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Giindelik. 

GERlYE HOüRU ... 
Almanya'da Nasyoual - Sosyalizm ha

reketinin, başta Hitler olmak üzere, ikti

dar nıevkiini ele geçirmiş olmasını bir in
kılap telakki edersek, bu hareketin bazı 
~eflerinin führer' e karşı vuku bulan son 
''Yan le§ebbüsünü ve bu teıebbüsün henüz 
fıliyat sahasına çıkmadan Hitler ve ordu ta

rafından şiddetle bastırılmasından doğan 
~aziyeti de o inkılapta bir buhran, bir ge
rıye gidiş diye mütalea edebiliriz. inkılap 
IDefhumu haddi zatinde ne kadar ciddi ve 

tümullü bir vaziyetin ifadesi ise bundaki 
. uhranın da o kadar ehemmiyet ve dikkat 
ıle göz .. .. d 1 ı · ı· Z t onun e tutu ması azımge ır. a en 
~eselenin vehameti bir iki gün içinde hayli 
ınsan kanmın dökülmüs olmasiyle de ken-
d' k . 1 endine meydana çıl·mıştır. 

Alman Başvekili Hitler'in geçenlerde 

~•Y.İftag'da söylemiş olduğu nutuk ile de 

b~d·ı·se~erin hakiki sebepleri. ve isyan teşeb-
uıunun iç yüzü tamamiyle anlaşılamamış

tır. Alnıanya'da Hitler'in zaferinden ve 

Nuyonal • Sosyalizmin yeni bir muvaffakı
Yetinden bahsedilmekle beraber, hakikatte 
alınan inkılabı son hadiseler üzerine cok 

ı~rsılnıış ve belki de mahiyet ve istikam~ti
nı değiftirmek vaziyetine düşmü,tür. Ba
ıındanberi birçok müphem noktalar arze

den Nasyonal - Sosyalizm inkılabı hücum 
kıtalarının nüfuz ve itibardan düşmesiyle 
~iiphenıiyetini bir kat daha artırmıFır. Bu 
•nkdabın hem nasyonal ve hem de sosyal 
5ahada umdeleri nedir? Başvekil Hitler her 
iki istikamette de hangi gayelere vasıl ol

ınak arzusundadır? Bu sualler yeni vazi

»ette lıer zamankinden daha ziyade esrarlı 
bir mahiyet almıı bulunuyorlar. Alman in
kılabının başlangıç noktası alr:ıan mağlu
biyeti ve bunun neticesi olan Versay mua

~desi olduğuna göre hareket daha ziya

de dıı cepheden başlamıstır. Her ne kadar 
mağlubiyetin milletin iç hayatında doğur
duğu zorlukları da alman inkılabına bir de
receye kadar öz venniş ise de bu cihet dai

ına ikinci planda kalmıştır. inkılabın nasyo

nal cephesinde bütün almanların aynı "" 
kilde diiıiindüklerine ve Versay muahede

ıinin alman inld~frna vurduğu zencirleri 

birer birer kırmak arzusunda hepsinin bir
lepiğine ıüphe yoktur. Hatta nasyonal cep
he, iç hayatta bile kabil olduğu kadar kuv

•etlendirilmis ve bir taraftan eski rejiyonal 

İaıtiyaılar v; ayrılıklar kaldırılırken diğer 
taraftan yahudilere karşı da cidal açılarak, 

ılnaan birliği milliyet ve ırk duygularının 
Pfrçinlediii sailam temeller üzerine kurul
ınak iıtenilmiıtir. Almanlar bu sahada Hit
ler' e açık bono vermiılerdir. 

Fakat inkılahm sosyal cephesine gelin
ce, İf değiımiı ve milli birlik burada ilk 
çatlaklarını göstermeğe baılamııtır. Alman 
Y!l' da içtimai ve iktısadi sahada bir inkılap 
Yapılmasını istiyenler olduğu gibi, onun es
ki nizamluına dokunulmamasını istiyenler 
de vardır. lktısadi buhrana ve bunun se
Lep olduğu türlü sarsıntılara rağmen Al
manya' da muhafazakar sınıfın hala daha 
kuvvetli ve daha kalabalık olduğuna ,üphe 
yoktur. Buna mukabil Nasyonal _ Sosya

lır.m hareketini ileri götüren ve Hitler'i ik
tıdar mevkiine geçiren hücum kıtalarının 
dcseriyetini inkılapçı gençler le§kil ediyor
du. Zaten hareketin baılangıcından beri 

Bitler taraftarlarını en ziyade işsiz ve mev
cut nizama küskiin gençler arasında bul

nıuştu. Bunlar şahsi talilerinin inkişaf mı 
aııcak içtimai ve iktısadi sahada yapılacak 
bir inkılapta arıyor) rdı. Muhalefet lideri 

Hitler evelce bunların başında bulunuyor

du. Alman Başvekili Hitler iki zümre ara

ıında mütereddit kalmıştı. 30 haziran gü

ııündenberi ise Hitler intihabmı yapmış, ka

rarrıu vermiı ve alman inkılabmm sosya

li,,. cePLetiııi bırakarak eski Prusya a• 
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Hergiiu Ankara~da çıkar 

T .1. C. 1. Ankara mıntaka kongresi 
dün Belediye salonunda toplandı. 
Mıntaka Reisi Şükrü Bey, gayet belagatli bir nutukla 
mıntakanın geçmiş ve gelecek faaliyetlerini izah etti. 

İdman cemiyetleri Ank~~a mıntakasının' 1 iti~a.t telkin eder ve kalplerimize ferahlık ve -
senelik umumi toplantısı dun saat 1 O da rebılır. 
cemiyeti umumiyei belediye Mlonunda ya- Hizmeti muvauafa ve mecburiyelerini ifa el· 

pıldı. Di~leyicile 

arasında idman ce· 
miyetleri ittifakı rt 

isi Erzurum mebu
su Aziz ve ikinci 

reis Bayazit mehu· 
su Halit Beylerle 
birçok sporcu genç 
vardı. 

Kongre reisli· 
ğine ittifakla Bü
yük Millet Meclisi 

umumi katibi ve 
Ankara Halk Fır
kası idare heyeti a 
zasndan Veysel B. 

Dünkü kongrtdt rapor okrrnrır ktn 

seçildikten sonra mntaka reisi Şükrü Bey 

heyetin senelik raporunu okudu ve ittifak

lıı. kabul edildi. Bundan sonra sırasiyle fut
bol, atletizm ve güreş heyetleriyle diğer be 
yellerin raporları okundı.ı. Bunlardan fut -
bol heyeti raporiyle atletizm raporu bir

çok murahhasların hücumuna uğradı ve ne· 
ticede kabul edildi. f ntihaba baılamadan 
ev el ittifak reisi Aziz Bey Ankara 
mıntakasınm bu toplantısını dikkatle takip 

ettiğinden ve mıntakanın bir senelik faali -
yetini heyeti umumiyesi itibariyle müsmir 

gördüğünden bahsederek istikbalde daha 

fazla çalıımak lazım geldiğini iıaret edip 
sözlerine nihayet verdi. Bundan sonra inti
haba geçildi ve atideki zevatın seçildiği an 
!atılarak içtimaa nihayet verildi. 

Kongre raporu. 
Muhterem Efendim; 

mek üzere her sene ordu saflarımız arasına ver
diğimiz sporcu arakda§larnnızm beden, fikir, a· 
sap ve irade kuvvetlerinin beraberliği ve aben· 
gi sayesinde vaziyfelerinde muvaffak olarak 
muayyen müddetlerinden daha aı bir zamanda 
aramıza döndüklerini memnuniyetle görmekte • 
yiı:. Bu itibarla heyetimiz, geçen sene bu ağU' 
mesuliyct yükünü ,vatan için mücadeleci fertler 
ve sporcular yetiıtinnek gibi tamamen milli ve 
vatani bir duygudan mülhem olarak üzerine al· 
n11~tır. 

Muhterem arkada,lar; 
Sporda yenmek ve galip gelmek ülküsiyle 

dökülen ter, muharebe meydanlarında vatan 
için akıtılan kan kadar temiz ve asildir. 

Merkez heyetinizin ve muhtelif ıubelere men 
sup heyet arkadaılarınızın bir )'ıla yakın meHİ 
devreleri esnasındıti iuaat ve faaliyetine, ıenç 
!erimizin yalnı::: mıntıka içinde değil, vatan bu -
dutları içinde de bir orduyu, bölünmez ve ay· 
rılmaz gençlik kütlesini temsil ettikleri ve ede · 
cekleri bakiykat ve kanaati hakim olmuıtur. 

Bu görüı ve duyru beraberliği bize, kulüp -
çülük sahasındaki dar fakirleri bir tarafa bD'a -
kırık bedenimiz olan vatan bünyesini Ye ümi • 

(Sono 4. iincii sayı/ada) 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. 
Yalova'ya gitti. 

İstanbul, 20 (Telefon) - Reisicüm
hur Hazretleri bugün refakatlerinde Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ve diğer 
zevat olduğu halde Yalova'yı teşrif etmiş 
terdir. 

------~.-·---------

Staviski hadisesi 
yeni hadiseler mi 
çıkaracak? 

TAHKIYKAT HEYETiNDE TAR
DlYO ŞEHADETTE BULUNDU. 

Sıaoiıki ip hakkında miilıim iddialar tl•r • 
m~yan td~n M. T ardiyö. 

Paris, 20 (A.A.) - Staviski rezaleti 

hakkında tahkikat icrasına memur parlamen 
to komiıyonu sabık Başvekil M. Piyer La-

(Sonrı 5. inci sayı/ada) 

SA YlSl HER YERDE 5 KURUŞ. 
!I2EW4!3!± ~ 

Recep Bey 
Istanbuldan geld 1 

Birkaç ıündenberi lıtaobul' da buluaH 

Ciimhuriyet Halk Fırka11 Kitibi Umumi.f 

Kütahya Mebusu Recep Bey dün ıe1ırimiz 
dönmÜ§lÜr. 

--------···--------
Radyoda Fener -
Viyanalılar maçı 
nı nasıl dinledik? 

Radyonun, insanlık için ne büyük bir 
kazanç olduğunu, dün bir kaç arkadaf. 
hoparlör karşısında bir kere daha anladıll. 

Biz Kcçiörende bir yaz evinde ve Fe· 
nerbahçeli, viyanah futbolcular İstanbul'" 
da, Kadıköyünde. Fenerbahçe stadında .... 
Aramızda beş yüz kilometre, şehirler, 

dağlar, ovalar .... 
Saat 17,40, kulakları tırmaııyan bl1 

homurdanma .... aradan bir ses ayrılıyo~ 
Allo, allo, burası Fenerbahçe stadı; demiif 
işittiğiniz alkışlar bugün Fencrbahçe if' 
karşılaşacak olan viyanalıların sahaya ç!J 
kışını neşe ile karşılıyan kalabalığın gü~ 
tültüsüdür. Sahanın etrafı büyük beynet. 
milel maçlara mahsus kalabalıkla çevriJ.'• 
miştir. Şimdi isiteceğiniz alkış da sahay• 

çıkmak üzere olan Fener takımına kartı 

halkın coşkunluğunu gösterecektir. 
Filvaki, bir uğultu halinde, gittik~ 

fa2:lalaşan bir alkış sesi: demek ki fen~ 
bahçeliler de sahada ... 

Spiker söylüyor: 
- Viyanalılar beyaz forma giymiş]~ 

dir, yalnız kollarının bileklerinde kırmızı 

bir çizgi var, pantalonları kurşuni ve lac&
vert zihli, çorapları ve fotinlcri siyahtır, .. 

Sonra Fenerbahçe ve Viyana takımı. 
rına iştirak eden oyuncuların atlarını b • .., 
rer birer söylüyor ve ilSve ediyor: 

- Fencrbahçc bugün kalecisi Bediiden 
mahrumdur. Bedii'nin babası öldüğünden 
müsabakaya iştirak edemiyecektlr. Oyuna 
başlanmadan ölüye hürmeten bir dakiyka 
susulacak ve bu bir dakiyka biter bitm41' 

(Sona 5. İnci şa,.fada) Geçen yılın 11 ıfustos günü toplanan fev
kı..lıide konırenin hakkımızdaki yüksek itima

dıyle iı baıma ıeçen heyetimiz, her birini asil 
ııhularınızda selamlamakta büyük bir haz duy
duğum teknik heyetlerinizin ve mıntakanızın An
kara muhitinde sporu yükseltmek Ye kuvvetlen
dirmek yolundaki yenilmez ülküsünü, verdifiniz 
salahiyetler dairesinde baıarmafa çalıımıftD'. 

Ankaralılar dünkü cumayı Gazi Ormançiftliğinde geçirdiler 

mamıı olan bu çalı,ma devresinin verimlerini 
ve ondan önce de bepinizia ıerefi ve üstünliiii 
yolunda birer birer yendiğimiz ve aıtıfıma: çetin 

aıüıkülleri, huzurunuzda iyı:ah etmeklifime mii
nadenizi rica ederim. 

Hep biliyoruz ki, hükiımetimizi.n sevıisini, 

yardım ve ıefkıt elini üzerinden esirıemediii bu 
teıekkülün kuruluş maksatlarından biri de türk 
gençliğinin bilıide olduğu kadar bedenen ve ah 
likeıt yükselmesine çalıımaktır. Ekserisi orta 
tahsil çafını bitirerek yüksek bir iliat ye irfan 
hamulesi ve en temiz ahlak vasıfları ile miiceh· 
hn: olarak aramıza kanıan ve gençler her tiir
ı:i menfaat ve kulüpçülük hırslarından uzak, 
güçlü ve kuvvetli bir sporcu olarak yetiıtirmek 
vuiyf emizdir. 

Ancak bu suretle yetiımiı sıhhatli ve kuvvetli 
gençlerdir ki türk vatanının bugünkü ve yarınki 
emniyet ve huzuru yolunda hepimize yüksek bir 

anelerine ve milliyetçilifine iltihak etmiı
tir. 

Nasyonal - Sosyalizm bareketiain naı
yonal cephesi diğer milletlerin mukanme

fi karıısında, sosyal cephesi de Almanya'. 
nın mevcut nizama bağlı kuvvetli unsurla
rının muhalefeti önünde vaitlerini tutmak 
imkanını göremeyince sarsıntıya uğraması 
tabii bir neticedir. Bu neticenin gerek Al
manya içinde ve gerek diğer milletler ara
sında ne gibi tesirler yapacağı henüz belli 
olmamakla beraber her halde 30 haziran 

tarihinin Almanya' da da iddia edildiği gibi 

alman tarihinin mühim dönüm noktaların
dan biriıi teıkil edeceğine fÜplle yoktur. 

ZEKi MESUT 

Dün Ankara sıcak günlerden birini 
daha ya'8dı ve halk bu sıcak tatil günü
nü daha serin ve havadar yerlerde geçir
mek için büyük kütleler halinde civar 

mesirelerine dağıldı 
Banliyö trenleri, koridorlarına ~dar 

dolu vagonlarla sabahtan akşama kadar, 
binlerce insanı Mamağa, Kayaşa, Gazi 
çiftliğine taşıdı. Her tarafta bir şehir 
kalabalığı .. ~öze çarpıyor, her ağacın göl· 

gesinde birkaç aile birden sığınıyordu. 
Mamak, Kayaş... Yüzlerce gramofo

nun alaturka. alafranga nağmeleri arasın 
da çok hoş bir hal almıştı. Gazi çiftliği 
alt ve üst gazinoları ve bütiin gölge ve
ren ağaç altlariyle beraber çok kalabalık 
bir kütleyi barındırmıştır. Karadenizde 
kadın, erkek yüzlerce kişi büyük havu
zun ıuları içinde serinlemiş vt eğlenmiş· 
terdir. 

