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Ciindclik 

EMNlYET DAVAMIZ 

ismet Paıa, hükumetinin sulh siyasetini 
~n nutkunda bir fikrin en eyi 11e en açık 
ifadesine örnek olabilecek cümlelerle iyzah 
elmiJtir. 

Biz her t- ) .. 
b
• . • • ur u maceraperestlikten uzak, 
11 mıllı ıstiklal ve mill' . d -tt-··· .. _ 1 emmyet avası 

ru ugumuzu, daha ilk ihtilal .. 1 • d 
ispat ettik. Büyük komııumu R gun .e,rın e 
lnri k 1.. : z usya ı e an-

!'' . urk milletinin vefasını ve türk ·-
nlnnın ancak bir sulh un"uru old - mbı do ti • " ugunu u 

s ugun tarihi gösterir. Bütün budutları-
ızda ~erkesten emr.iyet istedik ve herke-

se emnıyet verd·k c·• Ih 1 ' · ~.:!'ln su unu nizam-
.. ~rırabilecek olan sayılı kuvvetlerden de
gı ız: Ancak bulunduğumuz coğrafya par· 
çanmn ehemmiyeti, türk sulbunun bu niza-

kad
}eessüsünde büyük değeri olmasını mu 
uer kılmıştır. 

Devletlerle birçok çetin i~leri tasfiye 
et ek mevkiinde bulunduk: Şeref v h k 
çetçev •.• d e a 
L • es~ ıçın e sulh uzlaşmalarından baş· 
a;a hıç hır yol aramadık H' b' k zua • . · ıç ır omşumu-

d
. 0b~omı emnıyet dairesi türk tahrikatı 
ıye ır dosya .. ı·· K açmaga uzum görmemiştir. 
ODıJularımızın dahili davalarını alakadar 

edecek olan mes 1 1 • T" k' .• • e e erın, ur ıye ıçmde, 

ıa~tl\J ve demagoji vesiylesi edilmesine 
musa8d etmedik. 

Bu kadar samimi, dürüst ve açık bir si
Yuet hile, etrafımızda suların sık sık bu
lan asma mani olmadı. Bunun sebepleri ne 

olduğunu en eyi ismet Paıa'nm nutkunda

ki !11 fıkralar iyzah edebilir: "Biz, coğrafi 
ve siya1i oaziyetimiz itibariyl~ birçok defa 
~irib" • ırıne zıt siyasi cereyanlara temas et-
D!eJr meokiinde balanayoraz. Maatteessüf, 
ıİ}•aset ôlemi sık sık ciddi ihtilaflarla mah· 

nıil olmaktadır. Her şeyden eoel yakın sa

lııımrzda salhan masan oldağana görmek 

ülkümüzdür, ve zrt siyasi cereyanlara te· 
mu mevkündt bulanmak dolayısiyle en· 

diıeli mahiyet alabilen beynelmilel hadise
fer yakın alakamızdadır. Ba şerait içinde 
miidaf aa vesaitimizi ka1111etli bulandarma
ia çalışmak oe muhtelif devletlere karşı 
t~ahhiitlmmizi sarih ot eyi çerçevelenmiş 
bır hrıdrd içinde, fakat uefa ve sadakatle 
takip etmek §İanndayız. 

Giiçliikle söz veriyoruz, fakat söz ve
rirf.en kendimizi çok kavoetli bağlanmış 
~'°'1Jz. Aldığımız sözün sağlamlığı için 

adi dikkat içindeyiz. 

litün bu faaliyetlerin bir tek hedefi 
•'"'!r, kendi emniyetİJ11izi objektif olarak 
ferıutt etme.. l k 1ı • • 
1ı ge ça ışır en erhangı bır yerde 
erlıan • r,· k gı rr taarruza l~fvik etmek veya 
olayfaştırmaktan dikkatle sakınmaktır 

y·· k" , .,, 
.. ur ıye ye ·iytimat havası Asya'nm 

go ği e ve Tuna'ya kadar y l t 
Yakınlarına emniyet veren b" • ayı mış ır. 
r luğuu herkesi inandırma~r syıyalset, dboğl-

o unu u. 
1lJ 1'e tutmuş demektir. 

n-1!· . • •• 
sıyasetımızın dayand .. b 

ü11 iç· d.. th rgr esas, 0 • 
ı. unya su unun zamanı k 
llll.l'!thkh emniyeti ld - , anca ' er o ugudor 

lktısadi sıkıntı hi b' · 
d ··ıd· Buh ç ır tarafta yahı:mıc: 
egı ır. ran b :ı- :ı 

.. . , er sene yedi canavar do-
gurmakta devam ediyor 1 • 1 • b 1 . şsız ere harpta 
'! u mağa kalkııan maceraperesti 1 

M 
_ er aza. 

mamışbr. addı sıkmtınm akl 1. .. • • • ıse ırn uze. 
rıne tesın ne olduğunu biliriz B 
ık · azı mem. 
e etlerde sinir yayı gerildikçe ger·ı· 

H·· ı ıyor 
ıuust~a bir devirdeyiz B" ··k b · n d . oyu arp, ma-
~ d' e am ediyor. Bir ateş çizvisi, müte-

~ ıy ' cephanelilder etrafında d.. .. 
d laşıy r. Bu devirde, Türkiye gı"b. o:ukp 
kan"1 .. • ı, sogn 

'

" ~mı ve ıytimadını nıuhef aza eden ve 
urk~ m"h. . .. .,, e 91 ı arıci siyasetini, uza liı ya kmı 

~oren ~nere tevdi etmiı olan milletler bah
lıyardaiar. 

FALiH RIFKI 

• • • 

Hergün Ankara' da çıkar 

• • 
TEMMUZ 

ÇARŞAr,mA 

1 9 R 4 

SA YlSI HER YERDE 5 KUi{U~. 

Ti.irk - Yu~oslav dostluğu. 

Yugoslavya Ayan 
Meclisi dostluk mi 
sakını ittifakla 

kabul etti. 

Dahiliye Vekilimiz 
Çanakkaleye geçti. 

Fransız - İngiliz konuşmaları 

Şarki Avrupa'da mütekabil em
niyet, silahları bırakma ,,e deniz 

konferansı işlerini görüşen 
M. Bartu Fransa--ya döndü. 

Belgrad, 10 (A.A.) - Meclis tarafın
dan daha evel kabul edilen türk - yugoslav 
dostluk misakının müzakeresine dün öğleden 
sonra ayan meclisinde başlanmıştır. Müza
kere Türkiye hakkında yeniden ve samimi 
hararetli tezahürata vesile olmuştur. 

Hariciye nazm 1\1. Y evtiç misak metnini 
ve misakın ehemmiyetini iyzah eden bir nu
ruk söylemiş ve sürekli bir surette alkışlan
mı§tır. 

Mazbata muharriri ayandan M. Banjani
ne ezcümle demiştir ki: 

"- Türk milletinin zinde kuvvetleri 
Türkiye'yi muhafaza etmi' ve Türkiye ken
dini tophyarak yeni yollara girmistir. 

Türkiye Gazi Mustafa Kemııl'in şahsın· 
da, kendisini büyük bir kuvvetle hüririyet 
ve terakkiye sevkeden cesur kahramam ve 
durendiş devlet adamını bulmuştur. Türk 
milleti yalnız hürriyetlerin azimli bir müda· 
fii değil, aynı znmanda balkanlarda yeni mü 
salemet nizamının takviyesi için cesur bir 
mesai arkadasıdır.,, 

Azadan M. Kruljo da buna benzer bir 
nutuk söylemiştir. 

Bundan sonra, ayan meclisi misakı al
kışlarla ve ittifakla kabul etmiştir. 

M. Hess'in nutku 
etrafında 

mütalealar. 
Londra, 10 (A.A.) - Timeı gazetesi, 

Alman nazırlarından M. Hess'in nutku hak 
~nda hiçbir heyecan göstermiyor ve diyor 
kı: 

'
1
Bu nutuk Marc Antoine'nin, Cesar'm 

cenazesinde söylediği mersiye kadar mahira 
ne olmuş ve görünüşe nazaran gene o de
recede bir muvaff akiyet kazanmıştır. Her
kesin kendi kendine sorduğu suallere hiçbir 
cc' ap vermiyor. İsyanın önüne geçmek i
çin Hitler'in ıiddetli hareketine telmih eden 
sözleri bilinenlere yeni hiçbir fey ilave et

memi§ \·e bazı hususlarda ise mütenakız bu 
lunmuştur. Nutkun vatanperverane parça
lan samiin arasında heyecan uyandırmış ve 
30 Haziran hadiseleri hakkında beyanntı
nm kifayetsizliğini unutturmuştur. M. Hess 
sonradan biraz edasını alçaltarak Fransa 
ile anlaşmayı müdafaa eylemiştir. Dahili 
vaziv< iyi olı_adı mı daima hücuma ama· 
de bir düşmanın hayali canlandırılarak a
vutma siyaseti takip olunur. f şte M. Hes· 
s'in nutkunun manası budur. Ecnebi mem
leketler, Ren'in öte tarafındaki hadisatı sa
bırla, fakat dikkatle takip ile iktifa edecek
lerdir. 

M. Hess'in nutkunun Al
manya' daki akislerı. 

Berlin, 10 (A.A.) - Havas ajansından 
Alman gazeteleri M. Hess'in şarki Prusya' • 
da ve fakat nazi siyasetinin hariçteki akisle 
rini ltaydetmekte ve fakat nazi siyasetinin is 
lika.metindeki değişikliği gösteren bu nutkun 
Almanya' da husule getirdim hayret ve heye
cand n bahsetmemektcdirler. 

Diğer cihetten son elim hadiselerden 
pek ziyade sarflılan M. Hitler'in istirnhate 
cekilmeye mecbur olacağı bildirilmektedir. 
Koresonrıdans d' 'llomo.tik divor ki: 

Glibolu, 1 O - Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey, yanlarındaki zevat ile birlikte 
dün Gelibolu'ya geldiler. Büyük bir halk 
kütlesi, mektepliJcr ve jandarma kasaba
nın methalinde toplanarak Vekil Beyi alkış
larla karşıladılar. Vekil Bey, belediye da 
iresinde halk mümessillerinin ve memurla
rın ziyaretlerini kabul et~ikten sonra gece 
motörle Çanakkale'ye hareket etmişlerdir. 

(A.A.) 

·-·-
s a bul üniversi 

tes·re ··rlüğüne 
Cemil Bey tayin 

edildi. 

Profesör Cemil Bey. 
lstanbul üniversitesi rektörlüğüne An 

kara Hukuk Fakültesi reis vekili ve huku-

ku düvel profesörü Cemil Bey tayin edil 

miştir. Cemil Bey üniversiteye ait işler et 

rafında Manrif Vekaletiyle temaslarına ba, 

lamıştlr. Bir kaç güne kadar yeni vaziyfe 

ıine bşlamak üzere lstanbul'a gidecektir. 

Rektörlülden istifa eden Neşet Ömer Bey 

dün akşamki trenle lstanbul'a dönmüştür. 

Londra, 10 (A.A.) - Dün akıam de
veran eden ıayialara göre, halen Londra. 
da görüşmekte olan Fransız ve İngiliz na
zırları mütekabil miizabaret misakı projele. 
ri üzerinde bilhassa tevekkuf etmi§lerdir. 
Baltık misakının nüve tcşhll ettiği şimali şar 
ki misakı neticelenmek üzeredir. Bilhassa 
Fransa, Lehistan ve S:>Vyet Rusyn'nın dahil 
olacağı ve fakat JngiJtere'nin iştirak etmi
yeceği bu misak daha derin bir tetkike mev 
zu teşkil etmiş!ir. Akdeniz misakma bir 
mütemmim misak akdi meselesi hakkında 
henüz müsb .. t tekliflerde bulunulmamıştır. 
lngiliz nazırlarının başlıca izhar ettikleri 
endişe, mütekabiliyet prensipi ismini ver
dikleri husustur. İngilizlere göre, bu pren 
sipin Akdeniz misakına hakim olması icap 
eder. 

lngiliz nazırlarmm nihayet Fransız te-
şebbüsünü tasvip ettiklerine bakılırsa, bu 
hususta arzu ettikleri ıekilde tatmin edil
dikleri za-nnolunmaktadır. 

Neşredilen tebliğ ne 
diyor? 

Londra, 10 (A.A.) - Fransız ve fngi
liz nazırlannm sabahki içtimrılanm mütea· 
kip atideki tebliğ neşredilm'ıtir: 

Fransız ve İngiliz nazırları arasında ha 
riciye nezaretinde cereyan eden ve bu sabah 
hitama eren mükalemeler, iki bükômetin mü 
zakereler esnasında babsa mevzu edilen hu 
susta hakkındaki noktai nazarlarını öğren • 
melerine medar olmuştur. 

Bu müzakerelerin mevzuuna bilhassa 
Fransızların şarhi Avrupa'da daha ıümul· 
lü bir mütekabil emniyet, silahlan bırak
-na konferansmm istikbali ve 1933 deniz 
konf eransıwn ihzari meseleleri teıkil etmiı 
tir. 

Bu son noktada müzakerata devam kas
tiyle Fransız Bahriye Nazırı M. Pietri, Lon
dra' daki ikametini temdit edecektir. 

ıngiliz gazetelerinin 
dedik eri. 

Londra, 10 (A.A.) - lngiliz gazetele 
ri, bu sabah Frıınsız-lngiliz nazırları ara· 

Türk mübadillerin Yunan bankalarına 
altın olarak yapmış oldukları tevdiat 

sahiplerine iade olunacak. 

smda cereyan elm.İf olan mükalemelerden 
pek az bahsetmekte ve mülakatlarını kısa 
kesmektedirler. Maamafib bazı gazetelerin 
serdetmekle oldukları mütalealar, umumi· 
yet itibariyle Fransız Hariciye Nazırının ile· 
ri sürmiiş olduğu fikirlerin resmi inğiliz me· 
hafilinde teveccühle kar~ılanmış oldu~-; 
tahmine müsait bulunmaktadır. Maamafih, 
bu fikirlerin mezkUr mehafilde tevlit etmiı 
olduğu aksülamelleri tamanıiyle ve sahih 
olarak tahmin etmek kolay değildir. 

MÜZAKERELER ÖGLEDEN ÖNCE 
VE SONRA DEVAM ETTi. 

Londra, 10 (A.A.) - Fransızlarla İn· 
gilizler arasındaki dünkü müzakereler saat 
13 e kadar sürmüıtür. 

Bu müzakerelere öğleden sonra devam 
edilmiştir. 

r:RANSIZ SEFiRi BiR ZiYAFET 
VERDi. 

Londra, 10 (A.A.) - Fransız sefiri dün 
akşam f ransız heyeti morahhasası şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Bir cok İngiliz nazırla
rı ve yüksek memurları ziyafette hazır bu • 
lunmuılardır. 

(Snrr 2. inti ~c,yıfada) 

Şark- garp 

- Bugün Avrupa en eyi örnek· 
leri şarkta bulmağa, en faydalı derP 
leri şarktan öğrenmeğe başladı. 

Bu, ômcr Riza Beyin imzalamış oldu. 

ğu bir yazrnrn başlığıdır. Şark üstün/a· 

ğünün delilleri de şunlarmış: Biz Yuna
nistanla öyle bir tasfiye yapmışız ki Tay. 
mis gazetesi, avruptılrlar bundan ibret 
alsalar gerektir, demiş. Şimdi de 1bni~ 
suut lmam Yahya ile bir sulh yapmış ki, 
Ttıymis gazetesi bu sulh bize örnek ola· 
bilir, diyormuş. 

Türk-Yunan anlaşma siyasetinin şark• 
!ılıkla hiçbir alakası olmadığını Ömer Ri. 
za Beye hatırlatalım. Türkiye ve Yuna• 
nistan avrupalı devletlerdir. Harpsonra
sı Türkiye'sinin içerde ve dışarda, bütün 
muvaffak siyasetleri de şarklrlrktan tas
fiye edilmiş olan garplı ve ileri Türk ka· 
fasrnrn ve ahlakrnrn eseridir. 

