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iÇ SA YIF ALARli\11ZDA 
Van siyasi, Hindenburg hasta: Burhan 
Asaf - İstanbul mektubu: F. N. -
Garpta fikir hareketleri - memleket 
ve balkan p staları - Ankara'yı beğen 

tniyen mektepli - tabiiyat tetkikleri 
Profesör Doktor Oberndorfer -

Sivas - Erzurum şimendif eril}.in 
geçeceği yolun çiz~lmesine başlandı 

Giindelih. 

1STANBUL KÖYLERİ 

Boğaziçi'nin Anadolu yakasın

daki Polonez köyünün hiç olmazsa 
admı duymuşsunuzdur. Burada ha
J'al ve say tamamen avrupalıdır. 

Kır havası, temiz süt, saf yağ, bol y~ 
ıniş ve zerzevatla kafasını ve mide-ı 
sini dinlendirmek istiyen birçok Erzurum'dan bir manzara. 

kimseler, her yaz, Polonez köyünde 
bh·kaç gün misafir olurlar. 

Yeni muhacir gelmediği ve köy
de kız daha çok yetiştiği için, ara· 
larmda türk nüfusu gittikçe artıyor. 
AftC8.k polonezliler damatlarını u· 
2IUD. tahkikattan sonra seçmekte -
dirler: bilhassa aradıkları vasıflar 
Ç<"llrşkan ve ahlaklı olmaktır. 

Polonez köyü, bir köy lstanbul 
toprağından ve lstanbul pazarından 
haıd ve ne ile istifade edecekse, 
uzun tecrübelerle, hepsini elde et
lllİftİr. Teknik modern ise de, sade, 
t.ıcuz ve bizim şartlarımıza uygun
dur. 

Fakat Polonez köyü istanbullu
farın hatırına eğlence ve rahat fik. 
rinden başka hiç bir düşünce ilham 
etmez. Vilayetin diğer birçok köy
lerinin yaşayışta ve işte ona niçin 
yaklaşmamış olduğunu pek az kim· 
ıe düıünmüştÜr. Daha eyi bir nü· 
mune köyü yapabilir mi idik? Bu 
nürnune köyüne bakarak ilerletmek 
iatediğimiz köylülere daha eyi bir 
toprak ve daha mükemmel bir pa -
zar muhiti bulabilir mi idik? 

Erzurum, 1 (A.A.) - Yeni inşa 

edılmekte olan Sıvas - Erzurum şi
mendifer hattının Erzurum güzer
gah mı ve istasiyon mahallini tesbit 

Moskova'daki 
spor kafilemiz 

Moskova 1 (A.A.) - Bedeni 
terbiye yüksek meclisi reısi M. Na
lıpav Cevdet Kerim ve Fevzi Bey • 
lerle sefaret memurin ve erkanını 
kabul etmiştir. Bu ziyaret esnasın -
da hariciye komiserliği ve bedeni 
terbiye yüksek meclisi erkanı da 
hazır bulunmakta idi. Bunu müte • 
akip bedeni terbiye merkez enstitü
sü talebesi ziyaret edilmiştir. 

Cevdet Kerim Bey dün M. Kres
tinski ve M. Karahan'ı ziyaret ey • 
lemiştir. 

Cevdet Kerim Bey spor 
enstitüsünün yıldönümü 

merasiminde bulundu. 
İstanbul köylerinde mektep ek· 

sik değildir. Hatta büyük şehrin bin Moskova, l ( A.A.) - Anadola ajan • 

b k smın hususi muhabirinden: Moskova spor 
türlü mütehassısları arasıra u öy-

enstitiisii.niin senei deoriyesi ve Lenin ni • 
leı·e uğrayıp tarlalarını, sokaklarını şanı alması şerefine dii.n gece enstitii.de ve-
\1e evlerini görürler; namazgahla- rilen ziya/ete tiirk sefareti er kiniyle Cev • 
tında oturup kahvelerini içerler ve rlet Kerim Bey de davet tdilmiştir. 
köy ağaları ile görüşürler. Evler şe- Ba mii.esseseye Lemin nişanının veril -
hadetnameli çocuklarla dolar; oku- mesiyle biitiin itthiat dahilinde spor sevi • 

lbUf olanlar ihtiyarlar; lakin köy bir yesinin tekamülüne ve yükselmesine mües-
a.dım. ileri atmaz. sir olaşandandır. 

Sebebini kolayca bulabiliriz: Hii.kamet erkanının l1t yüzlerce sporcu-

köylü çocuğuna içtimai, sıhhi ve zi- nun iştirak ettiği bu ziya/et, malıtelil eğlen
rai' ve mutlaka ameli terbiye vermi- celerle gece ikiye kadar deuam etmiştir. 
Yen ilk tahsilin büyük bir faydası Ziyafette söz söyliyen merkez icra komite • 

Yoktur. Bu tahsil olsa olsa sokak it· si katibi amamisi lttihatspor teşkilatı reisi 
leri için ~ehir adamı yetiştirir. M~ - Jr.tipol, meslek birlikleri katibi ama • 
dern türk köyü nüvesine unsur yetış misi Abolin, ittihat genç komii.nistler 
tinnez. 

reisi Kosarel ve diğer hatipler nataklarında 
Polonez köyu·· bir fırsattır. 1stan- k 1 ~ h kL-d k Türkiye ve tür sporca aga a KU1 a ~ 

bul vilayeti ilk yatı mektebini pek sitayişkar sözler söylediler. 
rlUel bu köyün yanı başında aç~- Cevdet Kerim Bey, tiirk-sovyet dostla-
hilir; bu mektep İstanbul köylerı· 

· 'k' ğandan bahsederek heyetimize gösterilen 
hın her sene her birinden bir ı 1 er· kk '- ç yüksek ve samiymi alakaya leşe ür etti. 
s:ek ve kız çocuğu kabul eder. o-
cuklar bir taraftan muallim taraf m· Cevdet Kerim Beyin nutka, oe hatiple -
dan okutulurken, diğer taraftan Po- rin Türkiye hakkındaki sözleri, içten gelen 
lonez köyünün bütün işlerinde çalı- alaka ve muhabbetle dakiykalarca alkışlan
ıırlar. Onlar gibi çalışmağa giyin. dı. Her tarafta biiyiik samimiyet eseri gör· 
ineğe, yemeğe, içmeğe oturmağa ve mekteyiz. Sporcularımız, antremanlarla 
Yaşamağa alıştırılırlar. meşguldür. 

Ve bir nesil sonra lstanbul'un !!""!"'-~~_!!!~--~~~~~~---"""'!'lm~
hiitün türk köyleri, şimdiki Polonez 
köyü gibi yeşil bir saadet yuvası ha
line gelirler. Büyük şehrin bütün 
muhitinin manzarası avrupaldaşır. 
Şehir cesit çeşit temiz ve eyi 
gıdalar • bulmağa başlar. (Bu -
giİQ lstanbul' da bir bardak ha
liı süt içebilmek tesadüfe bağlı-
d.r.) Köy bütün memleket için bü-
111< bw davadır. Fakat bu büyük 

davayı kökünden halletmek için 
muhtaç olduğumuz vasıtaların hep
si İstanbul şehrinde vardır. lstan. 
bul kendi köylerini birkaç hamlede 
e:ar~ medeniyeti manzarası ile kap
hya bilir. Polonez köyünde bir yatı 
nıektebi acaba eyi bir başlangıç ol-

maz mı? 
FALiH RIFKl 

•Niksar 81Jyburt 
;ş,J<..arahisar 

.D/., r //f. 

Arobg/,... 

---· lJf.,rd<./e-n ee çen SIVAS
ERZllRUM cl~tnir . iv 

Sıvas - Erzurum hattınııı geçeceği 

yerleri gösterir kroki 

etmek üzere şirketler kontrol mü
dtirü ve Nafıa Vekaleti Başmüfetti
si gelmişler ve tetkikata başlamış
l ;ı.rdır. 

-
IDolfus'un katille 
ri idam edildiler. 
Avusturya'nın vaziyeti 
Avupa'yı şiddetle 
alakadar etmektedır. 

Viyana, 1 (A.A.) - Planetta 
ile Holzveber, son dakiykalarmda 
kuvvetli bir sesle, "yaşasın Alman • 
ya, yaşasın Hitler,, diye bağırmış • 
l"'-rdır. 

Solda Dolfas'a öldii.ren Otta Planeter, sağ
da başvekalet dairesine giren tisi nazilere 

kamanda eden Holzvtber. 

MahkUınların zevceleriyle son 
defa görüşmelerine müsaade edil -
miştir. Biri katolik, biri protestan 
olan mahkumlara bu mezheplere 
mensup papazlar diyni telkinlerde 
bulunmuşlardır. 

Yugosravya'ya sığınan 
naziJer. 

Belgrad, 1 (A.A.) - Dün, 300 nazi 
silahları, mühimmatları, 7 mitralyöz, 8 oto 
büs ve 9 otomobil ile Yugoslavya'ya iltica 
etmişlerdir. 

53 nazi, Varadjin'e iltica elmiıtir. Zag 
rep alman konsolosu parasız olan bu nazi
lere yardım ile meşgul olmuftur. 

Belgrat, Musolini siyasetini 
hatalı buluyor. 

Belgrad, 1 (A.A.) - Havas bil 
diriyor: Zağrep' de çıkan yan resmi 
Novosti gazetesi, İtalya'nın Avus -
turya'daki bugünkü karışıklıklar -
dan mesul olduğunu iddia ederek di 
yor ki: 

'' Çünkü, M. Musolini'nin politi
kası, M. Dolfus'a büyük hatalar yap 
tırmış, onu sosyalistlerin müzahare
tinden mahrum etmiş ve M. Musoli
ni Avusturya'yı, akibetini tabii 
menfaatleri olan küçük iytilaf ın aki 
betine bağlamaktan menederek se
lamete ermesine mani olmuştur. 

İtalya, Avusturya meselesini in • 
hisarı altına almak ve huduttaki 
kuvvetlerinin kafi olduğunu söyli -
yerek Berlin hükfuneti nezdinde ya 
pılmasına hazırlanılan müdahale · 

(Sona 2. inci sayı/atla) 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

l 'ENl BiR BEYNELMiLEL D,4. J ANIN ARIFESINl>E MiYiZ? 

Hindenburg'un halefi kim olacak? 
Alman Reisicümhurunun 
hastalık haberi yukarki 
sualin cevabını aramağa 
herkesi sevk ediyor. 

Paris, 1 (A. 
A.) - Gazetele 
rın, gene nazarı 
dikkati Alman • 
ya'ya mütevec • 
cihtir. Mareşal 
Hindenhurg' un 
sıhhati hakkın -
daki endişeli ha
berler alman re
isi cümhurluğu 
makamında mü
şarileyhe kimin 
halef olacağı 
meselesini yeni -
den ortaya at • 
maktadır. Fakat 
şurasını kaydet • 
mek icap eder 
ki gazeteler, bu 
hususta biraz 
ihtiyatlı lisan 
kullanmaktadır
lar. 

Kanunu esasinin 51 ci mr d 
desine göre imparatorluk 
reisinin yerine, bir mani 
zuhurunda ... Başvekil geçer. 

Berlin, 1 (A. 
A.) - Resmi 
membalardan a
lınan haberlere 
göre, reisicüm • 
hur Hindenburg 
un sıhhati, dün 
akşam daha a • 
ğırlaşmış değil • 
di. 

Reisicümhu • 
run halefi seçi • 
lene kadar veka· 
Jet meselesini, 
feshetmemi, o • 
lan kanunu esasi 
nin 51 inci mad· 
desi şu suretle 
tesbit etmekte • 
dir. 

Bunun da sebe Mareşal HinJtnbarg. 

" imparator• 
luk reisi yerine, 
bir mani zuhu • 
-runda impara -
torluk başvekili 
g.9çer. Bu mani, hi, her ne de ol -

sa bugün makamında bulunan ihti • 
yar mareşala karşı b€:1lenilen hür • 
met hissidir. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
"Bu müşkül mesele bilhassa f e

d olan ahval ve şerait içinde mev • 
zuubahs olmaktadır. Her yerde fU 

sual İrat ediliyor: 
"ihtiyar Hindenburg'un halefi 

kim olacak?,, 

Herşeye rağmen şimdiye kadar 
l-ht)er'in fevkinde bir adam bulunu
yordu. Eğer Hitler, Hindenburg'a 
halef olacak olursa vaziyet ne ola? 
cak? Başvekalet makamında Hitle
ıe kim halef olacak? Bunlar vahim 
bir takım hadiselerin teakup et • 
mekte olduğu şu zamanlarda bahse 
mevzu edilecek bir yığın meseledir.,, 

oldukça uzun bir zaman devem e • 
decek olursa, bir İmparatorluk ka • 
nunu ile vekalet meselesi halledilir. 

Riyaset makamı inhilal ettiği 
zaman da, yeniden intihap yapılın .. 
cıya kadar bu suretle hareket edi • 
lir.,, 

Şu hale nazaran, kanunu eaasl 
ınucibince, reisicümhur maretal 
Hindenburg, sıhhi sebeplerden do. 
layı vaziyfesinden ayrılacak olursa, 
M. Hitler, otomatik bir şekilde \re 

25 yaşından yukarı kadın, erkek bü
tün almanlar tarafından yeni reisi• 
cümhur intihap edilinciye kadar rİ • 
yaseti cümhur vekaletini deruhte 
edecektir. 

Bu 87 ya~mdaki ihtiyarın hayatını 
daha ziyade uzatmak i~it• arllk 

bir ümit beslenmiyor. 
Berlin, 1 (A.A.) - Havas ajan. 

sı muhabirinden: Hindenburg, Neu1 

Lö Jurnal' e göre, üçüncü Raylı, deck şatosunda sakin bir uyku uyu. 
eski Almanya ile yeni Almanya a • maktadır. 
rasında yapılan bir uzlaşmadan Bu 87 yaşındaki ihtiyarın haya,,• 
doğmuştur. Üçüncü Rayh, mukad • tını daha ziyade uzatmak için artıli 
c1e! şey ile havarinin mesai birliği ümit beslenmemektedir. 
sayesinde vücude gelmiş, fakat hal M. HITLER RElSICOMHURA KENDİ 
ile mazi arasında çoktan bir ayrılık VE ALMAN MİLLETi NAMINA 
vuku bulmuştur. SIHHAT TEMENNi ETTi. 

Tamamiyle karmakarışık olan .. Berli~, .ı.{A.A.) - Alman istihbaral 
L • b. l b. · t"kb l h burosu bıldınyor: 
-:JU vaızyet ıze nası ar ıs 1 a a- R • · .. b M l H" d b '1 

eısıcum ur areşa m en urg ı 
zırlıyor? son defa görüşmek üzere tayyare ile Node· 

Almanya hercümerce, saltana • k' "d n ba•v k"I M H't) h st . 
tın ıadesıne veya bolşevızmın yAer~ ret et.mİf ve gerek ıahıı gerek biitün al· 

. . . . . 1 e gı e l' e ı . ı er a ayı zıya • 

leşmesine isal eden yolların telakı man milletinin samimi temennilerini ar~et· 
'"'oktasına vasıl olmuştur. mşitir. 

----~-----------·-..-----------------

Alman Milisleri iş başına döndüler 
30 HAZiRAN J' AKALARINDAN ÖNCE J' ERILEN .MECBURi iZiN 

BlJ .~URETT,E BI TUi$ OLUl'OR. 

Berlin, 1 (A. 
A.) - Milli sos
yalist hücum kı -
talan erkanı har 
biye reisi M. Lut 
ze neşrettiği bir 
emri yevmide 
hücum kıtaları • 
nın mezuniyeti · 
nin bittiğini, mi· 
lis hizmetlerinin 
başladığını bil · 
dirmiştir. 

Milis kumandam Şalze milislerint gtçit rtsmi yaptrrryor. 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
Dolfus'nn katilleri 
iydam edildiler 

\LMANYA'DA t~GIL TERE'DE. sovvET RusvA'DA. M. Dolfus'un 
Almanya'daki 
istatistik 

yeni Italya deniz konferansına lzvestiya'nın bir makalesi İstirabatı ruhu 
hazırlanıyor. Moskova, ı (A.A.) - Litvanya cüm. • • • 

1-dıa, 1 (A.A.) - Jialyaa Wriye luuiyeti lauiciye UDl'I M. LoıeraitİIİll .. ıçın ayın 
7e iftirak etmemekle ağır bir hata Berlia, t (A..A.) - 1933 leMliatle •iitebaısm hariciye Ye bahriye nezaretleri kovayı ziyareti münasebetiyle yaımıı ol • 

1 • lmıekt d" m-L&elif meslekler erbdmm lllİldınm ta- mimusilleriyle yapmakta olUju koDllJlll8 .L.:::.. Lir ..kale* lz-a:... ---esi u • staabal, 1 "-A.) - Anstmya"aıa 
it e ır.,, yia~ yapalu 't'e illatidr ef"lli laraf ... • lan dia bitinniflmlir. Bu müilımelft, ~ =.e fÖyle diyor: ... -•;r• 

6
- Ankara aefui M. BaW.erıu'ia -...ı.n,1e 

Münih'teki Avusturya nazi neticeleri neıredilen nafm t.ı.ririndea anla- aiz bnet1et·u·, 1aeJeti-iJt1eri" ıe- "S.-et m••anyetleri i•ti"'·dıa· ... veLitiaaeEant-n.,,.41.iftirakirlet.. 
_.. w .. elli • • •. tiefa... ıai ftlaft ilihariJle ~ •ıdesini.n 4e- •ı ftia, il' • • d:'= r-w-,· La·aı"•de. L...t ne ri at servisi kapahldı "' •ı-a ~ ••e eıv e~ . - tiz bnf---cla .taya ..L.-L:ı--:.: tek yalilt teıki'ib. a Loaerailis'"• w · ·- ··· cu .xw,,_. .. ~ • RQ 1 Y raL --yıde -• ..... ameleni. -:.LA-- hat- -- ~ - zal=-- ~ __..._ ~:a..:. -'-

a -- ~-:s-- ...._., ilik ...... tetl;lıWıe Wlisar qlemiftir. lemi \ı••l!lle telnıW.r. 5"Jet lmya ..,. __... 1111" ..mK -u--ı--lediıl, 1 (A.A.) - •- ile ,.....__ ti ipiı sanayi unelesi de dalıil oldap hal- 1a __.____ AYUsturva ha .. ekiJi miteveffı M. Dolf .... 
Ja .ui fukua taraf ... telis edimif .. de, tmaJms et•"p. •alJaD bahriye aaeau.wam ıiyartti WI- ile l.ibuJa arumııla - 9ıt H•e•eüeri ·ı :r• 

llefliJat seniıi ilıı edilecektir. Ziraatte ça1ıpa wle.m mildanMa da ta\ıi iıt%hr ..laiyetinde idi w 11+••• mewcıal .._em m •• ıU - ulıede. istirahati. ruha içia mi llir a,in icra olu. 
teukm varda-. Bmamıla 'beraw linatte JAfllmaaı .......,_ bti IDİİzakereJeri •- ri, ~ - .fail Wr lııliflaf..,. m a. maffar. 

