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Giindelifi 

MAARiF , 

40 defa 40,000 in senede 18 milyon 
200 bin lira ettiğini küçük bir hesap ame
liyesi ile bulabilirsiniz. Eğer her köyde 
mektep yapacak olursak, bu yekWı yalnız 
köy hocalarının maaş karıılığı olacaktır. 
iki, üç veya beş evli köyde mektep kurula· 
ınıyacağmı iddia edebilirsiniz. Köylüler ise 
sizi mazur görecek yerde niçin k~ylerini 

büyültmediğinizi soracaklardır. 

Hcrgiin Ankara'da çıkar 

1 
i4 caw a:ıc ' ' 

\ 

Tahran' tla sarayı ""$ahinşahinin kapısı. 

ŞAHİNŞAH HZ. TAHRANDA 
---~--------------------------

Halk ken ilerini meserretle karşı 
ladı, gece 600 kişilik ziyafet verildi 

Tahran, 13 (A.A.) - Şahinşah 

Hazretlerinin kırk gün süren bir 
müfarekatinden sonra Tahran'a av -
detlcri münaseebtiyle burada görül
memiş şenlikler icra edilmiş ve hü
kUmet merkezi mükemmel surette 
tezyin ve tenvir olunmuştur. Halk 
fevkalade tezahürat göstermiş ve 
Şahinşah Hazretlerinin saraya git· 
mek üzere geçeceği yollar üzerine 
kıymettar halılar tefriş edilmiştir. 

Ziyafeti müteakip bir kabul res· 
mi yapılmış ve gece yansından bir 
kaç saat sonraya kadar dans ve eğ • 
lence devam etmiştir. 

İkhsat Vekili Celal Bey 
lstanbul'a gitti. 

lktısat Vekili Mahmut Celal Bey, dön ak 
ıamki trenle Ankara'dan hareket etmi§tir. 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

:zı zıuııa 

ı '.AVRUPA'DA RIRIBIRINE ZIT GRUPLAR. 

• 
lngiltere Hariciye Nazırı, Devleti• 
nin hiç bir yeni teahhüd e giriıeml~ 

yeceğini sölüyor. 
Londra. 13 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra avam kamarasında söylediği nutuk
ta, Sir Con Saymen, lngiltere'nin Avrupa • 
da biribirine zıt gruplar teşekkülüne kati • 
yen taraftar olmadığını fakat kollektif sis· 
lem dahilinde sulhun temini için alınacak 
her türlü tedabiri memnuniyetle telal<ik e
deceğini bildimıİ!tir. 

Sir Con Saymen nutkuna devamla de • 
miıtir ki: 

"- Sovyet Rusya'nm, ıarki avmpada 
l:.er misaka iıtirak etmesi ve bu iıtirakini 
milletler cemiyeti azası sıf aliyle yapması 
liızmıdır. Bu noktai nazardan lngiltere hü • 
kômeti Sovyet Rursya'nın Cenevre te.1kila • 
tına giriıini hararetle kabul edecektir.,, 

lngiliz hariciye nazırı, lngiltere'nin Av· 
rupa'da yeni hiç bir teahbüde gimıiyeceği· lngilttrt lıaridyt nazın Sir Can SoyMM. 

ni de tebariiz · ettirmiş ve şu suretle sözüne mın M. Musolini'den bir nota dahi alnu' 
devam etmiıtir:. bulunuyorum. Bu tahriratta ltalya'nın ya,.. 

' '- Fransa tarafından teklif olunan ziyetinin de Lokarno misakı akitlerinden 
misakların mahiyetini bildirmek ve bu mi· olmak itibariyle lngiltereninkine möphill 
saklann muvaffakiyetini temin için ne ka • bulunduğu ve şarki avrupada akdol0ttaadl 

b·ı ı lnı r'ca etmek u"zere bazı ali· mütekabil emniyet misakının halya•yı ym 
ı se yapma ar ı b' b' hh"d k . .... _.._ 

k d h .. k,. 1_ l • d t bb'. tt 

1 

ıç ır tea u e sev etmıyecegı taamı o-a ar n umet men~ez enn e eşe usa a 1 .. _,_ b'I' 
b 

lunmaktadır. talya, mut~a ı ıyet esa• 
ulunmuşlur. 

ltalyan hiikfunetinin t~svibini mütaıam (Sonıı 2. inci sayıfada) 

Her köy ilk mektep, her kasaba hiç ol· 
ınazsa orta mektep, büyükçe kasabalar bi
rer lise, şehirler bir sürü lise ve yüksek mek 
tep istemektedirler. Muhterem Baıvekil, 
maarif ihtiyaçlarının hiç bitmiyeceğinden 
bahsetmekte haklıdır. Japonya' da yeni bir 
lise açılacağı vakit, bütçeye türk parası ile 
l S milyon lira tahsisat konduğuna bir yer· 
de okmnoıtum. Bizde fizik ve kimya, ya • 
hat edebiyat, yahut tarih hocaları olmıyan 
liseler bile var. HP.r tıı .. Ar, ii,fo~a, ne olursa 
olsun der gibi mektep istiyor. Bütün mem
leketin kafası, kaim acıkır gibi, bilgiye 
acıkmıJtır. Sene başında maarif idareleri
nin kapısından Lir kasaba veya Jehrin yüz· 
lerce çocuğunun boyunları bükük geri dön· 
melerinden daha gönül üzücü manzara ola· 
bilir mi? Halbuki hususi idarelerden, ge· 
rck maarif kanalı ile, gerek doğrudan doğ
ruya veya diğer vasıtalarla hazneden maa· 
rif için milyonlar sarf ediyoruz. Bizim gibi 
bir memleket maarife, milli müdafaa büt
çesinin (geçen senekini kastediyorum) üçte 
ikisi kadar bir para sarfederse bunu azım
samak doğra değildir. 

Şahinşah Hazretleri, saraya mu
vasalatlannda meserret içinde bu • 
lunan nazırlar heyeti ile muhtelif 
tabakat ve tacirler mümessillerini 
kabul buyurmuşlardır. 

DÜNKÜ SPOR HAREKETLERi 
Fakat hemen bu parayı iki misline çı· 

karsaaız, nasıl bir netice a1ac:almnız? 
Memlekette muallim buLram var. ihtiyacın, 
Lize, seri halinde hoca yetiıtirtmeıinin mah 

zarlarını hep görüyoruz. Ba,vekilimizin, 
nutkunda kalitt meselesine dokunuşunun 
mana11 büy~ktür. 

Hemen herkes uzaktan yakından, günü 
gününe mektep işleri ile alakalıdır. Onun 
için cümlıuriyetin maarif vekilleri en rahat· 
sız vekiller olmağa mahkumdurlar. 

fstanbul'daki bakaloryalar ve Üniversite· 
nin bazı fakültcle:inde alınan neticeler, bi
te olam artımıak değil, olanı ıslah etmek 
zaruretini hissettinniştir. Dünyada bir mem· 
lcket için, az bilen, eksik bilen, yahut hiç 
bilmiven geneler elindeki hak iddia ettiren 

Müteakiben nazırlar heyeti, hu • 
zuru hümayunda bir içtima akdey • 
)emiştir. 

Alahazreti Hümayun şerefine 
dün gece İyran kulübünde 600 kişi- · 
lik bir ziyafet verilmiş ve bu ziya • 
fette bilumum devlet ricali, sefirler 
heyeti ve Tahran muteberam hazır 
bulunmuştur. 

Antalya mebusu Cemal 
Bey İstanbul Fırka reisi 

oldu. 
ıehndetnameler kadlr tı arı pek az ~ehir Cümhuriyet 
vardır. Bu şeh detnamelcr sahiplerine ser- Halk Fırıkası u. 
best hayatta işe yaram k selabiyetini ver· mumi İdare He-
rnediği için, hep.si ol'tikanm kapısını çala· yeti azasından 
caklardır. Bu ınünaı:cbetlc orta mekteple· Antalya mebusu 
rin memur namzetleri yuvaları olmaktan Dr. Cemal Bey 
kurtarılması lüzumunun lıer tarafta hisse • İstanbul vilaye 
di1meld:e olduğunu da söylemeliyiz. ti fırka idare he 

Yalnız orta mektepler değil, köy mek· yeti reisliğine ta 

Ankara Gücü şild şamıi_yonu 
Dünkü maçta Ankara Gücü dörde kar~ı 5 golle 

Çankaya'yı yendi ve şildi kazandı. . 
· lstanbul'da F enPTbahçe yugoslavları yendi. 

dakikada küçük bir hücum sonunda Al~ 
attinin çok sıkı bir şütü cvut oldu. BanG 
Çankayanın seri bir akını takip e1ti ve Or. 
ban güzel bir vuruşla Çankayamn birind 
golünü Ankara gücünün ağlarına takb. BG 
golün verdiği heyecan henüz zail olmamıt
tı ki Çankayanın ikinci golünü de Güç ağ• 
larmda gördük. 

Bu gol, Ankara gücü ü de g yrete ge
tirdi. Aliattini t>..çığa Apti}'İ içe aldılar \'8 

'ı sol içle çok fena oynıyan Abmet de SeJ fi 
ile } crlerir.i değif 'rd'ler. B değİime nz 
geçmed n sem resini verdi. 3 7 inci d kil-a 
da Fahri güzel bir \'Uru§la takımının ilk go 
lünü attı. llk devre bu şekilde 1 - 2 Çan 
kaya lehine bitti. 

tepleri bile memur namzedi yetiıtiriyorlar. yin edilmiş ve İs Dinkli §lf marlann lan bir lntiba. 
Antalya vilayetinde bir köy mektebi çocuk· tanbul Vilayeti 

1 

ikinci devrt: Cüneş bu sefer de Anka. 
ra gücü aleyhine idi. Herkes Çankayan~ 
bu f ırıattan istifade edip gol adedini f azta 

(Sona 5. inci sayıfada) 

ları: Antalya mtbası İdare Heyeti Re Cümhul'lyet Halli Fırkasının koyduğu 1 
- Ne olacaksınız? sualine ıu cevap· Cemal Bey. isi Cevdet Ke- pldin final maçı dön istiklal sahasmda bü 

lan vermiılerdir: cim Bey boşalan Umumi İdare He- yük bir kalabalık huzurunda yapıldı. Son 
Y" b zamanlarda seyrettiğimiz maçlann en heye - uz aıı... yeti azalığına seçilmiştir. Cemal ve · · eh d A 

- Müdür... canlılarından binsı oynan ve netice e n 
ç- k.. Cevdet Kerim Beylere yeni işlerin • kara gücü genç Ç~~ya talu~ını dör~e 

un ° gördükleri devlet mümessilleri de muvaffakıyetler dileriz. karıı 5 sayı ile maglup ederek şıld ıampı· 
Jandarma yiizbaıısı ile nahiye müdürü idi. ld 

M lı yonu o u. 
u terem Başveki1 maarif bahsinin bi- Fırkada ilk tahsil meselesini tetkik için Sahada Adliye Vekilimiz Saraçoğlu 

raz yukarısında türk köyii'nden bahsetti. ayrılmıı olan arkadaılarımız, hiç ıüphesiz Şükrü Bey ve Afgan sefiri Ahmet Han ve 
Jfükaç köyün ço::nklannı okutan bir yatı köy terbiyesi davasının bizdeki müstesna birçok zevat da yer almıılardı. Maçın taf • 
mektebini gezdim. Çocuklar köylerinden silatını yazmadan evel §Unu söyliyelim ki 

hususiyetlerini göz önünde tutacaklardır. k 11 k A k getirdikleri pırtılar üstünde yatıyorlar, dün gerek çan aya 1 ar ve gere se n ara 
Maarifçi arkndaılamnız, bizde henüz güçlüler çok seri ve güzel bir oyun oynadı 

lröylerinde olduğu gibi yiyip yaııyorlar, ve etı'in ikinci bir mektep olmadığını bilirler. lar. Her iki tarafn da' azami gayretlerini 
bir alman köy mektebinin derslerini oku- Çoc~klarırun en çoğu evlerinde kontrol edi- , urfettiklcrini ~ördük. 
yorlardı. lemıyen bir memleketin mekteplerindeki lt1arın taf şılatı: 

Bizim gayemiz, türk köyünün içtimai, te.-hiyc usulünün de müstesna bir hususi· Saat 17 ,5 ta maça haılandı. Hnltem 
ııhhi, zirai ve fikri terbiyeı:idir. Biz köye yeti olmak lizır.ıgelir. Mesleki ihtısasrnıız Muhafız gücünden Sedat Beydi. Para inli· 
bütün veknletlerden birer mümessil gön· olmad•ğı için mekteplerdeki bugünkü ser· babını ~ii~. kazandığından Çankaya güneıe 
deremeyiz. Bizde köy hocası demek, bütün hestlik ve imtihan usulleri mönakatalarma karfı dupu •. k d G" .. kın .. 
,_.. .. · · · d k • • • k d "'I' F k --'-• • • ilk dakı a a ucun a ı mudafaada 
xoyun kılavuzu ve terbıyecısı eme tır. . gınf~Ce • egı ız. n at temıye sıstemımiz. kesildi. Çankayalllll mukabil akmmda top 

Gezdiğim yalı mektebinin etrafmda hır ~e hır şeyın aksamakta olduğunu Earketme- direii sryınp avuta geçti. Her iki taraf m 
avuç tarla yoktu. mek de imkinıızdrr. F ALIH RIP'KI mütevızia oynadıiı ı<iıükiiürda. 20 inci 

w 

KARADENİZ PLAJINDA 

lf nlara, arfn 11talE Mr gin geçirdi. Bii liin halk, dva'ıda1d guinlf ynltrlM, Gaf 
ornHUI filtliii•ı gİlfflİ§ltr, bilhassa Karadı niı civarı ptk kalabalı1' olma1t•r. Rtsmifflfl 
Karal.U'M yiztnltri ıöstırÜ1or. 



SAYIFA 2 ·fMKIMIYETI MiLLiYE 

D ŞA DAN GELEN SON HABERLE 
* • 

1 GILTERE'DE 

Avrupa' da b,iribiri
ne zıt gruplar. 

ederse, böyle bir isakm taha unun 
•;e Almanya'ya olduğu gibi komşularına da 
emniyet verecek olan möf ekabil zzmin sis 
temine Almanyanm da dahil olu§annn in -
giltere için, alınanlara karır emniyet reji-
mi içinde bir hak prensipinin tatbikine mü
saade edecek olan silahları bırakma mua -
hedesinin yapılması yolnnda tekrar müzake 
relere giri;mek üzere daha iyi bir esas teş
kil edeceğinin anlaıdması fevkalade lazım
dır. Eğer mümkün olursa bu kombinezon -

M. Bitlere 
muhtıra. 

ITAL YA' DA ı· BiRLEŞİK IJEVLETl..1-.ı. 

Bartu'nun Londra mülaka- Amerika 
tının akisleri. 

Roma, 13 (A.A.) - İngiltere sefiri fa yyarecİlerİ • 
(Başı birinci sayı/ada) 

llnhilinde alınacak bütün tedbirler~ hnssa
tan bu tedbirlerin silahların azaltılması ve 
tahdit edilmesi meselesinde yeni foklar a~
tığı ve hukuk müsavatmm tatbikini lazam -
mun ettiği nispette, memnuniyetle telakki 
edecektir. 

la Alm nya emniyet namına munzam ve 
lnymetli teminat almıı olacakbr. Fakat in 
~iltere h .. lrumeti, baılıca emniyet esele 
leri ü1ahau.larmdan çıkmıı olan o lırsa 
trn, istifade etmeğe tesel::büs etmeden, ge
çinim "İne taraftar değildir. 

