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itizar 
Dünkü baş makalemizin ilk f rkra

sınd2.ki Balkanlar balkanhlarındır sö
zü Balkanlar Balkan milletlerinindir 
tarzında düzeltilmek istenirk.!n maka 1 
lenin serlevhasındaki müessif yanlış · ı 
ide ya'lılmıştrr. Bu gibi hataların te
kerrürüne meydan verdirmiyecek ted
birler alrnmrştır. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. 

\ _; 

Giirıdelik. 

TÜRKlYENIN iTİBARi. 
. Gazi ve inkılap Türkiyesinin 

mıtletlerarası vaziyeti her türkün 
göğsünü iftiharla kabartacak su _ 
rettt:. yükseJmistir. Memleketi için. 
d_e yuksek ülkülerinin tahakkuku i
çm durmadan çalışmakta olan türk 
milleti. memleket dısında da dün
ya sulhunun ve uzlaşmasmın te
minine matuf mesaide ön safa 
ge~i~ bulunmaktadır. Bu haki
k~tı nıhayet her millet teslim et
~'' ve Türkiye'nin dış siyaseti 
dıplomasi dünyasında bir örnek 
o1arfl.k ilPrİ sürülmeğe başlanmış
tır. 

.. ~illetlerarası konuşmalarında 
T urkıve mümessillerinin büyük 
k~çi~'< .hiç bir devlet ile' Türkiye
nın ıhtılafh bir işi olmadığını söy
lemec;İ hakikaten hayreti mucip 
olmaktadır. Tül'kive belki de dün
~anın t~k de~letidir ki, geniş bir 
~n~e~~'!0n ıle kend1ne ait olan 

~-'~?'lu ışleri hallettikten ıonrl\ 
lı?er bazı milletler arasında da 

uzlastırıcı rolünü muvaffakıyetle 
oynannş ve bemelmilel hayat sa. 
~a~ı~dİ bunun ct>k feyizli netice-
enm a mıştır .. Türkiye'nin sulh 

v_e 1~zlb~~~a siyaseti parlak eserle
rıv ~ utun dünyanın h .. 
t kd· · . urmet ve a 1rını tabii olarak ke d. 
v1·rm· t• n ıne çe-ış ır. 

Bir türk için çok sevindirici o-

bl~n1.~~ ~ealilteyi biz ı>arlamentolar 
ır ıc~ının stanbul' d t 1 k f a op anan 
on e~~nsı münasebetiyle yakın-
d~n ~ormek fırsatını elde ettik. 
y ırn.uden ~azla milletin mümtaz 
~ahsıyetlen ile vuku bulan temas
lar1m17:da, onların Gaz·ı T·· k' . h k ur ıye-
11 a kında beslemekte oldukları 
d?y~uların ancak hayret ve tak
d!1" ıfode ettiğini görmekle sevin
dı~·: Avrupa'nın karı•ık manzara
sı •~ınde cümhurivet Tiirkiyesinin 
~al'ı~ va7.iveti diğer milletler icin 
t edbır iimit vı)dız1 ~ibi parlam;k. 
a ır. 

d Bhüyük kongre ve konferanslar
h a er millet, sulh ve uzlasmanın 
.~rİl'etli bir taraftarı olduğunu 

bAoy enı:kten çekinmez .. ve hatta 
unu sovlenı k . . ·ıı 1 &1nd 'd e ıçın mı et er ara. 

d
l\ şı detli bir rekabet bile 

bıey an al F k 
bullünkü ;r ... a. adt Avrupa'nın 
\' •d azıyetın e artık söze 
: e Pek de kulak aaa.n kalma~ 
d •tbr. Milletler, parlak nutuklar
m anj n~zari ıu)h planlarından bık 
pe•: .ar L ~rk .. J Şimdi herkes it, müs

ıs ue emekt d. H . I" dahılind 1 e ır.. angı P an 
h f e 0 ursa olsun sulhun mu-

a ~zasına calıtnıak ve b .. kü' 
realıtel .. .. ugun ere gore mumkün .. "I tedbirleri 1 • • goru en 
T.. ıc· a mak ıhtıyacı vardır ur •ve f l Ih ..• 
di bulund aaiusu siyaseti ile ken-

u mıntakan ük.!I. ve huzurunu t • m s un 
sunda ön ayake':i:.:,mtuek ohuıu-

. .. d r.. nun 
samı~ı uygularını anlıyan ve 
tak dır eden komşuları da nı .. t 
il'ek · ·· d Uf e-eserın vucu a gelmesind 
nı d I .1 e ay. 
Sark uygu ar ı e çalrsmı§lardır. 

sulhu, Balkan sulhu bug·· Avru • d , un 
pa nın aha gen it nefes al-

masına yardım eden b·· .. k 1 • b uyu eser-d: Tı~~· . u ,e~erlerin yaratılmasın-
. urkıye nın bat rolünü Avrupa 

mılletlerinin takdir ile anmaması
na imkan yoktur. 

I . Türk inkılabının yüksek ülkü
erı bakımından ne kadar cibaa • 

ISVEÇ VEtlAHTI Hz. 

Ünlü Konuklar 
Borsaya vardılar 

İnegöl, 5 (A.A.) - Bugün saat 
11 ,5 da şehrimizi teşrif eden lsveç 
veliahtı Hazretlerile Prensesler 
Hazerab halkın sevinçli tezahürat
larile kartılanmışlardır. İsveç ve 
türk bayraklarile süslenmit olan 
takın önünde duran Prens Haz
retleri halkın selam ve muhabbet
lerine çok samimi ifadelerle mu
kabele etmiş ve teşekkürlerinin 
halka bildirilmesini enıretmiıler -
dir. 

Kaymakam Hatim Bey tara -
fından muhterem misafirlerin ih
tisasları halka tebliğ edilmit ıid
detli alkıılarla kartılanmıt ve 

lsveç Veliahtı Hz. ve Prenıesler 
evelki gün Ankarapalaı'tan 

çıkarken. 

halk tarafından teşekkür olun -
muştur. Bundan sonra büyük mi
safirlerimiz Bursa'ya doğru ıehri
mizden ayrılmışlardır. 

Bursa, 5 (A.A.) - Şehrimizi ziya -
ret eden İsveç Veliahtı Prenı Güıtav 
Adolf Hazretleriyle Prenseıltt Hazera
h refakatlerinde mihmandarları Hüınü 
Riza Paıa olduğu halde saat 10,30 da 
Karaköy yolu ile Bursa'ya gelmitlerdir. 

(Sonu 2. inci sayılada) 

Tahranda Firdevsi 
merasimi başladı. 

Tahran, 5 (A.A.) - Firdevsinin bi
ninci yıldönümü merasimi dün baılamıı
tır. Bu münasebetle ecnebi ve lrani bü
tün ıarkçıların iıtirakiyle bir toplantı 
yapılmıı ve bu toplantıyı açan BatTekil 
Furugi Han söylediği nutukta ecnebi 
miıafirleri hararetle selamladıktan ıon
ra Firdevsi gününün beynelmilel mahi -
yetini kaydetmiş ve dehası itibariyle 
Firdevıi'nin dünya edebiyatına mensup 
dduğunu söylemi,tir. 

Baıvekilden sonra söz alan Maarif 
Nazırı lran'ın yalnız tarihi edebiyat 
maksadı gütmediğini ve bu merasimle 
milletler arasında mefkurevi bir anlat
mayı istihdaf ettiğini ehemmiyetle kay· 
detmittir. 

Mükellef Güliıtan sarayı batTekit ta
rafından misafirlere tahıiı edilmittir. 
Geceleyin Tahran tiyatrosunda FirdeT -
ıi'nin eıerlerine dair bir temıil verilmit
tir. 

şümul olduğu gün geçtikçe daha 
eyi anlaşılmaktadır. Bizim millet 
itibariyle yükselitimizin, millet
lerarası hayatının sulh ve nizamı 
için en esaslı şartlardan biri oldu
ğunu artık her millet takdir etmit
tir .. Kuvvetli ve itibarlı bir Türki
ye, medeniyet havatınm temelle
rinden biridir. Gazi Türkiyesi, 
türk milletinin menfaatleri ile in
sanlığın umumi menfaatlerini us
latbrmak imkanını bulduiu için
dir ki, insanlığı seven her milletin, 
herkesin kalbinde yüksek bir ih· 
tiram mevkii kazanmııtır. 

ZEKi MESUT 

Her~ün sabahlan Ankarada çıkar 

• 
LUYE 

6 
Birinci teşria 

1934 

CUMARTESl 

Her yerde 5 kuru~ 

Orman çiftliği bira fabrikası açıldı 
Fabrika, Anadolu arpacılığı için bulunmaz bir müstehliktir 

Memleketimizde yarım aıırlık bir ta
rihi bulunan bir bira sanayii vardır. lı -
tanbul, lzmir'de birleıik bira fabrikala· 
rı, geniı ve büyük türk yurdunun bu -
günkü bütün isteklerine anında cevap 
verecek varlıkta olmadığından bu defa 
hükumet merkezinde orta ve iç Anadolu 
için Orman Çiftliğinde, dünyanın en 
modern teıiaatını havi bir bira fabrika • 
ıının iılemeğe baılamıı olduğunu gör • 
mek ve İfİtmek yurdunu ve milletini 
ıeven her türk için coşkun bir ıevinç 

kaynağı olmuştur. 

Nasıl sevinç hasıl olmaıın ki, yakın 
yıllara kadar fabrika ve sanayi denilen 
nesnelerin mutlaka yabancı parasile ve 
yabancı elile yapılır, akıl ermez ıeyler 

olduğu fikirleri ileri sürülürdü. Şimdi 

Ankara'da ve milli bir çiftlikte açılan 

bira fabrikası o yanlış fikirlerin biriıini 
daha çürütmüı olmakla ayrıca bir kıy· 
meti haiz bulunmaktadır. 

Bira bugün dünyada uzviyeti tahrip 

(Sonu 3. üncü •ayılada) 

Fransa'da devlet 
ıslahatı başlıyor 

M. Dumerg radyoda 
mühim bir nutuk 

söyledi. 
Pariı, 5 (A.A.) - BaıvekiJ M. Du • 

merg dün akıam radyoda söylecliii bir 
nutukta bütün ıslahat projelerinin her 
hangi bir diktatörlüie mani olmak mak
aadiyle hazırlandığını söylemit ve karı • 
ııldıklardan sonra gelecek diktatörlü • 
ğün mutlak surette anarıiye müncer ola
cağını kaydetmittir. · 

Baıvekil umumi insicamı temin için 
bütün idarelerden aeç.ilmiı müteba1111 
memurlann tqkil edeceği bir mecliı ih
das ederek baıveki.lete raptetmek iıte • 
diğini ehemmiyetle kaydettikten sonra 
milli iktısat meclisinin de batvekalete 
raptedileceiini ilive etmittir .. 

M. Dumerg ıiyasi ve idari salihiyet
leri mutlak surette ayırmak lüzumunu 
söyledikten sonra harici ıiyaıet noktai 
nazarından Fransa'nın sulhu idame için 
elinden geleni yapmağa azmetmit oldu
ğunu ve fransız harici ıiyaıetinin bizzat 
kendi tetebbüsleri itibariyle ve keza ay
nı muslihane maksatlan istihdaf eden 
bütün tqebbüılere yaptığı yardımlar -
la büyük bir faaliyet aöatennit olduiu
nu beyan eylemiıtir. 

(Sonu 2. inci aayı/aJa) 

Yeni Fabrika binaıının umumi görünüıi. 

Hareketli bir spor günü 

Sonbahar at yarışları, Balkan güreş olempiyatlan. 
Bisiklet birinciliği, Futbol 

~ 

Dünkii ltotularJa BaıoeJrili mlJe Maaril VelJllm& 

Dün ıonbahar at yarıtlarımn 
birincisi yapıldı. Y arıt yeri mutat 
seyircileri toplamıttı. Meclis Reisi 
ve Bat vekil Paplarla Dahiliye, 
Adliye ve Maarif Vekilleri yarıt 
yerinde idiler. 

Yarıtlar hakkında dünkü nüa
hamızdaki tahminlerimiz umumi • 
yetle doğru çıktı ve oynıyanlar 
kaybetmediler. 

Birinci koşu: üç yqındaki ya· 
nmkan İngiliz taylara mahsus, 
mesafesi 1200 metre idi. 

Koıuya 3 tay ittirak etti. Ah -

met, Fikret Beylerin Kap'ı birinci
liği, Settar Efendinin Kabam i • 
kinciliği kazandı. • 

ikinci kotu: 1934 tene9I zar • 
fmda hiç kOfU kazanm•mq balia 
kan İngiliz at ve kısrak~. mala • 
sus mesafesi 1400 metre ıdL 

' (Sona 5. ind myıllllla) 

Gazetemiz 
• • 
ıçın arıyoruz 

l - Tashih iılerinde dikkat " sa -
lihiyetle çalıtabilecek bir saç .nyoruz. 
Bu senç en az IİN tabıili sönDüt ~
hdır. Yabancı dilleri llil..ı• t.a& 
olunur. 

2 - Gazetemizin fehir muhabirlifl 
vazifesini görebilecek~ aynı yuıflarda 
diğer bir genç anyoruz. 

3 - Almaacar.an türkçeye mükem
mel tercümeye muktedir bir genç arıyo
ruz. Başka bir dil bilen tercih olan•r. 

4 - Frannzcaclan tüTlr~ laiilrem
mel tercüme yapabilir bir pnç .,, .... 

Sonf>aAar af yarqlannda ilçilncü kofa 

Not: Müracaat edenler anamda mü
sabaka imtihanı ile tespit edilecek olan 
liyakattan ba!b biç INr tercih aelaebi 
aranmayacaktar. 
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ŞARDAN GELEN SON RLE • 
a ,t.ıL 11~ f E'DE 

I\Puhafazakarlar 
FırKcısı kongresinde 

Bristol, 5 (A.A.) - Dün toplanan 
muhafazakarlar fırkası kongresi el kal
dırmak suretile kabul ettiği bir karar 
suretinde memleketi iflsatan kurtaran 
büyük eserinden dolayı milli hükumete 
tesekkür etmiştir. Milli teşekkül esna
sında muhafazakarların bu birleşmesi 
bilhassa işçi taarruzuna karşı cephe at
mak maksadını t:ıkip etmektedir. 

Maamafih müfrit muhafazakarlar 
mühim bir muvaffakiyet elde etmişler
dir. Çünkü kongre Lordlar kamarasının 
ıslahı hakkındaki projenin derhal par -
lamentoya tevdii hakkındaki kararı ka
bul etmiştir. Bu projeye göre Lordtar 
kamarasının salahiyetleri avam kama -
rasınm taskınlıklarma mani olacak bir 
tarzda genişletilmektedir. 

Kongre aynı zamanda imparatorlu -
ğun emniyet ve müdafaası için icap e
den bütün tedbirleri almamış olmakla 
bükfımeti itham eden Lord Loyd'm tak
ririni de tetkik etmiştir. 

M. N. Çemberlayn bu takriri tenkit e
derek bugünkü vaziyet mesuliyetinin 
kendilerinden evelki hükumete raci ol
duğunu söylemiş ve bu takririn tadili
ni istemiştir. Bu tadil kabul olunmuş
tur. 

Fakat buna mukabil hükumetin Hin
distan siyasetine kongre ağır bir darbe 
vurmuştur. Filhakika kongre hükfıme -
tin Hindistanda takip ettiği meselelerin 
tasfiyesi siyasetini şidedtle tenkit eden 
bir takrir kabul etmiştir. Diğer taraftan 
verilen ikinci bir takrirde de Hindistan 
ile teşriki mesainin herhangi suretle o
lursa olsun durmaması ve Hindistanı 
tehlikeye düşürebilecek her türlü tek
lifin reddi istenmiştir. 

Hindistana verilen muhtariyete kar
şı yapılan bu hücum müvacehesinde M. 
Baldvin Hindistan teşkilatı esasiye ka
nununun konferansta görüşülmemesini 
istemiştir. Bunun üzerine şiddetli bir 
.niiıı,,t·:.ışa başlamış ve bu meselenin tet
kiki~ tehiri hakkındaki mutavassıt 
bir tarzı halli teklif eden takrir ancak 
~ok küçük bir ekseriyetle kabul edil • 
miştir. 543 kişi lehte 520 kişi ise aleyh
te rey vermiştir. 