1 1 . ·L.t.-- ~ .... -•·- 11ı' p mblflL Bimeaaleyla 35.IGI C=-L--=-et L~LIL__A! •"--ıa!''L...!_.J_8 Alman··- Avusturya'va ça lfall ıune enm Dllııwm .. ,_ ~- -LL .. • • ele. - - -ı hıleWar ....L-.. 'r511r.,, _.., llUIL8111ftl - lllamac 
.,_, .1 •-- -!l..&__ı__ fuladlr. • L-.1 1882 ..,_ • nen• mpn mu 11 ıolllfll me __.,-.-

.... _.._ ..., • • r__ b emil • • V ..... , halen ..LimiJe ........ 1.- tli • karp siyasetini ..,,. ., hri ~ wli +s•p. lpiıle. llliftir. rnsen a 1 era .,... a· ı- ~ 
rill --.. et • etli ,... t-shw inpm makaveleai miaait eld~ ba TtlRUl HABERLER. yik elçi, 1H1-.. orta elçiler, m•W.tıi-

d~irecek mi? .... ,..,.. _,_ ; .. ,....,_ mtan p,. ~ il~ri ~ildrecek reıhe ~ 1.a in: ITALYA iLE BULCARISTAN zarlar, ataıemi)iterler Ye ..U,etleriyle ı... 
aia ilıtimal Jea•• ziraaate ~ f&?tim fiMi amam ..., ........ keyfyeti 

Bedin, 1 (A.A.) - Havas ajan - 2 ,.,.. falt .ı.mtır. •ir ki. \la cilaet tamwiyle a,... mahiyette ARASDIDA. raher "-•loalar U- Nhneatla• 
sı bildiriy«: Alman rnebafili, Awa- Ocretle pl.pwlenn .-a.n tabiltem elftialı, in .-ııMmw •h'Nreti M- Roma, 31 (A.A.) - Din akpm Ve - Ll.ahl im Aftllltsp tei11• 1' .._ 
turra hükfunetin~n, M. Fcm Papen- ZSI W. kqi utaq. •emulana .atan ise ria..le b'-·1±•.. nedik saraymda ltıly. le Wprillan ara· mh merasime qtirak e,ltmitft:ı_.. 
in \tiyana'ya tayinini kabul edece - Jizlıim Wu e1r ' ·ıtir. INGILIZ PARLAMEm"OSU TA- Ddaki ikfuadi miiaısebetleri tuzim eden A,W mitealip, Sefir Hı., A~ 
ğini za,.,netmı:kte ve AvuatQrya se - . : TIL OLDU. · • _ u. taba itilafumeler imala pa. ~ Lon10lo-L----~-.ıe, ...... ı..~a•-- L·ır 1._.: __ 
f"uinin Berlin'e dönüşünü, Viyana ALlılAN SiGARA FABRIKALARL 1.w1ra, 1 (il) .°7 Parla.eato, 4ija ;.,

0 
hr tam llir ticarette .,n.laia a maanllHI • RUa unu .c7aa.:W-

hüktmetinin iki memleket arasında lali., 1 (A.A.) _ Birçok hiyik siga öiled~. JOma 30 tepımevele bur tatil ..b..ete.iyle • hitanflck -ate1 .- r.ı.h111 ~W ebnif ve .. J.eyet, ~ 
tabii münasebatm tekrar teessüsü - ra falıriblan liıua sanayiiaia kiçik ,., edilmiftır. lelr; .la _ ..Wleri ı. ~yanı laizyet eylemekle herıber, ba au· 
nü arzu etticnne bir i~ret gibi tetik .....- - eıııilL..!_- -rdım etmek üzere bir INGILIZ KABiNESi TOPLANDI. n m •~tt anı •. • • yet ku---.1. Awut--- •• 1.-..1 .. ı.-·-

b" -s-- -- name ı- laylape ık ~ Wr m11latelit itılyan - ,._ -ı- __,__ 
ki etmektedir. 1etmif1er w .. mieaseseleria ftllrİne bir Londra, 1 (A.A.) - Nazırlar dün lop· • • .. kalit •uytlakian Mrin Mfnti ifa.le eJlemiıtir. 

Bununla beraber, Avusturya hü
kfimetinin M. Fon Papen'in kabulü
nü bazı şartlara talik etmek ihtimali 
olduğu da ihsas edilmektedir. M. 
Fon Papen'in vaizyf esi sadece, hiç
bir tereddüt ve şüpheye mahal bı -
rakmıyacak şekilde fevkalade mu • 
rahhas ve orta elçi vaziyf esi olabi • 
lecelrtir. 

mily.. raJifmuk iaatle lulmıtlardır. lınuak tatil*a nel ıiiMn •e.elelerimi tet bulgar komıqon•u ve yem mana 
kik etmiılrdir. tarifelerini tesbit için l.ir umhtelit bmite 

INGIUZ DENiZ PROGRAMI 
VE ALMANYA. 

HAVA ·slLAHLARININ ARTMASI teıkiline Mir bir protabla ihlin eylemek 
VE TAYMIS'IN MAKALESi. tedir. 

Londra, 31 (A.A.) - Avam kamara_ Ticaret ve seyrisefain mukavelesi iki 
sında l.va silah.lan laakb.daki •izakere- liste ile tamamlumaktadır. Bu lis~elerde 

Prernmı laaklmda avam bmarannda ya leri mevzuu bahsede. T ıymia gazeteai di - i1ü memleket mütekabilen ithal ettı"kleri 
,Uaa miiıakerelerden bahseden Correspon- yor ki 

Bedia, 1 (A.A.) - la(iltere'U. dem 

dance Palitik et Diplomatik, alman siril " ~iilri'imet istedi-· silih f dal w el- baıJıca ..Ulu hakkında tenzilat gistermek 
tayyanciliiiniıt biç bir askeri kıymeti oı... de edememi~ olsaydı :ek yakı:da İ!bmo tedir. Bitaraflık mukavelesi de iki memle 
dığ1DJ iabata çalr"maktadu. teahhiitlerini yerine getiremiyecek vaziyete ket arıwıuh hayvaa ve et mübac!elelerini 

Avusturya meselesinin karışık - düınfi. AvrapaDJ11 Jiyasi barometresi "mü- adılaat noktai nazarmdan tanzim etme'kte-
Diğer taraf tan aynı gazete, meseleıüa 

lıgmı- anlıyan ve başkaca karışıklık - tehaml,, iiaerinde duruyor n lnıri1tere7nin 'ir. avam kamarasında fena bir tekilde ortaya 
fara sebebiyet vermek istemiyen al- ıtılmıı olduğun yazmak-... d.r. Zira A!.nan hn• bnetlerirıin takviyesi işi daha 2iyac1e Şimdiye kadar 1tal7a ile Bulıarim:ı 
man hüktimeti, söylendiğine göre JIJI kendi emniyetini temme lefteden key ~eciktirilemezdi. Yeni Proğram vaziyete arasındaki iktısaıli miinasebal nota~r tea
bir buçuk senedenberi A vusturya'ya fiyet, lliğer devletleria .. va b.etlerini ltarp ko,..U ida 81':1ri ltir pli.-. ~ tisiyle ve uiôtekabi)iyet uası da~de -ve 

Zon~ufdak, Erey'ı ve 
Bartın tayyareleri 
ı...,.wu, l - Zeeplclak, F.rey& Y• 

Barba ta1yare&en.ia 30 Ac-- Zafer S.ı 
ruaı gini yapUcak .... ,, .. k.ın" ... 
ruİlllİ miina8diy)e Tayyare Cenniyeti 1.ca 
ruld .. k ıubesi büyük bir tesit programı ... 
zırlam•kt*· 

Halk. sabwnızblda Ye .be1ecula l.ek. 
lediji 31 Aimtos ıiiaii tanueler.iıaize, ad 
komu meralİaİDdea aoara biyilk deniı 
eilenceleri ve tezdiirleri 1apdıcaktır. 

(A.A.1 · · d d ;ı...... -•;•Amadı~ •11•--"e a..u~ı--..ı_. Lan harfnm bıma•yle bldmlmaam 11 • en ziyade mazlıuı müsaade millet İı:JtiTazı k•-ı takip edilen sıyasetı e 0 6 ,.... -u: -·ıcu •ua- UJ9lll' t • '--"'L L_ .___...._ L:.~-"-!t-I L~- • ~ ·.1 

bul-:r kt d .!!'!'9'~~ ... -----~~~"""'!"""~--- 1~11!z_ ~ ~~~~ lllll'L~: aa istinat ediyordı. Binaenaleyh iMi itilaf- K .,d l 
mama a 11'. AVUSTURYA HADİSELERiNiN _1~~.'(~~~T·~~~ ~!!_muc lar iki memleket münasebatmm taım.i 70 aysen e yağmur Ve se • 

Viyana hadiselerinin Al MELHUZ NETIYCELERJ. ~~La~~~ :;-u .... n- hında ilk ve tam bir sureti tesviyedir. He -
zıy,._. a. u1- WB--ll- Jetİ -iyeleri itiMriyle ... ililaf .. e-

JDan toprağında hazırlan Vqiaıt-, 31 (A.A.) - AftlCııuya M. BALDVIN1N NUTKU ler italyan - bulgar ticuet miiwebetleri 
dığını gösteren bir vesika ltularw AYnpa*lô ~ aetiJaleri ETRAFINDA. .Un 1111111tuun hir tekide yeniden tesisini 

d• ••kkmda A.erib bi+L" !tini. -..1:.....:ı...: Lwlra, 31 (A.A.) - Anm ~ - istihdaf ey~ir. bu,undugv u iddia e diyor. ~· .L.L! L,__._ .. a •-•~ ı. 
artmaktadır. B. -~Lafla iki•. ım_. ~,._. "M'• .....wm -

Viyana, 1 ( A.A.) - Havas ajan HJai ı-Ju*: ,,iltere 1ıı.ıatJara. Do.m!a'te 4ejl ... • BALDV1N'1N NUTKU VE BELÇiKA. 

.. c•Jm· ·-.· 25 ıenvnaz ı--&.ba.ü- 11t.. _ , ___ .!!,.ııluıkz= _ _. LL!ll! ;.. dan böyle Ren sahillerinde baıladığım söy Brübel •. ı (A.A.) - M. Baldft.'in ı. 
""

8 ı-· ~ naa,_ ... ____ , __ .._. ·s laüıtir. Matl.am telaklri±e ıire .. ite giltere'aia mü.W.•u• ~ 

nim al... topraiuwla lwmrllllllftlf tiup auui1le balo'-lctam. ÇiiMi Aftl yanal 1918 denberi harici Jiyuet laakkracla uman, artık DouYrea salıiUerini değil, fa 
oltlaju,.. .-..,. 6ir oailea Avuı- tar7a Mılrimeti ailli ... Ja.liatlen lıiü. • söylenen sizlerin en nlaim n en cesurane kat Rhin'i diifünüyoruz." tarzmdaki aöz
lar7fl nu' rlannın eline sepniftir. lamqacala-. Dijer tarafta Aı .... 7a m olımdır. Ba beyaıııt aynı zamanda Alman leri, Belçika'da büyük bir memnaniyet 

Ourimle 6a oaih 6alaniHGf o- letleria tqehllüi iilerille il. f• fapea'in 1a'ya da hir ihtar mahiyetin.ledir. •:randmm,, bütün gazeteler tarafıadan 
lan sizli hriye bir alman pampor • Viyana -'irliiime .. ,._ kaW etimyecek lngiltere'de tenis maçlan. kay-W;h-qtir. Matfn=t, • .a.ı.- Sir 

L --!1 bul " Hal baki T ..L.- Con s.,....'ia ıs sin ..... Belplrı .... -tıınıı ncunu anu)'Or u. elana Alanya k.&aini taWdr edilaif ad- Le.tire, l (A.A.) - nil ma~...-. ziaiaia taawniyetiain. l•iltse'nia emai-
Nw-'- almanların .Av...lur)'G'>'a dedecıeldir. Amerika MU ti .. ilıi ilııti • p, ...... L,1tere: 6-4, 4-6, 6-Z n 15-13 

ı-ıı ,...,.. 111&• ,.eti için esaslı bir unıur olduğuna dair 
~tmelerini menetmif H hatta 6a maJdea hHp.iein ........... metiJceler ae SJ.ieJdes (Amenb)'ya ıanp ıelmiftir. lti:yük hir metanetle yaptığı heyanab ku-. 
wwiyeti fqit ~bir rreaTk nak- re•ilecejiai .lifia,.kfeC. Aastia (İngilten), 6-4, 6-0, 6-8, Ye -.etlendirdiiüft ~. <-••eleler, 

ti caa 1rıo,,._,tar. Kari~ tqOk ltat,a A't111t11rya'ya asker ıön*diii 6-3 ile S1üe1 W• (Amerika} 'a 1ar9 IWPb"ma laiPir wılat. Loku.o'-• ~ 
_..ı fili oJan lnoiltere'nia lıiriııdea f::-L. et-lıaplannJa bir nizmnnaıne lllİİ8Veu- takdirde Yagoslavya'nm harekette IRıln - ıelmiftir. • ...,. .... 

B • . 1 k Da 111edifini ilive etmekted"arler. 4ni Wun1t•ffaı • • nımınname maman ~ iagilizler n fraunlar lelırat ngiltere 4 ıılib;yet bzanarı 'riı 
Aoaatarya nazilerinin lıiilnimetin \iki.eti andinde mieuir elmalta iseler bpumı .... r... etmektedir. Amerib, BiR BREZiLYA VAPURU KARAYA 
4ernilmai talıclirincle takip eclecek- de Yugoslavya lutılannm badatta IÜaffit ya11111 çift.iade bir pr.J.iyet knannup. OTURMUŞ. 
l...: llattı hareketi gödermelıte üli. tttiii .... ,... ....... 

F'ranea, Ava8turya istiklili lehinde S.Dla..- teliliisiae töre, Aftthlr • 4 MERl.KADA. 
, • .;. t (.a. .a.) _ M. Ba.._ A...mr- ya F• Pı,a'"• Viyw aerulijWe tayimili 

• .., n.n. • ..., M. BALDVJN'IN BEYANATI 
ya maılahatgiizanm kabul etmifiir. kabu' etmezse lletiyceleri ~ nm elalM • VE AMERiKA. 

M ·lahatgiizar, tliia M. Dollıu için ya leak INı .ı.u-....-,. ilatilifı pkacaktır V&fİJICtoa, 1 (AA.) _ Royter ajan11 
plan dini merasime İftirakinden dolayı ve Maretal Hindenburı ve ba~ekil Bitler - bildiriyor: . 
Frusa .. riciye umma tepkkir etmiftir. M. Hara Almuyaam em~_ • ._. M. Baldvia7in lıan nıidafa11 hakkında 

M. Bartu, fbramu hükik"im~1 pi.at ıu ifıal ede. uta kartı yapılacak ha bab- 31 temwft Ham kamaramda yapbit be 

1 i+ • ., ı (A.A.J - .R.y Barboaa is -
miadeki Brezilya vapuru, Leikoeı yaki -
ainde karaya otunnu,tur. Tahlisiye ge • 
mı1eri, 40 yo1cuyu kurtw mata 111aftffak 
olmu,tur. Diğer ,.,lcalm-la iiaettel.tm 
da brtanlııauma 41ev .. edili,..,-. Gemi -
nüa ı..tnw•mdım llorkulmaktacbr. 

YUNAN TAYY ARECILERI 
934 te yapılan eyanatta prensıp ere 11 l 1_...;:1a__ I la __. •--=a..~ 1:1." 

0
• • .. .. •.Jet. 

L • __ .__ ..a::- retlell Fnma, talyı Ye ı.ag111C11Cmes8 • - ,_.., 1111uu:n: !!!!! •-•- - ''" ti bLLP., M ueyanıb •--1-~ . .. .. . . . tir tlifimdiikleri.im ~ ifa.lesi elank .. 
devletlerle sıkı bir temas muhafaza ederelı caldaı41r. Amerika lıiümetr katiyea seyır- telaW Hib•ea· Wya, 1 (AA) - Y ... ubr• tay 

SOFYA'DA. 

AYllttaryanm istiklalini muhafa~a i9n mu -:i nziyetiade kılmakta ve Amapa itlerine ı...ln ....;·b.E ewe-.la ~fi~ lsteW, Biikrq Ye ~ad'ı 
m..nti ..,._ eltinlijiıü M. Biadlof'a te- ıni' Mte,i akl.laa itile ı~naeme .. Mir. Belçika ve Holında ile ı::re adalana ııyaret ettikten ~ IMlnJ~ ıelınift1r. Fi 
min .. p. A.cak A.erib.. ller ne ehma ..._ bnt brp lııan •icillnluma mani olaak için loda 14 tayyarea vardır. 

BiR ALllAN MATBUAT MOMES- 1111•ak yo1-+IQ Ullline nimem yelli iM Wlanf we1pblar tesisi lııalr:\ıwla Wr pli- Bulgar hiikômetinin bir kararı. 
SILl TEVKiF EDiLMiŞ. 4...._. ildiJi1- A.erib a ı..1..!1 ol• . .. M. H.a'e :-.:.L Milmit -LL.::.. if11 edil ---r- ...,. .,._ -.- :r- Sefya, l (AA) -Garıetc&a& .,.- • , .... ı (.1. ") - "'--- ·-L- - Mide L.!!.a,;,. .ı::,__ ··z--!-.l--~ t...:.._ __ L.a_.ı!_• 

.ı ._;.i'_:ı..1:.ıı::_~ ..... ~ ·•L-nt L..: fa _._ - 7• ~ ~ ..--~ .. o.ı.L..!_ı• '-- '-~•ki ima ıöre Wıa.r MkPmeti, Arjuıtia üki • .en-~ .Are ıs!•&• - · , ___ ,.- L.L-ı _.:J!l-.L.a......J!_ Dill9'Yla• .:yaaab, 11111111 llU1ll m • 
... _ V"ıyua ·~.1i dini akpm - ~-r- ---~- pfı eluak telalii ••me'deılir. wtjpıim MYeti iıerille, cuMi Ulerib ..u. 
Heimftlaren'ler tarafmdaa teftif Miblif EMNIYEn UMUMiYE VE POUS •iuk•ı imula•ia karar vernap. 
ft ~ aaat alsh 

1 

lls. Ba a.Ma MO 1 1 AZLEDiLDi BU GECE AÇIK ECZANELER ORMAN YANCINI. 
• 

_LL!....L ........L.J .... L • ....;... •rda,...... FETI' Ş • 
umun111 n--= Ulllaa .. ;r- ı---s- Adliye SaraJI karpsmd-

Ba tnkifİll ..._ mi olnp ,.-- -.. Vi,..., 1 (il) - Emm1eti mnami ANKARA Nelaoıa, 1 (A.A.) - iqiliı IColomlti • 

LJMri, 1 -Diıl ıecıe •n hidı W.. 
re .. zul..ı, ıi••etli w airek& llir yajamr 
yağmaia bafhwttw. Yıjmm Jdıircle tala· 
ribıt yıpmamqbr. Fakat Talas nhİyelİll • 
•e, ltepdiye ~ Akcabya köylerimle p»k 
pNetli del il mlit ettiii •• faile w 
ht.Je ~- Talu _..,.elill .. lespi 
eclilm zarar ...--: 

Nalıiymia llarw •lııalleaiMe 111 
eve sa girerek evlenleki ega 1'e erzala la· 
mamen mahetmiflir. 57 nde 258 aifaı 
iateJe ~ nıiJ6m. Sem ~ w il 
prajı sel n-.p. 781.j ft ......... 
•'-•ıtv. Oç at, iç i8ek n ılirt koym te. 
lef olmaffar. Bet tarlada Hiday ft arpa 
11imlan ite yaramaz derececle • isinde 
ka' tbr. illi ahpp lri,ri 1ılı ' t w Lir 
~ ..,,. ...... .._ •' •• Sel 
r ..... e .. ..; "" .. ıu, ve lincidere Jollanm tM .. 
rip etmiftir. 

lepdive 'Ye A~kaya \iyleriaMi a 
rll' pmlanlır: 

.f evi • ti'iı .. iM. 34 f!r Ye m de-l 
fa.e. • alt.ela ...... Ye l.ilin erzak W 
eıya mahv~lmustar. 4 dana, bir öküz. il 
koyun, 2 mukep ve hir inek telef Ye 80 
parca hai 1'e bahçe lıarap olınnftar. 21 eY 
~ ı to nif1n ia!'Je mal.ta..: bir nıiyette 
~ır. Bilill lr.ö, ,..ilan w ldef .. W 
lan.._... ain ıı.. 