Kamplarda mevkut o an -
ların serbest bırakılmasını 

istediler. 

sir Eric Drumond dfuı M. Musoliniyi ziya
ret etmiştir. Ba ziyaret Londrada ftalya se
firi M. Grandioin Con Simonu ziyaret etme 
sine bir zeyil te!lril etmekte ve bu iki müla 
katm da M. Bartu'nan Londra'yı ziyareti 
adisesiylt alakadar olduğu söylenmekte

AMERİKA'DAN RUSv ı 'YA 
UÇACAKLAR. 

Nevyork, l 3 (A.A.) - ' .yam Alek • 
snndr heyeti l ağustos tarifo ~de Vaşing • 
ton'dan TY1oskova'ya mütevt tiben çacak
tır. Bu tayyareci ilk defa arak Amerika
dan Avrupa'ya geçmek içi cenup yolonu, 
yani Vapngton, Bermode• ·adalan, Asor a
dalan ve Liıbon tarikirı; takip edecektir. 
Tnhavvülatı havaiye m· tehamslannm söy· 
lediklerine nazaran bu yol, Atlantiği her 
iki cihetten hava tarikiyle g~mek için en 
emniyetli yoldur. 

'.A'am kamarasında mühim mii -
zakereler olclu. Sir Saymen, { ransız ve İngiliz ükfunet-

Londra, 13 (A.A.) - Havas ajansı bil 
diıiyor: 

Muhtelif sınıflara mensup birçok zevat 
N' Hitler' e hitap eden bir vesika imıalamıJ 

dir. 

AVUSTURYA'DA 

Yeni Dolfüs kab1nesı 
faaliyette. Londra, 13 (A.A.) - Avam kamara

s da harici siynıet müzakerelerine temas 
ederek, liberal muhaliflerden M. Herbert 
Samuel pınlan söylemi.Pir: 

" - Birçok kimseler hükfuııetin, silah
lan bırakma ve diğer meselelere ait vaziyet 
l;akkmda kati b yanatta bohmmasr iycap 
C;ttiği a tindedirler. Lord Londo:ıderry
Jlin lordlar kam rasmd ki bt?yanatından 

sonra, bu beyanatın yapılması daha ziyade 
J tenmektedir. Filhakiykn. silahsızlanma i§İ 
Lugün öyle bir vaziyettedir ki, ar!ık hüku
met meselenin halli için beynelmilel bir mo
hvele yapılacağını ümit edem:?Zdi. Ve şim
Ci de hav müdafaası içi!I iycap eden terti 

leri mümtssilleri arı:lsmda yapılan görüş -
meler netiycesinden her iki kraf ın ~n hu • 
s sta mutabık Jrnldıkl rrııı söylemekle b~h 
iyar old fiunu bildirmiştir. 

Fransa ile Jn~ltere'nin nokt i na -
zarlarını Atmilnya hükômetine b. dirme -e 

ezan m. Es sen ba daha · diden ya 
pd !f bnl nuyor. Bu, bMa ümit verici bir 
teklif gibi ıtörünüyor. Fakat bir tekliften 
daha fazla bir sey telakki edilmemelidir. 
Zira, her hangi bir ~drilde daha haltiyki 
akalar ortaya çı ·madar. evel yapı• cak 

bir çok ~eyler vardf1'. Bu, ha ·vıuıtte yauıJ
mıı olan seyle.rin bir he anı deiil ·r. Fa. 
kat hiç olmnzsa çok cesaret verici bir işa -
rettir. f !Yer yen: reiim bir hakivknt olursa 
lam ve bütün hp,l·ivketı manalariyle mü. 
telrabil oh caktrr Misakın h:invesi tamamen 
mütekı-bi dlr. Baıka ser it alt da bu ıci
bi tekliflerde mevcnt bulun bilecek .. h 
zdıiri, miızkm müt .. kabiI olması dolansi
Jle.lcika'nın vaziyetine temas ederek de -
le fıttf' <ımen bnrtarnf edilmiştir. 

lar ve hali hazırda tenrerkiiz kamplarında 
mevkuf bulunan alman sulhpe"e.rlerinm 
tabliye edilmesini rica etmi,lerdir. 

l\1illct mahkemelPrl, 

Berfin, 13 (A.A.) - M. Hitler, adliye 
naıınmn teklifi üzerine memleket mahkeme 
siyle millet mahkemeıinin azalarını tayin et 

miştir. Mahkeme ilk defa olarak 14 tem
muzda toplnnacaktır. 

Viyana, 13 (A.A.) - Yeni Dolfus ka
binesi ilk içlimamı yapmııhr. G'"nün i!le -
riyle meıgul olduktan sonra 'kahine tethiı
çilere karşı bir nıüdafaa kanunu ynpmıpır. 
Kanunda ölüm cezası vardır. Ellerindeki 
bombaları polise teslim etmeleri için tethiş
cilere heı günlük h;r müsaade verilmi~tir. 
Bu müddet zarfında baz.ı ıartlar altında tet 
bİ§çiler ceza görmiyeceklerdir. 

M. GÖRİNG'IN BEYANATI. 1 ikinci bir kanun ile işçi ve nıemur kon-

SOVYETLER AMERlKA'DAN MAL 
SATIN ALIYOR. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Sovyet Rosya 
hükômeti Şashank kasalarına dört buçuk 
miloyn dolar yatrnnz§lır. Bu para ile "Re
constroction finance corporatiou,, tarafın -
dan 15.7.1933 tarihinde, Amerikn'dan pa
muk sr.bn alınması için yüzde. beş faiz!P V:! 
bir sene müddetle açılnn kredi knpattlmı$ 
tır. 

Berlin, 13 (A.A.) - Ceneral Göring sc~leri knldınlmıı, hnnlann yerine korpo -
dün beyanatta bulunarak M. Hitler'in 30 rahf ko~seyleri getirilmiştir. 
haziran vakayii esnasındaki icraatını muhik Terhıs edilen ordu efradının hükumet 

tı P.lcı k mecburiyetindedir.,, 
göstenniı ve demqtir ki: idaresinde memuriyet istemeğc hakları ola

caktıı 
M. Herbert S mnel, Sir Saymon'un, M. 

Makdonald ve t Baldvin'in silahlan bırak 
mayı §iddetle arza ettiklerini ve silahl n 

"- Hiç bir makam, Almanya'yı kur • 

t?.ran ve bir kanunla meşruiyet kesbeden BARTU"NUN LONDRA SEY AHA Ti. 

ırakm konfera mm akamete oir as -
dnn doğ cak felaketi ek ala takdir ettik
lerini zannetmektedir. F e.kat hiikUmet ile 
t raftarları silahları bırakma meselesi hak
lunda b!\ı:ka başka noktai nazarlara sabin -
li:-ler. Liberaller bir anlaıma yapılması için 
lıükumetin ~avretlerini artırması iycap efli
ii kanantindedirlu. 

M. Samuel hiikômetin berhanıri bir Av
ıupa devleti ile •ttif P.k yaDmarnak hııkkm-
41a fikirlerine iştirak etmektedir ve M. Sa
mnel demiJtir ki: 

"- Milletler cemiyeti vasıtasiyle bey
nelmilel işlere fili i§tirak ve miiflerek kon
trol sistemini mütemadiyen kuvvetlendir -
mek iycap eder.,, 

Cevap olarak Sir Con Saymon §unları 

aöylemipir: 
"- İngiltere hükUmeti, M. Bartu'ya 

londrada kabul etmekle pek bahtiyar ol • 
maftor. M. Bartu'non ziyaretinin baılıca se
hehi, tahakkuku kabil olduğu takdirde, ve 
hazı ,a.rki avrupa d~vletlerini de içine ala -
uk olan bir mütekabil muavenet misakının 
•apılması işini m .. nakasa etmek idi. 

T asavvor edilen plina göre mütek bil 
• venet misakı, B ltık devletleri bir un • 
1nr telakki edilmek prtiyle, pı beı unsuru 

tiya ediyordu: Sovyet Rusya, Baltık dev
letleri, Polonya, Çekoslovakya, ve Alman
ya. Misak Lokamo misıı.kınm bir benzeri o
lacaktı. Bundan ba~ka misak, bir cihetten 
lokarno ile S~vyet Rusya arasında bir ne
vi bağ teıkil edecekti. Şartlan esas itiba -
riyle Lokamo misakma uygun olduğu tak
dirde Rusya taraf mdan, bir taraftan F ran
ıa'ya, bir taraftan da Almanya'ya kar§ı 
!lllllin olacaktı. 

Sir Saymon Fransa'nın da, Rusya'om 
ları ilt Almanya'nm prki hodotları 

ip. bir teminat vereceğini söyliyerek deıniı

lfr ki: 
"- Bu bir mmtakavi zamiıı misakulır 

Ye lngiltere teahhütlerini hiç bir veçbile 

Sir S ymeo IMçika'nm vaziyetine temas 
rderek demir.tir ki: 

- Arazi tamamiyeti b-vük Britan -
va'nm emnivf'ti ve mel'faatleri icin mazide 
nlduiundan dnha az eheımnivelli ~ldir. 
f nP'iltere hü~limeti avrupada e ni•etin av
tletfoe n ıulh esaslarının saalamk,m!lsına 
yardım icin teminat sisteminin ,,. isletil
mesini dö ·· -vor. Binaenalevlt, in iftere 
hükumeti mütekabil zaman şarJı: misalı:mın 
tamamen ve ciddi bir mütekabili et nrensin 
ferine istinat ettiiini ve lnoiltere bükimeti 
i!e halkının müzaharetine lam ytni Mr za
man esası yaratarak ve dünya solhunun 
esaslarını kuvvetlendirmek icin lıakivki 
maksadiyle tasavvur ed=lmiş olduğnno ale
nen hevana karar vermi~tir. 

Sir Saymen, bugün balyada nepoluna
cak olan M. Mnsolini'nin bevanaf:mı a1mıı 
olmakla b btiyar olduğunu ilive etmiştir. 

Beyanatta, İtalya, vaziyetinin. lokamo 
misakını izımlamıf olmak sıfntiyle lngilte 
re'nin vaziyetine benzedi'i söylemnektedi· 
Sir Saymen meclisten möıahuet Ye tetyik 
istemiJfu. B ndan sonra silahlan bırakma 
meselesinin vaziyetine temas ederelı demis 
ir ki: 
"- Büyük Britanya bükfuneti - Büyük 

Britanya, Cenevre' de ve silahsız me
saisini netiycelendirmeğe çalıııyor. Berta 
raf etmeğe mecbur oldoğumoz - ıküller 
bize İfİmize sebat etmemiz icin Lit bir se • 
bep olmadığmı göstermektedir. 

Y nlnız hükumetin bo iıi a.ocah silahla 
n bırakma dostlarının cesaretini kırmak -
tan başka bir ıeye yaramıyan tenkitlere m 
ruz kalmadan yapacağını ümit ederim.,, 

Londra'da Almanya'ya 
karşı nümayiş. 

Londra, 13 (A.A.) - Dün almu sefa 
reli önünde bir nömayiı yapıhıut Ye üzerin 
de hassaten, fapst katiller, llıaeJmu'ı ıer 
best bırakın,, yazılı levhalan tapyan hir 
çok insanlar sefarethane binau önünde do
lapnrılardır. Hiç bir hadise olmamıfhr. 

bu icra ~ı tetkik ve muhakeme etmek hak
kını kendisinde göremez. Yaprlahilmiı olan 

taıkmlıklarm istisnasız cezalandmlmas• 

lazım geldiği gibi iftiraların da gayet ıid

detli surette takip edilmesi elzemdir.,, 

ALMANY ADA CEZAYA 
ÇARPTIRILANLAR. 

Berlio, 13 (A.A.) - 80 silizyalı ko -
iinist devlet emniyetine karşı tej~İlaı 

yaptıkları cünniyle altı ay hapisle 3 bu;uk 
sene hidematı ıakka arasmda muhtelif ce
zalara mahkfun edilmiılerdir. 

Bunlara atfolwwı cürümler 1933 sene 
ıine ait bulunmaktadır. 

YENi ALMAN lKTISADIY AT 
REiSiNiN BEY AN ATI. 

Berlin, 13 (A.A.) - M. Filip Kesler'in 
yerine alman iktısacliyab reisi tayin olunan 
Kont Fon Dergolç, milli sosyalist iktısat 
programı hakkında beyanatta bulunmuı Ye 

demipir ki: 
"- Hökfunetin himayesiyle ikbsat teş 

lr.ilatı her çareye teveuiil ederek ihracatı 
rttırmaya gayret ebnekle berabtr memle

ket ikbsadiyatmı müstakil kılmaga çalıfa
caktır. Bittabi ba Almanya'nm ke disiyle 
ticaret yapmak istiyen memleketlerle mua 
melede bolunmıyncak demek değildir. 

Dahilde serbest teıebbösler kadar kar
teller de murakabe olanacak ve bu suret -
le bazı mecburi kartellerin muamelatının 
hazırlanmıısmda iktısat nezaretine yardım 
edilecektir. Diğer taraftan ikbsadi sindika 
lardan bir çoğu ilga olunacak ve iktıs:at 
~lem.inin bazı 1Bhsiyetleri değiflirilerek ye
rine işin ehli olan ve milli sosyalistliğin 
emniyetini haiz bulunan ıefler getirilecek
tir. 

Reichstag toplandı. 

~!1etuck değildir. Ba anla§1Da il~ Ros- Hindistan-Japonya ticareti 
'1l'nm milletler cemiyetiyle birleJDlesı esas-

Berliu, 13 (A.A.) - Rayhştag meclisi 
ba gece saat tam yirmide toplanmıştır. Baı
ıekil M. Hitler kürıiiye gelerek 30 bazi • 
ran hadisatı hakkmda iyzabat vermeğe baı
lamıftır. 

br. Büyük Britanya hiikfuneti Rosya'nm Londra, 13 (A.A.) - Hindistan ile Ja ALMAN ZIRHLILARI lNGILTEREDE 
milletler cemiyetine girmeııini hararetle kar pooya arasında aktediJmiı olan ticaret iti-
plar. Büyük Britanya bnkUmeti avrupa dev lafn esi dön sabah hariciye nezaretinde Berlin, 13 (A.A.) - Gazeteler umumi 
ktleri aras da bir baıka devlete karp bir İngiltere namına Sir Con Simon, u· distan lıarptan sonra ilk defa olarnk lngilte.re li
l<o binezon teıkil ed~cek yeni bir anlaı • qleri nazın Sir Samoel Hoar ve Japo ya na manlarıru ziyaret ebnİf olan alman harp ge 

yı e mnnen leJVik eder ve ne de böyle mm japon büyük eliçsi 1'1. Matsudaira ta - milerine karp gösterilen eyi kabulü büyük 
~ir §eye mö1.abaret eder. Büyük Bmanya'- rafından imza edilmiştir. bir memnuniyetle kaydetmektedirler. 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman matbnah, 
M. Bartu'nun Loodra'yı ziyaretinin neliyce 
lerini tahlil ve tefsir etmeye devam (:mek
tedirler. 

Koresoondans diplomatik gazetesi bo 
hususta diyor ki: 

"Fransız nazınnm Londra'da Makdo -
nald siyasetine karıı kaıand1~1 zafer Fran 
sa'nm misaklar siy S"tine muhalif devlet -
lere hr~ı diplomatik bir taarruz teıkil el -
mektedir.,, 

Berliner T ngeh1at gazetesi de, Lon -
dra müzakerelerinin en esaslı netiycesini 
teıkil eden fransız - in~liz dostluğunun 
'mumi harptanberi asla bu derece kunet
li olmııdığmı kaydediyor ve diyor iri: 

"Almanya'nm siyasi vaziyeti vahim, 
fakat ümitsiz değildir. Almanya'nın elinde 
bir rehine daha vardır ki, o da ıudur: 

lngiltere Avnıpa'da solbu temin ıçın 
Almanya'ya muhtadır ve avru.,ada sulh 
teessüs etmedikçe lıu•iJtere'nin iktisadi kal 
kınması daima sarsılabilir. 