Güneş batarken dönÜJ baıtadı ve iataıp 

yon caddesi saatlerce çoluk çocuk, kad.ufe 

erkek bir insan aeli ile doldu bo,aldı. 

Gelip geçenlerin kaynıyan, atef ...., 
çan şehre girerken Gazi çiftliğinde, Mıılo 

mak'ta, Kayaf'ta geçirdikleri giiz~l eaatlıı 
!eri andıklarını duyuyoruz. Sıcak gee4 
yarısı hala tahammül edilme& halde et. 
vam ediyordu. 

Din Gazl Or111an Çiltlifintlt stmltmtit çalıı anlar. 
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lK DEVLETLE "DE. ' OVYETLER BlRUG .NDE 
;....;;; __________ _ 

Ameri a'daki grev 
bitiyor. 

ny 
TlCARET MUKAVELESi ESASLARI. 

Londra. 20 (A.A.) - lngil~eıe ile Le 
GREV KOMiTESiNiN KARARf iŞE 

BAŞLAMACA SAlK OLDU. tonya ra pılan . velesi, 
son günlerde lngiltere ile Estonya arasın 

San Fransisko, 20 (A.A.) - Grev ko- da y pılan mukavele esaslarır..a istmat el 
mit.esinin karan tesan&t grevi yapa 

d' larıD tekrar işlerine başla 

saik ol ıtur. 

t. 

Letonya, bilhassa zirai mahsuller üze 
rin~ e · l tem eclilen mill d 
sinden istifade etmekte devam edecelttir. 

UMUMi GREVE NİHAYET VERİL· Letonya bilhassa mensuat oCnıak üze 
MESl KARARLAŞTIRlLDI. re bazı İngiliz mallarının . 4 b içm güm 

fra · o. 20 (A.A.) - U i rük re • lerini tenzil edecektir. 
grev komitesi 17 4 reye kaqı 19 l rey ile 
m1rıımi- greve . ayet ver ğe ka r 'l'e? • M. DAVIS NEVYORK'A 
miştir. HAREKET ETTi. 

MILl.J UHAFIZLAR ŞEHiRDE 
KALIYOR. 

San Fransisko. 20 (A.A.) - Vali ka
n~ld tar ol 11acağma kanaat getirene 
•r.r milli muhafn:ları ,ehirden geri çekmi · 
ye1;eğini bildirmi~r. 

San Fransisko'nun grev yüzünden gör· 
düğü zarar J 50 milyon dolardır. Grev es
asmd 8 kişi ölmüı, 197 kip yaralanmı§· 
hı. 

UMUMi GREV EFKARI UMUMiYE · 
YE ÇARPARAK KIRILDJ. 

Sanfrausisko. 20 (A.A.) - Amerika 
matbuatına göre amumi grev efki.n umumi 
yeye çarparak lunlmı~br. 

Şurası da muhakkakbr ki, masum ka -
dmfann ve çocaklann aç Lı.rakılmasmdan 
msul tutnlıırun k itin, e;rev komitesi nel· 
S-. ıelıri abluka etmek için vermiş oldu -
ğl1 karardan derhal va.zgeçmiı ve fehre yi
yecek ve havayici zaroriyenin cinnesine mü 
saade etmiştir. 

Lokaata ve diğer mağazalar ki.milen 
~kladır. Tramvavlar Te vaoorlar dfın 
deabui c;alqmaja baflam~. Ve chnnde 
li gemilere limana uğnyabilecekleri h"ldi -
ıilmi~tir. 

Lo ~ 20 (A.A.) - Oa 
vis ile deniz işlerinde Amerika 'nm difer iki 
mura Nevyork' a hareket etıııiJle.r:dir. 

INGILlZ HAVV BESLf.YlCl-
LERINE YARDIM. 

Lo dra, 20 ( . .) - AY b a-
sı, i inti lrnııatinde 24 ttye ı ! 6 rey 
ile İngiliz hayvan besleyicilerine 3 milyoo 
i ·ıa lirası ta ·sat verilme · et · 
mi§tir. 

ŞARK USAKLARI VE AL NY A 
lLE LEHlST 

Ro , 20 (A.A.) - hal ga deri 
şark misak ka da A DJa 1t Lehis
tan' östermekte oldaklan I'- - ler -
dea bahsetmekte. ~ bldığı 

miJkülah sa lrta ft fil. · i mo 
vaffakiyete kani bufıoqgltıdır. 

BELÇiKA HOKOMETININ ISTEDICI 
FEVKALADE SALAHiYET. 

Brüksel, 20 (A.A.) - Hiikimtt tara • 
fından istenilmiı olan fevkafade salitliyet ~ 

lere ait müzakereler emasmda M. Vander· 
velde. sosyalist fırkası aa-a liılı" et a· 

leyhinde rey .-erecejini çiinki .. isluilen 

za ş r a. 
ŞARKl ÇlN ŞlMEDlFERLERI IÇTl

WıAl MÜESSESELERiNE KAR~l 
FAAUYE:fLER. 

oskov=l. 20 (AA.) - Harbind n e
len haberlere nazaran l\Iançuria v.ıiı-.ı 

polisi. şarki Çin. şımcı:ıdiferleri idarcsı 

nın içtimai müe:.seselerine karşı yenıJen 

harekete g~miştır. Bu det şımendifer
ler .amelesinin dört kuli.ıbü de eddediıl

miştir. Bu hareket Japorı ve Mançuri gıt 

zeteleri tarafından bu kulüplerin suıkast 

tertip etm ğe yarıyan mahaller olduğu -

na d3ir ~ pılan tahnkimi:ı neşri} t ile 

ha.zırlanm ş bulunmakta idi. 

• st .. 

ESKi iSPANYA KIRALI OTO O iL 
ı<AZASlNA UCRAMA.MlŞ 

Viyana, 19 (A.A) - Dünd n 

ra.da bulucmalda ol.-o eski ispanya kırah 
Alfom'nn bir olo bil kazasro uğramış of 
duğu b&beri tekzip edilmektedir. 

BELÇiKA BAŞVEKlLINtN NUTKU 
VE SOSYALiSTLER. 

Brüksel, 18 (A.A.) - BafV'kil M. de 
Bıokvil'in hususi salahiyetler ınojesi hak

kındaki nutku, mebusan meclisinde ıosra • 
1 

liıt\erin fiddtttli tenkitleriyle karpl&uupır. -
Çukur ov anın bu seneki 

ziraat vaziyeti. 
Adana, ıo - Havalarm müsait ve ya 

ğışlı gitmesinden . bu sene Çukurova'nın 

zirai vaz.iyeti normal ı>tnelcre uygun bir 

haldedir. Pamukbrımuın 1>vanm birçok 

Grevcilerin ekseriyetinin yabancı komü
nistlerin oyuncakları Ye Amerika müessese 
leriai yıkmak ni"Yrtinde obnadtkfanm is • 
t.r ebnek ist .. dikleri de mnhakhktır. Ba 
lytiharla sendikalar gönültii gnıplar yap -
IDIŞlardır. Ve hanlar komünistlerin Ull11Dfti 
Jcararırahlarmı imha etmiıler, polis için 
müfritleri yakalayıp h11nse atmaktan baş· 
ka dıı iş hırakmamışlnrdır. 

salahiyetlerin otoritf'r bir rejmf' ~ bir yerlerinde arızasıa olarak büyüyor. Tahmi 

istihale tefkil edeceği • söyleaU§tir. nen 20 gün sonra pamuk toplama işi ha~ 

Bununla hPrnfter ortada mühim mese • 
leler Tardır. M Ruzvelt kütlel~r tarafm • 
.. " bankalar n höyük sanaridlere ka111 
iııtihıo rdilmişti. Bu, ve N. R. A. nm işçile 
re sendih vanmak haklarını tanıdı~ ona -
.. rmaı. Halbuki, patronlann ekseriydi İJ -
plerin sendika haldmı lanımağa hraftar 
*iildir. Ve bir taraftan da iıçiler b hak -
lanu kabak ptikçe ımıdmtktedirler. Bi-
aaeoaleyh umumi grevin netiycesi karıp.k • 
l&k denesiıti bitinıttktedir. Ve hük.Umet va 
ziyetini tespit zaruretindedir. 

lfçilerin itidalini kaydetmek lazımdır. 
Müfritlerin tethişçilikleri de ancak bazı mu 
habirlerin hayalhanelerinde vücut bulmuş
tur. Şicldetli hadiseler i~ miifritlen 
karn reltd\m enuında olmuftar. 

O'daad'da ltt" kom"t~ Su Fra.nsis· 
ko' illa TUİJdlo delaJI artık greve d 
etmekte .. aa bı.adığau ln1 r. 

Polis 25 lroıniaist tevkif dJniF. 
,~tllilQya dahil olmıyan • r işçi grev 

taraftarlan taraf dan yara.laımı!Jlır. 

GREVCiLERLE MiLLi 
MUHAFIZLAR. 

Portbıul. 20 (A.A.) - Grev komitesi, 
§ehiıdtn 18 mil mesafede baluan milli 
maMfalar tehre girdiği taktirde amnai 
grn ilan edileceğini bildirmiJtir. 

MiLLi MUHAFIZLAR SEFER· 
BER EDiLiYOR. 

Poıtland, 20 (A.A.) - Oregon iikU
met reisi asayqm temiai için milli uhafıı:

J:ır seferber edilmesini emrctmiıfu. Bu 
~arar iı f ederasyon111U1 kızdumıifn'. Fede -
rasyoa wnami katibi, umumi grev kararını 

· ıon laadde bdar tehir edecekleriae dair iı
~i liderleri tarafmdan ıyan'dan M. Vagne
r' e verdikleri sözün hükmü kalmadığını bil 
dirmiıtir. 

Meclis, ıalihiyetler meseleme müteal
lik müzakereleri ktSerek vatandatlık va • 

ıiyfesini İJfa etmi7en belçikabtar. ~ 
tabiiyetinden isl<atına dair olan lananu 78 
reye kaqr 85 reyle kal>ul ~tınişfir. 

Ayru zamanda if tirakcdarm tahıikatını 
enkile matuf bir kaıum da kaltul ~tir. 

f EHi. T 

Lehistandakı teyezan. 

lıyacaktır. Adan:ı ı:irai tahmin lıiaosu 

934 senesine ait itk tahmin raporunu 

neşretmiştir. Buna nazaran Silifke' de 

dahil olduğu halde- bütün Çukurova"nın 

934 pamuk rckolte:>i 153.095 balya olacak 

tır. Bu yekU.n 159.687 hektardan alına

caktır. Tahmin büro:aı heyetinden başka 

şehdmiz Mersin, Tarsus. Ceyhan ihracat 

tacirleri de ayrı ayrı ovada pamuk vazi. 

yetini tetkik etmektedirleı Umumi kana 

te göre bu sene pamuk i leri Tekolte ile 

mütenasip bir urette inkişaf edecektir. 
SULAR ÇEKILMEGE BAŞLADi. Raporun hububat kısmına gelince: 

Vaqova, 20 (A.A.) - Karpat dağla • Yalnız Seyhan vılayetin:n 934 buğriay 
l1Dla ~aki mmtablua aılu ~ rekoltesi O milyon. arpa 28 milyon. yu
t.~!-:- nziyet b1.:..-t--:.. 
-."" uau~ıı: DaJll.mq • laf da 19 milyon kilodur- Suscom da 3 mil 

LEH RE1SlC0MHURU VAR. 
ŞOVA'YA DONDU. 

Var n, ZO (A.A.) - llarqal 
dski Vil civanndaki saJfiyaiıdm Var

JOnya d- müştür. 

M. Eriyo 
•OTOMOBiLLE CENEVRE1DEN 

PARIS'E GELDi. 

lioa, 20 (A.A.) - M. En• .t .... 
biJle Cunre'den ıelmiJtir. 

yon 980 bin kilo t2hmin edilmektedir. 

Bütün }ekiinlarda geçen seneye nazaran 

fazl hkl t vardır. 

Devlet dcmirı oltan idaresinin da • 

na - ersin - Cc •han - Osma.ruye 

arasındaki h tlarda gidiş c cliş uc.ret· 

lerinde yaptığı yüzde 70 tenzilat buyuk 

memnuniyet ve nğbcti mucip olmuştur. 

Bu tenzilat üzerine hat boyundaki köj ler 

balkı kamyon ve otomobil yolculuğunu 

bırakarak derhal trene dönmüş bulunuyor 
lar. Eskiden ücretlerin yüksekliği yüzün 
den yaya yahat yapan ameleler bile 
şimdi trenle gidip gelijodar. Tc.-uilat 
dolayısiyle :aon günlerde bu hatlar fizerin 
deki faaliyet çok artmıştır. (A.A.) 

it er' e sui ast. 
Bir mezarlıkta ulıfan lrnr~unlur 

~of örü 'e p. li" miifer İ8İni 
' rırn11r,. 

ar· 

tık hükmedilebilir ki, 51. Keslerin azfı se • 
bebi iktısat Dllın r.l. Şmit ile t oları 

bir inoktai nazar ilıtifafr değifdir. Ti • Kes • 

ler ile diğer bir ç klan M. Bitlere bir mek· 
tup göndererek M. Leyin yaptığı tnhrikit 

13 te nz • li ile alman iktl'8diyatını haleldar etmiş ol • 

ıet · abiri mahsusu bildiriyor: duğu.,dan azledilmesini islcmi§lcrdir. Bu • 

bet - ka r e el - nun üzerine, l\t Hitler, Keslere karp İ! cep· 

Hill r • e heıiııi iltiıacı etmiştir. 

wn kemikleri son zama lmanya'ya 

aricinde Şorşayde me-

,... . 
or 

Jer'e 

'kast b:ıkkında büyük biT l"ctu· 
miyet mı:hafaza edilmiş ve hir laraf ıayi 

ohnamuma dikkat edil · ştir. l'ılaamafih bu 
suikast ttşebbiisün" cuma g" kii - · • 
lerle asla alik.a ve ·~ sebeti y ktur. 

J&b sıkı 
ş; tti y llu

rinc 

. tfülu' e bhn.esinde tıulibt yap 

KAUÇUK SA TIN ALMAK iÇiN 
RUHSATiYE ALINACAK. 

Berlin, 20 (A.A.) - Ham g kauçuk 
kontrolü ofisi. A ny da işle ek üuı• 
Al:n yada TeJI harifte ka aıiiba~ 

ede~k ticaretJ.anekrin be.r teJ en eni efit 
ten mi?bayaa nıfısatiyesi ıeldinde bir me ., 

zuniyet istihsal etmelerine karar vermiıtir, 

BERLIN•f N EN SICAK GON{J. 

Berlin, 20 (A.A.) - & senenin en sı-

c.ak .. Ü dün kaydtiiil "Jtir. Te tre 

-ıge e 32 d reuyi gösttriynrdo. Yi • if 
ya.. ur yafma akh -

dı:-. Almanya'nm aıı mmtakalarmda 11 • 

cakla.· daha ziyade ıiddetlidir. 

Hava haberleri. 
BiR HlNTU TAYYARECl 
DEVR1A.LEME ÇJKlYOR. 