Taymis gazetesinin mensup olduğu 

milletin ş3rk hakkındaki telakkileri ne oJ. 
duğunu hartaya bakmakla anlryabiliriz. 
Hicaz kıtasındaki şarklığm da şer'i şerif'· 

lstanbul, 10 (Telefon) - Muhtelit mü emlake mukabil yapılan para tevziatı bitmiş ten başka bir şey olmadığını Ömer Riza 
badele komisyonu biytaraf azası hake~ ola tir. Bey bilir. Hatta Hicaz ve Yemen'in harp· 
rak mübadillerin Yunanistan'daki bankalar Sahiplerine iadesi lazım gelen yunan /arı, hakikatte kimlerin mücadeleleri ol· 
daki mevduatı hakkında şu karan vermiı. malları hakkında da komisyon kararlarını duğunu bizler gene Avrupa gazetelerin· 
lir: vermektedir. Komisyonun bütün işleri ikin· den öğrenmiştik. Rehineli harbin men-

" Türk mübadilleri tarafından Yunanis- ci te§rİnin on dokuzuna kadar bitmiı ola· sup olduğu devirlerin bu zamanlara ne 

tan'daki bankalara albn türk parası ofarnk cnktır. kadar g c r i d e n u z a k olduğunu 
hatırda tutalrm. Türkiye-Yunanistan lev· 

tevdi olunan ve yunan kanunlan muc;bince hası ile Hicaz-Yemen levh3 s1 arasında hi9 
lmnuni rayiç üzerinden dırahmiye tebdil e • bir münasebet yoktur. 

edilmiş ve bilahare Yunanistan'da emanet 1 ç a Garp milletlerinin Gazi Mustafa Kc· 
ve ikrazat sandıklarına yatırılmış olan her ç k a 0 a mal Türkiye'sinden alacağı birçok dersler 
türlü mevduat 5 ağustos 931 tarhili kanun a ay • bulunabilir. Ama Türkiye'nin böyle bir 

la Yunanistan maliye nezaretinin 29 ağus. ••CÜ Sr ında ders alınır bir örnek halinde bulunuşunun 
tos 931 emri ahkamına tevfikan sahiplerine rag sebepleri, Gazi Mustafa Kemal Türkiye· 

O 
'BC&lK • sinin şarklılığı değil, Gazi Mustafa Kc· 

iade edilir.,, I' · · · · ma ın ıki büyük düşmanından, ıstıla ve 
Komisyonda mevcut dosyalara nazaran esaret ile şarklı gerilik unsurlarrndan kur 

~arardan seksen kadar türk ailesi istifad.. Ankara Fu!bol Heıretinden: - C. H. ' tarmış olduğu bu milletin, garplı, yeni, 
edecektir. F. şilt m:ıçınm dömifinalini oyoiyan Anka- ileri ve genç bir müessese kurmı_ış olması· 

Firari romlardan devlete intikal eden ragücü.-Gençlerbirliği maçına Gcnçlerbirli- dır • 

"MiiJi sosyalistliğin şir.ıdive kadar mü
salcmetperver olmayışı marksistlerle hain • 
lerin müsnlemetperver olmalnnndan iler 
aelmiştir. Bu~ün ise milli sosyalizm sulh ar-
7:Usnnu haride isbata lüzum görmekte vr 
'ıarbin simdiye kadar söylenmesi memnu 
olan dehıetlerini ileri sürmekten korkma • 
maktadır. 

mallara nit dosyaların bir kısmı tetkiyk edil ifinin gayrı nizami oyuncularla çıktığı mu- Eğer coğrafyaca mensup olduğu şark 
miş ve mallnr Ziraat Bankasına devredilmi~- kabil tarafın itirazı üzerine yapılan tetkik- ve Asya alemine nefes aldırmak istiyor· 
tir. Daha dört bin kadnr dosya mevcuttur. ten nnlaşılnuştır. sak, onlara, kendilerinin garplı/ara ders 

lstanbul ve garbi Trakya' da etabli ve. Bu ~üs~ba~da Gençler~irl~ğinin ~ük- verecek bir tekamül halinde bulundukla· 
"k • l brt . 1 b I men mağlubıyetıne karar verılmış oldugun· rınr değil bu kıt.ada bulunan n•ıf.uston 1 

sı ~s~ı tevzıa~_r ve ru~ e ~ 1 cnn stan, u dan final maçı 13. 7. 1934 tarihinde istik- milyar kadarının sadece ıso,ooo ovrup:ılr· 
hancınde ve turk etablıl.enn Maked~nya dal lal spor sahasında saat 17 de hakem Muhn nrn elinde esir kalışının s bcbi, Turkiye 
bı~akbkla~ m~l v~ arazı~e ve .ga-rbı Trak • fızg~cünden Se~~t .. Beyin idaresinde Çanka· gibi garplı bir müessese olmn.mak :~du· 
ya da ıahıplenne aade edilmesı lazım gelen ya ıle Ankaraguca arasmda oynanacaktır. ğunu öğretelim. 



SAYIFA ! 

A G 
"AO 'DA 

a i e P o- Bahr·ye azırı 
n il0 §esi bey~natta 

ar s nda. olunmamış. 
DAHILtYE Nl\ZIRI M. FRICK YENi FRANSIZ BAHRlYE NEZARETiNiN 

BlR EMiRNAME NEŞRETTi. BiR TEBLl~t. 

Berlin, 1 O (A.A.) - Dnhiliye nazırı M. 
F riclt hale Al ya ile protestan tôlisesi 
arasında mevcut ihtilaf hakkında her türlü 
umumi münakaşayı eneclen bir emim m~ 
neşretmiştir. Nazır ı..;1isenin dahili salh:ı te
essüs etmekten uıak olduğunu ve hükiimetin 
kili,. · dal ili ücadelelerine karıfmuıak 
la b9'aber, bu )arın milli 'r)ik ewini bal
talamasına müsaade ed~iyeceğini bildir -
mektedir. 

ESKi N.ı\Zl MUHARlPLERl CEMlYE -
Ti MENSUPLARI RESM1 ONlFORMA 

GtYEMlYECEKLER 

Berfin, l (A.A.) - Sabık ~ik iğ
fer teşkilih otan eski rnır:i uharipleri cc i 
yeti de hücum kıtalan gibi 18 ağustosa ka
dar mfmDiyete sevkedilmiş ve cemiyet men 
suplarının bu müddet urfında üniformalı 
gcmıeleri menedilmiştir. Bu suretle yeci bir 
emir verilim-iye 'kadar, Almanya' da yalnız 
ordu, polis ve hususi 'kıtaat üniformah1arı 
görülecektir. 

M. GÖBELS BiR NUTUK 'VERECEK. 

Ber1in, 1 O (A.A.) - M. Göbels yarın 
radyoda 30 haziran hadise1eri ve ·· ya ef
karı umumiyesi hakkında bir nutuk vere -
cektir~ 

AL'MANYA'DAKI tŞSlZLERIN ADEDi 

Ber\in. lC (A.A.) - Geçen ifıaıirnn ayı 
ıarfmaa Almn.nya'dald işs1z,erin adedi 47 
bin azalarak l temmuzda 2 milyon 482 bine 
inmiştir. 

M. HESS'lN NUTKU ETRAFINDA 
TEFSİRLER. 

ROMANYA'DAN BERUN'E GiDEN 
ALMAN ÇOCUKLARI. 

Bu · lO (A.A.} - Ro nya' da.'1 
rd yet • ı kadar Alman çOCllğu düıı Bcr· 

ııvasabt etmqler ·r. Al ya' d 
beş fta kal ldardır. 

:Pari~ 10 (A.A.) - Berlin en bildiri!· 
eliğine ·· • Rarı ıs r da i · 
davet "' n§tur. 

POMERANYA HÜCUM KITAATI 
RE1SI ÖLDÜ. 

Moltzabn, 10 (AA.) - Ahiren çelik 
•wfer tefkirtJ .ta oaf' lımhb bmmh 

talan P era !J'& bik kıtaatı gn.-pıı 
rcisi ö ··Jtiİr. 

SiY AM KlRAL V.E KIRALlÇES1. 
ALMANYA'DAKI ORMAN YANGINI. 

Paris, 10 (A.A.) - &hriye ezareti 
a wıdaki tebliği neşretmiştir: 

Mntin gazetesi, f ransız hükumetinin 
1935 de iz konferansmm tevsii i istiyeceği 
ni ve bal,rive nezaretinin daha Fıodiden Al
mnnyanın haıı gÖrÜ§melere kabulünü der -
piı etmekte olduğunu yaz.maktadır. 

M. Piyetri hiç bir vakit böyle b:r beya -
'\atta bulunmadığını bildirmitlir. 

STAVISKl lŞtNlN TAHKIKATI. 

Paris, 10 (A.A.) - St viski ip tnhki
katiyle me,gnl olan rlamento k misvonu 
sabık m i naım M. Dali ·er' in ifade i -
ni adli e numna gönder ·ve karar vcnniş 
tir. ticaret naon M. J tie Onrand'm 
bir alakası göriil emipir. Direr ci "tten, 
cümhnıivet müddei umumisi sabı adlive na 
ıın . Ren 1lll'u rıüfumnu su:istimal ile tec 
ri eden ithama esini im bmıJtır. 

MADAM KORl'NIN öLOMO MONA. 
SEBETIYLE ÇEKiLEN TELGRAFLAR 

Paris, 1 O (A.A.) - Amerika'nın Paris 
maslahatgüznn. büyük alim Jrı.dının ölüm' 
miinasebmy\e Reis~üınhnr M. Ruzveh il" 

adam Ruzvelt tarl\fmdan ce ilen t 7.İ •et 
telğrafını matmazel Küri'ye teMiğ e ııiftir. 

B1R FRANSIZ KADINI TAYYARE iLE 
DÜNYA SÜRAT REKORUNU Kl.RJ)I. 

An ger, 1 O (A.A.) - Dün framnz Ma -
dam Helene Boncher, hafif bir C n~ron re -
nault tayyaresiyle 1 O!\ kilo etrelilt bir me -
s!lfe üzerinde untte 254 kilom"tre ya!lnıak 

retiyle diitın sürat rekorunu hmıı~rr. 

MADAM KORl'NlN OLOMO 
MONASEBETI LE. 

Paris, 10 (A.A.) - Enstitüde ölüler 
hakkında sitayİf nutku söylemelt mutat ol
mamalda beraber, ilim aka~emisi reisi, Mı
dam Kürrnin ıabsında fran!lz il inin ui!ra
dığı elim mat:!m haltkımln ikinci lıir istisna 
apmıştır. 

.Birinci istisna ıah1k rcisic"mhur l\1. Du -
m r'in öliimii mün ~!!tiyle valci olmıışt . 

Reis, alemşümul ıölırete ma1ik ve iki 
defa nobe1 mükafatı n!mıı yegane alim otan 
Madam Küri'nin ilmi eserini ve mil1et1er ce
miyetini• fikri tefriki mesai kom1syonnnda
kifaalyetini hatırJattıktaa sonra, bu ilim ka
dının ölümü Fransa için, doğduğu memle -
ket ot ~bi tan için ve nih vet -tim in -
" lık için tel fi · nyri hbil ir ıiya o1da
t;Inu beyan etmiştir. 

A 

• • oz e ı. 

Rom~ 10 A(.A.) - 1. usolini cl'"n 
Pontins bataklığı çiftliğinde ~alışan İ§çilere 

·· len s"'ylemi~: 
" u ·ı - n.or raS} asrı, esiz \-'e t 

let i · bir tehlike olouı b"r kıs mü evver
ler asn ı kuıay<ı.cakhr. Romu, kendi impa
ratorl11ifunu lıer halde ne okum \ ne de yaz 
mak bilmiven kövlülerle yaptı. imparator -
lai!un \f'd"nnisi olrumn!l,ar1a ünevverlerin 
hakim o•mıısHe ııladı. 

D çe -wıe e kadıır UtUtWAll 

dihind · ıkt) l"lerlr hirlikte calr" ştır. Ayan 
ve m h n ~lideri reisi İYlc harbiye 
n-öo;te!;11rı m live ve ınii~!,.mlr' fit n:mr "Ti 

ve hl • t fırb.,ı anıi kitibi de orada bu
lunm•ı~•ur. 

Bu GECE AÇlK ECZAHANE 

t TA TBUL 

ff .\KIMIVETI MiLLiYE 11TEMMUZ1934 ç;.1ŞA": A 

LE ON H BERLE 
• 

Leh Adliye Naz -
rının beyanatı . 

Varşova, 10 (A.A.) - Adliye nazırı 
M. icbalovski, Gaıeta Polska'ya JD beya -
natta bulunmuştur: 

" - Piyeraki'nin katilleri adaletin pen· 
çuindeo henüz yakayı kurtarmıı değiller -
dir. Katillerin bıraktıkları bazı esya ele ge 
çirilmiştir. Bundan başka adliye, suikastın 
hazırlanabileceği muhitleri de telkiyk etmiş
tir. rakovi'de ukmnyah tethiwlerc ait bir 
teıekkülün laboratuvan meydana çıkarılmıı 
tır. Bu kesfio katilde methaldar olan iki ki
şinin izlerlni bulmakta fay dası olmnıtur. 
cinayetin ihzarına ve helM de latbikına işti
rak etmiı olan iiçfü.1tü 'bir şahıs ta, 19 haıi
rnnda alman memurlarının teıriki mesaisi 
sayesinde, tevkif edilerek Varşova'ya nakl
cdilmi .ştir. 

Naur suikutm başlıta failinin ecnebi 
memleketlerde bulunduğunu ve fakat tev -
kifinden ümit kesilmem~te olduğunu il'\-e 
eylem1ştir. 

210 KiŞİ TECRiT KAMPINA 
GÖNDERİLECEK. 

Varşova, 10 (A.A.) - Yarı resmi bir 
surette b~ldirildiğine nazaran faalivetleri 
umumi ası:ıyiş için tehli teli görülen 210 ki.i 
ya:kmda Beraa k rtuska tecrit '' m m 
fYÖnderileceklertl:r. Btit'Jıır a md 13f) 
ckranyalr. 4 milli radikul ve 40 kom -nist 
'>"I kterur. 

Fransız gazeteleri bir 
şey demiyor. 

Paris, 10 (A.A.) - .t Hess'in evcl -
ki gün Koenisberg'te söylemİJ olduğu nu
tuk, Pariı gaıeteleri taraf mdan hemen e
men tamamen iktibas edilmiı ise de bu hu
susta uzun uzadıya mütalea serdedenlcri 
yoktur. 

AVUSTURALYA VE AMBARGO 
MESELESi. 

Cenevre, IO (A. A.) - Avosturatya 
hükumeti, milletler cemiyeti umumi katip
liğine ambargo hakkındaki sualnameye mü

sait bir surette cevap vereceğini, ancak 
buaun, diğer devletlerin bu vesikayı ilham 
clmiJ olan prensiplere muvafakati ile meı
rut olduğunu hildirmiıtir. 

Avusturalya hükômetİ.'Iİn bu $ retle al
mıı olduğu vaziyet, İngiltere biikfımetinin 
vaziyetine miimasilclir. 

LlTVANYA MUHTARIYETf 
10.Fl GORMOYOR. 

Riga, 10 (A.A.) - Litvnnya matbuatı
nın Vnrşon'da alarak kaydettifi pyiala
ra göre, bazı leh siyasi mebafili Vilna'ya 

teri et vermeğe muvafakat etmektedir
Jer. litvanya mulıtariyeti 'kafi görmediğin • 
elen bu t 1ifi reddetmektedir. 

. 
" ·ıu • • tUU n~rı·vat. 

Karınca. 

Türk Kooperatifçilik cemiyeti tarafın • 
dan çıkan1an (Karoıca) mecmuasının ikinci 
" yısı çıkmıştır. 

Bo sayıd (Kooperatif ahla 1), (Top -
raksrı köyl .. ye toprak), (Zirai kredi koope 
ratifleri nuıl doğd , nas 1 b"y"c!ii), (Boğ
d&yı ko ) gibi kıymetli yaıılnr vardır. 
Tavsiye ederiz. 

TiirK spor. 

1 temmuz 934 tarihli 248 inci sayısı 

çıkmııtrr. 

Kültü~. 

lmıir'ae ~h.rılan tın san!lt ve fikir mec 
muasmm l temmuz 1934 tarihti l 7 inci sa
yısı çıkmqtır. 

Amsterdam' da 
sükunet var. 

:Amsterdam, 10 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 

V ziyette siikfiDet vardır. Dün sabah 
Jouraan mahallesi ile diğer kalabahk mı -
hallelerden hiç birinde kargnfafı olmamaış 
tır. Yalnıı §İmal mmtakasmda bazı bakkal 
dükanl n yağma edilmiştir. 

Cumartesiden beri grev halinde bulu-
nnn liman ai!:elesi He diğer amele yeniden 
işe baılamı.§lardır. 

Polis, gayri meıkWı bir evde gizli bir 
komünist matbaası keşfetmİ§ ve bir takım 
hicivnameler müsadere eylemi1tir. Sükuna 
rağmen, askeri kıtaat :1ebirden ayrılmamıı-
tır. • 

l~GII ... TERE'DJi 

AVAM Kt\~~RASINDA B'lR SUAL 

Londra, 10 (A.A.) - Avam Kamara

sında Alman)"a'daki son hadiseler dot yı

siyle hükumetin Lokarno m hedes" in tab 

mil etmekte o1duklan teahhütlere riayet 

edip etmemiş olduğu tarzında bir mebus 
tarafından sorulan bir suale cevaben Sir 
Jon Simon, Lokarno muabedenamesinin ak
lini iycap etmi§ olan menafiin bir gilna te
beddüle maruz kalmamış olduğuna söyle -
miı ve demiştir ki: 

"Herhalde altına imzamızı koymuş ol
duğumuz bu vesikadaki imzamızın ierefini 
korumamız iycap eder. 

AMERIKADı\. 

Y AHUDl CEMIYıETLERI TETKiK 
iÇiN HEYET. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Yahudi cemiyet 
leri, 1867 de Fransız profesörü Jo:ı:ef Ha -
levy tarafından keşfedilen Falas\as yahudi 
cemaatinin hayatı hakkında tetkik tla bu
lanmak üzer .. Habeşistan'a bir heyet gön
dermek tasa vvurundadırlar. 

Asırlardanberi mücenet bir halde bulu
nan mezkur cemaııt, dinini ve menjeinio ha 
tıralarmı kaybetmiştir. 

Halevy'nin talebesi olan profesör Rait
loviç'in idare edeceği heyete )"ahudi mİs)·o
nerleri refakat edeceklerdir. 

Nevyork Sun gazetesine nazano, Ame
rika yahudi teşekkülleri Habeşistan'da !\i
man mültecileriııe melce ol bilecek hakiki 
bir yahudi kolonisi tesis edebileceklerini Ü· 

mit cylemeldedirler. 

INGlLlZ LlRASt VE DOLAR 
ISTlKRARI. 

Vaıington, 10 (A.A.) - Halen Bale
ae bulunan Nevyork Ameril.a Bankas1 Mü
dürü .1. Harrisun'un lngilir. •irası ile dola
rm istikran hakkında lngil ere Bankası 
Müdürü M. Fd otagu Non:ı o ile müukere 
re teşebbüs ettiği hakkındaki yiafar par· 
1 enlo mehafı{' de heyecan uyandırmış -
tır. 

