

fLAN 
Tel:irdağı kıtaları ıçm 

(40,000) Malkara kıtaları icin 
(25,000) .~ilo makarna kapalı 
zarfl~ mun~kasava konulmuş
t ur. lhalesı 8-9-934 cumart esi 
~nü saat 15 tedir. Sartname
vi görmek istiyenlerin her 
f{fın ve m ünakasaya iştirak 
~deceklerin belli g ün ve saa
tinden evel teklif ve teminat
larivle Tekir<lağında askeri 
c;atm alma komisyonuna mü -
racaatları. (2106) 7--3477 

tLAN. 
İzmir Askeri Hastahanesi 

için 131.500 kilo koyun eti ka
nalı zarfta münakasaya kon -
mustur. İhalesi 10 cylUI 934 
pazartesi günü saat 16 ela ya
nılacaktır. Talinler sartııame
<; ini görmek üzere h~r gün ve 
'llÜnakasaya i~tirak icin de 
vakti .ıuavvenin.de teklif ve 
teminatlariv le lzmir müstah-
1rem mevki satın alma koınis
vonuna miiracaatları. (2108) 

i - 3478 
fLAN 

İzmit ve Tuzla'daki kıtaat 
hayvaııatı idn 44R.OOO kilo ku 
.. u ot kaoah zarfla münak~sa 
\13 konmustur. fh:ılesi 28. 8. 
'.)34 ~ah ıri;"n saat 15 tc yapt-
1 ::ıcaktrr. Talipler sartnam~
~ ini g-örnıP.k üzere her J?.ijn İz 
·nit ve Esk isehir'<le Askeri 
c;atmalma komisvoıılanna ve 
,,ünakasav~ istirak eclecek1e
.;n tayin olunan vaktinde tek 
1if ve teminat1ariyle Eskise
'1ir'de Askeri Satma lma Ko-
rnisvonuna müracaatları. 

(1942) 7--3240 

lLAN 
Milli Müdafaa Vekaleti bi-

11ası için, nüınunesi komisvon 
da mevcut perdelikten dört 
viiz adet perde ve diğer per
delere ait bazı tamirat pazar
lıkla yaptırılacaktır. Nümune
yi görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra komisyo -
na müracaatları ve pazarlığa 
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girmek isti yenlerin teminat_ ı 
lariyle birlikte 23-8-934 per
şembe günü saat on dörtte ko
•misyona gelmeleri. (2109) 

7-3479 

İLAN 
Hava Müsteşarlığı Rasat 

Miidüriyeti için muhtelif cins 
ve miktarda mobil va takımla
rı panrhkla alınacaktır. Nü
'lltmeleri o-örmek istiyenlerin 
.er gün ve nnzarlığa o-irecek

lpr" n 25 8-0'r4 cvmart i gü 
.,ü at 11 te t min tl? ivle 

irl te M M V sat ıı l a 
·omisyop .,... ..rnr'latl ı. 

(2110) 7 -34 o 
tLA 

l fa\ '1 kı .. aları için Eski. e . 
lıir T:ıyyare G"'rnizonu ve 
."'ıey<lan tenviratı kapalı zarf 
1le münakac;aya konmuştur. 
~artname, olan ve projelerini 
<TÖrmek istiyenlerin her aün 
~ğ"leden sonra ve münakas~va 
•c;t irak erlr.ceklerin 15-9-934 
r:unıartesi giinü saat 10. ~O da 
.. ... .,,inatlarivle hirl ikte M . M 
V. Satın alma komisvomma 
'11Üracaatları. (2111 ) 7--3481 

fl.A N 
Hava kıtaatı ihtiyacı icin 

160 ton kok ve 270 ton maden 
1 ö111iirü JY:ız:ırhkla alınacaktır. 
c::;artnawes1ni r.örmek isti ven-
1 erin her giln ve pazarlığına 

·rt> el<lerin 25-~-Q34 cumarte 
,i .. nii ~? t ıo 5 ta teminatla
rı ·ıe l . M. V rntı-1 alma ko 

· nPt 1-ı nı .. r c~~tları. 

(Jll') 7 .1~? 

\nlrnra 1 «'' a "ım 
ği C".\~ırn \ lr ıı omi .. 

