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Giindelik. 

SON SERGİ. 

Son yerli mallar sergisi hakkın -
da tenkitlerimi bu sütunlarda neş • 
retmiştim. iş bankasının aynı Gala
tasaray salonlarında kurmuş olduğu 
son sergin: .ı, eski panayır havasınm 
hatıra!ını tamamen unutturmuş ol • 
cluğunıı gene bu sütunlarda söyle • 
melivim. 

Türk sergisi, bir iddia müessese
sidir. Basit bir satış yahut gösteriş 
yeri de~ildir. Türk sergisi, yalnız 
ınallarımızı tanıtmak ve satmak de
ğil. milli iktısat davasındaki inki • 
şafları halka adım adım takip ettir
mek, ve da vayı halka sevdirmek ve 
benimsetmek vazifesini görecektir. 
İyi bir sergi, ancak esaslı bir sa.nat 
ve teknik kuvveti ile elde edilebılir. 

Böyle işlere ne 
hakla adımızı 
karıştırıyorlar? 

Vaşington, 12 
(A. A.) - Ya. 
pılan silah satıı
larmı tetkike me 
mur tahkik ko • 
misyonundaki İ· 
fadeleri Arjan • 

tin ve Şili hüku

metleri protesto 
etmişlerdir. Tür
kiye'nin de ismi 

bu işlere karıt • 
t ı r ı l dığmd:rn 
Türkiye'nin V 
§ington büyük t-- 'f stizahta bulunan 
çisi de tahkikat Vaşington büyük 
komisyonundan elçimiz Münir 8. 

İstizahta bulunmuştur. Amerika'nm 
eski Londra sefiri de keza komiı • 
yonda bazı mülahazalar dermeyan 

etmi§tir. Komisyon reisi, beyanatta 
bulunarak tahkik komisyonunun si
lah tacirlerinin dosyalarında haki • 
kati bulmağa çalıştığını, yoksa ec • 
nebi memleketlerdeki ajanlar tara • 
f mdan gönderilen mektupların ha • 
kikate mukarin olduğuna delalet e
decek ortada hiçbir emare bulunma· 
drğını söylemiştir. Diğer taraftan ha
riciye nazırı M. Hul, ecnebi hüku · 
metler tarafından yapılan yeni pro
testolar üzerine alelacele Vaşingto . 
na dönmüştür. 

~------·· ... ----~-

Her~ün sabahlan Ankarada çıkar 

Gazi Hz. İş Ban
kası sergisini 
ziyaret ettiler 

lstanhul, 12 (Telefon) - Gazi 
Hz. refakatlerinde Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kazım Pı. olduğu hal
de bu akşam it bankaımm Galata • 
saray' daki onuncu yıl aergiıini gez
mişler ve sergide yarım saat kadar 
kalarak it bankası Umum Müdür 
vekili Muammer Beyle Salihattin 
Refik B. tarafından kendilerine ve
rilen izahatı dinlemişlerdir. Gazi 
Hz. sergiyi pek beğenmiılerdir. 

Milli Mü da/ aa 
Vekilimiz Tekir
dağından 
Malkaraya geçti 
Tekirdağ, 12 - Milli Müdafaa Vekili 

Zekai Bey refakatlerindeki zevatla bu sa
bah Çorlu'dan hareket ederek ıehrimize 
gelmiştir. Vekil Bey Muratlı ıosesinde ve 
şehrin methalinde vali, fırka kumandam, 
askeri ve mülki erkan, belediye ve C. H. 
Fırkası reisi, mektep talebesi ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından hararetle kar· 

\ 

Ucr }<'rde 5 kuru-

Milletler Cemiyetinde 
Sovyetlerin daveti için ekseriyet 
hasıl olduktan sonra şekil bulmağa 

çalışılıyor 

Milletler cemiyetinin toplandı ğı Cenevre'den bir manzaııa. 

Cenevre, 12 (A.A.J - Sovyet Rusya'· ikinci derecede ehemmiyeti haizdir. Asd 
ya yapılacak davet hakkında Cenevre' deki mühim olan cihet, Sovyet Rusya'nm ka. 
murahhaslar arasındaki ıörü,melere bu u- bulü için )azım olan iki sülüa ekseriyetin 
sul meselelerinin halli için Moskova ile temin edilmİ§ olmasıdır. 
Cenevre arasında müzakereler inzimam et-

miıtir. ilk nokta projeıi Sovyet zimamdar-
lanna tevdi edilmiıtir. Sovyetler mütalea· Milletler Sarayına bir bü~
larım ve vermeii düıündükleri cevabı bil- tü konan M. Henderson 
direcekJerdir. Bu ıuretle, önümüzdeki bir-
kaç gün zarfında konsey azasiyle Sovyet müteveffa kont Aponi'nin 
komiserleri arasında Sovyet Ruıya'nın sulh mesaİsİnİ hatırlattı 
Milletler Cemiyetine girmesinin sanaryo-
sunu tesbite matuf mük.8.lemeler baılamış 
olacaktll'. Bu uıal hakkındaki ihzari meaai 

Eski yerli mallar sergisindeki 

bütün kültür ve zevk kusurlarının, iş 
bankası sergisinde düzeltilmiş oldu

ğunu görüp sevindik. Hiçbir şey satıl 
mıyan, yenecek içecek hiçbir şey ol· 

nuyan bu salonların sakin ve güzel 

dekoru içinden on binlerce ziyaretçi 

gelip geçti. Tertipteki cazibe, her · 

kesi görmeğe, durmağa ve öğrenme

ğe sevkediyordu. Güzel sanatların 
müdahalesini kabul eden bütün mü

esseseler aynı netiyceyi elde edecek
lerdir. Bu hususta nihayete kadar ıs
rar edeceğiz: memleketin bütün hu

sugi ve resmi faaliyetleri, güzel sa -

natların yardımı ile, birkaç misli 

kuvvet bulacaklarını anlamalıdırlar. 
Kulübemize boya vururken, ve oda • 
nuzın içinde eşya deği§tİrirken bir 
mütehassıs - sanatkarın fikrini sor . 
ınak mecburiyetinde olduğumuzu 
Öğreneceğiz. Türkiyenin dış ve iç 
manzarası, ancak güzel sanatlara 
karşı bir telakki inkılalıı ile düzel • 
rne~e başlıyacak, her türl Ü neşir ve 
telkin vasıtalarımız azami tesiri, an
cak, güzel sanatların yardımı ile te
min edecektir. Güzel'in bir süs ve 
masraf değil, fayda ve tasarruf de • 
rnek olduğunu bilmemiz lazımdır. 

M. Miklas neler 
söqlüyor? 

\ ?t= 

Viyana, 12 ( 
A.A.) - Viya • 
na'nm türkler .. 

\ Cenevre' de neler 
' konuşuluyor 

Kömür mevzuu ile asla meşgul 
olmamış olan bir kimse, it bankası 
sergisindeld kömür galerisinde~ geç· 
liği zaman bilmeksizin, adeta ıste • 
tneksizin, türk kömür davası hak • 
kanda malumat edinecektir. Burada, 
kara bir madde olan kömürle kuru 
Lir mücerret olan rakam, güzel sa • 
natlann bir nefesi ile canlanmıştır. 

Serginin dekoratörü olan, ve bir 
çok eserleri Ankara müesseselerini 
kıymetlendiren Salahattin Refik Be
)'i tebrik etmeden yazımızı bitirmek 
istemiyoruz. Arkadaşımızın deko • 
rasyon işleri ile uğraşmak üzere ve 
birçok ressam ve mütehassısları bir 
arada toplıvarak açmış olduğu mü · 
essese hakiki bir ihtiyacımızı kar
!ılamı~trr. ı, bankası se~g~si.' bu mü-

den kurtarılı§ı • 

nın yıldönümü 

münasebeti ile 
Reiıicümhur M. 
Miklas söylediği 
bir nutukta 1684 
de hıristiyanh • 
ğı müdafaa et • 
mit olan A vuı • 
turya'nın o za .. 
manki vaziyeti 
ile 1934 teki va- Avusturya Cüm-
ziyeti arasında hur Reisi M. 
bir mÜ§abehet Miklas. 
~lduğunu ehemmiyetle kaydetmit • 
tn. 

M. Şaht'ın yeni 
iktısadi planı 

Müli Müdafaa \i;küimiz .Zekai B. 

ıılanmıı, asker ve polis müfrezeleri tara• 
fından selamlanmııtır. 

Zekai Bey şehir methalinde kendisini is. 
tikbal edenlerle hasbihal ettikten sonra 
doğruca hükumet dairesine gitmiı ve bir 
müddet istirahatten sonra askeri haıtane
yi ve piyade alaylanmızı tefti§ etmiştir. 

Belediyede Vekil Bey terefine otuz ki
şilik bir öğle ziyafeti verilmiıtir. 

Zekai Bey öğleden sonra refakatlel"İn· 
deki zevatla birlikte Malkara'ya gitmiıtir. 

(A. A.) 

essesenin eserlerinden bırıdır. Berlin, 12 (A.A.) - Havas Ajansı bil-
Evlerimizi yollarımızı, bahçele- diriyor: F • 

tirnizi, yapıl~rımızı, sergilerimizi, M. Şaht'ın planını teşkil eden harici ti· ' a hrettın Paşa 
e~yalarımızı vitrinlerimizi, herşeyi, db S 

' d h l • caret tc irleri mumaileyh namına mü- heyetı• ovyet Rlizel sanatların mü a a esme a • 
çık bıraktıktan bir müddet son· dür Zarnov tarafından matbuata resmen 

l'u Türkiye'nin manzara değiş • bildirilmiştir. Tedbirlerin heyeti mecmu- filosunu gezdi 
tirmiş olduğunu göreceğiz. Bu tav· a~ı beş kararnameyi teşkil etmektedir ki 
&iyeye, içinden hergün yüzler.· bunlardan ikisi halen meriyettedir. Ham Moskova, 12 (A.A.) - Fahrettin Pa
te ecnebi gelip geçen, ve güzel tabı- maddeler için kontrol ofislerinin adedi §a'nın riyasetindeki türk askeri heyeti mu
lltinin emsalsiz ahengini korumak 25 e çıkarılarak istisnasız bütün mahsul- rnhhasau Sıvastopol'da Sovyet Rusya Ka
bıecburiyetinde olan lstanbu'lun bil· Ier hükumetin mürakabcsine tabi tutul- radeniz filosunu gezmiıtir. Sovyet kuman• 

Cenevre, 12 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Diln sükGnetle geçmiştir. M. 
Bartu, akşam üzeri Milletler Cemiyeti
nin umumi vaziyeti ve bilhassa Avustur
ya meselesi hakkında, M. Aluazi ile gö
rU§milştür. Bu görüşme esnasında Sovyet 
Rusya'nm Cemiyete girmesi ve Sar reyi· 
am mese1esi mevzubahs olmuştur. 

Bundan başka öğrenildiğine nazaran, 
M. Henderson, evelce derpi§ edildiği gibi 
konferans bilrosunun ancak ikinci teşrin
de içtimaa davet edilmesine katt olarak 
liarar vermiştir. 

Komisyo-.lar bilhassa büro1arını tcş

kille meşgul o1muşlardır. Büro, M. Her
yo'nun reisliğindeki Avrupa komisyonu
nun vazifesini uzatmıştır. 

Asamble bugün umum! müzakereye 
!Jaşlıyaca.ktır. Bunun saati henüz tespit 
edilmemiştir, bazı kulvar §&yialanna gö· 
re, siyasi ve iktısadi Avusturya mesele· 
lcrinden bahsedecek olan M. Şuşnig'in 
beyanatı merakla bekleniyor. 

Fransız - ltalyan 
yakınlı~ı için iki 
taraflı neşriyat 

Milletler sarayına büatü Jilıilen 
M. H ender.an. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Macar hükfimeti 
tarafından hediye edilen ve kütacb Mil
letler Meclisi koridorunda yapılan M. Ha 
derıon'un büstü büyük bir alika uyandll'e 
mııtır. Küıat meraıimi münuebetiyle M. 
Hep.denoo aöylediii nutukta teıekldir • 

hassa ihtiyacı vardır. . nu§tur. Eski ofisler tarafından döviz tev danı Kocanof heyet ıerefine bir ziyafet ver 
FALiH RIFKI miş ve ziyafette Kocanof ile Fahrettia Pa· 

:ii için verilen ruhsatlar hükümsüz kal-
d D . · h ıa arasında dostça nutuklar teati edilmit. 

Roma, 12 (A.A.) - Havas Ajansı bil· 

diriyor: Birkaç gündenberi İtalyan mat

buatı fransız • İtalyan mukarenetine uzun 

sütunlar tahsis etmektedir. Gazeteler, 

böyle bir tarzı hallin dilnya sulhunun 
kuvvetlenmesindeki menfaatlerini kay- M. HenJer«>n'un laatcrannı anJıtr 

mütevella Kont Aponii ~ ma)cta ır. ovız ru satı almadan ecnebi 
vvvvvvvvvv'VV'VV'V'v'V'v""'""'rv malı sokmak menedilmemiştir. Fakat bu tir. 

iÇ SAYIF ALARIMIZDA t.ıkdirde ithal eden. yakın bir atide bun- ---··-----
deden ecnebi ve bilhassa fransız, ingitiz 

ve alman matbuatının geniş hulasalarını 
vc-rmektedirler. Varı siyasi, bizim miymarlarımız ve ların parasını almağa güvenmiyecektir. 

bizim miyman: Burhan Asaf - dünya Ruhsat, tediye ve takas itilaflarrna tev. 
harbınm sayı ile ifadesi: :?akir ı la • fikan mark olarak yapılacak ithalat tedi
zım _ garpta fikir h3 reketlcri - releri için de lazımdır. Ecnebi memleket 
tnernlcket ve yabancı postaları - ta - kre karşı mulı-avelelerte teahhüt edilmiş 
rih tetkikleri. şarki Altay'da bulunan vecibelerin nazarı dikkate alınması için 
t kit mezarı: Abdülkadir. tedbirler ittihaz edilmiştir. Ecnebi mem

leketlerle takas itilafları aktini kolaylaş
tırmak için tedbirler alınacaktır. 

iki kulübümüz 
Çıbığa gidiyor 

Lavoro Faşista gazetesinin Paris mu
habiri yazıyor: 

.. Fransız gazetelerini ve burada geniş 

Çıbık halkı ve Çılnk'taki atlıspor kulü· bir surette istinsah edilen Çekoslovak ve 
bü, Çxbık'ta sporu teşvik etmek maksadiy- Romanya gazetelerini okurken Roma si
le cuma günü için büyük bir milsabaka ter yasetinin küçük itilafa ve Fransa'ya mu. 
tip etmişlerdir. Bu müsabakalar için An - hatif telakki edilmesi zihniyetinin terke-

(Sonrı 5 inci sayıfada) dilmekte olduğu intıbaı hasıl oluvor. 

mit ve kont Aponi'nin hahra11nı yadede • 
rek demiıtir ki: 

Silahsızlanma yolundaki gayretlerimi la 
rakmamağa katiyen azmetmiı bulunuyo
nım. Devletleri müsellah kuvvetlerini ar
tırmakta sercbst bırakmamak lazımdır. 
Sulh davası her §eye tekaddüm etmelidir. 
Çünkü !<onferansın nihai bir atalete uğra
ması gerek Milletler Cemiyeti isin gerek 
yavaı yavaş vücuda getirilen müıterek 
sulh sistemi için ağır bir darbe olacaktır. 
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ŞARDAN GELEN SON HABE LER. 
A .'HAN\ A'UA. 

Alman umumi 
affından kaç ki{İ 
ist·fade etti 

Brelin, 12 (A.A.) - Reisicüm -
hur, Fon Hindenburg'un vefatından 
biraz sonra ilan edilmiş olan umu -
mi af mucibince yalnız Berlin'de şim 
diye kadar 32 bin 72 kişi affedilmiş
tir. 

Sar'da amele hiirosunu işgal 
eden amclcler. 

Sarburk, 12 (A.A.) - Beşi alman ceb
hesine mensup maden sendikası azasın
dan bulunan ameleler olmak üzere 30 ka
dar şahıs dün Sar hıristiyan amele sen
dikası bürolarını iki defa işgal etmişler
dir. Bu büroların reisi Pik son defa mon
trö'de toplanan hıristiyan sendikalan 
budunlararası (beynelmilel) kongresinde 
ynptığı beyanattan dolayı alman propa
ganda teşkilatının şiddetle hücumuna ma 
ruz kalmıştır. Polis büroları işgal eden
leri dağıtmış ve büroları kapatmıştır. Bu 
husustaki müteaddit tefsirler meyanında 
alman radyo teşkilatı tarafından yapıJan 
bir tebliğde, bu teşebbüsün Almanya'nın 
1923 te maden amelesinin greve devamını 
teminen para verilmesi için Sar sendika
ları nezdindeki icraatını ispat eden vesi
kalara vazı'yet edilmesine mautf olduğu 
bil dirilmektedir. 

Almanya ve Şark 
m·sakı 

Bertin, 12 (A.A.) - KorresYJcıı
dans politik diplomatik almand, Al
manya'nın şark misakı hakkındaki 
ihtirazi kayıtlarından bahsederek 
teklif edilen planın sulhtan ziyade 
harbı teşkilatlandırdığım söyliye -
rek diyor ki: 

"Şimdi alman hükumeti, gayele
rinden birinin sulhun muhafazası ve 
hakkaniyet ve mütekabil hünnet ru
hu icinde budunlar arası (beynelmi
leI') mesaisinin tevşiki olduğunu ha
reketleriyle ispat etmiştir. Bunun i
çindir ki, bu hükumet derin bir tet
kika layık olan mukabil yapıcı tek -
lifler denneyan etmektedir. Şark mi 
sakı, kati surette tayini müşkül olan 
bir ihtimal icin otomatik bir surette 
harpcu tedbirlerin harekete gelme -
sini tazammun ediyor. Almanya, 
merkezi vaziyeti sebebiyle, her tür
lü harp tehdidinin bertaraf edilmiş 
olduğunu gönnekte büyük menfaati 
vardır. Alm~nva'nm, bazı devletle -
rin henüz kendisine verilmesine iti -
raz ettikleri muayyen askeri tedbir
leri simdiden deruhte etmesini iste
mek de mümkün değildir. Askeri 
noktai n:ızardan orduyu modem ica
bata uydurmak için serbestii hare -
ket Iazım0rr. Bundan baska mezkur 
memleketlerde malUm olduğu üzere 
hu1 uk mü avatı Almanya icin bir 
hakkaniyet ve şeref meselesidir. 

Alman rnuhtırac;ı ve 
İngiliz mehafili. 

