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ÖKONO:\JIK \ PKSELl\IE 

Türk şekeri, türk pamuklusu, 
türk kömürü, türk kağıdı ... Yıl -
dan yıla türk mallarının çeşitleri 
artmaktadır. Türkiye artık yalnız 
köylü ve çiftçi memleketi değildir. 
Hiç bir ulus bundan sonra yalnız 
bir kaç çeşit ürün ile refahını, 
kuvvetini temin edemez. Ulurlar
arası ökonomisinin kanunları, 
Şartları nasıl değişmiş ise ulusal 
ökonominin de kuralları öylece 
değişmiştir. Ekim bile ancak ma
kinesi bol, tekniği kuvvetli mem
leketlerde ilerlemektedir. Ulusal 
ökonomi türlü bölüklerden mey • 
dana gelmiş bir top teşkil eder. 
Bölüklerden her birini ayrı ayrı 
Pekiştirmek gerektir. 

Bizde gerçek bir ökonomi mef
humu ancak cümhuriyet devrinde 
doğmustur. Ondan evel yurdu -
muzda -ulusal ökonomiden bahset
ıneğe bile imkan yoktu. Çünkü u
lusun kendisi de söz sahibi değil
di. Onun sıyasal ve ökonomik ha
yatı daha ziyade yabancı istekle
l'İn, yabancı iradelerin hükmü al
tında bulunuyordu. O zamanlar 
türkün te!ebbüs ve kalkınma arzu
larını da kökünden kırmak için 
bir takım uydurma sözler ortaya 
atılıyordu. Türkiye ekim memle
ketidir, türkler ökonomide kal:ili
Yet gösteremezler gibi efsaneler 
hep bu yabancı istismarcılar tara
fından yapılıyordu. Artık bu de -
vir kapandı, ve Türkiye'nin ne o
labileceğini, türklerin nelerde ka
biliyeti olduğunu inkılabımız, 
cümhuriyetimiz bütün acuna iyi
ce öv,reui. 

Bü.,'ik tarihinde medeniyetler 
kurmuş, insanlığa daima iyi yaşa
mak, yüksek yaşamak vasıtaları -
nı öğretmit olan bir ulusun her 
teyden evel ökonomide büyük ka
biliyet sahibi olduğu meydanda -
dır. Hayatın şekilleri zaman ile 
ne kadar değişirse değişsin, şu 
gerçektir ki muvaffak olan ve 
Yükselen uluslar buna ancak öko
!lomik kurumlarının mükemmeli· 
Yeti ile vasıl olabilmişlerdir. Geç
lrıitten örnek aramağa da hacet 
Yoktur. Bütün acunu kasıp kavu
t~n büyük buhrana rağmen Tür -
kıye'nin son bir kaç sene içinde 
IÖsterdiği ökonomik kudret ve 
lnuvaffakiyet,· bizim efsane per -
teleri altında kapatılmak isteni -
4:Jı gerçek kabiliyet ve ıeciyemi

:ıı Pek güzel meydana koymu!tur. 
Baıka memleketlerde herkes 

Yarına güvenmemek sebebiyle pa
t~aını bankalardan çekerken, fab
tıkalar itsizlik yüzünden birer bi
!'~r kapanırken, it ve istihsal ha -
~~l~ri yıldan yıla küçülürken, 
urkıye'de küçi!k tasarruf ve ser

lrıaye yığınları gittikçe yüksel -
btekte, fabrikalarımızın sayısı he
l'r\en her ay artmakta memleketi-
ın · . , 

ızın istihsal kudreti durmadan 
Çoğalınaktadır. Cümhuriyet hükô· 
bıetinin en b" "k "lk" .. t·· k 
1_ uyu u usu, ur ır· 

•ının t" k . . • ur toprağının azami verı· 
~ını elde etmektir. Memleketimi-
:ıın hi.r b" • h' b' .. 

• L _ 3' ır ıervetı, ıç ır enerJı-
•ı Q()•• . . 

~ gıtmıyecek, onda gizli ve-
~a belli ökonomik kıymet olarak 
le.en '\'ars8; hepsi de bulunacak, it-

ecektır. 

1c
1
21konomik yükselme, batka ba

!artı ardan da yükselmenin ilk 
kınt ~rındandır. Hayatın maddi sı· 
lcü1t~· arını hafiflettikten sonra 
lrıiz ur gayretlerine ayırabileceği • 
olUr ~n ve enerji daha büyük 
leli· • qıkunızm hayat ve fikir 
lil. .. f ~leri ınemleketimizdeki f ab -
--..mı •Ylaiyle Jiikaeiecektir. 

--
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Her giin sanahları Ankarada çıkar 

ec • 
1 elediye Mecliste 

Büyük Millet Meclisi bugün saat 

üçte reis vekili Refet Beyin riyasetinde 

toplandı. Hudutta zuhur eden ihtilafın 

tetkik ve halline dair Türkiye ile Sov

yet Cümhuriyetlcri arasında 6 ağustos 

928 tarihinde nktolunan mukavelenin 

yeniden altı ay temdidi hakkındaki prcı 

tokolun tasdikine dair ruznamede bulu

nan kanun layihası azaya dağıtıhşından 

itibaren 48 saat geçmediği için müzakere 
edilemedi. 

B devrenin son toıılantısını ün yaı tı, 
şehir otobüs işini görüştü 

Müuıkere edilecek başka bir şey ol

madığından cumartesi saat üçte toplan

mak Üzere celseye nihayet verildi. 

:Anl ıra Belediye Meclisi dün 
ikinci eis vekili Şükrü Beyin re
isliğim e toplanarak bu içtima 
devresinin son toplantısını yap· 
mıştır. Ruznameye dahil işler bi
rer birer görüşülmüş ve karara 
bağlanmıştır. Bu meyanda çimen
to fabrikasındaki parayı ihbar e
den Lutfi Efendiye yüzde beş nis· 
betinde ikramiye verilmesi hak-

~----------------···~------------------
• • 
Izmır 1935 panayırı için şimdidcıı 

çalışılmıya başlaııdı 
Şehrimizde bulunan lzmir Be

lediye Reisi Doktor Behçet Salih 
Bey lzmir Uluslararası panayırı
nın 935 yılı hazırlıkları için yük
sek makamlarla konuşmalar yap
~ışhr. 

Behçet Bey Türkofisle de te
mas etmiştir. Türkofis'te panayı
rın önümüzdeki yıl uluslar arasın-
da daha çok alaka uyandırması 
için elbirliğiyle bircok esaslı ka
rarlar alınmıttır. Şimdiden yurt 
içinde ve dıtında genit bir propa
gandaya batlanması, afişler, bro
türler çıkarılması, sirkülerler ya
pılması ve uluslar arası diğer pa
nayır ve sergiler komiteleriyle 
anlaşılması kararlaşmıştır. 

Bu yolda çalısmak üzere lzmir
de hemen kurulacak bir komite 
Türkofis lzmir tubesi ile işbirliği 
yaparak hemen çalışmağa başlı· 
yacaktır. Şehrimizdeki sanayi ser· 
gisini gezen İzmir Belediye Reisi, 
serşrideki ekspozanlarm İzmir u
luslararası panayırından çok 
memnun kaldıklarını ve 1935 pa
nayırına girmek için §İmdiden is
tekli görerek önümüzdeki pana
yırın daha üstün olması için ha
zırlıklar yapıldığını ve gösterilen 
alakadan dolayı sevinç duyduğu-

nu ve teşekkür ettiğini söylemi~
t ir. 

İzmir Belediyesi bugünkü pa-

" mir Belediye Reisi Behçet Salih F 

nayır alanının isteğe yetmemesi 
halinde istifade edilmek üzere 
125 bin metre murabbalık geniş 
bir sahayı şimdiki panayır alanı
na katmayı dütünmektedir. 

Sovyet hükumeti 1935 İzmir 
uluslararası panayırına resmen gi
receğini şimdiden bildirmiştir. 
Yabancılardan hususi istekliler 
de vardır. 

-----------------· .... ----~-----------
M. Pesmezo~lu 
Atinaya gitti 

lstanbul, IS (A.A.) - Yunan 
Milli Ökonomi' Bakanı M. Pes
mezoğlu ve maiyeti bu sabah Ad
ria vapuriyle Atina'ya hareket et
miştir. 

Müşarünileyh lktısat Vekili Ce
lal Beyefendi, İstanbul Valisi, 
Emniyet Müdürü, Merkez Ku
mandanı ve birçok zevat tarafın-
dan uğurlanmış, mızıka asker ve 
polis müfrezeleri ihtiram resmini 
yapmıılardır. 

••• 

Bir kadın dört kız 
çocuk doğurdu 

Conıtance, 15 (A.A.) - Bir lıı:adıu 
bir batında dört kız çocuğu doğurmut 
ve belediye, büyÜyünciye kadar bunların 
herbirine her sene yirmi bet mark ver -
meyi üstüne almıştır. Almanyanın her ta 
rafından kutlamalar ve armağanlar gel

mektedir. 

Ökonominin sıyasal ve soysal te -
sirlerini bugün anlamıyan kimse 
kalmamıştır. Onun için yurdu -
muzda her yeni fabrika açıldıkça, 
biz onu bir bayram gibi vatandat
larımıza kutlamakta en büyük 
övü:ıç ve kıvanç duyuyoruz. 

ZEKi MESUT 

Bütün Romanyada 
tevkifler yapıldı 
ıBükref, 15 (A. A.) - Havas 

A.1ansı bildiriyor: 
Polis, dün öğleden sonra Bük

reş'te ve bütün Romanya' da ge
niş tutumda tevkifler yapmıştır. 
iç İsler Bakanlığı, memltketin 
şüpheli ve yolsuz unsurlardan te
mizlenmesi icin tatbik edilen u
mumi bir tedbir olduğunu bildir
miştir. 

----··---
Deniz ı~oııf cransıııın 

soıı caJı~maları .., , 
Lonch-a, 15 (A.A.) - lngi1izler dün

kü konutmalardan ötürü hiç bir şey ıöy 

lememelerini amerikalılardan dilemiıler· 

ae de haber alındığına göre, batlıca ko

nuımalar. zırhlı ve kruvazör hacimleri 

ile topların çapı itleri teıkil etmiı ve 
amerikahlar bu yolda umutlarını göııter
miılerdir. 

Dünkü konutmalar sırasında İngiliz

lerin, japonlara ne gibi karıılık verilebi
leceği yolunda da amerikalılann isteğini 
sormuşlardır. 

Amerikalılar, Vaıington anlaımasiy· 
le belli edilmiı olan nispetin korunması 
yolundaki dü,üncelerini açıkça söyle 
miılerdir. Halbuki İngilizler bu itele 
ikiye ayrılıyorlar: 

(Sonu Z. inci sayı/ada) 

kında alakadar encümenlerin maz
bataları müzakere ve kabul edil
miştir. 

Bundan başka aceze ve muhta
ceyne verilmek üzere her ay yüz 
liranın riyaset emrine tahsis edil
mesine dair bütçe encümeninin 
mazbatası da kabul olunmuştur. 

Toplantıya nihayet verilmeden 
evel otobüs işleri haklcmda üye
den Reşat Beyin temennisine ait 
olmak üzere reis vekili Mümtaz 
Bey tarafından iyzahat verilmiş
tir. Aynı münasebetle üyeden Ve
li Bey otobüs ücretleri miktarının 
tenzili için reislik makammca tet
kikat yapılmasını teklif etmiş ve 
meclis bugünkü nakil vasıtaları
nın ıslahı için reislikten temenni
yatta bulunulmasına karar vere
rek toplantısını bitirmiştir. -----·----
Tevfil~ Rüştü Bey 
Sof yadan geçti 

Sofya, 15 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, ekspresle bugün Belgrat yo
liyle Cenevre'ye gitmek üzere 
Sof ya' dan geçmiştir. Kendisini 
istasiyonda Kıralm müşaviri M. 
Groeff ile rahatsız bulunan Ha
riciye Bakanı M. Batalof'u temsil 
eden Hariciye Katibi Umumisi 
M. Christof, T e,rifat Umum Mü
dürü Stoiloff karşılamıtlardır. 
Türkiye Hariciye Vekili bu zevat 
lle trenin hareketi anına kadar 
görüşmüttür. 

---···---
Giresunda i~itilme

mis lıir çifte cinayet 
oldu 

Giresun, IS (A.A.) - Ortak 
iki fındık tüccarı arasında zabı

taca anlaşılmıyan bir sebepten 
dolayı tüyler ürpertici bir cinayet 
oldu. Yusuf zade Hakkı Bey Ge
dik Ali zade Şeref Beyi tabanca 
ile vurarak ağır surette yaraladı. 
Şeref Bey bir saat sonra hastaha
nede can verdi. Katil hapishane
ye götürüldüğü sırada kapıdan 
girer girmez öldürülen Şeref Be
yin yakın akrabalarından yedi se
neye mahkum Ahmet, katil Hak
kıyı ağır surette yaraladı. Ağır 
yaralı katil hastahaneye kaldırıl
dı. Tahkikat devam ediyor. 

----···----
İngiJterede mecburi 

asl{erliğc doğru 

Londra, 15 (A. A.) -- Deyli 
Herald gazetesine göre, Royal 0-
nited Service lnstitution'un umu
mi erkanıharbiye reisinin başkan
lığında ya'ltığı bir toplantıda şu 
teklif yapılmıştır: 

Büyük Britanya'da bütün genç
lerin askeri bir talime tabi tutul
ması için 30 kadar amiral ve ce
neral bir beyanname imza ede
ceklerdir. Bu mecburi askerlik 
hizmeti sekiz ay için 18 den 25 
Yatına kadar bütün gençlere tat
bik edilecektir. Bunlara hükUınet 
tarafmdan temin edilecek belli 
muraflarmclan batb sünde bir 
fİIİn Yerİlecektİr • 

İkinci teşrin 

1934 
CUMA 

Her yerde 5 kuruı 

ÖZTÜRKÇE 
Kiaı.;ik 'azılar: Ocliscdcn parç.tl:ır 

" 

Kalipso ile Ülis 
Gıiezl peri, Jupitcrin yarlığını yerine 

getinnl'k için, deniz yolunu tutarak O• 
lis'i aramağa gitti. Onu deniz kıymnda 
buldu. O, orada gündüzlerini ağlayıp in
lemelde geçirirdi. Çünkü Kalipso art k 
göynünü avutmuyordu. Geceleri iatemi
ye istemiye Opana gider, yatardı. Tan
rıçe yanma gelerek şöyle söyledi : 

"Kara ııüğürlü tekin, artık ıu kıran 
üzerinde outrup kaygılanmayın; ıizi 
bugün bile yola çıkarmağa anığım. Şim
dicik bu ormandan ağaçlar kesiniz, bir 
sal çatıp üstünü tahtalarla örtünüz. Öy
le kim sizi dalgalar üzerinde götürsün. 
Size gerekli olan azıkları vereceğim. 
bunlara sizi boralardan koruyarak iyi 
giyesilcr katacağım. Sizi sağlıkla, esen
likle ana yurdunuza götürmeğe elYftitli 
bir esin de göndereceğim. Olimp'te o
turan, benden daha güçlü tanrılar size 
kutlu bir dönüt ıuyurgamak isterlerse.,. 

Böyle dedi, ve O•iı, bu bildirit üze

rine Ürpererek üzüntüler içinde yuut 

verdi: "Tanrıçe, ıörülüyor ki, amaanuı: 
beni yola salmaktan batkadır; çünlırii 
bana bunca çetin. bunca korkunç ltir 
denizi bir ıal üzerinde atmamı yarlık ba 
yuruyorsunuz. Böyle bir denizi ea iti. 
en 1ağlam gemiler, en uysun yelleria 
yardımiyle bile, korkuauz seçemezler. 
Size ötünürüm ki, öz dilefinia olmadık
ça ve tatlı canıma kart• yaYUZ ltir düz• 
kurmadığınıza en büyük andı etmedikçe 
yerimden kımıldamak iatemiyorum. " 

O böyle söyledi, Tannçe de ·plme

ğe başladı. Oau elinclen ha._. tifllt 
dedi: "Şunu söyl-.li ki, 1İs tok -.., 
düıünüıü ~ d..U. INr ad..,9911112 şa.. 
di bana söylediğiniz sözler INnua W
geıidir. Öyle İ'8 size ant içerim. Yer. 
gök ve Stikı sulan tamldanm olsua 
(tanrıların edebileceği antların en bü,U. 
ğü, en korkuncu budur). Size ant içe
rim ki, canınıza kartı yaYUZ llir kursum 
yoktur. Size, ancak, buluadupnuz o
runda kendim de buhınaaydım habaca

ğım öğütleri veriyorum. Beaim esim 
doğruluk, könülük yollanndm a,...ım.. 
yor, yüreğim de demirden delildir, duy· 
gulu ve acıma dolu bir yürektir." 

Bu sözleri bitirince ~ koyul
du. Oliı de arkaaınclan aitti. Birlikte o
pana geldiler. Olia Merlriir'üa u ÖllCe 

Üstünden kalkbiı aedin oturdu. Tamı
çe onun önüne adamlana Jiyebildili at
larla örtülü bir dirsi koydu. Keadi de 
kar1111na geçti. Peri kızlan batka ltir 
sini Üzerinde ölmezlerin azılı olaa am
brozya ile .nektarı getir.dils. 

At bitince. Kalipso aöae INatiqank 
ona dedi: "Laert o;tu, İflıe aiz arbk 
amrağ yurdunusa dönüyonuau. a-1 
bırakmak iıtiyorıunua! Kab ,üreiiaize 
bakmıyarak size her türlü lrut, Pnenf 
dilerim. Ancak. bu dönütte çekeceiinia 
l:lütıin yamanlıklan bilseydiniz, bayık ki 
burada benimle kalmayı yei bulurclunus 
ve ıanm gece gündüz anafuuzclan çık• 
mıyan kannıza kavuımayı bunca özle. 
seniz dahi, sizi bekliyen kı,....ı.n. ÜZSÜ
lere ölmezliği üstün tutarclauz. Ne ıti
zeJlikte, ne esenlikte, ne ~te ka
rınızdan aıai kalmadıflllu da öriaerck 
söyliyebilirim. Olümlü kacballll' hiçbir 
artamda tannçelerle >"ant edeWlirl• 

. ?•· 
mı. 

Anlayı9h Oliı ona )"aml •erdİı "S.. 
yın tanrıçe, size söyliyeceld.-imclen ba
na kartı acıjmız parlamaua. Uslu Pe • 
nelopun güzellikçe ve ka•utça aizdea 
pek atai olclutunu pek iyi bilirim. O. 
ancak bir ölümlüdür, aize kartı İae, ne 
ölümün, ne yaıın bir erlri olabilir. Ba 
böyle iıe de, ana yurdu.- clömnektea 
baıka dileğim yoktur. Gece sündü ,.... 
nız bu kutlu dönüt için İç ~,_..., 
fanrılardan biri Nnİ dalsalar araamdm 
kıyınlamak iatiyoraa, .ü ....... çıdam 
vennek ve emek çekmek yolanu tutaca
ğım. Gerek cenkte. serelc denizd. bun
ca emekler ve ..&ar telanitim iri art le 
laınduamıt ... • .,.... WMM IW. 