Hir Wr ,.enle i-w:a zaJiaf yekt.r. 
1 iL --· .......... ·-- ·-ıııı 

ilim Tarihi 
musahabeleri. 

Profesör Salih Murat Beyin p · 
zetemiz için yazdığı İlim tarihi '"'it.~ 
haberlerini cumartesiden ftit-aren 
n~ğe ~I?acağu. 

Milli kiiltiiriimilzG m\IUll' me
deniyetin üstüne çıkarmak yolunda 
atıldığımu büyük .. yaşta ilim ve 
fen hareketleriyle yakından aliladar 
olmak ba'lıca vaziyfemizdir • 

D<.rin bir dikkatle okanacağu"• c
in olduğu.muz İlim tarihi mma1w •elrıı•hrim ke Blderindem mi ,......n ıe mimi M. Stmltamsl "pe.'is metti 'ft Hamamönündo 1uı - Relaon ile Birle;k Amerika !ıu .. 'vt 

... W& .... Almu •••ırwti ·. fi Cıh ftlifeleriadem ulef!aifl....tir. HALK lan aramda mm aruideki erma• ra• le:ini karilerimize ehcgwniyetıe ~ 
Y"11m hükimeti nezdinde ba bapta tefeb- Maaılan da mavakbta iste iti; •iıidim· Eczaneleridir. amlanm söndürmek için yiizlerce · ... li •;« t:~ 
Hatta • , • lıeklaiyor mll I l'ır -. çalıt ...... • .. _._ _______ ..,,.._..,ııııı .. s ...... 



l AGUSTOS 1934 PERŞEMBE 
• 
l' arı - Siyasi. 

Hindenburg hasta . 
Hindenburg, milleti namına en mesuli 

yetti rolü, Mazuri muharebelerini kazan -
dığı zaman değil, garp cephesindeki son 
müdafaa hattına kendi adı verildiği zaman 
değil, dağdan alman ordusunu muntazam 
bir terhise tabi tuttuğl· zaman da değil; 

asıl harpsonrasmda ve cümhur ı·eisliği 

makamında oynamı-;tır 

İkinci defa cümhur reisi intihap edil . 
mesi için bir taraftan o zamanki başvekil 
M. Brüning bir taı-aftan da sosyal demok
rat fnkası bütün enerjilerini sarfetmişler 
ve maksatlarında muvaffak olmuşlaı·dı. 

Halbuki az zaman sonra, Mareşal Hinden 
burg, hem M. Brüning'in elinden başve -
kAlet mührünü geri almış hem de sosyal 
demokrat fırkasının diğerleriyle beraber 
tasfiyesine muvafakat etmiştir. M. Brü 
ning'in düşmesiyle frrkaların tasfiyesi ara
sına Von Papen ve Von Schleicher kabi · 
neleri sıkışmıştrr. Fakat bütün bu kısa za· 
rnan mesafesi içinde cereyan eden hadise
ler, biribirini süratle ve çok yakından ta · 
kip Ptıniş ve ihtiyar cümhur reisinin şahsı 
e•· · ~a çarpışan ihtiraslar, Almanya'nın 
mukadderatım, sokağın ve parlamento · 
nun elinden çekerek Mareşahn kararma 
tc.avı· evlemiştir. 

Mareşalı, W eimar kanunu esasisinden 
ille uzaklaştıran adam, M. Brüning olmuş
bır. Mütemadiyen 48 inci maddenin ahkiı 
mına dayanarak Almanya'yı fevkalade ka
hine kararnameleriyle idare edebileceğini 
Dınnetmekle, hukuku esasiye inceliklerine 
olduğu kadar politika oyunlarına da pek 
aşina olmıyan ve ne de olsa militarist bir 
terbiye almıt olan Mareşali, W eimar ka · 
nunu esasisinden en önce o soğutmuştur. 

Son gelen ajans bültenleri ihtiyar Ma
•eşal hakkında endişe verici haberler ver· 
mektedir. Fransız matbuatı hatta, Hin · 
denburg vefat edecek olursa yerine ki · 
ınin gelebileceğini münakaşa eylemekte · 
dir. Berlin ise, kanunu esasi mucibince 
reisicümhura başvekilin vekalet etmesi la
:mngeldiğini manidar biı· surette ilan et -

mektedir. 
Avusturya h&disesi, daha, taze bir ya-

ra gibi ortada dururken Almanya' da bir 
rimhur reisi buhranının başlaması, daha 
Jİmdiden Eena tehlikeli sarsıntılar geçiren 
ortaavnıpa siyasi istikrarım büsbütün teh

likeye sokacakta. 
ihtiyar Mareşalın iadei afiyet etmesi -

nl herkes gibi biz de temenni ederken şu· 
nu kaydedelim ki, onun yerine kimin cüm 
lıur reisi olacağını sormağa lüzum yoktur· 
Başvekil M. Hitler iktıdarı elinde tuttuğu 
müddetçe. kendisi cümhur reisi olac~ktı~. 
'.Ancak mukabil ve muhalif kuvvetlerm bır 
ıerbest intihabı zorlıyarak yaptırtmaları 
aetiycesindedir ki, vaziyetin inkişafına ~a 
b:rak yeni cümhur reisi hakkında tehmm 

l • • ·ı b'l' Fakat o zaman da kimir ere gınşı e ı ır. 

c:ümhur reisi olacağı değil, yeni ve umu · 
nü bir alman buhranının nasıl halleoilece· 

ii mevzuu bahsolur. 
BURHAN ASAF 

Muhafız Gücü 
bisikletçileri 
Giresun' da 

Gireıun 1 - Muhafızgücü bisikletçile
ri dün ıaat '16 da Giresun' a geldiler· Şehir
den on kilometre uzakta, Belediye, C. H. 
Fırkası ve Halkevi Reisleri, Jandarma Ku • 
ınandam ve memleket sporcuları tarafın· 
dan ıelamlanmışhr. Burada şehir n~ına 
tiiçliiler reisine bir hanım taraf mdan guzel 
~ir buket verilmiştir. Bisikletlilerimiz ~a 
r..ıa perşembe günü Ordu'ya hareket ede· 
tekludir. (A.A.) 

Kon)a'da bataklık kurutma 
faaliyeti. 

Konya, 1 (A.A.) - Konya mmtakası 
ııtma mücadele cemiyetince 20 mayıs 1934 
tan'1ıinde kurutulmaama baılanılan 1500 
hektar vüsatindeki Eflatun batakhğı açı -
lan 7 kilometre tul ve 3,5 metre arzındaki 
kanal ile kamilen kurutturulmuştur. Civa • 
llada bulunan 25 köyün sıhhatini ihlal eden 
wıa nsi bataklığın kurutulması sayesinde 
-.. civar balkmm sıtmadan kurtulması ve 
hem de çok kuvvetli ve mümbit bir arazidan 
1"gili köylülerimizin istifadesi temin edil -
.Uı ve batta şimdiden, düne kadar bir intan 
rnenıbaı olan ve içine insan girmiyen bu a -
raıidc köylülerimiz sabanların ıkullanmağa 
başlamı,lardır. 

rlAKIMl'YETl MILLlYE 
----- ---

$ 
11\ll 

• 
l stanbulda gürül- lzmir panayırı ve 
tü ile mücadele. Isparta mahsul at 

İstanbul, 1 (Telefon) - Dahiliye Ve· 
kiletinin tebliği üzerine belediye cumarte
siden itibaren şehirde gürültü ile müc:ufo
leye başlıyacaktır. Verilen karar şunlar
dır: 

Vesaiti nakliye liizum~uz olarak duduk 
çalama:ı:lar, motörlü vesait se:. İ.~~ .. -·ı cfüaz 
kullanılacaktır. Ayak satıcıları saat 20 ile 
sekiz arasında bağıraml}'lllcakJardır. Arabala 
rın tekerleklerine lastik konacaktır. 

Yeni bir servis. 

lstanbul, 1 (Telefon) - Rami ile Şiş
H arasında 33 numaralı servis işliyecektir. 
Belediye bu müracaati tasvip etmiştir. 

Tıp fakiiht•si ikmal imtihanlar1. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Tıp fakülte • 
sinde ikmal imtihanları 15 eylôlde ba~lıya

cakt:r. 

İ~timai ve iktısadi ilimler 
enstitüsü. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Hukuk fa • 
kültesine bağlı içtimai ve iktııadi ilimler 
enstitüsünde önümüzdeki birinci teşrinden 
itibaren müstakil olarak tedrisata başlana· 
c;1ktır. Enstitüye hukuk ve iktisat mektebi 
mezunları ve müdavimleri kaydedilebile • 
ceklerdir. Enstitüde tahsil müddeti bir se -
nedir. Enstitüde doktora yapılacak ve dip -
loma ahnacakhr. 

Maliye mütehassısı İstanbul mali
yesini tetkik ediyor. 

İstanbul, 1 (Telefon} - Maliye mü -
tehassısı M. Half e lstanbul maliyesini tel • 
kika başlamı,trr. 

Tüccarlarımız ve Viyana sergısı. 

lstanbul, 1 (Telefon) - İstanbuldaki 
tacir ve sanayicilerin Viyana sergisine kol· 
lektif bir şekilde iştirakleri odava bildiril
miştir. 

K iirk~ülerin bir müracaati. 
İstanbul, 1 (Telefon) - Kürkçüler ti

caret odasma müracaatla kürklerden alman 
gümrük resminin indirilmesi için teşebbüsat 
ta bulunulmasını rica etmişlerdir. Oda mü • 
racaati lktuıat Vekaletine bildirecektir. 

Kadınlar birliği kongresi. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Kadınlar bir
liğinin senelik kongresi pazar günü yapıla • 
r.ak kongrede yeni idare heyeti seçilecektir. 

İstanbul belediye daimi encüme
ninin kararları. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Belediye dai
mi encümeni bugün fU kararları vermiıtir: 
Şehir hududu içindeki bilômum dükkan, ma 
ğaza, depo, yazihane ve bunlara benzer a
lışveriş yerleri, gıda maddeleri satan bak • 

1 

katlar, sebzeci, meyvacı, kasaplar saat 20 
de dükkanlarını kapıyacaklardır. 

Ayakkabıcı, şapkacı ve buna benzer dük
kanlar 19 da kapanacaktır. Lokantalar, bi
rahaneler, kazinolar, kahveler, meyhane -
ter, berberler ve han, otel ve hamamlar, si
nema, bar ve tiyatrolar için tahdidat yoktur. 

Çek rejisinin alacağı tiitünlt•r. 
lstanb~I, 1 (Telefon) - Çek rejisi 

Yunanistandan 54 7 bin kilo tiitün almıştır. 
450 bin kilo daha alacaktır. Memleketimiz 
den alacakları 1,5 milyon kilo için ha1r•1•k-

1ar yapılmaktadır. 

Bir tramvay kazası. 

ve mamulatı 
Isparta, 1 - Beynelmilel 9 Eylul 

İzmir panayırında bu sene İsparta halı
ları, mahsulatı ve diğer sanayii için bü;ük 
bir pavyon tesisi evelce kararlaştırılmıştı. 
Dün halıcılar birliği idare heyetinin ticaret 
Ddasmda yaptığı toplantıda, panayırda balı 
lanmızın çok zengin çeşitlerle teşhiri hakkın 
da konuşmalar yapılmış ve esasla tedbirler 
alınmıştır. Panayır işleriyle meşgul olmak 
üzere aynca bir de komisyon teşkil edilmiş
tir. (A.A.) 

C. H. F. U. idare heyeti. 
İstanbul. 1 (Telefon) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası uınuıni idare heyeti bugün 
umumi kil.tip Recep Beyin reisliğinde top • 
lanmıştır. 

Maliye Vekili bugün ~eliyor 

lstanbul, 1 (Telefon) - Maliye Veki
li Fuat Bey Ankaraya hareket etmiştir. 

Kadmlar birliğinin seçtiği heyet. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Parlıunento· 
lar konferansına gelecek murahhaslarm 
refikalanna refakat eanek üzere kadmlar 
birliği bir heyet ayırmıştır: 

Ticaret borsası intihabatı. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Bugün yapı
lan intihapta ticaret borsa azahklarma 
Davut, Balcızade Mehmet, Burhanettin, 
Osman Nuri, Kmacızade Mehmet, Mehmet 
Efdalettin ve Fahri Beyler seçilmişlerdir. 

Yumurta ihrac nizamnamesi. 
.> 

İstanbul, 1 (Telefon) - Ticaret odası 
meclisi bugünkü toplantısında tetkik ettiği 
yumurta ihraç nizamnamesinin tali teklif
lerinin türkofise gönderilmesine karar ver 
miştir. 

Beykozluların Kadıköy su 
şirketinden şikayetleri. 

İstanbul, 1 (Telefon) - Beykozlular 
be:ediyeye Kadıköy su ıirketinin Beykoz'a 

su vermemesinden şikayet etmiflerdir. Bey 
koz, şirketin ihtiyat hududu içindedir. Fa
kat mesafe uzak olduğundan tesisat masra 
fı fa:zladır. Şirketin 8 bin abonesi vardu. 
Abonelerine senelik 544.329 ve müessese 
lere 517.689 ton su vermektedir. Şirketin 
tarif esini tetkik edecek komisyon bugün 
toplanmış, tetkiklerine başlamıştır. 

Cuma günkü at yarışlan. 

lstanbul, 1 (Telefon) - Cuma günü 
yapılacak at koşularrna 32 at İftİrak ede
~ektir. 

ôAYIFA 3 

1 latanbul :•ktubu. 

iki Serg1. 

'Maarifle yeni 
sene hazırlıkları. 

Maarif vekaleti yeni ders senesi hazır • 
nklarına başlamıştır. İstanbul muallimlerin
den ellisinin başka vilayetlere nakledilecek 
leri hakkında bazı gazetelerin neşriyatı a • 
sdsızdır. Esasen vekalet yeniden kadro yap
mamakta, yalnız sıhhi bir zaruret veya ko· 
mi~yon kararlan iycabı olarak muallimler a
rasında cüzi denecek derecede nakiller yap 
mayı derpiş etmektedir. 

ikmal mektepleri halinde idare edilecek 
mektepler muallimliklerine ilk mektep mu· 
ı.ıllimlerinden liyakatlileri seçilerek tayin e
JilecPktir. Bunlardan riyaziye muallimleri 
lstanbulda açılmış olan kursa gönderilmİf -
lerdir. 

lstanbul maarif müdürü Haydar Bey 

Ankaraya davet edilmiştir. Cuma günü bu
rada bulunacak ve ecnebi mekteplerindeki 

mqallimlerimizin resmi vaziyfeleriyle vazi • 

yelleri karşılaştınlarak kanunun emrettiği 
azami 24 saatlik ders tevziatı teıpit edile • 

cektir. 

T.D.T.C. Merkez bürosn 

fstanbul, 1 (A.A.) - Türk dili tetkik 
cemiyeti umumi katipliğinden: ikinci dil 
kurultayı hazırhklariyle uğraşan merkez bü 
rosu bugün de umumi katip İbrahim Nec -
mi Beyin reisliği altmda Çanakkale mebusu 
Al•m~t Cevat, Ordu mebusu Ali Canip ve 
Dr. Saim Ali Beylerden mürekkep olarak 

toplanmış, öğleden evel ve öğleden sonra 

çalııarak kurultaya gönderilen tezlerin tet· 
kikiyle meşgul olmuş ve bunlar hakkında 
karar venniştir. 

Merkez bürosu pazar 
tekrar toplanacaktır. 

günü saat 1 O da 

Erzurum' da mezbaha yaptırılıyor 

Erzurum, 1 (A. A.) - Mezbahanın 
toptan ihalesine imkin bulunmadığından 
perakende olarak yaptmlma11 kararlaşhrıl 
nu~tır. Yakında inşaata başlanacaktır. 

Tavzih edilen bir haber. 

Aydın, 1 (A.A.) - Vilayet makamın • 

dan bildirildiğine göre lstanbul ve İzmir ga 

zetelerinden bazılarında Aydin' da bir cina

yet serlevhasile çıkan bir yazıda 24. 7 .1934 

tarihinden Ortaklar köyünde Ali oğlu Şükrü 

tarafından katledilen Süleyman Efendinin 
vilayet tapu memuru olduğuu ve vaziyfeye 

gittiği sırada katlt:dildiği gösterilmittir. 

Halbuki maktul Süleyman Ef. iki sene evel 

\'aziyfeden çrkarılmıı olduğundan o zaman 

danberi tefecilikle meşgul olmakta idi. Ha
dise de buyüzden meydana gelmiştir. 

İstanbul'da uir hafta içind\;, bir yerde 
iki sergi lıird n <1~ıldr. Bu hayırh te:;a
düf, zaten, 'tıirkaç yıldanberi tekrar ediyoc 
ve herkesin gözün:: de çarpıyordu. Bu 
taraftan Yerli Mrl 1 l~r S ıJİSİ her yeni açr 
!ışta yeni bir hamle 6..:sterirken bır af 
tan da Resim Sergi~; her yıl başk:ı bir duc 
gunluk arzcdiyor ... Bu11un için, ikide bir. 
bizim ressamların yerli mamulatçılardaa 
örnek alarak gayrete geçmelerini tekrar 

edip duruyorduk. 
Galatasaray Lisesinde açılan yeni ser

giler, her gün, sayısız ziyaretçilerle do
lup boşalıyor. Yerli Mallar Sergisinde 
geçen yıllara göre birçok fazlalıklar ol
duğu gibi birkaç eksiklik de dikkati celp 
ediyor: Bundan evelki sergilerde gördü
ğümüz Zingal evleri ve güzel oda takım· 
ları, sonra bazı yün ve ipek sanayii yeni 
sergiye nedense iştirak etmemişler. Fa
kat buna karşı madeni mobilya ve Sümer 
bankın kumaşları gibi yeni fazlalıklar g~ 
rünüyor. İştirak etmiyen müeseseseh'•riıa 
faaliyette olduğunu bildiğimiz için naz 
etmelerini hoş görüp geçiyoruz ve yeni
lerin iştirakinden de çok mcmmın oluyo 

ruz. 
Bu seneki Resim Sergisinde de yeni 

bir hamle gördük. Her açthşında 'oirkaç. 
krizantem, biriki Kurbağalıdere ve birkaç 
da cami antresi teşhir eden sergilerdeki 
yeknasakhk, ziyaretçileri gittikçe seyrek
leştirmiş ve eski, yeni, Üzerlerinde pek ç. 
lışılmryan eserler, takdirkarlan günden 
güne azaltmıştı. Hele fazla modern gö
rünmek istiyen ressamlann tablolarında
ki acayiplikler, bakanları adeta ürkütecek 
bir hal almıştı. Yeni sergide gördüğü· 

müz yeni bir imza, teşekkür olunur ki_ 
resim zaikamızı kaybetmişken yerine gc 
tirdi. 