Hazine, 1. Harrison'un bu hususta icap 
edeb salahiye~ :haiı ol a.dığmı teyide mö
sarent etm:ş o!mdda beraber ayanın enflas 
YOll taraftarlan reisi t Et er T om s . 
Ham n'a bir telgraf çekerek flhsen de 
prot da 1 llllmFıır. 

M. Harrison'u biç sevmiyeo enflasyon 
~raftarlan mumaileyhi muhafazakar ve is 
tikr r taraftan Lir banker ve Cotlic1ge ve 
Hoover hükUınetl ... ri in fela.ketiver li si 
yasetinin başlıca mesullerinden biri olarak 
iannnaktadırlar. 

YENJ BiR TAYYARE SERViSi. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Yevmi yataklı 
Nevyork - Şilrago gece servisini yapan ille 
layayre diin snbab saat 6,30 da burnya gel 
miı ve karaya İnmİ!lir. 

CAY.Rt AHLAKI FlLIMLERE 
KARŞI MUCADELE. 

Hevy rk, t (A.A.} - :P.rotesta ·ve va 
udi1erin iştiraruy e bto1• kitisesi taraf- -

Fransız - ingil iz 
konu maları. 

(Başı 1. inci sayrfada) 

londrı, 10 (A.A.) - Oiin İngiliz hü • 
kumeti tarafından verilen pek snmimi öğle 
ziyafetinden sonra fransız ve ingili:! nazır• 
lan ile yüksek memurlnn arasında göraf • 

melere tekrar başlanmıştır. 
Bir taraftan Hariciye Nnzırlan Hariciye 

Vekaletinde ATrUpa mesele,eri h kkmda 
noktai nazar teati ederlerken ve diğer ta • 

raftan da fransrz bahriye nazın t Piyetd 
Sir Bolton Eyers Monsell bahriye rn lt\rttitt
de deniı konferansmın ihıari hakkrııda gö • 
rüımüşlerdir. 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri • 

Paris, 10 (A.A.) - M. B rtu'nun inAf 
lizlere vermiş olduğu iyzahatm, bir ço en• 
dişeleıi irale etmiş olduğuna Petit Parisiell 
gazetesinin Londra muhabiri yoltyor. 

Bu gazete ilave ediyor: 
" Bu m~seleleri dostluk zihniyetiyle tel• 

kiyk etmek iycap ediyordu. Bafka türlü dı 
ol maıdı. Binaenaleyh ingiliılerin anla ak 
için büyük bir arza göstermeleri ve fark lo
knrnosnnnn artık İngilizlerin mubalef etiM 
ve hatti lakaydisine maruz kalması korkuı11 
aun kalmamış olması o kad r 1ıa1ttte ya• 
bir şey değildir. 

Fakat İngiltere hükô etinin tanib 
ne dereceye kadar ileri gideceğini 'Ve b4 
tasvibia ae gibi bir ,ekil alacağını söylemeli
kolay değildir. 

Le Joarnal, " Dünkü mükalemelerin ,. 
mimiyetini ve ihli11nr,, ehemmiyet1e kayd~ 
melde ve şu sözleri ilave eylemektedirı 
Biz, hiç fiipbesiı iki mem1eke6n ıuUnı tar• 
sin etmekten ibaret olan siyasetlerinin iit
takbel inkiıaflan içia faydah bir mub..
te phit olduk.. 

Pertiaax, Eko dö Pari gazeteainde iql\ 
liz nazırlarının ııoktai nazarlarıam apğıda• 
ki şekilde teressüm etmiı olduğunu yum.al 
tadır: 

t. - lngiltere, yeni ademi tecavfb: mı • 
saklan sisteminin lıaricinde kalacaktır. 

2. - f ngiltere'Di.D mütıbbil maaveDll 
misaklannı. lokamo misakı ile telif etmı • 
nin :ıorluğa hususunda fazla ısrar edectll 
u nolunmaktadır. 

3. - lngiliz namlan, Fransa • Rusya 
mukareneti meselesinde ibüyiik endite abat 
etmektedirler. 

4 - lngiltere, bizim tefebbisümiiıe 

karşı enfi bir ıbayırbablık gösterecektir. 

Hulasa müzakere b"tiin bilançosu, ga• 
zeteleri detfıal elde edilmesini ümit etıne

di leri neticeleri vermek ıuretivle tatmİll 

etmiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Sabahleyin M. 
Bartu ile M. Massigli M. Hendenon'on ika· 
metgahma gitmiıler ve oradn silahlan b .. 
rak 1a konferansı reisiyle gör"' .flllÜ§lerdir. 

Biraz sonra M. Bartu, beraberinde fraa 
m sefiri .M. Korbin ile hariciye katibi wnu• 

misi M. Leger olduğu ha1de hariciye ez.are 

tine gitmişlerdir. Orada kecdiJerine iltihak 

eden bahriye nazırı M. Pietri ile birlikt• 

Sir Con Simon ile olan müzakerelerine tek 

rıır ba~lamı,Jardır. 

Bundan evel M. Leger, İngiliz refiki ilt 

birlikte mesainin mukaddematını baıır1a• 

mrıtr. 

Sabahleyin yap lmıı olan mükilemeleria 

bilhassa sil&lılan bırakma meselesiyle mii • 

tekabil yar misaklan tarikiyle emniy .. 

tin t ini meselesine inhisar etmiı olc!uja 
ıanD ~unmaktudır. 

·19-23 Te muz Hilal· ahmer haftasıdır. 

n gayri -ahlaki filimlere ke.t'§t e.cıhn mü • 
cadele üsat kesbetmiftir. "Neıahat cemi -
yeti,, ne iki milyo kişinin iltihak ettiği bil -
dirilmeldedir. Tela~ düşen fitim~ ;11 fi -

M. BARTU AVDET EDECEK. 

li?11eri t~ıı:iden ~I ~n~~e tibi rntrmı.1t için Peris, l ~ (A.A.) - 1\1. Bartu ba gMI' 
bır komısyon teşkıl etmıştır. yansı Lonclra dan avdet edecektir. 
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lstarıbul melaubu: 

Vapurda bir yolcu. 
lloğaziçi vapurlarnda her zaman görü

l~n bir deli vard r: Cek tinin iki yakası, ta 
nıhayetc kadar, yüze yakın bakır, bronz, 
teneke madalyalarla doludur. Sarı, kuru 
!,i.!zündc yarı ciddi bir gülü~le vapurların 
on, yahut arka sahanlığına oturur. Keskin 
ve çatlak sesiyle, iskele aralarında B0 • 

ğaziçinin yeıil yamaçlarına bakarak' şarkı
lar çağırır; vapur iskeleye yanaştığı vakit 
de memurlara, ~macılnra tutulmıyan emir
l~r verir ... Fakat o bundan müteessir değil 
dır· Gene ıarkı cağırır gene k d 
d 1 • ' ·uman a 

e er. 

Bu zararsız deli dün gene b. . k t 
ır sır e va 

puronun burun tarafında "d· y . d I I ı ı. anın a otu-
~an ar a apuk sapuk konuıuyor, gene sa-
ga, sola emirler uçuruyordu. Bugünkü nu
maraları da eve ikinden farksızdı. Hep bu 
halde devam etseydi hiç ehemmiyet vermi
)'etek, geçecektim. Likin, birdenbire, bu 
adamın yanındakilerle konuıması dikkati • 
•i çekti. Buna diyorlar ki: 

- Yolda dolu bir tüzdan buls:ı.n ue 
yapbtsın? 

- SaLibine verir, babıiı .lllmm! 
- Y o ••. Cebine alıırsın ... 
- At:nam, cezası nr! 
- Bulunan ıcyin <:ezası olor mo? bu-

nun için hapse atarlar mı? 

.. .:--_ Atm~.zl~r ama, bıınun cezası ba,ka 
turludur: Gonul rahat etmez! • 

b 
Pek çok akıllının ağzından dinlemeye 

asret kf ~· b ·· . d çe ıgım u sozlerın hır deli tarafın-
~ .h~rc~nmasına §aştım. Bu nasıl bir 

deh ~~ı kı: böyle sözler söylüyordu?. Belki 
hu s'.l+•.. de" ~r,1 .. ,.1 , 

ile bakanlar oluyordu! . Netekim bir dakika 
g.ecmeden bu delinin yeni bir zeka hamle-
Sl!IP ' • • t • 1 t • • m. s ~cm bır ucundn 
1~.n.~ar .~iyinmi§, ince, taze ve çevik bir kı~ 
gorundu. Zavallı adam, yanındaki akıllı
larla birlikte, o tarafa baktı. Gene etra
fındakiler söylendiler: 

..,_ Nasıl, güzel değil mi?. 
O, tekrar bir vecize sarf etti: 
- Güzel ama, böylesi bize bakmaz!. 

• ~ Haddini bilen bir adam ... Yetişemediği 
Agere pis demiyen bir kedi gibi insaflı ... 

rsız sokak külhanbeylerine biç benzemi
yordu. Biraz sonra bağırdı: 

- Maviliye bakın, maviliye!, 
... Mavili, ıiıman, paytak bir hanımdı. De

lı ıçın hayalden ziyade hakikat hakimdi. oı. 
nııy.a~ak bir emel uğrunda kafa yormaktan
ıa ııın kolayını aramak daha boı görünii
Yordu. Deli, akıntıya kürek tekmedense 
IQ kı . • ' H Y~ a. ıına tabı olacak kadar akıllı idi. 

1 
atta bıraz şairliği de vardı; maviliye hi-
~~ eden irticali maniler söylüyordu: ''Ma-
Yılım ah ·ı· B K . ' ' mavı ım... en sana mailim!" 
le~fı~el~r~, ~ezin_leri oldukça kusursuz beyi, 

hırbırmı takip ediyordu. 

kVapur, artık akıllı diyeceğim delinin 
tar ıları arasında hareket etti. Ben ayrıl-
:b~k:· ~.üıü~üyordum. Kim bilir, üç dört 
d da uç dort çeıit marifet gosteren bu 

~ am·'· yolun sonuna kadar, daha ne biiner-
er gosteretekti !. F. N. 

~----------
Suriye ''e Tiirkiyedeki emlak 

itilafının tahdidi. 

Hükumetimizle fransız hükumA et" 
ımd A ı 'd ı ara -
d 

.a. n una a 27 teırinievel 932 tarihin-
ekı ımza olunan Suriye' de r· ki . 

lak ·1 r·· ki 'd Ut ere aıt em-
I e ur ye e suriyelilere ait emlak 

~akk!ndaki iytilUnamede derpif olunan ve 
L 0

1 
kanunusani 934 tarihinde temdit edilmiş 

0 0~8? mühletler 11 temmuz 934 tarihin
den ıytıbaren ve Fransa b"" .. k l .. ·1 . ol uyu e cısı ı e teatı 
ce°:ı~~ mek~~P ve olbaptaki kan~ mucibin-

ay muddetle tekrar temdit edilmiıtir. 

Yeni huğday satın alma 
merkezleri. 

Ziraat Vekili Muhlis Beyin . t' d 
ı.! b -d k . . nyase ın e-
IU ug ay Gmıtesı mevcut yirmi b -d 

··b k · 'I uı: ay nıu ayaa mer ezme ı aveten 2S müb 
m~rkezi daha ihdasına karar venni~.ir. \re:~ 
m~bayna merkezlerinin isimleri tesbit edil-
11111 we İcra Vekilleri Heyetinin tasvibine ar
zolunmuştur. 

Çanakkale "de bir garclcııparti 
yapıldı. 

• ~n.nakkale, 1 O - Çanakkale Halkevi· 
nın_ıç~mai yardım ftlbesi bu kere de Hima-
Yelıetfal menf t' b. d . • . aa ıne ır gar enparti tertıp et 
llUf ve buna meml k ı· b··ı·· .. il ı · . . e ·e ın u un munevver a • 

e en ıştırak etmiıtir, (A.A.) 

ŞEHİR 
tanbul s·ne a -
arı açı ıyor. 

Sincmat•ılar daJ'iilac<·ze his~csini 
n·rmeğc razı oldular. 

lstanbul, 1 O (Telefon) - İstanbul' da
ki sinemacılar Darülaceze hissesini ve borç· 
larını vermeğe razı olduklarından sinemalar 
açılacaktır. Dahiliye Vekaleti sinemalar 
meselesinde belediyenin kanuni hareket et
tiğini bildirmiştir. 

Bir amerikan gcnmn 
1 ·tanhul limanında. 

İstanbul, 10 (Telefon) - Amerika do 
nanmasına mensup bir sahil muhafaza ge
misi bugün limanımıza gelmiştir. 

Yeni ~t·ne af yon mahsulii az. 

İstanbul, 1 O (Telefon) - Yeni sene 
afyon nıahsulünün geçen seneden daha az 
olacağı tahmin edilmektedir. Geçen sene 
dörtbin sandık nıahsul varken bu sene bin 
heıyüz sandık olacaktır. Sebebi de kış ve 
kuraklıktır. 

l' umurta fiatları ycni<len di.işti.i. 

İstanbul, 10 (Telefon) - Geçenlerde 
ispanya ile yapılan ticari itilaf üzerine yu
murta fiatları sandığı yirmi ki liraya yük
selmişti. Bugünlerde fiatlarda tekrar dü
şüklük başlamış ve oo üç liraya kadar düı
mü;tür. 

f;;;tanhul'a gelen \'C gelec,,k olan 
talebeler. 

fstanbul, 10 (Telefon) - 22 temmuz 
da Yugo::lnvya'dan lstımbul'a iki yüz üni. 
versite talebesi gelecektir. Buaün de Roman 

'd o ya an yirmi dört talebe gelmiştir. 

H,•ynt•lnıHd hc1ediye1er kon~r"i. 

İstanbul, 10 (Telefon) - Temmuzun 
on dokuzunda Liyon şehrinde toplanacak 
ol~n ~e~n~lmilel belediyeler kongresinde 
Turkıye yı mahalli idareler umum m'"d'" ·· 
N . B • u uru 
acı ey temsil edctektir. 

Zaro ağanın dahili azalarmm 
laboratuvar tetkiki. 

İstanbul, 10 (Telefon) _ Zaro Ağa. 
n!n la~oratuvara alınan dahili azalarının tet 
kiklerı yapılmıftır · T etkiykler netivtesinde 
~zuvlarda hiç bir fevkaladelik görülmemiı
tir. 

Şehrimizin yeni 
ve güzel binala
rınden ikisi. 

Bankalar caddesi tıe Yeniseh. . 
1 .. • o,;: ır ~o 

ıı ı~zcrınde yapıfon tayyare cemi-
')'Clı merkezfrle f:!eni.,let 'l I 

~ L ~ ı en snıeı 

Paşa kız enstitiisii. 

ve TAŞRA. 
o ae 

an rı. 

Bu mmtakadaki ormanlar nii
nıunc ormanı olacak. 

İstanbul, 1 O (Telefon) - Kocaeli mrn 
takasındaki ormımların muhafaza ve yetiş
tirilmesi için yeni teşkilat yapılacaktır. Çok 
mütenevvi ağaç yetiştJren bu mmtaltadaki 

~ •,.w tamamen nümune ormanları fı:ıı:. 
ne getirilecektir. Dört ameneiman gunıpu 
"Oınbıka ormanlarının vaziyetlerini tetkil: 
edecektir. 

Yeni bir otomobil · kazası 

Kazada fü: kadın ve hir erkek 
yaı·alandı. 

İstanbul, 10 (Telefon) - Filyos yolun 
da bir otomobil kazası olmuştur. Kazada üç 
kadın ve otomobilin sahibi Doktor Nihat Se
zai Bey ağır surette yaralanmıılardır. Ka • 
za; ofomobilin Madam Krope taraf mdan 
idare edilmesinden ileri gelmiştir. 

Kütahya halkc,·i komitelerinin 
intihabı bitti. 

Kütahya, 1 O - Halkevi komitelerinin 
intihapları bitmiştir. Şubeler toplanarak fa. 
aliyet programını teshitle meşguldürler. 
Köycüler şubesi içtimaında ~ehre bcı kilo
metre mesafedeki Zigara köyünün nümune 
köyü olarak all!lmasına karar verilmi:tir. 
Her cuma köycüler şubesi mensuptan bu 
köye giderek köylünün istekleriyle yakın
dan alakadar olacaklnr ve aynı zamanda 
tertip edilecek heyetler sık sık geçen sene 
olduğu gibi bu sene de köyleri dolaşacaklar 
dır .(A.A. ) 

Denizli halkcvinclc faaliyet. 

Denizli, 1 O - Denizli Halkevi bisiklet· 
li kafilesi dün Kızılhisar ve Acıpayam' da 
alaka ile karşılandılar. Program mucibin
-:e Acıpayam' da geceyi geçiren bisikletçiler 
bugün yola çıkmışlardır. Öğleden evci 
Satırlar nahiyesine vasıl olmuşlar ve Tef en 
ni'ye hareketle geceyi Tefenni'de geçirecek 
ler ve yarm Burdara gideceklerdir. (A.A.) 

Ziraat V ckalt'li teşkilat kan mm 
hazırlıyor. 

Ziraat Vekaleti bir yeni teıkilat kanun 
projesi hazırlamaktadır. Bu proje ile Ve
kaletin menut teıkila.h tevsi edilmekteı!ir. 

Anta ya 
muallimleri. 
Antalya muallimleri Jsparta"'ya 

lıarekt·t ettiler. 

