
SAYlfA fi 

Sİ EKLER 
bulaştırıcı hastahklar 

tevlit ederler. 
• • • onları FLiT ile öldürünüz. 

Zahıre:-ı zararsız g ibi görünen fa• 
kat, ı-- ..ımmal Tifo idi, Skarıatin ve 
hatta Verem gibi öldürücü hasta· 
ltkları bulaştıran bu ehemmiyet• 
sız. fakat pis sinekler, sonderece 
tehlikelidirler. Böyle oldugu halde 
bazen bunları öldürmek lçın te. 
slrden Ari ve yalnız şaşırtan onla rı 

adi haşaratöldUrUcü mayiler kul. 

~
t,~§;;;;;~ ıanırlar. Sakınınız ve her haldo 

FLİT dort harfli F L ·i-T tedarllc 
ediniz. Sıyah kuşaklı ve asker' 

~~~ii1 resimli sarı tenekelere dikkat ve 
onları musirren talep ediniz. 

Umumi Oeposıı : 10L KREPE~' ·l. Galata, Voyvoda Han Ho. 1 

Ziraat Vekaleti Merkez labora
tuvarları müdürlüğünden: 

Müessese Bakteriyoloji laboratuvarları için şeraiti veç
hile zirde miktarlan muharrer tecrübe hayvanları münaka
saya konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler müesse· 
se müdürlüğüne ve münakasaya girmek istiyenlerin de 
25-7-934 ~arşamba günü saat on beşte Vekalet mübayaat 
komisyonuna müracaatları. (1475) 

• 
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Kobay 
Büyük beyaz Fare 
Beyaz Fındık Fareı;i 
Tavşan ' 
Yabani tavşan 7-2636 

Istanbul Posta T.T. Binalar 
ve levazım Müdürlüğünden: 

Mübayaasına lüzum hasıl olan 3 m/m kutrunda 39 ton 
sert bakır tel ile 1.5 m/m kutrunda 1 ton yumuşak bakır tel 
ve 3 m/m lik 5000 adet bakır manşon kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Mezkur mevaddın 28-7-934 tari 
hinde ihalesi icra kıhnacağmdan taliplerin şartname almak 
için her g-ün, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek zarf
tan tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa
at 14 te Beyoğ-lunda Posta Telgraf Merkezinin üçüncü ka· 
tında mübayaat komisyonuna müracaatları. (3610) 7-2596 

Sıhhat ve içtimai muavenet Ve

kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

İtlaf ıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 temmuz 934 tarihin· 
den itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Mü· 
nakasa İstanbul'da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin 
de müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Şartname
sini görmek istiyen taliplerin Ankara,da umum müdürlük 
ayniyat muhasibi mesutlüğüne İstanbul'da mezkur merkez 
baştabipliğine müracaat etmeleri. (1433) 7-2693 

Mektepler alım satım 
komisyonu Reisliinden: 

Meslek muallim insaat usta mektebi için aşağıda cins ve 
mi~tarı yazılı doğrama kapı ve pençere açık münakasa su· 
retıyle yapılacaktır. Talip olanlar ihale günü olan 26 tem· 
muz 1934 perşembe günü saat 15 te teminatlariyle birlikte 
mektepler komisyonuna, şartname ile planlan görmeli isti· 
venler komisyona müracaatları. (1394) 

Miktarı 
93 1 ' 44 adet pençere 
20 ,, 2 ,, kapı 

442 ,. Tavan sütwılan ve payandaları. 
~-ıııı 

HAKlMtYETI MiLLiYE 22 TEMMUZ 1934 PAZAR 

Müfettiş namzetliği \ Ankara Vilayet Nafıa 
müsabaka imtihanı şm .. hend·s iv• e • • 

• 
ı aa ıye 

Ba kasından: . 
( 6) m iif elli~ uamzecli alıunıak iizere 11. 8. 934 cu 

nıartesi Alinii saat 9 <la Ankara ve İstanbul Ziraat Ran -
kalarında Lir uıü~abaka imtihanı acı)acaktır. Müsabaka 
ya i~tirak edeceklerin (i\liilkiye) \'~ya (Yiiksek lktısat 
ve Ticaret) nH'ktebinden \.'C yalını Hukuk FakiiltesinC:len 
mezun lrnhmnıalar1 \.' C virmi ''a~rrnlnn a~ağı, otuz yaşm
rlan vukarı olmamaları lazım<lır. 

l\fiif<'tlİ'I namzrtlt•rint" (110) lira maas ,·erilir. iki . . 
"'<'nelik c;.la,iılan ~onra yapıla('ak mc~l"ki imtihanda nıu-
\·affnk olanlar (17;:)) lira maa!\'la miifctti~liğc terfi et -
tirilir. 

f mıilıan pro«ramnu \.' C sair sarıları ha\.' İ matbualar .. ' 
.\nkara Ziraat Rankao;;ı Tc·fti~ ll('yf'ti Mfüliirlii~iin{lcn ve 
lstnnlml n· lzmir Ziraat Bankalarmdan tc(larik e(]ebi
lir. Taliplf'r im mathna'1a } azdı \'f'sikaları hir mektup
la ltirliklf' ~\nkar:ı Ziraat Hanka!"1 Tefti-: Ocyeti mfülür
liij!:iiılf' nihnvct 26. 7. 9R4- pPrşf'mhe :.,>iinii ak~amma ka 
·lar A'(;ıul,•rnwk vpya bizzat Vf'rmck snrNivle miiracaat 
•imi~ hulımmalınırlar. 7-2;}92 

Ankara Evkaf müdürlüğünden: 
Şilede inşa ettirilecek cami'i şerif kapalı zarf usuliyle 12. 7.1934 

tarihinden itibaren 9.8.1934 tarihine kadar münakasaya konmuştur. 
istekli mühendis ve miymarların (20,000) yirmi bin liralık lıir bi • 

nayı yeniden muvaff akiyetle bitirmiş olduhlarma ait vesikalarla bir -
tikte şartname ve projeyi almak üzere her gün öğleden sonra lstanbul 
Evkaf müdürl"iğünün heyeti fenniyesine ve ihale tarihi olan 9.8.1934 
perşembe günü saat 15 le teklifleri idare encümenine tevdi eylemeleri. 

{1562) 7-2756 

•• • Kütahya Vilayeti 
daimisinden: 

encumenı 

1000 lira muhammen bedelli vilayet matbaası kağıt, mürekkep ve 
saire ihtiyacı 8.8.934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Talip olanların teminatla -
riyle mezkur günde Kütahya vilayeti daimi encümenine ve şartname ah 
kamını öğrenmek için de vilayet matbaasına müracaatları ilan olunur. 
{1532) 7 - 2724 

(1638) lira (41) kuru§ bedeli ketifli Ankara - Kaya yolunııd 
0-559 ile 0-659 uncu kilometreleri arasında ( 100) metre tulünde kat• 
ranh yol inıaatı 23. 7.1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat on ber 
te pazarlıl< suretiyle talibine ihale edilecektir. 

Taliplerin bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan (123) lira teınl • 
nah havi muhasebei hususiye makbuziyle ehliyeti fenniye veeiykasıııl 
birlikte hazırJıyarak mezkur giin ıaat on beıte vilayet encümeni retsti• 

· ğine müracaat etmeleri lazımdır. Daha ıiyade malômat almak istiyeı:I' 
ler vilayet nafıa bat mühendisliğine müracaat edebilirler. (1621) 

7-2823 

lymar Müdürlüğünden: 
yapılacak iki adet resim masası için talip .zuhur etmedi· 

ğinden 26 ağustos 934 perşembe günii ihale edilmek Uzere. 
bir hafta müddetle temdit edilmiştir. (1627) 7-2856 

1 43 sen~~~!~!!;, v~~!!~a~aüa olan ha I 
haftalık resımli gazetemr Ankııra'da sau~ yeri A K 8 A 
kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Beher sayısı 20 kuruf. 

Ankara mektepler satınal 8 

komisyonu riyasetinden: 
İnşaat Usta mektebi talebeleri iaşeleri için aşağıda cifıJ 

leri yazılı erzak ve sebze sekiz partide kapalı zarfla müna~a 
saya konmuştur. Bu işe girmek istiyenler teminatlariyle bıf' 
likte ihale günti olan 9 ağustos 1934 tarihinde saat 15 t~ 
Mektepler komisyonuna, şartname ile listeleri gıörmek istı• 
yenler de mektep müdürlüğüne müracaatları. 

1 N o. 1ı parti Et listesi. 
2 ,, ,, ,, Yağlar, zeytin, ve sabun listesi 
3 ,. ,, ,, Ekmek listesi 
4 ,, ,, ,, Süt, yoğurt, peynir ve kaşar listesi 
5 ,, ,, ,. Kuru erzak liste.si 
6 ,, ,, ,, Sebze listesi 
7 ,, ,, ,, Meyva ,, ~ 
8 ,. ,, ,, Odun ve kömür listesi. (1575)' 7-276J 

Tür kiye İş B~nkasından: 
Mim bayram dolayısiyle 23 temmuz pazartesi günU l:)aıt~ 

kamız gişelerinin kapalı bulunacağı muhterem müşterilerb 
mize ilan olunur. 7-2852 

Ankara Birası 
Herkesin Sevdiği 

ORMAN ÇiFTLiCi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

imtiyaz sahibi ve bafmubarrtri 
F ALIH RIFKI. 
Umum Nefriyab idare eden yazı 
lıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaaamda ba · 
11lmı§lrr. ..... i · 

Abone ve iyJin &Clelleri: Miies 
sese veznesine verilir. Y aliut poıta 
veya l'anlia. nsılasiyle g9nderilir. 
Ha..W• kfmt İl tahsil aal~L:-di 1.A . ~. 

1 

.,....._, --- SİNEMALAR 
YENi } ' lU GON BU GON 

iki film: iki filmf' 
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iÇ SAYlf ALARIMIZOA 
Oriincü Sayıl ada: 

Ankara treninde bir konu~ma · 
Ahmet Muhip 

Dördüncü Sayılad11: 
Memleket Postası 
Yabancı Postası. 

Beıinci Sayı(aJa: 

İlrni tetkiykler - Ahmet Faik 
İnsanlığın hali - Andre Malro 

Altıncı Sayıfada: 
Sinema ve Tiyatro. 
-........._._.. ......................... ....,.. ................ ...,.,.,, ........ ...,..,,,..,.,.,..,.,.,. 

Başvekil Hz. 
Yaıo, a'da. 

ita İstanbul, 22 - Basvekil lsmet Pı. Hı., 
ıahalı Ankara' dan~ gelerek Y alova'yı 

teıtif etrniılerdir. (A.A.) 

Nafıa Vekilimiz 
teftişe çıkıyor. 

1'ra.ınvay, Telefon ve rıhhm şirketleriyle 
olan müzakereler ne halde? 

Nafıa Vekili Ali Bey bugün veya yarın 
:evlet demiryollarr iıletme umum müdürü 

brahioı Kemal ve cer ve hareket müdürleri 

Niiıbet ve Tevfik ve yoJlar heyeti fenniye 

'tİıi Fuat Beyler beraberinde olduğu hal

dt evelce mevıuubahs olan ilk teftİfİ yap

lllak Üzere lzmir'e hareket edecektir. Bu 

ttftiı bir hafta kadar sürecektir. 

Haber aldığımıza göre seyahatten av • 
~etinden sonra Ali Bey vekitetin tramvay 
fırketi ile aylardanberi devam etmiş olan 

btiiıakeresine yeniden ba§lıyacak ve bu de

fa redaptasyon esası üzerine mesele tama
llıen hallolunacaktır. 

Telefon Jirketinin mübayaasına karar 
\'erildiği şirkete tebliğ edilmiı ve !İrketin 
lfletini mahallinde tetkik etmek üzere bir 

Leyet de te§kil olunmuflur. 

Bu heyet ağustosun ilk günlerinde İ§e 
baslıya ~ h . k . ·ı 1 .. • cagı ve rı tını şır etı ı e o an mu -
ıakerenin eyi bir başlangıçta olduğu haber 
ılınınıstır . . 

----·----
Sovyet Rusya 
Ve şark lokarnosu. 

Riga, 22 (A. 

A.) - Moskova • 
dan bildirildiğibe 
töre, M. Litvinof 
!&rk lokamoıu bak 
kında Skandinavya 
llıeınleketletiyle mü 
takereye giriıme • 
}'e karar vermipir. 
M. Litvinof'un bu 
memleketleri, Bal 
tık memleketleriy - M · Litvinof. 

le anlaıtıktan sonra ınüzakerelere iş • 
tirak etmeye davet eyliyeceği söylenmek • 
ledir. 

Şark lokarnosu ve alman 
geze tel eri 

Btrlin, 22 (A.A.) - Alman matbuatı, 

lngiliz lıava kuvvetlerinin artırılmasını ıark 
llliıakı aleyhinde yeni bir deJil olarak gös
leriyor. 

Gazeteler, bu misakın ameli hiç bir kıy
lneti olrnadığmı, zira, büliin te~bbüs hak· 

k._, Franıa'ya bırakmakta bal~cluğwıu 
ltardetmektedirler 
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HAKiMiYETi MiLLiYE TEMMUZ 

PAZARTESi 

ı 9 !l 4 

STAVISKl HADiSESi NETiCELERİ. 

Kabine buhranına 
doğru mu? 

Söndey Taymis'e göre Tar 
diyö'nün şehadeti buhranı 

meydana getirecektir 
Paris, 22 (A.A.) - Sunday T aymis'in 

muhabirinden: Fransa, ağlebi ihtimal ya-
kmda yeniden bir kabine buhranına maruz 
kalacaktır. Bu, M. Tardiyö'nün, Staviski işi
ni tahkiyka memur komisyon huzurunda M. 
Şotan'a !İddetle hücum etmiş olmasının ne
tiycesi olacaktır. Hadiselerin dünkü inkiıa
fı, vaziyette biç bir salih eseri husule ge-

M. Damtrg. 

tirmeroİftİr. Fransız kabinesinin son içti -
maı, tezepzilple netiycelenmİf ve kabine • 
nin reis vekili M. Şeron, içtimaı müteakip, 