Şimdiye kadar, muhtelif resim sergi
lerinde, öyle kadın portreleri gördük kl 
en kuvvetli hicviyelerden daha tesirli idi: 
öyle peyizajlara rastgeldik ki, ağaçlan 

çalı süpürgesine çevirmişti; ve natÜl' 
mortlarda eşya, ikinci defa öldürülüyor
du. Halbuki Zeynetullah imzasını taşl

yan ve bütün koca bir salonu dolduran.. 
hakkiyle çalışılmış resimlerde her şey as 
tına benziyordu 1 

Kim bilir, bu çok klasik çalıtan ressa
mın sanatı bizim kübistler ve empresyo-
nistler tarafmdan nasıl bir hücuma uğn .. 
yaoaktırl 

Adını henüz işittiğimiz bu genç retı 

samın, Paris Sergisinden gümüş madalya 

almış bir portresinde, taze bir ku yüzü 
bütün temizliğiyle canlanmış, elbisesinll\ 
yumuşaklığı elle dokunulur gibi bellf. 
Ressamın hemen her portresi böyle canlr 
ve muvaffak. Bir bakır takımını göste
ren tabloda maden tamamiyle belli olu
yor. Yalnız konpozisyonlarda biraz daha 
çalışmak, daha doğrusu çok boya ve fırça 
kullanmak istiyor. Mitolojik mevzularda, 
hayali incitecek kadar fazla hakikat var~ 
Bunun şimdilik böyle olması da tabiidir. 
Elverir ki sanatkarın 'bugünkü dikkat ve 
gayreti sarsrlmadan devam etsin. 

Genç ressam. Yerli Mallar Sergisinin 
yanında pek sönük kaJan Resim Sergisi
ne, eserleriyle yeni bir kıymet vermiı?tir. 
Bu eserler resim hakkında pek büyük ij. 

mitler uyandrrsa yeridir. 

F. N. 

Himayei Etfal Çocuk bakıcı 
mektebi. 

Himayei Etf al cemiyeti umumi merke1 

zinin Ankaradaki çocuk bakıcı mektebi teı· 

rioievel iptidalarmda derslere tekrar haf • 

lıyacaldır. Mektep leyli ve meccanidir. A • 

meli ve nazari tedrisat iki senedir. Mektebi 

muvaf fakiyetle bitirerek şehadetname alan· 

laı Himayei etf al müesseseleriyle, diğer 
müesseselere ve aileler yanma çocuk bakıcı· 
lık ve hasta bakıcılık işleri ile yerle§tirilir. 
Mektebe, ilk mektepten §ehadetname almıı 
u .ya orta mekteplerle liselerde tahsil gör • 
nıüş 18 den 25 yaşına kadar evlenmemiı 
hıtnım kızlar kabul edilil'. Orta mektep ve· 
ya lise tahsi11i banun kızlar tercih edilir. 
Mektebe kaydedilmek için bir istida ile AR.
karada Himayeı Etfal cemiyeti umu.mi mer
kezi reisliğine müracaat edilir. Nüfus cüz • 
dam, mektep ~ehadetname veya tasdikna • 
mesi, hüsnühal mazbatasr ,sıhhat ve a§ı ra -
poru ve üç fotoğraf gönderilir. Knydı icra 
edilenlere kevfivet bildirildikten sonra ge• 

lstnnbul, 1 (Telefon) - Bugün Beşik
taşta bir tranıvay kazası olmuı ve Haaan is
minde bir asker ağır yaralanmııtır. Vatman 

Ekrem Ef. tevkif edilmiftir. Samsan'Ja a(ılan striitl~n bir 1'.öıe Yansı "mtmltkd postası,, siitanandn linir. 
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Garpta fikir hareketleri rM 
ALMANYA'DA NÜFUS FAZLALICI. BUFAZLALICAMEMLEKETIÇINDE ı ·· em 1 eke t posta s 1 

1 Balkan pastası, 

Karadeniz misakı~ 
iŞ BULMAK iÇiN DOŞONOLEN ÇARELER. - SANA YIDE KADIN -

"Türkiye-Sovyct Rusya dostluğu ve 
Balkan Misakı dahilinde Türkiye-Roman
ya itilafı, Karadeniz mmtakasmda yen! 
şark misakları meselesini meydana koy
muştur. 

IŞÇILICI. - BAZI KELlMEL ERiN DOGUM TARiHLERi.. Samsun'da bir sanat yurdu ve sergisi. 
Paris'te çık3n Mcrcure de Francı.. 

mecmuası, Almanya'da nüfus lazlalığrna 
ve bu fazlalığa memleket içinde iş bul 
mak için düşünülen çareler hakkrnda ga 
yet mühim bir makale ne~rediyor. Maka
le ahibi, milli-sosyalizmin, alman mille 
tinin ırkf vasıflarını kaybettirmek tehli
kl' sini gsteren m•ıhacercte muhalif oldu
ğunu ve nüfus ftızlalığrna Almanya'da iş 
ve faaliyet temin etmek gayesini gütmek 
te olduğunu ve bu maksatla açağıdaki 

programrn tatbikine koyuldu~unu yazı

yor: 
Girişilen bu muazzam iş, ancak devle 

tin idaresi ve mali, fenni yardmıiyle ba 
'3rılabilecek teşebbüslerdendir. Devletin 
bu hususta vücude getirdiği teşkilatm 

esas ve müsoet gayesi, Almanya'nın dahi 
1f kolonizasyonudur. İşletilebilecek oır 
hale getirilecek olan toprakların ne mik 
tarda olduğunu, iaşesini temin edecekleri 
nilfus fazlalığının ne nisbette bulunduğu 
nu tetkik edelim: başlanılan iş on ila 
on beş sen edevam edecek ve her sene 
280.000 işçi kuUanılacaktır. Evet emirde 
efyevm kabili zer olan arazi ıslah edile 
cd:; sonra birçok toprakların kurutulma 
sma, irvaS(na, ağaçlandırılmasına teşeb 

bifs edilecek, yeni yollar ıapılacaktır. 
Fa.kat programın ikinci kısmı, verimlı 

toprak mesahasının genişletilmesini ve 
bugün işletilemiyen toprakları işlenilecek 
hale getirmek gayesini takip etmek iyti 
i>ariyle bilhassa mühimdir. 

Büyük Friedrich, 2.600 kilometre mu 
Nbpaı bataklrğı kabili zer toprak haline 
ifrağ etmişti. Bugün Almanya'da hala 
22.500 kilometre murabbaı bataklık mev 
cuttur. Bunların ancak yüzde 15 i işletile 
biliyor. Mütebaki yüzde 85 i işletilecek 

hale getirebilmek için 2 milyar Reichs 
mark yani 12 milyar fransız frangı lazım 
drr ki bunu ancak devlet başarabilir. Ba 
takhklardan başka 12.000 kilometre mu 
rabbaında kumlu topraklar vardır ki bun 
Jırın da mümbit arazi haline getirilmesi 
mümkündür. Gerek kumsaUarda, gerek 
bataklıklarda on beş sene müddetle 
35.000 kişiyi çalrştırabilecek iş vardır. 

Kumsallarla bataklıklara diğer bir 
nevi verimsiz toprağı da ilave etmek 
lazımdır: Bunlar, Saksonya"da su altmda 
kalmış 10.000 kilometre murabbalık ve 
gene su altında kalmak tehlikesine daima 
maruc 25.000 kilometre murab"t>ahk ara 
zidir. Bu toprakları sulardan kurtarmak 
Ye feyezanlara karşı korumak için 20.000 
İ§çinin on sene çalışması iktiza eder. 

Fakat bu muazzam programın en ca 
2ip bir noktasr var ki o da denizden top 
ralr kazanmaktır. Baltık ve şimııl denizle 
ri sahile, toprağı mütemadiyen denize 
doğru ilerleten türlü türlü malzem at 
maktadır. Bu işi büyük setler inş~sı su 
retiyle kol.iylaştınnak ve tesri et:nek 
mfimkündür. Mütehassıslar Du sayede on 
sene içinde denizden 2500 kilometre 
murnbbaı kazanılabileceğini tahmin edı 

yorJar. 
Nihayet, Danzig ve Königst>erg ara 

sında uzanan ve 15.000 kilometre murab 
baı kaplıyan ve denizden pek dar t>ir kum 
kolu ile ayrılmış bulunan saha kurutula 
bilir. Zuydezee'yi kurutan Felemenk, 
Pontinus bataklıklarını kurutan İtalya 

böyle bir teşebbüsün hayalden ibaret ol 
madığını isbat ettiler. Bu suretle kazanı 
lan topraklar üzerinde on beş bin çiftlik 
ihdası mümkündür. 

Bu tasavvurlar sonuna kadar tabak 
kuk ettiği takdirde Almanyaya: 

kilometre muarobaı 
Batakh!:lardan 
Kumsallardan 
Su altında kalmıf araziden 
Denizden kazanılmış araziden 

19.000 
12.000 
10.000 
17.500 

Yani ceman, asgari olarak 
1d1ometre murabbaı, yuv~rlak 
raJr 6lı 000 kilometre murabbaı 

58.500 
hesap ola 
kabili zer 

1eni toprak kazandırabilecektir ki bu 
Belçikan'ın iki misli demektir. 

Bidayette verim itıt>ariyle pek feyizli 
olmıyacağı bedihi bulunan bu topraklarııı 
her kilometre murabbaı 100 kişiyi be, •ve 
bileceğini ka"ı:nıl edersek 15 sene sonra 
Aln:anya'da 6 mih·C''l!"lt n ih.s fazlahg 
iyin yer ve yiyecek bulunacaktır. 

Halbuki, 1930, 1931 -. 19~2 senelerin 
de nüfus tezayiidü vasati olarak 330.000 
nisbetinc!e olduğuna göre yeni toprakla 

· rın kilometre muralioar başına 100 kişi 
es sı üze•inden meskun olmaları için 20 
sene lazımdır. 

Binaenaleyh Almanya'nın meskfın top 
rakları mesahasını tezyit etmek hususun 
da alınan teşebbüsler, nüfus tezayüdü 
nisbeti 1930 - 1932 senelerinde olduğu 
gioi kaldığı takdirde, 25 sene müddetle 
nüfus fazlalığı tehlikesini bertaraf etmek 
gibi bir netice verecektir. 

*** 
Cenevredeki beynelmilel mesai bürosu 

tarafından neşredilen mecmua, kadınla 

rın sanayide işgal ettikleri mevlU h:ı1:km 
da şu dikkate değ.er malWııatı veriyor: 
sene içinde denizden 2.500 kilometre 

Almanya'da 1925 de başlıyan şiddetli 
rasyonalizasyon hareketinden evel sana -
yide aranılan ~i adedi pek yüksekti, 1925 
nüfus tahririne göre çalışma çağında (ya
ni 15 le 65 yc.§ları arasında) bulunan er -
kek adedi 20.400.000, çal~n nüfus yeku· 
nu 32 milyon ve erkek ve kadın işsiz ye • 
kfınu da 1.200.000 idi. kaydedilmemiş ve
yekOnu 450.000 i bulan işsizleri de hesa . 
ba katarsak bile 1925 senttinde çahşan 30 
milyonluk nüfusun yalnız 20.400.000 j 

erkektir. Binaenaleyh mutedil faaliyet 
devrelerinde bile kadın işçiliğine iftikar 
iktısadi' bir zarurettir. ahalinin terekkübü· 

-Samsun Muhabirimizden - sanatkardır. Onüç talebesinden ı.ıu sene 
Bu mektu'bumla size Samsun'un müte· dördü muvaffakiyetle şahadetname almış. 

vazı bir sanat müessesesinden bahsedece- lardır. 

ğim. Bu müessese, sessiz, sadasız çalı§an 
Hanımlar biçki yurdu'dur. 

Birbuçuk sene eve! tesis edilen yur

dun, evelki gün ilk sergisi merasimle açıl 

dL Merasimde Vali Vekili, Fırka ve Be. 
lediye Reisleri Beylerle birçok güzide ze. 

vat hazır bulundular. Talebeden bir ha

nım kızın okuduğu nutuktan sonra Vali 

Vekili Talat Bey, muvaffakiyet diJeyer!lc 

kurdelayı kesti. 

Sergide gördüğümüz varlık, yurtta 

canlı bir hareketin yaşadığı hakkında bi· 

ze esaslı fikirler vermeğe kifayet ed'!r. 

Teşhir edilen yüzlerce nefis eserler 

içinde en çok beğenilen ve takdir edil~n 

amca beyin bir karikatürü olmuştur. Kıy

metli sanatkarımız Cemal Nadir'in Sam

sun'dııki küçük rakipleri amca ·neyi saç 

örgültriyle bir divan yastığına o kadar 

güzel işlemişler ki ... 

Şimdiden ckvam eden müracaatlera ba 
kılırsa yurdun önümüzdeki yıl içindeki 
mevcudu epiyce kabarık olacağı tahmin 
olunmaktadır. Z.O.F. 

Aydında sıcaklar 
Vilayetimizde son günlerde hararet de

recesi 40 a kadar yiluelmip. Sıcakların 

tHiriyle pamuk ft incir mahsulleri.i. za
rar görmesinden korkalmakta idi. EYelki 

giin han halutlandı. Akpm izeri Ye din 
sabah hafif yağmar ıerpeledi. Poyraz ke-

sildi. Hafif deniz yeli eımeğe ba,ladı. Dün 
hava umumiyetle balatla idi. Hararet dere

cesi öjle imi 33 akpma ıloğra da 38 idi. 

Ua rin eni Demli'dea Aydı•a gelen Gey

gilli apretiaden Mehmet km Ommi Naıil
l!'nin Horsunlu • Gereniz köyleri arasında 

demiryoha altın.la ak mezar nae'fkiiade sı

·aktan ölmüftör. 

ne ve iktmadi vaziyete göre tehalüf eden Roplar .. Pijamalar .. Mantolar •. Tuva

bu zaruret, buhran zamanlarında, kadın !etler.. Gömlekler .. örgüJer ... hasılı he• 
işçilere karşı beslenilen husumetin tesiri 

şey ve her iş burada ince ve itinalı bir dik 

Enlki aktam Halknimiz salommda 

(gaz nedir, tarihçesi ve nasıl tandır) lllff· 

zulu mühim bir konferans verilmiştir. Ge

lecek hafta da Jazlardan nasıl korunula· 

altında eks•riya unutulmaktadır. 1925 de 

çalışan erkek nüfus yekunu ile alman iktr· 

sadının ihtiyaçları arasındaki bu nisbetsiz 
!iğin gayri tabii bir devreye yani harp 
sonrasına ait olduğu ve çalışma çağında 

bulunan bir çok erkeğin harpta ölmüş ol • 
masından ileri geldiği söylenebilir. Fakat 
1907 nüfus tahriri de aym vaziyeti ortaya 
koymuştu. O sene zarfında alman sanayi
inde işliycn iş;ilerin yekunu 25.100.000 
milyon ve çalışma çağında (yani 14 ile 70 
yaş arasında) bulunan erkeklerin adedi 
17.200.000 idi. Binaenaleyh harptan cve1· 
ki refah ve bereket devrinde çalışan erkek 
nüfusu Almanya'nın işçi hususundaki ih
tiyacının ancak % 68 ine tekabül edebili· 
yordu. Dikkate şayandır ki 1907 ile 1913 
arasında Almanya'da kadınlara teklif edi· 
len 100 iş icin ancak 9.5 :nürac~at olmu.; 
buna mukabil erkeklere teklif olunan J 00 
iş için 1 79 talip cıkmıştır. Bu. kadın işçi 

fıktanını gösterir. Verdiğimiz bu misaller 
isbat ediyor ki kadın isçiliğindeki temev
viiçlerin sebeplerini talepten ziyade arzdı 
husule P:elen de{Tic;ikliklerde aramak lazım 
gelir Binaen!!.leyh kadın işçili~ini. onlcrın 
çalı mak hakkını tahdit suretiyle azalt 
mak husı•sunda yanılan ve buhranın da tC" 
vik rttiği teşebbüsler yalnız bir haksızl•l. 
de ril, aynı zamanda kadın iş~i aramağ., 

sevkeden iktısadi ve teknik z."'•nretJeri ip
ka ettiklerine göre mantdtS 7}ılt da te .. ki1 

P.derler. 

Mcrcrıre d,. Fr&nce mecmua 1, M. O. 

Bloch tarafından tertip edilen Etimolojı 
Lugatrnm tahlilini yaparken biu, fran-

sızcada çok kullanılan ve birçok lisanla· 

katle yanyana yerleştirilmiş .. Karşıki oda 

da bütün talebenin birlikte vücude getir· 

dikleri bir karyola takımı, zarafetini iis· 

tünde taşıyan bir hususiyetle göze çarpı· 

yor. 

Doya doya SC)'rettiğiAliz bu güzel par

çalar, talebenin muvaffakiyetlerini göster 

mekten ziyade yurdun istikbaline ait Ü· 

mit ve kanaatlerimizi bir kat daha kuvvet 

lendirdi. 

Şurasını da hemen ilave etmeliyim ki, 

Samsun'da kadın, erkek tuvaletleri ve el

biseleri yapan oirçok terziler ve hususi 

müesseseler vardır. Fakat zevkinizi ok-

ıyan giizel bir gömlek, iyi bir pijama, 

yah ut modern bir tuvalet yaptırmakta 

müşkülat duyarsınız. Sergide bugünkü 

gördüğümüz eserler bize bu ihtiyacı ar· 

tık duyurmıyacak oir miikemmeliyeti ta

-şıyorlar. 

Kızlarımıza dikhtli bir metotla biçki 

yi, nakşi, diki~i. örgüyü, hasılı kadın, er-

k cıı.i.,elerinin her türlüsünü öğreten 

bu yurt Maarif Vekaletinin müsaadesiyle 

açılmıştır. !ki devre üzerine açılan yur
dun müdiresi Hadiye Hanım isminde bir 

l'uhmıcı pmcıa:cı. 

c;;ğına dair ikinci konfenns verilecektir. 

