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TEMMUZ 

PERŞEUBE 

J9:l1-

SAYlSl HER YERDE 5 KURU,:ı. 

Ankara Hukuk Fakültesi imtihan· 
ları dün bitmiştir. 

Bu devrede Fakülteden mezun olan 52 gence bugün 
profesör Cemil Bey tarafından ziyafet verilecektir· 
Ankara hukuk fakültesinde 26 mayıs filen imtihanlara iştirak eylemiştir. 145 

tanberi cuma günleri de dahil 'olarak de- leyliden yedisı daha ilk iki imtihanda ay 
vam eden imtihanlar dün bitmiştir. rıldıklarından 108 i pürüssüz terfi etmiş Bizde demir sanayiinin kuruluşu. -

M. Şevki 

Giindclilı 

Londra, 11 (A.A.) - Havas ajansın • 
dan: İngiltere Fransa'nın mnıtaka misak
lau siyasetini tasvip etmektedir. M. Bartu
nun ingiliz nazırlariyle yaptığı ve evelce 

hususta tatmin edilmiş olduklarına şüphe Bu devrede 52 kişi mezun olmuştur.Ya 3C u ikmale kalmıştır. Bunların 34 ü pek 
yoktur. rın bunlar şerefine fakülte profesörü iyi, 44 ü iyi ve 30 u orta derecede sınıf 

r •• •• •• •• Cemil Bey tarafından bir öğle ziyafeti geçmişlerdir. 
aymis, Ha vas'ın goruşun u Nehari talebeden üçüncü senede 20 verilecektir. Ziyafette Adliye Vkili Sa-

t "t dı·yor kişi, ikincide 16 ve birincide 16 kişi ter· 
TÜRKlYE~NtN YOLU. 

Türk inkdabınn bütün insanlk tarihi ba
kımından ne büyük ehemmiyeti olduğu gün 
geçtidçe dahn iyi anlaşılmaktadır. Cografi 
ve milli nziyeti itibariyle dünyada daima 
mühim roller oynnmağa namzet olan Tür
kiye kendi yükselme hareketlerini diğer mil 
letlerin hayat ve inkişaf hakları ile uzlaştı
ran ve bu suretle cihan sulhunun başlıca a-
millerinden biri vaziyetini alan bir devlet
tir. İnkıla1> Türkiyesi ülkü'erinin tabii 
mantığı içinde, türldüğe hizmet ettiği nis
pette insanlığın sulh ve refah içinde inki • 
şafma da yardımda bulunmakla hakikaten 
iftihar edebilir • 

Türkiye'nin milJi bakımdan takip ettiği 
irukan:et, Başvekilimizin Büyük Millet Mec
lisindeki son nutukları ile çok güzel ve ve
ciz bir snret~e izah cdilmişir ! " • • • Türki
yc'nliı isil ameli ve milletin ve memleketin 
yükselme a ibrlcme siyasetinde durmadan 
çalıırnak ve devletin milletler arası vaziyetin 

de emniyetini korumaktır • • • " durmadan 
~lıpnak, asrımızın başlıca hayat umdesidir. 
Zamanım1zm hayat şartları üzerinde çok 
menfi tesirler yap:m siyasi ve iktısadi buh
ran milletler arasındaki rekabet ve cidali 
de artırmıs, lıer tarafta mukaddes hodbin
lik denilen.hususi menfaat kaygulanna yeni 
bir şiddet vermiştir. Hayat didişmelerinin 
çovaldığı bir devirde milli ülkülerimizi ıı 
hnt kuk ettirebilmek için şüphesiz, f er,ç" 
milletçe daha fazl • ret sarfetmeğe dur 
madan çalıımağa i vardır. 

Ancak emeklen~ı~ın herhangi bir sar 
sıntı üzerine boşa gitmemesi için devletimi· 
2in milletler arası vaziyetinde de emn:yc ·n: 
konımak hayati bir zarurettir. Titrk;ye 
beynelmilttı hayatın, beynelmilel münat ... ~ct 
1erin sulh içinde devam ve inkişa -
fı için elinden gelen hiç bir hiz • 
ıneti esirgememiş ve bunun için da -
ıma çalışmıı ve çalışmakta bulunmuş -

tur. Fakat beynelmilel hayatın mukarldc 
rah yalnn: bir veya birkaç devletin uc?esi 
ne tnbi bnlunmaktan uzak ol~uC:~1 icin h5 
tün ihti ileri gözönünde bulundu~ak n 
omı göre tedbirler almak da her milletin va
rif esidi.. Bu vazife Türkiye gibi "cografi 
ve siyasi ·nziyeti i,ihariyle birçok defa bir
birine zrt siyasi cereyanlara temas etmek 
mevkiinde,, bulunan bir devlet için daha 
büyüktür. 

Milletler arasındaki münasebetlerin tan 
zirn ve ıslahına matuf olan bütün gayret vr 
tefebbüsler Türkiye tarafından daima bü
yük te4vik ve yardımlar görmüştür T urk: 
Yf' milli inkişaf mı cihan sulb.ınun mııl,afazo 
srnda arıyan ve milli menfo'l:.nı bıitiin in 
:an•ık menfaatının teminind .. g ' irf'!' bir ~c. 
et k!~~~a göre, heynelmil,.I hayattaki 

mev 11 ıger m"lletlerin takdir duyguları 
i'e dl' yükselmiş bulunmaktad A d" .. • ır. ym u-
§unrcyı ta ,ıy~n milletlerin birbirini anlama 
mas)na, hıkdır etmemesine inık~ kt 
T . k' k 1• I an yo ur. 

ur ıye en_ı an a:ışı ve kendi t kd' .. 1 • • .... hh" I . ,, a ırı ı e 
gmştıgı laa ut erı • • • sarih ve iyi çer-
çevelenmiş bir hudut içinde, fakat vefa ve 
sadakada takip etmek şiarında,, dır. 

Beynelmilel bakımdan da takip ettiğimiz 
istikemet sulha hizmet, ahte vefn istikameti 
dir. Rejiyonal olsun, ~mt1mi olsnn sol un 
l•orunmasına hizmet edecek tedbirler alır -
ken ve alman tedbirlere Hirak ederken ve 
"kendi emniyetimizi objek::if olarak temin 
etmcğe çahştrken herhangi bir yerde, her
hangi b:r taarruzu teşvik etmek veya kolay 
lnşhrma:<tan dil,katJe sakınmak" da ha!h
ca hedefimizdir. 

ZEKi MESUT 

eyı e .. raç~ğlu Şükrü Beyle profesörler, adliy fi edebilmiştir. 145 kişi bir veya birka~ 
Londra, I l (A.A.) - M. Bartunun zi- erkanı ve mezunlar bulunacaktır. dersini tcşrinievel devresine bırakmış 

yaretinden bahseden Tayınis diyor ki: Aşı.ğı) a dercettigimiz hulasad ~u -.,ıa ı 198 l:işi profsörler tarafından 5 ten dun 
"M. Bartu'nun vaziyfesi sadece müte - şıldıgına göre bu sene imtihanlaı ı gire numara verilmek suretiylı! bırakılmıştır. 

kabil itimadı artırmak ve Fransa ile lngil • ceklerini bildıren 584 · talebeden 544 iı Dönen 3 kişidir. 

tere arasındaki dostluğa tekrar teyit et • ı Sınıf 3 Sınıf 2 Sınıf ı 
mckti. Bu tamamen tahakkuk etmiştir.,, l.. N. Y. L. N. Y. L. N. Y: 

Deyli Telgraf, müzal•crelerin bcynelmi- Pek iyi 7 4 ıı 10 9 19 17 4 21 

iti vaziyeti aydınlattığını ve kıymetli netiy- İyi 13 10 23 12 4 16 19 7 26 

celer verdiğini yazmaktadır. 

İNGILIZ KABiNESİ SIR CON SAY· 
MEN'lN RAPORUNU DlNLEOl. 

Londra, l I (A.A.) - Kabine, bu sa - 1 
hah toplanmış ve Sir Con Saymen'in M. ! 
Bartu ve Pietri i!e olan miil,akmelerine 
dair raporuna ittila has 1 hasıl etmiştir. 

M. BARTU LONORA'DAN AYRILDI. 

Orta 12 6 18 9 3 12 9 5 14 

Terfi eden 
İkmale bıraktın 

İkmale bırakılan 

Dönen 
'Jirmiven 

32 20 52 

o 18 18 
5 23 28 

o o o 
o 2 2 

37 63 100 

31 16 47 

o 43 43 
9 54 63 
o o o 
o 4 4 

40 117 157 

45 16 61 
o 84 84 

16 121 137 
o 3 3 
o 39 39 

61 263 324 

----~-----------· ·----------~~----

M. Barla. 

Londra, l l {A.A.) - M. Bartu dün 
akşnm saat 16.30 da Londra'yı terketmiş 
'e hareketinden evel Londra müzakerelerin 

;den pek ziyade memnun old~ğunu ve avru-
1 oa vaziyeti halrkında Sir Con Saymen ile 
' · ~m fikir bulundu~ünU s5ylemiştir. 

a 
Ta 

·nşah l-lz. 
ran yo nda. 

Tebriz, 11 (A.A.) - Şahinşah Haz -
ıetlerinin hududa muvasaletlerinden itiba
ı·en Azcrbaycan'm her şehrinde halkm, sev
gili hükümdıırı ıercfine, yaptığı tezahürat 
ve şehriayin hala devam etmektedir. 

•• • ur ye 
t ru. 

Muhafız Gücü bisikletçi
lerı Mardın' de iken. 

sadece bir malumat alma mahiyetinde ola
cağı bildirilen görüımeler, beynelmilel 
noktai nazardan pek mühim bazı netiyceler 
vermiştir. 

logiltere'nin şark misakını tasvip et • 
mekle kalmıyacnğını ve 'bunu Varşova ve 
Bertin gibi bazı hükumet merkezlerinde mü
dafaa edeceği bildirilmektedir. İngiltere 
sovyetler ittihadının milletler cemiyetine 
girmesine muhalefet etmiyecektir. 

İngiliz resmi mehafili M. Bartunun ver
diği iyzahat üzerine, mıntaka misakları sis
temine samiymi bir surette iltihak etmekle 
beraber, bu usulün tatbikatta tevlit edeceği 
ınüskülntı gizlemiyorbr. 

lngiliz nazırları tabii olari!.k, muahede
den imza eden devletler icin çıkacak müte
~abiliyetin mutlak olma ını istiyorlar ki bu 

M. Do füs istifa 
etti. 

r ekrar yeni kabineyi teşki
le memur oldu yeni kabi. 
nede dört nezareti kendisi 

alıyor. 
Viyana, 11 (A.A.) - Avusturya istih

bnrat bürosu bildiriyor: Başvekil M. Dol
fus, islif anamesini Reisicümhur M. Miklas'ıı 
vermiştir. 

M. Miklas, bu istifayı kabul ve M. Dol
fus'u yeni kabineyi teşkile memur etmİ§tİr. 

Yeni kabine şu suretle teşekkül edecek
tir: 

Başvekil, hariciye nazırı, milli emniyet 
nazırı, ziraat nazırı, milli müdafaa nazırı : 
l't1. Dolfus. 

Basvekil muavini, prens Strnnberg 
N 

. , 
ezaretsiz nazır, binb:ışı Fey, 

Maarif nazırı, M. Şuınig, 
İçtimai işler nazın, M. Şturger, 
Maliye nazırı, M. Bunneş, 
Ticaret nazırı, M. Ştokinger, 
Adliye nazırı M. Berger Vaydek, 

Dahiliye nazırı bilahare tayin edilecektir. 
( Sona 3. iincii sayıfada) 

--------~ ... -·------~~ 
M. Hit er şiddetli 
davranmasa neier 
olabilir iş ? 

Pnris, 11 (AA.) - Nevyork Herald'm 
Pnris nüshası, M. Hitler'in Amerika' da des 
Moves' de profesör olan M. Pcarson'la yap 
mış olduğu ilk mülakatı neşretmektedir. Bu 
mülakat, 30 haziran hadiselerinden sonr.ı 
ba~vclcilin yapmış olduğu ilk mülakattır. 

l\1. Hitler, Almanya nüfusunun kesafe
tinden dolayı her hadisenin, bütün memleket 
le muazzam bir akis uyandırdığını kaydet -
IT'İştir. Halbuhi, mesela, Sanfransisko veya 
Nevyork'ta olan kanlı hadiseler, Amerika' -
nın diğer tıııraflarım heyecana düşürmiyebi -
lir. 

Alman hnşvckili demiştir ki : 
- Son aylar içinde safltwımız arasında 

bazı ihtilaflar oldu. Kendilerine iytimat et 
tiğim adamlar bana lıiyanet ettiler. 

Yüksek birer otorite nhibi olarak hükii 
mette mühim mevkilerde bulunan bu adam 
lar: hiikumeti devirmek icin suikast vapmak 
cesare•inde bulundular. Tereddüt edemez •• 
dim. Eserime sadık knlmak, milletin iytim:ı 
dmı:ı lnvık olmı:ık için yapılacak bir şey var 
d ı . O da, h<ıinl"ri zarnr vererniyecek bir ha
le get:rerek Atmımva'yı bir dahili harp fa -
ci:ı P'!dan lcartarmalttı.,, 

Bnşve dl, Almanyn' da çıkacak de.bili bir 
hl'rbrn b':tün nvru'la'dll çok mii1ıim ol"bile 
tek a'++•r uvan~ır"cnf'ı meselesi üzerinde 
ısrar ederelt demekterlir hi: 

"- Ahıanva'yı dahili harptan kurtar
mnk ici siiratle hti bir kararla ve metanet 
le h~ r~het 1azll!1dı. Yalnız, şunu temenni 
odcrim ki, hare1·ctim h:\kkı da siddetli hü -
kümler vermek istiyenler, delillerini vaka -
lar tamamen ortaya cıkana ve bütün tarihi 
!\kivhat kendini "österene kadar saklamak 
j .. n vet · .,j ~ö~t,,rsinler. 
Memleketi binlerce ve binlerce masumun 

1, rban ol"c -ı hnrba sürü demel:tense, sa -
.lece mevl ;i hırs ve şnhııi ilıtiraslarla hare • 
' et edt>n b~rkac hainin h v tını feda etmeği 
1.en. va.,,'vfe!n ohr~l t .. l~l<l:i ettim.,, 

Bcndan sonra M. Bitler, şunları söyle -
• ti 

mı§ r: Al h"k"' • d d -· • b' "- manya u umetın e e~ı§mış ır 

sey yoktur. Hükumet ne sağa ne de sola te 
~eccüh edecektir. Bugüne kadar takip etmİf 
olduğu hattı, dosdoğru takip edecektir.,, 

Aliibnzreti Hümayun'un yolları üzerin
deki bü~ün ıehirlerde, taklar dikilmiş ve 
her yerde halk Şabinşah Hazretlerini büyük 
bir sevinçle istikbal etmiştir. 

Trenin T cbriz' e vnsulünde Şahin şah Hz. 
ı;evinç içinde bulunan büyük bir halk kütle
si tarafından karşılanmıştır. istikbalde ha
zır bulunan askeri kıtaları teftiş ettikten 
scınra, Şahinşah Hazretleri, bütün güzerga
hı dolduran halkın heyecanlı alkışları ve 
ynşa nidaları arasında Nizamiye sarayını 

teşrif buyurmu~lardır. 
Alahazreti Hümayun dün Tahran'a mü-

teveccihen hareket etmişlerdir. 

~~----·-·----~-

Ta yyare 
• 

pıyangosu . 

Elli hin liralık hiiyiik ikramiyeyi 
2 16:l5 'uumara kazandı. 

lstanbul, 11 (H.M.) - Bugün tayyare 
piyangosunun çekilmesine ~aı!andı: Bugün 
cıkan en büyük ikramiye ellı bın lıralıkbr. 
Ve bu ikramiyeyi 24635 numara kazanmış-

(Sona 3. üncü sayıFada) 

Türkiye bisiklet turunu tamamlnmal< 
üzere bulunan Muhafız Gücü bisikletçileri 
bugün Beyazıtta bulunuyorlar. Muhafı:ı: 

Gücü bisikletçileri Mnrdin'c '\'ardıldan sıra 
da çekilmiş bir fotoğraflarını yukarıya k G 
yuyoruz. 