(s.mı J ..... ,, •• , 
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DIŞA.RDAN GELEN SON HABERLER. 
ROlUANYA'DA 

Romanya parlamen· 
tosu dün açıldı 

Bük.rcll, 15 (A.A.) - Parlamento
nun alelfidc toplantısı bugün öğle üze
ri mutat merasimle açılmıştır. 

Kıra] söylediği nutukta, evvela Kı
rat Aleksandr'ı ve Bartu'yu saygı ile 
anmış ve bütün romen ulusunu birliğe 
davet etmi~tir. 

Para ve ökonomi işelrinde elde edi 
len neticeleri ve hükftmetin projeleri
ni anlattıktan sonra ordunun ihtiyaçla
rını yerine getirmek gerektiğinde ısrar 
ederek diyor ki: 

"- Hükfunetlerim tarafından takip 
olunan uluslararası tıulh ve anlaşma sı
yasası ordumuzun her zaman vazifesini 
yapacak bir halde tutulmasına dikkat 
etmek olan vazifemizi bize unuttura
maz ve unutturmamalıdır.,, 

Kıral dış sıyasaya girişerek demiş

tir ki: 

"Romanya'nın dış sıyasası sulhu tut 
mak lüzumiylc ulasal menfaatm birleşti
ği bir yol üzerinde yürümektedir . ., 

9 şubat 1934 te Atina'da Balkan ant
laşmasr imzalanmıştrr. Bu antlaşma şim 
diki toprakların katiyen korunmasına 

ve Balkan emniyetinin üstünlüğüne da
yanır. Romanya ile Bulgaristan arasın
daki sıkı dostluk münasebetleri ve keza 
bütün Balkan devletleri arasındaki inan
lı münasebetler gösteriyor ki, evelce 
sulhun en ziyade tehlikede bulunduğu 

bir yerde bu sulh sağlam temeller üzeri
ne kurulmuştur. 

"Mütecavizin tarifi,, hakkındaki Lon
dra antlaşması Romanya'nm otoritesi al
tında buluıtıın bütün topraklan her han
gi bir §'ddet hareketinden masun bulu
duruyor. 

Memleketin hayati menfatlerini göze 
ten notalar alım ve verimiyle 9 haziran 
1934 te Romanya ile Sovyet Rusya dip
lomatik münasebetlere tekrar başlamrş -
)ardır. 17 senedenberi kesik bulunan bu 
münasebetlerin normal bir şekil almasın 
da Romanya iki memleket arasında şim
diki sulhun idamesi için en emin zama
nı görmektedir. Esasen Sovyet Rusya
nm 1934 eyli\lünde uluslar kurumuna 
girmesi ve konseyde daimi bir azalık al
ması icin yapılan teklifi kabul etmesi 
büyük sark komşumuzun uluslar kuru -
mundaki yerini tekrar almak istediğine 
ve sulhu en ziyade istiyen milletlerin 
kendilerine kanun edindikleri uluslar ku
rumu antlaşmasını uluslar arası münase 
betlerde esas tutmağa muvafakat ettiği 
ne bir delildir. 

Cenevre müessesesi birçok arızalara 

rağmen sulhun uzatılması yolunda ev 
ren-. .. ] bir amil olarak gösterdiği çekici 
ku,,,,etten dolayı kendisine minnettanz. 
Romanya uluslar kurumunun mukadde
ratına olan inanını bir kere daha teyit 
etmek ister. 

Bu ces:ıret verici hfidiselere rağmen 
uluslararası vaziyette devamlı ve yo
rulmaz uyanıklık icap ettiren bazı ata
metler vardır. Romanya ulusal bir dev
let ve avrupah bir amil sıfatile kendi
ne düşen vazifeyi tamamile yapacaktır. 
Romanya antlasmalardan doğan bütün 
taahhütleri itina ne yapmak, müttefik
lerine karşı mutlak bir sadakat gös
termek, bütün uluslarla dostluk bağları 
kurmak ve Balkan itilafı ile .cüçük iti· 
]af arasında hareket muvaziliği vücu
de getirmekle , ülküsüne erişmek :c:n 
biç bir gayretten çekinmiyeceğini is
bat etmiştir. Bu gaye şudur: 

''Her yerde, fakat en fazla sınırları 
mızda banş, öyle bir barış ki, bütün 
uluslar arasmda kurulacak, fakat her 
fCyden evel kendi memleketimizin di
leklerini gözetecektir.,, 
2 

Yakalanan kaçakçılar 

Geçen yedi gün içinde muhaf a
za tqkilatı tarafından ikisi ölü 
85 kaçakçı ile 67 kaçakçı hayva
nı tutulmu! .. e 1476 kilo gümrük 
kaçağı ve 1917 kilo inhisar kaça
ğı, 19345 defter sigara kiiğıdı, 
169 gümü~ mecidiye, bir altın lira 
ve 60 türk kağıt lirasiyle bir ta
banca ve bir tüfek ele geçirilmiş. 
tir. 

MACARlS1'AN'DA 

Macar başvekili seyahat
lerine dair izahat verdi 

Budapeşte, 15 A.A.) - Macar tel

graf ajansından: 
Başvekil M. Gömböş meclis dış iş

ler komisyonunda umumi Avrupa va
ziyeti ve bunun Macaristan üzerinde
ki tesirleri hakkında sözler söylemiş 

ve Varşova, Roma ve Viyana yolculuk
larının neticelerini bildirmiştir. 

Başvekil üç taraflı Roma protoko
lunun ehemmiyetini kaydederek bunun 
İtalya, Macaristan ve Avusturya ara
sındaki iş birliğinin temeli olduğunu 

söylemiştir. 

M. Gömböş, sözü Marsilya suikasti
ne getirerek bu yolda Mac.31"istan üze
rine biç bir suç yüklenemiyeceğini bir 
kere daha anlatmıştır. 

M. Gömböı;, İtalya - Macaristan 
dostluğunun üstünlüğünü bir daha ve 
bilhassa kayıt ve işaret ederek bu dost
luğun orta Avrupa sulh ve sükununda 
en sağlam bir temel olarak uzayacağını 
ve bu dostluğun en oüyük ve kuvvetti 
belge'Si Macari!tan ve onun haklı da
vası ka.rşrsrnda çok hararetli his~iyatla 
dolu olan Düce olduğunu sözlerine ek
lemiştir 

Başvekilden sonra söz alan küçük 
ekimcilcr muhalif fırkasından mebus 
Ekharot Macaristan dış vaziyetinin 
son haftalar içinde eyilik bulduğunu 

sevinçle belirtmiştir. Mumaileyhe göre 
genel vaziyet eyidir. Çünkü bütün dev 
Jetler sulh istemektedirler. 

Hıristiyan sosyalist M. Volf Al-
manya ile eyi münasebetin ile·rlemesi 
gerekliğinde ııırar ederek kü!jük itila
fın Avrupa havasının daha eyi deği~· 
mesinin önüne geçtiğinden dolayı te
essüf etmittir. 

Bundan sonra söz alan eski başve

kil Kont Bethlen, l\f. Gömböş'ün Var
şova yolculuğunda realist bir sıyasa 
imkanlarının gözükmesinden ve Viya
na ve Roma yolculukfarının da orta 
Avrupa vaziyetinin eyileşmesi mesele
sinde birkaç ay cvel ortaya çıkan tasa
Jarın dağılmı~ olmasından dolayı se
vincini söyliyerek demiştir ki: 

" - Bu vaziyetin aydınlanması ge
lecek devletlerin on beş senedenberi 
Macaristana karşı güttükleri kötü sı
yasadan vaz geçmelerine bağlıdır. Ma· 
car azlıklarmm vaziyetine devamlı bir 
dikkatle bakmalıyız. Bu mesele halle
dilmiş olmaktan uzaktır, fakat macar 
menfaatlerine uygunsuz bir yola doğru 
genişlemek tehlikesi artmıştır. 

Yugo lavya'daki macarlar 
Peşte, 15 (A.A.) - Macar ajansı 

bildiriyor: Bütün macar gazeteleri, 
Yugoslavya'da yaşıyan macarlarm top
tan Yugoslavya'dan çıkarılmalarına 
şiddetle itiraz ediyor ve bunun uluslar
arası türeye k"rşı bir hakaret olduğu
nu yazıyorlar. Matbuat hırvat suikast 
kurumuna girmek istemiyen yugoslav
Jarın Macaristan tarafından Yugoslav
ya'ya geri gönderilmekte olduklarına 

dair Belgrat'ta çıkan Vreme gazetesi
nin yazdıklarını reddederek bu gazete
nin macar hüklımetinin Marsilya sui
kastinden sonra Yugoslavya'ya bir ce
mile olmak üzere hırvat mültecilerini 
sıkı bir kontrol altında tutmak yolun
daki kararını kasten değiştirdiğini ya
zıyorlar. 

.\U\fANY A 'DA 

E.,.ki ve yeni arasındaki 
hüyiik fark 

Berlin, ıs (A.A.) - Gazeteler, 1909 

senesinde Frankfurtta üç milyon ser
maye ile bir hava şirketinin kurumunu 
ve bu şirketin sonradan Frediribsafen 
kaldırılmış olduğunu hatırlattıktan 

sonra bu şirketin Kont Zeppelin'in 
idaresi altında istenildiği yere gider ba 
tonlarla yapmış olduğu Fredirishafen 
- Berlin yolculuğunu iki günde yap
mıştır. Halbuki timdi yapılmak.ta olan 
balon ile katiyen iki &ün ıeçmiyecek 

olan bir zaman içinde Atlas Okyanu
su aıılarak cenubi Amerika'ya gi
dilebilecektir. 

INGILTERE'DE 

İngiliz - Amerikan görüşmeleri 

Londra, 15 (A.A) - Salahiyettar 
bir kaynaktan bildirildiğine 2öre, dün 
öğleden sonra ingilizlCTle amerikalılar 
arasında yapılan ve aşağı yukarı üç sa
at süren bir toplantıda geçen yazki de
niz konuşmalarında yarıda kalan işler 

yeniden görüşülmüştür. 

ltalya \"C Amerikan projc~i 

Londra, 15 (A.A.) - M. Hugh Wil

son dün akşam Roma'ya yollanmııtır. 

Orada silah kontrolu hakkındaki ameri

kan planı hakkında M. Musoliniye ma

lUnıat verecektir. Bu projenin ingiliz dü

şünüşlcrinden çok daha ileriye gittiği 

zannedilmektedir. Zira bu proje yalnız 

silah satılmasını değil aynı zamanda si

lah müesseselerinin yapış miktarı ve bfit

çelerinin de kontrolunu düşünmektedir. 

Yapışın kontrolu fikrinin İngilizler tara

fından kabulü şüphelidir. Çüukü İngiliz 

planı yalnız satış lisansları usulünün 
umumileştirilmesini gözetmektedir. 

n .. niz rriirii.,m4•J(•ri (•(raf lllfla 
~ ' 

bir ayia 

Londra, 15 (A.A.) - Dün akşam 

dolaşan bazı şayialar, dünkü deniz gö

rü~meleri sırasında İngiliz murahhasla

rının, japon isteklerine karşı amerika

lılar tarafından alınan vaziyeti açıkça 

kötülemiş oldukları bildirilmekte idi. 

Salahiyetli mehafil bu şayiaları res

men tekzip etmiş ve japon istelderinc 
dünkü görüşmelerde temas edilmemiş 

olduğunu bildirmiştir. 

Hava postaları iicrctleri inclirildi 

Londra, 15 (A.A.) - Posta nazırı 

Kingsley Vod imparatorluk kısımları 

arasında bava postaları taşıma paral:ı

rının indirildiğini bildirmiştir. 

Alman nıurahha~lannm 
g<>riişmclcri 

Londra, 15 (A.A.) - M. Anthony 
Eden dün avam kamarasında M. Fon 
Ribbentrop'un Londra görüşmeleri hak
kında bildiklerini söylemiştir. 

Fon Ribbentrop pazartesi ve sah gün 
leri Sir Con Saymen ve M. Eden ile yap
tığr görüşmelerde i.,e yeni bir yol vere
cek hiç bir istekte bulunmamıştır. 

M. Eden, görüşmelerinin Almanya' -
nın tekrar silahlanması olduğu hakkın -
daki gazetelerde çıkan haberi tekzio et 

mi~tir. 

lnl"ilterc'c1t· yoksullukfo 
miicadele 

Londra, 14 (A.A.) İşsizlikten 
Gal'in lıazı yerlerinde yoksulluk var
dır. Hükiımet bu yerlerdeki vaziyetin 
düzelmesi veya eyice hafifletilmesi 
için tetkikata başlamıştır. 

Mesele dün Avam Kamarasında u
zunca konuşulmuştur. Tasavvur edilen 
tedbirler arasında bu yerlerdeki işsiz
lerin işi daha çok yerlere kaldırılması 
mevcuttur. Maliye bakanı bu hususta 
iş sahiplerinden hükumete yardım et
melerini istemiştir. 

l\fancukuo Petrol inhisarına 
~ karı;;ı t ngilterc 

Londra, 14 "(A.A.) - Mançuko hü
kumetinin petrol inhisarı tesis etmesi 
karşısında alınacak hattı harekete dair 
ingiliz hükumeti Hollanda ve Ameri
ka hükiimctlerilc görüşmektedir. 

1\fançuri'<lc Sovyet aleyhtarı 
hareketler 

Kabarovsk, 15 (A.A.) - Harbin'den 
alınan haberlCTe göre, japon kumandan 
lığının, Çin şark demiryollarma kar§t 
hareketleri devam etmektedir. Demir

yolu müdürü M. Rudi bu yolda idare 
meclisine yeni tebligatta bulunmuftur. 
Bu tebligatta gösterilen hadiseler, 
icap eden tedbirlerin alınması için Har 
bin'deki rus ceneral 1.ionsolosuna da 
bildirilmittir. 

• ARNAVU1'LUK'TA 

Arnavutluktaki yunan 
mektepleri 

Tiran, 15 (A.A.) - Arnavutluk mat 
buat bürosu bildiriyor: 

Kanunu esaside yapılan ve hususi 
mekteplerin devletleştirilmesine dair 
olan tadilat üzerine yunan· azlık emktep
lerinde de bir takım değişiklikler olmuş 
ve bund:ın dolayı mekteplerin çalışma • 
sında muvakkat bazı karışıklıklar husu
le gelmiştir. 

Mekteplerde tedrisatın değerli mual
limler tarafından yapılmasını istiyen ve 
diğer taraftan uluslar cemiyetine 1-

girişmiş olan teahhütleri katiyen yeı ne 
getirmek enclişsiyl hareket eden Ama -
vutluk hüklimcti 1924 beyannamesinin 
altıncı maddesi mucibince yunan azlık 
mekteplerinde bütün derslerin yunanca 
ve fakat Yunanistan'da eyi tahsil gör
müs Arnavutluk tebaası mua11imfor tara
fından yapılmasını kararlaştırmıştır. 

S.-ht- )-.;İz knyholan japon ~cmi~i 
Tokyo. 14 ( A.A.) - 3439 tonilato

luk Viryumaru japon vapuru Sarıde

nizde birdenbire kaybolmuştur. Torpi
tobr aramıslarsa da gemiden hiç bir 
eser bu1amamrşlardır. Bu vapur 2 birin 
ci teşrinde 60 kişilik kadrosiyle Ku!;i
ro'dan yola cıkmıştı. 

TURI.U H RERtER 

Ahı ubat hadiselerinin kvuzu 
~-

Paris, 15 (A.A.) - 6 şubat hadise-
lerini tetkik eden komisyon raporunu 
hazırlamıştır. Raporda, 6 şubatta cümı 

hariyetin tehlikede olduğu, zira parla
mentonun istiklali tehdit edilmiş bu
lunduğu ve hadiselerin umumi seçim 
yasasına zarar verebilecek şekilde ol
dğu bildirilmektedir. 

İngiliz ve Lehistan kömürleri 
arasmda ı·ekabet 

Varşova, 15 (A.A.) - İngiliz kömürü 
ile Lehistan kömürü arasında lskandi -
navya ve Akdeniz piyasalarındaki reka
bet o kerteyi bulmuştur ki, iki memleket 
en sonra müzakereye girismege mcbur 
kalmışlardır. Bu hususu Londra'da baş
lanan kon~malara şimdi Varşova'da de
vam edilmektedir. Lehistan, İrfanda, 
Portekiz, İspanya, İtalya, Macaritsan, 
Avusturya ve yakın şarkta ingiliz kömU 
rüne karşx rekabete başlamış ve hatta 
yakınlarda Melburn ve Sanghay'a mü
him miktarda kömür göndermiştir. 

Şimdiki konu§malann çabuk ve iyi 
neticeye varması sanılabilir. 

·lakfı' da yeni bir petrol kuyu"n 
Bakfı, 15 (A.A.) - 1358 metre de

rinliğindeki kuyudan yeni bir petrol 
fışkırmı~tır. Kuyunun günliık verimi 
1500 - 2000 tondur. 

Af)Oll ticare•inin konlro!ii 

Cenevre, 15 (AA.) - Afyon ve di
ğer zararlı ecza konuşma komisyonu 
ikinci derecede ticaret komitesi, Avus

turya, K<:nada, Çin, Fransa, İspanya, 

Amerika, Japonya, Holanda ve İngil
tere murahhaslarının katılmasiyle yap
tığı konuşmalarını bitirmiştir. Ame-

rika mümessili M. Stuart J. Fuller ko
mitenin reisliğine seçilmiştir. Tali ko
mite, 1933 te ve 1934 senesinin ilk 9 
ayı içinde bütün dünyada yapılan ka
nunsuz afyon alışverişini yoklamıştır. 

Fransız - .A nısturya ticaret 
anlaşması 

Paris, 14 (A.A.) - Dış işler bakanı 

M. Lava! iJe Avusturya'nm Paris Or
ta Elçisi 7 birinci teşrinde parafe edil
miş olan fransız - avusturya ticaret an
laşmasını bu sabah imzalamışlardır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Hamamönünde 

HALK 

Deniz konf eransımn 
son ça]ı jmala ·ı 

(Bap 1 İl1ci sayı/ada) 

Bazı murahhaslar, her halde ve nasıl 
olursa olsun japonya'nm dileğinin yeri
ne getirilmesini, bazıları da amerikan di
leğiyle el birliğini istiyorlar. 

Umumi i~ler ve japonların _ dilekleri 
bu konuşmalar sırasında görüşülmemiş 
ve hiç bir karar alınmamıştır. 