otomahiline atlıyarak, M. Dumerg'i bulmak 
ve nazıgarın mürakeratrndan kendisini ha
berdar etmek üzere memleket dahilinde 
400 millik bir mesafe katetmiştir. M. Du
merg, salı günü Paris'e dönecekse de, o gün 
bir uzlaıma zemini bulunamıyacağından 

korkulmaktadır. Nazırlardan bazılarının is
tifa etmeleri muhtemeldir. Ve bu da"milli 
hükumet,, için vahim netiyceler verecektir. 
Bu takdirde, meşhur Dreyfus meselesinden 
beci misli görülmedik siyasi bir vaziyet ha
sıl olacaktır. 

Son kabine içtimaında, M. Eryo, kendi 
noktai nazırrını iyzah ederek, M. Tardiyö'
nün tahkik heyeti huzurunda M. Şotan'ın 

aleyhinde vaki ~iddetli beyanatının, radi • 
kal nazırlar tarafından bir fırkacılık hücu
mu :ıddolunduğunu söylemi~. bunun üzeri
ne hariciye nazırı M. Bartu, M. T ardiyö'ye 
fırkalar mütarekesini bozduğundan do!ayı 
istifa etmesini teklif etmiftir. M. Tardiyö, 

'hücumunun M. Şotan'ın kabine riyasetinde 
1 bulunduğu sırada efalinden dolayı, sırf şah 
ısını istihdaf eylediğini beyan ile. bu teklifi 
katiyen reddeylemi,tir. 

M. ŞERON'UN MÜLAKATI 

Paris, 22 (A.A.) - Le Journal gaze
tesi, M. Şeronun M. Dumcrg ile görüştük 
ten sonra önümüzdeki salı günü aktedile 
cek kabine içtimaına müşar ileyhin riya 
set edeceğini beyan etmiş olduğunu yaz 
maktadır. 

M. ALBERT LEBRUN BİR HEYKE. 
LlN RESMİ KÜŞADINI YAPACAK. 

Paris, 22 (A.A.) - Reisicümhur M. 
Albert Lebrun, müteveffa Pol Dumer'in 
bir heykelinin küşat resmini yapmak üze 
re Overgne'de kain Anrillak'a gitmiştir. 

Ali Şuuri Bey 
dün defnedildi. 

lstanbul, 22 (Telefon) - Vefat e • 
den Şibinkarahisaı mebusu Ali Şuuri Beyin 
cP.nazeıi bugün İstanbul' da merasimle kal
dmlmıf ve ceaazede pekçok zevat bul1n • 
mafbar. 

Hcrgiin Ankara"Ja çıkar 

Dün dost yunan 
tayyarecileri 
Istanbul'a geldi. 

FiLO KUMANDANI SEYAHATLERi 
HAKKINDA TAFSiLAT VERiYOR. 

İstanbul, 22 - Oç harp tayyaresinden 
mürekekp bir Yunan filosu, bugün saat 
12.25 de Yeşilköy tayyare meydanına mu
vasalat etmiıtir. Yunan tayyarecileri, Yeşil 
köyde Bakırköy kaymakamı, kolordu 'erka
nı harbiye reisi, tayyare cemiyeti müdürü 
Beylerle cemiyetin f slanbol şubesi reisi Na
kiye Hanım ve cemiyet müfetti,lerinden 
dört zat, yunan atatemilter ve atatenavali, 
yunan sefareti birinci katibi ve konıoloılak 
erkim, tayyare zabitlerimiz ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından kartılanmıılardır. 
Yunan tayyarecileri meydana inmezden e • 
<·vl türk ve yunan bayraklariyle süılü bir 
parafÜt atmı,la'r ve f stanbul afakında bir 
cevelan yapmı!lardır. 

Misafirler, Y eıilköy hava müfrezemiz 
(Sonu 3. üncü sayı{ atla) ------·------

Sporcularımız 
Rusya'ya gididor 

Moskova, 22 (A.A.) - Spor gazete • 
Itri, türk sporcularının Rusya seyahatine 
pt'k büyük bir ehemmiyet atfetmektedir • 
ler. 

Kızılspor gazetesi, tiirk sporcularının 
hundan evelki seyahatlerinden tafıilith ola
rak bahsetmekte, yalnız bu defa türk spor 
heyetinin Rusyada bir :ıydan fazla kalaca
ğını yazmaktadır. 

Moskovada iki oyun yapılacaktır. Le • 
ningrad, Kief ve Odesada da oyunlar ter
tip edilmesi düıünülmektedir. Birçok tehir
ler ve bu meyanda Harkof'tan türk sporcu· 
larr ile maç yapmak için müracaatlarda bu
lunulmu,tur. 

TÜRK SPORCULARINI KARŞILIY A
CAK RUS HEYETi. 

Moı;kova. 22 (A.A.) - Beden terbiye 
ı;i yüksek meclisi mümessilleri türk sp~r 
heyetini karşılamak iizere Odesaya gıt-

mi~tir. 

Bilfıl Ht·y d iin gitti. 
Rusyaya gidecek halkevleri takımına 

davet edilen Ankara Gücünden Bilal Bey 
dün akıam İstanbul'• hareket etmiş ve is
tasyonda mıntıka erkanı ve birçok sporcu· 
lar tarafından uğurlanmıftır. 

Yeni mıntaka heyeti 
toplandı. 

SAYISl HER YERDE 5 KUı<l.1 '?· 

Amerika'daki grev 
şiddetle devam ediyor. 
Lö Tan'a göre grevin mahiyeti 

ve şümulü nedir? 
Sanfranı:.isko, 22 (A.A.) - Ticaret 

odası reisi M. Maillard, 9 mayıstaki de· 
niz amelesinin ilan etmiş olduğu grevle 

Gazetecilere hitap eden M. Maillard, 
Rusyaya seyahati tarihindenberi komü· 
nizm akidesine ancak zihniyetleri karar· 
sız zayif akıllı kimı;elerin temayül edel_,i 
leceği kanatinde olduğunu söylemigtir. 

Nihayet mumaileyh, grevcilere hitap 

ederek kendilerini M. Ruzvclt ile ayan
dan M. Vazne.rin hakem komi~onuna 
itimada davet etmiştir. 

AMl:RIKA'DAKl AMELELERiN 
VAZiYETi. 

Nevyork, 22 (A.A.) - Amerikada 
amele vaziyetine müteallik olan bqhca 
hadiseler şunlardır: 

Partland limanı, on haftalık bir atal•t 
devrinden sonra yeniden açılını§ ve talı• 

mil ve tahliye ameliyesi başlamıştır. Bu 
ameliyeler, polis kuvvetlerinin himayesi 
altında yapılmaktadır. Şehrin yakınında 

ki bir kampta da himaye kuvvetleri tah· 

şit edilmiştir. 
Sanfransisko'da kamyon sahiplerinin 

pek kuvvetli olan sendikası, tekrar işt 

başlamağa karar vemıit ve ceneral Con• 

Ctnual Conson son'un talebi üzerine seyrisefain kumpaJl 

• • k · k Ü t itı' yaları bahri sendikalarla mevcut her tüt 
umumı grevın gere ış ve gere ere 
bariyle tehre yüz mily~n dolara mal ol-J Jü ihtilaflarda ~akem uıulüne mör-.c:aatı 
muş oldu~unu beyan etmi,titıı. kabul eylemiıtı.r. 

Mumaileyh demi9tir ki: Yıa11lız dok am.l•ıi.nin ı~Yl d•wım •• 

Sanf ra1Uisltotla i~sizl~r kalabalığı. 

mektedir. Ceneral Conıion şimdiye kadar 
ecnebiler tarafından yapılmakta olan İş· 

leri amerikalılara vermek niyetinde oldu 
g~ u söylenmektedir. 

~ 1 ol<' 

- Salahiyettar makamlar. umumi gre • 
vin Sanfransiskoya ecnebi liderlerden te 
mizlcmek için ilan edilmiş olduju müta
leaaında bulunmaktadırlar. Ecnebi lider 

Geçen günkü umumi toplantıda id· teri tasfiye etmenin bu kadar pahalıya 
man cemiyetleri ittifakı Ankara merkl!z mal olmasına dikkat etmek vazifemizdir. 
heyetine intihap edilen azalar dün ilk iç 

Minneapolis şehrinde ise vaziyet pek 

(Sottrr 2. inci :ıı.yılada) 

timarnı mıntaka reisi Şükrü Beyin riya· ""! __ ~w--11!!!1~~ e 

setinde yaparak aralarında iş bölümünti 
yapmı ıar ve müfettişliğe Şefik, umumi 
katipliğe Orhan Haydar, muhasipliı~c 
Hasan Rasim _Beyleri ayırmışlardır. 

Mevsim dolayısiyle Ankaramızda bu
günlerde yapılması lazım gelen su spor
ları müsabakalarının da derhal icrasına 

karar vermişlerdir. 

Ankaramızda dağcılık 
kulübü kuruldu. 

Dağcılık sporunun ~nkaramızda d:ı 
inkişafını temin maksadıyle şehrimizde 
idman cemiyetleri birinci reisi Erzurum 
mebusu Aziz, ikinci reis Bayazit mebusu 

•• ıt, Cümhuriyet Halk Fırkası idare he 
yeti azasından Rahmi, tayyare cemiyeti 
reis muavini ve mıntaka rciı;i Şükrü Bey 
ler ve arkadaşlarının teşebbüsleriyle bir 
dağcılık kulubü açılarak ruhsatnamesini 
aldıkları ve Elmadağında da kış sporları 
için bir de sıgınak evi yaptırdıkları ha
ber alınmıştır. Ankara'mn kıt sporunu 
temin edecek yolların açılmasını biz de 
memnuniyetle karpladık. Muvaffakivıt • 

ler dileri&. 

c 



Hava ardaki 
fevkaladelik. 

Londra, 22 (A.A.) - Bu seneki me 
teorolojik ahvali !evkalfıde bir garabet 
arzetmektcdir. 1ngi1tere'nin her ta· "c1-

da, şimdiye kadar kaydedilen v: 
biıtün Times Vadisinin bir çok 
yerlerinde suların taşmasına sebebiyet ve 
ren bir fırtına, bora silsilesı hüküm sür
mektedir. Amerika, 60 yıldanbcri emsali 
görülmiyen bir sıcak dalgası ve kuraklık 
t~n muztariptir. Çinçinati şehrinde, dün 
105 derece fehranhayttan ziyade hararet 
kaydolunmuştur. Son alman haberlere 
göre, Amerika.da huküm süren sıcal· 

dalgası, şimdiye kadar 200 kişinin ölümü 
ne sebep olmuştur. Kezalik Berlin'de 
gayri tabii sıcaklar hüküm sürmektedir. 
Ve siyasi vaziyetin nezaketine rağmen 

bütün kabine azası Berlin·dcn uzaklaş

mışlardır. 

Panama'da 500.000 dolarlık zarar ve
ren çok şiddetli zelzele olmuştur. Bu zel 
zele, :;ahil açıklarında bulunan bazı ada
cıkların b~tmasına ve niifussa zayiatı mu 
cip olmu~tur. 

lNGİLIZ HAVA SIYASETi. 

L-0ndra, 22 (A.A.) - Muhafazakarla
rın büyük bir kı mı ile muhalif liberalle 
rin ve amclenın tenkidine maruz ola:ı in 
giliz hva siyasetini diın başvekil muavı 
ni ~ . .Ealdvin ile harbiye nazı.rı Lord 
l!ı. ';nn .niid cı faa etmişler ve bu siyase 
ti m uhik ı;ostermcğe çalışmışlardır. 

t ~G LTERE HAVA KUVVETLERiNi 
ARTJRACAK. 

l.t ' ? '·"' . ) - id. Bııldvin par-
1 .. m ·_:o '.;;:ü.i M. lloyd Geof fray, muhafa 
;-:ı!t~rLr n LA.,. . • orth'ta yaptıkları bir top 
lant an bü~tiime(..in bava siyasetini miidafaa 
etm:A''.r. 

1 w:::aileyh, 1923 te tesbit edilen milli 
müd:ıf a programmm, diğer devletler lngil 
tere'nin bat.ı hareket" ne imtisal edeceklerı 
imıicliyle beı defa tehir edilmif olduğunu 
hatırlattıktan sonra demiıfu ki: 

- Bura rağmen devletler hava kuvvetleri 
ni çoğaltma la devam etmiıler n ~r, def 
da askeri bava pr · ramlarınm yrrJden in
ki fmı kuarlaftıımıılardrr. Bu rllar 
içinde, esasen hava lruvve1leri itibari le be
Jİnci gelen fngiltere'oin bugünkü hattı ha 
reketini m;ıhafaza etmesi beklenemn. Ç in
kü bu takdirde diğer devletlere nisbetle 
zayıf düfmesi te likesi. vardır. Hava ka:-ıet 
leri lngiltere'nin müdafaası husus nda do-

an sı kadar mühimdir. 

A VUST RY A 'DA 

Avusturya' da tethişçilik 
gittikçe fazlalaşıyor. 

Viyana, 22 (A.A.) - Avmturya'da tct 
hiı barekAh gün geçtikçe fazlalaşmakta ve 
bombalarla yapılan mükııddit bozguncclok 
adiseleri kay~edilmektedir. 

BiR SANDIK EL BOMBASI. 
Viyana, 22 (A.A.) - Bir nazinin ıka 

metgahında yapılan taharriyat neticesin · 
de zabıta bir sandık el bomb<' sı bulmuş
t~r. 

ŞlDDETU LiSAN. 
Viyana, 22 (A.A.) - Avusturya gaze 

tcleri, İtalyan matbuatının Almanyaya 
ve bilhassa Almanyanın Avusturya aley
hindeki tahrikata karşı kullanmjlkta ol
dukları şiddetli lisanı memnuniyetle kar 
şılamaktadırlar. 

Suikastaçılar 
AVUSTURY A'DA iKi KiŞi YA -

KAYI ELE VERDi .. 
Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriy~: Gazeteler resmi bir Avusturya 
tebliği nesretmektedirler. Bnn naz mn 
Viy na' da bir polisi yaralayıp öldürmüı 
olan iki H · tevkif e ilmiştir. Bu adamlar 
nasyonal demokrat f ırkasma mensup olduk 
larmı ve hu sab:ıh d mirvol üzerinde ya-

. prlmış olan suikastın amili bulnnduklanru 
ve ecnebi bir memlekete kaçmaya teşebbüs 
eylemiı oldukJ rmı iytiraf etmiılerdir. Fil
vaki Tuna sahilinde d iryolu -zerinde bir 
iufilak vukua gelmis ve civard ki bir fab • 
rikadn bu ra sebebiyet vermiıtir. 

ıktasadi siyaset 
değ;şecek mi? 

Berlin, 22 (A.A.) - Bazı alman iktı
sadi mehafili, ib."1.ısat nazırı M. Kurt Şı 
mit'in nekahft devres ini geçirmek için 
aldığı mezuniyetin hitamından onra t ek -
rar vazifesine başlıyacağım beyan etmek 
tedir. 

Mumaileyhin muhtemel halefleri ala
rak şimdiki ikt ı:>at müsteşarı ile HitJe 