Mardin'in bisikletçileri karşılamak üze
re gösterdiği nlaka cidden yüksek olmu! 
\'C daha otuz kilometre uzaktan Kızıltepe 
kazasındn başlıyan istikbal merasimi orada 
şube reisi bulunan Emin Oktay Beyin çok 
candan ve sıcak gayret ve himayesi ile spor 
cuları muhabbetle sarmış Mardin'de de 
başta Vali Talat B. ile Salih Pş. bulundu• 
ğu halde Halkevi Reisi Aziz ve orta mek • 
tep müdürü Fazıl Beyin bir karde§ sevğisl 
ile çn·pınan gönüllerinin sporcuları saran 
halkası onları Mardin'i tcrkcdinciye kadar 
bırakmamıştır. 

Yüzlerce kişiden miirekkep talebe, sporcu 
ve asker kafilesi ve bundan ayrı olarnk da 
evelce haberdar edilen şehir halkı sporcu 
ların yolunu bckliyerck onları alkış ve tak 
dirlerle kuşatmışlar ve gece belediyede şc-o 
rcflerine verilen büyük ziyafet bu kıymetli 
aliıkanıo güzel bir hatimesi olmuştur. 

Sporcular kendilerine gösteı<tlen bu çok 
samimi alaka ve muhabbetten doğan tahas 
süs ve şükranlarını ayrıca yuvalarına da 

bildirmişler ve Muhafız Gücü reisliği mez 
kur zevata; türk gençliğinin mihnetlere ve 

(Sona 3. üncü sayıfada) 

rıhaf ~z bisikltl çiltri l'rTardin' dt. 



"~ıc IMIYF.TI Mf uın 

DIŞft DAN GELEN SON HABERLE • 
~ 

ING1LTERE'DE '} T 1'• • ~V .\'[. - HIRLEŞIK DEVLETLER'DE. CENEVRE'DE 

M. Göbelsin nutku. içki yasağının kaldı Milletler Cemiyeti 
u. katipliği. 

Londra' daki deniz 
görüşmeleri • M. GÖBELS NUTKUNDA BOTUN MiL 

LETLERE HIT AP ETTl~INI 
SÖYLEDi. 

Berlin, 11 (A.A.) - Hın1 ajaum -
~D: M. Göbels dün akfllll radyoda söy
Wj mtkanda, alman milletine Mtap 
tderba •JW zamanda ecaelti milletlere de 
.. tap ettiğini bildirmekle baılamıftır. 

Hatip, "gazetecilik tarihinde emsali ol
mıyan yalın ve iftiralar,, ı reddederek de
•iftir ki: 

"30 haziran dahilde 1aiç bir sanmtı tn 
5t etmeksizin geçmiJlir. Bütün millet Fiih
rer'in mesut kararaı kabul etmiflir. M. 
llitleı'e kar.- olan aşk ve rejim her zaman
ltW. ziyı,le kanetlemniftir. Ciddi ltirkaç 
ec.w pate miltesaa olmak izere. Ley-
1elrıalel ........ seri kalu ıa.-. so• 
"-1FY1 hiditeleri hakkında fesatkinwe 
Wr tfthrik hezeyanma ve iftinlare diişmiı
ler4ir . ., 

Nazır ecnebi matMatım ve bilhassa •ı
rettiii bir makalede "isyamn Amerika şaki
lerinin asalleriyle baıtarrlclığuu,, söyliyen 
T"ımes gazetesini tenkit etmİf ve bütün diin 
Jı'ya, efkin amuıiynin bir asal .labilin
ile ve kasten zebirlenmeımi tasvip edip et-
11ediiini ıormaım. 

Nazır, alman milleti mmma, hiddet ve 
lııafsal ile protestoda balumnaf ve hiikime
IİD, milletlerin birihiriy namaskirıne miinı
ıebatmı imkin111 bir hale getirecek hir ha
h ihdas eden ecnebi muhabirleri hakkındı 
lstiMMWe milameba ile mume1e yapmıp

capu ilan eylemiflir. 

ALMAN ORDUSU BU SENE SON 
BAHAR MANEVRALARINI 

Y APMIY ACAK. 

8erlia, 11 ( A.A.) - Milli müdafaa na 

1111 M. V• m-•ı'ill •er•ii bir karar 
............. d-. 11.ıltehr 

---n .. alanm yapmyacalmr. la brar hii
lirı Almanya' ela laüiim siren kunklık do
lamle .. ..-.ra1am ...... ,,,....._ 

11 pbnul.n latmali iaaiwe al ıtpr. 

SiY AM KIRAL VE KIRALlÇESI TAY
YARE iLE DRESTEWE HA· 

REKET ETTiLER. 

terım. 11 (A.A.) - ' S.. lural re 
lrralipsi lanare ile Dradeıa' e hareket 
il 0ı'ır ft tayyaıe _,.. fa lmicife 
Mim Voa Reuatla lan,..._ 1elull f .... 

BiR 0NIVER51TE YANDI BiRÇOK 
YARALI VAR.. 

Fakrs, ı ı (A.A..) (Al.ura'•> -
Omwnile ,_p. la•• ft erkek bılelıe 
• m11i 101yalist efradı brtarma qine yar
iılım ebniflenlir. Birçok yaralı vardır. 

7n KO~JNIST TEVKiF ED1LDI. 

Lılnl.e, ı 1 (il) - DeYletüı ıidi 

.... te~ ·~ • -.ntleri men. 
1i biro11111a ..........,.. Jelli llir tıkan 
pJSikuani kominilt höcreleri teıkil edil 
melde ılhi w .. f..&,ele em ziJMe 
Sn.-, laWal w ln,,_ı ıı•·rleriıa•e 
le11Mf • he ıl+j 
IW- llilill alNla w·~ bvvelle
ri •. ,. kttulP- .........,.. .. iç 

...... - .... l.za b ........ ,. ... 

.... talwıijaıtta .... •-fl-r w .. .._ 

.. m,.t e_w .. elleriMe lniçre'M ael 
-...... w' Wrtaba .._ 
.-.. dmlrllri W 1 'len ,m.if kiPJi 
lnWf ...,, ........ . 

rılmasından sonra 
ÜÇÜNCÜ DEFA OLARAK ECNEBi AL 
KOLLERINlN iTHALİ MÜSAADESi 

TEMDiT EDiLDi. 

Vaıiaıt•, 11 (A.A.) - içki yuai
kaldmldağmda. beri üçüncii defa olarak al
kollü içkiler kontrol idaresi Amen1ta'yı eme 
bi alkolleria gayri mahdut bir fekilde ilLa -
linin eylôl ve teırini eve) ayları icin de tek -
rar temdit edi1diğini bildirmektedir. 

Bu tedbirden maksat içki kacakçrlrğı ile 
miitadeledir . .lckileri, idare tarafmch" elle -
rine ithalat mü1114'asi verilmiı 1. 7 54 itip -
.fen beıka ki1111e ithal edemiyecektir. 

N. R. A. İDARESi iÇi.~ KOM'~Y"~. 

Vaıingtea, il (A.A.) - M. Jo' ,., 
reisiciimhura N. R. A. idaresini tedvir etmek 
üzere bir komisyon yanmasmı tavıiye et -
111iJtir. Bundan sonn M. Johnson çekilecek -
1İr. Mumaileyh, bu Lususta sorulan saale ce 
vnben dl'1Jliftİr ki: 

- Reisicümboran bana ihtiyacı olduğu 
müddetçe vaziyfemde kalacağnn.,, 

MEŞHUR MUHTERi TAYYARELERE 
KARŞl BiR ŞUA KEŞFETMiŞ. 

NeTJork, 11 (A.A.) - Maruf muhteri 
Doktor Nicola Tesla, 78 inci doium vıh mü
nasebetiyle yaptığı Myanatmda diiflDllD 
tavyarelerini diisiirecek ve silahlanm imha 
"decek yeni bir öldürücü şua keıf ettiğbi bi' 
dirmistir. 

Mamaileyh, keıfini, Cenevre silahsrzlan 
.. bllfera ..... lndi etmek tasavvurun · 
dadır. 

M. HARRISON'UN SEYAHATi
NiN SEBEBi. 

NeYJerk, 11 (A.A.) - M. Hıniton, 
ayındu M. Tbemaı' a çekmit old11ia cevahi 
bir tel"raftı seyahatinin ye,ine sebeLi, lıı
riçte NeTyerk reseı H fedenl haab .... 
nndta•irleri t.alwa11 t.11 ••kalan liyaret 
•dettk A.erib'daki nziyettea keHilerini 
nzih bir smeth: aala..ttar etmek. .-. -
'din elan kadar ecnebi mel'Jleketlem te· 
t'Iİtİni anlaaaak ve her ltangİ bir fiiphe i7.e
riae bir anlamll yapmaktan çekinmek olda 
~ hildinaiftir. 

Amerika mehafdi, M. Harrİloll'• lıir 
1JUa illiban içia ~ ....... •'
mıd•C- ft k,inki artlana b. vadide aç. 
lacık miukerel-ri kolavlllstancak ..Wyet 
~e bl'lam:uLirıu hilmektedirler. 

Anadan M. Thomas'm, M. Harrison'ı 
hir tel"l'af cebrek dolan 1ttt hn9İ Mr et -
tftf ~ Mila-h mat.f tPAillerM 

L; • • j •• L • t.a:....ı:.:::_: .J _ L--ı-• 
"e ı ı u• ı o•--.- • - •-
..ak iycap eder. 

YENi MiLLi OFiS ÇA.LIŞMACA 
BAŞLADI. 

Vıfhinıton. 11 (A.A.) - lı meseleleri 
ile iftigıl etmek üzere M. Razvek hınfm
clan ihdas edilmit olan Jeaİ milli efis, me
uisine bıılamııtır. 

Ofis, enelı Su - Frusiske Del ..
l•ıi grevinin halline çab§lcalmr. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Milletler cemi
yeti umami katipliği ltir teWij •fl'dmi§tir. 
Tebliğde, M. Bartu ve M. Norman Davis 
ile konfenas reisi M. He.4er.,. ara11114a 
yapılan gÖriİJIDeler aetiyceaU.de M. Hen • 
derson'nn, eylôl biayetin4e, •.htJ.f deY· 
)etler murahhaslannın yapacakları bir top

lıntınm silahları bırakmak içim sek faitleli 
olacağmı bildirdiği kaydedilmektedir. 

M. Dolf us M. Musolini 
ile mi görüşecek? 

Roma, 11 (A.A.) - Matbuat, M. Dol 
f•s'un temmuz sonunda ftalyı'yı geleceii
ni 'fe Riccione ıehrinde M. Maısormi ile 
mülakatta bulunacağını yazmaktadır. 

SICAKLARDAN BiR BARUTHANE 
iNFiLAK ETTi. 

Roma, 11 ( A.A.) - Bin gazi gazetele
rine nazınn fazla 11nklar yiziindea husu
~i bir baruthanede vukuı gelmiı olduğu 
farzedilen hir infilak neti~11de beş amele 
telef olmuftur. 

f-1~1, F:MENK'TE 

Alman ve Holanda murah-

GÖRÜŞMELER lLK SAFHADA BU -
LUNDU~U JÇJN FRANSIZ BAHRiYE 

NAZiRi LONDRA 'DA DAHA 48 
SAAT KALACAK. 

Londrı, 11 (A.A.) - Deniz görüıme
leri uak ilk afltalannıla eldaiandan 
fransız bahriye nazın Fransuva Piyerti Lon 
dndaki ikametini 48 saat uzıtnuJlır. M. 
Piyetri pertembe ıünü Paris' e hareket edt
uktir. 

M. Bartu'nun hareketinden ıonn, M. 
Piyetri, yanmda arkadaılan olduiu halcJe 
Sir Seymon, bahriye nama Sir Bolton Ey. 
ref Mosel ve hariciye llUUetinin Amerika 
itleri .uidiri M. Lu,e ile 1935 konferu
llaJll tevlit ettiii siyui ft lebik meselele
ri göri§meye haıla•ıfbr. 

Siyaıi -.ele, çok el.e--iyetli bir asal 
meselesi tek=ıie eıtaya srmektadrr. De • 
niz baferu11 içim ,...._ iptidai ıiriif • 
meler Ye imal "-ferusa Ja1mz Va!İaı
ton ..bYeletİllİ İTllla Mea 4'met1eria mİ 
ynksa ila'fttea dijer imi dnletleria ele mi 
:rtirak etmesi liZDB ıeleceii meselesi me•
znubabbr. lagilider Almuya ve Se'f}'et 
ittihada ,. itam *9letleria ilıtiMi cirit • 
melere iftiralmi llelUmlİyetle telikki ede
cektir. 

Fakat a...w. l.mat koaferum iftira 
haslar1n1n itilafı. Fakat ......_ imal a.feraua iftira • 

Amsterdam, 11 (A.A.) - AJmu ye kinde teretWit ~- Baclaa •ı 
ffollallda marabllUlarma, 1934 ........ ka, Alma.,.'_ iftirüi llisaftl 1.kkWı 
du 1915 temmazaa kadar yiıde 4 ila bau .etalil.tı irUia ... ·s ı ..._lrtrr 
yiz4e tlört IMrç.k faiz ituma arta- ki h. lleb.lhtra brplaw el•&çı mit 
bir mnakbt itilafı nr4ıklan liylem.ek- kil .Jaeübr. 
tedir. Bu itilaf, Hollaada t.ikirllletine te.- Fenni mesele malômdur: 
di olunacaktır. Bu mesele bilbasa Iİlblten hafif inp-

Daves ve yanı istiknzlan faakkmcla ata mütemayil olan İngiliz siyaseti ile bi· 
hiç bir kati brar alnmıamqbr. llaamaf.. yik tonilatodı gemi inpatma doğru giden 
n baıastı lngikere ile imzalanın itilafa Arnerika ft hal ya siyaseti annndaki ma • 

ariiıabilt "" HlaJBJ& nsd eluacajl .. hlefetten ileri gelmektedir. la nektıya 
timal dahilinde göıilmetedir. beniz temaı edilmemiı olmakla ben•, 

Wç olmaua frnm ft ingiliz heyeti ......_ 
Amsterdım, 11 (A..A.) - Münakale hısalan ınsmdı, h hasasta ildillam edi1e

me1eleli t.kkıa.. Holaıwla ve AI.uya . k - kilit mlnar rd -· samtedil 
maraı.haılan anlllldı mnıkkat hir aa • nyec:..__~•ı ecep • 

Hol ela h 
.. memeın:euır. 

laflDI yıpılmıfbr. Ba ulapaa, an a M. Jforman Da~ı pek yakmda M. Pi-
kümetiain tuvibİlle arzediJecektir • etri ile görütecek 'Ye fnnm • iqı1iz nok • 

MINTAKAVI BiR BALTIK tai nazır teatilerinden malimat a1ıcakbr. 
MiSAKI YAPILACAK. Herhalde Amerib heyeti 11111nhhıısa11 i9• 

LftU, 11 (A.A.) - Elta aj.._ •- müzakerelerin mühim bir medlalelİ !I 
••ru n.. •-ııJ.. L.:•.. ı·· • "Est-- le-- - ...--. -· • -,.., temmuza doğru Londnya gelecek olu Ja-
tHya, Litnnya,, miimenilleriai IHr ıraya penlırm mnualab olacaktır. Fnnm de
lepbyan ihzari koafen:.m mesaisini bitir- •İz siyaseti ımenblılın yalmz Roma •• • 
mittir· kimetiain siyasetine olan J.aı1alığı dolayı • 

Mıntakavi lıir Balbk llialu aitti imki- 1__a d sry" le alakadar etmeue ir. D- telkikİ tlM İtiltariyle ff lliftuek 
eltemmiyeti haiz 11arici ıiyuet 111ueleleri• DENiZ GÖRÜŞMELERi DEVAM 

ele teıriki meni asafteri hakbı.. hir n- EDiYOR 

lıfllla hnıuliine medar olmuftur. Londn, 11 (A.A.) - M. Pietr~ Sir 
Konferans, mesaisini ikmal ve tehir et- Con Saymen ve Sir Beltea Iyreı • Monsel, 

nULGARISTAN'DA L • , __ .ı_ ruı· mİf Ye U11 melal)'e yaııwma ın nya 11ia iiWen ...,.. Fraua • İngiliz deniz 
BULGM MiLLi GENÇLiK Riıa'• tekrar ltafl ... ia karar vermiftir. girüpaelerine devam etmiflerdir. Haber a-

BIRUCI y APILACAK.. 1 lmda.._• •öre, •örii.w1eler, henü iptiui .w,., il (il) - Gmcliie ail .. YENi JAPON KABiNESiN N ·- • • ır-
H~RICI SiYASETi. 11fhıdıdır. 

kııda~ ~rs~ fikir w ~-~kimli. din 
1~ T okio, 11 (A.A.) - Reyler aj..... Deaiz miiteha111ılan, bugiıı tekrar top-

fl\m ıçtimaı ıslahat enstita111 ıdareımde •• _LL!._! L~ı:..:.... •• y • lııikbıetia harici 
meclisi t.&.le tapluank lıir ..... ......um Dllanryvw • em luaacaklardır. 

aeı ... seta:1111ailli .. ~ 1.irli- t .... b siyaseti, ıelecek hafta hapmda hikimet tı-
~ •

1 ımçlilı 11 e nr nr- nfmclan yapılması heklenea beyanatla tas- ı..8a. 11 (A.A.) - Hariciye •za -
•1!'.eNİr. ~ 14 yapada. ZS Y..- b- ra. Nilecektir. ŞinMlilik bhine, çabfDl.;ı retinin tebliği, İngiliz ve fransıı denİI mi
m ımçlen lıir anya t.,hyuabr. La flawqtır. B.p.ki ulseaiade, bafyekil telta-lan aramdaki ıöriitmeleria din 

AV All KAMARASIMDA TA yy ARE amiral Okada, arkada!ian ile mallik me- hariciye 11tzaretiMe yapııldajmı ft liriı · 
~TLERI HAKKINDA BiR SUAL seleleri halle matuf 1"r ,Pre(ram uzıria.ak melere bugün ele demn edilecepli ltiWir • 

ı..ln, il (A.A.) _ AYUI ....... izere yıpdan tektıfleri tetkik etmiftir. mektedir. 