MINTAKAVI IYTlLAFLARA 
INGILlTERE DE TARAFTAR 

Londra, 13 (A.A.) - Fransa tarafın
dan iltizıı.m olunan · mıntakavi misaklar ıis-

temini.,... İngiltere tarafından prensip itiba -

riyle kabulünün yakında alakadar devlet • 

lere bildirileceği teeyyüt etmektedir • 
Sir Con Saymen, parlamento tarafın

dan izhar olunan arzu üezrine, bugün avam 

kamarasında M. Bartu'nun Londra seya • 

batirun vermiı olduğu esaslı netiyceler hak 

kında iyıahat verecektir. 

SOVYET RUSYA lNGILTERE'DEN 
TAYYARE SA TIN ALIYOR. 

Londra, 13 (A.A.) - Deyli Herald ga 
:eteıi, Sovytt Rusyan'm İngiltcre'dt ıv-
mal edilmiı askeri tayyareler hn almaya 

niyeti olduğunu yazmaktadır. 
Bo ga:ıeteye nazaran, sovyet hükUmeti, 

bo kararma sovyet tayyarecilik mütehassıs 
lnmım Londra'yı ziyareti üzerine venni,1-
tir. 

DENiZ KONFERANSI HAZIRLIKLA
RI VE JAPONYA - FRANSA. 

Londra, 13 (A.A.) - Dün Fransa bah 

riye nazın M. Pietri lngiltere ile Japonya 

arasındaki bahri müzakerelerde Japonya'yı 

temsil edecek olan Japonya'nm Londra se

firi M. rt7atsudaira'yı ziyaret ctmipir. 
.. büyük bir ehemmiyet atfettiği bu yeni ~~:ımi~:im::llllmilmıı ______ ıaı_m1 __ am .. --•-mı.m-r•m1.::_mı .. -1:. .... mı 

AMERIKA'DA ECNEBi T AHRlKA Ti. 
Nevyork, 13 (A.A.) - Ecnebi faıili. 

vetleri hakkmda tahkiykat apan tali ko -
misvon, avukat M. Arcbibrıld StevPnson'o 
d·nlemiştir. t Stevenson, Sovyet Rusya' -
om, Amerika tarafından tanınması es asm 
da Amerika'da propağaııda yapnuyacaima 
dnir vemıi~ olduğu sözü tutmadıw ı sövle
mistir. T nhkivkat esnasmda Amerik lı:o • 
münist partisi umumi katibi Kari Br vder 
de, 1933 kinonuevelinde Mosl~ova' da içti· 
ma eden komiınist partisi konl!resinin ve
rilen bu söz hilafında karar ittihaz ettiğini 
bildirmiftir. 

Diğer taraftan alman milli sosvalist fa 
alintleri hakkında yanılan tahkiykat neti
cesinde de. Almanya ile Amerika arasında
ki münase.hab takviye etmek icin, N~ork 
neıriyet aleminin mühim simalarından M. 
lvey Lee'nin senede yirmi beı bin dolu al 
dıi?ı ve mumaileyhln P.ecen sene Berfin,. , .. 
vahati esnasmda M. Hitler, GöLels ve Von 
Papen ile görüştüğü tebeyyün etmistir. 

RIYO'DA UMUMi GREV. 
Rio dö Janeyro, 13 (A.A.) - Telg

nfçılann grevi bütün Brezilya'da umaı;u1 
bir mahiyet almıflır. 

• SANFRANSISKO'DA KASAPLAR 
GREVİ.. 

San fransisko, 1 v (A.A.) - Kasaplar 
sindikası kamyoncularm grevine mozalıa. 
ret göste!'IDek üzere grev ilan etmi.ftir. 

AMERIKA'DA BOYOK GREV 
MESELESl. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Bahri muhit 
sahillerindeki ıehirler umumi grevin yapı· 
lıp yapılmıyacağı hakkında i karan heye • 
canla beklemektedirler. 

Japonya'da su taşmasL 
BiRÇOK ÖLO VE GAiP VAR. 

Toltyo, 13 (A.A.) - İohikva ve Toya· 
ınada ıolarm tapnası netiycesinde ıu zarar 
lı:r olduğu tespit edilmiştir: 

Elli kişi ölmü§, yüz kiti kaybolmo.ftur. 
Sular 460 evi alıp götiinnüpiir ve bin evi 
hamııftır. ....................... 

BlJ GECE AÇIK ECZAHANE 

.\dJiye sarayı kar§mnda 

ANKARA 

.... ~ ...... -... --....... 
V .!it.ar nı güzelliklerini taııllWlk 

için 

FALİH RIFKI BEYiN 

izim Akde .. z ulaJlllanın bir feYe daha lüzumu vardır .Bu 
ye"i fr .,~ız rus teklifi Alm~nvımın i tir ki 
L.mnt!elen zaman misakı seklinde tahakuk 
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lstarıbul Mektubu. l 
Kemalist Şehircilik ı ŞEHİR 

İstanbul belediyesine mütehas
sıslar tarafından gönderilen üç rapo 
tu bu sütunlarda hulasa ederken (1) 
bunlardan bilhassa ikisinin İstanbu
lu iktısadi muhiti bakımından nasıl 
liberalleştirdiklerine ve beynelmi
lelleştirdiklerine işaret etmiştim. 

Bu yazıda bu işareti tamamlama 
ta, milli bir şehir bünyesinin karak
terini vermeğe, bir de; 

1 - Tiirkiye'de büyük şehir plan 
larmm, şehir belediyelerinin takdir 
lerine göre değil, milli devletin siya 
tıi, iktısadi kuruluşuna; milli cemi 
Yetin, milli ve beynelmilel tarihin 
inkişaf seyrini takdirine göre tan
tim edilebileceklerini, 

2 - Küçük, büyük hiç bir türk 
~ehrinin, memleketin müşterek men 
faatinin karşısında yer alamıyacağı
nı, hiç bir türk şehrinin milli olmı -
Van hususi hiç bir menfaati temsil 
edemiyeceğini ve esasen böyle bir 
ınenfaati olamıyacağını, 

İyzaha calışacağım. Bir nokta 
Öaha var: 

Türkiye'nin 1920 denberi inkisaf 
eaen tarihi, siyasi hudutları icinde 
bugünkü türk devletinin kuruluşu, 
yalnız cihan tarihinde ve cihan mil
letleri arasında yeni bir devrin baş -
langıcı değil ; aynı zamanda bu dev
tin vasfı olan yeni bir cihanı telakki 
tarzının neticesidir. (2) 

Bu telakki, bugünkü Türkiyenin 
toptan insasında olduğu gibi t eker 
\:eker bütün türk şehirlerinin tan
tlm ve iymarında da pJanın hareket 
hoktası ve bizzat mevzuudur. 

Yazıya "Kemalist şehircilik,, 

başlığını onun icin koydum. 

İstanbul'un belediyecilik bakımın 
ifan kusursuz olarak tanzimi (3), ~c-

hir sayfiyelerinin, şehirdeki tarihi 
~serlerin şehre aynı zamanda İstan
bul ve Türkiye dışından ziyaretçi ge 
tlrecek bir şekilde güzelleştirilmesi, 

İstanbul'un inşa ve iymar planı
nın değil, kendisini şehir halkının 

tnedeni ihtiyaçlarım temine göre 
teşkilatlandıran bir belediye mües -
Besesinin yapmak mecburiyetinde 
bulunduğu hizmetlerin mevzuudur. 
'(4) 

Fakat şehir için yapılacak işler 
bu mevzudan ayrılır da, mütehassıs 
lann raporlarında yaptıkları gibi, 
lstanbul'un mesela; cihan buhranın
dan sonra alacağı iktısadi vazifele
rin, İstanbul'un Türkiye ve yabancı 
tnemleketlerle iktısadi münasebet 
fe1dinin ve lstanbul'da kurulması iy 
tap eden hars ve sanat müesssseleri 
hin tayinine intikal ederse; o zaman 
lstanbul hakkında karar vermek 
Balalıiyeti bir şehir belediyesinin işi 
Olmaktan cıkar, 

Türkiye'de hars ve sanat işlerini 
We Türkiye'nin yabancı memleket -

( 1) Bu hulasa/ar bundan eve/ki 
lki mektupta çıkmıştır. Bu yazı 1s
tanbul hakkında "Hakimiyet,,te çı • 
'lcan yazılarımın onuncusudur. 

(2) "Kemalizm,,in ideolojik tah
lilini "Büyük meclis ve inkılap,, ki
tabımda yapmağa çalıştım. Mevzu 
itaha etraflı olarak bu kitapta tetkik 
'edilebilir. 

(3) Mesela şelırin yol, mesken 
~ahçe, gıda, su, nakliyat ilh ... işleri~ 
''BunJardan gelecek yazılarda bahs 
edilecektir.,, 

( 4) Birçok misallerden biri ola
,.ak lstanbul belediyesinin lstanbul 
plfınınrn henüz tanzim edilmemiş ol 
lf uğunu ileri sürerek şehrin tabii gü 
S!elliğini öldüren, ve şehirde iskan 
"1aizyetini iyzah edilmez bir şekilde 
"Üçleştiren son birkaç senelik inşa· 
~~ an~rşisini mazeretlendiremiycce
~ıne ışaret etmek isteriz 

M. Karakidis. 
Yunan gümrükleri müdü

rünün beyanatı. 
İstanbul, 13 (Telefon) - lstanbul'da 

bulunan yunan gümrükleri müdürü M. Ka
rakidis, istanbulda yaptığı temaslar bak • 
kmda §U b<!yanatta bulunmuştur: 

- Türkiye ile Yunanistan arasında ka
çakçılığın önüne geçmek için aktedilecek iti
laf m esaslarını müzakereye memur edildim. 
Her iki hükumetin böyle bir misakın aktin
den büyük istifadeler temin etmesi şüphe -
sizdir. 

Kaçakçılık her tarafta günden güne ço
ğalmak istidadını gösteriyor. Bu hal her ta
rafta mevcut huhrandan, gümrük tarifele -
rinin vükseklii!inden ve gümrük tal,dida -
tından ileri gelmektedir. Kaçakçılar da her 
memlekette tehlikeli fakat semereli olan sa 
natlerini iyf a için muhtelif tedbirler al -
maktadırlar. Biz de onlara karıı koymak 
için mukabil tedbirler almağa mecburuz. 

Faaliyetimiz kara ve denizde olataktır. 
Y r.pılan misak parafe edilmiş ve tasdik e
dilmek Üzere Atina'ya gönderilmiştir. 

Misakın müzakeresi için Hariciye veka
leti umumi katibi Numan Rifat Bey ve güm 
tük mnhaf aza teşkilatı kumandanı Seyfi 
Paşa ile beraber çalıştım. Bu zevattan gör
düğüm dostane muameleye karşı burada 
bilhassa teşekkür etmek isterim. 

Size acık ve samiymi söyliyehilirim: 

tiirk mu haf aza teşkilatı hem efradmm hem 

de ciizütamlarının mükemmeliyeti ile ifti-
ltar edebilir. 

Danimarkaya ihracatımız • 
İstanbul, 13 (Telefon) - inhisarlar 

umum müdürlüğü son zamanlarda Dani -
markaya !arap, vermüt ve konyak satını, -
tır. Danimarka son zamanlarda inhisar ida
rHinin mÜfleriıi olmuıtur. 

!erle münasebetini tanzim ve idare 
eden devletin yüksek vazifelerinden 
biri olur. 

Profesör Herman Elgötz İstan
bul belediyesine gönderdiği rapom
mm bir yerinde Boğazı köprü ile 
geçmek fikrini miinakaşa ederken 
bunun bilhassa milli müdafaa bakı _ 
mmdan tehlikeli bir teşebbüs olabi
leceğini söyler. 

Ağır harp vasıtalan köprülerden 
kolay geçer, köprüler tayyare hü
cumlarına karşı emniyetle müdafaa 
edilemez filan der. Bir şehir müte. 
hassısı olan profesörün bu milli mü 
dafaa endişesine burada bir misal -
dir diye işaret ediyorum. 

Eğer Tiirkiye' de ağır sanayi şeh 
rin tarihi kıymetine ve tabii güzelli 
ğine rağmen tamamen İstanbul'da 
kurulamıyorsa, 

Ak ve Karadeniz türk kıyı şehir 
lcrinden bazılarına İstanbul limanı 
aleyhine yeni hizmetler ve vazifeler 
vermek mecburiyeti hissediliyorsa, 

Yani memleketin bütün ve müş· 
terek olan menfaat1eri lehine İstan· 
bul büyük bir para ve insan zengin
liğini derhal içinde toplamak kabili 
yetinden mahrum bırakılıyorsa, 

Bunu Türkiye ve İstanbul halt
kında karar verenlerin takdir eksik
likleri diye anlamamak, aksi telak • 
kileri <le Ustün birer buluş gibi teş
hir etmemek lazımdır. 

İstanbul Türkiye'nin siyast hu -
dutları içinde ve Ankara, Konya, Sr· 
vas kadar türk bir şehirdir. 

Ve kanaatimce İstanbul'u sev
mek için bu kadarını bilmek kafidir. 
(5) Neşet Halil. 

( 5) Bundan sonraki bir iki yazı 
daha bu yazının devamı olacaktır. 

HAKIMIYETt MiLLiYE 

ve T ASRA. 
~ 

Tarama dergısi. 

Fa!"ikiillc·r lıal~kmda miitalea 

gföıdc•re11 lc·r. 

T.11.1'.C. llmunıl Ktitipli;iinden: 
Cemiyetin neşrine başladığı tarama der

gisinin 'imdiye kadar erkan fasikülleri lıak 
kında bundan evelki 1 G ilandan sonra ye • 
niden müta:ea gönderen!erin on yedinci lis
tesi: 

1 • Eıki Samsun mebusu Avni Bey, 2 • 
Çorlu'da Basri Yaman Bey, 3 - Bor maarif 
memurluğundan, 4 • Bedros Zeki Bey, 5 • 
Çorum milli kütüphane memuru Eıref Bey, 
:> • Filorineli Nazım Bey, 7 • Alman lisesi 
muallimlerinden Fuat Ihsan Bey, 8 • Muğ
la maarif müdürü Fevzi Bey, 9 - Dadayda 
mütekait binbaşı Fikri Bey, 1 O - Kütabyada 
ıspartalı oğlu Gıyas Bey, ı 1 • Merzifon ma
arif memuru Hnlil Bey, 12 • l'r1erizfon kay
makamı Rüştü Bey, 13 . Merzifonda baş· 
muallim Hakkı Bey, 14 • Eyüp orta mek • 
tehi türkçe muallimi Niyazi Bey, 15 • Ke
mal Edip Bey, 16 • Fethiye maarif memur 
vekili Kazım Bey, 1 7 Gönende muallim 
Kemal Ferdi Bey, 18 • lsparta mektupçusn 
'Wemduh Bey, 19 - Saray kazasında mal • 
kaçoğlu Sadık Bey, 20 • M. Hayali Bey, 
21 • Mudanya kazasından, 22 • Denizli ilk 
tedrisat müf ettiıi Celil Bey, 23 • Manisa 
Horosköy ba,muallimi Nazmi Bey, 25 • 
Muğla m:ıllrif katibi Osman Bey, 26 • Mer
zifon ilk tcdri~at m:ifetfü:i Rüstü Bey, 27 • 
Silifke belediye reisi Snit Bey: 28 • Fetlıi
yede mütekait yüzbaşı Süleyman Bey, 29 • 
Fethiye kaymakamı Şevket Bey, 30 • Fen 
f1kültesi müderrislerinden Tevfik Bey, 31 • 
Alman lisesi muallimlerinden Zeki Cemal 
Dey, 32 - Bolu halkevi azasından Zuhuri 
Iky. 