rin mutemedi mühendis M. Vilyam Kep 
leri 'n isimlerinden bahscdilmektcdır. Btı 

tebeddül Almanya'nm iktıszt siyasetinde 
miihim bir değişiklik yapacağı t 'l' i iJır 

T ASFlYE DEVAM EDiYOR 

Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansının 

M ünih'teki muhabirinden: 
Nasyonal sosyalistlerin tasfiyesıine de 

vam edilmektedir. Fırka idare heyeti en 
yüksek mevkilerdeki rüesayı dahi tedip
ten çekinmemektedir. 

Ezcümle, Prusya devlet şurası azasın 
dan olan Pomeranya mıntakası reisi, ida 
re heyetinin emirlerine itaat etmediği 

için vezifesinden kaldırılmıştır. Yerine 
Kuborg belediye reisi tayin olunmuştur. 

LlTVlNOF ŞARK LOKARNOSUNDAN 
ALMANY A'Yl HABERDAR ETII. 

Berlin, 22 (A.A.) - Rus sefiri • Chi 
hariciye nazın frt fon Nöyrat'm gaylm tine 
b'naen müste!Clr 1\1. Fon Bnlov'e Rus -ku
bar: 'lrm M. Fon Bulov'e Rus bö ô. 
metinin r!< misakmm natık olduğu temi -
'1 t•n Al~:mya'J'a teşmil edilmesi arzusun
~a bulunduğı:nu bildirmiftir. 

s~fir. Sovyet hükumetinin bu kararm . 
r'ln frınm ve İngiliz bül·ôm~thr:nin hab'.! 
dar dilmif oldı:'.larmı ilave etmiıtir. 

(.ENEVRE'DE 

BEYNELMiLEL TEDRiS VE TERBi. 
YE KONFERANSINDA TÜRKiYE. 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu ajansı 
nm huıuıi muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel üçüncü tedris Ye terbiye 

konf cransına Türkiye namına Pam tale • 
be müfettişi Kadri Bey ittirak etmİJtir. 
Kadri Bey mufassal beyanatında Cümfiu -

riyet mektep programlarmda yapılan te -
beddülttan Türkiye'de mecburi tabıilden, 
mektep binaları intasından bahıctmiı Ye 

ilk mektep programlannın hazırlanmaam
da-ecnebi mektepler programlanmn husu
si komisyonlar tarahndan tetkiyk edildi

ğini bildirmiştir. Kadri Bey, maarif ~ 
yetinde elde edilen netiycelcrden bahse. 
derken bu netiyceler şayanı memnuniyet 

olmakla berabtt randunan itibariyle daha 
iyi netiycelere doğru yürümek İcap etti
ğini bildirmiş ve netiycelerin İsviçreli pro 

f~r F errier tnrahndan pek çok takdir 

edildiğini söylemiştir. Murahhasımız için 
mektep ve muallim mekteplerinden ba~s· 

ederken bunlar için hususi bütçelerder 

yüzde on almdığmı ve orta mekteplerde 
tarih tedrisatmımn yeni türk'.>loji etütle
l"İnin programa ilave edildiğini kaydetmi• 

ve yüksek tahsil hayatımızdan b~seder. 
hen darülfünunun lağvedilerek yeni bir 
üniversite vücude get;rildiğini ve buna 

bir inkılap enstitüsü ilave edildiğini ve 
her talebenin bu enstitüden geçmesi zaru
ri olduğunu ve otuz dokuz ecnebi mual!i. 

min türk profesörlerle müştereken çalıtb . 
ğını ve tekn "k tedrisatnnızın henüz inkişa' 

devre inde olmakla beraber iyi netiyceler 
verdiğini İyzah emiştir. Bunlar bnricinde 
Gnzi Hazretlerinin himayelerinde YÜcud:! 

getirdiği teşkilat sayesinde türle dilin~ 
mevcut ecnebi nnaı:nn çı!.cP..nlarak dilimiz 
de esasen mevcut olan tabir t ve kelime-

lerin bunlnnn yerine ikame edildiğini VE' 

gelecek seneden İyb°baren ilk ve orta meh 

teplcrde fenni tabiratm tamamen türkçe 
olarak kitaplara ithaline imkan hasıl old 
ğunu söylemiştir. • 
Murhhasmm:ın cümhuriyet hükumeti -

nin on senelik m rif faaliyeti hakkında 
verdiği iyzahnt konfttnns mahiyetinde 
ıtayet iyi intiba ve tesirler uynndrnnııtır. 

FlKRI TEŞRiKi MESAi KOMiSYONU 

Cenevre, 22 (A.A.) - Fikri teıriki e 
sai komisyona dün 16 mcı içtimamı bitir
mİflİr. Bu içtima devresinde gere teıki
latın, gerek Paris fikri te~riki mesai ensti
tüsünün faaliyetleri gözdm geçiril i§tir. 

ıt4K!M1YETf MiLLiYE .l3 TE 

LE 
rnuıs·•:· 'DA • • !Amerika' aki g 
Lehıstan sıyasetın (Başr ı. inci sayrfada) 

ev AMERIKADA. 

Amerika'da kuraklık. 

de değişiklik 
Riga, 22 (A.A.) - Lehistan ve Baltık 

mcmlek~leri gazeteleri, Lehistan Hariciye 
Nazrrı M. Beck'in T alline ve Rigaya seya 
hatinin ehemmiyetini kaydetmektedirler. 
Gazeteler, bu husustaki neıriyatmda, leh» 
tanın aldığı vaziyetin deği§lllektc bu~andu 
ğu, f kat bunun ancak Baltık memleketleri 
ile yapılacak miikalemelerden so!lra t"uz 
zuh edeceğini kaydetmektedirler. 

Vistül'ün taşması 
bir afet halini aldı. 
Varşova, 22 (A.A.) - Suların coşma· 

sı, Vistül nehrini ntabii irtifamı 16 k.ı

dem tecavüz etmiştir. Üzerinde insan 
leşleri ve muhtelif müzaharet yüzen ça -
murlu sular şehrin sokaklarından a'<mak 
tadır. Binlerce halk, yükselen guların 

tazyiki altında yıkılmak tehlikesi göstc • 
ren setleri, endişe ile tarassut etmekte
dir. Muvasalasrz kalmış.olan birçok mın 
takalara tayyare ile yiyecek sevkediliyor 
Yapılan tahminlere nazaran, sular, azami 
şiddetini ve en yüksek haddini bugün öğ 
leden sonra bulacaktır. 

POLONYO HARlClYE NAZiRi. 

Varşova, 22 (A.A.) - Hariciye Nazm 
M. Joseph Beck, 23 temmuzda T allin ve 
Riga'ya gidecektir. 

l~PANYA~DA 

ISPANYA'DA KRAL TARAFTARI 
BiR GAZETE KAPATILDI. 

Madrid, 22 (A.A.) - Nüshalan müsa 
dere edilmiş olan Sl Socialist ğazetesi, 
kıral taraftarlanmn cümhuriyet reji.mi 
aleyhine müteveccih bir hareket hazırla
makta olduklarını bildirmektedir. 

KIRAL OLMAK ISTIYEN 
BiR SERSERi .• 

Barselon, 22 (A.A.) - Kendisine bi -
rınci Iloris ismini veren n Andorre tahtına 
saltiv oldağu davasında bıılunan bir serseri 
dü.ıı Seo du Urgel' de tevkif edilmiı ve Bar
aelon' a getirilerek istiçvap edilmiftir. Mer. 
kum isminin Kossineff olduğunu 12 ağus
tos 1896 tarihinde doğdağunn ve elinde bir 
Felemenk pasaporta bulunduğunu söyle -
mirtir. Kendisi Andorre üzeriDdeki mii!fe -
rek hakimiyet hakkında saçma sapan bir 
takım beyanatta balunmaftar. Birinci Bo -
ris, bu ak~am Madrid' e gidecek ve orada 
alakadar memurlara teslim olunacıktrr. 

l·'R ANSA ~nA. 

DUMER ABlDESt. 
OrilJak, 22 (A.A.) - Reisicümhur M. 

Al bert Lebrun, müteveffa reisicümhur 
Pot Dumer' in hatrrasını tebit için dikil
miş olan abidenin küşat resmini ya;>m•s 

ve gerek müteveffanın gerek onun neşet 

etmiş olduğu köylü sınıfının sitayişinde 
bulunmuştur. 

Bu münasebetle şimdilik siyasi vazi
yetten bahseden reisicümhur, memleketin 
kemali itimat ile M. Gaston Dumer'in ar 
kasından gitmekte olduğunu söylemiş

tir. 

SARBRUK'DA KAPANAN GAZETE
LER YlRMl BEŞi BULDU. 

Sarbrnk, 22 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Hültômet komisyonu, yeniden 
beş gazetenin intişarını menetmiş ve bıı su
retle nepi memnu gazetelerin adedi 25 e 
cıkmı1:fır. Gazetelerin meni sebebi zikredil· 
memektedir. 

BlR ADA KAYBOLDU. 

Panama, 22 (A.A.) - Son zelzelede, 
Şiriki s bili açıklarındaki lrvilla ad sı kay
bolmuştur. Zelzele başka adalan da kor • 
lmnç surette sarsmı~tır. 

BlJ GECE AÇIK ECZAHANE 

AnaEartalar caddesinde 

SEBAT 

ttzalıanesidir. 

vahimdir. Orada dün vukua geJen kanlı 

hadiseler neticesinde bir kişi ölmüş, elli 
ye yakın insan yaralanmıştır. 

Patronların istişari komitesi, grev ha 
linde bulunan kamyoncuların komünist 
rücsasım hükumet içinde hükumet vücu 
de getirmiş olmakla itham etmektedir. 
Çünkü grevciler, grev halinde bulunan 
kamyoncuların mezuniyeti olmaksızın 

hiç kimsenin zahire nakil ve teslim ede -
miyeceğini ilan etmişlerdir. 

Lö Tan gazetesinin 
baş makalesi 

•.. .İşçi komitesi bir "grevin sevkulcerı 
komitesi kurarak hareketini idareye ve bü
yük ıehri aç brakmakla tehdide baılamıı
hr. Afiif rit taazzuvf ara mensup iıçilerle be
kdiye reisi M. Rosi ve vali M. Meryam ta
rafından temsil olunan mahalli makamlar 
arasmda amansız bir mücadele ba§lamıştır. 
Polis kuvvetleri milis ve asker kıtalariyle 
lakviye edilmiftir. Kanlı nkalar olmu~tur, 
ölenler ve yaralananlar vardır. Şehir hal
kmm ihtiyaçlannı temin için türlii zahmet
ler çekilirken bir taraftan da limanda bu -
lunan gemilerde 't'e depolarda 1 O milyon 
dolarlık gıda maddesi çürümektedir. Yiye -
cek nakleden kamyonlarm geçebilmeleri i
çin fdıre giden yollnrm açılması lazım gel
milfir. Şunu da söyliyelim ki laareket ge -
ni!lemekte, sahildeki diğer limanlarla diğer 
iç merkezlere sirayet etmektedir. Demek ki 
Amerika Birleıik devletlerinde fimdiye ka
dar vukua ıelmemiı bir içtimai buhran kar
şmnda bulunmaktadır. 

· Bu buhranın esası, bakiykat halde, ne
dı>.n ibarettir? Birle~ik devletler ıimdiye ka
dar ba gibi sindikalist tahrikatı sahne ol -
rruunıılardı. Amerikaa i f edensyonnnda 
sosyalist temayüller yoktu. Ba federasyon, 
Dalronlarla tefriki mesai zihniyetine tibi o
larak yalau: itçilerin mesleki menfaatlerini 
konunaktan ibaret bulama ananeye sadık 
kalmıfb. Amerikanın mesai serbestliği sa • 
yesinde ipizliii bilmediği ea büyük ref ab, 
kolay kazançlar, yüksek fiiııdelikler d~T -
rinde tiycelerini tehlikeli surette ağırlat
hrH diimenli iktısat tecrübeleri bafladı. lı
sizlik geniıledi, iıle sermayenin elbirliği et
mesinden ibaret olan eski ıihniyet kaybol
du. 

BUNUN ÖNÜNE GEÇMEK iÇiN 
ORMAN YETlŞTlRILECEK. 

Vaşington, 22 (A.A.) - M. Ruzvelt 
tarafından 11 temmuz tarihinde istar ve 
bugün neşredilmiş olan bir kararname mo • 
cibince bükiimet hemen yüz mil genişliğin • 
de ve bin milden fazla uzunluğunda bir sa· 
hada ağaç diktirmeye ha~lıyacaktır. Bu sa· 
ha, eski Kanada hududundan Teksas'a kı • 
dar unn11> gitmektedir. Mütesavver proje, 
kuraklığa, fırtınalara, rüzgara karşı mika • 
deleyi istihdaf etmektedir. r bialı!ı bu ıe • 
daidi hu~day mahsulü vermekte olan araıi 
yi cöl haline getirmek tehlikesiP: arzetmek 
tedir. Bu husus icin ibtivar edilecek m:-~ • 
raf, takriben 7S ~ilvon dolar olacnlctır. Ba 
teıcir amelivesine h~men tahsis edilecek 
o1an mebaliğin mikdarı 15 m!\von dolar 
olacak ve para kongre tıırafmdan kurak· 
lıktan miitev,.llit hasara kup mör.adele 
için tPhsiı edilmi~ olım 525 mi1vondan if· 
raz edilecektir. Bu gibi uriy,• İsviçre ve 
Macaristan' da da mevcuttur. 

CONSON GREVi DURDURUYO~ 
Sanfranssiko, 22 (A.A.) - Ceneral 

Conson, grevin hitama ermesinin saat me 
selesi olduğunu söylemiştir. 

Patronlar yalnız çalışma saatleri ve 
üc.retler hakkındaki teklifleri değil, hat• 
ta işçi idarehanelerine müteallik olanla· 
rı da kabul edeceklerini bildirmişlerdir. 

Muhtelif şehirlerde teşekkül eden ve 
müfrit işçiler tarafınan gemi işletme şir 
ketlerinin emriyle hareket etmekJe itti· 
ham edilen vatandaş komiteleri komünist 
lerle yabancı fesatçılar aleyhine müc:.tdC 
leye devam ediyorlar. 

AMERiKA SANAYIJ END1ŞE'DE. 
Nevyork, 22 (A.A.) - Sınai istihsala; 

tın vaziyetinde tevakkuf vardır. Banger• 
Jer, sanayi eshamı fiatJannr buhran de1' 
ri esnasındaki fiatlardan pek cüzi miktar 
da fazla olmasını da endi§e ile karşılaıo 
maktadırlar. 

GREVE JŞT1RAK ETMİYEN TAiFE. 
Seattle, 22 (A.A.) - P.resident gran' 

vapuru, tayfasını greve iştirakten imtinC 