.... Wr...., .. Balhia'a -rı-n - SILAHSIZLANMA KONFERANSINDA 
'alE im ft'll Laa,,e'llia .. ft bnet • BlJ GECE AÇIK ECZAHANE 1111 BiR IÇTlMAA DAVET. 
\erili uta • ip. •ı• belh• ~ Koyv•~armdı 
..&"'9 e 'Wl.,jp fwi 1118 il•· LoDtlra, 11 (A.A.) - SilaharlllllU 

BEYNELMiLEL $1MENDlFER •. &iftira, CJ1'1Aııa, meditft t..a. _ EGE kenferansı reisi M. Arhır MmierlH ko. • 
KOPff'J'.~ANq AÇIL'>I 9 nel, l..atere•• llna bt+etlaime /. at ,~-... feranı biirosanaa gelecek eyliWe id•ı 

L-'---=-- -,1 •...:.. davet edilmme kanr ftnaİftİI'. 
B.n'nrı, 11 (A •.) - .,.ha' ~:ir:.!Mna::=tta~---.-===~·::err:ıw:.·-!============~=~;~;;;;.;;;..;;;~~--

.. nl'• b.fenMI - ....... ~t 1 • 
~:? .. ::. .. :~ a~...: !_9-23 Temmuz Hilalıahmer haftasıdır. 

SOVYETLER BIRLIGl"NDE 

Yeni bir komiserJik 
SOVYETLER MERKEZ! 1CRA KOMi. 

TESI BiR HALK KOMlSERLICl 
iHDAS ETTi. 

Motlr.on, il (A.A.) - Sovyetler ittihs 
dı merkezi icra komitesi bir dahiliye halk 
kemiserli;i ilHlasiyle Ogepeuan ı,. komiser 
liie raptedilmesine karar Yermiftir. 

Yeni komiserlik ihtilal nizammı ve dev • 
Jetin emniyetini temin, sosyalist umumi miil 
kiyetini himaye, nüfus kayıtlarım icra ve 
hadatlarm muhafazası ile m5kellef olank
tır. 

ittihada dahil cümhariyetlerde de da'1i
liye halk komiserlikleri ihdas ediler."'{ ve 
1. S. F. S. R. de b. komiserlikleri :em • 
ıil etmek üzere saJihiyeti haiz bir memur bu 
lanacaktar. 

Ogepea adliye ko11eji ilp edilecektir. 
Yeni tWıiliye komiserliği ve komiaerliie 
merlllll mdalli te,lilitlar cerı.im hakkıııd\ 
ilk lıabkiykıtı ,11ptıktan sanra dosyalarım 
bmma tevfikan ait el.taıdarı adlive te,ki -
litma gÖnftrecelderdir. Devletin Mlııre ve 
o:uaiyetiae ait İ§leı ili malıkem!ye devredi -
lecek ve hiyaae6 vataaiye, cuashak ve l!\İre 
P,i ciriimlere ait dosyalar, alikuma ~öre, 
aıkeri kollej, ili mahkemeye veya d:vanı 
harplan verilemmr. 

Yeni kcnniserlikte, sirP!l, tehcir hetı se 
neye kadar q ltapisltanelerintle hapis ft Sn 
yet Rasya'mn tart laakluadaki ~nrlar111 
tali.ikiyle mikellef .._si bir 9in b-. • 
cıkbr. 

Yelli komiserlije M. Huri Yagofa tl\Yİll 
edilmiftir. Birinci -•vİaİ il. Aıranof Ye 
ikinci mum M. Prokofiel' dir • 

LEHISTAN'DA. 

Lehista'mn ithalat ve 
lbracab. 

Vır§Ova, il (A.A.) - Haziraa 111 
zarfa idaaLıl ıı -,_ s• • .. ilara
cat 81 milyoa 1 ot Lia zeloticlir. Ba Afttle 
ihracat fazlu .. ,. a,.la 11 mil,.. 
811Mnm--....14..,_IMW. 
zilotiJe pBrp. 1934 ımu· • ilk .Ilı 
IJI zarfmdüi tİl:arf manzeae futa. 79 
milyon 500 hindir. 1933 .....müıa aynı 
lievresi zarfmda La f ıılahk 57 mı1JOll 
310 bin aleti idi. 
MiLLi RADllCAL f'IUASININ MER • 

KEZi VE ŞUBELERi KAPATILDL 

Varp'fl, 1 t (A.A.) - MiRI nAal 
fırka.... vilayetlerdeki fUJ.eleri ve hqia 
MD itil.re• Varıevı'dıki merkezi kapabl 
aflar. DUiliye Nurnnm kaili laidiaeıia
tlen dolayı 'fe aynı zamandı içtimai rlİllml 
bezacak mahiyette yUadi ıleylatarlıjı JAP
tıklan için La fırbam birçok meuaplın 
~ın.ı.....-. 

PRENS KAYA LEHiSTAN REISICOlıl
HURUNU ZiYARET E1TI. 

VarJO•, 11 (A.A.) - Preu Lp 111 

preue. Tola.iki, Lebistaa leiücimharamr 
zi, ... ebriılerdir. ReisiaİnlllM pnas İll 
prenıes ıerefine bir öğle ıiyafeti venniflir. 
Prem laya aeçW ubı ••i•ıri• lıir p
leak koy .. ,tar . 

Vartova, 11 (A.A.) - Ja,.. ,..
Kaya ....... Berlirl'e lıuebt tmiftir. 

FRANSA'DA 

M. Musolini M. Bartuyu 
Roma 'ya davet etti. 

Paril, 11 (A.A.) - M. Baitw'BD 1 .. 
-JI ziyareti için M. Mutolbri'aia yapbil 
dnete, zaanedildijine ıöre miiaait cnap 
nrilecektir. Buaala ltcraher heniz Wr la· 
rih teshil edilmi.1 defildir. Çiinki La aeyı • 
hali laamlamak izere Fransa ile lta1ya •· 
ra ...... millemlekelere ait laazr ••lele 
ria halle~-- irliizar ol t.wlrr. 

M. BARTU M. TA TARESKO ŞER!· 
FINE BiR ZIY AFET VERECEK. 

Paria, 11 (A.A.) - M • Barba, ima~ 
bal ... Lmuya llafvekili .. Tatarcab 
§erefine yarm öğle z"yafeti vereceldir. 
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m rmer 
Dört Kitap 

Yeni nesillere cumhuriyet ve inkılap 
ıevgisi ile bilgisini vermek, kemalizmin ne 
olduğunu anlatmak için birçok yollar var
dır. Bu yolların birincisi ana bab -d • . a ocagı 
enılen evdır, sonra sırası ile mekt b lk 1 ep, spor, 
a. ev eri, gazeteler, mecmualar falan 

gnlır. Bunlar kendi yollarında çalışa dur
.ınnlar, veya çalı,maya dursunlar. Onu za
manı ~elince konu,uruz. fakat daha ba,ka, 
lıususı yollar vardır ki bence yen' .11 • 

ı nesı erı 

b~nlar daha çok alakadar ederler. Biz bu-

::~- n~ _oı.~~ğumuzu_ ve yarın nereye gide • 
gımızı ogretmek ıçin dün ne 'd" •.. .. -

ı ugumuzu 
ve nereye suru·· "ki d' w• • • .. -. en ıgımızı ogretmemiz ge-
rektır. Sebepıiz ve İsteksiz biraz oturmağa 
mttbur olduğum lstanbul'd . d 1 a epıyce o af-
hm. O dolapnalardan aldığım bu fikri or
tayı atmağı _ • t I . 

• • 11 er yapı sm ıster yapılma-
sm - bır ınkılip vaziyfesi bildim. 

C::(.$ 

Beıiktaım en kalabalık bir köıesinde 
bir emniyet karakol merkezi binası vardır. 
Adı HasanpaJa karakoludur. Bu binanm dı
ıı, temelinden çatısına kadar Apdülbamit 
kalmııtır, fakat içi bütün havası ile cüm
huriyettir. Bunun önünden çok geçtim. Her 
geçiıimde Apdülhamit yan taraftaki tepe
den bana bakıyormuı gibi ürperiyorum l . .. h . . çı 
~m. u~yet olan bu karakolun renginde ve 
~zgıleı'mde bili duran apdülbamitliği kal-
~nna ı. Bu, bir ... Ondan sonra o kapının 

hır kenarına bir mermer levha çakmalı. 
Mermer levhanın üstünde Ju yazılar uzak
tan kolayca okunmalı: (Burada saltanat 
devrinin masam vatandaşları vaktiyle za-
lüm ve "l- .... l d' ş • ~ am gorur er ı. imdi ciimhariyet 
v~ ınkılabın kardeşliğini ve adaletini gö • 
rurler.) Altında da şu ince satır bulanma
lı: (Tafsil at, burada parasız dağıtılan ki • 
lnptadır.) 

*~* 

Taksim bahçesinin önünde bir taş kışla 
vard~~- Bugün onun dışı da, çizgisi de, içi 
de cumhuriyettir. Saltanat zamanında bu • 
re.sı bir asker kışlası idi ama, onu asker kış
l .. sı olarak değil, masum vatandaşlara bir 
mezbaha diye kullanırlardı. Burada bütün 
ip,sani ve içtimai ltanunlara uymayan bir 
dıvanıharp vardı. Genç nesilleri ya denizin 
dibine gönderirdi veya Yemen, T rablus 
çölllerinin dönmezlerine ... 
• Bu, iki ... Bunun kapısına da bir mermer 
sster. Üstünde de bu yazılar okunaklı ol • 
malı: (Burada saltanat devrinin masam va
tcındaşlan vaktiyle zaliim ve ölüm görür • 
lcırdi ş· d' - h • • · ım ı cam arıyet ve ınkılabın yiğit 

VP. milli ordusuna girmek §erefini kazanan-
lar büyük ord b .. -k ·ıı· b' . anan aya ve mı ı ter ıye. 
sını .. ·· l ) gorar er. Altında da şu ince satır bu-
lanmalı: (Tafsilat, her asker §abesinde 
Pflrasız dağıtılan kitaptadır.,, 

b .~ağaloğhı ile Aya sof ya arasında ve 
ugun arsa halinde olan yerde bir "Zapti

y~ ka~ısı,, vardı. Oraya bir mermer ve bir 
kıt~p ıster: Tafsilat, halkevlerinde parasız 
dl ğtulan kıtaptadır. 

Bayazıt'ta bir "Bekiragwa b"I"~ .. d B o ugu,, var-
ı. . ugün, cümburiyet ve inkılahm genç 

neslı orada ilerlemek ve en üstün kültüre 
varm k • · ı I a . ıçın ça ışıyor. Dün orası bir canlı • ;r ~-eşnhlıanesi idi ki millete ölüm verirdi. 

~iRi.un orası bir ölüler tesrihhanesidir ki 
mı ete bilgi y"'k ı· . . d • • u se ıı ve can veriyor. Ora-
)" a hır mennc b' k' 
silat fnk"lt 1 r ve ır ıtap ister. Taf • 

, u e erde p d w 

t d 
arasız agıtılan kitap • 

a ır. 

Bilmem, "ve airesi d l b 
• . . • .. '' e 0 an u fikri-

ını ve teklıf ımı ıoyle etraflıca 1 b'ld" ., an ata ı ım 

._ AKA GONDOZ -·---
Çıktı 

a 1m. s Kıyıları 
FALiH RIFKI 

Londra ve ingiliz hayatı 
tasvirleri, milletler arasın· 
daki mücadelelerin mün~ 
kaşası. 

Kitapçılarda araytnıı 

60 kuruı. 

ŞEHİR 
Tayyare 

• 
pıyangosu. 

(Başı birinci sayıfada) 

tır .. 10 .hin lirayı 14228, 5 bin lirayı 23427, 
4 hın lırayı 1772, 2 bin lirayı 2020 14251 
1500 lirayı 11734, 19200, 21872, 600 li: 
rayı 4376 19724 2702 8452 20559 24118 

7837 1155 10183 8124 10358 
2735 23770 4448 20167 2833 
9815 1740 13244 23168 numa. 

ralar kazanmıstır . . 
200 lira k<z::;ananlar: 

7491 5321 13913 4256 19898 
16110 4161 22003 9468 16770 

1501 6867 1877 6218 15242 
15197 2434 2827 19491 

l 00 lira ka::;ananlar: 
21847 692 12243 15359 24188 
10513 11168 10128 16703 21751 
9782 9881 23819 2231 
5873 12888 23395 

21801 

50 lira 1'·a::;amınlar: 

1047 6660 19649 1666Z 284 
12776 5082 29813 904 21245 
9062 5603 23881 17209 14754 

22314 1887 1634 3703 23045 
19066 2567 5587 187 1727 
11073 18230 10643 9379 832 

1435 6192. 

40 lira kazananlar: 

7882 23710 23990 2173 854 
24186 6174 8360 24272 22644 
20574 21192 11352 18817 19203 
19911 1471 8934 12185 4030 
19336 2303 7425 8621 15307 
11188 18270 5667 12675 4299 

716 244 10291 571 1196 
575 19149 7887 20828 520 
B13 24901 1993 14814 14443 

Keşideye yarın da devam edilecektir. 

y .. k" ı eııı ıo;; ·an rnnunu nıüna cbctiy-
lc ~-ıulıacir Ye nıiiltecHcrin giim

ı·uk ınuafiyl'tİ talimatnanwsi. 

Muhacir ve mültecilerin 'gümrük mu • 
afiyeti hakltmdaki kanunun neşri üzerine 
Dahiliye ve Gümrükler vekaletlerince müş
tereken hazırlanarak devlet şôrasına sev • 
l .. edilmiş bulunan nizamname yeni iskan 
~~nununun neşri dolayısiyle geri alınmıştır. 
Nızamname bre iki vel<aletçe yeniden tet • 
kik edilerek yeni iskan kanunu hükümleri
ne göre tadil edildikten sonra meriyet mev 
ltiine girecektir. 

Liman şirkt•tinin tnf :,İ ycsi. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Liman şir • 
~eti~in tasfiyesi için şirket heyeti umumiye
sı agustosun yirmi ikisinde toplanacaktır. 

Şiikrii Kaya Bt•y Çanakkalc'clcn 
İ!>!tanbula lıarckt•t etti. 

Çanakkale, 11 (A.A.) - Dahiliye ve
kili Şükrü Kaya Bey refakatlerindeki ze • 
vat ile birlikte gece motörle Gelibolu' dan 
buraya geldile:- ve iskelede vilayet, bele • 
diye ve halk fırkası erkanı taraf mdan kar
şılanarak vali konağına gittiler. Dün bü • 
kumet dairesinde tetkikatla meşgul oldu • 
lar ve şehrin çarşı kısımlannı gezdiler. 
Vekil B. refakati erindeki zevat ile birlik • 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

ve T ASRA. 
lstanbul Hukuk 
Fakültesi 
mezunl'-rı • 
Bu l"t'nc fakiiltt>dt•n 41 erkek, 12 

kız ııu·zun oldu. 

İstanbul, l 1 (Telefon) - İstanbul ü
niversiteıi hukuk fakültesinde imtihanlar 
~itmiıtir. Haziran devresinde imtihanlarda 
41 erkek ve 12 kız talebe muvaffak ola • 
rak mezun edilmiştir. Muvaffak olamıyan 
talebenin sayısı 157 dir. 