Diin akşam Yenipazar nahiyesinde saat 

21 de bir yangın çıkmıı Osman çavuıla 

Meh:net Efen dinin manifatura mağazaları 

n Osman Efendi yetimlerinin bir dökkin

Jarı yanmııtrr. Osman çavuşun dükkanın -
dar. bir şey kurtarılamamıştır. Zarar 22350 
liradır. 

Aydın Hi1aliahmer Cemiyeti nrem mi
cadele cemiyetiyle birlikte ağustosun üçün
ci! cuma günü Nuilli'den Ödemif ft Cöl
diğe bir tenuzüb tertip etmiJfir. Seyahat 

Odeıniı' e kadar trenle ve orada• Gölcüğe 

otomohiHerle yapılaca.ktır. 

Geçen mektubumda malumat verdiğim 
Dasa yayfosı dünden itibaren uım1ma a~ıl
ruıştır. Dün birçok aileler iki sene evel hay 

vıı.n iılemiyen dağları otomobillerle aprak 

)aylaya çılmu§trr ve alqam dönmiiJlerdir. 

Yaz iznini birçok memurlar yaylada geçir

mek ü:ere hazırlanmaktadırlar. 

O. H. 

Türk - Yugos'av ticaret itilafı 
Yugoslavya Ticaret ve Sanayi Nazırı 

M. Demetoviç matbuata Türk-Yugoslav 
Ticaret İtilafı hakkında verdiği beyanat-ra giren bazı kelimelerin hangi tarihte 
ta demiştir ki: 

istimal cdilmeğe başlzd ık/arını ö~retİ· 
yor. Bunların en tamlmrşları hakkrndaki "-Yugoslavya ile Türkiye arasmda yeni 

Türkiye'de kontenjan rejiminin tatbik 
edilmesi dolayısiyle, Yugoslavya malları 
için iki liste tespit edilmiştir. Bu listeler 
den birisi Yugoslavya'nın serbest ihraca
tına ait bulunmakta, diğeri de Yugoslav
ya için lazım gelen kontenjan miktarmı 

malumatı buraya nakJH!iyormı: 

1845 de kullanılmağa başlıyan ciga • 

rette kelimesi bidayette (yani 1834 de) 

cicarct yazılıyordu. Bugün herkesin yir • 

minci asra ait bir tabir zannettiği aviation 

(tayyarecilik) kelimesi, 1863 de ilk defa 
olarak La Landelle isminde bir şahıs tara

rafından kullanılmıştır. Şube manasına ge

len auccursaJe kelim~ 1844, pive (tatil 
işgal) tabiri 1833 de doğmuş, ı,.risme ke
limesi 1843 de lisana girmi~. ı"U2ia (akın. 
yağma) 1841 de girmiştir. 

Küçük çocuk manasındaki mioche ve 
'!OSSe kelimeler: daha eskicedir (1795 ve 
1808). Ottomane (kumaş ve sedir) tabiri 
1780 de doğmuştur. Groom kelimesi 1840 
dc.ndır. 

akdolun.an Ticaret Mukavelesiyle, her iki 
memleket için de zararh olan uzun bir tr.min etmektedir. Ayrıca iki devlet ban 
mukavelesiz miinasebet devresi hitama er kaları arasında da, bilcümle müteka"t>il 
miştir. Tc't>ii ticaret münasebetlerinin te ala<:aklann takasını temin için kliring mu 

sisi, iki memleket arasındaki iktısadi kuv. kavelesi yapılmıştır. 
vetlenmesini, tekamül etmesini temin ede Bu mukavele esası üzerinde alınacak 
cek e bu mukavele müstakbel ticari mü tecrübelerin. pek yakında Türkiye ile ge 
badele1er için sağlam bir temel teşkil ey- rek ticari, gerek diğer bütün iktısadi mü 
liyecektir. nasebctlcrimi.zi daha geniş bir sureti hal-

İtilaf mahiyete~ muvakkattir ve kabi- le raptettirecek mahiyette neticeler vere
li \emdit olmak üzere altı ay için muteber ceğinden emin bulunmaktayım." 

dir. Bir ay evel haber verilmek şartiyle Gene bu hususa dair olarak Avala A-
de feshoJunabiJir. jansı da neşrettiği bir bülteninde apğıda.. 

Türkiye ile ticari münasebatımıun ge ki malumatı vermektedir: 

çirdiği on·beş senelik bir inkıta devresin- Tiırkiye i1e Yugoslavya arasında bir 

den sonra daha geniş temel üzerine mü
esses bir mukavele aktedemedik; çünkü 

istikbal için bize yol gösterebilecek tec
rübelerden mahrum bulunuyorduk. Bunun 
la beraber, bugünkü vaziyetinde dahi mu 

kavele Türkiye ile Yugoslavya arasındaki 
ticari müoasebat için çok müsait bir ze-

min teşkil etmektedir. Bir kere en ziya
de mazharı müsaade millet kaydını mev. 
kii icraya koymakta ve sefainin serbest 
surette seyrüferini temin eylemektedir. 

Ticaret Mukavelesinin akti ile alakadar 
olarak, iktısadi teşekküller ve diğer Yu
goslav müesseseleri murahhasları Belgrat 
Ticaret ve Sanayi Odasında içtima etmiş 
ve iki memleket arasındaki ticari münase. 
batın takviye ve taazzuvu hususlarını mü 
zakere eylemiştir. 

Şarkan Sovyet Rusya, Cenuben TürkJ.. 
ye ve garben Romanya ile Bulgaristan ta• 
rafından mahdut olarak dahili bir göl va
ziyetinde bulunan Karadeni2, sahil mem
leketler arasında siyasi münasebetlerin ta
bii bir hale gelmesi dolayısiyle, birdenbire 
hususi bir ehemmiyet kesbetmektedir. Bu 
memleketler arasmda yalnız Bulgaristannı 
vaziyeti tamamen vazih değildir. Zira Bul
garistan, Sovyet Rusya ile münasebetleri 
iyi olmasına rağmen, Balkan memleketle
rine karşı anlaşılmaz bir siyaset takibinde 
hala devam etmektedir. Halbuki BuJgaris
tanın da teşriki mesai etmesiyle Karadeniz 
meselesi bütün vuzuh ve tabii genişliğinl 
alacak ve bir Karadeniz mişakının vereçe
ği bütün semereler toplanabilecektir. 

Her ne olursa olsun, Roma~ya harict 
siyasetinin hedeflerinden birini, sahil dev 
leti haysiyetiyle olan vaziyetimizin kıy
metlendirilmesi teşkil etmektedir. Ve bir 
Karadeniz misakı ihtimaller dahilinde bu
lunmaktadır. Zira Romanya da, Bulgari .. 
tan da. Türkiye ve Sovyet Rusya da bu 
misakın tahakkukunda aynı derecede mcıı 
faattardırlar. 

Karadeniz sahillerinde halkın kesafeti. 

istihlakin faslalığt ve Akdenizin yakınlıiJ 

gibi üç mühim amil, bu meseleye M. Titi>o 

lesko'nun kazandırdığı dostluklar şebek~ 

siyle cografi vaziyeti kıymetlendirilmiş o

lan Romanya'nın lehine olarak bir sureti 

bal verecektir. 

M. Litvinof ile M. Titülesko arasında 

9 Haziranda yapılan mektup ~tisini, ip.. 

·et ettiği iktısadi ufuklar cephesinden td• 

kik etmelidiı. Diğer taraftan Türkiye de1 ' 

KaNdeniz'deki menafii noktai nazarm • 

dan, şimdiye kadar en faal bulunan devlet 

tir. 

Hakikatte bir Karadeniz miaab, sahil 

memleketlerin bütün istihsalahnın Kara-ı 

deniz ticaretinde beraber topJanmasmı te. 
min etmekten başka bir şey değildir. M.1 

Titülesko'nun harici siyaset telakkisinde\ 
'bu ideal adım adım takip olunmaktadır."1 

Dolfus'un 
katlinden sonra. 

~1usolinf nin riyaset ettiği 
bir içtima. 

Roma, 26 Temmuz 

Bugün Musolini otomobille Roma"ya 

geldi ve derhal Polaso Venesiya'ya harbi
ye nezareti ile hava nezaretinin müstqa11t 

tarını, İtalya hariciye siyasetinin şeflerini 

ve matbuat şefini nezdine çağırtarak uzun' 

uzadıya görüştü. 

Bu toplantıdan maksat vaziyet hakkmoı 

da bir karar vermektir. Musolini'nin Baf" 
vekil Muavini Prens Ştahemberge çektiği 
telgraftan da anlaşıldığı veçhile, icabı ha-. 
!inde İtalya silah kuvveti istimal ederek 
Avusturya'ya müzaheret etmiş olacaktı. 

&loma'daki kıtaat kumandanı Ceneral 
&zene hareket emrini alınış ve hudutta 
emrinde olmak üzere. dört fırka bulunmak 
tadır. Bugün artık mevzuu bahis olma. 
mak.la beraber hini hacette İtalyan kıtaa-o' 
tının Avusturya'ya geçmesine Çekoslovak 
ya"mn hiçbir itirazı olımyacağı Prag mat
buatının akislerinden anlaşılmaktadır. Pa-
ris'te de İtalya Sefirinin görü~meleri aynı 
mevzua temas etmiş olması büyük bir ih· 
timal dahilindedir. 

ve san:ıyi merkezleri mümessillerinden 
mürekkep bir konferansın toplanması ta• 
karrür etmi~tir. Bu konferansta, Türki
ye·ye ithal olunacak kontenjan listelerin 
den ne suretle: azami istifade temin edile 
bileceği müzakere olunacaktır. 

Ticaret ve San..yi Nazırı M. Demcto
viç, Yugoslavya'nm İzmir 9 Eylıll Ser~ 
sine iştirak etmesine karar vermiştir. Bu• 
nu müteakip, 1stanbul'da Yugoslav malla 
rını teşhir etmek üzere daimi "bir sergi 
açılacaktır. 

K"limeleri ndoğum tarihlui, ifade et -
tikleri yeni adetlerin, iycatlarm umumi 
hayata girdikleri tarihi de gösteriyor. 
Bundan başka muayyen bir mevzuu irade 
etmeğe mahsus bir kelime, o mcvzuun 
mahiyeti değiştiği takdirde ona göre bir 
çok yeni tabirler doğuruyor. Mesela 
türlü türlü şekillere girmif olan 
meyhanele.:in isimlerinden birinin mattro
qt '?l o1ması, bu kelimenin de ilk defa ola
rak 1849 da kaydedilmesi, bütün bir ce -
miyctin maddi ve manevi hayatında bir 
değisiklik, bir yenilik ifade etınH mi? Ke
za roulotte {kumar oyunu) ve baccara ke
limelerinden birincisi irade ettiği oyunla 

1829 da, diğeri de 1855 de doğmuşlardır. 
Hele kadmlarm bugüne ait bir hususi

yet olduğunu zannettilderi maquillage 
(makiyaj) daha doksan altı sene evel, ya
ni 1840 da fruJJanıyordtı. 

İçtimaa riyaset eden Harici Ticaret O
fisi Reisi M. Tomiçiv, bu ticari mukave
lenin ehemmiyetini tebarüz ettirmi~, Yu
goslavya'nın Ankara Sefiri M. Yankoviç 
iktısadi mehafil mümessillerine müzakere 
ler hakkında her türlü tafsilat vermiş, mu 
rahhas heyeti azasındın M. Mihayloviç 
de mukavele hakkında tafsilat ita eyle
miştir. 

Bu içtima esnasında. Harid Ticaret 
Ofisi delaletiyle, bilcümle ticaret odalan 

Aynı zamanda, iki memleket ~as.ında 
kara ve denizden yapılacak irti~ tlar la 
müzakere edilmiş ve Türkiye il~ Yur s.. 
lavya arasındaki ticari ve iktrs;:- 1i mü 1• 

sebetlerle meşgul oJmdr üzer.e to·~ ht• r 
komite te§kiline karar verilmişt·r. 
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Ankara'yı 
beğenmiyen 
mektepli. 

Saat 18 buçuk. Halk heykelin altın • 
dan Meclis bah~esine doğrq akıyor. Uzak
ta bandonun canh temposuna ayak uydu • 
ran bu kalabalığa katılan kablana.. irili 
•faklı, gölgesinde dinlenenlere huzur ve sü
küo vadeden ~kasyalann albnda oturan ih
tiyarların, prıldayan havunn etnfmda do
lıfaD gençlerin, kopıan, gülü§en, oyna • 
fan çocukların anıma ben de karııtnn. 

Kenarda ince hir tutam fidancığm tır • 
blh yapnklan gölgesinde oturanlara ben 
dt ef oldam. 

Solumda iki memur evleriatlea, den 
Lulamadıklan hastalarmdan, elektrikten. 
sudan bahsediyorlar. Onümde, temiz kum • 
larda, çılgın neıesiyle oynıyan bir yavru, 
sağımda hafı açık dört mektepli genç. Genç· 
lerden biri Hakimiyeti Milliye'den Dolfu • 
ı'un feci akibetini obyor, diğerleri lmn • 
•alda mazi olan p.lerini anıyorlar. Ben 
(Bizim Akdeniz) muharririnin 23 ve 24 
iinü okuyorum. 

"23 T tmmaz hirriytf bayramının lıt -
mtn arhau•tla 24 ü•nıu l.eu. hyr• · 
•• geliyor. Biribiri arkC1SU1dan iki giin im 
pce, ayJmlıkta aynı tenlik bayraklan sal
Lunyor; •araıdılmı a1nı bayram aaı,,.Um 
;,anıyor.,, 

Oç gençten biri lstanbul' dan yeni ıe • 
len dördünciiye sordu: . 

- Anlat baakhm lıtanbul' u usrl bı -
raktın, yolculuğun eyi geçti mi; Ankara'yı 

•ıd buldun? 
- lstanbul'dan nasıl ayrıldığımı sor • 

•JJD; danlmayın ama Ankan'mzı beğen· 

•edim. 
Ben devam ediyorum: " .... 23 tımmaz· 

fa 24 fenımu arasında ,alnız OJI dört unı
lilı lıir %dlaD /arkı dtğil, baf döndiiriici 
lıir ıöriı, alayıf H difinif, yani tsas • 
._ llir lıala #arlı• oldağanrı hatırlamak la • 
:ııırt~lir ... ,, 

Misafirimiz anlatıyor: 
- Eskitehir'i ba tanf a geçtim, kupku

._ bir çöl baıladı. Saatlerce tren yolu üze • 
n.de bir köy bile görmedim. Birer avuç 
.. iday tarlalarında güneşten yanmıf bir
kaç köylii, kulakları düf1DÜf bir merkep ve 
•un gölgesinde ağzı bir karıf açılmıf ya • 

lu sıska bir köpek. 
Bea gene devam ediyorum: 
ıtı• ... F alıat 19 J 8 dı isim daha başka 

İlli; öli adam diyorlardı. 1908 cilır hasta
Jt tedaoi ıd~ctlı ilaa balamamıflardı; 
1919 adar öliiyii diriltecek mııciuyi balda-

1.r ... ,, 
Genç Ankara miJafiri durmadan anla • 

bJor, biitün ıöyliyetekleriai evelden anla • 
•ıı gibi. isyan etmek yahut yanla • 
nadan kalkıp gitmek istedim. Onları sap • 
b\lan yanlıf yoldan döndürmeyi, çürük 
airüı ve kanaatlerini düzeltmeyi düşün • 
ıliln. Ne yazık ki heFsi birinin anlattıklarIDI 
'-idik ediyorlardı. 

- ••• saatlerce süren kupkuru yolca· 
luiumda bir fİmendifer menıuru bu kup • 
~ ovalar kar,ııında buraJarm bir boğ · 
.t.y mıntakası olduğunu iddia etti. Etrafa 
'-ktnn. Kuru bozkırlar atef püsküren ka • 
Jalar arasmda ekini bir karıştan fazlı yük-

ae)e.. bir tarla ,-örmednn ... 
Makalevi okumakta devam ediyorum: 
" ... 908 lıartktt(ilıri sadrazamları, 

..caflahlı ~vhiilislaınları, sarıklı kilahlı, 
~rli t~Hrli, araplı mnl•. 6'Renili alalı
L e'-riyetlm, uray a~ ha.ali arasında 
lltalrJa lnrrJıılar .... ,, 

Yolcu sözüne devam ediyor: 
- ••• ve aihyet iıte geliyoruz.. Anka • 

la. Ateı gihi, sani Ankara... Dağlar desti 
llrb gibi lam... Bir memlekette biraz da 
taltii güellik olmalı; 0 tabii giiezllik insan 
eliyle giizelle§tirilmeli. Ankara neredeeee, 

tannn lstanbal nerede?. 
Ben '11 satırları açıktan okuyuvermeden 

IU&nl dinlediğime §imdi flŞıyorom: 
" ... Hiç ltimuyi b!lırwdiği ~,Jtn dola

)• itham «mılı doğra dtğildir. 1908 in ak· 
r. er • d mıyor a ....... , 

l'!anç ukadaf da bilmiyordu. 
RP..t .. ~ müdahale etmedim? Ankara· 

'
Açılacak ve kurula
cak fabrikalarımız. 

Sumer Bank taraf mdan inşa edilen ve 1 
edilmesi takarrür eden büyük fabrikalar

dan birinin yakında açılması ve diğerinin 

de temel atma merasimi yapılacaktır. Bun

lar, Bakırköy' de İn§aab bitmiı olan bez fab 

rikası ve diğeri de İımit'te temeli atılacak 

olan ilk kijll fabrikasıdır. 
Son alman malumata nazaran Bakırköy 

yeni bez fabrikaımm kifat remi önümüz

deki hafta bafmda Bapekil Paıa Hazret

leri tarafından yapılacaktır. • fabrikanın 
bihm.um teıisab bndmat ve lriitat resmi

llf! hazırlammfbr. lfleria ceıeru- bmlrel 
etmek izere Bakırköy'ine gitmİf elu Su
mer Bank Umum Müdürü Nurullah Esat 

Bey dün fdırimize d'ônmiİ§. yolda lnnit 

iıtasiyonada kendisine mülaki ela• Here
ke fabrikaları müdürü Reıat Beyden lzmit 

kiğıt fabrikası için on belNiyaİllce yap1-

lan istimlak hakkında malimat almıftır. 

Bu fabrikanın da yeri hazırlamnıf, İnfaat 

planlan ikmal edilerek müteahhidine ihale

si yapılnuftır. Baıvekil Pap Hazretlerinin 

Bakırköy bez f abrikasmm küıat resmini 

yıptıktan sonra İzmit kiğıt fabrikasının 

temel atma merasimine riyaset etmeleri 

mukarrerdir. Bu merasimde iktisat ve Na. 

ha Vekilleri de hazır bulunacaklardır. 

İstanbul' da tesis olunacak olan tite fab 

rikaımm temel atma merasiminin de vakm

da yapılacağı anlafılmı§tır. 
••• 

Cuma günü yapılacak 
yüzme müsabakaları. 

Su sporları heyetinden: 

l - 10.8.1934 cnma günü yapılacak 

Aııkara mmtakası yüzme birinciliklerine ha

zır olmak üzere 3.8.1934 cuma günü saat 
15 te Karadeniz havuzunda yüzme ve atla • 
ma tepik müsabakası J11Pılacakbr. 