Burdur, 10 - Üç gündenberi memle
ketimizde gezinti yapmakta olan Antalya 
muallimleri dün saat 15 le lsparta'ya hare 
ket etmişlerdir. Misafirlerin hareketinden 
evel Muallimler Birliği tarafından yemek 
ziyafeti verilmiştir. B:lhassa alqam yeme
ği çok samimi geçmiştir. (A.A.) 

Siirt'te yt•ni açılan cadde 
Siirt, 9 - Hükumet önünü şehrin met

haline götüren 15 metre geni,liğindeki cad
denin intaaı bitmiftir. (A.A.) 

Tarama dergisi. 
Dt•rgiyc yeniden mütalca 

gönderenler. 

Türk dili tetki kcemiyeti umwni katip
liğinden: 

Cemiyetin neırine başladığı tarama der 
gisinin §İmdiye kadar çıkan fasikülleri bak 
kında bundan evelki on beş ilandan sonra 
) eni~n mütalea gönderenlerin on altıncı 

listesi: 
1 - Akhisar maarif memuru Bey, 2 -

Bergama ilk mektep ba! muallimi Yılmaz 
Bey, 3 - Çanakkale ilk tedrisat müfettiı
lerinden Basri Bey, 4 - Çorluda Basri Ya 
man Bey, 5 - Samsun maarif müdürü Ce
mal Gültekin Bey, 6 - Çannkkale ilk ted 
risat müfcUişlerinden Davut Bey, 7 -
Datça maarif memuru Feridnn Bey, 8 -
florinafı Nazım Bey, 9 - Kütabya'da 11 • 

pnrtalı oğlu Gıyas Bey, 10 - Manisa Ho -
rozköy melttebi mualiimi Nazmi Bey, 11 -
Amasya evkaf müdürü Namık Necip Bey, 
12 - Bursa orta mektep türkçe mual1imi 
Necati Bey, 13 - İzmir orta mektep türk
çe muallimi Nuri Doğan Bey, 14 - Kilis'te 
Naci zade Hulusi Bey, 15 - Şimal pir ve 
edebiyat mnallimlerinden Saniye iffet Ka
diri Hanım, 16 - Silifke belediye reisi Sa
it Bey, 17 - Akhisar orta mektep türkçe 
muallimi Şöhret Hanım, 18 - İzmir muha 
bere alay kumandanı kaymakam Şemsi B., 
Hl - Bursa'da Kardeı gazetesi muharriri 
Vasıf Necdet Bey, 20 - Zapyon lisesi 
tfükçe muallimi Hüsnü Bey, 21 - Adıya • 
man nahiyesi eski müdürü Hicri Bey, 22 -
lçel ilk tedrisat müfettiılerinden Hakkı B., 
23 - Sen Jojef ilk mektebi türkçe mualli 
mi Hüseyin Fehmi Bey, 24 - Bursa orta 
mektep türkçe muallimi Hilmi Bey, 25 -
Eıbider nahiyesi muallimlerinden Hayri B., 
26 - Kilis'te Avukat Kadri Bey, 27 -
Bakırköy Bezezyan lisesi türkçe muallimi 
Kenan Bey, 28 - Bergama tahrirat katibi 
Bahri Bey. 29 - Adapaazn orta mektep 
türkçe muallimi M. Agah Bey. 

Bu zatların gönderdikleri fi! sayısı 
16480 dir. Evelki on beş liste ile beraber 
gönderilen fiş yekunu 88.273 Ü bulmu§tur. 

Her birine ayrı ayrı teşekkür mektubu 
yazmıya imkan bulunamadığından göster
dikleri himmetten dolayı kendilerine alenen 
teşekkiir olunur. 

J±!S zı 

Milli Müdafaa 
hareketleri . 

l;-ram;a havacılığına 403 milyon 
türl .. liraı:ıı sarf edecek. 

Fransa silahsızlanma meselesi· 
nin, Almanya mutalebatı üzerinde 
anlaşma imkanlarının aldığı şekil 

üzerine, epi zamandanberi fakat ya· 
vaş yavaş ilerletmekte olduğu mil· 
li müdafaa tedbirlerine nihayet son 
hızını vermeğe karar almış bulunu
yor. 

Bu tedbirlerin başında bu sene 
mebusan ve ayan meclislerinden 
geçen kredi kanunları gelir. Geçen 
sene ve evelki seneler içinde hüku· 
mete teahhütlerde bulunmak salfi· 
hiyetini veren kredi kanunlarından 
başkaca, son kanun ile yeniden 3 
milyar frank büyüklüğünde bir sarf 
scılahiyeti daha verildi. Karşılığı is
tikrazlarla temin edilmiş ve edile
cek olan bu sarf salahiyeti en özlil 
mahiyeti itibariyle milli müdafaa 
işlerinde bütçe takatlerini aşmak 

lfizımgeldiğini, yani kısaca bugil· 
nün milli müdafaa ihtiyaçlarını tat
minde, işi yarınlara bırakmanın dof 
ru olmadığım gösterir. 

Ve bu kanaatle de bu sene, büt· 
çelerinden başkaca bir milyar 275 
milyon frank tahkimata, bir mil· 
yar yedi yüz kırk beş milyon frank 
da deniz ve kara tayyareciliklerine 
saı fedilecektir. 

Bu rakamların azameti üzerind6 
dunnağa hiç lüzum yoktur. Yalnız 

şurası var ki bu hareketleriyle Fran 
sa, bugün dünyanın en kuvvetli as
keri devleti olmasına rağmen ken
dini tehlikede sayacak kadar dün· 
ya vaziyetini kötü gördüğünü açık
ça iylan ve ifade etmiş olmaktadır. 

Filhakika, şark Avrupasının, 

Balkanların arzettiği mıntakavt 

sulh ve sükun manzarasına rağmen 
orta Avrupa ve garp, karışık ve an
laşmaz bir atem halinde yaşamakta· 
dır; yani 914 vaziyetinin yeni baş· 
tan şekillendiğinde hiç tereddüt 
edilmemek tazımdır. 

Fransa'da bizim paramızla iki 
yüz yetmiş milyon lirayı bulan bu 
muazzam teslihat kredisi, hiç şüp· 
he yok ki, Almanya'nm 1934 bütçe· 
sinde göze çarpan hazırlık fasılla· 

rmdan hız ve ateş almış bulunuyor. 

Fakat bizim için, en esaslı gÖ· 
rünen taraf bu üç milyar kredinin 
üçte ikisi kadar bir paranın askeri 
hava kuvvetlerine verilmekte olma 
sıdır. Ve gene burada büyük ehem· 
miyetle dikkatimizi celbeden nokta, 
müstakil hava kuvvetleri yani hava 
ordusu malzemesi vücuda getirme· 
nin istikbal harplannın temelini 
teşkil edeceğine dair meclisler<.\ 
geçen çok değrli sözlerdir. 

Filhakika bugüne kadar ve kısa 
bir zaman içinde Fransa'nın tayya
reciliğine on bir milyar frank • ya• 
ni bizim paramızla bir milyar lira -
sarf etmiş bulunmasına rağmen, öz· 
lü bir hava ordusuna malik bulu~ 

mamakta olması eski hava nazırla
rına şeref getirmiyecek derecede 
ağır sözlerle tenkit edilmiş ve yeni 
nazır şedit akıbetlerle tehdit ve iy· 
kaz olunmuştur. 

Bundan başka hatırlatmalıyız ki 
hava nazın tayyarecilik dünyasınca 
tanınmış yüksek vukuf ve şahsiye
tine rağmen, her türlü harekatında 
mebusan ve ayan m<eclislerinin ya
rım düzine encümeninin sıkı neza
ret ve kontrolü altına alınmıı:;tır. 

Bu hal tayyareciliğin yüksek 
ehemmiyetini ve koskoca bir mille· 
tin istikbal harbı ve hava tehlike
sinden ne kadar yıldığını göstermi
yor mu? 

Hava nazırının kredi kanunıın . ., 
müzakeresi esnasında söy!ccr.::i r 



Sa su 'da 
Tenezzüh trenleri. 

Samsun, (Hususi) - Demiryolu idaresi 
ayın altısından iytibaren cuma günlerine 
münhasır knlan tenzilatlı te!lezıüh trenle
ri i~letmeğe başlamıştır. Yeni tarifeye gö
re üçüncü mevki bileti Amasya'ya kadar 
(100), Havza'ya (60) kuruştur. Sair za -
manlarda Amasya'ya 244, Havza' ya l 84 ku 
rnşa giden yolcular bu mühim tenzilat kıır
ıısmda pek alakalı bir hareket göstennişler. 
Jlk trenin bütün mevkilerini, koridorlarını 
doldurınnşlardır. Yolcuların büyük bir kıs
mı kaplıcalardan istifade etmek için Havza
ya inmiıler, bir kısmı da Amasya'ya kadar 
ıi• İ§lerdir. Akıam servisi yapan baıka 

ilk tenezzüh treni hareket ederken. 

brr tene.zıüb katan dn bütün bu yolcuları 
Samsun'a getirınistir. ilk tecrübede um 1-
mıyan bir rağbet gören tenezzüh treni bun • 
dan sonraki seferlerinde vagonlarının ade • 
elini arttmnağa mecbur kalııcaktrr. Yalnız 
Lurada bir noktaya iliımek lazım.. idare 
mutat seferlerinde her yolcu için (30) ki • 
loluL. eıyayı parasız taşıdığı halde tenezzüh 
herlc:inde bu müsaadeyi tatbik etmemekte
dir. 

Bu yüzdendir ki bir çok yolcular, kaph
ularda kalmak ihtiyaciyle beraber1erinde 
ıötünnek istedikleri yatak, yorgan gibi za. 
ıuri eıyaları için kendi bilet, paralarının 
bir kaç misli bağaj ücreti olarak tediye et· 
meüe mecbur kalmıılardır .. Büyük bir tak-
dir ve memnaniyetle karşılanan bu tenzila
tı, yolca eıyalarına da t_eşmil etmelerini 
t:Jareden istemek hakkımızdır •• 

Tıbbi taa miisadertsi - Eczayı tıbbiye 
sattığından ş:ipbe edilen Ezrail namında bi
risinin mağazası, hükfuoet tebabetince ta
harri ettirilerek l 80 kilo arsenik bir kilo ki 
nin, ve çok mikdarda aspirin ve santünin bu 
lunmudur. Müsadere edilen aspirinler Ba • 
yer'in taklidi olduğu için Eırail hakkındil 
ıerek bu dan, gerekse ecıayı tıbbiye sat · 
maktan kanuni takibata başlanmıştır. 

Z. O. F. 

l::rzu rum ·da '"iddt•lli yağmurlar 
ya«tdı. . "' 

Erzurum, 10 - lk gündenberi Erzurum 
n civarına şiddetli yağmurlar yağmakta .. 
er. Dün gece yıldırmı düşmüş ise de in· 
sanca zayiat olmamı§tır. Yalmı bir duvar 
yılnlmıı ve bir beygir ölmüştür. (A.A.) 
c 

kelimeler de dikkate çok değerli
dir: 

"Eğer Fransa bugün layık oldu· 
ğu havacılığa malik bulunmuyorsa 
bunun sebebi müstakil hava ordusu 
yerine bütün kuvvetin ordu ile mÜ§· 
terek hareket eden tayyareci/iğe 

sar/edilmiş olıpasmdadır. Biz bu 
hataya düşmiyeccğiz.,.. 

Ve hava nazırının hata dediği 

kelimeyi, unutmamalı ki, mesela 
ayan meclisi suiistimal, açıkçası va
tana ihanetle ifade etmiştir. 

Hulasa, Fransa, milli müdafaa 
bakımından çok büyuk ve canlı ted
birler almaktadır. Sulhu temin et· 
mek için kuvvetli bulunmanın §art 
olduğu eğer bir hakikat ise, Fransa 
bu sene içinde tayyareciliğine sar
f edeceği dört milyar frank kadar 
bir para ile, yani dört yüz milyon 
t'irk lirası ile diinyada en kuvvetli 

· olmak yolunda ve en baştadır. 

ŞAKİR HAZİM 

• 
iz ir'de a ve k .. -
mes hayvan a ye -
tiş irme cemiyeti 
senelik kongresi. 

Cemiyetin fahri reisi İzmir l"Dlisi Ki-
2.lDl Pa§anID riyaseti allmda t lanan cemi 
yetin 1934 senesi kongresinde apğıdaki hu 
sus t müzakere ve bir karar altına alındı. 

Reis P ı~mrn teklifi üzerine kongreye 
Nevzat Cemil ve Ali Alp Beyler katip seçil
dikten sonra işbu mukarrerata iliıik olen 
cemiyetin senelik çalışma raporu ve hesa
bat hulasası Ali Bey tarafınd3.D okundu. 
Badehu okunan raporlar hakkında sorula
cak bir şeyin mevcut olup olmadığını Va
li Pa a heyeti umumiyeden sordu. Bunun 
üzerine azadan muallim Çetin Bey söz ala
rak raporlann olduğa gibi kaf;ıı} edilmesi
ni teklif etti ve işbu teklif heyeti umuimye 
ce kabul edildi. 

Bunu müteakip Reisicümhur Gazi Haz
rdlerine, Başvekil İsmet Paıaya e uhlis 
Bey ile Fuat Beye kongrenin tazimatmın ib 
lağuıa Vali Paıamn delaletini aından Sü. 
reyya Bey istedi. Bu istek alkı , la heyeti 
umumiyece tasvip ve kabul edildi. 

Bundan sonra Reis Paşa cemiyetin ge • 
çen seneki çalıflllasım mevzuu bahsederek 
1933 -- 1934 senesinin idare eyetini ça
lışkıınlrğmdao ve gösterdiği uvaffakiyet
ten dolayı tebrik etti. Badehu rap rl rdaki 
nıaliimııta ilave olarak aşağıdaki iyzabatı 

verdi. 

" Arkadaılar, İ§ kolay c!eğilmr.,, sözle 
riyle hitabesine başhyan müıar ileyh, an 
ve kümes hayvanları iılerinin cümhuriyetin 
çalııma programında çok esasla b"r medü 
aldığını ve bu hususta da İzıııirdcki cemiye 
tin ve vilayetin kazalarmm bauatan Ode
mİ§, Tire, Kemalpaşa, Bergama, Kı§ldası, 
Ankara ve sair yerlerdeki teşellüllerdeo 

bile daha fazla ileriye gitmek isttdiğini ve 
tamamiyle fenni ve verimli istasyonlar açıl 
dığmı büyük bir meımıwıiyetle söyledi. Ra
porda zikredilen 600 damızlık yumurtaya: 
K"zım Beyi 700 den, Aziz &y çiftliğinin 
4000 den ve sair istasyonlarrn yüılerce yu 

mi1rtasmdan fazla olan bir rakamın da ila
ve edilmesi lazım geldiğini iyıab etti. 

Aziz Bey ana istasyonundan Tire'ye 
gönderilen 90 adet Rodaylant tavuk ve ho
rozdan hali hazırda l 000 den lula yavru 
)'Cliıtirilmi~ir. Odemiı m" llıakatmdan: 
Y tnict, Kaymakçı, Birgi, Adarüme, Bey
dağ, Kiraz, Bozdağ, Bademiye ve saireye 
hep bıı cins hayvanlardan gönderilerek ye
ni yeni istasyonlar açılmıJtır. Ayın salııma 
ya Bergama1nın Kınığı, Kisbeyli ite lnni
rin Kiliımanı ve Baynklı'sı ve Menemen 
ile Güzellaisar'ı kuvvetli birer tank istas -
yonlarrdır. Kilizman•da baı muallim Ali Rı 
za Beyin Bayraklıda ziraatçi Salih Beyin ve 
nefsi lzmir'de Nevzat ve Kizrm Bey ve bü 
tün muhite geniı himıetleri olan mühendis 
Aziz Beyin bilhassa bu saha iizerindeki ça· 
lışmalarını takdirle yadettiler. 

Sa1ib Beyin yalnız bu sene l 000 den faz 
la piliç yeti§lireceğini ve cemiyetin yardımı 
ile bu amatöre 200 ili 300 lirahk bir hay
van satııı temin edeceğini, bu meyanda söy 
lediler. Geçen sene yüzlerden bahsettim, 
cemiyetimiz b.n sene binlerden o ıuyor. 

Gelecek yıl yüz binlerden ve iki ·- f yıl son
n da daha büyük rakamlardan salahiyetle 
babsedccel tir. Ve nihayet cins asla edildik 
çe bozuk \'e cılız nesil ortadan kalkacaktır. 

Arıcılıkta ve tavpncılıkta daha bati 
bir inkifaf görül ektedir. ç- Ü barad 
kovan masraflan sun'i petek tedariki gibi 
cıüık"ller bulunmaktadır. Maaınafıh Mene· 
m 'in Güzelhisar'mda, Bergama'da ve A
ıiz Bey çiftliğinde takdire J&JU bir kal
limmanm mevcut bulunduğu göaibnekte
diı. T avıancılık cihetine gelliıtt, lllllir kıı 
muallim metkebinin çok eyi çahpnasmdan 
baıka mühim bir hareket göriilmediii ıikr
eıl=ldi. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Dabbey tavak istasyonundan bir göriinüş. lzmir'de arı ve kümes hayvcmlan yelİ§tirmt cemiyetinin yaphrdığı len11i kiimtsl r. 