' o 11 u İ\ 1 n hırı 

iL N 

Yir :ıi dokuz bin l~ilo de 
ya ı, ~apah zarf usuliylc iha
le i 8 ev111 1934 rumartsi ü
nü saat 14 dedir. Şartnamesini 
rrörmek üzere h P-iin ve iha-
1 e ,;· .;.i Je vakt~ııdeıı E;vel te
'11İn"'t ve tc'·l'f mektuolannı 
'llal buz ll'Uk:.,b11in.de Ankara 
T.ev zırn anıirli~i satın alma 
1 • • 
"<omı-.vonu rıvasetine verme -
l .. ri. (lQRq) 7-3345 

Ankara M. li mak en: 
Mahallesi M evkii 

sokağr 
Cinsi 

Misakı milli Catal dağ hane 

Umum Metmke Muhammen Hisse K ac t~ksi t 
oldugn 

Müla
haza t No. Na. kıymeti miktarı 

23 895 79 
Lira K. 

180 00 Tam mı mıkden 'c a · ikinci 
tertip ır.iıha<lil bono
"'1 ile p u n 

Leblebici Y eniş21 ,, 45 19 223 800 oo .. .. .. 
Çoraklık 4596,50 M.2 Bag 17 250 on .. .. 

Yu artl:ı y zılı bn~ ve hanelerin jhalesi 8 evlfıl 934 cuma e il-
mt"k ·; ere müzayedeye konmu,.tur. T~li >lerin 

\rık.ıra n, l4•1IİH' Uei .. 

li.!i i ı:ın ran. 

İLA l 

Mustafa Efendiye ait arsa 
ile şiivulu Cebecide metruk 
kabristan mahallinde 395 met 
re murabbaı arsa virmi gün 
müddetle müzavedeye \•aze
d ilmiştir. Taliplerin 25 ağus
tos 34 cumartesi günü saat on 
buçukt a belediye encümenine 
rniiracaat l arı. (1903) 7--3211 

İ LAN 
357.74 lira bedeli kesifli E t

lik bağlannda köprü insası 
vinni g i.in müddetle ve aleni 
c;urette münakasava konul
rnu"?tur. Sartnamesini görmek 
istivenler her gün vazı i._leri 
lrnleıııine miir;ıcatıtlan ve ta -
lin olanların da 11 eyllıl 934 
~alı "Ünü saat on bucukt:ı be
ledi C' elmrl,.ri. 

7-'.'\4ı:l1 

\ ... n. ı lıl Sa ı\I 

t20'l'1 "KİLO KENDİR iPt 
15 TON Gttl'~ÜS KUMU 
40 .. Sf)MYıFMİS Kİ

R ,ç 
Yukardal<ı m l eme aleni 

-n'ina'{~ ? ile 10 Q.C)':ı4 tanhin 
de saat 14 te ayrı ayn il alel . 
ri icra \·•hrı.,c ınrbn t~linle-

n "'~rtn mc l k icin 1 ı 
0 ün c: at IJ.10 elan 1530 l·a
l"'r korT'isvona \e münakasa
•a gir"'rt-kl~rin rlc vevmi mu-
1yyende temin~tlcırile berab"'t 
~iırac'l'"'tl~n. (?O'JQ) 7-3350 

90 TON GAZOİL 
Yukardaki malzeme pazar -

Tra zo lekt · 
Ano 

•• 

en: 
24 Nisan 934 tarihli He eti Umumiye kararına tevfikan 

Heyeti Umumiv nin aldade su .. ette tekrar i ... ·.imar icin hi~
sedaranm 9 eylul 934 p-a .... r ,ünü saat 14 te c:irket binasını 
tesrifleri rica olunur. 