2 - Her yüzücü kendi mayosuyla mü • 
sGbakalara i§tirak edecektir. 

3 - Hakemler: Altmordu umumi kap· 
tam Şeref Bey (ba,hakem), Çaoltaya umu
mi kaptanı Salilıattin Bey, Aakan Gücün

den Rüıtii ve Salihattin Beyler, Çankaya • 

dan bir zat, Demirıpordan Ekrem Bey. 

Yüzmeler: 100, 200, 400 mdre ser

best, 100, 200 metre kurbağalama, 

100 metre sırt üstii. 

Atlamalar: 1 - One 5di balıklama (düz) 

2 - öne adi balıklama (toplu) 3 . önden pe

rende (düz) 4 • kırlangıçtan öne hir peren

de, S - geriye adi balıklama (diz) 1 • geri 

ye bir perende düz). 

dcı lstanbul güzelliği, Borsa firinliği anyan 

yüksek mektep talebesine niçin p ıabrları 

>kamadmı: 
ıtı ... Nı 23 temmu 1908 ı tısadiil 11e 

mııkadJtratı ne de 24 ttmnııu 1923 e te

ıadil H mukadderat hakim ol-ffıır. 23 
ttmmu 1908 den ıonrak: harplann Hya 

isyanların htrhangi birindtn 11ltn Maıtala 
Kt'male dtoltti ttslim ediniz. 1934 Tirlri . .. 
)tsinİll azametini hayaliniu bilı sığdıra • 

mazsınu ••• ,, 
Ve bu hayallere sığmıyaca• inkılibm 

betiii olan Ankara'yı, o inlulihm içinde 

biiyiimÜf olması liznn gelen bir ı~ usıl 
:>lup da sevmeği öğrene~i§ti-? 

Düıündüm ki Ankara' ya gelmifli; 

··t aymiı kıyılan,, maharririnia dediği gibi: 

" ••• Bıırada, bıı step parçaıııu• 14n, ,,,I
ç111, hra toprağı istindt bir ta cüiaale 
kaplanmakta, bir cisim ccm bal•altta; He· 
biyatlarrn, tarilı kitaplarımn ~ gaıttelmn 
ölınif oldapna itikat tttikleri llir •İlletİıl, 
genç bir idtal MytCaıt.ı ae ,.,.,., ltallmı • 
rr.akta oldağıınu .... ,, görecekti; ıençti; 

ıuılıyacak ve sevecekti: kendini ... ulat -
mayı Ankara'ra bnktıms 

CFJCCIZ 

HAK1M1YET1 MiLLiYE SAYIFAI 

Tabiiyat tetkikleri. 

Veraset kanunlarına dair. 
j~adam Dolfuf 
ltaJya'ya döndü 

lstanbal Üniversitesi Umami ue tecriibeui Emraz 
Ordinaryıısu Dr. OBERNDORF ER tarafından. Roma, 1 (A. 

A.) - Madam 

Dolfus Viyana'. 

dan Riccion'eye 

gelmiştir. Yanın

da Avusturya hü

kumetinin bir me 
muru vardır. ls-

Bundan elli sene evel, 9 ikinci kanunda, 
Avusturya'mn Brünn ıebrinde basit bir ra· 
hip ölmüftü. Bu rahip dindar bir adamdı, 
fakirlerin hamisi idi. HükWııete kam ken
di manaıbrmın hukukunu hararetle -müda
faa eden bir ilahiyatçı idi. Fakat onun tabu
twıa takip edenlerden biç kimse ba adamın 
bugiiıı hiitün dünyayı alakadar eden ve 
kendisinia en büyük ve en mühim keıifleria 
den birine götüren bir iptilasından haberdar 
ıieii}di. 

Gresor Mendel, manasbrUUB bahçesin· 
dt itezelyelerde yaphğı binlerce çift!eşhle 

tttriibeıiade ana nebat evsafıru kendi to
humlarmdan yetifen yavru nebatlara intikal 
kanunlarım araşhrnn§lı. Bu arada, eski ne
batJann tohumlarına nakledebildikleri mim

f erit evsafın müstakilleıt irsiyet ansurlan 
~lacağmı müşahede etti. Filnki, Jl't'1'11 ne
batlardaki her iki ebeveyn tanfmın ba va
sıflara gayri müsavi, kih birinde, kih di
ğerinde ya müfterek ve yahut ay rr olarak 
tevzi edildiği görülmektedir. 

Mendel'in tecrübelerine çiçek açan ne
batlarda bir nazar atfedelim. Mende\ mese
la daima beyaz bir bezelye cinsi üzerine da
ima kırmızı açan bir bezelye cinsinin to
hum tozlarını serpti. Bütün bu vasi mikyas
ta yaptığı tecrübelerde diğer ba,ka cins ne-
1>atlarm tozlarının karıpnasma mani oldu. 
T '1humdan yetiten yana nebatlar ise fim
li tozpembe rengini · arzediyorlardı. Yani 
anne nebatlarm kırmızı ve beyaz renkleri
r.in. karışığını almışlardı. Fakat bu hemşire 
nebatlar aralarmda mütekabilen tozlariyle 
serpilince, o zaman torun nesli bpkı büyük 
ana nesli gibi bir kısmı beyaz çiçekli, bir 
kısmı kırmızı çiçekli v bunların yanında ay 
rı:.-p tozpembe ~içekli nebat şelril1eri göste
riyordu . 

Halbuki, beyaz tozlarla serpilen beyaz 
\İçekler kendilerini takip eden nesillerde 
hep beyaz açan nebatlar, kmnmlar ise da
ima kırmızı açu nebatlar verdikleri halde 
pembe açanlar müteakip nesillerde daima 
~e daima safi beyaz ve safi lumuzı k:•lan 
,.~ bir de pembe şekildeki cinslere aynh· 
yordu, ve ba peınbeler zikrettiğimiz iıtk·~
mı daima tekrarhJonlu. 

Bu irsiyet tamamen muayyen, gayrika
hili tegayyür riyazi nispetler tahtında vu

K.aa geliyor. Daima ve daitna birinci torun 
neslinde daimi ve saf olarak bir 
rub'u baba bir rab'a ana tara
fm enafmı gösteriyordu. T onan nesli
llİD diğer iki nab'n ise, her iki vasfı karıfık 
olarak arzediyonlu. Likin. bu evsafı müte
akip nesiHere Mima aynı nisbette nakledi
yordu. Bnnunla iniyet etrafmdaki sır kıs
men çözülmiit oldu. Hayatın bu esrarla do
la hadisesinde her kayıttan azade olarak 
kanun ve nispet caridir. 

Bittabi, Mendel'in bu yol açan ilk tec· 
ru~lerinde nebatlarm yalmz en basit, ve 
en kabili iyzah irsiyet evsafı nazarı itibara 
' lmmı§br. Fakat irsiyetle miiteaddit müs
takil evsaf tebarüz ediyorsa ve bu evsaf 

aıiitekabilen biribiriyle münasebettar ise, ve 
Jahut vuıflana biri veya diğeri zaman za
man mestur blmak ve bilahare hempre 

nesillerinde tekrar meydana çıkmak istida
dmı gösterir, vaziyet binnisbe daha karı • 
~ık olur. 

moayyen kısımlarında bulunacağını göster· 
di. Hatta, son senelerde bu veya şu evsaf m 
bu hücrelerin hangi kısnnlarından ahzı mev 
ki edebileceği bile gösterilmemiıtir. Çok 
yüksek ilmi taharriyat neticeleri elde etti
ğinden dolayı bu sene Nobel mükafab ile 
taltif edilen Tbomas Morgan'm flyam hay
ret yeni müphedeleri hep Mendel'in bu keı 
fme istinat etmektedir. Bu alim senelerce 
men emekli mesai sayesinde onun tarafın
dan töhret bulan hir nevi sinekte ( droıop
lüla monogaster) yapbğl tecribeler ile ha 
sineğin tahminen 400 muhtelif iniyet evsa
fına malik oldağanu ve bunların içiadea 
birçoklarmm höcere niivelerindeki çizgiler
de mevki ve vaziyetlerini sıhhatle, yani ev
safı malunal esas ecsamm höceredeki nüve 
çiz~ilerinin ita, veya orta, veya ailaayet ta
rafmda bulanduğunu sıhhatle tesbit etmit
tir. 

Hatti, bu suretle ciasiyetin bile Men
del kaiclesiade bir vasıf olduju tesbit edil
di ve daha pyaru llayreti, malatelif MJYU 
larda ba cİDliyet amilinin diğer anüDenlea 
buıasi fekli ile aynldığmm tHbit edilmiı 

olmasıdır. 
Bunoala asırlar kadar eski bir mesele 

neticeye yakfa§brıldı; bu da acaba cinsi
yet beyazda mı yoksa hüveyni menevide 
mi ilk önce teshil edilmiflİr, meselesidir. 
Şimdiye kadarki tecrübler burada asıl hi· 
\ıeyni menevinin haizi ehemmiyet olduğunu 
göstermİ§tİr . 

Filvaki, bu tecrübeler basit hayvanatla, 
hateratta, anfibilerde, katlarda yapdmıt
ttr. Henüz ba,langıçta bulanan veraset ta
harriyab hu yolda gitgide insandaki daha 
muğlak ve daha güç veraset ıeraitini ten
vir edeceği aşikardır. f.U'in etrafmdaki ör
tü yırlıldı, ve Mende) bize taharriyabn ucu 
bucağı görünmiyen derinliklerine doğra, 
be!fr bilgisinin görilmiyen yeni sahalarma 
rı~ -ıtnmızı çeYirili. 

Bugiinki medem ameli veraset ilmi 
Mendel'in kanunlarına ittiba etmektedir. 
Sert. mnkamn ve verimi fazla buğday ve 
mmr cinslerinin kesfi Mendel'in ketfi ol
ma kstzm mümkün olamazdı. Onun bu kepi 
olmas~ydı, Şimali Amerika'nm ve Kana
da'mn viıi sahalannda hababat zeri kabil 
ohmaıdı. Hatti, iddia edilebilir ki, Şimali 
Amerika ve Kanada'mn bugünlrii azim ik
hsadi inkişafı onunla kabil oldu. Ameli bay 
Yan yetiftirme için dahi Mendel'in kanun
ları rehber malaiyetiadedir. Hayvan Te ha
b'!lbat nesil ve cimlerinin her gün biru da
ha iyisini yetipinnek iPll yol göstermek 
üzere her tarafta muazzam muayene ensti
tiileri kurulması beyhude değildir. 

Asırlardanberi yapılan miiplaede ile ir
si tabiatlan tesbit edilea ltirsok hastabklı
nn irsi seyri bakkmdaki bilıilerimizi Gre
gor Mendel'e meydyumız. Bagin lıemop
hilie, gece amalığı, renk amalığı, ilh. gibi 
hastalıkların nasıl tevarüs ettiğini biliyo
rn:ıı Bilgilerimize İstİlladea buı vekayide 
hhbi vesayamızla ağır ailevi hastalddarm 
verasetine mani olabiliriz. Diğer bazı dert
ler de, aile içinde ırkı sık görülse dahi 1'tsa 

yamalı teselli ye teskin edebiliriz ve batta 
aile- §eCtresİllİ mütalea ederek ebeveynin ve 
biiyük ebeveynin me~ evsafnua kati ola
rak .-öndü;.ünü ve ahfadın muap olmama 
biç bir tehlikenin mevaıt olmadığını söy Ji. 

ye biliriz. 

tasiyonda Ma • 
dam Muaolini • 
nin refakat ettiği 
iki küçük çocuğu ~ 

bekliyordu. Ma- Mnw. iMia. 
dam Dolfus ağlıyarak çoculdanm 
ve sonra da Madam Muaolini'yi lm
caklamıt ve otomobille Santa!V:elO 
villaama gitmiftir. 

M. Mmolini de alqam men --.._ 
kUr villaya gelmittir. 

Beklenmigen 
servet. 

Ölen bir amerikab milyo. 
nerin üç kardeşinden her 

birine 48.000.000 mark 
düşüyor. 

Berlin, l ( A.A.) - Amerikci)'CI 
hicret etmif olan Petrcu imainde bir. 
alman burulan on bir sene eoel öl • 
müf ve elli milyon dolculık bir aer
vet bırakml§tı. Mütevellamn ar.zmq 

veçhile ouiyetname•İ on aene.,.. 
ra açılmlf ve ıimJi BerlinıtJe )'Cifi

yan bir kız lıatdefi ile biri Euen'dc 
lie Jiğeri Varıova'Ja oturan iki er
kek kardqi ba muazzam mir.mn 
haberdar olmaflardır. 

Bunlann iter birine 48 ınilyan 
mark isabet elmekteJir. Çiinkii aaa 
kiir meblaf on Hne i~imle ınib-eJı. 
kep laizle miltlaif .,,,.ette ,,,.,,_,,.,. • 

Sanfransisko 
grevinin iki buçuk 
aylık bilançosu 

Sekiz ölü, bir çok yara11 
iki yüz milyon dolar zarar. 

Sanlranmlıo1 J ( A.A.) - Biitiin 
deniz grupları ilri buçuk aydan ita
la süren bir .,evden sonra teltr.ar 
iıe ba§lamlflcT. Ba 6J"efJ 8 lıifinin 
ölümiineıt birpJlı ltimselerin yaralan 
masına oe illi yii% milyon dol.ar .m-. 
rar ve ziyana malolmugtur. 

Berfin, 1 (A.A.) - Milli soaya• 
list hücum kıtalan erkinıharbiye 
reisi M. Lut2e neşrettiği bir emri 
yevmide hücum kıtalanmn mezuDİ• 
yetinin bittiği ve milis hizmetlerinin 
ba!ladığmı bildirmittir. 

Bul:ı;ar hükiıınetinin bir karan. 
Sofyı, l (A.A.) - Gazetelerin,.... 

ğrna göre balgar hiikiıneti, Arjantin laiiJEI.. 
metinin daveti üzerine, cenubi Amen'b sali 
misakını imzalalllllia karar wermiftir. 

Bu akşamki gardenparti. 
Bu akfua Bı•ı• W.-de ftlile • 

cek olan ~- spor blDinia ıa'*" 

Şuhalde, Gregor Mendel insaaiyetiıa en 
biiyiik miincilerinden biridir. Kendisinin 
''bir giİD benim zamınon gelecektir,, ıözü 
bugiia ketfmd!a 7 O sene ıoan tamamen partisi için ~~ b~ hamhklar .~ 
tahakkak etmiıtir. Onan zamHı p...& ıel- edilmiftir. Reiai fahrilen Nafıa Vekil, An 
di. Gregor Mendel'in ismi beıeriyetia .U BeJİD himayelerinde Japılacak olan ha gar• 
kahramanlan semasında nurı. Wr JIW. ıi- -.,.rti ile gizel bir gece geçirileceğine 

Greıor Meffel, tecribeleriııi maskab 
resİllİn baclutlanaı ancak afabilen bir ta • 
bii ilimler cemiyetinin müzakere zabıtlarm· 

~a neıretti. Keffi böylece tamamea nisya· 
na karııtı, ve ancak 40 sene sonra meyda
na ç1<~ rıldı. Bugünkü bütün irsiyet tahar
nyab Mendel tanfmdan kurulan ba kaide
lert istinat etmektedir, ve biz bugün hu
talıklarda iniyet bımnluı tanıyorsak, hana 
sır" Mendel'e .edJ&lluz. 

Mendel, wraset kütlesinin tamamen •-==~-"""'""'"""""'!!!l!!"'"!!!!!'..,...,. ________ _. ........ """""'"""'!!!!!~~-~--.... --
maayyen, biribirinden kabili tefrik cisim- Paris!ten gelen bir sanatkar 

L· 

1 
___ ..._dır fipM yoktur. 

ili nar amaaw • 

lerde, yani he1u ve hüveynab meneviyede Terzi zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se-
mncut olacağım tesbit etti. Fakat miiteakip neler Paris'te yüksek terzilikte yetiştirt01ekle sanatlarını 
~ da irliyelin hn kabili inkısam ci- bir daha yükseltmişlerdir. 
r:- 1erill canb llöcere nüvelerin tamamen Bankalar caddes: Tel: 3141 



SAYIFA 6 

ANKARA lCRA DAiRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ MEMURLU
CUNDAN: 

ipotek olup satılmasına karar verilen tapu ve kadastronun kütük 725, 
ada 77, parsel 6 nomarasmda mukayyet ve Fevzipaşa mahallesinde kain 
ahşap ev afağıda yazılı şartlar dairesinde sahlmak üzere açık artırmıya 
pkarılmışlır. 

(EVSAF VE MüŞTEMlLATI) 
Hane methaliode girildiktc işbu methal ile arkadaki bir kısmı borçlu

nun işgali altında dükkan olarak kullanılmakta olup oluklu saç kaplıdır. 
Bu kısmın arka tarafına cıkıldıktı- ahşap bölmeleri fıazırlanmış üzeri açık 
oda ve bir aralık iskeleti ve dükkanın sağ tarafmdan bir kapıdan çıkıl
dı ' ta bir bahce içinde bir dut ağacı bu kısmın sokak üzerinde üzeri gene 
oluklu saç ile· taban bir oda bir hala ve arka tarafta alt kısımda bir hala 
ve bir ahşap merdivenle çıHıld" bir oda ve sokak özerrine olan bölme 
ile methat arasında ayrtca bir dükkandan ibaret olup ve heyeti mecmu
asına (1750) lira kıymet takdir edilmi§tİr. 

(SATIS SARTLARI) 
l - Satış pesin para ile o\mak üezre 6-9-934 tarihine müsadif per

pembe giinü uat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memurluğunda 
yapılacaktır. 

2 - Talil)ler takd;r edilmiş olan yukardaki kıymetin o/<ı 7 ,5 pey ak
~esi veya milli bir bankanın temiant mı>ktubunu f!elireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıvmetin o/<' 75 ini bul
'doktan ve üç dfl'fa nidııdan sonra mezkur günün 16 rncı saatinde en çok 
artırana ihRle edilecektir. 

4 - lsbu tari~teki ınhrmada teklif edilen bedel mı,kadder kıymetin 
~o 75 ini bu1madrir takdirde 22-9-934 tarihine miisadif cumartesi vü
Di saat 14-16 va kadar yanılacak ilcinci ınttrmada ke1.ıt üç defa nidadan 
sonra saat 16 da en rok artmm ta1ibine ihsle olunıtrıtkbr. 

5 - Birinci ve ikind ihalelP.rde ihale bed,.fi ih"l~··i miiteakin veril
D1f'diğj takdirde üzf'n.,P. ihale edile11itt ta1,.n ev1,.mesi il" ihıı ı,. tarihintt"'n 
itiftareu vedi f'Ün icinde veıneve b•slim ,.,:ıanv·ıliITT takcf:,.,ı'! ihıı 1"' hoznla
ak ve isbu talipte~ evel e11 yükesk teklifte bolnrııııı talibin teklifi vechi-
le almaiia razı olun olmad101 kendisind,.n soruldnktıut so11rl\ teklifi nç
laile l\lm• ifa razı oldu"n takdirde fıırlu ihıı 1 .. ı;j fesltediJ,.n biri"d h Hoten 
tahsil edilmek üzere ikinci tıı.li1) uhdesine ihale 01unac11ktır. Tf!klifi Vt'C· ı 
lüle almağa razı olmadığı takdirde ise mal veniden on bl's ırföt müdd .. •1e l 
ırhmnya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla- J 
aktır. 