Karafi, 20 (A.A.) - Hintli tamred 
Şavla, ll lemmazda Yeci Oellıi'den hareket 

lif ettiği malümdür. ctmiıtir. Bir devri ilcm icra etmek tuaf 
Haber aldığnnm göre Hitler,.ut Napol- vomıdau. 

yoo'dan ba1tsetmesi izrrine Fon Aheas e-

~n kendisine Napolyon'wa Se.t Hele11'de 
1

ŞIMAL KUTBUNA HAVA SEYAHATi 

öfdiiğünii söyfemiştir. &..-er. 20 (A.A.) _Tana.reci c.a 
Fon Alvensleben'in dtt voruranfar ara- Greı.a, be &abalı fimali kutup yola üerill

smda olduğa haber ahnmıı, •tt ba ihtannm dm seferilüa ilk 11alaat.Rni katetmek i
hayatma malold':lğu anfaplmı§br. Cregor ıttt bir dem t&JJ&rtstJle banket etınipir. 
Ştraser de Baıvelo1e yeni hir kahine tf!şlri- Güleceii yer, OUandır n ilk merlaalui.i9 
lini söylemi,ti. O da vurulanlar arasında- l.tMfi lrla.ada'cla kiia l.enWdut'dir. 
dır. 

Hitler'in nutkunda hariçten e en en· 
trikalar,. söı:iyle Frusa kutedilaiıtir. 

Hakikatte böyle eatrika Jokh. Fakat ye • 

bir kabine. te4kiliai istiye.ııkr bunan nasıl 
bir telakkiye ajnyacaiw tabii cJarak P~
ti.s'te ve sair aıtıkeu•rde tahkik etmipetdi. 

M. Hitler Münih'e 
gitti. 

BAŞVEKiL MONlH'TE ISTLRAHAT 
EDECEKMlŞ. 

Berlin, 20 (A.A.) - Başvekil Hit-
ler, iniia'e gihwlr izere •n ayrıl· 
m:ffır. Mamaileyft o"da Berftterp. ~ttndeki 
ikametgihmda istirahat e.dec.ektir. 

Di ·er bükô.met erkinı da yakında payi
tnlıUan ayrdac.aklardır. Hükiınet erkanı • 
n tatilleri eylulün ilk günlerinde Niirem
btr ıi fı:rka aktedeceii k re -
cin topb 
tektir. 

uı zamanına ka ar deva f:de-

PARLAMENTO HEYETi UMU· 
MIYESt iN IÇ'TtMAt 

Berlin, ZO (A.A.) - Alman hükumeti, 
parlamento &eyeti omomiyesini eyliil aym-

n eve} içtimaa dant chtremeye miitP.ma -
yildir. Hükumet, 30 haizranda yapılan idam 
brm son lrargaıalrfdar yüzünden trfmddüs 
efmİf bütün meseleferi haHetmiJ otdup 
mütalearmda bahm11111 ktadır. 

ALASKA'YA HAREKET EDEN 
DENİZ TAYYARELERf. 

Su f l'Ulislo 28 (A.A.) - Akı Y • 
yiik timiz ta,,arai Alatbya Mreket ... 
mrftir. B.nJan tliğer altı tayyare takip J.~ 

cektir. Banlar, nh ıinii Sandiyeıocfau P. 
reket etmiıferdi. 

TtlRLtl HABERLER. 

TAKSl ~OfÖRLERl GREVi BtTIL 

KleTlaad, 28 (A.A.) - Tabi tofir • 
Jeriniıı peri •irbç .. ,ta dnaıdu .... 
m1rayet balmaffur. 

BATAKLIKLAR YANINDA 
BiR YANGIN. 

Hano ra, 20 (A.A.) - Vonstor yab

nmdaki hatakfrldnrda bir yangın çıkmıı ve 
1'-~} ~fat ile Vonstorf arasmda Lüyük or • 
f'i'anlara si .. ayet ebniştir. Ormana sirayet e

den bo yangımn sahası üç kı1ometre toliin • 
dedir. Birçok rerler ateş içindedir. Afetiıt 

tehdidine maroz yerler aiıafüi ile askerlet 
alc§İ söndürr:ıeye ve sirayet daire;ini tahdit 
etm'!ye çalı~maf<tadır. 

·--'. .. : ·.. . .... .,.;'• ...... 

Çıktı 

Taymis Kıyııarı. 
FAUH RlFKl 

Londra ve ingiliz hayatı 

tasvirleri, milletler arasm· 

daki mücadelelerin müna
kaşası 

ı 

• 
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Memleket 
turizmi. 
~ 

1
Devlet demiryolları idaresinin birçok 

at arda bus • t .. h 1 . . usı enezzu tren erı tertip et· 
llıesi f ti d •

1 
• ıa ar a yaz mevsimine mahsus ten-

Zı at y d apması bu sene memleket içinde ol -

ukça canlı bir turizm hareketinin uyan -

~•sına sebebiyet verdi. Gazetelerin muha • 

,'.~ ntektuplan hergün Anadolu'nun bir kö

k~den. bir kasaba veya ıehrinden civar 

~:' .. kasaba ve §ehirlere yapılmıı toplu te-
z;blerio tafsilatını bildirmektedir. 

1
,
1 

n güzel, en değişik iklim ve manza -

I· dı, en fazla eski eserlerle dolu memleket
"' en b' · · tld ırının çocuklarıyız. Öyle olduğu 

aa e r· k 
~t-ğil L·~r.. halkı, İmparatorluk devrinde 
h uyuk seyahatlere çıkmak bir köyden 

lt '1tn saat Herdeki diğer köye bile gitmek 
lQ \'e he • • d Ilı veıını uymıyacak kadar uyuı • 

'ffi~I I ~e durgunlaşmıştı. Onun içindir ki 
.. ın e" r . 

ait e ımızde her taraftar. kendi kıyafet, 
' anane v .. k h • 1 . . Laf e gorene ususıyet ennı mu-

lett •za etnıiı, ve memleket içind<: aynı mil-

tı• len oldukları halde hususiyetleri itiba • 
Ye h' 'b' · lij • ırı ırınden f arkh zümrelerin teıekkü-
ıınkin d h'I' · · · M 1 k taın b' a ı ıne gırmıştır. em e ette 

lakal ır birlik tesis etmek için muhtelif mın
ırı · ar balkının biribirlerini tanımalarını te-

111 etınek lazımdır. 
ilin En f~ı~a okuyanın değil en fazla geze

z;; den hılgıli olduğu hakkındaki atalar sö-
.. n e b" "k . N
11 

• uyu bır hakiykat hissesi vardır. 
~İt~rıyeler bile mücerret kaldıkça tesirsiz

lttn er ve ancak amelle!tikleri zaman bir 

aiik~r~ Verebilirler. Yurttaşlarımızın gör -

llıuJı·e~ı ~aydalı şeyleri kendi nefislerinde ve 

re ıt erınde tatbik edebilmeleri için onların 
ıtnek ve .. k h J • • d k \"e d • gorme eves erını uyan ırma 

As 
1
auna uyanık tutmak mecburiyetindeyiz. 

~e~tarca sürmüş olan bir uyuşukluğun gi-
rı tn ••• 

etti~· .esı ıçın çok, pek çok çalışmak iycap 
lek gJnı Unutmamalıyız. Seyahat fikrini mem 

ette b"ır 'ht' h ı · · k • • ·· k"· ı ıyaç a ıne getırme ıçın mum L: olan bütün çarelere ha! vuralım. Bu 

,.1 ran devresinde esasen sarsılmı' olan 

t~~ bütçeleri için seyahatlerin ağır ve fu -
a·· 1 

•• telakki edilebilecek bir yük olacağını 
/~nerek her şeyden önce bu yükü asga-

11 adde indirmek lazımdır. Bu itibarla dev 

~ d~ıniryollannm kısa bir zaman müddetile 

ao ... dıt ettiği tenzilatlı nakliye tarifeleri en 

.,. tru ve ticari bir göröıün mahsulüdür. 
r.ıra 1ı· 1 ıç gezmek arzusunda olmıyan insan-

~r bile kendilerini mahdut bir zamanla mu 

}'yet olarak verilmis olan bir ucuzluk fır-
lllını k k • ~ E . ı~ l açırnıa ıstemezler. sasen tenzı -
at ıt,r·f 1 • b • • d .. .. 
bldu"' ı .~ ~~ın u yaz mevsımın e go.~mu! 
k gu buyuk raif>et de buna en muspet 
ır delildir. YASAR NABi 

-----------··~---------
lsparta halılarını korumak . . 

ıçın. 

~'nthik edilen ~oğuk ,]aıııAa fayda 
vernıe~c başladı. 

l lsparta. 20 - Büyük şöhreti haiz olan 

~Parta halılarının iç ve dış pazarlarda 
Şohrct· • 'd • . . 
~ ını ı ame ıçın tıcaret odasının so-
~k danığa vurmak suretiyle tatbik ettiği 

bııUi k . . k . . oruma sıstemı ço eyı netıcelcr 
\tcrın w ege başlamıştır. Bu koruma sistemi 
n· 
~n tatbiki gününden şimdiye kadar rnü-

bırn "k ını tarda halı damgalanmıştır. Bu-

gün kalitesi bozuk ve talimatname evsafı 
~a nıuhalif halı pek az bulunur. Hah ip -
lıklcrinin iptidai şekildeki el kazanların 
~ boyanması soğuk damga talimatname
aıyJe menedildiğinden şehrimizde yeni
den bir fenni boyahane daha yapılmış ve 
faaliyete başlamıştır. (A.A.) 

Adana ziraat banaksının 
buğday nıühayaa ı. 

Adana, 18 - Ziraat bankasınm düne 
kadar piyasadan aldığı buğday yekunu 
~·.5 nıilyon kiloyu geçmiştir. Fiatlar de
gi§tnerniştir. Ktbrıs cinsinin kilosu 3, 
)'eru ci:ısinki 2,75 kuruştur. (A.A.) 

Yozgat lıalkc\'indc. 

t l'. oıgat, 20 - İzmir Halk Fırkası ida 
t~ heyeti reisi Avni Doğan Beyin nezare 
cı' ,~~tında yapılan halkevi şubeleri arasın 
aıq ko · • i llt nııte ve yeni idare heyeti seçım 
tnaJ edilmiştir. (A.A.) 

!ŞEHİR 
Emniyet tayinleri. 

ffAKfMIYETI Mf LUYE SAYIFA l 
,, . ±lMEE&S &&Ad l jj.,/ilimizle. 

• Sıcak ... TASRA 
3 

ve 

Kazım Pş. Hz. Maliye tayinleri. 
Ortalık o denli sıcak ki elimdekl 

yazgaç, kızgın bir ot ocağma kömür 

atan bir kürek sapı gibi güç işliyor. 

1).. \ r ·ı · ı• Angrmdaki uy/ar güneş altında eri-
Hazı emnip•t nıfüliir ve nwmur - un t'<'I u tC)in tanarc mek - Mali~c nwmurları ara-;mda muh-

miş. örtükle~miştir. Bu kalık içindo 

hangi bakrlarrmr eynel sözleri sı • 
raya dizerek anlatayım, diye düşü• 

ları terfi 'e ht•t•ayi~ cd iltli. h •h irı i izyart•t t'lti. ıdif terfi Yt• ta yinlt>r ) a pılm ı~trr. 

Diyarbekir emniyet müdürü Nuri ikin

ci, İstanbul emniyet müdürlüğü üçüncü 

şube müdürü Necmettin ve L.tanbul po

lis mektebi müdürü Ethem üçüncü sınıf 

polis müfettişliklerine, Zonguldak emni

yet müdürü Bahri İstanbul poli mektebi 

müdürlüğüne. Polis müfettişi İsmail Hak 

kı Zonguldak emniyet müdürlüğüne. 

Suluhan kaymakamı Raşit Beyler Diyar
bekir emniyet müdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. 

Adliye nwmurlarrnm terfii için. 

Eski hakimler kanunu hükümleri da • 

iresinde terfi etmeleri lazım gelen müddei 

umumi ve icra reislerini tespit etmek üzere 

adliye müsleJ&rının riyasetinde temyiz mah 

kemesi azalarından mörekep komisyon önü

müzdeki hafta içerisinde toplanarak terfi 

edeceklerin listesini hazrrlıyacaktır. 

Yeni lıakimlt·r kanununun 
tathikinc lıazırlrk. 

Adliye vekaleti yeni hakimler kanunu -

nun tatbiki tçın şimdiden hazırlıklara baş
l:ımıftır. 

Tt·kirıla« - llayraholn 'ohı. 
~ . 

Tekirdağ, 20 - Şimali Traky.a'yı de· 
nize bağlıyan ve F.dirnenin s;ıhil güzer
gahı sayılan Tekirdağ - Hayrabolu yo
'unun iktısadi noktai nazardan daha lü -
zumlu olduğunu gören vali vekili naha 
fen heyetini ve bu seneki amelei rnükelle 
feyi bu yola göndermiş ve üzerinde 
esaslı inşaata başlanan bu yolun Trakya 
iktısadiyatında mühim bir rol oynıyacağı 
muhakkaktır. Saray, Çcrkesköy. Çorlu 
istasyon yollarındaki inşaat ve silindiraj 
devam etmektedir. Tekirdağı'nın Çukur
çeşme caddesinde parke dösenmektedir. 

Yeni iskan kanununun tatbiki içiıı 

Dahiliye V ckaleti yeni iskan kanunu

nun tatbik suretini gösteren talimatname 

nin hazırlığım ikmal etmiştir. Talimatna 
me vilayetlere gönderilmektedir. Maliye 

Vekaleti de kanunun mali muafiyetler 

hakkındaki hükümleri üzerine defterdar

lıklara bir tahriratı umumiye göndermiş 

tir. 

Kilis~e gden talebelere f ırkamn 
çay zi)·af eti. 

Kilis, 20 - Lise ve yüksek mektep ta 

lebesinden tatil münasebetiyle Kili,.'e ge 
len 75 Efendiye bugün C. H. Fır~sında 
100 kişilik bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette askeri ve mülki erkan ve 
maarif rüesası da hazır bulunmu:;.lardır. 

Karı,'ta idmancılar halo~u. 
Kars, 20 - Dün gece idman yurdu

nun yıldönümü münasebetiyle yurt ordu 
evinde çok samimi bir aile balosu veril -
miştir. (A.A.) 

Beyoglu rnıntakası tahsil müfettişi 

Tevfik Besim htanbul mrııtakası tahsil 

htanbul, 20 (Telefon) - Büyük Mıl
let Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri 
bugün Vecihi Beyin tayyare mektebini 
ziyaret etmiştir. Paşa Hazretleri Vecihi 
Beyin son yaptığı deniz tayyare:.ini çok 
takdir etmiştir. 

mi.lfettişligine, Ku:;ıadası varidat katibı nuyorum. 
Ali Fuat İpsala malmüdürliiğüne, Malat Ilık bir görez, pençereden giri-
ya yoklama memuru A"odiilkadir Ele~kirt yor ve kapmm güneşten uzak kal
malmüdiırlüğüne, Gümüşane varidat kati d v ıgı için o denli kızmayan sırtma 
bi Nevzat Tutak malmiidürlüğüne, Kars 

r~. verıyor. 
varidat katibi Hayrettin Karaköse malmü 

Karşıdaki söğüt ve dişbudak a • 

in~iliz St·firi Ct•napları. 
İstanbul, 20 (Telefon) _ Bugün in· 

giliz sefiri Cenapları Ankara'dan geldi., dürlüğüne, Sarıyar emlak ve arazi yokla 
ma memuru Osman Nuri Diyadin malmü ğaçlarmda tersine dönen yapraklal" 

Muhafız bisikletçileri. dürlüğüne, Manisa varidat kazanç muavi eskisinden daha mat. .. 