Bu zatların gönderdikleri fi~ sayısı 
12920 dir. Evelki 16 liste ile beraber gön
derilen fi, yekunu 101.183 dür. Herbirine 
ayrı ayn teıekkiir mektaba yazmağa im -
kin bulunamadığından gösterdikleri him • 
metten dolayı kendilerine alenen teıekkür 
olunur. 

Gayri miih:ıclillcre tf',·ziat. 
lstanbul, 13 (Telefon) - Gayri müb:ı. 

rlillere yapılacak para tevzi11.trna yarın tak 
fliri kıvmet komisyonunda başlanıvor. 
Alınan haberlere ıı:öre para tevziatı işi bir 
rok gayri mübadillere a't mttl\melatın faz
la karışık olması dolayısiyle dört aı ~ıır 
sürec•ktir. 

yeni ticart•I kaJ>lanları~ 
İstanbul, 13 (Telefon) - Bu sene de 

Iliz tiCAret mektebi alisinden 13 kaptan ve 
9 malcinist çikmıf, staj görmek üzere de • 
niz müdürlüğü emrine verilmiılerdir. 

Amerika 
bahri ye lif eri. 
J""taııhul Ciinıhuri) eı :'ihidf'snu• 

~denk konhılar. 
lstanhul, 13 (Telefon) _ İstanbul li-

manında misafir bulunan Amerikanın sahil 
muhafoza gemil'!ri kumandan ve zabitanı 
C1nıhuriyet abidesine merasimle bir çelenk 
ko7muılardır. Merasime zahit namzedi ve 
cfraUan yüz ki,ilil< bir kıta iıtirak etmiıtir. 
Çelenkte ıu cümle yazılıdır: 

11 
Amtrika sahil mahafaza ttşkiliitının 

1'iirkiye Rtisiciimhara Hazretlerint vt fiirk 
rııillttint har~ı btslemekıe oldağa hayran
lığın bir niş:ınesi Vt samiymi bir dostlağan 
bir ifadesi olarak .... ,, 

Amerika gemileri h"lka açık olduğun
dan arzu edenler gemileri gezebilmektcdir 
Gemiler pazar günii saat altıda JstanbuJ'dan 
Pireye gideceklerdir. 

• 
lzmir 9 eylôl 
panayırı. 

lzmir panayırı hazırlıkları büyük mik • 
yasta ilerliyor; açılma gününden çok evet 
bütün hazırlrklarm bitirilmiş ve panayırın 

kusursuz bir ıekilde açılmış olacağı muhak
kak sayılıyor. 

Sergi 26 ağustosta açılacak ve 15 ey
lf\lde kapanacaktır. Bugüne kadar yapılmı! 
olan müracaatlar bile, serginin eskilerinden 
daha büyük bir kalabalığı ve çok mallıı.ı 
ihtiva edeceği arıla ~ıhyor. Hükumet sergi
nin mükemmel olrnn!:ı için mümkün olan 
yardnnları göstermiştir. Bu arada devlet 
c!emiryoHarının yolcu biletlerinde ve ser -
giye konacak eşya ve makinelerin nakliye 
tarifelerinde yaptığı çok mühim tenzilatı da 
anmak lazımdır. Devlet demiryollarmdan 
haıka ıark demiryolları, cenup demiryolla
mıı, Romanya demiryollırı da tenzilatlı ta
rife tatbik edeceklerdir. 

İstanbul' da Karadeniz 
idmancı lan. 

lstanhul, 13 (Telefon) - Karadn.niz 
Ereğlisi jdman yurdunun denizcilik snbe -
sinden 20 kişilik bir kllfile lst=uıhnl'a gel
miıler ve Halkevi tarafından Galatenray 
lisesine misafir edilm~lerdr. f,ençler pazar 
tesi günü Eregli'den çıkmı~lardır. 

Kanar ·a gt·misi. 
İstanbul, 13 (Telefon) - Zongu}dıK 

kömürculük ve vapurculuk şirketi taraf m
dan Norvec'ten satın alman gemi İ!taı:ıbnla 
gelmiıtir. Gemiye Kanarya ismi verilmiıtir. 

SAYIFA 3 
ı q 

Özdilimizle. 

Bay.ram günü. 
GÜN DOCARKEN. 

Doğan güncı vuruyoı 
Kartıki yamaçlara; 
Şu çentik tepeler mor. 
Uyanıyor Ankara. 

Bu bir bayram çağıdır 1 
Gündüz inecek şimdi; 
Bulutlar kurar çadır 
Görmek için geçidi. 

Güne, demek türk demelcı 
O da doğudan çıkar, 
Batı ya akını var; 
O da yüksek, o da tek 

Onun da ıtıklan 
Gui'nin saçı gibi1 

Şimdi al, fimdi san. 
Gazi'nin saçı gibi. 

O da türkü andırır 
Bu günü yaratırken; 
Kamuyu uyandrnr 
Yarın da erkta erken. 

GAZI GEÇiYOR 

Alnına yel vurunca saçları yelelefff) 
Katları gönlümüzde gizlenen koru eıtl. 
Gözümüz ardındadır, gönlümüz ar4nı4dıl 
ikinci on yılına Tür~iye akmdadrr. 

Gölgesi vurdu geçti üzerine topraim., 
Adına Gazi denen o simsekten bayrağm. 

KOSUN GEClYOR 

Bozkırın güneşinde büyümü§ ekin kacfar 
Ynğır.lnşmıı yüzleri geçiyor karşımız4ıf. 
Yol açıyor onlara gerginleıen kıranlar. 
Onlar için yer adık güneşe baıımızda. 

Bir ninenin sevinçle diiktüğü yaşa benaw 
O çelikten yüzlerin altına toplanan ter. 

Geçiyorlar önünden anıp yüce adını 
Yentl"ıh'le kövlüsü; erkeği ve kadınc, 
~;.,,.rlerin önünden akan Sakarya gibi. 
O rl •ıruyor ayaktı b"r çetin kaya gibi ... • 

Ol~üye ula~tmp yıllann savaıını 
Budunıına eğiyor eğilmiyen batını. 

Koşun - Asker 
Budun - millet 
Kentli - Şehirli 

Dogu - Şa~k 

Batı - Garo 

M. Mı 

Kıranlar - Ufuklar, kenarlat 
(Bu sözler tarama dergisinden um. 

mıştır.) 

Jhıikarla mÜf:a,lt•lf> komisyonu. 
fstanbul, 13 (Telefon) - Dahiliye Ve 

haletinin emri üzerine valinin rivasetinCle 
ibtikarla m'ica"'!le için toplanacak o1aa 
Jcomiıyon bir iki güne kadar ite baılıyacak' 
tır. 

Şir;;Ji'tlc cami yapılıyor. 
lstnnh l, 13 (f,,lefon) - fstanbol !t 

kaf müdürlüğü Şisli' de veni bir cami vap· 
tırmaia karar vermiıtir. Cami 3'l bin Ura• 
ya mal olacak ve üç aya kadar bitecektir. 

PLAJINDA. 

Uln Karatltnlz p1a/ınıla yiiıtrtltr, ılıniz pi jamasiylt gtztn hanımlar, istirahat ttl~nltr 



SAYIFA 4 HAKiMiYETi MiLLiYE 
14 TEMMUZ 1934 CUMAR!!! 

1 ı~avacılıkta ı KYaban:.postas: 
po a e an v. makine g berg DUtk • 

' or k • g esı. as ese eSle Almanya' da neler oluyor? Bugün alman 
Epiy evel burada insan kuvvetinin ve milletinin tafüne bükmeden niifw:lar han -

nihayet üstün evsaflı iıısana malik olma • ' gileridirı 30 haziran buhranında hükfunetin 
nın istikbal barbı ve tayyarecilik bakmım- noktai nazarının bütün netiyceleri bile he • 
dan en ön saf ta bir mesele olduğunu anlat- n~z saralıatla taayyün efmemiıkcn bunu tav 
mı~. Bizimle beraber birçokları da ka- zıhte çok miiıkiilita uğramlabilir. Nödok'. 
nidirler ki, pan bulmıduk~ lıer zaman ma- dan dönüıünden beri başvekil Hitler sükô • 
kine-mafzmıe tedarik edilebilir. Fakat n? muhafaza etmektedir; başvekil muavi
bunlan kullanacak insanları bulmak miim- nı Fon Papen en yakın arkadaJlarmdan 

meden alman nıilletinin yona) 1~ 
me ve on altı aydanberi devam eden tecdl 
benin netiyceleri bu kadar fena bir ,aua,UMO .... 

gösterirken hökUmetin eserine karp j • 

dını imkan nisbetinde kuvvetlendirmek 
zifesini almıştı. Ve rörünüıe nazaran bil 
h~ssa Al~n!a'Y! kendi armsiyle içine 
mıı oldagu sıyası ve manevi inzivadan 
tarmak imkanlarını hazırlamak için Ltf
nelmilel efkarı umumiyeye karıı konu 
vaziyf esini de üzerine n1mıJtı. 

kün değildir ve yetiıtirmek uzun bir zaman bazıfarınm akibetine uğramasına ramak hl 
öldürmeği icap ettirir. Bu hiç §Üplıe yok dıktan ve istifasını verdikten sonra !İmdi 
dalın sulh zamanında çok ~dam elde bulun~ Mösyö Hindenbnrg'un misafiri bulunmak • 
durmak \'e bunlar arasında havacı ruhuna t ve ordu erkanı farafmdan himaye edile
tam manasiyle malik olanlnrı seçip hazırla- rek kabinede!? mevkiini tarsin etmiş ola -
n:ak manasına gelir. rak t.ekrru: sıyase! ~esinde görüleceği 

j ilt 'd y- b b Alb Bel d l ta.hının edılmektedır. Facıa.dan sonra sü. 
tmd ng kereb.e k'otz a b

1
• ber b kika .~ ta· kunet teessüs etmi§ fakat hiç bir §ey haUe 

a p an ır ı ap, ıze u a au e- d'I · t' B k k d 1 
it t ki k 1 dalı ·ı . . d k ı ememı§ ır. u or unç ramın esnsı o an 

Y .. k e :e e fi . mıyor; ks a ıke~·t erk' alman bnhrnnı hala devam etmektedir. Nas 
yu k~e 1 va,sı dı mhsamn nn 1~n eeba ıi)ıyet:~ ~ yonal !osyalizm kuvvetini teıkil eden birli-
ma me er e e asmma ga ıp g ecegım •. 'k • • .. 
ve geldiğini anlatıyor. g.ı a!betmıftır; onun mucadele kuvv~tl~-

Samsan sporcuları oır m fa bapamazdan ecel. Kitabm teferrüa:tına ve sayıfaları ara- n ~agıtd~ış ve lmılmı!t~r; b. zı §. flennm 
· · b .. ı - h' I" k uh nhlakmlıgmm resmen ıl n edılmesıyle fır. sına gırıp ogu maga ıç uzum yo ; m nr k da · b eb d' 1-'-e} · 

Alman milletinin bugün, içinde bulan -
duğu vaziyetin trajik bir mahiyette oluflİ 
inkar edilemez. Onun, zaten biraz içine hı1« 
kanpnış olan mali iflası aıikardır; iktısr 
di sıkınbtı lıakiykidir; birleşik Almany~ 
siyasi karışıklığı Ren'in öte tarafındakf 
vaziyet lıakkmda kimsenin yanılmnsma İti' 
kan brrakmamaktadrr. Almanya knnşık ~' 
terör içinde yaıamaktadır. Diğer tnraftall 
Almanya, sifalısızlanmanrn Lütün muvaff•" 
t.;yetsizliğinin mesuliyetini üzerine yükle " 
necek şerait dairesinde Milletler Cemiyetin" 
den çekilmiı ve Cenevre konferansiyle ali• 
kasını lı:esmiıtir. Almanya'nm askeri ikti • 
darının yeniden tesisi bütün Avrupa'nın ~ 
niyetini tehdit etmektedir. Ve ni!ıayet, bit' 
günkü kanlı hadiseler dünya efkarı umu • 
ıniyesini toplu olnrak aleyhi:ıe çevirmi 'r. 
B5yle çarelerin, onlara baş vuran rejim " 
it rin kredisini kıracağına işaret eden ing{
liz matbuatının le ılLındığı çok sidd"tli li • 
san hakl·mda Berlin yanılmaınakt dır. ftte 
M. Rudol Hes'in nutku ile bütün bo teh" 
likeleri önlemek isteniyor. 

Samsun {hususi) - Spor mmfakasmm 
yıllık kongresi, dün ak~am yeni büyük bina 
kırımn, ) ani eski Samsun palas otelinin ge
niş salon da yapıldı. Kongreye ~p S m
sun' dan, ikisi Bafrad.ım, biri Amosya' dan ol 
mak üzere sekiz kulübün yirmi dörde b liğ 
olan murahhasları iJtirak etmiştir. 

Mıntakanm geçen seneye ait 18 madde 
lik raporu dinlendi ve itirazsız kabul o!un
du. Rapord:. bilhassa stadyom meselesine 
&Ci bir lisanla temas ediliyor, geçen seneki 
spor rekdlerine tahss ed'len la lar da 
olı!ukça ehemmiyet arzediyordu. 

Rapord . sonra intihaplara geçild:. iki 
zümreye ayrılan murahhaslar arasında da
ha öne e prop gandalar yapıldığı için 

Lerkes intihabın neticesini merakla bekliyor 
du. Tasnif neticesinde şu zevatın mıntaka 
lıeyetine intihap edildı1deri anlaııldı: 

Reisliğe: Muhittin Bey (idman yurdu), 
ikinci reisliğe: Hulusi B. {tütün fabrikası), 
azalıklara: Cevat Bey (idman yurdu), Sa
lih Bey (Samsun spor), Zeki Bey (tütün 
fabriaksı). 

gün içinde mmtakanın atletizm bayramı da 

yapılacaktır. Sporcular bu bayramı canlan

dırmak için §İmd'den hazırlanmağa haşla -
mışlardn·. 7 fJ. F. 

DENİZLi. 

Halkevinin tertip ettiği bisiklet torna. 
vası - Halkevi bir bisiklet turnuvası ter -
tip etmistir. Bu turneye 8 kiıi iıtirak ede -
::ektir. T nrne için şöyle bir proğr~m hazır
lanmıştır: 

l - 9 Temmuz pazartesi g" .. sabah
leyin saat beşte Denizli' den yola çıkılacak 
ve Kızılhisar yolu ile Acıpayam'a gidile. 
cektir. 

2 - l O Temmuz salı günü Acıpayam. 
dan hareketle ve Satırlar yolu ile Tefenni'. 
ye gidilecektir. 

3 - I l temmuz çarıamba gÜn.. Tef en 
ni' den yola çıkılacak Burdur'a gidilecektir. 

4 - l 2 temmuz perşembe ~iinii Bur
dur' dan harelcetle lsparta'ya gidilecek. 

5 - 13 temmuz cuma günü Isparta. 
dan hareketle Dinar'a gidilecektir. 