Ruz amei müzakerat: 
1 -- Meclisi idare ve Murakıp raporlarının okunması. 
2 - 933 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tet

kik ve kabulü ile Meclisi İdarenin İbrası. 
3 - Müessislerin 85 bin l iralı k h isse sened i hakkındaki 

t eklifleri. 
4 - 93~ senesi iciıı murakıp tayini ve ücretlerinin takdiri. 
5 - Nızamname mucihince Mecl isi İ darede münhal üc 

a?anm int ihabı . 7-3464 

e tepler sat n a ma 
l<omisyonu re·s iğ·n en: 

İnc:aat u~ta Mekte ,.: icin pazarlıkla 21 ton c::imento alr
na..::aktır. Bu ise ,irmek isti enler birinci teminatlariyle 2J 
ağustos 1934 t rihinde saat 15 te komisyona. şartname i rrör 
mek istiyenler de meh.Hp nıi"d"irlü üne nıiirrcaatlan. (2093) 

7-3467 
----~~- -~~~-

Ü r üQ-ünden: • en z 
Mektebimi e (10b) r :ı r r tli b"r İtalyan ·a muallimi 

alı., caktrr. 
ad 1 - r. utla a On'vers"t 1 bilimtihan ehlivetna-

me ·i haiz \ c a M r' e mü 0 cccl İtalyanca m .,llimi ola
ccıktu. 

vfa e 2 - İstekli tulu nlarcl n hir kir yerde vazifednr 
0 1

• r •;ınhr fcrcih t>d"le 'tir. 
M- e 3 - Ar:1u e enlerin n'ha •et 5 eyllıl c34 tarihine 

Be ı·ada' la hı lunan m.1 t b"mi e m"rnC' atl'1n. 
(4872) 7-3473 

• ye 
•• u •• 

~ o e : 

mc~m::.::c::mli~3iiiliillmı•i} lık suretiyle 23-8-934 t arihin· 
d e s aat 14 t e ihalesi icra etli -
~ecektir. T aliplerin teminat 
ıle müracaatları. (21ı5) 

Muayene ve tedavi evleri için 4 kilo neosalvarsan ile 600 
şişe Bizmojenol kapalı zarfla 10-9-934 pazartesi günü saat 
15 te eksilmiye konulmuştur. · 

n. n. y nll ıı n \ (> 1.iman 
farı t l. \M. ~n . t\I. Ko

miıo:' onn ilanları. 

İLAN 
Lokomotif aksamı kapalı 

zarfla münakasası 6.10.934 cu
m<1rtesi g ünü saat 15 te Anka
rada idare binasında yapıla
caktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay
darpa~a veznelerinde on beşer 
lirava satılan şartnamelerde 
vardır. (2091) 7-3466 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazan dikkatlerine 
Çih Kun marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 
evi Eski~ehir oteline müra· 
:aa T~tefnn: 3272 

Sahhk kamyon ve 
motorsıklet 

Bir adet borş markalı be§ ton· 
luk kamyon ile bir adet 503 marka· 
1ı Fiat ve bir motörı;iklct acele sa
tılıktır. Görmek istiyenler Ankara 
Eskişehir garajına müracaat. 

7-3428 

Kiralık Ev 
Y cnişehirde Koca tepede 

Yugoslavya sefareti yanında 
bah~e i~inde 7 odalı bir ev 
nobilyalı veya mobilyasız ki
ralıktır. Görmek ve O'örüşmek 
• • b 

ıc~ın 1269 numaraya telefon 
olunması 7-3302 

Tercüme ve İngilizce 
Huıuıi Ders. 
Potta lahan Zil. 

7--3483 

DIŞ H EKt'\1t 
Cn,-it Kurto«lu 

lsta.nbul ve Paris di;Çi mektep • 
ininden mezun. · 

Çankaya c!lddesi No. 9 
Telefon: 3772 

7-3427 

·-·-··----Cebeci Merkez. Hastahaaui dahili 
Hastalılclar Mütchaum 

Dr. Zeki Hakkı 
Almanya'da ihtuasrnı ikmal 

etmiıtir. 

Haatalarını beı gün öğle 
den sonra Adliye Sarayı ya· 

• nında Cençağa apartımanın· ~ 
• da le bu: eder. Telefon:23S7 t 
! 1 - 3301 a 
~-------··-' Cebeci Merkez hastahane · 

si dahilive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmaiJ 

~ 

İstekl il erin muvakkat teminat olan 36i lira 50 kuruşluk 
vezne makbuzu veya banka kefalet.nameleriyle birlikte tek
lif mektuplarını belli saatten evel Vilayet encümeni daimi-
sine vennelcri. (21 22) 7-3486 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir civa
rında Saksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan fabri
k_a 31 mayıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden taliple
rm şart.names~ni görmek üzere enstitü muhasebesine ve % 
7 •. ~ ~~mmatlanyle 2i .a~stos 934 _tarihine müsadif pazartesi 
guııu saat 15 te enstıtu ıdare ve ıhale komisyonuna müra· 
caatları. (2104) 7--34i5 

