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Lise ve orta mektep bakalorya 
İmtihanlarından bu sene pek kötü 
neticeler almmıf olduğunu biliyo
ruz. O zaman ne talebeler, ne de ho
calar kusuru kendi Üzerlerine almak 
itsemediler; imtihan usullerinin hak 
ıız ve yanlış olduğunu ileri sürerek 
gazetelerde kıyamet kopardılar. 

Nihayet ikmal imtihanlarına sı · 
ra geldi. Onun da neticelerini çar
fi\mba günkü gazetelerde okuduk: 
İflas devam etmiştir. Mesela 81 ta
leheli bir sınıftan ancak 9 u muvaf
fak olabilmiştir. 

Hemen söyliyelim ki ber sene im
tihanlannın bu kadar ııkı ve ciddi 
Yapılmasını istemekten başka bir 
diyeceğimiz yoktur. Biz istatistik 
bürolarına rakam değil, memlekete 
liyakatli adam yetiştirmek fikrinde
yiz. istatistik cetvellerinde 81 ıeha
detnameli göstererek gururlanmak
tan fazla 9 hakiyki mezunumuz ol
duğundan emin olmağı tercih ede
riz. 

Biz memleketin iki büyük derdi 
olduğunu biliriz: bu dertlerden bi
ri okumadan tehadetname almak. 
ikincisi ıehadetnameden sonra ki · 
tabı kapamaktır. O kadar ki dam
galı tehadetnamenin aramızda ne • 
Ye delalet ettiği pek haklı olarak 
•orulabilir. 

Bu iki dert kolaylıkla ortadan 
kalkabilir: okuyan ve bilenlere ıe · 
hadetname vemıekle bir, liyakati 
İnütemadiyen imtihan altında bu
lundurmakla iki! bir genç iltimas 
ile mühendislik tehadetnamesi ala
bilir. Fakat tehadetnamenin yol 
Yaptığı görülmemittir. Bundan baı-
1'a her günkü fen terakkilerini ta
kip etmiyen mühendisin elindeki 
tehadetname de bir müddet sonra 
Lütün kıymetini kaybetmit olabi
lir. Bir yol mühendisi kendisine va-
2İfe verildiği vakit en son usullerle 
tolu yapan mütehassıs demektir. 

Sovyetler bet senelik plana baş
ladıktan bir müddet aonra, istatis
tik cetvellerinde rekor kazanmak 
llevesinde olanların bizzat davayı 
ile kadar aksatmıf olduğunu gör
Qıütlerdir. Bugün Rusya' da işitilen 
lek ses ıudur: Kalite! 

Fakat bilmiyen mektep mezunu, 
İılemiyen traktör gibi değildir. O, 
Ölünciye kadar şehadetnamesi!1i 
lasdik etmiş olan devletten hak ıs
tiyen, haykırıp bağıran bir ma7· 
lurn'dır. lıe yaramıyan traktör hır 
ltöıeye atılabilir; bir şehadetn~?1e
'tlin işe yaramadığı ne kendısıne, 
hatta ne de başkalarına kabul etti · 
tilemez: idarede iltimas ve inhisar 
\'ardır; kimsesizler sokaia atılmak
tadır. 

imtihanlardan alınan fena neti
celerden en az mesul olanların ta
lebeler olduğunu da söylemek l~
~ıın gelir. Hesap bilmiyen genç, lı
'enin son sınıfına kadar nasıl gele
~ildi? coğrafya bilmiyen delikanlı, 
'hıiversitenin ıon sınıflarına kadar 
basıl çıkabildi? eğer bu genç, mahv 
tlup giden en güzel çağının he~. -
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HerllÜD sabahlan Ankaracıa cıliar lh•r 

ANKARA HALKEVi 
lzmirin kurtuluş yıldönümünü 
kutlulamak üzere 40 kişilik 
bir heyet gönderdi 

İzmir kurtu • 
luş bayramı yıl 
dönümü kutlu • 
lanmasına işti "' 
rak etmek ve iz .. 
mir budunlar a .. 
rası panayırını 

görmek üzere 
lzmir'e gidecek 
olan Ankara 
halkevi azala • 
rından 40 kiti • 
lik bir grup dün 
hareket etmiı • 
lerdir. 

Ankara halke
vi tarafından ilk 

Dün lzmı'r'e kurtuluş liayramr yıldanümllne 
"İden Ankara halbvi heyeti. 

Ankara halkevi tarafından ilk metçik ibideaine konulacak çelenk 
defa olarak tertip edilen bu toplu de hazırlannuıtı. 
seyahate devlet demiryolları idaresi Trenin hareketine yakın iıtaı -
azami kolaylık göstermittir. idare yon halkevi azaları ve seyahate it -
yollarda yolcuların çoğalacağını göz tirak edenlerin arkadqlariyle dol • 
önüne alarak grup için ayrı bir va- muıtu. Tren uğurlamağa gelenlerin 
gon tahsis etmitti. Vagon türk bay- uğurlamaları araımda hareket et • 
raklariyle süslenmitti. Ankara hal · mit ve yolcular İzmir' e yollanmıf · 
kevi namına Dumlupınar da Meh - lardır. 

Tevfik Rüştü Bey Atina'da - ... ··-··--
Ankara antant kordiyal misakı tastiknameleri. 

teati edildi. 
Atina, 7 (A.A.) - Adria vapuriyle olunan nutuklarda iki memleket araıın -

v enedik tarikiyle Cenevre'ye sitmekte daki münaıebetlerin sdolapnasmdan te
olan Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüt- vellüt eden faydalar kayclolunmuıtur. 
tü Bey bugün Atina'ya uğramı~ ve M. 

M. Maluimos Adria vapuruna binerek 
Maksimos'la Ankara'da imzalamnıt olan 
antant kordiyal misakınm tasdiknameleri- Tevfik Rüıtü Beyle beraber Cenevre'ye 
ni teati eylemittir. Bu münasebetle teati gidecektir. 

Dünkü spor hareketleri. 
-···· Bisiklet yarışında ittifak spordan Talat B. birinci 

geldi. Futbolda Çankaya Demirsporu yendi. 
Dün, Ankara Gücünün yeni stadında 

Ankara §ampiyonu Çankaya ile Demirıpor 
b:.rinci takımlan arasında bir maç yapıl • 
mııtır. Bu maçta bermutat Ankaranın bu 
en kuvvetli takımı güzel bit· oyun oynamış 
hr. Demirsporlular ise, henüz yeni teıek· 

kül etmiı olmalarına rağmen bu kuvvetli 
takım karıısında takdir edilecek sebat ve 
mukavemet göstermitlerdir. Ancak iki ta
kım arasındaki büyük fark maçın 8 - O 
Çankayalıların galibiyetiyle neticelendir • 
mittir. · 

ikinci müubaka Çankaya - Ankara 
Gücü B takımları arasında yapılmııtır. Bu 
oyunda Ankara şampiyonu olan Ankara 
Gücü bir çok oyuncuları olmamasmdan 
takımının tam kuvvetiyle sahaya çıkama -
mıı ve yedek oyuncularla yaptığı bu mü
sabakada dört sayı ile mağlup olmuştur. 

" " ,, 
Bisiklet federasyonunun tertip ettiği 

teıvik müsabakalarından birincisi dün 
öğleden evel Akköprü - Etimesut arasın· 
da kırk kilometre üzerinde yapılmıthr. 

(Sonu 3. Uncu sayıf ada). 
Dün yapılan bisiklet yarışında 

1ıirinci gelen Talat Bey, 

• 

'Ayasolyı içinden bir köşe. 

• 
lstanbul şehri müzesi 

Ayasofya Bizans ve osmanlı eser
lerini toplıyan büyük bir müze ha
line getirilecek, Sultanahmet de 

umumi kütüphane yapılacakbr 
Evelki gün lstanbuldaki mü • manlı devrinden kalmıt tarihi eser• 

messilimizden aldığımız bir telefon lere tahsis olunacaktır. 
haberi ve dün gelen İstanbul gaze • İstanbul tehrinin en eıki ve tarili 
leleri Ayasofya'nın bir müze haline bakımından kıymetli bir eseri olan 
getirileceğini bildiriyor, fakat bun - ve bütün milletler arasında töhreti 
lardan birkıımı tarihi binanın yal - bulunan bir abidenin içinde latan • 
ruz bir kısmının bu ite tahıiı edile - bul tarihinin eserlerini saklamalr 
ceğini söylüyordu • kadar yerinde bir tedbir olamaz. 

Burada bu mesele ile ali.kadar O• Aldığımız diğer haberlere göre 
lan salahiyettar kimıeler nezdinde umumi harpte bir kıtla vazifesi gö
yaptığımız tahkikat neticesinde öğ - ren ve ondan sonra da uzun zaman 
rendiğimize göre Ayasof ya ka - kapalı kalan Sultanahmet camisinin 
milen müze yapılacaktır. de umumi bir kütüphane haline gee 

Maarif vekili Abidin Bey, son tirilmesi tasavvur edilmektedir. 
İstanbul seyahatinde bu mesele ile lıtanbul gibi büyük bir §ehrin 
alakadar olmuf ve tetkikler yapmış- herhangi münevver bir kalabalığı 
tır. toplayabilecek büyük bir kütüpha • 

Aya sof ya lstanbul §ehrinin mü • neye olan ihtiyacı göz önüne getirİ4 
zesi olacaktır. Bu itibarla bir kıımı lecek olursa bu tasavvurun da ne 
bizans eserlerine, bir kısmı da os - kadar yolunda olduğu tebarüz eder. 

----~-----------.-.-----------------

Meccani leyli imtihanları 
Bu sene nerelerde, ne tarihte ve ne 
gibi şartlar altında yapılacakbr ? 

•nı sormağa kalkışırsa, mazur ga. 
:-'1lnıelidir. Ne terbiye sistemini o 
"0Ynıuftur, ne imtihan ıslahatını o 
>•Pınııtır, ne de hocumı o tayin Maarif vekaletinden öğrendiği • imtihanlarına ittirak edeceklerin' va 
'lıııittir. ~ ınize göre 915 numaralı kanunun hü ziyetleri ve ibraz edecekleri veeika • 

Şehadetnameden evel ve teha • kümleri dahilinde Maarif Vekile • lar müdürler tarafından tetkik edile-
~etnameden ıonra liyakat, mektep· 'nin idaresindeki lise ve ortamek • cek, lüzum görülürse vek&letçe tah-
~ \'e mektepten aonra mütemadi teplerde leyli meccani olmak iıti - kikat yapılacaktır. 
~tihan ! ıerbest it bunu yapıyor: f yenlerin müsabaka imtihanları aıa· Leyli meccanilik müsabaka 
qe\'let de bunu yapacaktır. Devlet, ğıdaki esaslar dahilinde icra edile - imtihanlarına ittirak edecek nam • 
'erbest ite kendini kabul ettiremi- cektir: zetlerin haiz olmaları lazım gelen 
tecek olanların imaret ocağı olmı • Müsal>aka imtihanları 30.9. 1934 şartlar f unlardır: 
te.ca.ktır. pazar günü saat 9 da batlıyacaktır. a} Türk olmak (Ecnebi ta • 
I Davanın şehadetnameye kadar Müsabakaya iştirak edecek · biiyetindeki türk soyundan olan 

~arı kısmı Maarif Vekaletinin, fe • lerin müracatları 29.9.1934 eyh'.il çocuklar da dahildir.) 
fe d~tnameden ıo~rak.i kısmı her cumartesi günü akıamına kadar ka- b) Lise ve ortamektepler ta • 

l"dın kendi mesulıyetı altındadır. bul edilecektir. limatnamesinin her sınıf için tel4 
F ALIH RIFKI Vem1rspor, Çan1iaya ta7iım1arr bir araaa. Leyli meccanilik müsabaka (Sona 3. incii sayılatla) 
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lzmir şehri beynelmilel •• •• •• gorunuz. panayırını 
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DIŞARDAN GELEN SON HABER E • 
~OV\ E1 RU~YA'DA. 

Milletler cemiyeti 
ve Sovyet 
matbuatı. 

Moskova, 7 (A.A.) - Havas bildiri

yor: 
Sovyet matbuatı, ihtimal cer-::yan et

mekte olan diplomatik görüşmelere zaL·ar 

vermemek ve Sovyet Rusya'nın şan ve 

haysiyetini vikaye i~in milletler cemiye

tine girmek meselesi hakkında hiç bir mü 

taleada bulunmamaktadırlar. Sovyet me -

hafili, Sovyet Rusya'nın sulh arzusunu 

kaydetmektedirler. Sovyet Rusyanın sulh 

arzu ve gayretleri kısmen de olsa takdir 

edilmediği takdirde netayici evelden der

piş edilemiyecek, fakat bundan sonraki 

harici siyaseti üzerinde akisleri olacak 

aerin bir inkisar husule geleceği aşikar

dır. 

Şark çin şimendif erlerinde ısla 
hat sovyet memurlan 

aleyhinde imiş. 

Moskova, 6 (A.A) - Kabarovsk'tan 

bildiriliyor: Harbin mehafili son günlerde 

prk çin §imendiferinde ıslahat tasavvu • 

rundan hararetle bahsetmeğe başlamıştır. 

Mevzuu bahsolan ıslahat, sovyet memur

ları ve Pekin ve Mukden muahedeleriyle 

temin edilmig olan Sovyet Rusya hukuku 

aleyhinde yeni tedbirlerdir. 

A~JERfKA 'DA. 

Bolivya'da son vaziyet 
Vaşington, 7 (A.A.) - Hariciye Ne

zaretinin Lapaz'dan öğrendiğine nazaran 

cepheden avdet eden Reisicümhur M. Sa

lamaka orada erk!nı harbiye ile istişarede 

bulunmuştur. Erkanı harbiye kendisine iki 

Uç gün zarfında cevap verecektir. Reisi

cümhurun ordu vaziyetini cesaret verici 

mahiyette bulduğu ve erkanı harbiyenin 

kendisini hezimet ifade eden şartlan hiç

bir suretle kabul etmemeğe teşvik ettiği 

l>ildirilmektedir.bu :nikbinlik,paraguaylıla 

l'ln üssülharekelerinden uzak bulunmala

rından ileri gelmektedir. Zannedildiğine 

göre, Bolivya kendisine yapılan teklüi an

cak bazı ıartlar altında kabul edecektir. 

Bolivya Sefareti, Paraguaylıların, taahhüt 

!erine muhalif olarak, teklifi kabul ettikle

rini vaktinden evel bildirmiş olmalannı 

protesto etmi§tir. 

Grev neCien büyüyormuş? 

Vaşington, 6 (A.A.) - biytaraf bir 

flhsiyet tarafından neşredilen bir istatis
tiğe göre, mensucat sanayiinde greve işti 
rak edenlerin sayısı dün akşam 301.000 ol 

muştur. Bu artışa, kısmen, tehdit ve şid
det istimali sebep olmuştur. Bazı patron 

lar, fabrikalarını, işçileri ıiddetten ve fab 
rikayı yağmadan korumak için kendile-
ri kapatmaktadır. 

M. Gorman ve arkadaşları, hafta başın 
<ıan evet gr~vin tamam olması için gayret 
terini artırmışlardır. 

Cümhur reisinin bir tavassut komisyo 

nu yapacağı haberi grev liderleri arasında 
heyecan uyandırmıştı. Tavassutun netice 
sine kadar grev emrinin geri alınması 

teklif edildiği takdirde ıendikalarm ala· 
cakları vaziyetin ne olacağı meçhuldür. 
Fakat grev komitesi, cUmhur reisinin ar • 
zusunu mUmkün olduğu nisbette tatmin 
etmeğe çalışacağını bildirmiştir • 

Diğer taraftan başlıca fabrikatörler -
oen M. Sloan, Patronların, re1sicümhurun 

:yapacağı bir tavassut komisyonunu hür -
metle karşıhyacaklarmı bildirmiştir. 

Trion şehrinde grevcilerle bir faori -
kanın hususi bekçileri arasında ate' açıl
mış, bir kişi ölmüş, 20 ki'1 kadar varalan 

mıştrr. 

FRANSA'DA. 

Fransız· Romen 
temasları 

Milletler meclisi açıldı 

Paris, 6 (A.A.) - Romanya ha
riciye nazırı M. Titülesko Evian ta-

Meclis biri umumi diğeri hususi olmak 
üzere iki celse aktetti. 

. · Cenevre, 7 (A.A.) _ Milletler şarki Avrupa misakı ve merkezi Avrupa rikiyle Cenevreye hareket etmıştır. 
· b cemiyeti meclisi bu sabah açılmı• • meseleleri hakkında da tamamen mutahık Mumaileyh Havas a1ansına eyana· :s 

tır. Meclis biri hususi ve diğeri umu- kalmışlardır. M. Bartu sonra Lehistan ha 
tında demiştir ki: mi olmak üzere iki celse akdetmiş • riciye nazırı M. Bek ile de görüşmüştür. 