etmiş kimselerden teşkil etmiş olduğun• 
dan hükfımet memurları bu vapurun ha• 
reketi isin lazım gelen evrakı venncınif 
lerdir. Sebebi de bu tayfanın gemiyi mat 
ltıp emni} etle sevk ve idare edemiyccck• 
leri fikrinde bulunmalarıdır. 

KALIFORNlY A'DA ASA YIŞ. 
Nevyork, 22 (A.A.) - Kaliforniya Yll" 

liıi, asayiti iade için celbed.ilen askerdcıı 

1.200 milli muhafızdan maclasının goriyo 
Sosyalistler, komünistler, ancak sefa -

let zamanlarında varbklarmı teyit eden 
çekilmesini emretmiıtir. 

ve nmi sdanbyı siyasi ve içti i maksat 
l:ırla istismar etme!de yuıyan bütün ihti • 
lilci unsurlar meydana uktı ve amerikan 
kalabalıklarını netiycesi biliıımiyen bir ma 
ceravı s-riiklemeğe kalkıştı. Bu, Ameri • 
ka gibi kendisini terkip eden ırklarm kan
flklığı dolnyısiyle manevi birlikten ve mil

liyet zihniyeti den mahrum ol n ve • di -
ye kadar yalnız menfaat birliği sayesinde 
ir.sicama malik olan büyük bir milleti han
gi s~ mnhların icine 2.tacakbr?. 

ITALY A M. HITLER'E KARŞI MI? 

Nevyork, 22 (A.A.) - Deyli Telrra· 
f'ın Roma muhabiri, barı cihetlerden mül ., 
hem ve Sinyor Gayda'n imzasını ta~ıyao 
bir takım makaleler inlipr ettiiioi habet 
vermektedir. italyan matbuatında görül" 
bu makaleler, Bitler hükô eti aleyhinde 
çok pddetli bir hücumdur. Sinyor Gayda, 
ezcümle: 

''Alman fesatçılan tarafında idare e
dilen haydutlar Avustnrya'cb serbestçe İf 
gördüklerine f8hİl olduk{Jl, Avusturya' 111 

ve cihan efkan umamiyesinin sabır e ta " 

ha ülü tükenmektedir,, diyor. 

AMERIKA'DA ŞOFÖRLER GREVi. 

Mineapolis, 22 (A.A.) - Grevci kal!f 
yon §Oförlerinin m- essilleri, teklif edild 
hal suretini kabul etmişlerse de, patronlıı• 
bunıı ıimdiye kad r muhalif kalmıı1ardır. 

Amerikan iı federaııyorıunun bu tahri -
kata iştirak etmemeni, tahrikçilerden kendi 
sini tamamiyle tecrit etmesi ve Sanf ransis • 
ko harekatrnm d;ı, bütün sanayii, bütün is
tc .. hsal kuvvetlerini hususi kanunlar rejimi 
ne tibi tutmak soretivle dümeıili iktıs dm 
muv ffakiyetini temine ğrapn "National 
recovery administration,, - ki Ceneral 
Conıon bunun ıefidir - sayesinde meyda
na gelen vaziyet dolayısiyle inkitaf etmiı 
bulunan sendikalist gruplar yüzünden doğ
muş bulunması çok manalıdır. Sanfransisko 
da bahran aylardanberi baf lıyaca görü -
nüyordu. Gümrük amelesi, nporlan boşalt 
mak için ad m kayırmak usulünclen - hak 
sız olmıyar k - fika et ediyorlardı. Bu yat şirketleriyle gemi ücehhiılerine nncalı 
adamlar, iı istemek için gelenlerin kayıt ın- sendiknya mensup memurları iıe nlnııık 
raııma hiç dikkat etmiyen bir takını muta - demekti. lıte bunun üzerinedir ki batı" 
vassıtlar taraf andan alınıyordu. ket, bugünkü mahiyetini ald. 

lısizlik, iş arıyanlann sayısını fevke.1- Sanfransicko sanayicileri mallnrıru I·ell 
i.de çoğaltmı! olduğundan bu usul, dahi\ di v sıtalariyle naklettimıeğe çabşiıklat1 
mayıs aymclan itibaren, Li t kım karq!k- ve ıimdi kuvvetli bir turette sendikal şaJl 
1 klarla tezahür eden memnuniyetsizliklere tahliye amelesi ise buna, iycabmda ku~e· 
sebep olmuştu. O z man, bu a.nJa az- te müracat ederek, mani olmak is1ediğiıt• 
lık iıe adam alma keyfiyetine. iw mümes den hareketin gittikçe ciddi bir ıekil abııl" 
sillerini de teşrik etmek suretiyle izale et- sı gecikmedi. Diğer · çiler de liman tll1leJe• 
mek istenildi ise de sendikalist te~kküller siyle elbirliği ettiklerinden, büyük bir şeb~ 
kendi müesseseleri için dok amelesini İJe ri açlığa ve b reketsizliğe mabkiim etJlle 
almak k1mu iİtediklerinden abık ka tehdidiile, umi grev ilanına ka "•'" 

-•••••••••••• lmmak kabil olamadı. Bu, filiyıtt~ kli- ılaı •..• 
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Ankara tireninde 
·r k ma 

Bu seter, lstanoul'dan AnkAra'ya dö -
;trken trende Moda'lı bir hanımla tamşlıın. 
. ek baıına Adana ya gidiyordu. A. "1Ju 
ıçc-rlerine ilk yokuluğu .. Yaşı otuzu bulmuş 
olmasına • d ·· ·· ragmen yaıın an genç gorunen 
~~ kuınral kadının bütün ömrü Kalamı§ sa 
•ilerinde geçmi~. Deniz sporlarına bayılı

}"ord O u. na spordan ve romandan bahset -
11'ek · · d mı ıycap ediyordu? Halbuki orta Ana· 
d~lu havası o lradar sert eser ki, bozkırlar-

ct oturanların, batta bir yokulukta bile ol 
'a b ff 
1 

b· a 1 feylerden bahsetmeğe istek ve sa • 
a ıyetleri yoktur. Bununla beraber o, yep· 
Yeni b' • 
1 

ır maceraya atılmışların taze korku 
1 
e karışık heyecan içinde zaten ciddi ko • 

tıuşınak istiyordu. 

d - Bilmiyorum, Adana'nm sıcaklarına 
b ayanahilecek miyim. Zaten çocuğumu da 

b~ korku ile götürmedim. Hic bilmediğim 
it b' . ınu ıt. Sonra Anadolu için o kadar çok 

frylcr so"yl . 1 • B 1 .. 
enır •ı.. . azı urma gore memnu 

ııııntak b a, azılarmn göre arzı mevut olan bu 
esrarenıriz d h 1 b'I' . . . h' . h' b yer e, e e ı ır mısınız, ıç mı 

ıç tanıdığım yok! .. ,, 

do - O halde niçin gidiyorsunuz diye sor
nı. 

Be :- Puf! dedi, ben banka memuruyum. 

d lnı Adana'ya tayin ettiler, gider misin de 
•tt G'd • • Al • 1 enm dedim. Moda, kotra, deniz, 

,. ~nıdağı yürüyüı:ü, futbol macları, danı, 
ıt!tt . ~ • 
1. çeııt arkada§lar, 11 yaşındaki mektep 
~i Ç?cuğum, bunların hasretine dayanabilir 
I Yııo diye dö§iinmedim bile .. Kalamış su-
llı ında o k d .. 1 k d .. . b k a ar guze ıı se en guneıın aş 

n 
8 ınemleketlerde de güzel doğmamasına 

lı e ~ebep var. Sonrn insan isterse iyi kötü 

0;~ ~sle ~r~adaş olabilir. Ben zaten hayatı 
11 

ugu gıhı kabul ederim. Böyle olduktan 
onra AI d "' . T Ah bi] • em agı yerme oros olsun... , 

1\ se1 nız T orosları göreceğim, T orosları .. 
ar ı Ere· ' ki • d w• M . ıya§ m ete erın en geçecegım .. 

y ~rsın iskelesinden bir bakınca Afrika kı-
ı arını Mı ' b h' 1 . . .. ... g:b· sırın eyaz şe ır erını gorecegım 

• 1 geliyor. 

ii Şimdi Adana'ya giri:ce bir otele inece
So nı. Ertesi günü vazifeme bı~Jıyacağım. 
b ~ta işte bir ev, yahut pansiyon gibi bir şey 
u uruın.. Değil mi? 

d .. - Tabii Anadolu simdi eski Anadolu 
eril A d l ' • "' k 1 ta " na o u ya alıştıgınız zaman artı 

ip
' tıhul sizi sıkar .• Otel, pansiyon, arkadaş, 

Ot k' it . ' •tap, eğlence, danı, Anadolu'da her 
d Yı hulurınnuz. Ve Anadolu' da Anadolu -
,,:rı ba!ka bir yerde bulamıyacaiınız bir de 

1 
lYa., ya kavu,ursunuz ki, ebediyetlerin 

•trını ruha sunarak eser .. 

ti . Anadolu'ya evinize girer gibi serbest gi-
llız .. 

d 1 
Oıınanlı imparatorluğu zamanında Ana-

O u'y "K k . -d l u ır haramıler magarası,, zanne-

tieıı er çoktu. İstanbul' da, bu kötü zihniye· 
n h~ı~ di G a .a t~rtusu varını bilmem! fakat ,im 

" . azı Turkiye'siııde ya§ıyoruı .. Cümburi-
,, etın f . . . d . B 1 b f eyzı ıçın eyız. unun a bera er si -
a.~ gibi bütün hnnımlanmızın Anadolu'ya 
bı ıııa ba§lamaları ve Moda güneşine alış -

;ı tenlerinin biraz da yayla güneşiyle kav 
ru ınaıı lazım olduğu kanaatindeyiz .• 

A llannnefendi, Anadolu eşsiz bir yerdir. 
~ ~adoluyu tanımamak, büyük zaferlerin 
b·rı ayanndaki kahramanlarını tanımak, 

1 eınk isteyenler için kaçırrlmıJ yegane fır· 
ıattır. Çalışkanlık, fazilet duygu$u, sarsıl • 
bıaı ~dostluk ve ebedi iyilik yalnız Anadolu 
rcagunun vefakar ve mukabilsiz kalmış 
~sletleridir .,, 

Ben söylerken kadın hazdan ·· . d urpenyor-
u. Bir amanın gözlerine ışıklarm yava 

>'avaı dolu§U gibi sözlerim içinin engin ka: 
tanlıklarını ve kafasının meçhullerini dağı 
lı>'or sanılırdı. 
b - Daha mrehalenin yamında endine 
ulııtlan alnınızı terketmeğe ba_şladı, ne sa

:det ! Ben de bir anadoluluyum. Gerçi İs -
~nbul'da doğdum, fakat babam halis bir 
~ Ylüdür ve ben anadolulu oldukça ve Ana 
L~lu bizim oldukça mesut olmamaklığıma 
oi' sebep bulamıyorum. Anadoluda mesut 
._.acakıınız. Ve sivi Anadoluda görmek be-
'nı de hazlarımdan biri olacak. 

t 
1 

- Ben uten her yerde mesut olmağa 
' ııırım. Çünkü iyilikler ve kötülükler ken 

• 
IR 

lstanbul yerıi mallar ser
gisini ziyaret edenler 
İstanbul, 22 (Telefon) - Yerli mallar 

sugisini bugün akşama kadar 1l8.500 kiJi 
ziyaret etmiıtir. Seyyahlar da sergiyi ziya
ret etmektedirler. Ecnebiler, türk sanayii -
nin bu seri inkişafı karşısında 
takdirlerini izhar etmektedirler. 

hayret ve 

J)il .. izlPrP ) ar,Jmı t•c·nıiyc·ti 
toplan tı..,ı. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Dibizlere 
)ardım cemiyeti umumi heyeti toplandı. 
Ctmiyet işlerini uzun uzadıya görüştüler. 

İçtimadan sonra idare heyeti reisi fzmir 
dilsiz mektebinin ıslahı için sıhhat ve içti • 
mai m:ıavenet vekaleti nezdinde teşebbüsat
~a bulunacaklarını, 15 ağustosta toplana • 

ıo '< beynelmilel dilsizler kongresinin f stan
bulda toplanması icin mÜr:lcaat edeceltleri

ni, İstımbul sokaklarmı dilsizler ve sağır

lar ş0hri obıal-tan kurtaracaklarını yaza -

rak beyan etti. 

l~tan1l.ı!'· 5( O ı.;t•yyalı ~t·Mi. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Berlin vapu
ru ile bugün 500 seyyah geldi 

t~tanhıır ,ıa "'ıcak1aı 

İstanbul, 22 - Bugün İstanb:.ılda c;ı 
cakhk derecesi 31,5 idi. Ögleye kadnr lo 
dos esmiş, ondan sonra yıldıza dö ıı1'Ü"· 
tür. Asgari hararet derecesi 20,5 tur. l'u 
hararet derecesi standarda irca e lilmi 
oldukları için hakiki sıcaklığı göstı>rmck 
tedirler. 

dimizden gelir. Cennetimizi de, cehennemi • 
nıizi de kendimiz halkederiz. Ben buna ina
nırım. Benim de mesut olmamaklığıma se . 
hep yok! Yalnız, zannediyorum ki, yurdu
muzu bize yanlı§ tanıtıyorlar .. 

Size ne yalan söyliyeyim. Bakın, Yakup 
Kııdri Bey en çok sevdiğim muharrirlerden 
biridir. Onun her sözüne mahıı keramet 
diye inanırım. ''Yaban,, romanını yeni oku-
yup bitirdim. Yakup Kadri Bey bu romanın 
da ilk defa §Üphelerimi kamçıladı. Ona, da 
ha doğrusu herhangi bir muharrire her za
man inanmakta haklı olmadığımı sanıyorum. 
Şimdi tren beni Anadolu ortalarına çekerken 
cndiyşeler ve korkular içindeyim. Anadolu 
"Yaban,, da ne biçim, ne korkunç tasvir 
edilmif. Bu kitap bende adeta sıtma yaptı .. 
O ne şeytani havadır, beyefendi, ki okuya
tıı cehennem azabına, rnhlarm ıstırapla kıv 
randığı bir mahşer alemine sokuyor .. Oku
dunuz değil mi?. 

- Kısmen haklısınız, ama zannediyorum 
etasta yanılıyorsunuz. Doğrudur; Ya kup 
Kadri Bey alelade konu,urkeu bile bir haile 
havası yaratır. Kendisini tanısanız, söyler . ' 
ken zannedersiniz ki sesi, bütün mustarip 
ruhları kar,ınızda raksa davet eden bir ö • 
lüm martıdır. Halbuki Yakup Kadri'nin bü 
fün talihsizliği iyi anlaıılamamı~ olmasın -
dan geliyor. Yoksa ne o bir esrarengiz mah
luk, ne de "Yaban,, bir Dans Makabr' dır. 
''Yaban,, daki dehıet havuı, ''tez., in çe -