6 - 14 temmuz cumartesi günü Dinar 
dan harel-et edilecek ve Sandıklı' da biraz 
istirahatten sonra Afyon'a gidilecektir. 

, anm manevıya e ıyen t:K ş -
rir bize Kepte~ ~I i~p pervane ~asından tir; başvekil Hitler daha azalmıı bir otori-
nteı eden makinelı tufeklere mnlık foker- te ile iktıdar mevkiinde kalmııtır: iıte hu • 
lere nasıl kartı lmydoğuno ve nasıl daima gün görülenler bunlardır. Henüı görül mi • 
muvaffak olduğunu güzelce göıtermekted:r. yenler ise Reisicümlıur Mareıal'in maskesi 
Ve tıpkı bunun gibi, itilaf devleHerinin ha- altında oyunu idare eden kim olduğu, al • 
valara mutJak bir sıı~tte hakim olduğu b:r man .bükfunetinin gelecek haftalar içi de 
devirde (1916 eylôl") bir Alman tayyare- geçirebileceği tahavvül, siyasi b ra ik
cisinin (BöJke) küçük bir filo ile m?Jvaffaki tısadi ve ali buhrana ilave ettiği müsltü
yetten muvaff nkiye~e nasıl koıtuğunu söyle tat ve nihayet Almanya' daki sıkıntının Al • 
mektedir. manya'nın dahili ve lıariti sivnııetine yapa 

İlk İngiliz Ası kaptan Beli taziz için ya- cağr tesirlerin neler olduğudur. 
zılan huva harbı kütüpanesinin mühim bir Bununla beraber döşiindiirücü alamet
noksarunı tamamJıynn kitabın bugünkü mev ler v rdır. Başvekilin kendisine devletin Vl' 

zo muz bakımından ihtiva ettiği malurad nnsyon'i~ ~osvali:zn·., h!lir,i i temin e ı, 
çol. fazla dikkate değerlidir. vazıyfesını vermış oldugu alman nazırı M. 

Harp ihtiyah olarak büyük bir havacı Rı~dolf Hes'in dün Kö~sberg'de sövlemiş 
küıleyi yetiştirmek zaruretleri üzerinde dur oldufftı nutuk bu alnmP.tlerin en dikkate 
doğumuz zaman, biz yalI11%. zaman ve kemi de .. er olanlarından biridir. 
yet meselesini ileri sürmekte idik. Halbuki Bu nutuk şeklindeki tezahürün geniı 
R.H.Kernin bundan daha ilerisini de aydın bir ıümulü olduğuna müşahadede ittifak 
latmaJ...:a ve netic~ itiba~yle ~oları söyle- ediliyor; , 11 iytibarla ki bu nutuk Alman • 
mektedır: Efendıler, lıyakatlı ve havacı • b L d 'dd ti .. • 

h• 1 d - · ) Ç" 1_.. yayı u 11a ar Jl e e sarsmıı ve reJımın ra ıy e ogmuf msan arı arayınız. UDKU .. • • • 

b 1 f · d'. °"an 1 · · d · mevkünı yenaden oynatnuı olan hadıseler-un ar, aı u.:r·- ma zemesmı evmne- . . • . 
ği de bileceklerdir. Kati bir mecburiyet ha de sonra ılk kalkınma gayretim teıkil et -
linde birçok adam yeti!lirirken, bu maksat mektedir. Bu a ·ır va~iyette neden bizzat 
fa bunların arasından fevkaladelerini seçj- ba§veki! iyzahat vermemiş!ir? Neden Kö -
ni:ı ve kötü gün için elde tuunuz .... ve iyi icr ben!' de söz alan propa anda nazın 
bakımı!. .. " lı .. syö Göbbels olmamı ıtır? Neden Mösyö 

Bu nutkun en dikkate değer yeri alnıaO 
nazırının Fransa'ya hitl\p elli~ kısnndt1• 
Dalıa dün, propaganda nazırı ltf. Cöbbels'iıs 
kadiri mutlak mülhimf olduğu bütün naı • 
yonal sosyalist matbuat, Fransa'va ifitil ' 
memiş bir ~iddet ve hainlikle lıürum etmei 
için en manasız fırsatlardan istifade edi • 
yordu. Halbuki işte ba~veldl namına s4U 
söyliyen M. Rudolf Hes Fransa'nm haı1 
ZP.manında memleketini müd f aa etmek lıll' 
susu da P'Öslerd.iii azmi takdirle ?.d tmeli
te ve müttofik1er hesa.bma en aiır zayiall 
franS1z ordı sunun vermis old •'1ınu k"vdef1 

Bundan sonra diğer heyetlerin intihabı
na haılandı ve reyler §il suretle tasnif olun 
du: 

7 - l 5 temmuz pazar günü Afyon' da 
Futbol heyetine: reis: Akif Bey (ld. dinlenil 0 cPktir. 

Görülüyor ki, istikbal harbının, faal Gö' • "kAta mnh f tm.ekt d' H r 
ı_ d • • d .. 6 . 1. l nng su u a aza e e ır. a -Ka rosunun gensın e, en aşagr mıs ı o an lı • • d 
'h · b' k b 1 d k b '-"ti buki alman muammasının 30 azıran ıy a ı .tiyat ır uvvet u un urur en u t.'U e- • 
yt girecekleri rnümkön olduıru f evl:aladeler lanoın doğrudan doğruya mesullerı olan 

meltt0 ve ''lıPr ~eye r"'1nen framnı Jıtitın • 
meli d .. ı:nlhn istivordur •. d• Pkt,.tlir. r.f. 
R Jo1f ff .. s. Jr,.rıı'i trıhirince sivnsi d"ird man yurdu), azn: Tevfik Bey (Sams n 

ıpor), Lem'i Bey (Demirspor), Refi!< Bey 

(Halkspor), Rüştü Bey (tütün fabrilıası). 

Denizcilik heyetine: Reis: Adil Bey 
(Samsunspor), azalar: Halit Bey (halk 

spor), Macit Bey (idman yurdu), Zeki Bey 

( ·· .. o fabrikası), Mustafa Bey {Demir 
ıp r). 

Atletizm heyetine: Reis: Mustafa lley 

(tütün fabrikası), azalar: Tevfik B. (halk 

spor), Celal Bey (idman yurdu), Talat B. 

{Hıı.lk spor), Celal Bey (Samsun spor). 

Bisiklet heyetine: Reis: Hikmet Bey 

( l&:!::nan yurdu), azalar: lflitbat Bey (Sam 
sun ıpor), Ali Bey ( tütin fabrikası), Sala
hattin Bey {Halk spor), Recep Bey {Demir 
spor). 

lntihaplardan sonra reis Muhittin Bey 

gençler üzerinde çok eyi lt?lir bırakan bir 

nırlnk iyrat etmiş ve ıiddetli alkıılar arasın
da knngrenin bittiğini bildirmiştir. 

Ynhıda Sarnsun'un Halkspor kol- ii 
ile, Jstanbul!an Fencrb çe l,."ll]üb- ara -
da h r da bir maç yapıl taktır. 1stan 1 
~ (;K maruf \ e esl i kulühiyle Karadeaizin 
il: · · o an 1 po yapacağr b;ı ça 

b' alili ve elı iyet ,.,.riJ kte-

' Karadenlır sporun kuvvetini ölç-
m yany ~ • cıymetli ir i:ıı!ihan sayıla 
b.ıı.r. 

Di · r taraftan taka heydi, ağoslo-
•un da yük güreı m- bakalan ter-
tip 'pir. -sabakaya Türkiye id-
n cecjyetl ri ittif la güref f e erasyo -
ııı JnZ"S • D tör ı-rqsiUr i~k ede
c k er ·r. Ay · za .d Çoban elunet gi
bi r-rkiye'nin sayılı ptblivadarı da gele
ceklerdir. Mfü:abnidara buradaki amatörler 
d n ve Karatler.iz havalisindeki pehlivanlar 
dan arzu ededer de girebileceklerdir. Aynı 

8 - 11; •PrnMcz ı:ıazart•si !!:Ü"n Afyon 
dl.' vola rıl- 1ııcııl Uşa; vid=lerek: 

9 - 17 ternmuz sı\lı UJak'ta Uşak 
nencJ,..·ivle k;i .. ük hir bisiltlet Je.zin isi ya

'>ıbroı~ ve M'~Pr fabrikası geıil~t>klir. 
10 - 18 t 0 mmuz car•amba rünü u,al· 

fan hareketi• E eve gidilecektir. 
11 - 19 te muz perşembe gij - Eş · 

meden hareketle Alaıehire gidilece ir. 
12 - 20 temmuz cuma günü Alaıthir 

den hareketle Salihli'ye gid.ileceldir. 
l 3 - 21 temmuz cumartesi günü Sa -

lihli' den hareketle Ödemiı' e gidilttektir. 

14 - 22 temmuz pazar giiııii Ödemif
te dinlenilecektir. 

15 - 23 temm11Z puut:esi g- - Ode
mif'ten hareketle Tire yola ile Aydm'a ıi · 
dilecektir. 

l 6 - 24 tem.mu salı günü Aydın' dan 
hattketle Nazilli'ye gidilecektir. 

17 - 25 temmuz ~arp:nha ,- - a • 
zilli' den hareketle Sarayköy yelu ile De -
nizli'ye dö iilecektir. 

trasmdnn seçme!· hiçbir zaman ihmal olun- bu üc adıımd1111 Jddenirdj. M. Rndolf Hes
m mak laznndır. i n t b2sve ilin ve en vakın iki me i 

Fran.sa'da, Almanya'da, lngiltere'de, ark d rnını. ilıtiyatkblıklarmd dol1\vı 
Polenya'da, Sovyet Rusya'da .... binlerce, Jdki dııha fazla ma idar olmaktndır. Bu 
onbinlerce, hatta daha ilerisini söyliyleim iman namının vaziyfesi esnsen çok nazik 
yüzbinlerce genci uçuculuk etrafında toplı- ti. Kendisi hücum lntaları seflerinin iyd:ım 
yan ve uçuranlar bu hakikati her lıalde iyi- hrmın adiliği hakkında lıiç ~bir iyznhnt ver 
ce kavramıı görünürler. 

Polonya hava kulüplerinin yalnız mo- te§lril e:!mİf olan Fransa, tutmuş olduğu yo 
torsuz tayyare pıbesinde bu sene dörıbin- lun fanahğmı, yaıılqlığmı inhayet bugün 
den fazla genç uçuı yapıyor. Fakat hava- anlamııtır ve Fransa, bu sene sarfedeceği 
cılık bu miktarla kanaat etmiyor, gelecek dörtyiizmilyon türk. lirasma yakın bir ser
seneye, dııha çok, iki misli insan uçurmak ıetle kendini toparlıyacak; fakat l<endileri 
için geceli gündiizlü tedlıir almaktadır. 1"1e- ne örnek olduğu zavallı ve fakir memlelcet
sela onaltıya kadar küçük yaıtakiler, model ferin hali ne olacak acaba?. 
tayytre ve eliıleriyle havacılık yolunda ~ Her memelket icin o kadar çok hayati 
lııtırmaktadır ve bwıfar yaJlan ilerleyiııce olan lau İJle havacılık meselelerinin bili pi-
bavaya çıkacaklardır. lot olllUJanlarm ve DÇJDIY&nlaroa elinde o

yUDC&k eduğa ve objektivitenin bikinı ol-
Demek oluyor ki, motörsiiz tayyarelerle doğu memleketler bulunduğu söylenirse, bel 

:!'.li b~.:~:.. :,~: ;, ı:.~:.ı;:;ı>;;.~=.·~~t'~:~.~~y:~i 
Ye yerindedir. Ve aym zamanda düfiinmeli izerinde, tayyarenin barbı üzerinde .... ha
ki, hakiki hir larnet yaratan bu cins e- fasa koskoca bir memleket havacılığı iiıerin 
sai asraflı da değildir. Bir saatlik DÇUJ üç 
dört lirayı katiyen geçmiyor ve bir sut i- de karar sahibi olabilmek için bütün banla 
çinde de 0 beı yirmi kiıi açuyor. n bilmenin prt olduğunu çocuklann da talı 

dir etliği bir asn yapyonıı, denecektir. 
Her boı geçirilen gün ve saat, tam bir B çık bakihate rağmen, bir sürü uı 

DÇUJ me simini öldürdüğü için kıymetli . r. misallere rağmen eğer ha böyle olmuyorsa 
Hami nmak, g çleri bilgice hami k ve kabahatın en büy"ğü, dertleri ve menielc

1 ite ba§lamak için gün ve saatler muvaffa-

örüşü. şah.,i kültürn ile mezcedP.,. M. Bııf" 
tu'v J.:;t"'" .. tle arıdıkt n so clivor ki f 

"- Anlaşma istiyenlerin kofol7ma coi 
fena akseden bazı gürültülere raVnıPn M. 
Eartu'nun da Almanya He sulhu ist,.diain ' 
den emin olunaLilir .. En sonunda bevnel "' 
milel siyasette Almanya'nm vaziyetini na• 
zarı itiLarn alması ve bu suretle Avrupa 
sulhunun teessüsüne teıriki mesai etmeyi 
razı olması imkansız değildir.,, 

Hatip 'bugün f mwılarm ve bütün al • 
manlarm bu ~mada menfaatleri oldo• 
ğtmu ilave etmiıtir. 

Çok eyi ulıyoruz ve ba alman jestini 
karp yalnız dikkatli olmak gerektir, aJlı' 
laımayı Fransa daima istemipir. Bu uğur• 
da mühim fedakralıklarda Lulunmuıtur. Bil 
anlaımayı Lilfiil tahakkuk ettirmek içiıı 

• 
kiyetin ölçü "dür; yüzbin lira ile altı yedi- ri devlet adamlarına anlatmıyan ve onları 

ikna edemiyen memleket tayyarecilerindeyüı gencin ÇUJ öğre eceğini, tayyareci ol • dir. Ama, kabahatin tayynrecilerde veya 
r k yalnız baılarma labileceğüıi ö-- f da nda olması bir Jeketin isti1dıa 
re ekte hi~ -çıiik yo tnr. lini kurtarac k bir t • t olabilir mi 1. .. 

hiç bir fırsat kaçınna.mı!, fal<at hiç Lir ıa• 
man gayretlerinin mükafatını görmemiJ· 
tir. Fransa an1afma istemektedir; fakat 
herkes için aynı adalrt, müsavat ve emni .. 
yet esaslan dahilinde. Cenevre' de de fff. 
Bartu Fransanm, Almanyanm sarılmasın• 
katiyea çabpııadığmı tekrar etti. M. Ru· 
dolf Ha'in nutkunda gerginliğin izalainİ 
isteme arzusu olduğundaı şüphe etmiyo
ruz. Böyle iken neden M .Hes f ransız hükli 
meti dururken esfci fransız muhariplerine 
bitap ederek yaptığı jeste bir manevra ınıı· 
hiycli vennek istemiştir? esasen bu mane'I 
ra manasızdır. Çöıı rii .. tün frıın ız m'He.o 
tinin üzerinde ittifak e 'ş olduğu b'r me .. 
sele vnrsa o da sağlam bir emniyet siyase
tidir; f n!.Ilsız hükumeti eyi bir müdafaa 
tertibatiyle emniyet altına alı ı~ sufh si • 
yasetinde bütün m;f letin tasvibine mazi ar· 
dır. Şu halde ba§vekil namına söz ı:öyl'y d 

M. Hes neden ıimdiye kndar umn i b:r •ti .. 
lafm lınsulfuıe mani teıkil ctm•ş ol al· 
man mütalehatmda gene ısrar etmiJtir 1 Ko 
nigsberg nntkunnn Alınanya'nm yeni teDJJ'" 
yüllerini muayyen nisbette izh ır ettit ıi 
kabul edelim. Geriye bu kmayiilleri r.e 
şekilde filiyata çevrileceğini v~~ .. k , " • 
vor. (Lö T n'l .! ' 

/lnkara '4ce~fa51 
MIHCI OGLU HALİL HAC/ 
-ANKARA-

Birkaç b' sporcu çelikten bir 0 gibi Ve iıte bundan dolayıdır ki, tnyy recilik 
frrkalarm cephelerini delebilir. Fakat bit- meseleleri milletin ve hiikiiınetin mütalea 
ka,. b" ta,,_ .... ci bir - eketini 

3' u-~ edilir, telkik edilir ve üzerinde titrenir en 
alt ek dref dedir, değil "?... özlü iti haline konmu§!ur ve konmaktadır. 