"- Paristeki görüşmelerimden tir. Hususi celse devlet adamlarının Umumi kanaate göre Sovyet Rusya'nın 
çok memnun olarak gidiyorum. Gü- biribiriyle temasa gelmelerini temin milletler cemiyetine girmesi bazı devlet
nün bütün meseleleri hakkında fran için yapılmıştır. Umumi celse açıl - !erin ve bilhassa İsviçrenin mu.haleftine 
sız zimamdarları ile tam bir muta - dığı vakit Çekoslovakya hariciye na- rağmen büyük müşkülata tesadüf etmiye 
bakat halinde bulunduğumuzu gör - zırı M. Benes riyaset makamını it · cektir. Ancak meclist

0

e daimi azalık me
diim. Bu meselelerin başhcasx Sov . gal etmiştir. Almanya ve Japonya • selesi biraz nezaket kesbetmektedir.Vakıa 

mn yerleri bot duruyordu. ikinci de- Lehistanın bu bapta bir itirazı yoksa da 
vet Rusyanm milletler cemiyetine ki b 1 recedeki raporlar , un arın ara • meclisteki yarı daimi azalığının daimi 
kabulü şark ve Akdeniz emniyet mi smda afyon raporu da vardı, hiçbir yapılmasını iEtemektcdir. Halbuki misak 
saklan ve M. Bartunun yakında Ro- münakqaya yol açmamıştır. Boliv- ta Rusya'nın daimi azalığı derpiş edilmiş 
maya yapacağı seyahattir. Görülü · ya - Paraguay ihtilafını on beşinci bulunduğundan Sovyetlerin bu hususta 
yor ki sulh lehinde çalışan amiller madde mucibince resmen milletler tekaddüm hakları vardır. 
mütemadiyen artmaktadır. Bütün cemiyeti heyeti umunıiyesine bildi -
devletlerle bilaistisna halisane bir ren M. Najera'nm raporu usule gö-
tarzda teşriki mesai siyasetini takip re hazır bulunan iki tarafın murah - AL~lA1''Y A'DA. 
eden küçük itilaf herkesin menafii - haslarınm noktai nazarlarını bildir
ni herkesin nefine olarak hemahenk melerini mucip olmuştur. Bolivya 
kılacak bir Tuna iktısat teşkilatının murahhası milletler cemiyeti misa • 
vücuda getirilmesi anını itimatla landa derpiş edilmemiş olan am • 
beklemektedir. '· ..:ıP\rgo hakkındaki kuyudu ihtirazi · 

Nurenherg nutku hakkında. 
Paris, 6 (A.A) - M. Hitler'in Nuren

berg beyannamesini mevzuu bahseden 
Ernuvel gazetesi diyor ki: 

yesini tekrar etmi' ve Paraguay mu
rahhası da hukuki bir tanda harµ 
iJanı takdirinde tatbik olunacak on 
beıinci madde h~usundaki noktai 
nıtzarını bildirmi~tir. Meclis on be • 
şinci madde mucibince ihtilafın he
yeti umumiyeye arzını kararlaştır • 
mıştır. 

1\1 Hes. 
Başvekil muavini oMuğu 

doğru değil. 
Berlin, 6 (A.A.) - M. Rudolf Hes'in 

reisi devlet ve başvekil muavinliğine ta· 
yin edildiğine dair Deyli Telgraf'ın Berlin 
muhabiri tarafından verilen haber resmen 
tekzip ediliyor. 

Milliyetpen·er alman yahlHlileri. 
Berlin, 7 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

" Beyannamede bir yeis değilse bile 
herhalde bir hararetsizlik vardır. Figaro
ya gelince, o da Nurenberg tezahüratının 
bir kongreden ziyade büyük manevralara 
benzediğini yazmaktadır. 

Cenevre, 7 (A.A.) - Fran~a hariciye Milliyetperver alman yahudileri cemi 

Sar reyiamı ve fransız gazeteleri. 

nazırı M. Bıırtu muhte'.if heyeti murahha yeti doktor Navman'ın reisliğinde bugün 
sa reisleriyle m\iteaddit mülakatlarda bu toplanmıştır. Mumaileyh iyrat ettiği nu
lunmuştur. Bu mülakatlar bilhassa Sov- tukta demiştir ki: 

Paris, 7 (A.A.) - Fransız matbuatı 

Sar meselesi hakkında Fransa'nm reyiam 
komisyonuna ve Milletler Cemiyetine da
hil bulunan devletlere verdiği muhtırayı 

uzun uzadıya mevzuu bahsetmektedirler. 

yet Rusya'nın milletler cemiyetine girme "- Reyiamda "evet,, reyi vermekliği 
si meselesi etrafına<> C(:reyan etmiştir miz yeni bir ayrılıktan içtinap içindir. 

Sar reyiaırunın ortaya çıkardığı muhte
lif meseleleri tetkik eden bu muhtırada 

mezkur meselelerin şimdiden halledilerek 
ryiam ile yeni rejim arasındaki müddetin 
uzatılmaması temenni olunmaktadır. Fran 
sa hük<lmeti Versay muahedesinin derpiş 
ettiği her Uç ihtimali de nazan dikkata 
alarak aşağıdaki hususatt bildirmektedir: 

Mumaileyh evvela İngiliz murahhası M. yahudiler, :ılman yahudiliği ile şimdiki 
Eden ve sonra da Çekoslovakya murahha muarızlarımız arasında daha sonra bir 
sı ve meclis reisi M. Benes ile görüşmüs uzlaşmanın tahakkukunu görmek ümidi 
tür. M. Bartu ile M. Benes yalnız Sovyet ile her şeye tahammül etmelidirler.,, 
Rusya'nın milletler cemiyetine ğirmesi Bu cemiyetin marşında şu ifadeler var 
meselesi hususunda değil, aynı zamanda dır: 

-- ·- - - - - "Almanlık vazifemizi yapalım, bizim-
ku muhafaza etmek için Fransa'nın gös • le alay etsinler, bizi istihfaf etsinler, biz 
tcrdiği hassasiyet de doğru bulunmakta· alman kalalım.,, 

ı - Sar'ın Fransa'ya iltihakı takdi
rinde Fran~ bük0.!"leti bütiln Sar balkı • 
na dil, ırk ve din farkını g5•f't'l".ekeizin 
franstz vataııd~ııır hukukunu ve•ecektir 
Fransa reyi amm neticesi her ne olursa 
o1sun buna benzer ahkamın mille·tler ce -
miyeti tarafından alınacak kararlara ko -
nulmasını istemektedir. 

2 - Şimdiki rejimin ipkası takdirinde 
Fransa Sar hrukınm hükfunet işlerine ka 
rışmasının muvafık olacağı miltaleasmda 
dır. Fransız hUkfuneti tecrübelerden alı-

dır. 

Fransızl~rm Sar rcyianıııulan 
ümitleri yok. 

Sarbrüken, 7 (A.A.) - Fransız 
muhtırasını mevzuubahs eden al -
man cephesi gazeteleri muhtıranın 
bilhassa şimdilik rejimin idamesini 
en güzel bir sureti hal olarak gös -
termeği istihdaf eylediğini yazmak
tadır. Çünkü Fransa'nm reyiamm 
kendi lehinde neticeleneceği ümit -
leri artık tamamen uçmuştur. 

nan derslere göre bu rejimin değiştirilmr Fransız muhtıra~ının akisleri. 
si hususunda evelce yapılan temenntlcrln Berlin, 7 (A.A.) - Fransız muh-
nazarı dikkate alınmasını kabul eder. lk~ tırasımn muhteviyatı burada hiç bir 
tisap olunan hukukun temini i~in iycap hayret uyandırmamıştır. Reyiam -
eden tedbirlerin tetkiki milletler cemiye dan sonra halledilmesi iycap eden 
ti meclisine aittir. Nihayet Fransa Sar'da bazı teknik meselelerin süratle ber • 
malik olduğu madenlerin büyük bir kıs· taraf edilmesi belki faydalıdır. Fa -
mmı muvafık şeraitte bizzat Sar hükftmı• kat bu zaruri değildir. Çünkü esasen 
tine terketmeğe amadedir. Versay muahedesinde bu hususta 

3 - Sar'ın Almanya'ya iltihakı takdi- açık kafi derecede diretkifler var • 
rinde Fransa Sar'daki madenlerinin kıy - dır. Maamafih mezkur meselelerin 
metini filen elde etmek azmin~e ~==-· Bu - süratle halli icin ilk şart tarihi tes
gün Sar'la tedavUl etmekte olan frank pit olunan ve hazırlıklarına da baş
harfci borçların tesviyesine: yaramalıdır lanan reyiam üzerinde katiyen mü· 
Ve bu borçlar tamamen ödenmelidir. Ni!' essir olmağa teşebbüs etmemektir. 
hayet Fransa reyiam komitesinin yapa- Şunu da kaydetmek icap ~der ~i Sar 
ca~ı diğer teklifleri ananevi beynelmilel ~razisine Almanya ile bırleştıkten 
teşriki mesai zihniyetiyle tetkika amade sonra da hususi beynelmilel bir re • 
dir. iime tabi memleket mahiyeti ver • 

Gazeteler Fransa'nın yukardald noktai mek muahedeye muhalif tir ve kabul 
nazarlarının dotruluğunu mlittefikan olunamaz. Esasen Sar halkı da pek 
kaydetmekte ve gerek Sar halkının ve ge ala biliyor ki kendi menafii ancak 
rek Fransanm menfaatlerinin himayesi kendi milli hükUıneti tarafından la-
lüzumunda ısrar eylemektedir. vıkıyle himaye olunabilir. 

Sar hakkındaki fransız muhtırası. 
Londra, 7 (A.A.) - Fransız mt.ıhtırası 

burada umumiyetle ta~qlp olunmaktadır 
Fransa hükQmetinin Sar'm tahl~yesini 
oradaki madenler bedelinin tediyesine 
tabi tutması haklı görülmektedir. DiğeT 
taraftan muahedtlerle malik o1dufu huku 

ıu GECE AÇIK ECZANELER 

Anaf artalar caddesinde 

SEBAT 

Eczaneleridir. 

tNGlT,TERE'DE. 
• 
lngiliz işçi birlikleri 

kongresinde. 
Londra, 7 (A.A.) - İngiliz işçi bir -

likleri kongresi bilhassa 40 saatlik hafta 
mesaisi meselesiyle meşgul olmu§ ve hü
kUmetin bu meselwe bir şey yapmamış ol 
masma teessüf eden, ücretler indirilmek
sizin derhal tensikat yapılmasını ve gele 
cek beynelmilel iş konferansı ruznamesi
ne bu meselenin konulmasını istiyen bir 
karar sureti kabul etmiştir. Beynelmilel 
mesai bürosu müdürü M. Butler bilhassa 
Anglo-Sakson memleketlerinde geçen se 
nedenberi işsizliğin azaltılması sahasında 
eyilik olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

"- 1932 de 29 milyon olan işsiz mik
tarı 22 milyona inmiştir. Dünya buhranı 
tarihi yazıldığı zaman görülecektir ki üc 
retlerin keyfi bir tarzda indirilmesi asla 
ticari muamelelerin artmasına yol ~ma • 
mıştır. Bilakis, ticareti tutmağa. buhra
nın artmasının önüne geçmeğe ve kısmen 
halk kütlelerinin satın alma kabiliyetini 
tutmağa medar olan milli bütçelerden alı 
nan işsizlik tahsisatları ve büyük nafıa 
işleridir.,, 

Celsenin sonunda Amerika ı, f ede
rasyonunun iki murahhası milli kalkın -
ma idaresi için yapılan mücadeleyi anlat 
mlllar ve mensucat grevinin ancak bir 
başlangtç olduğunu söylemişlerdir. 

Deniz konferansı talik 
edilecek mi? 

Londra '1 (A.A.) - Salahiyettar me
hafil, deniz konferansının taliki ihtimali 
hakkında çıkan şayiaları teyit eden hiç 
bir fey mevcut olmadığını bildirmekte
dirler. !ngiltere•nin şimdi mert muahede 
lerin tecdidine prensip itibariyle balen 
de mUsait bulundufu tasrih edilmektedir. 

Lokarnoda top.a
nan dünya sulh 
kongresi. 
So,·yet Rusya 'mu milletler cemi .. 
yetine girmesini şinıtliden elam • 

lıyan bir karar suretini 
kabul etti. 

Lokarno, 7 (A.A.) - Burada 
toplanan dünya sulh kongresi Sov • 
yet Rusya'nın milletler cemiyetine 
girmesini şimdiden selamlıyan ve A .. 
'usturya istiklalinin milletler cemi• 
yeti çerçevesi içinde temini lüzu • 
munu ilan eden bir karar sureti ka• 
bul etmiştir. 

İngiliz lıariciye nazırı. 

Londra, 6 (A.A.) - Sir Con Saymen 

Cenevre'ye ancak pazartesi günü varaca1' 
ve ingiliz heyetinin başına geçecektir, 

Alman iş ceplu:ı;;i reisinin 
yeni notası. 

Sarbürken, 6 (A.A.) - Almnn iş cep• 
hesi reisi M. Pirro Milletler Cemiyeti 
meclisine yeni bir nota göndererek Sat 
için ecnebi bir polis teşkilatı yapılması: 
hususunda hükumet reisi M. Koks'un ta~ 

leplerinin esaslı olmadığını göstermiş vô 
gönüllü iş teşkilatının yasak edilmesinin 
doğruluğu şüpheli olan vesikalara istinaf 
ettiğini bildirmiştir. 

Yeni çıkan mecmualar 

Demiryollar mecmuası 
Geçen sayısı gibi, Demiryolları mecmu .. 

asının bu sor. çıkanL da baştanbaşa kıy:• 
metli yazılarla doludur. Mecmualarımıı 

arasında birdenbire üstün bir mevki alan 
bu mecmua için memleketin biricik mil" 
kemmel ve büyük kronik mecmuası olmuı 
tür derken hiç yanılmıyoruz. Türk ileri ha 
reketinin en göze çaran bir parçası olan do 
mi.ryolu yapıcılığını her türlü safhaları 

ile mecmuada takip etmek mümkün oldıl 
ğu gibi ayrıca mesleki zaruretlerin çer" 
çevelediği saha içinde yazılmış birçok 
kıymetli ve zevkle okunan yazıları. sayı" 
faları arasında bulmak da çok kolaydır. 

Son sayıda, EUiziz'e varan demiryohl 
işletmeğe açılı.rken söylenen nutuklar vd 
alınmış birçok resimler vardır. Etaziz'• 
vardığımız zaman; Eliziz'den döndükteıı 
sonra yazıları hepimizin doya doya otnı 
yacağı yüksek değerlerdedir ve okuyan 
lara o hayatı yaşamış gibi kusursuz duy' 
gular vermektedir. 

Büyük sanayi programımızı geniş mik • 
yasta tatbik ediyoruz makalesi cUmhuriyef 
hükilmetinin beş senelik programını hı 
şarmak için bugün el atnıış olduğu yeni 
fabrikalarımız hakkında en geniş ve taf 
silath malfunatı ihtiva ediyor. Cümhud 
yet hük<lmetinin bu sene yaptıklarım v' 
yapmakta olduklarını bu yazıdan zalı" 

metsizce anlıyabiliriz. 

Miralay Franz Şubcrt'in büyük bit' 
ihtimamla hazırlamış olduğu '-Avusturya 
demiryollarının elektriklenmei ve bunu4 
askeri ehemmiyeti,, başlıklı yazısı bu çoır? 
mlihim mevzu etrafında aydınlatıcı müna' 
kaşa ve tetkiklerle doludur. 

Yeni usul kaynakların kudreti ve ilct1' 
sadi vaziyetleri yazısı ile alakadar olmıyıt" 
cak pek az okuyucu bulunduğunu sanırd• 
Perçin yerine kaynak yapmaktaki fayda• 
ları öğrenmek, bu işlerle yakın bir alakıt' 
mız olmasa bile, umumi bilğimiz iytibatif. 
le hemen hemen bir zarurettir denebilitt 
Tafsiiatı ve bu işi saantkar olarak yaparı" 
ları eyice aydınlatacak bir şekilde yazıl' 
mış olan bu makaleye, i3çilerimiz hesabinA 
biz büyük kıymetler vermekteyiz. Mecrıı" 
ada her yorgun adamın başına gelen sini!" 
liliğe karşı ne gibi koruyucu tedbirler alt" 
nacağını anlatan bir sağlık yazısı; TürldY'' 
büyük devletler ve Bagdat demiryoııarınA 
dair bir tetkiyk; Alman işletme istasiyonli 
rında lokomotif bakım tesisatı; dizel rno; 
törü ve demiryollar mevzularını ınüta1; 
eden güzel yaztlarla tenzilatlı tarifeler ~ 
hava tehlikesi ve korunma tedbirleri baj ,, 
lıkh makaleler bir çoklarımızı ve bazı ~~S: 
kımlardan da bütün milleti alakadar e a • 
mahiyettedirler. Mecmuacılığımızda . ~ 
yük bir boşluğu dolduran bu kıymeth 
muayı tavsiye edem 
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daşhk şerefini her türlü şeref hislerinin ne 
kadar üstünde tuttuğunu bilıriz. Hatta 

fürk inkdabının halkçrlık şiarının sadece 

bu şeref hissine dayandığını. bundan mül

hem olduğunu da söyliyebiliriz. 

İstersek milli inkılabın bütün felsefesi

ni bu noktadan ilerliyerek anlatabilirz, ka

nunlarımızı ortaya koyabiliriz, teker teker 

Şerefli olan, teker teker ıerefleri korunan 

bir millet dava ettiğimizi söyliyebiliriz. 