~ ... ~ ... v .. o:.ı·:.; 

Kiralık aparhman 
Yeııi~ehir Paşalar te

pesi Fcv.zi Paşa cadde
sinde Dr. Talat Bey apar
tnnanmm 4 oda 1 salon 
bir camekan balkonu ha -
vi ikinci katı kiralıktır. 
Müracaat telefon: 1679 

ANKARA BiRiNCi iCRA ME
MURLUCUNDAN: 

~ Bir adet karyola, altı sandalya 
bir ceviz masa bir aynalı dolap bir 
komedin bir duvar halısı 21 -8-934 
sah günü saat 17 de belediye mil• 

~ zayede salonunda satılacak mu• 
hammen lı:ıymeti % 7 5 ini bulmaz. 
sa 2 inci satış 23-8-934 perşembe 

günü aynr yer ve saatte satılaca• 
~ ğandan alıc:ılann oradaki memuru-7-3463 

~--•••••••• .. muza müracaatlan. 7-3440 

Satılık hane 
Hastalarını heı gün iki . Mutasarrıf olduğum hane satı-

dcn ~nnr" Alllive sarayı kar· 

Kiralık Aparbman 
Karaoila.n çarp1ıncla Merkez 1'ı· 

raatlaaneıi iiıerindeld 1teJ bt dün
lere aynlmıf a,artımu lriraWıbr, 
Talipleria Mtrkeı baatlaa-W 

şısında Faik B. apartımamn· . nktır. İçindekilere müracaat. Ye· 
da kabul eder. Tel: 3613 ğen Bey mahallesinde Geliltotu ıo-

7-3204 kak 7 No. hane. 7-S434 müracaatları. 7-334Z 

Ankara Mil'i Emt" k Müdürlüğünde; 
Mahallesi Mevkii Cinsi 

sokağı 

Bozkur t Çankırı cad. ha ne 
Balaban çeşme " 

" ,, " 
Ense Cebeci 321755 M.2 tarla. 
Balkchriı 5555 M. 2 harap 

hane 

Umum Metruke Muhammen 
No. No. kıymeti 

9 91 
l / 1672 
l / 1673 
36-37 

17 

341 
39( 

391 

Lira K. 
400 00 
500 00 
350 00 

1350 00 
300 00 

Hisse 
miktan 

kaç taksit 
olduğu 

müla
hazat 

Tamamı Nakden ve peşinen 
,. 

" " .. .. ,, 
.. ,. " ,, 

Yukarda yazılı emvalin ihale si 8 eylul 934 cumartesi günü saat 
müzayedeye konulmuştur. Ta tiplerin müracaattan. (2101) 

15 te icra edilmek üzere 
7-3468 
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Hava yolları Devlet 
işletme idaresinden: 

Posta tayyareleri için şartnamesi mucibince 90 ton 73 
oktanhk benzin ve 10 ton yağ kapalı zarf usuliyle alınacak -
tır. ·Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün ve taliplerin 
teminat1arivle birlikte 25 aı7ustos 934 cumartesi günü saat 
14 te tayyare mP.vdanmda Hava Yollan satın alma komis-
vomma miirac:ıtları. 7-3283 

Ankara Musiki muallim mektebi 
müdür:üğünden: 

Bue sen. mektebe alınacak yeni talebenin kayıt muame 
lesi aö-ustos 20 den 1 ev1Ule kadar devam edecek ve 22 ile 
22 eylCıl arasında kabuf imtihanları yapılacaktır. 

Mektebe girme şeraiti: İlk mektepten mezun olmak. mu 
sikiye istidadı bulunmak. vaşı 12 elen küçük 14 ten büyük 
oım~mak ve tahsilP. mani bir hast~lr€ı bul11n'11amaktır. 

Orta mektep talebesi ve mezunları musiki krıbilivetine 
ve bilgisine P"Öt'e imtihanla yukan sınıflara alınabilirler. 