Amerika yolcuları konfcran ı. 

Londra, S ( A.A.) - Londra şim~Ji 
Atlas Okyanusu yolcuları konferansı, 

Gunard Vidstar'ın iştiraki imkaniyle 
Avrupadan Amerikaya yolculuk ücre
tinin olduğu gibi bırakılması ve yahut 
bu ücretin indirilmesi meselesini tet· 
kik ile meşgul olmuştur. 

Şark misakı etrafında. 

Londra, S (A.A.) - Gazeteler. Al
manya ve Polonyanın şark misakı hak -
kında verdikleri cevabı tetkik edeı'·en 
Parisin her türlli müzakereyi imki1.nsız 

bıraktığına işaret ediyorlar. Salahivetı: 
ingiliz diplomatları bu neşriyata istinat 
ederek, Fransa'nın ilk teşebbüsünde 

olduğu gibi şarki Avrupa sulhunun te
mini yolunda ileride yapacağı teşebbüs
lerin de Londrada müzaharet göreceği
ni söylüyorlar. 

l!14koçya liheral f (•dcrasyomı. 
Londra, 5 (A.A.) - İskoçya libe

.tal federasyonu Glaskov'da bir konfe -
rans aktederek hükumetin siyasetine 
karşı ~ati muhalefetini tekrar etmiştir. --·--·.-.. 
Hindistamla intihap nıiicadclcsi 

Bombay, 5 (A.A.) - Hint siyaset a
damlarının en kıdemlisi olan Sastri in
tihabat mücadelesini açarak söylediği 
bir nutukta Gandi'nin iltizam '!ttiği 
Hindistanın İngiltereden derhal ayrıl
ması davasını siyasi bir hata olarak hv
sif etmiş ve müslümanlarla mecusiler 
atasında devamlı bir anlaşmanın Hin • 
distan istiklalini İngiltereyc rağ ~n 
temin edeceğini söylemiştir. Bundan 
sonra demiştir ki : 

"- Şayet kongre Gadi'nin prensip
lerini kabul edecek olursa kendisini kü
~ük düşürmüş olur. ÇünkU Hitıdistao 

azizlere değil, devlet adamlarına nıuh
t<ıçtır. 

ISPANYA'DA. 

ispanyada buhran 
Yeni İspanyol kabinesi. 

Madrit, 5 (A.A.) - M. Leru 
tarafından teşkil olunan yeni ka
binenin listesi şudur: 

Başvekil: Leru, hariciye: Sam -
per, dahiliye: Vakeiro, harbiye: 
Hidalgo, maliye: Marrako, ziraat: 
F ernandcs, ticaret ve sanayi: O -
rosko, bahriye: Roşa, münakalat: 
Jalon, maarif: Villalobos, adliye: 
Aispun, nafıa: Sid, mesai: An -
gerra Dlizoşo. 

M. Romero ve Martines de ka
bineye memur edilmişlerdir. 

Madrit, 5 (A.A.) - M. Leru, yeni 
kabineyi teşkil etmiştir. Bu kabinede 
eski başvekil M. Samper, hariciye na 
zırhğını deruhte etmiştir. Yeni kaôi
ncde yedi radikal, üç katolik, bir çift
çi ve l>ir liberal demokrat va~dır. 

Kahine gre\·le karşılandı. 

Madrit, 5 (A.A.) - Yeni kabineni:ı 
listesi öğrenilir ogren.lrnez hütün J~

panyada umumi grev ilan olunmuştur. 
Grev gece yarısı l.ıa~lamış ve fırın

cılar da dahil olmak ;iz ere bütü 'l taksi 
ve tramvay kondüktörleri işlerini bı -
rakmışlardır. Şimdiden bazı ka'l 1• ha· 
diseler olmuştur. Müfritler M ".>n~nan 
kışlasına hüciım etmişlerse de aJkerler 
tarafından püskürtülmüşlcrdir. Zabıta 

memurlariyle grevciler arasında yapı -
lan müsademelerde iki kişi ölmüş ve 
yedi kişi yaralanmıştır. 400 grevci tev
kif edilmiştir. Zabıta amele mahalle
sinde hakiki bir silah deposu meydana 
çıkarmıştır. Sağ cenaha mensup yal
nı:G iki gazete bu sabah çıkmıştır. Bii
tün memlekette sansür konulmuştur. 
HükCimetin öı fi idare ilan edeceği '>Öy
lenmektedir. Nazırlar tcplanarak mü
nkerede bulunmuşlardır. Dahiliye na
zırı beyanatında ümitli görünmüş ve 
hükOmctin icap eden bütün tcôbirler. 
almış bulunduğunu söylemiştir. 

Vaziyet çok nazik. 

Barselon, 5 (A.A.) - Katalonya'da 
umumi grev bu sabah saat 4 te ilan 
edilmiştir. Katalonya hüklirnet azası 
hadiselerin inkişafını tetkik için top • 
lanmıştır. Hükumet reisi M. Kom. 
panis beyanatta bulunarak demiştir ki: 

"- Vaziyet çok naziktir. Fak:ıt 

Katalonya kendisine düşen vazifeyi 
yapmasını bilecektir.,, 

Zannedildiğine göre Katalonya hü
kumeti salahiyetlerin askeri makamata 
tevdii demek olan örfi idarenin ilanı
nı kabul etmiyeceğini Madrit hükfune
tine bildirecektir. 

Katalonya hükumeti siikf.m 
taYsiyc ediyor. 

Barselon, 5 {A.A.) - Katalonya hü
kOmeti devamlı toplantı halindedir. Hü
kOmet reisi M. Kampanis radyo ile hal
kı sükQnete davet etmiş ve demokrat -
lığı daha müessir bir tarzda müdafaa 
için halkın göstereceği inzibata güven
diğini bildirmiştir. Parlamento bugiln 
öğleden sonra toplanmağa davet edil -
miştir. 

1 panyada k1ZJ) hayı nk. 
Barselon, 5 (A.A.) - Sabadel'den 

bildirildiğine göre Katalonyah müfrit
ler ve komünistler belediye dairesini 
zorla ele geçirmişler ve binava kızıl 
bayrak çekmişlerdir. 

'Mağazalar da kapalı. 

Madrit, 5 (A.A.) - Sütçü dük
kanları müstesna olmak üzere bü
tün mağazalar kapalıdır. Zabıtanın 
himayesinde yalnız otobüsler iş • 
lemektedir. Birçok vilayetlerde 
telgraf ve telefon muhaberatı ke -
silmiştir. Bazı şehirlerde büyük 
kanşıkhkların çıktığı haber alın
maktadır. 

İspanyada vaziyet. 
Madrit, 5 (A.A.) - Mühim polis 

kuvvetleri fehrin ba§lıca noktalarım 

YUGOSLAVYA'DA. 

Yugoslav 
hükümdarları 
Parise gidiyorlar 

Belgrad, 5 (A.A.) - Kıral Aleksan
dr ile Kıraliçe Mari dün gece saat 23 te 
Frnnsa'ya gitmek üzere Belgrad'tan ay
rılmışlardır. Yugoslavya hükümdarları 

Paris'te Fransa Reisicümhurunu resmen 
ziyaret edeceklerdir. Kıral ve Kıraliçe 
Zelinke'ye gidecekler ve oradan Dubro
vnik kruvazörüne bineceklerdir. Kıralın 
yanında Hariciye Nazırı M. Y cvtiç ile 
saray erkanı bulunmaktadır. 

M. Yevtiç nelgrad'tan hareketinden 
evci Havas Ajansına şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

''- Bu ziyaret Yugoslavya'nın Fran

sa 'ya le rşı olan muhabbetinin ve iki mil

let arasındaki çözülmez dostluk bağları

nın parlak bir nişanesidir. Sofya ziyare

tinden sonra Kırnlın hu seyahati yugos

Jav ve fransız milletlerinin :mla~ma usul

lerini takip ettiklerine ve her iki mille

tin de mevcut meselelerin sureti hallini 

ve gerek sulhun larııinini gerek kcnJi 

menfaatlerinin himayesi için teıriki me
saide bulunacaklanna bariz bir delildir.,, 

-···-
fÜRl..U HABERLER. 

ltal) an ki>) liilcrinin geçit resmi 

Milano, 5 (A.A.) - M. Musolini, 

buraya gelmiş ve halkın coşkun teza 

hürleriyle karşılanmıştır. 

M. Musolini, Normandiya'nın on 

beş bin köylüsüne geçit resmi yaptır
mıştır. Bunlar, buğday ve saire gibi 
yerli mahsullere ait manzaraları göste
ren arabalarla 'başveldlin önünden geç
mişlerdir. 

Tarihi hir şato yanılı 

Lizbon, 5 (A.A.) - Tarihi Keluz şa

tosu sebebi henüz bilinmiyen yangın 

neticesinde yanmıştır. Gayet kıymetli 

tablolardan mürekkep büyük koleksi -
yon da mahvolmuştur. 

M. I..itvinof Moskovacla. 

Moskova, 5 (A.A.) - Hariciye ko
miseri M. Litvinof Moskova'ya dön • 
müştür. 

Bir tekzip. 

Moskova, 5 (A.A.) - Sovyet Ruı
yanın İngiltere bankasından istikraz ta
lebinde bulunduğuna dair Deyli Eks -
pres gazetesinin verdiği haber tama • 
mile asılsızdır. 

Bulgaristanm Mosko,•a 
ata~emiliteri. 

Sofya, 5 (A.A.) - Bulgaristanın 

Moskova ataşemiJiteri Miralay Krens
tef vazifesi başına gitmiştir. 

Çek parlamento"n toplanıyor. 

Prag, 5 (A.A.) - Kabine bugün top
lanarak M. Benes'in Cenevre müzakere
)eri hakkında verdiği inhatr dinlemiştir. 
Parlamento 18 birinci te§rinde toplan· 
mağa davet edilmiştir. 

muhafaza altında tutmakta ve gelen ge
çenler arasında şüpheli gördüklerini a
raştırmaktadır. Nezaretler ile posta da
ireleri polisin muhafazası altındadır. 

Madritte grevciler bazı taşkınlıklarda 
bulunmaktan sakınıyorlar. 

Buna mukabil Oviedo•dan gelen ha
berlere göre Asturi eyaletinde grev ga
yet açık olarak ihtilalci bir mahiyet al
mıştır. Kömür havzasında iş tamaınile 
durduğu gibi trenler de işlememekte • 
dir. Oviedo'da sokaklara hükfunet tara
fından mitralyözler konulmuştur. As
ker kuvvetlerinin ve tayyare filolarının 
gelmeleri bekleniyor. İhtilalciler Luga
nea'te jandarma kı§lasını ele geçirmi§· 
)erdir. Kömür havzasındaki bütnü kış
lalara da hücum edildiği bildiriliyor. 
Tafsilat yoktur. 

,BJULEŞIK IJEVLETLER'UE. ra sa' a dev et 
Havacı'ık ongresi ıs ahatı başıyor 
bugün aÇI ıyor . (Ba§ı 1. inci sayıfada) 

Vaşington, 5 (A.A.) - Beynelmilel 
havacılık kongresi yarın burada Prens 
Bibesko'nun riyasetinde açılacaktır. 

Kongreye 34 devlete mensup 50 murah
has iştirak etmektedir. 

Amerika' da fiat mura
kabesi kalkıyor. 

Vaşington. 5 (A.A.) - Milli kalkın
ma ofisinin yeni meclısi idare reisi Rih
bcrg sanayitle istihsal ve fiat murakabe
sini tedricen kalc'lıracağını söylemiştir. 

M. Ruzvelt M. Conson'un ofisten ayrıl
masına sebep olan bu projeyi kabul et -
miştir. 

Deniz konferansı hazırlığı. 
Vaşington, 5 (A.A.) - 1935 Londra 

Deniz Konferansına hazırlık olmak üze -
re iptidai müzakerelere devam etmek 
için M. Norman Davis ve Amiral Stan
ley yakında İngilterc'ye gideceklerdir. 

Hükumet mehafili Amerika'ya karşı 
İngiltere ve Japonya'nın elbirliği etmiş 
olmalarından dolayı açıkça endişe gös -

termektedirler. Bu endişelerin sebebi Ja
ponya'nın İngiltere'nin de yardımiyle 
zırhlılara ait mecmu tonilatonun azal -

tılmasını teklif edeceği hakkındaki ha -
berdir. Bu teklif kabul edilirse Amerika 

şimdiki muahedelerin müsait bulunduğu 
35 bin tonluk zırhlıları bundan sonra ko
lay kolay yapamıyacaktır. Çünkü İngil-

tere ve Japonya daha küçük hacimde ve 
binaenaleyh daha çok gemi yapabilecek
leri halde AmeriJc:l 35 bin tonluk gemi
leri olmasını isterse donanmasının mik -
tarını azaltacaktır. Halbuki Amerika 
bahrimuhitteki harekatı için büyllk ge -
milcri zaruri görmektedir. Binaenaleyh 
Amerika böyle bir pHinr kabul etmek -
tense muahedelerden vazgeçmeğe razı 

olacaktır. 

Diğer taraftan Japonya yardımcı ge

milerin yapılmasınm da durdurulmasını 

istemektedir. Her devlet şimdiki yardım

cı gemileriyle iktifa edecektir. Halbuki 

mevcut muahedelere göre Amerika daha 

115 bin tonilatoluk yardımcı gemi ya -

pabilece ktir. 

Ünlü konuklar 
Bursa'ya vardılar. 

(Bcqı 1. inci sayıladaJ 
Ş~ türk ve lsveç bayra.ldariyle dona
blmıştı. Fevkalade günlere mahsus bir 
kaynqma ve kalabalık vardı. Güstav 
Adolf Hazı·elleri caddeleri dolduran on 
binlerce balkın sürekli alkıılan içinde 
lsmetpafa caddesinin başına kadar oto
mobille geldileı· •e burada otomobilden 
inerek maiyeti He birlikte yaya olarak 
cümhuriyet meydanına kadar yürüdü -
ler. Şehrin sırtları üzerinde yükselen 
bazı binalar ha kında İzahat aldılar. 

Tekrar otomobillerine binerek sürekli 

alkıılar içinde ikametlerine tahsis edi -
len Cümhuriyet kö9küne indiler. Prenıin 
köıke muvaaalabndan sonra köıkün di
reğine kendi bayrakları çekildi. Güstav 
Adolf Hazretlerine kö kün bahteşinde 

kendilerini karıılıyan belediye reisi tak
dim edildi. Prens Hazretleri belediye 
reisine Bursa ba1kının kendisi hakkında 
gösterdiği saygılı ve muhabbetli teza -
hürden dolayı çok mütehassis ve bahti
yar olduklarını, teşekkürlcrinin halkn ib
lağını emrettiler ve mcmlcketinüun gü
zellikleri nrasındn Bursa'nın bilhassa 
bir §iİr kadar güzel olduğunu ve kendi
lerinde bu tesiri yaptığını, bir kaç saat 
sonra onu daha yakından göreceklerini 
söylediler. Bugün sant 15 le şehrin ta
rihi eserlerini gczeceMer, yarın öğleden 
cvel Uludağ yolu üzerinde ve 22 inci ki
lometrede bulunan dağ sporları kulübü-

nün Karabelen imdat evine çıkacaklardır. 
Burada dağ kulübü tarafından kendile
rine Uludağ'ın kıı sporları bakımından 
güzelliklerini tanılan bir albüm arma -
ğan edilecektir. Öğleden sonra da Mu
danya'ya ve oradan da Ertuğrul yab ile 
lstanbura döneceklerdir. 

Nıhayet M. Dumerg sonunda biJll 

diktatörlüğe müncer olan sosyalist - k~ 

münist cephesinin akidelerini uzun uza• 
dıya tenkit ettikten sonra bütün fran • 

sızlan bu cephe haricinde birleşm ğe ve 

fırka zihniyetini terketmeğe davet et oı 

miş ve artık değişmesine imlmn olmıyruı 

ıslahat programının meclisçe kabul edi• 

leceği kan atini izhar eylemiştir. 