Yalnız yaptrğrmız bir şey vardır ki: 

binün bu eyi olan şeylerimizi onunla kar

..trlaştıramayız, kanunlarımızı bununla an

latamayız, davamızı zayıflatmadan bunun 

la müdafaa edemeyiz: 

Vatandaş teşhirini söylemek istiyorum. 

flt'nüz saliihiyettar mahkeme tarafından 

haklarında hiç bir ceza hükmü verilmemiş 

olan binlerce vatandaşın büyük şehirlerde 
kolları kelepçeli, yalnız veya sürü halinde 

teşhirinden şikayet etmek istiyorum. 

Bir gün ben evim ile Ankara caddesi 

arasında bunlardan tam 14 kafileye rast

geldim. Her kafilede beşten otuza kadar 

•atandaş vardı. Bu vatandaşlardan bazıla

rı kafilede yerlerini bulamryacak kadar 

genç ve acemi görünüyorlardı. Ağlıyorlar 

Olı, gülüyorlar mı bu bile belli değildi. Ço

lu şapkalarını çenelerine kadar indirmiş

lerdi. Hepsinin yüzünde; kelepçenin, yo

lun, yorgunluğun değil: büyük bir şeref 

kaybetmenin, ağır bir ceza görmenin, teş

hir ~dilmenin ıstırabı vardı. 
Kimi, niçin ve ne hakla. kimin teşhir 

ettiğini düşününüz!. 

Kelepçe bir suç işlediği kati olarak bili

nen adama değil. suç işlediğinden şüphe 

edjlen adama vurulur ve kelepçe memleke 

tin emniyet müessesesiyle adalet müesse

tesi arasında bir emniyet aleti olarak kul

lanılır. 

Yalnız Kanunları değil, kanunları tedvi

ne hakim olan telakl:ileri de hayata indir

ttıeğe mecburuz. 

İstanbul gibi yabancı ziyaretçisi yerli-

si kadar çok olan bir şehirde müsamaha 

edilen bir tek teşhir; bazen bütün bir da· 

\'anın ileri hükümlerini çürütmeğe kifayet 

edecek menfi bir propaganda amili olabi
lir. 

Emniyet tedbirlerini vatandaş şerefine 

karşı anane halinde devam ettirmek, vatan 

daşlar arasında sayısı az çok bir zümreyi 

lrefli vatandaş olmak gururundan ebedi · 

l'en mahrum edebilir. 
İleri cemiyet, kül halinde ileri vasıfları 

~e ileri hareketleri olan cemiyettir. Teşhir 

iptidailiktir. İptidai milletler ilk çağlarda 

ağır cezalardan biri olarak bu çareye baş 

Vururlardı. 

1934 Türkiyesinde bir emniyet tedbiri 

Olarak kullanılmamalıdrr. 
İstanbul tevkifhanesine ve emniyet mü

esseselerine senede kaç vatandaş gelir, 
bunlar kaç defa müstantikliğe, kaç defa 
tr.abkemeye giderler. Ve her gidiş geliş
lerinde bunları kaç kişi seyreder. Sonra 
hun!;ırdan kaçı mahklım olur. Kaçı beraet 
Cdcr? 

Mukabil tedbir: yalnız vatandaşların şe· 
refJerini korumak için değil, milli cemiye
t~n vatandaşlık şerefi hakkındaki telakki· 
' 1nin müeyyedesi olarak bir zarurettir. 

Ve bu tedbir, İstanbul adliyesinin ve 
Ce4:a teşkilatı olan memleket adliyelerinin 
~ll'ırine birer otomobil temin edebilmekten 
ıbarett• ır. 

ı..ı::ŞET HALiL 

Ay
0

dm'm kurtulu~ giinii. 

'"• Aydın, 7 - Aydın'ın kurtuluıunun on 
~l\ci yıldönümü büyük merasimle kutlu
l. rnııtır. Şehir baştan başa d~nanmış ve 
•lk coşkun tezahüratta bulunmuıtur. 

(A.A.) 

Ct-vi ı· k .. ·· ·· · ·ı ı· 7. ı oyunun ın~aatı ı er ıyor. 

Akseki, 7 - Bir yangın neticesinde ha 
:~I> olan ve yeniden inşasına başlanan Ce
~2:li köyü inşaatı hayli ilerlemiıtir. Yüz 
t'j f evden ibaret olan bu İnşaatın Cümhu
ttı)et bayramında bitirilmesi için çalışıl -
•ktadır. (A.A.-

11111 

lzmir budunlar 
arası panayırı 

Bu münasebetle çekilen 
karşıhklı tel yazılan 

İzmir, 6 - Milletler arası pana
yırının açılışı münasebetiyle Hari · 
ciye Vekili Tevfik Rüttü Beye M. 
Krestinsky ve M. Karahan tarafın
dan gönderilen telgraflarla cevap · 
ları şunlardır: 

lzmir'de Tevfik Rüıtü Beyefen
di Hazretlerine: 

lzmir milletler arcuı panayırının 
açılma•ı müna•ebetiyle en candan 
tebriklerimi ve en hararetli dilek -
lerimi kabul etmenizi rica ederim. 
Bu panayırın milli türk iktııadının 
inkişafına ve dost memleketin tea -
lisine en yüksek derecede yardım e
deceği kanaatindeyim. Bu panayıra 
sovyet iktııadi teşekküllerinin iki 
memleket arasındaki iktı•adi müna· 
sebetlerde yeni bir merhale sayılan 
iştiraklerini görmekle hauatan bah
tiyarım. 

Krestinsky 

Moskovada Hariciye Komiser 
Vekili M. Krestin•ky Hazretlerine: 

I zmir milletler arası panayırının 
açılmcuı münasebetiyle göndermiş 
olduğunuz telyazı•ında tut/en izhar 
ve ifade buyuru/an nezaket ve •a · 
mimi duygulara karıı en candan te
şekkürlerimin kabulünü rica etmek
!e beraber büyük dost devlet pavyo
nunun kazandığı parlak muvallaki
yetten dolayı tebriklerimi takdime 
müsaraat eylerim. Sovyetler ittiha . 
dı teşekküllerinin bu panayıra işti 
rak ettiklerini görmekle bahtiyar o
larak iki memleket arasındaki iktı . 
sadi münasebetlerin mütemadiyen 
kuvvetlenmekte olduğu hakkındaki 
kanaata bu müna•ebetle de iştirak 
eylerim. 

T evlik Rüştü 

lzmir'de Tevfik Rüştü Beyelen
.J.i Hazretlerine: 

lzmir panayırının açılma•ı müna
tebetiyle en candan tebriklerimi ve 
ltali•ane dileklerimi kabul buyuru 
nuz. 

Karahan 

Sovyetler ittihadı Büyük Elçi•İ 
Karahan Hazretlerine: 

Nazikane telyazınıza karşılık en 
samimi teşekkürlerimle beraber iz . 
mir milletler arası panayırında bü -
yük do•t millet pavyonunun kazan· 
makta olduğu muvallakiyetten do -
layı hararetli tebriklerimi kabul e • 
eliniz. 

T evlik Rüştü 

Kon) a ·ııa lu-lt·•Iİ)'C intihap 
faaliy,·tl•·ri. 

Konya, 7 - Belediye intihap en
cümeni bugün toplanarak defterle . 
rin 9 eylulde asılmasına ve on beş 
eylulde de indirilmesine karar ver . 
miştir. Halk fırkası belediye intiha 
bma vatandasların fazla mikdarda 
İıztirakini kol~ylaştırmak ıçın icap 
"'elen tedbirlere tesebbüs etmistir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Bu sene Ege m ın
takası tütün mah
sulü çok güzel. 

İzmir, 7 - Bu ıene Ege mıntaka11n -
daki tütün mahıulü çok güzel ve nefistir. 
Tütünler azami dikkat gösterilerek hasta
lıksız eyi olarak yetiştirilmiştir. Yalnız 
mikdar iytibariyle geçen ıeneden biraz 
noksandır. Tütünlere kartı büyük bir rağ 
bet vardır. Onbeş gün içinde tahminen 
sekizyüz bin kilo aatılmıthr. (A.A) 

İzmir patıayrıını 100.000 ki~i . . 
ziyaret «.'iti. 

İzmir, 7 - İzmir beynelmilel pa
nayırını şimdiye kadar yüzbin kişi 
ziyaret etmiştir. (A.A.) 

Ziraat Vt•kili 1\tulılis Rt•y 
Gireı-ıun 'da 

Giresun, 7 - Ziraat Vekili Muh
U.s Bey bu sabah Gülcemal vapuru 
ile buraya gelmişler ve şehrimizin 
mülki ve askeri erkanı tarafından 
karşılanmıştır. Vekil Bey iskele mey 
danında duran ihtiram kıtasını tef -
ti=? ettikten sonra belediyeye gelmiş 
ve bi~ müddet istirahat etmiştir. 
Muhlıs Bey pazar gününe kadar bu. 
rada kalara ktetkikatta bulunacak -
\ardır. (A.A.) 

hmir"clt• iiziim incir satı~ları. 
İzmir, 7 - Eylulün birinci gününden 

altıncı günü aktamına kadar f zmir borsa· 
sında beş kuruştan onüç kurut otuz para
ya kadar ondört bin altıvüz elli çuval in • 
cir ve yedi kuruştan ondokuz kuruşa ka -
dar otuz iki bin altıyüz otuz iki çuval 
üzüm ıatılmıştır ~.A.) 

Adana lH'lc·di)'e intihap 
hazırlıkları. 

Adana, 6 - Belediye intihap en
~iimenini teşkil etmek üzere her ma
\,alden ayrılan ikişer ki,inin adları 
dün akşam belediyeye bildirilmiştir. 
"3unların adedi 52 dir. (A.A.) 

Ayrfın'da Maarif 
hayatı 

AYDIN - Aydın orta mektepleriyle 
saantlar mektebinde mezuniyet imtihanla
rı bu ayın başında başladı. İmtihanlar yir
mi ikiıine kadar sürecektir. Diğer sınıf ik 
mal imtihanları da ay sonuna kadar yapıla 
caktır. 

ilk yapılan riyaziye İmtihanında talebe 
nin yarısından çoğu muvaffak olmuştur. 
Ankara usta mektebine girmek iıtiyenleı 
için de Maarif dairesinde imtihanlar yapıl 
mıştır. Mektebe girmek İçin dört ilk mek 
tep mezunu imtihana girmittir. 

Aydın mıntaka sanat mektebine bu se
ne yirmi ta!cbe alınacaktır. Aydın'dan mek 
tebe girmek için yirmi üç, Denizli'den yir 
mi üç, hparta'dan sekiz, Afyon'dan ondört 

Burdur'dan altı, Seyhan'dan beş, talebe 
İmtihana girmiş ve bunlar içinde Aydın. 
dan dört, Denizli'den üç, hparta'dan iki, 

Afyondan üç. Burdurdan bir, Seyhandan 
üç, Samıun'dan üç talehe muvaffak olmuş 
tur. 

Meccani leyli 
imtihanları 

(Başı l. inci sayı/ada) 

bit ettiği yaş hadleri içinde bu -
lunmak. 

c) Bedence ve ruhça hasta, 
malul, sakat ve kusurlu olma · 
mak. 

d) Velisi kendisini tahsil et
tiremiyecek kadar fakir bulun • 
mak. 

e) Zekası, çalışkanlığı, ahla
kı mensup olduğu mektepten a -
lacağı fotoğraflı vesika ile sabit 
olmak. 
Dördüncü maddenin (A. ve 

ll.) tartları hüviyet cüzdaniyle, (C.) 
şartı mektep doktoru, bulunmadığı 
takdirde, imtihanın yapılacağı ma
hallin hükumet tabibi tarafından 
yapılacak muayene neticesinde nü -
munesine göre verilecek raporla, 
(D.) şartı belediyelerden, köylü ise 
köy ihtiyar heyetlerinden verilecek 
mazbata ile, (E) şartı mektepten a
lacağı muallimler meclisi mazbatası 
ile tahakkuk ettirilecektir. 

imtihan sualleri her sınıf mec -
caniliği için ayrı ayrı olmak üzere 
vekalet tarafından tertip olunarak 
gönderilecektir. 

Müsabaka imtihanı, her vilayet 
merkezindeki lisede, lise bulurunı • 
yan vilayetlerde ortamekteplerde, 
ortamektep de bulunmıyan vilayet 
merkezlerinde maarif idarelerinde 
yapılacaktır. 

İmtihan komisyonları: 
Liselerde lise, ortamekteplerde 

ortamektep, maarif idarelerinde ma
arif müdürünün reisliği altında te -
şekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. Komisyon (3) mual • 
Jimden mütetekkil olacaktır. 

Müaabaak imtihanları (türkçe
edebiyat), (riyaziye}, (tarih.coğ -
rafya), derslerinden ve tahriri ola
rak icra edilecektir. 

Vekalet tarafından gönderilecek 
sual zarfları imtihan komisyonları 
tarafından talebe huzurunda tam 
saat 9 da açılarak talebeye tebliğ o
lunacaktır. 

Müsabaka imtihanlarının cevap
ları bu imtihanlar için vekalet tara· 
f ından gönderilmit olan kağıtlar 
üzerine yazılacaktır. 

imtihan kağıtları mühürlenmi · 
veceği gibi hiçbir suretle de iıaret -
lenmivecektir. . . 

Tal ebe cevapları yazarken müs -
veddelik kağıtlar kullanmıyacaktır. 
Yalnız riyaziye imtihanı için müs -
veddelik kağıt verilebilir. 

imtihanlar, 3.5.1934 tarih ve 
25111 ve 6.5. 1934 tarih ce 25240 nu
maralı tamimlerin tahriri İmtihaula
ra ail hükümleri dahilinde yapıla • 
~aktır. 

a) Müsabaka imtihanlarını 
yapacak olan heyetin reisi, usu . 
lüne muvafık olan müracaatları 
kabul ile şartları haiz olanların 
atlarını ve hüviyetlerini tesbit e 
derek kendilerine fotoğraflı bi -
rer vesika verecektir. Ancak bu 
vesikayı ibraz edenler imtihnn • 
lara İştirak ettirilecektir. 

Aydın sanatlar mektebinin bu seneki sergisi. ~ ~·iiın sanr.tlar mektebi talebesi bir temsilde. 

SAY!~A 3 ... 

' 
Dünk Ü Spor hareketlen 

\ Bafı l ina sayfada) 

Yedi bisikletçinin iıtirak ettiği bu mü
sabakada rakipler Etimeıut'a kadar bera· 
berliği muhafaza etmişlerse de avdetle iki 
grupa ayrılmışlardır. Geçen haftaların bi • 
rinci ve ikincisi arasında yarışın neticesi
ne yakın çetin bir mücadele başlamıştır. 

Bu hafta iJk defa olarak müsabakalara 
İştirak eden Çankaya ıpor kulübünden 
Eyüp Efendi bu iki koşucuya adeta mey. 
dan okuyor vaziyete giriyordu. Fakat fina 
le üç kilometre kala Eyüp Efendi biraz 
geri kalmıt ve neticeyi güzel bir atakla it 
tifakspordan Talat Efendi 78 dakika 46 
saniye 3/ 5 te birinci üç metre geriıinden 
gelen Çankaya'dan Oıep Efendi ikinci ve 
Çankaya'dan Eyüp Efendi de üçüncülüğü 
almıtlardır. 

Yarış umumiyeti itibarile çok heyecan • 
lı olmuttur. Mıntaka biıiklet heyeti bugün 
kü yanşın aynini relecek hafta tekrar ed~ 
cek ve bu yarış mıntaka teıvilı: müsabaka
larının üçüncüıü olacaktır. 

Bundan maada küçükler anımda ayn 

ca bir mıntaka teıvik müsabakan yapılnut 

tır. Küçükler ara11ndaki bu ilk müsabaka 

Akköprü - Gazi Orman çiftliği tarilı:iyl• 

istaıiyona kadar 14 kilometre üzerinde ic
ra edilmit ve neticeyi Çankaya' dan Rifat 
Elendi 31 dakika 45 ıaniye ile birinci n 
gene Çankaya'dan Salih Ye Marko Efendi 
let ikinci ve üçüncülüğü kazannuflardır. 

Adana'da orta tahsile 
rağbet çok. 

Adana, 6 - Şehrimizde orta tah'
sil mekteplerine bu sene fevkalade 
bir rağbet vardır. Şimdiye kadar ka· 
yıtları yapılanların adedi geçen ıe • 
nenin iki mislini geçmİ§tir. (A.A.) 

b) imtihan için tayin olunan 
müddet sonunda imtihan kağıt • 
ları toplanarak uıulüne göre bir 
mazbata tanzim ve komisyon ta • 
rafından imza edilecektir. 

c) mazbatada :imtihanın su
reti cereyanı ,sual zarflarının a u 

çılma tarzı imtihana iıtirak eden 
lerin sınıf üzerine adetleri ve j,. 
cap eden mütalealar bulunacak· 
tır. 

Vekalet numara ölçülerini bir • 
leştirmek maksadiyle imtihan ki • 
ğıtlarını merkezde tetkik ettirecek • 
tir. Bunun için imtihan kiiıtları be• 
hemehal İmtihan bittiği gün zarf içi
ne konarak mühürlenecek ve resmi 
leahhütlü olarak mazbata ile birlik
te doğrudan doğruya Orta T edriaat 
Umum Müdürlüğüne gönderilecek • 
tir. 