B-yük • tiyatlı, kifayetli bir vacılık Tayyareciliğin lıerkes tarafmdan henüz 
yap "yet o r. Süvari fırka- iyice anlaııJmamıı bir tarafı iiurindtki ka
lanm, piyade k ordularım lağvederek tay- naatlar.D!ll21 teyit eden yeıı.i kitap bize mev 
yarecillğe kuvvet ereıılerin yaptddan hep mı.mum az çok geniılettirdi. Fakat, bu irı
b mecburiyetin ıoru ikdiır. ~f vatandaıa ve herkese tayyarecilikle 

Ani hamle, lıava onlusmm yaratmalı ve daha yık.dan alakadar olmak ve ona da-
ao 1 bitçeler ona beskmelidir. ha fazla yardnn etmek vazifesini huri ta-

.Alemin gidip ne kadar çok acayiptir J.. bilmiş ise çok nrinde ve hayırlr sayılmak 
Blriok memleketleıe be aeneltı örnek ıerektir. SAK1R HAZİM 
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Bir iht·raın yüyüncü yıldönümü .. 17 inci asırda lyran 
da resim sanatı. 

Bundan 100 sene evel eczalı kağıt üzerine fotoğraf çıkarmak usulü kesfedilmişti. 
İyran nakkaşlığı ve res .. 
samlığı Üzerinde avrupa 
üstatlarının ne tesiri oldu 

londrada on yedinci asırdaki İyran re· 
ılın ve nakqlarma mahsus bir sergi açılmıı· 
la. Bu ıergide teıhir edilen blemkirlık, 
aakıı ve resim eserlerine bakılacak olursa 
ondan evelki avrupalı resim üstıtlarmm o 
ınrada İyran resim sanati üzerine tesir et • 
meğe baıladığr görülmektedir. Bunlardan 
bir kısmı Culfa' daki Arlri kilisesinin kıı- , 
landır. Bunların avro palı ressamların te -
siri altında kaldığı bariz bir halde görül • 
mektedir. 

Bu devredeki muhtelif iyran resimlerin
de g rph sanatkarların tersim usullerinin 

ı 
tesiri olduğu aJihardrr. Mesela hunlarda 
Leli. V andik, Sustermans, Maytens, ve Ve
larkez gibi ressa form bariz tesirleri göze 
çarpar. B nakışları ressam Sarkis Haça • 
duryan isminde bir ressam kopya ve ser • 
gide teıhir etmiştir. Bu ameliyede bütün 
hususiyetlerin muhafazasına azami dikkat 

{ edifmiıtir. Bunların esas ressamlarının acf- f 
ları meçhul ise de hepsinin za.mannıda meı 
bur minyatür sanatkarları olduğu muhak
kaktır. Maamafih kullandıkları renkler ve 
boyalar alelade minyatür ressamlarının kul 
landddanndan farklıdır. 

!dahan liaoalimzdt bulanan Crılla'tla ba
lanan bir dırar nakşı ki Peter Leli'nin 

estrltrini hatırlatmakladır. 

Birinci Abbasşah'm (1587-1629) sal
tanat devrinde fyran'da ressamlık büyük 
bir inkişafa mazhar olm pu. O zaman ph 
sarayının dıvarlarına nakıılar yapbğı ıöy Is/afran' <la Celil siitan sarayında baCanan 

''Elma yi)en avnıpalı kadın,, tablosu iri 
atne Leli'nin ese'rlerint bUlU!mdılalir. 

l lenen Mevlana Mu.ınffer Ali'nin biiyiik bir 
rneharet sahibi oldoiu muhakkaktır. Fakat 
bu sanat, renklerinde biraz eksantrik olan, 
fakat sanat dehasında şüphe caiz olmıyan 

lagiltere'nia Viltpyr kasabamm La- moftar. Bu münaselıefJe falbot'un llk lcul fotoğraf olduğu iddia olunahilir. Talbot Rrza Abbasi'nin zamanında büsbütün inki • 
kok Abey mevkiinde huiraıun 23 üncü gü landığı makineler ve çektiği resimler b;ı bir taraftan lngikere'de çalııırken Dager ıaf etmİ§lir. 
aii bir toplantı olmaı ve bunda 1834 sene. sergi halinde le§hir olunmuıtur. isminde bir fransız da Fransa'da çalışmıf Avrupa resim sanatuun tyrın'a girmesi 

' .ı, burada ilk defa olarak fotoğraf ma- Maalesef mucidin ilk aldığı resimler ve yekdiğerinden haberi olmryan bu iki Safevi tarırnda tersimi bir hayli değiıtir • 
)üne .. uü iycat etmiı olan Henri Foko Tal- bugün mevcut değildir. Zira kendisi ilk bas adam, aynı netiycelere varınr_şlardı. mİf, daha sonra İyran' dan bazı gençlerin 
~ot'un hatırası anılmıştır. Bu zat, bu tarih· tığı resimleri sabit bir hale koymağa mu- Koyduğumuz resimlerde Talbot'un 
ten tamam yüz yıl önce bu mevkide fotoğ- vaffak olamaınıjlr. Bunlardan yalnız bir 1841 ve 1845 enelerinde aldığı resimler- Roma'ya resim tahsiline gitmesi üzerine bu 
raf camlamu kijıt üzerine nakletmeie mu evin pençereıini gösteren bir tek rami teı le, 1835 te allllaJJ p~ere resınini ve ser. tesir LiisLütün artmıpır. Bu resimlerinin •· 
nff ak ~lma~. Bu loplanhda fotoğrafçı - hir etmcğe imkan bulunmuJhır. gide teJhir edilen en eski fotojraf makine· sıllarmm bulonnğu Kayseriye Şah Abbas'· 
Irk cemıyetlen murahbulan hazır bulwı- Bu fotoğrafın bugün mevcut en eski inini göriyorsuaoı. m emriyle Isfahan' da yapılmıı bir pazardı. 

Dünkü spor 
hareket eri. 

-~~~~~~~=~~~~~~ Burası (1619-1620) senesinde yapılmııtır. 
çankayalılar lehlerine verilen ıerbnt yq. artık gol yemeyip ba vaziyeti muhafaza Cehilsütun saraJI da Şah Abbas tarafından 
ruş~n üçüncü gollerini de yapfdar. Ara- edeceği ümit ediliyordu. Bu sırada Aptiniıı yıptırdmıı ve barada bir takım resimler 
dau bir dakika geçmemi,fti ki gene Fahri beşinci golü bu ümitleri büsbütün takviye viicude ıetirilaıipir. 

(Başı l. inci sayı/atla) 
laıtıracatıw b .. kler ;en Ankara gocunan 
seri paslarla Çankayn kalesine sarktıkları 

görül Ü. 

· Ça '-- b" _... c·· ··d f Asdlan buralarda bulanan resimlerden Giiı:ün beraberlik golünü temin etti. Müte- etti. D1Wya SGD ır gayr~e uç mu a a 
asını zorlamaöa bafladr, fakat birçok gol bir kısmmm istinsah edilmiş suretlerini ba-madi gayretler neticeyi degiştirmedi. ikin- • 
fırsatları kaçırdı. Bu sırada Fethi Çanka- sıyoruz. 

ci devre de 3 - 3 beraberlikle bitti. yann dördüncü golünü de altıysa da bir 

Ahmet l O un:u dnkikada b .. kfori ~eç
tiği halde topu dııarı atnrnk muhakkak 
bir gol kaçırdı. 20 inci dakikada Güç gene 
hiiccmda idi. Aliatlin topu Fahriye verdi. 
Fahri, müdafileri geçip beraberlik golünü 
Jıpı. 

Maç turnova olduğundan hakem oyunu fayda temin edemedi. Hakemin düdüğü Öl· 

iki on beı dakika uzattı. Her iki takım da tüğü zaman Ankara gücü 4 - 5 galip bir 

ilk golü almak için fazla entrji sarf ediyor vaziyette idi. T akmılar seyircilerin coşkun 

Edirne seyahati. 

1 d G.. b tezalıiirleri arasmda sahadan aynldılar. ar ı. uç, ağır asmağa haıladı ve Çan-

lstanbul, 13 (Telefon) - lıbnbal 
ve Edime halkevlerinin teşebbüsü ile hazır 
lanan Edirne seyahati bogio yapıldı n sa 
bah)eyin bir tren Edirne'ye gitti. Seyahat 
çok nibtt gönnüıtiir. Gidenlerin hir kısmı 
611 ıkpm koavansiyonelle dönecekler, ba 
:ulan da tenzilatlı tarifenin bir hafta deva 
mmdaa istifade ederek Edirne' de kalacak
lardır. 

Oyu ı çok seri ve zevkli idi. Her iki ia
raf da güzel oynuyordu. 30 uncu dakika 

aya müdafasını çember içine aldı. ikinci 
dakikada dı A ia.:tin tak11DIDm dördüncü 
galibiyet golünü temin etti. ilk on beı da
kika da böyle bitti. 

Fenerbahçe galip. 
Diiıa 1stanbul'da yapılan fenerbahçe -

Yagoılu fatbol •pndı fenerbahçe ikiye 
karp ' sayı ile galip relmiJlir. Jkinti on beş dakika başlaymca Girin 

}!a:tiııuyetı Milliye'aın Koma~~ 

• 
Tefrika: 48 

lnsanJığın ha 1 i. 
Andre Mulro 

.Uzaklardan gelen bir güriiltil sessizliği yavaş yavaş gi-
derıyordu. 

,Çen,, Kiyo'dan sordu: 
- Hankeu'ya gıdeceK misin? 
- Tabii. 

t fen, hala işleyip duran bütün çıngıraklı ve kukumav 
uş; :aatler~? önünde üç aşağr, beş yu aıı dolaşıyoruu. 

ı ayet sozc bn:..ladı: 
- Söyledigim c::ey · · · . :.- gayet sadedır. Işın esası budur. Ya -

pılacak tek şeydır. Oradakilere 1 A t . · ma un.a \!t;l, 
- Bekliyecek misin? 

:r::iyo bilıyordu ki Çen'in ce ıap verecek yerde tereddüt 
etmesi Katorun onu ı ına etmiş. olma rnd n ileri gelmiyor
du. Çünkü Entcrnasyonal'in hiç b"r c ırin"n, onu ıhtilalci 
Y~~m~ş olan derin ihtirası tatm n etmesi kabıl değildi; eğer 
dısıplın dolayısiyle bu emirleri kabul etmiş görünüyorsa bu 
ancak faaliyette bulunmc.k is4 emediğindendi. Kiyo, ihti • 
lale kendini ve başkalarını fed etmiş olan bu adama baka
rak ihtilaJ:n onu katil hatıraI riyle haşhaşa bırakacağım 
düşünüyordu. Hem kendileri en ve hem de muhaliflerin
den olduğu icin ona ne iltihal .debiliyor \; e ne de ondan ay
rılabiliyordu. 

Çen yürüyüşüne tekrar başlamıştı; protesto eder gibi 
başını sallıyarak ve Kiyo'nun çocukça bir arzusunu yerine 
getiriyormuşçasına omuzlarım silkerek "pek ata,, dedi. 

Gürültü, eskisinden daha kuvvetli olmakla beraber, o 
kadar müphem başladı ki bunun neden Heri geldiğini anlı
yabilmek için pek dikkatli dinlemeğe mecbur oldular. Bu 
gürültü sanki yerin dibinden geliyordu. 

Kiyo; 
- Hayır, bunlar bir takım bağırışmalar, dedi. 
Bu haykırışlar yaklaşıyor ve gittikçe sarihleo:iiyordu. 
- Yoksa rus kilisesini mi zaptediyorlar? 

Hükumet t:araftarlanncıan pek çogu oraya sıgmmıslar -
dı. Fakat gürültü, köylerden merkeze dogru geliyormuş gi
bi yaklaşıyordu ve dakiykudan dakiykaya kuvvetleniyor • 
du. Söylenen ~eyleri an aımık kubil dcgiidi. Katof zırhlı 
trene göz attı: 

- Yoksa bunlara takviye kıtaları mı geliyor? 
Ne gibi nidrıl::ıı dan mürcl.kcp oldu u belli olmamaıda 

beraber bagırısmalar, zaman geçtikçe, daha ziyade yakla -
şıyor ve aynı zam&nda d::ha vuzuhlu, daha intizamlı bir ~es
le çrpışıyordu: Adımlar aıtmda top:a;.ın sc.rsrl n::ı ı. 

Katof bagırdı: 
- Ordu, bizimkiler\ 
Şüphes·z. Bağırtılar alkış ve Pe<-e sayhaları idi. Btınln

ri korkudan doban ulumal~rdan ayırt etmek henüz kabil 
değildi; Kiyo, su bas~ım kar ısında knlabahğm böyle ha -
ğırdığmı , aktiyle işitm~c;ti. Ayakların yeri döı:ü ü bir s 

Gtnt Cthil siitu saray•da balanan ff 

mtıluır ilal)'Glt ıtsıau Vtlasktz'in "Ytl
JHU~li ital,.,. ltaJıaı,, nı yadettirtn 

bir tablo ....• 

damlayışı halini aldı: asker durmuş ve sonra başka bir isti
kamete doğru tekrar yürümeğe başlamıştı 

Kiyo: 
- Zırhlı trenin burada olduğunu onlara haber venniş 

olacaklar, d 0 di. 

Trendekiler de gürültüyü onlardan daha vuzuhsuz, fa. 
kat yürüyüşün akislerini daha eyi işitmişlerdi. 

Müthiş bir çatırdı üçünü birden biribirine baktırdı: Tre
nin bütün tüf ekleri, but im mitralyozlan ateş ediyordu. Ka
t of, Sibiryada böyle bir zıı hlı trende bulunmuştu. Kendin -
den daha kuvvetli olan muhayyile.,i o trenin yavaş yavaş 
na.,ıl s:.ı .. muş oldugunu, butun safhalariyle, ona haurlatl -
yo au. Zab"tler g~li"li g~zel a .. eş edilmesini emretmışlerdi. 
Lırhlı kulelerin içinaı..;, b r el erinde rovelver, ötekilerde te
lefon, baş ::a ne y p ıilirJ rdi. Her asker, bu yürüyuş sesi • 
nin ne demek oldugunu her halde biliyordu. 

Beraberce ölmege mi, yoksa hi~ bir zaman hayata dön
miyecek olan h·ı koca talıtelbahirde biribirinin gırtlağına 
nu utılm ,a hazırlanı) orlardı 

Bizz.ıt tren muthış bir sarsıntı geçiriyordu. Dunnaksı • 
zm he.nen her tarafa ateş eden ve kendi heyecanı ile s rsı· 
hp dutan tren, sc::nki barındırdığı adamların ümitsiz hidde
tinin sirayetine ugramış gibi, raylarından kurtulmak isti • 
yer samlı.dı. Bu ihtilaçta Katoru teshir eden şey, trende • 
ki adamların içine yuvarlanmakta oldukları öldürücü sar -
ho:Iu!~ değil, bUtün bu gürültüleri. bir deli gönüllü _,ıbi, 

Sonu var 
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· 1 Ankara Yüksek Ziraat 
. (3732~) otw: ~~di b~n iiç yüz yirmi üç lira bedeli keşifli Enstitüsü RektArıu··ğu··nden·. 