Ardahan. 20 - Muhafızgücii lıisiklct ni Nevzat Mutki mal .müdürlüğüne, Gü • 
~ileri dün saat 10 da Ardahan'a vıırdılar. I müşhane · varidat katibi Ali Sason 
Şehir haricinde Gücün eski azaları ve şe- malmüdurh.igüne, Diyadin malmüdürü 
lıirde kaymakam, belediye ve Ciımhuri- Rahmi Torul malmı.idürlügüne, Palo 
yet Halk Fırkası reisi ile ;ıl.ıy zabitanı malmüdürü Fevzi Zara malmiidürlügüne, 
ve halk tarafından pek saınımi s1.ırctte Şırnak malmüdürü Haydar Devrek mal
karşılandılar. (A.A.) 

Yunan 
Tayyarec·ıeri, 

n~klt'llf'll la) yan·dlcr 

ıliin gdmcdilt•r. 

İstdnbul. 20 - Bugı.in şer.rimı-e mu
vasalatlan beklenen yunan askeri tayy.ı
releri gelmemişlerdir. Yunan tayyare "eı t 

nin hareketlerini yarına tehir ettikleri 
bilahare gelen malumatla anl.:ışılmıştır. 

Yunan tayyarecileri yarın sabah Atina
dan hareket edecekler ve Selanikte kısa 
1 ır müddet tevakkuf ettikten sonra öğle 
vak ti İstanl.ıula muvasalat edecekler hr. 

Tayyare cemıyeti tıarafından misafir 
yı.::'lan tayyarecileri şerefine pazar ak'i'm' 
Perpalas otelinde lıir zıy.ıfet ver :<.cd..tir 

Tayyarecilerle beraber bir yunanlı ga 
zeteci de bulunmaktadır. Tayyarelerin 
Ankarayı da ziyaret ederek birkaç giın 
kaldıktan sonra Sofya'ya gidecekleri söy 
lenmektedir. 

)lt·vd 11 atı korumak i <:in 

• Mevduatı koruma kanunu mucibince iy

cap eden bankalar murakipliklerine Sümer 

Bank teftiş heyeti reisi Apdülkadir, Merkez 

bankasından Kemal Süleyman, iş bankası 
kontrolörlerinden Necmi Beyler intihap edil 

miılerdir. 
Mörakip Beylerin yakında icra vekillre· 

rı heyeti huzurunda tahlifleri yapılacaktır. 

müdürlügüne,Çemişgezck malmüdürü Ha 
lil Kozan malmüdürlüğüne, Köyceğiz 

:nalmüdürü Hiıseyin Hüsnü Nazilli rnal

iımdı.irlüğüne, Nazilli malmüdürü Rifat 

Köycegiz malmütlürlügünc, Afyon def-

terdarlıgı muamelat memuru İbrahim 
dördüncü fırka muhasebeciliği tetkik me 

murluğuna, Sinop tahsil katibi Niyazi 

Beyler llasankale malmüdürlügüne tayin 
edilmişlerdir. 

l\laliyc miitt·ha ..... ısı hnıir"c 

Maliye 

iptidasında 

.!\lali~<· Yl'k<ill'tİ tt·tkik hiiro~u 
mii<I iirlli~ii. 

Maliye vekaletinde yeni ihdas edilen 

tetkik bürosu müdürlüğüne divanı muhase

bat mürakiplerinden Ihsan Bey tayin edil • 

miştir. 

Kihrit ı:irkeıi .:\lali)·" Yddt"ti al(')

hiıulf' dauı ac;tı. 

Kibrit ıirketi kibrit fiatlarrnın tenzili 

hakkındaki Maliye vekaletinin kararı üze -

rine fiatların fazla tenzil edildiğini ileriye 

sürerek Maliye Vekaleti aleyhine Ankara 

ticaret mahkemesinde bir dava açmıftır. 

Şıfket memleketin her tarafında çakmak 

bulundurması lazım geldiği halde çakmak

ları yalnız lstanbul' da satı,a çıkarmı~tır. 

tcı·ti Ergani tah,·Hleri ağu .. ıo .. 
nihayc·tiaule satıhğa çıkarılacak. Ht"ııizli halkt•\' İ "-ltort•u1arı. 

Ergani bakır tahvillerinin basılmuına Uşak, 19 - Denizli Halkevi spor ııiU· 

d d·ı k d' C tertı"b'ı tab 'il · besinin sekiz kisilik bisikletli gençleri cvam e ı met e ır. . vı en a- -
ğustos nihayetinde satı§• çıkarılacaktır. · bugün Eşme'ye hareket etmiştir. Denı..;lı 

Hankulnr talffil aJınak İ\'İn nıiira
caat ·t'lli1"r · 

Halkevi, misafir bisikletçiler hakkında 
gösterilen alakaa,.,n dolap Ur;ak 1-•.alkevi 
ne tesekkür etmistir. (A.A) 

Mevduatı koruma kanununu:'I sekizinci Lizhon ·da fahri kon!'!olo hık ilı -
maddesini değiştiren kanun üzerine ecne tla..; t•tlildi. - --
bi ve milli bankalar :Maliye Vekaletine Portekiz'de Lizbon şehrinde fahri bir 
müracaat ederek tahvil almak istedikleri konsolosluk tesis edilmiştir. Konsoloslu
ni bildirmişlerdir. Müracatları vekaletçe ğa Bank Kemmersiyal dö Lizbon müdürle 

tetkik edilmektedir. rinden M. Lui tayin edilmiştir. 

koyulaşıyor. Ta öteki dağ, bağrın

daki ufak ve ak evlerle sinema ge· 

riltisirıe çarpmış durgun bir görü

n üşü andırıyor. 

Pençerelerine kapaklar ve geril

tiler indirilen karşıki a ık yapılar, 

güneş karşısında kamaşan gözleri· 
ı.i yummuş iri adamları andırıyor. 

Sıcağın yazı yazmayı güçleştlr

diği gerçektir, ama bundan tasa et· 

miyorum. Kalrğr, yüreyi ve bunların 

hepsini bürüyen sıcağı anlatmak: 

için dizdiğim sözler bir söy boyu ol

du; altım çeklerim olur, bi-ter. 

O denli = o kadar 

Yazgaç = kalem 

Angı = hafıza 
Uy ...::: fikir 

Örtük - müphem 

Kalık = hava 

Bakı = müşahedt. 
Eynel = münteha• 

Isı -= hararet 
Adalış = müteradif 

Kamu - ciimle 

Cum = müşterek 
Özlem - hususi, şahel 

Sanlt = şöhret~i 

Bilgin - Alim 

Dölek = teenni 

Basarmak icbar etmo.l 

Gerilti - perde 

Aşık ~ mürtefi 

Yiire - havali, etraf 

Söy - Fıkra 

Cek =- imza 

M . M 

(B ıı sözler tsrsma d~rglslnden sim· 

mrştrr.) 

--------. ------
Tc·kircla~nula ) ılclırıın W ! )Rğmur 

Tekirdagı. 20 - Bugi.ın yıağan şiddetli 
yağmurlar esnasındıı şehre iki yıldırınt 
dü~müş. ba? ıelektrik telleri kopmuştur. 
İnsanca zayiat yoktur. (A.A.) 

ANKARA HALKEVI RElSLICINDENı 

Halkevinin 1 senelik ihtiyacı için 120 ton 

kok kömürü 12 bin kilo kuru nıeşe odunu 

nlınacaktır. ihale 31 temmuz salı günü nat 

18,30 da yapılacaktır. Satıcıların t"nıİuat, 
lariylt Halkevine müracaatları. 

Diinki mınla1uı lconır~sini11 Mydi aınami~sin~ bir ltolnı. 7-2852 
• 



SAYIFA 4 

T. 1. C. I. Ankara mıntakası kongresi. 
( aşı l . inci sayılada) ı bir gençlik yuva11 haline kalbedebilirdi. Sporcu-

ları ızm bedeni ve fikri inkiıaflarma nsıta 
aimiz olan gençliğin fikir ve beden hareketleri- olacak e oı:ılan hari~ muhitlere M1' ımüı· 
m lranetleadirmeie imk1ıı ~- miılir. 8 . . . t ıığni kılacak olaa spw aalonumu.ı kütüphane, 

ıııdaki hareketlere ve bu t!erı~ ez ~ib 1 radyo, spor oyunları ve saire .ribi terbiJ"i ei· 
.... r"ıayet ve h'u' ""'et e'-ek istenuyenler ue ken- 1 • • - • ... .... ence l'Uıtalarıyle Ankara sporcularınnı hugün 
dilil<terinclen aramızdan '\IZaklaımışlarda. Bu d ttik1 • t • b" 1 '- J r 1.b s l nam e erı emız ır oaa o acaa . a o • 
Efendiler, alb ay ~el mm\Ôa -r takvi- (laL!I~ • • t L.-.L • • : L! 

A IUU ve IUNll:91"UDUD e uu 
p. eden kıs - )ere - aca.atla levbtade 

kongre akdi için çalıımağa baılamqlardrr. 
müracaatlara o zaman nrdiğim cevabı bu defa 
yüksel< bv%11rumm!a elenen e\umak müsaade • 
•• riaı. e : 

" Ankara mıntnkııu kugreüııin fevka.lide 
olarak toplantıya davet edilmesi hakkmdaki ta
rihsiz ve bazı l<ulüp reislerinin imn1111ı taıımı· 
J teklif edildi. AJWık f hqeti azala 
rma Futbol fedcraSJ9nUDC& bir• sme aelbi .luı • 
l<uk cezası nrilmesi n Dağcılık Heyeti Reisinin 
de iki sene spordan 1ıanç tatulmumm 'karar1aş
brılınan, Ank a disipWa ve 
apcırculuk .muhitinin nen!..tioi lcınmıak ıiçin ya 

pdan iılerdir. Çıkanlarm yerlerine de niz.amna • 
...... ıııitı Mmtaka Merkez Heyetine 'Vndiği salahi
yete istinade11 ı lenr,nye kadar v.azife ıf r • 

k üzere ehilleri seçilmiı ft Umu • Mrrke • 
zimizin tasdikine aruclilmiıtir. 

Mmtaka Merkez Heyetmizin vaziyf eye 'baı • 
Pııdts61ri" .ceçeıı altı a 1b' a.man 

iPzıde D Spel"D pi.adtmd< 
ve kunetlcndirmek ıayesini tapyan .hiçbir tck-
1if a'lmaaığıın haıae, aeaiko<Iu ve çekipne 'Ze -
mini ü:erine hazırlaa seM,leMen dOlayı 1 i 
iefadır ki, kongrenia planma11 Hteği ile kar • 
plapyorum. Ankara sporc.ularmı disiplinli bir 
hürriyet lıavasına 'alıştırmak, tür1< sporcusunun 

y ın ııaı , -ea ceutilmen ve en pçlü 
ge · elrln• herkese t•mtmak sarsılmaz p· 
yemizdir. Bu gayelere arluı.1anm vereceklerin 
teş1mabmızaa ~ tlabilmeleri bugün de, yarın 

smlır. 

a k · · ~de ui etler 
ıuında toplanmaja çağırm&k kuliip !erimize, 
uizamnamemizin yerdiği bir lıalı.tır. Yalnız kon· 
-gn:ye - kere mevzuu olacak mübim spor me
.selderi evcut aS1 lbmıdır. Kenınniu mn

hite inkisar verecek dedikoduları teşrih için top 
lanmasına, Ankara sporunun haysiyeti noktai 
'ftuam:ıl:tım, mnum:ırı. Kongrenin ;~tiırunm icap 
dti!'CC:ô 'Splll' • itti QJ'Sa u • . bir 

de hulasa edilmesini Te mmtaka.nm lenvirlııi 

rica camın efmaim., 
u cevap üzerine blüJ)terinmden ekserisi 

Lakiyh.tJ eri için feTblide lr enin 
toplanması talebi den vazgeçtiklerini bildirdi • 

ler. 
E ilerim; 
F 1 eydi azaları arka(la$Jımıı:a 

f edenuyo ca birer cwe ·· ddetle ve:rile11 selbi 
lıul<Uk cezası ile sabık Da~cılık Heyeti Reisinin 
iki sene - 1 boY'retlıt ~lanılırdmuı key 
fiyeti jki ayn safha aneder: 

Çankaya kulübü, 7 -12--!lll tarihinile mınta· 
l<amıza milracaatln 1-12-~33 ı;inü Ankara Gücü 
ile yapıp yı:ın knl"'ış o!an şlla maçmm n"'tice • 
sine ı:1 .. ir Ft•tb!l! H~., .. t;.,re verilmiş olan '-ara· 
nn haksız o!d ığıınu id•1İq etmiŞtir. Bu aca· 
h tetkiyk eden Merkez H•ydi, 1 'fak eş\ila • 
lınca keyfivetin daha 5arİh hir ~ekilde ttlkiyki 
iır.kunmı hazırlamak ınaksadi •le 8-12-9ll la -
rihinde yap1lan rn"açın başl<a zamana bırakilma
ıına ittifakla karar ~tir. 

Futbol Heyeti bu karar lbilafma o gün maçı 
oynatbğı için haki F era' birer 
sene selbi hukuk cezası · · tir. 

Bu hadisenin cereyanı sıralarında ben Mı • 
ıır'da toplanan Be}'llelmilel hava federasyonu 
konferansında memleketimizi temsil ediyordum. 
Kahire dönÜ!Ünde meseleye muttali olduğum sı
rada ceza karan tahakkuk ~iş inıhnıuyorou . 

Bu karar ahiren temyiz t.anfmdnn 
refcdilmiş old v ı\ beyd lı:ad an · 
mız eski vuiyf el erinin bn§ma .geçmiılerdir. Uç 
çalııkan ve luymetli arlta.dapnııza verilen ceza 
l<arannm h:ıklannda hiç tereddat edilmeden tat 
biki de giisleriyor kl, sporaılamnız arasında di
siplir.i kayıtsıı ve §artsız h~m kbm lbaş· 
lın bir dü~üncemiz yoktur. 

arkadaımuzı emur etmiıtik. lllali nziyetimizm 
üıaadeszli,ii ıibi ciddi !tir enıelle lw-plapııa· 

mu alsaydık, .Ankara ıponı ipil ~ aübrem &a 
iLti,Jaç olan ve kanaatimizce baıanlac:ak i1leria 
en baımda gelen spor lokali, ~imdi huzurunuza 
bı11ıana özeneıdc müjaeliyece;imiz küçük bir 

§ 
Efmd.iJer: 
Biliyorsunuz ki, Aıtkara sporunUD ez.eli b.ir 

sı•basızlık derdi varda. Biz de, ıeçeıa yıllarda 

nıerkez beyetinizae vazife alnııf ofan u\adaıla· 
nmız gı"bi bu maacli enıenerle miicade1e ettik. 

ıntakmınzda ta bir sper in"i'm için ile· 

lere tiyaç vardır? 

M leket ıaaçliimia umma.i i1ıtiyaçlan tet-
kik edildijj Umumi ~ amd:aka· 

ll!1Zlll da -ıalea.ıma miiıaaat tbqti. Teqait 
edip bir .suretiai Umumi mtthze ıCilldudijim.ia 
bir hulisaJl Aııka.ra aporunun elııiltli1ı.1erini te
bııriiz ettirmesi itibariyle anetmeği Eaydalı bula 
yorum: 

"Spon:ulanmız ihtiyaç içini!eairter. Onu 
içİll k di paralanndan bir ı •J11'1P da 
maizeme tedarik edememekte.lirltr. Eier • 
kaya yarılım edilmezse bu m akada spor • i
ıaf edeınu.,. 