Türkçe ve edebiyat imtihanı 30 
eylul pazar, riyaziye imtihanı 1 teı
rinievel pazartesi, tarih.coğrafya im 
tihanı 2 teşrinievel salı günü icra e
dilecektir. İmtihanların kaç saat sü
receği sual zarflarının üzerinde ya • 
zılıdrı. 

Yukardaki şartlar dahilinde ley· 
li mecanilik imtihanlarını kazanan 
!arın atları vekalet tarafından gaze 
telerle ilan olunacaktır. 

İmtihanlarda müsavi derece( 6 

muvaffak olanlardan ıehit çocuklı,. 
rı tercih olunacaktır. 

Bu İmtihanların nerelerde yapı • 
lacağı afağıdaki listede gösterilmit· 
tir: 

Meccani leyli müıabaka imtihanlannın 
İcra edileceği yerler .. 

Adana erkek lisesi, Ankara kız lisesi, 

Antalya erkek lisesi, Afyon Karahisar er

kek lisesi, Bursa erkek lisesi, Balıkesir lise 

si, Diyarbekir lisesi, Denizli lisesi, Edime 

lisesi, Erenköy kız lisesi, Erzurum erkek 

lisesi, Eski chir lisesi, Gaziantep lisesi Ga

latasaray lisesi, İzmir erkek lisesi, Karı 

lisesi, Katamonu lisesi, Kayseri lisesi, 

Konya lisesi, Kütahya lisesi, Malatya lise 

si, Samsun lisesi, Srva lisesi, Trabzon li

sesi, Yozgat lisesi, Amasya, Aydın, Bile. 

cik, Bitlis, Bolu erkek, Burdur, Çanakkale 

Çankırı, Çorum, E laziz, Erzincan, Gire • 

sun, Gümüşhane, Isparta, İzmit, Kırklare
li, Kırşehir, Manisa, Maraş, Mardin, Mer 
sin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, 
Siirt, Tekirdağı, Tokat, Urfa, Van, Zon. 
guldak orta mektepleri, Beyazıt Maarif 
Müdürlüğü. 



.;ATIFA 4 

Ege kıyılarında spor 

HAKiMiYETi f tlLLIYE 

Birleşil< dev et 
Perde int·h2 p 
mücade'e eri 
Birleşik de .. ·letlerde teşrinisanide yapı

lc.ca k intihabatın mücadelesi başladı. Şirn· 
Fethi e batı yab boylarımızın bir fiyor- 'hiye temasları aıasmda yer bulduğu anla- diden, muhtelif d(vletleııde yapılan ve 

y • k la da b. . • ycc.il ya- 1 şılmı~ır. Ajans muhabiri, gazeted, kulüp . iptidai,, denilen intihabat neticesinde dil andıran oy na n ınnm s .. . . 

Yabancı Postası J) 
"Belçillayı müdafaa etmek 

in i terenin umuru değild.r!,, 
Dc•yli ::\lc~·l ~azeh•:--İ Bt>lçika alt•)iıindt- ~dd.-tli 1lir ~-11u n~re.iiyo•• 

. bir kasabadrr U- reisi olan ve birçok .. ::ıyır muesseselennu- muhtelif frrkalar namzetlerini seçtiler. İş· 
maçlarına sırnnı vermış .. · _ zin başında hiç yorulmadan ~lışan kıymet te böylece dün. sosyalist temayülleri ma
uk ve karlı yaylaların ardından turkun li reisleri Cavit Bey Muğla sporunun bu- Him olan mu:ıacrir Upton Sinclair d~mok-
heybetli ba1ı gibi va.kur ve dimdik duran gilnkü derecesiyle övünebilir. Muğla •- rat fırkasının Kaliforniya devleti vatniği 
dağ1ann bir eli burada denize ve göklere takası, yakın bir gelecekte Anadolu'nun makamına namzet seçildi, ve bu ıintihap 

D~yli Meyl gazetesinin askeri lundurmamız, kelimenin bütün ma • 
ıııuharriri, "Belçika'yı himaye et- .ıasiyle bir cinnetten başka bir şey 
memiz lazım mırlır?,, serlevhasiyle değildir. 
yazdığı bir makalede diyor ki: Arada sırada İngilterc'nin Belçi• 

Uı Tu-rk Anadolu'nun nice yüz yıldan- b. · 1 k bütün Amerika'da biiyük bir memnuniyet en kuvvetli varlıklarından ırı o aca t •r. 
beri Akdeniz'in bağnna gözcülük yapuğı uy«ndırmaktan hali kalmadı. 

Kıy.metli valimizden her vesile ile gördii- Cümhur Reisi Ruzvelt keodi hesabına 

"Bir zaman Napolyon Antverp ka'yı müdafaa etmekle miikellcf ol• 
icin !ngiltere'nin kalbine çevrilmiş duğu ileri sürülür. 
bir silah olduğunu söyledi diye bi- Biz, kendi topraklarımızdan bat 
?im prof esiyonel tabiyecilerimizden ka hiç bir toprağı müdafaa etmekle 
bir kısmı, bili Belçika'nm tamami- mükellef değiliz. 

garp Torosları. iç ve dış koyun denizle ya 

rışır gibi koşan sırtları arasından bir kale 

duvarı gibi baıJanru kaldırır. Bestesi her 

gıeysimde ne olursa olsun Ege'nin nefesi 

ğümüz yardım ve sevgiye, biz Fethiye 

sporcuları candan teşekkür ederiz. 

et<" - ve yumuplrtır. 2000 metrenin pek' 

yukanlanndan kınntzt, yeşil. mor ve san Ruam 
ren!:!criyle, güzel yurdun ocaklarında don-

SELMAN KAYA 

azami enerji ile mücadeleye devam etmi
ye karar vermiştir. Filhakika onun için 
Birleşik Amerika'da yapılmış en büyük 
içtimai, maü ve iktısadi tecrübe olan iiiya
S('tindc müntehipler kütlesinin ekseriyeti 
tarafından tasvibini kazanmak mevzubahs
tir. Gelecek intihabat demokrat ve cüm
huriyet fırkalarının ananevi prensiplerin
den ziyade milli faaliyetin heyeti umumi
yesini kontrole kalkr.ıarak o zamana kadar 
:nevcut nizamı altüst eden yeni nizamın 
-nuhakemcsi olacaktır. 

yeti mülkiyesini muhafaza etmek Belcika balkı, kendilerinin mü· 
ingiltere için hayati bir ehemmiyeti dafaas~ı kendi membalarmdan ve 
haizdir kanaatindedirler. müşterek hududu olupta müşterek 

hastalığına 
muş bir çini nalqı gibi renk ve ışık veren karşı 

Bımlar, Sir Edvard Grey'in 3 a- bir düşmana karşı birlikte hareket 
ğustos 1914 tarihinde parlamento- etmekte menfaattar olanlardan bek
da söylediği şu sözü bu iddiaya de- lemelidirler. 
lil diye gösterirler; Şurası aşikardır ki Belçika 

toprak kümeleri, daha aşağılarda engin 

Akdeniz'in köpüklü dalgalariyle budutla

ııır. Dağ, su, deniz, misi15iz tabiat güzel

lilder.i ... Ege'nin bahtiyar çocuklan olan 

Fethiye sporculamu her mevsimde hare

lı:cte, faaliyete getirir. Bilgili ve iddiasız 

sanatxar1annın elinden ve kafasından çı-

Birinci teşrin başırula iiç sene sü
ı·ecek bir mücadele ba~Jıyacak. 

Ziraat vekaleti, memleket hay -
vanlanm n1am hastalığından kur -
tarmak için metot dahilinde ve e -
saslı bir mücadeleye başlamağa ka -
rar vemiştir. Haber aldığımıza göre; 

Hususi borçlan indirmek, ham madde 
fiatlarını düşürmek için paranın sistematik 
kıymetten düşürülmesi ve imkan nisbetin
dc yüksek ücretleri muhaEaza ederek işsiz
liğe çare bulmak için hıtihsalin şiddetle 

kontrol ediJmesi fırkaların siyasi faaliyeti
ni teşviş etmekten geri kalmadı. Mühim 
'11enfaatler bu siyasette zarar gördüle~. 

Fakat alınan tedbirlerin şümuHinü farke
demiyen, enflasyoncu mücadeleyle hayal
\ere kapılan kütleler Reis:icümhurun teşeb 
büsünü tasvip ediyorlar. Hükumet tarafın 
dan vücuda getirilen ıslahatın en sarih ne
ticelerinden biri inkılapçı temayülü bir 
~endikalizme şimdiye kadar Birleşik dev
letlerde asla sahip olmamış olduğu bir nü
fuz temin etmektir. Mensucat sanayii iş

çilerinin bugünkü kaynaşmasında yarın 

'JeJki beş yüz bin işçiyi ücretlerinden ede
cek olan bir grevle neticelenebilecek olan 
kaynaşmasında bu nüfuzun izini bulmak 
kalıildir. Eğer son dakikada önüne geçile
'llezse bu grev N. R. A. için ciddi bir mağ
'iibiyet teskil edecektir. 

"1ngilter~ !Belçika ile Hollanda- tek başına kendisin\ müdafaa etme
nm herhangi bir kısmının Avrupa'- ğe muktedir değildir. Liyej ve Na
daki büyük devletlerden birisi tara- mur istihkamları 1914 senesinde at
fından zaptolunması kar-iısmda la- man istilasına dayanamamıştL Bun 
kayt kalamaz." lacın istikbalde yapılacak herhangi 

Bu iddia, bundan bir asır evci bir hücuma engel olabileukleri de 
h kl l b T di. B ·· · wphelidir. doğru ve a 1 0 a 1 111 ugwı ıse Belcika askerlerinden mühim bir 

artık modası geçmiş bir jddiadır. . 
kan zarif yelkenlileri, Moda'nm ve İzmir'in n:ücadele birinci teşrinin birinde ve 

MaUein tatbiki suretiyle başlıya -
caktır. Bu husustaki talimatname 
v~kaletçe hazırlanmış ve vilayetlere 
gönderilmiştir. 

tanınllllJ ustalarının markasuu taşıyan za

rif şarpilerindcn hiç de aşağı değildir. Fet

lıiye gençleri kendi yapılan olan bu zarif 

7elkenler üstünde Türk Akdeniz'in, Türk 

Anadolu'ııun nefeslerini içe içe millerce 

itelcrdek:i kıyılarda, yarışır. Donanmamı-

:nn Akdeniz seyahati cınagmda açıklaruı 

aatleT yiyen hududundan kahraman türk 

cemicilerini yap aesleriyle selamlıyan bu 

gençlerdi. 

Fethiye gençliği, yalnız bir teşekkülün 

Hayvan sağlık zabrtası kanun ve 
nizamnamesi, ruam gibi insanlara 
da geçen tehlikeli ve tedavisi olmı
yan müthiş hastalıkların yok edil -
mesi hakkında tatbik edilecek ah -
kamı ihtiva etmektedir. Bu talimat
namede sirayet vasıtaSl olan ve ola
bilen hayvan yakılan yerleri, nakH 
vasıtalarının ihtiyat muayeneye ta -
bi tutulmaSl, muayeneye tabi tut -

etrafında toplalllllIJ, manasız; kulüp reka- mak için hayvanların kaytı ve tesçi-
betlerini bir tarafa bırakarak Ege Gençler ı; ve muayeneye sevkleri ve rnecbu· 
Birliği'ni kurmuJtUr. Bütün kaza ve ka

saba halkının tabii azası oldukları, Birli

iin güzel bir yurdu, etrafı duvarlarla çev

rilmiş fenni bir sahası vardır. Belediyenin 

ve C. H. Fırkamızır. sporcu gençlik üstün

deki himayekar elleri, az zamanda Fethi

r!- halkına sporun asil heyccanmı a§ılamış 

tır. En mutevaa bir balıkçıdan, en u%ak 

köylüye ve memur sınıfına kadar Birlik, 

Fırkamızın eviyle beraber onun malı ve 

yurdudur. 

Çolukçocuk bütün halk kordon boyuna top 

lannuılar, komıu mıntakalarda üstün ~e

rcce alan sporcuların dönüşünü merak ve 
heyecanla bekliyorlar. Binalar sevimli bay-

ri ihtiyat muayenelerinin yapılma 
-:;'i kararlarına ait ahkam vardır. 

Mücadele, yalnız 1stanbu1'da hu
susi şerait göz önüne alınarak se -
reloik olarak yapılacak ve müca -
deleyi İstanbul beldiye baytarları 
idare edecektir. İstanbul valisinin 
riyasetinde vilayet hayvan sağlık 
zabıtası komisyonu mücadele esas -
lanm tanzim edecektir. Mücadele -
nin ilk safhası esaslarını yoluna koy 
mak üzere Ziraat vekaleti baytar u
mum müdürlüğü mütehassısların -
dan Muzaffer Bey bu ayın on be · 
s=nde lstanbul'da bulunmak üzere 
emir almıştır. Çok ehemmiyetli o -
lan ruam mücadelesi tespit edilen 
program mucibince 3 senede tamam 

r2klarmuzla bezenmiş, çıkacakı<:.rı yerin lanacak ve üç sene nihayetinde, 

tam karşısına hemşehrilerin:.. sevgısını lhemleket içinde sığır vebası hasta
gösteren "hoş geldiniz'' ya.zıh bez levlıalar lığı kalmadığı gibi ruam da kalmı -
asılmı!itıT· Sporcu g<.'Ilçli~c kasabanın en y2caktır. 

Bu iyzahat intihap mücadelesinin tama
men yeni bir hava içinde başlamış olduğu
nu ve Cümhur Reisi Ruzvelt'in, siyaseti
nin Amerika mücadelelerine hususi bir 
şiddet verenlerin gayretiyle bozulmaması
na çalışması iycap edeceğini anlatmak için 
kt.fidir. Cümhur Reisinin 8 ağustosta 
Grinbey'de söylemiş olduğu nutuk pek cm 
niyet verecek temayülleri haiz değildi. 

M. Ruzvclt, hassaten, hükumet kontrolu
nun kaldırılmıyacağını ve eski nizamın as
ia geri dönmiycceğini teyit etti. Ve sözle
rine bakılırsa Amerika'nın yeni siyaseti 
'1ıristiyan ahlakı kadar eskidir ve hedefleri 
"lynı olduğu için istiklal ve Amerika ka
u:nu esasisi kadar da yenidir. Bazı ileri 
umıurlann bu müphem formüllerden isti
fade ederek sarih surette sosyalist bir si
V1'sct tavsiye edecekleri aşikardır. 

tcrefli bir yerinde, okaliptüslerin, çam ve Mücadelenin ancak üç sene için
bvaklarm golgcsi ve ezeli fmltrar a?nnda, ele netiycelenmes~ memlekette faali 
ııcak iklim nebatlarının ve nefis tarhların }'·ete zarar ve nakise vermemek dü -
.kokusu ve serinliği aruıııda, maç ve antre- şüncesinden ileri gelmektedir. Mın-

Şimdiden Viskonsin ve Kaliforniya de
'110kratlarının intihap programlarında ba 
temayülleT farkedilmektedir. Bunlar M. 
~uzvelt'in kafi derecede cüretkar hareket 
rtmcdiğini ve büyük içtimai meseleler için 
kökten bir hal şekli hazırlamadığını söy-
1iyf'rek ona serzeniş etmektedirler. 

aeman yapmak fırsatını ve inıldinmı bah
fCden genç ve faal belediye reisımfa Baba 
Kamil Beye, bu sütunlarda açık olarak te
fekkür etmeği bir borç bilirız. 

Ege Gençler Birliğinin son bir iki ay 
içinde komşu teşekküllerle yaptığı temas
larda aldığı dereceleri &rrasiyle yazıyo -
rum: 

Marmaris sporculariyle Marmaris'te ya 
pılan futbol masmda 3-0 galip; voleybolda 
da galip. 

GölenY.e limanının emsalsiz plajında 
formlarını kaybetmiyen .Mcumaris'io değer 
li yüzücüleri, sürat ve mukavemeti almakla 
kıymetlerini gösterdiler. 

Marmarisli arkadaşlanmtz, g ~çe.n hafta 
takmumızm ziyaretini iade etmek maba
diyle birkaç gün kasabamızın misafiri ol· 
dular. Yol yorgunluğu misafirlerimize mu
tat oyunlarıru oynatmamakla beraber e~"!r 
jik ve ateşli oyunları çok alkışlandı. Ege 
Gençler Birliği bu suretle futbolun revan
şını kendi sahalarında gene 3-0 kazandı
lar. Civar tcmaSlardan bahsedCTken Muğ
la Halkevi temsil ve musiki kolunun Fet
hiye' de çok iyi intibalar bıraktığını bilhas
sa zikretmek isterim. Muğla sporcuları, 
gençlerimizi voleybolda bir puvan farkla 
kazandılar. Futbol maçı olmadığı ve oy -
nanmadığı halde bire karp iki ile galip 
geldikleri hakkındaki ajans haberinin, baş
ka bir yere ait olacak iken yanh§hkla Fet-

taka mıntaka yapılacak mücadele bu 
faaliyeti ihlal etmiyecek ve hayatı 
umumiye bundan müteessir olmıya
caktır. 