Dl arbekir belediyesindenı 

Dı~arbek1r elektnk tesısatı hafriyat ve inşaat kısmının ka· v 
palı za:ffa ihale günü 19. 8. 934 salı günU saat on ikiye lta.
~ tahp zuhur etmedicrinden ihale bugünden iytibaren otuz 
gun za~f~nda par:arhkla intaç edilecektir. Taliplerin 19. 7. 
934. ta:ıh"ıe kadar belecliyeve müracaatları ve şartname ve 
pr~1enın İstanbul ve Diyarbekir belediyelerinden tedarili 
edılebilece~i ilan olunur. (3708) 7-266~ 

Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğündenı 
~s~.eri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün, küçük Yozgat· 

takı muessesatmda çalışmak ve (150) lira ücreti maktua ve· 
ri1mek üzere bir hekime ihtiyaç vardır. Talip olanlann dip
loı:n~ları ile, evelce c.alıştık1arı yerlerden almış olduktan ve· 
saıkı ve nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri birer isti· 
da ile 15 Temmuz 934 tarihine kadar Ankara'da Umum Mü· 
dürfüj'te müracaatları ilan olunur. (1446) 7-2616 

Polatlı'da: Topçu alayı satın alma 

komisyonu riyasetinden: 
Polatlı'da Topçu Alayı ihtiyacı için 3000 kilo sade yağı 

aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin 28-7-934 cumartesi 
günü saat 14 te teminatı muvakkateleril ile birlikte Polatlı'· 
da topçu alayı satın alma komisyonuna müracaatları lüzu. 
mu itan olunur. (1463) 7-2617 

Adliye Vekaletinden~ 
~dliye sarayı kaloriferi için (17 5) ton kriple maden kö

mürü kapah zarf usuliyle mübayaa edilecektir. Buna ait 
rtname Ankara'da Adliye Levazım Müdürlüğündedir. 
Muhammen kıymet (6.125) lradır. Münakasa 15-7-934 ta-

r. in mfüıadif pazar gtinli saat {16) olarak tesbit edilmiş· 
ık· Taliplerin şartnameyi almak üzere tatil günlerinden 
l)aşkii her giin Adliye Vekaleti Levazım Müdüriyetine mü
ı:acaat ve münakasa günü bedeli muhammenin % de (7,5) 

u olan (460) lira teminatı muvakkateleriyle mübayaa ko
fsvonunda hazır hulunmalarr il~n olunur. (1288) 7-2237 

11 Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünlin Baytar, Ziraat 
ve Orman Fakültelerine meccani leylt ve ücretli leylt ve ne. 
hart erkek ve krı: talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul ,artlan 
aşağıda yazılıdır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat
R.amesine göre kabul edilir). 

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

n olmamak. 
D : Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabiliyeti ve 

sağlamlıkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden 
sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vermek 

E: Belediye veya polis merke~lerindcn hüsnühal maz
batası getirmek. 

2: Enstitüye girmek isti yenler yukardaki vesikalarla bir 
likte ~ kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yük
sek Zıraat Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden Eyh1-
lön sonuncu gününe kadardır. 

4: Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarf mda tek· 
rar muayene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların 
kaydı silinir. 

5: !--eyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıka
rılanlardan hükumetçe yapılan masrafı ödiyecekleririi dair 
Enstitünün vereceği nümuneye göre Noterlikten musaddak 
kefaletame vereceklerdir. 

6: Vaktinde tam evrakla ınilraeaat etmişler arasında Ka
bul edilecek talebe diploma derecesine vemüracaat tarihle
rine göre tefrik edilecektir. 

7: Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebe
ler tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakültesine alınacak talelJe Ankara' da Gazt 
Orman CiftliP.:inde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu stai müddetince vemek ve elbise masrafları 
kar:sıhO-ı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9: it cretli leyli talebenin ücreti Uç taksitte ödenmek üze
re 275 liradır. 
. 10: Ücretli levli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha
ız olan nehari talebe için miktar t~hdit edilmemistir. 

(1436)" 7~2598 ~ 

J .f TEMMUZ H34 CUMAIJ 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka imtihant 

Türk· ye Ziraat 
Bankasın anı· 

- (6) müfettiş namzedi alınmak iizere 11. 8. 934 o~ 
martesi giinü saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat Ban~ 
kalarmda bir miisabaka imtihanı açılacaktır. 1\lü ahak' 
ya iştirak edeceklerin CUiilkiye) ,·eya (Yük~ek lktı 
ve Ticaret) mektebinden ve yahut Hukuk FakülteslnCl :1 

mezun bulunmaları Ye yirmi yaşmflan ~aAı, otuz ya ın* 
dan yukarı olmamaları lazımdır. 

Müfettiş namzetlerine (140) lira maaş verilir. 
~eneJik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda m 
vaffak olanlar (175) lira maa!la müfettişliğe terfi et. 
tirilir. 

İmtihan pro~ı-amnıı ve sair şartları havi nıatliu 
Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdiirluğlin(len vi 
İstanbul ve İzmf r Ziraat Bankalarından ıeaarik ede 
lir. Talipler bu mathuada yazılı vesikalan bir ~tu~ 
la hir1ikte Ankara Ziraat Banka ı Teftiş Heyeti miid 
liiğüne nihayet 26. 7. 934 per~mbe ,;ınii a amma "'
dar gön<Jermek veya hkzat vermek suretiyle mül'·AC"Jil!lll' 

~lmiş bulunmalıdırlar. 7-2592 

Çankırı Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

7659 lira 40 kuruş bedeli keşifli "Çankın • Kastamonu 
yolunun 32 ile 34 kilometresi arasında şose tamiratı esas 
yesiyle bir adet menfez inşaatı 16 haziran 934 tarlhlndeıı 
itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya kon~"9, 
muştur. 

Arzu edenlerin fenni ehliyet vesikalan ve yüzde ye<I 
huçuk teminat akçeleriyle birlikte ihale günü olan 16 tem.-' 
muz 1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte 
tayet daimi encUmen'ne müracatları ilan olunur., (S683): 

7-2621 

-·-.... ... ,,. .. ' .! .. .. ı- .;. .. ~"' , ' • . 

Sandıklı Belediye Riyasetinden Tokat Belediye Riyasetindenı 
Dünkü düşmanların gözile 

ÇANAKKALE 
Kara 

Deais -
Han 

Harekatı 

..... Den YiiılSa larmda.n (Bariyot) aun Çanakkale maharel*e
~ dair en aoo _yasdığı IKı miiltim makaleyi 

HAVACILIK ve SPOR 
an 

1'2-2. inci ıaylflllda okumalmnıt, 
• • • ~-. • • ·':' • .- : • .:;, ~ , 1 

~ ,... ..... 

Kumbara bütün bir 
istikbaldir. 

Belediyemizce inşası mukarrer bulunan beher metre tuli 
474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulinde lağım ve beher 
adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasabanın muhtelif 
mahallerine yapılacak tahtelarz su hazinesi ve tahtelarz 9 
metre 80 santim derinliğinde inşa edilecek 2343 lira 78 ku· 
ruş bedeli keşifli avlama duvarı 21-7-934 üncü cumartesi gü· 
nü saat 15 te ihale edilmek üzere 21 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle münakasaya verilmiş olduğundan talip olan· 
lann dairemize müracaatla münakasa ~artnamesini öğren· 
~el.eri ve muayyen günde o/0 7,5 buçuk depozito akçeleri ile 
bırlıkte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1468) 7-2620 

Ankara Emniyet 
Müdürlüğünden: 

1 - Yapı ve yollar kanunu mucibince Tokat ıehı1nb.I 
1/500 ve 1/2000 mikyasında halihazır haritası ile 1/1000 sıiti 
yasında tesviye münhanili bir haritası yaptırılacaktır. 

2 - Hali hazır harita tesbit edildikten sonra yollar hn, 
nunda yazılı fenni şerait dahilinde 1/2000 mikyasmda tch&I 
müstakbel planı yaptırılacaktır. 

3 - Bu işe gireceklerin Nafıa Vekaleti ve Harita umuns 
müdürlüğünce fennt ehliyetleri tasdik edilmiş bulunmas• 
lazımdır. 

4- Yapılan plan Nafıa Vekaleti iymar müdür:lyetl ~ 
mf yesince tasdikini müteakip bedeli tesviye edileecktlr. 

~ - İş 5-7-934 tarihinden itibaren bir ay müddetle K!f. 
palr zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. İsteklileriıı 15(1 
hektar üzerinden teklif edecekleri bedel % 7,5 buçuğu nis
?etinde muvakkat teminat akçeleriyle ehliyet vesikalarını 
ıhale günü olan 5-8-934 tarihine müsadif pazar glinü saat 
15 te Belediye encümenine tevdi etmeleri liizumu ilan olu· 
nur. (1503) 7-2679 

Enıniyet Müdürlüğünün bir senelik ihtiyacı olan 10950 ----------------------!"!!!B-
litre benzin, 500 kilo Mobiloil, 100 kilo Mobil S. 6 kutu İdro
lik yağiyle 9 tane muhtelif eb'atta iç ve dış otomobil lastik 
terinin alınması 6-7-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
~~nak~saya konulmuştur. Şartnamesi Emniyet Müdürlü· 
gundedır. 26. 7. 934 perşembe günü saat 15 te kati ihalesi ya 
pılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Vilayetteki komisyona müracaatları. (1390) 

Kony 

7-2568 

inh·sarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene tur; gölünün yavşan merkezinden çıkarılacak 10 
bin ton tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin beş yüz tonluk iki 
üç bin tonluk dahi bir iki ceman üç parça olarak 27 -6-934 ta· 
rihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya bırakılmış· 
tır. 17-7-934 tarihine müsadif sah günü saat on beşte cihan
beyli kazasında ihalesi icra edileceğinden taliplerin şeraiti 
anlamak üzere Başmüdüriyetimize ve yahut mahalline mü· 
racaat etmeleri iylan olunur. (1376) 7-2349 

Bursa Vilayeti Ahmet Vefik 
paşa hastahanesi baatabibli
ğinden: 

9i4 malt senesi içinde müessesemize lazım olan (i750) 
lh-a muhammen kıymetli mualece ve tıbbi levazım açık mü 
n kasaya konmuştur. Münakasa 22. 7. 934 tarihinde bitecek 
v o gltn aaat 16 da ihale olunacaktır. U"aliplerin dipozitola
r~le beraber kUkQmet dairesind• vil;f lyet onoümen kalemine 

.. Jıaeımd!r. Cd.489). f-2661 

Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğündenı 
Asliert fabriJialar umum müdürlüğünün Kırıkkale fabrbı 

ka ve müessesatı için bir kabileye ihtiyaç vardır. 75.98 lir~ 
ücretle bu vazifeye talip olanların şeraiti anlamak üzere, 
Diplomaları ile nüfus hüviyet cüzdanlarını ve varsa evelc& 
çalıştıkları yerlere ait vesaiki, umum müdürlüğe hitaben ya. 
zacakları bir istidaya rapten umum müdürlük zat işleri şube 
sine müracaatları ilan olunur. (1448) 7-2614 

Deniz Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Lisemizin dokuzuncu sınıfına 
"40,,, onuncu sınıfa "8,, talebe 
kayıt edilecektir. On birinci sı. 
nıfa talebe alınmıyacaktır. 

Mufassal kayıt ve kabul şart· 
ları Kasımpaşa'da Den·z matba" 
asından ve mektepten tedarik 
edilebilir. "3622,, 1-2s1z 

l 
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Mezlclıada y pılması tekarrür ~den fi~ .. o ... ifik vc.~t~ferrüa~ i;in 
iycap eden proje te §artmu::ıe ve keşıfm1.men11 ıhzan ı cı ny muc!ddle 

T p!mnecle fstanhul Le
v0 .. ın1 Amirliği Satm 

41ma Komisyonu 
11fmları 
1LAN 

TE DTA 
B1lcümle modem binalarda tercihan kullanılan hususi bronz (TEKUT A) kap

lamaları aşağıdaki faideleri cami bulun maktadır: üsnbakaya l cnulmuştur. Ş:ırt !lrıes.•i ı(rn c ve tafsilat almak isti -
)'enlerin her gün fen işleri müdiirlü:üne rnürncnatları ve mi'sabakaya 
iıtirak edeceklerin ihznr cyliyeceWeri proje ":\rtnam.. ve lte;ifn2-mcyi 
11 eylf:ıl 934 snlı günü saat 17 ye krıdar belec!iyc ı·eislirrine vermeleri 
f(I542) 7 - 2722 

ar 
l - Kızılcaham m ynb mektebi talebesi için mayıs 93!> gnyesıne 

kadar muktazi erıak (4730) lira muhammen bedel üezrinden pa:rnlık
•a münak .. saya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin münaknsr-dnn eve) muhammen 
be<!elin Q:fc 7 ,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesini muhascbei hu
susiye veznesine yatırmaları Jazmıdır. 

3 - Taliplerin şutnameyi görmek üzere her gün vilayet maarif 
ıniidürlüğüne ve 6: 8: 934 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe gü 
hÜ saat 15 tc daimf' encümene müracaatları. ( l 54 l) 

eled·yesin • 1 
Gemlik kasab:ısmm eleictrik tenviri imtiyazına Cümhuriyet ve Haki

miyeti Milliye gazetelerinin 17, 23 haziran 934 tarihli nüshalarında 
ilan edi1en erait m!laDince yevmi münakasa olan 8. 7 .934 günü bir gfi
rıa talip zuhur ctmedi«inden müddeti münakasa aynı şeraitle bir hafta 
ı:ııüddetle y ni 16. 7.~34 pazartesi günü saat 16 ya temdit edildiP,i ilan 
olun:ır. (3806) 7 - 2718 

a n. 
l - Kızılcahamam yatı mektebi talebesi için mayıs 935 gayesine 

~adar muktazi s"'t, yoğurt, sebze ve saire gibi 14 kalem erzak (357,5) 
lıra muh en bedel üzerinden pazarlıkla rnünakasnya lconulmuştur. 

2 - Pazarlığa girişme kistiyenlerin münaknsııdan eve) muhammen 
l>e~elin C'!,_ 7 ,5 ğu nisbet;nde maval.kat teminat akçesini muhnsebei hu
ııuıve veznesine yatınruıları lazımdır. 

.. 3 - T nliplerin şartnam•vi görmel< üzere her gün vilayet maarif 
hıudürliiğün ve 6.8 :_: 4 • .. · e kadar her pazartesi, per~mbe günü 
saat 15 te daiı:ıi e,, · -~aatlan {1540) 7-2727 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
500 lir~ b~~eli. mubammenli şevrole kamyonen ile l 50 lira bedeli 

muhammenlı Dolabı kamyonu 7.7.934 ten itibaren bir ay zarfmda pa
QI( rlıkla satılacaktır. Taliplerin P. T. T. başmüdürlüğüne müracaatlan. 