(2056) 7 - 3445 

Türkiye idman C miyet eri 
ittifakı Umumi Merkezinen 

Ankara'da Elmada~ında Yakupbattal köyü civarında 

İdman Cemiyetleri İttifakı Umumi Merkezi tarafından bir 
kıs spor evi inşa ettirilecektir. Talip olanlar, Ankara Tav· 
yare Cemiyetinde Havacılık ve Spor Mecmuası Müdürü Or· 
han Haydar Beyde bulunan plan ve şartnameleri, on lira 
bedel mukabilinde alabilirler. Taliplerin 23 ağustos 934 per
şembe günü saat on beşte Ankar~'da Rahçeler Müdüriyeti 
binasının alt katında bulunan T. İ. C. İ. Umumi Merkezi ri

yasetine: teklif bedelinin viizde yedi buçuğu nisbetindeki 
teminat akçelerini fenni ehlivetnam~leriyle birlikte teklif 
mektuolanm tevcH evlemeleri ilan olunur. 7-3431 

Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1. - Gazi Lisesinin birinci ve ikinci devre eylUI mezuni· 

yet imtihanlan P"liıliln biri ite vimıic:i arac:;mda. sınıf ikmal 
imtihanları e,,lfifün virmi ikisi ile virmi doku-ru arasında 
yapılacaktır. İmtihan programını talebenin mektepten sor· 
rnac:1 lazımdır. 

2. - I...evli ve nihari veni t~1ebe kaydı muamelesine 20 
ağuc:;tos 1934 - 1935 ders yılı tedric:~ttna 1-10-19~4 tarihinde 
bMfamıcaktır. (1816) 7-3157 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankara - Cankın votunun 106 mcı kilometresinde 

(20418.61) lira bedeli kesim TÜNEY köprüsü inşaatı kapa· 
h zarf usulivle münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin münakasa evrakım görmek üzere Nafıa Veka· 
Jeti $Ose köpriiler ve binalar reisliğine. 1stanbu1 ve Anka· 
ra B::ı~mühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasava einnek istivenlerin simdive kadar vapmıs 
oMnkl~n insaata dair vesikalarım münakasadan en az SE· 
KfZ eiin evel Soseler Reic:Hğ-ine vererek bir ehliyeti fenni· 
ye VP~ikası almalan lazımdır. 

Münakasa evrakı 10 lira mukabilinde Nafıa Vekaleti 
Mah,..me MiMürlüğ'iinden alınabilir. 

Mün=tkasava ic:tirak PÖPceklerin hazırlıvacaklan teklif 
mP1<turılarmı 1.g.g34 tcırilıine r;ıc:hvan cumartesi giinü saat 
(15) e kadar Nafrn Vekaleti Müsteşarlık makamına tevdi 
evT .. - ... 1,.ri ;1..,,, ,..1,..,,,r tıoo~' 7-3'?.nR 

Askeri abrikalar ticare 
kaleminden: 

16 Ton Yer:i Adana pamuğu veya pamuk
lu mensucat fabrikatarı arayişi 

Yukarda miktarı yazılı pamuk 25 ağustos 934 cumartesi 
günü saat IS te pazarlıkla satın alınacağından taliplerin ay
nı gün ve saatte gelmeleri ilan olnur. Pamuk şartnamesini 
görmek istiyenler her gün Ticaret kalemine gelebilirler. 

7-3391 

Mobilya münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 

Yeni inşa edilmekte olan Vekalet binasmrn muhammen 
bedeli 40.000 lira olan Mobilya. mefruşat ve tesisatı kapalı 
zarf usulü ile mün~kasava konulmuştur. 

Münakasa 5 eylOJ 1934 çarşamba günü saat 15 te Nafıa 
Vek~leti Malzeme müdürlü«ii makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret odası 
vesikası ve 3000 lirahk teminat mektnlıu ile birlikte müna· 
k~sa saatinden evel komisyon riyasetine vermeleri iycap 
eder. 

Talipler bu husu taki şartnameleri (40) lira muka~1Jinde 
Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. (i94S) 

3346 

RAKIMlYETI MiLLiYE 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğünden: 

1. - İstatistik tahsil etmek ve avdetlerinde istatistik 
Umum Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1416 numara
lı kanunun hükümleri dairesinde Ali Mektep memnu üç kişi 
Avrupa ve Amerika'va tahsile gönderilecektir. 