& - Her iki artımada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve % 
2,5 -'~llal ftarrı talibe ait nlllcl\khr. 

7 - Bordu Vf! ahır" '·hb .. la di~er ala'kad""'""ln vav,.;"'""kul Üzf!ri'l
Cleki haklann; Vf! hu~usivle faiz ve masrafa .... J.;' olan i~-'ialarmı evr"kı 
mm"it"l"'nvle 20 gün ir;n"e icra d1'iresi.,~ bildirm0 1 .. ,.; 1~7.nndır. Aksi 
laalde hkhm tıınu siti11i He ~111h"t olmadıkça satıf bedelini paylaştırma 
•111~melesi"den haric tntıılacl'Mardır. 

8 - Artırmıva İdi .. ak edenler da'11' pvel şart11l\m"yİ p-Önnüş oku
•as n sı;ayri me"lr11liin ivmar va7.iyetini bilmiş ve bunları tamamen ka
••I Pfmis 111,f ve itibar olnnacaktrr. 

9 - fsbu acık artınnl\ ~utnamesi Z0-8-934 tarihinden itibaren 
t34/~l dr~va n~marası He ber'.{ese acıkbr. 

10 - TaJinleri me.,l<ôr tııriM,.rde İ"rll dairesi gayrimenknt safJ<; me-
P""lncmn" m1i1'111r?.Jtt pvJ,.mı>IPri llıtn ofonur. 7-3043 

Kat'ı alaka 
Bidayeti teessüsünden i -

tibaren halkın emniyet ve iti 
madmı kazanmış bulunan 
Karakulak ve Taşdelen mem 
ha suları ve Boğazic.i balık 
meşheri müeessesesinden çı
kan Burhan Beyin mezkur ti
carethanede bir guna alaka
sı olmadığı ve telefon No. de 
ğiştirileceği aynca ilan olu -
naca~ı berayı malUmat arzo
lunur. 

Yenişehir Miymarlar cad -
desinde Hilal bakkalivesi 

-Ye Yeni hal N o. 4 sahibi Hilmi 
7-3055 

Satılık bağ ve 
ba~hane 

Küçük Esat'ta Çankaya otobü
ıiine 10 dakika mesafe.Je 4 odalı 
aynca büyük ahır 13 dönüm üzüm 
kütüğü 300 kadar meyva ağa 
cı azimet dolayısiyle ehven aatıhk
br. Kerpiçin bağı namiyle maruf 
Bekçiye veya derununda sahih; 
Hacı Ali Efendiye müracaat edil -
ebilir. 7-3065 

ZAYi 
Ankara istasiyonunda arabacı 

ehl;yetnames•, nüfus cüıdanı n fit 
bpono zayi ettim ytni1erini ala
cağımdan eskiJe,.in:n h:ikmü yok-
lar. Arabacı Murat 

7-3050 

!ayi ikamet tezkeresi 
Ankara Emniyet müdürlüğün • 

den aldığını ikamet vesikamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisi 
nin hükmü yoktur. 

~iP.car tebaasından Lic 
hner lştuvan 

7-3054 

Satlık arsa 
Çankırı caddesine pek ya 

kın ve iki yolun köşesinde 
~O metre murabbaL 
· Ankara eczahanesine mü-

racaat. 7-2992 

Ankara Levaznn Amirli
ği Satrn Alma Komis 

yonu ivlanlan 

Askeri fırın depoyunda beş 
çift ve umum baytariye de
posunda doksan dört çift 
köhne fotinle muhafız alayı 
depo~unda bulunan beş ka
lem kıöhne atat ve ma 1 zemei 
baytariye 8 ağustos 934 car
samba günü saat on dörtte 
Ankara Levazım Amirli~i sa 
tınalma komisyonunda hil
müzayede satılacaktır. Talip 
terin mezkur esvavı görmek 
üzere her gün bulundukları 
mahallere gidin görmeleri 
ve müzayede günü vaktinde 
dahi satm alma komisyonu
na gelmeleri 0 738) 7-3045 

İLAN 
Elli beş bin kilo meşe kö

mürü münakasai aleniye usu 
tiyle ihalesi 4 ağustos 934 cu 
martesi günü saat on dörtte
dir. Şartnamesini görmek ü
zere hergün ve münakasaya 
iştira kicin de vaktinde temi
natlariyle beraber Ankara le
vazım amirliği satın alma 
komisvonuna gelmeleri. 

(1487) 7~2689 

J4nkara-Ace;,.fa57 . - . , 
MIHCI 0<5LU HALiL NACI 
--ANKARA-

HAKiMiYETi MlLLIY!. 2 ACUSTOS 1934 PERŞEMBE 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satın Alma Komisyonu 

İylanlar:w 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için bir adet 

büyük ve dört adet küçük so
ğuk hava dolabı ile beş adet 
yedek daimi cereyan motörü 
pazarlıkla alınacaktır. Pazar 
lığı 13-8-934 pazartesi günü 
saat 14 te icra edilecektir. 
Talipler fenni evsaf ve şart
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve pazar
Irğ"a iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinde teminatiylc 
birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatlarr. 

(1764) 7~3047 

İLAN 
Mityattaki krtaat hayvana 

tı için (275,000) kilo arpa ifa· 
pah zarfla münakasaya kon
mustur. İhalesi 15 ağustos 
934 oazar günü saat 10,45 te 
vapılacaktır. Talipler şartna 
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
icin de vakti muayyeninde 
tek1if ve teminatlarivle Ger· 
cüs'te askeri satın alma ko -
misyonnna müracaatları. 

(1579) 7-2818 

iLAN. 
Balıkesir'de bulunan kıta

at icin (100,000) kilo sığır 
eti (20,000) kilo sade yağ'ı 
kanah zarfl;:ı münak~s::ıva 
konmustur. İhalesi t t-8-934 
cum<ırtesi günii sa:ıt 10 da 
vapılar.aktır. Talinler sart
namesini o-örmek üzere her 
g-iin ve mÜn:\kasava istir::ı!{ 
irin rle vakti muavvenin~P 
t~klit ve tP.minatlarivle B~lı · 
kP.sir'de askeri satm ~lma 
komic:vnnuna m;ir:::ır~~ttan. 

(1511) 7~2~88 

İLAN 
Bergama'da bulunan kıta

at için 5200 kilo toz şeker 
345 ton saman ve 508 ton ot 
kapalı zarfla münakasa:va 
konmuştur. İhaleleri 18 aı?;us 
tos 934 cumartesi günü saat 
10, 11, 16, da yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak icin de vakti 
muayyeninde teklif ve temi
natlari yle Bergamada askeri 
satmalma komisvonuna mU
racaatları. (1681) 7-2943 

İLAN 
Bursa'da bulunan kıtaat 

hayvanatı için (375,000) kilo 
kuru ot kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
19-8-934 pazar günü saat 15 
te yapılacaktır. Talipler sart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muavveninrle 
teklif ve teminatlarivle Bttr
sa'da askeri satınalma ko· 
misvorfnna müracaatları 

(1680) 7~2942 
İLAN 

Bumuvada bulunan kıtaat 
icin (332.000) kilo kuru ot ka 
palı zarfla münakasava kon 
mustur. İhalesi 18-8-934 cu- f 
martesi günü saat 12,5 dadrr. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve miina
kasaya istirak icin de vakti 
mmı~reninde teklif ve temi
natlarivle Bumova'da askeri 
satrn alma komisyonuna mü-
r;lcatları. (1777) 7-3056 

iLAN. 
Konya'da bulunan kıtaat 

için 24,000 kilo sade yağı ka
palı zarfla münakasava kon
mustur. İhalesi 22-8-934 çar
samba günü saat 10 da yapı
lacaktır. Talipler şartname
sini görmek Hzere her gün 
Ankara'da M. M. V. Satm 
alma komisyonuna ve müna
k_:ısaya iştirak için de tayin 
olunan vaktinde teklif ve te
minatlariyle Konya'da aske
ri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1785) 

J-3060 

Sanayi ve ateliyelere mah· 
sus her cins ve cesamette 

De Mi ı ., •••• 
MAKİNELERİ 

IHTl'l'AÇ VUKUUND• MUFASAL T€KLİF YAPILIR, 

BOURLA BİRADERLERv•Ş11 

ISTANBUL-GAL.ATA 

t LAN 
Cinst 
Makarna. 
Şehriye 
Pirinç 

Miktarı 

5000 )" 
500 ) 

Kuru fasulya 
Nohut 
Sabun 
Seker 

11000 ) 
6000 ) 
1200 ) 
2500 ) ' 
3600 ) 

Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Reçel 
Kuru Erik 

,, kavsi 
,, üzüm 

Kırmızı bibeı 
Cay 
Kok kömürü 

Sade yağı 

2000 ) on beş kalem erzak 
2400 ) bir şartnamede ka-
400 ) pah zarf 

500 ) 
500 ) 
500 )' 
60 )' 
70 ) 

150 ton bir şartnamede 

1600 
aleni münakasa 
kilo bir şartnamede 
aleni münakasa 

Yukarda cins ve miktarlarr yazılı erazk ve saire hizala
rında gösterildi<i:i veçhile aleni ve kao::ıh zarfla münakasa
ya konmuc:;tur. Aleni münakasalar 2 eyllıl 934 pazar günü sa
:ıt 14 ten 17 ve kadar kapalı zarf aynı günde saat 15 te yapı· 
lacaktır. Talinler sartnamelerini görmek üzere her gün ve 
nıiinakasava ic:tirak erl~ceklerin tavin olunan vakitlerde tek
lif ve teminatlarivle Krrıkkale'de Askeri sanat mektebi sa· 
tın alma komisvonuna müracaatları. (1789) 7-3061 

İLAN İLAN 
5360 adet anot pili muha

bere kıtaları için mübayaa 
edilmek üzere aleni münaka 
sava konmuştur. İhalesi 22-
8-934 c.arsamba günü saat 11 
dedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnameler ile nümuneyi 
gönnek üzere her gün öğle
den sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin de tam vak 
tinde teminatlariyle birlikte 
M. M. V. satın alma komis
yonuna müracaatları. (1782) 

7~3059 1 
iLAN. ( 

Hava ihtivacı için (24900) 
kilo muhtelif renkte kanat 
boyası pazarlıkla satın alına 
caktır. $artnamesini görmek 
istiyenlerin her gün pazarlı
ğa iştirak edeceklerin 23-8-
934 persembe günü saat 10,5 
ta tetl}inatlariyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyonu 
na müracaatları. (1779) 

7-3058 

İLAN. 
Gazi Emir'deki kıtaat icin 

145,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmustur. İha 
lesi 7-8-934 salı günÜ saat 10 
da vaoılacaktır. 

Talipler sartnamesini gör· 
mek lizere her gün ve müna- ı 
kasava istirak icin de yevmi 
mezkurda teklif ve teminat
lariyle Burnova'da askeri sa-ı 
tın alma komisyonuna müra 
caatları. (1665)' 7-2903 

Çatalca müstahkem mevki 
kıtaatı ihtiyacı için (50,000} 
kilo sığır eti 20 ağustos 934 
pazartesi günü saat 11,5 da 
kapalı zarf usuliyle münaka -
saya konmuştur. Şartnameyi 
görmek münakasaya iştirak 
etmek istiyen taliplerin tek
lif ve teminat mektuplariyle 
gün ve vaktinde Catalca müs 
tahkem mevki satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(1760) 7-3048 

İLAN 

Askeri sanat mektepleri 
için 35 adet sıra ile 35 adet 
masa pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlığı 9 ağustos 
934 perşembe günü saat 14 
ten 17 ye kadar icra kılına
caktır. Talip olanlar şartna
mesini görmek üzere her 
gyn ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin yevmi mezkurda 
Kırıkkalede sanatlar m(.:-cte
bi satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1778) 

7-3057 

Ev aranıyor 
Y enişehirde 6-8 odalık müs 

takil ev veya apartıman ara
nıyor. Kiralık ev veya nai • 
resi olanların S.N. rümuzu i
le Hakimiyeti ·Milliye idare
hanesine mektupla müracaat 
eylemeleri. '7-3066 

Aukara Bt•lt>cliH· Kdıs · 

li:ii ilanları. 

İLAN 
Yenisehirde 1173 üncü 

adada iz parsel numarah 
710,50 metre murabbaı arsa 
yirmi gün müddetle ve kapa
h zarfla müazyedeye konul -
muştur. Taliplerin 24 ağus -
tos 1934 cumartesi günü sa~ 
at on buçuğa kadar teminat -
larile birlikte teklif mektup
larını belediye encümenine 
vermeleri( 1801) 7-3068 

İLAN 
1 - Temizlik ve mezba • 

ha amelesi icin 267 takım el_. 
bise ile 267 Çift yün eldivenJ 

2 - Su idaresi için 15,, 
ton mazot mübayaa«t. 

Yirmi gün müddetle ve 
kapalı .zarfla münakasaya ko 
nulmustur. Sartname ve nll .. 
munesini görmek istiyenle • 
rin hergiin yazı işleri kale " 
mine müracaatları ve taliple
rin de 24 ağustos 1934 cumar 
tesi günü saat on buçuğa ka.
dar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediy'· 
encüm~nine vermeleri. 

(1800) 7-3061 

İLAN. 
Belediyeye ait müceddet 

radyom lambalariyle cibin "" 
liklerin müazyede salonunda 
pazar ve sali ve perşembe 
günleri saat on yediden iti ~ 
haren müzayede ile satılaca" 
ğı ilan olunur. 

(1714) -2959 

tLAN. 
Sekiz bin beş yüz adet sü

pürge 4 ağustos 34 cumartesi 
günü saat on buc.ukta beledi 
ye encümeninde pazarlıkla a 
caatları. (1743) 7-3006 

·İLAN 
Y enisehirde kanlr göl 

mevkiinde 1184 inci adada 
Ömer beve ait arsa ile şuvu
Ianan 65,65 metre murabbaı 
arsa yirmi gün müddetle ve 
aleni surette miizayedeye 
konulmu~tur. Taliolerin 18 
ağustos cumartesi günü saat 
on bucukta belediye endime
nine müraca:ıtlar;. (1707) 

7-2961 

ZAYi 
562 araba numarasını zayi et· 

tim yenisini alacağımdan eskisini• 
hükmü yoktur. 

Arabacı sütçü oğullarmrla111 
Halil o.ilu Arif 

7-3051 
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Herkesin Sevdiği 

OR-M AN Ç i F T LiGi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

. ~ . ... . .: . , 

liseler alım satım 
komisyonundan: 

'l.'.r • • • • t nlacak "500 adet ders sıra-
naydarpaşa Lısesı ıçın yap ı . " .. .. 

8lllın 15 ağustos 934 tarihine miisadıf çar~amba .~nu saat 
16 d ·h 1 d 'l k ·· ere kapalı zarf usuh vle munakasaya 
L a ı a e e ı me · uz k' .. · h ·1 
.:onuımuştur. İstanbul Erkek lisesinde ı ;ıu~unesı. veç ~ e 
taliplerin sartnamevi görmek üze.re mezkur lıse.dekı k~mıs
l'on kalemine ve münakasava iştırak edeceklerın d~ ıhale 
tünü teminatı muvakkate makhuzlariyle birlikte komısyonu 
llıu;r,a miiracaatlan. (4176) 7-2989 

laradeniz Ereili Belediye 
Ri} asetinden: 

Elektrik santralının temmuz 934 tarihinden mayıs 935 
tarihine kadar on bir ayhk ihtiyacı olan ~00 ~. 34~ ton_ ma
den kömürü ile 700 kilo ince v:ı~ ve 250 ~ılo s1lınclır .. yagı .. ve 
22 kilo ~ - 22 7 934 tarihinden iytıbaren 22 gun ~ud
detJe 12. :.sg~:~rll~i~e müsadif pazar günü saat 15 te ıhale 
tdilrtlek üzere kapalı zarf usulivle mii~aka~ava çık~rılmışk 
tır. İstek1ilcrin teklif edecekleri bedelın yuzde. vedı buçud. 
llisbetinde muvakkat teminat ak~elerini beledıy~ye tev ı 
ttnıeı . . . ··rmek istivenler Erealı ve Zon -

erı ve sartnamesım go . 1 guldak b I d' ..:ı • 1 ·ne müracaatları ,t:m o unur. e e ıve n~1re erı 7 _ 2996 
(1728) 

P. T. T. Başmüdürlüğünden~ 
l' ı . · · · Kırşehirde 235 adet it e graf hatlarının direk ıhtıyacatı ıçın d M 

tt~ak, Çorum'da 376 adet çam. Develi'de 28 a et çam.t u
~u' ç kın•da 95 adet çam, nce-au da 180 adet çıralı çam. an k't 60 adet çam 
lt }{arahisannda 25 adet kavak. ~smancı a zdan itiba~ 
~~1c~hamam'da 1247 adet çam a~acı _25 ~:::Posta tel
.._ lliunakasava çıkarılmıştır. Talıplerın. .. caatları 
~·ctf ba~m·u·d·· ı·· -.. e yahut mahallerıne mura . "( ur ugune v 

7
_

2949 
............... (1687) 

P. 1'. T. Başmüdürlüğiinden: . 
B.ı . y la a Romanya, Macaristan, Lebıstan, 

4~hstan, y onanistan, • ugosf f ' Vat ikan HükUnıeti, Fransa. Al
~;"'Jali. Çekoslovakya, lsvıçre, t~la! Bel .0 ' Felemenk Ouimırb, 
I~ •. hksembur~. Danzii serb•st ""'"°rı. . • ÇI ' e ve Lübnan Ciimbn
tiy~rveç, lnniltere. lrlanda, Mısır, Fil

1
•s;m S~ry ;........ 193 ı sene-

Iİltde L Memleketimizle fehir!~r ·~~ ~e Je ~:ki 0'f8 
ederek ticcarİ ikti -

ildi ı_ ••lanlDJf ve az zaman IÇIDde sur a .. fi . etmi...:r? 
"''Yat" • ı ·· · d ·· t holet ve ıelimd temm ~ • &. ı ıs er uzerın e sura · su I" t 1 k istiyenleria gs-

!tle~-·lllentlehtt•rle kowmm1ak ve fazla ma a~a a ~ rtmelPri. (1647) 
·-..ıtıe ve 2341, 2342 Telefon No. )arma muracaı 7-2889 

4nkara Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

M.evkü Cinsi Kapı Metruke 
No. No. 

~ş~~ı Ayrancı Hane O J84 
394 

Aylık 

icar 
Lira K. 