M. Dumcrg'in nutku 
tasvip t•dili)or. 

Paris, 5 (A.A.) - M. Dumcrg'in ih• 

tilal cephesine karşı biitün fransızları 

birleşmeğc davet eden dün akşamki b~ 

yanatı müfrit sol cenah müstesna olmnk 

Üzere hepbirden tasvip edilmektedirw 

Bütün gazeteler bu beyanatı hararetle 

karşılamakta ve bunu hnkiki bir intiha .. 

bat nutku telakki eylemektedir. 

f. Bartıımm Homa SC}ahati. 
Paris, 5 (A.A.) - Hariciye nazırı 

M. Bartu'nun Romaya yapacağı seya " 

hatin tarihi henüz tespit edilmiş değil-. 

dir. Maamafih bu seyahatin bir aydan 

evci yapılmaması çok muhtemeldir. Buc 

nun sebebi ise 28 teşrinievelde İtalya'de 

faşistlerin Roma üzerine yürüyüşünün 

yıldönümü merasiminin yapılacağıdır, 

Bu müddet zarfında iki hükumet İtalya 

Kıratının Paris'e yapacağı seyahatin ntı 

ticesine göre Roma mülakatını hazırlaoı 

mak imkanını elde edeceklerdir. 

MillerJ~r arası diplomatik 
akademisinde. 

Paris, 5 (A.A.) - Beynelmilel dipti 

iomatik akademisi, hukuku düvelin Cf.1 

sas kaidelerini tedvin meselesini tetkilİ 

etmek ve neticeyi akademide temsil ec 

dilen hükfırnetelere bildirmek üzere bir 

komite intihap etmiştir. Komite azası 

arasında Sir Hürst, Berange, Osuskit 

Sa"' ve Titülesko göze çarpmaktadır, 
• •••a 

Iloı>man davası. 
Nevyork, 5 (A.A.) - Hopmanı4 

davasına bakacak olan jüri heyetinin 

intihabına başlanmıştır. (Not:Hopman, 

Lincfberg'in çocuğunu çalmakla itti• 

ham edilen adamdır.) 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

lr 

Hamam önünde 
HALK 

eczahaneleridir. 

Ankara 
Valiliğinden: 

Ankara' da araııra görülen 
tifo vakalan her sene bu mev
simde olduğu gibi bugünlerde 
gene çoğalmak istidadını gös
erdiğinden halkımızın aıağıda 

gösterilen yerlere müracaatla 
rnndilerini &§ılatmaları tavsiye 
lunur . 
Aşı istasiyonları: 
Hamamönü belediye mıntaka 

ahipliği, müracaat saatlari: 
9-12, 

Adliye sarayı civarında ve
rem dispanseri altında belediye 
mıntaka tabipliği, müracaat sa
atleri: 14 - 17, 

Yenişehir'de C. H. Fırkası 
Merkezi, müracaat saatleri: 
.. -12, 

ltf aiye meydanında beledi 
ye hastahanesi, müracaat saat 
leri: 14-17, 

Hacıbayram semtinde Sıh 
hat ve içtimai Muavenet mii 

1 

t::~;~ü. müracaat saatleri: 
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6 1. TEŞRiN 1934 CUMARTESi 

Yeni neıriyat. 

Selçuk veziri Sahip Ata 
ile oğullarının hayat 

ve eserleri. 
Yazan: M. Ferit, M. Meaut 

Konya Halkevi ne1riyatından. 
lstanbul, 1934 

Uzur: bir mazisi olmamasına rağ
men her tarafta Halkevlerinin çok gö
ğUı kabartıcı hareketlerini gördükçe 
evlerimizin geleceği hakkında açık fi. 
ki.der edinmek mlimkündür. Birkaç yıl 
lçınde Halkevlerinin çıkardığı kitaplar 
bir araya getirilirse mühim bir yekun 
tutar. Bunların hemen hepsinin de 
memleket tetkikleri olduğunu gördüğü 
müz vakit miJii bilgimizin temelleri a
tılmağa başladığına şüphe edemeyiz. 
Bu memleket tetkiklerine her gün rad
yolarımızda. gazetelerimizde muhtelif 
Halkevlerinin faaliyetlerini de ilave 
edersek bu milli kültür müesseseleri
mizin yerinde ve pek parlak isler yap
makta olduğunu görebiliriz. 

Çok mühim ve kıymetli işler gören 
Konya Halkevi de bu sefer yukarda is
mini. y~zdığımız mühim bir kitap neş
retmı~tır •. Her şeyden evel şunu 1cay
dedclım kı bu kitap bilgi acununda çok 
d_eğerli bir yer tutacaktır. Çok kıymet
lı tetkikleri ile tanınan Ferit Beyle dos
tum Mesut Beyin imzasını taşıyan bu 
eserde Sahip Ata ve oğullarına ait bir
çok eserlerle bunların kitabeleri top
lanmıı ve mümkün olduğu kadar ilmi 
metotlara da riayet edilmiştir. 

Eser bir Bibloğrafya ile başlamak
tadır. Burada şunu kaydedelim; ki eser 
terin i~imleri yazılmak suretiyle bib
lografı vermek eyi bir usul değildir. 
Her eserin müellifi, ismi, tab'ı tarihi ve 
nerede tabedildiği mutlaka kaydedil. 
rnek lazımdır. 

Başlangıçta kitabı yazanlar çalışma
ları~dan bahsederlerken f ırkamızm bu 
eserın çıkarıl . . 

. ması ıçm yardımlarını da 
zıkremektedirler. Muhakkak k 
trr · k' b . ve açı • 

: 
1 

ugUn Cümhuriyet Halk Fırka-
sı ılmt ne · . 
m· d şrıyatı bırçok müesseseleri-

ı z en daha fazla korumakta ve bu hu
susta her r· 1" 
Yal ur u yardımı yapmaktadır. 

nı~ §u son senelerde bu korunan e-
serlerın bir listesi g" d •. 
k d . oz en geçırılse ne 

a ar mtihim b" 
r..a.·ı· . ır yekun tuttuğunu gö-
cuı ırız. 

.Basl~ngıçtan sonra Sahip Ata devir
lerıne aıt vakalar hulasa ed'l . 
d ı rnış ve on-

an sonra Sahip Ata'nın hal t .. . 
ne .1 . . ercumesı-
. geçı mıştır. Dokuz buçuk sa fad 
ıbarbe'~ olan bu bahsi eserin ehe~iyaent 
ve uyükl"V" 

ugune hatta unvanına göre 
pek kısa bulduk. Maamafih bu h 
tam ın usus-

• :ı mat toplamanın gilçlüvün·· t k-
dır etmckt . k g u a 

.. e ıse de kitabı yazanlar bir-
çok gUçlukleri ihtiyar ettikleri gibi bu 
zahmete de katlanıp bu bahs"ı b" d 
h ıraz 8 • 

a mufassalca yazmış olsalar idi kita. 
hın hacmi ile mütenasip bir fasıl yapıl
mış olurdu zannrndayız. Sonra kitabı 
yazanların Konya'da her istedikleri ki-
tabın bulun • • .. 
d"J • . mamasını ılerı surerek ken-

ı erını mazur "b" .. 
bittab" k gı 1 gostennelerini de 

• ı abul ederniyeceğiz. Çünkü 11-
mı eserler 1 ler h" b" yazı ırken bu gibi mazeret-

ıc ır za k dı' t . ınan abule şayan değil-
r. stanbul'd b" 

• · .. a ır yazmanın tetkiki 
ıçın dunya d" 
mü t . nın ort bucağından gelen 

s eşrıkleri d" .... 
le uşununüz. Onlar gün-

rce seyahat d . 
1stanb l' e erek bır tek yazma için 
tanb l~ al seyahat ederler ise bizim !s-

u a tadar ttidem d"V• . . 
zeret 1 "' e ıgımız hır ma. 

o amaz zann d . . 
bu es · e erım. Bınaenaleyh 
SOfya e~~.;.~zarken biricik nüshası Aya-

b. .. u uphanesinde bulunan İbni B". 1 nushasınr .. 1 
teşk· ı gonnemeleri bir noksan 

ı etmez mi , S 
da "k· · · ··· onra Biblografya'. ı ıncı hatta ü .. .. 
gösterilece~· b~u.ncu elden membalar 

ı;ıne ırınci k . 
larrn zikred'l • ve asrı :ıyna1C-
dik. ı mış olmasını görmek ister 

Kitabelerin b' k • ır ısını t"- . 1 . tnı ve ınetodik . ..... ... anııy e ti· 
halde bazıları ~:r ~;ki~de "kaydedildiği 
dedilmemiş sat 1 ç ılmı usulle kay. 

ır ar .. • 
hepsi sıra ile ya 

1 
gosterılmiyerek 

zı mıştrr. 

S. 55 te bir haşiye dikk 
çekti · B · at nazarımı 

. ır duvar üzerinde s" k' 
Yaza ı us ıtabı n ar Orhon türk h f1 . 
zetm' l ar erıne ben-

ış er ve bu s ti .. 
rütm·· 1 . ure e mutalea da yU. 

uş erdır Bu ·· h" . 
bon harfi . . sus ıç bır zaman Or-

erıne ben V hi • A zemez. e bu harfle 
ç bu alakası yoktur. Türk' 'd 

atteessüf Or . . .ıye e ma-
d··r hon harflerının ızlerine te-

sa u edem k . 
b l'd eme teyız. Yalnız latan • 

u a Çemberlitaş'ın karşısında eski-
den Elri sa 1 . 

:s rayı o an yerın ahırında Or· 
hon harfleriyle macarca yudmıı bir 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Şehir ve Taşr 
Ankara Lise 

SAYIFA 3 

1580.000 
Ormanlarımız hakkında bir o

kuyucumuzdan aldığımız yazıyı 
koyuyoruz: 

lktısa t Vekiımiz 
El aziz' e gitti 

Mersin, 5 (Hususi muhabiri • 
mizden) - lktısat Vekili Mahmut 
Celal Beyle refakatinde bulunan 
zevat dün geceyi Mersin' de ge • 
çirdiler. Celal Bey bura tüccarı ile 
görüşerek ihtiyaçlarını tespit etti. 
Vekilimize ticaret odası tarafın • 
dan bir ziyafet verildi. Vekil Bey 
bugün Adana yolu ile Elazize ha
reket etti ve pek çok kimseler ta
rafından teşyi olundu. 

Çin askeri heyeti 
şehrimize geliyor 

lstanbul, 5 (Telefon) - lıtanbul'. 
da bulunan Çin askeri heyeti bugün Bo
ğaziçinde bir gezinti yaptıktan sonra 
Ankara'ya hareket etti. Heyete reislik 
eden Ceneral Tu . Yu • Şing intrbaları· 
nı şu ıuretle hulasa etti: 

ve Orta Mektepleri 

Birkaç gündenberi Cumhuriyet ga. 
zetesinin sayfalarında bir orman mey• 
dan muharebesinin başlııngıcını andı· 

ran sıkı bir ateş faaliyeti var. Halkın 

geçimini koruma siperi arkasında, yay• 
lrma uğrıvan prensip; Türk ülkesinin 
süsü ve türk bozkırının bir tek güzelli• 
ği olmasını beklediğimiz yttişkin ağaç. 

lar, ve onu korumağa çalışan devletçi 
düşüncelerdir. 

Atfana,fa lwlcdiye intihahı 
Adana, (Hususi) - Adana'da be· 

tediye intihabatı başlamış ve beş ıaat 
içinde 3364 müntehip reylerini kamilen 

fırkamızın namzetlerine vt'rmiıtir. 

kitabenin kopyesi kesfedilmiştir; ki 
bunun tafsilatını ve resmini Ülkü mec
muasının gelecek sayısında gösterece
ğim, 

Sahip Ata ve oğullarının eserleri 

yer yer toplandığı için her neredeki 

eserden bahsedilirken evelce oradan 

da kısaca bahsetmeği kitap yazanların 
neden usul ittihaz ettiklerini de anlr

yamadım. Sonra bu verilen iyzahat çok 

sathidir. Herhangi bir ansiklopedideki 

alelade iyzahatr nakletmektense bun
dan sarfınazar edilse idi daha eyi olur

du zannederim. İlmi bir eserde bu sat
hi malfımatı vermektense hiç vermemek 

daha doğru olurdu. Konya'da Ordu evi 
ve sinema binalarının olduğunu bir 

Konya rehberinde okumak isterdik. 
Fakat Sahip Ata ve oğulları adlı eser
de değil ... 

Resimlere de dikkat edilmediğini 
görmekteyiz. Bu resimlerin bir kısmı 

herkesçe malfun ve çok eskidcnberi 
neşredilmiş resimlerdir. Gönül isterdi 

ki kitabı yazanlar bu resimleri değil 
naklettikleri kitabelerin resimlerini 
eserlerine koysunlar .. 

Son söz olarak tekrarlıyahm; ki bu 

eser kıymetli ve semereli bir çalışma
nın mahsulü olup müelliflerini candan 
tebrik eder ve Konya Halkevinin bu 
güzel eserinden dolayı da iftihar ede
riz. HÜSEYİN NAMIP 

==-

Arpa temızıeme makineıed 

Fıçı doMarma mahalli 

- lstanbul'dan fevkalade memnun 
olarak dönüyorum. Birçok yerleri gez
dik bir çok müesseseleri ziyaret ettik. 
Bilhassa Harp Akademisinde gördüğü· 
müz intizam ve mükemmeliyet her türlü 
takdirin üstündedir. Bu müe11esede 
muhtelif teşkilatın bir çah altında bu • 
lunması ve çok mütekamil bir §ekilde 
idare edilmesi bizi çok alakadar etti. Bil
hassa Kumandan Fuat Pa,a ile görüı
mck bizim için çok istifadeli oldu. Bu 
kıymetli askerden çok istifade ettik. 
Harp Akademi si yalnız farkta değil, 

garpta da emsalsiz bir müessesedir. Is • 
tanbul'u ziyaretimiz resmi mahiyette de
ğildir. Seyahattan maksadımız bütün 
dünyada mevcut yeni askeri tc§kilatı 
tetkik etmekti. 

Orman Çiftliği bira 
fabrikası açıldı 

( 8Qfı 1. inci aayılada) 
eden muzır ve ıert İspirtolu meırubat • 
tan ziyad< herkes için sıhhi bir gıda 
maddesidir. Vücudun bu gıdaya mutla
ka ihtiyacı vardır. Ancak, biranın mu. 
gaddi olabilmesi için onun yalnız ve 
yalnız halis, temiz arpadan yapdmıı bu
lunrruuı, içerisine uzviyeti tahrip edecek 
maddelerin her ne düıünce ile olursa ol
ıun katılmaması lazımdır. lıte milli fir
mayı başında taııyan Ankara birası, bü
tün bu muzır maddelerden uzak olarak 
yaprJan ve zamanın bütün ilmi kaidele
rine uygun hareket eden bir fabrikadır. 

Aziz ve büyük türk milleti: Senin 
selim hi11in, sıhhahnı korumağı bildiği 
kadar, toplanacak milli paralarla yur • 
dun daha bir çok yerlerinde yeni yeni 
fabrikaların kurulacağını da, ıüphe edi
lemez ki, bilir! 

Hiç bir ıey yetişmez diye iddia edi • 
len Ankara'nın boz kırlarında ve Orman 
Çiftliğinde bu defa topraktan çıkarılan 

maddeleri kıymetlendirmek için yapılıp 
iılemeğe baılamıı olan bir ziraat sana • 
yii fabrikasının kurulu§undan ve varlı • 
ğından her türk iftihar edebilir ve et -
mek hakkıdır dal 

Bira kay,.. ·ma ':azanı. 

Geçen günkü nüshamızda bu yıl şeh
rimiz ilk mekteplerine vaki olan tale
be akınından bahsetmiştik. Talebe art
ması ilk mekteplerde olduğu gibi orta 
ve lise derecesindeki mekteplerde de 
kendini hissettirmekte ve bu yüzden ih
tiyacı karşılamak üzere her yıl yeni 
tedbirler alınmasına lüzum hasıl ol
maktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl 
da en fazla tehacüm Ankara lisesinde 
müşahede edilmiştir. Bu mektebin ilk 
sınıfının mevcudu 502 talebeyi buldu
ğu için bu sınıf 8 şubeye taksim edil· 
miştir. Buna rağmen şubelerin ekseri
sinde 65 er talebe gibi büyük bir kesa
fet vardır. Lisenin ikinci sınıfı 191 mev 
cutlu ve 4 şubeli, üçüncü sınıfı 177 

mevcutlu be 2 şubeli, dördüncil sınıfı 

136 mevcutlu ve 2 şubeli, beşinci sınıfı 

78 mevcutlu ve 2 şubeli, nihayet 6 ıncı 
sınıfı da 20 mevcutlu ve tek şubelidir. 
Mektebin talebe mevcudu 1104 tUr. Er
kek lisesinden sonra en fazla talebesi 
olan mektep 732 mevcutlu kız lisesidir. 
Kız lisesinin ilk sınıfı 261 mevcutlu 7 
şube, 2 inci sınıfı 219 mevcutlu 6 ıube, 
üçüncü sınıfı 102 mevcutlu 3 şube, dör
düncü sınıfı 75 mevcutlu 2 şube, beşin· 

el sınıfı 42 ve altıncı sınıfı 33 mevcuttu 
birer şubeden mürekkeptir. 