İı--tanhul esnaf murakabe bürosu 
ııereyt• tabi olacak? 

İstanbul, 11 (Telefon) - Ticaret oda
sı heyeti bugünkü toplantısında esnaf mü
rakabe bürosunun ancak vilayet makamına 
merbut olacağı hakkında olan vilayet tez • 
ktresini müzakere etmittir. Bu büronun o
daya bağlanması için lktısat Vekaletine mü 

racaata karar vermittir. 

Beynelmilt>l kadın cemiyeti 
umumi katibi lstanbul'da. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Beynelmi • 
Jel kadın cemiyeti umumi katibi ~1is Fara 
L:.ıyn İstanbul'a gelmif ve kadınlar birli -
ğiııde bugün bir konferans vermiftir. 

Mekh·ı• ve izciler talimatnamesi. 

Maarif vekaletince hazırlanan mektep 
ve izciler teskilatı talimatnamesi mütalea • 
ları alınmak üzere vekaletlere gönderilmiı
tir. 

Antalya muallimleri İ!';partatln. 

Isparta, 11 - Şehrimizde misafir bulu -
nan Antalya ınoallimleri bugün saat 1 O da 
Gazi heykeli önünde yapıl:ın fevkalade te • 
znhüratla büyük §efi derin bir hürmet ve 
minnettarlıkla andılar. l:ıtiklnl mar§iy1e 
baslıyan bu merasim pek canlı ve parlak 
oldu. Ve gençliğin içten gelen duygu hisle 
rini izhar eden nutuklar s:iylendi. Saat 
12.30 da ordu evinde ticaret odası tarafın
dan misafirler şerefine 65 kiıilik bir ziya
fet verildi. ziyafetten sonra misafirler ika 
metlerir.e tahsis edilen cümhuriyet mekte • 
binde kısa bir istirahatten sonra iplik ve 
deri fabrikalariyle Gülyağı ve halı iyma • 
lathanelerini ve bazı milli müessesatı gez
diler ve akşama doğru lhlamur ağacı me -
siresinde bir kır gezintisi yaptılar. 
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Şükrü aya B. 
geliyor .. 

Dahiliye Vekili diin ı~ıanlrnl'a 
gt•lcli ve akşam Ankara")a 

hart•kt•t •·tti. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Dahiliye 
V tkili Şükrü Kaya Bey Çanakkale vapuru 
ile bu sabah saat 10.20 de ıehrimize gelmiı 
ve Galata rıhbmında vali Muhittin, vali mu
avini Ali Riza, emniyet müdürü Fehmi Bey
ler tarafından kar,ılanmıJ ve halk tarafın
dan alkışlanmı§hr. 

Dahiliye vekili bu akJam Ankara'ya 
hareket edecektir. 

Sovp•tl(•r diyarına hazırlanan 
hir ı-eyahat. 

İstanbul, 11 (Telefon) - Yirmi altı 

temmuzda İstanbul sporcularından bir ka
file Sovyetler memleketine bir seyahat ya • 
pacaktır. Bu seyahati, İstanbul halkevi ha· 
zırlamaktadır. 

İzmir ticaret ocla:-;ı iiziim. incir ve 
huhubata dair bir rapor nc~retii. 

İzmir, 11 - Ticaret odası üzüm ve in 
cirlerle muhtelif hububata dair bir rapor 
neşrelmiştir. Bu rapora nazaran mevsim ip 
tidasından 30 haziran 934 tarihine kadar 
lımir borsasında 51 milyon 105100 kilo 
üzüm satılmıştır. Geçen senenin aynı devre 
sinde 55 milyon 463,317 kilo satılmıştı. 

Mevsim iptidasından rapor tarihine ka 
dar ecnebi memleketlere 1 milyon 47274 
kilo üzüm sevkedilmiştir. Bu miktar geçen 
sene 59 milyon 363 192 kilo idi • 

Gene mevsim iptidasından rapor tarihi 
ne kadar İzmir borsasında 22 milyon 668 
760 kilo incir satılmıştır. Geçen senenin 
aynı devresinde 15 milyon 418.818 kilo 
satılmıştı. Mevsim iptidasından rapor ta
rihine kadar İzmir limanından ecnebi mem 
leketlere vaki incir ihracatı 26 milyon 
794. 722 kilodur. Bu miktar geçen sene 26 
milyon 63.244 kilo idi. 

Hububata gelince, mevsim iptidasından 
rapor tarihine kadar İzmir limanından muiı 
telif ecnebi memleketlere vaki ihracatı 20 
milyon 897.417 kilodur. Bu miktar geçen 
sene 8.614.090 kilo idi. Gene bu müddet 
znrf ında İzmir limanından ecnebi memie • 
kellere vaki bakla ihracatı 11.289.388 ki
lodur ki bu miktar geçen sene 7 .607 .388 
kilo idi ve palamut ihracatı da 25. 709.662 
ve pala.mut hulasası 6.64 7 .090 kilodur. 
Bu miktarlnr geçen sene 26 milyon 670 
bin 843 kilo palamut ve 4.978.524 kilo 
palamut hulasası idi. 

M. Kemal Paşa'da beld~ve Faaliyeti 
Cümhuriyet idaresinin nurlu ve feyizli 

asarı günden güne yurdun her bucağına ser 
pilmektedir. Şirin kasabamızın ortasından 
geçen ve bir gümü} şeridi andıran çay üze· 
rinde kurulmuş §U muazzam beton köprü 
de işte, halk hükumetinin sayısız eserlerin
den biridir. Kaza Kaymakamının yüksek 
çalışkanlığı, yeni Belediye Reisinin gayret
leri ile kasabamızm omran ve terakisinio 
günden güne temin edileceğine şüphe yok· 

tur. 
Kasabauıızın büyük ihtiyacı olan ve ha-

şarılması için faaliyete geçilen elek1rik te
sisatı muvaffakiyetlP neticelendiği gün cüm 
huryetin medeni eli, güzel kasabamızın en 
ileri ihtiyaçlarından birini de temin etmiş 
olacaktır. Kasabamızın yüksek mevkile
rinde su depoları yapılmak ve kuyular açıl
mak 1>uretiyle de itfaiye tertibatı tevsi edil
mektedir. Belediyenin temizlik işleri de 
iyi bir sureUec!~r. Sokak ve caddelerimiz 
güzelleşmiş ve her taraf tertemiz bir çehre 
ile meydana çıkmıştır. Bu çalışmalar kay
makamımızla belediye reisimizin şümullii 
ve oro2ranılı faaliyetlrri esP.ridir. 

te Çanakkale vapuru ile 18 de lslanbul'a ,,_ 
hareket ettiler. iskelede vilayet, belediye 
ve halk fırkası erkanı ve büyük bir halk 
k:itlesi tarafından uğurlandılar. 

Jıu·holu gt.•nçlcriııin Çanakkale 
seyahati. 

Çanakkale, 1 l - Evelki gün buraya 
gele~ ~nebolu halkevine mensup 26 genç, 
Hamıdıye ve Dardanos tabyalarını ve Tru
va harabelerini gezdiler. Arıbumu mıntaka 
sında, Conk bayırında büyük G ., • d'' 
m h.. .. azı nm uf 

an ucumunu kı d w d kere d h • r. ıgı yer e ulu reise bir 

b h
. a ahı~a~ edıldi. Dün heyet Seddül. 

a ır cep esını de d'k .. • Dah' . gez 1 ten sonra akıam 
rzend ılıy~ Vek_ili Beyefendi ile lstanbu. 
a av et etmışler~ır. lnebolu gençlerinin bu 

fuurlu s~yahatlen Dahiliye Vekili Be tuaı 
fından bılhaua takdir edilmiıtir. y M. Kemal l"aıa Raıasıntfan giiıer Dfr manzara. 

SAYIFA 3 

Ö:.dilinıizle. 

Yaba •• •• goz c • 
Gündüzleri bir öylü gibi yurdu • 

mun taşma, toprağına, geceleri bir 
belger gibi göklerimdeki aya ve yıl
dızlara bakıyorum. Elimden almak 
için çağ çağ kamunun savaştığı bu 
güzel yurda göğsünü gere gere "be
nimdir!,, elemek ne aşık bir öğünç

tür! 
Eski bir ozan, yüzüne el gözü 

değmiş yavuklusunun betinde ya • 
b'-ncr bakışlardan sinekalınış gö~ 

izleri bulur. 
Bu yosma yurda da az yat gözü 

değmiş değildir, ama ne yeşil ağaç
larında, ne boz kırlarında, ne dal • 
galı kıyılarında onlardan i:ı: kalma • 
mıştır. 

Onun için bitek ovalarımızda a
çan çiçekte, sulak kıyılarımızda ye
tişen bir söğütte ne yabancı bir bo
ya, ne yat bir koku duymayız. 

Bu ovalarda, bu dağlarda hepi • 
mizin cum geçmişi, cum geleceği ve 
cum umutları yaşar. Şu dağ ya • 
maçlara geçmişin büyüklüğü gele .. 
C("~in parlaklığına tırmanır ve şu 
doruk da bugün bugünü gördüğü 
için erinir. 

Bu güzel yurt biz erine erine ba· 
kalım diye kurulmuştur. Ü zerinde 
yabancı gözlerin izi kalmayışı ise 
türkün onları çıkannağa gücü yet
tiği, yetmesi ve yeteceği yüründen~ 
dir. M.N. 

Bu söyde geçen sözlerden bir takımı• 
nın bugün kullanılan dilde karşılığı: 

Öylü - Mütefekkir 
Belger - Müneccim 
Çağ - Devir, zaman 
Kamu - Cümle 
Asık - Mürtefi, ali 
Öğiınç - İftihar 
Ozan - Saz sairi 
Bet - Yüz 
Yat - Yabancı 

Bitek - Mümbit 
Cum - Müşterek, umumt 

Erinmek - Kendini mesut hissetmek 
(Bu sözler tarama dergisinden 

mıştır). 

--------···----~--
Türkiye bisiklet turu 

(Ba§ı birinci sayıfada) 
gurbetlere seve seve atılmış İymnnlr biı 

parçası olan mcnsuplarmn karşı göstermi1 
oldukları bu yüksek alakadan dolayı has • 
saten teşekkür eylediğini ve isimlerini Güç 
fahri azalığına kayt suretiyle şeref kazan· 
dığını iblağa gazetemizin tavassutunu dile
miştir. 

Türksporculuğuna karşı vatanın bu 
uzak köşesinde yapılmış ve gösterilmiş 
olan muhabbet eserini gazetemiz de tak• 
dirle kaytederek isimlerini ve resimlerini 
türk sporculuğuna tanıtmak üzere sütunla 
rına geçinneği bir vaziyfc telakki etmiştir. 

1\f ulıafız Giicii biı;iklctçileri 
Diyadin~dc. 

Diyadin, 11 (A.A.) - Dün sabah sa· 
at 8 de Karaköse'den hareket eden Muha· 
fız gücü bisikletçileri dün akşam saat 1 l 
de buraya gelmişlerdir. ···-----

M. Dolfus istifa etti. 
(Ba§ı birinci sayıfada) 

iSTiFANIN HEDEFi MiLLi KUVVf.1 
LERIN M. DALFUS'UN ELiNDE 

TEMERKOZODOR 

Viyana, 11 (A.A.) - Saliibiyettar bi~ 
membadan bildirildiğine göre kabinede VU· 

kua gelen tebeddül dolayısiyle harici siy~· 
sette bir guna değifiklik olmıyacaktır. An· 
"ak öğle akşam gazeteleri, müsellah lruv .. 
vetlerin M. Dolfüls'ün elinde temerltüz et· 
•irilmcsinin haiz olduğu ehemmiyete işaret 
tmekte ve bu andan itibaren tethiş hare • 

1tctine kaqı nihni mücadelenin başlamış ol· 
rfuğuou yazmaktadırlar. Devletin düşman· 
1arına kam mücad"lesi b rlnmıştır. 

Kabinede yapıfo.ıı tadilat, gerel· dahi -
li ve gerek harH nokt:ı.i n:.lzardan M Dol· 
'us için bü •ük hir mavrff kivett'r. HuMa· 
'1pyh i) .. ?lrcns ~tpr,,,.,., J"ro arı-s1'1"l.dn s•tn h'r 
-ıünascbet ve ,.e .. :1,i ,.,.,,. .. ~; ~M·~u~ olduğu· 

nu bir kere d:-~a i~Mt r· ·~··r. 
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areket e • 
1 Garpta fikir 

MAZlDE. HALDE VE iSTiKBALDE N OFUS MESELESİ -NÜFUSUN AZAL
MASI BiR MEMLEKET! KEYFi YET iTiBARiYLE DE DÜŞÜ· 

ROR-AVRUPANIN MÜSTAKBEL NÜFUSU. 

1 Yabancı ııosıası • 

Nasy al Sosya • st Fırka n 

La iptidada elastiki tutulmuş ve b5rokralİ 
bnfrlari)Je bağlnnmam ştır. F rka m:ıtb:ıat 
idaresinin merkezi [fünih'te, fırkanın idart 
hinası içindedir. Bur da m rhz şefi A• 
:lolf Dersler tnmfrndan f ırh merkezirdeld 
raatbnat işleri görülür. Büyük rehperin ve
kili Heas Rudorf nezdine vazaifi mahsusa 

e ·eh. .t • dare i. 
Garp memura ve gauteleri niifııs mese- kanunusanide o/o 28,5 ve ıuhatta o/o 39 

ksiyle :zaman :zaman meşgal olmakta "e brı fazla olmuştur. 
6a~se dair dikkate değer yazılar nepttmtk - "" * :;. 

Bugün Alman matbuatına nrısyonal sos
yalizm kc:ıdi damgasını muış ve Alman 
matbuatındn nıısyonal sosıalist matbuat fi 
ktr rehperliğini ele alını§ ise, bunda amil O• 

lan kuvvet, fırka matbua1 idares"nin faoti
yet re hizmetleridir. 

•edirler. Bu halta Le 1 emps gazetesinde ve 1880 de Avrupa' da 1000 kişi baıma 
Briiksel'de münteşir meşhur Revue Econo - doğum nisbeti 30 - '10 iken bugün 15 - 20 
mi:,:ıe lnternationale mecmuasında çıkan ye inmiş bul:ınuyor. On dokuzunto asrm 
pe~ mühim yazılarda:ı birincisi mazide ve başından beri doğum nisbeti mütemadi SU· 

halde nüfrıs meselesini tetkiyk ediyor, ikin - rette inmiş olan Fransa büyük barba kadar 
asi de Aorupa'mn müstakbel n'iilasa hakkın doğum hadiselerinin pek mühim yehunlar 
tla ta'ıminlerde bnlunııyor. fı!e~l~nin ama - tuttuğu memleketler zümresi başında bulunu 
mi' heyrtİni ay&r.latmalı i}ıib:zrile lıu iki yor ki bu zümreye son 2amanlarda Almnnya 
yazıvı ı!a borada ltrcür:ıe ediyomz: dahi ilti!a:ık etmiçlir. ftalya'd bile, hükfüne-

" N-'us inkılabı,, ismi altında gnyet tin aldığı !iddetli tedbirlere rağmen 
kıymetli bir eser neşretmiş olnn M. A. Lan- doğum nisb:?ti dü_şmektcdir. Bu 1".İsbd hak
dry, nüfus meselesi hn'kkmdaki tetkiyklerine kmdaki eski rakamlara anc.ak yakın n nzak 
eski zamanlnrdan haşhyarak Atina ve Ro • şarkta tesadüf ediliyor. Ölüm ni,beti de he -
111a gibi muazzam devletlerin nüfus a1Jığın- men bütün memleketlerde mütemadiven 
dan yıkıld' ları l<enlUltİ e varmıştır. Yuna - düsmekle beraber (1000 de 11 - 24) do· 
aistan, nüfusun azalmasivle mukavemet kud ~u~ nisbetinin dü_şmesini telafi edemivor. 
retini kaybehnclt yüzünden Roma'ya mağ- l'v1aahaza. lier iki imil arasında memleket 
lôp olınuıtu. Bir kaç asır sonra aynı şerait, bakımır dan mühim farklar bulunduğuna na 
it ma İmparatorluğunun inhidnmında amil 7.Arl!n bu muhtelif memleketlerde nüfosun 
eilliaşhır. Filbakivka ilk zamanlarda nüfusu tabii tezayüdünde hasıl olan daimi ve gayri 
siratle artan Roma, sonlara doğru ken - miisavi tedenniye biliı,_ssa dikkat etmek <>I'· 

disini müdafu etmeie asker bulamu bir rektir. Yaş tevziinin bugünkü gayri tabii 
laale ~elmisti. 378 de imparator Valemsiıu'ü netiyceleri hesaba katılmazsa Fransa, lngil 
mağlUı:ı pıfen Vizigotlarm adedi on iki hini tere, Almanya, Danimarka, Norveç ve lsviç 