''En büyilk ve elzem ibtiyeçlarlDllZ sahaclr. 
Anl<ara'da mevcut üç saba hem ıelıre au'k ve 
hem de ~ehrin ıerefiyle mütenuip değildir. Şeb· 
rimizde birçok ecnebi sporcuların bıılulllllast n 
hariç memldcetleflle yapilması mel uz spor te • 
maslan dolaysıiyle, bu huusu bilhassa nazan 
dikkate almak li.zlmdır. 

Babwus bu salıa1arm .hiçbirisi Jı:apalı ol • 
mndığmdan kulüpler için, ufak dahi olsa, bir 
hasılat temin edilemediği gibi, meydanlar inzibat 
altına iWıi nim mamaktadır. 'Bu yizieft her se. 
ne mmtakamızda bir~ok 11ygun11nı hadiseler çık· 
ıwıktadrı. 

Geçen sene ahalinin sahaya hücum ederek 
oyuncu1an t!ö'fmesi ve bn ıentki ıilt maçlarına 

ti lümu alileridir. ammn hum· 
sıyeti nazarı dikkate alınarak her mmtakadan 

ve her ıeyden evel mıntakamrzda bir kapalı spor 
sDhası f.aptmlmasıru mütalea ofarak aıuderim.,, 

Bugün birçok ihtiyaç kupunda bulunan 
muhterem merkezi umumiyenizcleo henüz yar • 

ıö ~k bir vaıiydU 
Bu sene "çi de J'&f'dımda bu ac.aldarmı lca-

•iı etle vat buyurdular. 

§ 
Kulüplerimize faatiyet n lıayatiyd iın'kan • 

b: b lı ek ve 'm elcsi ewuı[llv«:a 

fer hariç olma.le üurc sayıu usı )'İ bnl 

tdif spor ' beleriııe mensup idmaı1cır;fou ahi 
kelmamalarmı temin etmek ~in dar bütçemizin 
t,.haı:ımülüne göre çalıştık 

Emirlerine tahsis ettiğimiz otobüslerle Gazi 
Muallim i pistinae bilgili • örün 
ıözc.üliiğü altında ~ııaa atletlerimiz, ütün 
mevsim zaıfında form.lannı ka}i>etmedilu ve 
bıze her defasında güzel derecelu getirdiler. 

Demir yapılı iki güreşçimiz lstan'bul'u ltal • 
yanlara karıı b.kviye i~io göndeıdiğiu takım· 
da, memleketlerinde azılı adam diye l.anılan en 
ı:orlu hasımlan ezmişler, Macaristan seçmele • 
rinde ise güre§Çilcrimizin ıösterıliği kabiliyet, 
te§kilatımmn yuic•e\ makamlan tarafmi!an ta1c
:!irle görülmüı, · esinden böyie ulan yapılı ve 
fiirdtli ft"ler ydiJtitta muı.tal< tebrik ıedil • 
nıiıtir. 

Şilt müsabablamıda futbolaılannuz, Qim -
buriyet Halk Fırkamwo kıymetli yanım l.-u
liiplcrine maletmek için karıılaıbklan ııralarda 

Büyu'K met etlisi Reisi :ıtmm Paıa Hn • 
retlerinio ve memleket s,porunun en büyük .hi • 
misi CapekiJ Pı. 

arkaa 

Sabt.k id eydi isi Ukcı!a ril · s 
miı olnn bo}·kot cezasının şilt maçı ib • ·fıyle 
bir rliltası yoktur. Bu da. diıi,plini koruma'< 
için Ft•tbol H~yetincc verilmiş cezai bir karar. 

el:: 
Yüksek kongreye, spor aşkı ve bu uğurdn . a 

k1 ı'!evamh •· cuMesi cümlemizin malüırıu o1nn 

'Y mm ;dareci arkadaşmımn ceznrmm ~-
inil~ lmidrnıtfoki b~ot lrarammı nfe· 

HAKlMlYETI MILLlYF. 

Önümüzdeki ~ içm.de cümhuriyet ida • lu 
ıremizin modun n .heybetli merkez.inde bir <ibi· 

yız. 

; 
de gibi yükselecek muazzam sW ile Ankara ıenç· 
lrrinin ıör:ü önünae yeni ufu'k'lar açilmış bulu· 
nuyor. 'Bugünü kutl~ıyacak sporcu'hınnma ve 

• 8l'tCikre ıne 1u. 

§ 
Muhterem arkadaılar, 
Fııaliyetlerimirin bir hulasasını, lıeyet arka· 

aa,larıınwn bu rapora ilişik senelik mesai ra • 

lanıı.a bırakarak . bir ~~"'-"''"' 
~ :gQilm, 

1800 metre yükseklerdeki azametli baımı 
gördiiğiimiiz ve kıl larmda ir ka· 
ya ,paraçsı .ıihi ıkara l>ür" .Elmadağı, §eh· 
.ria pek u.z.a.klarmda Ge,iildir. Her tanfJ ıs&llak ve 

·:in iöylcrle çemleıı ıbu ıdağda Avrça' l>a§· 
lıca kıı "spor merkezlerinde ve atti Uludağ'.da 
olduğu gibi uçurumlar, yal.Çın Kayalar yoldur. 
Kıım çığ yapmaması da ayrı bir mazhariyettir. 

·perini vermek - e
• le 
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Mmta'ka merkez 1ıc) eti. ~ 
Reis Şükrü, ikinci Teis Ziya, aı• f 

han Rayclar, Şefik, Hasan Rasim 6' 

!f."'utbot h , ) dİ. ~ 
Reis Orhan Şeref. aza Rüştil. !Jf·'I 

:y.a. Hayri, Derviş. )'edek ua Siyrcl 

!er. 

Atletizm lıe\ eıi. 
Reis İlyas: an Raif. Z1ya Be)'1'

1 

Su ~porları he, eti. . f 
R eis Hikmet. -aza lbr.ıhim, :sert" 

dek aza Salahattin B ey ler. 

G iircş 1ıt.'J .-,ti. ,,,/ 
Reis Ekrem, aza H al il , 1.11.L ... ıp 

Bisiklet e!i ti.. 
Reis Cavit, aza Eicr 

clih.ııif '.lldllğumı srnnÇ!e arzcderim. r- t>mı, Kemal Beylf"T. 

§ 
Mıdı1en:=m f'hndiler, 
Y ıı.pacacımn işlerin en ba~ında genif ve ne-

İ!İ ~ için 
,~.,ı;:aw~ Evkaf aputımao alt d 

irelcriııde foplu bir halde 1 
dük. Emrimiz altına veri!cıı sp17 sııloDEn 
lüplerc mücavir olması gibi çok miisait ve Ecv
kalGde bi'r vaziyet burasmı az ıamanaa temiz 

• 

Tt·nis 11w~-e1İ. 
Reis Karakaş . .at:.a r ••· :r 1, 

tin, yedek aza Şev. et Be\ cr. 

ve 
•nn en ,üksek ceiher1:i &::km'a ve e -

Ve yendinnesini 1>i1en anoı1i ar\aaa,tanmı \el içinae 'bir nümune mınta\ası lıaline gttiri1 • -'it•r. cümleyi sayrı ve sevgilerle 
da burada bir daha selimfıyorum. mesi yohında ilk ciddi adna1arımııı atımı bu • fMdim . 

O ;: · be~-e~ 
Reis Salfilıa tt.m., ~ r. C !: n f' 

Ekrem Eeytcr. 

t 
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SAYIFA 5 
s 

Staviski hadisesi 
( Ba§ı 1. inci sayı/ada) diyö'nün beyanatının yalnız komisyonun ı 

mesaisi üzerinde değil, aynı zamanda uma 

Radyoda F enerbahçe - Viyanalılar 
maçını nasıl dinledik? 

le aynı yerden, aynı adam 4 dakikada ikı 

gol yaparsa alışıp da 40 dakikada ZO gol 

mü yapar., dersiniz? Arkadaşa haber ve

riyoruz ki böyle ciddi(!) dakikalsr4a _,.. 

kanm yeri yoktlr. 1 

mi siyasi vaziyet üzerinde çok akisler '" 
ili ile Tardiyö kabinesinde dahiliye nazırı 
o)u M. Andre Mahiyö'yü ve M. Andre 

Tudiyö'yü dinlemi§tir. 

Hali hazırda nezaretsiz nazırlardan o

lan sabık Baıvekil M. Tardiyö, Staviski re-

1aletioin patlak vermiş olduğu sıralarda ik 
liclar mevkiinde bulunan devlet adamları
• yapmıı oldukları menfur mücadeleyi 

tiddı:tle protesto etmİ§tİ~. 

uyandırabileceğini beyaa etmiılerdir. hakem başlama düdüğünü çalacaktır. 
Zira bu if ıaat fırkalar arasmdaki mü- Biribirimize soruyoru::: Bu knlabalık 

susar mı dersiniz? 

için yapıhr. İyzam edilince karşı taraf 
da mevzi <ılmıya vakit bulur ve ilerlemek 
artık kabil olmaz. Nitekim işte Muzaffer 
kale:ıin on metre uzağında topu çok gü
zel oynıyan ve Avusturya milli takımının 
da müdafii olan viyanalıya kaptırdı. 

Spiker, oyunu adım adım, bütün saf· 

halariyle takip eden bu yorulmaz sporcu 

- telsizciden öğreniyoruz ki otuzuncu da 

kikaya kadar vaziyette bir değişiklik yok

tur. Oyun hep Fener nısıf sahasında cere

yan etmektedir ve bu müddet zarfında 

Fener muhacimleri ancak üç muntazam 

akın yapabilmişlerdir. 

rıakaJ&lan yeniden canlandıracak mahiyet Yalnız hoparlörün zaman zaman çıkar-
tedir. dığı cızırtılardan anlıyoruz ki kalabalık 

Mebusan meclisi koridorlarmda bu ıe • ölüye hürmeten susmuştur. 
hadet mühim bir tesir basıl eylemiıtir. Ra- Spiker'in sesi: 
rukal sosyalistlerle sosyalistler bu itham - Allo allo, burası Fener stadL Müsa-

baka başladı."A1üsabakanrn başladığı aynı 

"Gene uğultunun yükselip alçalması 

topcın rakip kalesine çok yaklaştıktan 

sonra uzaklaşt1ğını gösteriyor . ., 

karşı!md:ı hayrete düpnüılerdir. 

İşi hal icin M. Dumerg 
Paris'e dönecek. 

zamanda başlıyan ve arada s1rada seslerle 
temposunu cfoğiştiren yeknasak ıığultıı· 

dan zaten beW_.,, . Şimdi top Fikrette, 
Fikret ilerliyor, Şaban~ verdi.... Şaban 
Niyaziye pas verdi, Niyazi kaçırdı-.• 

Spiker konuşuyor: 
- Viyanalılar şimdi havadan oynuyor 

lar. Bizimkilere nazaran atletik vücutlu 

ola:ı viyanalılarm böyle havadan oyunu 

denemeleri akıllıc:.a bir hareket ... 

Spiker yalnız bir defa tam sporculuk 

tan uzaklaşıp tarafgirlik yapıyor: onlar 

profesyonel, bizimkiler amatör. Sonra ha 

ber veriyor: z 

Mumail~yh, bundan sonra 1933 senesi 

kiaunusaııisine kadar Staviski'nin mevcu

'1ttindea haberdar olmamıı olduğunu ve 

• tarihte dolandmcmm La Volonte gazetesi 

'1İ kontrol etmekte olduğwıu istihbar eyle

•ı bulunduğunu söylemipir. M. Tardiyö, 

Staviski ifine kanpnıı olan parlamento 

basından l 7 kifinin kendisiniD siyasi dost 

lan arasında olmadığını beyan etmipir. 

Şahit, bu iıin ti men,einden itibaren 

M. Camille Şotan'm her ,eye vakıf olda-

Paris, 20 (A.A.) - M. Tırdiyö'nün ıe
hadeti yüzünden tehaddüs ede11 mesele, ka • 

binede teati edilecek iyzahat ile kapatılamı • 
yacak olursa M. Damerg'in önümii.ıdeki haf

la bidayetinde T umeföyilleden Parise gele • 

rek meselede hakemlik etmesi muhtemeldir. 

Niyazinin top.u kaçırdığını anlamak 
için uğultunun bir fırtınalı havada, deniz 
l:enarında homurdam homurdana gelip 
kumsalda dağılan büyük dalgalar gibi 
yükselip yükselip .aJçalıverdiğine dikkat 
etmek kfıfi .•. 

Spiker anlatmağa devam ediyor: 

Topu Fikret aldr. İniyor, muavini at

la1tı, ortaladı top Şabanda, Şaban ilerli 

yor-. vaziyeti çok müsait, şüüüüt .... 

... Artık Spikeri'n hadiseyi anlatmasına 

lüzum yok. Binlerce grrtlaktaa fıkaıı ve 

gittikçe tizleşen bir (gol) sesi iyzah edi

yor ki Fenerbahçe ilk golü yapmışt1r.,, 

Fakat Spiker durmuyor: 

- Bizimkiler açılıyorlar. Top Niyazi

de, Niyazi ilerliyor. Muzaffer'e pas verdi. 

Otuz beş metreden çok sıkı bir şüt. Viya

na kalecisi çok güzel bir plonjon'Ja kor• 

ner yaparak takımını kurtardı. 

Fener kalesi tekrar sıkışıyor. lJzun 

"ah,, lar. ve spikcr'in "gene kurtulduk,. 
"Allaha şükür gol yapamadılar,, gibi mem 

ı..a, her ıeyi gizle.miye çalıpnıı bulundu

İtuta ve bidiseleri daha iyi gizlemek için 

llir takma rivayetler aydarmuı olduğunu 
ııiylelllİJtir. 

l 933 eylilünden çok evel M. Şotan, 

Staviski meselesinin kinbine nkıf balunu

Jerda. Fakat merkuma tevkif için kati bir 
atir vermiı değildir. M. T ardiyö'nİİD iddi

uaıa göre, M. Şotan, dolandırıcıyı hem 

aoalıiti itibariyle hem nazır ve hükfimet re

isi olmak sıfatiy)e, hem de avukat ve aile 

~isi sıfatiyle tanımakta idi. 

Arlette Simon, eski cenerallerden Del

fertu Staviski'nin arkadaşlarından Hayotte 

.. avukatları aynıdır. Bu avukatlar M. 
Pol Boakar, M. Hes, sabık adliye num 
M. Rene Renoult, M. Fort, M. Bonnaure, 

M. Camille Şotan. ! 
Parlamento azasından bir takan radi • J 

kal sosyalistler gerek adliyede ve gerek di

ier devairde Staviski'ye müzaharette bu

huımuşlardır. M. Dalimier dolandırıcılığı 
teshile yarıyacak resmi evrakı tevdi ediyor

dı:. M. Şotan bu muhitte işe yegane vakıf 
olmıyan adam mı idi? 

Halbuki M. Şotan 1932 hazinnmdan 

1934 kananusanisine kadar dahiliye nazı
rı ve başvekil bulunmuftur. 

Salahiyettar mebafil1 M. Dumerr'ia M. Tar· 

diyö'nün tahkiykat komisyonunda bu tarzda 

ft}ıadette bulunacağından haberdar olduğu 

suretindeki Jayiıyı tekzip etmektedirler. 

M. ERIYO TEDBlR ALIYOR. 

Paris, 20 (A.A.) - ffl. T ardiyö'nün 

tabkiykat komisyonundaki ıehadeline ittila 

kespeder etmez M. Eryo, hadisenin ne gibi 

alribetler tevlit edeceğini tetkik etmek ve 

iycap eden kararları ittihaz eylemek için ka 

bulü lazım gelen usulü araştırmı,tır. M. Er

yo, radikal fırkanın bu bapta takdirde bu • 

lunmak ve hüküm verebilmek için lazım re

len anasır ancak kabinede y~pılacak mü • 
zakerttan sonra elde edebileceği mütalea -

sındı bulunmuJtur. 