Deniz konferansının önümüzdeki yaz 
içinde toplanm:ısı imkanı kayd;!dihniş

tir, bununla beraber toplanacağı pek 
bf'lli değildir 

Nihayet Japonya'mn Vaşington an· 
]aşmasının kaldrrılmasr yolunda o an di
leği ve bu anlaşmanın kaldırılması tak
dirinde güdülecek yol konuşulmu~tur. 

Amerikalılar c~ki nisb ·ti boznıali 
istemiyorlar. Tokyo'dan 

ccYap be lcniyor 
Londra, 15 (A.A.) - İngiliz ve ame· 

rikan murahhasları arasında deniz mese• 
lesi ve enfazla İngiliz istekleri hakkında 
dün yapılan konuşmalar vaziyette hiç 
bir değişiklik yapamamıştır. Bu toplantı 
cvclki nkşam ingilizler tarafından tertip 
edilmişti. Bu toplantının ehemmiyeti 
1 5 5 nispetinin terkedilmesinin amc
rikalılarc.a istenmediği açıktan açığa bi
linmiş olmasından ileri gelmekte idi. İki 
murahhas heyeti toplantıda aşağı yuka
rı tam kadroları ile hazır bulunmuşlar 

ve İngiliz murahhaıı heyetine Başvekil 

M. Makdonald başkanlık etmiştir. 
Uç saat süren toplantıdan sonra ga· 

zetelere verilen haberlere göre, toplantı• 
da geçe-ı C?ğustos ayında ingiliz v- t\me• 
rima murahhasları arasında görüşülen 

meseleler tetkik edilmiş ve Vaşington 

antlaşmasının her yanı ile gemilerin sı • 
mi itibarile torajları işi gözden geçiril· 
miştir. Amerikalılar zırhlıların 35 bin 
ton olmasında taban diremişler, ingiliz • 
ler ise bu sayının indirilmesini istemiş. 
]erdir. 

Dün akşam, bu toplantı sırasında in 
gilizlerin anlaşmada belli edilmi olan 

rakamların olduğu gibi durmasını kabul 
ettikleri söylenmekte idi. Eğer ameri • 
kan görüşüne böyle bir karşılıkta bulu• 
nulmuş ise bunun karıılığr ancak halen 
Tokyo kabinesi tarafından tetkik edil .. 
melde olan İngiliz söz isteğinin ilk kıs· 
mına karşı amerikan karşı koymakhğr .. 
nın hafifletilmesi olabilecektir. Bu ko • 
nuşmalar sırasında, kendi milli korunma 
ihtiyaclarını bildirmek hakkı yalnız ant• 
laşmayı imza eden devletlere ait olduğu 
tanınmıstır. 

Esasen ingiliz söz teklifi mutlak ve 
kati değildir. Ve en fazla dağılmak teh· 

likesi gösteren konusmalara devam yo

lunu bulmak içindir. Japon kabinesinin 
soracağr sorguların konuşmıya, bir ne• 

ticeye doğru yol vermesi zannı vardır. 
Bugün Tokyo'nun cevabı beklenmekte• 

~·r. r .ı cevap geldikten sonra Va!İngton 
~ .. • 1 1~masının yerine, ortaya deniz silah· 
1 ~ • ., yarışının önüne geçebilecek de .. 

w rde diğer bir belge konulup konula· 
mcyacağı birkaç gün İ!:inde belli olacak• 
tır. 

H!RLEŞIK DEVLETLERDE 

Amerika silahlnnı}Ot 

Vaşington, 15 (A.A.) - Amerikan 
silahlanmasının modernle tirümesi hak• 
kında verilen haberlere göre, askeri ha .. 
va idaresi bütçeye konulmak Utere 800 
t:ıyy<:rnin yapılmasına ait bir program 
vermiş ve deniz idaresi de nispeten kü ... 
çük boyda yeni bir kabili sevk balonun 
yapılmasrm dü ündüğünü bildirmiştir. 

Bu program kabul edildiği takdirde, 
Amerika ordusu en modern ve en kuv• 
vetli bir ordu olacaktır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre_ 
harbiye bakanlığı ordunun maldne işle ... 
rinin modernleştirilmesi için 20 milyon 
dolar ve hava korunmasını yeni levazım• 
1a teçhiz için de 21 milyon dolar istiyc· 
cektir. 

.._ ________ ec_z_a __ h_a.o __ e_s_id_i_r.·. ________ ı J 

Programa dahil tayyarelerin 500 U 
eski tayyareleri değ"stirmek içindir. Ye• 
ni yapılanlar amerikan askeri tayyare· 
sinin yekfınu 2400 ü bulacaktır • 

Deniz kahili sevk balonları takribe~ 

2.S00.000 kadem mikabı olacaktır. 
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Fı~ ııdin k:abine~i 
. M. Doumerguc fransız "kanunu esa

''.:• sinde yapmak isted0ği değişiklikleri 
ıokt.. • 

urcmıycrek ç kildi. Fransa, dış sıya-
ıasını t . d"' . l . .k .. .. ayın e ı.mış o an ıstı amette yu-
rut!?tek . . . v I ıçın ıç sıyasa durumunun ıag -;;n ve kavgasız olması lazımdı. M. 
.~urnergue "milli mütarekcıt formülü

~u en sağdakilerdcn radikallere kadar 
unun İçin bulmuştu. Fakat sonra bir 

adım d h ·ı · · k · · k .. a a ı crı gıtme ıstıyere aynı 

milli mütareke., formülü ile "kanunu 
eıasi d b d v• 0 kl 0 kl . . k . " e azı cgışı ı ere gırışmc 11-

tcdi. F onnül buna dayanamadı ve yıkıl
~a tehlikesi gösterdi. Şimdi M. Flandin 

?1_ilii mütareke,, foı mülünü sarsan ta· 
dılat t"k· i · · b. k ki " ·ı 
1
• 1 ır eı ını ır ~nara atma a mı -
1 mütareke,, formülünü ayakta tutmuş 

oluyor. 

, Bu ''milli mütareke,, iç sıyasaya da
ır ,?lrnalda beraber iç sıyasa için değildir. 
Eger iç ııyaıa için olsa idi, mütarekeye 
razı olan fırkaların ''tadilat,, meselesinde 
da~. fın.la bir anlayış göstermeleri lazmı 
tehrdi. Hayır, "milli mütareke,. dış sı
Yaıanın •clameti için yapılmıştır. Fran
sa, Saar meselesi gibi pek mühim dıt sı
)'a&a) rneıeleler lı:ar111ında bulunmakta
dır· \' e bunları başarabilmek için kararlı 
\'e disiplinli bir görünüşü olmalıdır. 

lıte Marsilya'nın hatırası henüz pek 
t~e iken Doumergue'i dü~ürmekten çe-
lcınil · d"" memış olması fakat Doumergue u-
fer düşmez de aynı ''milli mütareke,, for
l'rlülüne dayanan bir Flandin kabinesinin 
~"hal teşkil edilebilmesi, Fransa'nın 

Yle bir görünüşe verdiği ehemmiyeti 

IÖsterdiği gibi "milli mütareke,, formü

lünün dış sıyasanın direktifleri altında 
l'rleydana gelmiş bir formül olduğunu 
meydana koymaktadır. 

Drneelı: oluyor ki hiç olmazsa Saar 
l'rleıeleıi halledilinciye kadar, "milli mü
tareke., formülü yaşamakta devam ede
cektir. Ve ancak bu meselenin hallinden 
•anradır ki; iktidar etrafındaki mücade
lele.. k ·• · d'I' h · e-• • anunu esası nın ta ı ı e emmıy 
tinde ihtilaflı davalarla beraber, yeni
den ba, göıterebilect-ktir. "Milli müta
~eke., nin hakiykaten bir mütarekeden 
~ret olmadığı ve hiç bir zaman, mütare 

eye dahil fırkalar arasında dar yahut 
teni, bir anlaşmaya delalet etmediği, bu 
•uretıe anlaşılmış oluyor. 

BURHAN ASAF 

------------·--------
Ziraat Vekaletinin 

getirteceO-i mütehassıslar 
t Ziraat Enstitüsü ile ziraat mek
·~P \'e müesseseleri için yabancı 
~~elerden getirtilecek profesör 
i ~tehassıs ve ustalarla 3 sene 
~çın mukavele yapılabilmesine Zi· 
b~at Vekaletine salahiyet veren 
ır kanun layihası hazırlanmıttır. 

l\taariftt> yeni proje]er 

d Maarif Vekaleti orta tedrisat 
erg p 1 d -· . ili rogram arını egıştıren ye· 

Q talimatname hazırlamıştır. 
te"'k~an ha§ka vekalet yeni bir 
trıt 1~lat kanunu pro1esı hazırla-
8.wqadır. 

lfatkevinde diin akşamki konser 
nu \re n akşam Halkevinde bir konser 
temsil ·1 · · · 1 • t ~n verı mıştır. Konser vıyo onıs 
Ver · 

Otk ' Pıyanist Sadri Beylerle salon 
liu;:trasrnı teşkil eden viyolonist 

ttan, ~· :Nuri, Sedat viyolonselist Ad
llasit fdaı klernetist Mahmut kontr
dc11 t 'Recep trampetist Ferruh Beyler
lllu.,. ;Ştkkül etmisti. Temsil ve konser 

a fnk olmuştur. 

..._ 1'c·I İrcla;h Halkevirule 
'c., . 

e\tj }'.,ı~dağı, 15 (A.A.) - Halk-
)ın 2~rt.ı. gelen muhacirler için a

sınde bir balo verecektir. 

ÇAGRILI~ 
. Ci.iınr··k . 

tıı 17 ı u ve lnhısarlar Encüme-
)eti 'Jcı 934 cumartesi günü he-
t Umum· · · d ol>lan ıye ıçtımam an sonra 

"<:aktır. 

l\vedar kt l"I .. .. 1 A. ı u >unun to1> antısı 
la ... nkara Avcıl k l··b·· .. 
:•ttıa8 b ar u u unun top-

:c>•lerit1' t~ı Üyeler tarafmd!'-n 
34 cu~: ~.z~~ üzerine 23-11-

Runune bırakılmıştır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Şebiı• e Taşra 
•-·j ez: :a:c z•. '''·5 u;e;as&? •• 

Fenerbahçe gelecek hafta 
geliyor. 

Ankııra futbol şampiyonu Çarkaya 
kulübü taı·afından bir maç yapmak Üze. 
re şehrimize davet edildiğini evelce yaz· 
dığımız F enerbahçe birinci takıır:ın n bu 
ayın 23 üncü cuma günü Ankara G

0

ici~ 

stadında Çankaya ile k rşılaşması kati 
surette kuarlaıtırılmıştrr. 

Bu maçı tertip eden heyetçe bize ha 
ber verildiğine göre, stada girme biletle 
ri, Hakimiyeti Milliye m~ydan!.,rla Flor
ya mağazasında satılmzktadır. Ve bilet
siz stada ~irmek için vukubulmakta olan 
müracaatleri, masrafın fazlalığından do
layı yerine getirmek imk·mı yoktur. 

Gnzi T••rhiye En'4tit!isiine 
tale1ı~ alma<>ak 

Maarif Vekilliği Ankara' da 
Gazi TP.rbiye Enstitüsünün riya
ziye, edebiyat, tabii ilimler ve ta
rih coğrafya şubelerine yeniden 
talebe almayı kararlaştırmıştır. 
lkinci tesrinin 22 sinde İstanbul. 
Ankara, fzmir, Adana, Konya ve 
Sıvas'ta seçme imtihanları yapı

lacaktır. Seçime altı senelik mu
allim mektebini bitirmiş olanlarla 
Hseyi. bitirmiş olanlar girebilecek
tir. imtihan Jartları Maarif Mü
dürlüklerine bildirilmiştir. Kabul 
edilen talebe okuduktan sonra or
ta mektep muallimi olacaktır. 

Mektepler ~crgiyi gezdiler 

Üç gündenberi mektep talebe
leri muallimleriyle birlikte sergi
yi gezmekte ve yerli malları tet
kik etmektedirler. Dün erkek li
sesi, ve orta mektep, bugün de ti
caret lisesi talebeleri muallimle
riyle beraber sergiyi gezmişler
dir. 

Ziraat l\lii~leşarı g(•Mi 

Konya ovası sulama vaziyetini 
tetkik etmek üzere Konya'ya gi
den Ziraat Müsteşarı Atıf Bey 
dün Konya'dan gelmiştir. Müste
şar Bey tetkikleri hakkında Veka
let makamına bir rapor verP.l".ek
tir. 

C.iimriiklc•rr. tamim 

Cümhuriyet Merkez Bankasına 
verilecek mektuplarda eşyanın 
muamele vergisine matrah olacak 
kıymeti yerine sif kıymetinin gös
terilmesi li.izumu gümrüklere ta
mim edilmiştir. 

Trakya'cla yc~rleşen muhadrler 

Çanakkale, 15 (A.A.) - Trak
ya Umumi Müfettişi İbrahim Ta. 
li Bey yanında iki müşavir oldu-
ğu halde mıntakamıza geldi. Ça
nakkale ile Gelibolu Eceabat ka
zalarında yerleştirilmiş olan mu
hacirlerin •·aziyetini tetkik ede
rek döndü. Köylere muvakkaten 
yerleştirilen muhacirlere bir ta
raftan evler yapılmakta ve bir 
taraftan da toprak verilmektedir. 
Muhacirlerin en kısa zamanda 
müstahsil hale geçmeleri ve o za
mana kadar da ihtiyaç ve sef ale
te uğramamaları için esaslı ted
ı.,~ .. ler alınmıştır. 

İstanbul belediye meclisi Tramvay şirketinin devlet 
İstanbul, 15 (Telefon)-lstanbul 

Umumi Meclisi bt•gür.kü toplan
hsmda beled1)re daimi encümeni-
nin İntihap encümeni olarak ça
hı:m~ ... ma, bisiklet kullananlar-
dan da şoförler oibi ehliyet vesi· 
ka~r aranMı.sma !carar verdi. A. 
<.!alarm su ıht,yacı iç~n Belediye
ler Bankasından yüz elli bin lira 
istilcraz yr pı lması hakkındaki mü 

7.akerevi bütre encÜmP.nine hava
le ve Perye Bankasmrtan yapılan 
istikrazın ö~l~nme mukavelesi ka-
bul edildi. B•ı rn·~!rnveleye göre 
153,000 lira olan borc on yılda ö-
denecek ve 1914-1934 arasının 
faizi verilmiyecektir. Meclis mu-
kavelenin hamillerfo müzakeresi
ni yapan Saraçoı;lu Şükrü Beye 
ve bu müzakPrelere müzaharet e
den Başvekil İsmet Paşa Hazret
lerine teşekküre karar verdikten 
sonra dağılmıştır. 

Belediyeler hakkrncl8. 
yeni bir kanun mad 

desi projesi 
Bazı belediyelerin plan, su, 

elektrik için lazımgelen mütehas
sıs ve mühendisleri bütcelerinde
ki az tahsisatla getiremedikleri ve 
bu işleri görmekte güçlüklerle 
kar~ılaştıkları Dahiliye Vekale
tince göz önüne alınarak beledi
yelerin plan, su, elektrik i~lerinin 
Dahlliye Vekaleti tarafından gör
dürülmesine salahiyet veren Be
lediye kanununa müzeyyel bir 
kancn projesi hazırlanmıştır. 

Tapu müdür vekilliği 

Tapu müfetti,lerinden Mehmet Ali 
Bey Ankara tapu müdür vekilliğine ta

yin edilmiştir. 

Arttırma eksiltme kanunıı 
Arttırma eksiltme kanununun 

vekaletlerin aynı mahiyetteki ih
tiyaçlarının ne suretle temin edi
leceğine dair olan hükmünün iy
cap ettirdiği formülün hazırlan

ma!ı için bütün vekaletlerin hu
kukmüşa virlerinin iştirakiyle Baş
velcalet Müsteşarının reisliği al
tında dün bir toplantı yapılmış
tır. Komisyon inşaat ~e yiyecek, 
yakacak ve geyecek içir. ayrı ayrı 
olmak üzere iki formül projesinin 
hazırlanmasına karar vermittir. 

Bnr,.a •lağ "porculuğu 

Bursa, 15 (A.A.) - Bursa dağ 
sporcuları kulübü dün gece kuru
munun ilk kurultayını cümhuriyet 
Halk Fırkası salonunda ve kıy
metli bir alaka içinde ve Bursa 
Valisi Fazlı Beyin başkanlığı al
tında yaptı. Çalışma raporu ka
bul edildi. Esas yasaya eklenen 
ve değiştirilen maddeler okundu 
ve kabul edildi. Büyüklerimize 
ve hizmeti geçenlere telgraflar 
çekildi. Eski idare heyeti seçildi. 
Kış hazırlıklarına devam edil
mektedir. 

ES 

A A • • 

şurasına muracaatr 
İstanbul Tramvay Şirketinin 

Devlet Şiırasına vaki müracaati
nin bir sureti Devlet Şurasınca 
Nafıa Ve?•aletine verilmiş vekalet 
de bu müı·acaata cE>vap olarak ha 
zırladı1r layihayı Devlet Şurası 
vasıtz..:;ij·le şir?.:cte bildirmiştir. 
Sirketin vereceği cevaba Nafıa 
Vekaletinin cevap vermesinden 
sonra da,·a ı?Ünü Devlet Şurasın
ca tesbit edilecektir. 

lUu~la"ıl:: tiii!in salı~ı 

Muğla, 15 (A.A.) - Tütün pi
vasasınm açıldığı 8-10-934 ten 
bugüne kadar vilayet sınırı için
de bir milyon kilo kadar tütün sa
tılmıştır. Alıs veriş hararetini hiç 
kaybetmiyor. F etiye' de tütün kal
mamış gibidir. 

.\lııi!la'<l:ı ~:ol yapma i~lcri 

Muğla, 15 (A.A.) - Vilayetin 
bütün yollarında sıkı bir çalışma 
var. Muğla'Jan Fetiyeye otomobil 
gelip gitmektedir. Yalnız Göcek'-
le T ersakandere' si arasmdaki kı
sımda bozukluk vardır. Bu bo-
zukluğu gidermek için 400 ame
le çalışmaktadır. F eti ye - Korkut
eH yolunun dönemeçleri genişle
tilmistir. Ve gelip gitme çok düz
gündür. Fetiye - Tefenni yolunda 
9 kiJometr~Jik kısım üzerinde ça-
lışılmaktadır. Dalaman köprüsü
nün ma!zemesi h:azulanmaktadır. 
Yalanda köprünün yc-:Jılmasma 
başlanacaktır. 

lUu;:!.la·cıa gizli niifu~ 

Muğla, 14 (A.A.) - Gizli nüfus Ya

kalarının yazımı hakkındaki kanuna uy
gun olarak 1 eyluld~n 9 ikinci tetrine 
kadar 2512 dofrum, :!102 ölüm, 839 ev

lenme ve 8 boşanma vakası olmuştur. 