Londra, 12 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Dün .aksam resmi İngiliz meha
filinde, alman muhtırasının şark misakı 
hakkında Berlin'le müzakere kapısını ka
payıp kapamadığını takdir etmek Fran
saya ait bir iş olduğu bildirilmekte idi. 
Bu kapı kapanmamış ise, Londra evelce 
olduğu gibi fransız teşebbü:iüne müzaha
rete devam edecek, aksi takdirde İngilte
re de müzakereye kapanmış nazariyle ba
kacakbr. 

Alman nmhtıra"ı miinaseheti) le 
alman cfiri 1\1. Bartu'dan 

miiliH nt ist"miş. 

Paris, 12 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Almanya'nın şark misakı hakkın 
ôalti cevabı münasebetiyle, Paris'teki al
man sefiri M. Roland Köster'in sekiz giln 
evel bu vcsikayr vermek için M. Bartu
Clan mülakat istediği ve müteakiben bu 
mülakatr iptal ettirdiği hatırlatılmakt::ı· 

LEHiSTAN' DA 

Tayyare 
müsabakasında 

UTALYA'DA. 

M. Musolini'nin 
bulunduğu 

ı ~ENEVRE'DE. l, KA~SA'UA. 

A manya 
tic reti 

. "' 
arıcı 

Varşova, 12 (A.A.) - Dün saat 11 den •t 0 

13 e kadar 23 tayyare Tunus'ta yere in- geçJ reSffil 

Sar Alman 
cephesi reis.nin 
protestosu Paris, 12 (A.A.) - Almanya'dn haricf 

ticaret için tanzim edilen yeni nizamna• 
menin resmi metni henüz buraya gelme• 
diği için resmi mehafil bu hususta tef• 
sirlerde bulunmaktan imtina etmektedir• 
lcı. Bununla beraber müteaddit kontrol 
ofisleri tesisi Almanya'ya yapılacak fran~ 
~rz ithalatını müteessir edemez. Filhakika 
fransız - alman ticaret muahedesinin ye~ 
ni bir maddesi, kontrol ofisleri ihdası ha" 
linde, evelce tahsis edilmiş olan konten• 
janların muhafaza edileceğini derpiş et" 
nıektcdir. Döviz müsaadelerinin yeni teV'• 
ziine gelince. Almanya ile Fransa arasın.c 
da tesis edilmiş olan kliring usulü bul\I' 
dan hariç kalmaktadır. 

miştir. Bunların sekizi lehistanlr, sekizi Roma, 12 (A.A.) - M. Musoli -
alınan, üçü çekoslovak ve üçü de İtalyan ni, 23 bin genç faşistle 7 bin zabit ve 
dır. Bugün Palermo'ya hareket edecekler faşist beden terbiyesi akadcnıisini:-ı 
dir. 600 talebesi tarafından yap.lan bir 

Cenevre, 12 (A.A.) - Sar'daki alman 
cephesi reisi Milletler Cemiyeti konse
yine bir nota göndererek hükumet ko -
misyonu reisinin budunlararası (beynel
milel) polis teminine matuf talebini pro
testo etmiştir. Baltık misakının imzasına 

intizar olunuyor. 
Varşova, 12 (A.A.) - Gazetelerin Ce 

nevre'deki husus\ muhabirleri tarafından 
bildirildiğine göre Letonya, Litvanya ve 
Estonya arasında Baltık misakının imza
sına intizar edilmektedir. Misakta, bu 
devletJerin şark misakı ve mütekabil mu
avenet meseleleri muvacehesindeki vazi
yetlerinden bahsedilmektedir. 

Sovyetlerin milletler cemiyetine 
iltihakı ve Leh gazeteleri. 

Varşova, 12 (A.A.) - Yan resmi İskra 
ajansı Cenevre'de Sovyet Rusya'ya karşı 
gösterilen güzel kabulden dolayı sevin
mekte ve Lehistan'm Sovyetlerin Millet
ler Cemiyetine iltihakına karşı hiç bir ih
tirazi kayıt dermeyan etmediğini bildir· 
mektedir. 

Mezkur ajans Lehistan'ın bu husus
taki vaziyetinin, Sovyet Rusya ile olan 
münasebat eyi olduğu için müsait oldu
ğunu beyandan sonra eliyor ki: 

"Lehistan Sovyet Rusya'nın halisane 
bir arkadaşı olmağı bildiğini her devlet
ten daha eyi takdir etmektedir.,, 

VllGOSI .A VY A 'DA. 

BeJgrad'da Mareşal BaJho 
aleyhindeki hadise. 

Bclgrad, 12 (A.A.) - Resmi mehnfil, 

Mnreıul Bnlbo'nun Split'deki ikameti es

r.asmda nümayiıler yapılmıı olduğu hak

ınndaki hnberlcri tekzip etmektedir. Yal

nız 10 kadar milliyetperver, İtalyan tcza· 

hüratını protesto ederek İtalyan alcyhtan 

bazı sözler sarfctmişlcr ve bnğınnışlardır. 
Mareınl Balbo asla tahkir edilmemiştir. 
Bunun gibi bir tehlikeye maruz kaldığı ve 
Split'i terke mecbur kaldığı da doğru de
ğildir. 

Rejim aleylıiıule bulunanların 
mahk-Umiyeti. 

Belgrat, 12 (A.A.) - Rejim aleyhinde 

propagandada bulunmuş olan köylü fır

kası murahhaslarından ve eski müsteşar

lardan Pemar iki buçuk sene hapse mah

kOm olmuştur. Diğer yedi maznun on ay

dan iki sene arasında muhtelif hapis ce
znsı yemiştir. 

Bclr:;rat'ta bir hadise. 

Belgrat, 12 (A.A.) - Bosanski köyü

ne halkın arzusu hilafına bir papasın ta-

yin edilme i üzerine köylüler ile jandar

geçit resminde hazır bulunmus~ıır. 
Doca, irat ettiği kısa bir nutukta, 
milletin çocuklariyle iftihar edebi -
leceğini, zira bunların faşist inkılfı
bmın müdafileri ve vatanın istikba
li olduklarım söylemiştir. 

R01\1ANY A'DA. 

Romanya'da kolera yok 
Bükreş, 12 (A.A.) - Manaia askeri 

kampında kolera mikrobu bulunduğunun 
teeyyüt etmediği milli müdafaa nezaretin 
elen bildirilmektedir. Yeni hiç bir vaka 
kaydedilmemiş ve hastalar da eyileşmeğe 
başlamıştır. 

Romanya'da örfi idare altı 
ay uzaıdclı. 

Bükreş, 12 (A.A.) - Duka'nrn k;ıtti 

üzerine ilan edilen ve müddeti 16/9 tı:.ri

hinde bitecek otan örfi idarenin altı ay 
uzatılması muhtemeldir. 

TÜRLÜ HABERLER. 

Milli kalkınma miicssescsimle ya
pılacak tensikat. 

Haytpark, 12 (A.A.) - Ceneral Jon -
son, milli kalkınma müessesesinin derhal 
yapılacak dahili tensikatına ait ana hat -
lan tesbit ettikten sonra M. Ruzvelt ile 
uzun müddet görüşmüştür. Müessesenin 
dahili hizmetleri üç grupa indirilecel.."tir. 
tcrai, teşrii ve hukuki. Hukuki şubesi 
amele ihtitaflariyle ve nizamnamelere ri
ayetsizlik halleriyle meşgul olacaktır. 

Milli kongreye itimat. 
Bombay, 12 ıA.A.) - Milli kongrenin 

icra bürosu Gandi'nin ve kongrenin ida -

resine karşı olan tam itimadını bir daha 
teyit etmştir. Büro Mahatmayı milliyet -
perver fırkanın başında görmek arzusunu 

izhar ve f ırkanm tensiki için kendisine 

tam salahiyet venneği kararlaştırmıştır. 

Büro, parlamento komisyonundan başka 
bir inzıbat teşekkülü ihdas etmiştir. Bu -
nun vazifesi mebusların faaliyetini mura 
kabedir. Büro milliyetperver fırka dahilin 
de teşekkül eden muhtelif temayüldeki 
grupların yaklaştırılmasına imkan vere
cek bir formülün bulunmasına teşebbüs 

etmiştir. Kongrenin tarihi içtimaı teşrini 
evetin son haftası isinde bir milyon kişi
nin iştirakiyle Bombay'da olacaktır. Kon 
grenin hakiki idaresi Gandi tarafından te 
min edileceği anlaşılmaktadır. Gandi'nin 
sivil itaatsizlik mücadelesine başlamak 

için kongreden vazife almağa çahşması 

muhtemeldir. Bu takdirde hükumetin 
nizami il:ın etmesi mu-

A"·usturyanm 1923 istikrazı 
hakkında. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Fransız maliye 
Nazırı M. Jermen Maten, 1923 istikrazı
nın tahvili hakkında Avusturya Başveki
li M. Şuşnig ile görüşmüş ve Viyana ve 
Paris hazinelerinin bu hususta teknik 
tetkikata tevessül için temasta bulunma
h,rmda bir mahzur görmediğini bildir
miştir. 

Lctonyn, Litvanya, Estonya anlaş
ması imza edildi. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Litvanya, 
Estonya ve Letonya arasında anlaş
ma ve teşriki mesai muahedesi bu -
~ün saat 16 bucukta milletler cemi -
veti umumi katiplik dairesinde im
zafannµştır. 

Birinci maddede alakadar üc dev 
letin harici siyasete ait müşterek 
meselelerinde aralarında görüşerek 
itilaf edecekleri ve beynelmilel mü -
nasebetlerinde biribirlerine yardım 
edecekleri tasrih edilmektedir. 

İkinci madde mezkur devletler 
'1rasmda muntazam içtimalar aktini 
derpiş eylemektedir. Akitlerden bi
risinin talebi i.izerine fevkalade top-
1.,nttlar da yapılacaktır. 

Üçüncü maddede akit devletler 
>imdiden müşterek ve muayyen bir 
lıattı hareket tayininin bazı siyasi 
meseleler dolayısiyle müşkül oldu -
~unu teslim etmektedirler. 

Dördüncü madde akit devletleri 
ihtilafa düşürebilecek meselelerin 
tasfiyesine karar verildiği hakkın -
dadır. 

Beşinci madde icap eden temas
ların temini için diplomatlara tali • 
mat verilmesini mutazammmdtr. 

Altıncı maddede her üç devletin 
şimdiye kadar akdetmiş olduklan 
muahedeleri derhal biribirlerine bil
direcekleri yazılıdır. 

.Yedinci madde muahedeyi diğer 
devletlere de açık tutmaktadır. An
cak bunun için akitlerin itilaf etme
si lazımdır. 

Sekizinci madde muahedenin 
tasdik şekillerini tespit etmektedir. 
Dokuzuncu madde muahedenin on 
sene müddetle aktedildiği hakkın -
dadır. Şayet muahede inkizasından 
bir sene evel akitlerden biri tarafın
dan fesholunmazsa kendiliğinden u
zıyac=:ık ve ancak ileride fi.kitlerden 
birisi feshetmek isterse bu fesih ka
rarının tebliğinden bir sene sonra 
hükümden sakit olacaktır. 

Nafıa ve Dahiliye Veka• 
lef eri yeni b~:rıalarına 
taşınacak 
Nafıa Vekaleti teşrini ev el iptidalannd~ 

Yenişehir'de devlet mahallesindeki yen1 
binasına taşınacaktır. Teşrinievel sonlannti 
doğru Dahiliye Vekaletiyle Emniyet işle" 
ri umum müdürlüğü, Jandarma umum ku• 
mandanlığı da yeni binasına taşınacaktır. 

Bursa İstiklal ilkmektcbinin 
açılışı. 

Bursa, 12 - İstiklal ilk mektebinin a .. 
çrlışı dün binlerce yurttaşın iştirakiylo 

yapılmıştır. Maarif Müdürünün nutkun• 
dan sonra kurdela Vali Bey tarafındar1 

kesildi. Davetliler ağırlandılar. Mektep 
modem bir binadır, beden terbiyesi içh1 
<le açı kbir tarasası vardır. (A.A.) 

Kars (lağlarma kar yağdı. 

Kars, 12 - Dün yağan yağmurla be• 
raber şehrin şarkında bulunan dağlarlJl 

tepesine kar düşmüstür. 
Bir aydanberi devam eden sıcaklat 

dünkü yağmurdan sonra nihayet bulmu§ .. 
tur. (A.A.) 

nıuğlada miikellef amele çdış .. 
ması haşladı. 

Muğla, 12 - Vilayetin muhtelif mrnta• 
kalarında mükellef amele çalışması baŞ4 

ladr. Halen Tavas, Bodrum, Fethiye, Ko~ 
kuteli yollarında çalışılmaktadır. Şimdi" 
ye kadar 600 amele çalışmış ve 700 ame14. 
de hali faaliyettedir. Birinci teşrinin bi• 
rinde Milas'ta, üçünde Marmaris'te, f 
martta Datça, Fethiye, Köycez yollarında 
mükellef amele çalışması başlıyacaktır. 

(A.A.) 

Ankara halkevi grupu İzmir' ,Jo 
bir temsil verdi 

İzmir, 12 - İzmir'in misafiri o 4 

lnrak bulunmakta olan Ankara haı. 
kevi grupu dün gece halkevi salo , 
r.unda "Himmetin oğlu" piyesiıtl 
muvaffakiyetle temsil etmişlerdit. 
Temsilde burada hazırlanan ve Aı1: 
karadan koro heyeti ve baş roll~~~ 
yapan Handan Hanımla lbnürreftlfı 
Ahmet Nuri Bey sıksık alkışlanmıt f 

l\f. Bartunun göriişnwlcri. lardır. kongreyi gayn 
ma arasında bir müsademe olmuş ve köy- hakkaktır. Cenevre, 12 (A.A.) - Fransa hariciye Ankara halkevi grupu gerek e ' 
lülerden iki ki i ölmüştür. üç ağır yara-

tr vardır. 

dır. O zaman herhalde alman not<!sr mev -
zubahs idi. Tevdide vukua getirilen ge-

cikme kadar, bu tevdiin Sovyet Rusya'nın 
Milletler Cemiyetine kabulü hakkındaki 

müzakereler neticelenmek üzere bulun
duğu bir sırada yapılmış olması kayde 
şayandır. 

Y mıwnlarnı önüne geçmek 
için bir müsabaka. 

Bertin. 12 (A.A.) - 17.9 tarihin
den 23.9 tarihine kadar Almanyaya 
karşı muhafaza haftası olacak ve 
yangınları men için müessir vasıta -
lar bulmak gayesiyle müsabaka ya
pılacaktır. Yangın Almanya'da se · 
nede 1400 ki~inin ölümüne ve 500 
milyon mark ziyana sebep olmakta
dır. En iyi tekliflere tevzi edilmek 
üzere 5000 mark mükafat tahsis e
dilmiştir. 

İlk leh malzemesi ve bilgisiyle 

ynpılan -vapur. 

nazırı M. Bartu Avusturya Başvekili ile velki gece verdiği konser gerek diid 
Avusturyanın vaziyeti hakkında görüş- geceki temsille İzmirlilere iki güzef 
müştür. Mumaileyh kendisine Baltık mi- gece yaşatmışlardır. 

Gdinin, 12 (A.A.) - Tamamen Lchis 
tan tezgılhlarında ve Lehistan malzemesi 
ile yapılmış olan ilk vapur dün denize in 
dirilmiştir. 

sakının imza edildiğini haber vermeğe lzmir halkevi temsil kolu da aıM! 
gelen Litvanya hariciye nazırı ile de gö- karalı arkadaşlarına karşı bir ceIJ1~1~ 
rüşmüştür. Bu mülakat esnasında Al- olmak üzere "Tırtıllar'' operelltıı 
manya'nm şark misakına iştirakten imti- temsil edecektir. (A.A.) 

İs >anya'cla lıfüJiı;;elcr. 

~ melhuz neticeleri de derpiş edil -
miştir. M. Bartu mütekaiben Çin'in mil -
Jetler cemiyeti murahhasını kabul ederek 
uzun müddet görüşmüştür. 

İngiltere sefirinin 
protestosu 

Madrid, 12 (A.A.) - Adliye nazırı, 

nazırlar meclisinin içtimaından sonra 
Barselon temyiz reisine hürmetkarane bir 
telgraf çekerek Katalonya asayiş hizmeti 
rüesası tarafından sevk ve tahrik edilen 
grupların mahkemeye karşı yaptıkları 

haksız taarruzu protesto etmiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - lngiltere
nin Vaşington sefiri pazartesi günü 
hükfunete müracaat ederek, silah sa

ftlliall!l••••m•m•••lft tışı tahkikat komisyonunda kullanı-
lan usullere ve ezcümle yapılan he -

'\U GECE AÇIK ECZANELER yecanlı iddialara ka:.şı protesto et-

Anafartalar caddesinde miştir. 
Aynı şekilde bir müracaat, Lon-

SEBA T drada, bir İngiliz hariciye memuru 
Eczanesidit. tarafından, Amerikanın Londra se .. 

•••••••••••••ı• .. faretine de yapılmı§tır. 

Sofia vapurundaki ziyafet. 

İzmir, 12 - Yeni yapılan ve )~ ~ 
manımıza ille seferini yapan nlIJ1a 

4 bandıralı Sofia vapurunda dün g~ 
4 

verilen ziyafe~ pek parlak geçırısf el 
tir. Ziyafette Vali Kazım Pş. ile J1l di 
buslarımız, bütün devair rüesası, • 
fis erkanı, ticaret odaı;ı azaları 

1 
'Y'rl 

alman konsolosu hazır bulunınut • 
dır. (A.A.) 

Ankara balkevi lieycti 
Menenıen'e ~itti. 

lzmir, 12 - Şehrimizde buluJ1 ~ 
makta olan Ankara halkevi gru;.. 
Kubilay abidesini ziyaret için bu) 
Lnh Menemene gitmiştir. (A.A· 
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• • 
m.1marı 

~ 'latm mevzuu olmadıkça ne sandt 
d .r ne de sanatkar. Bütün tarihte, bü • 
Yük sanat devirleri, büyük inşa devirleri
dir. Modern türk miymarisi'nin timdiye 
kadar tecrübeleri Ankııra'da yapılmıştı. 
Onun usta eserleri, bundan ~onra da An -
kara'dan memlekete yayılacaktır. 

Ankara'nın inşası ile beraber türk miy
tnarisinin istihale ve inkişaf merhaleleri, 
letkiyke değer bir mevzudur. Evkaf otelin 
den Sergievi'ne kadar uzanan yolun iki ya. 
nında bir çok yarım ve sakat tecrübeler, 
bazı kıymetli ecnebi miymarların Örnek 
eserleri, "Adliye Sarayı,, gibi acubeler, ve 
Yenişehir'in Haydar Bey zamanından mü
devver çirkin torso'su ile sonraki ,irin ev
leri yatar. 