tinliğinden ileri geliyor. 

Halbuki "Yaban,, ı anlıyan Anadoluyu 
\'«' çocuklarını çok sevecektir. "Yaban,, da 
bizi elemlere boğan içtimai hatalar herhal -
de biz şehirlilerin sevap cetveli değildir. 
''Yaban,, bizim vebalimizin romanıdır. 

"Yaban,, ı bir daha okuyun ve daha iyi 
si doğrudan doğruya Anadoluyu okuyun! 
Adana'ya gidiyorsunuz, değil mi? ilk fır. 
satta, oradan mesela Konya'ya, meseli 
Kayseri'ye, meseli Erzurum'a, Kütahya'ya 
Sinop'a ne bileyim, bütün Anadoluya gidin. 
Anadoluyu avucunuzun içi gibi tanıdığınız 
zaman gene görüfürüz. 

Tren Ankara garına giriyordu. Vedala
Jrrken ·ilave ettim: 

- Ama on bir yaşındaki oğlunuz da 
yanınızda olsaydı, daha iyi idi. Zira, Ana
dolu ne sizin, ne benim, asıl onundur; A • 
nndoluyu asıl o tanımalıdır, Modalı Hanım!. 

AHMET MUHiP 

t1AIUMl1t.U MILLUt 

v T 
elgrat 

ünivers · tesinden 
320 talebe geldi. 

İstanbul, 22 (Telefon) - Belgrat üni
versitesinden 320 talebe geldi. Ve türk ta
lebe birliği tarnfından karsılandılar. Misa
f ırler lstnnbul Erkek lisesi~e yerleştirilmİ§· 
!erdir. 

h.on)a charııula Homa Ye Yunan 
dt·virlt•rint• ait t'!-it>rlt'I' bulundu. 

Konya, 22 - Konyanın Yaglıbayat ko 
yiindc eski Vl yunan Ve; Roma ~c;virl,.ri 

arasında yapılmış olan mus3•,na merr.1cr 
bir l<1ht bulunmu .tur. J,ahtin iH rindc
ki kabartm" .·ı· o z. m na ait sanat eseri\; 
rının e,1 guz .lcrın endir denilebilir. 
Ya ,lıl y t cıv rınd ,,aktiyle bu~uk bir 
şehrin mevcudiy ti anlaşılm ktadır. İçın · 
de yazılı ve resimli! ri de bulunan O par 
ça es r meydar!:ı cı r•lmıştır. Laht Ko:ı 
>" 'ya getirilmi ve di~erleri de getırilc· 
cektir. Vali v h )'{ vı araştırmalara de 
vam için biıyuk al.ık go .tenm·;cted;r 

Dı·nizli H aH~t'\ j bi .. jklC'l\'Heri 

Ödt•mi~·1e. 
Denizlı, 22 (A.A.) .. _ Denizli halkevi 

bisikletçileri komsu vilayetlerdeki turla · 
rına muvaffakiyetle devam etmektedir· 
ler. Afyond n harek tle Dumlupınar alıi 
desini ziyaret ettikten sonra bir ...,uı.rle 
140 kilomttre yol kc1tederek Uşafn "a"ı' 
olm.ışhırdır. Bund n sonra Ccşmc, Ala
şehir ve Salihli e ko akl,mıslar ve dun 
Bozdo6 n yo u ıle Öd mişe girmıc;l .. rdir. 

11nhafız (,iicii hh.iklt>h;iltri 

Arhin'dc. 
Art.,inl2 - 'I 1.1rı•a;e bısikkt ttırunun 

oiıyük bir kısmını muvaffakıyetle ba.a
ran Muhatız!;ucuniın kıymetlı ıdmancı· 

lan dün Art\ ın in 25 kılometrc uzagında 

hudut t<-buru z bıtanı, memurin ve bır 
kısım h.ılk tarafından k .. rşılanmışlar<lır. 

Bisıklctçilerımız huı;lut taburu tarafın· 

dan orada hazırlan. n kır bıifcsinde ızaz 

ve ikram edilmişlerdir. Güçluler h .. ra· 
dan hartkctle saat 13 te şehre &,ru:":kr 
ve bütiın halk t.ırafı•ıdan derin bir h<!\'C· 

canla, sürekli alkııjlarla karşılanmışlar· 

dır, (A.A.) 

Adliye terii komisyonu. 
Eski hakimler kanununa göre t~ru 

edecek hakim, müddei umumi ve icra re 
islerini teı.bit edecek komisyon azaları 

Adliye Vekaleti tarafındn i.1tihap edil· 
mişlerdir. Bunlar temyiz mahkenıesi aza. 
larından Şefkati, :>adi ve Yusuf Cemal 
Beylerdir. Heyet cuma giinü şehrimize 
gelecek ve cumartesi günü adliye müs e· 
saı mın r:yasctinde ilk içtimamı yapacak 
tır. 

Huğclay koruma reı;mini 

, t.•rnıİ) cııleı·. 
Bazı mükellefler, tahakkuk eden bug 

dayı koruma rcsminı vermedikleri anla . 
şıldığından ve bu resmin ne suretle tah· 
sil edilmesi Hizım geldiği hakkında ba'l' 
yerlerde tereddüt edildiğinden Mallyc 
Vekiilcti resmi vermiyenlcr hakkımla 
tahsili emval kanunu hükümlerinin tat
bik edilmesini alakadarlara tamimen t~'ı 

liğ etmiştir. 

s • ..,, 

lktısat Vekili Celal Bey 
Yalovaya gitti. 

lstanbul, 22 (Telefon) - İktısat Ve
kili Yalova 'ya gitti. Per!embe günü döne· 
ccktir. 

Lozan sulhunun yıldöniimü 
lstanbul, 22 (TeJefon) - Lozan sul

hunun imzası yıldonümü münasebetiyle üni
versitede yapılacak merasim hakkında hu
kuk fakütlesi talebe cemiyeti bir proğram 
hazırlnmıştır • 

Samsuh'da sıcaklar 
- Samsun muhabirimizden -
Mutat hilafına ilkbaharı oldukça eyi 

giden Samsun· un yazı pek düzensiz geçm k 
tt."dir .. Tem muz ortalarına geldigimiz h ide 
}'ıtğmurdan ve müziç bir rutubetten göz aç
tığımız günler, sP.yılocak kadar azdır ... Ş:m 
di bir hafta oluyor ki güneşin tatlı ve sı
cıtlt havası, uzun zam:ınlar karlar ve fırtı

nllar içinde hJmış şimal adamları gibi 
samsunluları harekete getirdi .. 

Akşamları şehrin her yanından akın 

eden halk, Karadcniz'in temiz ve saf riiz· 
P,irlariyle ciğerleıini şişirmek için parkın 

leşil yapraklı ve güzel kokulu muhitine can 
ıı.lıyorlar .. Saat altıdan sonra parkın beton 
s;ezinti yerleriyle, yanları çiçeklerle ve ye
siliiJ<t .. re bezenmiş muntıızcım tarhlım iize

rinde bir insan dalgası göze çarpar .. Hal
kın radyodan m ntazamnn nldıl 1arı cihan 
1:a berlerinden sonra başlıca eğlenceleri. 
pı:.rk gazinosundal.i ve Kazım Paşa yaz'ık 
bahçesindeki sazJ .. rı di J .. mekten ibl'rettir. 

~AYJFA :J 

Yunan tayyarecileri 
(Başı birinci sayıfada) 

kumandanlığı karargahının büfesinde izaz 
~dilmişler ve tayyare cemiyeti lstanhul şa
besi reisi Nakiye Hanım burada kısa bir 
nutukla yunan tayyarecilerine beyanı hoşa
medi etm:ştir. Bu nutka yunan filosu ku • 
mandam cevap vererek gördükleri yüksek 
hüsnükabule tesekkür etmiJfir. 

Misafirler Y eşilköy' den otomobillerle 
rhre inmişler ve öğle yemeğini Perapalas· 
tıı yemişlerdir. Yunan filosu ile beraber 
şehrimize kaymakam T emells'in riyasetin· 

de 14 hava znbiti gelmiştir. Atina'da mün
t< sir Akropol gazetesinin iki muhabiri de 
ı;azetenin hu~11si tayynresiyle filonun ref a
l dinde şehrimize gelmiştir. Yunan filosu 
kumandanı bir m' habirimizc., seyahatini ,o 
ısuretle nakletmişfü: 

"- Ser nil t 11 hurava kadar olan mesa 
feyi üç s:ı:ll 40 dakiykada aldık. Hiç dur
mad n. Dedeağaç, Edirne tarikiyle geliyo· 
ruz. Seyahatimiz hadisesiz ve çok güz"'I 
"eçti. Yalnız, Edirne ile Çntalca arasında 
b'r si• t~ba ·~ "' ıırasından geçmek met· 
bur'v tindP kald k. 

Car nrnba sab hı, doğrudan doğruya 
B::kreş'e uçacağız. Orad n Belgrad'a, Bel
gr t'tan d Sof yaya geçeceğiz. Sof ya' dan 
sonr11 m,.mı kttimize dönl'Ceqiz. 

lstanbul'a ilk defa geliyorum. Şehnn·
zi, yükıek şöhretine tamamen layık olacali 
dı>recede güzel buldum. Burada karşılafh· 
~ımız hüsnü kabulü hassatan kaydetme1' 
isterim . ., 

Misafirlerimiz bugün müzeleri ve cam~ 
leri gezmislerdir. Yarın vunan sefirini ziy • 
)Mel edecekler, yerli mallar sergisini geze-
cekler, valiyi, kolordu kumanda!lIDı, hal • 
k~vi reisini ,la) yare cemiyeti reisini ziyaret 
e~"re k-r vr 1"~ce şereflerine t vyare ce j-.. 
'Pti teraf l d n verilecek resmi ziya.f P-Ua 
hz r b ıluracal lardır. (A.A.) 

Sinenıacılar, fazla vergi ile mükellef • 
tutuldultlarını ileri sürerek yazlık faaliyet- Dipburnu hadisesinin 
lrrine nihayet vermi~!erdir. Hükumet cad- hallinden Yunan 
desine dizilen gazino ve lokantada da ak· gazeteleri memnun 
~mdan sonra göze çarpan bir kalabalık Atina, 22 (A.A.) _ D:p hurau hadite 
} oktur .. Samsunluların başlıca eğlence ıini takip eden yunan gazeteleri met!1eal 
günleri cumalardır. Perşembeden hazırlan dostca hallinden memnundurlar. 
mıf nevale sepetlerini yakalıyanlar kirazlık . . Proia gazetesi: yunan efkarı umumiy11ı. 
ta ve Derbent plajda soluk alırlar.. 1 sının bu bal suretinden ne derecede m m 

•• • • • 1 nun olduğunu söylemeye hacet olmadiiiti 
Tenezzuh trenlerı ıflemıye ba ·lıylllıdan yazm kt d y · t • •yt•t•f b · a a ır. unanı5 anın ı ı a m MI• 

beri Amasya ve Havza'ya seyahat yapan· lü lehinde gösterrniı olduğu derin al k 
luın sayısı epice kabarıklaştı. onun gerek lngiltere'ye ve gerekse Tiiıkt: 

Samsunlulardan henüz sayfiyelere gi- >«>'ye kar~ı beslemekte olduğu derin multalt
denler çok değilse de bazı aileler yazı ge· bet hislerinden mülhemdir. 
çinnek için İstanbul'a, Bursatya, lzmir'e Vradiny gazetesi diyor ki: 

" Hadisenin dostane bir suretle halle • 
gitmi,lerdir. dilmif olması bir çok ~eylerle bera~r d~'f 

Bol kazanmağa, bol harcamağa alı~kın tumuz Türkiye'nin sulh fikrine olan mtttbu 
olan samsunluların bugünkü yaşayı~ tarz- tiyetini ispat eder. 
ları çok sadele!miştir. Halk mümkün oldu· Athinaika Nea gazetesi, türk • fngilla 

hadisesinin hal ve f asledilmif olmuıout 
ğu kadar her yerde az para ile çok eğlen- umumi bir memnunivet uyandırmıf oldu • 
mek arzusunu göstermektedirler. Tütün ğunu yazmaktadır. Avnı gazete diyor iti: 
ır.erkezindeki faaliyete bağlı olan Samııun'- " Hadiseyi heyecanla ve alaka ile takip 
un hayatı, bir barometre gibi oradaki itle- etmif olan yunan efkarı nmumiyesinin ana· 
rin yükselmesine ve düşmesine göre teha- nevi uzun bir dostluk rabrtasiyle bağlı bu • 

lunduğu lngiltere'nin yanı bafında olduğu 
lüf etmektedir. kadar veni ve fakat çok kuvvetli bir su -
-----· rette tahtim edilmi, karde,lik rabrtnlariyle 

ANKARA HALKEVl REiSLlClNDEN: 

Helkevinin 1 senelik ihtiyacı için 120 
ton kok kömürü 12 bin kilo kuru meşe o· 
dunu alınacaktır. İhale 3 l temmuz salı gü
nü saat 18,30 da yapılacaktır. Satıcıların 

teminatlariyle Halkevine müracaatları. 

bağlı olduğu Türkiye ile yanyana oldufu .. 
nu söylemiye hacet yoktur. 

fngiltere ile Türkiye, her ikisi de doğ
ruluk hislerinden mülhem olarak hadiseyi 
aralarındaki münasebetlerde ufak bir ' ibe 
bırakmıyacak surette balletmİJ1erdir.,, 

Diğer gazeteler de aynı tarzda tefsirler 
de bulunmaktadırlar. 

z::ı: , 

Yurdun uzak yerlerinden intibalar 

Memleket intibaları: frzarama girerken PalanJöğtn, Erzur•m'da Ciimluıriyet ccddesi Ut memleket hastahanesi 
(Foto muhabirimiz: Cemal) 
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ek et osta 
Gaziantep Halkevi Faaliyeti. 

Şehrimiz Halkevi, reis Ömer Aıım Be· 
yin mii!emadi ve yoruimak bilmez çahıma· 
ıiyle ilim ve kültür yolunda verimli mesai 
ıine her gün artan bir luzJa devam etmek
tedir. EviD dokuz ıu'besinde faaliyet ha-
lindedir. 

J. - Dil, Edebiyat, Tarih ŞııLes1: 
Bu !Ube vila1etimize ait folklor tc•.'1ik· 

Köycülük şubesiyle teJriki mesai eden 
bu fUbe mensupları köylere seyahatler ter 
ttip ederek hastalarını tedavi etmektedir. 

1 - Omer Asım Bey tarafından yazıl 
mı~ T. D. T. C. ve Maarif Vekaletince çok 
takdir edilmi§tir. 

2 - Ba eser Ömer Asım Bey laraf n 
dan İngilizce bir eserden halôsafan tiirkçe 

tlAKlMIYETI MiLLiYE 

nma göre her köye bir mektep, bir mual
lim evi, mmtaka merkezi olan yerlere bir 
pansiyon yapmak, her köyde biç olmazsa 
ev adedine göre okur yazar yetiştim.ek. 

Ziraat iıleri: Topraksız köylere top· 
rak, yerine göre tavukçuluk, sebzecilik, 
bağclğı teıvik, her köye orta malı temini. 