-;\Ju~la'cla rnml••rn mn~iki 

Muğla, 14 { A.A.) - Halkevinde 
modern musiki derslerine başlanmı~trr. 
Haftt'lda iki defa verilen derslere bilhas
sa gençler ~r.vgi gösteriyorlar. 

Aychn H.·lt•diy<·si toı>lantılarmı 

hitirıti. 

Aydın. 15 (A.A.) - Aydın belediye 
kurultayı yarın son toplantısını yaprak 
ikinci teşrin toplantısını bitirecektir. Ku 

rultay bu devre toplantısında belediye -
nin ve kent halkının bideşik dileklerini 

karşıhyacak faydalı kararlar vermistir. 
Bu sırada hayvan pazarının ve belediye 
ahırlarının kent dışına kaldmlması için 
verilen karar sevinçle karşılanmıştır. Ev
ka! idaresi sebzeciler ve kasaplar için 
Aydın'da sağlık ve yenilik yasalarına 

uygun modern bir bat yaptıracaktır. Bu 
iş için belediye kurultayına baş vuran 
evkaf idaresine muvafakat karşılığı ve
rilmiştir. 

Emniyet ahiclf'sinin bronz 
par~alan 

Emniyet abidesinin hariçten 
getirtilen bronz parçalarının güm 
rük resminden muaf tutulması 
hakkında bir kanun layihası ha
zırlanmı§hr . 

Tire'nin dağ köylerinden toplanıp vıtı mektebine yerle§tirilea Jc~ylQ yavru ratı '(tasısı nNmlebt posta11ılMI•} 

SAY Jı·ı\ ..:> 

(Başı 1 inci s:ıyıfada) 

gelecek yamanlıklaı ancak, e:;ki ç!:ti'•· 
lcrimin sayısını çoğ;ı.llabiliı ler · C.ı} lıı 

söyledi Oli.s. Güneş denizin içine k"ıt~ı. 

karanlıklar yeri L:ı>r ladı . Kalipsc ile Ü

lis opanın dibine çı:kildiler, orıı-la b""

birlerinin kollan aı·asında ü.ıiintülermi 

unuttular, ) an yana dinlendiler. 

Yeni sözler: 
Süğür - Baht 
Tekin - Prens 

Dilimize çeviren 
AHMET CEVAT 

Suyurgamak -İhsan etmek - eccorder 
Amaç - Hedef, istihı.laf olunan iCY 

Ötünmek - Arzctmck 
Es - Zihin "esprit'' 
Tanık - Şahit 

Kurgu - Tasmim 
Könülük - Adalet ''juıtic!'' 
Amrağ - Aziz 
Yeğ bulmak - Tercih etmek 
Gönenç - Saadet 
Sanı - Hayal 
Anak - Hafıza 

Kıyın - Azap, işkence 
Ozgü - C~fa, eziyet 
Zeyreklik - Zeka 
Acık - Gazap. hiddet 
Penelop - Olis'in karı .. 
Kavut - Haşmet "majeste,. 
Bayık - A paşikar 

Kıyın1amak - Tazip etmek "pttl04 

cuter" 
Çıdam - ~ahır, tahammlil 

Yeni hir zeytin kooperatin 

Aydın, 15 (A. A.) - Ze,tin 
müstahsilleri ve f arikatörler Halh 
evi salonunda toplanarak "zeytin 
istihsal ve satı' kooperatifi,, İlmi 
ile bir kooperatif kurmıya karar 
verdiler. Aralarından aeçtilderi 
bir heyet kooperatifin eau mu· 
kavelesini hazırlamak üzere İfe 
ba,lamışlardır. 

Aydm Halkevinde bir konferaoı 

Aydm, ıs (A.A.) - H ... ri 
salonunda doktor Süleyman Be1 
taraf rodan kısırlık Ye sebepleri 
etrafında değerli bir konfsam 
verilmiıtir. Konferansta kaa.ı,.. 

lık bir dinleyici vardL 

Halk evi 
reisliğinden 

GECE ECLENCESI 

Ankara Halkevinde 22 ikinci tqrın 

1934 aksamı eve mensup arkadaıw •· 

rasında bir gece eğlencesi tertip edil· 

miştir. 

İştirak arzusunda olan arkadafların 

en geç 20 II. inci teşrin 1934 aktantt· 
na kadar her gün saat 18-19 kadar 
Halkevine müracaatları rica olunur. 

SPOR S \LONU AÇILIYOR 

Halkevi Spor komitesinden: 

Spor salonumuz 17-xı-934 cumartesi 
günü çalışmıya açılacaktır. Her vatan
daş salonumuzdan ictifade edebilir. 
Çalışma giinü ve saatleri şunlarda. 
Günler Saatler Hocalar 
Cumartesi 7-8 Namık Rahmi B. 

.. 17,30-18,30 Her Yulyüs 
., 18,45-19,45 Rifat B. (boks) 

Pazar 16 -17 Zihni ve Raif 
Beyler (İıkrim) 

,. 17,30-18,30 İlyas B. 

.. 19 -20 Zihni ve Raif B. 
(fskrim) 

Pazartesi 7- 8 Namık Rahmi B. 

.. 16 -17 Zehra Hanım 
(yalnız hanımlar için) 

.. 17,30-18,30 Her. YülyUs 

Salı 17 -18 Namık Rahmi B. 

" 
18 -19 Rifat B. (boks) 

Zihni ve Raif 

Beyler (İ&krim) 

Çartamhl 7 -8 Namık Rahmi 8. 

" 
16 -17 Zehra H. (yal-

nız hanımlar için) 

,, 17,30-18,30 Her. Yillyüs 
Pertcmbe 18 -20 Rifat Bey (bo' \ 

Zihni ve r~· r 

Beyler ( hk · ) 
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rabancı Po ... tası ) 

1\lüt relienin Yıldönümünde cliisiiııc ler \ . ' 
Vikont Rotcfmin, mütarekenfo on al· 

tıncı yıldöııümii münasebetiyle yazdığı 
bir makalede diyor ki: 

İngiliz imparatorluğunun harp yıl -
larında güttüğü maksat, devamlı bir 
barışa kavuşmaktı. Bu maksat yerini 
bulmamı<jtır. 1914 ve 1918 yılları ara -
sında. nihayeti ölüme çıkan bir yola 
kendilerini atanlar, o yolun öte tarafın
da bu hansın bulunabileceğini umuyor
lardı. 

Barışın avdeti ile insanlık için bir 
saadet devri n k ve o devir içinde 
uluslararası bir barış ve evrensel bir 
kardeştik türesi hüküm sürecek sanılı
yordu. Bu umutlar da gerçekleşmemiş
tir. Avrupa barışı, bugün olduğu ka -
dar hiç bir zaman teltikte kalmamıştır. 
Bütün acun ulusları arasında yer yer, 
kendilerine göre ihtilaflar hüküm sür
mektedir. Büyük, küçük bütün uluslar, 
bundan evet hiç görülımmiş bir tarzda 
silahlanıyorlar, silahlanmağa devam e
diyorlar. 

Barış muahedeleri bütün kıtada nef
ret, kıskançlık, hınç ve öc duyguları u· 
yandırmıştır ki sıyasa adamlarından 

bir kaçı bunu sezmiş. fakat hiç biri bu
na bir çare bulamamıştır. 

Bu muahedeler nctiycesinde merkezi 
Avrupa'da bir takım küçük devletler 
vücut bulmuştur ki bunların hemen 
hepsi ökonomi bakımından yoksul ve 
hepsi şiddetli milliyetçidir. Barış ya
panların yüksek sesle haykırdıktan ba
rış prensiplerinin falso çıktığı görülü
yor. Verilen kararlar, aksülameller gös
termek tehdidini ortaya atıyor. 

Harbrn sona ermesinden on altı yıl 
sonra Büyük llritanya uğrunda bu ka
dar şeyler ı:ıarfettiği bu davanın ardın. 
dan çıkagelen bu güçlükler karşısında
dır. Bu güçlükleri rüya içinde yaşıyan 
ve etrafını görmeğe vakti olmıyanlar
dan baskn kimse inklir edemez. 

Bu güçlükler. hemen her gün gelen 
acun haberlerivle bir kat daha artmak
ta, bir kat daha kuvvetini artırmakta -
dır. 

İlk mütare-ke günü hakkından geldi
ğimizi sanmıs olduğumuz bir çok güç
Iiikler hala tepemizin ucunda bek leş. 
mektedir. Bunlara karsı bundan yırmi 
yıl önce bas ~ostermiş olan felaketleri 
göz öniindcn vırmıyarak mertçe karşı 
koymak mecburivetindeyiz. 

Bunu takdir eden bir mi1letin bıına 
karşı tedbirler almasındaki lilzum Up
hesizdir. Fakat milli müdafaayı ulus 
yapamaz. O vazifevi başaracak ve Bü
yük Britnnva'nın emniyet ve selameti
ni koruyacak olan hükumettir. Bu öy
le bir mesulivettir ki hükfımet. tehlike
li bir yola girerek. bunun hakkmdan 
gelememektedir. 

Sunu acıkça söyliyebilirim ki hüku
metin hava mil<lafaasına karsı ~österdi
ği alakasızlık. bizi geçen harbın en 
müthis ?'tinlerinde olduğundan daha ııi

yade tehlikeve marua bırakmaktadır. 
Şimdiki inl!ili7. kabine&i şunu idrak 

etmekten acizdir ki onların iktidar mev
kiine geldikleri ve burada kaldıkları 
devre içinde Avrupa'nm bütün ulus
lararası vaziyeti tamamiyle de-işmi tir. 

Basvekilin söylediği gibi bizim ulu
sal emniyetimiz: a at;ıya doğru gittiği 
sıralarda Avrupa'da yeni ulusal bir 
kuvvet kurulmuştur. 

Her Hitler'in Almanya'da biitün 
hükı,im ve nüfuzu ele alması, sadece bir 
hükfırnct ve vahut bir rejim de~i mesin
den ibaret de -;ildir. Onun iktidar mev
kii ne gelmesivle Avrupa'run çetin, ça
hşkan ve mitlivetperver yetmiş mityon
hık bir ulusu bütiin acun karsısına bü
tiin ençr;isiv'e dikilmiştir. 

T., .. ;hin hic b=r devrcs.inde (1"c::io!in 
hevcc. n c !il temli tec;kilat, buırü~ 
Almc:m a'c'a ot..ı•ı u p-ibi. büyük bir mü
kemmelivet içinde el ele vermemiştir. 

İngiliz ulusunun. bir ırkın kudretli 
ve üstün gelişmesine razı olmamağa ne 
isteği, ne de hakkı yoktur. Bu ulusal 
gelişmenin uluslararası vaziyeti tli kö
künden değiştirmediğini iddia etmek 
bir nevi dcHliktir. 

Britnnyıı'nın sıyasası, barış sıyasa

sıdır. Siz.i , yurtseverlik duygusuna 
bu kadar yurckten bağlı olarak gelişen 
alman ulusu ile çarpışmamız, kavga, gü
rültü etmemiz için hiç bir sebep yok -
tur. Öyle umuyoruz ki alınanlara karşı 
güdeceğimiz sıyasa, karşılıklı &evgi 
ve saygı olacaktır. 

Lakin esa lı ve uzun sürecek bir 

dostluğun şartı, denklik ve kar ılıklı 
güvendir. Eğer bu meziyetlerimiz ek
sik olursa o zaman kendimizin de, al. 
manlarm da saygısını kaybederiz. 

Mütarekenin on altıncı yıldönümün
de boynumuza borç olacağını düşüne -
ceğimiz değerli bir nokta vardır ki o 
da bu harpta Britanya için ölen erkek 
ve kadınların boş yere kan dökmedik -
!erini ispat etmektir. 

Almanya'nın kadınlı, erkekli gös. 
terdiği gayret ve fedakarlık, bize harp
ta olduğu kadar barısta da yurt uğrun
da savasmak gerek olduğuna bir örnek 
teşkil edebilir. 

Bize bu kadar ağır fedakarlıklara 
mal olan ulusal ve kar ve varlığın ko. 
runması hem ingiliz hükQmetinin, hem 
de İngiliz ulusunun borcudur. 

Hitlerizmin diııi 
l{uralları 

Fransuca Lü gazetesinin 9 te:;rinie
vel tarihli sayısından: 

Bir çok defalar. dini meselelerde 
Hitler'in ne kadar büyük gilçlüklerle 
karşılaştığını kaydetmek fırsatını bul
duk. Almanya'nrn katolik ve protestan
larına karşı "alman hristiyanlar,, ı yeni 
paganizmini vaymak mücadelesi son za
manlarda çok müskill bir safhnva gir. 
miştir. Bir kaç gün önce Fürer'le pro -
testan papa lar arasında yapılan müta
re-ke muvakkat gibi gözüküyor: Filha -
kika, şimdiden, Nuremburg'ta 20,000 
protestan Hitler'in ulusal kilisesine 
kar~ı protesto etmişlerdir. Aşağıda bu
günkü Almany;ı'nın çok karışık dini 
meselesini biraz aydınlatabilecek bazı 

mütalealar bulacaksınız: 

Nih;1irt Sen - Pol: 
Miladın ilk asırlarındaki mücade

le, ölüm halinde bulunan imparatorluk
ların içinde ırkların karışıklığına ve 
kaosune karşı bir çok ırklardaki insan
ların mücadelesi diye tavsif olunabilir. 
Bu mücadelede Suriye - Filistin zih -
niyeti, batıl iytikatlarr, büı ür.ülüğü, 

cinsi esrar,, ları ile en çürümüş, dağıl
mış ve k"otik unsurları kendinde top
luyordu ve hristiyanlığa tvatlarla do
lu kin ve rekabet karakterini aşılıyor
du. Bunlar bugün de hristiyanlığın en 
esaslı dertleridir. Hristiyanlığın spi
ritüalizmi bir ırk "tip,, c;iliği içinde şe
kil almamıştı, uzvi bir hayatla katiycn 
şartlandırılm•mıştı. fakat la ırki 

bir göçtü. Sen Pal, Galatlara liÖyle ya
zıyordu: ''Burada ne yahudi. ne yunan
Jr vardır. ne esirler, ne serbest adamlar, 

ne erkekler. ne kadınlar vardır . ., \'C iş

te her türlü uz:vi mahiyeti inkar eden 
bu nihili~m esası üzerinedir ki İ5a"ya 

ıyman edilmesini ister, ki bu da <:ski 
yunan ve romah külttirün bütün yara
tıcı değerlerinin tamamen altüst Qlma
sı de_mektir. 

AUred Rozenbcrg'in XX inci asır 
Mit'i atlı eserinden. 

Kahr<>lsun Flistin ahla ı: 
"Alman gençliğinin herhangi bir di

ni zihniyetle değil övünçlü Lanp.emark 
zihniyeti içinde yetişmesine dikkat e • 
deceğiz Alman geneliğinin tek iymanı 
ancak Almanya'ya inanmak olabilir. 
Çünkii, en genç alm:ınlar, ahlak. insan 
terbiyesinde değil kanın icinde mev -
cuttur. BiJlrnssa bu terbiye Flistin'den 
ithal edilmiş olursa ... Onun içindir ki 
son zamanlarrn dini kargaşalığı içinde 
kafalarınıza şunu iyice yerleştiriniz: 
Genç almanlar allah sizin yer yüzünde 
yalnız Almanya'ya ve onun ölümsüz 0 • 

lan hayatına inanmanızı istiyor. O za. 
man aksülamelsiz, dini fesatsız bir Al
manva meydana çrkacaktır-. Dün gibi 
bugün de ve bütün ebediyet içind! bir 
tek din mevcut olacaktır: Adolf Hitler !,, 

(Brandburg kazası §eli ve reisi Kube 
tarafından söylenmi§ ve Berlin'de çı
k:m Kroyz Çaytung tarsfından neşre
dı'Jmi§tir.) 

Biz almanız 
..... Biz müsbet hristiyanlık sahasın

da mevki alıyoruz. Biz, ne katolikiz, ne 
protestan, sadece almanız. Cehennemi 
güçlükler içinde bir hareket 14 yıl yü
rütüldüğü ve onun eleba ılarından olan 
her birimiz bir çok defalar bu uğurda 
lıayatnnızr tehlikeye koymuşken bu ha-

nAI<1MİYET1 l\1ILL1YE 

Britaııya haşvek:ili ne diyor? / 
Fölkişer Beobaht~r gazetesi, Londra bir maddenin yanında yeniden bir alev 

belediye reisinin bu ayın dokuzunda çıkardı. Gene, Dovning Strit'in alaka-
verdiği bir ziyafette M. Makdonald'm dar devletlere resmen bildirdiği noktai 
söylediği uzun bir nutku neşretrnekte • nazarları ile beraber Saymen'in Nort. 
dir. M. Makdonald bu nutkunda diyor- hampton'daki beyanatı, Avrupa'ya bu 
ki: tehlikeli vaziyeti atlatmak imkanını 

Güniin belli beşlı isteğini barış teş
kil etmektedir. Fransa ve İtalya ile bir
likte nüfuzumuzu barış islerinde mı.ies
sir kılmıs olduğumuzu söylemekle zevk 
duyuyorum. Bizler, Uluslar cemiyeti 
ni kuvvetlendirmeyi bir an için bile ge
ri bırakmadık. Arasıra darbc.-lenerek 
zayıf düşürülmekle beraber. süngü u -
cuyla hüküm yürütülmesi istenildiği za
man, uluslar cemiyeti, bunun önünde 
bir kale gibi durmaktadır. Almanya'nrn 
orada bulunmayışını bundan böyle de 
teessüfle karşılıyacağız. Hükumetimiı 

alman ulusuna, tek başına kalmakla 
kendisine iyi etmiyece~ini ısrarla an -
}atmaktan asla va.ıgeçmiyecektir. 

Son günlerde hükumet apaçık telak
ki ettiği ve Avrupa'nın bir çok meba -
fi1inde Sar sahasında barışlı plebisit 
yerine uluslar cemiyetinin otoritesini 
korumak için silahlı bir müdahaleye 
doğru gidildiği hakkındaki korkuyu 
ortadan kaldıracak mahiyette tatmin e
dici iyzahat almıştır. Verilmiş olan te
minat, bitaraf olduklarına tam bir iyti
mat beslediğimi söylemeyi borç bildi -
ğim Sar sahasının mesu1 memurlarına 

şimdi, bu mıntakadaki seçicilerin barış 
için~e bir karar vermelerine ne.ıaret ve 
bunları tescil etmek imkanını vermiştir. 

M. Makdonald sözüne devamla : 

Bu yılın başlangıcında Avusturya'da. 

eğer ki daha ziyade kötüle miş olsay -

dı, kendi sınırlarını da aşacak mahiyet
te çok müşkül bir vaziyet meydana gel
mişti. 