Muhakkak olan, eğer Ankara inıa edil-. 
ınese idi, bu tecrübelerden birinin yapıla
ınıyacağı idi. Ankara planının inzıbat ka
ldeleri dahilinde Ankara miymari zevkinin 
bir mahsulü olan bugünkü Ankara miyma. 
l'İsi, yeni türk miyrnarisine temel teşkil 
edecektir. Nasıl ki, türk heykeltıraımı da, 
bir çok ıehirlerimizin bir Gazi abidesine 
tnalik olmak arzuları yelİ§tirecektir. Nasıl 
ki, türk ıimendifercisi dediğimiz çalışkan 
"e vazife,inas mahluk, Kemalist inkılap -
tan ve demiryolların devletleştirilmesin • 
den sonra yetitebilmiştir. 

Miymari kadar, mevzulan bakımından 
ınütenevvi sanat aaha11 azdır. İnsan ihti • 
}'açlannın her çeşidine, miymari, cevap 
"ermek mecburiyetindedir. Gar, hastaha • 
he, tiyatro, hamam, konservatuvar, mek • 
tep, otel, ev ve daha ne kadar saysak biti· 
:remiyeceğimiz kadar çok yapı cinsleri, miy 
tnarinin sebep ve gayesidiı-. Miymar, bü • 
tün bu ihtiyaçlara cevap verecek cevap ver 
rnek için de ihtısasa gidecek olan adam -
Clır. 

Genç Türkiye'nin genç miymarı, bütün 
hu işleri kusursuz ve hatta başka memle • 
lretlerdeki mükemmeliyette halledecek ka· 
dar tecrübe sahibi olamamıştır. Fakat hun. 
lardan bir çoğunu başaracak bir mevkide· 
dir. 

Eğer yabancı ustaların Örneklerini genç 
hliymarlamnızın önüne koymasa idik ve 
akademideki ıslahatı yapmasa idik, meşru· 
tiyet devrindeki cephe nakkaşlığından bir 
loun öteye 1ridemezdik. Miymarlarımızı 

l'a Avrupa'ya sık ark göndererek gezdire
ceğiz yahut memleket dahilinde yabancı 
l'apı ustalarına örnek bina nevileri yaptı • 
racağız. Bunun ikisi ortası yoktur. Görgü· 
•Üz sanatkar yetitmez. Ressamlarımıza 
he "galeri,, yapabiliyoruz ne de seyahatle
rini temin ediyoruz. Bu yijzden, ileri git • 
tneai nispeten daha kolay olan resim sana· 
tının bir türlü terakkisine şahit olamıyo • 
ruz.. 

Genç miymarlarımız, birçok işleri ha· 
tarabileceklerini bize eöstennişlerdir. Mil
li lktısat ve Tasarruf Cemiyetinin açtığı 
İlk beynelmilel müsabakayı miymar Şevki· 
'bin kazanması, bir çok yapıların projesini 
lcendi miymarlarımıza havale edebileceii· 
hliz kanaatini takviye etmittir. 

Şimdi duyuyoruz ki, bir kaç bina proje. 
lİ daha müsabakaya konacaktır: 

1. İstanbul konservatuvan 
2. Sumer Bank merkez binaaı 
3. Ankara Garı 
4. lstanbul Adliye binası 
5. Ankara'da bir himayei etfal apartı

Cl\anı. 

Bunlardan iki birincisi hatta müsabaka
)'& konmuştur. Dığerleri de önümüzdeki 

lıaftalarda konacaktır. 
Bunların hepsi büyük binalardır. Her 

Langi bir miymarımızın bunlann hepsine 
l>irden iştirak etmesine imkan yoktur. Çün 
lcii miymarlarımız, henüz tek hatlarına 
~lıtan ve büyük atölye tetkilatlarından 
:tl'ıalırum bulunan kimselerdir. 

Eier her bina müsabakasına azami 
g - 6 miymarımız ittirak eder ve bunlar 
dan da ancak birisi liyakatli bir miymar 
0 1uraa, bizzat müsabaka fikrini baltalamıt 
olmaz mıyız? Çünkü müsabaka demek, en 
l!yj kuvvetlerin tam bir iştirakini temin et 
lilcten sonra bunların arasından en eyisini 

~nek demektir. 
İşte bunun için, bizde, sadece müsaba • 

it. ilan etmek kafi değildir. Müsabakalan 
\~ elden tanzim etmek de lazımdır. Bunu, 
~- bina yaptırmak istiyenlerin bir araya ge 
~ele binalarını bir takım zaman fası laları 
.ıt_hilinde müsabakaya koymaları yahut 
"Yraı feyin mesela Miymarlar Birliği gibi 
"'ealcki bir teşekkül tarafından tem.İDİ la • 
""'d,.... Yahut ve daha eyisi. ber iki tara• 

11111 

A vrupaya gönde
rilecek talebe 

İstanbul, 12 (Telefon) - Maarif Ve
kaleti tarafından bu sene Avrupa'ya gön 
derilecek 24 lise mezunu talebenin imti
hanları lstanbul'da 22 - 25 eyJUlde yapı 
lacaktır. Talebelerin imtihanlara girebil· 
melcri için diploma aldıkları liselerden 
namzet gösterilmeleri lazımdır. Gidecek 
talebeden dokuzu hukuk, beşi riyaziye. 
üçü makine mühendisliği, biri su mühen· 
disliği, biri umumi fizik, ikisi demirci
lik biri, dökümcülük, biri elektrik mühen 
disliği tahsil edeceklerdir. Bir hanım da 
şapkacılık öğrenecektir. 

Univerıdtenin yeni imtihan 
talimatnamesi. 

İstanbul, 12 (Telefon) - Üniversite· 
nin yeni imtihan talimatnamesini veka· 
let tasdik ederek üniversiteye göndermiş 
tir. İmtihanlar biri tahriri, diğeri şifahi 
olmak üzere iki devre yapılacak ve birin· 
de muvaffak olmıyan talebe diğerine gi
remiyecektir. 

t~tanbul Şelıir tiyatrosu dağılıyor. 
İstanbul, 12 (Telefon) - Kemal, Ha

di Beylerle Şadiye, Halide, Sadiye Ha
nımlar şehir tiyatrosundan ayrılmışlar ve 
Raşit Rıza Beyle birleşmişlerdir. Vasfi 
Rıza Beyin de bu grupa iltihak edeceği 

söyleniyor. Raşit Rıza Beyin Ankara'da 
belediyenin yardımiyJe bir şehir tiyatro
su tesis edeceği de bu rivayetler arasın. 
dadır. 

Bfr cinayet. 

İstanbul, 12 (Telefon) - Bugün Tah
takalede 19 yaşında Leon isminde bir ya· 
hudi genci 16 yaşında Raşeli sol memf'sin 
den vurarak öldürmüştür. Cinayetin sebe 
bi izdivaç teklifini Raşcl'in annesinin 
reddetmesidir. 

Vali ve kaymakamların 
terfii 

Aldığımız malfımata o-öre· bazı 
1 . b ' 

gazete erın yazdığı gibi 30 vali ve 
150 kaymakamın terfii hakkında ve
ri_len .~a~~rler itimada layık değil
d1r. Çunku her sene dahiliye nıe -
murlarının terfileri kıdemlerine gö
re teşrinievelde yapılmaktadır. An -
cak bu terfi kadrodaki münhallere 
g5re teselsül edeceği için terfilerin 
ancak birkaç vali ve onbeş yirmi ka
dar kaymakama inhisar edeceği tah
min edilebilir. 

fı temsil eden bir müsabaka komiıyonu • 
nun yapılma11 lazımdır. 

Böyle yapılmadığı yani müsabakaların 
cılız ve verimsiz kaldığı takdirde, hem bi
na sahipleri, hem miymarlar hem de Ye 

daha fena11 türk miymarisinin ilerlemesi 
davası mutazarrır olacaktır. 

lıte bizzat plan demek olan miymari 
davasrnda bile, tekrar plan ve planlı çalış
ma meselesi! 

Bu, bizim memleketin derdidir. Bunu 
anlamak lazımdır. Bizde her ıey, henüz 

o kadar dağınık, o kadar yeni ve o kadar 
teşekkül ve tekevvün halindedir ki, işleri 
planlaıtınnak esastır ve daha uzun zaman. 
lar esas kalacaktır. Aksi takdirde enerji 
israf1arından kurtulamayız. 

BURHAN ASAF 
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!Dünya harbinin 
sayı ile ifadesi 

Ziraat Vekilimiz Bursa'nın kurtuluş 

Dünya harbında, muharebeye karışan 
bütün milletler zafere vannak için akıl
lnra durgunluk veren büyük fedakfirhk· 
Jr~ra katlandılar. Bu fedak§rhkların kıy· 
metini, ağırlığını bu kadar çok artıran. 

kanaatimce. muharebenin her türJU ta:.,. 
minlerin üstünde büyük bir şiddetle w 
düşünülmedik tarzlarda inkişaf etmif ol· 
masıdır; yani crkanıharbiyelerin yanıl

mış olmalarından ileri gelmiştir. 

Orduya gitti 
Giresun, 12 (A.A.) - Şehrimizde beş 

gündenberi tetkikatta bulunmakta ola.-ı 

Ziraat Vekili Muhlis Bey dün Vatan va
puriyle orduya hareket etmiştir. Vekil 
Bey orduda üç saat kadar kalabilecek ve 
aynı vapurla Samsun'a gidecektir. 

Ordu, 12 - Ziraat Vekili Muhlis Bey 
refakatlerinde Erzurum Mebusu Nafi A· 

tuf Bey olduğu halde Vatan vapuriyle şeb 
rimizi teşrif buyurdular ve mebuslarımız, 

memurin belediye ve binlerce halk tarafın 
dan alkışlarla İstikbal edildi. Doğruca be· 

tediyeye giderek bir müddet istirahatten 
sonra umum devair ve müesseıatı, memle
ket hastahanesi ve fındık fabrikalarım ge· 
zerek tetkik etti. 

Akşam şereflerine belediye tarafından 
H.ılkevi salonunda bir ziyafet verildi. 

(A.A.) 

Çankırı mebusları· 
nın tetkik seyahatı 

Çankırı, 12 - Mebuslarrmızdan Talat 
Zıya, Rifat Beyler yanlarında Halk Fır· 
kasr vilayet idare reisi Mustafa Bey ol· 
dıığu halde kaza ve nahiyelerde bir tetkik 
s<.yahatine çıkmışlardır. Bütün vilayet 
mülhakatını gezeceklerdir. (A.A.) 

Ziraat Bankası 
Umum müdürünün 
beyanatı 

İstanbul, 12 (Telefon) - 1stanbul'a 
gelen ziraat bankası umum müdüru Ke.· 
mat Zaim Bey şu beyanattn hulunmuştur: 

"- Elimizdeki stok buğdaylara bil
hassa Almanyadan birçok talepler var
dır. Bu talepleri tetkik ediyoruz. Müs'bet 
bir netice almış değiliz.,, 

Tayyare piyangosu 
lstanbul, 12 (Telefon) - Tayyare pi

yangosunu.ı bugünkü keşidesinde 16743, 
8605 numaralı biletler 2000 lira kazanmıt· 
lardır. 

500 LiRA KAZANANLAR: 

5479 1073 23142 22845 9857 
13225 3260 9672 7252 12679 
17828 10993 3375 3681 2746 

98 309 

150 LiRA KAZANANLAR: 

3913 5210 16680 18885 3666 
24625 13362 3670 5819 11754 
10624 2114 10167 11768 18814 
22165 16536 12253 

Yirmi bin liralık mükafat şu kırk nu • 
mara arasında taksim edilmiıtir. 

1733 17894 12319 24117 20721 
14812 8356 23782 10907 4447 

325 17576 12274 21308 19298 
14351 3298 23407 5620 4419 
2478 13018 7583 16259 19222 

13900 3075 22703 5063 9657 
6991 12975 7031 11370 24968 

13559 2904 22136 4969 14936 
36 bilete 100 yüz yirmi altı bilete 50 li· 

ra 154 bilete 34 lira çıkmııtır. Son rakam-
ları 22, ve 65 olanlar da ikiıer lira amorti 
kazanmışlardır. 

bayramı kutlulandı 
Bursa, 12 - Dün Bursa kurtuluşunun 

on üçüncü yıldönümü emsalsiz bir heye
can içinde kutlulanmışıtr. Cümhuriyet 
meydanına daha erkenden toplanan on 
binlerce halk şehre giden temsil kıtaatı· 
ııı emsalsiz bir sevinçle karşıladı. Günün 
azametini canland'ıran nutuklardan sonra 
büyük bir geçit resmi yapıldı. Geçide iş
tirak eden muhtelif teşekküller arasında 
bilhassa kadrnlr erkekli dağ sporcuları 

büyük al5ka ve takdir topladı. MUteaki· 
ben Mehmetçik abidesinin önüne gidile
rek çelenkler konuldu ve heyecanlı hita
belerde bulunuldu. Gece muazzam fener 
alayları tertip edildi ve halk bugünlln şe
refine geç vakte kadar eğlenceler yaptr. 

(A.A.) 

Nafıa Vı·kili Ali Beyin tetkikleri. 

İstanbul, 12 (Telefon) - Nafıa Vekili 

Paris'i iki haftada ele geçirerek harbı 
bitirmeği kurmuş olan alman orduları, üg 
ay sürecek bir harbı göze aldırmıf olan 
fransız orduları, en son kuvvetini sarfe
derek ancak altı ay, harp edecek değil. 
fakat ayakta durabileceğini hesap etmlt 
olan rus ordularının. Ve 8tekiterlnin .. M 

Sene terce süren kanlı ve korkunç bir har
ba dayanabilmek fçin haklarını korudu~ 
ları milletlerden ne kadar bUyUlc hizmet· 
!er istemiş olduklarını kestirmek hakika
ten güç değildir. Fakat, bunu rakamtu 
Uzerinde topluca gönnek faydası• mıdır? 

Rakamlara geçmeden evet, burada ruı 
ordularının tahammül ettikleri ıeraitln 

feci sikletini takdirle ve bllhaua anmak 
pek yerinde olacaktır. 

Alman ordusu gibi muntuam ve mU. 
Ali Bey bugün Osmaniye telsiz istasiyonu 

_v • .. , • kemmel bir kuvvet ka11ısında kaputıus. 
nu, ogleden sonra da Y eşılkoy deki rasat ayakkapsız hattı h ı d u • • • • 1• B • b • • cep aneı s onaraa 
ıstası:onu~u .gez~ışhr. A 1 eyı? u zı;a· harp etmiş olan rus ordularının, bUyillı: 
retlerı telsız ıstaaıyonunun ıslahıyle alaka . ı_ •• tt ı · · b ı b ı kull d ""' 
d d 

ınsan ıKU e crını o o an 16 & mu. 
ar ır. 

f..;tanlml melmı;;ları Şilc'fle. 

ŞiJe, 12 - İstanbul Mebusu Ziya, Sa· 
dettin, Mitat ve Hamdi Beyler dün bura 
y:ı gelmişler ve kaza merkez ve köy hal
kından mürekkep bir heyet tarafından 

sevgi ile karşılanmışlardır. Mebuslarımız 
Şile'de halkla temaslarda bulunarak en 
mübrem ve esaslı ihtiyaçlarını tetkik et· 
tikten sonra halkın candan gelen tezahü
ratı arasında !stanbul'a hareket etmişler
dir. (A.A.) 

hakkak bulunmakla beraber, bu hakikat, 
mı\hiyeti itibariyle, ruı askerinin vatan. 
severlik hislerinin en yUkaek bir lşarett 
sayılmak iycap eder. Ateı edebllmelr, kea 
dini müdafaa edebilmek için bir tek tU· 
feğin arkasında, önUnde giden amdaJı
nın ölümünü ve onu soyarak ıllahlanma
ğı beklemeğe mecbur edilerek dilpnanm 
üzerine saf saf sürülmUt olan askerlerde 
vatanseverlikten başka nasıl bir kuvvetin 
hakim olabileceğini kabul edebillrl:r:. Çar-
Irk idaresi, miJletin bu yUkeelC ve asit vat 
fınr, bol bot insan istihlak ederek istis
mar etmiş, ve bütUn bir hUkimıet meıKa

Ht>ynelmilcl iktisat konf eran ına nizması mutlak bir suiistimal ve hayvan
g-idccck lıeyc·timiz. 

İstanbul, 12 (Telefon) - Belgrad'ta 
toplanacak olan beynelmiJel parlamento
lar iktısat konferansına iştirak edecek 
murahhaslarımız Mustafa Şeref, Zeki 
Mesut, Ali Rıza (Mardin), Adnan (Ay. 

dm) Beyler yarın akşam Belgrada gide· 
ceklerdir. 

ca bir zevk ve sefahat hayatı yaf&mift1'. 
Çarlık hUkQmetinin, mllJet f§lerl, mllll 

davalarla olan bu açık alB.kaaızlığma mu• 
knbil Almanya'da, Fransada. İngiltere'• 
de ... ve her yerde en korkunç bir davayı 
başarmak için yoğu varetmeli azmiyle, 
çalışılmıştrr. Bu azmin muhtetlf ıafhalan • 
nı tek yazıda tophyabllmek için nkamt .. 
rın ıyardımına muhtacız. 

Liman şirketi heyeti umumiye!oöi. 120 milyon nüfuslu merkes! dn1et1• 
26 devletin yUz milyonlarca lnunnu " 
bUtUn bir dünyanın maddi maneY! ku .. 
vetlerlnl yenmek iymanr ile harp rimlfı' 
lcrdir. 

İstanbul, 12 (Telefon) - Liman şir -
keti heyeti umumiyesi 28 eyl(llde toplana 
cak tasfiye heyetinin raporunu dinledik
ten sonra eski liman şirketi heyetini ibra 
edecektir. Bundan sonra yeni Jirket işe 
başhyacaktır. 

Bir ltalyan grupu 
alıyor 

tütün 

Bafra, 12 - Tüccarlarımızın e · 
linde bulunan 1933 tütün ınahıulü • 
nü satın almak üzere bir İtalyan gru
pu buraya gelmit, tüccarla temaı ve 
müzakereye başlamıştır. {A.A.) 

Erzurum barosu yeniden 
toplanıyor. 

Erzurum, 12 - Bir senedenberi dağıl· 

mış olan baro yeniden teşekkül etmiş ve 
baro reisliğine avukat Memiş Bey seçil
miştir. ( A.A.) 