içtimai yardon: asker ailelerine, dul 
ve yetimlere yırdım, bastalarm yardrm ve 
tedavisi. 

Jymar iıleri: Her köyde muntazam bir 
antre ve meydan, köy konağı, dükkanlar 
yapbrlm111, köyün ığaçlandırılma11, köy 
düğünlerinin tanzimi ve köylü kıyafetleri
nin ıslilıı. 

1 ngilizce kursu müdavimleri mu.alliml eriyle beraber. Gaziantep halkevi idare heyetı. 

leriyle uğraımakta, ıeJırimiz tarihi üzerinde 
etütler yapmaktadır. Vilayetimizde doldu
rulan derleme fitlerinin hepsi de ba ıubece 
elenmipir. Şimdi de Tarımı Dergisi üze· 
rinde çalııılıyor. 

Bu ıabe !İmdiye kadar Gaziantep'te ko 
nuıulın türkçemizin hususiyetlerini göste
ren "Gaziantep dilinin tetkiki" ( 1), 'Hasip 
Dürri" (Gaziantepli kıymetli bir ıairimizin 
lıayat ve eserlerini havidir), "Gaziantep 'te 
ti eserleri" (2) (Keferdiz Nahiyesinin 
Cabahüyüğünde çıkan milattan 15 asır eve-

ye çevrilmiş ve Cabalıiiyiikte bulanan tur 
lerin yeri de ba tercüme sayesinde balana 
rak çıkarılmıştır. 

6 - Kütüphane ve neıriyıt ıuhesi: 
6 - Kütüphane ve neıriyat ıuhesi: 
Evimizin kütüphanesi tanzim edilmi~ 

ve kitaplar ciltlettirilerek umuma a~dmrı
tır. Okuma odasmm gazete ve mecmaala 
n çoğaltlmıtr. Her gün Anadolu ajanslar 
da okuma odasına verilmektedir. Gazian 
tep gazetesi bu ,uhenin han saha mdı neş 

8 - Halk denıneleri ve kursları: 

Bu ıuhe bilhassa yabancı diller üzerin 
de çalrımaktadr. Şimdiye kadar yüzden 
fazla vatandaş İngilizce ve fransızca kurs 
lanna devam etmiştir. Bu senenin İngilizce 
kursu iki tobe olarak açılnııfhr. 

9 - Müze ve sergi ıubesi: 
Gazi ve İsmet Paıa Hazretlerinin ıehri 

mize teıriflerinde bu Jube tasarruf hafta -
lannda yerli mallarından sergiler açmıJ, 
çok beğenilmiştir. 

Şimdi halkevinde ıehrimiz mahsulat ve 

' 
l'abancı postası. 

itlerin nutk 
1 Z temmu% tarih,li T aymis gazetesi flit· 

lu'in nutkundan bahseden bir ha§makalesin 
de diyor ki: • 

"Her Hitler'iıı nutku alman efkarı umu 
miyeıi üzerinde nasıl bir tesir icra ederse 
etsin, diğer memleketlerde ona takaddüm 
eden hadiselerin basd ettiği int1baı teyitten 
baJkı bir ıey yapmamııtrr. Fon Şlayher, 
Röm ve diğer hücum lataları amirleri ve 
bunların yapmak istediği iddia edilen isyan 
hareketi hakkında söylenen sözler ikna edi
ci mahiyette değildir. 

Boıada yapılan ittihamlara nihayet bu 
adamlar cevap verebilirlerdi ki onların da 
on beı gün evel vücutları ortadan kaldırıl -
mış bulunuyor .. Belki de Her Bitler, bu söy 
lediklerine bundan on sekiz ay evel, komü
nistlerin Rayştağ'ı yakmakla baılıyan hare 
~etlerini bir çok kanlı hadiselerin takip ede 
ceğine inandığı gibi, inanmış olabilir. O ha 
disede tevkiflerinden on ay sonra mahkeme 
huzuruna çıkarılın komünistlerin mücrimi -
yetini gösterecek hiç bir delil bulunamamıJ, 
yalnız yarıakılh bir Van Der Lubbe iydım 
edilebilmiıti. 30 haziranda vücutları orta • 
dan kaldırılan adamlar hakkındaki isnadat 
da bu kabilden olabilir. 

Diğer rüesa ile birlikte hücum kıtaları -
nın tensik ve tenkisi üzerine telata dü,en 
Röm, hücum kıtalarını olduğu gibi on' ·ya 
da kumanda etmek ihtirasında idi. 

Şurası muhakkak ki hücum kıtaları a· 
rasmda hoınutsuzluk hüküm sürüyordu. Bu 
kı.men, kendi istikballeri endi!esiyle, kıs • 
men de vadedilen inkdaplarm yapılmaması, 
köylünün, esnafm, amelenin refaha kıvuıtu 
rulamaması, Almanya'nın hemen bir cennet 
hııJine getirilmemesi yüzünden ileri geliyor • 
du. 

Ceneral Fon Şlayher'in bazı yeni fikirle 
rini tatbik sayesinde Almanya'nın istikbali
ni temin etmek tasavvurunda bulunması 
gayrı mümkün değildi. ihtimal ki bu yüzden 
ihtilal ve isyan hikayeleri çıkarılmış, bunla 
rn inanılmııtır. Fakat bunların hakikat ol -
duğu ispat edilmiş değildir. 

Tabii olara kdüşünülecek nokta şudur: 
Eğer öldürülen adamların suçlu olduklarını 
i~pat edecek deliller mevcut olsaydı, o ıa • 
man birden vurulmaları değil , tutulup mah 
kemeye sevkedilmesi, kanuni bir yoldan yü 
rünerek bütün dünya önünde cezalandırıl · 
malan iycap ederdi. 

Olmüı adamlar, hikaye anlatmazlar. Fa 
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• ve aymıs. 

dini alamaz. 
Bunlar teıebbüsten alıkonulmuılardı. !SU 

suretle ihtilal, dahili muharebe gibi ıeyle · 
rin de önüne geiçlmiı oldu. Fakat bunlan 
hemen öldürmeğe, bu hususla acele etmeie 
ne lüzwn vardı? Bu suale Hitler'iıı verdiği 
cevap, bugünkü alman rüesasının medeıi 
bir garp devletini müstebit bir ıark ve yahut 
bir ortazaman devletinden ayırt eden ve 
uıun mücadeleler netiycesinde insan baya· 
tını ve ferdin hürriyetini korumak için vaıe· 
dilen adalet ve kanun prensiplerini bir tarı 
fa attıklarını göstermektedir. 

M. Hitler diyo1 ki: "Bu saatte alman 
milletinin istikbalinden ben mesuldüm ,.e 
yirmi dört saat zarfında benim ıahsım, al • 
man milletinin en yüksek mahkemesi mev· 
kiinde bulunuyordu.,, 

Bundan baska bir isinin, bir tahrikatçı· 
nm verilen bu Jiddetli karardan fazla mus· 
tarip olmasını düıünmek kendisine düpniye. 
ceğiııi de söylüyor. Bu sözleri Rayftığ' daki 
mebuslar alkıJla karııladılar. Bu hareketin 
Almanya dıfıoda ne gibi bir tesir uyandırdı· 
ğı, lskandinavya matbuılmm neıriyatmdarı 
ımlasılır. Bütün İskandinavya gazeteleri bıı 
harekete kaqı ateı püskürdüler. Bu suretle 
simalde bir zamanlar nazilige kar!• uyan • 
~ıf olan temayül de ortadan kalkmıı ol • 

du .... '' .......... .., ........... . 
Müteahhit ve inşaat 

sahiplerinin 
nazarı dikkatlerine 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiatla satıı 

evi Eskişehir oteline müra
.:aat. Telefon: 3272 

.,/., 
,t' 

. ~ 
~ 

·11'ö""~ ,\~. 
'\~ 

"'~ 
Müzik şubesi. 

le nit Eti eserleri hakkında) namiyle üç e· 
1er neıretmiıtir. Gene bu JUbenin hazırla 
dığı Gaziant~p'in §imdiye kadar yetiftirdiği 
büyük .adamların hayatlarını ve eserlerini 
havi "yaziantep büyükleri" Antep tarihi, 
Antep müdaf ası, barsiyat, ziraat ve iktsa
diyatmı da ihtiva eden ve takriben 400 sayı 
fa tatacak olan "Halkevi broıürü" a.dlı iki 
tser de tabedilmektedir. Bunları Antep ta 
rihi takip edecektir. 

G 9zİantcp halkevi bah çesf. 

riyatını yapmaktadır. Bu ıube tarafından 
§imdiye kadar muhtelif mevzular iiıtrinde 
elliyi mütecaviz konferans verilmiıtir. 

7 - Köycülük JUhesi: 
Bu ıube bu sene çalııınasını arttınnıı 

tır. Merke zkazasma bağlı on köy seçilerek 
' · ··ıbe azalan arasmda taksim edi' · <: 

masnuatnı havi daimi sergi ile Gaziantep 
harbmdaki mücahitlerin kıy af etleri, kullan 
drklan silah, bomba ve snireyi ihtiva eden 
bir müze hazırlanmaktadır. 

Ali Nadi. 

kat Almanya'da en az münakkit olan bir a· 
dam bile 30 haziran kurbanlarının bir defa 
kendilerini müdafaa etmelerine, masum o -
lanların masumiyetini ispat etmelerine niçin 
müsaade edilmediğine hayret etmekten ken 

~ 
~nkara-Acenfası 
MIHCI OGLU HALİL NACI 
-ANKARA-

2.- Güzel sanatlar ıubesi: 
Bu ~ube şimdiye kadar iki resim sergisi 

açmııtır. Musiki kısm da her ay muntaza 
m:m konserler vermekle ve Halkevi toplan 
llannı müzikleriyle neıelendirmelı.1edir. Bu 
kısım haftada üç gün vatandıılara piyano 
\'e keman dersleri veriyor. Ve aynca Gazi
aotep'in yerli ve kıymetli türkülerini nota
ya almak suretiyle ebedileştiriyor. 

3.- Temsil ıubesi: 
Şimdiye kııdar sahnesizlik yüzünden 

ancak beş temsil vermiJlir. Bu sene 7 - 8 
yüz kişi alacak kadar geniş olan halkevi 
salonunda çok mubteşfm bir sahne ynpıl
maktadı:. lnıaat b~mek üzeredir. Bu sah- ~ 
ne ve s lon Ankara ve stanbul gibi büyük 
ıehirlerimiz istisna edilirse Türkiye'nin en 
güzel ve mubtesem bir sahnesi olacaktır. 
Yeni sahne ağu;tos iptidasmda Akın piye
siyle açılacaktır., 

4 - Spo: pıbesi: 
Bu ıubenin 600 lira sarfiyle meydana 

,getirilmiş bir futbol sabası vardır. Şube 
azalan futbol, voleybol, n hokey ile uğ
rapnaktadır. Yakında atçılık n atıı ile de 
ıneııul olacaktır. 

S - içtimai yardım: 
Bn §Ubenin doktorları haftada bir gün 

fnkir halla parasız tedavi etmektedir. F ı
kir hastalar için belediyeden 500 liralık 
eu~ r.•"as ttmin edilmiJ!ir. 

Halkevi kütüphanesinden bir kö.~e. 

tir. Her köye içinde ziraat memuna n 
doktor da bulwıan iiçer kitilik bir heyet 
nezaret etmektedir. Heyet her hafta bu 
köylere giderek aıaidaki İ§leri yaptırmak 
için çalıflJlAkladır. 

Sıhhat ve temizlik İ!leri: Köy suları
nın ısli.hr, evlere ııık, heli, umumi helalar, 
etüv sandığı çefme, ahr ve ağılların ıslihı. 

Maarif İ$1eri: Maarif Vekiletioia pli.-

1 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 19Temmuz1934 vaziyeti -
1 AKTif 1 PASif 

Kasa: 
Altın: Safi Kgr. 

Banknot 
Ufaklık 

13.255,723 

Dahildeki Muhab!rler: 
Albn: Safi Kç. 1.788,024 
Türk lirası 

Hariçteki Muha!>irler: 

Altın: Safi tCgr. 3.745,128 
Alhna tahvili kabil Serbest 
dövizler. 

Hazine Tahvilleri: 

LiRA 

18.645.234,30 
17.146.343,-

699.520,16 

2.515.004,-
130.000,15 

5.267.833,78 

4.135.922, 75 

Deruhte edilen evrakı nakti· 
ye karıılıiı 158.748.563,-

Kanunan 6 Ye 8 incj maddt 
lerine tevfikan nki tecliyat 

1 
___ 

9·_484_·92_ 9_,_72 

Senedat Cüzdanı· 
Hazine bonolan 
Ticart ıenedat 

' 

Esham ve T ahvilit cüzdanı: 

Eıham ye tahriJit: ~ • 
le edilm nrala aakcliJe 
lwıdıfl (itibarf by'Qıetle) 
Esham ye Tahwtt 

AJtm n Döviı iıerine uw 
\ Hiasedarlar r 
Muhtelif:, 

3.826.340,-
2.156.905,61 

27.627.370,22 
3.-483.717,62 

Yekun 

LiRA 

36.491.097,4' 

2.645.004,H 

9.403. 756,5:ı 

149.263.633,28 

S.983.245,61 

31.111.087,84 

128.760,37 
4.500.000,-
8.644.593,47 

248.171.178,71 

---
Sermaye: 

ihtiyat Akçesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine tevfikan nki tediyat. 
Deruhte edilen nrakı nakli -
ye bakiyesi. 
Karıılıiı tamamen altm ola-
rak tedavüle vazedilen 

Türk Lirası Mevduab: 

Vadesİ.I 
Videli 

Döviz Mevduab: 

V&aeaia 
Videli 

Muhtelif: 

URA LiRA 
ıs .000.000.-

~63.914,3G 

158.748.563.-

9.484.929,72 

149.263.633,28 

8.688.000 -
157.951.633,ır. 

• 
21.791.236,82 

-.- 21.79IZ36,3Z 

8.449. 737,87 
1.570.796,74 tC.020.534,61 

"2.743.860)0 

_____ __..... 
248.1~ Yekun 

: Mart 1933 tarihinden itibaren: lslionfo haddi o/0 51
/ 2 - Altm üzerine avaıu ey,. 41 / 

• 

~ - -- - --
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1 M. M. V Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 1 

tLAN. ya iştirak için de vakti mu · 

f 
Beytüş~bapda bulunan kıtaat ayyeninde teklif ve teminat

e rat h lariyle Bumova askeri satın 
ıt·ı ve ayvan:ıh için (50.000) alma komisyonuna müraca • 
(

1 0 arpa (35,000) kilo saman 
45.000) kib ot (3SO.OOO) kilo atlan. (1594) 7-2802 