Zaten kanla lekelenmiş olan tarihe 

bir kan lekesi bırakmış olmakla bera. 
her, bugüne kadar Büyük Britanya, 
Fransa ve İtalya'nm birlikte hareket et· 
meleri netiycesinde bunun da tehdit e. 

dici akıbetleri önüne geçilmiştir. Ge -
çenlerde Yugoslavya kıralının ve Fran
sa hariicye bakanınm alçakça öldürül -
meleri. sıcaklığının şiddetinden çatır-

dısını işittiğimiz tutuşmağa çok elverişli 

Almanyanın silahlanması. 

ve Fransa 
14 ikinci teşrin t.ırihli sayımızda al

man silahlanması hakkında Deyli Meyi 
gazetesinde çıkan bir yazıyı neşretmİ!f· 
tik. Bu vızrya dayanarak Piyer Domo
nik La Repüblik'te vaziyeti ~öyle tah
lil Nliyor: 

Deyli Meyil'in verdiği haberler doğru 
ise, Almanların çevirdiği manevra şöyle

ce tahlil edile bilir : 

1.- Almanya, Sar plebisti günü olan .. 
ı 3 ikincikanuna hararetli hararetli ha
zırlanıyor ve iyice silahlanıyor. 

2.- O zamana kadar da bir taraftan 
siyasal vaziyetini iyile~tirmeğe çalışı
yor. İngiltere ile yarı resmi konuşmalar 
yapıyor, Balkan ve Orta Avrupa ulusla
rına yakla mağa uğraşıyor, İtalya mu
ahedelerin yeniden tetkikine karşı gel
mesin diye, Fransa'yı uyutmağı dencyor. 

3. - İngiltere'nin pek de razı olmama 
sına rağmen, hukuk müsavatını, budun
lar birliğine yeniden girme işiyle deği§· 
mek istiyor. 

4.- Bu konuşmalar yarıda kalırsa 

kendi lehine neticeleneceğini umduğu 

plebisitten sonra da Vcrsay muahedesi
nin silahlanma hakkındaki maddelerini 
tanımamak istiyor. 

İşte Almanların askeri ve siyasal plan 
!arı bu suretle tasvir edilebilir : 

Bu planın tahakkuk ettiğini, silahlan
ma hakkındaki maddelerin tanınmadığı
nı, Sar'da dehşet hüküm sürdüğünü far
zedelim; Fransızların hırpalandığını, ma 
denlerin zorla işgal edildiğini, statüko 
ıehinde Tey verenlerin, perişan sürüler 
halinde Fransa'ya kaçtıklarını gözönüne 
, 1 · r 'im ve Almanya'nın da Deyli Mc
yil'in bahsettiği tayyarelerin büyük bir 
kısmına malik olduğunu dü ünelim. O 
zaman Fransa ne yapacak ? 

Herhalde bir Fransız - İtalyan -
İngiliz anlaşmasına mr güvenmek gere
kecek ? 

reketin gerçek bir din olmasının önü -
ne geçilemez.,, 

( Angrif gazetesi tarafından zikredi
len M. Göbels'in bir nutkundan) 

verdi. 
Öyle bir noktaya vardık ki, biiyük 

ulurlar dah_a ziyac..: hürmet istemekte 
ve bundan ötürü de baska uluslar ken 
dilerini kafi derecede emniyette göre. 
mcmektedirler. Ne betbin ve ne de si
nirli olmamıza hacet yoktur. Versay 
muaht'desi imzalandığı sıralarda vaziye
ti gayet iyi hilen Avrupa'nın zeki bir 
sıyasal şefi bana demişti ki: "Benim 
kı'Skanmadığım adamlar, Avrupa işleri
ni yirmi sene sonra idare edecek olan • 
]ardır .. , Bir çok kimseler bozuk bir ha. 
vanm geldiğini görmüslerdi. 

Hükumetin dış sıyasası bundan böy
le de insanlrğın temiz düşünce temel. 
leri üzerine kurulmuş büyük bir barış 
sıyasasmın kuvvetini artırmanın müm
kün olduğu inaniyle yiirüyecektir. 

Bundan sonra Makdonald ııilabım: • 
Janma konferansı işlerine geçmiş ve de
miştir ki: 

Rir silahsızlanma anlaşmasının ye. 

gıine temeli olabilecek olan iytimat sar

ınlmıştır. Bugünkil görünüş. bir çoğu

muz sandığı ve umutlandığı gibi pek 

iyi değildir. Fakat Brltanya hilkfüneti 

yalnız faydalı bazı kazançları korumak 

için deği1. silahsızlanma konferansı 

toplanmasa bile. kendisine açık duran 

yo11ardan yürüyerek :anlaşmalar meyda

na getirmek işine devam edecektir. Bi

zim uluslar cemiyetimiz, uluslar konse

yimiz var ve barcşçı memleketlere, bun
dan böyle de kendi nüfuzlarını bütiln 
dünyaya göstermek Fırsatları düşecek

tir. Hükumetimiz eline geçecek her fır
satı bu uğurda kullanacaktır.Uluslar ce
miyeti kurumunun muhafazası edilmesi 
üzerimize bellibaşh mesuliyetler yükle· 
mektedir. Barışın korunması için her 
şey yapılmıştır. Bu taahhütler yerine 
getirilecektir. Çünkü aksi takdirde 
harp tehlikesi azalacak yerde çoi!almış 
olacaktır. 

AI anya ansl1ıs . ' 
istemiyormuş! 

Fon Paıı n 'e ~Öre istenilen ~a -
ciecf' hir kiiltiir nlırnwdir 

Taymis gazetesinin Viyana muhabiri 
9 ikinci teşrin tarihiyle bildiriyor: 

B ııgün İngiliz ve amerikan gazete
cilerinin verdiği bir ziyafette hazır bu
lunan Almanya'nın Viyana ı:efiri Her 
Fon Papen bir nutuk söyliyerek kendi -
sinin Avu turya'daki vazifesinin tama
miyle barışseverce olduğunu, ve işinde 
umutlu bulunduğunu söylı!miştir. 

Fon Papen bundan sonra ıfemi~tir ki: 
"İnsanlar hazan zannf'derler ki poli· 

tika yalnız entrika sayesinde yUriltüle
bilir. Bu doğru değildir. Almanya hiç 
bir zaman Avusturya ile bir anşlus yap
mak istememiştir~ Onun istt'diği ara
da bir kültür ahengi kurmaktır. 

Bugün alman devletinin dışınd;ı 35 
milyon almzın yaşamaktadır. Bunların 

hepsini hududu iç_ine tophyamıyacağı
nı pe kala bilen Almanya'nm dilediği. 
onlarla kültür bakımından teması kay
betmemektir. 

Almanya, daima kendi hudutları dı· 
şrnda yaşıyan alınanlara tabi oldukları 
devlete sadık katmaları öğüdünü ver . 
miştir. Avu!!turya'da ve bnska taraflar. 
da bulunan alman1arm bir zamanlar. 
mukaddes alman Roma imparatorluğu 
idaresi altında birleşmiş olduktan doğ
nıdur. Fakat bu bir tarihi fikirdir ve 
artık geçmi e mal olmuştur. 

• .• Alman - Avusturya münasebatı 
gelişmiştir. Ticaret münasebetleri de 
düzelmektedir. Son zamanlarda 1500 va
gon dolusu avusturya elması ile 150.000 
ton alman kömürü miibadele edilmiştir. 

Alman gazetelerini takip edenler gö
rürler ki orada Avusturya'ya karşı ya
pılmakta olan hücumlar pek azalmış, 

arada sıra da çıkmağa başlamıştır. A
vusturya gazeteleri için de aynı şey 

söylenebilir. 

Ben avusturyalıların Almanya'da ne
ler olup bittiğini haber alabilmeleri i~in 
alman gazetelerinin buraya girmesine 
yeniden müsaade edilmesini teklif et. 
tim.,, 

Fon Papen, Sar'da plebisit yapılma-
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Sar hakkında fransız 
görüşleri 

••• Hitler'in iş başına gc·çmesı) 'e 
Sar meselesi de ehemmıyet .ıldı. Bu c· 
hemmiyetin - Fransız bakımından -
sebeplerini herkes bilyior. Fakat lıu se· 
bc;pler bizi hiç alakadar etmiyor. yatıut 
da yıek az alakadar ediyor. Bizim için 
mühim olan, Sar'da Almanyada"l kovu· 
lan veya orada hırpalanan :iO~val.dc· 
mokradardan, maı ksistlt'rden ve bo e• 
viklerden müteşekkn hır akalli'J<:t ı l u· 
ğu, komünist bir Almanya • ti} en b ıh· 
tilalci akalliyetin, naıileri ı t.:ı } lkin ~en 
kurtulmak için Sar'dJ 1•~·iıkonun kal· 
masını istiyebileccktir lştı:: bu adaml• r 
la, en büyük düşmanlıır oldugu h ,ıde 
bunlarla birleşmek .ı pta Jogınr göst rt ıı 
birkaç katolik yiızundc-n kendımizı bit 
savaş tehlikesine maruz bırakıvoruı: ve 
bir kere daha alemşümul Lir fela cetirt 
kopmasını istiyoru:ı:. 

• •. Memlekl"tınin S('lametini istiyeıı 
hiçbir Fransız körU körüne hJyle bir ı
şe atılmak istemıyecektır. Yahut da, 
bütün " faşist,. kre karşı biri saldırt· 
mak istiyen bolşeviklerin adanılarınd~!1 
başka bir şey olmadığımızı. Alman tchli· 
kesi atlatıldıktan sonra t:.izim de bol~e
vik olmamız lazım geleceğini sannıak 
gerekecek. 

l..ui BPrtroll 

••• Reyi Sar'dakilcr mi verecek? g. 
vet. Statüko kalına ıylc.. Almany1 a 
dönmek şeklini sarlılaı mı int•hap (Je
cek ? Evet. Öyle ıse ,.arlılar sooc;yali&t. 
komüni&t, yahut kat•ııikıııi~teı. nr ehıı::ın· 
miycti var. 

Bildiğime göıe Almanya'd;ın lıol~c:· 

vikleri. sosyalistleri, yahut katotı:d ri 
koğma:u için biz Hitler'e yardım etnıı.ği 
kııhııl etmeuik. 

•.• Mösyö Lui Bertran hizim asker· 
!erin reddedilmesini mi ıstiyoı· ? Dikkat 
etsin. Eğer M Hitlerin yalnız S21r'r İS" 
tediğini sanıyorsa aldanıyor. Aitler Oy· 
peıu, Malmedi'yi, Şlezvig'i, Danıiı;'i, 
Pozeu,i Yukan Silizya'yı. Avusturya'rr, 
kaybettiği mıisteınlekeleri. hatta hatta, 
Belçika'daki Flandr'ı, Alman lsviçresi· 
ni, Baltık arazisini düşünüyor. Onun 
hulyalarını kim ölçecek ? Garplılar:n. 

İtalyanların, Fransızların ve lngiJiz)eriı:ı 
buna "ha yır!" demeleri gerekecek. 

Piyer Domınik 

Yarın dinsiz hitlercilerle komüni,;t· 
ler arasında bir tercih yapmak gereke· 
cek. Her hakikati katolik, Sar katol:I<· 
lerinin ne gibi bir vicdani iş karşısı:.lla 
bulunduğunu anlıyor. Biz katolik fran
sızlar, hitlerci1erle komünistlere taraf· 
tar olanlann tavur ve harekf'tlerini ter· 
viç etmekten uzak kalarak verilecek ret 
hakkında allahın onlan i:-şat etmesi ic;in• 
duahrımızla onlara yardmı etmeliyı%. 

Bu meseledeki biricik mütalea şıı• 

dur : Statükonun kalmasr lehinde 5o5" 
yalist ve komünistlerle beraber rey ver• 
mek, Sar katolikleri için Moskcwa'ya 
bağlanmak lehinde verilmiş lıir karar de

mek değildir. 
P rılik "La Krua" gazrtrsl 
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sında bir anlaşma olup olmıyacağı s1l 
!ine cevap vererek demiştir ki~ 

"Avusturya meselesiyle Ser ,,_, 
arasında hiç bir münasebet "c 
yoktur • ., 
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l M~mleket Postası ] 
Samsun avcılarının yeni çalışmaları 

Avcılarımız son siırekte köylülerimizle bir arada istirahat ederlerkeıı 

Samsun muhairimizden - Ormanla
rın yapraklı olması yüzünden yazın ça· 
lışmak imkarum bulamıyan Samsun av
cıtan, mevsim itı'barile tekrar faaliyete 
geçmiş, ilk süreklerini geçtiğimiz cuma 
günü yapmıılardır. 

Çarşamba doğrusunda ve 17 inci ki
lometredeki ormanhkta yapılan bu sil· 
rek, yapraklann henüz tamamen döküt
rnemiş olmasına rağmen avcılarımıza, gö 
ze çarpan bir muvaffakiyet daha kazan
dırmıştır. 

Samsun avcılar ve atçılar kulübü, 
Önümüzdeki güz ve kış ayları için geniş 
bir çalışma programı hazırlamışlardır. 
Bu programa göre muzır hayvanlarla 
mücadele edilecek saha, Alaçam'dan, 
'rerme'ye kadar uzayan 155 kilometre--

lık bir mesafe arasındaki ormanlıklardır. 
Bu sahanın muhtelif yerlerinde ihdas 
edilen mümessillikler, kulüple daimi ir

tibatlarını saklayacak ve hangi noktada 
faaliyetin teksifi icap ederse malumat 
vereceklerdir .• Samsun'un çok çalışkan 
bir teşekkülü olan avcılar kulübü, mu -
bitten gördükleri rağbet ve alaka yü
zünden aza tnevcutlannı ~ünden güne 
arttırmaktadır. 

Avcrların bu faaliyeti, Ziraat Vekfile

tinin de dikkatini almış, kendilerine Ve

kilet tarafından mükemmel bir kamyon 

hediye edilmiştir. Bundan başka, müca

delede büyük hizmetleri görülenlere de 

fişek ve barut verilmek Uzere bir listesi 

istenmiştir. Zübeyiroğlu FUAT 

--------
TIRE"DE LTI KÖY YATI 1EKTERl KURULDU 

Tire - Tire'nin dağ köyleri, acı iş
gal günlerinde baştanbaşa yakılmış, yt· 

lttlmış, harap olmuşken cümhuriyet 
devrinde köy halkı yeniden köylerini 
kurmağa b:ışlamıslarsa da esasen pek 
fakir olan bu köylüler bir türlü eski 
hallerini bulamamışlar, mektepsiz 
kalmışlardı. Cümhuriyetin feyzi, mÜ!· 

fik eli artık buralara da uzanmış, ma
arife susamış olan yurttaşlara kucağt
nı apruştır. Vali Paşamızın ve kay· 
ınabmımmn çok büyük himmetleri sa
Yr<>inde Tire'nin eski hükumet bina -
sın da, köylr ,.·., ise Boğaziçi nahiyesi 
tnerkczindl" • 'ırat .Arpacılar, Eskio
ba, Yenioba 1. 'vlerinde birer köy yatı· 
ları teşkil edilmiş ve buralara bu köy 
Çocukları almmıstır. Bilhassa nefsi 
'I'ire'ye alınan kör çocuklan çok fakir 

ailelerin evlatlarıdır. Bu çocuklarm 
§irndilik adedi 35 tir. Yedi yaşından 
on iki yaşına kadardır. Belediyemiz bu 
Çocu'klar üzerinde meşgul olarak bu· 
gün hatna!!la götürülmü' başlarındaki 
lnctnurlarrn balnmı altında hamamda 

ttraı edilmiş. yıkattmlmIJ, dı~ elbise 
~ iç çatnaşırları yepyeni yapılarak giy

dirı'hniş, çocuklar medeni bir kılıkla 
!dıir çocuklannrn sevimli bir parçası 

I;_;_. et' Mill' ' ' R 4 .....__ .... ıy ı ıye nın oınanı: 

olmuşlardır. Bu çocuklar şehrimizin 

ilk mekteplerinde okutturulacaktır. 

Bunların yeme içmesine ve yatak ve 
sair ihtiyaçları Tireliler tarafından te
min edilmektedir. Bu münasebetle 
(Yoksul mektep çocukları koruma 
cemiyeti) narniyle bir cemiyet tesis e
dilerek idare heyeti seçilmiş; bap, ha
miyetli gençlerimizden Hacı Aziz oğlu 
Gani Bey getirilmiştir. Cemiyet ge -
lir ve giderini tesbit ederek bir bütçe 
hazırlayıp çizdiği program mucibince 
çalışmaya başlamıştır. Bu cemiyet bir 

hayır cemiyetidir. Her Tireli bu cemi· 
yete Uye olup çocuklara yardım etme -
lidir. Bu bir insani, bir vatan borcu -
dur. İşte bu sayede köylerin maarif tŞt• 
ğından mahrum kalan kimsesiz, fakir 
çocuklar da okumak imkanını bulacak
lardır. Bu yatı yurdunun açılma şen
liği ciimhuriyet bayramı merasiminden 

sonra yapılmıştır. Bu çocukların vazi
yetleriyle kaymakam beyin riyaseti al· 
tında maarif memuru, hükumet hekimi 
beylerden müte~kkil bir komisyon, ya
kından alakadardır. Her köylü cilmhu
riyetin ve fırkamızın gösterdiği bu bü
yük kalplilikten çok sevinç duymuJlar-

dır. 

TeErika: 5 

Benim Günahım 
{MEA C.ULPA) 

Yazan. 
ANNfE VIVANT 

Yüzbaşı, ağır bir tonla, 
- Bilıyorum, - dedi. 

1 Netekim. Sinn Feiners'lerden 
~ up lrlanda'nın istiklali davası
:y a böylelikle yardım edeceğim di
n~ York hapishanelerinde kendi
c~ açlığa mahkum ederek ölen Mi
Pe~e! 9'Rcy11y'in trajik ölümünü 

ala biliyordu. 
l<tsa bir sükfit takip etti. 

tek Mısırh, ağır, vekarh, istiğnah 
Hn rar g~cti. Bu defa bakışını, sa
d ikt7.e <iık.h."atl.i, üç kadınla zabite 
lcr· h D~rın hır surette çukur göz
tr~ ~f~~:e zeytin rengi yüzünün 
'Pıı· Uciıh ınde bir gölge şeridi ya-

JOrdu. 
Grey s· · 1 · 'Ik ·· 1 · <lCind.. ' ınır enmış, ı soz erme 

varn u v_e sesini alçaltmadan de -
Cttı: 

.Ya'! k lierha lde, herhangi bir be
hırt a a~~: bu asağı ırktan insan

~oruşmekle iytibarmı tehli-

ltalyanca aslından türkçeye çnİren ı 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

keye koyar. Eyvah, eğer beyaz 
kadınlar, şarkı garptan ayıran ırk 
ve sınıflarını yıkarlarsa... Eğer 
Mısır'da uzun müddet yaşamış ol
saydınız, araplardan siz de sakı
mrdmız; nasıl sahte, aldatıcı, ya
lancı olduklarını anlardınız. 

Küciik !rlandalmm açık renkli 
gözleri parıldadı. Düşündü: Sah
telik, yalancılık tazyik altında o
lanların karakteristiğidir. Yalnız 
ve kuvvetli olanlar hulUs cesare· 
tine sahip olabilirler. .. 