BAŞVEKiL GELMEDlKÇL 
MESELE GÖRÜŞÜLEMEZ. 

Paris, 20 (A.A.) - Yarınki kabine iç

timaı dolayısiyle baz! nazırlar hükumet er

ltanınm M. Dumerg olmaksızın faydalı bir 

müzakere yapamıyacaklarrm söylemişler • 

dir M. Tardiyö'nün tahkiykat lı:omisyonan
ddki şehadeti ile ortaya atmıı olduğu bükU
met meselesinin hükômet reisi olmadıkça 
halledilemiyeceği mütaleasında bulunmuş • 

lardır. Bu nazırlar, yarm meselenin basve • 

'cilin riyasetinde yapılacak miiahhar içtima

lan terkedilmesini istiyeceklerdir. Hadise • 

·•i kapatabilecek olan yegane ,ahsiyet M. 
J)umerg' dir. 

M. Bartu sözüne devamla M. Şotan'm 
İşe vakıf olmak için elinin altında birçok 

nazırlar ve Staviskinin hüviyetini bilmeme 

sine imkan olmıyan emniyeti umumiye mü 

~ürü M .Tom bulondoğunu beyan etmiştir. 
M. Şotan'm kalemi mahsus müdürleri do

landırıcıyı tamamiyle .tanunış olduklarını 
inkar etmemiılerdir. M. Dubery batvekile 

Stnviski meselesi hakkında malumat ver • 

nıl§tir. M. Bonor kendi~ine Staviskiye 

knrşı yapılan tecavüzlerden bahsetmiştir. 
Emniyeti umumiye idnresinin Staviski me 

selesi bakınc!a tam bir dosyaya sahip bu -

lıınduğu ve fakat yüksek memurların bu

nu devlete ait bir sır imiş gibi kilit altında 

muhafaza etmekte olduğu tebeyyün etmiş 
tir. 

Radikal fırkası rüesası, M. Şotanla mu 

tabık kalarak bn kararı vermiılerdir. Radi-

1 al nazırlar, kabinenin yarın toplanmasını 
idemiılerdir. 

Avukat M. Piyer ve Kamille Sotan 

Staviski çetesinin i!ri azasını müşteri ~fa • 

rnk tanıyorlardı. 

Bu toplantıda tabiatiyle M. Eryo da hazır 
bulunacaktır. 

- Hep bizim çocuklar hücumda, viya
nalılar bocalar gibi oluyorlar, top şimdi 
Muzaffer'de, ilerliyor, ilerliyor, viyanalı 
müdafii de atlattı şüt. .. a h h h h, top, top, 
top ... yandan avuta gitti ... 

Hemen bir dakiyka kadar spiker'in se
si işitilmiyor. Uğultu devam ediyor. 

- Acaba ne oluyor? 
Biribirimizin yüzüne bakıyoruz: ''ha

kiykaten, acaba neler oluyor bir vaka 
mı var, yoksa._ 

Spiker'in sesi gene i~itiliyor: 
- Oyun o kadar canahcı bir manzara 

aldr ki biran kendimi unutmuşum, dinle· 
y!cilerimden af diliyorum. 

"Bir daha dalmamak şarıiyle affet
tik.,, 

Devam ediyor: 
- Top viyanablarda, sağaçık ilerliyor, 

merkez muhacime verdi, merkez muhacim 
çok güzel pas tevziatı yapıyor. Oyundan 
eve] kafile reisi ile görüştüğümde bana 
merkez muhacimin sakat olduğunu. fakat 
düşünerek oynıyan bfr oyuncu olduğun · 
dan takımı kendisinden mahrum etmemek 
için kendisini bugün takıma koyduk. de -
mişti. Doğrusu kafile reisinin hakkı var; 
top bu adamın ayağına gec;;tiği zaman 

hangi arkadası dcmarke ise derhal onu 
buluyor ... buluyor, buluyor ... ama sıkışı· 

yoruz. Vay, vay, vay ... ah h h-, kurtul -
duk. .. 

Efendim, şimdi anlatayım: demin mer 
kez muhacim topu kapınca sağaçığa ver· 
di, o ilerledi ve uzun bir pasla topu soliçe 

geçirdi, soliç tutulmaz bir şütle topu ka • 
lemizin tam beş santim (acaba ölçtü mü 
idi?) sağından drşarı attı.... bu sırada ka
lecimiz sol tarafta idi ve kalenin sağı ta

mamiyle açıktı. 
Futbol böyledir: hiç umulmadık za-

manda bir ayaktan Jırlıyan IÜt "tutul-

maz vasfına layık olduğu halde böyle 
" açık ı. · ~ :! girmez de gider ..• mesela kar 

şıda duran seyircinin başına çarpar. Son 
ra tutulması pek kolay olan da kalecinin 
elleri arasından kayıp ağlara takılır. Bu 
na futbolun cilveleri derler. 

Spikerin sesi: 
_ Oyun başlıyalı 22 dakika oldu. İlk 

dnkikalarda bocalıyor gibi görünen viya 
nahlar takımımıza layık bir raJNp olduk 
tarını oyunlarındaki insicamla gösteri
yorlar. Sıkıştığımız çok oluyor. Fakat 
kalecimiz fevkalfide cessur oynuyor. 

Şimdi top Muzafferde, Muzaffer iler 
liyor, çalım yapıyor. Gene çalım yapı

yor ... Ah bu çalım! topu kaptırdı. Hala 
oyuncularımızın en eyilcri bile anlıyama 
dılar ki çalım nihayet bir kişiyi gcfimek 

- Fenerbahçe Şabanın ayağı ile, Şa

banın sol ayağı ile ilk golü Viyana kale

sinin sağ zaviyesinden, tam oyunun yir

mi beşinci dakikasında yaptı. 

Uğultu .• uğultu ... uğultu.. ve arasITa 
daha dik bir ses: "daha gol istiyoruz ... .,, 

Bundan sonra devam eden yirmi dakika 
da spiker hiç durmadan, her oyuncunun 
hıç bir hareketini gözden kaçırmadan, oyu 
nu adım adım takip etti ve müsabakanın 
birinci devresinin oldukça mütevazin ve 
sonralara doğru Fener'in sıkışmasiyle bit
tiğini bize öğretti. 

Şimdi uğultusu hiç eksilmiyen hopar· 
lör başında, kendi kendimize müsabakanın 
felsefesiyle meşgulüz. Heyecanımız, mü -
sabakada hazır bulunanlarınkinden eksik 
değil. "Daha kırk beş dakiykalık bir dev
re var, bu ktrkbeş dakiykada Fenerbahçe 
acaba spiker'in biraz evci dediği gibi bir 

gol daha çıkararak galibiyeti sağlamlaştı· 
racak kudrette mi?., diye konuşuyoruz. 

nunluk ifade eden cümleleri .... 
Kulaklarımız ve hayalhanelerimizlc 

başından sonuna kadar takip ettiğimiz bu 

müsabaka 2 • 1 Fenerbahçenin mağllıbiye 

ti ile biterken spiker haber verdi: 

- İkinci oyun Bcşiktaş'ta pazar gü • 

nü yapılacaktı. Fakat pazartesi günü bay· 
ram olduğundan o güne tehir edildi. ..... 

Şimdi her sporcu muharririn yaptığı 

gibi biz de görmüş gibi olduğumuz bu 

müsabaka hakkındaki mütaleaımzı söyli

yelim: Fenerbahçe kalecisi vazifesini 

hakkiyle yapmıştır. Tutamadığı iki go]. 

den dolayı tahtie edilemez. Müdafiler ve 

muavin Ter, kendilerinden üstün otan vi. 

yanalı muhacimler karşısında ancak elle 

rinden geleni yapmışlardır. Fener muha

cimleri ise. Fikretle Şaban hariç, eyice 

muvaffak olamamışlardır. Ma.amafih A, 

Spiker sözümüzü kesiyor: vusturya milli takımında da müdafi oynı 

- Viyanalılarda değ"isiklik var; demin yan viyanalı gayet temkinli, pek ustaca 

oynıyan karayağız oyuncunun yerine sa • oyunu ite Fener muhacimlerine göz açtır 
nşm birini koymuşlar. Fenerbahçe henüz mamrştrr. 

sahaya çıkmadı. Şimdi hakem oyunculan Viyana muhacimlcri ve bilhassa mcr 
oyuna davet eden düdıiğüniı çalıyor. Fe - kez muhacim çok güzel paslaşmrşlardır. 
nerbahçcliler, birinci devrede sarfettikle- Fazla gol yapamamaları ancak kale önüıa 

rı gayretten çok yorgun görünüyorlar. de dahi kombinezon yapmak istemek il
Oyun başlıyor.-. oyun başladı. 

Bitmez tükenmez uğultu berdevam ...... 
Hazan hafifliyor; bunun manası - tecrii 

bemizden anlıyoruz - topun Fencrbahçe 

kalesine yaklaştrğıdır; Uğultunun fazla-

/aşması ise viyanalıJ.ıırın tehlikede oldu· 

ğuna. delalet etmektedir. Fakat uğultu az 

dır; demek ki top Fener kalesi yakrnla-

rında dolaşıyor. 

Bunu spiker de teyit ediyor: 

letindendir. (Bu i1let bütün avusturyalı
laı:-2 hastır, zaten) 

Bize çok güzel bir müsabakayı pek 

güzel "'dinleten,, bilmediğimiz sporcu
telsizciye teşekkür etmek borCtJmuzdur 

N. E. 

Ka seri'de yeni 
bir spor kulübü. - ViyanalI1ar çok açıldılar. Sahanın 

bize ait yarısından çekildikleri yok. Böy -

le giderse tehlike fazla... İşte, işte, işte, 

sağiç çekti şütü, gol oldu. İkinci devre -
nin üçüncü dakiykasında viyanalılM fev -
kalade güzel bir paslaşma ile ve tutulmaz 
bir şiltle ilk gollerini yaparak beraberliği 
temin ettiler. 

Bağnşma, sessizlik ... Sessizlik \'e bağ 

r1şma .•• 

Spiker' in sesi: 
- Viyanahlar aynı yerden, aynı ada· 

mın ayağiyle dördüncü dakiykada ikinci 
gollerini yaptıt.ır. 

"Daha önümıizde 41 dakika var. Böy-

Kayseri halkevi fikri cephedeki faa

liyetlerini kuvvetlendirdikleri gioi beden 

cephesinden de gençlerimizin kabiliyetle 

rini artırmak m::ksadiyle "Yılmaz spor,, 

atb bir spor kulübü teşkil etmişlerdir. 

Hal kevi gençlerinin yeni teşkil ettikleri 

bu spor kulübünün Kayseri idman hare· 

ketlerine yeni bir istikamet ve hız ver

mek için amil olacağı şüphesizdir. Yeni 

kulübün birinci futbol takımının resmini 

koyuyor ve gençlere muvaffakiyet temen 

M. Tıırdiyö bundan sonra M. Şotan'ın 
hir bir şey yapın ml\k ve Staviski'nin 23 
kinan evel taril."ııde savuşup gitmesine 

sıtisaade etmek icin çevirmiş oldcğu ma -

•evrıalard11.n b"hı1ı>tmistir. 

Kabinede yapılacak müzakereler radi • 

kal fırkasını tatmin etmediği takdirde me • 

Luslardan ve ayandan, fırka icra komitesile 

başlıca komisyonlar azasından mürekkep 

biı komite acilen içtimaa davet edilecek ve 

bu komite lazım gelen kararları kemali sa
lahiyetle ittihaz edecek ve iycabrnda radi • 

kal nazırların hükUmelten çekilmelerine ka

tar verecektir. Maamafih ya M. Dumerg'in 

meselede hakemlik yapması veyahut radi -

kal fırkanın tatmin ve teskini suretiyle bu 

ron trdbire miiracaat edilmiyecen ömit o -
1 ınınıaktadır. Nazırlar, yarın ögleden sonra 

aaat 1 7 de M. Şeron'un riyautinde top • 

anacaktır. 

...,_....,....,1111111111!"-'!"'"9'"'!'!!!'"""!~~-!I!!!====~~~~~ ni ediyoruz. 

Celsen • n tı-tili müdtf ,.tince M. T ardiyö 
çe'<lerin c1'oı kotl\nlıarını h'c bir vnHt göz -

den kacrrma 1~ o1an rıüfrltis Pony'nin 

bunlıı.rı ne 1 etle ta1ırif Ptmiş o'dııüu hak 

d ivzabat vennisfr. Mıı.amııfib. Bonvi

nin r Kami•J,. Sotan'ın an .. ak b\r icra ale 

ti oldn«uno da ilave evl4'..,isfü. M. Tardi

yö'niln bo ifı;aah f,:r,.riıı• k "'İSYnn bir ıre
te celsesind,. M. T ıırdivö ile M. Şotan'ı 
muvattlı,.ve ~rar vermistir. 

M. Tardiyö'"ün sahadet; 
heyecana sebeb!yet uerdi. 

Tele fonla kendisine müracaat olunan 

M. Dumcrg yorgun olduğundan dolayı bu 

miizakernttıı hazır bulunmak üzere Paris'e 

re!emiyeceğine müteessif bulunduğunu bil
'Ürmiştir. 

Bu müzakerelerin netiyceleri saati sa • 
ti:ı,. bildirilecektir. 

Radikal oaı.ırlar, arkadaılariyle bera • 
1>er şimdiki ahval ve şerait altında milli bir

liğin muhafazası mümküı: ofop olmadığını 
tetkik edeceklerdir. 

'JS3.A.JSAVı NJ1J3,3ı3ZV!) 

Paris, 20 (A.A.) - M. Tardiyö'niiıı Paris. 20 (A.A.) - Sal.ala gazeteleri, 

parlamento tahl ·ı. komisyonundaki şeha • M. Tardiyö'nün dünkü iftub dolayısiyle 
deti biiyük bir ft , er.~!'lR sebebiyet vermiJ ;tilaf tavsiyesinde bulanmakta ft mesele • 
tir. '!İn kap!llılacağı ümidini izhar dmtktedir • 

Komiıyon azasından birçokları M. Tar ler. Saf cenahın na$irİ efkin olan J[azete • 

)er, M. Tardiyö'nün hattı hareketini muhik 
göster<!ikleri halde sol cenah gazeteleri ve 

bilhassa Ovre, Popüler M. T ardiyö'nün mo· 

halef etine maruz kalmıı olduğu iddiasın -

dadırlar. Gazeteler, rad'kallerin M. T ardi • 

~ô'yü istifaya mecbur edeceklerini ve bunu 

yapamadıkları takdirde hükiımetten çekile

ceklerini yazmaktadırlar. 