Sözlerine devam eden Paşa Hazretleri, 
- "Bunun fevkinde de bir muvaff aki

yet vardır. Bu da yapbğımrz tecrübeler ne
ticesinde gerek legoru ve gerek rodaylant 
cinslerinin iklim.ine uyduğu, hem yetiıebil • 
diği, hem de eyi mahsul verdiği anla§ılmı§· 
trr. Yerli hayvnnlarmıızl da çrık güzel me 
lczler meydana getirilebileceği de katiyetle 
le bit edilmiştir.,, 

Diyerek hali hazırda mevcut olan istns 
yonlnrm elde ettiği neticeleri ve randımanı 
ve sıhhat ve bakım İ§lerini ıükranla zikret
t:l~r. 

Bundan sonra mesaimiz.de daha sistema 

tik ve dikkatli olacağız. Şimdiyedek cins ve 

tip üzerinde yürüdük, fakat bundan sonra 

kapaklı follııklar kullanarak rekorlara 

ehemmiyet vereceğiz. Köycülük çalı~male.

rma daha çok ve daha yakınd:m alaka gös 

tereceği:ı:. İ§te köy horozlarını bir elden 
cins ve verimli horozlarla tebdil etmek su • 
retiyle başlıyacağız. Çünkü "Legorn x Ro
daylant" , "RodayJant x yerli,, ve "Legorn 
.ı yerli,, , "Leggm x Viyandot,, arasında 

yapılan sistematik tesalüpler neticesinde 

prokozitesi çok verimli, daha eyi ve bu 

buletlerden d! daha kıymetli olan, hasta
lıklara kartı daha mukavim ve yumnrtala 
rındalti tohl.llDluk nisbeti çok daha yüksele 
hayvanların elde edildiği görülmüş ve bu 
müıahed, mükerrer tecrübelerle katiyetle 

te~bit edilmiıtir. Bu meyanda da: muallim 
Recep Beyin tavukçulukta, İzmir kıı mual
lim mektebi m" dürü Sabilıa Hanımın tav
şancılıkta, ve Kiriıman bapnuallimi Ali Rı-

za Beyin gerek tavukçululrta ve gerek da
mızlık fidan üzerine olan yüksek ve §Uurlu 
çal·şmaları~a misal göstererek, bu sahada 
daimi azadan olan muallimlerhı üzerine 
pek büyük bir nzif e terettüp ettiğini igaret 
ııUiler. Şehirde Ödemiş, Bergama, Tire, Ke 
.nalpaşa, Urla, Menemen,Bornuva ve sair 
yerlerde birçok muallimlerin bu yol üzerin 
de yürüdüklerini zikrettikten ve b §la Ode
mış kayıcakamı olarak barı idarecilerin 
yiıksek alakası takdır edildikten sonra, 
''geçen sene 1 idik, ba sene 80 olduk, fa
kat gelecek sene adedimiz her halde yüzle • 
ri apcaktır.,, diyerelı: sözlerine nihayet ver 
diler. 

Vali Pap, verem mücadele cemiyeti
nin de senelik kongrtıini açacaimdan ma
kamı riyaseti mmtaka ıiraat baı müdürü 

Zühtü Beye vermeden evel kongrenin mü
tebaki ıamanmda mevıuu bahsedilmek 
üzere apğıdaki buıasatı teklif altına alarak 
not ettirdiler. 

5 - Merkezi umumiye senelik raporun 
bir nüshasının gönderilmesine ve mezkur 
makamdan cemiyetimiz namına Ankara 
tavıanlarından istenmesine, 

6 - Baytar Beylerin hastalıklar, Ha -
san ağawn Menemen' de yaptığı arıcılık ve 
Safter Beyin de ta\şancılık üzerine umumu 
tenvir etmelerine ve tav§ancılığa bilhassa 
diinyanm en mühim tipi olan Ankara tav
şanı cinsinin üretilmesine dair tekliflerde 
bulundular. 

Bunu müteakip heyeti umumiye aşağı

) a inerek hükumet konağı önünde bir fo. 
tograf çektirdi. Ocdan sonra da Zühtü Be
yin riya::eti altmda toplanbya devam edile 
rek aşağıdalti hususat karar nltına alındı: 

Vali Pa§anın yukarda 6 teklifi olduğu 
gibi kıı.bul edildi. Mur kabe heyetine Re
cep, Sadettin ve Kazım Ali Beyler seçildi. 
idare heyetine, münhal olan bir azalığa mu 
aHim Çetin Bey ve iki mükemmilliğe de Sa
dettin ve Kazım Ali Beyler intihap edildi. 

Badehu Reisicümhur Gazi Hazretlerine, 
Başvekil ismet Paşaya, Ziraat Vekili Muh
fü Beye ve merkezi umumi reisi Fuat Beye 
hürmet telgraflan ~kildi. 

lçtimaa saat 18,40 ta nihayet verildi. 

-----------·-------~---
Y <1hancı po.ıctcı. ı. 

devletler sefirleri kendi hükumetleri namı· 
na dün Bcrlin hükumetinden bir iıtiyzah 
yaptılar. Usul ve metotlan endişelere hak 
veren bir rejime alman milletinin iytimadı· 
nı idame ettirmek için arlık şüphesiz resmf 
tebliğlerde bu sebep ileri sürülmiyecektir. 
Diğer taraftan Reisicümhur Hindenburg' • 
un haıvekilin hareketini tasvip eden tel• 
grafı, ordu nazırı Fon Blomberc'in kahine 
nin çar§amba günkü içtimaında Hitlcr'i al 
man milJetini dahili harptan kurt rdığın • 
dan dolayı t(;brik etmesi ve nihayet alm.n 
Reisi Cümhurunun dün Baıvekil mu vinl 
Fon Papen'in istifasını rcddetmcti, bütün 
bunlar Almanya'nın bugünkü vaziyeti hak 
kında bir fikir edinmek için yegane sarlh 
vakalardır. 

Rejimde ordunun nüfuzu badema aara. 
lıatlc teessüs etmiıtir. Ordu amirleri ve ek 

seri zabitler Mareşal Hindenburg'a s dık· 

tırlaı· ve bu sadakat, aon aylarda nasyonal 
sosyalist diktatörlüğü önünde nüfuzunu 

kaybetmesi muhafazakar mehafili ıidd • 
meşgul eden Mareıal'e otoritesini hissettir 
mek ve alman milletinin ya!adığr vahim 
anlarda müfit bir tarzda hareket etmek im 

kanını veriyor. Hindenburg'un taıvib:yle, 
ordu erkanının, Hitler'e hücum kıtalarmm 
rolünü tahdit ettirdikleri doğru iae huni ... 
nn başvekil nezdinde muhafazakar meh.ff 

le de sirayet etmek tehlikesini gösteren 
kanlı tazyiklere nihayet vermesi için te§cb· 
büaatta bulunmu! olma11 da doğru tlakki 

Alman buhranı. edilebilir. Ri\•ayet edildiği gibi Fon Pa· 
pen'in hayatını Hindenburg'un phıi müda 

Almanya'nın vaziyeti tavazzuh etmi§ ol halesine borçlu olmaıı da muhtemeldir; fa 
mnktnn uzaktır. 30 haziran ve 1 temmuz ke.t ıurası muhakkakhr ki kabinede Fon 
trajik günlerinin ferdasında bu manz.nrn Papeıı'in baıvekil muavini olarak kalması• 

gitgide karışık ve çıkmaz bir hal almakta. nı temin eden Hindenburg'dur. En yakın 

dır. En hiribirine zıt şayialar deveran et· ar:kadaşlarmdan birinin katline tahit ol • 
melde devam ediyor; bugüne kadar ne muş ve kendisi de 3 gün sıkı bir nezaret ar 
eallslr sebepleri ne de nlman efkarı umumi· tında tutulmu§ ve fena munmele cdilmiı 
yesindcki hakiyki akisleri katiyctle bilinmi olan fon Papen anlatılan i&tifa etmek v• 
:t•en hadiseler hakkında en lıeyecanamiz tnf 30 haziran hadiseleriyle otoriteıini lckde
silat verilmektedir. Bu korkunç maceranın miı olan bir hükumetten çekilmek istemi!' 
tarihi ancak sonraları, çok sonraları, bu ıi 

yasi dramın belli batlı aktörleri dünyadan 
çekildiği, mesuliyctleri tayin edecek vesi· 
kalar kartılatbnlabileceği uman meydana 
çıkacaktır. 

Bu kanııklığın mebdeinde, müfrit nazi. 
!eriyle muhafazakarlarm, ıonra kozlarını 

paylaımak üzere Hitler rejimi aleyhine ha
zırladıkları bir darbei hükum~t varrruydı? 
Bu, bu kadar ağır mesuliyctleri üzerine aJ. 

nıış olanların vahıiliği her insan vicdanını 
Ürperten tazyiklerini haklı ıöstermek için 
ileri sürdükleri tezdir. Ceneral Fon Şlay • 

tir. 
Başvekil Hitler'in de Marburg nutkun

da kabinenin içinde anla,ılmaıır imkim ol
mıyan iki ıiaysetin mevcudiyetini açığa 

çıkarmıı olan Fon Papen'in kabineden çe

kilmesini istemiı olması da kolayca anlaı .. 
lır. 

Mösyö Fon Papen kabineden çekilmit 
olsaydı M. Fon Nöyrat ve Maliye nazırı 

Fon Krosis M. Şevrin de istifa edecelrler'· 
di. Hinderıbur&'un İytimadmı kazanmıt 

olan bu üç adamın mevkilerini muhafaza 
ebneleri ba§vekil Hitler'in Nödok'ta Hin-

her'le karıımın katli mazereti olmıyan bir denburg'la yapbğı uzun mülikabn netiy. 
cinayettir, ve eski baıvekilin yabancı bir cesidir. Bu, Marqal Hindenburg'un otori
hükumetle anlaıarak bardcet ettiği kaydiy lesini artırması ve nasyonal sosyalist ~t" 
le vatan ihanetiyle itham ederek batıraaını vekilin otoritesinden kaybetmeaine delil • 

1 - İımir Ye civarında mevcut olan lekelemek medeni bir memlektte nizamın 
dir. Halen hadiseler sayesind~ Reiaicüm· 

rodaylant ve legorn cinsinin en mühim bir muhafızları olanlara layık bir hareket de. 
kısmının temelini teıkil eden 20 adet hay· ğildir. En doğru olması muhtemel kaziye, 
v nı Amerikadao vali Paıa vasıfosiyle cemi başvekil Hitler'in, muntazam ordunun da· 
} te hediye olmak üzereRokf eller müesse · hn uzun zaman hücum kıtalaı·ı ve himaye 
sesinden gönderilmesine çok kıymetli vuı- kıtalarma nazaran aşağı bir mevkide knl · 

mı:.sınn tahammül edcmiycn ordu erkanı • 
ta olan füter Ober'e ve bu çalıımada mu· 

nın tazyikine mukavemet demiyerelı Nas-
vaffakiyeti görülen bütün munllimlere bi • yonal sosyalist fırkanın askeri teşckküllc-
rel' teşekkümamenin yazılmasına, ve birçok rini fcd ya mecbur kalmış ve bu tc,ckkül 
kimselerin istasyonlarının resimleri ve gra- ler amirlerince hazırlanmış olan muknvc -
fıkleri alınarak bir eser haline konmasına, met kar§ıııında açık ir ihtilali önlemek 
bu eıerin Amerika'ya da gönderilmesine, için çok şiddetli hareket etmiş olmasıdır. 

Fakat bu takdirde de meselede hadiseleri 
2 - Hesabat kısmının tetkiki için bir hakiyki mruızaralariyle tespite imkan bı· 

murakabe heyetinin teıekkülüne ve neticesi 
ıin vilayet makamı ve o makamdan da ye-
11i heyeti idareye bildirilmesine, 

3 - Gelecek aeae için eski idare heye
tinin ipka edilmesiae, 

4 - 9 eylôl beynelmilel panayınaa bu 
ıene dahi ipirak edilmesine, 

ralmuyan anlaıılma7. noktalar ve tezatlar 
vard r. 

Demek ki ancak resmi tebliğlerle iktifa 
etmek lwmdır. Sözde iğtiıaıçıların yaban 
cı bir devletle teıriki mesai ettikleri hak • 
kında bu kadar hiffetle ortaya atılmış olan 
itham ve matbuatın bu husustaki ne,riya
tı hakkında Franıa, İngiltere ve Bir,.!tik 

hur Hindenburı ve etrafındakiler ordunun 
müzaharetine güvenerek, n zilerin ikbclar 
mcvkiinde oldukları bir buçuk ııenedenberi 
kaybetmiı olduktan otoriteyi yeniden el· 
de etmişlerdir ve şimdi onlann karşısmdn, 
artık hücum kıtalarır.ın faal kuvvetlerine 
c&ki"'i kadar güvcnemİyCC"..k ol n, nasyon'll 
sosyalizınin heye.,ıi umumiyc&ini t msil et
miyen ve aleyhlerinde alma harici siyase
tinin muvaff akiyetsizlikleri, rejimin nuli 
iflası ''C iktrsacli buhran bt lunan Hitler • 
Göring - Göbels gı-upu bulunmaktadır. Al• 
man buhranı uzun ve hank?tli olmak teh• 
likesine maruzdur. Bu buhranın mütcak;p 
ııafhalıırını kimse §İmdidc.."l tahmin e<! neı:, 

çünkü sıkıntıda bulunan ve d:ı.hili ıftrp 

zihniyeti içinde bucalayan, iktıdnnn artık 
onu elinde tutanlar ve eld ... etmek istiye!l• 
lcr için bir kuYVet meaeleai halini al~ığt bl 
yük bir memlekette her g.ey imkan dshilin• 
girmektedir. 

5 temmuz tarihli TAN',an 
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A manya' akı· ha . . . . . .. lct içinde alman istikbali için çalışmak İm· !!!il!!'"-"~-_,,.-- • 

se e ın ıçy zu. hanlarını verdi. Halbuki bu müsaadekarhk Almanya'da -
Prag, S b ziran. H tler'in telefonu ile mektupl nnı sıkı bir 

kontrol ltma aldığı ve ffitler'in de mahrem 
m ktuplan yalnız Magda Göbtls'Gı adre
siyle yazdırdığı kaydediliyordu. 

yanlış anlaşıldı. Köhne ve harap muhalefet Son hadİse-
. Prag' da çıkma cta olan "Doyçe Revo

(usıyon,, gazetesinin sahibi Otto Ştaer 
ıazetesinde kardeşi Gregor Ştraser'in kıır
ıuna dizilmesine kadar varan cumartesine 
laknddüm eden günlere ait cok dik ate 
~eğer mahiyette olan hidisel;r etrafında 
ıf ıaatta bulunmaktadır: 

ef c dileri ise halkın eyi günlerini o bildik- de ölenler. 

. Ayl~rdanberidir ki Hitler sisteminin 
kuhslerı rkasmda ceflik ve ··d··ı k . 

• • :r gu u ece · sı· 
yaset ıshkameti irin müthiı: b" - d 1 d . :s :s ır nıaca e e 

evam edıyordu. ileri gelen adamları N 
t Ş . . oy-

ra ' venn Krosıgt ve Blomberg ikb d" ... ı b- -k , Sll 1 
..saı arı uyu arazi mülkiy ı· b 1 
d d 

e ı ve un ann 
a ayandıklan kuvvet R 
""daf k anver (askeri 

mu aa ·uvvetleri) olan Hindenb 
punun d·- l . urg gru 

ıger erınden tec:errüt ettig-· .. ··ı-
yordu Moh 1 f ı goro U· · a e et m-np d ·ı· C r b".. u em ınce, öring-
ısen grupu, daha açıkçası "katolikçilik 

grupu,, anlaşılıyordu. Bunl fi • 
r".! • r· arın şe en 
U()rmg . ısen ve ~ aht "d· lk • 'l 1 ı. tısadi esaslan 
sanayı ve banka ·ı . d • a emı, ayandıklan kuv 

l~eft ıse polis ve yeni te_şkil edilmiş muhte
l te~ kk··1ı d' :fe u er 1• Bunlardan sonra R·· Cöb) om· 

e s grupu da "solda " geliyordu. Bu 
g~pll!l şefleri foka erkanı ve fırkayı te~-
kıl eden kütl ·ı "t .. . e ı e beraber hareket eden 
Rom, Go'bels ve D · d" "k h lk 1 .. ] " . • are ı ı; ı tısadi esasları, 
a , toy u mıllı amele grupları d 

dıkl k . ' ayan-
arı uvvet ıse: fırka lı.. k 
·ı· ' ucum ıtalan 

ve mı ıs teıkilatı idi. Bu .. 
''H"tl grupun ıçınde 

ı er • Sadakati,, nin çok bü .. k 
farkları vardı N t k" yu mertebe 

· e e mı nazır H ·ı· 
te~kilatınm §"f° H" 1 . es, mı ıs 

d k 
. - 1 ım er ılh. "mutlak Hitler 

6A a ah R.. ·ı 
L -ı .'' om ı e Göhels ise ancak ''farta 

agl ı Hd ıtler sadakati,, diye telakki edili-
yor ar ı Bu 1 · ana grup ann yanmda, altında 
': aralarında da iıin dıımda kalmıı ve gü

ııde!~r~en toplannuı "ara grupları,, vardı. 
ah Zumreler,, dedikleri bu gibiler Veli-

tm, ceneral Şlayher'in, Baıvekil muavini 
Papen'in ve kısmen de fırka içinde Ley'in, 
Gregor Ştraser ile kont Reventlor'un etra
fında toplanmrılardı. 

Bu kargaıalığm içinde, biribirine çap
raz giden ve bin"birleriyle müc:adele eden 
ıruplaruı ortasında da, hiç bir grupun yal· 
:ız baıına bir kuvvet olmaması ve terazi 

Son kab"ne içtimalanndan birinde Röm
itn hücum kıtalan kumanda larmm Rny§
ver' e aynı rütbe ile kabul edilmeleri hak
kındaki talebi ceneral Blomberg tar fm
dlln reddedildi. 