Bunu düşündü! fak?t. s.o~le~~-
di. uzun altın kirpıklerı, ıçının du
şü~cesini gizliyerek, berrak göz -
lerini örttü. • . 

Grcy'in ciddi sesi tekrar ışitıl • 
di: 

- Sizin yaptığınız, bir da~a 
tekrar etmemeniz lazım gelen bır 
kaba hattır. 

Astrid içinde bir alev duydu; 

HAKU'IYETI 

, - --

j ..... - - ·-

İntihapların öğrettikleri 
Yazan: Vasfi Raşit - 3 üncü bin

Basan: Gazetecilik ve Matbaacthk 
Türk Anonim Şir~ti - 48 uyıfa -
50 kuruş. 

Son yıllarda, yalnız memleke-
timizde basılan yazılarda değil fa
kat dünyanın her yönünde ve her 
dilde yapılan neşriyatta Türkiye ke
limesinin hemen daima yanında zikre -
dilen bir söz vardır: İnkılap. "Türk in
kılabı., dedi-imiz zaman son on yıllık 
kısa devre içinde başardığımız çok bü
yük işleri iki kelimenin çerçevesi ic;in -
de zihinlerde canlandırabiliyoruz. "İn -
ktlap,, cümhuriyet rejiminin ana ku -
rallarından biridir. değic;memizdeki ve 
ilerlememizdeki baş döndürücü hızı biz, 
Önder'in ve fırkasının bu "inkılapçılık,, 
vasfına borçluyuz. 

Bunun içindir ki "inkılap,, kelimesi, 
her anıldığı zaman içimizde derin akisler 
gözlerimizin önünde çok övünülecek ha· 
tıralar uyandırır, onu memleketimizin 
adı gibi yakından benimser ve severiz. 

Cümhuriyet rejimindenberi inkılap 
ve türk inkılabı mevzularında bir çok 
makaleler ve kitaplar çıktı. Bugün hah· 
sedeceğimiz eser de bu çok değerli zin· 
cire eklenmiş yeni bir halkadır. İnktla -
bımızı halka yaymak ve anlatmak için 
her şeyden önce "inkılap., mefhumunun 
mana ve genişliğini herkesin anlayabile
ceği bir dille herkese anlatmak gerek
ti. İste, Vasfi Raşit Bey, tam bir inkı· 
lap bilgini olgunluğu ve salahiyetiyle 
bu ise girişmiş ve memleketine, bugün 
elimizde olan eseri armağan etmiştir. 

Vasfi Raşit Bey, inkılabı ihtilalden a
yırıyor ve bir inkılabın vücut bulması 
için mutlaka kan akmaaı iycap etmiye
ceği davasını müdafaa ve ispat ediyor. 
Bununla beraber müellif inkılabı sade
ce bir hükumetin idaresindeki unsurla -
rın deği tirilmcsinden ibaret bir ıslahat 
olarak değil, bir ulusun yaşayış tarzında 
büyük değişiklikler yapan bir hareket 
olarak kabul ediyor ve "hakiki inkılap· 
lar, diyor, inkılap ismini taşımaya layık 
olan sarsıntılar, uğruna keder etmeden 
can venneğe ve kan akttmağa değer in
lnlapJar, içtimai olan inkılaplardrr.,, ve 
gene müellif diyor ki ''Islahat ile inkı • 
lap arasında, bir evi tamir etmekle bir 
evi bqtan atağı kadar yıkıp yeniden, 
yeni temeller üzerinde yapmak kadar 
Fark vardır.,, 

Hakiki inkılaplar, bir ulusun yaşayışı 
ve tekSmülü Uzerinde büyük tesirleri o

lan yanlış bir hukuki sistemi kökünden 
söküp atarak yerine bir yenisini, bir 
doğrusunu ve iyisini koymakla hakiki 
vazifesini görmüş olur. Müe11if bu fik
ri genisleterek hukukun hayatta bir ga
ye değil bir vasıta olduğunu ~öylüyor 
ve diyor ki "hukuk kifayetsizlik göster
meğe ve vazifesi olan içtimai hayatı 
muhafazadan aciz kalmağa başlarsa o 
zaman kuvvet tabiatiyle hakkın yerine 
ge~er.,, 

Vasfi Raşit Bey, bazı sarsıntıların 

mevcut dilzenlerden hiç blrlnl değiştir· 
mediğini kaydederek buna örnek olarak 

bu, yaptığı kabahattan doğma piş
manlıktan mr, yoksa onu böyle a
zarlamaya cesaret edene karşı 
duyduğu isyan duygusundan mı 
ileri geliyordu, bilmiyordu. 

Birdenbire ayağa kalktı, ve ye
ğenini kolundan tutarak, 

- Gel, Elsy, - dedi, - gezine· 
lim. 

Ve onu pruvaya doğru çekti 
götürdü. 

Elsy, şen ve samimi, 
- Söyle, söyle, - dedi; - bu ha· 

rikulade "efendi" sana ne dedi? 
Enteresan mı? Gözlerini iyi gör
dün mü? Tanmn!.. Ne de güzel? 
Muzlim Ölüm Arkanjeline benzi
yor. 

III 
Akşama doğru, süvarinin ön • 

ceden dediği gibi, rüzgar değişti, 
deniz çalkandı ve frrtmalandı. 

Hemen hemen blitün dişi sey
yahlar-Lady Taylor'la Elsy de
kamaralarına erken indiler; bir 
yandan erkekler, viski "night -
cap,, r ve poker partisi için fUmil • 
varda toplandılar. 

Astrid, kamarasına çekilmedi; 
iç üzüntüsünün sevki ile boş sa
lonları dolaştı, aoma, genİf man
tosuna sarılmış, sert fırtınaya 

SAYIFA: S 

Ankara radyosu 
15 inci akşam 

Dün akşam radyoda can ıemniyeti 

bakımından gayet mühim öğütler ve
rildi. Elektrik ve makine mühendisi 
Fethi Bey elektrik tehlikelerini ve ko 

runma çarelerini anlatmıştır. :Aşağı yu
karı çocuklar da cJektriğin adam öl
dilrdüğünü bilir. ama hiç bir çoeıtk 

mesela pcnçereden bir kova suyu bah
çeye yahut sokağa boşaltırken bu ı;;u 

sütununun eJexktriği naklederek adamı 
öldüreceğini dü~ünüp bilemez. Ve tıp· 
kr bunun gibi, evin balkonundan küçuk 

aptestini bozan bir yavrucuğun elek
trik darbesine uğrıyacağını, değil o za
valh çocuk. hatta onun anasrnın baba
sının bile aklına getireceğini zannede
meyiz. 

Düzlüklerde uçurtma uçurarak, ço
cukluğun tatlarmr çıkarmağa savaşan 

küçüklerin, karşıs1nda blundukları teh 
likenin büytiklilğil etrafında ne kadar 
söz söylense azdır. 

·ıslak bir uçurtma tehlikeyi katmer
lendiriyor. Elektrik tellerine kadar dal 
budak salmrş ağaçlar aynı tehlikenin 
kaynağıdırlar. 

Fethi Bey, bı.ı bir sürü tehlikeyi, 
evlerde kullanılan elektrik vasıtalarına 
kadar teşmil ederek uzun uzun anlat
tı ve bunlara karşı korunma yollannı 
teker teker öğretti. 

Fethi Beyden sonra, Ulvi Cemal Bey 
piyano ile kendi eserlerini çaldı .. UJ. 
vi Bey Eıkis'de. ağlama yar ağlama'da 
ve zeybekte çok muvaffak olmuştur. 

Ulvi Cemal Beyden 'Sonra, İsmct
paşa lnz enstitüsü mua11imlerinden 
Süheyla Hanım bize ev kadınlığrndan 
bahsetti .. Neden ~izlemeli, verdiği ma· 

l 324 meşrutiyet hadisesini eline alı -
yor ve bu yeniliğin memlekette ne ka • 
dar sathi bir ıslahat yapmış olduğunu 
gösteriyor. 

Her inkılabın evrensel ve uluslara -
rası tesirleri olacağtnt söyliyen ve fran • 
sız inkılabını örnek gösteren müellif bir 
inkılabın muvaffakiyetini yıktığı şeyle· 
rin bir daha dirilmek imkanı kalmama
siyle ölçüyor ve türk inkılabının mana 
mahiyetini tetkik ederek diyor ki: 

"Viyana kapılarında israf edilen, 
yok edilen varlığını türk ancak Gazi in
ktlabiyle tekrar elde etti. Viyana bezi· 
metine kadar mağlubiyeti bile bir gali -
biyet olan türkün - misal KöprülUta· 
de Fazıl Ahmet Paşanın mağlubiyeti -
Viyana hezimetinden sonra her galibi • 
yeti bir mağlubiyet ha1ini almıınr; sal· 
tanatın muzaffer yunan harpleri bu id· 
diaya güzel bir misaldir, Türkiye gali
biyetleri altında yıkılıyordu. Binaena
leyh saltanat ve hilafetin Mondrosa 
rlüşmesi bir tarihi arurettir. Gui ~1iy
le kapanan bu yokluk bp&ıını tekrar 
açmağa uğraşmak bir cinayet değil mi
dir? Türkün ve Türkiye'nin yaşaması 

için inkılap lazımdı; lazım olan inkılap 
yapıldı. Türke hayat veren o inkılabı 
ve netiycelcrini korumak borçtur.,. 

Bu değerli eseri bütün okurlarımıza 
sağlık verir ve yazanım candan överiz. 

karşı drşarı cıktı . 
Daha gilverteye çıkar çıkmaz, 

rüzg§r, kabaca yüzünü tokathya
rak, esvaplannt gövdesinin yan-. 
lannda çırparak, beyaz eşarpını 
boynundan koparıp gecenin içine 
savurarak, onu sardı. 

Sarsılıp sallanarak geriye dö
necek oldu; fakat, o sırada gemi
ye yanından çarpan bir deniz dar· 
besi onu fırlatıp galerinin duva -
rma çarptı; bu sırada daha kuv -
vetli bir sağnak da hemen hemen 
yere serdi. 

Birdenbire sert bir kolun ken
disini omuzlarından yakala<lrğım 
duydu; bu kol onu ayakta tuta -
rak geminin eğilmis döşemesi bo· 
yunca hemen de koştururcasına 
yürüttü. Mutlaka Grey'di... Bu 
desteğe kendini emniyetle bıraktı. 
V erandanm yanında, rüıgann 
tutmadığı bir yerde birdenbire 
kendini gösteren sükftn, ona ne -
fes alma imkanını bağışladı; ve 
onu sımsıla tutan kol aynldı. As
trld, bir haıır koltuğa düşercesine 
oturdu. Hail biraz soluk soluğa, 

- Teşekkür ederim, - dedi. 
sonra bütün tuzlu su pU.kürülmüş 
yüzünü, yanındakine bakmak için 
kaldırdı. 

lUınatla, w &rlık devrinde, elb1senin 
değerini koruyan, ya~srnı uzatan 
mahiyeti ile atakalanan ve faydalanllfl· 
1rın haddi hetabr yoktur sanırız. 

Ev kadınlığı konuşmasından sonra, 
Musiki Muallim Mektebi muaUimlcrin
dcn M Ç:ı.gı.novski Polonya ltomporltör 
lerinin bazı eserlerini dinleyicileri mem
nun bmıkarak teganni etti.. 

'Bu:ıda1 sonra, halk edebiyattnın öl· 
m z adamını radyoda dinlemek iştiyakt
mızı karşılamak istiyorduk; ama Spiker 
' ka Gündüz Bevin rahatı zl ğı dol yı
sile bu ak amki konu !nasını y mıva

cağı. gibi kötii bir haberle karşrm :ıa 

çıktı. rnh-ıtS1zl .ğmm klsa geçmesi i ve 
pc-k v.akında tatlı sesini radvoda tekr r 
duvma:k iimidivle bu a~amm huznüne 
kat:r-ındık. 

Caganovski'den sonra caz çal ve 
ajanı:;la ofis haberleri dinlendikten ıon
n orograın sonuna erişti. 

P.u 11l..~amki Mbe-r:tm sudur: 
(19.30 dan 21 t> kadar) 

10 -- Cocuklara masal 
l S - Musiki: 

Max Reger'in hatıra defterin· 
den parç41lar. 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

10 - Zehirli gazkrden konuıma 
20 - Musiki: 

Chopin Andante Spianato ve 
Polona ise 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

1 O - Havacılık bahisleri 
15 - Dans musikisi 

Habt>rler 

Bugünkü Avnına 
programlarından 

secmeler 
KONSER: 
Saat 
17.00 Ştrazburı·da senfoni 
17.00 Brükserde .enfoai 
19.40 Viyana'da koaıer 
20.15 Hamburg'da senfoni 
20.15 Vartova'da senfoni 
20.15 Laypzig'de senfoni 

OPERA ... OPERETLER ı 
Saat 
14.30 H......_,da ... 911au 
16.00 Ştr ....... 8'8'lt 
19.30 Bad.ıpefte'de .,_. 
19.30 Tulua'da .._... 
20.45 Roma'd. aper11 

21.50 Ştutprt CllMftl 

DANS MUSIJCISt ı 
Saat 
17.00 Briibel 
18:40 LaJfl'Iİ« 
19.30 v • ...., .... 
22.ıo Lanmc 
23.oe Ştatıatt 
23.05 v..,. ... 
DOMY A. HABERLERi ı 
Saat 
19.0Q R.,... 
20.00 Viyana 
22.00 a.w 
23.15 Tula:a 

Yüzbasr Grey değildi. Yan ka
ranlığa rağmen, Astrid, ön!h1d~kl 
yüksek. levent ve hareketsı~ gov• 
dede, nChanson de Fortunıo,, yu 
söyliyeni tanıdı. Çizgilerini se5e
miyordu, fakat verandanın ışre;ı -
nın akisleri vüzünü hafifçe aydın
latıyor, alnmm donuklufu altındı, 
karanlık göz c;ukurlanmn karak • 
teristik gölge ~ridini gösteriyor· 
du. 

Öteki de t'nun vüzünün bevas 
yuvarlaklığı ile sadan?ın acık 
renkli aksinden başka bır şey se
çemiyordu. 

Eğildi, yanma oturdu: 
- Milsaade eder misiniz, m"'t

mazel? ... Matmııttl A -;trkl. dc~H
mi ?... Anneniz sizi höyle cae-ır-
mıstı sanıyorum. 

Yumuşak bir ekr.otik şivve ıle 
franSLzca konuşuvordu. 

Kız başını kaldrrdı. 
- Ah. hayır! annem de. ıl, • 

dedi. ve düşüncesi, bir u '. şnr 1 
mezarlığına doğru uc::tu: '? me ,._ 
lığa ki, onu ha~at~ ge~ırırkcn .. 1-
müş olan annesı, şımd1 orada h 1 • 

yük bir mermer haem ."1.tmda on 
sekiz yıldır uyumakta 1rh. 

(Sonu v"' ) 
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Maarif Vek8 efndenl 
Hükumet hesabına ecnebi memleketlere tahsile gön

derilecek gençler için bu sene açılmış olan müsabaka im
tihanlarında muvaffak olan talebenin isimleri, tahsil züm
releri ve tahsil icin gönderilecekleri memleketler aşağıda 
yazılıdır: 

Maarif Vekaleti hesabına Riyaziye: 
Fehmi oğlu Mehmet NaiJ Konya Lisesi 

Agah oğlu Osman ~onya Lisesi 
Ali Rıza oğlu Hasan Rıza Konya Lisesi 
Abdülkadir oğlu Ahmet Sıvas Lisesi 
Ömer Fev7.i oğlu Tuğrul Ankara Lisesi 

İktısat Vekaleti Makine Miihendisliği: 
Cevdet oğlu Necmi Ankara Lis:si . 
Ahmet oıYlu Hasan Galatasaray Lısesı 

o • . 
İsa oğlu Ali Rıza Konya Lısesı 

Ziraat Vekaleti Su Mühendisliği -

Fransa 
Fransa 
Fransa 
Fransa 
Fransa 

Almanya 
Almanya 
Almanya 

Sait oğlu Mithat Galatasaray Lisesi Amerika 
Ziraat Vekaleti Fizik -
Ali Kemal o<T lu Burhanettin Galatasaray Lisesi Almanya 

t> 

Adliye Vekaleti hesabına Hukuk - .. . 
Ali Galip oğlu Recai İstanbul Hukuk Fak~ltes~ 
$akir oğlu Hakkı Ankara Hukuk Fak~.ıltes: 
Hamdi oğlu Necip Ankara Hukuk Fak~ltes~ 
H asan oğlu Tahir İstanbul Hukuk ı:ak~~ltes~ 
Mehmet oö-lu Salih Ankara Hukuk Fakultesı 
Cemal oğl~ Kemalettin fst~nbul Hukuk Fakültesi 

f svicre 
İsvi~re 
İsviÇre 
1 sviçre 
t svicre 
lsvi~re 

t statistik Umtun MüdiHü~ü htatistik -
Mehmet oğ tu İbrahim Ratip Ankara Hukuk 

Hasan oğ'lu Mustafa Ulumu Alivci Ticariye 

Falriiltesi 
İtalya 

Amerika 
Maar if Vekılleti Demirrılik -

Aptullah oğ-lu Sami Konya Sanat Mekte~i Almanya 
Ali oğlu Abidin An'cara Sanat M<'ktebı Almanya 

Maarif Vek?leti Elektrikcilik -
İbrahim oğlu Hulusi !st~nhlll Sanat Mektebi Belçika 

Maarif Vekaleti Dökürıır-iilük -
Ramiz oğlu Cemal Konya Sanat Mektebi Almanya 

Maarif Vekaleti ~apkacılık -
Bekir Kemal kızı Türkan Ankara İsmetpasa Kız En.-: iti.isü 

Paris 
1. Atlan yukarda yazılı talebeler. askerlikle ifo~ikleri 

olmadığına dair mahalli askerlik c;nbelrrinden alacakları 
vesika ile en geç 25 teşrinisani 1934 tari11ine kadar l stan
bul'da Maarif Teftiş Dairesinde. Umumi Miifettis Re-:at 
N uri ve Refik Beyle~e müracaatla hüviyetlerini ispat ecle
ce'·lp .. -lir. 

2. F."tlebi memleketlere gönderilecek talebelerden 1416 
num2ralt kanuna göre şu vesikalar aranacaktır: 

a) Nüfus hüviyeti varakası, b) tcahhihname ve kefalet
name. c) sıhhat raporu. 
Bunların ayrı ayrı nümuneleri mucibince t·ınzim edi l

mesi icap eder. Sıhhat muayenesi, talebenin İst~nbul'da 
rnüfettisliğe miiracaatmda, vapılacaktır. Kız talebenin 
H aseki Hastahanesinde ve Erkek talebenin Cerrahpaşa 
h astahanesinde muayene oJunnıaları lazımdır. 