Bir tekzip. 
Sultanahmet camiinin kütüpha -

ne olup olmaması hakkında Aktam 
gazetesinin 11. 9. 1934 salı gün • 
kü nüshasında Maarif Vekili Beye 
atfedilen beyanat doğru değildir. 

(A.A.) 

Almanya 13 milyon 250 bin. Aneturya 
q milyon, Türkiye ve Bulgarfltan 2,5 mi 
yon asker silah altına almıt ve alman o .. 
duları 4 milyon 261 bin yaralı n 1 mllyoa 
808 bin 544 ölü vennlştl. Buna mu.kabil. 
Fransa bir milyon 345 bin, İngiltere 8~ 
bin, İtalya 600 kUaur bin, Romanya 151 
bin, Belçika 115 bin evladrnı topraklara 
gömmüştür. 

Tahminlerden bUıtbUttln bqka bir tea 
kilde büyümüş ve uzamıı olan muharebe
nin yarattığı ihtiyaçları karıılamak fçla 
ne kadar büyük feda:klrhklara katlanmıı 
olduğunu aşağıdaki sayılar bize gtlzelcı 
P.Österebilir. 

Almanya hasımlarını durdunnak fçfa 
ayda 11 milyon, fransızlar ayda 10 milyon 
topçu mermisi yapmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Halbuki franaızlar barba 
7,S lık toplara mahsus 4 milyon 852 bin 
mermilik kullanılmağa hazır bir stoka gi

rerken ayda 390 - 400 bin mermi yapmak 
suretiyle muharebenin ihtiyaçlarını karp 

hyabileceklerini ummuşlardı. Sonralan 

ele geçen malCimattan anlıyoru:r: ki Fran· 
sa, bu toplar için harp boyunca 208 mil

yon 265 bin mermi yapmağa mecbur kat
mıştır. Buna ağır top mermisi olarak yap
tıkları 65 milyon 250 i de UAve ederse1r 
meydana çıkacak rakam akıllara hayret 
verecek bir miktara varır. 

Bu neticeleri diğer bütUn harp mah:e
mesinde de bulmak mümkündür. Alman

ya°";yda 200 makineli tüfek iymalini kafi 
görerek barba başladı, fakat aylık iyma
latı 917 de 7000 ve 918 sonlarında 13.000 e 
çıkarmağa mecbur kaldı. 

Kalecik ıpor birliii lut1iol ta'1iunı -Tlre"nln 1&•1 luluı bayramt intibalann'Jan mekteplerin geçidi. 
Y azuı Memleket poataaı IÜtuNIDGa 

Fransa hakkında da bir başka bakım
dan şu rakamları verebiliriz: Muharebe· 
ye 5100 makineli tüfek mevcudu ile giren 
fransız ordusu harp boyunca 112 bin ma• 
kineli tüfek yaptırmağa mecbur kalmış· 

trr. (Bu nrifrtarm 17 bin tanesi lngiltero-
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G r ek etle • ı de Kanada'ya kendi namına elçilikler açı 
) mak salahiyeti verilmiş, 1923 te de bir ı 

İngiliz siyasi memurunun müdahalesi ol
maksızın kendi nc.mına muahede imza et 
mek hakkı bahşolunmuştu. Buna mukabil 
Kanada, arzu ettikleri takdirde aynı sala 

( e le e s J IJ.ii.yiik lıurbın 20.nci yıldüniinıii miinasebeıile neşredilen eserler-·
lngiliz imparatorluğu yiiz senede nberi ne gibi değişil•likler 

geçirdi - Kanatla'ya dair. 

Büyük darbın yirminci yıldönümü mü 
nasebetiyle neşredilen eserler durmaksı
zın tevali ediyor. Müelliflerinin en ziya 
de merak ve alaka ile tetkik ettikleri nok 
ta, harbın sebepleridir. Mercurc de 
France mecmuası, bu mevzua dair yeni çı 
kan bir eseri tetkik ederken harbın baş
lııngıcındanbcri pek şiddetli münakaşala 
ra mevzu teşkil eden Almanya sosyal-de 
mokratlarının ilanr harp sıralarrnda al -
dıkları vaziyet bakkrnda şunları yazı -
yor: 

Sosyal-demokrat fırkasının budunlar
arası heyetteki mUmessilleriyle Forverts 
gazetesi 21 temmuzdan iytibaren Alman 
ya ve Avusturya'nın takip ettikleri siya
sete şiddetle iytiraz ettiler. Forverts ga 
zetesi 26 temmuz tarihli nüshasında Beı 
lln ve civarında 26 protesto mitingi yapı 
lacağını iylan etti. İki gün sonra Berlin
in Unter der Linden caddesinde büyük 
bir nümayiş yapıldı ve zabıta ile müsa
dr.me oldu. 29 temmuzda Brükscl'de top
lanan budunlararası sosyalist heyeti hu 
surunda Sırbistan'a harp iylanmın bir 
"cinayet,, teşkil ettiği fırka idare heyeti 
reisi Haase tarafından alenen beyan edil 
di. Fakat alman sosyalistleri, Almanya -
nın "yegıtne ve en tehlikeli düşmanı olan 
Rusya,. ya knrşı harp edildiği takdirde 
yekvücut olarak barba gideceklerini dai
ma temin etmişlerdi. Bethmann - Hol · 
weg, sosyalistleri kazanmak için bu va -
itlerinden istifade yolunu tuttu. 26 tem
muzda Haase dahiliye nezaretine çağı · 
!ıldı ve kendisinden harp aleyh;ndeki nü 
mayişlere mani olması istendi. Fakat Ha 
ase, bu teklifi kabul etmedi. Bunun üze
rine Bethmann, fırkanın sağ cenahına 

mensup olan mebus Südekum'la temasa 
girdi. Südekum, başvekilin tekliflerini 
fırka idare heyetine bildirdikten sonra 
Bethmann'a aynı gün verdiği cevapta 
baı;vekil tarafından yapılan teşebbüsün 

minnettarlıkla telakki edildiğini, herhan 
gi bir grev hareketi mevzuubahs olmadı
lını ve mesuliyetini müdrik bulunan f11 
ka idare heyetinin, matbuatta, muhtelif 
memleketlerdeki harp taraftarlarınca is -
tismar edilebilecek bir lisan kullanılmı -
yacağını deruhte eylediğini söyledi. 

30 temmuzda, rus seferberliği henüz 
malQm olmadığı bir saatte başvekil nazır 
Iar meclisinde sosyal-demokratların va -
siyetinde korkulacak bir §ey olmadığını 

temin etti. Filhakika fırkanın aynı ta -
rihte gazetelerine gönderdiği tebliğde 

.. kadınlarımızla çocuklarımızın kazakla 
rm zulmüne kurban gittiklerini istemiyo 
ruz,, deniyordu. Fakat harp tahsisatının 
lmbulü hususunda fırka henüz tereddüt 
içinde bulunuyordu. Hermann Müller. 
ağustosun birinci günü Paris'e gelerek 
fransız yoldaşlariyle müşterek bir hattı 
hareket tayinini teklif etti. Fakat fran -
sızlar, taarruza duçar olan memleketin 
müdafaası zaruretini ileri sürdüler. MiH 

de, 1000 tanesi Amerika'da, gerisi Fransa
da ynpılmıştır.) 

Alman ordusu ayda 36 bin piyade tü
feği hazırlatmağı kafi görerek barba gir
mi§ti: fakat ayda 250 bin yaptırmak zaru
retini gördü. 

Alman ordusu depolarına harp boyun
ca 300 milyon el bombası girdi; buna mu
kabil Fransa 155 milyon 750 bin el bom
bası hazırladr. 

Fransa biiyük barba girdiği zaman or
dunun elinde 300 ve müstahkem mevkiler
de 380 ağır topu vardı. Halbuki harbrn 
gidi i 918 nisanında cephede 3070 ağır 

top bulundur:ulmasrm zaruri kılmış ve 
6u suretle de Fransa harp boyunca 6710 
ağır top iymaline mecbur kalmıştır. Mu
harebeye 4800 tane 7.5 luk topla girmiş 

olan Fransa ihtiyacından yedi yüz küsur 
fazla topa malik bulunuyordu ve fazla bir 
lymalat da, bundan dolayı, nazarı dikka
te alınmamıştı. Fakat muharebe, 14260 ta
nesi yeniye yakın esaslı tamir olmak üze
re 31370 tane 7.5 luk top iymaline lüzum 
göstermiştir ... . , 

Bütün bu rakamlar, dünya harbına gi
ren milletlerin ne kndar büyük fedakar
lıklara katlandıklarını gösteriyor Fakat 
bu harp, bunlardan daha mühim olarak 
6ugüne gayet kuvvetli bir ders brrakmrş· 
br. O ders, kanaatimce, bir gelecek har
brnı, her türlü şekilleriyle hesaplıyarak 

ıJurmadan hazırlanmaktan ibarettir ..•.. 
Dünyanın bur,ünkü gidişi de zaten onu 
göstermiyor mu? 

ŞAKİR HAZİM 

ler, patlamak üzere bulunan harbın em -
perynlist kapitalizmin eseri olduğuna gö 
re taarruz harbı ile müdafaa harbı ara -
sında bir fark gözetmek manasız olduğu 
nu iddia etti. Nihayet fransızlar, her iki 
tarafın istinkaf ı esasına müstenit bir iy
tjJaf teklifinde bulundular. Fakat hiç 
bir taahhüde girişilmedi. 

Forverts gazetesi 31 temmuz tarihlı 

nüshasında teenni tavsiye ederek harbrn 
zuhurunda yalnız sermayeciliğin değil, 

mütearrız çarizmin de amil olduğunu 

yazdı. Bethmann, mebuslara dağıttığı bir 
muhtırada Rusya'nın, Almanya toprakla 
rını istiyla etmek suretiyle harbı bizzat 
açtığını bildirdi. Bunun üzerine topla -
nan sosyalist gnıpu 14 reye karşı 78 rey 
le harp tahsisatını kabule karar verdi. 
Umumi celsede, ekalliyette kalanlar fır -
kanın vahdetini korumak maksadiyle ek 
seriyete iltihak ettiler. Almanya'yı "rus 
barbarlığından ve irticamdan kurtarmak 
lazım geldiği,, hakkındaki beyannameyi 
Rayştağ kürsüsünde okuyan Haase ol · 
muştur. 

*** 
Le Temps gazetesi, İngiliz imparator

luğunun bir as11 i"'·inde geçirdiği tahav -
vüllcr hakkında neşrettiği dikkate .şayan 
bir tetkikte dominyon/arın ııasıl doğduk
larını şöyle anlatıyor: 

İngilizlerin yüz senelik bir zamandan 
beri denizaşırı topraklarını meşruti idare 
usulüne doğru tekamül ettirmek hususun 
da isabetli ve amprik usuller kutlanmış 

oldukları malOmdur. İngilizler istikbale 
ait kati tasavvurlar yapm~ktan çekinir ve 
müşkülatı, zuhur ettikçe iktihamı tercih 
ederler. İşte onları denizaşırı toprakları
na idare muhtariyeti vermeğe sevkedcn 
sebep de bu usuldür. 

1839 senesinde kaleme alınan meşhur 
Durham raporu, İngiliz hakimiyeti altın
da kalabilmcEi için Kanada müstemlcke
sine dahili bir muhtariyet verilmesi tav
siyesini ihtiva ediyordu. Bu teklif baş
langıçta Londra'nm resmi mehafilinde 
şiddetli bir muhalefete uğradı. Fakat za
manla, bu itirazlar birer birer bertaraf 
edildi ve 1848 de Kanada' da parlamento -
culuk teessüs etti. Bu mühim müstemle
kede hadis olan vaziyet bilahare diğer 

bazı müstemlekeler için bir misal teşkil 
ederek aynı tcabir cenubi Afrikt., Avus
turalya, Yeni Zclanda ve Nev-fundland 
gibi İngiliz muhacirleriyle meskun 

ı 

topraklara teşmil edildi. Umlllıli harbm 
arifesinde bu memleketler kendilerini 
bizzat idare etmekte olup on üç Amerika 
müstemlekesinin elden çıkmasından son
raki vaziyetten hasıl olan ingiliz impa
ratorluğunun hususiyetini teşkil ediyor
lardı. Bu devletler dahili işlerini serbest 
çe idare ediyor, gümrük tarifelerini ser -
b,.stçe tanzim eyliyordu: bu ikinci ser
besti onları nihayet, ana devlete karşı 

müstakil bir ticaret siyaseti takibe sevk 
eyledi. Maahaza halel gelmemiş nazari bir 
hukuki vaziyet perdesi arkasında hasıl 

olan meşruti değişiklikleri görmiyen 
diinya nazarında dominyonlar İngiltere'
nin Londra'ya sıkı surette tabi müstemlc 
keleri olmakta devam ediyorlardı. Domin 
yanların, diğer memleketlerin hayretle 
bakan gözleri önünde yüksek beynelmilel 
siyaset sahasında açıktan açığa kelfim sa
hibi olarak ortaya atılmaları için büyük 
harbın ve onu takip eden hadiselerin ce
reyan etmeleri lazım geldi. Hatta ceneral 
Smuts,1919 senesi temmuzunda şu sözleri 
söyliyebildi: 

"- Dominyonlar, takip edecekleri bü 
yük ve ehemmiyetli yola girmiş bulunu
yorlar. Eski müstemlekeleri ingiliz çer -
çevesi içinde rızasiyle kalan birer aza 
olarak muhafaza edebilmek ingiliz siyasi 
dehasının en yüksek muzafferiyetlerin
dcn addedilecektir.,, 

Şekiller ve formüllere karşı takip edi 
len ampinik usul, bu cenubi Afrika dev
let adamının sözlerinde beliğ bir surette 
tecelli ediyor. Hadisat, hukuki tekamül 
seyrinden daha süratle yürümüştü. Haki
ki vaziyetle şekiller arasındaki bu muva
zenesizliğin bilhassa siyasi bakımdan ba
zı mahzurları olabilirdi. Fakat fili ve 
hukuki vaziyetlerin biribirine intibak et
tirilmelerine intizaren dominyonların 

budunlararası (beynelmilel) sahadaki ser
bestileri bakımından yeni vaziyetler ih -
dası zarureti vardı ve bunları ihdas et
mekten hali kalınmıyordu: meseli 1920 

hiyetleri alabilecek olan diğer dominyon 
!arla istişare etmek vazifesiyle miil 'ef 
ti. Gene 1923 tedir ki İrlanda devleti diğer 
dominyonlann meşruti ve budunlararası 

(beynelmilel) vaziyetine mümasil ve im
paratorluk içinde aynı serbesti ve müsa
vat haklarını haiz bir devlet haline ifrağ 
edildi. Hakiki vaziyetler gün geçtikçe 
mutlak h:.ı' uk esasıa~ından uzak!J • • or
du. O esaslar ki serbest hükumetlere sa
hip bulunan milletlerin ana devlete tabi 
olmalarını tazammun eder. Hatta eyliil 
1924 te Sir Austen Chamberlain, Cenevre 
meclisinde şu sözleri söylemişti: 

Tire'nin kurtu'uş yılı coşkun tezahürlerle kutlu'andı 
Tire - Yeşil ve güzel Tirem izin 

kurtuluş yıldönümü, hu sene de cos
kun tezahürlerle kutlulandı. KöylÜ 
ve şehirli binlerce halkın iştirakiyle 
vapılan kutlulama merasimi şenlik
leri diğer senelere nazaran çok gü -
zel oldu. 

Belediye tarafından hazırlanan 

kutlulama programı, son düşman kı
tasmm Tire'yi terkettiği saat sekiz 
buçukta başlıyordu. Saat sekiz bu -
~ukta kurtuluşu temsil edcek süvari 
kttamız şehrin şarkından dört nalla 
cümhuriyet meydanına hareket et -
11iştir. Bu sırada şehirdeki fabrika -
lar, lokomotifler ve otomobil gibi 
'1akil vasıtaları düdüklerini öttür -

mek suretiyle &ilrura iştirak etmi§ı 
vollarda ve cümhuriyet meydanın • 
de bekliyen halk alkışlarla süvariJe..ı 
rimizi karşılamıslardır. İdman yur • 
du bandosu kurtuluş marşını ve milı 
li havalan çalarak merasime iştiraJj 
etti. Cümhuriyet meydanından alaYı 
karargahına gidilerek sancak çek • 
me merasimi yapıldı. Buradan da 
karargaha gidilerek mızıka tarafın• 
dan ~alman istiklal marşından son • 
ra nutuklar ve şiirler söylendi ve 
başta askerler olmak iizere mektep• 
lilerle esnafın iştirak ettiği büyüK 
bir geçit resmi yapıldı. Gece muh • 
telif eğlenceler ve bir garden parti 
verildi. 

"- İngiliz imparatorluğunun vahdeti, 
mantıki bir meşrutiyete müstenit değil

dir. Hatta bir meşrutiyete bile istinat et
mez, zira biz, her hususta elestikilik mu
hafaza etmek, bir "pay,, bırakmak isteriz.,, 
Siya~i sahada m"ntığın bu kadar bariz ve 
kat'i bir surette ret ve inkar edildiğine 

tesadüf edilmiş midir? 
Bahkesir'de Maarif ve yol faaliyeti 

Balıkesir - Vilayet merkezi ile 
işte İngiltere'nin müşkülatı birer bi-

rer zuhur ettikçe bertaraf etmek itiyadı nüfusu çok olan Edremit, Gönen, 
burada bir kere daha görüli.ir. Mutlak hu · Bandırma, Ayvalık gibi kazalarda 
kuk essalariyle "meşruti hakikat,, arasm- eylUJün on beşinde ilk mektepler a
daki muvazenesizlik imparatorluğu:ı ba:ı:ı ~rlacak ve tedrisat haşhyacaktır. İlk 
kısımlarında ve bilhassa cenbi Afrikada mekteplere alınacak talebelerin ka
o imparatorluğun vahdeti bakımındın vıt ve kabul muamelelerine başlan
tehlikeli olmak istidadını haiz müşkiilat 

'TIIŞtır. 
ve sui tefehhiimlere sebebiyet verdi. 192ö 
imparatorluk konfcr<ını;ı tarafından itti İlk mektep kadrolarının hazır -
haz olunan kararlar ileride çıkabilecek lanmasma da devam edilmektedir. 
muhtemel müşkülatı değil, 0 aralık en- Kadrolar birkaç güne kadar tamam
dişe veren müşkülatı iktihama matuftu. lanacaktır. Bu sene diğer vilayetler
Bu kararlan ihtiva eden Balfour raporu, den vilayetimize altı mua11im veril
mantıki esaslara göre kaleme alınmış bir miş ve bir muallim alınmıştır. Vita-
meşruti vaziyet derpiş eylemez. Billikis t 11" 1 · d · · d k . . ye mua ım erın en yırmı o uz 
rapor muharrırlerı müstakbel konferans- . . .. .. .. _.. .. 
tarın Üzerlerinde işliyebileceklei esaslar muallım maarıf mudurlugune mura-
vazı ile iktifa etmişlerdir. Zaten İngiliz _ caat ederek nakil talebinde bulun -
!erde umumiyetle hakim olan lıir kanna- muşlardır. Bunların ekserisi mer -
te göre ingiliz imparatorluğunda hiç bir kezde vazife almak istemektedirler. 
şey kati değildir. J\ncak bunların taleplerinin tama -

İngiliz imparatorluğunun tekfimülü:ı- miyle isaf edilmesi imkansızdır. Bu 
d<; hakim olan fikiı ler bizzat İngiltere taleplerden ancak sıhhi ve idari se
Jevleti meşrutiyetinin şekil bulmasında bepler gösterilerek muhik olanlar 
aml olan fikirlerdir. Ansov, bu meşruti - kabul edilebilecektir. 
yet hakkında demişti ki: 

YOL FAALİYETİ: 

Vilayet hususi idaresince yapıl
ması tekarrür eden Ayvalık - Ova 
volu münakasaya konmustu. Müna -

"- Bu tebeddüller umumiyet itibari
le günün zaruretlerine gayrı şuuri olarak 
intibak etmekten başka bir şey değildir 
ve tebeddül zarureti görülen mevzuları 

tecavüz etmemiş gibidirler.,, 
1935 imparatorluk konferansının aynı Y nhancı postası. 

kasa müddeti bitmiş olduğundan va· 
linin de iştirak ettiği komisyon hu• 
zurunda yolun ihalesi yapılmıştır. 