Dare, Röm'ün tarafını tuttukları halde 
Göring'le Bitler bidayette hiç seslerini çı
kıtrmadılar. Anc:ak, Blomberg, kendisinin 
reddetmesi Hindenbarg'un hükmünü ifade 
ettiğini söyleyinc:e Röm'ün talebini kendi-

lerine malettiler. Hitler bilahare Cümhor 
Rt>isinin karariyle artık ortada hir mesele 
kalmadığını Blomberg'e söylemi§lir. 

Röm o gün hiddetinden titriyerek ka· 

bineyi terketmiı ve kendisine hastadır diye 
izin verilmiıtir. Bütün bunlara rağmen 
~ö~ Hit]er'in bu it etrafındaki düşüncesini 
addı telakki etmemiı ve kendisini tezahürat 
VL ~iğe.~ ~ar~etlerle niyetinden vaz geçir -
megı duJUlllDu§tİİr. 

Vaziyet bu tekilde iken Göring işe sa
rrlmışbr. 

O da Gregor Ştraser ve Röm kadar Hit
ler'in tereddüdünü biliyordu. Pek eyi bili
yordu ki Gregor Ştraser tekrar gelecek ve
ya Röm galebe çalacak olursa kendisinin 

nrtık rolü kalmıyacaktı. Bu takdirde de 
mlikadderatmın ne şekil alac:ağını tasav
vur etmekte biç zorluk çekmiyordu. 

Doktor Ştraser medeni milletlerin ta
rihinde e§İ olmıyan Göring'in sürü halinde 
insan öldürmesi hakkında diyor ki, bala 
§U kanaatteyim ki (Hitler'in karakterini 
bildiğim için) Hitler yalnız zan ahında bu
lunanlan azil ve tevkif etmek istiyordu. 
Fakat Göring, Hitler'i soldan tamamen 
ayırmak için işlere ha,ka bir çığır açtı. 

Noyes Vintr Jurnal 

Almanya'yı kuvvet
li bir el ve demir bir 
azim idare ediyor. 

lcri eski entrika usulleri ile tekrar ihy ede 

ceklerini zannettiler. 1934 baılangıcmdan 

itib ren bu gibiler orada burada tezahürle

rine baıladılar. Bunlardan bir kısmı taas-

sup maskesi altında uğraşıyorlardı ....... .. 

Şef bütün arnz hakkında ve hainlerle 
müfsitlerin planları etrafında mütemadiyen 

te.m malumat alıyorlardı. Bunun üzerine 

muhtelif hareketlerin sebepleriyle Alman
y:ı aleyhine tek ve müthiş bir hareekt halin

de bir araya gelmiş olan bu hiyanete gene 

tt>k bir darbe ile nihayet verdi. 

Biribirlerini diıle yiyecek gibi yekdiğerin 
den nefret eden kimseler müıterek komp-

lo'yu hazırlamak maksadiyle bu hiyanet 

i§inde hepsi de bir araya toplanmışlardı. 
Bunlar gelecek dnrbei hükumet kabinesini 

sigortalamak için Rayş bükômetinin arka

sında çalı!arak ecnebi memleketlerine elçi

lerini bile göndermekten çekinmediler. 

Bu anasırın herhangi bir zaferi Alman
ya için müthiı bir felaket olacaktı. Öyle 

bir felaket ki aciz ve dessas kimselerin bir 

nr~ya gelmesinden vücut bulma§ bir ordu 

ile akıl ve hayale sığmıyacak derece ve 

vüsatte dahili bir barba ve komplonun mu· 
vaffakıyeli takdirinde de ıefin ve hareketi

nin f evkalnde mücadele ve f edaklirlıkla 
bizleri kurtardığı karanlık komünist uçuru

muna sürökliyecekti. 

• • • 
. . • 
f ölki§tr Beobahftr 

~ ' • ._, , • ~· .) r 

HAK11\11YET1 l\11LL1YE 
Üç yeni kitap çıkardı. 

Bir tercümeler kütüphanesi tesis ettiği
mizi evelce yazJDJJlık. Bü kütüphanenin 3 
cildi basılma! ve kitapçılara verilmİ!tir. 

Birinci kitap 

BERNAR SOJ7' un 

Amerika' da bir konferans 

(7) (O 

(3) (6) (5) (2) 

(4) (9) olunun kendi ağır basmasına bağlı kala
tak derecede kuvvetlerin muvazenede ol-
aıası kay H" 1 i gusnnu taşıyan ıt er bulunuyor· 

Alfred Rozeııberg imzasiyle çıkan bu 
başmakalede Almanya' daki son hadiseleri 
tahlil edilerek deniliyor ki: 

Atlı eseridir. Fiau: 25 kurustur. 
İkinci kitap -

1 - Büyük rtsimdt f ac:ianın VııRııund an bir müddet toıl Hitler'in, Vt Göring" .. 
Miinih'tt kıır§Unla öltlüriiltn trkanı harbiye reisi Röm ile görüıtiikltri görülüyer. Orta· 
dairi zat Röm'diir. POlJ JUORAN'ın u. Fakat iılerin tabii cereyam Hitler'in 

~a bu yahut öteki gruptan birine göre isti
amet almasını emrediyordu. 

B .. 
1
. ngun artık kardeıimin dessasça kat-
~ndeu sonra, Hillerin haziranın son günle
~e kadar kardeıimin kabineye girmesi 
llÇı~ kendisiyle müzakere ettiği ve bu 
111~_zakerelerde de karde§İmin esas urt ola 
rag c·· . ' :f"" 

lale 0~~ in ~abineden uzaklaJbnlmasını 
.: eltıgı hakıkatini saklamak için bütün 

ıt B pler ortadan kalkauıtır ! 
rih" ~ hususta bana gelen ve 20 haziran ta· 
ır:.nı ~§ıyan raporda bu teşebbüse cevap 

8 ak nzere Göringin kardeşin:lle beni öldür 
B?ek tasavvn d ld - h 1'11n a 0 ngu, aftalardanbcri 

30 ikinci kanun 1933 teki ihtilal ile Al
manya komünist kaosmdan kurtuldu. 30 
haziran 1934 temizlemesiyle de milli sos
yı:ılist hareketi ve milli sosyalist devleti, 
ne kadar ç:irük, ne kadar parazit ne kadar 
dalavireci muhalif varsa hepsini' sarsıp at
tı. Devlet 1933 te kuvvetini eski frrkalara 
karş~ kullandı ve bilhassa marksi1.1De yük
lendı; fakat ondan sonra höyük müc:adele
lerle elde edilmiı olan dahildeki kudret ve 
nüfuzun em.niyet altma alınmasına kendini 
verdi. Şef ve Başvekil büyük bir müsama
ha ile mazinin üzerinden sünger geçirdik
ten sonra siyasi maarızlarma bn yeni dev-

Cihan şampiyonları 
Atlı romanıdır. Bu roman son seneler· 

dP çıkan büyük hikayelerin en• güzelidir. 
Fi:ı. ı : 6 O kunıştur. 

Üçüncü kitap, her türkün okuması bir 
vazife olan 

PROFESÖR PITAR'ın 

Anadolu. 
atlı kitabıdır. fiatı 60 kuruştur. 

AKBA ve TARIK kitap evlerinde 
nblmaktadır. 

2 - l'rfiinih'te erkanı harbiye reisi Röm 'ün evi yakininde yakalanıp öldürülen fut• 
na kıtaları grııp kumandanlarından yüzba§ı Haynes. 

3 - Berlin'dt Vt Brandeburg'da fırtına kıtalan kumandam Karl Ernest. 
4 - M. Hitler tarafından öldürtülen eski başvekillerdm Fon Şlayher ile lrocalf• 

nı ölümden kartannak için atıldığı sırada öldiiriilen karıwıın yanyana alınmıı bir ,. 
simleri. 

5 - Miinih'teki fırtına kıtalannın kam andanı Kont Sprtti. Bıı :zat da yahalanmıı 
ve öldiiriilmiipiir. 

' 6 - Ordrı Başkumandanı Fon Frir. Ba da tevkil Vt idama malıkim edilmqtir • 
1 - Her Hitln'in yakın dostlarından ve Almanya'nm nıeıhar kimya inıalatha,... 

lreintltn birisinin sahibi olan Her Gregor Ştraser. Ba zal da yalralanmrı H ölJif.. 
riilmiiıtir. 

8 - Minih'ttki fırtına kıtasınm ileri gtltn zabitlerinclH Villwlnı ŞMit. Btı la 
öldirilenltr arasındadır. 

9 - fr1iinakalat c;e mavasalal nezaretin dt yiiksek bir mt11lti iıgal tdtn Htr Klaoı· 
ner. Bıı da ihtilal tt§ebbüsiindt karban tdilmiştir. 

~.,. ~imiveti Milliye'nin Romanı: 3 Tefrika: 45 
• 
insanlığın hali. 

V ı · Andre Malro 
a en, onun malik olmıyaca - 1 h .. . . 

sunun peşinden su·· ··kı . g atıra ve umıtlerı uyku-
ki · ru eyıp götürrnü d 2~v nın öteki kutbu idi 0 ~or u: o ancak onun 

bır vakit bir küçük k 1 yaşamış bır kadın deö-ildi. o hiç 
Gene to . ız o mamıştı. b • 

P seslen: zırhlı tren ateşe gene başlıyordu. 

Karargah hahn Ertesi gün, saat 4 
K. e getırıımış bır t · ~ 
ıyo zırhlı treni gö.zetli . ... ~aa çı magazasından 

re önünden ve ardında yordu. İhtılalcıler onun iki yüz met
n rayları sök .. 1 d. 

- hareketsiz, ölü - trenin K. muş er ı. Yolu kapıyan 
nakliye vagonu gibi kapalı .. t kı:o. yalnız biri, bir hayvan 

. ' o e ı bır pet 1 h . 
21yen ve içinden, küçük çapta b · ro azınesine ben-

.. .. ır top çıka "k" 
goruyordu. Efrat yoktu· ne iyice k 1 n 1 1 vagonunu 
d kl · apatr mı hl a sa ı mahsurlar ve ne de dem· 1 ş .zır ar arkasın-

ıryo u bo 
evlerde kapah muhasırlar ... Kiyo'nu k Yunca sıralanmış 
ı · · n ar a taraf d . ısesıne doğnt, ticaret matbaasına doğru l ın a rus kı-
muyordu. yay ım ateş dur-

Silah lann t ı· h ·a· 1 es ıme azır bulunan askerler bahis h · . 
ı ı; bunla d b k . .. .. ancınde 
a .. i kı r a!1 . aş. alan ıse olume mahkumdular B .... 
kumettaklatrr1şımdı ~ılahıanmıştı; cepheleri yarılmıs .olaı~~unu··. 

ı a an dog d .. ·· · ı · ~ 
ni .; h..,ı;ndeki Jl ru urust_ ış emıyen trenlerle, çamur de-

. yo ardan, yagmur altında, Nankin'e doğru 

kaçıyorlardı. Koumintag ordusu birkaç saate kadar Şang
hay'a yetişebilecekti: her dakika birkaç piştar geliyordu. 

Çen gene her zamanki gibi işçi elbisesi giymiş, içeri gir 
di, Kiyo'nun yanına oturdu ve trene baktı. Adamları oradan 
yüz metre kadar ileride, bir barikadın arkasında nöbet bek
liyorlardı, fakat taarruz etmemek mecburiyetinde idiler. 

Trenin topunun hareket ettiği yandan görünüyordu. 
Sönmüş olan yangının son canlılığını teşkil eden duman ta
bakaları, gayet alçak bulutlar gibi, topun önünden geçiyor-
lardı. · 

Çen~ 

- Fazla miktarda cephaneleri kalmış olduğunu sg_n
mam, dedi. 

Top, bir rasathane dürbiinü gibi, kulesinden çık1yor ve 
ihtiyatlı bir hareketlilikle sağa, sola dönüyor ve bu hareket
telri tereddüt, zırhlara rağmen, onu nazik bir şeymiş gibi 
gösteriyordu. 

Kiyo: 
- Bizim toplar buraya gelir gelmez .... dedi. 
Gözleri üstünde olan top durdu, ateş etti. Buna cevap 

olarak da zırhın üzerinde bir yaylım ateş çatırdadı. 
Bir Kuriye K.iyo'ya birçak evrak getirdi. 
Kiyo: 
- Komitede ekseriyetimiz yok, dedi • 
İhtilalden önce koumintag fırkası taratından gizlice 

toplanılan murahhaslar heyeti on beşi komünist olmak 
üzere yirmi altı kişilik bir merkez komitesi intihap etmiş-

ti; fakat bu komite şehir hükumetini intihap etmek üzer& 
bir icra komitesi intihap etmek üzere idi. Tesir de hep bu 
komitede idi; halbuki bu komitede komünistler ekalliyette 

idiler. 
Bir başka kuriye içeri girip kapının eşiğinde durdu 

- Tersane alındı. 
Kiyo sordu: 
- Tanklar nerede? 
- Nankin'e hareket ettiler. 

- Ordudan mı geliyorsun? 
Bu adam, içinde en fazla komünist efrat bulunan bırincl 

fırkadandı. Kiyo kendisini sorguya çekti. Nefer betbindiı 
Enternasyonal'in neye yaradığını anlıyamamıştr... Yapıl· 
makta olan haksızlıkları Şanghay'ın alınması belki orta• 
dan kaldıracaktı. Kiyo kendisine cevap vererek Şanghay; 
alındıktan sonra kızıl muhafızların, işçi milisinin ihdas edi· 
leceğini, Hankeu'da 200.000 işsiz bulunduğunu söylüyor ve 
ikisi de her dakika durup etrafı dinliyorlardı. 

Nefer: 
- Evet, dedi. Biliyorum ki Hankeu var... • 

Boğuk sesleri, topu bekliyor saııılan titrek havadan dl> 

şarı çıkamıyormuş, yanlarından uzaklaşıyormuş gibi idi. 
İkisi de "bütün Çin'in en ziyade sanayileşmiş şehri olan. 
Hankeu'yu diişünüyordu. Orada yeni bir kızıl ordu kurulu· 
yordu. Bu saatte, orada, işçi kıtalan tüfenk kullanmayı öl> 
rcniyorlardı .... 

(Sonu var) 



SAYIFA 1 

Milli Miidafaa Vekaleti 
Satın Alma Komisyonu 

lylanlan 

İLAN 

Edremit ve civarınrlaki 
kıtaat için (100,000) kilo sı
ğır eti kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 28-
7-934 cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır . Talipler 
ıartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iş
tirak için de vakti muayye
ninde teklif ve teminatlariy 
le Edremit'te askeri satın 
alma komisyonuna müraca-
atlan. (1400) 7-2546 

1 LAN. 

Ordu ihtiyacı için 15 ka
lem alatı cerrahiye ile mal-
semei baytariye kapalı zarf 
usutiyle alınacaktır. İhalesi 
31-7-934 sah günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler üç 
adet nümune ve fenni evsaf 
ve şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden sonra ve 
münakasava iştirak edecek -
lerin o gün ve saatinden 
evet teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte M. M. V. 
Satın alma Komisyonuna 
müracaatları. (1418) 

7-2552 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için beher 
takrm üç sandıktan ibaret o-
lan malzemei baktroloji san
mklanndan beş takım ile beş 
adet çantalı mikroskop ka
palı zarf usuliyle alınacak

tır. İhalesi 28·7-934 cumarte
si günü saat 14 te icra edile· 
cektir. Nümunesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
Etlikte umum baytariye de
posuna müracaatları ve fen
ni evsaf ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatın
dan evet teminat ve teklif 
mektuplarivle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyo11nna 
~jiracaatları. (141 7) 

7-2553 

İLAN 

Eskişehirde bulunan kıta
at için (86,500) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmustur. İhalesi 24 tem
muz 934 sah e ünü saat 15 te 
yapılacaktır. Talipler şartna
mesini görmek üzere her 
gün ve miinakasaya iştirak 
için de vakti muayyeninde 
teklif ve teminatlarivle Eş
kişehir'de askeri satın altna 
'comisvnnuna nıür;:.r~~tıan. 

(1440) 7-2582 

İLAN 

İstanbul Kumandanlığı 
mtaatr için (32,000) kilo sa- ' 
de pağ'ı kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
25 temmuz 934 çarşamba gü
nil saat 14 te yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya i~tirak icin de vakti 
muayyeninrle teklif ve temi
natfariyle İstanbul kuman
C!anhı7ı satın alma komisyo
nuna mürac::»tlan. (1480) 

7- 2638 

ve inşaat 

sahiplerinin 
nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 
evi Eskişehir oteline müra· 
caat. Telefon: 3272 

Satılık otomobil 
520 modeli müstamel bir adet 

tenezzüh otomobili acele sabhkbr. 
Taliplerin Müheadishaa kih"bine 
miracaab. 7-2649 

l 
HAKiMiYETi MIUln 11 TEMMUZ 1934 ÇARŞAMBA 

Göıü kapalı satın " almayınıı 

Bir soğuk hava makinesi saten almaya karar vermeden evvel leh ve 
aleyhte bütün noktalara dikkat ediniz. FRIGIDAIRE 'in size temin edeceği 
müteaddid tevalt FRIGIDAIRE lehine karar vermenizi icap ettirecektir : 

e ÇÜNKÜ ondaki kıymet veYu· 
vanız.a yaptı~ı hizmete naz.aran 
fiyeti hiç de pahalı değildir. iyi 
hesap edilırse, dıger Soğuk ha\•a 
makineıerinderı daha faz.la istifa· 
de temin etmekle beraber fiyeti 
daha ucuz.dur. 

e ÇÜNKÜ haricen aynı ebadda 
olan diğer bir dolaba nisbetle 
Frig idaire' iıı dahili lıacmı istia· 
bisi daha faz.ladıı. Bu lazlalık 

gaye t ince bir tabakada çok mü
essir olan Statafıex izolasyonu 
sayesinde temin edilmiştir. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire nıakaniz· 
ması gayet kuvvetlidir. En sıcak 
me"sinıde bile meşrubatıııızı dai· 
ma soguttugu gibi me"külaıınıı.ın 
da muhafazası için icap eden en 
aşagı hararet derecesini .ı;abil 
olarak tutar. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire Gida mad
delerinizi muhafaza etmekle şıh· 

halinizi idame ede r. 