~~~n ( 4.000) 1dlo gaz yağı alenı l LAN 
) ~nakasa ile satm alınacaktır. lha- Hava ihtiyacı için 2113 adet Alemin 
eıı 2 ağustos 934 perşembe günü yüm matara aleni münakasa ile alına· 
laat 14 de yapılacaktır. Talipler caktır. Şartname ve nümunesin.i görmek 
llrbıamesini görmek üzere her gür. istiyenlerin her gün öğle.den soma ve ı 
•e ınünaka~aya iştirıı.k itin de vaktı münakasaya iıtirılk edeceklerin 16 -
bl~YYeninde teminatlariyle Bevtü~ 8 - 934 perıembe günü saat 10,5 da 
!e apta askeri satın alma komisyo teminatlariyle birlikte M. M. V. Sahn 
Dttna h\iiracaatlan. ( t 4 81) alma komisyonuna müracaatları. 

7-2654 (1644) 7-2884 

İLAN 
Eskişehirde bulunan kıta· 

at · · le ıçın (86,500) kilo sığrr etı 
it apah zarfla münakasaya 
rnonnıuştur. İhalesi 24 tem-

y uz 934 sah R"Ünü s~at 15 tc 
a l ·' n Pı acaktır. Talipler sartna· 
~~Sini görmek üzere her 

f~n ve münakasaya iştirak 
tç~~.de vakti muayyeninde 
k~ ıf ve teminatlarivle Eş· 
k ışe~ir'de askeri satın alma 

om( ısvonuna müracaattan. 
1440) 7~2582 

iLAN. 
239,850 kilo kuru ot kapalı 

ib.1•. ınüukasaya konmuştur 
tsı 1 • 8 - 934 çarsamba günü 

•aat 15 le yap11acakh~. Talipler 
~rtn~ınesini görmek üzere her gün 
~ ınunakasaya istirak için de vakti 
le jY>:eninde teklif ve ternioatlariy 
-.tıoa 1.1tıit .. Askeri satm alma komisyo 

llluracaatlan. (1492) 
7-2656 

İLAN 
ıt·~ttaat ihtiyacı icin 18000 
~.!> sade yağı kapah zarfla 
ı u_nakasaya konmuştur. İha 
~~ı 4 ağustos 934 cumartesi 
~unu saat 14,5 da yapılacak· 
g~· Talipler şartnamesini 
11 

°l'lnek üzere her gün ve mü 
t.akasaya iştirak için de vak
~.ınuavycninde teklif ve te
d ınattarivle Hadım kövün -

e askeri satın alma komis
l'onuna müracaatları. (1525) 

7-2706 

~taat ihtiv~~~in (180,000) 
] o ekmeklik un kapalı zarf
a rn·· lh unakasava konmustur. 

t ~lesi 4 ağustos 934 cumar
c esı günü saat 14 te yapıla
g~~ttr. Talipler şartnamesini 
11 

°rtnek üzere her gün ve mü 
t.akasava istirak icin de vak
~.ınuavveninnP. teklif ve te
~ ınatlarivle Hadım kövün -
e askeri satın alma komis· 

".ol'luna müraca:ıtl:ırr. <1527) 
7-2i08 

İLAN 
k·fıtaat ihtiyacı icin 900.000 
~ 1 o rnutfalt odunu kapalı 
t arfl:f münakasaya konmus-
ur. İhalesi 4 ağustos 9~4 cu· 

llıartesi güııH saat 13.5 da va
Ptlacaktır. Talinler şartna
~;sini görmek üzere her 
~~n ve münakasaya iştirak 
•cın de vakti muavven;nae 
~eklif ve teminatlarivle Ha
dım l·övünde askeri satın al
~a kom;c;vonuna mii~caat · 
l<IT"r. (1526) 7-2707 

iLAN. 
.. Kıta~t için (116,000) kilo 

sıgır e~ı ve (19,000) kilo ko
yun etı kapah zarfla münaka 
saya konmustur. İhalesi 5-8-
Q~d ,....:ızar giinü saat 15,S da 
Yap1acaktrr. Talipler şartna
lllesini görmek üzere her 
R"Ün ve miinakasaya istirak 
İçin de o gün ve saatinden 

ıe\'el teklif ve teminatlarivle 
stanbul kumandanlığı satın 

alına komisvonuna miiraca • 
atlan. (1.ı;Rn) 7-2775 

İLAN 

İLAN 
Van hastahanesi için 87,000 ki

lo sığır eti ve 600.000 kilo odun ve 
Gevaı' da bulunan kıtaat için 
450.000 iklo odun kapalı zarfla mü 
nakuaya konmuftur. lhaleai 16 -
8 - 934 perşembe günü saat 14 
de yapılacaktır. Taliplerin şartname 
sini görmek üzere her gün ve müna 
kaaaya İ§tİrak için yevmi mezkirda 
teminat ve teklifleriyle Van askeri 
sabn alma komiayonuna milracaat· 
ları. ( 1643) 7-2885 

İLAN 
Van hastahaneıiyle Baş kale, 

Gevar, Kaznnpaşa, Çaldıran'da bula 
nan kıtaat için 99200 kilo nğır eti 
14320 koyun eti 12650 kilo şeker 
12800 kilo aabun 5050 kilo zeytin 
yağı 4700 kilo zeytin 28500 'kilo 
gaz yağı 534000 kilo odun 184 ki.1o 
çay 5220 kilo beyaz peynir 225000 
kilo tezek aleni münakasa ile satın 
almacaktır. Miinakasaları 2, 4, 5, 
6, ağustoa 934 tarib~erinde yaoıla -
cağından talipler teslim mahalleriy
le mmtakalarını ve feraitini anla -
mak üzere her gün Ankara'da M. 
M. V. satın alma komisyonuna ve 
münakaaaya istirak için de tavin 
olunan günlerde teminallariyle Van 
aakeri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1642) 

7-2886 
İLAN 

KirulHla bahmaa kıtaat için 
(70.000) Ezine n Geyikli' de bulu
nu kıtaat için (100.000) ve Bay· 
nmiç Ye Ayvalıkta bulanan krtaıtt 
için (140.000) kilo sığır eli kaoah 
zarfla minabsaya konmafhır. lha
lesi 11 aV.Ustos 934 cumartPsİ gü • 
nü saat 16 da ayrı ayrı, yapılacak -
tır. Talipler farlnamesini görmek 
üzere her ıı:ün ve mün~kaıaya i,ti · 
rak edecekleı in yevmi meıkirda 
teklif ve teminatlariyle Bayramiç'te 
asekri satın alma komisyo.,•ına mü
racııatlım. (1641) 7-?~cı-

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komi~vonn il:mlan. 

100 TON GAZOİL 
Yukardaki malzeme pazar 

hk suretiyle 22-7-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1612) 

7-2820 

Muhtelif Alatı kimyeviye 
(Müteahhit namına) 

Yukardaki malzeme pazar 
lık suretiyle 25-7-934 tarihin· 
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1611) 

7-?ı:l?l ·----Ankara Levazım Amirli .. 
ği Satın Alma Komis 

yonu ivlanları 
iLAN 

Taze fasulya, patlıcan, bamya, 
biiber, domates, patates alınacaktır. 
Pazarlığı 25 • temmuz • 934 çar • 
f.amba giinü saat 11 dedir. Taliple· 
n~ ıartnamelerini görmek üzere her 
gun ve P<ızarlrğa istirak irin de va1· 
bndn teminatlı=ırivlc beraber Anka· 
re levnznn amirli Pi sahn ı> lm;ı. ko • 
misyonuna gelmeleri .. ( 1649) 

7- 2888 

HAKiMiYETi MILLIYL SAYIFA 7 

1 T!~S>~~!!~~HRI 
içtimai ve siyasi ilimler i~in 

" Cesare Alfieri " 
Yüksek mektebi 

Siynsi konsolosluk ve müstemle
ke siyaseti meslekleri için tctebbÜ· 

lcr: 
1 - Siyasi ve içtimai ı1imleı 

doktorasını almak için 4 senctik 

kurslar. 
2 - Beynelmilel siyasi lctebbü-

lerin diplomasını almak için bir 

senelik kurslar. 
3 - Sendikalist ve korporativ te 

tebbülerin diplomalarını tı1malr 
için bir senelik kurslar. 

Tafsilat almak için zirdcki ad· 
reste enstitü katipliğine müracaat. 

Via Laura 48, Florence ou par 
le Bureau d'Education, Via Vec • 

chietti 6, Florence, (ltalic). 
(1006) 7-2883 

----------------------Gelir at h satılık arsa 

FRIGIDAIRE Markasmı taşıyan Suguk Hava Do
laplara sabşmm, az bir zamanda bu nisbette te· 
zayüdü bu Dofapfarm kendilerine has otan me· 
zayasmdan ve faikiyetinden ileri gelmektetir .. 
Bütün Dünyada istimal olunan FRIGIOAIRE Suguk 
Hava Dolaptan adedi, Elektrik cereyanile işleyen 
diger Fabrikalar mamulab adedinden Bir Milyon 
fazladır. Bu, FRIGIDAIRE 'in faikiyetini gösteren 
en bariz bir delildir. Siz de FRIGIDAIRE'in me· 
mnun müşterileri meyanma dahil olabilirsiniz. 

Poıtalaane caddesi Lozan Palu itti
aalinde m&lıiye 80 lira rdiratlı, haliha 
mda 3 dükkln n depoyu laui SS4 
metre murabbaı arsanm izalei tuyuuna 
karar verilmiı olduğundan 26 • 7 • 934 
tarihine müsaaif perfembe günü sar.t 
14 • 16 raddelerinde Ankara icra dai· 
resi gayri menkul ıabt ınemurlufanda 
açık arttuıaa suretiyle sahlacafmdan 
yemü mezlcUrda n vakti maarJeDİll • 
bu fıraab kaçırmamak üzere taliplerin 
yevmi me.zklirda ve valıti muanenin • 
de a~Jk arthrmaya iftİrak eylemeleri 
menfaatleri iktızasından bulunduğu 

, F r i g i daire" markasını tasunayan her Sogak hava 
dolabı hakiki .. Frigidaire'' degildir. 

ilin olunur. 7-2878 

BOURLA BiRADERLER VE şsı 
AceJe Satılık hane 

ve Bahçe 

ı:~~itf~Q~~~K iA!:~ 
Cebeci' de Demirlibaçhe denme\ 

le manıf bahçe, hane ve miiftemili· 
tiyle 30 dönüm arsa acele satılık· 
tır. Taliplerin muhıı.sebei hususiye 
mcmurlarmdan Mehmet Beye müra-
caatları ilin olunur. 7-2892 

Posta ve Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünden: 

Otomatik telefon müdürlüğii için pazarlıkla büyük kıta
da sabit bir etejcrle bir dolap yaptırılacaktır. Taliplerin ~e
raiti anlamak üzere her gün saat 14 ten 16 yak.adar d?.ır~ 
müdürlüğüne ve ihale için de 25 temmuz 934 ~rşamba gu~~ 
saat 14 te o/o 7,5 teminatlariyle satın alma komısyonuna mu-
racaatlan ilan olunur. (1613) 7-2811 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Ankara'da Fevzi Paşa mahallesinde Çankırı ~a~.des}nde 
kain Tuna oteli namiyle maruf hane ve altındakı dukkanla· 
rm icarı açık artırma ile müzayedeye vazedilmiştir. 

İhale 26. 7. 934 perşembe günü saat on altıdadır. Talip· 
lerin şeraitimizi anlamak ve (60) altnuş lira pey akçesi yatır 
mak üzere merkez şubemize müracaatlan ilan olunur. (1602) 

7-2815 

Ilgaz Belediyesinden: 
Ilgaz kas~ba suyu için dört kilometre çelik veya funt bo 

ru teferruatiyle ben:ıber kapalı zarf usuliyte münakasava 
lrnnulmu5mr. T ..ıliple . . n ş eraiti anlamak üzere mektupla 
her gün münakasaya iştirak için de 6 ağustos 934 ~ünü J!. 
gaz belediyesine mü~acaatla:-ı ilan olunur. 7-2780 

Ankara Barosundan: 
Muhakimin tatili Baro nizamnamesi mucibince avukatlara da şamil 

bulunduğundan Baro heyeti umumiye ikinci içtimarnm 15 eylUI 1934 
cumartesi gününe bırakılmasına karar verildiği cihetle o gün saat 16 da 
bütnü avukat beylerin Ankara Barosunda hazır bulanmalan rica olu • 
nur. 7-2879 

Harita Umum müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi Jubcsi için ( 5) adet gice 

ipreti aletinin aleni münakasası 9.8.1934 perıembe günü saat (IO) 
dadır. 