ÇIGIR 

Marksist sosyalizmin mevcut olmadığı 
Birleşik Devletlerde tamamen meçhul ~ 
lan sınıf mücadelesi fikrinin şimdi işçi bir
HkleTinin hareketini idare etmiye başladı
~ görülüyor. San Fransisko hadiseleriyle 

Her ay Ankara'da çıkan bu gençlik son aylarda yapılan pek çok grevler dahi
ü1Jcii ve kültür mecmuasının cylul sayısı li selamet için bunlardan ne büyük tehli
da zengin münderecatla ~ıktı. keler çıkabileceğini gösterdi. İşçilerle iş-

Bu sayıda Hıfzı Oğuz Beyin (Dema - verenler arasındaki anlaıamamazlık gün -
goji ve gençlik), Rıdvan Nafiz Beyin den güne fazlala§IYor ve şiddete müracaat 
(Gençliğe kaside), Ağaoğlu Samet Beyin halleri artıyor. Sendikalist teşekküller is

(Ankara ve Kalaba köyü), Hüseyin Na - tihsali kontrol ve idare etmek için hük6-
mık Beyin (Bir eser münasebetile), Ah - metçe alınmış olan tedbirlerin işsizliği kal 
dülkadir Beyin (Türk boyları arasında), drrmıya kafi olmadığını ve istihlakte istih
Edip Hilmi Beyin (Toroslara doğTu), salin umumi inki~afı için yeni gayretler 
Tagorenin {Düşünceler) Ayten Hanımm s:ır:fedilmesi iycap ettil:-ini müdafaadan ge
(Susuzluk) yazılariyle Kazım Paşanın, ri kalmıyorlar. 
Abidin ve Hasan Cemil eylerin kurultay Muhafazakar unsurların bu tecrübeye 
ndukları, Yunus Nadi, Mehmet Asnn, karşı şiddetle aksülamel yaptıklarını söy
Necmettin Sadık, Burhan Asaf, Aka lrmiye bile hacet yoktur. Amerika'nın bir 
Gündüz, Ercüment Ekrem, Sadri Ethem, çok devletlerinde demokrat fırkasının göz
Mehmet Nurettin, Selami İzzet Beylein de şahsiyetlerinde bile şimdiki idarenin 
dil inltılabımıza dair yazılan ve Reşat fazla ileri gitmiş olan hamlelerini geri al
C~l, Ahmet Muhip, Özlen, Feridun malt temayülleri uyanmaktadır. M. Ruz. 
Fadıl, A. Cevdet, İbrahim Srtkı, A. Fik- velt'in intihabmı temin etmiş olan fırkanın 
ret, Mehmet Ali, Nafi Beylerin şiirleri bazı liderleri "teşkilatı esasiyeci,, sıfatiyle 
ve İbnirrefik Ahmet Nuri Beyin bir hi - anılacak muhafazakar temayüllü yeni bir 
~yesi ve O. H. Beyin tenkitleri var. demokrat fırkası kurmaktan bile bahsedi-

Sistemli neşriyatiyle, her sayısiyle yorlar ve bu merkezci fırkanın pek çok 
biraz daha kökleşen bu dava mecmuasını cümhuriyetçileri de kendine çekeceğini dü 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. şünüyorlar. 

Modern silahlar. kısmı, bir hüc\lm takdirinde Ant· 
Napolyon bu vecizeyi .söylediği verp•e kadar çekilmek ve orada İn

zaman harplar, yayan ve ağrr yürü- giltere'den gelecek yardım krtalan· 
ven ordular vasıtasiyle yapılıyordu. nı beklemek 13.ztmgeldiğini düşüne 
Ingiltere'nin istilası ancak yakın bir cek kadar ileri gidiyorlar. Bu rneınJ 
limandan kalkan ve muvafık rüzgar leket, bu şekilde biç bir yardımda 
bulan bir filo vastıasiyle mümkün- bulunamaz. 

• Bizim askeri rüesam1z, memle • dü. Büyük imparatorun bahscttiğı 
tabanca, 0 günlerin yegane harp si- keti Avrupa krtasmda müdafaa et· 
lahı idi. Bugün ise onun yerini bom- mek yolunu araştırmakta boşuboşu1 

na vakit harcamış oluyoclar. ha taşıyan tayyareler tutmuştur. . h 
Modern harp şeraiti, bu itibarla Önümüzdeki harp başlayınca U· 

dut, denizin ötesinde deği~ havanın 
İngiltere için Belçika'nm tamami- üzerinde olacaktır ve ilk silahlar, 
yeti mülkiyesindeki ehemmiyeti Flander'de değil, Pikadilli caddesin 
kaybettirmiştir. Eğer biz Avrupa 

ha · · de patlıyacaktrr. 
kıtasmdaki bir devletle har gıcı • Havadan Londra üzerine yapıla· 
secek olursak bu memleketin, bir 
dost, yahut dii§man devlet tarafın- cak olan hücum, o kadar siddetli o-

lacaktır ki belki biz herhangi bir 
dan işgal edilmiş olması farksızdır. sefer kuvveti göndermek için za· 
Bu memleketin bitaraflığını ve bel- man ve fırsat bulamıyacağız. 
ki tamamiyetini ingiliz silahiyle mu Milli müdafaamızın esas~ Möz'• 
bafazaya kalkışmak bize emniyet de bir ordu bulundurup limanlarımı· 
bahşetmez, bir takım mecburiyetler zı hasımlarımızclan korumak değil, 
yükler. memieketi hava hücumuna karşı ko 

Yarım saat içinde. ruyup yangından, krthktan, panik-
İngiltere'nin böyle bir müdafayı ten kurtannaktır-

temin etmek yolunda bir siyasete Biz 1839 senesinde öteki Avnı • 
doğru isale edildiğini gösterecek bir pa devletleriyle bir muahede akte" 
çok deliller görülüyor. Buna taraf - derek Belçika'nm mülki tamamiye.ı 
tar olanlara karşı şiddetle mukave- tini kefaletirniz altına aldığımız za
met göstermeliyiz. Hala harbı, Kı- man memleketimi.zin 0 zamanki mil 
rım muharebesindeki şerait dahilin- dafaa şeraiti bunu iycap ettiriyor
de yapılır sanan bir adamın bile ha-

ritaya bir göz atması, boğazın öte du. Bugün o şerait tamamiyle değiş 
tarafında bir şerit gibi uzanan Bel- miştir ve bizim başka türlü düşün -
cika toprağının müdafaası için bir mekliğiıniz lazımgeliyoc. 
tek ingiliz neferinin bile feda edil - Belçika'nın askeri bir müttefi~ 
mesi değmiyeceğine kendisini ikna olarak hiç bir kıymeti yoktur. Belçı
edebilir. ka ordusu 66 bin neferden ve hava 
Belcika•nın genişliği şarktan gar- kuvveti 195 tayyareden ibarettir. 

ba kadar ancak 150 mildir. Bu me- Müttehit tngilterıe krraltığ-1 nüfusı.1 
safeyi asrl bir bomba tayyaresi ya- 44 .soo,OOO olduğu halde Belçika'nıtı 
nm saat içinde uçabilir. nüfusu topu topu 8,200,000 kişidir· 

Onun için bizim Belçika'yt mü- Belçika'nm bu seneki bütçesinde ~ 
clafaa etmek için orada bir ordu bu- milyonu hudut tahkimatına sarfed•! 

M. Ruzvclti'n hüklimeti hedef olduğu 

hücumlara karşı kendini !iddetle müdafaa 
t!djyor. Geçen pazartesi günü Beyaz saray 
N. R. A. rejimi altında 1933 haziranmdan 
1934 haziranına kadarki sınai faaliyeti hak 
kında bir rapor neıretti. 

Bu raporeı. göre i§Siıtlerin adedi iki bu
çuk milyona yakın bir miktar azalm~tır. 
•.-e bu, i§Çi kütlelerinin satın alma kabiliye
tini hissedilir derecede yüQeltmiıtiT. Bu
na mukabil hayat pahalılığı % 9.6 nisbe
tinde artmıştır. Halbuki vasati ferdi ücret
ler ancak 3 8.5 derecesinde yükselmittir. 
Memleketin umumi hasılatında işçi hisse
si % 62,5 a çıkmıştır. 

Bu rakamlar ancak ihtiyatla karşılana
bilir. Ve bunlara mukabil başka rakamlar 
ileri sürmek de pek güç bir iş değildir. 

Her şeye rağmen M. Ruzvclt'in uyandırdı
i!"ı mistik henüz tesirini kaybetmemiştir. 

ve şimdilik, bütün tahminler, Ruzvelt'in 
idaresinin belki dclıa küçük fakat gene 
ehemmiyetli bir ekseriyetle tasvip edilece
ği merkezindedir. 

· Bununla beraber halen meriyette bulu
nan ve siyasi sabada fırkalann ananevi te· 
§ekkülünü değiştirdiği söylenebilecek olan 
tecrübeye karşı gitgide kuvvetlenen bir 
muhalefet te:ikilatlanmaktadır. 

LÖ TAN'dan 

mek üzere bütün müdafaa bütçesı 
10 milyon ingiliz lirasından ibaret: 
tir. İngiltere•nin müdafaa bütçesı 
ise 15 milyon ingiliz lirasıdır. 

o sebeple büyüklüğü, ancak vor
kşoyr'm dört misli kadar olan b~ 
memleketin önümüzdeki harpta rrıil 
dafaası icin koskoca bir ordu görY 
derip bu ~emlekcti işgalden kurtat' 
nıağa uğraşmamız beyhude ve ya
z1ktır. 

Buna, büyük harpta muvaffak <Y 

lamamıştık; istikbal harplarmd.a ~~ 
muvaffak olamıyacağmuz aşıkaf 
dır. 

İngiltere hükumeti bu memleket~ 
•:e Belçika'ya karşı, yeni vaziyet' 
vazıh bir hale koymakla mükellef" 
tir. • 

Önümüzdeki harplarda herhangı 
bir mağlubiyet yüzünden değil de: 
havadan tahrip edilmekten korkrrı9-, 
hyız. Cephede ordumuzun kazan~i .. 
cağı en parlak zaferler, tayyare (" 
lolarmm cephe gerisindeki şehirle ıı 
de iyka edeceği felaket ve ısurabJ 
yanında hiç kalır. e' 

Karşı karşıya bulunduğumuz Y
3

, 

ni hakikatler bunlardrr. Bunlara 1' 1'" 
sı asri tabiye ile harel~etimiz gere 
tir. 
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Garpta fikir hareketleri 1 ı Sovyet laggareciliği 

Dost devlet tayyarelerin. 
de uçan yurttaşlarımız 

İnkılap ve edebiyat hakkında bir iogiliz muharririnin fikirJeri -
kadın düşmanı Schopenhaver'in bir aşk macerası - Hayvanlar 

muhtelif memleketlerde nasıl himaye ediliyor 

Paria.'te çıkan Europe meanuuıada Feylesof ile genç rakkase araamda bir qk 
Defrett.iii bir makalede İngiliz muharrir- macerası başladı. Hatta bir gün dostunu 
lerindea Stepben Spencler inkılap ile tiir beklerken Schopenhauer, hususi hayatına 
~e umumiyetle edebiyat araamdaki miiDa- pek fazla bir alaka göıteren ve bütün ef'al 
eebeti ince bir surette tetkik ediyor. Ma- ve harekatını tecessüsle takip eden kom
lrale sahibi, 1Mı§eri7etia fikri kua-ç .. naın şusu terzi Marquet'i merdivenden aşağı 
lııiç bir zaman kaybolamıyacağmı ve bun- atmıştı. Bu vaka Schopenhauer'in başma 
lann, tarihi bir silıile takip ederek ilani- bin türlü bela açmış ve kendisine hayli pa
.. ,. lıir ilham membaı olarak ka•eceld• halıya oturmııttur. 
"- 7mrak eliyor ki: Büyük feyleeofla Ida Medon araamdaki 

Bqeri faaliyetlerden en u inkılapçı o- münaaebet büyük bir ketumiyet içinde ce 
lanı prdir. Mesela sermayeci sanatı, her t'C}'an etti. Schopenhauer'in bu kadından 
&Un daha çok sayıflamalda inkılaba biz- bir çocuğu olmuı, fakat doğduktan pek u 
lbet eder. Fakat bir manzume fUIDlf ol- sonra ölmüttUr- lda Medon'un diler bir 
crıaıc. ortaya attığı meseleyi balletJIÜf ol- çocuğu mal opera11Dda balet uıtan oldu. 
lrlaktır. Her. manzume baflı bafma tam Fakat bu çocuk Schepenhauer'dcn değildi. 
bir lleuidir. Feylesof kırk üç yqında iken dostunu 

Bu aanatı yaratanlar, cemiyete brp terketmiı, Franldurt'a yerlepıif ve bütün 
lbilnferit bir halde isyan etmİJ olanlardır vaktini felsefeye baaretmi§tir. 
iti kendilerine huzur ve refah esbabmı te- lda Medon, mütevazi yaziyetini hiç bir 
illin edeıniyen o cemiyete karp fill surette zaman terketmemif ve "kadınlar diipnanı,, 
isyan edeceklerine tabir caizse kabuklan· hakkında hatırat neıreylemediği gibi evin
hın içine çekilınifler ve kendilerine cöre de Scbopenhaaer'in ne bir reami, ne de 
ll:ıuhayyel alemler vücuda ıetinniflentir. mektubu bUlunmuıtur. Eıaacn feyleaot 

Bugün sanatkir kendini tamamen bur- fotoğraflan muvaffak olmadığım iddia e· 
Juva ananeleriyle aanhmf görüyor; yaza- der ve resim çıkartma.zdL 
cağı ıeylerden hiç birinin proleterlere hi- Babasından b1an büyük servet saye
tap edemiyeceğini anlıyor n görüyor ki sinde refah içinde yapmq olan Schopen
ladece iayan halinde bir burjuva aanatkl- bauer eski dostuna daima nakden yardım 
rı, bir kelime ile bir ferdiyetçidir. Bu an- etınif ve vaai~tnamesinde bq bin Uça 
aneden artık alikayı celbedecek bir gibi mühim bir servet bırakırqtıT. 
tey çıkamıyacağım bı1diği halde o anane ••• 
hududunun ötesine gitmek çaresini bula- Hayvanlan hima791e matuf teıkı1atm 
lbıyor. Bu imkinaızhk kendinde fil kana- l.ütüa ~ ne derece tevenii ettiği ve 
•ti doğuruyor ki sanat liisuaıs&U olc1uğu- 1-nea llitüa devletlerin laayvaftlan hima
tıa cöre aanatkir siyasi faaliyete bapma- ye bnunlan Çlbrdddan malimdur. Re -
hdır. vae Politiqae et PUlemeataire mecmuası, 

Birçok kimseler pirin artık öldüğünü ~~ '- kanunlar haldnnda netrettiii bir maka
•aktiyle pir 'eklinde ifade edilen ruhi ha- it-de ezcümle diyor iri: 
letin bundan böyle ilme teveccüh edeceği- İnsanların hayvanlara ettiği muamele 
ni zannediyorlar. Bunun doiru olduğunu memleketlere ıöre u veya çok süratle fa
!arzedersek hakiki bW felaket karpsmda kat derin bir surette değifmekte ve bu de
bulunuruz; çünkü fikrimizi ifade eylemek ğişiklik. müşterek vicdanın tercümanı olan 
9e hiuetmek hassasına malik bulunduğu- knnunlarda tecelli eylemektedir. 
ltıuz müddetçe şiir, dilin ve hassasiyetin Uzun zaman beşeriyet hayvanları ken
en mühim ifade vasıtalarından biri olarak disine yiyecek, elbise ve muham"k kuvvet 
kaJınalırhr. tm1İn eden ~dan addetti. Kendi malı o-

:J<"evlcsoflar. devlet adamlan ve sanat- Inn hayvana istediği gibi muamele etmek 
lt .. rlar 121ima fw:liyetçi olmuslar ve daima hakkını kendinde gördü. Hayvanın hima
fe•divetci kalacaklardır: Cemiyetimizin resi, bir mal olmak itibariyle temin edi
brıc:~ahğım müşterek bir kanaat haline gel- lirdi. Mesela Napoleon ceza kanunu ehli 
llır~e ve yahut devlet hayatını tanzim ve hayvanlar hakkında işlenecek cürümleri 
iddreye müstait ferdiyetçilik değil, herke- emtia, mahsul, ağaç ve zirai aletler aley
ain ferdivetçi olmasından ve bazı phıala- h:nde itJenen cürümlerden sonra nazarı 
rın layık olmadıktan yerle!' i!gal etmele- i~ibare alırdı. Yalnız bir mal addedilen hay 
lind•n ileri geliyor. Mebdeleri isim tasri- v&n ahere karşı himaye edilir, 15ahibine 
lıivıe tavin Pdilemiyen güzel bir ortaçağ karşı edilmezdi. Sahipsiz hayvan himaye
~lis"'sinin fcrdiv•tçi olmıyan bir sanat Vf' mazhar olmazdı. 
"idi olduğunu iddia ettiğimiz vakit kilise- Halbuki bugün, böyle bir noktai nazat
lli" hulunrlıığu kasaba ahalisinden her fer- elan çok uzaklaşmış bulunuyoruz. Beşer, 
din eline bir heykeltıraş aleti alarak 0 gü- kendisinin yeryüzünde yalnız olduğuna 
tf'l +-.c;ları işledi~ini iddia etmek istemi- artık inanmıyor. Kendisiyle hayvan arasın 
Yoruz. Fakat demek istiyoruz ki 0 kilise da müşterek bir menşein bağlan mevcut 
bir tek adamın eseri olmakla beraber her olduğu hissi, hayvanla insanı totem kana
~r<lin sah-sivetini ifade etmek kaygusun- atlerine göre bir tutan iptidai telakkilerin 
d;ı bulunmadığı bir içtimaı hale tercüman :ıvdetine mi atfedilebilir, yoksa her ilmin 
Olan bir eserdir. Anonim edebiyet. pzete- hem de Abayı Şark felıefelerinin tesiri 
tiJ;ktir. Bir gazete, isimleri ekseriyetle ma- altında daha geniş bir hayat telakkisi, ya
ICtnı olmıyan bir heyet tarafından dolduru- hut hassasiyetin fevkalhad kuvvetlenme
ltar ve onun 6s1Gbu. mevcat bütün edebi si, veya amele kanunlarını değittiren. ka
ilalupları bir mentezidir. Fakat müşterek dınlarla çocuklar için himayekar kanunlar 