2. - Bunlardan birisi R"'11a İstatistik Mektebinde, diğer 
ikisi Nevyork Kolombiya Üniversitesinde tahsil edecekler-
d~ . 

3. - Tahsil müddeti üç senedir. İlk sene Lisan tahsiline, 
iki senr. istatistik tahsiline tahc;is edilecektir. 

4.- Tahsile giden t<'lebe avdetinde mev7.uat1 kanunivenin 
müsaade ettiO.i mikt~rda ma:t.c:; vev~ ücretle memurin kanu
nunun 64 ünr.ü maddec:;İ mucibince İst:ı.tistilc Umum Müdür· 
lüğiinde v~zife P"Örmee-P. merbnr ol"'caklardır. 

5. - Bu talebeve. M;:ı,~rif Vekaleti tarafından, ecnebi 
me:rnlek11:tlerde tahsilde bulunan sair talebe misillü tahsisat 
veril ecekt.ir. 

6. - Ta1itJlerin yaşları yirmiden küçük, otuzbeşten faz
la C'lmıy::-r~~ttr. 

7. - T~linler va hizmeti ;ıc:l<:erivelerini ifa ederek asker· 
tikle iti~ik1Prİ olnı::ıdı~mr milsbit evr:ık ihraz edecekler ve • 
va üc senelik tah~;, eS""'~~+ı askerlik hizmetinden müeccel 
bul 11nac~tC" v;ı~ta olacakl::ırdır. 

8. - Tatinl""r ~rPc:rn.:t::t .AT'\kar;ı'il::ı t~tcıtic:;tik Umum Mii· 
;m .. H;;;.;;ndP. vP. f .. t~nb11l'tl::ı M.,=trif Münürlii.Yi\nde a~cığın~ki 
ilim zü~r,.. l n .. inrf ,.11 t::ı ı.. .. ;ri müc;ab"' 1c-:t ; ..... +-ihanr yapılacaktır. 

a) "Piva?.İw• fHrs::ıt) VP rebiri'\15.) 
b) f~trcıat (llf"rnnıi lT'=>lQm.,t) 
c) ft..,,i T"'"'lİ (TT..,.,mni malUmat) 
c) TTm11m~ rorrrafva 
el) T.i~Pn f'P'r;ınc:nr:ı. f t::ıl,,.,n,.~. İngilizce veya Al

man,...rı..,., t,,.r,.;;..,,,. ve tahrir) 
!mti~:ml-ır F.•11lılün R j.,~i cu ..... ::ırt,.c;i günü yapılacaktır. 
9. - Trılinl,.rin ;:ı~?ö-ıd ... 1"İ vrc;::ıiHe biz?.at veva :rnuvazzah 

ac1reslt-ri"le t~lıriren 4 evlUl 934 tarih,ne kadar İstatistik 
Umum MHrrnrlHrriine miir",.aat eylemeleri lazımdır: 

a) Niifns tezkerec;i 
b) Mekt"" ~P.lı::ıdetn::ımesi veva musadd:ık sureti 
c) Ahvali sıı.,ı.i"P"iT'\in t::ı.h.,11r. müsait olcfo~u hak

kında rPc:;mi bir heyeti sıhhiye tarafından veril
nıi~ raoor. 

c) 'J'ııf11ht~~~r t 0rciimeitı~1 varRkası. 
d) V11\{arda 7 inci maddede zikredilen askerlik ve

si1·ası. 

P) f1<i arlet kart""c;tal h;1vü'diic7ünde foto;;.r::ıf 
10. - f mtih::ııırla rrııwaffak obnl..,rdan h::ın":isinin Rnmaya 

ve h:ın,.,.il .. rinin Arrı ... rik~rn::t gönderilecf"~ini f c;tatisti1< TTmum 
MHrH~rlH.Yii t-,uin Pr1PrP11"tir. (2053) 7-3412 

rt 
Orta Orman Mektebine 

aınma yazılma ve şartları. 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukan olmamak. 
4 - Sıhhi vazivet;ni "r1i1. g-öz. kulaklarında anza oıma· 

mak, vücudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağ
lık havalide vürüvüp gezme~e ve havvana binmeğe bünye 
tesekkUtatı müsait ve mütehammil olmak .. tam teşekküllü 
hastahanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şeha
detnamesi vermek. 