Faris, 20 (A.A.) - M. Tardiyo'nun 
parlamento t:ı.hkik komisyonundaki ifade 
si çok büyük bir galeyan uyandımuştrr. 
M. Dumerg'in vazetiği fırkalar mii.t.c:~ekt 
si, ihtirasları yeniden uya:ıan gazetct"
rin ağzında manasız bir kelime olarak 
kalmıştır. Sağ cenah gazeteleri bu ifade 
nin sarahat ve samimiyetini methetmek
te, halbuki sol cenah gazeteleri fırkalar 
mütarekesini feshedecek mahiyette bul· 
dukları bu beyanatı 'iddetle takbih eyle- ı 

mektcdirler Kavstri Yıl•az spor kuli!bii birinci r<Jrır.ıı 
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Cinsi ve evsafı 

Glayton 4ütlevarl linkofin enğt1an markalı 
36450 No h ve asgari 15-20 beygir kuvve
tinde lokomopil (kontrol ve JİJe muslukları 
mevcut manuınetre bozuk enjektor kısmen 
mevcut nazımı vücut ,, ... ğdanlıklar yok met· 
ruk bir vaziyette olduğundan alev boruları 
yatakları ve ıair husuaatı kontrol edilmi,tir. 
O zerinde G C ita retli 4 7 62 No lı yatık le· 

pistonlu mazot motörü c;ifte ve volantlı iize· 
rinde sökülebilecek süpap manivele kolları 
regülatla gaz pompasını ait teferruat, yağ
d!lnlıklar, gaz deposu gaz boruları gibi te
ferrüat yoktur. 30-35 beygir kuvvetindedir. 
Emnıe ve basma pirinç·tulumba motörle çev
rilmek icin tertibat mevcut 15 metre kadar 
adi demir su boruları teferruatı vardır. 
l nce 'fe siyah saçtan varil 
Bavyara markalı değirmen (kompile bunla
rı motörle tahrik için değirmenlerin gövde
sine 4 yatakta bağlı bir mil ve 4 kasnak bir 
volant mevcuttur. Değirmenler Üzerlerinde 
mevcut kasnaklar vasıtasiyle ve çapraz ka
yıs ile müteharrik kayışları yoktur. Değir
menlerin her tef errüatı taze ve mevcut yal
uıı iki söbek nok'8ndır. 148 S kutrunda •e 
28 S kalınlığında bir ~jft Avrupa laiıdır. 
ahıap, taş muhafazası ve honi tertibatı mev
cuttur. (Kayıeriye naklinde 1500 liraya ıa· 
tılabilir.) 

~ofer Glayton n tütlevart Budapeıte 
360055 No el ve motörle çatı,abilen kom
pile bulgur değirmeni 
Hurda mengene 
Seyyar vantilarorlii demirci körüğü ve bir 
demirci matkabı ,.ı ile müteharrik (kalem· 
leri yok, başlığı tamam kalemden batkı nok· 
sanı yoktur) . 
Motörle müteharrik tek kasnaklı 45 S k'ut
runda ta! ayar tertibatı sökülmüt bulgur de
ğinneni 
Zencirli boru anahtarı 
3 metre tu1ünde bir buçuk parmak boru ve 
beş metre boyunda ZS milimetrelik bir mil 
(22) kilo 
60 santim kutrunda ağaç kasnak 
iki metre boyunda üç çeyrek boro 
Hangi makineye ait olduğu anlıfılamıyıın 
vantilatör. 
Oç parmak deve boynu 
Yol silindirine ait manevra diıli takımı 
Lokomopilin kayıf kasnağı (lokomopile a.i:-
tir) • 
Hurda gayri kabili istimal ekin makioeıine 
ait parça 
Horda kamyonet 4 silindirli karisör ve fO· 
för mahalli eyi motör aksamı tahrip edilmiş 
jant ve lastikleri yok mütebaki aksam iize
rinde 
Hurda 4 silindirli fort motörü f&Oıaman kıs-
011 mevcuttur. 
Kamyona ait tentedemiri 
Üç parmak ve 70 santim ve liç parça tiu
rinde boru 
Lokomobilin saçtan bacası 
DERlNG markalı 15 beygir kuvvetli 4 ıilin· 
dirli traktör (E. P. M. 1000) makine mü-
ceddet kullanılmadan terkedilmiıtir. Oepo 
kanaklan gaz boruları gibi bazı noksanları 
vardır. Manya tosu bozuk ve noksan, dahili 
noksanı i,letilemediğinden görülemedi 

1 50 Gebruder egberhart Ulm A. D. germanyı 
markalı bir tarsfta üç diğer tarafta beı hı· 
çakh iic tekerli ve dönergeli 'lğır puttuk ook· 
sanı yok. 

2 

5 

10 
8083 

Lokomobil ızgarası ve bir adet ızgara balığı 
lama demirden mamul tulumba manevra ko
lu vardır. 
740 santim muhit kutru 6 santim mil kutru 
olan volant 
Altı santim kutrunda 4/ 40 metre mil 
Yalnız 39 rarça ve sekiz bin seksen üç lira· 
dır. 

Ziraat Bankasına bprçlu müderris Yusuf Ziya Beyin haczedilip sa • 
blmasma karar verilen yukarda cins, adet, evsaf ve muhammen kıymet
leri yaulı (39) parça makine alat ve malzemesini açık artırma ile iıbu 
mallarm bulunduğu f ncesu'yun Kara hisar nahiye.sind:ki borçlunun Un 
fabrikuında 9-8-934 per~emhe günü S. 1 O da satılacağını \'e muhammen 
kıymetlerin o/0 75 ini bulduffunda (ve fazlaya talip çıkmadığından) 
taliplerine kati ihalesi icra lulmacağı ve icabında makinelerin ayrı ve 
perakende suretiyle de satılabileceği ''e dellaliye gibi masrafın da alıcrya 
ait bulundu~ ve şartnameyi ilan tarihinden itibaren herkesin görebile
ceği ve fazla malumat istiyenlerin lncesu icra dairesine müracaatları 
ilan olunur. 7-2851 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Arazide çalışacak Harita Umum Müdürlüğü posta

lan için (89) adet topoğraf şemsiyesinin münakasası 18-8-
934 cumartesi saat (10} dadır. 

·2 - Taliplerin evsaf ve .Şartnameyi görmek üzre her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatla
riyle Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü satınalma komis-
yonuna gelmeleri. (1634) 7-2864 

HAKiMiYETi MiLLiYE l I TE~MUI l 934 CUMARTFJI 

Kıtaat için 18.000 kilo sa 
de yağı kapalı zarfla müna· 
kasaya knmu~tur. İhalesi 31 
temmuz 934 sah günü saat 
14,5 da yapılacaktır. Talip
ler şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya iş 
tirak için de vakti muayye· 
ninde teklif ve teminatlariy
le İstanbul kumandanlığ·ı sa
tmalma komisyonuna müra-
caatları. ( 1581) 7-2776 

iLAN. 
Kıtaat için {22,382) kilo 

patlıcan (22,382) kilo fasul
ya (2232) kilo hamya (9734) 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 31 temmuz 934 sah gü
nü saat 16,5 da yapılacaktır. ' 
Talipler şartnamesini g-ör· 
mek üzere her gün ve müna
l<asa va istirak icin de vakti 
muavyeninde teklif ve temi · 
natlariyle İstanbul kuman· 
<lanlığ-ı satmalma komisyo
nuna müracaatları. (1578) 

7-2774 

iLAN 
İstanbul kumandanhğtn.r 

bağlı kıtaat için (29,000) ki· 
lo patlrcan (29,000) kilo fa
sulya (6,300) kilo bamya 
(8,100) kilo Tomate~ kapalı 
zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 31 temmuz 934 
salı günü saat 16 da yapıla
caktır. Talipler şartnamesini 
görmek fizere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
vakti muayyenind~ teklif ve 
teminatlariyle İstanbul ku
mandanlrğı satınalm2 komis 
yonuna müracaatlan . (!583) 1 

7-2778 
İLAN 

Kıtaat için (36,000) kilo 
patlıcan (36,000) kilo fasul
}'a (6000) kilo bamya 12,000 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur İha 
lesi 31-7-93·1- salı günü saat 
15 te yapılacaktır. Talipler 
s.a.rtnamesini görmek Uzere 
her gün ve münakasaya işti 
rak için de vakti muayyenin
de teklif ve teminatlariyle 
İstanbul kumandanhğ"ı satın 
alma komisyonuna müraca· 
atları . (1582) 7-2777 

Tophanedt· f"ltanbnl Le

\'azım Amirliği Satm 
Alma Komisyonu 

llimlar:ı 

lLAN. 
Harbiye Mektebl için 

24,000 kilo sade yağı 25.7. 
934 çarşamba günü saat 14 te 
kapalı zarf usuliyle alınacak
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve taliplerin bel
li satten evel teklifleriyle 
teminatlarını komisyona ver 
meleri. (55) (3419) 7-237t 

lLAN 

lstanbuJ levazım amirliğine bağ 
lı krtaat için 35,000 kilo beyaı pey 
nir 8.8.934 çarşamba günü ıaat 14 
te kapalı zarfla alınacaktır . Şartna· 
mesini göreceklerr., her gün ve talip 
!erin belli saatten evet tekliflerini 
Tophanede komisyon~ vermeleri, 
(93) (376C) 7 -- 2716 

O. D. Yollan ve Liman · 
ları U. l\ld. Sa. A1. Ko· 

nıi yonu llanlnn, 

!LAN 

Lokomotif bakır ocak ak
samiyle sair bakır ve pirinç 
malzemenin kapalı zarfla 
ınünakasası 3 eylCtl 934 pa
zartesi günU saat 15 te An· 
kara'da idare merkezinde ya 
pılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde onar 
liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. {1588) 7-2sıg 

s±ı± ıs 

TEKUTA 
Bilcümle modern binalarda tercihan kullanılan hususi bronz (TEKUTA) kap

la!_naları aşağıdaki faideleri cami bulun maktadır: 
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. 
Şimdiye kadar örtülmüş binlerce çatıların birkaçı: 

KOLONYADA FORD'un yeni fahri ka in aatı. • • • • • 22.000 m' 
ANKARADA Harp akademisi • • • 8.000 ın' 
FRANKFURTT A İ. G. Farbenindust rie'nin yeni binası • • • 8.000 m.a 
BEOGRATTA Elektrik santralı • • • • 3.000 m' 

Kataloğ ve diğer tafsilat için: . 
İ!nanbul'da: M. V. Arevyan P. K . 412 yazılması ve yahut 

Yeşildirek Molataş hanmda 22/ 24 No. da müracaat olunması. 
7-2484 

. . -··· . ~ , ... -

Sanayi ve ateliyetere mah· 

au• her cins ve cesamettG 
• 

De111ir 1'1. 111. 
MAKlNELER• 

fttTIYAf VUKUUNO• MU,ASA'- Tl:I0..11' \'ılfltl.1 .. 

BOURLA BIRADERLERv••· 
• 8 TAN B 'U L - O A L. ATA 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

Mevkii Cinsi Kapı Metruke 
No. No. 

Aşağı Ayrancı Hane O 
,, ,, Bağ) 13 

maa hane) 

384 
394 

Aylık 

ıcar 

Lira K. 
25 00 
20 00 

Kaç taksit 
olduğu 

Müşahere 
suretiyle 

Yukarda yazılı emval icarmm ihalesi 8-8-934 çarşamba 
günil saat 15 te icra kılınmak üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. 7-2855 

Polatlı Topçu Alayı satın 
alma komisyonundan: 

Alayın ihtiyacı olan 30000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 4-8-934 tarihinde mu. 
vakkat teminatlariyle birlikte Polatlı.da Topçu Alayı SA. 
AL. KO. nuna müracaatları lüzumu ilan oiunur. (1560) 

7-2790 

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komhıyonu IJnnlan. 

5000 kilo 16 lık potrel 
5000 kilo 3 mm. kalınlığın.t 

da demir sag 
Yukardaki malzeme pazaı 

lık suretiyle 25.7.934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edt 
lecektir. Taliplerln teminat 
ile mUracaatları. (1589) 

------ 7-2792 
P E R U T Z marka 

FOTOGRAP CAMLARI 
FİLM VE FİLMPAKLERI 
FOTOGRAF ECZALARJ 

GELMiŞTİR 
Başlıca satıldığı yerler: 
"HİLAL .. KIRTASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDİP KÜTÜP· 
HANESt 
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Ziraa 
tör üğ ·· nden: 

l: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Ornıan Fakültelerine meccani leyli: ve ücretli leyli ve ne
hari eıkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlan 
aşağıda yazrlıdrr. 

A': Tiirk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat
namesine göre kabul edilir). 

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

rı olmamak . 
.. D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabiliyeti ve 

sa~bmhkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden 
sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vermek 
b E: Belediye \Yeya polis merkezlerinden hüsnühal muz
atası getirmek. 

l" 2: Enstitüye ~rmek istiyenler yukardaki vesikalarla bir 
•kte 6 kıt'a foto~afı bir istida ile doğruca Ankara'da Yük

sek Zir;ıat Enstitüsü Rcktörlüğ"üne göndermelidirler. 

1 
.. 3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden EylO
un sonuncu gününe kadardır . 

.. 4: Evrakı tam o1mıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
Muessese kavıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tek
~ar tnuavene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlann 
avdı silinir. 

d 5: ~eyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi icin
rı~ stannr veya Fakültesini bırakanlarda~. v;va ceza~n. çık~
E an!a~d::ın hükumetce yapılan masrafı odıveceklerını daır 
k nstıtunün verecpO-j nn,,,uneye göre Noterlikten musaddak 
efolet::ıme vereceklerdir. 

b 6 : Vaktinde tam evrakla müracaat etmi~ler arasında ka-
!11 edilecek t;ıleh,,. dinloma derecesine vemüracaat tarihle

tine f!nre tefrit~ edilecektir. 
ı i: 7.ir;ıat. B:tvtar. Orman Fakültelerine alınacak talebe
~r tabii ilimler fakiiltesinin l. 2. 3 üncü sömestrlerinde m~v 

t rlerc:1pri d,,. ~kihe mecburdurlar. 

0 
8: Zir;ıat Fakfütesine alınacak talebe Ankara'da Gazi 

l"ttı:ın r.iftli<Yinde on av stai göreceklerdir. 
'k Talebeve bu ~t::ı i müddetince vem ek ve elbise masrafları 
ar~ıh;;.l olMak 30 lira avlık verilir. Harcırah verilmez. 

r 9: ÜcrPtli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze
e 275 liradır. 

i.ı lO: Ücretli levli talebe tercih olunur. Kabul sartlannı ha
olan nehari talebe için mikt~r t::ıhdit edilmemi~tir. 

._.,, (1436) 7~2598 

Galata ithalat Gümürüğü 

kilo Gram 
450 500 

.Müdürlüğünden: 
Marka No. Kap Cinsi 

G. B. 876/78 3 Yünlü pamuklu men-
B sucat 

26-? u e ya açrk artırma suretiyle satılıktır. İsteklilerin 
nı·· ·934 perşembe günü saat 17 ye kadar satış komisyonuna 
......_uracaat etmeleri. "3662,, 7-2861 

Ziraat Vekaleti Merkez Labora
tuvarları müdürlüğünden: 
Ilı" Merkez laboratuvarları hayvanatı için asgari elli bin aza
tı 1 altmış bin kilo arpa samanı pazarlık suretiyle alınacak
" r. Şartnamesini görmek istiyenler müessese müdürlüğüne s! Pazarlığa iş__tirak edecekler~.~~ ~.~-~-934 p:~embe günü 
ftl'at 15 te Vekalet muhasebe mudurlugunde muteşekkiJ ko-
~svona m·;racaatlan. (1534) 7-2745 

S\ ·ı~A 7 
L L 

•• y ö a 

Bir soğuk hava makinesi satın almaya karar vermeden evvel leh ve 

aleyhte bUtün noktalara dikkat edinız. FRIGIOAIRE ·in size temin edeceği 
müteaddid tevalt FRIGIOAIRE lehine karar vermenizi icop ettirecektir : 

• ÇÜNKÜ ondaki kıymet veYu. 
vanıza yaptık• hizmete nazaran 
fiyeti hi~ dt- pahalı degildir. iyi 
hesap edilırse. dıger Soğuk havo 
makinelerinden daha fazla istila
dc: temin etmekle beraber fiyeti 
daha ucuzdur. 

e ÇUNKU haricen aynı ehadda 
olc1n diğer bir dolaba ni.sbctle 
Frigidaire' iıı dahili hacmı isıia· 
hisi daha fazladır. Bu fazlalık 
g<ıyet ince bir tabakadı:ı çok mü
essir olan Sıaıaflcl\ iıola:.yonu 
sayesinde temin edilmiştir. 

e ÇÜNKÜ Frigid<1ire nıc1kaniı
ması gayd kuv\ eılidir. E.n sıcak 
nıt'.vsınıde bile mcşrııbatırıııı daı· 

mtı soguıtugu gibi me'kiılaıınızın 
da nıuhalazası için icaJ> eden en 
aşagı lıaı areı derecesıni sabit 
olarak tutar. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire Gida maa. 
delerinizi muhalaı.a etmekle şıh· 
halinizi ldamf' eder. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire'in işleme· 
si !{ayet muktesidancdir. 

e Ç Ü N K Ü Bütün Dünyada 
2.500.000 Frigidaire kullanılmak
tadır. 

fılgldalıe maıııasını tafıma•an her So§ulf hava dola ı 

haltlld .. f rlgidalre .. değildir. 
BOURLA BiRADERLER ve şe 

ELEKTR!~~O!!K ~JH!:~BI 
Cencral Motor mamülatı 

Yüsek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir ci
varında seksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan fab· 
rika 31 mayıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden talip
lerin şartnamesini görmek üzere enstitü muhasebesine ve 
o/o 7,5 terninatlariyle 5 ağustos 934 müsadif pazar günü saat 
15 te Enstitü idare ve ihale komisyonuna müracaatları. 