Fırka matbuat idaresinin bu faaliyet ve 
hizmetlerini bütün ehemmiyetiyle tanımak 
için bugün eriplmiı olan platformdan ar -
kaya doğru bakarak milli harekette t'ttbJi: 
ristik'in inltiıaf mı \'e nC§riyat snh sındaki 
fnnliy~lerde maruz kalmao mü. ülatı ba
tırlamaldığmıız lazımdır. Ancak yeni milli 
hareket karşısında yıkımn ve şahlanan müş 
külatı ve o hareketin marksist ve liberalist 
matbuata karşı açtığı yorulmaz müc deleyi 
bilenler bugün elde edilenin kıymetini hnlt-

gccmivordu. re'de 1929. 31 senelerinde ölüm vahları-
Bugünkü nüfus inkılaplan da eski za • nm adet iytib1'rivle (t ~ v:ıkalarmı teca -

manlarda.kilere bir çok bakımdan benziyen vüz ettiği ve İtalya ile M!\carİ!hn'm .da ba 
•adiselerle tecelti etmektedir. :Meseli Fran- V'IZİvele siiratle yaklaşmakta oldukları .ani• 
n'da niif s azalması nisbeten yeni bir hadi- sılır. 
sedir. Eski Fransa'da aileler daha kalabalık · Bu hadiselerin manasını tamamen anlı. 
11. On besinci Louis zamanında her haneye yabilmek için müstakbel nüfus h1'kkmd• 
vasati olara!;: 4 ı/2 kişi döşüyor ve doğum resmi tahminleri tetkiyk etmek lazımdır. 
aisheti o/c 40 ı buluyordu. Almanya istatistik ofisine göre 20 'inci asrın 

Marecıı) Vauban'rn resmi vesaike İstina- ki · ı· 1_ " 
:r- varısıodan sonra sat , st:n" ı ve merKezı 

~en yaptı?,ı tahminlere göre Fransa•nm nüfu Avrupa nüfus vaziyetinde dıırğunluk hasıl 
su on yedinci a'snn sonlarında yirmi bir mil olacak; Fransa nüfusu, içinde bulunduğu -
yonu geçiyordu; 90 sene içinde yüzde muz on senelik devre içinde azami haddi 
23 - 24 nisbetinde artarak büyiik inkılabın olan 40 mityonu bu1aca1c, tn

2
i1tere ise t, .. 

haıında 26 milyona çık~ı}b. Halbuki doku- azami had'i (46 _ 47 milyon) 1950 ye doi 
zunca asırla on dördüncü asra ait ve.sikalar, 1 d hi 1 ·ı 
aüfasun şağı yukarı aynı olduğunu gösteri- ru bulaca1'tır. Profesör Bow ey a • nıı le-
yorlar. Binaenaleyh doium nisbeti asırlarca re nüfasunan l 951 de 42 milyonla İstikrar 

devreıine gireceğini ~ylemişti. Birle1ik deY deği~:nemiştir. , t .. 
Fransa nüfusunun tekamül seyirlerinde- Jetlerin nüfusu da - iaüm'in ere gore -

ili iki bariz hnsusiytt, doğam ve ölüm hadi- 1980 de 150 milyonla azami haddini ba\a
selcrinin muvazi o1arak azalmasıdır. On be- caktır. 
fİncİ Louis devrinde o/ll 40 nisbetinde olan Gene Almanya istatistik dairesinin tab 
ılo w om, 1932 de o/o l i ,3 ye enmiştir. Keza mini erine göre Almanya'nm, asrın sonun • 
iliim nisbeti de aynı devirlerde o/0 33 den da 46 9 milyon tahmin edilen nüfusu Le · 
"!el 5.8 ye dü .. tü. histan 'nüfmiyle müsavi olacak kac1ar dii • 

Umum Anupa nüfusu 1800 de 188 fecektir,. Bu hadisenin, ber iki milllet tara
ınilyon tahmin ediliyordu. Bu yekun 1901 smdaki iktısadi münasebetlerin iinkiıafı ve 
do 401 milvona, 1930 da 500 milyona çık her iki devletin iktısadi ihtiyaçları b lrmım 
tı: yani 13S sene içinde ('1'o HiS nisbetinde da ehemmiyeti göze ~arpar. 1960 senesi
hir tezavüL H"'le bazı avrupa m!Illleketle - e dogru Fransa nüfusunllil 37,7 milyona 
ıinin niifa•u hayret verici s liilde artını§ - düseceği ve balya nüfuroı:ın 50,3 mllyo • 
hr. Meseli, Wales eyaleti c1al.il olmak üze • na· çıkncağı baklundali tahminlerin de 
re fnni tere'nin 1800 senesind!ki nüfusu 9 clıeT..miyeti vardır. 
milyondan biraz eksik iken 130 sene içinde Uzwı bir zam:ına şad1 olan bu 6"'h.-· 
~ 350 ni::betinde.artrnış ve 1930 ela hemen letde bazı hatalar bulunması ihtimali ol • 
bem"11 40 milvo'lu bulmustur. makla beraber Avrupa medeniyetine tabi 

Doğum ve ölüm nis~ellerinin muvazi o1a miHetlerle sovvetler ve aksnyi şark d v "l· 
rak azalması hadisesi Avrupanın bir çok Jrri gibi milletlerin neş'rii nemalan aramı
memleketlerinde r:öriill'lektedir. DoITTım va 
kalan lıemen bT"n avrupa memiel·,.+lerin - 11P'ki tezadın gittikçe bariz bir §ekil ala.cağı 
ele aznlmalda bubnuvor. Avrupa Rusya' • diğer taraftan doğum nisbetinin azalması ve 
smda seneUk doğum fazlalıiının iki buçulr diğe rlarafan doğum fuıdlselcrinio azaltd 
milyonu bulmasına muKabil Almanva ve in ması husuunda tel&düf edilen ,mü~ülat 
giltCP. ~hi meınleketlm:le seri slltt!te düfi' bu son memleketlere büyük bir tefevvuk 
yor. Meseli doima fazlahiı son 22 sene bahsedecektir. 
içinde Alınuva'da 887 .000 den 280.000 e Sovyetleria, senede 3 1 2 ııailyCJ11dan 
lngilterede 406.009 dm 180.000 e dü~müş iazla bir nisbette artmakta olan nüfusu 15 
lir. sene sonra 200 milyonıı bulacaktır. 

Nüfusun azalması Fraasa'c1a on sekizin- Sovyetler birliğinin işçi ve nmele br.11a 
ıi asnn nibayefuule, fakat diğer memleket- nuı hayal ıartlariyle Avrupanm diğer ta -
)erde daha çok sonra baılamr§tır. Fransa' · mnlarmdaki hayat sart'"':-ı araııcda ~ 
da doirnm nİs'>eti 1 15 senede o/c45. Almar. .. ün mevcut olan fark dei{i~mezse ~rlı'h 
ya'da 55 Sf!nede cr0 Gl dümıü<tür. Bu hadi rrarba doiiru ve!Ü b!.r milletler üti1ası !Jc. 
se büvü\ §ehmerde d111ba ılyade ehemmiyet saba kahlmalıclır. Sovretler, nüfom azalt
kesbediyor: JMse1a Pııris'te 1828 de c;, mak ve bu suretle pli.nlarmı değiftirmelc 
38,4 iken 1931 de 14,3 e, R'!l'1in' de yarım mecburiyetinde lsalar b"le, ilem ·· cl 
asır itinde r{I 5 den 1.1 e cl .. smittiir. Rus- iifus meselesi er t!i fta rasyonel b"r tarz 
ya, lnnilterc, K11.aada ve hatta Japonya f!ihi hUeı'liJmec!ikce d .. va nhn.t ed ez.. 
en vewt memlekc>tlerc?" hHe doğum yekuıro 
miitn"'l l.i°yen rızal akladır. 

Nereye gidiyoruz? rl\kamlara İnanmak 
lazımsa en medeni milletler yakmda orta -
4an knvho "''lk cibi bir hadiseye doihu VÜ· 
f'ÜTorlar. Meseli dünyanın en güzel §e -
türleri d~ biri olan &oldıolm, hariçten nii
lws celbetıeeıse yüz elli sene icmde tama • 
ınen hoıa.lac.aktır. 

Nüfusu artırmak hususunda ittihaz edi 
!en tedbirlerin faydasızLiından bıllısedildi. 
Fr\. t ittihaz olunmaıaJ ... rdı vatiyet daha zi 
yndc veLamet peyda ederdi. Meseli Fran -
a' .Sa vazi-eti ula'ı etmelllekle beraber da -
1sa riva~e vahim olmasına mani tt"kil etmif 
lerdir. AfmAnlann füihaz etti1~1"ri tnıfJ.ir1er •t. müsbet bir teıir icra etmeğe baflaımı 

· olu!J B'.)rlin'de doifum vakaları vekônu bir 
sen'? evıdkin~ n1~betle ka11nnue"Plde ~ 25 

O. D. \' oUarı 'e Linıun 
lan (J. Md. Sa. Al. Ko· 

mi~, onu ilanları. 

İLAN 

Lokomotif duman ve alev 
borulariyle bağalık çelik bo
ruların kapalı zarfla münaka 
sası 27 ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 te Ankara'da 
idare merkezinde yapılacak-
tır. 

Tafsilat Ankara ve Hay· 
darpaşa veznelerinde onar li
raya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (1512) 7-2690 

kiyle takdir edebilirler. Filhakika nnsyo· 
nal sosyalist f ırka'iı iptiıhda elinde buı muQ 
yegane neşir ve propaganda vnsıtliıSJ 
söz ve nutkun sarsıcı ve sü·ükleyic. 
hudretiyle muhalif matbuata kar.§ı sc 
nelerce tulundu. Bununla beraber fır 
'ka mevkii iktıdara geçmek için açtığı devi· 
ta mücadelede matbuat silahmdmı mürlağ· 
ni kalamıyncağmı daha iptidadanb:ri biJi. 
yordu. l 920 senesi sonunda fırka kendinic 
ilk matbuat orcam olan VöUW;cher Beob;.ıch 
ter'i mel'kut olarak çkarmağa ba§ladı. Bu: 
gazete ancak 1923 te yevmi gazete haline 
kondu. l'f.athuat ve neşriyat ;şterimizin İp· 
l:idasmda sarf edilen gayret ve yapılan feda 
kinıklıtr emsalsizdir. Maı Amanns'ın ida
resi altındaki fırka merkez nqriyat b::ro
su ve organları tedric~ inkiş:ıf etmekte ıd: 
ise de, sürat ve kudre.'f e ilerliyen mini hare 
ketin ehemmiyeti bu te§kilat fevkinde si.;te 
matik bir matbuat siyasetini istibam ediym 
du. 

Bir taraftan fuka teıkilat mmtakalarm 
da türeyen ve o valtitler henüz mücadele ga 
ztteleri mahiyetinde olmıyan gazeteleri fik-
ri bir inzıbat altına almak ve diğer taraf tan 
da milli harekete tamamiyle yabancı kalu'J 
bütün Alman matbuatı ile sistematik bir tan 
da meıgul olmak lazrmgeliyordur. 

Canlı bir tcıkilata malik, bi.ldim • 
le tecavüz ve müdafaa imkanla -
rmdan istifade edebilttek kudret ve kabiii
yette bir ;natbaat ve neıriyat faaliyeti ol
maması yüıünden fırkaDIJl mun.ffakiyetli 
ve müessir mesaiiinde bir boıluk görünüyor 
dıı. Bu boşluk 14 Eylfıl 1930 dan sonra 
fırka siyasi h12yat üze.rinde maayyrn bir te
sir ve nüfuz kazanınca dalıa ziyade şildt~
le hissed:Iiyordu. Büyük rehper:r.ıl:.ı: bu 
rne~leyi çok zaman evet kemali vc .. uh'a 
takdir ederek fırka ın \•öl"ascher Beo dı
ter ve diğer parti gazeteleri vas!lasiyle et
raflı \·e önden giiriitü bir matbuat s"yueti 
takip ctnıe.ı:i lliı:umuno hissederek bu işin 
ancak bir ruuyonal sosyalis! l&rafm an teı 
kilatlandmlıp idare edı1mesi suretiyle müs 
bet neticeler verebileceği fikrinde idi. Ayn 
71manda bu ip teşkilatfondırıp idare edecek 
nasyonal sosyalistin nzun seneler meslek i
şinde tecrübeler e&inr.ıi;, da"jli kanunlara 
'e Alman matbuatının ahva1 ve tebeddülab 
na va'kıf olması malluptu. Bu mülahazalar 
la rehperimiz 1931 de o vakitler Essenss 
Natior.al Zeitung'un ba~ı!harrir ve1rili o
lan Doktor Oto Oistrich'i 1 Ağustos 1931 
den itibaren faaliyete geçen fırkanm Reicb 
matbuat idaresinin teıkilat ve idaresine me
mur etti. Oie:ridı evelce uzun seneler Mü
nib'te fırkanm gazetecisi olarak birçok Jıiı 
metler ifa etmipi. Fırka matbuat idaresi
nin v mıifi ilk günde tayin ve tesbit edil
.cıifli. Yani, bu varife, devlet idaresiyle 
fırka matbuatı arasında sıkı bir fikri bağ
lllrk tesis dmck ve matbuatı mücadeleyi te 
milı içni dıı.ima mfisuk malzeme ile teçhiz 
ve rehperimizin direktifleriyle tenvir etmek 
idi. Bu snrclle fub matbuat idaresi siste 
matik lı"r tanda bnılarak nihayet l93Z 
srnesi gibi mukadderatın tayin olunduğu bir 
senede büyük intihap mücadelesinde fırka 
ve rCh;miniıin birinci dereı:ede bir propa
ganda cihazı olank va.si mikyastaki matbu 
at fuliyctini idare ve temin e!miştir. Nas 
ronal sosyalist mat natm.m hu yeni tuz fa 
afiyeti sayeıinde,, malum oldqa üzere, reb 

erimizin pyaıu hayret Lava seyahatlerini. 
bütün safahatını o vakitler biitiia Almanya
ya birlikte yaıatmak imkim elde edilmipi. 

Fırka matHatmm Mı mahiıa nzifeleri 
yauMla diğer bir nzifesi de mabddaabn 
"aJÜI oLmdap 1. müim se.Jerde ..... 
lefet ~ talırikit ve nnıbasemat1-
aa kar.11 koymak ve ayaı zamanda Alman 
matbuatının mülıim ve büyük bir kısmını 
fırka lehinde herhangi bir ıekilde propa-

ganda için faydalı kılmak olmu§tur. 
Büyük rehperi.o m tbud idaresinin bu 

mesais"ne verdiği kıymet ve ehemmiyet mat 
buat idaresi ~efi Dictridı 'in Reichalciter sı
fatiyle f ırkarun baım:ı geçirilın§ olmasiyle 

• r. ı .atb:.ıat idaresinin ıtesir ve 11üfuz 
sahasının büyük ehemmiyetini dAha evci
den kemali vi:izuhla gören matba:\t idaresi 
.. fi, bu idarenin tesis olnnduğu ilk günden 
fırkanın merkezi bir matbaat servisi neşri
ya iltizam drnİi \'e ba suretle 1 Kamı
nusani 1932 de mütekait yüzbaıı Weiss'in 
idaresi altında ''Nasyonal sosyalist fırh 
istihbarat bürosu - N.3K,, teessüs edip Al
man matbuatı içinde mü im bir tetir l'e nü
fuz elde ·etmiş:ir. Bugün bu NS fırkanın 
resmi mahiyette neıir vasıtası ve f rrka mat 
buat siyasetinin nazımı olan ye~ane ve en 
büyük haberler servisidir. Fırka matb:ınt 
idaresi bu vasıta ile en lıüçök köy gazetesi
ne varıncaya kadar nafüdir. !~bu NSK 
nasyonal snsya!ist İi!il,barat d"i~eı:indeo 
bnıh - kimin tarafından tesis tdilmiş olur 
sa olsun - f ırkamızca taı:dik olunmuş nıııt 
buat iı:tihbaratı olm:ıdığmı tesbit etmek mi 
bimdir. 