"-' e.er olan gazetenin mahleflyatl gene vücuda getiren zayıfları himaye etmek ih
ftrdiyetçiliğin hususiyetlerini pek kantık tiyacının tecellisi midir? Her ne aebepteo 
"' intizamsız bir halde ar,.eder. Çünkll ga- •ılursa olsun beşer, hayvanı avlamak ve 
~teye mektup yazmak iktidannı haiz her- 1'etnekte devam etmekle beraber ona bau 
~gı· bir ır:-..e ku··,.u·'cük .... ı .. ,iyetiyle hl-..... "' ....- ;y.ırıar vermeğe ve kendisinde de bayYana 
di~tı kanstırmakta serbesttir. karp ban vazifeler tanımağa başlanqtn 

Proletarya kendi edebiyatını vücuda Havvanlan himayeye matuf kanunlar ıs
t'tirdiii zaman bu~kii edebiyatı yeni- tar edileli çok olmadı. Bu kanunları kabuJ 
d'=n kesfedecektir. Mesela Ruıya'da Tols· eden devletler batmda Anglo - sakson 
~y yeniden okunmağa başlamış olduğu memleketleri gelir. Filhakika İngiltere d::· 
tibi diğer muharrirlerin de tekrar okun- ba 1822 de hayvanları himaye maksadiy
'10\fa başlaması mukadderdir, zira mazi ile le biı kanun kabul etmişti. Aynı memlekt"t 
tatınt bir rabıtası olmıyan bir edebiyat ta· 1911 de bu kanunun cezai hükümlerim 
~vvur edilemez. NeteJcim burjuva edebi- ft"Vkalide teıdit etmİ§tir. Birlepk dcvletle
~tr bir içtimai safhanın resmini yapmış rin ekseriyet itibariyle eyaletleri de hay-
\ir edebiyattan batka bir şey değildir. vanlara bazı haklar tanmıq bulunuyorlar. 

**:r 1908 denberi Norveç, 1916 danberi Dani-
9' l\teıhur alman feylaoiu Schopen- marka, 1916 danberi İıveç hükfımetleri 
~lue~in kadınlara düşmanlığı malumdur. hayvanlar lehinde muhtelif kanuni hüküm 

llcat bu husumetin eserlerine münhaıır l~r vazetmişlerdir. Fakat Almanya'daki 
lııttdığını Neue Freie Preaae gazetesind*' hayvanları himaye kanunu bütün memle
~ll !U yazıda görüyoruz: ketlerce kabulü arzu cdilmeğe layık mü

~üyük alman feylesofu Schopenhauer kcmmel bir kanundur. Gayet cezri olan bu 
>'~tdarında şiddetli bir kadın diişmanhğı hükümler mucibince bir hayvana fena mu
:~terirdi. Fakat kısa boylu, kısa bacak- amele eden herhangi bir şahI9 10,000 mark 
~e dar omuzlu bu kadın düşmanının ha- lık para cezasına ve altı ay hapse mahkılm 

>'tta dahi kadınlara husumet beslemediği c:dilebilir. Kanun, hayvanların çalıpnasını 
'tılaşılnııştır. ve naklini gayet sıkı surette tanzim ettiği 
liaı Stbe>penbauer otuz iki yqıvda iken Ber- gibi ilmi tecrübelere karşı da himaye et-

operu1 Koro heyetine mensup bir ka- mekte ve kesı1mek ıuretiyle zepbedilme 

~ raıtgelmiıti. İsmi Ida Medon olan ~ lt'rini meneylemektedir. 
dtıı benü.z yirmi yapnı •oldurmamıt fdi. İtalya, iki eene ewl pbrdığı bir b-

S.vyet tanarecilerinin Fransa ve l tal ia hiç lüzum görmüyoruz. Bir tek t&nare 

y~ya lriiJiik tayyarelerle yapllllf olcllald. I ı--....- çalıp. amele yelninunua he

n seyalaat, dinya tayyareciliğinin dildaa - mm hemen bütün İngiliz veya fransız, 

tini komıu1anmız üzerine çekti .• lnsi)tere- yalmt italyan fabrikalannda çabıanların 

ele, Frama'da, Polonya'da. her yerde Ye aaynmclan üstün lnr vaziyete geldiğini 

iter tarafta 7alnız Sovyet havacılığının, söylemek h• pyi eyice anlatmağa kafi 
Sovyet tanare mühendislerinin yükıek gelir • 

aerlerinden l..ıısediliyor. Bütün bunlar, büyük komıu millette, 

Bizim için en mühim olan nokta, tayya hava itlerine verilmekte olaa ehemnıiye -
recilik ... elelerinin komıu memlekette tin ifadesi sayılmak doğradu. Tatil sin 
ea özlü bir millet iti sayılmasındaki zaru - lerini hava lirnanlarmcla açmakla Wta 

retia talrclir edilmiı olmasıdır. Burada, içinde, muayyen 1Utleri bir ders gibi fab-

l 
yiz hi11hrce senci tanareci yapmağa ça· rikalarcla ıeçira mektepliler ve çocuklar, 

Moskova üzerinde bir uçuş Sum~r Bank- lqan Sovyet Rusya'da bava aanayÜnin arz bu yüksek ehemmiıreti "nu1li ..ane,, hali-
taa Fabri Bey tabassüsatım yazarkea. ettili mütekiınil manzara üzerinde durma ne ıetirmiılerdir " tanuecilik buna li • 

yıktır. 

Moıkova'cla 11rı.1--n• taleWerimia d-. 

Sovyet lıına .....,iinin en mükemmel 

eserleri üzerinde ba münuebetlerle u~ 

fınahnı bzanmüta ve tetkiybtta bulun

maktadırlar. Talebelerimiz çektirdikleri 

resimleri W.. sönclerirlerken kenclilerine 
Pterilea lrola,.......... ............... 
mektedirlıer. 

Talelıeleıiwizle ......_, Swner 8-lı 
• •)İ f-L..! il-'- ...._--ı1it • • .;ı_ .......... .-0 ~..., ~ eııma us 

ban linwnnq sezmitler Ye UÇllRltlardır. 

Rniml.müz a,n ayn birer aafbaJ'I yqat 

maktadır. Uptlar 14.. ANT tipinde bet 
~ .. ~..l.?:! 6-- .1 A ı.=...::.ı. L!.. ._ __ _ _.... ... - ==·- _, _ _. ~ı-· 

Rusya'da türk tale/Hsind•n bir crup bava meı_duuıda .__. 11 ' *ftll'• 

Rusya'da ayyıre uçuşlarında Türkiye at~emiliteri. Moskova iireriade bir uçuş Fahri ve Haydar Beyler. 

Yabancı sözlere karşı 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti ve öz dilin 

sözleriyle yazı yumağa savaşanlar yurtta 
türkçe yazmak ve konuşmak isteğini pek 
eyi yaymaktadırlar. Bugün birçoklarımız 
yabancı kelimeleri kullanırken ııkıntı ve 
üzüntü duyuyoruz. Buna pek çok sevin -
meliyiz. 

Ama, beklediğimiz aydınlık sona daha 
erken varmak için az daha büyük bir öl
çüde çalJ1mak gerektir. Devlet dairelerin
dt:n birçoklan, bugin bile yabancı keli
melerle dolu yazılar yazmaktadır. Biz, ku
lağa tatlı gelen türkçe sözler durup durur
ken batka dil kullailmağı kendimize bir 
"türlü yaraştıramıyoruz. 

Takdim yerine sunmak; malUmat yeri
ne bilgi; mezkUr yerine adı geçen; hisst 
ve biasiyat yerine duygu ve duygular; ta
lip yerine istekli; teklif yerine ileri sür
mek; mübayaa, müzayede, asgari, uami, 
muavenet, .• gibi bir süri,i yabancı söz ye
rine kulağa daha eyi gelen satın alma. ar
tmna, en az, en çok. yardım ... kullanmakta 
ne güçlük vardır? 

nunla hicret eden kuşları himaye etmek
tedir. Belçika, kuşların kör edilmesini ve 
boroı döğütJerini menetmiş ve kanun ah
kamına riayet etmiyenlere karp 10 frank
tan 10,000 franga kadar para cezası ve se
kiz ay kadar hapis cezası vazeylemiştir. 

Boğa döğüşü 1928 den beri Portekiz' de ya
saktır; İspanya iki sene evel çıkardığ? bir 
keınunla bunları tahdit etmiş ve nizam al
tına almrştn'. 

İşte bu suretlcdir ki bqer1 keyfi faali
yc-tini 2ulüm mahiyetini iktisaba başladığı 
noktadan itibariyle tahdidi ve sıhhati zara
rına olarak bilyük miktarda et yemeğe 
bafladığına ıöre yiyeceği hayvanlara ıs
tırap sektirmeksizin öldürmeği kabul et
mif bulunuyor. Hattl aYCıhim bile tahdi
di ve yalJua keyif için yapdan avlann 
meni bi1e tuavvur edilmektedir. 

Her 1eyi çabuk kavrıyan bisim soyumuz 
birkaç ay bu büyük •va (davaya) değeri
ni verir ve ona yaraşacak gibi çalışırsa 

besbelli ki sonunu iyiye vardıracaktır. 
Bizim anladığımıza göre, 61: dili elde 

etmeğe doğru giderken yapılacak bq it
lerimizden biri, devlet kapıamda bu ulu 
iiteği elden geldiği kadar karplamak ol
malıdır ve bunda hiç bir sorhak olmachit
na inanmaktayız. Daire batlan, okudukla
rı kağıtlara bir de ba balamdan geb atsa
lar ve yazanları aydınlatsalar olmaz mı 
dl!rsiniz? .. Bunu yapabildiğimiz gün, on 
binlerce memur yurttqm yardımı ile ba 
ö:dü i§i hemen genitletmiş. canlandınmf 
olacağımız güneş gibi meydandadır. 

Bu dil savqında, ilk önce yapacağmm, 
bazılarımızda yerleşmiş bulunan "yabancı 
ketime kullanırken üzüntüye uğramak,, 

duygusunu yaymak olmalıdır. Bu da ife, 
en ileri adamlarımw içine alan devlet ka
pısından ve devlet itlerinden batJamaJrla 
elde edilebilir. 

Gazetelerle uğraşan matbuat Umum 
Müdürlüğü kendi baskılarında olduğu gibi 
gazetelerimiz için de ba yolda faydalı bir 
ün ayak olmak gerektir. 

Yabancı ıözleri dilimizden atmak, yal
nız öz dille yazmak bütün yazıcılanmızm 
kafalarına eyice yerlepnek gereken bir 
sav (dava) baıı olmalıdır. 

Birçok insanlar, öz dil sözlerinin unu
tulmuş olduğunu ve kullanılırsa anlaşıla
;tl'yacağmı söylerler. Bir frenkçe söz kul
lanırken, faydalı görünce nasıl türkçesini 
de yanma yazıyorsak bunlarda da öyle ya
pabiliriz- ve böylelikle birkaç aylar aonwı 
da hepimizde istenilen bilgi ve alqkanlık 
meydana gelecektir. 

Bütün bunlardan ötürüdür ki büyük dev 
let dairelerinde bat olanlardan bafkaca ay
rılacak bir iki kişinin yazılanları türkçelet
tirmek için uğratmM"'da büyük faydalar 
pmüteyis. A TT1LA 

Ehli hayvanlar sergisi 
Ayın 28 inde açdacak olan An· 

kara ehli hayvanlar ıergiıinin kayıt 
itleri bugün baılamııtır. Kayıt itleri 
vilayet baytar müdürlüğünde yapı • 
lacaktır. Sergiye ittirak edecek hay· 
vanların hastalıklı olmadıkJarı ve 
bulunduktan yerde hastalık balan • 
madıiı lwlrk-da köy heyetlerinden 
ilmühaber .. - ıekteclir. 

lnegölüa kurtuluş günü. 
lnqöl, 7 - 1-.öfin lmrtul ......... 

onikinci yddönimi din cotlmn tez•Mir• 
la lmtbdanmııbr ( A.A.) 

Şehir suyunun 
dağıtma saatları 

Belediye reisliğinden: 
Su darlığının artması do · 

layısiyle şehirde su verme sa -
atleri değiştirilmiştir ı 

l - Yenişehir mmtaknı 
saat 5 den 14 e kadar m aJa -
caktır. 

2 ~ F.Hişehir, "Cebed' -
den Samaapazanna kadar o -
]an kısmı" 11 den 16 ya kadar 
su alacaktır. 

3 - Eskişehir, "Saman -
pazarından Hakimi yeti l.\lilli -
ye meydanına kadar olan yük
sek mıntaka" 7 den l l e kadar 
su alacaktır. 

4 - Hisariçi ve Kayabaşı 
semtleri 7 den 12 ye kadar su 
alat":aktrr. 



SAYIFA~ 

ıNI. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Askeri sanat mektepleri ihtiyacı için cins ve miktarları 
aşağıda yazılı eşya pazarlıkla satın alınacaktır: Pazarlığı 
11 eylUI 934 pazar günü saat 14 ten 17 ye kadar ıcra kılına
caktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte Kırıkkale'de askeri 
satın alma komisyonuna teminatlariyle müracaat etmeleri. 

Miktarı Cinsi 
25 Yeniden yaptırılacak tedrisat sıra ve masası 
ı o ,, ,, yemek masası 
36 ., ,, ahşap sandalya 
ı Royal markalı yazı makinesi 
1 Erika ,, ,. ,, 

200 P orslen yemek tabağı 

400 " " " 
50 .. ,. ,, 

250 Çatal 
250 Kaşık 
250 Su bardağı 

22 Surahi 
250 Yemek bıçağı 

1 Barometre 
1 Termometre 

· 10 Tuzluk 
3 Zil 
5 Sigara tabağı 
l Kristal yazı takımı 

20 Pirinç ., ,, 
1 Şapoğraf makine muşambası 

(2428) 8~3863 

İLAN 
Kayseri garnizonunun mevaddı iaşesi münakasaya çıka

rılmıştır hangi cins erzaktan ne miktar alınacağı ile ihale 
günleri ve saatleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Ha
riçten gelecek müteahhitlere kolaylık olmak üzere mütea • 
kip iki günde bütün kalemlerin münakasalarınm bitirilmesi 
kararlaştırılmıştır ve münakasa günleri ona göre tesbit edil
miştir. Yine bu maksatla taksitlerin de senede üç veya dört 
defada alınması tensip olunmuştur. Merkezde. şartnameleri 
görmek istiyenler her gün Kayseri'de K. O. satın alma ko -
misyonuna müracat edebilirler hariçte olanlar da ar.zu eder
lerse şartname suretleri posta ile gönderilir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin aşağıda yazılı olduğu üzere vaktinde ve 
teminatlarile Kayseri'de K. O. satınalma komisyonuna mü
racaat eylemeleri. (2427) 

Cinsi Miktarı İhale tarihi teminatı 
Ekmek 170000 26-9-934 saat 11 829 Li. kapalı zarf 
Sade yağı 12000 ,. 11,30 585 ,, ,, 
Zeytin yağı 4200 ,, ,,, 136 ,, ,, 
Toz şeker 5500 ,, ,, 174 ,, ,, 
Mercimek 10000 ,, ,, 53 ,, ,, 
Nohut 220000 ,, ,, 66 ,. ,, 
Bulgur 42000 ,, ,, 174 ,. ,, 
Kuru fasulya 30000 ,, ,. 113 ., ., 
Kok kömürü 234,000 27-9-934 saat 11 676 ,, ,, 
Kırible maden 
kıömürü 

Meşe l:ömürü 
Arpa 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Gaz yağı 
Tuz 
Saman 
Sabun 

150000 
3000 

141000 
16000 
9000 
2000 

12000 
360000 

8000 

İLAN 

" ,, 
" 

" 
" ,, 

' 

Ank'ara askerlik şube bina
sının ikmali inşası kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 

İhalesi 29-9-934 cumartesi gü
nü saat on birdedir. Taliple -
&·in keşif resim ile şartname -
leri görmek üzere her gün öğ· 
leden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonuna müracaat -
ları ve münakasaya iştirak e
deceklerin dahi teminat ve 
teklifat mektuplarım vaktin -
den evci mezkur komisyon re
isliğine vermeleri. (2421) 

8--3856 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 7400 met
re kabloluk çelik tel pazarlık· 
la alınacaktır. Şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığına 
gireceklerin 11-9-934 sah gü
nü saat 14 te teminatlariyle 
birlikte M. M. V. SA. AL. 
KO. na müracaatlarr. (2431) 

8-3866 

İLAN 

800 ila 1000 adet portatif 
çadıra kapalı zarf ta verilen fi
at gali görüldüğünden 9-9-934 
tarihine müsadif pazar günü 
saat on betşe pazarlıkla alına
cağından taliplerin teminatla
riyle o gün saatinde komisyo
na müracatları (2430) 8-3865 

" 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

379 
8 

265 
276 
61 
41 
81 

" ,. 
" .. 
,, 

" 
" ,. 