ıs oo 
20 00 

Kac; taksit 
olduğu 

Mü şah ere 
suretiyle 

ı Mektepler alım satım 
1 komisyonu reisliğinden 

Mektepte yeni yapılan bir dershanenin doğrama işleri 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işe girmek is .iyen~e~ tem.inat
lariyle ve ehliyetlerini g-österir vesikaları ıle bırhkte ıhale 
günü olan 2 ağustos 934 tarihinde saat 15 te komisyona, 
şartnameyi görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne mü-
racaatları. (1752) 7-3011 

P. T. T.U,. Müdürlüğünden ; 
Başmüdürlüğümüze bağlı bütün posta nakliye miıt~ah: 

hitlikleri mahallerince 21-7-934 tarihinden itibaren yırmı 
j?'ijn miidrl,,.tle aleni miinakasava çıkanlrrııştır. Talip olanla· 
nn mahalli posta müdürlüklerine veya Ankara Başmüdür· 
lüğüne müracaat etmeleri. (J 632) 7-2868 

As. Ls. ve Orta 
Mektepler talebesine: 

l - As. Liselerinin ı 1, sımflan 1 ağustos 934 de liselerin 
diğer sınıflarile orta mektepler 1 eylUl 1934 de derse baş -
byacaklardır. 

2 - Orta mekteplerde lisenin 9 ve 10 sınıflarının ikmal 
imtihanları 10 ağustos 1934 de başlıyacaktır. Talebenin ona 
göre mekteplerine iltihakları lüzumu ilan olunur. ( 17 58) 

7-3016 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden : 

Zonguldak'ta keşif bedeli 22778 lira 61 kuruştan ibaret 
yapılacak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 18 ağustos 934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliple
rin bu baptaki proje ve keşif cetvelleriyle şartnameleri gör
mek üzere Galata'da Çinili nmtım hanındaki İdarei Mer-
keziye'ye müracaatları. (4084) 7-2976 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Idarei Hususiyesi için mübayaasma lüzum görü

l~ 90 kan~a1 hat teli ile bin adet deve boynu ile birlikte 
fıncanm Tokatta teslim etmek şartiyle 15-7-934 tarihinden 
itibaren 2~ gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların ıhale günü olan 5·8-934 tarihinde Tokat Daimi 
Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (4157) 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret kaleminden: 

J JO Ton Saf kurşun 
1 ,, Arsenik. 

30 ,, Tüvönan kömürü. 

SAYIFA 1 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Cr. Marka No. Eşyanın Cinsleri 

3,900 171 188 Figzatbr MahlUiü ) 
22 RB 1 Müstamel fotoğraf maki-) 

ne aksamı. ) 

45 RB 3 Müstamel fotoğraf agran) 
dizman makinesi ) 

12 RB 5 Müstamel fotoğraf maki-) 
ne aksamı ) 

30 RB ıf. Müstamel fotoğraf maki-) 
ne aksamı ) 

20,745 Adrcı 9907 10 kalemde yün elbise ve) 
sair zati eşya ) 

14,520 .. 6 kalem müstahazratı ) Transit 
tıbbiye ) için 

« • 'O zeri deri kaplı otomobil) 
minderi ) 

832 • " 
muşamba kaplı otom) 

körüğü ) 
g • • " 

Lastikli pamuk men) 
sucat ) 

203 Boyalı demir fener başlığı) 
5462 • Otomobil şau aksamı ) 

0,700 İpek örme :Şatpa ) 
0,740 • • " " 

,, ) 

1,450 • t pek mensucat ) 
0,440 İpekli mendil. ) 
0,090 • İpekli boyun atkısı ) 
1,770 İpekli pamuli karyola örtüsü) İthal 

14 R. F l-.Sl8 Sülfat dö Baryon. ) için 
0,500 • İpek gömlek ) 
0,500 • l pek mensucat ) 
1,400 • İpek karyola örtüsü ) 
Yukarda yazılı eşyanın 1 inciden on dördüncü kaleınıne 

kadar yazılı eşya transit ve diğerleri memlekete ithal edil
mek üzere ve açık artırma usulü ile 26-7-934 ten itibaren sa
tılıktır. İsteklilerin 14-8-934 sah günü saat 17 ye kadar satış 
komisyonuna müracaat etmeleri. (4154} 7-3049 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Veka eti 

Hudut ve sahiller ıh
hat Umum Müdürlü -
ğünden: 

Dört kalem itlafıfar malezmesi şap.namesi mucibince 
açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 25 ağustos 934 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galata'da Kaca
ınustafapaşa sol:ağmda İstanbul limanı sahil sıhhiye mer· 
kezinde müteşekkil komisyonda yapılacağından istiyenle
rin şartnamelerini görmek üezre Ankara•da Hudut ve Sahil~ 
ler sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasibi mesullüğüne 
veya mekiizr merkez baştababetine müracaatları. (1769) 

7-3Ô46 

l' araköse Valiliğinden: 
1460, 512, 449, lira keşif bedelli vilayet idarei hususiye 

bınası, garaj, ve vali konağı inşaat, tamirat ve tathirab 24-
7-934 ten itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış
tır. Taliplerin müracaatları ilan olunur. (1744) 7-3009 

Tayyare Cemiyetinden : 
Tayyare Cemiyeti için elli beş ila yetmiş bin kilo kuru 

meŞe odunu ile doksan ila yüz yirmi ton kok kömürü alına
cağından şartnamesi her kün cemiyet muhasebesinde görü
lebilir. İhalesi 15 ağustos 1934 çarşamba günü saat on beş-
te yapılacağından taliplerin müracaatları. 7-3053 

• 
lstanbul Posta Telgraf ve Tele -
fon binalar ve levazım müdürlü
ğünden: 
28-7-934 tarihinde münakasası icra ve haklannda gayri ka
biJi kabul teklif vaki olan 3 m. m. kutrundaki 39 ton sert ha· 
kır telle bir buçuk milimetre kutrundaki bir ton yumuşak 
bakır tel ve 5000 adet 3 m. m. lik bakır manşonun pazarlıkla 
tedariki tekarrür etmiştir. Mezktlr malze?1eni~ 18 ağustos 
934 tarihinde pazarlığı yapılac~.ğından ta~ıple:ı~ bu ~aptaki 
şartnameyi görmek için her gun. P~~.~lıga ıştırak ıçın de 
mezkur tarihe müsadif cumartesı gunu saat 14 te Beyoğlu 
Posta T. T. binasmm 3 üncü katında mübayaat komisyonu-
na müracaatları. (4284) 7-3064 

Nafıa Vekaletinden: 
" ,, Bağ) 13 

maa hane) b 
.. Yukarda yazılı emval icarmın ihalesi 8-8-934 çarşam a 

~Unij saat 15 te icra kılınmak üzere müzayedeye konulmu§· 
tur. Taliplerin müracaatları. 7-2855 

Yukardaki malzeme acele pazarlıkla satın alınacağından 
taliplerin 11 ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te Ticaret 
kalemine gelmeleri ilan olunur • 

Şartnameler hergün Ticaret kaleminde görülebilir. 
7-2987 

11 ağustos 934 cumartesi günü münakasası icra edilecü 
?lan Afy?n.- Antalya hattı birinci kısım ihşaatına ait muka

' vele proJesınde yazılı geçit tarihi 30-~935 ve ikmal tarihi 
1-9-935 olarak tashih edilmiştir. (l 780) 7-3062 



SAYIFA 8 

Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

10 Haziran 1926 tarihli ve 927 numaralı kanuna müzeyyel 
28-12-1933 tarihli ve 2376 numaralı kanunun ikinci maddesi 
a1ucibince Üzerlerinde (HİLAL1AHMER) işareti ve ibare· 
si bulunan (AFYONKARAHİSAR) madensuyu şişelerine 
diğer sanat ve ticaret müesseseleri tarafından iymal edilen 
madde1er konup satılamıyacağı ve bu hüküm hilafında hare 
ket edenlerden şiseleri muhteviyatiyle beraber müsadere 
edileceği gibi müterasirlerinden her şişe için bir liradan on 
bec:: 1;rava karl~r p~ra cezası alınacağı cihetle: 

Üzerlerinde (Hilaliahmer) işareti ve ibaresi bulunan 
AFVONKARAHİSAR madensuvu siselerinden kimin elin
de varsa vağ', petrol ve ~aire gibi temizlenmesi güc şevlerle 
bula~ık olmarrıak sartivle bu şiseleri Yenişehirde Hitaliah
m,...r Merkezi Umumisine veva Madensuyunun Ankara bayii 
olan 7.afer c-~rlrlesinde Cihan Oteli sahibi Ali Reşat Be ve 
hef1 .. ti _...,ı ... ..,'-';H.,rl~ tec::lim Ptm<'lf>ri rica olunur. 7-2990 

lstanbul osta Te T. 
aşmüdürlüğünden: 

Muhtelif eb'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23-7-934 
tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle münakasaya crkanl
mıştır. Talip olanların kanunen itasına mecbur olduk?arı 
vesaiki hamilen 12-8-934 te saat onda Basmüdiriyette mü 
tesckkil komisyona ve sartnamesini görmek icin de her gt:ı; 
tahrirat kalemine müracaat evlemeleri. ( 4118) 7-2934 

Yozgat Jandama Efrat Mektebi 
satın alma komisyonundan: 

Yozgat jandarma mektebi efrat ve hayvana tının iaşeleri 
için lüzum olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (32) kale~ 
yiyecek 1-8-934 tarihinden itibaren (20) gün müddetle mu
nakasaya konmuştur. 

Bunlardan yalnız ekmek kapalı zarf ve diğerleri a<;ık mü
nakasa usuliyle alınacaktır. İhale 21-8-934 salı günü saat 
10 da Yozgat jandarma mektebinde yapılacaktır. Talipler 
ihale gününden evet o/0 7,5 teminatlarını malsandığına yatı
rarak alacakları makbuzları ihaleden evel komisyona göster 
mek suretiyle münakasaya i~tirak edeceklerdit. Şartname
leri görmek istiyenler her gün saat dokuzdan on ikiye ka-
dar mektep satınalma rivasetine müracaat edebilirler. Ha
riçteki taliplere şartnamelerin birer nüshasının parasız ola
rak gönderileceği ilan olunur. (1701) 

Azı Çoğu Cinsi Azı 
Kilo Kilo Kilo 

200000 215000 Ekmek ı100 
3ZOOO 36500 Sığır eti 3000 
3000 4000 Koyun eti 600 

14000 16000 Karu fasuly 10000 
2008 2500 Mercimek f 0000 
3000 3500 Taz 2000 
ZOOO 3000 Nohut 800 

13000 15000 Bulgur 3000 
4000 5000 Pirinç 800 

ZOOOOO 250000 Odun 50 
1500 2000 Makarna 80 
2500 3000 Zeytin tane~i 18000 
2500 3000 Beyaz peynir 15000 
1200 1500 Zeytia yağı 10000 
4000 5000 Sade yağ 
Z-000 2500 Toz "ker 
ZOOQ 2500 Sirke 
5000 6000 y (\VtJrt 

Çoğu Cinsi 
Kilo 

3000 Sabun 
3500 Kuru üzüm 

700 Salça 
12000 Soğan 
12000 Patates 
3000 Pekmei 
1000 Şehriye 
3500 Süt 
1200 Ga:r: yağı 

60 Çay 
100 Biber 

20000 Arpa 
20000 Saman 
12000 Kuru ot 

7-2983 

Yüksek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir ci
varında seksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan fab
rika 31 mavıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden talip
lerin şartnamesini görmek üzere enstitü muhasebesine ve 
% 7,5 teminat1arivle S ağustos 934 müsadif pazar günü saat 
15 te Enstitü idare ve ihale komisyonuna müracaatları. 

(1535)' 7-2744 

Karaköse belediye riyasetinden: 
Karaköse belediyesi tarafından yaptırılması mukarrer 

2863 lira 67 -kuruş bedeli keşifli gazhane inşaatı yirmi gün 
müddetle münakasaya çıkanlmıştır. Talip olanların şeraiti 
öğrenmek üzere Karaköse belediyesine müracaat etmeleri 
itan olunur. (1733) 7- 2995 

Afyon Vilayetinden: 
Kati ihalesi 22 temmuz 934 tarihine mukarrer iken mü

nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden mii~a
kasa müddetinin temdidine mecburiyet hasıl olan 2415 lıra 
60 kuruş bedeli keşifli zafer abidesi duvar ve merdive!11.eri 
inşaatına ait münakasa müddetinin 8 ağustos 934 tarıhıne 
müsadif ~arşamba günü saat 16 da kati ihalesi icra kılmmaı,. 
ÜT.ece on beş gün müddetle temdit edilmiş olduğundan ke
şifname ve fenni şamameyi tetkik etmek istiyenlerin Nafıa 
dairesine ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de ihale 
giıİll.ii muayyen saatte vilayet daimi encümenine müracaat-
Je n ilan olunur. (4250' 7-3014 

flAKIMIYETl MiLLiYE 2 ACUSTOS 1934 PERŞE--

D. D. Yollan \'e Liman • 
lan U. Mel. Sa. Al. Ko

misyonu ilanlan. 

İLAN. 

Derince Limanı tahmil ve 
tahliyesi işlerinin kapalı zarf 
la münakasası 22 ağustof 
çarş!mba günil saat 15 te Arı 
kara'da idare merkezinde y• 
pılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Ha>'" 
darpaşa veznelerinde beşe! 
liraya satılan şartnamelerde 
yaııhdır. {1742) 3021 

İLAf\ 

FRİGIDAIRE Markasını taşıyan Suguk Hava Do
taptare satışının, az bir zamanda bu nisbette te• 
zayüdü bu Dolapların kendilerine has olan me .. 
zayasından ve faikiyetinden ileri gelmektetir. 
Bütün Dünyada istimal olunan FRIGIDAIRE Suguk 
Hava Dolapları adedi, Elektrik cereyanile işleyen 
diger Fabrikalar mamulatı adedinden Bir Milyon 
fazladır. Bu, FRIGIDAIRE ·in faikiyetini gösteren 
en bariz bir delildir. Siz de FRIGIDAIRE'in me· 
mnun müşterileri meyanına dahil olabilirsiniz. 

Ecnebi müstahzarat ve tıt> 
bi ecza kapalı zarfla müna· 
kasası 14-8-934 salı günü sa 
at 15 te idare binasında ya· 
pılacaktır. Fazla tafsilat An• 
kara ve Haydarpaşa veznel• 
rinde beşer liraya satıhıd 
şartnamelerde vardır. 

(1678) 7-2935 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka MarsilY' 

kiremidi ehven fiatla satıf 
evi Eskişehir oteline müra• 
.:aat. Telefon: 3272 

.,Frigidaire'' markasını tasunaycw . her Soguk hava 
dolabı hakiki ,, Frigidaire' 1 degildir:. Kiralık ev 

BOURLA BiRADERLER VE şs 
Yenişehir'de Şurayı De\t'" 

let arkasında Fevzipaşa ca~ 
desinde Binbaşı Şehap Beye 
ait evin birnci katı kiralıktı!• 
Her türlü konforü haiz üç O" 
da bir hol ve bir antresi vat~ 
dır. İçindekilere müracaat. !EXK'ı'"O'od~K!A~o~ 

General Motor mamulatı 

lstanbul: Deniz levazım 
satın alma komisyonundan: 

9630 adet kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 
ağustos 934 cumartesi günü 
saat 14 te. 

35 ton Benzin Kapalı zarfla münakasası: 4 
ağustos 934 cumartesi günü 
saat 15,30 da 

17 kalem boya malzemesi: Kapalı zarfla münakasası: 5 
ağustos 934 pazar günü saat 
14 te. 

104 kalem Eczavı Tıbbiye Kapalı zarfla münakasası: 5 
ağustos 934 pazar günü saat 
15,30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı ic;in yukarda cins ve miktarları , 
yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ka· 
pah zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek 
ve almak istiyenler her gün ve münakasaya iştirak etmek is
tiyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektupları 
ile Kasımpasa'da kain komisyona müracaatları. (3756) 

7-2691 

lstanbul Müftiliğinden: 
Kuranı Kerimin tercüme ve tefsirinin tab'ı kapalı zarf 

usuliyle münakasaya konulmuştur. Talip olanların şartna· 
mesini almak üzere İstanbul Müftülüğüne müracaatları ve 
yevmi ihale olan 8-8-934 ~arşamba günü saat 14 te vilayet 
muhasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte mü-
racaatları ilan olunur. (3927) 7-2799 

Hava Müsteşarlığından: 

7-3015 

Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden: 

Muhtelif tarihlerde Ankara Belediyesi veznesine yatıı1"" 
lan ve müfredatı aşağıda yazılı olan teminat akçelerine a~ 
makbuzlar zayi edilmiş olduğundan zuhurunda hükümlert 
olmıyacağı ilan olunur. 

Depozit miktarı 
L. K. R. 
s.-
5,-

10,-
100,-
40,-
5,-
6,25 
5,-
5,-

25,-
12,60 
14,12 

Makbuzun 
tarihi No. 

31. 8.931 3484 
31. 8.931 3485 

1.11.931 6029 
16.11.931 6492 
2.12.931 7121 
4. 1.932 8077 
6. 1.932 8155 

17. 1.932 8415 
17. 1.932 8416 

4. 2.932 8789 
14. 2.932 8963 
21. 2.932 9117 

7-3052 

Ankara Ziraat müdüriyetinden· 
Kapalı zarfla münakasaya konulduğu evelce ilan oluııaıt 

235 sap arabasına verilen fiatlar haddi layık görülmediğil1"' 
den tarihi ihaleden itibaren her pazartesi ve perşembe gürı ~ 
leri saat (15) onbeşte arabalar, gelecek taliplerine pazarlıtl 
suretiyle ihale edileceğinden teminat mktubu ve makbUZ" 
lariyle encümeni vilayete ve tafsilat almak için her giiı1 
Ankara ziraat müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olurıur• 

(1747) 7-3044 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
Hava müsteşarlığı inşaat şubesi için iki Fen memuruna 1 - Harita umum müdürlüğü için (24000) metre beya' 

ihtiyaç vardır. Biri Diyarbekirde, diğeri de İzmir'de inşaat bezin (salaşbur) münakas'lsı kapalı zarf usuliyle 25-S-934 
işlerinde istihdam edilecektir. Ücreti her birinin (126) şar cumartesi günü saat (10) dadır. 
liradır. Talip olanların diploma, bonservis ve manii istih- 2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve rrıiİ" 
dam bir hali olmadığına dair mahalli emniyet müdürlüğü nakasaya iştirak edeceklerin de teminatlariyle yevmi rneZ"" 
vesikası, sıhhat raporu ile birlikte Hava müsteşarlığına mii- kurda Cebeci'de Harita Umum Müdi.irlüğü satın alma kO" 
racaatları. (1717) 7-2Q85 misvonuna ı;ı:elmeleri. ( 1792) 7-~0fi~ # 

................ 11!'11_. .......................... ~ 
imtiyaz sahibi ve baımuhar'rl':'; 
FALiH RIFKI. 

Omam Ne,riyab idare eden yazı 
fıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi civannda Haki · 
miyeti Milliye matbaasmda ba · 
sılmıştrr. ı 

Abone ve iyi an J;edelleri: ~lües · 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya Lankı. vasıtasiyle gönderilir 
ffariçt" kimesinio tahsil ıa1ihiveti 
voktor. 

1 
1 SİNEMALAR 1 

YENi J 

Tamirat münasebetile 
kapalıdır 

BU GON 
İki Film. 

1-H A R P 
2-Evlendirelim mi? 

Bu gece 

HARP 