(1535) 7--2744 

Ankara Cümhuriyet üddei 
Umumi). ğinden; 

Ankara A vukatlarmdan Cevat Demir Alp Beyin uygun
suz hareketinden dolayı avukatlıktan çıkarılmasına dair 
Ankara Barosu inzibat meclisince ittihaz edilen karara mu
maileyh tarafından vaki itiraz Ankara ağır ceza mahkeme
since reddedilmek suretiyle katiyet kespetmiş olduğu ilan 
olunur. (1626) 7-2856 

Haymana kaplıcaları 
Yaz tatillerinizi Haymana ~aplıcalannda geçiriniz. Ana

dolunun en eski ve şifa hassasıyle meşhur olan Haymana 
kaplıcalan yeniden inşa edilmiştir. 

ANKARA ASLİYE ÜÇÜNCÜ CEZA MAHKEME
S1NDEN: 

Esrar alıp kullanmaktan maznun aslen Kastamonu'nun ' 
Küre kazasından olup Ankara'cla öl:Cstizce mahallesinde mu· 
kim Galip oğlu seyyar yemişçi Mazhar irae eylediği ikamet
gahında bulunmadığı celpnamesine mübaşirin verdiği meş· 
ruhattan anlaşılmış olmakla kendisine ilanen tebliğat icra
sına mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşma günü 
olan 19.9.934 çarşamba saat 14 te Ankara üçüncü asliye ceza 
mahkemesinde hazır bulunması lüzumu ilanen tebliğ olunur. · 

(1619) 7--2859 

arita Umum 
Müdürlüğ ·· nden: 

1 -- Harit? Umum Müdürlüğü Topoğraf ya şubesi· için 
(10) adet (Ahdat olometrik) aletinin münakasası 21-8-934 
sah günü saat 10 dadır. 

2 - T~Iiı;Ierin şartnam.eyi görmek üzere her gün ve mü· 
nak.asaya ış.tırak edeceklerın de vaktinde tcminatlariyle Ce
becıde Harıta Umum Müdürlüğii satma1ma komisyonuna 
gelmeleri. {1635) 7-2865 

Harita Umum 
üdürlüğ··nde 

1 - Harita Umum Müdürlüğü şuabatı için (60} adet 
Şahısın pazarlığı 23.8.934 perş .. mbc günü saat (10) da<iır. 

Mütehassıslann aylarca üzerinde çalıştıkları bu kaplıca
lar romatizma, ekzama ve alelumum cilt dahill hastalıklara 
birebirdir her gün muntazam vesait vardır. İtfaiye meyda
nında Haymana otelinden otomobil sorunuz. Telefon 2744 
A:nkara'dan Haymanaya iki saatte gidilir. Cumr:ıları ~abah gi 
dıo akşam gelmek de mümkündür. 7-2824 

2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her 
giin münakasaya pazarlıüa istirak edeceklerin de vaktinde 
teminatlariyle Ccbe~i'de Harita Umum Miidürlüğii satın al-
ma komisyonuna muracaatlarr. (1633) 7-2863 

Tür kiye ş "- ıkasından: 
Milli bayram dolayısiyle 23 temmuz pazartesi günü ban

t~tnız gişelerinin kapalı bulunacağı muhterem müşterileri-
nı:.-e ilan olunur. 7-2852 

1 az Belediyes·nden: 
Ilgaz kasaba suyu için dört kilometre çelik veya funt po 

ru teferruatiyle beraber kapalı zar.f usuliyle münakasaya 
l<:onulniustur. TaHpledn şeraiti anlamak üzere mektupla 
het gün nıünakasaya iştirak için de, 6 ağustos 'g34 günü Jt. 
gaz belediyesine müracaatları ifan ôlunur. 7-2780 

Ankara Milli Em a 
dür üğünden 

. Defterd~rlık ambarında mevcut Elektı ik malzeme hnlr, 
masa _ve saıre 2~-7-9~4 pazar günü saat ıs te par.aı lı~ l::ı ii • 

tılacagmdan talıplerin müracaatlar:ı. 7-2S51 



SAYIFA 1 

ür.u sereıerdcn berı f,u;ır, agrılarda ve so~uı 

al•J'ntıbınr! C11kl çabul: tesirini bılirsiniz . 

(:G m•~l<;asınır. lekefful etliği ASPİRİN, sizı bur•• 
d.ı ı sor.r a cahi memnun edecektir. 

Ambalajlarda ve kompri
melerin üzerirıde (B 
markasının mutlaka 
bulunmasına dık
kat ediniz! 

Ankara mektepler satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat usta mektebi için 3 parti halinde mutbak ve yemekhane takı
bıı 20 gün müddetle münakasaya konmu~tur. Bu i§e girmek istiyf:Dler 
yüzde 7 ,5 temintlariyle birlikte ihale günü olan 9 ağustos 934 per§embe 
günü saat 15 le mektepler komisyonuna, şartname ile listeleir görmek 
istiyenler inşaat nsta mektebi müdürlüğüne müracaatları. 

1 inci parti yemek sobası ( l) kalem. 
2 inci parti mutbak için bakır takımı ( 14) kalem. 
3 üncü parti yemekhane takımı (17) kalem. 

(1576) 7~2763 

Istanbul milli emlak 
müdürlüğünden: 

İstanbul Uzunçarşı - Mercan ağa mahallesinin Uzunçar
şı eski Babıser askeri, yeni Harbiye caddesinde eski 8, 10 ve 
yeni 59, 61, 61/7 numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye 
bir büyük mağaza ve bir büyük marangoz atelyesini müşte
mil iki katlı ve iki kapılı gümüş oğlu namiyle maruf han be
deli iki taksitte ödenmek şartiyle muhammen "9000,, dokuz 
bin lira kıymet lizerinden kapalı zarf usulile 29 temmuz 934 
pazar günü saat on dörtte satılacaktır.Taliplerin muhammen 
kıymetin yüzde yedibuçuğu nisbetinde teminat veteklifname 
terini yevm ve saati mezkurdan evet İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonu riyasetine tevdi 
etmeleri. "M., (3658) 7-2634 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası Riyasetinden: 

Aşağıdaki şartlar esası dahilinde ve müsabaka imtihanın
da kazanmak şartiyle Marsilya'ya ali ticaret tahsili görmek 
üzere Odamız namına bir efendi gönderilecek ve tahsil mas
rafı Marsilya Ticaret odası tarafından deruhte edilecektir. 
Şeraiti haiz olanların temmuzun 31 inci sah günü akşamına 
kadar Anafartalar caddesinde Kınacı zadeler hanının birin
ci katmda ticaret ve sanayi odasına mij.rac::ı~tları ilan olu -
nur. 

Şerait: 
1 - Bakaloryasını ikmal etmiş olmalC, 
2 - Hüsnühal eshabından bulunduğuna dair vesika; 
3 - Ailelerinin maddi vaziyetinin Avruoa'ya izamma 

mani olduğuna dair ilmühab('..c 
4 - Sıhhat raporu; 
5 - Nüfus cüzdanı 
6 - Askerlik ilisiği olmaması· 
Ticaret mektebinden mezun ~lupta bu şeraiti haiz ve 

yi\slan 22 vi gecmemiş olanlar tercih edilecektir. 
İmtihan: 
1. Ağustos. 93~ çar~a.mba günü saat "14,, te Oda içtima 

salonunda icra edılecektır. 
İmtihan Programr: 
1 - Fransrzca, yazr, terciime, mükalt>mP.: 
2 - Türk tarihi, 
3 - Türkiye iktısadi coğraf ya,s.:. 
4 - Cebir, hendese, 
5 - Hikmet. kimya. 7-2781 

Dahiliye Vekaletinden: 
•. .. Ve~aı7.tçe tabettirilecek 5000 cilt doğum ve 3000 cilt 
olum ılmu ... haberlerinin tab'ı 21-7-934 cumartesi günü saat 
15 te Vekalet satın alma komisyonunda ihale edilecektir. 
Ş~raitini. ~nlamak ,.,ve !1Ü~unelerini görmek istiyenlerin her 
~~-~. Dahıhye V ck~le~ı ~ılayetler idaresi üçüncü şube müdür 
lugune ve pazarlıga ıştırak etmek istiyenlerin de Vekalet 
satın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1561)° 

7-2734 

HAKiMiYETi MiLLiYE 
c 

1 N~!:=e~ :~!·:~::~:~a: kısmen in şa edilmiş 
olan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja 
ait muavin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasında 
Çubukçayı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat 
mecraların açılması ve ir.saatın tatbik ve icrasına mnktazi 
bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş· 
tur. 

Miinakasa 5 ağusto~ 934 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti müste~arhk makamın
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası ve ehliyeti 
fenniye vesikaları ile (67500) lirahk teminatı muvakkateyi 
hamilen aym gün ve saatte komisyonda bulunmaları tazım
drr. 
Talipler bu husustaki şartnameleri (20) şer lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden te-
r:larik edebilirler. .., 

Halen şantiyede Vekalet emrinde bulunan tesisat ve 
alat ve edevatın münakasa şartnamesinde tasrih edildiği 
veÇ,hiJe bilfibeilel teslim edilmesi de meşruttur. 

7-2733 

Galata ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden : 

Kilo Marka No. Kap Eşyanın cinsleri 
33 CGC 5235 1 Yün mensucat 

23800 Tahta ve direk parçaları 
56 KM 1916 l Yün mensucat transit 

Yukarda yazrlı eşyadan üçüncü kalemi transit ve diğerle
ri memlek~te ithal edilmek suretiyle ve arttırma usuliyle 
satılıktır. Isteklilerin 22-7-934 pazar günü saat 16 buçuğa 
kadar satış komisyonuna gelmeleri. (3569) 7-2633 

Posta ve Telgraf ve Telef on 
Umum Müdürlüğünden: 

Otomatik telefon müdürlüğü için pazarlıkla büyük kıta
da sabit bir etejerle bir dolap yaptırılacaktır. Taliplerin şe
raiti anlamak üzere her gün saat 14 ten 16 ya kadar daire 
müdürlüğüne ve ihale için de 25 temmuz 934 çarşamba günü 
saat 14 te o/o 7,5 teminatlariyle satın alma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. (1613) 7-2811 -----
lymar Müdürlüğünden: 

yapılacak iki adet resim masası için talip zuhur etmedi· 
ğinden 26 ağustos 934 perşembe günü ihale edilmek Uzere 
bir hafta müddetle temdit edilmiştir. ( 1627) 7-2856 

21 TEMMMUZ 1934 CUMARTFJr 
§ '!I 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğündenı 

1 - Bursa Başmüdüriyet! binasının her iki taraf mda ıniP 
ceddeden yapılacak ilave ve inşaat kapalı zarf usuliyle klr• 
dmnağa konulmuştur. 

2 -- Kırdırma şartnaın·esiyle evrakı fenniyesinin musad• 
dak suretleri bes lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu• 
hasibi MesullüğÜnden ve Bursa Başmüdüriyetinden ahııa
caktır. 

3 - Kırdırma 31-7-934 tarihine müsadif salı günü saa• 
15 te Cibali'deki Alım Satım Komisyonumuzda icra edildt 
caktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukat't 
da tayin olunan gün ve saatten evet KoırnB.f\lr?A vt'tilmeliıı 
dir. 

5 - Kırdırma şartnamenin maddei mahsusası mucibinJ 
ce fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli bedelin o/o yedi buçuğu olan (1114) lira• 
lık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslim etJ 
melidir. 

7 - Krrdınna için tayin edilen saatte tutulması adet o· 
lan zabıt kağıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabui 
edilmez. (3692) 7-2623 

. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve· 
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünden: 

. Kapalı zarfla 1000 ila 2000, aleni münakasa ile 400 tene' 
ke benzin satın alınacaktır. Münakasa müddeti 21-7-934 ta• 
rihinden 11-8-934 tarihine kadardır. İstanbul limanı sahil 
sıhhiye merkezindeki komisyon tarafından ihalesi yapılacati 
tır. aŞrtnames~ni görmek istiyenler mezkur baştabipliğine 
tır. Şartnamesmi görmek istiyenler mezkur baştabipliğine 
Ankara'da umum müdürlük ayniyat muhasibi mesulliiğüne 
müracaatları. (1592) 7-2858 

İzmir Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

22155 lira 38 kuruş keşif bedelli İzmir - Bero-aına yolU'" 
nun Menemen civarında 3556 metre tulünde Gediz köprüsi! 
varyant yolunun toprak tesviyesi, şose ve sınai iymalatı ya
pıları yirmi gün müddetle ve kapalı eksiltme usulü ile mWı 
nakasaya çıkarıldığından isteklilerin 661 sayılı kanuna vd 
nafı~ münakasa şeraiti umumiyesine göre hazırlıyacakları 
t:_mınat ve diğer vesikaları ile birlikte ihale günü olan ~ 
agustos 934 pazar günü saat on birde vilayet daimi enci.im&e 
nine gelmeleri bildirilir. (2876) 7-· 2860 

Ankara Birası 
1 - •• "' ~ •• • • .. '> .... • ~ ,; ~ 

Herkesin Sevdiği 

OR·MAN ÇiFTLiCI 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

imtiyaz sahibi ve başmuharriri ( 
F ALIH RIFKI. 
Umum Neşriyatı idare eden yazı 
l§leri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarmdıı Haki • 
miyeti Milliye matbaasında ba . 
sılmıştır. 

Abone ve iyi an IJe<lelleri: .r.lües . 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya LankE. nsıtasiyle gönderilir. 
Hariçt" kimeıiniıa tahsil 11lib.iyeti 
yoktnr, 

1 SİNEMALAR 1 
( YENi ] BU GON 

iki film: 

1 • B A B Y (Çapkın luz} 

2 • BUDAPEŞTE'DE ISKANDAL 

BU GECE 

BUDAPESTE'DE fSKANOAt 

BU GOb' 1 KULÜ 

iki film: 

1 - B E N ve 1 M P A R A T O R 1 Ç 

2 ·CEHENNEM ADASI 

BU GECE 

CEHENNEM ADASI 