Ecnebi matbud ile rn·· .. ..as bet lrsis et
r!!clc işini dok~or R. Hıınfstncn:;el ayrı bir 
ecnf'b; matbua! !Dbesi te§kilatı içinde tem: 

r. ' !edir. 
Fırka mt.thcıat idaresinin bu cı.ri i !eri 

'anında fırka mevkii iktıdıorı ele g .. çird;k. 
ten ~onra daha b:r takım mühim ayrı vazi
f cler meydana çıktı ki, bu vezaifin c~·el 

irde Alman mataua~mı 11 syonal sos; t.· 
ı;sı ruh ,.e fikrine imale etmek sureJyle lı:ıl 
li lazım geliyorcfo. B·1 •olca atılan ilk m
binı adim, Reicb matbuat şefinin Alman 
matbuat verband'rm idaresini deruhte etme
si ve eski ma!bııatı temizlemek ve yeniden 
ekillendirmek işinde l·üyük gayret göster 

mesi ve bu suretle yer.i ba::ı:uharrirler kano 
nuıııın zeminini haurlamaıı mümkün olmuş 

• Bu kanun sonradan mumaileyh tanı· 
'ııdan mi;dafaa edilen nasyonal :.osyali1' 
esasatı dairesinde tahakkuk etmi~ir. 

Bu hizmetlerini takdiren dol,tor Dietrich 
Reich matbuat odasmm tesisinde oda rei 
\'eMlliğine tayin cdilmiş!ir. Bu oda bütün 
\!mo.n gazete ve mer..maclu n sıiyatı111 l:nı
poratif tarzda le!iklatlandırmak vaz.if esile 
te§ekkül etmi,ftir. Fırka matbuat idaresi 
teıkilatı, kendi vazif ~ine Te oeıriyat saha-

daki tesir ve nüfuzuna uygun o!arak da-

I' 
'le Reich matbuat id:ıresi en bir müpvit 
memur edilini§tir. Rekh matbuat idaresi-
in Ttlfünih mmtaka serviııine fırkanın ır..cr· 

ı~ez Arcbiv'i dahi rapt ve ilhak edilmiştir. 
fırka mntbaat idaresinin Berfin bürosu -
ki fırl'1!. mttbnat şefi, bS ük r . ~ g· 

dan doğraya yalrnunda bulunması dolayı 
siyle btı bürcda çalışır - fukn irtibat bey• 
;tine ilhal: olwn:ıuştur. 

Kezalik B::rlin'de Reich matb::at idare 
si servis bürosu olarak rmsyonal sosyalist 
foka istihbarat heyeti bulunur ki, §efi 
Helmut Sündennann·dır. Başk~ca fırka• 
mn Reidı rnatbu:ıt fCfi bürosuna vazaifi 
mahsusa ile Völkisc! w• Seobacbtcr gazete· 
sinin müdürü Herbert Secbofer ve Alman il 
tihbarat hürosu başmuharriri Alfred loge• 
!Dar Bernat mensup!urlar. 

Fırkarun Reich matbuat dairesine fırkn 
dnhilinc!e gr.zetecilik işleriyle meıgul ve a1a 
adar servislerin cümlesi merbut olup rEb· 

perimizin ve vekilinin matbuat siyaseti hak· 
kmdaki direktifleri bu daireden a!ırlar .. Baı 
'l'.ilca lrllhss'a fırka dahilindelti bilcüınle 

a·bnat şubeleri, matbuat re.poıtör1eri -.ı 
bun1ann bilcümle tali te4kİlatı, fırkaya mea 
~UJJ uasyonal sosyalist gaıetelerio lteyeti 
· !ıririyeleri, ınuıtakalar matbuatı ıve bua· 
larm teşkilatı fırkanın Reidı matbwıt daire 
ı;ine bağlıdır. 

işin teş~.1lata bo~1masmdan içtinap el• 
mek gibi mahut bir lıareketle doktor Oiet· 
rich fırkanm hedefini iyi filen tesir ve ni· 
fozu ılhnda öyle bir cihaz yarntmıjlır ki, ha 
cibnz nasyon~I sosyalist yarabalık bdreti 
ile bütün Alınan n;ıatbuatma nuyoaal aot• 
yalist ruhu afdamıı, miUi hareketin ve do
~yısiyle milletin daimi bir faaliyet içinde 
·nkipf "e itilasmı lemlıı edici yeni sahalar 
da matbuata dcıen mühim telkin ve tesir 
vaTjfesini yapmakta bulunmuştur. 

f öl ki şer Btobalrtt.r' Jna 

Tarık Edip ve Ş. 
Kütüphanesi 

Gazi heykeli karşısı. Tele • 
fon: 3000. 

ZAYi. 

Ankara belediyesinden al
dığım 114 araba numarasını 
zayi ettim. Yenisini alaca
ğrmdan eskisinin hükmü ol
madığı iy1an olunur. 

Abdi oğlu İbrahim 

Türk maden k ·· mürleri ile· işli -
yen l<uvveimuharrike kullanınız 

Odun ve odun kömürü yakmak bilvasıta om1anlarımızm mahvı
na sebep olmaktır. Ecnebi mahrukatı yakmak milli serveti 

harice akıtmaktır. 

Zonguldak maden kömürü ve memleketimizin hemen her 
tarafında bulunan linyit kömürleri ile işliyen 

LOKOMOBiLLERiMiZi 
Tercih ediniz. 

fıANS FRANK ve ŞKi 
Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han, mektup adresi: 

Posta kutusu 1420 Telefon: 4-4038 
1-2535 



desi 'nltmleket 
r? Y. h l laariçten 
ab1 1bir ş&ilde işle-

ır ve çeUk 
na) iini kur -
~ fidir dcrıi-

~hni hariçten aldığımız demir
) c.ı üst malzemesinin ağırlığı tal<riben 
:35{}.ıOOO ;-e ıymeti ise 35 ilyo:a r ra 
hdar~. T eku.r l>u 1' dar · 

•• J ıyacımız olduğu me,Ydaodadır. Yalnız ba-
bıra .. ağı • ortilm!:n 3.5 milynn 

C'der. 

Kaldı l\i biz memleketi iymarm başlan· 
gıç noktasındayız. Köprü, bina, Y 

orman sanayii, beton ı ·e .saire • palı 
knba malr.emede daJn fiiz i 1en::ıe .&
mire ihtiyaç gösterec 

Komşu memleketlere ihraç rn lesine 
~lince, ~n tek b. şartı var ki o ; 

liyet f mı ıci :pİJöaSI seviyesinde 
tutmaktır. B h;ziın. memleltetimizde 
~ümkiin ol :rleceği kanaatindeyiz ve bu 
kanaati verer;ı he ımmızı da ıaşağıda 'Zİk· 
r.edecegil. Gir ket eyi cins kömür ve 
demir madenine sahip .olduk.tan, .kabil. 
i ft!n -adnmlarmm, kanaatkar ve becerik1i 
.işcisiniıı me\·aıt oldeiuna ·ymn ettikten 
sonra başka memleketlerde ucuzn maledi· 
l ir §eyİn ekette en alıafı oh
bi1eceğini düşünme1rte mazuruz. Bu mal 
eğer sanayİİmİzin • r kımıun!ı we hatta zi
raatte böyle oluyorsa mutlaka izalesi ka
bil olan · p aramak ~e ııemraf ~

ek mi:!!!kiiı:Cir 
Demiı hlule a.e diğer memleketler . ki 

fiata aW ruıca y l .ko ~anmıo · 
keyfiyeti de kendiliğinden husule gelir. 
Çün1tü aemir ağır ve cuz bir mata olması 
dolayısiyle nakliye işi satıı fiah üzerind~ 
büy- · bir rol oynar. Re.syonel çalışmnsım 
• .f!ll't olarak koştuğumuz bizim sanayii-
mizde b an derhal istifaae edip iharac«t 

Keza rukanb.ki • açlnrda ·m mü- imkanmı ahilir. Maımıafô bizim şimdi-
lil · nn ı düs.ündiiwt;müz mikyastaki dnfanın göster ;

O da günden •· 
değildir. e.-

fozlah ıfeım!i ~nayi esasen ancak nıemle'ket ibtiyacntll'!a 
p.n, ~ w .lir . k .k. . 

nğuhiilll silah !ft lı:emesi • • -ttVııp vere ve ihraç qı anca · ı ·ıı:ıcı 

hıı!inde, demir ve ıçıe ibarm e bir 
1 

nfhada evzobahs o bilir. 

l 
Jfi Huiiu ıdemir sanayii ağır ve müşkül 

m& zemeye ihtiyar -· r-e,-t.ır. 
l" '""' :K ayiden olmakla beraber bi7.im memleke· 

Unutmamak A ki tC unlar Un istihlak mikyasma töre liurulması ve İş· 
birinci medıaleyi l~ elerler. Türkiye sa- 1t.tilmesi kal>il bir saııll şubesidir. Mesela 
nayileştikçe demir ihtiyacı .aa kendiliğiıulen yalnız bir memleketin bln1i ihtiyacı mikya 
artacak, makine on y.ii 'hitlayette kaba sında ir petrol 'Sanay- mak ve bunu 
parçalar ve !kaba makinelere ımünltasır kaJ.. t·aloız dahili piyasa ici!ı alıştırmak müm· 
sa dahi sana e!JDe!ÜD arkasmch.n gelecek kün olmadığı halde ( -- Ü petrol taharrisi 
\'r. bu da te\rar iistihlak sahasını kabarta- ~cı ve borularla • gv.ki için iizım O· 

caktır. lan büyük serm.ayecin servisi yalnız Qhili 

B 
btihWı: miktariyle itfa 'Olunamaı) dem?rde 

ugünkii l<l0.000 tonluk ihtiyat . . L 
d b" Jd 1~ k • ıçm liU ha:l pekili nriimkiinılir. Liıim ı ıs-
a ı o u~ ısa bir zamanda .tf k ~ 
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Adamoviç biraderlerin Var~oıul da kCD'fllamnası. 
w CZ22L2 

Yeııi N~riyat. 

Nafıa işleri ınecmuası 
Nafıa Vekaleti Neşriyat Müdür -ği ta

rafından her ayın S-O unda Çtkarılmak üze

ı e bu isimde bir mecmua n ~ ~ • 
reıştır. Mecmua ga~ iyi kiğıch f kalide 

lP.bedilmi~tir. fu nü~ada Gazi Hazre1leri· 

nin, Başvekil apı'mn ve Nafta Vekili Ali 

Beyin çok eyi basıll'JU! 'rer fotoğraflan, 

l}ıan Şahinşahı Hz. nin memlelcetimizi ziya 
retleri hatıraları, Nnfıa'ya • 'kan tar, 
kararlar, emirler, Temyiz kararları, maka
leler, holerler, tayinler vardır. Kıymetli 

mcslektnş1mızı tebrik ederiz. 

Varlık 

J 

ovyet Sanayii. 

'sar nıiymne 
clii$iinmek •ec:ihariy~ • 

ran S :et nnhlne ıiy.maii 
.anıl · • · · yd ek lizmıdır. Eme 
~ ınmnh-ketferine 'Stlm.y; mamiilatmm: için 
gönduecek kataloğumın bile tur. Diğer 
ıtaraf~ t"d< ıplyasan iiıerinde "izim gö • 

emiı: ynb:ı cı ticaretlrnneleri endi~ye 
. ib raw azılan rnu 

damping fiatına .,ermişlerdir. Bununla .be
'rnber ma'kinelenmiz tecrübeyi muvaff aki • 
yetle atla'tmış!ardır. fakat mnahedenin İm· 
u1amnnıı ,ntak bir b ~anğı~ır. Tüı\ier 
1bizaen )-a\mz }'Ün~ telmih kıymette ma\i
'"eter ;rtem~ değil hbt aynı ıaımn!a hll· 

b.il bir sanayi laııi il s~ ~ıiki:: tihlakimiz & 1'u fekil bir wıayün brul-
cı merhalenin bizde • u .. . '- muına ve fa - ait .olaca'k dere· 

. . naymn ~nem- ıc:ededir. ithalde ....... ..-.1.~ ... 'birinci Ç.art 

Bu kıymetli fikir ve .sanat mecmuawım 
25 inci sayısı çok güzel yazılnrla b
rak çıkmıştır. Bu sayıda Sadri Eten Beyin 
( 1920 nin Ankarası, i 34 ün cl<araSt) 
Hasan Cemil Beyin {Şatrler ve hbraman· 
lar), Abdülhak Şinasi Beyin {Rüya1ar), 
Nasuhi Esat Beyin {Konuşmak ve 'koıııı~
mamak), Muzaffer Re§il &y1u (Tilik · -

- \.rmn1anvle menmca't nlnikamım mü • 
mmn"on i~ esini bl etmek ba\bıa 
ımali1!rtifler. 

mıyetlı surette inkişaf etti -· .1_ _ L ... "":t ..... UJ.ö'_.. '! 

dil 
rece;cmue Ş•pae miispettir Cy;ce m\cdir ~it \t; li&ye• • ver 

ği sipa~ ja-amıda tnm bir unff .. c emez. 

-
li . . . . . ' 
- ~ı Mıllıve nin Romanı: 3 

• Tefrika-: ff 

insanlığın ha 1 i. 
Bacaklarını ayırımı A ıulrc f cil~o 

ağzını açmış olan Cenş,k ~ruklarını dizlerine dayamış, 
tnıyordu. .. ' unyelere bakıyor ve sesini ıcıkar-

Kiyo tekrar söz:c başladı. -
-H . er şey Şan'>'h 11 

adam bizlerde . :-" ay va siıün elıne gecece tı;a .. L.. 
n mtıhc::p dT ~ cC" uu 

kahr. Eğer sag-d e 1 ırse ekseriyetin ne ehenun· . 
m~~L ~ti 

Çen saate: baktı Bu ··· · saatçi w durmuş en az otuz duv . ~agazasmda kurulmuş veya 
teriyordu. Bircok yay:r saatı.nın her biri ayn bir vakit gös-

.. nn atesler b · . 
ulaştı. Çen dışarıya bakmakta~ te • 1~~ çıg gllll, biribirine 
teessir ıolmıyan bütün bu saat ~aleddut ~tti; ihtilfilden mü-
yrr d abahgmdan m;.,,1 . • 

annyor u. Odadan ç.ıkan kuriyel . t>~erını a· 
da 1 erın har • 

n {Urtardı.: nihayet kendi saatine bak a. onu b-ıJn . 
- Saat dört. Öö-renelnıı·rı·z mak karannı \."erdi. s b •••• 

ah~a telefonunu işletti. Mikrofonu hiddet'\ 
tı ve Kııyo'ya dö dü: c erine tak-

- Vali sağdanmıs 
'Kiyo cevap verdi;· 
- llk önce m~:1:.1: 

'lllek._ 
u. au genisletmek ve sonra 

Bu sözler <:c · 
n VC~n zıya-de sualdi 

C' "lm etti· • 

derinlt!ştir ~ 1 

M. ŞEVKl • :et ~eRmeue\, rkta ;ktuaill 
m lt\an '":t; b: t:a • 

a ap), Ağaoğlu Snmet Beyin 
(Ren), Halit Fahri yin (Tiy keti 

) isimli r1aka1e, t~ "' ınes;rlm 
Nahit Sırrı Beyin (Muharrir) isimli piyesi
nin sonu, lbratiim Jlayri ve Sahahaıtin Ali 
8C>y1erin iki hikayesi, ~ır..Jımet Narf'ttin, 
Ömer Bedrtttiıı. lhsa.a ' • • Ca S kı. 
Muammer Nad~ Hamil M .. cit Reylt>rirı c 
~üzel şiirleri vu . 
yı okuyucuları~ıza h.vsiy~ ffi ·z. 

---~-----

Ankara a~kevi 
Re'jsliğinden: 

Evimizde mevcut 1 O < 2 l ,5 ebad 
muhtelif renkte 1631 parça Kiiliı!ıra ~in!s. 
•ftık arttırma usuliyle sa!ıl3.ı$1Il 
rm 16. 7. 934 pazartc i günü s"at 18 de 
&lkevinde rnüteşe'k1ci1 lt0mhyona rnüra,.aa1 

cinileri ttÖmıek istiyenler 1·e bu bu-
' • b .. ' • e müdürlü?ine müracaat el1ebılir er. 

-/inkara -Acen tası 
MIHOl -06LU -HAlİt. NACI 
-ANKARA-

L!S 

- &ltemasyonal'in hattı hareketi burada ikticlan bur • 
juvaziye vcnnek mukezinde göriinüyor._ Muvakkkat su • 
rıette kayıpta olacağız.. Cepheden gelen kuriyeler gördüm: 
cephe gerisinde her tiirlü amdc hare -etleri yasa • ed}lıniştll". 
Şankayşc h<w tedbirler aldıktın sonra, grel:cilere ateŞ et-

- İşçilerin grev yapmakta haklan var. Biz cnlara grıev
den vaz geçmelerini emrediyoruz. Köylüler toprağı ele ge
çimıe ~ istiyOTlar. Bunda ha ·W,dıdaT. Biz on1ara bunu yasak 

tirmiştir. 