Yol keşif bedelinin yüzde yirmi ye· 
di noksanına ihale edilmiştir. 

AFYON TETKİKATI: 

Vilayetimizin afyon mmtakasın• 
da tetkikatta bulunmakta olan he • 
yet vazifesini bitirmiştir. Heyet mın 
takada bin beşyiiz çeşit haşhas tohu 
mu bulmuştur. Bu tohumlar İstan .ı 

bulda Y eşilköy tohum islah istasi • 
yonunda tetkik ve tasnif edilerek en 
yüksek evsafi gösterenler ayrılarak 
çoğaltılacak ve kullanılacaktır. 

Ka'ecikte gençlik faaliyeti 
Son zamanlarda Kalecik gençlerinde 

gayretli ve verimli bir çalı§ma vardır. 
Bu hususta "Talebe derneği,, ön safta 

gelir. Verdikleri müsamereler kasabamıJ 
halkı üzerinde eyi intıbalar bırakmaktadır. 
Bilhassa "30 Ağustos., günü verdikleri mU 
samere herkesi heyecnn içinde bırakh. 

Bundan başka burada Halk Frrkası, B& 
tediye ve kazamız büyüklerinin yardımiy • 
le daha evelki senelerdenberi teşekldilU 
düşünülen "Kalecikspor,, Birliği vücuda 
getirilmiş ve faaliyete geçmiştir. 

usulü takip edeceği ve aynı zihniyetle ça • •• 
hşacağı tahmin olunabilir. Is v • ı-re e m 1 reJ m deei İrecek? 

*** ~ 
Fransız ve Anglo-Sakson matbuatı bu 

r:ünlerde J(ana.da'nın bir kısmının Yacqu

cs Cartier tarafrndan keşfi yüzüncü yıl. 

İsviçreliler sulha ve her şekliyle ni
7.ıma en sadık millet olmak şöhretini ka-
zandıkları için Milletler Cemiyetinin yer 
le§miş olduğu İsviçre budunlararası (bey 

dönümünü tesit ediyorlar. Le Temps ga- r.elmilel faaliyetin merkezi haline gelir

meclis tarafından yapılmaktadır. Bütün 
demokrasilerin zayıf noktası olan icra 
kuvveti orada her yerden daha müstakar• 
dır. İsviçre kurulalıdnnberi bir tek kabi• 
ne buhranı biliniyor ve o da harbın uyan· 
dırdığı ihtiras hareketlerinin eseri ol• 
ır.uştur. Umumiyetle, her sene meclisler 
tarafından fırkaların nisbi temsillerine 

zetesi bu münasebetle Fransa'mn Ameri

luı'da vaktiyle oynamış olduğu rolün bir 

tarihçesini yapıyor: 

ken İsviçre konfederasyonu Şart'ı tehli
keye girivermiş olmıyor mu? Kanunu esa 
sinin yeniden gözden geçirilmesi için bfr 
teklif 77000 imza topladı. Halbuki milleti 

Fransızlar Kanada'da geçici müstem- intihaba davet için 50.000 imza kafiydi. 
istinaden seçilen nazırlar daimidirler ve 
lekelenmeden vazifeden çekilmesini bilir· 
ler. lekeciler olmayıp toprağa kök salmış ve Şüphesiz ki bir reye müracaatla bir 

yeni bir millet vücude getirmişlerdir. karar arasında büyük fark vardır. Bahu 
Bu millet, tarihin türlü türlü hadise ve sus ki teklif hiç bir ameli ıslahat ileri 

Umumi ıstıraba işa~et ederek buhranla 
mücadele için yeni metotlar istiyen ısta• 
hatçılar da bilhassa bu devamlılığı ten' 
~it etmiyorlar mı? Ba"kaları da hükfune
tin büyük kuvvetini te,kil eden radik:ıl 
fırkasının tereddisi yü.,,ünden sisternirı 
bozulmuş olduğunu iddia ediyorlar. l{a• 

totikler daha büyük bir dini hürriyet is• 

cereyanlarına rağmen yaşamakta devam 

eden Kanada milletidir. Bir millet mev

cudiyetinin kıstaslarından biri yabancı 

unsurları temessül ha~sasıdır: Kanada 

fransızlarındaki bu hassa onların en ba • 

riz vasıflarından biridir. 

Avrupa'da hakim olan kanaatin aksi 

:>tarak bir hakikattir ki Amerika'daki hu 

dutların hemen hepsi keyfi olmaktan zi

yade tabii çerçeveleri içinde hadis olmuş 

beşeri vakıalarrn coğrafi hudutlarmı çi -

erler. On sekizinci asır haritaları bu ha

kikati kuvvetle teyit ederler. O haritalar 

üzerinde "yeni Fransa,, tam bir siyasi ve 

coğrafi ahenk arzeder. Kanada toprakları 

sürmemiştir, belki de bu, ancak yeni bir 
rejim istemek hususunda birleşenler ara
sında en ufak sarahatin ayrılıklar uyan
dıracağı korkusundan ileri gelmiştir. 

Yalnız İsviçre'de siyasi hoşnutsuzluk 
hususunda mühim hareketler uyandırma • 

st bile hayret verici bir şeydir. Çünkü 
dünyada hayret ve otorite muvazenesini 
onun kadar temin etmiş bir devlet dah:ı 
yoktur. Merkezci hükumet esasına doğru 
gitgide ilerlenmesine rağmen kantonlar 
bilhassa mali bakımdan- geniş bir muhta· 
riyete sahiptirler. Parlamento murakabe
si biri Kanton'ları, diğeri de vatandaşla
rrn heyeti mecmuasını temsil eden iki 

Fransız 

tiyorlar. Bazıları kantonların kırtasiye• 

cilik badaşlığmdan şikayet ediyor ve da
ha fazla merkezcilik istiyorlar. Hatti 
kooperatif ve diktatörcü tecrübelerine ta• 
kayt olmıyan isviçreliler bile var. Bu fi• 
kir karşılığı İsviçre milletini yersiz bi~ 
inkılapla meçhule atılmaktan kurtarncal« 
mıdır? 

anı 

LÖ JURNAL 

l 
j r 

hudutlarını sanki kendiliklerinden çizer-
r kuş 

Mançester Gardiyen gazetesinin Pa- ı dan alacak, buna mukabil ornya rnaınııl 
ter. Aşağı Kanada havalisi teşkilatlanmış ris muhabiri bildiriyor: maddeler, kimvevi mamulat satacaktı1'• 
bir milletin toprağı olduğu günden itiba- Her ne kadar Leh hükiimeti; Eko dö Eko dö Pari, b~ itilafın Almanya bir dev• 

ren bir "ana devlet,, (metropol) toprağı Pari gazetesinin Almanya ile Lehistan a- lctlc harp halinde bulunduğu zaman bil~ 
rr.sındn bir ticaret mukavelesi aktoluna- muteber olacnğını söyliyecek kadar jlerı 
rnsında bir ticaret mukavelesi aktolun- gitmektedir. Halbuki böyle bir vaziyet 
ciuğuna dair yazdığı haberin yalan oldu- karşısında Lehistan'm bu kabil me\•addl 

oldu ve idari, zirai, içtimai teşkilat ve 

teşebbüsler merkezi halini aldı. Paris mu 

ahedesi imznlandığı tarihte Kanada, mil- y d • b' t k · tm' d p · ı guna aır ır e zıp neşre ışse e arıs verrueğe devam etmesi bitaraflığı ihla e• 
li topraklariyle tam bir millet olmuş, ana mehafilinde, hatta resmi mehafilde bu ' t• 

deceği gibi bu memleketin Fransa ile 1
• 

devletten ayrı olarak ynşamak ve inkişaf haberin büsbütün esassız olmadığına dair ı• 
etmek kudretini haiz bir millet halini al· bir kanaat hüküm sürmektedir. ifak muahedesine, Lokamo muahedeS 

mış bulunuyordu. Bu sebeptendir ki mu
ahededen !onra toprağına intibak etmiş 
müstakil bir millet muamelesi görmüştür. 

ne ve Milletler Cemiyeti misakına rnı.tlı9" 
Bir fransız gazetesinin neşriyatına gö 

e Almanya kendisine Jazrm olan yiyecek if olacaktır. ı-.tJ 
naddeleri ve ham maddeleri Lehistan- Resmi fransız mehafili, Lehist n'111 



.ereceye · kadaı ileri gideceğine ihtimal 
~ermemekle beraber, gene Eko dö Pari 
nfn neşrettiği yolda bir muahedenin mev
:udiyctinden şüphelenmektedir. Gene bu
rada hakim olan kanaate göre Lehistan 
böyle bir teahhüde girişmişse bile, bu, 
ancak mahdut bir .zaman içindir ve Al
nanya'yı içinde bulunduğu iktısadi sıkın· 
tılardan kurtarmak emeliyle yapılmıştır. 

Diğer taraftan M. Tardiyö'nün ve dost 
larının fikirlerini nesreden Liberte gaze
tesi geçen sene ikinci kanun ayında Le
histanla Almanya arasında ademi teca
vüz misakı imzalandığı zaman onunla bir
likte imzalanan bu gizli itilafın maddele
rini de neşretmektedir. 

Liberte'ye nazaran bu muahede şu mad
deleri ihtiva etmektedir: 

1) Almanya, Lehistan'm Baltık deni· 
zinde bir limana sahip ol:nasınr hayati bir 
Hizum ve zaruret olarak tanır. 

HAKlMlYETI MiLLiYE 

1 arilı tetkikleri. 

Şarki Altay7da bulunan 
İskit mezarı (*) 

"Maddi kültür tarihi devlet akademi- yıllık bir altaybnrn mumyası da bulun
si haberleri,, (**) mecmuasının .. Pazırık muş olacaktı ..• 
hafriyatı,, na dair verdiği malUmata gö- Mezarın tamamiyle saklanmış kısmı at· 
re, höyiiğü teşkil eden iki metre yüksek- ların .gömüldüğü mahaldir. Hırsızlar bu
liğindeki taş ve toprak yığını kaldırıldık- raya girmek için duvarı delmiş iseler de, 
tan sonra, yere sıralanmış üç yüz adet ani bir hadise karşısında kaçmış oldukla
kalm ağaç tomrukları ve bunun altında rı, bu işte kullandrkları aletleri bırakmış 
da bir mezar çukuru bulunmuştur. Bu çu· olmalariyle anlaşılmaktadır. 
kurun sathı 52 metre murabbaı (7,2X7,2) Mezarda bulunan eşyanın mühimle
ve derinliği de dört metredir. Çukurun ri - Eyi saklanmış oyma tabut, odanın 

duvarına asıldığı anlaşılan keçe -halı par 
ç<?sı, zırh, yay ve sairedir. 

Tabut kuş resimleri ve yaldızla tezyin 
edilmiştir. Keçe - halı parçası aslan re
simleriyle süslenmiştir. 

• 
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llti ku übümüz 
Çıbığa gidiyor. 

(Başı 1. inci Sa}ıfada) 

kara sporcularından bir kısmını Çıbığa d• 
vet etmişlerdir. 

Yapılacak müsabakalar koşma, atlami\ 

yüzme ve futbol müsabakalarıdır. Ayrıo .. 
Ankara'dan Çıbığa kadar bir de bisiklet 

müsabakası yapılacaktır. 

Demirspor ve Çankaya kulüpleri atlet· 

lerile beraber bu akşam Çıbığa hareket ede 

ceklerdir. Sporcuların istirahatleri ÇıbılC 

halkı tarafından temin edilmiştir. Bisiklet 

çiler de cuma gUnU sabahı saat altı buçuk· 

ta Ankara' dan hareket edeceklerdir. Çıbığa 

ilk giren bisikletçi müsabakayı kazanmıı 

olacak ve Çıbık halkı tarafından kendisine 

bir bisiklet hediye edilecektir. 
2) Almanya. Lehistan'ın Lituanya ile 

dostane siyasi bir ittihat yapmasındaki 

liizumu takdir eder ve buna muvafakat 
halinde Memel limanı lizerindeki bütün 
haklarından vaz geçmeğe mütemayildir. 

Hırsızların eli dokunmıyan atlar med

feni fevkalade zengin mevat vermiştir. 
Mezarın dondurulmuş olduğundan dolayı 

çürümemiş olan on aygırın cesedi de bu
~tinkü at neslini tetkik için bir hazine sa
yılabilir. 

\ , 
\ Yüzme müsabakaları Çıbık'taki Kara· 

gölde yapılacaktır. Çıbık halkı yarın tarn 

.':it mezarında bulunan eski eserlerden. bir spor bayramı yapmış olacaktır. 
3) Lituanya ile Almanya arasında bir 

harp çıktığı takdirde Almanya herhangi 
bir metalip dermeyan etmiyecektir. 

lskit mezarında bulunan eski eserlerden. 

4) Arzu edilen neticeyi sulhperverane 
\l'asıtalarla temin etmek yolunda Atman -
ya, T.ehistan politikasında elinden gelen 
bUtün çarelerle yardım edecektir. bir kısmını ağaç ve kalın tahtalardan ya-

5) Bu sene, yahut önümüzdeki sene pılmış bir oda işgal ediyor ki, ölünün me
Lituanya böyle bir siyasi ittihat husutn ' zarı bu oda dahilindedir. Bu oda, hırsız
takdirinde Lehistan koridor davasından laı tarafından soyulmuş, içinde ancak ta
\>az geçecek, Danzig'in Almanya'ya iade but ve saireden ibaret ufak tefek şeyler 
sine itiraz etmiyecektir. bulunmuştur. Ölünün ce1ı1edi de hırsızlar 

6) Bir misak ve vaziyetin iycap ettire- tnrafından imha edilmiş olduğu anlaşıl
ceği tavizat maddeleri bilahare tahakkuk mıştır. 

ettirilecektir. Çukurun ölü odasından artan kısmının 

. 
Atların üzerinde on tane eyer takımı 

bulunmuştur ki, gem, yular ve eyerler 

çok ince sanat eseridirler. Bunlar için 
kullanılan keçe ve gön gibi maddeler çok 
· • ·e iştenmii ve bugünkü yüksek sanayi 

ma resimler, gümüş ve altından kaplama 
lar vardır. 

iki at üzerinde bulunan geyik maska
ları bu hafriyatta elde edilen en mühim 
şeylerden sayılmaktadır. Pek sanatkllra
ne yapılmış olan bu "geyik maskaları,, 

profesör Marr tarafından ileri sürülen 
yeni bir nazariyeyi tekit etmektedir. Pro
fesör Marr'a göre beşe:-iyetin ilk vasıtai 
nakliye olarak kullandığı hayvan şimal 

geyiği (Servus tarandus) tur. Bu hayvan 
ilk önce Altay • Sayan yamaçlarında ya
r;ıyan kavim tarafından ehlileştirilmiştir. 

Her ne kadar Liberte gazetesi, bu istih - şimal tarafının. eyer takımlariyle be-
l- ·-... tm mevsuk olduğunu iddia ediyor - raber on aygır - atın medfeni olduğu gö- ı 
s ':ı gene kaydi ihtiyatla telakki edilme- rülmüştür. 
ııi lüzumuna kani olanlar vardır. 

Bu mezardaki atlara "geyik maskası,, 
yapılması hakikaten bu nazariyeyi takvi
ye etmektedir. Malfurıdur ki, dini mera

.. simler içinde en muhafazakfir olanı defin 
merasimidir. Altaylılar, at devrini yaşa
dıkları zaman bile, defin merasiminde ö
liinün öbür dünyada bineceği hayvan için 
geyik maskası kullanılmaları eski bir an
::ınenin devamından başka bir şey olamaz 
(clemir devrindeki bazı milletlerin taş bı
ı:akla kurban kesmelerini hatırlayınız). 

Mezarda atlarla eşyanın mahsus suret-
Almanya ile Lehistan arasında akte - te dondurulduk.tan sonra gömülmüş ot

dilmiş olan ademi tecavilz misakının ar- dukları anlaşılmıştır ki "İskit., Jerin ölü
kasında gizli bir muahede bulunduğun- lerini mumyaladıklarına dair Hirodot'un 
dan daima şüphe edilmekte idi. Leh po- verdiği haberin doğruluğuna delil teşkil 
litikasının son inkişafları ve hele Fransa eder.Altay'da yapılan son hafriyatta bun-
iJe Rusya tarafından teklif edilen şimali dan maada .. h" "kt k" da d 
Şarki misakına Lehistan'ın muhalif kal-

uç oyu e ı mezar a ay-
nı hal görülmüştür. Mezar soyguncularr 

rııası bu şüpheyi büsbütün kuvvetlendir- t'1rafınd::ın ölünün cesedi imha edilmiş "' 
llıiştir. 

masaydı, bugün alimlerin elinde iki ti "dt mezarrnda bulunan eski eserlerden. 
Şimdiye kadar daima bir "Şark Jokar-

nosu,, yapılmasını arzu ve teklif etmiş o- (*) Başı: H. M. 23 ağustos nüshasında 1 c~allarma rekabet edecek derecede nefis-
lan Lehistan'ın tam böyle bir şey kendi- (**) Sood. GAiMK, 1931, N 2. tıılcr. Üzerlerinde ağaç ve gönden oy-
Bine teklif edildiği sırada bundan imtina 
etmesi, bugünkü hudutlannm garanti al· 
tına alınmasını istemediği ve bunları tev
si fikrinde olduğu kanaatini de hasıl et· 
Olekten hali kalmamıştır. 