2 - Taliplerin prtnameyi göm_ıek üz~re her gün ve münakasaya . 
ıştirak edeceklerin de vaktinde tcmınatlanyle Cebecide Harita Umum 
müdürlüro satın alma komisyonuna J?e1meleri. (1572) 7-2761 -

ANKARA OÇONCO iCRA MEMURLUCUNDAN: 

Ankara Evkaf müdürlüğünden: 
No. 
539 
182 
197 
208 
289 
196 
562 

24 
53411 

Nev'i 
Bostan 
Dükkan 

" ,, 
" ,, 
,, 
" Apartıman kat ( 1) 

3 oda 1 mutfak 
Diikkin 

" 1 oda 
Ardiye 
Dükkan 

,, 

Mevkii 
Ostaı 
J(oyunpaıan caddesind~ 

" " 
" ,, 

Belediye caddesi.adt. 
Koymıpaıuı caddesinde 
Zencirli cami aokağında 
Anafartal.ar caddesinde 

Tabakhane 
Saraçlar çuıısmda 
Kuren maballesind• 
Koyunpazan Pideciler aok.~ 
Saraçlar çarı11mda 
Ulukapı caddesinde 

291 
247 
367 
363 
255 
463 
544 Hant> Erzunun mahallesi Kayseri caddi 

sinde 

545 " ,, " ,, 
546 " " " ,, 
23 Dük kin Anaf artalar caddeıiade 

l 99 ,, Koyunpazan caddesinde 
105 ,, Zahire pazarında 
1 13 ,, Atpazarmda 
17!\f ,, Koyunpazarı caddesindı 

18f1 " " " 
106 Zahire pazarında 
549 c::a} Fevzipap mahallesinde 
206 ôükkan Koyunpazan caddesind• 
505 Bostan tarlası Değirmen barkında 
540 Hane Ahiyakupta 
205 Ardiye olarak Koyunpazarı caddesinde 
229 Dükkan Saraçlar çar~ısında 
324 1 oda Osmanbey mahallesinde 
204 Dükkan Koyunpazan caddesinde 
202 ,, " .. 
361 ,, HiikUmet caddesinde 
134 ,, Atpazan :Oepoy yokoJOntfa 
Yukarda namara ve mevKıleri gösterilen emlaki nkfiye 19.7.1934 

tarihinden itibaren bir ay zarfmda her pertembe günleri saat l 5 de P•· 
zarlık suretiyle kati ihale olunacaktır. Talip olanların Ankara Evkaf 
Müdiir1üITTine müracaatforı. (1650) 7- 2891 

• Istanbul Müftiliinden: 
k· Kıtat ihtiyacı için 41,100 

1.~o sade yağı kapalı zarfla 
;nu?aaksaya konmuştur. İha 
esı 4.8.1934 cumartesi günü 

f.aat 10 da yapılacaktrr. Ta • 
Unler şartnamesini görmek 

zere her gün ve münakasa-

Mahcuz ve sahıma karar verile? ~d}iye vekaleti kar,ısmda mektep· 
ZA Yl liler pazın kırtasiye mağazasmdakı ~ıl~mum mallar ve dükkan dolap-

Gümüşbacı köyünde Kemalpaıa ilk ları 26.7.1934 tarihinde perşembe gunu saat 10 dan 19 za bdar b11-
mektebinden 931 zencsinde almıı oldn- lunduğu mahalde aç.ık artırma suretiyle takdir edilen kıymetin yüz41e 75 
ğum §ehadetnamemi zayi ettiğimden zu ini bulduğu takdirde ve tek ath 100 lira lupaetinde bir araba .da a)IDI • 

~uranı .~erimin tercüme ve tef s1rinin tab'ı kapalı zarf 
usul!y.le muna~asaya konulmuştur. Talip olanlann şartna
mesm.ı .almak uz ere İstanbul Müftülüğüne müracaatları ve 
yevmı ıhal~ .~ı.an 8-8-~34 çarş~mba günü saat 14 te vilayet 
mu~asebecılıg~de muteşekkıl komisyonu mahsusa yüzde 
yedı buçuk temınatı muvakkate makbuzlariyle birlikte mü-burunda hükmü yoktur. günde saat 16 da Koyanpazarmda satılacaktır. Taliplerin :memurumua 

179 Necip Sedat müracaatlan ilan olıınur. 7-2896 racaatları ilan olunur. (3927) 7-2799 
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BOURLA BiRADERLER VE Ş5' 
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-~ğaç işçileri 
15 eylCıt 1934 tarihinden itibaren Ankara sanatlar mek -

tebinde marangoz, doğramacı ve dülgerlere mahsus olmak 
üzere ve geceleri devam etmek şartiyle haftada "3,, defa bil 
umum resim kursları açılacağından şimdiden kayıt muame
lesine başlanmıştır. Kayıt muamelesi bir ay devam edecek • 
tir. Bu müddet zarfında her iş<;i behemehal resim kursu gör
mek mecburiyeti hasıl olduğundan ona göre hareket edil-

esi ve izdihama meydan verilmemesi için Hacıbayram'da 
cemiyetler binasındaki muhasebe bürosuna müracaatla kay
diye No. su almaları rica olunur. 

Ankara Marangozlar cemiyeti 
Reisi M. Mekki 

7-2826 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Afyon'un İzmir istasiyonundan 

itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 11 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında ya
pılacaktır. 

Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari seneye mahsus Tica
ret odası vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvakkatele
riyle aym giin ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) ser lira muka
bilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
tedarik edebilirler. 7-2788 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Çankırı inhisarlar müdürlüğü ile Çerkeş, Ilgaz kazaları 
ve Şabanözü nahiyesi inhisarlar idaresine bir sene zarfında 
nakil olunacak tütün ve sigara ve müskirat sandıklariyle 
sair inhisar mevaddmm nakliyesi açık eksiltme ile 12-8-934 
pazar günü saat 15 te ihale edilecektir. Şeraiti anlamak isti
yenler Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil ko-
miysyo!1a müracaatları. (1609) 7-2813 

Ankara yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan l O adet mikroskobun ale
ni münakasa ile alınacağından taliplerin ıartnamesini görmek üzere 
Enstitü muhasebesjne ve yüzde 7,5 teminatlariyle beraber, 25 temmuz 
934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale edileceğinden Ens· 
titü ihale ve idare komisyonuna müracaatları. (1432) 7-2566 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Emrazı Zühreviye Hastahanesine 30 kalem ecza alı

nacaktır. 
2 - Pazarlık 29 temmuz 934 pazar günü saat on dörtedir. 
3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere hastahaneye, 

ve münakasava istirak edeceklerin teminat akeçleriyle bir· 
likte muayyen günde Viiayet mübayaat komisyonuna gel· 
meteri. (1444) 7-2603 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Harada bulunan damızlık evsafı çok yüksek ve koıu kabiliyeti çok 
fazla İngiliz kııraklarınm pazarlıkla ve perakende suretiyle aatrlacaiı 
ilan olunur. "3859'' 7-2753 

Serveti Fünun 
43 senedir durmdan neıir vaziyfesini yapmakta olan bu 

1 h;ıoltalılı •r"·ımli gazeteıım AnKara'da satı~ yeri A K B ,_ , 
kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Beher sayısı 20 kuru,. 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası Riyasetinden: 

Asa<> rdaki sartlar esası dahilinde ve müsabaka imtihanın
da k~;~nmak ·şartiyle Marsilya'ya ali ticaret tahsili ~örmek 
üzere Odamız namına bir efendi gönderilecek ve tahsıJ mas· 
rafı Marsilya Ticaret odası tarafından deruhte edilecektir. 
Seraiti haiz olanların temmuzun 31 inci salı günü akşamına 
kadar Anafartalar caddesinde Kınacı .zadeler hanmm birin
ci katında ticaret ve sanayi odasına müracaatları ilan olu -
nur. 

Sera it: 
i - Bakaloryasm1 ikmal etmi~ olmak, . 
2 - Hüsnühal eshabmdan bulunı:luğ"una dair vesıka: 
3 - Ailelerinin m;:ıclrH vrıziyetinin Avrupa'ya izamma 

mani olduğuna dair ilmühaber. 
4 - grhhat raporu: 
5 - Niifus cüzdanı 
ti - Askerlik ili-.iö-i olmaması: 
Ticaret mf'ktehinden mezun olupta bu şeraıti haiz ve 

vcı .. ı .... n 22 vi P.:<'r.memis olanlar tercih e<lilecektir. 
İmtihan: 
1. Ağustos. 934 <;arşamba günü saat "14,, te Oda ictima 

salnnunrla irı-a edilecektir. 
İmtihan Pro~ramı: 
1 - Franc;ızca. vazı, tercüme, mUkaleıne; 
2 - Türk tarihi, 
3 - Türkive iktrsadi' coğrafyası. 
4 - r.,.hir, hendese, 
~ - p;ı,..,.,.,..,.t kimv;:ı. 7-2781 

Devlet Demiryolları ve Liman -
Iarı lzmir 7 inci işletme Müfet -
tişliğinden: 

Halkapınar deposuna vagonlarla vürut edecek kömürlerin tahmil ve 
tahliyesi işi 19 temmuz 1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle a~ık 
münakasaya konmuştur. İhale 1 ağustos 1934 salı günü saat l 6 da iz. 
mirde i§letme müfettişliği makamında yapılacaktır. Bu işin şartnamesi 
lşmirde iıletme müfettişliği kaleminde ve Ankarada malzeme dairesin
de bulunduğundan buralara müracaatla tedarik edilebilir. Taliplerin 
300 liralık muvakkat teminat mektubu veya akçesi ile yevm ve saatı 
mnayyenden evel işletme müfettişliğine müracaatları. 7-2872 

Z3 l t.MlftUl 1934 PAZARTf.SI 

Edirne Jandarma 
Mektebi Müdürlüğündens 

Azı Çoğu Cinsi Azı Coö-u 
- h 

Cinsi 

200000 250000 Ekmek pişir- 3500 4000 Mercimela 
me 8000 10000 Patatea 

150000 200000 Un 8000 10000 Soğan 

6000 7000 Sadeyağı 30000 35000 Sığır et\ 
2500 3000 Zeytin yağı 300 500 Koyu eti 
3500 4000 Sabun 8000 10000 Tomattı 
3500 4000 Maharna 8000 10000 Prasa 
8000 10000 Nohut 8000 10000 lspaııak 
4000 6000 Süt 8.000 10000 T. Faıalp 
8000 10000 Yoğurt 8000 10000 Lahaa 
4000 5000 Et 8000 10000 Kabak 
2000 3000 Saman 8000 10000 Bamya 

15000 20000 Kuru fasulya 8000 10000 Patlıcaa 

6000 8000 Bulgur 8000 10000 Taze baki• 
3000 4000 Börülce 8000 10000 Semiz ola 

10000 15000 Pirinç 1700 2000 Toz şeker 

2000 2500 Kuru üzüm 15 25 Çay 
2000 2500 Bezelye 5000 . 7000 Tuz 

200000 250000 Odun 1000 2000 Tane ıeytiıı 
8000 10000 Arpa 1500 2000 Beyaz pefnl• 

38000 38000 Maden kö- 350 400 Reçel 
moru 300 3!l0 Kırmızı bübd' 

3500 3500 Gaz yafı 150 200 Sirke 

1460 1460 Benıin 

Edirne ] andarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan yı.ı 
karda cins ve miktarı yazılı ( 45) kalem erzaktan Un ve sığır 
eti kapalı diğerleri aleni olmak üzere 18. 7. 934 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. ts-
teklilerin şeraiti anlamak üzere mektebe ve münakasaya 
istirak için de 11-8-934 cumartesi günü saat 10 da Edirne 
Merkez malmüdürlüğünde toplanacak komisyona müracaat 
lan ilan olunur. (1559) 7-2769 . 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Ankra - Kalecik yolunun 2s+ ooo nci kilometresinden 
ayrılarak şoseye 3 kilometre mesafede bulunan Sarıcalar ta~ 
ocağında hafie ve mevcut bulunan taşların şosenin 13+050--
24+ 000 üncü kilometreleri arasında çekilmek üzere alenen 
münakasaya çıkarılmıştır. Bedeli keşif yekunu (3214) lira 
(40) kuruştur. İhale 30 temmuz 934 pazartesi günü saat ıŞ 
te vilayet encümeninde yapılacaktır. Talip olanlar bedeli 
kesfin yüzde yedi buçuğu olan (241) lirayı idarei hu usiyt 
veznesine teslim ettiklerine dair makbuzlarını veya teminatı 
muvakkatelerini vilayet encümeni reisliğine ibraz ve dafia 
ziyade maIUmat almak istiyenler Vilayet Nafıa Başmüheı\t' 
disliğine müracaat ederler. (1593) 7-2800 

Ank ·3 Bir as ___ 

Sevdiği Her • 
esın 

QR·M AN Ç i FT LiGi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

imtiyaz sahibi ve baJmuharriri 
FALiH RIFKI. 

· Umum Neıriyatı idare eden yazı 
isleri müdürü NASUHi F.SAT. 
Çankırı caddesi civannda Haki - ı 
miyeti Milliye matbaa11nda ba · 
sılmıftır. 

Abone ve iylin J;edelleri: l\Iües 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya l'ankı. vasıtaıiyle gönderilir. 
Hariçt" kimesinin tahsil salahiyeti 
yoktur. 

1 i SİNEMALAR 
S!E 

( YENi BU GON 

iki film: 

1 • B A B Y (Çapkın kız) 

~ - BUDAPEŞTE'DE ISKANDAL 

BU GECE 

BUDAPEŞTE'DE ISKANDAL 

BU GON 

iki film: 

1 - B E N ve 1 M P A R A T O R 1 Ç 1 
Z ·CEHENNEM ADASI 

BU GECE 

t. .. ı<ENNEM ADASI 