Gazi lisesinin bütUn talebe mevcu

du 331 dir. Bunlam sınıflara taksimi 

şöyledir; birinci sınıf 70, 2 inci sınıf 

55, 3 üncU sınıf 54, 4 Uncu sınıf 92, 5 in

ci srnıf 25 ve altıncı ııınıf 35 taJebc. 

Erkek orta tnetkebinde birinci 111-

nıfında 143, ikinci ırnıfında 215, UçUn

cil sınıfında 137 ki ceman 495 talebe ka
yıtlıdır. 

Musiki Muallim mektebinin birinci 

sınıfında 31, ikincide 30, UçUncU de 32, 

dördüncüde 17, beşinci ve altıncı sınıf. 

larında 12 şer talebe vardır. YekQnu 
135 e varan talebenin 120 si leyli ve 15 f 
nehari; 82 si erkek 53 U kızdır. 

Ticaret lisesinin geçen sene 235 o

lan talebe mevcudu bu yıl 310 a çıkmıt

tır. Mektebin birinci devresinde birin

ci sınıf 85, ikinci sınıf 63, UçUncU sınıf 

37, dördüncü sınıf 12, ikinci devresin· 

de birinci ıınıf 15, ikinci sınıf 68, U
çüncU sınıf 24 mevcutludur. 

Bira depolan. 

Doldurma dairesi. 

İlk ses, Batı Anadolu ormanlarından, 
pek sosyal düşüncelerle yükseldi: 

Devlet ormanlarını halkın geçimine 
yarıyan bir tarla haline sokmakla anla• 
tılabilecek bu yazıdan sonra Cümhuri· 
yetin başyazıcısı keskin palası ile mey• 
danda göründü. 

Bir yandan açılacak bir yol dolayı· 

siyle kesilmesi muhtemel birkaç kavalr 

ağacına belediyeden saygı isterken, dl· 

ğer taraftan devlet ormanlarının neden 

dolay1 kesilmesi lbım geldiğini anla• 

tan yazılarla, kaç gündür yakın bir kan
lı savaşın destanını onun kaleminden 
dinliyoruz ve içimiz titriyor. 

Vatandaş varlığını ve onun geçimini 

halkçı prensipleri içinde tutan Halli 

Fırkasının ülkUsli, yalnız bundan iba• 

ret olsaydı, bu aavaıta yere aerilecell 

orman ve ağaçları, bu UlkUye kurban 

verilmiış sayar, bugilnkU yaşamayı, ya• 

rınki sıkıntıya ve yüz krzartrcr çoraklı· 

ğa tercih ederdik. 

Genç türk cilmhuriyeti, oamanh fm

paratorluğunun acıklı ölUmilnden öğüt 

almış bir devlet olarak yannkl bUyiil(. 

gliçlil ve gü:r.el TUrkfye'nln. dUnlrU ve 
bugünkil fedakSrhk, sıkıntı ve alın te
rinden çrkacafına fnanmrJtır. 

TUrk ülkesi yatnrıı: İstanbul mudun 

Ülkenin bu kısmında ekilen her fidanı 

mülkiyet hakkını bile ezmefi göze ala

rak tftriyen devlet, Zıngat, Çangal, Ka. 
radere, Sarıkamıı. Trabzon, Antalya. 
Botu, Toros ve Trakya'nın §imal mın• 
takasının ellzelliğf ile ufrqmıyıc&Jr 
mrdır1 

Fennt kesimi, bir ormanın gençlet

mesi, dinçleşmesi ve köldc,mcsf için 

biricik vasıta sayanların, ağaçların in• 
sanlar ve çengel hayvanları gibi gırt• 

laklaştıklan cenup Amerikasının balta 
girmemiş ormanlan hakkında bir Jikrl 
var mı? 

Halk geçimi •.• 

Bu belki eyi ıeçflmlt bir tablyedll\ 
fakat devlet urarına. 

Halkçılıktan anlaşılan mana devle· 
tin halk lehine istismarı mıdır? 

Ya devletçilik ne demektir? 
Halk Fırkası, biribirine kaynamaat 

imkinı olmıyan prensipleri bir araya 
getirip halkın gözUnU boyatan bir fır· 
ka değildir. 

Ağaç sevgisinin en iyi eserlerini bfs 
gene Halk Fırkasının adamlarından o
kuduk, onlardan dinledik. 

Bir ağacın bir vatandaş kadar bu uı .. 
keye tazım olduğunu. 

Devlet malının da Zıngal şirketinin 
geliri kadar korunması iycap edeceğini. 

Müdafaa etmeliyiz. 
Gürültüye getirilmek istenen şey, 

yarınki yeşil Türkiye'dir. 
Bu güzellik. kati zaruret olmadıkça 

ne halk geçimine, ne de patron kasa· 
sını doldurmak g-ayesine feda edilme
melidir 

Ormancılık, hususi ağaç yetittiren• 
!erin alın teri ile yapılan öıı: meslek ol-. 
malıdır. (Bu tarz şimdiye kadar hiç bir 
:ııkede tatbik edilmemiş olsa bile) 

Devlet kasasına en geniş bir tahmin 
ile 1.580.000 lira gibi sarsıntı verme• 
den vaz geçilecek küçük bir gelir geti• 
ren bu iş bir yaygara mevzuu olmak
tan çıkmalı. ve yeşil TUrkiye'nin temel 
direğini balta ginniyen devlet orman• 
lıırr teşkil etmelidir. ----·----
\nkara Ha]kı•vi RPi"'liğimlPn: 

Halkevinde, kadm ve erkek 
seslerinden mürekkep ..... nhtelit 
bir koro teşkil editecr' 

Böyle hir koroya at~ olm:ık 
için münevver hanım ve beytet•trı 
hergün saat 14 den 18 e katlar H.,J. 
kevi katipliğine müracaat ederek 
isimlerini k~vdettirme1eri ric":A o· 
lunur. 
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( Memleket Postası J 
Edime Himayeietf al 

düğünii 

Bir ay öncedenberi fakir ve kimse
ıfa çocukları sünnet ettirmeği ka
rarlaştıran Edime himayei etfal cemi
yeti geçende balkın alakasına istinat 
eden güzel bir düğün yaptı, köylerden 
ve şehirden toplanan 193 çocuğu sün
ııet ettir9i. 

Bu hayırlr maksada hizmet etmek 
fçin dört gün evelin~en hazırlanan 

balkevi salonlarına karyolalar konuldu 
ve halk tarafından yapı!:ın teberrüat 
6nceden biriktirildi. Bir gün evel ha
mama götürülen çocuklar hamamdan 
eonra otomobiller, kamyonlar ve araba 
Jarla şehrin muhtelif semtlerinde 6a

dirildiler. Halkevine döndükleri zaman 
kendilerine ayakkabı ile gecelik dağı

tıldı ve güzel bir ziyafet verildi. 

Ertesi gün saat 14 te başlıyan sün
net ameliyatı cerrah Mehmet. Ömer, 
Uzunköprüden Osman Nedim ve Plev
neli Hasan Efendiler tarafından ta
mam 40 dakikada ikmal edildi. Çocuk· 
lar yataklarına yatırıldıkları sırada vi- ı 
layct erkanile birlikte salona giren 
wnumt mijfettiş İbrahim Tali Bey ço-

Cemiyeti bir sünnet 
yaptı. 

cuklan severek kendisi tarafından ve
rilen hediyeler tevzi edildi. Fırka, be
lediye ve halk teşekkülJeri rüesası ta
rafından muhtelif tcberrü1er yapıldı. 

Bilhassa hamiyetli esnafla orta halli 
tüccarlarımız ve şirket halinde çalışan 
müesseselerimiz tarafından ehemmi· 
yetli miktarda tebcrrüler yapıldı. 

Sünnetten sonra radyo ve cazbant 
başladı. Süslenen halkevi salonları 

hıncahınç ziyaretçilerle dolmuştu. 

Veysel Efendi tarafından oynatılan 

karagöz oyunu sabaha kadar devam et

ti. 
Sabahleyin doktorlar ve sü.u.netçi

ler tarafından pansmıanlan yapılan 

çocuklar evlerine gönderildiler. Edir
ne himayei ctfal cemiyeti meşkur fa

aliyetlerine hayırlı bir vazifenin mu

vaffakiyetini de böylelikle, ilave et -

miş oldu. Müteşebbis tüccarlarımızda'.! 

pirinç fabrikası sahibi Karabekir Be

yin hediye ettiği bir çuval pirinçle 50 

lira aynca umumi ve müşterek bir 
takdir hissiyle karşılandı. 

Sivrihisar' da umumi faaliyet. 
Sivrihisar: (Hususi muhabirimiz· 

den) - Sivrihisar orta Anadolu yayla· 
ıında Sakarya ve Porsuk'. nehirlerinin 
seYirdiği vast ovanın ortasında küçük 
11Ta dağlardan sert ve yalçın kayaların 
uasmda geniı bir bvsin içinde eski ve 
mamur bir kasabadır. Merkez kazada 
kıymettar birçok selçUk eserleri ve da
ha eski :ıamanlara ait harabeler ve me • 
zarlar ile buralardan çıkarılmış resimli 
ve yazılı mermer aslanlar göze ısarp· 

maktadır. 

BiJhassa Yörme, Holanta, Mülk, Gey 
Yassıhüyük. Tekye köylerinde eski in
anlar tarafından yapılmr~ oyuk ta~ 
muktnleri ile Firikyalılara ait suni te
pe ler bulunmaktadır. Bunlardan başka, 
yalnız şark aıemince tanınmış olmakla 
kalmayıp budunlararası {beynelmilel) 
meşhur bir sima olan Nasrettin hocamı
zın doğduğu ve büyüdüğü Hortu kö
yünde hoca merhumun yaşıyan ahfat
Jarı ve zevcesi ile kızı Meryem'in me
zar taşları her yolcu için meraklı bir 
tetkik mevzuu teşkil etmektedir. 

Sivrihisar kazasının umumiyetle a
rarlsi münbit, havasr suyu çok güzel -
dir. 

Evelce nehirlerin etrafmdaki sazlık 
ve bataklıklar dolayısiyle hasıl olan ve 
köylüyfi bitap eden srtma, cümhuriyet 
f daresinin teessüsünden beri esaslı ve 
1thhi mücadele teskitatlan sayesinde 
bertaraf edilmiş, bugünkü köylümüz 
sıhhat ve neşeye kavusmuştur. Bu se
beple yıllardanberi, sıhhatsizlik ve ta
lratsidik yüzünden b~ duran yerler 
aürfilmfü; ve ekilmiştir. Ekiliş müsait 
oJup da iymar ve ihya edilmemiş arazi 
çok azalmıştır. 

Kazanın birçok köylerinde pancar 
ekimine ehemmiyet verilmekte, gerek 
istihsal, gerekse randıman itibariyle 
çok eyi netice alınmaktadır. Pancar sa
hası ekimi dışında kalan köyler ahalisi 
pancar ekmiye karşı çok hevesli görül
mektedir. 

Kazanın servetlerinden birisi de da
vardır. Kaza mıntakasında mücadele 
yıllarında çok azalmış bulunan davar 
yekQnu bugün 300 binden fazladır. Bil
hassa Tiftik keçisinin en iyi cinsi ve 
verimlisi bu mıntakaya has gibidir. 

Kazanın genç ve faal idarecileri 
mütemadi gayret ve hizmet harcamak
tadırlar. Belediyenin beş senelik iymar 
programının yansından !azlasr tahal -
kuk ettirilmiştir. Bunların arasmrnda, 
içme sularının ıslahı için lSzmı gelen 
projeler yapılmış su tahlilleri neticele
ri alınmış, tesisat, malzemesi hazırlan
mış bulunuyor. Sıhhat Vekaletince ya
pıalcak tasdik muamelesini müteakip 
i§e başlanacak ve kış gelmeden ikmal 
edilecektir. 

Eskişehir - Sivrihisar ve Sivrihisar· 
Sarıköy yollarının ehemmiyetli tamir
leri bitmek iizeredir. Bundan başka Es
kişehir - Ankara yolunun, Kavuncu 
köprüsüne kadar olan mühim kısmının 
toprak diiı:eltilmesi ve iycap eden yer
lerine taş dökülmesi için Eskişehir vi-

layet meclisince karar verilmiş ve ye
ni sene de ıslah ve tamire başlanılması 
için tertibat alınmaktadır. Kavuncu 
köprüsünden Ankara'ya kadar olan kıs
mının tamir ve ıslahı için de Ankara 
Vilayetince karar ittihaz edileceği ha
haber alrnmrştrr. Bu suretle Bursa -
~skişehir - Ankara yolu yolculuk için 
her zaman müsait bir şekle girecektir. 

Bu ıene ağustos içindeki çarşı yan
gınında yanan dükkanlar idarei husu
siyece istimlak edilmiş bulunan yerle
re yaprlmaktadrr. Bu suretle çarşı gü
'ZcJleşmekte ve genişlemektedir. Öte
denberi sağlam ve iyi kiremit yapmak
ta olan kiremithane yeniden tamir ve 

ıslah iJe faaliyete geçmiştir. Halihazır 
istihsalatı şimdilik kazanın ihtiyacına 

kifayet etmekte ise de gelecek sene
lerde fenni ve fazla miktarda istihsal 
yapabileceği anlaşılmaktadır. 

Belediye programının diğer madde
lerini teşkil eden, kanalizasyon, mez
baha, merarhkların bir araya toplattı
nlarak etrafının duvarla çevrilmesi ve 
ağaçlanması gibi hizmetler için ye
ni senede faaliyete geçilecektir. 

YapılmIJ olan i~1ere nazaran prog -
ram beş sene içinde tamamiyle ikmal 
edilmiş bulunacaktır. İkinci be§ senelik 
proje için elektrik, çorap, bez fabrikaları 
kurmak fikri vardır. 

Yabancı postmı. 

Yunan -Bulgar 
anlaşmasına doğru 

Milletler Cemiyetinin içtimaların

dan birinde, henüz daha halledilrnemiş 
ve ihtilaf halinde olan Yunan - Bulgar 
meseleleri mevzubahs olmuş, M. Eden 
de her iki devletin anlaşması teklifin
de bulunmuştu. Bundan evel zaten 
Yunan Hariciye Nazın M. Maksimos 
ile Bulgar Hariciye Nazırı M. Batolof 
temasa başlamış ve her iki tarafın, mali 
ihtilafların ortadan kaldırılması ve ik
tısadi vaziyetin icap ettirdiği iyi müna
sebetlere giriıilmesi hususunda mütte
fik oldukları anlaşılmıştı. 

İngiliz teklifinin belli başlı nokta
larından birini teşkil eden ve eveke 
yunanlılara ait Rodoplardaki ormanla
rın tazmin edilmesine müteallik ihtila
fın diğer meselelerden ayn olarak der
hal halli arzusuna karşı Bulgar Ha
riciye Nazırı M. Batolof, Bulgaristan'
ın mali vaziyetinin bugün için buna 
müsait olmadığını, bu böyle olmakla 
beraber Bulgaristan'm bu meselelerin 
halli zımnında Yunanistanla müzakere
ye amade olduğunu söylemiştir. 

M. Çaldaris da muallakta olan mese
lelerin yakında halledileceği ümidini 
izhar etmi§tir. Mali ihtilaflarda bilhas
sa her iki memleketten hicret edenle
rin mülklerine ait tazminat mühim 
noktalardan birini teşkil etmektedir. 