• ÇÜNKÜ Frigidaire'in işleme· 
si gayd muktesidanedir. 

• Ç O N K Ü Bütün Dünyada 
2.500.000 Frigidaire kul.Lanılmak.
ladır. 

frigidalle markasını taıımawait iter Soliulc llava dolabı 
ltallllll .. lrlgldalre.. detlldlr. 

BOURLA BiRADERLER ve ş•i 

~L~!:!~!!!K~JH!:~BI 
General Motor mamülatı 

Maliye Vekaletinden: 
Varidat müdüriyeti umumiyesinde teşkil edilecek şube

de istihdam edilmek üezre altmışar lira ücretle ve imtihan
la iki daktilograf alınacağından laakal orta tahsilini ikmal 
etmiş olan taliplerin bonservis, nüfus tezkereleri ve sıhhat 
raporlariyle imtihan günü olan temmuzun on dördüncü cu 
martesi günü saat on dörtte imtihana girebilmek üzere 12 in 
ci perşembe akşamına kadar Maliye memurin müdürlü2"üne 
müracaat eylemeleri. 

· İmtihan 
Hesap 
Kitabet 
Makine (1505) 7-2665 

Muhterem müşterilerimin 
nazarı dıkkatine : 
Işıklar caddesindeki ticarethanemi Anafartalar caddesin

de Kınacı zadeler hanının 1 numaralı mağazasına naklettim 
muhterem müşterilerimin maltlmatı olmak üzere ilan olu· 
nur. Hamamcı Zade Hacı Bekir 

7-2564 

Gerede kazası mal 
müdürlüğünden: 

Bolu Vilayeti Gerede kazası dahilinde ve kaza merkezi
ne 15 kilometre mesafede Reşadiye gölü ile 5 kilometrede 
Ulu Su çayı balık rüsumu 26-6-934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin Gerede Mal· 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1485) 7-2642 

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

nacaktır. 

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

ve münakasaya iştirak edeceklerin teminat akeçleriyle bir· 
likte muayyen günde Vilayet mübayaat komisyonuna gel· 
meleri. (1444) 7-2603 

Erzurum iymar birliğinden: 
1 - Erzurumun İymar ve tanzimi için hususi idare ile 

belediyenin iştirakiyle vüc11da getirilen iymar birliği, bü
yük zaferimizin ve yüksek inkılabımızın mehdi olan Erzu
rum' da Reisicümhur Hazretlerinin bir heykelini yaptırma
ğa ve bunun için bir müsabaka ilanına karar verilmiştir. Mü· 
sabaka şeraiti berveçhi atidir. 

· A - Heykel Müşür Uniformasiyle ve şaha kalkmış at üze· 
rinde olacaktır. 

B - Heykel Bronzdan ve kaidesi Erzurum taşından yapı
lacaktır. 

C - Heykel yüz metre kutrundaki Cümhuriyet meydanı
nın ortasına rekzolunacaktır. (Bu meydanın etrafı şimdilik 
boştur. İleride bodrumf yle beraber üç kattan aşağı bina yap· 
tırılmasına müsaade edilmiyecektir. 

D • Heykel müsabakada en ziyade muvaffak olan sanat· 
kara yaptınlacaktrr. 

E • Müsabakaya iştirak edecek sanatkarlar heykelin ka
idesiyle beraber mimari bir resmini ve yalnız proje kısrmla-
nnın alçıdan (bir buçuk metreden aşa~ı olmamak üzere) bi· 
rer eskizlerini 1 temmuz 934 tarihinden itibaren 15 ağustos 
934 akşamına kadar Erzurum'da İvmar Birliğinde müte
şekkil jüri heyetine göndereceklerdir. Bu eskizler, eserin 
bitmiş şekli hakkında vazıh bir fikir vermeğe müsait olmalı
dır. 

F - Kaidenin etrafında büyük Gazi'nin Erzurum'a ilk de
fa teşriflerine ve inkdabımızm en canlı kısımlarına ve Er
zurum konJ?;resine ait resimli ve yazılı hatıralan bulunması 
şayanı arzudur. 

2 - Heykel ve kaidenin bedeli tamamen hazırdır. LU
zumu halinde birlik Banka teminatı da gösterebilir. 

3 - Müsabakada kazanan sanatkar ihale fiatı üzerinden 
% de 15 teminatı kat'iye akçesi itaya mecburdur. Cümhuri· · 
yet, Merkez, İş, Ziraat ve Osmanlı Bankalarının teminat 
mektubu ve Ergani madeni istikrazı dahili tahvili de kabul 
edilir. 

4 - Fazla malQmat almak istiyenlerin telgrafla Erzu
rum İymar Birliği Riyasetine naiiracaatları. (1380) 7-2491 

Ankara Belediye Reis• 
liği iliolal" 

İLAN 

2246,54 lira bedeli keş 
sanayi caddesinde Aydın O' 

teli önündeki Cihadiye so
kağına parke kaldırım in• 
şası yirmi gün müddetle v• 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her güll 
fen işleri müdüriyetine mü• 
racaatları talip olanların dil' 
hi 21 temmuz 934 cumartesi 
günü saat on buçuğa kadat 
teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarım Belediye encü
menine vermeleri. (1367) 

7-!361 

As. Fb. U. Md. Sa. Al. ı 
komfAvonu llanlan. 

15 TON ELEKROLİT 
BAKIR 

Yukardaki malzeme pazD 
hk suretiyle 12-7-934 tarihill 
de saat 14 te ihalesi icra edi• 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1478) 

7-2640 

İLAN 
lstanbul 6 mcı icra 33/ 4854 Na 

lu dosya alacaklısı Saadet ve Sie 
heyla Hanımlara. 

Müddei müteahhit Halit B. v• 
kili avukat Ali Rıza B. taraf mdd 
aleyhinize Ankara birinci ıulh hu
kuk mahkemesinde açmıf oldu;. 
istihkak davasmm cereyan ed .. 
muhakemesi sırasında: 

Müddei tarafından nammna 
çıkanlan davetiye üzerine mahke
menin muallak bulunduğu 4-7-934 
tarihinde hazır bulnnmadığmız P. 
hr davetiye zahnndaki mühaıiria 
meşnıhatmda adresinizin meçhul 
olması anlaıılmuma ve müddeinİI 
ilanen tnbliğat icrl\smı iııtemesint 
ve m:1'11r,.mecede H. U. M. K. na
nan 141 inri ma,.deai ırıttr!binct 
bir ay müddetle il!\nen t""li;.at ic
rasına karl\r verilmis olduianda• 
hru mnc:J.ıi"ce tn1'hkeme ,n"ü _. 
lan 2'-9-934 tarif.ine milsadif er 
111artesi ,ilnö ıut 9.30 ıtı Ankarl 

J.:rind '"'" h"Jnık ma keınHiwıcl• 
hm ""''"'mamı lü""'1ln nıı ... 
teblii olunur. 7-2672 

ZAYi. 
Mektepler Muhasibi Meaalli

iüııe teminat olarak yatırdığal 
yüzer liralık iki adet hazine tall
vili mukabilinde aldığım 21-11• 
1933 tarih ve 2/ 27 numaralı malrı
buz zayi olmafhlr hükmi yokları 

7-2681 

Ankara Levazım Amirli
ği Satın Alma Komla 

yonu iylaolar 

iLAN 

Beş bin liralık lavamarııı 
kömür alınacaktır. Pazarlığı 
14 temmuz 934 cumartesi gil 

nü saat on dörttedir. Şartna• 
mesini görmek üzere hell 
gün ve pazarlığa iştirak içiıı 
de vaktinde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazrnı 
Amirliği satın alma komis
yonuna gelmeleri. (1502) 

7-2675 

İLAN 

Bin liralık tuz almacaıttırıl 
Pazarlığı 15 temmuz 934 pa• 
zar günü saat on dörttedir~ 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirale 
için de vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara Leva
zım Amirliği satın alma ko
misyonuan gelmeleri. (1501) 

7-2674 

Sablık otomobil 
Yalnız yirmi bet hin ki'ome~ 

yapmıı aç k hir Sevrolft ıatıhktıt· 
lıtiyenlerin Hukuk Fakültoain• 
mUracutlan. 
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en: An ara Evka .. ..,,,, .. 
g-un 

No. Nev'i Mevkii 
238 Dükan Saraçlar çarşısında 

apu!sappe:ı .ıeıeu~1euv .ıel{ uewı;ı.ır.cle ~ıçı 
.3. 

539 Bostan tarlası 
182 Dükkan 
197 
208 
289 
196 

.. 
" 
" 562 •• 

24 ,, 
534/l (Apartıman 

(kat 1-3 oda 
{1-mutfak 
Dükkan 

,, 
bir oda 
Ardiye 
Dükkan 

,, 
" 

Üçtaş 
Koyunpazarı caddesin ıe 

" .. 
Belediye ';addesin1e 
Koyunpazerı caddesinde 
Zincirli camii sokağında 
Anafartalar caddesinde 
Samanpazan otobüs durağı 
mahallinde 

Tabakhanedı. 
Saraçlar çarşısında 
Kureyş mahallesinde 

Koyunpazan, pideciler soka ö-ı 
Saraçlar çarşısında "' 

" . 
Ulukapı caddesinde . 

291 
247 
367 
.363 
255 
249 
463 
544 
545 
546 

Hane 
Erzurum mahallesinde Kayseri cad. 

23 
l99 
ıos 
113 
173 
179 
188 
106 
509 
549 
205 
162 
168 
505 
540 
205 
229 
324 
532 

204 

., 
,, 

Dükkan 
,, 
,, 

Dükkan 

" ,, 

,, 
Ardiye 
Garaj 
Dükkan 

.. 
,, ., 

Anafartalar caddesinde 
Koyunpazan caddesinde 
Zahire pazarında 

A tpazarında 
Koyunpazan caddesinde 
Koyunpa?.an caddesinde 

" Zahire pazarında 
Koyunpazarmda 
Fcvzipaşa mahallesinde 

,, 

tJKoyunpa~an caddesinde 
" lucanlarda 

B~~tan t.a 1 Koy~?pazan, fırın aralığı 
H r ası Degınnen barkında 

ane . Ahiyakup mahallesinde 
n-'-'k~~dıye olarak Kovunpazarı caddesi 

b
. u dan sa~açlar çarşısında 
ır o a O B . n··kk"' sınan ey mahallesındr. 
u an Samanpazan otobüs durak 

mahallinde ,. 
202 " 

Koyunpazan caddesinde 

361 .. "' .. ,, 
13

1. ,, Hukumet caddesinde 
' ,, A tpazarı. de bey yokuşunda 

Yukarda numara ve mevkileri yaZtlr mlakı' vakf" k" 
Ya ve ·ı k ·· ıve ıra-.d , rı rne uzere 1-7-934 tarihinden itibarpn on rru·· ··~ 
etıe a k •· d .... .._ n mu .. 

§embe ç~. ~ uzaye eve konulmuştur. 12-7-934 tarihinde per-
2U ede:;::~ saat_ 14 te kati iha.t.e .?1~~-~~aktır. Kiralamak ar-
(1421) n Ankara Evkaf MudPrhırrune müracaattan. 

'l ~~4.ı; 

Ankara yüksek Ziraat 

_ Enstitüsü Rektör üğünden: 
Yuk"'k Zira t E ı·ru· - - ·h ~ ı ni ın"'n k il ns ı iunun ı tiyacı o an 10 adet mikroskobun .ale-

Enslitü ~:b: e ~tın cağ~dan laliple_rin ıartnamesini görmek üzere 
934 tar·h· se~esı~e ve yuıde 7,5 temınatlariyle beraber, 25 lem.muz 
titü ihal~ 1:: ~usat ~rpmba günü saat 15 le ıibale eclileceğ' den E.ns. 
_____ are mısyonuna müracaatları. (1432) 7-2566 -
'rahlisiye Umum 

•· d .. rlüğiin .. n: 
k Hopada Peron· t b d .. 

arakteri h • . ı u:n~n a 12 deniz mıhnden görülecek 
ve iki ay m~~d~~şek~~ bır fener tesisi kapab zarf usuliyle 
934 tarihine m·· ed.mf unakasaya konulmuştur. 27 ag~ ustos k 1 usa ı pazart . .. .. 

ı ınacağından ur ı . esı gunu saat 14 te ihalesi icra 
1a'da Cinili R a ıp erın şartnameleri görmek üzere Gala-
c ı.ıtım hanında! · "d · aatıan. (3423) '-1 1 ;;ıre.ı merkez.iyevc müra 

7-2311 

Dünkü düşmanı nn gözile 

ÇA LE 
Kara 

Deniz 
Hava 

Harekatı 
Frnnsız Deniz Yüzbaşılarınd .... (Ba . 

· d · ..... rıyot) r.__ ı~'--I 
rıne aır en ion yazdığı bu mühim k n . ~·KNl e muharebdc-

HAVACIUK ve ms a~yı . 

mı 

122. · ci ayısında ak 

Ma iye Vekaletindeıı: 
· Fethiye kazasında c b · k · · 
den 5683. lira . . ku am aş şır etın~ buhran vergisin. 
dilen 6041 to yınnı ~ş borcu~u~ temın tahsili için hacze
talip olanı n mkanifanız madenının satılığa çıkanldıg-ından 
ı . arın azaı me;okUr rnüd" ~ ın· -·· 
erı İlan olu ( ur gune müracaat etme-

nur. 1504) 7-2680 

HAKIMlYlTl UJJJY! 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
12000 
25250 

9830 
12000 

KİLO KENDİR lPt 
,, YUMUŞAK DEMİR 
,, LAMA DEMİRİ 

" 
,, 

" 

) 
) 
) 
) 

250 FERRO VANADİUM ) 
350 KOBALT ) 
250 FERRO MOLİPTEr\ )) 
500 ,, WOLFRAM 
SOO ,, TİTAN ) 

1000 ,, KROMUN ) 

4-8-934 

4-8-934 

8-9-934 

60000 ,, SAF KURŞON ) 
50000 ,, BENZİN 28-7-934 

300000 ,, GAZOİL 28-7-934 
18000 ,, PETROL 28-7-934 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarih

lerde ayrı, ayrı olarak kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Şartnamesini almak istiyenlerin her gün saat 13,5 dan 15,5 
kadar s~tın alma komisyonuna müracaatları. Ve münakasa
ya girmek istiyenlerin de tekliflerini saat muayyeniyeye ka-
dar komisyona tevdi etmeleri. (1424) 7-2599 

27 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 30-7-934 
27200 KİLO UN 30-7-934 

10 TON KATRAN 1-8·934 
250 TON DÖKÜM KOKU 1-8-934 

15 TON GÜMÜŞ KUMU 1-8-934 
40 TON SÖ IMEM1S KİREC l-8-934 

5000M A DF.T DtttıMF. (NUMUNESİ GİBİ) 1-8-934 
40 TON FLUSPAT 4-8-934 

500 GRAM PİLA TİN TEL 4-8-934 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterten tarih

lerde avn, avrı olarak aleni münakasa suretiyle satın alına
caktır. Sartnamcsini almak istivenlerin her gün saat 13,5 
dan 15,5 kadar satın alma komisyonuna müracaatları. (1435) 

7-2602 

150 TON HAM l\1:AGNEZİ'I ) 
25 TON LÜLECİ K1Lt ) 8-8-934 
15 TON, TON TOPRAGI ) 
15 TON MEŞE KÖMÜR{) ) 8-8-934 
80 KİLO KALAY V ARAKI ) 12-9-934 

1 
Y~ka~daki malzemeler hizalarmdaki tarihlerde ayrı, ayrı 

ai.enı m~nakasa suretiyle alınacaktır. Şartnamesini almak is
t ~enlerm her gün saat 13,S tan ıs 5 kadar ve münakasaya 
gı~eceklerin de o gün saat 14 te sa~ın alma komisyonuna 
muracaatları. (1506) 7-2676 

Yaz • • 
evsımı 

• • z 
{EGE) Din aiil ada11 olan 

Ra os'ta geçiriniz 
. 

Jeyd Triestino'nun lüks npurlarile mwıtuam postalu 

. . . 90 gün için muteber gidip gelme biletleri: 
lınncı s?Dıf ikinci smıf Uçüncü smıf 
80 lira 60 Jirı 40 lira (takriben} 
lJtanbal • Pire ve Radoı arasmda Aero EksPftı ltalyananı.n 

b ft hk tayyare postası 

Büyük OTEL DES ROSES 
He türlü ııuf k for • Lüks otel • Mü.kem el metbu • Hususi Plaj • A" 

·~ at gezintileri • Golf • Sürek avı • Tenis • Büyük gazino 

41/2 liradan itibarea komple pansiyon 
Uzun ikametler ve aileler için teıazil4th liatbır 

19 ili 26 Ağuitoıla büyük spor ve otomobil yan!lan haft sı 

(800 metro irtifamda) PROFET daiı ttpesi d dağ istasyon 

CE F O Eli 
Ç w ı • ük el iklim - Tenis • A., • ük et gezin1ilet 

Aileler için pul eli celtt. 