5 - Beledive veya polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ce
za r.örmıa.,,is olduf!una dair ma?.bat~ getirmek. 

6 - Mektebe girmek istivenler. İstanbul'da Büvükdere'
de Yüksek Orman Mektebi RektörliiO:üne vazacaklan isti· 
dava hüvivet cüzdam. orta mekteo !'ehadetnamesini. sıhhat 
ve ası r.morl.,rm1. TV'ılis ve"a hPledive mazh::ıt~smı ve üç 
adet ve~İ1r;:ı, foto;;.rafım m~tirerek göndermelidirler. 

7 - M:;r:ır!'l~tlar ı ı; ~ö-ustost.,n 15 evlfil tarihine kC'dar 
vanılmış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olun· 
maz. 

8 - Vaktinrle t~m evrakla miiracaat etmiş olanl::\rdan 
C::f'h"'rlot,,~-..,.,1.,. .. 1 np1{ ,..,j V"' p••İ "hr.ıl.,r ,,.,İir"=lr.,::ıt t-ırilıi \::T· 

rasivle t"trik olunur. 'J<-:ıhnlf" lllv1~ t-:ılirıter k~rlro mikt::ırmt 
gererse h110l~rr1an evvela talıc:;line f;.ısıhı vcrme.,,ic:; ohnlar 
sani,ıen riv;.ı7İve rlerecel"ri viikse\{ olı.nlar tercih olunur. 

9 - J{;:ıhnl olnn~tı pf,.n~;t .. r t~hc:it ec;nasmr1::1 me\{tE>hi 
terkettikleri veva rn°t·tP.hi h1tir~:t<ten sonr~ tavin olunnn1.c. 
l:ın vazif,,."e p-;+.,,ecH'·1 .. ri taknirde mektf>bin vanrms olıfo. 
i?u mac:r;:ın ... ., ö~h"CcPl<:lerin,. f1~ir mP1<tehin v"'receö-i nii~u. 
neve n-örP. Noterlit·+en tnsn;tdi te~hhi1t S"nedi verer.ekler
dir. Teah'hHt QPttedi vermeden mektebP fl ... ,,.,..,,a müsaade 
nl11"'ıı~7.. fdtt>?) 7-2977 

Eskişehir Hava Mektebi 
kumandan 'ığından~ 

Hava mektebine kavıt ve kabul icin mukaddema verilen 
münrlet birinci te~rin "34 sonuna kadar uzatılmrştır. 

TatiolP.rin evelce ilan edilen şeraite göre tekemmül et
tirecekleri evrakı b11 t::ırihe kadar mektebe göndermeleri 1ü 
:ınmu il::ın ol11m1r. (4P40) 7-3452 

iMi 

lmth·az sahibi ve başmu 
harriri FALiH RIF 1. 

•• 

21 AGUSTOS 1934 SALI 

Biga Belediyesin cJen: 
Belediyemiz elektrik santıral dairesine 9 eylUl 934 tad

hinden 31 mayıs 935 tarihine kadar 8 ay 21 günlük ihtiyacıı 
olan 40.000 kilo mazotla l.000 kilo makine yağı 3.300 lira bO" 
deli muhammeniyle 5-8-934 tarihinden itibaren yirmi gilO 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
Taliplerin Mazot ve yağın evsafını anlamak üzere santır~: 
nıemurlukuna ihale günü olan 25-8-934 tarihine müsadı 
cumartesi ı;inü saat 17 den evel müracaatları ve belediyelO' 
re müteallik müza ved~ vt- ır.Hnakasa nizamnamesinin 7 va 
15 ci maddeleri ahkamına tevfikan tazımgelen teminatı havi 
teklifnamelerini belediyemiz riyasetine ,;öndermeleri ilaJ' 
olunur. (4680) 7-3361 

Sıhhat ve içtimai mll 
avenet Vekileti 

hudut ve sabhiller sıhhat 
Unium müdür ··ğünden: 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesi çiçek aşı şubesi için aılt' 
mi 250 dana 40 nalak ve 30 merkep aleni münakasa ile satı# 
almacakttr. İhale 6 eylUl 934 perşembe günü saat 10,30 d• 
Umum Müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktır. Ta-
tiplerin şartnameyi görme1t üzere Ayniyat muhasibi mesul-
lüğ-üne müracaatları. (2016) 7-3374 