1537) 7 -- 2726 

Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Yüksek ziraat enstitüıiinün kaloriferli binalariyle sobalı binalarmm 

Leı aylık teshini kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmaJlur. Talip 
olanlar şartnamesini görmek için enstitü mahasebesine ve münakasaya 
Sş.tirak için de o/0 7,5 teminatlariyle ihale günü olan 4 ağustos 934 tari
Lıne müs&dif cıımarteıi günü saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyo • 
ttuna müracaatları (1536) 7 - 2725 

ı"laroi ve MektelJı 
24 000 kilo sade yağı 25-7-
934 çarşamba günü saat 14 te 
kapalı zarf usulivle aJmacak
tır. ~nrtnamesini görecekle
rh her gün ve taliplerin bel
li s?otten eve] teklifleriyle 
temınatlanm komisyona ver 
mclerL (55) (3419) 7-237l 

Hafif olmakla beraber sağlam bir yapı, sonsuz dayanması, rutubete karşı tama
men mukavim, yıldırım tesirinden masun, çabuk ve ucuz vaz' ve tatbik edilebilme
si, madenin kıymeti asliyesini muhafaza etmesi. 

1LAN 

Hanbul levazım amirlii7ine h:ı"" 
ı ı . . 3 ı:. g 
ı. :ıla<lt ıçın 5,GGO kilo b~yaz pey 
nır 8.8.934 carrmba pföıü saat ı 4 
te lcapalı zarfla almııcaldır. Şartna
mesini f!ÖreccPerin her gün ve talip 
lı-rin belli saatten evel t"kliflerini 
T onhanerle komh:yona vermeleri 
(93) (3760) 7 - 27

1

16 

n. n. yolları \'e Liman • 
ları 11. 1\ el. Sa. Al. Ko-

11isyonu ilanları. 

İLAN 

Lokomotif duman ve alev 
bonıJariyle bağalık çelik bo
ruk.rın k--palı zarfla münaka 
sası 27 ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 te Ankara'da 
iclare merkezinde yapılacak
tır. 

Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde onar li
raya satılan sartnamelerde 

Şimdiye kadar örtülmüş binlerce çatıla rm birkaçı~ 
KOLONYADA FORD'un yeni fabrika inşaatr. 
ANKARADA Harp akademisi • • • • • • • 
FRANKFURTT A 1. G. Farbenindust rie'nin yeni binası 
BEOGRA TT A Elektrik santralı • • 

• 

Kataloğ ve diğer tafsilat içim 
1stanbul'da: M. V. Arevyan P. K. 412 yazılması ve yahut 

• 

22.00D m 2 

8.000 m 2 

8.000 IV 2 

• 3.000 m2 

yazılıdır. (1512) 7-2690 Yeşildirek Molataş hanında 22/24 No. da müracaat oıunm"~T. 
i -2484 

Ankara Lc~·azım AmirJi
ği Satrn Alma Konıjp 

yonu iylanları Ankara MillA Emlak Müdürlüğünden : 
İLAN / 

Mahallesi Mevkii Sokağı Cinsi Kapı 
No. 

Metruke 
No. 

Muhammen Hisse Kaç taksit 

Bir kısrak Akköprüde at paza
rında bilnıüzayede l 1 temmuz 934 
salı giinü saat 6 Lcçukta satılacak- IstasıyoD 4rahlC 
tU:: Taliplerin vakti muayyeninde 
muzavede mahalline gelmeleri " 

,, 
,, " 

Amb.,\ 

" 
,, ,, .. 

20/440 
ız/441 

8/1 
8 0 4S8) 7 - 271.S 

,, " ,, 162/164 
flAN , Bir sakaf altmaa bir dükkan) 166 

_ Sekiz yiiz on altı bin kilo kuru ' bir kahve ocağı ve bir küçük) 

40 
41 
49 
50 

Kıymeti 

Lira K. 
120 00) 
120 00) 
100 00) 
80 00) 

190 00) 
205 00) 

miktan olduğu 

Senelik icar bedeli üç 
taksitte nakden tediye 
edilecektir. 

R1lr d k oda. ) . 
· ge? 

0 
unu apah zarf usuliyle Yukarda yazılı emvalin senelik icarınm ihal~si 2~-7-9~4 çarşamba günü saat 15 te icra 

~~lesı 6 ağustos 934 pazartesi gü- kılınmak üzere müzayedeye konulmuştur. Talıplerın muracaatı. (1431) 7-2571 

nu saat on dörtte yepılacaktır. Sart- ------------------·-----------------~ames~j .~örmek üzere her gü~ ve 

ibar~ gunu vnkti numyycninden evel s h • b e e s e 
temn~t ve teklif ~elchıplannı Anka a 1 1 n 1 n esı 
ra levı'\zım emirliği satm alm:ı kom!s 
yonu riyasetine vermeleri. (1517) 

Kütahya Vilayeti 
daimisinden: 

encüıneni 1 • ._ ... nm~&7 ~.2•121°1 Yeni Ticarethaneyi Ziyaret ediniz 

. l ~O? lira mUhammen bed ili vilayet matbaası ltağtt, mürekkep ve 
'~~re ıbtıyacı 8.8.934 tarihine müsadif çarıamba günü saat 15 te ihale 
e.dılmek üzere açık eksiltmeye konulmu§lur. Talip olanlann teminatla • 
~lle m:_z~ôr günd.e. Kiitalı~a vi!ayeti daimi encümenine ve şırtname ah 
~ mırıı ogrenmek ıpn de vılayet matbaasma miiraca3tları ilan olunur. 
"ı 532) 7 -- 2724 

Devlet Demiryolla:rı işletme 
Umum müdürlüğünde : 

1 -- Irmak C k - • d T.. · • .~d 3 - . an ın uzenn e uney ıstaıyonu crıarmdal:i taş ocn 
gm an 000 Ml balast 

il -- Kayseri s ·· · d G k • . 
n .. v d 9000 M- ıvaı uzenn e emere ıstasyonıı cıvarındald taı: 
on.agın an " a balast :ı 

111 - Fevzipaıa - Atalaty ·· • d Kö' •· v • 

ı.ı k' t ... d l 5000 M n uzenn e pruagızı ıstasyonu civarın-ua ı aı oc:ıı~m an 3 balast 
iV - Kayseri -- Sıvas üzerind ~ı · · 

laf ocağından 5000 Ma balast. e sarı og an ıstasyonu cıvarındaki 

Samsur. - Sıvas üzerinde Sanısun i.tnsyonu c· d k" t ... 
dan 5000 M3 blok. ıvarm a 1 aş oc:agm 

Yukarda mahnlli teslimi ve miktarı yazılı blok ve halaıtl k 1 
~ırfla münakasalıırı 4 ağustos 934 cumartesi günü saat ıs tea~n 1 ap~ 

1 

ırl:ıre rnerkezinde yapılacaktır. Tnfsilat Tüney, Sarıoğlan ve Gn <a:a ka • . A ,_ S • . S emcre 
trın nKara ve Kayseri, amsun ıçın amsun ve Ankara, Köpriiağzı için 
fılnla ya'ya ve Anhara veznelerimizde b~§er liraya satılan sartnamelerde 
)'azrl•d·r. (1490) 7 -- 2723 

Milli Miidafaa Vt•kiilrti 
Satro Alma Komis)oııu 

\ylanları 

lLAN 
Ordu ihtiyacı için 200 

çift seyyar eczayı baytariye 
sandığı ile (1000) adet aın· 
puJ kutulan kapalı zarf usu· 
tiyle satın alınacaktır. İhale 
si 24-7-934 sah günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler 
şartname ve nümuneleri gör 
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin· 
den evel teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V • Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1335)' 

7-·2305 • 

iLAN. 
Uç adet re im masaıı pazarııl< • 

la ya:>tırılacalctır. Pazarlığı 1 S - 7 
- 934 pazar günü saat 1 l de yapı • 
lacaktır. Kesif ve r simlerini gör· 
mek istiyen taliplerin her gün ve pa 
zarlığa İflİrak edeceklerin de belli 
gün ve saatında teminatlarivle ko -
ınisvonunıuza gelmeleri. ( l 493) 

7-2655 
iLAN 

Karsta bulunan kıtaat 
için ( 43,900) kilo ı.ade ya2:" 

B Ü y Ü k Fırsat .•. 
0130 Model çift zemberekli 

akinenin yalnız kısa bir 
111üddet için fiatı 

90 Liradır 
Nurettin ve Şeriki: Bankalar caddesi N. 18 Telefon: 2155 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii sokağı l'!inc:i 

Boyacı Ali Dellal karaca llane 
Hisar Mektep gw.ise elyevm hane)' 

Umum Metruke 
No. No. 

21/2 282 
33/22 . sq 

Hisse Kaç talCsTt 
miktan olduğla 

Muhammen 
Kıymeti 

:Lira K. 
750 00 

l,200 00 

~ 
Tamamr5 Nakten vey~ 

,. ) birinci tertid 
) mübadil bonCM 
) su ile. 

Yuk'ar(la yazılı hanelerin müzaye'Clelerl !·'1·934 tarı'lilnClen itiöare.n b1r ay pazarlığa fü.,: 
rakılmıştır. Taliplerin müracaatlarr. (1430) 7-2570 

kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 21 tem
muz 934 cumartesi günü sa • 
at 9 da yapılacaktır. İlk te
minatı 2634 liradır. Talipler 
şartnamesini gönı1ek üzere 
her gün ve münakasaya işti
r;ı k için de vakti muayycnin 
de teklif ve teminatlariyle 
Kars'ta asken satın alma ko 
misyonwıa müracaatları. 

0402} 7-2531' 

Karacabey Harası 
müdürlüğündenı 

• Ha"9.rı n Zaitt Eıtı seklz yüz elli yedi kilo)' saf merinosı 
r on bir bin üç yüz doksan sekiz kilo) yarım kan, (bin seldi 
yüz on dört kilo) kıvırcık yapağısı 14 temmuz 1934 cumarte• 
si günli saat 15 te açılt artırma usuliyle satılacaktır. TaliP4 
lerin teminatlariyle birlikte satıs günü Harada bulwımala· 
n ilan olunur. (3675)' 7-2622 
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Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirece~ 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha 
•ırlayınız: Alacağınız maf, hakiki olmaleı 

Ga ata ithalat Gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Kilo Gram Marka No. Kap Eıyanra cinsleri 
0,880 1 ipek mensucat 

14,600 BS 426 1 Diı macunu ve rek1an 
77 MCF 21 1 Kösele 
1, 730 AF l 1 ipek işlemeli pamuk örtü 

51 HKCO 1411 1 .Muşamma kaplı mobilya 
453 MH bila 19 Boyalı demir f ıçt 

1,441 ( Mermer heykel 
2,500 • ( Kuı tüyü yastık 
0,101 • • • ( Levanta 
0,3,1 • 1 ( Deri kadın çantası 
o,.t 71 • " • ( 1 pek boyun atkısı 
8,251 .. • • ( Yün caket 
0,281 • • • ( ipekli çorap 
1, 130 • • • ( Vidala ayakkabı 
O, 190 • • 1 ( ipek örme kaıkol 
G,211 • • ( Pamuk1u ipek örtii 
0,23Q • ( İpek örme kaıkol 
·4 SIT 304 1 ( Bez kova 

103 • ( Ağaç masa 
281 AM Bila 3 Madeni eşya temizleyicı miistabz.r 

2,400 • • ( içi kürk yün caket 
2,850 • ( Yün çorap 
1,200 • ( Pamuk peşkir 
0,800 • ,. 2 ( Vidala terlik 
1,050 ( Pamuk entari 
l,670 • ( ,, " 

45 1 Müstamel ağaç kasa 
6p • • 1 Ağaç dolap 
Yukarda yazılı eşya 8. 7 .934 tarihinden itibaren acık anırma sure

tiyle ve ecnebi memlekete gönderilmek şartiyle ı:atılıktır. isteklilerin 
!9. 1 .934 pazar günü snat 17 ye kadar satış komiwonuna müracaatları. 
'(3684) 7 - 2717 

As ceri Fabrika ar Umum 
Müdürlüğünden: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kmkkale'de 
bulunan bir eczacılık yeri münhaldir. (126) lira ücretle bu 
eczacılığa talip olanların, 

Diplomaları, evelce çalıştıkları yerlerden alacakları ve· 
saiki ve nüfus hüviyet cüzdanlarım raptedecekleri bir istida 
ile Ankara'da umum müdürlük zat işleri şubesine müracaat-
ları ilan olunur. (1447) 7-2615 

N 1 H AV E T B U V AZ ••. 

SOGUK 
1 C E C E K S 1 N 1 Z. 

'ZiRA ı 

"f~IGIDAIRE" 

I esinde şaraplarınız. btraıarını:ı ve her türlü lckilerinlz 

~uk tutulacağı gibi ylyeceklerlnız daht sıhb.i ve taze 

oıarak muhafaza edilecektir .. 

., tek Frtgıaaır• varaır. Haklkl F'rlgld ır oıandır. 
'il 

il 

BOURLA BiRADERLER ve $ 8 ' 

F GID~ı.IRE 11 

llEKTRIKLI OTOMATiK SOOUK tı )vA OOLAB• 

Oeneraı Motor• Mamuı 

nkara Bira ı 
Herkesin Sevdiği 

ORMAN Ç i FT LiGi 

Ankara Belediye Reis • 

liği ilanlan. 

İLAN 
4802, 79 lira bedeli keşifli 

Selanik caddesine parke kal
dırım inşası yirmi gün müd • 
detle ve kapalı z=. <la müna-
1·~~ ..... :ı. k"'n11lmuştur. Şartna-

mesini görmek istiyenlerin 
her gün fen işleri müdürlüğü 
ne müracaatları ve taliplerin 
21 temmuz 934 cumartesi gü 
nü saat on buçuğa kadar te· 
minatlariyle birlikte teklif 
mektuplarım belediye encü • • 
menine vermeleri. 

2 - Mezbaha kesicileri 
için yaptırılacak 24 panta -
lon, 24 kayış, 28 adet iş göm 
leği ve 48 adet iş başlığı ve 
30 lastik çizme yirmi gün 
müddetle aleni münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine ve talip· ·' 
lerin de 21 temmuz 934 cu · 
martesi günü saat on buçuk
ta belediye encümenine mü
racaatları. (1398) 7 - 2521 

İLAN 
Anknra Belediye riyaı;etinden: 

Belediye için iki \'İdaoj makinesi 
2lmacaktır. Talip olnn firmaların 
tekliflnrini belediye riyasetine gön· 
dermeleri ilan olunur. (1539) 

7 - 2721 

KIRALIK DAiRE. 
3 oda, banyo, mutbab, salon, 

elektrik ve hava gazı vardır. 
Nilüfer caddesi 

Ruso apartımanı 
7-2698 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
caat. Telefon: 3272 

imtiyaz sahibi ve baf1Duharriri 
F ALIH RIFKI. 
Umum Neıriyab idare eden ynzı 
İ§leri müdürü NASUHi ESAT . 
Çankırı caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matb&Uısında ba · 
ıılmıfbr. 
Abone ve iylin bedelleri: Mües 

ıese veznesine verilir. Yahut posta 
veya Lankı. vasıtasiyle gönderilir. 
Hıırigtı. Jtneainin !ahsil salahiyeti 
yokhlr. 

• 
nın 

a 

nd 

• 

I 

ıyor. 

T~O.KiY 

llRAA 
BANKASt 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT ~ DbQ 

ı ..--.-............ SİNEMALAR 
f YENi ] f I, 

BUGÜN 

Iki filim birden ı 

1 - BIRGUN SA1 rA gclcceğiın 

2 .. HAYATII\I SANA FEDA 

BU GECE 

HL\YATIM SANA FEDA 

BU GON KULÜP) 

tki filim birden: 

1 - ALEVLER ARASINDA 

~ .. KİBAR HIRSIZLAR 

BU GECE 

KIBAR HIRSIZLAR 