3 liradan itibaren ikomple pansiyon 
Ucun ikanıetler ve aileler için tenzil tb fıutlaı 

CALi A KAPLICALARI I 

n 
!Kar ciğer, böbrek. afıııl, Ş er, air ash\lıklann müessir tedavisi 

Sair bir çolı: mükemmel oteller vardır. Komple pan!İyon 
2 • 3 Tiirk lirasıdır. 

tik e arfütik astm ıiyaret • Ad:ıaa mükemmel tenezzühler 
&l 1ar - Ko erler - Spor tnmuvalan • Şenlikler - Sinemalar • 
P • ajlar vesaire ... veseire... 7-?200 

e-vkii 
Seyran 

Cinsi 
'Bağ 

ı ı an 
Dönümü , Hududu: 

Kasap paşa ve kasap kara 
Hüseyin ve Bektaşm Hü· 

seyin veyol 

Yukaraa cins ve mıktarı yazılı bir kıta bağ ayaşlı oğula-
7ından İbrahim oğlu l\'Ielunedin ceddinden kalma uhdesinde 
ıken 334 senesinde vefat ederek zevcesi Nesibe Hanımla oğ 
!u Hacı Mehmet Efendiye kaldığından bahisle senede raptı 
ıstenilmektedir. Bu bağl alakası olanlar varsa ke~if günü 
olan l'-t temmuz 934 perşembe günü mahallinde bulwıacak 
meınu~ veya tapu müdüriyetine müracaatlan lüzumu ilan 
OlWlur. 7-2682 

SAYIF~ 7 

ANKARA fCRA DAiRESİ JFLAS MEMURLUCUNDAN: 

Ankara istasyon mevkiinde kain tapunun 39-133 numaras da ka· 
yillı 800 ar§Ul arsa üzerine bina edilıni§ mukaddema bir hnne elyevm 
maa oda 12 bap mağaza m dörtte b'r hissesi şağıdaki yaıılı tlar 
dairesinde satılmak üzere açık artırmıya konu\muıtur. 

EVSAF VE MÜŞTEMILA Ti 
flududu: sağı sokak, solu katırcı oğlu Osap, arkası sokak, cephesi 

tarik ile mahduttur. Binanın cephe kısmı yunma laf rka ve diğer taraf· 
ları adi taş ve ahıaptır. ayden ız b p mağaza gö ··ımekte ise ele kef
fen 14 bap mağaza mevcuttur. Heyeti wnumiyesine 13500 lira kıymet 
takdir edilmiıtir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
l - Satı§ peşin para ile olmak üzere 11-8-934 tarihine müsndif cu· 

martesi günü saat 14-16 ya kadar Anhara icra dairesi iflas memurluğun 
da iflas idaresi tarafından yapılacaktır. Talipler takdir edilmiş kıymetin 
hisseye isabet eden miktarı üzerinden o/0 7 buçuk pey akçesi verilecek
tir. Tapu delJaliye harçları müşteriye nittir. Şartname 1-8-934 tarihin
den itibaren herkese açıktır . 

2 - Tayin edilen günde gayri en'kul üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. An k artırma bedeli muha en kıymetin 
yiizde yetmİJ beşini bulmazsa. en çok artıra teihhüdö baki kalmak 
prtiyle 27-8-934 tarihine müsndif pazıı.rtes1 günü saat 14-16 ya kadıır 
yapılacak artırmada -ç defa bğmldıkta sonra en çok artıra ihale 
edilir. Her iki artırmada satış bedeli derha1 veya verilen mehil içinde 
teslimi vezne edilmediği takdirde ihale bozulur ve ~yrimenkul yeniden 
on beş gün müddetle artırmıya cıknnlnrak üç defa lıağırıldıktan sonrn 
en çok artıranın üzerine ihale edilir. Ve her iki ihale ara'1 daki l r ve 

ahrum kdınan faiz ve sair masrafları eve iki miisteriden tabıil olunur. 
3 - ipotekli alacaklılarla diğer alakadarlar~ ve irtifak hakkı sa

hiplerinin ıravrimenkul üezrindeki haklnrı ve hutusiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını iıbu ilan tarihinden itibaren yirm ·· içinde emıkı 
oüsnite1eleriyle bir1ilrte mem"riyetimize bildirmeleri iycap ed"r. Aksi 
haldı> hak'~rı tı~un sicilliyle sabit olmadıkça sah§ bedelinin payln§matım· 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gnsterilen S"Ünde artırmıya iştirak edenler daha evel r e-
yi ve m~'h,,. len gavrİ!!le"kul iymar var.ip•'ni görmüş ve huni rı lama· 
merı Jc.,h-·1 ~ ;c ııd ve i•ib r ol nrhlr. f .... 11\ m::ılnmıat almıılr İd; .. ,. ... 

lerin 34-4 No. ile tr!emuriyef ize m·; caatları ilan olunur. 7-2671 

Elektrik bağlama tarifesi: 
Nafıa Vekaleti celilesince miintehip komisyon tarafın

dan tanzim edilen elektrik bağlama hatları tarif esi 1-6-934 
tarihinden itibaren muteber olmak üzere aşağıda gösterildi
ği şekilde hesap olunacaktır. 

HATTI HAVAİ RAKORDMANLARI: 
2 Nakilli normal hat, 10 m.ye kadar Ti. 12,50 
4 ,, " " 10 " ,, " 21.

KABLO RAKORDMANLARI: 
2 Nakilli normal hat, 5 m.ye kadar Tl. 50,-

4 " " ,, 5 " " " 57.50 
Daha uzun mesafelerle hususi kuvvet hatları da yeni ta· 

rife esasatı dahilinde hesap edilecektir. 7-2673 

ANKARA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Tokat Be .. ediye iyasetinden: 
ı - 'Yapı ve yollar h.Ciııunu mucibince Tokat şehrinin 

1/500 ve l /LOOO mikyasında halihazır harita:sı ile 1/ 1000 ınik 
yasında tesviye münhanili bir haritası yaptırılacaktır. 

2 - Hali hazır harita te .. bit edildikten sonra yollar kanu
nunda yazılı fenni şerait dahilinde 1/ 2000 mikyasında şehir 
müstakbel planı yaptırılacaktır. 

3 - Bu işe gireceklerin Nafıa Vekaleti ve Harita umum 
müdürlüğünce .fenni ehliyetleri tasdik edilmiş bulunması 
lazımdır. 

4- Yapılan plan Nafıa Vekaleti iyınar müdüriyeti umu
miyesince tasdikini müteakip bedeli tesviye edileecktir. 

5 - İş 5-7-934 tarihinden itibaren bir ay müddetle ka
palı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 150 
hektar üzerinden teklif edecekleri bedel ~'cı 7,5 buçuğu nis
betinde muvakkat teminat akçeleriyle ehliyet vesikalarını 
ihale günü olan 5-8-934 tarihine müsadif pazar günü sa.at 
15 te Belediye encümenine tevdi etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. (1503) 7-2679 

Deniz M··steşa ığ nda : 
Gölcük Deniz Fabrikalarına 84-126 lira ücretle mütekaıt 

veya sivil bir tabip alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak 
üzere Ankara'da Deniz Müsteşarlığına, !stanbuI'da Deniz 
kumanclanlığına müracaatları. (1508) 7-2678 

armara Ussü Brhri K 
dan ığ. s 
nun a • • 

nama kom· 

• 

.. 

Marmara Gssübahri Kumandanlığı deniz efradı ihtiyacı 
bulu.nan senelik 80000 kilo etin kapalı zari usuliyle 28 haz\. 
ran 934 tarihinde ihalesi icra kılınmış taliplerin tel-tifau 
haddi itidalde görülmediğinden 17 temmuz 934 tarihine mü
sadif salı günü saat 14 te eski şartnamesi dahilinde pazar
lıkla miibayaası icra kılmacağmdan mezkur gün ve s:uıtt.! 
taliplerin İzmittc Ussübahrl satın alma l·omisyonwıa mü-
racaatları. (1509) 'J-2677 



SAYlfA 1 RAllMIYm lllllm 

Ankara Birası Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinde 

Bu sene lstanbul'da Fen Fakültesinin (F. K. T.) sınıf 
devam etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna tam de 
Lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi ın 
teplerden en iyi ve iyi derecede mezun olanlar almaca 
Talebenin yemesi, yatması ve üstü başı Yurtça •emin 
nur. Ve aynca şehri muayyen miktarda muaveneti nakt" 
de bulunulur. Herkesin Sevdiği 

ORMA N Çi FT·LiGi 
Kayıt ve kabul sureti ve şartlan şunlardır: 
1 - Talipler el yazılariyle muharrer ve muvazzah ad 

terini havi istidalarını aşağıda beyan edilen evrak ve ve 
ka reptederek nihayet (1 teşrinievel 1934) tarihine ka. 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekale 
gönrl ereceklerdir. 

A • Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunduğunu 
tık hüvivet cüzdanı aslı. 

• 
nın 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarım mübe 
mektep şahadetnamesi aslı veya imtihanlarını temamen 
tirdikleri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi 
cikmis olanlar için mezun bµlunduklan mektep müdürl 
teri tarafından aynı zamanda dereceleri dahi gösterilın 
üzere verilmiş fotoğraflan tasdikli resmi vesaik, 

Ankara Bırası 
C - Tahsil etmis olduktan müesseselerden alınmış hal 

hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulundu 
nu rnüs'ir hüsnühal varakası, 

D - Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal 
mis nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıta 
hat raporu (bu rapor hastane baş tabipliklerinin mühüri 
mühiirlü ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evr 
le birlikte gönderilecektir), Bu hastaneler Ankara, S 
,;;rzurum. Diyarbekir Nümune hastaneleri, lstanbul Ç 
hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memle 
ha!l:tanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak • 
bu hc»c:ıtanelerin mensuo olduktan valiliklerin Sıhhat ve t 
mai Muavenet mildürlüklerine talipler tarafından bizzat 
-ac.,.,t olunacaktır. 

. .. . . . . . ·:$ 
. . . f' .• · .... · . . ~ ,, 

Çok Yakında Çıkıyor. 
E - Sureti aşaP.ıda münderiç noterlikçe musaddak vel 

ri t~rafmd~n ve velisi hulunmıvanlann kendileri tarafın 
ver:tr>ıic:; bir kıta taahhüt senedi, 

-------------------------------·--------------------------------------------------
F • 4.5X 6 ebadında üç adet fotoğraf. 
2 - Yac:;lan yirmi ikiyi geçkin olanlar ve tahsillerini 

ilerde mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve 
zast bulu'lanlar kabul edilmezler. 834. B 

PHILIPS'in son model 
BATARYALI 

Radyoları geldi 
Türk Philips Ltd. şirketi 

Ankara 
Telefon 3722 

7-2487 
834. B 

Fevkalade 

Yakacık rakısı 
Çıktı 

Yakacık suyu ile iymal 
edilerek uzun müddet fıçı

larda DİNLENDİRİLMİŞ 
YEGANE FEVKALADE 
RAKIDIR. 7-2524 

Bir terzi Hanım 
; ranıyor 

Biçki ve dikit ten anlar ihtuaıb 
bir hannna ihtiyaç vardır. 

Müracaat yeri : Mermerci hu · 
da teni Halil Be~ müracaat. 

3 - Talinler t<'rafınctan Vekalete gönderilecek olan 
kur evrc-k ve vesaikin almdıı!,ı adreslerine derhal bildiril 
"'i ~ibi i<-bn evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri d 
keza ach·,., .. ,,_ .. ;,, .. .,.,ır+:.,-l,.. tPhliO- olunacaktır. 

Teahhütname sureti 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek tıp tahsil 

herhangi bir tıp fakültesinden tabip olarak neşet eyledi 
de ( eylediğimde) 9. 6. 932 tarih ve 2000 numaralı kanun 
cihince mrzkur yurtta geçirdiği (geçirdiğim) zamanın 
siilüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet ~ 
kaletinin tavin eyliyeceği mahalde ifasına mecbur old 
(olduaum) hizmeti kabul etmediğ'i (etmediğim) veya ka 
edin <le müddeti muayvenesini bitirmeden terkeylediği ~ 
lediö;im) takdirde kendisi (kendim) için sarfedilen p 

~--------------------------------------------------------------------------------------~: 

iki mic:;lini ödemeai ve tın tahsilini terkettiği (ettiğim) 
va sıhhi sehP-pler haricinde fakülteden daimi olarak çık 
~ı~ı (cıkanldığım) ve mezkOr yurtta bir seneden az bir na 
det kaları:tk vurdu terkeyledili (eylediğim) takdirde k 
kendisi (kencHm) kin sarfolunan parayı ödemeği müt 
bit, ?.amın, mütekeffil olduğumu natık İRbu senedim t 

Seydişehir belediyesinden: 
Şehrimize getirilecek memba suyu için lazım olan 4200 

metre 80mm. kutrundaki çelik boru ve teferrüatı 4 temmuz 
134 tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarfla 
ktrdmnağa konulmu~tur. 

İhale 25 temmuz çarşamba günü saat 15 te Seydişehir be 
lediyesinde yapılacaktır. Fazla tafsilat ve şartnameler için 
Sevdisehir beledivesine müracaat edilmesi. 7 - 2663 

Çatalca Müstahkem mevki 
satın alma komisyonundan: 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için 18,000 kilo sade 
yafı 16. 7. 934 pazartesi günü kapalı zarf usuliyle saat 14 te 
münakasaya konmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti öğren · 
mek için Hadımköyünde Mv. Satınalma Komisyonuna mü
aakasa gün ve saatinden evet müracaatları. (3552) 7-2539 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünd~n: 

1 - Kabataş'ta inşası mukarrer levazımatı umumiye bi
na Ye ambanmiı inşaatı kapalı zarfla kırdınnağa konulmuş
tur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musad
dak suretleri (10) lira mukabilinde Cibalide'ki levazım Mu
hasibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 16-7-934 tarihine müsadif pazartesi günü 
laat on beşte Cibalideki Alım Satım Komisyonunda icra 
9lunacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evet Komisyona veril
me1idir. 

5 -Kırdınnağa, şartnamenin dördüncü maddesinde ya. 
zıfı o'cfoı!u veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak 
etlebitir. 

' - Her istekli bedelin% 7,5 ğu olan 4875) liralık mu
vakkat tPminatı tayin olunan saatten evet teslim etmelidir. 

'1 - Kırdırma icin tayin edilen saatte tutulması Adet 
·oJan zabıt k~al(h doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 
edHmez. (3302) 7-2241 

Sandıklı Belediye Riyasetinden 
Belediyemizce inşası mukarrer bulunan beher metre tuli 

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

(1468) 7-2620 

• 
Istanbul Cümhuriyet 

Müddeiummiliğinden: 

ve müşarünileyh vekalete tevdi ve ita kılındı. (1414) 
7- 2544 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden 

Yahşihan· Keskin 4-376-6-876 kilometreleri arasi 
Kırıkkale iltisak yollarının 2520 metre mikap ham taş i 
ratı ve 800 metre mikap mevcut taş nakli bedeli keşfi (47 
liradan ibarettir. İşin müstaceliyeti hasebile 12-7-934 • 
de vilayet encümeninde pazarlıkla ihale edileceğinden ta 
olanlar münakasa şeraitini haiz olarak 12-7-934 tarihi.il 
vilavet encümenine ve fazla malfunat almak istiyenlerin !I 
fıa Başmühendisliğine müracatlan ilan olunur. (1428) 

7-2563 

Adliye Vekaletinden: 
1934 mali senesi içinde çıkacak 12 nüsha Adliye cerid 

sinin tap ihalesi münakasa suretiyle 16-7-934 pazartesi · 
İstanbul ve Üsküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için saat 14 te icra edilecektir. 

muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu ol 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini (94) lira (50) kuruşu hamilen mezkur günde Adliye Ve 
görmek üzere her gün Adliye Levazım Dairesine ve müna- leti mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları. 
kasaya iştirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi günü saat 1" I Ve şartnameyi görmek istiyenlerin de Adliye Vekil 
de İstanbul Vilayeti Muhaseb~ciliğinde müteşekkil komis- 1eşriyat müdürlüğüne İstanbul'da Levazım mümeyyizliğ 
yonu mahsusuna müracaatlarr ,,.,., n1ıım1r. (3Eif)2) 7-2597 müracaat etmeleri ilan olunur. (1302) 7-2357 

Muhterem müşterilerime 

Yeniıehirde ne seyyar dondur -
mıcım ne ele 1tbit şubem vardır. 

Meıhar Huan Paıa 
flllDI Halit 

7-2669 

lmtipı sahı"bi ve bafDlalaarriri 
FALiH RIFKI. 
Umam Nefriyab idare eden yu 
itleri miidiri NASUHi ESAT. 
Çaakm caddeli manada Raid 
miyeli Milliye ............... 
lllmqbr. 

1 
,__, -- SiNEMALAR 

YENi J 1 
BU GECir 

.tlCİ filim birden .. 
1-ZEVK GECESi 

Komedi Franaezden JEAN WEBER n 
JOSSELINE GAEL tarafından çevrile1a 

nükteli ve çok eilenceli filim. 
Z-VERONIKA 

"Paprika,, mn ateıin )'lldm FRANSIS~ 
GAAL ile PAUL HORBIGER'ia , ............... 

HU Gı.111 o..ı uiCE 

iki filim birden: 
(~uLOP) 

Kumru 

DOLORES DEL RlO'n• en ıiiıel ... r1 •• 
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