Prensip itibariyle de ihtilaf halinde 
olan meseleler Yardır. EzcUmle Yuna-

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Lö TAN GAZETESlNIN 30 EYLÜL T ARlHLl NÜSHASINDAN 

Balkanlarda 
Yugoslav hükümdarlarının Sofya'ya 

yaptıkları resmi ziyaret dikkati, her 
bakımdan çok alaka uyandırıcı bir siya
si tekamülün sarahat kesbettiği balkan
lara tekrar çekti. Balkanlar bunca yıl 
Avrupa'nrn en endişe uyandıran has
sas noktası bütün ihtilaf ve harp tehli
kelerinin doğduğu ve büyük devletler 
nüfuzunun en fazla acılıkla inkişaf et
tiği yer olmuşken, şimdi bu mıntakada
dır ki, milletler, siyasi ve iktısadi seme -
reli bir iş birliğinin tahakkuku için uz
laşma zihniyeti ve karşılıklı hüsnüni· 
yet misali veriyorlar. Son senelerde 
sağlam bir sulh teşkilatı fikri en fazla 
baJkanlarda terakki etmiş ve gene ora
da ilk faydalı neticelerini vermiştir. 

Birkaç ay önce Romanya, Yugoslavya, 
Türkiye ve Yunanistan arasında tahak
kuk ettirilen Balkan anlaşması zamanı
mızın tarihinde hakiki ehemmiyeti o
lan yeni bir hadisedir. Bu anlaşmanın 
Bu1garistan'm da istirakiyle tamamla
nacağı gün sulhun Avrupa'nrn cenubu 
şarkisinde uzun zaman için temin edil
mis olduğuna emin olabiliriz. 

Bilhassa Balkan anlaşması bakımın
dandır ki Yugoslav hükümdarlarmm 
Sofya'yı resmi ziyaretleri günün vazi
yeti dolayısiyle çok alaka uyandırıcı 
bir mana alıyor. Bu ziyarette, birkaç 
ay evet Bulgar hükümdarlarının Bel
grad'a yaptıkları ziyarete karşı nazi
kane bir cevaptan daha fazla bir şey a
ranmak lazımdır. Daha o zaman tema
yüller siyasi rekabetlerine rağmen bü
yük müşterek menfaatleri olan iki dev
letin yaktnlaşmasma müteveccihti. Kr
ral Boris en nazik hadiseler içerisinde 
ve müfrit milliyetçilikleri daha eyi bir 
istikbal hazırlamak için maziyi silmiye 
imkan vermiyen bazı unsurların muka
vemetlerine rağmen bir yakınlaşma si
yasetinin müteşebbisi olmak liyakatini 
k~zandr. Şüphesiz ki milletine tamamen 
yeni bir yol göstermek için bulgar kr
ralmm büyük bir cesaret ve keskin bir 
hakikat hissine sahip olması iycap et
miştir. Bunu yapmakla Kıra! Boris'in 
Bulgaristan'ın ananevt taleplerinden 
hiç birini feda etmemiş olduğu eyice 
anlaşılmrştır; fakat, lüzumsuz husu
metler yerine aklı selimin sesini din -
liyerek böylece maı:inin kinlerine istik
bali feda etmemek ve memleketinin me
selelerini halletmek için ancak sıhhat
li bir sulh siyasetinin normal metotla
rından fayda beklemek hususundaki 
arzusunu gösteriyordu. Bu siyaset doğ
rudur, çünkü kırallığın yakın ihtiyaç
larını karşılar ve zamanın imkanları 

çerçevesi içinde iş görmiye müsaade e
der. 
Refahının icapları iktısadi sahada bü

tün komşu devletlerle faal bir şekilde 
iş birliği yapmasını amirdir. Bütün bun 
lar Sofya siyasetinin aldığı istikameti 
haklı göstermiye kafidir. 

Bu yeni temayülleri harici zeminde 
faydalı bir şekilde takip edebilmek 
için fırka mücadelelerine nihayet vere
rek, bütün kabineler üzerinde nüfuz ic
ra etmiş ve faaliyeti bütün komşularla 
siyasi gerginliği mucip olmuş olan Ma
kedonya komitesini ortadan kaldırarak 
dahili siyasetin ciddi bir surette ısla
hına girişmek iycap etmiştir. Devlet 
otoritesini saydırmıya ve nizamı muha
fazaya azmetmiş olan kuvvetli bir hü
kumetin teessüsü şimdi ilk tesirleri mü 
şahede edilen yakınlaşma siyasetini çok 
kolaylaştırmıştır. Dahili ıslahat, hiikfı
mete tam bir hareket scrbcstisini vere
rek harici münasebetlerde emniyetin 
doğmasını, ve Bulgaristan'la Yugoslav
ya arasında komitecilerin faaliyetiyle 
çok fena bir vaziyete girmiş olan mü· 
nasebetlerin düzelmesini mümkün kıl • 
mıstır. 

nistan, tazminatları, tamirat paralariy
le alakadar görmektedir. Daha geçen 
sene müzakerelere girişilmiş fakat yu
karda kaydedilen prensip meselesinden 
dolayı itilaf edilememi§ti. 

Yunanistanla anlaşmakta Bulgaris
tan'ın çok büyük iktısadi menfaati var
dır. Çünkü Yunanistan evelce Bulga
ristan'm en başta bulunan müşterile

rinden idi. Muallakta olan meselelerin 
hallinden sonra bir ticaret mukavelesi 
aktedilecektir ki bu da elyevm durgun 
bir halde olan iktısadi münasebatın can 
}anmasında amil olacaktır. 

FÖLKİŞE BEOBAHTER'den 

Başlıklı gündelik yazıyı alıyoruz. 

Bu hayırlı tekamülün ancak ihti· 
yatkar merhalelerle husule gelebilece
ği ve işi hızlaştırmak isterken bulgar 
milll hislerine çarparak her şeyi boz
mak tehlikesine maruz kalınacağı aşi
kardır. Kırat Aleksandr'ın Sofya'yı zi
yaretinden bugünkü hadiseler içinde 
verebileceğinden fazla bir şey istemek 
doğru olmaz, ve iki memleketi vukua 
gelebilecek bütün hadiselere karşı bağ
lıyan siyasi ve kati bir itilaf limit et· 
mekle büyük inkisarlara maruz kalın
mış olur. Şimdilik ancak iki memle
ketin münasebetlerine her sabada daha 
iytimatlı bir şekil vermek, Belgrad ve 
Sofya arasında mevcut meseleleri dos
tane bir zihniyetle halletmek, hudut 
mmtakaları rejimini eyi komşuluk esas 
tarı üzerine kurmak ve nihayet ticari 
münasebetleri kolaylaştırmak mevzu
bahstir. Bu meseleler halledilirse itila
fa doğru büyük bir adım atılmış olur, 
ve kıraJ Aleksandr'm Bulgaristan'da 
hararetli bir istikbal görmü' olması 

ve onu selamlamış olan tezahüratm bul
gar kütlelerinin derin hislerine tercii
man olması da büyük bir şeydir. Dün 
Sofya kırat sarayında söylenmiş olan 
nutuklarda Kıral Boris büyük bir sami
miyetle ırk bağlarına ve iki milletin 
yüksek menfaatlerine cevap verecek 
bulgar • yugoslav münasebatının lüzu· 
mundan bahsetti. Krral Aleksandr'ın 
ziyaretini balkanlarda sulhun sağlam
laşması için Bulgaristan'ın ve Yugos
lavya'nın gayretlerine yeni ve hayırlı 
bir iştirak gibi tefsir etti. Yugoslav hü- ' 
kümdarı, cevabında, aynı teminatı daha 
az hararetli olmıyan kelimelerle ifade 
etti. 

Yugoslavya'nın, Bulgaristanla yakın
laşmasını kuvvetlendirirken balkan 
paktr müttefikleriyle mutabık olarak 
hareket ettiği ve Sofya ile Belgrad ara
sındaki münasebetlerin düzelmesi Sof
ya'nm Bükreş'le, Ankaray'la, ve Atina 
ile olan münasebetleri üzerinde hayırlı 
tesirleri olacağı bedihidir. Bulgaristan 
muvafakatini en müsait saatte, istikla
linin ve milli hayatının vekarını teşkil 
eden şeyden hiç bir fedakarlık yapma
dan serbestçe verebilecek ve her ba -
kımdan arzu edilen bu pakta doğru bu 
yoldan gidecektir. 

Amerikan 
tecrübesi 

1933 tenberi Amerika'da inkişaf ve 
orada iktısadi hayatı altüst eden tecrü
benin başlıca taazzuvu oJan "milli kal· 
kınına idaresi" şefi Ceneral Conson'un 
istifasını M. Ruzvelt kati olarak kabul 
etti. Bu istifa hayret uyandıracak bir 
şey değildir. Haftalardanberi bekleni
yordu ve iki defa kabul edildiği bile 
iylan edilmişti. Her defasında "milli 
kalkınma idaresi,, şefinin Cümhur re
isiyle konuşmaları hiç olmazsa muvak· 
katen Conson'un mevkiinde kalmasını 

temin etti; fakat bu istifanın büyük 
mensucat grevinin bitmesi ferdasında 

resmileşmesi manidardır. Bu iki vaka 
arasında zihinde bir yakınlaştırma yap
mamak kabil değildir. 

Ceneral Conson'un istifası yeni bir 
siyasetin ba~ladığına ve M. Ruzvelt'in 
tecrübesine giriştiği iktısadi ve mali si
yasetin esas şartlarından bazılarının 

terkine mi alamettir? Bazı mahafilde 
buna inanılıyor, fakat ancak takip ede
cek hadiselerin ışığındadır ki neticele
ri çok ümit kırıcı gözüken bir siyase -
tin terki, M. Conson'un metotları ef -
karı umumiyeyi tehyiç etmiş ve sa • 
nayi şefleri kadar amele grupları şef
lerinin de şikayet ettikleri otoriter u
sullere karşı ciddi bir hareket uyandır
mış olduğu için metotların değişmesi 

mevzuubahs olup olmadığı anlaşılabile
cektir. Ceneral Conson'un işi şekli iti
bariyle çok nankör bir vazife idi, çün· 
kü "milli kalkınma idaresi., müdürü her 
iki tarafın da hoşuna gitmemek ve U· 

mumi hoşnutsuzluk uyandırmak tehli
kesine maruzdu. Yani aslında yanlış o

lan, sıhhatli bir mali ve iktrsadi siya
setin iycap ettirdiği bütün prensiple· 
rin tam zıtlarını takip eden bir sistemi 
tatbik etm;k, istisnai bir vaziyete karşı 
koymak için en mutlak bir otorite ile 
en kötü demagojiden miirckkep resmi 
bir teşekkül tesis etmek vazifesiyle mü. 
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kellefti. Bu sistem, malüm olduğu eibi, 
şiddetli mevzuatla milli iktısadın her 
sahnsında her sanayi için ist ih~a1 ve 
çalışmayı nizamlandırma.ktan ib;:ıretti. 

Vazifesini mer'i kanunlarla müşJı:ülata 
uğramadan yapabilmesi için Cümhur 
Reisi kongrenin kendisine bahşetmiş ol 
duğu en geniş salahiyetleri Ceneral 
Conson'a vermişti, öyle ki "milli kal
kınma idaresi,, müdürü, hakikatte Ame 
rika iktısadını kendi keyfine göre teş· 
kilatlandımuya saHihiyettar bir dikta· 
tördü. M. Ruzvelt'in, cüretkar tecrübe· 
sine girişmek için etrafına toplamış ol
duğu müşavirler arasında şimdiye ka
dar en nüfuzlusu Ceneral Conson'du. 
Tecrübenin muvaffakıyeti bizzat onun 
mesaısının neticelerine bağlıydı. Bu 
neticeler Ruzvelt'e iytimat göstermiş 

olan Amerika halkının beklediğine uy
gun çıkmadığı için .. milli kalkınma ida
resi,. şefi fazla düşünülmeden feda edil 
miştir. 

Ceneral Conson'un diktatör yaradı
lışına ve ciddi teşkilatçı vasıflarına ma 
lik olduğundan kimsenin şüphesi yok
tur; fakat onun başlangıçta ümitler u
yandırabilmiş olan sistemi muvaffak ol 
mak için lüzumundan fazla sunidir. 
Devletin mesuliyeti altında istihsal ve 
istihlakin, mesai ve karların şartlarını 
tesbit ve kabul ettirmiye kalkışmak~ bu 
mutlak bir imkansızlıktır. Müstahsille
ri uzlaşmıya mecbur etmenin daha az 
istihsal etmekle beraber yüksek işçi 

ücretlerini muhafazaya kafi gelec.eğini 
zannetmek hamakattir. Dirije iktısadın 
emrine dirije bir nakit verse bile böy
le bir mucizeyi tahakkuk ettirebilecek 
diktatörlük iktidarı mevcut değildir. 

Tecrübe önceden muvaffakıyctsizli~e 

mahkumdu. Fakat bu tecrübe Bir1c!(ik 
Amerika için hemen hassaten ağır bir 
netice verdi: Sınıf mücadelesinin mev
cut olmadığı, içtimai meselenin Avru
pada olduğu gibi ihtilalci bir manzara 
göstermediği. sosyalizmle komünizmin 
hakiki bir nüfuz sahibi olmadıkları bu 
büyük memlekette Ceneral Conson'un 
usulleriyle takip edilmiş olan Ruzvelt 
tecrübesi pek kısa bir zamanda sendi
kali;mi bir kuvvet haline getirdi, sos
yalist karakterli bir işçi hareketi mey
dana çrkardı, şiddetli grevler ve buh
ranlara sebep oldu 

İşte bu netice karşısında Amerika 
efkarı umumiyeycsi heyecana kapıldı 

ve yeni sisteme karşı aksülamel fazla
la§tı. San - Fransi"ko umumi grev te
şebbüsü ilk tehlikeli alamet oldu. Ey
ıuı iptidasında başlıyan ve 15 ölü ve 
200 yaralı veren luınlı mücadelelerden 
sonra M. Ruzvelt'in şahsi müdahalesiy
le nihayetlenen mensucat grevi Birle· 
şik Amerika'da şimdiye kadar görülme
miş bir buhran doğurdu. MalUmdur ki 
amele sendikası haftalık ücret a~alma
dan 30 saatlik haftanın kabulünü "men
sucat işçileri birliği .. nin işçilerin ye
gane mümessili diye tanınmasım isti
yordu. M. Ruzvelt tarafından İ§çilerin 
isteklerini tetkik etmek üzere resmi bir 
komisyon tavzif edildi. Bu ara bulucu 
komisyon, mensucat sanayii nizamna
mesine tabi işçilerin haklarını korumak 
için bir teşekkülün tesisini, daha fazla 
işçi kullanmak ve onlara daha yüksek 
ücretler ödemek ve pamuklu, yünlü, 
ipekli sanayiinde bir işçiye verilen iş 
miktarının tezyidi imkanlarının tetki· 
kini teklif etti. Böylelikle sosyalizme 
yol açılmaktadır. Reisicümhur tarafın
dan tasvip edilen bu kararlardan şu ne
tice çıkıyor: Sanayilerine kendi kendi· 
sini idare etmek hakkını veren mensu
cat nizamnamesini kabul etmiş olan sa
nayiciler emniyeti kaybediyorlar ve 
her iki tarafça kabul edilmiş olan bu 
nizamnamedeki şartlar artık işçilerin 

yeni talepleri için bir hareket nokta· 
sından başka bir şey değildir. 