Askeri abrika,ar 
ticaret kale ·nden: 

80 000 Takım sandıklık küknar tahta 

Yulrnr<!a yazılı sandıldık küknar tahb 2G ağustos 1934 pazar P' 
nü saat 1 S dl! pazarlıkla satın nlın:ıcağından tal:plerin 7o 1 S temini .. 
lariyle aynı gün ve saatte gelmeleri ilan olunur. 

Talipler ıartname ve resimleri Ticnret lrnh-nhde görebilirler. 
7-3436 

Ankara J. Sa. Al. 
komisyon ndan : 

Aşağıda cins ve mitkarları yazılı iki kalem malzeme kıtı' 
palı zarf usulü ile satın alınacak ve kap:ılı zarf münakasa;;' 
malzemenin kar$ılannda yazılı günlerde yapılacaktır. Tal_ıP. 
ler şeraiti anlamak üzere istedikleri zaman münkasaya g~P' 
mek icin de gösterilen gün ve saatte Maliyeye teslim edıı.
miş ilk teminat mektubu veya banka kefaletn~esiyle bir~ 
tikte komisyonumuza müracaattan. (1989) •. · tJ 

Cift alınacak esvanın ismi münakasa tarihi günü saa • 
34435 Yün ~orap 5 eytlll 934 ~arşamba 1 I! 
28827 Tire ,, 5 eyllıl 934 ,, liiJ 

7-3382 

Ed:rne Belediye 
Riyasetinde n ı 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malezme alınmak üze ... 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usutiyle münakasaya çıkarıl" 
mıştır. Talipler ilk teklif edeceği bedelin yüzde yedi buÇ'!' 
ğu nisbetinde temiantı ve teklifatım havi pullu varakayı bit 
zarf derununa koyup üezrine "Su malzemesi., ibaresini Y~ 
zarak yevmi ihaleden evel Belediye Encümenine vermeli~ 
dirler. NümımPleri Edirne Belediye Heyeti Fenniye Daire' 
sinrh~ r-örebilirler. 

İhale 3.9.934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 d~ 
dır. ( 4 728) ·"'f 
Eileyzik B,,ru kutru Adet Kalınlığı Genislı~ 

,, 50 M. M l oo 10 M. M 60 M. 
" 60 " " 7 5 " ,, " ,, ,, ti 

., 80 ,, " 7 5 " ,, " " ,, " 
100 " ,, 50 u " " ,, " 

,, 125 " " 50 " ,, ,. ,, ~, " 
" 150 " ,. 50 ,, " " " ,, " 
,, 1 7 5 ,, " 50 ,, " tf " ,, ~ 
" 250 ,, " 25 " ,, ,, ,, ,, " 
" üç vüz 300 ,, 25 ., " " ,, t! 

3/8 piriz musluğ'u ivi cine; buronz 500 • dd 
Buş akla 12 kilo sikletinde dökme demirden ve üzerıtı W' 

Edirne B. S. markası olacak ve sıcak katranla boyanaca · 
tır . .c\00 adet dl 

Buc; akl::ı boru~u 80 M. M kutrunda ve 500 metre tulUıl 
100 ~dP.t galvanizli demir boru 3/8 kutrunda 2500 metre 

İstihlak musluğu san pirlncten 500 adet _af 
Su ile dolu tazyik altındaki boruları delmek için h~ 

makk~f) bir adet punt~mason şirketi nümunesiııe göre 
3/8 kutrunda delikli kurşun rondel 500 ~det. 

7-3399 

• e 
BUGON iKi FiLiM Umum neşrivntı idare 

eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHl ESAT. 

I-KANLI HAYALET 2-ÇIPLAK K AD 1 N 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti ~iuiye matbaa • 
aruda basılmrttır. 

BU GECE 
ÇIPLAK KADIN 

Geceleri 12, ründüzleri 6 ye~'!.ldar. nıağı çocuklann sinemaya kabulü biıkumetçe me.ncdilmiştİt· 