3. Hüvivet varakası talebenin namzet bnlundu~u mek
tep müdii~lüğünden alaca~t nürnuneye göre mahall i nü
fus dairelerince tasdik edilir. 

4. Teahhütnameler behemehal Noterlikce tasdik edile
cektir. Her talebenin 1stanbul'da kefil göstermesi kabil 
olamıyacağı di.isüncesiyle talebP.nin namzet gösterildik
leri veya imtihan merkezi bulunan mekteplere miiracaat
Ja alacakları nümuneye göre teahhütnameleri bulunduk
tan şehirde hazırlamaları tavsiye olunur. Ancak sıhhat 
rnuavenesi İstanbu1'da yapılaca'{ma g-öre lıerhann-i bir 
menfi netice zuhunında Vekaletimiz namzetlerinin teah
hüt name .için sarfedecekleri paradan dolayı bir mesulivet 
kabul etmt..z. Bu teahhütnameleri ve göc;terecekleri kefil
leri İc:tanbul'da tedarik edebilenler bnnu tercih edebilirler. 

5. Bütün bu muameleler 30-11-1934 sabahı bitmis ve ta
lebenin ertesi günü mürettep oldukları memleketlere git
mek üzere hazır bulunmuş olmahrı F;zumu ilan olunur. 

(3434) 8--5234 

ti, · •" 9 ' I , r ~ 1 .. ~ l n rl o ı, : 
Vekfılct kaloriferleri için 70 ton kok kömürü açık in -

rlirme suretiyle alınacaktır. 16. 11. 934 tarihinden i ytiba -
ren yirmi gün müddetle indirmiye konulmuştur. Talip -
terin birinci kanunun beşinci günü saat iiçte komisyona, 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne nıüracaatları . 

(3417) 8---5229 

llinar Belediye l{eisli O-inden : 
31. l O. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle ka- ! 

palı zarf usuliyle senelik iycarı 1201 lira tahminli belediye 
hamamı ihale tarihinden ivtibaren 15 temmuz 1935 senesi
ne kadar ivcara verileceğinden taliplerin yüzde 7.5 kuruş 
pev ?kcesi ile birlikte teklif mektubunu 20. 11. 934 sah gü
nü sa.,t 1 il da belediye encümenine g-öndermeleri ilan olu-
n ur. (3322) 8-5088 

Ankara Beşinci Daire St1 · "~ri 

Müdür t;ğünden : 
BPrie1i kec;fin 2275 Jira 27 kuruş olan Gazi istasyon 

cc nesi suyunun tezyidi için yapılacak drenaj ameliyatı 
15. 11. 934 tarihinden iytibaren 21 gün müddet ve pazar
lı':: suretivle ihale edileceğinden talip olanların 171 lira 
teminat akcesini vilayet veznesine yatırarak aldıkları 
ttı'lkh ı7la kanunuevelin altıncı perşembe günü saat 15te 
vil:-ı ·et idare heyetinde hazır bulunmaları ve evrakı keşfi
yevi görmek icin de Nafıa Vekaletinde beşinci daire su 
i~lcri mi;clürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3427) 

8-5233 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara icra daire~i if
las memurluğundan: 

Ankarada Evkaf apartımanın

da mukim iken iflasına karar ve

rilen ve halen ikametgahı meç· 
.... 

hul bulunan müteahhit Salih 

Fansa Bey iflas idaresince ala

cak ve istihkak iddialarının tah

kik ve tetkik muamelesi bitmiş 
ve İcra, İflas K. nun 206, 207 in
ci maddelerine tevfikan tetkika 
hazır bulundurl!lmuştur. 

Kanunen yapılması lazımge -
len ikinci toplanma için 8. 12. 
934 tarihine rniisadif cumartesi 
günü !'aat 14 te iflas odasında ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 

8-5224 

Halis bir alman kadım 
(Muallim) cok ucuz ve cok 
istifN1~1 i rlers!er garanti ile 
verıvor. 

Miiracant P"'c;t? kntu 173 
8-Ci184 

16 iKiNCi TEŞR(N 1934 CUMA 

lhtıyarhkta zen
gin olmak müm • 
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun
dan ( 10.000) lira 
kazanmıştır. 

İstcınhulda mühim bi r 

İ~ de--~~u 
Meslekten ve bir bankan· 

nın teminat mektubunu ve· 
r hilen hir tiiccar aramyor. 

Siz de bir t ayyare 
piyango hileti 

alınız. 

İşçilere tel:lif ve satmak 
üzere k,.ndisine emaneten 
mal tevdi edilecektir. 

Alakt'clarlaı- mektnplarr
m "depo .. rumuzile İstan -
bul 40 nnm~rah posta kutu
su art resi'"' ... C?:Ön<lerme leri . 

Anaknı frra ,fain• i Gavrirıu·nkul satı~ 11H'!"1t1 rfn 

cl an : 

lV'ahcıız olup s<lt·'masına karar verilen tapunun 10. 10. 932 ta
rih ve cilt 8C).t numarasında mukayyet ve Ankaranın Kayas köyün
de kain ev n bahçe aşağıdaki şartlar dairesinde acıt.; art ırmaya 
çıkarılacaktır. 

Evsaf \'e mii~temi!ah 

Gayrimenkul iki kattan ibaret ve altı gözden mürekkep harap 

bir Lağ evi bunun yanında üç gözden mürekkep, çatısı Marsilya 
kiremidiyle dö .. eli ikinci bir hane ve 13100 metre murabbaı sahada 
vaki bahçe ve rıevvalı, meyvasız, irili ufaklı 400 küsur ağaç v,. hir 
kuyu bulunmaktadır. 1950 lira kıymet takdir olunmuştur. 

Satı~ ~artları 
1 - Satı" resin para ile olmak üzere 20. 12. C)34 tarine müsadif 

perşembe S"Ünii saat 14-16 yakadar icra dairesi gayrimenkul satış 
meoııurlu~unda yapılacaktır. 

TT - Talipler tak-lir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda bi
ri üzerinden vü-..de 75 pev akcesi ve:ra milli bir bank:.nın teminat 
mektııbun•t getirrcek'erdir. 

TIJ - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üç dt>fa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı 
saatrnrla en cok artırana ihale edilecektir. 

IV - f .,bu t<>hrirattaki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin vüzde 75 ini bulmadı~ı tcıkdircie 5. 1. 935 tarihine rnüsa
dif cumartesi giinii sıat 14-16 va kadar vapılacak ikinci <'' tırma

da keza ür: defa nirladan sonra saat 16 da keza mukadder kıvmetin 
vüzde zs ini bttl"t1ı 1< .. ,rtiyle en c;ok artıran talibine ihale olunacak
tır. Bulmazsa 22sıo num<ıralı kanun ahkamı tatbik edilecekt ir. 

V - Birinci ve i'·inci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmedii!i takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle iha
le tar ihinden iytiharen 7 gün icinde vezneve teslim edilmediği tak
dirde ihale bozulacak ve iqbu talipten eve) en yüksek teklifte bu
lunan talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisin -
den sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde 
farkı ihalesi feshed ilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikin
ci talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif vechile almağa razı ol
madığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artrrmağa 
çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

VI - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu 
harcı, yüzde 2.5 tellal ücreti talibine ait olacaktır. 

VII - Borçlu ve alacaklılarla di~er alakadarların gayrimenkul 
üzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masrafa dair ohn iddia
larını evrakı mü<ıbiteleriyle yirmi gün icinde icra dairesine bil -
dirmeleri aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadığından sa
trs bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutu lacaklardır. 

VIII - Artırmaya iştirak edenler, daha evet şartnameyi gör -
miiş, okumus ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve iytibar olunacaktır. 

IX - İşbu açık artırma şartnamesi 1. 12. 934 tarihinden iytiba
ren 933 - 338 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

X - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul 
satış memurluğuna müracaat eylemeleri IUzumu ilan olunur. 

8-5230 

43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta~: 
olan bu haftahk resimli gazetenin Ankara'da satış yeri~~ 
A K B A kütüphanesid ir. Senelik abone 10 lira. Be-~~ 
her sayısı 20 kuruş. ~ 

'l 
~~lmllD.lBlllNl!lllll!llll!llZ!!lll!l9J.lall'J!INl!!19!~!19!-llllBllDı111m ... 

Münhal • 
memurıyet 

Biitçe E ncünw nindc 30-40 lira asli maaşla bir me

muriyete müsabaka ile hir m emur alınacaktır. Şart

lar a~ağıya yazılmıştır: 

1 - Hukuk veya miilkiye m('zunu olmak, 

2 - Askerliğini bitirmiş olmak (Askerliğini yap

mamış olanlar imtihanda muvaffakıyet gösterirlene 
na mzet olarak almahilect•klerdir. ) 

İstekliler vesikaları ile beraber pa7.ar günü saat on 

birde Bütçe Enciimeni Ba~katipliğinc müracaat etsin-

ler. 8-5222 

H A V A C l IJ 1 K ve S PO R 
11. iNCİ YIL SAYISI ÇIKTI 

- İÇİNDEKİLER -
- BU G ÜN KaZim Nami 

Cumurluğun on ikinci yılın:; • .. 
On birinci du-
rak ~. z. 
Gök alanında 

Türkgücü 
Rehçet Kemal 

Kim bu kadın? 
Hüseyir. Rilat 

Cümhuriyet in 
onbirinci yılı 

Nüshet Haşim 
Sinanoğlu 

C ümh url· 

y e t bayramı

mızda dost ve 

komşu Irakın 

t:\yyarecileri 
• •• 

A nkara'dan • 

Diyarkekir'e 

kuş gözü ile 
bi r bakış 

••• 
- Kuvvetli hava filolarına neden lüzum vardır? 

Mahmur Beliğ 
- Türkiye bisiklet turu kahrarnanlııı ı arasında bir saat: 

Selman Kays 
- Gönül acısı (hikiye) Server Ziya 

---------------------------- --------------~----__.,, 
Ankara .. .. """ .. 

~umrugu 

l\ılüdü ~Jüu·ündeıı 
Müdürlüğümüz ihtiyacı için sekiz ton yerli kok kömürilt 

ile bin kilo kuru gürgen odunu pazarlıkla almacaktır. p~z~, 
hk 21. 11. 934 çarşamba günü saat 15 tedir. Vermek ~~tt. 
yenlerin belli gün ve saatte güvenmelcriyle birlikte Guıtl 
rllkteki satmalma komisyon una müracai1tl arı. (3307) 

8-5076 
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l'd • - 2225 -

ersın J andanna Mektebinden: ı 
1-M . Olan YÜ crsın Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı 

Ankara Le,•aznn amirliği 
satın aJma komisyonu 

ilanları. 
sadif c z altmış beş bin kilo ekmek 29-11-934 tarihine mü
llliinakarşamba günü saat on beşte kapalı zarf usuliyle 

2 asaya konulmuştur. 
kurn:~artn~meyi görmek is tiyenlerin her gün mektep 
"'e saaf anlıgma müracaatları ve taliplerin münakasa gün 
tın alrn ınde n:uvakkat teminatlariyle birlikte mektep sa-

a komısyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 
(3371) 8--5153 

. ENFONIYE AiT 
\ TIL~1AKTADIR. 

HILETLElt 
iSTİCAL EDiNiZ~ 

l!::ıııt:ıt!llllll!!l!i!ll!l,nllHIDıraıBl~ 

. " 1\fyo lzaı .. ·:ıh· c l 
" Cll ar ~ı ı at v c ıma . 

1\ Uc veııet iid .. ·r· ~·· deıı: 

lo ~Üdürlüğümiiz ihtiyacı icin mübayaa olunacak 35 ki
lisiJate~ maiyeti kinin 250 seri neosalvarsan ve 20 kilo sa
~a k e merkür müstah1ebi 21 gün müddetle münakasa
§arnlı:uı::ı~.ştur. 1 halesi 21. 11. 934 tari~ine. m~~adif çar: 
~Urett ~unu saat 14 te Afyon Encümem da1mısınde katı 
~ere e ıcra kıhnacağmdan taliplerin şartnameyi görmek 
ınuaurı~Yon,. Ank~~a, İstanbul sıhhat v.e içtimai ~u~venet 
llli ihaı ukterıne mur:acaat1an ve dcpozıto akçelerım vev
clüriy ~den evel Afyon sıhhat .Ye içtimai muavenet mü -
~tıne göndermeleri ilan o\unur. (3321) 8-5087 

Sa ık kurşun 
lo lt~~emiş tayyare şubesinde levha halinde (9-10) bin ki
ltıa il anılmış kurşun 21 Teş. S. 934 çarşamba giinü artır
banıt e satılacaktır. İstiyenler (200) lira pey parasını veya 
liS'le ~mektubunu Ödemiş, İstanbul, İzmir tayyare şubele
tlıara 1!ka~a. Tayyare Cemiye~i merkezine vererek artır
Caktı gırebılırler. Kurşunlar Ödemiş'te tartılarak alma-
~ 8-5143 

Van Valiliğinden : 
ııu~~?-_ Erciş yolunun 21/200 kilometresinde Ablavgez 
\1e arku.zerınde 9/6 34 açıklığında iki kemer ayağı kargir 
~eli k: .a~ak!?rı.~~zık ve d?şemesi ahsap ve 1024 lira be
llışaat §ıflı kop:u mşaatt bır sene müddetle yapılmak ve 
1o gü ta ~~ra agaç ve yahut çıralı çam kullanılmak üzere 
rıuı01 n muddetle ve kapalı 7.arf usutiyle münakasaya ko
tdiı~ş!?I"· 25. 11. 934 pazar günü saat 11 de ihalesi icra 
taaua eg':11den taliplerin vilayet daimi encümenine müra-
~ 1lan olnnnr. (33?0) 8-5086 

~8kişelıir f aselıi Hususiye 
ı - iidü .. ·1 o·ündeıı : 

lar ~~rei 'Hususiyeye ait Köprübaşı mevkiindeki dükkan
c,_,i bi ılarak arsası üzerine yaptırılacak dükkanlarla Halk
Sarş nası 8-11-934 tarihinden 28-11-934 tarihine müsadif 
~· attıba ·· ·· · · · k ·· ı.:'l'ııli .. gunu saat on be"te ıhalesı ıcra kılınma uzere 
·~nuı gun müddetle ve kapalr zarf usuli 1le münakasaya 
~ltıj rı-~uş olduğundan taliplerin proje kesif ve sartname-
tı...~ "'Ortnek .. k • . k k . . 1 . d 
·•11 en .. ve muna asaya ıstıra etme ıstıven erın a-
~ne müracaatları ilan olunur. (3392) 8-5190 

Devlet Deıniryolları 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 

~J·· 
lttt-ı: Unha] Cer Dairesi Re ~anıhğı için müsahakn şnrt-

b· 1 - D ı t· .. ı· tr re ev et Deciryollan cer dairesinde 128 ıra ucret ı 
b 2 ~<llllhk münhaldir. . . . 

ilrj\71 Bu münhale alınacak ressam tahsil derecesı ıyt1 -
l._ 3...:. en asağı bir sanat mektebi mezunu olacaktır. 
'<llar-1a ~n az üç sene ressamlıkta çalıştığını elindeki vesi-
l'i .1 _ ~Pat edecektir. . 
b·ll.ı hata essam, herhano-i bir makine mab."'taını ve pro1ele-
ır resttı·sız Yapabilecek fenni iktidarda olacaktır. Yalnız 

~ S _ k kopya etmek kafi değildir. . 
lı: 01Iary · 

1 
u Yukardaki evsafı haiz talipler Devlet Demı:

•aları11:ş5;tm~ umum müdürlüğüne hitaben istida ve vesı-
tır 6 - 1\~~dıden gönderebilirler. 

• (340
7
) usabaka günü aynca gazetelerle ilan olunacak -
~ 8--5212 

İsınet aşa iliz Enstitüsü 

ŞAPKA 
t tıı Sipariş Atölyesi 

etpaşa Kız Enstitüsü 

~ ~cıttcbi • . l\füdürlüğünden: 
lar~ttı Clbis~·ızın sipariş atölyesi şimdiye kadar yalnız 
fı11da l>aris't 1 Yapmakta idi. Son defa büyük fcdakarlık
ttı.1~ % Son ~n getirilen bir kadın şapka mütehassısı tara

tl'lUhter odel .~anım şapkaları da yapmağa başladığı-
em ınuşterilerimize arzevleriz. (3396) 8-5192 

İLAN 

fzmit için 21400, Danca 
için 13200. Tuzla için 4400 
ki ceman 39000 kilo patate
s~n. açı~ rnünakasası 26 teş
rınısanı 934 pa2artesi günü 
saat 10 dadır. Sartnamesini 
gö~1ek. istiyenlerin her gün 
taJıplerın de belJi saatte te
minatlariyle birlikte İzmit 
satmalma konıi~vonuna mü
racaatları. (3240) 8-4969 

tr ·" 1\1 
. . İzmit iC'in 10650. Danca 
ıc;ın 4950. Tuıla icin 3850 ki 
~eman 19450 kilo kuru so _ 
g-.a~ acı.k münakasası 24 teş
rınısan' 934 cumartesi f?Ünü 
saat 10 da<iır. talirılerin te
minatl~rivle hirlikte betli 
saatte İzmit satmalma ko
misyontına müracaatlan. 

(3242) 8--4970 

tT.,AN 
Darica'daki kıtaat için 

34 ton kuru fac;ı }yenin açık 
mi.lnakasası 25 teı::rinisani 
Q34 p;ızar g-ünü saat onda -
dır. Talipleri teminathıriv
le birlikte belli sMtte 1ımit 
S<ıtma1m;ı korniı;vomına 
müracaatları. ( 3?.44) 

8-4972 
t LAN 

Coruındaki k1taat ihtiya
cı icin 250,000 kilo un kaoa
h zarf usnlivle alınacaktır. 
İhalesi 1-1 ?.-Q34 saat 15 te 
olacaktır. 8artnamesini gör 
mek üzere her J!{in talinle
rin de helli sarıtten evel te
minat ve tet..lif mektunlariy 
le birlikte Corum'da satın
alma komisvonuna müraca
atları (3361) 8-5131 

lLAN 
İzmir müstahkem mevki 

~ıt~atmın 67.400 kilo pirinç 
ıhtıyacr kapalı 7.arf uc;nliyle 
satm aım~t:aktır. İhalesi 
1 kanunueve1 q34 cumarte
si günü saat 15 tedir. Sart
namesini aörmek istivcnle
rin her gün t<1liplerin de te
minat ve tek11f mektuplan 
ile birlikte belli saatten ev
vel İzmir Müstahkem mev
ki .. satmalma komisyonuna 
muracaat1arr. (3~57) 8-5130 

TT.AN 
~~dımköyü kıtaat ihtiya

cı ıcın 200 ton un kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 29 ikinci tesrin 934 
~e~ir. Sartnamesini görmek 
1~tıyenlerin her gün taliple
n1? de belli saatten evel te
n;ınat .ve. teklif mektunla
rıyle hırlıkte belli saatten 
evet J_iadrmköy mi.istahkem 
mevkı satınalma komisvo
nuna müracaatları. (~358) 

8-5132 
İLAN 

.. ~.in l~ralık tuza pazarlık 
gunu talıo cıkmamı tır. Pa
zarlı!l-ı 17 2. Tes. 934 cumar
tesi günij saat on birdedir. 
Sartnamcsini görmek üzere 
?:r gün ve pazarlr~a iştirak 
ı~ın de vaktmda teminatla
rıyle beraber Ankara Leva _ 
zı?1 Amirliği Satınalma ko
mısyonuna gelmelf'ri. (3389) 

8-5204 
i"LAN 

On iki bin kilo kuru so _ 
van pazarlıkla alınacaktır. 
Paza~~ı~ 18 2. Teş. 934 pa
zar g:unu saat onda<lır. Şart
namesini görmek Ü?ere her 
gün ve pazarhğa iştirak için 
de vaktmda teminatlariyle 
beraber Ankara Lv. Amirli -
ği Satmalma komisvonuna 
gelmeleri. (3399} 8-5208 

İLAN 
Beş bin liralık saman pa

zarlıkla almacakttr. Pazarlr
ğı 17 teşrinisani 934 cumar
tesi günii saat ondadır. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştiı ak i~in 

r de vaktmda teminatlariyle 

Toplıaneflc lstanbul Le . 
vaznn Amirliği Saim 

Alma Komi yorm 
ilanları. 