İstihbaratıma göre Fransa hükfimeti, 
teklif edilmiş misak hakkında hemen ce
'l<ıp vermesi için Leh hük\\metini tazyik 
ttınektedir. 

Haber verildiğine nazaran Lehistan, 
~ltnanya da dahil olduğu takdirde böyle 
bir misaka gireceği temayülünü ızhar et
tniştir. 

Bu lıaberlerden tamamiyle teeyyiit ede
tli henüz yoktur. Biltün bilinen şudur ki: 
lchistan, daha böyle bir misakı kabul et
llıeıniş ve Rusya'nın Milletler Cemiyetin
de daimi azalığa kabulünü tasvip eyleme. 
llıiştir. Rusya'nın bu azalığının esaslı 1 
l<ırttarından birisi de Lehistan tarafından 
bovlc bir tasvibe mazhar olmasıdır. lskit mezarında bulu nan eski eserlerden. 

" " ,, 
Şayanı dikkattir, ki tarih ve arkeologi

ya ilimlerini "milli taassup,, lardan kur
taı dıklarını bütün dünyaya iylan eden 
Sovyet alimleri bile, eski mektebin çürük 
nnanclerinden bir türlü ayrılamıyorlar. 

Bu hafriyata dair S. R. imzasiyle neşredi
len makalede hafriyat neticeleri tarihi 
materyalizm noktai nazarından söz gö
türmez derecede eyi tetkik edildiği halde, 
abidenin hangi ırka ait olduğu meselesi
ne gelince çar devrinin müstemlekeci 
alimleri gibi mütalealar serdetmektedir: 
"Abide herhalde türk ve moğol ırkına 

<>İt olamıyacakmış ... ,, 19 uncu asırda Si
birya'nın eski medeniyetinin hangi ırka 
ait olacağı meselesi mevzuubahs olurken, 
Çarlık Rusyasmın pek çok alimleri Or
hon ve Yenisey vadilerinde kitabeler bı
r&kan bir kavmin "herhalde türk olamıya
c~ğını,, ileri sürüyorlar, "olsa olsa bu ya 
Fin - U gor veya İslav kavminin ecdadı
nın asarı olacağını,. yazıyorlardı ... 

Miiteveffa profrsör Thomsen'in keşfi 
bu safsatalara hatime çekmi§ti, şimdi Al -
tavda bulunan "/skit mezarları,, hakkın-

Af kanunu ile meydana çıkan giz• 
li doğum, öliim ve evlenme 

vakaları. 

Af kanununun neş.ri tarihinden eylfiliin 

ilk haftasına kadar mektıum nüfustan 

2,684,644 doğum 1,568, 761 ölüm 842,268 

gizli evlenme vakası kaydedilmiştir. Af 

kanununun meriyet müddetinin nihaye

tinde Türkiye nüfusunun 18 milyonu ter 

cavilz edeceği tahmin edilmektedir. 

. 

Belediye 
Riyasetinden 

Belediye intihabı dolayısiy -
le intihap defterlerinin hazır -
lannıası i~Jn bekçiler taraf ııı • 
dan evlere dağıtılacak olan ve 
alımda ne şekilde dolduru]a -
cağına dair iyzahat bu]unaıı 

cetvellere her aile reisinin C"\in 
,)e bulunan kadın ,.e erkek 18 
yaşından yukarı niif usu yaza
rak cetveli 24 saat zarfında 
bekçilere geri vermeleri ''e 
cetvelin albnda bulunan zım • 
halı ve numaralı parçayı ke -
sip sakbyarak ayrıca ilan edi
lecek intihap günü sandığın 
bulurnluğu yere hu numaralı 
par~,a yanlarında olduğu hal -
de intihap hakkını haiz aileJe - ı 
rin efradı ile beraber gelmele
ri i1an ,.e rica olunur. 

~~~"""!'!~"""!'!~~"""!'!~~!""""'~~ ........ 

daki bu mütalealara da, hakikaten mi i 

taassuplardan kurtulmuş olan genç Sov

ye t veya Avrupa Alimleri tarafından l·a

time çekileceği malUmdur. Bu mezarın 

türklere ait olduğunu gelecek makalernız 

ele ispata çalışacağız. 
ABDÜLKADİR 

h •ti Milliye nıo romanı: 3 .......__ Tefrika: 92 

... 
ıgı bal i. lnsa 

Andre Molro 
dikkat etmek imkanını elde etti. Kumarın, sonu ölüm olmı
~an bir intihar olduğunu keşfetmekte idi: mesele, oraya pa· 
r~sını koyduktan sonra, zehir içenin son demini beklediği 
~tbi, bilyanm dönmesini seyretmekte idi. Bilya 4 numaranın 
ıerinde durdu. Kazanmıştı. 

~ Kazanç onun için alaka verici bir şey olm~dı. Fakat ya 
b aybetmiş olsaydı ... Bir defa daha kazandı. Bır defa kay _ 

döndlirücü bir utançla, takatsiz hep o bilyaya bakıyordu. 

Saat birde çıktı: kulüp kapanıyordu. Cebinde yirmi dört 
doları kalmıştı. Dışarının havası bir orman havası gibi onu 
teski netti. Sis on birdekinden çok daha hafifti. Belki yağ
mur yağmıştı: her taraf sırsıklamdı. Gece karanlığından ne 
şimşirleri, ne de iyik ağaçlarım görmemekle beraber acı 
kokularım kokladıkça koyu yeşil yapraklarını tasavvur edi
yordu. Kendi kendine: "Kumarbaz kazanç ümidiyle heye
can duyar denilmesi dikkate layık bir şey l Bu tıpkı, insan -
tar eskrim şampiyonu olmak için düello ederler, derneğe 
benzer'' dedi. Fakat gecenin rakitliği, sisle beraber, insan
ların bütün tasalanm, bütün acılarını da silip süpürmüş gi
bi idi. Halbuki uzaklarda yaylım ateş işitiliyordu. "Kur -
şuna dizmcğe gene başladılar .... " 

nun şüpheler verici hayatı da bu batmış şehrin metruklüğb 
ile pek güzel uyuşuyordu, çünkü o da adeta başka bir yıldı· 
zm hayatı idi. "Binbir gece masallarında uyuyanlarla dolu 
kasabacıklar vardır ki yüzlerce yıldan beri, minarelerinin 
üzerinde ışıyıp duran ayla, öylece kalmışlardır. Uyuyan çöl 
kasabaları... Ama, belki, biraz sonra gebereceğim." Ölüm, 
kendi ölümü bile, pekaz insani olan bu muhitte o kadar ina11 
nılmaz bir şey gibi görünüyordu ki kendi kendini, o rnuhi· 
tin içine, davetsiz gelmiş bir misafir saydı .. Uyumıyanlara 
gelince? "Okuyanlar var. Kendilerini yiyip kemirenler vaF, 

etti. Gene kırk doları vardı. Son parasını kumara yatınna
tıın acı zevkini de tatmak istiyordu. Çoktanberi çıkmamış 
0~an "kırmızı"nın üzerinde paralar birikip duruyordu. Bü
~'lin kumarbazların gözlerini kendine çeken bu "delik" onu 
Q a teshir ediyordu; fakat "çift"i bırakmak ona mücadele -

en kaçmak gibi geliyordu. 
Çiftten vaz geçmedi, kırk dolarını koydu. Kiyo herhal

Qe daha gitmemiş olacaktı: on dakika sonra, muhakkak ki, 

~:u bulması imkansızdı; fakat belki henüz vakti vardı ... 
1ll'ıdi son kozunu oynuyordu, hayatını, bir başkasının ha -

~at · Q 1nı ve bilhassa bir başkasının hayatını kumara verıyor-

0~· l<iyo'yu ele verdiğini biliyordu. Bilyaya zincirlenmiş 
bi~n Kiye idi. Ve kendinin de, başkalarmın da hakimi olan 
, 'a kenc:1isi, Klapik idi. Fakat gene ondan gö.zünü alamı

• l-ıiç bir zamc:n yaşamamış olduğu gibi yaşıyarak, baş 

Kiyo'yu düşünmemeğe çalışarak bahçeden çıkıp yürü -
meğe başladı. Ağaçlar nadirleşmeğe başlamıştı bile. Bir -
denbire, duran sisin üstünde, ayın mat ışığı eşyayı aydın
latıverc.li. Klapik başını kaldırdı. Ay, hareketsiz bulutların 
bir yırtığından fırlayıvermiş, yıldızlarla dolu, bir göl gibi 
koyu ve şeffaf kocaman bir deliğe doğru yavaş yavaş iler -
liyordu. Gittikçe fazlalaşan ışığı bütün bu kapalı evlere, şeh
rin tam yanhzlığına - sanki ayın kendi havası bu ani ses -
sizlik içine birdenbire gelip yerleşmiş gibi - fevkalaraz bir 
hal veriyordu. Halbuki bu ölü yıldız dekorunun berinsinde 
insanlar yaşıyordu. Bütün bu insanlar uyuyorlar ve uyku -

(ne güzel tabir!) sevişenler var." Bütün bu sessizliğin ar • 
dında müstakbel hayat titriyordu. Hiç bir şeyin kendi ken
disinden kurtaramıyacağı kudurmuş beşeriyet! Tekrar es• 
meğe başlıyan rüzgarla beraber Çin şehrindeki leşlerin ko
kusu da geçti. Nefes alabilmek için Klapik gayret sarfına 
mecbur oldu: iç sıkıntısı gene başlıyordu. Ölüm düşünce
sine ölüm kokusundan fazla tahammülü vardı. Bu koku, e.ı 
zeli bir huzur altında bütün dünyanın çılgınlığını saklıyan 
o dekoru yavaş yavaş hükmü altına alıyor, rüzgar hiç ıslık 
çalmadan esip duruyor ve ay, demin içinde bulunduğu boş
luğun öte tarafında bulutlar içine giriyordu ve her şey ka • 
ranlıklara tekrar gömülüyordu. "Acaba bu bir rüya mı?" 
Fakat korkunç koku onu hayatın kucağına, gecenit1 ta içi
ne fırlatıyor ve o gece karanlığında da, demin bulanık ya 
nan sokak lambalan, yağmurun ayak izl~rin silmiş olduğ~ 
kaldırımlar üzerinde titreşen büyük to1rr1 • lar meydana 
getiriyordu. 1 var 
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As. Fh. tl. l\lıl. Sa. Al 
komi~vonu ilanlan. 

TON 

31,5 TEKERLEK TA -
BAN CIVATASI MAL 
ZEMESİ. 

494,5 KİTLEK VE MEN 
TEŞE. 

IO SARJÖR VE YAY· 
LIK CELİK. 

3700 ADET TOP TEKER
LEK TABAN DEMİ
Rİ. 

Yukardaki malzeme pazar 
Irk suretiyle 13. 9. 934 tarihin
Cle saat l 4 te ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2452) 

8-3921 
ADET 

62365 MUHTEL1F EGE 
46340 ,, MAKK AP 

7700 ,. FREZE 
11080 ,, TESTERE 

3608 ,, RAYBA 
5820 ,, ERKEK 
832 ,, PAFTA 

1000 DESTERE CAKISI 
2000 BICKI DESTERE • 

LER. 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretivle 13. 9. 934 tarihin 
Öe saat ı4 te ihalesi icra edile 
tektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (2453) 

S-3920 
54 7 ÇİFT POTİN 

Y.ukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 23-9-934 tarihin -
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2508) 

8-3969 
210 ADET BEYLİK 

97 ,, YASTIK 
KILIFI 

Metepler alım satım 

komisyonu riyasetin -
deni: 

Mektebimiz talebesi için 
aşağıda cins ve miktarı yaıt
h elbise ve kasket iymal etti -
rilecektir. Bu işe girmek isti 
yenler pazarlık günü olan 13 
eylı11 934 perşembe günü saat 
15 te ehliyetleriyle birlikte 
komisyona müracaatları. 
155 takım dahili elbise ima

liyesi. 
60 ,, Harid elbise ima -

liyesi. 
40 ,, Palto imaliyesi 

155 ,, Dahili kasket ima
liyesi. 

(2490) 8-3924 

" " " 

Mektep talebesi için mev -
cut nümunesine göre 7 50 met 
re çamaşırlık yerli bez ile 413 
metre dahili elbiselik kumaş 
pazarlıkla satrn alınacaktır. 
Talip olanların pazarlık günü 
olan 13 eylUl tarihinde saat 
15 te komisyona müracaatları. 
(248Q) 8~3923 

fophancde f!oltanhnl Lt-

vazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonu 

1ıanhır1 

İLAN 
Levazım Dikim Evi ihtiya· 

cı ic~in 850 metre yaka çuhas1. 
23,000 metre Tela, beş yüz ta
baka mukavva, 160,000 adet 
büyük kopça, 161,000 adet kü
~ük kopça, 450,000 mat düğ"· 
me, üç milyon madeni düğme 
150 kilo parafin 18-9-934 sah 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini ve 
nümunesini göreceklerin her 

Yukardaki malzeme pazar- gün ve taliplerin belli saatten 
lık suretiyle 23-9-934 tarihin - evel tekliflerinin Tophanede 
öe saat 14 te ihalesi icra edi- satın alma komisyonuna ver
lecektir. Taliplerin teminat meleri. "215,, "4914,, 7-3549 

ile müracaatları. (2509) ,------••1m11:11--q 
8-3970 

12000 KİLO KENDİR İPİ Ankara Bt·f Pdh·e Reis 
Yukardaki malzeme pazar- lil'..ri ilanlan. 

hk suretiyle 16-9-934 tarihin -
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracatlan. (2528) 

İLAN 
İtfaiye koğuşlarına 180,21 

metre murabbaı 3 milimetre
lik muşamba döşemesi 15 ey· 

l•-----ı••••• .. li'il 934 cumartesi günü saat 
8-3980 

D. O. V o ilan ve Liman 
lan 1 J. l\f d. Sa. AJ. Ko. 

mİ!llvonn ilanlan. 

on buçukta pa7.arlıkla verile
ceğinden Belediye encümeni

' ne müracaatları. (2482) 

iLAN 
5.9.1934 tarihinde münaka

sası yapılacağı ilan olunan 
Kayseri hattı Km. 389 daki 
10,000 M3 Balast için muay -
yen müddeti zarfında talip zu
hur etmediğinden 20.9.1934 
perşembe günü saat 15 de An
karada malzeme dairesinde a-
leni pazarlıkla ihale edilecek

tir. Şartname ahkamı aynı o -
lup görmek istiyenlerin An -
karada malzeme dairesine mü-
raca~tlan. (244 7) 8-3894 

Ankara Ticaret Odası 
riyasetinden: 

Evelce ilan edilen şerait da
hilinde Marsilya'ya gönderi -
lecek talebe için 22 eyllıl 934 
cumartesi günü saat 14 te tek 
rar imtihan icra edileceğin
den ta\iplerin odaya müraca-
attan ilan olunur. S-3971 -
Ev aranıyor 
Ycnişehirde altı ve yedi O· 

dalı müstakil bahçeli ev ara
nıyor. Telefon 22i4 e müraca-
at. 8-3932 

8-3Q27 

Ankara Levazım Amirli
ği Satın Alma Komis 

yonn ivlanlan 
İLAN 

Bir milyon seksen be!:! bin 
kilo arpaya kapalı zarf ve pa
zarlık günü verilen fiatlar ga
li görüldüğünden pazarlığı 15 
eylUI 934 cumartesi günü saat 
14 tedir. Şartnamesini gör -

mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de vaktinde te
minatlariyle beraber Ankara 
Levazım Amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(2485) 8-3965 
İLAN 

934 senesi maliyesi zarfında 
21 kalem bakır kaplarının ka
layı münakasai aleniye sure
tiyle ihalesi 4 teşrinievel 934 
perşembe giinü saat 14 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak icin vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara Levazım 
Amirliği satınalma komisyo
numuza gelmeleri . (2503) 

S-3968 
~~----------------------------------

Muayenehane nakli 

Doktor Hilmi İsmail 
Hergün hastalarını öğleden sonra Balıkpazannda po

lis noktası karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. 
Telefon: 3506 

Bal·kes·r Valiliğ.nden: 
Ilıca - Burhaniye yolunun 94-96 kilometreleri arasında

ki kısmın tamiratı esasiyesi şartname ve keşifnamesi muci
bince yapılmak ve 27 eylUl 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi giin müddeti~ ve 
kapalı zarf usuliyle münakas~ya konulmuştur ... Tamıratı 
esasiyenin bedeli keşfi 5454 lıra 28 kuruştur. Munakasaya 
liyakati fenniyesi başmühendislikçe tasdik edilenlerin işti
raki mesuliyetleriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve ticare~ 
vesikası ibraz edenler kabul olunacak bu vesikalar yevmı 
ihaleden taakal sekiz gün evel Başmühendisliğe ibraz edil· 
miş bulunacaktır. Talip olanl~rm bu vesaik ile beraber yüz
de yedi buçuk nisbetinde temınatı muvakkate nıak.buz veya 
mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti m"uayyenmde ~s~
lü dairesinde enciimeni vilayete fazla malumat almak ıstı
venlerin daha evel Basmühendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine müracaat et~eleri ilan olunur. (2478) 8-3963 

Balikesir Valiliğinden: 
Balıkesir - Edremit volunun oo+63 - 00+67 kilometre 

leri arasındaki kısmın t~miri sartname ve keşifname muci
bince yapılmak ve 27 ey!Ul 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ve 
kapah zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Tamiratı 
mephusenin bedeli keşfi 7520 lira 99 kuruştur. Münakasaya 
liyakati f enniyesi Başmiihendislikçe tasdik edilenlerin i~ti
raki mesuliyetlcriyle çalışacaklar ehliyet vesikası ve tica -
ret vesikası ibraz edenler kabul olunacak ve bu vesikalar 
ihaleden laakal sekiz gün eve] Başmühendisliğe ibraz edil
miş bulunacaktır. Tcılip olanların bu vesika ile beraber yüz
de yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate makbuz veya 
mektuplariyle yevmi mezkurda ve vakti muayyeninde usu 
lü dairesinde encümeni vilayete fazla malfımat almak isti· 
yenlerin daha evel Başmiihendisliğe veya encümeni vilayet 
kalemine ınüraca:ıt etrrıekri ilan olunur. (2479) 8-3964 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita umum Müdürlüğü kartoğraf şubesi için 13 

kalem eczanın pazarlığında fiatın gali görülmer;-inden işbu 
eczanın pazarlığı 2-10-934 sah güııü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce 
becide Harita umum müdürlüğü satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (2458) 8-3962 

Jandarma U. Kumandanlı~·ınden 
Y enişehirdeki jandarma umum kumandanlık dairesi 

mefruşatının açılan kapalı eksiltme ve pazarlıklarda müspet 
netice elde edilemediğinden mefruşat miktarında yapılan 
bazı tadila\ üzerine bu ihtiyaç için yeniden münakasa yapı
lacaktır. Eksiltme zamanı eylfilün otuzuncu pazar günü sa
at 15 tir. Evelce resim ve plan alanların değişikliği anlamak 
ve yeni taliplerin de plan ve resimleri almak üzere Jantlar· 
ma umum kumandanlığı Leva7.ım Müdürlüğüne müracaat-
ları. (2487) 8-3966 

•• •• 

Cebeci merkez hastahanesi dahili 

hastalıklar mütehassısı 
• 

Doktor Nusret Ismail 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarım her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar

şısında Faik B. apartımanında kabul eder. 

Telefon : 3613 

Yı dızeli Malmüdür üiünden 
Sıvas - Samsun demiryolu Musa köy - kalın kısmı inşa· 

at müteahhitlerinin kazanç vergisi borçlarına mukabil haci.ı 
edilen eşya ve mallarının 20-9-934 tarihinden itibaren tema· 
di ettirmek suretiyle çamlı bel istasiyonunda satışa başlana· 
cağından taJip olanlarm aynı günde ve müteakip günlerde 
satı~ yerinde bulunmaları ve daha fazla iyzahat almak isti· 
yenlerin, İSTANBUL, Ankara, Samsun, Kayseri, Sıvas, 
Trab.7.on, Adana, Maltaya, Keskin, Zile, Elaziz, Ergani, To
kat Maliyelerinde mevcut listeleri görmeleri ilan olunur. 
___________ (2518) 8-3972 

Edirne Erkek L1sesi, Kız ve 
Erkek Muallim Mektepleri 
satın alma komisyonundan: 

1 - 8 eylUl 1934tarihinde saat 15 te kırdırırmalan yapi' 
lacak olan ve üç mektebin mayıs 1935 gayesine kadar lhtl.ı 
yacı bulunan 41 kalem erzak ve sairenin kırdırmalan göri.1.ı 
len lüzum üzerine bir hafta daha uzatılmıştır. 

2 - Kırdırma, 16 eylUl 934 pazar günü saat 14 te Edime 
Merkez Malmüdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıla
caktır. Vermiye istekli olanların teminatlariyle kırdırmıya 
iştirakleri. 

3 - Kapalı zarfla kırdırmaya konulan erzakı vennlye 
ıstekli olanlar da kanundaki tarif üzere zarflarını belli saat-
ten 15 dakika evel komisyona vermeleri. (5616) 8-3978 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita umum müdürlüğü matbaasi için su keçe ve 

fanilasının pazarlığı 8-10-934 pazartesi glinü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her 

gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatla~ 
riyle Cebecide Harita umum müdürlüğü !!latmatma komis-
yonuna müracaatları. (2459) 8-3961 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita postaları için (20) adet deklenetuvann pa~ 

zarlığı 4-10-934 perşembe günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere 

her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariylo 
vaktinde Cebecide Harita umum müdürlüğü satın alma k~ 
misyonuna gelmeleri. (2460) 8-3960 

BUTUN SENE ZARFINDA f: 

f 0 DERECEDEN AŞAÔJ f 

BİR DERECEİ HARARET 1 

\ ' i 
Hatta goıgede derecei hararet ~~ derece dahi orsa \\ 

1 ''Frigidaire" deki derecei hararet daima 10 derecb• 

den aşağıdır. Bu derecei hararette bulunan mekülat 

daima emniyet tahtındadır. Eğer size 6 veya 3 

dereceden aşağı bir derecei hararet lazımsa, 

''Frigidaire'' bunu da, nazaret ·edilmesine luzum 

bırakmadan, senenin iptidasından nihayetine kadar 

temin eder. Bu kuvvetli otomatik soğutma tertibatı, 

hem asgari bir elektrik istihlaklle çalışır, hem de 

hiç zayiat vukuuna mahal bırakmaz. MekOlatınız, 

tamamile istihlak olununcaya kadar, kat'iyen bozul· 

mak tehlikesine maruz değildir. 

Sazan, birinin bir " Frlaldalre" satın aldıiını 

zannederken ona daha aşalı bir marka verlfdlil 

görOlmektedlr. lsJmlerln mOşabehetlnden sakın. 

ınız. Tek bir "Frlgldalre" vard1r. Satan aldıiınız 

soğutma dolabının. "Frl&ldalre'' markas1nı tatıdı· 

iını tes~lt ediniz. 

ı: 
:i 

! 

1 
:t_()O ~ 

FRIGIDAIRE 
BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

1 

tdiı 
'İt\' ~ 1 
~ 

~ti 
laa 
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P.T.T.Ankara j 
Başmüdürlüğiinden: 

--ıstifadenizi ARAYINIZ ---·1 

Cinc;i Miktarı İhale tarihi Günü saati 
Yulaf 160 ton 23.9.934 14,30 

t Un 318 ton 23.9.934 15 
Uv nan kCimürü 296 ton 23.9.934 15,30 

Beyaz peynir 16360 kilo 18.9.934 salı 16 
d \' ukardil yazılı dört kalem erzak ve mahrukat hizalann
U a ''"1zıh gi'n ve sa:1tlerde kap21ı zarfla satm alınacaktır. Ta
' Pler evsc.f ve şartnamesini görmek üzere her gün öğleden 
,0tıra ve münakasaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinden 
JeJ t"'klif ve teminatlariyle İstanbul kumandanlığı satın 
illa komisyonuna müracaatları. (2328) 8-3755 

İLAN 
~Ordu ihtivacı için (5) ka 
Qartı Rontcen filmi satın ah
~aktır. İhalesi 22-9-934 cu
td'ttesi günü saat 14 te icra 
,~!ecektir. Talipler şartname 
~,/ g"Örmek üzere her gün nğ 
~tn sonra \•e münaka c;aya 
~ 1t~k edeceklerin o gi!n ve 
bir~~tnden evel teminatiarivle 
~~· 1kte M. M. V. satın alma 
'lltllisyonuna müracaatları. 

(2247) 7--3646 
İLAN 

~Fırka ihtiyacı olan 30 bin 
~ .. 0 sade yağı kapalı zarfla 
hq~akasaya konulmuştur. 1-
-li esi 22. 9. 934 cumartesi gü
~1 sa~t 9 da yapılacaktır. Ta
~ erın şartnamesini görmek 
~~re her gün ve münakasaya 
~tak için de münakasa günü 
~ tından evel teklif ve temi
~ tlariyle İstanbul da Selimi ye 
~fırka satın alma komisyonu 

llıilracaatları (2326) 
8-3730 

İLAN 
~~~· O. ve Hava birlikleri in· 
it acı olan (800,000) kilo me· 
~a 0dunu kapalı zarf usuliyle 
lt;~akasava konmuştur. İha -
~1 19-9-934 tarihine müsadif 
~l Şarnba g-ünü saat 15 te ya
~ea~aktır. Taliplerin şartna -
•t 81~i görmek üzere her gün 
~unakasaya iştirak icin de 