" 
•• 

" 

" 
" 
" 
" 

270 
186 ,, ,, 

8-3862 

İLAN 

Bandırma'daki kıtalar ıçın 

70,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
la satın alınacaktır. İhalesi 
29-9-934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname

sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
münakasa günü saatinden ev· 
vel teklif ve teminatlariyle 
Bursa'da fırka satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2423) 8-3858 

İLAN 

İzmir müstahkem mevki kı
talar ve müesseseleri ihtiyacı 
için 500000 kilo un kapalı zarf 
la münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 26-9-934 çarşamba gü -
nü saat 16 dadır. Şartnamesi
ni görmek istiyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin de münakasa günü 
saatinden evet teklif ve temi
natlariyle İzmir'de Müs. Mv. 
satın alma komisyonuna mü . 
racaatlarr. (2426) 8--3861 

İLAN 

Konyada bulunan kıtaat 
için 350 ton kok kömürü kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 15 eylUl 934 cumar 
tesi günü saat 14 te yapılacak 
tır. Talipler şartnamesini gör 
mek üzere her gün Ankarada 
M. M. V. Satmalma komisyo -
nuna ve münakasaya iştirak e
deceklerin tayin olunan gün 

HAKiMiYETi MiLLiYE 8 EYLÜL CUMARTESİ. 

ive _saatmda teklif ve t~minat gun~ saati?den eve! teklif v~ ! Polatlı Topçu Alayı satın alma 
larıyle Konyada Askerı Satın temınatlarıyle İzmıt Askerı 
alma komisyonuna mürasaat- satmalma komisyonuna mü· komisyonu riyasetinden: 
lan. (2209) 7- 3590 racaatları. (2360) 8-3785 

İLAN. İLAN Polatlıda Topçu alayı ihtiyacı için aşağıda ihale gün • 
leri, saatları, miktarları yazılı mevaddı iaşe münakasaya k~ 
nulmuştur. Taliplerin ihale gününde teminatı muvakkatele· 
ri ile birlikte Polatlıda Topçu alayı satmalma komisyonu ri· 
yasetine müracaatları lüzumu ilan olunur. (2399) 

İzmir Askeri Hastalianesi 
için 131,500 kilo koyun eti ka
palı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 10 eylUl 934 
pazartesi günü saat 16 da ya
oılacaktır. Talipler şartname
:;ini görmek üzere her gün ve 
-nünakasaya iştirak için de 
vakti .ıuayyeninde teklif ve 
teminatlarivle İzmir müstah
!(em mevki satın alma komis
vonuna müracaatları. (2108) 

7-3478 

İLAN 

M. O. ve Hava birlikleri ih
tiyacı olan (800,000) kilo me
şe odunu kapalı zarf usuliyle 
münakasaya k9nmuştur. fha -
lesi 19-9-934 tarihine müsadif 
ı:arşamba günü saat 15 te va
'lılacaktır. Taliplerin şartna · 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
rnünakasa günü saatinden ev
vel teklif ve teminatlariyle 
Eskisehir'de K. O. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(2254) 7-3639 

İLAN 
Midyattaki kıtalarm ihtiya

:ı olan 70 bin kilo sığır eti ka· 
nalı zarf usulile 600 bin kilo o· 
Iun 220 bin kilo saman, 1500 

1dlo süt, 2500 kilo yoğurt. 4000 
'<ilo koyun eti aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. İhalesi 
26 eylUI carsamba saat 
10 dadır. Taliplerin sart -
namesını görmek üzere 
'ıer gün ve münakasaya işti -
~ak edeceklerin de münakasa 
-riinü saatinden evel teklif ve 
~eminatlariyle Gercüşte satın 
1lma komisyonuna müracaat· 
'arı. (2302) 7-3688 

İLAN 

Samsun garnizonunda bu
lunacak olan kıtalar ve mü
esseseler ihtiyacı olan 10 bin 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 20-9-934 saat 16 da
dır. Taliplerin şeraitini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak edebilmeleri 
icin münakasa günü saatin
den evel teklif ve teminatla
riyle Samsun'da Askeri satm
alma komisyonuna müracaat-
ları. (2342) 8--3766 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
( 448) adet oksijen koklatma 

Fırka ihtiyacı olan 30 bin 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. İ
halesi 22. 9. 934 cumartesi gü
nü saat 9 da yapılacaktır. Ta· 
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iıtirak için de münakasa günü 
saatından evci teklif ve temi
natlariyle 1stanbulda Selimiye 
de fırka satın alma komisyonu 
na müracaatları (2326) 

8-3730 

İLAN 

2 eylUl 934 tarihinde aleni 
münakasa suretiyle ihalesi ic· 
ra olunacağı ilan olunan aske
ri sanatlar mekteplerine ait 
105 ton kok kömürünün 9 ey
lUI 934 tarihine müsadif pazar 
günü aynı usulle ihalesi icra 
edilmek üzere bir hafta müd
detle talikine karar verilniğin 
den münakasa gününde talip
lerin Kırıkkale askeri sanat 
mektepleri satın alma komis
yonuna müracaatları... (2422) 

8-3857 

İLAN 

Konya'daki kıtalar için ka
oalı zarfla münakasaya konu
lan 660,000 kilo kuru ota veri
len fiat pahalı göı;üldüO-ünden 
bir ay zarfında pazarhkla ve 
fiat haddi Iavık görülürse 12-
9-934 saat 14 de Konya'da 
K. O satın alma komisvonun
da intac edilecektir. Taliple
rin mezkur gün ve saatte mez 
kur komisyona müracaatları. 

(2424) 8-3859 

,İLAN 

Konya'daki kıtalar ve mü
esseseler icin 250 ton kok kö
mürü kapaİı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur ihale · 
si 1-10-934 pazartesi saat 14 
tedir. Şartnamesini görmek is 
tiyenlerin her gün Ankara'da 
M. M. V. satın alma komis
yonuna ve münakasaya işti
rak edeceklerin de münakasa 
günü ve saatinden evel teklif 
ve teminatlariyle Konya'da 
K. O satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2425) 8-3860 

İLAN 

Hava ihtiyacı için muhttlif 
eb'atta fotoğraf camı pazarlık 
la alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığına 
gireceklerin 11-9-934 salı gü -
nü saat 10,5 da teminatlariyle 
birlikte M. M. V. SA. AL. Ko. 
na müracatları. (2429) 

8-3864 

Saat Miktarı Tarihi Cinsi 
16 da 200,000 22-9-934 Aleni 
11 de 200,000 22-9-934 Kapalı 
14 de 200,000 22-9-934 Kapalı 
9 da 12,000 22-9-934 Aleni 

15 te 10,000 22-9-934 Aleni 

Saman 
Yulaf 
Arpa 

Bulgur 
Pirinç 

30 ağustos tayyare ve 
zafer bayramı şerefine 

Fevkalade olarak intişar etti 

Aka Gündüz, Behçet Kemal, Nüzhet Haşim, Server 
Ziya, Eşref Şefik, Sadun Galip, Adil Giray, A. 1. Bey· 
terin birer yazı ve makaleleri. 
Dört renk üzerine basılan bu fevkalade sayıda yüzden 

fazla klişe vardır. 

Ankara Vilayetinden: 
Hacıdoğan mahallesinde enkazı satılığa çıkanlan fba" 

dullah mederesine vazedilen bedel haddi layık görülmedi .. 
ğinden 10 eylfıl 934 pazartesi günü saat onda ihale edilmek 
üzere müzayede mi.iddeti bir hafta uzatılmıştır. T alipleriO 
% 7 ,5 teminatlariyle mezkur tarihte muhasebei hususiye 
müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaattan ilan <Y 
lunur. (2404) 8-3854 

Paris Üniversitesinden 
mezun 

Diş tabibi Ekrem Avni 
ve (60) adet oksijen doldurma 
cihazları ile tef erriıatı ve 
(538) adet oksijen bombalar 
kapalı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. İhalesi 25-9-934 sah 
günü saat 14 te icra edilecek- ı 
tir. Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de. o gün 

avdet ederek rahatsızları kabule baılamııtır. 

1 
Himayei Etfal apartımaın Telefon 3910 

As. Fh. U. l\1d. Sa. Al. ~-,.----·-----------8--3iıııliS•09 __ • ..., komil"vonu ilanlan. -::: _.-• 

ve saatinden evel teklif ve 
mektuplarivle birlikte M. M. 
V. satın alma komisvonuna 
müracaatları. (2306) 8-3724 

İLAN 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
(1500) adet laskai flasterin 
satın alınacaktır. İhalesi 27-
9-934 perşembe günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler 
~vsaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin o gün ve saatinden evel 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2304) 7-3723 

İLAN 
Merkez ve Tuzladaki kıta -

larm ihtiyacı olan (137,400) 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. İhale
si 18 eylfil 934 dedir. İhale sa
ati 15 dir. Taliplerin şartna
mesini görmek üzere her gün 
Ankara'da M. M. V. Satmal
ma komisyonuna ve münaka
saya iştirak için de münakasa 

10-15 KiLO YEVMlYE SICIR ETi. 

12.9.1934 tarihinde aleni müna • 
kasa ile alınacağı ilan edilen bu mü
nakasanm 2.10.1934 tarihine tehir 
edildiği. (2377) 8-3820 

İLAN 

Grup - 3 
1200 adet Maksim Tüfek 
namlusu 17-9-934 

Grup - 5 
21 kalem malzeme 11-9-934 

Grup - 4 
1400 kilo beyaz sabun 
3000 kilo arap sabunu 

'17-9-934 
Grup· 6 

20 ton Grafit 17-9-934 
Grup- 7 

31890 kilo tutkal 17-9-934 

Yukardaki gruplar hizala
rındaki tarihlerde pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin her gün 13,30 
dan 15,30 za kadar ve pazarlı
ğa gireceklerin de yevmi mu
ayyeninde teminatlariyle bir
likte komisyona müracatlan. 

(2394) 8-3829 

lktısat Vekaletinden: 
İktısat Vekaleti teftiş heyeti için dört adet küçük ya::.' 

makinesi mübayaa edileceğinden yirmi gün müddetle fl!~ .. 
nakasaya konulmuştur. Talip olanların levazım müdürlilğU .. 
ne müracaatları ilan olunur. (2420) 8-3851 

1 Türk Maarif Cemi ., etioio 
BÜYÜK EŞYA PiY ANGOSV 
• Çekiş tarihi 14/ 12/ 1934 • bir bilet 1 lira 

ikramiye kıymeti 23000 liradır 
1 - adet 3000 liralık 10 ·adet 100 liralık 
1- adet 2000 

" 220- " 50 ,, 
ı- ,, 1000 ,, 50- " 20 ,, 
2- " 750 ,, 100- .. 10 " 
2- ,, 500 " 1000- ,, 5 ,, 
4-5 200 " 

4700. 
" 

1 
~3848. Biletler her yerne satılmaktadır. (2415) ,,,,,,, 

P. T. T. Başmüdürlüiünde~;, 
2040 lira 27 kuruş bedeli keşifli telsiz irsal istasiyonu ~~i 

sında yapılacak tamirat 6-9-934 tarihinden itibaren . ~· rifl 
gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. TalıP :S. 
25.9.1934 salı günü P.T.T. Baş MD. Iüğüne müracaatla 
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AN KAR A'DA 
Ha,·alarm sıcaklığı 'c !'nlarm azalması m iinasehetilc 

Şehir suyunun her semte muayye.D saatlerde verilmesi ve havala
rın çok sıcak gitmesi münasebetiy\e balkın suya olan ihtiyacını di:i
şünen müesseesmiz 1 eyfil 1934 tariJlindeB itibaren Lir tmeke HA
v AT MEMBA suyunun fıatmı on bq kuruşa indirmi_ştir. 

Zamanında su y ti .. füilmtsi hususunda da tertibat almmı!hr. 
Mahiyeti m~I lmya ve saire gibi yerlerdeki suları içmek mah· 

7 urdnn salim olamıyacal?mdan s·t.l..,tınızı telılikeden kurtarmak için 
l 7 7 5 mtmarnya telefonla H A Y AT suyu isteyiniz. şebria 

1 
~er köşesinde bila i.disaa bir teueke HA~ A.T suyu on beş kuruşa ve· ı 
·ileceğinden satıcılıı.ra f az'8 para venneyımz. 

8-3803 
lr &EllS:mrJ!!llll ............... !ıım: .............. ... 

Ankara Erkek Lisesi 
Müdiirtüğünden~ 

Ankara Erkek Lissei binasının elektrik tesisatı 6.9.1934 
tarihinden 13.9.1934 tarihine kadar bir hafta müddetle ve 
Pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 13.9.i934 
Perşembe günü saat 15 te Maarif Vekaletin lnşaat komis
Yonunda icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatmı Vekalet lnşaat c1aire-
sinile görebilirler. (2395) 8-3823 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden : 

t - Vekalet müstahdemleri için (26) takım erkek elbi
sesi (3) takım kadm kostümü (4) erkek paltosu pazarlıkla 
Yaptınlacaktrr. 

2 - Pazarlık 10. eylfil 1934 tarihine rasthyan pa7.artcsi 
günü saat 15 de vekalet levaznn müdürlüğünde kurulacak 
tomisyonda yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve kumaş nümunesi her gün 
trekatet levazım müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İsteklilerin mezktlr gün ve saatten evel (65) lira 
(41) .kuruşluk muvakkat teminatlarını vc'kalet veznesine 
Yatırarak muayyen saatte maliye şubelerinden aldıkları için 
de bultmduğumuz mali yıla ait mıvan ruhsat tezkereleri ve 
nüfus hüviyet cüzdanları ve ehliyet vesikalariyle birlikte 
komisyonda hazır bulunmaları ilan oluruır. (2416) 8-3842 

HAKIMIYETJ MlUJYE 

Doktor Hilmi İsmail -11111! 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Ziihrevt hastalıklaı ütehassısı 

Hastalarını ber gün öğleden soura Çocuk Sarayı caddesindt 
Abidin Bey apartnnanrnda kabul eder. Telefon: 1506 

Nafıa Vekaletinden~ 
Fevzipaşa - Diyarbekir hattı km. 346 da kiin Yolçatı is

tasiyon11 ile 26 ınc:ı k1Smın nihayeti olan 435+600 arası poz 
ameliyatı kapalı ?:arf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29-9-1934 tarihine rniisadif cumartesi günü 
saat i5 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında ıicra edi
,ecektir. 

Taliplerin Ticaret odası, ehliyeti fenniye vesika.lan ve 
5125 liralık muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları lfızımdır. 

Taliple!' bu husustaki sartnameleri (50) Ura mukabilin
de Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın ala-
hil irler. (2295) 8-3790 

Elaziz Vilayetiod n: 
Beher çif çi için yirmi beş metre mikap kal~ halita, çam. 

kerestesi aynen hüklımetçe verllmek ve yirmi çiftten çok o1 
mamak ve ihaleden iytibaren üç ay zarfında ikmal edilme"k 
ve keresteden baska bütün malzemei inşaiye müteahhidine 
ait o1ma'k üzere cifti 1030 Hra bedeli keşifli 20 çift ilmsadi 
muhacir evinin Elariz merkezinde yapılması için 19. 8. 934 
tarihinden 8. 9. 934 tarihine kadar 20 gün müddetle ve !ka · 
:ıalr zarf usuliyle münakasaya ç1kanlmı:ştır. Taliplerin di
-!er ş~_rtlan görmek ve tekliflerini bildirmek üzere tarihi 
mezkurun akşam saat 17 y.e kadar Elaziz iskan müdürlüğü 
komisyonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (2363) 

8-3773 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç taksit 
Mevkii Cinsi No. l.ira K. olduğu Müıihazat 
Aşrığr Ayrancı hane 360 6 00 Nüşahcre 1StJretile 

Yukarda yazılı hane icarınm ihalesi 10 eylfil 934 pazar
tesi günü saat 15 te icra edilmek üzere bir hafta temdit edil 
mistir. Taliolerin müracaatları. (2365) 8-3114 

· Ankara Yüksek Ziraat Kumbara 
bütün bir istikbaldir 

1 1 
i 

~nkara valiliğinden: 
• Viliyet •Y!W -deposu ltayvanabmn "enellik mfiyaa ;çin satm alınacak 

)'ırıni lıeı •ın \ile "YUiaf ye yirmi~ bin klo lnaru -ol ıyrı ayrı açık mÜ· 
ll~kasaya l....1aıca~ talip1erin ,.nmn.eierin'i ,Pnaek üzere her gün 
~liyet l>aytar müdürlüğüne veya aygır deposu müdürlüğüne ve müna · 
'-ıan itıira\ eaeceK1erin ae leminal1ariy1e 'bir'Ti1de 1'0 ey1ô1 19'3~ pazar· 
leıj günü saat OD beJ'e daimi eBCİİmme mmacaaf!m ilan oluımr. (2224, 

'7-1599 

Ankara Belediye 
Riyasetinden: 

Enstitüsü Rektörlüğüuden: 
t-: Bu serie Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 

v.e Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyll ve ne
hari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları 
aşağıda yazılıdır. 