Hatırlardadır ki Ceneral Con»on bu 

yakınlarda takip ettiği sistem patron 

ve amelelerin hilkiımetc itaatini iycap 

ettirdiği için grevi kabul etmediğini 

söylemişti. Aldığı vaziyet ona işçi sen· 
dikalarının husumetini kazandırdı ve 

mecburi istifasının hakiki siyasi sebe
bi burada aranılmalıdır. Ayanın iiçte 

biriyle mebusan meclisinin yeniden in· 
tihabından iki ay önce M. Ruzvelt ida-

re metoduna karşı husumetlerden fır· 

kası hesabına korktuğu için başlıca me· 

sai arkada~ını bir safra gibi feda et· 
miştir. Bu çekilişi "milli kalkınma ida· 
resi,, nin yeniden teşkilatlanmaır ve 
daha liberal bir mali, iktısadi ve içtimai 
siyasetin takip ttmesini temenni ede· 
lim. LÖ TAN'dan 
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• •• •• ti areketli b ır spor gunu 
(BQ§ı 1. inci sayılaJ.a) 1 

Mösyö Bins'in Barç ismınd~ki atının 
bu koşuda Salvator'un da dordüncü ko
şuda koşacağını söyliyorlardı fakat her 
ikisi de beraber koştu. Ahmet, Fikret 
Beylerin Grandezza'sı ile düz yola ka • 
dar boğuıtuktan sonra Salvator kesildi 
Grandezza birinci Barç ikinci oldu. 

cadele başladı. Neticede İttifak s">or
dan Talat Bey 7 3,49 dakikada birinci, 
Çankaya kulübiinden Osef Efendi ikin
ci, İttifak spordan Nurinin lastiği pat· 
ladığı halde pek az bir mesa fe ile 
üçüncü olmuştur. 

Üı;Uncü koşu: 934 senesi zarfında 
hiç koşu kazanmamış yerli, yarımkan 

arap ve halis kan arap at ve kısraklara 

mahsus; mesafesi 2000 metre idi. 

· Koşuya altı at ve iki kısrak ıştirak 
etti. Hareket işaretile öne geçen Ah

met Efendinin Ünlli'sü kolay birinci 

geldi. Sarıkız ıkınci, Güçlü üçüncü ol
du. 

Dördüncü koşu: 934 ıeneıi zarfında 
1600 liradan fada milkifat kazanma. 
mı' hali8 kan ingiliz at ve kıs.raklarına 
mahsuıitu. Mesafesi 1800 metre idi. 

Bu kofu Prenı Hallın Beyin Ron
flon'u ile Akif Beyin Bekar'ı araımda 
bir bofuıma oldu. Bu iki güzel at ıon 
viraja kadar kafa kafaya ~ittiler. Düz 

yolda Bekar öne atladı ve büyük bir 

aı:a ile koUfyu kazandı. Ronflon bekle
nılen kotusunu kofamadı. Bu da id· 
mansu:hktan ileri gelmiftir. 

Beşinci koıu: dört ~ daha yuk 
yaştaki yarrmkan ingiliz at ve kısr:: 
lara mahsus, mesafesi 1800 metre idi. 
kotuya 3 at ittirak etti. 

b"t~hmet, Fikret Beylerin Yıldınmı 
u un koşu yolunu Bozkurtla yaoyanft 

koşın.akla beraber birçok kimselerin 
tahmın ettiği gibi koşuyu zor kazan
madı. Kendi temposunda ve kolay biı 
k~:u yaptı. Bir kafa ile birinci geldi. 
Çı te 1.ıahiste Grandezza ü l"' - n u oy. 
nıyanlar ı,s liraya mukabil ıs r k 
zandılar ıra a • 

. A.t 

Balkan güreş 
olempiyedında. 

hk müsabakalarda yedi 
galibiyet kazandık. 

İstanbul 5 (A A ) .. 
• · • - Dun ak...,. .... Pılan Balkan ... n :r--• ya-

labakal ... reı §anıpiyonluk ınü -
armın neticeleri ıunlardır· 

56 kil B · o: ulgar Boris ile Yu oslav 
Şuferger. Boriı 6 dakikada tu 1 g . 

56 kilo· T" ,_ H"' ! a galıp. 
• • • Ut& USCyin ile y 

'Pınr. Hüseyin h::ı- . unan 
uamen galıp. 

61 kilo: Tiirk y . 
'Pot y hh aşar ıle Yugoslav 

· aıar ulanen galip. 
61 kilo· Yu S 1 . 
• · nan a t ıle Bulgar Sa _ 

rapın. Salt tuıla galip. 
66 kilo· y p 

. unan angofulos ile Yu-
goslav Veluka. Veluka hUkm . 

66 k"J T en galıp. 
ı ~: ürk Saim ile Bulgar Gay-

vanof. Saım bir dakika 4 saniyede t 
1 galip. uş a 

72 kilo: Bulgar Kaef ile Yunan Za
bar;a. Zaharya 2 dakika 45 saniyede 
galıp. 

72 kilo· Tük H.. . • 
Sa • . . r useyın ıle Yugoslav 

rını. Hüscy· 11 dak' 
tu 1 . ın ıka 3 saniyede 

Ş a galıp. 

79 lrilo· T .. k N 
nef N . . ur uri ile Yugoslav Ya-

. un hükmen galip. 
79 kilo· Bul y . . 

la., p· · gar orgıef ıle Yugos-
ırser. Yorgief hükmen galip. 

79 kilo· y 
Kosta t' . unan Zamos ile Bulgar 

n ınof Zamo h .. km 
• 5 u en galip 

87 kilo: Türk Mu . • 
Stratutak'f stafa ıle Yunan 

w ı . Muıtafa 27 saniyede galip. 
Agır 'ki sı et: Yugoslav Na . ·1 B 1 

gar Slazço. Na . . gı ı e u • 
galip. gı _. dakılta 28 saniyede 

Ağır siklet· Türk Ç 
Yunan L 1 · oban Mehmet ile 

a as. Çoban Mehmet 3 dak"k 
53 saniyede 1. ı a ga ıp. 

Ankara bisiklet b. · · . ınncı-

lıkleri dün yapıldı. 
Ak~n~ra ~i~iklet birincilikleri dün 
. . p ' • tnnesut ve çiftlik olu 
Ü.Zcınnde 40 kilometrelik b. y 
dah·ı· ır mesafe ı ınde yapıldı. Bu .. b 
İtti{ k musa akalara 

a tıpor, Gençler, Demirspor 

t.an~ay~ kulüpleri iştirak ettiler. sV:. 
yırcılerın alakası a·w h 
fa l . . ıger aftalardan 

z ~ 1~1• Saat 9 da 'ıeyet reisi Cavit 
Beyın ıpretiyle müsabıklar yarlf& bat 
ladılar Sek· · · . 

· ızıncı ltılometrede müaa 
~ıklar iki lrımna ayrıldılar. Önde ltti 
. ak spordan Nuri, arkasında Talat; B. 
ıle Or• f gf•nd" arıırnrfıı şic!detli rnU· 

Bohemyans Feneri 
2 - O yendi. 

İstanbul, 5 - Çekoslovakyanın bi -
rinci profesyonel likine mensup olan 
Bohemyans takımı bu sabahki konvan • 
siyonelle şehrimize geldi ı.·e ilk maçını 
uzun bir seyahatin bitisinden 6 saat son
ra KadıköyUnde Fenedrbahçe birinci 
takımı ile yaptr. Fenerbabçe stadı ka
pıda bedavacılar için gösterilen takyi
data rağmen çok kalabalıktı. Her iki 
tribilnde oturacak yer kalmamıştı. lki 
ta~ım tam saat 16 da sahaya çıktılar. El· 
lerınde türk bayrağr olarak gözüken 
Çek futbolcuları halkın siddetli alkış • 
larile karşıl~dılar. Ye; il formalarile 
atlet yaprh vücutları çok güzel görü • 
nen Ceklerin halkta ilk bıraktığı tesir 
pek müspet olmuştur. 

Fenerbahçeliler maça şu kadro ile 
başladılar: 

Bedii. YBfar, Fazıl. Reşat, Ali Rıza, 
Esat. Niyazi, Muzaffer, Namık, Fikret, 
Şaban. Hakem Adil Giray Bey. 

Karşılıklı denemelerle geçen ilk beş 
dakikanın en şayanı dikkat hareketi 
Çeklerin dördüncU dakikada kaçırdık • 
ları bir gol fırsatı oldu. 

Yedinci dakikadan sonra fenerlileri 
var:iyetc hakim görüyoruı Bohemyan-

Du''nka·· b :.. ...... n a • 

har at yarışları -

nı dikkatle aey • 

reden Hanım . 

lartlan bir gruJJ 

tribünlertl e. 

ıın kalesi üstüste tehlikeli ziyaretlere 
maruz kalıyor, fakat Fener muhacimle
ri ya acele yüzünden yahut geç kaldık
ları için bu fırsatları kaçırdılar. 

On befinci dakikada Fenerbahçe 
aleyhine bir frikik verildi. Sağ muavi-

nin çektiği ,üt karışıklıkta kimin ba

fına çarptığı belli olmadan bir falso 

olarak Fenerin ağlarına takıldı. Çek'

lerin kazandıkları bu gol fenerlilerin 

maneviyatını kırmadı. Ostüste birkaç 

talisiz hücüm yaptılar fakat çeklerin 

sistemi yavaş yavaş teessüs ediyor ve 

ağır basmıya başlıyordu. Nitekim 25 

inci dakikadan sonra müselles paslarla 

murabbalarla oynıyan çekler feneri nı· 

sıf sahasına hapsettiler. Artık Fenerin 

karşısında stopla oynamasına rağmen 
çok seri deplasmanları, mükemmel stil 

sahibi bir takımın oynadığı aşikar gö-
··ı ·· r~ uyo.rdu. Devre 1 - O Fenerin aley-

hıne bıtti. 

Çekler ikinci devreye aynı enerji 

ve süratle başladılar. On birinci daki

kada, Fener müdafaasının biraz ser

bestlcdigi bir sırada, soldan inen çek'

ler orta mubacimlerinin bir vuruşu ile 

ikinci gollerini kazandılar. 

Çok sert ve kademeli bir sistem ta

kip eden Çek müdafileri hücuma geçen 
fenerlilere fırsat vermiyorlardı. Miisa 
baka 2 - O çeklerin lehine neticelendi. 

Fcnerbahçenin kendisinden daha 
!kuvveti i bir takım karşısında uğradığı 

mağlubiytt biç bir noktadan fayanı 

hayret sayılamaz. Yalnız hilcGm bat 
tında Fikretin sol .-çık oynatılması su
retile bir isabet gösterilseydi takımın 
daha müe•ir oynaması ve daha eyi bir 
netice almaaı mümkün olacaktı. 

İkinci oyun pazara. 
İstanbul, 5 (A.A.) - Çekler ikinci 

maçını 7. 10. 1934 pazar günü saat 4 te 
gene Fcnerbahçe stadında F:nerb;ı.hçt: 

ile oynıyacaJdardır. Bu m2çta Fener 
takımınm takviyeli çıkması k~vvetle 
muhtemeldir. 

Dün bir müıabaka yapan Altınordu - Gençler Birliği 
takımları bir arada. 

Dünkü biıiklet müıabakalannın birinci ue üçüncüsiı 
lttilalupor kulübünden Talat oe Nuri Bqler. 

Milli güreş 
takımımızı 
seyredebileceğiz. 

Eski ve tanınmış sporcuları • 
nnıdan Fuat Beyin Çubuk kaza -
mızda kurulmasına önayak oldu
ğu Çubuk Aydos yaylası atlıspor 
kulübü, bugünlerde lstanbulda 
balkanlı gürqçilerle çarpıımakta 
olan milli güreş takımımızdan Ço
ban Mehmet, 87 kilodan Mustafa, 
72 kilodan Hüseyin, 66 kilodan 
Saim ve 56 kilodan Mutafa Bey -
leri Ankara mmtakası güreşçile -
rile karıılaımağa davet ebnit ve 
güreıçilerimiz bu daveti kabul et
mi9lerdir. 

Çubuk Aydos yaylası ath spor 

kulübünün güzel bir salonu var -
dır. Müsabakalar 19 birinci teş -
rin tarihine rastlıyan cuma günü 
öğleden sonra saat 14 de, Çubuk
ta yapılacak ve öğleden sonra da 
atlı sporcular cirit oynayacaklar -
dır. Öğrendiğimize göre ogün An-
kara güreş ve cirit meraklılarının 
da bu müsabakaları görebilmeleri 
için tehrimizden hususi otobüıler
lerle ve kabil olduğu kadar ucuz 
fiatla Çubuğa gidip gelme seferler 
tertip edilecektir. 

yeti Müliye, kadın erhek, bütün 
memleket gençliğini bu müsaba • 
halara girmeie davet eder. 

Maksat 

1. - Tam spor madalyası aşağıda 

yazılı mütalealara istinaden ihdas edil
miştir: 

a) Yalnız bir soprla meşgul olanlar
da bedenlerinin yalnız bir kısmı kuv
vetleniyor, fücut, sağlamlığı ve güzelli
ği yaratan muvazeneli bir inkişaftan 
mahrum kalıyor. 

b) Yurdu korumak için her gencin 
koşmak, atlamak, atmak, yüzmek, gü
reşmek, atabinmdr, eyi nipıı atmak, eyi 
meç kullanmak, ıki ile kaymak, eyi lırli
re k çekmek ve yelken vasıtalan, biıik
let, motoıiklet, otomobil idare etmek 
ve bunları uzun müddet yorgunluğa 

dayanarak yapabilmek gibi yurdu koru
ma kabiliyetini çoğaltan sporların mU
him bir kısmında yUkselmit ve mukave
met kazanmış olmaıı lazımdır. 

c) Yurdumuzda yalnız rekor kaza
nanlar yetiştirmekle kalmayıp aynı za
manda muhtelif yüksek beden kabiliye
tini kazanmış yurtdaşları da imk§nın 

geniş hududuna kadar çoğaltmak milli 
varlığın bir zarureti ve gençlik teşkila
tı tesis ve idare edebilecek ve bu teş
kilatı koruyabilecek her yurtdaşa, her 
müesseseye, devlet teşkiHltına düşen 

yüce, mukaddes bir vazifedir. 
Tam spor madalyası nevileri. 

2. - Tam spor madalyası Uç nevidir: 
Bronz 
GümUş (kaplama) 
Altın (kaplama) 

a) Onsekiz yaşında veya yukarı yaş
ta o1an yurtdaşlardan bir sene içinde 
beş muayyen idmanda muvaffak olan -
tara "bronz,, madalya verilir. 

b) İster dört sene biri biri üzerine 
veya en aıağı üzerinden birer sene geç
mek şartiyle muhtelif dört senede dört 
defa "bronz,, madalya kazananlara "gU
müş,, madalya verilir. 

c) Otuz iki yaıını geçmiı olup ta 
be' muayyen idmanda muvaffak olanla
ra gümüt madalya verilir. 

d). Dört defa c\inlilş madalya almıJ 

rı üzerine konulur. 
Her grup idman imtibanlarmm gün

leri ve yerleri ve müracaat günleri 
umumi merkez tarafından illn olunur. 
f mtihana girmek iıtiyenler gösterilen 
müddet içinde bulundukları yerin mm

taka reisliğine müracaat ederek matbu 
vesikayı doldururlar ve altını imza 
ederler. Uç nüsha fotoğraf ft imkli 
oldukları idman imtihanlarına girmele • 
rine sıhhatlan müsait olduğuna dair 
bir hükumet veya belediye doktoru t.ı
raf ından verilmit raporu verirler. Bu -
na mukabil mmtaka reisliği her istek
liye fotoğraflı bir imtihan ciUdanı ft• 

rir. 

Umumi merkez, mıntaaklarda yapı· 
lacak imtihanlara neuı-et etmek üseıe 
bir mesul murahhas intihap eder. İm • 
tihanların yapılacap mıntakanın reiıi 

her idman grup11 lmtihanlan için bet 
kişilik bir heyet intihap eder. Mmtaka 
reisi v~a mümeısili bu heyetin tabii 
reisidir. Mıntakanm alikadar idman 
heyetlerinin reisleri ve azası bu he • 
yetin tabii azasıdır. Umumi merkez mu
rahhası bu heyetin tabii murakıbıdır. 

İmtihan heyetleri llzım gelen hiilriim
leri alfikadar federasyonların ewlden 
muvafakatrnı alarak tayin eder. İmti • 
han heyeti reisi imtihana istekli olan
ların isimlerini, hiiviyetlerini iki nüa
halı bir cetvele kaydettirir. Fotoğraf· 
ların ikisi bu cetvellere yapıştırılır. 

imtihan heyeti imtihan yerinin intiza
mını ve imtihana dair heyetin verecefl 
kararların tatbikini temin ile vazifeli 
ve müstacel ahvalde tedbirler ittihuı
na salahiyetli bir murahhas intihap 'ft 
salahiyetlerinin bir lnmum buna tndi 
edebilir. 