~ti <tkasa günü saatinden ev
t8k~ekJif ve teminatlariyle 
LQıttsehir'de K. O. satmalma 
'llttıisyonuna müracaatları. 

(2254) 7--3639 
~ • İLAN _ 
~ahkesır garnizon ltıtaları 
~ 2So ton ve Susurluk krta
~f için 150 ton yulaf kapalı 
\ 1i münakasaya konulmuş
\d halesi 28-9-934 saat 10 
~ 1~· Taliplerin şartnamesi· 
~0rtnek üzere her gün ve 
~akasaya iştirak için de 
ltl akasa günü saatinden ev
~ t~ltlif ve teminatlariyle Ba 
~ 8tr'de K. O. satmalma ko
~onuna müracaatları. 

(2355) 8-3781 

1 İLAN 
~ 'l'] kalem eczanın tıbbiye
~t kapalı zarfla teklif edilen 
~ gali görülmüştür. Pa.zar
~t ıs. 9. 934 cumartesi günü 

ı 14 te icra edilecektir. Ta 
~~ evsaf ve şartnamesini 
~ ek üzere hergün öğleden 
~ a ve pazarlığa iştirak 
~:eklerin o gün ve o saatte 
\~tıatiyle birlikte M. M. V. 
' alma komisyonuna mü-

tlan. (2432) 8 - 3872 

~ ~a\'a kıt t.1:AIN • G • • d 
~ atı ıçm zmır azıemır e 
~tıkLane ve etüv binasına ilave 
~./ hamam kapalı zarfla müna
~la.' konmuştur. Şartname ve 
~o~ görmek istiyenlerin her • 
;'ttCı eden sonr ve münakasaya 
~~ erin 1.10.1934 pazartesi 
~~at 1 O ,5 da teminat1ariy1e bir
~ ·1'1.V. Sa. Al. Ko. na müra -

1'1, (2347) 8--3818 
).ı • İLAN 

kışlık elbiselik kumaş pazar -
hkla almacaktır. Şartname ve 
nümunesini görmek istiyenle
rin her giin öğleden sonra ve 
pazarhğma gireceklerin 16-9-
934 pazar günü saat 14 te te
"llinatlariyle birlikte M. M. V. 
Sa. AI. Ko. na müracaatları. 

(2515) 8-3976 
İLAN 

Merkez kıtalan hayvanatı 
ihtiyacı olan (251800) kilo ku· 
ru ot kapalı zarfla münakasa
va konulmuştur. İhalesi 26-9-
934 günü saat 16 dadrr. Talip
lerin şartnamesini görmek Ü· 
7-ere cumartesi ve çarşamb;ı 
<{Ünleri zevalden sonra ve mü 
na kasa va iştirak icin de mü na 
kasa günü saatinden evel tek
lif ve teminatlariyle Manisa· 
da fırka satınalma komisyo· 
nuna müracaatları. (2359) 

8--3784 
İLAN 

Samsun garnizonunda bulunan 
ve bulundcmlacak olan kıtalar ve 
müesseseler ihtiyacı icin 51 O bin ki
lo maden kömürü ile 300 bin kilo 
odun kap:ılı zarfla münakasaya ko· 
nulmosfor. ihalesi 23.9.1934 saat 
14 tedir. Taliplerin şartnamesini gör 
mek üzere hergün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin de münakasa günü 
saatinden evci teklif ve teminatlarile 
Samsn d skeri satm alma komis 
yonuna müracaatları. (2387) 

8--3816 
İLAN 

Aleni münakasada ( 45) ka 
lem malzemeye talip çıkmadı 
ğmdan pazarhkla alınacaktır.· 
Pazarlığı 17. 9. 934 pazartesi 
günü saat 14 tedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve pazarlığa iştirak edecekte 
rin o gün ve saatinde temina
tile birlikte M. M. V. satın al 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (2436) 8 -- 3869 

iLAN 
(8500) adet velensenin ka

palı zarfına talip çıkmadığın· 
dan bu defa pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi l 9-xı-934 çarşam
b;=ı günü saat 11 dedir. Taliple 
rın evsaf ve şartnamesiyle nü 
munesini görmek üzere her 
gün ve pazarlrğa iştirak ede -
ceklerin de teminatlariyle 
vaktinde M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2493) 8--3967 
İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
5625 metre astarlık bez pazar· 
hkla alınacaktır. Şartnamesi • 
ni görmek istiyenlerin hergün 
ve pazarlığına gireceklerin 18. 
9.1934 salı günü saat 14 te te
minatlariyle birlikte M.M.V. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(2514) 8--3975 
İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
iki bin üç yüz çift fotin müııa
kasasma talip çıkmadığından 
pa.zarhğI 18.9.1934 sah günii 
saat 10,5 da yapılacaktır. Sart· 
name ve nümunesini görmek 
istiyenlerin hergün ve pazar -
lığına gireceklerin teminatla • 
riyle birlikte mezkur gün ve 
saatinde M.M.V. Sa. Al. Ko. 

Şehri 700 lira eski bedelli liaftaaa üç sefer gidip gel -
me 1300 kilo sıkletli yazın otomobil liı&th lcaoa göre araoa 
ve kızakla nakli meşrut Erzurum - Bayourt postasına ve
rilen 1100 lira fazla görüldüğünaen mGnakasa 2.9.1934 ten 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla net:icelendirllecektir. Ta
liplerin Er.zurum P.T.T. Baş müdürlüğline mliracaat etme-
leri. (2440) 8-.3875 

Mm rif Vekiletinden 
1 --- 915 numaralı kanun hükümleri dahilinde Maarif Ve

kaleti idaresindeki lise ve ortamekteplerin her sınıfına alı
nacak leyli meccanni talebenin kabul imtihanları aşağıdaki 
şartlar dahilinde İstanbulda; Galatasaray ve Erenköy kız 
liselerinde ve diğer Vilayetlerde vilayet merkezinde mevcut 
lise ve ortamektepte yoksa Maarif Müdürlüklerinde yapı -
lacaktır. 

2 - Meccanilik müsabakasına girmeli fstiyenler 29.9. 
1934 eylUl cumartesi günü akşamına kadar müracaat etme
lidirler. Müracaatları kabul edilenlere idareler birer vesika 
vereceklerdir. Bu vesikayı ibraz etmek suretiyle imtihan • 
lara kabul edileceklerdir. 

3 -- İmtihanlar vekaletçe tayin edileceli komisyon liuzu
runda 30.9.1934 pazar günü saat 9 da başlıyacak ve 2 teşrlni
evel salı gününe kadar devam edecektir. 

4 - Leyli meccanilik müsabaka imtihanlarına iştiralt e
decek namzetlerin haiz olmaları lazım gelen şartlar şunlar
dır~ 

a) Türk olmaK. 
b) Lise ve ortamektep talimatnamesinin lier sınıf 

için tesbit ettiği yaş hadleri içinde bulunmak. 
c) Bedence ve ruhça hasta, malUI, sakat ve ltusur -

lu olmamak. 
d) Velisi kendisini tahsil ettiremlyecelt liadar fakir 

bulunmak. 
e) Zekası, çalışkanlığı, ahlakı mensup olduğu meli

tepten alacağı fotoğraflı vesika ileJlabit olmak. 
5 - Müsabaka imtihanlan (türkçe - edebiyat)', '(riyaziye)", 

(tarih - coğrafya) derslerinden tahriri olarak yapılacaktır. 
6 - İmtihan günleri: 

. Türkçe ve edebiyat 30 eylUl pazar, riyaziye 1 teşrinievel 
pazartesi, tarih ve coğrafya imtihanı 2 teşrinievel salı günü 
icra edilecektir. 

7 -- Yukardaki şartlar dahilinde meccanilili imtihanla
rım kazananların adlan vekalet tarafından gazetelerle ilan 
olunacaktır. (2414) 8--3890 

e 
Burdur ve Isparta şube hatları etüt ve aplikasyon ame

liyatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. 
Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazarte • 

si günü saat 15 te vekalet müsteşarlık makamında icra edi
lecektir. 

Münakasa 1. teşrinievel 1934 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 te Vekalet Müsteşarlık Makamında icra 
edilecektir. 

Taliplerin ticaret odası ve ehliyeti fenniye vesikaları ve 
(650) liralık muvakkat teminatlarının Merkez muhasebe -
ciliğine yatırdıi{ma dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun
maları lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve teferruatı (2) lira mukabilin
de malzeme müdürlüğünden tedarik edilebilir. (2450) 

8--3892 

As. Fb. U. M. Sa. Al. komisyonundan: 
!LAN 

45000 Kilo Katran 
800 Ton Maö-nczit 
3000 Kilo iki' kaynamış bezir 

) 19-9-934 
) 19-9-934 
) 19-9·934 

2800 Kilo Sülyen ) 
5270 Kilo Neft ) 
6240 Kilo İngiliz beziri 
1800 Kilo Kaba üstübeç 
1250 Kilo Kurşun üstübeç 

) 19-9·934 
) 
) 

350 Ton döküm kumu 
15 Ton gümüş kumu 
25 Ton lüleci kili 

) 
) 19-9-934 
) 

Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerinde pazar
hkla satın almacaktrr. Şeraiti anlamak üzere taliplerin her 
gün saat 13,30 dan 15,30 za kadar ve pazarlığa iştirak ede· 
ceklerin de teminatlarlvle birlikte muayyen günde saat 14 te 
satınalma komisyonuna müracaatları. (2467) 8--3918 

nün saat 14 dünde teminatla · 
rile birlikte M.M. V. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. (2513) 

8-3974 

saatinden evet teklif ve temi
natlariyle Samsunda fırka sa -
tm alma komisyonuna müra -
caatları. (2516) 8-3977 

~ (Cltıısa kıtalarmın ihtiyacı 
~a.t 28000) kilo sade yağı 
ı.'<llı l 2arfla münakasaya ko
~ ~~tur. İhalesi 22-9-934 
~e ~ ~adır. Taliplerin şart
~'4tl "sını görmek üzere her 
~~ i e. ınünakasaya iştirak et 
i!i~ı Çın de teklif ve teminat
~ e e münakasa günü saatin 
~· ill~el Manisa' da fırka sa
~tla a komisyonuna müra-

müracaatları. (2512) 8--3973 iLAN İLAN 
lzm"r Tnyy re alayında inşa edi

lecek pist ve kanalizasyon knpnlı 
zarfla yaphnlacaktır. Şartnamesini 
plan ve projelerini görmek istiyen • 
lerin her gün m .. nakasasınn istirak e
decelılerin 29.9.1934 cumartesi gü • 
nü saat 14 le t klif ve te~atlariy
le birlikte 1\1.M.V. satm alma komis
yonuna müracaııtları. ( 2345) 

rı. (2361) 8-3786 
\.~a1,1 İLAN 
~"O: ; kıtaatı ihtiyacı için 

Soo metre mavi renkte 

İLAN Samsun garnizonunda bu -
Diyarbekirde sökülüp, na- lunan ve bulundurulacak olan 

kil ve yeniden insa edilecek kıtalar ve müesseseler ihtiya -
hangar ve efrat barakaları mü cı için 860000 kilo un kapalı 
nakasasma talip çıkmadığın - zarfla münakasaya konulmuş~ 
dan pazarlığı 19.9.1934 çar - tur. İhalesi 30.9.1934 pazar gü
cşamba gününe bırakılmıştır. nü saat 14 tedir. Taliplerin şe
Plan ve projelerini görmek is- raitini öğrenmek üzere hergün 
tiyenlerin hergün ve pazarlı - ve münakasaya iştirak ede -
ğrna girecklerin mezkOr gü - ceklerin de münakasa günü 8--3819 

Havalarm sıcaklığı ve suların azalması münasebetile 
Şehir suyunun her semte muayyen saatlerde verilmesi ve havala

rın çok sıcak gitmesi münasebetiyle balkın soya olan ihtiyaam dü
Jiinen müesseesmiı 1 eylil 1934 tarihinden itibaren bir teneke HA
YAT MEMBA suyunun fiatmı on heı kuruıa indirmiştir. 