A-: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat -
namesine göre kabul edilir). 

B: Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 
C: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka-

:rı oirnamak. • 
D.: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabiliyeti ve 

sağlamlıktan hakkında tam teşekküllü hastahanelerden 
sıhhat rapora getirmek ve aşı şehadetnaın'Csi vermek. 

'E: Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal maz -
hatası ~etirmek. 

2: Eııstitiiye girmek istiyenler yukarda ki vesikalarla bir 
likte 6 Jat•a foto~h bir istida ile doğrw::a Ankara'da Yük -
sek Ziraat Enstitüsü 'Reırtörliiğfrnc göndermelidirler. 

3-: Müracaat 7amam temmamn ommaı giinündcıı Eyl.U
lün sonuncu gününe kadardır. 

4-: Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edileme.der. 
"Müessese kayıt ve kabul edilen 1:alebcy.i iki ay %2rfmda ~k
ırar ırmıayene ettirir. Kabiliyeti hrocruyeyi haiz <>hmyanlacm 
kaydı 'S1!mir~ 

5 ~ Leyli meccani talebeden staj veya ttbsil devresi icin
de .stajını veya Fakültesini buakanlaman veya cezaen çıka
TJ1anlardan hıikumetçe yapılan ımas-.afı ooiy«.eklerini dafr 
Eustitüılun vereceği nümuneye göre Noterlikten musaddal; 
ilrefa1etname vereceklerdir. 

6: V.aktindc tam evrakla müracaat etmişler arasinda 'ka
bul ıech-ıı~cek 'talebe diploma derecesine ve mür.ac.aat tarihle· 
Tine göre refrik edilecektir. 

7: Ziraat, Baytar, Orman Fakültlerine alınacak tal ehe -
ler tabii ilimler fakültesinin 1~ 2, 3 üncü s'ömestrlerinde mev
cut '(lersleri de takibe mecburrlurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alınaca'k talebe Ankara' da Gazi 
Orman Ciftliğinde on av sta.i göreceklerdir. 

Talebeye bu stai müddetince yemek ~e ıf'lbise masraflan 
karşılı<'Tı olarak 30 lira aylık verTiir. Harcirab verilmez. 

9: Ücretli leyli talebenin iicretl üç taksitte .ödenmek üze
re 275 liradrr. 

10: Ücretli leyll talebe tercih olunur. Xabıil fartlannı ha
iz olan nehari talebe icin miktar tabait eanmemiştir. 

(1436) 7--2598 

Kocali Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

'Vilayet sıbniy.esi namına lbatak1ı1dan kurntmağa mah
sus bir adet Eks Xavat'ör makinesi alınacaktır. ıvluna1casa 

llmmıa~ yapi1man ,t\anüı den firigorifik n 'tdmiia'tı iPn bpa1ı -zart mufiyledlr. Thale eylUlün 26 ıncı çarşamba günü 
~~P eden ,..oje ve ıartname ve keıifnamenin ibzan ilıi ay müddetle saat u; te vilayet J:Da'kaınmda yapılacaktır. 'Talip olanların 
) 111ababya ._.._§ts. lal -ım puı .. ~e llfıilıat .ı-k isti· ırnezkür giin we saa!c kadar münakasa kawnundaü tırifat 
i t~le.;.. \er gün fen ifleri müdiiı'l'iiğiine müracaatlan ve misa'bakaya aairesinde l1l."25 liralılt muvakkat tıem:ınarıt Tmelctubll ~'ban 
ttıralc edeceld.er.ia ıilııar ~yli,eaıkleıi .,roje .JarlDM11 • lr.rjifnameyi ka makhum ile teklif mektuplarım vilayet mabmnR "?er-

.~~Seylil 934 ah günü ınt 17 ye bar 'belediye reiı'lijine mmeleii me1eri ve şartnamesini görmek .isti_yenlerin .encjimen kale-
42)' J - %11.Z mine müracaatları. (2308\ 6--3754 

SAYJFA 1 

Ankara Milli Emlak 
Müd··rıü., ··nden: 
Muhammen 

Umum kıymeti Kaç taksit 
Mevkii Cinsi No. Lira K. olduğu Mülahazat 
Zir Arsa 210 65 DO N:aktcn ve ~in 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 10 eylUl 934 pazart~i gü 
nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedesi bir hafta temdit 
edilmiştir. Taliplerin müracaattan. (2364) 8-3775 

İnhisarlar Umum 
Müdiirliiö-iin en: 

Ankara'da Atış mahallinde İdaremizce 1nsaS1 mu'karre~ 
Çardak,, Derenaj, su tesisatı ve air inşaat kapalı zarf usuliy• 
le münakasaya konulmu~tur. 

2 - Krrdııma şartnamesiyle projeleri beş lira mukabi-' 
linde Ankara Başmüdüriyetinden ve Cibalideki Levazım Mu 
hasibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Ktrduma 16-9-934 tarihine müsadif pazar günü saat 
"'15., te Cibalideki Alım, Satım komisyonunca icra kı1macak
tır. 

4 - Te1dif mektupları kanundaki hükümlerine ;göre yg. 
karda tayin olunan gün ve saatten .ev.el kamisvona verilme ..l 
lidir. 

5 - Kırd.rmıa şartnamesinin ır.add.ei mahsm;ası mucibin.a. 
ıce fenni ehliyeti halı bulmıarilar istirak edebilir. 

ıs - Her istekli iııpatm bedeli keşfi olan "15581,. lil". ~ 
'"61"! kuruşun c yedi lbuc;uiu nisbet'inde muvakkat temina~ 
t.aym olunan ~ ve saatten ePeJ tcsıim etme1idir. (5008) 

7-3548 
------------------------------------------~==a 

Nafıa Veka1etinden: 
Vekalet ihtiyacı için Haydarpaşada 1eslim şartiyle f a

det kamyonet pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 15 eylUl 1934 tarihine müsadif cumartesi günü. 

saat 1:5 te ek.alet müsteşarlık makamuıDa ya.pılaeaktır. 
Taliplerin ticaret odası vesikası ve 880 liralık muvakka~ 

teminatlamıı Merkez muhaseheciUğin.e yatırdıklarına dair! 
olan makbuz eya ihanka teminat mektnplariyle birlikte a.Y-
m gün ve :saatte lkDTDisyaı:ıda bulunmalan lazımdır. 

Kamyonetlerin evsafını gösterir krokiyi talipler Veka• 
let Malzeme Miidiirliiğiüııde tetkik ve istedikleri izahatı a,. 
fabilirler. (2382) .8-3814 

Ankara v·ıayet 
Defterdarlığından: 

Münhal bulunan Çubuk, Nalhhan ve Şe:rıefli Koçhisar ka-
241an tahsil müfettişlik teri için 1 -9-1934 salı günü müsabaka: 
imtihanı yapılacaktır. Tayin ıedilme'k için asgari lise vey.a; 
)•edl senelik idadi mezunu olmak limndır. 

Taliplerin vesikalariyle birlikte defterdarlığa müracaat· 
lan ilan olunur. (2277) S-3104 

Tekirdağ Vilayetinden: 
28703 lira 89 kuruş bedeli keşifti Tıekiroağı lhiikUmet ko

nağının şimdilik beden duvarilarr 'tuğla insaatma ait 1031:.S 
lira 3 kuruştan ibaret aksamının ilam inşaatı şarmame v.e 
lkeşifnamesi mucibince "t"C kapab zari .usui.iyle 23 ağu.st.Ds 9l4 
tarihinden 17 eylül 934 tannine miisadif pazartesi günü saat 
on beşte malci katiyesi . ora kı1mm.ak üz.eııe 25 gün müddetle 
münakasaya çıkan~ <>lcltığımdan t,alip olanLann evsaf ve 
ışerait1 kaııuniyeyi hah: '-stihdam edeceği fen .memuru ~e 
% "i,'S .nisbetinde tennnatfariyle beraber Tekirdağı \.iJ.ay.etin 
de miitıeşek1kil 1kam1sy.ona müracaatılar.J ıifan .ohınor. (2285) 

8-37ZO 

Ma r·f Vekaleti asarıatika 
ve m ·· e'er müdür öğünden 

t 

Ankara kalesinin şimal ucundald -yüksek bıırCl.l'- şatli 
cephesinde yıkılmış olan dıvar aksamı kfunüen ve es\ös1 
gibi tamir ettıiril:e.oeğıinden 6.9.1934 tcırThinden 15.9.1934 ta• 
rihine karlar sekiz giin müddetle ve paurlıkJa miinakasaya 
ıkon:ıdmnştur. İhale 1$..9.19.34 a.ımartesi saat 15 te .Maarif 
Vıeık.füeli 'İnş-aat komisyom:ında ücra edilecektit" . 

Tcilipk:r :şartname v.e tıeferriiatmı Vekalet İnşaat dame.. 
sinde g.ör.ebiii:rller.. (2396 ~ 8--3822 

P. T. T .. Başmüdürlüğiinden: 
3734 lira bedeli keşifli idane binaso•m wn:iıab ~ta

rihinden itibaren y.imıi .giin müdöetle münakasaya çıkarıl .. 
mıştır. Taliplerin 25-9-934 salı günü saat an beşte P. T. T. 
Baş MD. lüğüne müracatlarr. (Z419) 8-1849 

Eczayı Tıbbiye Müoakasası 
İslanul Belediyesinden: 
~ ıha.sta'M'Si ıigin lüzumu olan eczayı tıbb-iye ltae 

pah zarfla ~-"3 koo.ulmuştnr. Talip o1anlar şartna .. 
me almak ~e 1iatelcri g&:mek. üzere Levazım Müaür1üğüna 
.nüir.acaat etmeli, münakasaya gicme'k iç.im del 18S liralık tee 
minat ma1dmz 'Veya m~'ktıibu ile te'k1if meKtuplarmı 24-9-934 
pazartesi günü saat Gı 'bqe 'kadar daimi encümene vermeli ... 
didet". (5J14} 8--3155 
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\A·········a.t. 
tCebeci Merkn Hastahanesi dahili' 

1 Hastalıklar Mütebauııı 

Dr. Zeki Hakkı 
AJmanya'da mbsasıoı ikmal 

etmiştir. 

Hnstalannı her gün öğle 
den ıonra Adliye Sarayı ya· 
nmda Gençağa oparlımnnın· t 
do kabul eder. Tclefon:2357 ' 

7 - 3307 • 

wwwwwwwwww\ 

Ankara Le,•azım Amirli
~i Satın Alma Konıİ!i 

vonn ivlarılan 

İLAN 

Bir milyon seksen beş bin 
kilo arpaya kapalı zarf giinü 
verilen fiat gali görülmekle 
pazarlığı 9 eylfil 934 pazar gü
nü saat on dörttedir. Şartna
mesini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de 
vaktinde teminatlariyle bera
ber Ankara Levazrrn Amirliği 
satın alma komisyonuna gel-
meleri... (2389) 8-3828 

İLAN 

50 çift nalın alınacaktır. Pa 
zarhğr 10 eylCıl 934 pazartesi 
gilnü saat 11 dedir. Şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa istirak 
için de vaktinde teminatlariy 
le beraber Ankara Levazım 
l\mirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri.. (2413) 

8-3852 

İLAN 

l\ltmış karyolanın kamilen 
Jloyanması Ale tamiri yapıla
caktır. Pazarlığr 10 eylUl 934 
pazartesi günü saat on dört
tedir. Şartnamesini görmek 
Uzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de vaktinde teminat 
lariyle beraber Ankara Leva
zrmAmirliği satın alma komis 
yonuna gelmeleri. (2412) 

8-3853 

- Kiralık bina -
Aoafartalar caddesinde elyevm 

"iafıa Vekaletinin iıgal etmekte 
olduğu bina, vekaletin nakli ha 
ıebiyle 1 kinunuevel 1934 tari· 
binden itibaren kiraya verilecek
tir. Gerek içindeki tesisat ve ge· 
rekse bulunduğu mevki itibariyle 
ı:ıtel olmağa pek müsait olan mez· 
kôr binanın tamamını isticar et· 
'1lek istiyenlerin H kimiyeti Mil · 
liye caddesinde KOÇ ZADE Ti. 
CARETHANF.SI ne müracaatları. 

7-35211 

MÖBLE ODA 
Temiz aile nezdinde, banyo, ser

vis, çama§ır, kola, sıcak su ,tam kon
for. Kiran ucuz Yenişehir Sıhhiye 
sokağı No. 37 alt kat. 

8-3810 

Güz yapraklan 
Hamdi Gökalp'm Güz yap
raklan adlr şiir kitabı çıktı. 

A K B A kitap evinden 
araymrz. Değeri 

30 kuruştur. 
8--3748 

Cebeci Merkez hastahane • 
si dahitive mütehassısı 

Dr. Nusret lsmaiJ 
Hastalarım her gün iki · 

den ~rınr~ Adlive saravı kar· 
şrsmda Faik B. apartnnaıım· 

O.a kabul eder. 
Telefon: 3613 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaletinden: 

Muayene ve tedavi evleri ihtiyacı için102 kalem ilaç ve 
tıbbi malzeme kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 29-9-1934 cumartesi günü saat on beşte Ankara'da Veka
let binasında satınalma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin şartname. liste ve tevzi cetvelini görmek üzere 
Ankara'da Vekalet İçtimcıi Muavenet Umum Müdürlüğüne 
ve İstanbul'da sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne mü 
racaatları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış pey akçesi ve 
teklif mektuplarının muayyen vaktinde satmalma komis-
yonuna venneleri ilan olunur. (2385) 8-3846 

1 

Ankara· , Sa Al. 
komisyonundan: 

Aşağıda miktarları yazılı yazlık elbiselik kumaş ile çama 
şırhk bez kapalı zarf usuliyle ve eşyaların hizalarında gös
terilen tarih ve günlerde münakasaları yapılacaktır. Talip· 
Ier şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere istedikleri vakit 
münakasaya iştirak için de gösterilen gün ve saatte ilk te · 
minat makbuzu veya banka kefaletnamesi ile birlikte komis
yonumuza gelmeleri. (2023) 
Metre İsmi Münakasa ta. Gün saati 

147591 Yazlık elbiselik kumaş 15 eyllll 934 cumartesi 10 
68397 Çamaşırlık bez . 15 eylUt 934 cumartesi 15 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RİYASETİ KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağhanede Cümho· 
riyet bahçesine naklelmİ! olduğu 
mu muhterem müşterilerimizin na · 
zarı dikkatine arzeylerim. 

7-3565 

imtiyaz sahibi ve Batmuhar
iri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriya• idare eden 
. Yazı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. --

T J • ı · Entiraıit kok ve her neri ma& . 
ercüme ve ngı ızce tııkat ihtiyacı depomazca ıabaletle 

Çankırı caddesi civ'arında 

Hakimiyeti Milliye Matbaasın· 
da basrlmt§tır. 

Husaıi Ders. 1 ~emin alurıar. 
Post11 Kutusu 200 Telefon: 2075 7-3490 

Aman • • • ne sıcak .. l 

Bununla beraber evinize geldiğiniz zaman 
soğuk bir şey icmek imkanını bulamıyor
sunuz 1 Fakat konışularrnız "Frigidaire" 
' sayesinde bütün meşrubatını gece gündüz 
soğuk olarak içiyorlar. 
Siz de sıcağa daha fazla tehammül ede
cek misiniz ? 

FRIG DA E 
Gtntral Moto• m.unulill 

aouRLA BiRADERLER vE ş· 

Ankara Milli Eml Ak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii 

sokağı 

Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit Müla-

İmam Yusuf Akdibek 
Hacıdoğan Ilgaz 

Hane 
,, 

N o. N o. kıymeti miktarı olduğu hazat 

9/ 35 
5/ 830 

Lira K. 
399 3500 00 Tamamr Nakden pe§ineD 
59 (2880 00) ,, Sekiz taksit suretiyle 

(Eski ihale) nakden 
( bedeli ) 

Yukarda yazılı hanelerin ihalesi 25 .eylQl 934 salr günü saat 15 te icra edilmek Uzert 
mülkiyetleri müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müraca atlan. (2392) 8-3844 

T~O.KiY8 

Z:IRAAT 
BAN~AC:.I 

• 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevkii Cinsi Umum Metruke Aylık icarı Kaç taksit MUlahaza' 

N o. N o. Lira K. olduğu 
Yenişehir Hane 6/ 328 396 26 00 Müşahere suretiyle 

Yukarda yazılı hane icarıntn ihalesi 25 eylUl 934 sah günü saat 15 te icra edilmek uıo-
re müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları. (2391) 8-3845 # 

Kulüp Sinemasında 
Buıün ı iki Filim: 1-MUCIT 2-ŞEYTAN KIZ 

Bu 1ıece: Ş E Y T A N K iZ 