Bir imtihanda munffalı: olamryanlaı 
için en çok bir ay içinde yeniden imti • 
han olmak ilsere imtihan heyeti • ma • 
halli şeraite g6re mUmkün ft 1<1zumla 
görürse - günler tayin edebtur. 

AHi.kadar idmancılar lsterlene bir 
grup dahilindeki idmanlarm bepainden 
veya bir kaçmdan imtilıaıı edilmiye ta • 
Jip olabilirler. Bu takdirde her ıruptaki 
idmanlardan yalnız birisinde muvaffak 

Üçüncü kofUnun muıJa•alatı Dünlıü y11Tqlarda ikinci ,_,_.un muvallllab 

Tam sporcu. 
Gelecek cuma günü Gazi TeT

biye emtitiaü .aaluı.ıntla bir ta -
kım atletik mii.aabalıalar yapda -
caktır. Bu mii.aabaluılartlan malr
Nt, ltlman cemiyetleri itti/alanın 
laaz.ırlaJıiı "tam spor" talimat· 
namesine göre, memlekette yalnız 
ıpor yıltlızlan tleğil, lıoıan, atla
yan, atan, uellaa.ıl yurtlu koruma 
i§inde kentlilnine giiuenilebile -
cek beden laaliyetine alışkın 
gençleri meydana çı.karmaktır. 
Memleketimi.de ilk tlela tatbik 
olunan ve baı taralını tı§ağıya koy
duğumuz üat taralını da yarınki 
•ayımıza koJ'flCCliımız bu talimat
nametle de •örülecefi iaere bu 
mii.abalıalara )'Ollnq lıaliip rnen
•plan tlefil biitiin weıtPer P,e
bilecelrler ve üteılihleri spor flTU· 
.,!•nn f' .. -.,.~ •1,.c•'-'-r:lir. Hahimi -

ı 
olup ta diğer dört senede bet muay -
yen idmanda muvaffak olanlara ve kttk 
yaşını bitirmiş olup ta beş muayyen 
idmanda muvaffak olanlara "altın,. ma-
dalya verilir. 

Tam ıpor imtılıan prtlan. 
3. - Tam spor imtihanlarına girebil

mek için: 
a) Doktor tarafından sıhhatr müsa

it olduğu tasdik edilmek. 
b) Vatandaş olmak 

c) 18 yaşında veya daha yukarı yq
ta olmak, şarttır. 

4. - Tam spor imtihanına istekli 
olanlar her gruptan ayn ayn imtihan 
olurlar. Her grup içinde yazılı idman
lardan birini se~bitirler. 

Tam spor madalyaları, rozet ve ip
rctleri, imtihan ciizclanları umbml mer
kez tarafından kararlaştırılacak fiata 
göre verilir. Madalyalar gölsün sol ta
rafına takılır. ~etler sol yakanın ili· 
ğine, işaretler apor elbüeleriala kolla-

olması o grup imtihamncla muvaffak ol
mak için Ufidir. 

imtihan heyetini teşkil eden Uç hA • 
kem içlerinden birisini bat blkem yapa
rak imtihanı birlikte •c nezaretleri altın• 
da yaparlar w- imtiJaaar mikcald.P ilQel' 
nüshalı imtihan cetvelleri huubyarak 
imza ederler ft a,aı ..... illtllmı • 
dan geçenlerin cüzdanlanna imtihan 
neticesini yrwak mahallinde -.. eder· 
kr w nam.zede .. u.irlu. 

Uç bakemdaa birclcD fu1aaı •J'IS Jm. 
lübe mensup olemaL Bıkan heyeti • 
az ilci kronomeae kullana, Birdcıa lada 
iıtcklisi olan imtfbınlarda baf111>&11 fa• 
ıılalan verilmsk euretiylıe Jmtib-ler.,, 
rı ayn yapıl8'. 

İmtihan cenıeUerWeıı blnll mın~ 
bda alıkomılllü ...... 
umumi merkHt ye aJlkadar fedeıuJQ:t 
na ıBnderilir. Ja aedolkl' ••Uml mer 
kez murahhw w•clan mü•11t ~ 
butatebfft.... ~ 1 ..... 
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Sebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR NUSRET ISMAIL 

1 
Gillhane hastahanesi sahık dahiliye baş muavini 
Hastalarım her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar·ı 

~rsrnda Faik B. apartımanmda kabul eder. 
TPlf>fon: 3613 

Karaköse Belediyes·nden: 
8894 lira keşifli Karaköse Belediye dairesinin inşaatı 

18-9-934 ten itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle münakasaya crkarılmıştır. İstekli olanların keşifna
meyi görmek ve teklif mektubunu vermek üzere Belediye-
ve miiracaatlan. (6047) 8-4242 

Ccbcd Ha~?.!~?..~ s~!!~~ h!~~l~İLtchass••• 1 
Hastalarım her gün öğleden sonra Balıkpazarında Polis nokta· 

sı karc:ıısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara Vali İQ-inden: 
1 - Etimesut yatı mektebinin erzakı 4630 lira 10 kuruş 

muhammen bedel üzerinden ve pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Paza:-lığa gireceklerin muhammen bedelin o/o 7,5 

tutarında pey akçelerini datıa evelden hususi muhasebe vez
nesine yatırmaları lazımdır. 

3 - İstekliler sartnameyi her gün maarif müdürlüğün
de görebilirler. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 11-104 934 tarihine kadar her 
pazartesi ve perşembe günii saat on beşte vilayet daimi en-
cümPnine milr~ra:ıtları. (2592) 8-4102 

lzmir Evkaf 
lV üdü rlüğünden: 

1 - İzmir'de Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzeri
ne yaptırılacak hal binası insaatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 teşrinievel 934 persembe günü saat on 
dörtte İzmir hükumet konağında Vilayet makamı yanın
daki salonda toplanacak olan Evkaf ihale komisyonunda 
icra olunacaktır. 

3 - Bu işe ait nrojeler ile sartname ve mukavelename 
nüshaları: İzmir, Ankara ve İstrınbul Evkaf Müdürlükle
rinrlen 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasava istirak edecek taliplerin mütehassıs 
mühenciic:; vcva mütehassıs mimar olması veya inşaatın 
her tiirlü mesuliyeti kanuniye, idariye ve fenniyesini ka
bulü katinin icrasına kac1ar kabul ve ivfa evlivecek müte
hassıs bir mimar veva mühendisi istihdam evlemesi ve bu 
işi vancıhilecek iktidarı haiz olması sarttır. Müteahhitlerin 
mühendic:; ve mimarların iktirlar ve ihtıs:u::lannı bildirmek 
cin bu e-ibi ic.-1cr i vapmıs olduk1rırma dair resmi heveti 
fenniv,,.1e,.,1en ~ımmı!i Vf'C>.?İki tekliftPrine lef evlemeterl 
Hl?Tmdır Anrak hu f'S?s nairesinde müracaat eden talipler 
mönakac;~va ithal olnnu,.lar. 

5 - Teklifnamelcr 661 numar~lr müzayede. münakasa 
ve ihalat kanunnnun onunru maddesine tevfikan haıtrla
narak en <Yer "1iinakrısa p-i \nii ~:\at on dörde kadar makbuz 
mul{abilitıne İzmir E vkaf MHdürlü<Yüne tevni erlilecektir. 

6 - Mi.inak:ıc;ava İc;tirak e:rleceklerin teHif ettikleri fi. 
atın vüzrle vedi bucuö-u nic;betinde teminat makbuzunu 
veva mektubunu. ticrırct odasmrla kayıtlı olduklarına dair 
vesikavı ve fenni ehlivet vesikasını teklifleriyle beraber 
vemı"'leri HJ71mdır. 

7 - Verilen en az fiat Umum Mü<liirlüğe bildirilerek 
umum miidiirliikce haddi tavik görüldüö-ü takdirde komis
yonca sekiz gün icinde ihalesi yapılacak ve haddi tayik 
görülmerH P.i takdirde 661 numaralı münakasa ve ihale ka
nunu muı-ihince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya g-irmek istiyenlerin kanun ahkamı 
ve vukard3ki tarifat d:ıiresinrle hazırlıvacaklan teklifleri
ni en e-ec ih c:ı le günü saat on dörde kadar makbuz mukabi
Jinde ! zmir Evkaf müdürlüğüne tevdi etmeleri veya tayin 
olunan vakitten evet yetisecek surette göndermleri ve iha
le günü tavin olunan saatte komisyona gelmeleri, projeler 
ile sartname ve mukavelename suretlerini almak istiyen
lerin de her gün İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Müdür
lüklerine müracaat eylemeleri iylan olunur. (2762) 

8-4294 

• 
lstanbul Sıhhi Müesseseler satın 
alma komisyonu reisliğinden: 

12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada Sanator
yomu ara paviyonu inşaatı olbaptaki proje, şartname ve 
keşifleri mucibince ve 23 teşrinievel 934 salı günü saat 14 
te kapalı zarf usuliyle muamele yapılmak üzere münakasa
ya konmuştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen 
tetkikat yapmak ve fazla iyzahat almak istiyenlerin mez· 
kur müesseseye ve münakasaya gireceklerin de belli gün 
ve saatte komisyonumuza müracaatları. (6160) 8-4332 

ffAKIMIYm MILLln. 

.Tc:JQK]YE 

llRAAl 
BANKAS\I 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T bD~Q 

6 1. TEŞRiN 1934 CUMARTESi 

Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, EFJ marka· 
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur ,,.13~ "müstahzarı olmalıdır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet Ve - Odun ve kömür münakasası 
kaleti hudut ve sahiller sıhhat Hukuk fakültesinden: 

80 ton kok kömürü ile 35000 kilo odunun 22-10-934 pa-
Uffi Uffi müdürJÜğÜnden: zartesi günü saat ıı de münakasası icra edileceğinden şe-:6 

raiti öğrenmek istiyenlerin müracaatları. (2861) 8-4431 
10 T. evel 934 tarihinde ihale edilecek olan 480 ton kok 

kömürüne ait şartnamenin dokuzuncu maddesindeki tes
lim müddeti olan on beş gün bir buçuk ay olarak tashih 
edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. (2834) 8-4436 

Ekmek, et, erzak ve sebze 
münakasası 

Hukuk fakültesinden: 
Ankara Hukuk Fakültesinin Mayıs 935 nihayetine ka

dar Ekmek, erzak ve sebze ihtiyacı 22-10-934 pazartesi gü
nü saat 11 de münakasa ile ihale edilecektir. Taliplerin 
Fakülteye müracaatları. (2862) 8-4432 

Yeni Açılan 

Foto Naim 
Bankalar caddesi 23 

En yeni fotoğraf malzemesi, atat ve edevatı filmler.
Zeiss -1hon Çeşit fotoğraf makineleri. - Lümier cam, 
kağıt ve eczaları ve saire. 

Ainatör resim işleri, her türlü agrandismanlar 
Kontax ve Leica film developmanları 
Artistik fotoğraflar yapılır. 

Fotoğraf amatörlerinin bir defa müracaatları men· 
faatleri iycabmdandır. 8-4320 

L KTI N 

Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü mamadır. inek südül 
ne ihtiyaç bırakmaz. 

------------------------------------------------
Kumbara bütün bir istikbaldir 
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,, 6 l. TEŞRİN 1934 CUMARTESi 

1 As Fb. U. Md Sa.Al. komisyonu ilanları 
50 TON HAM ADANA PAMUGU 11-10-934 ioo TON_ KIRPINTI AVRUPA PA ucu 11-10-934 
?~ardakı malzeme ayn ayn pazarhk suretiyle 11-10-934 

tarıhınde saat 14 te ihalesi icra cd'ılecekt' T ı· 1 -•e · ·ı -· ır. a ıp erın ' mınat 1 e muracaatlan. (2826) 8-4
376 

ADET 

1200 MUHTELİF MAKSİM TÜFEG1 
NAMLUSU 

46340 MUHTELİF MAKKAI 
77oo MUHTELİF FREZE 

l 1080 MUHTELİF TESTERE 
3608 ,, RAYBA 
5820 ,, ERKEK 
832 ,, PAFTA 

) 
) 
) 

9-10-934 

) 9-10-934 
) 
) 1000 TESTERE ÇAKISI 

2000 BIÇKI TESTERELERİ ) 
Yukardaki malz 1 k ) a . eme pazarı sureıyle 9-10-934 t 'h' 

e saat 14 te ıhalesi icra edilecektir T ı· . a;ı ın-
müracaatlan. (2859) • a ıplerın temınatla 

8-4411 

10 Ton kala} ) 
10 ,, Kurşun ) 
55 ,, Kurşun ) 

l40 ,, 8. No. çinko ) 
50 " 6. N o. çinko ) 
F" k ışe f ~brikasında yapılacak 300 metrelik 
ambar ınşası 
4 Ton klorü kalsyüm 
Baca inşası 

Noksan transmisyonlarm ikmali 
28498 kil h . 

~-10-934 

11-10-934 
ı 1-10-934 
11-10-934 o mu telıf ebatta böhler m k 

marka çelik ve yaylık çelik levh u ayesc 
139136 kilo demir lama t l a 14-10-934 

' e ve yumac:::ık l'k 1 
(Muhtelif ebatta) ~ çe 1 • 4-10-934 

24 Ton Üstüpü 
1810 Adet (M' h lif 14-10-934 
Erkek d u te ebatta) hususi freze 

ve estere ' 
83700 Adet muht l"f 18-10-934 
para kağıdı e ı numarada bezli zım-) 
7500 Kilo zımp ) 14-10-934 
400 T ara tıozu ) 
vmaı:P muhtelif numarada cam kağıdı ) 

1 h" da Yazılı malze 1 
e tzalarındaki tar"hl me er ayrı ayn pazarlık suretiy. 

tir. Taliplerin tem. ı e~f e s~at 14 te ihalesi icra cdilecek-
ınat ı e muracaatlan. (2858) 8--4437 

10 KALEM SARAÇ 
MALZEMES! 

Yukardaki mal 
ztaar~hı~ suretiyle ;~~~834a

rı ınde s t l . l . aa 4 te ıhalesi 
cra. edılecektir. Tal ipi . 
temınat ı'l .. enn e muracaatları 

(2874) 8--4435 

DOKTOR. 

Baha Hazım 
GAZ! TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKtMt 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
ap~rtnnanmda Hususi 
~ıre .. ~telefon: 2661 her 
gun ogleden sonra saba-f:n kadar gece rnüracaat-

kabul olunur. 8--4396 

D. D. Yollan ve Liman 
ları U. f d. Sa. Al. Ko

misyonu ilanları. 

İLAN 

Afyon istasiyonundaki 
geçit mahalli ile araba dö
nüş yerinin kısmen mevcut 
ve kı~en Afyon ocağın
dan bilıhraç ihzar edHecek 

parke taşiyle ferşi münaka-
sas1 '25-10-934 pe~emb .. 
n·· -" e gu-

u saat ıs te Ankara' da ida-
re merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Afyon istasiyo
nanda üçer liraya satılan 
fartnaınclerdc yazılrdrr. 

(2792) 8--43R3 

tcı~KARA DÖRDUNCU 
DAN: MEMURLUGUN-

İLAN 
1200 tıon katran yaO-mm 

kapatr zarfla münak:sası 
20-11- 934 salı günü saat 15 
te Ankara'da idare binasın
da yapılacaktır. Fazla tafsi
lat Haydarpaşa ve Ankara 
veznelerinde on beşer lira
ya satılan şartnamelerde 

Bir borç 1 . 
olup a çın mahcuz 
ne xat:ı raya . çevrilmesi • 

. r verılen 13001· ra değerind ı . 
l>aa harf 18e 850 kilo mat-
'-'L l • 10 • 1934 • 
:u.uıde saat 12,S de Bal~ -
:ıarında Bel a· ""'lJd.· 
bunda a k e ıye satıs salo-
lacaktır.çı art:rnna ile satı-

İstcklilerin satış .. 
saatte satı . gun ve 
cak ş Yerınde buluna

rneınuru ·· 
olunur. (2865)gormeleri ilan 
- ......:_ 8-4433 -----Fransızca ders 
HALİS FRANSIZ HA~J 
ırususr DERS VERtYo~ 
tikMukt:dir muallim en pra-

ve suratıi metot .. w • 

'I'alebel • · · og-rettr. 
E . en ıcın ucuz fiatlan 
rnın ve sür tr 

ın·· a 1 terakkileri uracaat eder. 
Postahane caddesi Çe 

çıkmazı sokak No. 10 şme 

o 8-4416 

varchr. (2852) 8--4438 

ANKARA MAHfHJKA1 
DEPOSUNUN DİYANET 
~fVA~F.Tf KARST~TNDAN 
. Bu kerre Dabaifıanede Cümhu 
rıyet bahçesine nalı:letmit 1tlduiv 
110 muhterem miistl!rilerimizin ruı 
~arı dikkatine arıeylerlm. 