Zamanında su yetiıtirilmesi hususunda da tertibat ahnmııtır. 
Mahiyeti meçlıol koyu ve saire gibi yerlerdeki solan içmek nıah· 

zurdan salim olamıyacafmdan sıhhatinızı tehlikeden kurtarmak için 
1 7 7 S numaraya telefonla H A Y AT soyu isteyiniz. Şehrin 

l
her kö§esinae bila istisna bir teneke HAYAT soyu on beş kuro~a ve
rileceğinden sabalara fazla para vermeyiniz. 

8--3803 

Ankara Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

A - Mektebimize talebe kayıt ve kabulüne 1-10-1934 ta· 
rihine kadar devam edilecektir. 

1 - İlk mektep mezunları orta ı..,smı birinci sınıfına 
2 - Orta mektep mezunları Lise kısmr birinci sımfma 
3 - Dört ımıflr orta ticaret mektebi mezunları imtihan

la Lise krsmr ikinci sınıfına almır, 
B- Getiril eceli vesikalar: 
l - Mektep şehadetnamesi 
2 - Hüviyet cllzdam 
3 - Bu senenin aşı kağıdı ve sıhhat raporu 
4 - 6 adet vesikalıK fotoğraf 
C - Derslere 1-10-1934 pazartesi günü başlanacaKtrr. 

(2351) 8--3780 

P. T. T. Başmüdürlü~ünden: 
2040 lira 27 liuruş bedeli keşifli telsiz irsal istasiyonu bina 

smda yapılacali tamirat 6-9-934 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
25.9.1934 salı günü P.T.T. Baş MD. lüğüne müracaatları. 

(2418) 8--3850 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı içinl02 kalem ilaç va 
tıbbi malzeme liapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
tur. 29-9-1934 cumartesi günü saat on beşte Ankara'da Veka .. 
let binasında satmalma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin şartname, li~te ve tevzi cetvelini görmek üzere 
Ankara'da Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne 
ve İstanbul'da sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne mü 
racaatlan ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey ak<cesi ve 
teklif mektuplarının muayyen vaktinde satmalma komis .. 
yonuna vermeleri ilan olunur. (2385) 8--3846 

Paris Üniversitesinden 
mezon 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahaurzlan kabule bnılamrştrr. 

Himayei Etfal aparfımaoı Telefon 3910 
8--3809 

Ankara afıa 
Başmühend 'sliğinden: 

Bedeli muhammenesi 2000 liradan ibaret bulunan 60 ton 
Zonguldak Blok kömürü 17. 9. 934 pazartesi günü saat on 
beşte açık münakasaya konulmuştur. Talipler şeraiti anla· 
mak üzere her gün nafıa başmühendisliğine müracaat edebi 
lirler. Münakasaya iştirak için ( 150) liralık teminat mak • 
buzu veya bankanın kefalet mektubunu kanuna göre hazırlı 
yarak ihale saatında yetlerinde hazır bulundurarak vilayet 
encümenine vermiş bulunmalan ilan olunur. (2350) 

af a nkara 
aşın 

8--3769 

en: 
Bedeli keşfi 3620 lira 19 kuruştan ibaret bulunan Ankara 

da Yenişehirde vali konağına yapılacak ser 17 eylfıl 934 pa 
zar günü saat on beşte açık münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün nafıa beşmühen 
disliğine müracaatları. 

Münakasaya iştirak için (272) lira teminat makbuzu ve
ya bankanın kefalet mektubunu kanıina uy~un hazırhyarak 
ihale saatından evel vilayet encümeni reisliğine vermiş bu 
lunmalarr lazımdır. (2349) 8--3770 

~~-LEYLi ve NEHARi 
Resmi Liselere muadelet hakkım haizdir. 

• 
ıs eyziat• Erkek Kız 

Amavutköy - tramvay caddesinde - Çifte'saraylarda 
Krz ve Erkekler için ayn teşkilata malik, Ana sınıfı ile 

İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakıyetile ta

nınmıştır. 

İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
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Türk Maarif Cemiyetinden; 
ı Teşrinievel 1934 Ankara talebe yurdu 
te açılacak olan . • . 
na girmek istiyenr - Orta me}ctep .. ve lıse .talebe~ını~ 
15. 9. 9. 934 tarihine kadar istida ıle Turk Maarıf Cemıyetı 
Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. İstidaya 
aşağıdaki evrak bağlanacaktır. ~ • Hüsnühal vesikası 2 : bu
lunduğu mektep vesikası 3 • Hımayeye muhtaç olduguna 
aair vesika. (2398) 8-3827 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Maarif vekaletinden: 
1-Bu sene ecnebi memleketlerde hukuk tahsili için 9, riya 

ziye tahsili için 5, makine mühendisliği için 3, su mühtndisli 
ği için ı, umumi fizik tahsili için 1, demircilik tahsili için 2, 
dökümcülük tahsili için 1, elektrikçilik tahsili için 1, talebe 
ve şapkacılık tahsili için 1 Hanım gönderilelektir. 

2 - Müsabaka imtihanlarr aşağıda yazılı mekteplerde ya 
pılacaktır: · 

a) Hukuk tahsiline gidecek namzetler Ankara ve İstan
bul Hukuk Fakültelerinde imtihana gireceklerdir. 

13 EYLÜL 1934 PERŞEMBE 

Erzincan Jandarma Mektebi 
kumandanJı~ından: 

....... 

1 - Mektep efrat ve hayvanatınm 934 senesi ihtiyaçları 
olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (27) kalem muhtelifiJcirı5 
yiyecekleri 6-9-934 tarihinden itibaren 26-27 / 9/ 934 tarihine 
kadar isimleri hizalarında gösterildiği veçhile kapalı zarf ve 
aleni usuliyle (20) gün müddetle mevkii münakasaya konul· 
mustur. 

b) Riyaziye, fizik, su mühendisliği ve makine mühendis
Lisemizin dokuzuncu sınıfına "6,, talebe alınacaktır. Ta· liği tahsiline gitmek istiyen lise mezunları, Ankara erkek, 

tiplerden aşağıdaki şartlar aranılacaktır. İstanbul Pertevniyal, İstanbul kız, Bursa erkek, İzmir erkek, 

Lisesi Müdürlü~ünden Deni· 
i - Kapah zarf usulüne isabet eden Erzaklar münakasa· 

sının son günü olan perşembe günü saat 15 te yapılacakt!1': 
3 - Münakasaya iştirak edecekler mezkur tarihten ıtı· 

baren bedeli muhammenin o/0 7,5 nisbetinde teminatı mıı
vakkate akçesi veya kıymeti muharreresi üzerinden Ergani 
bakır madeni ve istikrazı dahili tahvilatı ve borsa fiatmdaO 
% 10 noksaniyle diğer milli esham ve tahvilat ve bank kt" 
faletnamesini hamilen 26-9-934 tarihine müsadif çarşamba 
ve perşembe günü saat 9-12, 13-15 te (badelistizan) Erzin: 
can belediye salonunda ihalesi yapılacaktır. İyzahat almalc 
istiyenlerin her gün Er7.İncan J. mektebi kumandanhğııt• 
müracaatları ilan olunur. (5304) 

ı - Orta mektep mezunu olmak, yaşı 15: 17 ve hüsnühal Kayseri erkek, Konya erkek, Sıvas erkek, Afyon erkek, Es· 
sahibi bulunmak. kişehir erkek, Edirne erkek, Balıkesir erkek, Trabzon er· 

2 - Tam teşekküllü bir askeri hastahanede yapılan sıh· kek, Adana erkek, Kastamonu erkek, Samsun erkek, Erzu • 
hl muayenesinde deniz hizmetine elverişli olduğu sabit bu- rum erkek liselerinde imtihana girebilirler. 
lunmak. (İstanbulda bulunan lise mezunu erkek namzetler Per · 

3 - Maarif Mektebi mezunları imtihansız diğer mektep tevniyal lisesinde, lise mezunu kız nam.7.etler f stanbul kız li· 
mezunları imtihanla alınacaktır. İstekliler fazla çıktığı tak- sesinde imtihana gireceklerdir). 
dirde aralarında müsabaka yapılacaktır. c) Sanat tahsiline gitmek istiyen erkek sanat me}ttepleri 

4- İsteklilerin 15 ey1U1 934 akşamına kadar Heybelia- mezunlarının demircilik imtihanları Ankara, İstanbul, E · 
Kilo Cinsi Münakasa usulU 

dadaki mektep müdürlüğüne müracaatları. (5341) 83833 , dirne, Bursa, Konya dökümcülük imtihanları İstanbul, Bur-
sa, Konya, elektrikcilik imtihanları Ankara, İstanpul sanat 
mekteplerinde yapılacaktır. 

350000 Odun (me~e) Aleni 
190000 Tahniye (ekmek) ,, 

Ankara valili~inden 
Ankara mmtaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 

ayn, çarşaf, nevresim, yastık yüzü ayr.ı olmak üzere açık mü 
nakasaya konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan 8 
birinci teşrin 1934 pazartesi gününe kadar bir ay içinde tek
rar pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu müddet zarfın -
da her pazartesi ve per_Şembe günleri isteklilerin Encümeni 
Vilayete ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her gün mek 
tep idaresine müracaatları. (2457) 8-3900 

Erciş seyyar J. T. kumandan
lığından: 

Ercişte seyyar J. taburunun ağustos 935 sonuna kadar 
ihtiyacı olan yüz on bin kilo fabrika unu ve iki yüz otuz bin 
kilo arpa kapalı zarfla eyliilün onundan iytibaren münakasa 
ya bırakılmıştır. Teminatı bin yüz yirmi ve arpanın bin otuz 
beş liradır. İhalesi Ercişte tabur merkezinde icra edilecek 
tir. Beraiti görmek istiyenlerin tabura müracaatları. 

(2444) ~ 3896 -----
Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti hudut ve sahiller 
sıhhat U. müdürlü~ünden: 

Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi küçük hayvanları 
için 30.000 kilo arpa 10.000 kilo ot 20.000 kilo saman aleni 
münakasa ile alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üze 
re Ankara'da Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
Ayniyat muhasibi mesullüğüne müracaatları ve ihale 20 ey
lCıl 934 perşembe günü saat 10,30 da umum mi.idürlük mas· 
raf komisyonunda yapılacaktır. (2402) 8-3831 

Belediye Reisliiinden: 
Koyun ve keçi eti satan kasap dükkanlarının ayrılması 

muvafık görülmüş olduğundan kasapların hangi cins hay · 
van etini satacaklarını 15 eylfıl 1934 tarihine kadar istida 
ile belediyeye bildirmeleri ve bildimıiyenlerin cezalandı -
nlacaklan ilan olunur. (2449) ~3880 

Kumbara 
büt ·· n bir istikbaldir 

d) Şapkacılrk tahsiline gitmek istiyen kız sanat mektep 
ve enstitüleri mezunlannrn imtihanları İstanbulda Selçuk 
Hatun kız sanat mektebinde, Bursada Necatibey kız sanat 
enstitüsünde ve Ankara İsmetpaşa kı.z sanat enstitüsünde 
yapılacaktır. 

3 - Fakültelerde, liselerde, erkek sanat mekteplerinde 
ve kız sanat mektep ve enstitülerinde yapılacak müsabaka im 
tihanlarına mT.kur müesseseler tarafından namzet gösteril
miş olan ve namzetlikleri MaarifVekaletince kabul edilerek 
isimleri liste halinde imtihan merkezlerine tebliğ edilmiş 
bulunan talebeler gireceklerdir. 

4 - Namzetler, bulundukları en yakın imtihan merkezin 
de müsabaka imtihanına girebilirler. 

5 - Namzetler her imtihan merkezinde imtihanların 
başlamasından en az iki gün evel fakülte veya mektep idare 
sine müracaat ederek hüviyetlerini fotoğraflı hüviyet cüz· 
danı veya diplomaları ile ispat edecekler ve idareden mü· 
hürlü ve fotoğraflı bir vesiyka alacaklardır. 

Heı: namzet imtihana girerken bu fotoğraflı vesiykayı 
göstermeğe mecburdur. 

6 - Müsabaka imtihanlarına 22 eylfil cumartesi günü 
başlanacak ve 25 eylUl sah günü nihayet verilecektir. 

(2463) ~3903 

Sıhhat ve ·çtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Vekalet binası için kapalı zarf usuliyle (110) ton kok kö
mürü alınacaktır. İhale 25 eylUl 1934 salı günü saat on beşte 
Ankara'da Vekalette mübayaa komisyonunda yapılacak
tır. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankara'da 
Vekalet İctimai muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul
da Sıhhat· ve İçtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat ey-
lemeleri. (2367) 8-3798 

Çorum Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Sungurlu - Çeriali yolunun 74+511 - 86+934 üncü kilo
metreleri arasındaki 7193 lira 66 kuruş bedeli keşifli kum 
ihzar ve silindiraj ameliyatı 2 buçuk ay zarfında ikmal edil
mek üzere otuz gün müddetle kapalı zarf suretiyle müna
kasaya konulmuştur. Talipler bedeli keşfin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde münakasa kanununa tevfikan 540 liralık te
minatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasında mukay
yet bulunmakla beraber ameliyatın devamı müddetince Na· 
fra dairesince ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyli
yecekler ve fen memurları mukavelenameyi de imza ede
ceklerdir. İhale muamelesi Çorum Encümeni daimi riyaseti 
makamında 25-9-934 tarihine müsadif sah günü saat 16 da 
icra edilecektir. Fazla iyzahat almak istiyenlerin Çorum 
Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (2362) 

8-3787 

150000 Un (Ekmeklik) Kapalı zarf 
25000 Et (Sığır) Aleni 
15000 Bulgur ,, 
15000 Arpa ,, 
10000 Kuru fasulya ,, 
10000 Patates ,, 
10000 Kuru ot ,. 
8000 Soğan kuru ,, 
8000 Saman ,, 
6000 Kendime ,, 
6000 Yoğurt ,. 
5000 Sade yağ asgari 26 derece ,, 
5000 Tuz 

" 4000 Mercimek ., 
4000 Pirinç (Tosya) 
3000 Gaz (Batum) ,, 
3000 Sabun (H. Şakir) 
2000 Makarna (Çubuk) 

" 2000 Pekmez (dut) 
2000 Üzüm (kuru) 
2000 Şeker (kesme) 
1000 Salça 
1000 Zeytin yağı ,, 
1000 Peynir (Tulum) 

25 Cav " 
27 Y. Yirmi yedi kalemdir. 8-3777 

• 
Iktısat Vekalet·nden: 

İktısat vekaleti teftiş heyeti dairesi için memuru mabl"' 
su tarafından gösterilecek şekil ve evsafta hesap işleri .. 
cetvel tanzimine müsait bir adet büyük yazı makinesi alsıt' 
mak üzere yirmi gün müddetle münakasaya konulmuşt'!: 
Talip olanlann levazım müdürlüğüne müracaattan llln ol 
nur. (2446} 8-3879 

Biga Belediyesindell 
Bigaya getirilecek su için tefrişi iycap eden borular, r; 

şifnamede yazılı bedeli keşif üzerinden 3 ay zarfında tel ~ 
edilmek ve o/o 25 i teminat mektubu mukabilinde pef~ 
% 75 i boruların İstanbul'a vürudunda fenni şartname it' 
evsaf ve tazyika uygun bulunduğuna mütedair raporu tsti 
salinden sonra orada bulundurulacak memurumuza bo~ 
rın tesliminde tediye kılınmak üzere 1-9-934 tarihindell 111 haren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle milnakad ,ıs. 
konmuştur. Şartname örnekleriyle keşifname ve pt~ııl;cı 
görmek istiyenlerin belediyemizden veya İstanbul Sır1' "
Ferah Oteli sahibi Mehmet Beye müracaat eylemeleri rtiı! 
taliplerin teminat mektubu ilişik bulunan teklifnamele ;,,ı 
ihale günü olan 22-9-934 cumartesi günil saat 15 ten e 
belediye riyasetine göndermeleri ilan olunur. (5449) 

8-3841 

-BirÇö de 
Kayboian su 

Ank ra Milli Emlak üdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse Kaç taksit Milli .. 

Mehmet Necatinin şiirleri 
Ankara ve İstanbul kitap · 

hanelerinde satılır. 
Değeri: 40 kuruştur. 

8-3878 

r ercüme ve lngilizce 
Huıusi Ders. 
Pnoıt:- fntnrn 200. 

lmtıyaz. sahibı ve Baımuhar 
iri FALiH RIFKI. 

Umumi ne riyc>' idare edcıı 

Yazt işleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

- '°'-
Çankırı caddesı civarınd' 

Hakimiyetl Milliye Matbaaszn· 
da basılmı§tır. 

kıymeti miktarı olduğu hazat 
M 2 Lira K. 

Balkehriz harap bağ 34 5555 300 00 Tamamı Nakden peşinell 
Ense Cebeci Tarla 36/37 321755 1350 00 ,, ,, " 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 17 eylQl 934 pazartesi günü saat15 te icra edilmek UZ"' 
re müzayedeleri bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatları. (2464) 8-3908 

Ankara Hususi Bizim Mektep Ana, tık, Orta 

Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekaletince takdir edilerek re~ 
mekteplere muadeleti tasdik edilmiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller te sıtı' 
edilir. Her sınıfa otuzdan fazla talebe alınmaz. Ana ve İlk kısım 15 eylCllde, Orta ki te
l teşrinievelde derslere başhyacaktır. Kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 'fe 
fon: (2459) (2268) 7-3676 

Kulüp Sinemasında 
Bugün iki film ı 1 - K 1 R 1 K M A 8 U D E 2 - K A D 1 N S E V E R S g 

Bu gece: K A D l N S E V E R S E 