Pencereden bir güneş huzmesi girdi. Gök yiizüncleki 
mavilik 6enişliyordu. Sokak ısik "çinde kaldı. Zırhlı tren, 
~~ etm olmasma rağmen.. bu a;"'dın ıkta, metruk gibi 
tdı. Tren brr daha ateş etti Kiyo ile Cen simdi onu da ... az 
dikhatle gözlüyorlardı: belki dü rrıan on1arm daha yakı • 
nrnda idi. Kiyo gayet taSalı~ otteçici güneş alltruda puddı • 
l7an yaya iaınmma. ya .. 9T ö--en gözlerle.. ha vordu. Ora-

da büyu b:r gölge uzandL Başım kaldırdı: Katof. 
Söze te ar basladı: 
- On bes güne kadar Kuomintag hükıfımeti !hücum kıta

lanmm yasa ~ edecektir. Düşün~rimizi anlamak için cep
heden gönderi miş mavi elbiseli zabitler gördüm. Bunlar 
silahların bi~cn ziyade kendilerine yakışacağını maksatlı 
maksatlı anlatıyorlar. İşçi muhafızlann silahlarını ellerin
den alma!<: pDlise, komiteye, ordu_ a ve silahlara sahip ol
mak .. 1şte isyanı bunUD icin ~aprr..ş olacağız. Biz Koumun· 
tag'ı bn~-kmal.ı, komünist fırkasını ecrit etmeli v'e kabil o
lursa. iktidarı ona vermeliyiz. Mesele dama oynamak değil, 
ciddi sur:ette pro1ctaryayı düşünmektir. Biz ona ne tavsiye 
ediyomn 

Cen sandallar giyinmiş ince ve kirli ayaklarına baktı: 

ed1yomz. 
Kiyo: 
- P.<!rola!arınıız r..1«J\•dcrin paro!alandır:, diye tekrar 

söze ba-ladı. B · !-a.7 aat farkı ile ... Fakat maviler burpt.."a • 
la:a va •tti1derini v::ri-orlar, l:iz ise tşçiiere ,·.adcttıKlcri ~ 

m"zi ;ermi ~nu:. 
Cen gö.,., erini ayaklanndan eyırmadan ~ 
- Artık. ı1ettc, d'"di. ilk İ.c; ŞLı:ık n.?Ck'i .ölcl'"nnektir.. 

Ka of sesini <;l~ - rrn. "'dan d inii , T. u ~ 
- Bu ded· ~ti iz p gctcceğc .:ı t şıeykrdir. Bugün bl-

.zim '2 -;ımfarrm zı o1< • Ü or1ar. 
- Öyle., öyle anın. b n Kiyo biisbJt-n senin diisüncende 

tleğilim,, anby.a.r muswı? İhtiLili:ı slangzcm a. .daha he
nÜ" ihtilf.ki rn yalist iken, hepiın·ı. Ükranya'da, Lenin'in 
ha.el.et tar.:ı ın aLyhinde 'idik. Or~da 1wnıiser olan Ant& 
nof, maden sahinlerini yakalayıp, sabotaj y<ıptık1an için 
her birini en sene ;:rr hizmetle mchki1m ıetrnisti. Hem de 
r.nilia!;eıtI?e etmeksizin. Len~ Ccka"da cm·ser o, • 
mak haysiyetylc, onu tebrik etti; biz hep bi protıerto. 
da bulundu~. Bi\1TS1n ki m""den hip~eri,, tam ma:-ıasiyk ·s-
t1~MCI adamlardı we a,.amızd2.n Ç>.;: mil.! d~ ıınadwlerde 
malıkfun sıfatiyle ~.tık; n· n ic'~ooir li e i m:· 
olsun diye; :ıwİ!üra l.a;;.ı bilhassa ;.Jil ıo!r:ı"''· •'"..,ı"1drr, di· 
yorduk f ., ' r 



~AYIFA 6 

Istanbul: Deniz levazım 
satın a ma komisyonundan: 

9630 adet kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 
ağustos 934 cumartesi günü 

saat 14 te. 
35 ton Benzin : Kapalı zarfla ınünakasası: 4 

ağustos 934 cumartesi günü 
saat 15,30 da 

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

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları 
yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek 
ve almak istiyenler her gün ve münakasaya istirak etmek is
tiyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektuplan 
ile Kasımpaşa'da kain komisyona müracaatları. (3756} 

7-2691 

Sıhhat ve içtimai muavenet Ve -
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

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

Matbaa sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21-6-934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve re· 
simleri derleme kanunu mucibince Türkiye'de 2-7-934 tari
hinden itibaren her türlü baskı usulleriyle basılıp neşredilen 
basma yazı ve resimlerin beş nüshasının basanlar tarafın
dan Maarif Vekaleti emrine verilmesi mecburidir. 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır. 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, 

tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, oyma baskılar, (gravür), 
her çeşit resimler sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kıla
vuzlar, planlar, krokiler, destan ve şarkı mecmuaları, musiki 
notaları, dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve şir • 
ketlerce neşredilen raporlar, her çeşit kataloğlar, takvimler, 
yıllıklar, yıllaçlar, ve muhtıralar. 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en çok on beş 
gü'l içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. 

A) Ankara Maarif Vekaletinde derleme memurluğuna. 
b) İstanbul'da Ebussut caddesi civarında 48 numaralı 

İlkmektepte derleme müdürlüğüne. 
c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine 
d) Kazalarda maarif memurluklarına. 

4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ve 
sair basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt çık
tıkça verilmesi mecburidir. 

5- Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimleri müd 
Öeti içinde vermiyenler elli liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasiyle cezalandırılır ve vermediği basma yazı 
ve resimleri aynen vermesine de hükmolunur. (1496) 

7-2694 

Tokat Belediye Reisliğinden 
1 - Tokat şehrinin elektrik tesisatı projesi tanzim edile· 

cektir. 
2 - Projeler Nafıa Vekaletince tasdik edilecek şekilde 

muntazam ve esaslı olacaktır. 
3 - Bu iş bir buçuk ayda ikmal edilecek ve parası Nafıa 

'!ıl ekaletince tasdik edilmesini müteakip müteahhide tesvi· 
ye edilecektir. 

4 - Elektrik projesinde tanzimine esas olmak üzere 
l/5000 mikyasında kasabanın hali hazır haritası mevcut ol· 
Öuğu gibi şehrin nüfusu (23) bin ve hane adedi ise (5000) 
kadardır. 

S - Projenin tanzim ve tatbikatı ve mevcut tesisattan 
istifade imkanı ile yeniden ilave edilecek tesisat aksamı 
müteahhide ait olmak üzere 15-20 sene işletme imtiyazı ve
rilecektir. İsteklilerin bu şekilde bir teklifte bulunmaları da 
kabul edilecektir. 

6 -"Besinci maddede tesbit edilen iş ayrıca müzakere ve 
aleni pazarlıkla en müsait teklifi yapan şirkete verilmek 
üzere 1, 2. 3 üncü maddelerdeki proje tanzimi işi 5-7-934 ta· 
rihinr1en itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. Talinlerin ehliveti fenniye vesikaları ve teklif edecek
leri bedelin o/r 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçeleriyle 
birlikte 25.7.Q34 tarihine rnüsadif çarsamba günü saat 15 te 
Belediye encümenine müracaatları iJ::ın olımur. (1507) 

7-2695 

Grahk oda aranıyor Riyaziye muallimi 
Yenişehir civarında mo

bilyeli bir oda kiraya vermek 

istiyenlerin Yenişehir'de Ka
zım Paşa caddesinde maliye 
vergi temyiz komisyonunda 
Muzaffer Beye müracaat et-
mesi. 7-2684 

aranıyor 

Küçük bir imtihana hazır
lıyacak bir riyaziye muallimi 
aranıyor. Tahtakale İbadul
lah camii karşısında attar 
Yusuf Ef. vasıtasiyle C. R. 
rumuzuna acele yazılması. 

7-2683 

HAKIM1YET1 MiLLiYE 

Sahibinin Sesi 
Yeni Ticarethaneyi Ziyaret ediniz 

B Ü y Ü k Fırsat . •. 
0130 Model çift zemberekli 
makinenin yalnız kısa bir 

müddet için fiatı 
90 L·radır 

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

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

• 
·DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT b D~R 

.... 

12 TEMMUZ 1934 PERŞEMBE 

Ankara Lcyazmı Amirli'" 

ği Satm Alma Komis 
yonu İ}•lanlar1 

İLAN 
Beş bin liralık lavamartrl 

kömür alınacaktır. Pazarlığ1 
14 temmuz 934 cumartesi giİ 

nü saat on dörttedir. Şartna· 
mesini görmek üzere he' 
gün ve pazarlığa iştirak içiıt 
de vaktinde teminatlariyl~ 
beraber Ankara Levazffll 
Amirliği satın alma komis• 
yonuna gelmeleri. (1502) 

7-2675 
!LAN 

Bin liralık tuz alınacaktır. 
Pazarlığı 15 temmuz 934 pa 
zar günü saat on dörttedir, 
Şartnamesini görmek üzers 
her gün ve pazarlığa iştirak 
için de vaktinde teminatla• 
riyle beraber Ankara Leva• 
zım Amirliği satın alma ke>ı: 
misyonuan gelmeleri. (1501) 

7-2674 
İLAN 

Elli beş bin kilo meşe kÖ" 
mürü münakasai aleniye uslJ 
liyle ihalesi 4 ağustos 934 cıı 
martesi günü saat on dörtte
dir. Şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için de vaktinde temi• 
natlariyle beraber Ankara le• 
vazını amirliği satın atma 
komisyonuna gelmeleri 

1 
(1487) 7-2689 

As. Fh. U. l\ld. Sa. Al. 
komi!'l.,.'onn ilanları. 

15 TON ELEKROLİT 
BAKIR 

Yukardaki mal?eme pazar 
lık suretiyle 12-7-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1478) 

7-2640 
KAY AŞTA İKİ ADET 

DEPO İNŞASI 
Yukardaki inşaat alenl 

münakasa suretiyle 30-7-934 
atrihinde saat 14 te ihalesl 
icra edilecektir. Talipleriıı 
şartname için her gün öğle• 
den sonra münakasaya gir" 
mek için de o gün teminat 
ile müracaatları. (1434} 

7-2578 

Ankara n ... t .. dhe Reis· I 
liği ilanları. 

İLAN 
Y enişehirde tayyareci şe• 

bit Nuri Bey sokağında Şük 
rü Beye ait arsa ile şüyula' 
nan 58,40 metremurabbaı be" 
lediye mah arsa yirmi güıt 
müddetle ve aleni surette mii 
zayedeye konulmuştur. Ta• 
liplerin 28 temmuz 34 cumat' 
tesi günü saat on buçukta be 
lediye encümenine müracaat 
tarı. (1462) 7-2593 

İLAN 
1 - Fen işleri müdürlüğü 

ne ait Reno markalı kamyon 
2 - Belediye ihtiyacı olat1 

45000 - 50000 kilo benzin 1000 
kilo kışlık 1000 kilo yazlıl' 
vakum yağı 

3 - Sekiz bin beş yüz adet 
süpiirge. 

Yirmi gün müddetle ve ka 
pah zarfla müzayede ve mü· 
nakasaya konulmuştur. Şart· 
namelerini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kale • 
mine müracaatları ve taliple 
rin de 28 temmuz 34 cumar· 
tesi günü saat on buçuğa ka
dar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarım belediye 
encümenine vermeleri. 

(1461) 7-2594 

Ki alık hane 
Keçiören'in en mutena yerinde 

beş oda, salon, mutfak, banyo, elek 
trik, telefon, su tertibatı, kuyu ve 
ayrıca bodrum katı ve çamaşırhane 
yi havi bir ev kiralıktır. Keçiörell 
bakkalına ve bekçiye müracaat. 



·ı rı Deniz üsteşarlığından: 

~ Gölcük Deniz Fabrikalarına 84-126 lira ücretle mütekaıt 
yeya sivil bir tabip alınacaktır. Tali?lerin şeraiti , anlam~k 
1':ere Ankara'da Deniz Müsteşarlıgma, İstanbul da Denız 
kunıandanlığma müracaatları. (1508) 7-2678 

aliye eka etinden: 
Pethi ye kazasında cam baş şirketin~n buh~a?. .vergisin· 

d~n 5683 lira yirmi kuruş borcunun temm tahsılı ıçın _hacze
dılen 6041 ton manganiz madeninin satılığa çıkanldıgmdan 
talip nlanlann ka.ıai mezkur müdür1üğüne müracaat etme· 
lerj i); n olunur. (1504) 7-2680 

---------~---------------------------
Elektrik bağlama tarifesi: 

Nafıa Vekaleti celilesince müntehip komisy?n . tarafın
dan tanzim edilen elektrik bağlama hatlan tanfe~~ 1-6:93.4 
tarihinden itibaren muteber olmak üzere aşağıda gosterıldı-
ği Şekilde hesap olunacaktır. 

HATTI HAVA! RAKORDMANLARI: 
2 Nakilli normal hat, 10 m.ye kadar Tl. 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 h esap ed\lecektir. 7-2673 

ANKARA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Çan ı ı Vilayet Naf a 
aşmühend.siiğ. den: 

7659 lira 40 kuruş bedeli keşifli "Çankırı • ~astamonu:, 
:Yolunun 32 ile 34 kilometresi arasında şose tamıratı esası
?esiyle bir adet menfez inşaatı 16 haziran 934 tarihinden 
ıtibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konul
llluştur. 

Arzu edenlerin fenni ehliyet vesika lan ve yüzde yedi 
bu<;uk teminat akçeleriyle birlikte ihale günü olan 16 tem
tnuz 1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte vi
layet daimi encümenine müracatlan ilan olunur. (3683) 

7-2621 

Gala a itha it Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

l{no Gr. 
ııı 

105 

Marka 
VP 

TA 

No. 
2/3 

5337/38 

Kap 
2 Demir tel Raptiye 

İthalat 
2 Bükülmüş boyalı 

ipek ipliği 
750 K R 174/ 84 11 Taharet kağıdı. 
191 Adres Bila 7 Kuru Bezelye. .~ 
27,S LA J N Bila 1 Sellüloit tarak ~ 
67 Adet H R ı 70 l Köriiklü Annonik. E 
0/ 790 Diş Macunu. f--1 
1/260 • Krem. 