İLAN 

İstanbul Levazım Amir
liğine bağlı kıtaat için 80 
bin kilo ispanak, 30 bin kilo 
lahna, 56 bin kilo prasa, 14 
bin kilo havuç, 19 bin kilo 
karnebahar, on bin kilo ke
reviz. 28 bin demet mayda
noz 20-11-934 salı günü sa
at 14 te kapalı zarf usuliyle 
alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve mü 
nakasaya iştirak edecekle
rin betli saatten evel teklif 
mektuplarının Tophanede 
satmalma komisyonuna ver 
mel eri. ( 480) (7069) 

I~~ 
' NEBiYE ~ ~ . 
~. Yenişehir ecza hanesi .. . 

:c cıvannda Cezmi Bey a-
• ~~ partımanına naklettiği-

.. ~ mi muhterem müşteri1e-
. rl . ~ 

~~ rıme arze l!rım. 
8 5172 

~ 

~-~~~ 

n.,vff't Uc·mirvolları lJ 
mum l\1iidiir1iiifö ı;\alm 

·ılma lcomic:ıvonu ilanları 

İLAN 

7000 Ton Linit kömürü
nün kapah zarfla münaka
sası 2-12-934 pazar günü sa
at 15 te Ankara'<la idare bi 
nasında yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpasa ve 
Ankara veznelerinde ikişer 
liraya satılan sartnameler
de yazılrdrr. (3382) 8-5168 

1 \~. F. U. l\f. Satm Alma 1 
Komisyonu ilanları · 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESt 

Yukardaki malzem"! ka
palı zarf usuliyle 4/ 1. Kan./ 
934 tarihinde saat 14 te iha 
les.i icra edilecektir. Talip· 
lenn şartname icin her giin 
öğleden sonra, münakasaya 
girmek için de o ~n temi
nat (ve teklifat) ile müra-
caatları. (3388) 8-5187 

İLAN 
Küçük Yozgat fabrika -

• 
ilan 

~irketlere, Bankalara, Doktor 'e A,·uka\ H<'y
lere, Tiiccnrlara el\'eri~li w• ı:ehrin t•n mulf•no 
bir yerinde imin nan ... ~ki Nnf ıa VekalC'li hinaı;;m
da kaloriferli daireler \'C odalar kiraya 'f'ril<'ct•l<
tir. 

1stiyenlerin Koç z~ult· Tkanthanf'siıw miir~1-
('aatlar1 rica olunur. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünde miistahdcm 

müvezzi ve odacılar için pazarlık suretiyle y:ıpıl:ıc«\k 9 
adet paltonun 18-11-934 tarihine miisadif pazar günü a
at 14 te aleni münakasaya iştirak edeceklerin depozito 
akçesiyle birlikte levaıım müdürlüğüne müracaatları. 

(3431) 8--5231 

Çifteler Harasr Müdürlüğünden: 
20 baş kasaplık inek ile 20 baş damızlık inek 24 ikinci 

teşrin 934 cumartesi günii saat 14 te hara merkezi olan 
Mahmudiyede paıarhk suretiyle satllacaktır. Taliplerin 
satışa iştirak etmek üzere haraya gelmeleri (7710) 

8-5235 

Kumbara biitün bir İstikbaldiı·. 

an ası 

Nafıa Ve "1 • a e n en: 
smda 219 kalem kooperatif Ankar:ada Yenişehirde vekalet binasında teslim şartiy· 
emtiası ile 8 kalem boş mev- le 250 ton yedi Kadıköy kok kömürii kapalı zarf usulü ile 
zuatm açık artınna 10;uretiyle münakasaya konulmuştur. 
7 1. Kan. 934 tarihinde ve 
saat 14 te satılacaktır. Ta- Münakasa 1. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günv 
liplerin listec;ini görmek için saat 15 te vekalet malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 
her vün öğ;lcden sonra l 3.5 . Taliplerm tekliflerini Ticaret odası vesiykası ve 600 
tan 15,5 a kadar ve artırma- lırahk muvakkat temimıtlarrru mal sandı~ma yatırdığına 
ya gireceklerin de teminat- dair ol:m makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte 
lariyle vakti muayveninde aynı gün ve saattan evel komisyon riyasetine vermeleri 
komic:;vona müracaatları lazımdır. 

,,,_ ... ~:~:~~__.., 8-5?32 Teminat cek olarak kabul edilmez. 
~ • .-... - ..... ~-~ ... ~'*~~' Bu husus~ ait sartnameleri parasız olarak malzeme mu-
>:~ DOKTOR MUZAFFER 

4 düdüğünden alabilirler. (3341) 8-- 5136 

• 4 İBRAH!M : -----·----------------
.. :c Cebeci has~banesi , 

4 GÖZ HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Adliye sarayı Gençağa ~ 
apartımam Te1efon: 2025 ~ 

8-5012 ~ 

beraber Ankara Levazım A
mirliği Satmalma komisyo -
nuna gelmeleri. (3402) 

8- 5210 
fl .. AN 

B:ş bin liralık toz şeker 
zarh~? 18 teşrinisani 934 pa· 
zarhgı 1 8tcşrinisani 934 pa
zar günü saat on birdedir. 
Şartnamesini görmek üzere 
?:r ~ün ve pazarlığa iştirak 
ıçın öe vaktında teminatla -
riyle mraber Anltara Lv. A -
mirliği Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (3400) 

8-5209 

Kastamon ı Vilayeti Da· mi 
Eııcünıen l(aleminden : 

Maateferrüat K.B.H.10 
Torna tezgahı 

(Adet) 

Markalı 

150 M.M. Amerikan ayi nesi 

2 
2 

Kastamonu mıntaka sanat mektebine muktazi olup 
cins ve evsafiyle markası yukarda yazılı iki adet ~rna t~~
gahiyle iki adet amerikan ayinesi 5-11-934 tarihınden ıtı .. 
baren (20) gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Mezkur aıat Kastamonuda teslim alınacaktır. 
Ve bedeli malın tesellümünde ZiraatBankası vasıtasiylo 
derhal gönderilecektir. Talipler bu baptaki ~erai.ti anl~· 
mak üzere teklif mektubunu teminatı ile birhkte ıhale gu· 
nü olan 25-11-934 pazar günü saat ondan yani_ beş .~ün 
evet Kastamonu vilayet daimi encümen riyasetıne mura-
caatlan ilan olunur. (3406) 8-5197 



SAYIFA 8 

saçlannız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANES1 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Sacların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes-
le~ ~ 

KOMOJEN: Latif rayihalı ~ ~ 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec - t 
zahane ve ıtriyat mağazala- ı 
rından arayınız. 

fngiliz Kanzuk eczanesi ma muHitından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksir 
Her eczanede bulunur. 

Milli M iidaf aa \1 t•kaleti 
satın alma komi~vonu 

i1an1an 

İl.AN 
lstanbul K. lığına bağlı 

kıtaat ihtiyacı için 96 ton 
kuru fasulye kapah bürüm 
yoliyle alınacaktır. Üzerine 
brrakılması 21-2. Teş.- 934 
carşamba günü saat 15 te
dir. İstekliler bağlılığını 
görmek için her gün ve 
cksiltmeğe girmek için de 
belli gün ve saatinde dilek 
okuntuları ve pey akçeleri 
iJe Fm<lıkh'daki komisyona 
baş vurmalan (3150) 

8-4828 

CAG 
Ordu için 65 Km. ateşle

me kaplu ve Bobinleri açık 
eksiltme ile 24. 11. 934 gü -
nü saat 1 O da alınacaktır. 
İsteklilerin örneğinin bağ
lantısmı gönnek içn her gün 
komisyona başvunnalan. 
(3269) 8--4995 

CAô 
200 adet emniyet kemeri 
200 ,, kurbağacık 
200 çift makara 

Bir Macar Mühendis 

25 sene tecrübe görmüş, 
Türkiyede 8 sene demiryol, 
köprü, tünel, bina, haritacı
lık işlerinde calrsmış olup 
mezkur insaata ait taahhüt 
i~lerinde münasip bir vazi
fe aramaktadrr. İhtiyacı o
lanların M. K. Ankara. Pos 
ta kutusu 55. e bildirmeleri 

5 - 5183 

Ecnebi bir hanım 
aranryor 

Ev işlerine nezaret ve 
bilhassa bir buçuk yaşında 
bir çocuğa bakmak üzere 
ecnebi bir hanım aranmak · 
tadır. Hakimiyeti Milliyede 
A. M. rumuzuna müracaat. 

• 8-5181 

Operatör 

ŞevketB." 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Himayei Etf al 
~~ Cemiyeti Umıım 

l\lerl\:ezinden: 

l(esl<ln Telef on l(o misyonu 
Ri,1asetindPn: 

• 
Cinsi Beherinin muham- Adet Kilogram 

men kıymeti 
Lira K. 

25 lik santral '300 00 ı 
Masa telefonu 35 00 S 
2 S Mm lik Tel 12,75 3500 
Fincan maa deve boynu 13 3000 

Yukarda cins ve miktarlariyle beherinin muhammen 
kıymeti gösterilen Telefon ve malzemesine ihtiyaç görül
düğünden aleni münakasa usuliyle mübayaası münakasa
ya konulmuştur. Ve 17-11-934 tarihinde ihale olunacak
tır. Taliplerin yevmi mezkt1rda Keskin Telefon komisyo-

1 nuna müracaatlan ilan olunur. (3394) 8--5191 
l 

Mevsimin ilk Dine Dansanı 

PAVILLONda 

2 4 Teşrinisani Cumartesi 

KUSAT GALASI 

ortc•straf 

KAR.L.TON • BAND 

16 iKiNCi TEŞRiN 1 

Nafıa Vekaletinden: 
5-11-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan rtll' 

kasa neticesinde verilen fiatlar haddi Iayıkmda gö~ 
diğinden 4 üncü parti Afyon - Antalya hattı için 17 
adet normal ve 1365 adet makas kayın travers pat 
satın alınacaktır. 

Pazarlrk 20-11-934 tarihine müsadif sah günü saat 
te Vekalet Müstesarlık makamındc vapılac~kttr. "'-

Taliplerin 7915 liralık muvakkat teminatlarının 
sandığına vatırıldıö-ma dair olan makbuz veya nürrıutl 
ne uygun banka kefalet mektubu (teminatı ı uv~k 
icin çek kabul edilmez.) Ticaret odası vesikasiyle bırh 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lfızımd~ 

Talipler bu husustaki sartnameleri ( 15) lircı m ~ 
linde Ankara'cla Vekalet Malzeme müdürlüğünden 
lirler. (3391) 8-5186 ,/ 

n~vlet DPmİrvollarından: 

15.11.934 tarihinden itibaren bilumum istasiyo~ 
mız icin ve mütekabilen es ya teslim ve tesellüm edi ftttJ 
üzere İstanbul'cla Sirkeci'de Şark Demiryollan rıh 
üzerinde bir ambar acılmıstır. ~ 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aş81...-
ki ücretler alınacaktır: 

Mesajeri için 
S kiloluk parçalardan 
10 ve 15 kiloluk oarçalardan 
20 ve 25 
40 
50 " .. 
Seyriseri için: 

" 
" 
" 

5 
10 
15 
20 
25 

5 Beher on kilo ve kcsirlnden 
Seyrihafif icin: 
Beher etıi kilo ve kesrlndeıı 10 _.M'lı 

kurut ..... 
Bu suretle nakledilecek eşyanın beher parçasının.., 

ti 200 kiloyu geçmiyecektir. 
Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilm~ 

(3412) ~ 

Ankara Milli Emlak 

Müdürlüğündellt 
Muhammen 

Kapr kıymeti Hian 
Mevkii Mahallesi Cinsi No. Lira K. ml.ktarr 
Zir Hoda Dükkin 24 160 00 Tamamı nakten 

-ft H ,, 26 160 00 n ,. -~ 

Yukarda yazıtı dükklnlarm ihalesi 5. 11. 934 tarihllll":ı 
iytibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin 'if' 
caatlan. (3326) s-S~ 

Yukardaki üç kalem mal
zeme açık eksiltme ile satm 
almacaktrr. Üzerine brrakıl
ması 2. 12. 934 pazar gUnU 
ıaat 11 dedir. tsteklilerin 
bağlılığı ile örneklerini gör
mek için her gün ve eksilt
mesine gireceklerin de pey 
akçeleriyle vaktmda M. M. 
V. satmalma komisyonuna 
başvurmalan. (3364) 

Berlinden dönmüş, 

hastalariyle meşgul ol
mıya baslamıştır. 

...... 1111! .............. x --------------------------------------------- -. 

S-5141 
CAÔ 

Akköprüde hava malze
me deposu binasının bazı 
yerleri kesişme ile yaptın -
lacaktır. Kesişmesi 17. 11. 
934 cumartesi günü olacak -
tır. İsteklilerin aynı günün 
saat 10,5 da M.M. V. Sa. Al. 
K o. na başvurma lan ve bu 
is hakkında daha fazla bilgi 
edinmek istiyenlerin depo 
müdürlü~üne gitmeleri. 

(3421) 8-- 5228 
CAô 

Ordu sıhhi ihtiyacı ic;in 
64 ile 89 adet seyyar etüv 
makineleri kapalı bürüm 
yöndemivle 8. 12. 934 cumar
tesi günü saat 14 te alma -
caknr. İsteklilerin bağ-hhğ"ı
m e:örmek üzere her gün öğ
leden sonra ve eksiltmive 
gireceklerin belli gün ve sa
atmdan önce dilek okuntu· 
lan ve pev akcelerivle bir -
tikte M. M. V. Sa. Al. Ko
misyonuna gelm1!1eri. (3420) 

8--5227 
CAÔ 

Ankara merkez hastane
sin in Ankara levazım eşva 
ve tf>chiıat ambarmdan al -
mı" old·t~u levazım avniyet 
rıakhuzlanndan 73549 seri 
N o. h ayniyat makbuziyle 
~-:.1-k,-c::;r h:t~anesi tarafın-

Kiralık ev. 
Yenişehir İzmir caddesi 

(10) No. lu ev kirahktrr. 
Her türlü tesisatı vardır. 
Görmek istiyenlerin içinde
kilere müracaatları. 8--5171 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZI TERBİYE 

ENSTtTOSU HEKfMt 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanmda Gençağa 
apartımanmda Hususf 
daire telefon: 2661 her 
~n öğ'leden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 
l~n ~ahnl nlnnnr R-4~0f; 

dan 2. K. O. ambanndan a
lınmış olan ayniyat makbuz
larından 54159 No. h ayni -
yat makbuzlannın zıyaa uğ
radığı cihetle işbu makbuz
lann hükümsüz kaldığı, ve
siyka ve müstenidat maka
mında kullanılamıyacağı 

cai olunur. (3419) 
8-5226 

CAG 
3600 adet su kutusunun 

kesişmesine verilen fiatlar 
yüksek görüldüğünden 17. 
11. 934 cumartesi günü saat 
l 4 te tekrar yapılacaktır. 
İsteklilerin bağhhğ'ı ile ör -
neğini görmek üzere her 
gün ve kesişmesine girecek
lerin de pev ak~eleriyle vak
tında M. M. V. satmalma 
komi!:;vonuna baş vurmalan. 

(3418) 8--5225 

f;iiınrük Muhafaza Umum 
Kumandan1ıiı İstanbul Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - Muhafaza Deniz teşkilatı için yetmiş ton ikinci 

nevi Benzin kapalı zarfla 22-11-934 perşembe günü saat on 
dörtte eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul Gümrük Mu
hafaza başmüdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 

3- İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol
duklarma dair vesika ile muvakkat teminat olan bin yedi 
yüz elli dokuz liralık vezne makbuzu veya banka kcfalet
nameleriyle birlikte te~dif m ektuplannı belli saatten evet 
komisyona vermeleri. 

(7162) 8--4957 

Ziraat \' ekileti 
Satın Alma Komisyonundan: 

Satın ahnacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddet
le ve kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Şart· 
nameler Ankara'da Ziraat Vekaleti satmalma komisyo
nu ile f stanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. 
Arscnikiyeti rassas 29.11.934 ve plüverizatörler de 1.12 
934 te ihale olunacaktır. İsteklilerV"t teklif mektuplan ile 
tahmin edilen bedelin % 7,5 u üzerinden teminat mektup
lanru yukarda yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı 
geçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır bu-
lunmalan ilan olunur. (2726) ~291 

lmtiJU labibi H Batma 
barriri FAUH RIFKI. 

1 
1 SİNEMALAR 

Umami netriJab idare eden 
Yazı itleri mGclürl NASUHi 
ESA1 

Ça.aim caddea civarında 
Hakimiy~tı llillt,. Matbaa 
t1ntla bısılmıftır. 

YENi ] liugun Bu gece 
1LKl:S.tt.HAR RESMİ GEÇİDİ 
Doyulmaz musiki - mütemadi kahkaha.. 

Ayrıca: Dünya havadisleri. 

Filmin uzun olması dolayıaiyle gUn 
düzleri Dünya havadisleri yoktur. 

1 Bu gece 
YAŞMAK. lSTl"i: 

Amerikan ıslahıhal milesse1el:::: 
iç yüzll ... bir sürü genç haydudu 
çahpn bir müfettitle güzel hal~ 
cınrn gönül maceraları v. s... AY' 
Böceık muharebesi ve dünya ba•-' 

Halil Naci Kiğıtçıhk ve Matbaar,ılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratle Çikanlır. Telefon: 1230 