Entirasit \ole ve her nevi mah 
rııkat mtivacı depomazca suho1etle 
teaıiu ol nur. 

Telefon: 2075 7-349V 

Satılık arsa 
Çankın caddesi yakının

da dört yolun birleştiği köşe 
haşmda. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

\1illi l\1iidafaa VPkaleti 
Satm Alma Komisyonu 

IJanlnrı. 

İLAN 

Ordu ihtiyacı icin (2000) 
kilo kinin kılor maiyetin ka
palı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. İhalesi 14.10.1934 
pazar günü saat 14 dedir. 

Talipler evsaf ve şartna
mesini ~örmek üzere her -
gün ö.i!leden sonra ve mü -
nakasava istirak edecekle -
rin o gün ve saatinden cvel 
teminat ve t~klif mektupla
riyle birlikte M. M. V. satın 
~lma komisyonuna müraca-
atları. (2643) 8-4162 

tT..AN 
Vekalet matbaası ihtiva

cı icin muhtelif puntuda ol· 
mak ve mevcut kataloğun
daki mühürlü sckillerine uy 
gun ve şartnamesine bağ 1ı 

listelerinde vazıh miktarda 
bulunmak sartivle hurufat 
ve çizP,'i takımları ve tefer
ruatı kapalı ı:arfla miinaka
saya konulmustur. İhalesi 
21 birinci teşrin 934 tarihi
ne müsadif pazar giinü saat 
1.1 te yapılacaktır. T:ıliple· 

rin şartname, liste ve kata
loğunu görmek üzere her 
criin öğleden sonra müraca
atları ve münckasava isti
rak edeceklerin de be11i gün 
ve saatinden eve] teminat 
ve teklif mektuplarrnm mak 
bu7. mukabilinde komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

(2740) 8--4290 

İLAN 
Bornovadaki kıtaat ihti . 

yacı için 37,500 kilo sade ya
ğı kapalı zarfla münakasa -
ya konulmuştur. İhalesi 10. 
1 O. 934 çarşamba günü saat 
10 da yapılacaktrr. Şartna -
ınesini görmek istiyenler 
Ankarada M. M. V. Sa. Al. 
Ko. riyasetine ve münakasa
ya iştirak için de ihale gü
nü saatmdan evet teminat 

1 

ve teklifleriyle birlikte 'Bor
nova satmalma komisyonu
na miiracaatları ilan olunur. 

(2685) 8---4188 

İLAN 
Bayramicteki kıtaat ihti

yacı için 8992 kilo benzin 
936 kilo temizlik için gazya
ğı 66 kilo gres yağı 162 kilo 
makine yağı pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İhalesi 9-10-
934 salı günü saat 15 tedir. 
Taliplerin o/o 7.5 teminatla
riyle F. satın alma komisyo
nuna müracaattan. (2840) 

8-4389 

lLAN 
(25} adet Parabellum ta

bancası pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 9-10-934 sa 
1r günü saat 11 deöir. Ta
liplerin evsaf ve sartname
si yle nümunesini görmek ü
zere her giin ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin de temi
natlariyJe vaktinde M. M. 
V. satmalma komisyonu 
reisliğ'ine müracaattan. 

(2879) 8--4429 

İLAN 
İstanbul Levazım amirli

ğine bağlı kıtaat ihtiyacı 
için 80 ton sığır eti kapalı 
7.arffa alınacaktır. İhalesi 
7-10-934 saat 14.30 da yapı
lacaktır. Taliplerin o gün ve 
saatinde teminat ve te1dif
leriyle mezkur komisyona 
müracaattan. (2878) 

8-4428 

İLAN 
Safronbolu'daki kıtaat ih

tiyacr için '270 bin kilo re
kompozelave kömürü yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya kon
muştur. ihalesi 25-10-934 
perşembe günü saat ı 5,30 
dadrr. Şartnamesini görmek 

c 111 
Sayı 128 çıkt 

- İçindekiler -

- Hava tehlikesi Mahmut Belig 
- Paris bomba altında 
- Yarmm ucan transatlantikleri 
- TJcan yeJdeğirmeni 
- Hasret ve tavvare 

(Şiir) Behçet Kemal 
- Beni dinle 

(Siir) 1Jısan Bekir 
- ~n Ai!ustos intibalan 
- lfavada heyecanh bir macera 
- Tiyatroda tayyare 

Ihsan 
- Ankara'da Ulu Gazi Güreş Miisa
hakatarı 

- R., .. k<l memleketlerde havacılık 
faalivetleri ... 

- C::ınlanan heykel Server Ziya 

SİNEMA-MU~ABAKA 
VE SAfRE 

HR MEKTUPLA TAYYARE 
\10DRT t tSTEVfNtz. MECCA

NEN GÖNDERfLfJ~ 
40 tan fazla resim 
16 Büyük Sayıfa 
10 KTJRUS 

l'ophanc•dt· t~ıarıhul Lt• · 
'Hızını Amirliği Saim 
Ahrıa Komi~) onu 

llanlnn. 

ll..AN 

Harp Akademisi hayvanatı 
'1m ihtivacı olan 355000 kilo 
·ırpanm 9. 10. 934 sah g-Unü sa 
1t 14 te kapalı zarfla almaca!:< 
tır. Şartnamesini g:örecekle 
rin her gün ve taliplerin hc11i 
c:aatten eve) tekliflerini Topa 
nede satmalma komisyonuna 
vermeleri. (249) (5748) 

8- 4037 

fLAN 
Askeri fırın duvariyle ta

miri keşfi üzerine yapılacak 
tır. Pazarhğı 7 teşrinievel 
934 pazar gtinü saat 14 te 
yapılacaktır. Keşfini ve şart 
namesini görmek üzere her 
gün müracaattan ve pazarlı
ğa iştirak kin de vaktinde 
teminatlariyle beraber An
kara Levaznn Amirliği sa
tın alma komisyonuna gel-
meleri. f?.R50) 8--44-06 

\nkara I.e,•azmı Amirli 
ği Satın Alma Komis

yonu ilnnlnrı. 

İLAN 
İzmir müstahkem mevki 

kıtaatı icin 97800 kilo kuru 
fasulye 28 teşrlnievel 934 
pazar günü saat 15 te kapa· 
b zarfla alınacaktır. Şartna
mesini görmek iizere her 
gün taliplerin de belli saat
ten evet teklif mektuplarını 
İzmir müstahkem mevki sa
tın alma komisyonuna ver-
meleri. (2868) 8-4434 

İstanbul'daki Bursa 
Pazarı Sipahi zade 

Hasan Hüsnü 
Müşterilerine kolaylık 

olmak üzere Ankara'da 
ADLİYE SARAYI ya
nında bir şube açıyor. 

8---4392 

için her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatinden evet teklif ve 
teminatları ile Safranbolu'
da As. Sa. Al. Ko. nuna mü
racaatları. (2882) 8-4430 

1 

Devlet demıryolla
rından: 

Havaleli atmaları dolayısiyle seyriseri ücrete tabi olan 
aşağıdaki eşya, seyrihafifle nakledilmek şartiyle, seyriha
fif birinci sınıfa nakledilmiştir. Bu suretle ücretlerde ya
pılan tenzilat nisbeti o/0 65 tir. 

Bu tenzilat: mobilya nevine dahil eşya için 10 Birinci 
teşrin ve diğer eşya için de 20 Birinci teşrin 1934 tarihin
den itibaren tatbik edilecektir. 

Ağaç (Zihayat. Küçiik ve büyük) 
Araba (çocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökiilmemiş) 
Asma çubuğu (zihayat) 
Ayna (çerceveti ve mobilya halini iktisap etmiş) 
Banyo (demir. çelik, tahta) 
Mobilya (kerevet. Minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 
Esvayı beytiye (dolap, konsol, döşeme, gardrop ve em .. 
sali hacimli eşya) 
Fıçı (boş ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar)· 

Hasrr mamulatı (hf'r nevi) 
Hububat saplan (tazyik edilmemis) 
!pek kozası 
İskemle (sökülmemis) 
Kamış (boyalı veya mamul) 
Karyola (somyah. Sökülmemiş) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunurY 
Koza (taze, kuru, delik, ipek kozalan) 
Koza talası (ipek böceği kozası artıkları) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe tıpaları 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiş) 
Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Peynir (taze, tu?.suz) 
Saman (tazyik edilmemiş) 
Sandalya (sökülmemiş ve portatıt oımıyan) 
Saz (boyah saz ve kamışlar. Demet halinde) 
Sepet (müzeyyen lüks sepetler) 
Süt ve mamulatı (taze) 
Süpürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereyağı (taze ve tussuz) 
Yaprak (zihayat. Dut yaı ~aklan gibi) 
Yosun (tazyik edilmemic:) (2885) 8-4427 

Servet• Fünun 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesiııi yapmakt~ 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da sa.tış yen 
A K B A kiitüphanesidir. Senelik abone 10 lıra. Be
her sayrsı 20 kuruş. 

l\lEKTEPI~ER ALU\1 ATD1 KO f1SYONUNDAN: 
İsmetpaşa kız enstitüsü pansiyon •.1e muallim kısımları· 

nın sebze. meyva, et, yağ, ekmek, su ve erzak ihtiya:_t:ıı:mın 
ihalesi açık münkasa usuliyle 11. 10. 934 perşembco ~uıı~ sa· 
at 15 te mektepler muhasebeciliğind~ yapılacak~. Tal1ple
rin şartnameyj görmek için her gün mektebe muracaatlan. 

(2682) 8--4186 

Halil Nacı· KaAg~ ıtçı fık M tb ' k H · ı ·· ı k ı ve a aacı.ı er nevı plan ve resimlerin kopya an surat e çı ara ır. Telefon: 1230 
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Şark Demiryolları 
ilan 

Ana Hatta mahsus seyri seri "A,, harfli istisnai ve mu
vakkat Tarife ile mücavir mevkiflere mahsus seyri seri 
ı No. h tarifenin 1 inci ve 2 inci ilavelerinin gelecek Bi
rinci Teşrinin bidayetinden itibaren ilga edileceği muhte
rem yolculara ilan olunur. 

Bundan maada ana hatta mahsus seyri seri "C,, harfli 
istisnai ve muvakkat Tarife de ancak 28 eylUle kadar (28 
dahil) muteber olacaktır. 

Ahalinin seyahatlerini kolaylaştırmak maksadiy1e Bi
rinci Teşrinin bidayetinden itibaren mutat olan tarifelere 
tekrar avdet etmektense, bu tarifelerde atide bildirildiği 
üzere mühim tenzilat yapılmasına Şark Demiryollan Şir
keti tarafından karar verilmiştir. 

1. - İstanbul Banliyö mevkiflerine mahsus olmak üze-
re: 

- Yalnrz azimet için o/c. 30 tenzilatı havi bir hususi yol
cu tarif esi; 

- Azimet ve avdet icin o/o 30 tenzilatı havi bir hususi 
yoku tarifesi tatbik edilecektir; 

2. - 106 - 107 ve 322 • 323 katarları ile yapılan dahiU 
m\inakalata mahsus olmak üzere: 

- Yalnız azimet için% 30 tenzilatı havi bir hususi ta
rifesi; 

- Bazı mevakif arasında, azimet ve avdet için % 50 ten-
2iffatı havi bir hususi yolcu tarifesi tatbik edilecektir. 

İstanbul. 25 eylOl 1934 
MÜDÜRİYET 

8-4342 

----------------------------------------------
Kelepir eşya 

Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 
çok ucuz olarak ~alntz Bahkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİLYE SALONUNDA) bu-

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 

Şôrayıdevlet Umumi 
Katipliğinden: 

Ş6rayi Devlet Dairesiyle İstatistik Umum Müdürlüğü 
ıçin pazarlıkla 80 ton yerli malı Kadıköy veya Telgaz kok 
kömürü satın alınacağından vermek istiyenlerin pazar ve 
çarşamba günleri saat 14 ile 17 arasında ı inci teşrin 15 inci 
pacartesi gününe kadar ŞQriyi Devlet dairesindeki komia-
yona ~clmclcri ilan olunur 8--42"~ 

Yozgat Valiliğinden: 
Terzili mevkiindeki kaphca'da hususi idare namına in

şa olunacak otel ve gazinonun planı aşağıda şekil dahilin
de Yozgat Vilayetince müsabakaya konmuştur. 

1 - Otel 20 yataklı ve hususi iki ve umumi bir banyo 
dairesini muhtevi olacaktır. 

2 - Zemin katı gazino ve lokanta halinde olacak mut• 
fak ve sair kısım bodrum katında tesis edilecektir. 

3 - Binanın etrafında mevkiyle mütenasip bir bahçe 
resmi de ilave edilecektir. 

4 - Projesi kabul olunacak talip bilahare on beş gün 
zarfında tafsilat resimlerini halk kağıdı üzerine mürek
keple çizecektir. 

S - Teklif edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekkül 
edeceği iki mütehassıstan mürekkep bir heyet tarafından 
tetkik edilerek birinciye 300 lira ikinciye 150 lira mükafat 
verilecektir. Verilecek mükafatlar tafsilat resimlerinin ve· 
rilmesinden sonra tediye olunacaktır. 

6 - Daha fazla malUmat almak isti yenlerin Yozgat 
Valiliğine müracaattan ilan olunur. (6202) 8-4345 

Maarif Vekaleti 
Asc.rıatika ve Müzeler 

Müdürlüğünden: 
29.9.1934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen An

kara Hisar - Demir fırka mahallesindeki burcun tamiri, 
görülen lüzum üzerine tehir edilmiş ve 4.10.1934 tarihinden 
itibaren pazarlık usulile yeniden münakasaya konmuştur. 
İhale 7.10.1934 pazar günü saat 15 te Maarif Vekileti İn
şaat komisyonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2869) 8--4420 

Bir katip ve bir 
daktilo aranıyor 

Askerlikle alakası olınıyan ve yaşı otuzu geçmiyenle 
den Ayda elli lira maaşla bu vazifelere talip olanlar K 
Zade Apartımanında 6 numaralı yazıhaneye 12 T. evel 19 
tarihine kadar her gün saat t 7 den 19 a kadar 
edebilirler. 8-4415 

Ankara Etnoğrafya 
Müzesi Müdürlüğünden: 

Müze orta avlusunun kapatılması ve diğer aksamınııl 
tamiratı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka' 
saya konulmuştur. 24.9.1934 ihale günü talip zuhur etme' 
diğinden bir ay zarfında pazarlıkla yapılmasına karar ve 
rilmiştir. Pazarlık vilayet idare heyeti mübayaa komisyo 
nunda yapılacaktır. (2872) 8-4423 

Maarif Vekaleti 
Asarıatika ve Müzeler 

Müdürlüğünden 
29.9.1934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen~ 

kara kalesi şimal ucundaki burcun tamiri, görülen lüzuıdı 
üzerine tehir edilmiş ve 4.10.1934 tarihinden itibaren pa • 
zarlık usulile yeniden münakasaya konulmuştur. İhale 1ı 
10.1934 pazar günü saat ıs te Maarif Vekaleti İnşaat ko' 
misyonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet İnşaat dalrft 
sinde görebilirler. (2870) 8-4421 

~ ~ 
imtiyaz ıahibi ve Bqmu 

baniri F ALIH RIFKL 
Umumi neıriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

,...._._.ı..__.İ - SİNEMALAR 
f YENi _ 

1 
1 ~O•>=== 

Çankırı caddesi civarında l Hakimiyeti Milliyo M.ıba•. 
ırnda basılmı~tır. ~ 

Bu gece 
Sarışın ve çapkın yıldız i\NNY 

ONDRA tarafından temsil edilen 
AŞIKLAR OTELİ 

Nete - Zevk - Kahkaha dolu 
btivük komedi 

TAMiRAT MUNASEBETILE 

BiR MÜDDET KAPALIDIR. 