23/ 300 Podra. 
136 H j 18/ 21 4 Çikolata 
Yukarda yazılı eşyanın 1 inci kalemi ithalat diğerleri 

t~ansit edilmek şartiyle satılıktır. İsteklilerin 21-6-934 tarİ· 
hı?dcn 12-7-934 perşembe günü saat 17 ye kadar satış ko-
tnısyonuna müracaat etmeleri. (3356) 7-2322 

Akhisar Belediyesi 
Riyaset•nden: 

300 hektar raddesindeki Akhisar kasabasuun haritasının 
tanzimi kapalı zarf usuliyle ve muaddel şartnamesiyle tel:
rar münakasaya konularak 26-7-934 tarihinde ihale edilcce· 
~i~den şa_rtnamcyi görmek ve daha fazla malUmat almak 
ıstıyenlenn Belediyemize müracaatlan ilan olunur. (1423) 

7-2562 

rsa efterdar ığ n an : 
Bursaya tabi Abulyont gölü ve müştemilatından bulu· 

nan dere ve azmaklann haziran 934 iptidasından mayıs 937 
gayesine kadar olan balık saydiye rec;mi ile balık avlamak 
hakkının acılan müzayedeleri neticcsınde talip zuhur etme· 
tnesine mebni mezkfır göl ve mü temilatmda saydolunacat< 
balıklardan dolayı yalnız ~o 12 r~sim alınmak. ve mültezim 
\7e ahali tarafından ırıp istımal edıtmemek şartırte Abul~on_t 
l;Ölii ve müştemilatı dere ve azmakl.~nnın ~azıran 934 ı~tı
dasındrın mayıs 937 gayesine kadar u~ senelık ~~l~~ saydıye 
resrni ıs temmuz 934 tarihine müsadıf pazar gunu saat be_s 
hucul~t'3 Bursa defterdarlığında ihale edilmek üzere 26 ha7:~· 
r:_ın 914 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle alenen m~
~~Vedeye cıkarı1mıştır. Taliplerin ve müzay;de şart.~~mesı· 
nı ant2mak istiyenlerin Ankara defterdarhgına muıacaat· 
eı,ı ... ~ .. 1eri ilan olunur. (1427) 7-2569 

Müfe tiş namzetliği 
müsa aka ·mtiha ı 

·yeZi 
• • 

(6) miifcttiş namzedi alınmak üzC're 11. 8. 934 cu 
martcsi günü saat 9 da Ankara ve lstanhııl Ziraat Ban -
kalarmda bir mii. abaka imtihanı acılacaktır. lü ahaka 
)3 iştirak C'.lcccklerin (Miilkiye) v~)a (Yiiksek lktı at 
ve Ticaret) mektebinden ve yalını Hukuk FakiiltC'sinden 
mezun huhmmaları ve ) irnıi } aşından aşağı, otuz y şm
dan yukarı o]mamalan lazımdır. 

l\liifı>tti~ namzt'tlc·rine (1 -O) lira maaş Vt>rilir. lki 
~t·nelik stajdan sonra yapılacak mc~Icki imtihmula mu
vaffak olanlar ( 175) lira maa~la miifctti~liğt• tt•rfi t•t -

tirilir. 
İmtihan pro~rammı '\'t' ·air şartları havi matbualar 

Aukara Ziraat Unnka~ı Tt•ftiş Hc)Plİ Miidiirliiğiiıulcn YC 

lstanlml H~ İzmir Ziraat Bankalarından tedarik NlC'hi
lir. Tali )lf'r hu nıntlmada yazılı ve~kalı:ın bir mektup
la birlikte An -ara z;rnat Rankası Teftiş Heyeti miidiir
lii;;iinf' niha}f't 26. 7. 934- ıwr emhe ~iinii akşamına ka 
dar ~()ıulcrnlt'k veya bizzat vermek 5:urcti ·le miiracant 
t~lmİ!' hnhmn ah<l1rlar. 7-2592 

1 M. M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

Hava kıtaatı icin Diyarb.-:
kir Alipınarda ikinci sınıf 
bir hangann insası kapalı 
zarfla münakasaya konmuş. 
tur. Şartname ve projelerini 
görmek istiyenlcrin her gün 
öğleden sonra ve münakasa
ya iştirak edeceklerin 26-7-
934 perşembe günü saat 10,5 
dan evel teminat ve teklif 
mektuplariylc M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 
(1358) 7-2341 

İLAN 
Hava htaatı için Eskişe

hirde yapılacak olan birinci 
sınıf üç tayyare hangarının 
inşası kapalı zarfla münaka· 
saya konmustur. Sartname 
ve projelerin; görmek isti
yen lerin her gün öğleden 
sonra ve münakasava istirak 
edeceklerin 25-7-934 çarsam-

. ba vünü S3at t 0.5 tan evel 
teminat ve teklif mektupla· 
rivle birlikte M. M. V. ~A 
AL. JU) n~ mürac::latl-:ı .. ı 

(1355) 7- 2342 

İLAN 
rııaıkara'rlaki kıtaat tcın 

15,000 kilo gaz vağ1 müna
ı..".'lcı:ıva komnustur. İhalesi 
18 temmu?. Q34 carsamha ~ü 
nii saat 15 ted ir. Talipler 
c:a.rtnamesini e;örm~k üzere 
her PHn vf' miin:ıkasava t!':tl· 
r~k icin de o ırün ve saatin 
rlP tPnıin-:ı'tl;ırivle C'..orln'na 
ac;kpn ~atm::ı1ma kornic;vonu
na müracaattan. (1 ??sı) 

7-2249 

İLAN 
Bahkeı;ir'rl bulunan kt· 

taat için (150.000) kilo un 
kapalı zarflcı münakasaya 
konmustur. İhalesi 16 tem
muz 934 pazartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. Talipler 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya isti· 
rak icin de vakti muayvenin 
de teklif ve teminatlariylt> 
Bahkesir'de askeri satın al· 
ma komisyonuna müracaat-
ları. (1318) 7-2273 

iLAN 
Hava kıtaatı için Diyar

bekir Alipınarda tayyare gar 
nizonunda kanalizasyon ve 
su deposu kl:' palı zarfla mü· 
nakasaya konrnu tur. $artna 
me ve proielerini görmek is· 
tiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya istirak 
edeceklerin 26-7-934 perşem 
be günü saat 14 ten eve) te
minat ve teklif mektuplariv 
le hirlikte M. M. V. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (1356) 

7-2339 

tLAN 
Hava ihtiyacı icin 438 dış 

ve 768 iç tayyare lastiğ: pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamelerini görmek isti
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığına iştirak 
edeceklerin 18-7-934 carşam 
ha günü saat 10 da teminat
lariylc birlikte M. M. V. SA. 
AL. 'Ko. na müracaatları. 

(1458) 7-2608 

tLAN 
Hava ihtiya~ı için tayya

relerde bulunması lazım ge· 
len 21 kalem tenvir malzeme 
si pazarlıkla alınacaktır. 
Şartname ve ııümunelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 17-i-934 
salı günü saat 10 da teminat· 
lariyle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaattan . 

(1457) 7-2607 

İLAN 
Eskişehirde hava mekte· 

binde inşa edilecek bir kısım 
yol aleni münakasa ile yap· 
tırılacaktır. Şartnamelerini 
görmek istiycnlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasa
ya istirak edeceklerin 25.7. 
934 çarşamba günü saat 14 
te teminatlariyle birlikte M. 
M. V. SA. AL. KO. na mü
racaatları. (1357) 7-2340 

İLAN. 
520 ton kuru ota teklif 

edilen fiat gali görüldüğiin · 
den 16-7-934 pazartesi günü 
saat 10 da pazarlıkla ;\lma
caktır. Taliplerin teminatla· 
riyle Balıkesir'dc askeri sa· 
tın alma komisyonuna müra 
caatları. (1510) 7-2687 

iLAN. 
Balıkesir'de bulunan kıta

at için (100,000) kilo sığır 
eti (20,000) kilo sade yaıYı 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 11-8-934 
cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Talipler şart
namesini görmek üzere her 
ırüıı ve münakasaya i tirak 
için. de vakti muayyeninde 
teklıf ve teminat1arivle B~h
kesi.-'de askeri satın alma 
komi~vnnuna r-tiir:ır:ı~tları. 

r 1 ~1ı) 7--2688 

MiiteahhH ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

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

c •••• -
• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğün en: 
1 - Bursa Başmüdüriyeti binasının her iki tarafımla mu

ceddeden yapılacak ilave ve inşaat kapalı zarf usuliyle kır
dınnağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniycc;in:n mus~d 
dak suretleri beş lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu
hasibi Mesullüğünden ve Bursa Başmüdüriyetinden alıntJ · 
caktır. 

3 - Kırdıhna 31-7-934 tarihine müsadif sah giınü saat 
15 te Cibali'deki Alım Satım Komisyonumuzda icra edile· 
caktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar· 
da tayin olunan gün ve saatten evel Komisyona verilmeli
dir. 

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

6 - Her istekli bedelin C"10 yedi buçu;.u olan ( 1114) lira· 
lık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslim et
melidir. 

7 - Kırdırma için tayin edile:ı saattc4tutulması adet o
lan zabıt ka<!ıdı doldurulduktan sonra hic bir teklif kabul 
edilmez. (3692) 7=-26~3. _______ _ 

Seydişehir be1ediyesinden: 
Şehrimize getirilecek memba suyu için lazım olan 4200 

metre 80mm. kutrwıdaki çelik boru ve tefcnüatı 4 temmuz 
934 tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarfla 
kırdırmağa konulmuştur. ' 

İhale 25 temmuz çarşamba günü saat 1 S te Seydişehir be 
tediyesinde yanılacaktır. Fazla tafsilat ve şartnameler için 
Seydişehir belediyesine müracaat edilmesi. 7 - 2663 

Ma iye Vekaletinden : 
Varidat müdüriyeti umumiyesinde teşkil edilecek şube

de istihdam edilmek üezre altmışar lira ücretle ve imtihan
la iki daktilograf alınacağından 1aaka1 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 aksamına kadar Maliye memurin müdürlü~~ne 
müracaat eylemeleri. 

İmtihan 
Hesap 
Kitabet 
Makine {1505) 7-2665 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kınkkale'dc 
bulunan bir eczacılık yeri münhaldir. {126) lira ücretle bu 
eczacılığa talip olanlann, 

Diplomaları, evelce çabştıklan yerlerden alacaklan ve
saiki ve nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekteri bir istida 
ile Ankara'da umum müdürlük zat işleri subesine müracaat-
ları ilan olunur. (1447) 7-2615 

Di·· arbekir belediyesinden; 
(37323) otuz yedi bin üç yüz yirmi üç lira bedeli keşifli 

Diyarhekir elektrik tcsic;atı hafriyat ve inşarıt kısmının ka
palı zarfla ihale günü 19. 6. 934 salı günü saat on ikiye ka
dar talip zuhur etmr,d;crinden ihale bug-ünden iytibaren otuz 
gün zarfında pazarlıkla intaç edilecektir. Taliplerin 19. 7. 
9.34 tarihh1e k:lcfar b~l .. diveve müracaatları ve sartname ve 
projenin İstanbul ve Diyarbekir belediyelerinden tedcırik 
edilehilecei!i ilan olunur. (3708) 7-2666 

Ga ata ithalat Gümrüğü 

Kilogr. 
3,800 

988 
720 
450 

10 

Marka 
6379 
DCO 
DP 
RF 
PSM 
EA 

21 H J B F 
686 1 p 
317 ET 
379 P N 
362,5 Bila 
363 P N 

29 HD 
328 P N 

91 LL 
139 1;.. L 

1776 adet M C 
CT 

Müdürlüğün elen: 
N o. Kap Eşyanın cinsleri 

964 ı İpek dantela 
1/15 15 Asitborik "sana' ı icin .J • ,, 

23/ 30 8 Telefon teli mücerret 
15/ 19 5 ,, " ,, 
89166 1 Mutfak takımı 

2701 
1/ 8 

1/ 3 
.S09/ 10 

Bila 
Muhtelif 

19436 
223,327 

4 
9 

958/ 62 

1 Radyo 
8 Lastik ökçe 

3 Kurşun tüp 
2 Köseleli lastik ökçe 
7 Demir nalça çivisi 

17 ,, " ,, 
1 Yağlı boya resim 
2 Kundura kapsülü 

1 Gramofon yayı 
1 ,, " 
5 Hasır şapka 

112 L L 11 1 Gramofon yayı 
56 L L 14 1 ,, " 

2001 P N Muhtelif 39 Demir nalça çivisi 
195 p N 311 1 Lastik ökçe 
250 p N 21/<?2,24 25 .._ Pirinç kundura kapsülil 
208 p N J.32 1 Demir ,, ,, 

10 A 272 1 De~ir İstor 
94 WB C 2509 1 Kükürtlü müstahzarat 
14 B A 296t 1 İpekli yün mensucat 

138 V L F 1594' 1 Yün mensucat 
Yukardayazılı eşya 6-7-934 tarihinden itibaren açık artır• 

ma suretiyle ve transit edilmek şartiyle ısatıbktır. fstcklt• 
Ierin 26-7-934 per§etnbe günü saat 16 ya kadar satış komis-
yonuna müracaatlarr. (3663) 7-2692 
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------ı;ma:----~--------------------------------------------aımm---------------------Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
er ezi Umumisinden: 

Eskişehirde Hilaliahmer ambarında fa~l': miktarda bu
lunan muhtelif boyalar, bakır takımları, çıvı, cam, at kılı, 
galvaniz saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat ~al~_cme
si eğer takımları ve saire, az ve çok kullanılmış; yunlu, pa
m'uklu, keten eşya 15 temmuz 1934 tarihinden iytibaıen Es
kişehirde merkez ambarında kısım, kısım açık artırma su
reti vle satılacaktır. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek istiyent;r istedikle~i za
man F.c:1·ic:ehirde Hi1aliahmer ambarındakı satış komısyo -
nuna, satılacak ec;va ve malzemenin nevi ve miktarlarını an 
lam?k ic;tiven er de : 

A) Anl{arada Yenişehirde Hilaliahmer merkezi umumisi 
muhasebesine, 

B) 1 stanbulda Eski zaptiye caddesinde Aksaraylılar ha
nınn~ hllaliahmer oyun kağıtları satış deposu müdürlüğüne, 

C) fzmirde Hilaliahmer merkezine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 7-2591 

Ziraat Vekaleti Merkez labora
tuvarları müdürlüğünden: 

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

• 

Adet 
500 
200 
350 
350 

50 

Kobay 
Büyük beyaz Fare 
Beyaz Fındık F~resi 
Tavşan 
Yabani tavşan 1-2036 

lstanbul Posta T.T. Binalar 
ve levazım Müdür üğünden: 

• 
izmir Umumi Hap·shane 

Ü lüğ .. n en: 
18000 lira bedeli muhammcneli İzmir umumi hapishanesi 

nin mayıs 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı 
zarf suretiyle mevkii müzayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin o/o 7,5 nisbetinde teminat makbuz veya hüku 
metçe muteber banka mektuplarını hamilen yevmi ihale O· 

lan 24 temmuz 934 tarihine müsadif salı günü saat 15 te ha
pishane müdüriyet odasında teşekkül edecek komisyona ve 
fazla tafsil at için de her gün hapishane müdüriyetine müra-
caatları ilan olunur. (2560) 7-2348 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 temmuz 934 perşembe günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

Şartnameyi görmek istiyen taliplerin Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl 
ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1405) 7-2548 

Karacabey Harası 
müdürlüğünden: 

Haranın (altı bin sekiz yüz elli yedi kilo) saf merinos, 
(on bir bin üç yüz doksan sekiz kilo) yarım kan, (bin sekiz 
yüz on dört kilo) kıvırcık yapağısı 14 temmuz 1934 cumarte· 
si günü saat 15 te açık artırma usuliyle satılacaktır. Talip
lerin teminatlariyle birlikte satış günü Harada bulunmala-
rı ilan olunur. (3675) 7-2622 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünün Kıqkkale fabri
ka ve müessesatı için bir kabileye ihtiyaç vardır. 75.98 lira 
ücretle bu vazifeye talip olanların şeraiti anlamak üzere, 
Diplomaları ile nüfus hüviyet cüzdanlarını ve varsa evelce 
çalıştıkları yerlere ait vesaiki, umum ~~?ü~lüğe h_itab~n ya· 
zacakları bir istidaya rapten umum mudurluk zat ışlerı şube 
sine müracaatları ilan olunur. (144~) 7-2614 

12 TEMMUZ 1934 PERŞ~ 
S D 

Yaz mevslmrnin ağır sı.caKıarına uı• 

- hammül edecek misiniz? Aileniz efr3' 

dının soğuk meşrubat içmekten "' 
sıhhi mekülat yemekten· mahrurfl 

kalmalarına razı olacakm·ısınız? Dalı• 
fa~la tereddüt etmiyup derhal faali" 

yete geçmelisiniz. Size bu husustl 

yardım edecek FRİGiDAJRE vardır· 

='rlgldat.r~ sözQ taşımıyan her soiuk hava tertlb•tı 
haklkf bir " Frlgldalre " deilldlr. 

BOURLA BİRADERLER ve şs-t 

NFRJGIDf\IRE" 
OlOMATiK ELEKTRiK SOÔUTMA TERTİBAT! 

Cenoraı Motora Mamuıa.tı 

Kilis gümrük muhafaza 
tabur kumandanlığından: 

Cinsi Kilo Gram 
Un 28552 
Fasulya 5460 
Pirinç 5460 
Patate~ 5460 
Tuz 4193 
Gaz yağı 3926 
Çay 131 
Kırmızı biber 262 
Üzüm 1300 
Salça 1310 
Odun 00580 
Saman 36865 

Cinsi 
Bulguı 
Nohut 
Mercimek 
Sade yağı 
Sığır eti 
Sabun 
Seker 
Pekmez 
Zeytinyağ
Soğan 
Arpa 

Kilo Graıı' 
5460 
5460 
5460 
2620· 

26207 
2227 
1310 
1300 

800 
5460 

32849 

• •t ef Kilis Gümrük Muhafaza ı·aburunun 934 senesıne aı 
rat ve hayvanatının yiyece_ğidir. .. . . . .. !O 

1 - Yukarda cins ve mıktan gosterılen yırmı uç kale .. 
erzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii nl\J' 

nakasava konulmuştur. rfl 
2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri V J 

gümrük satın alma Antep askeri satın alma, Maraş askt 
satın alma ve Kilis askeri satın alma komisyonlarındadır. 

3 - Pazarlık Kiliste gümrük muhafaza satın alma J<O' 
misvonluğ-u tarafından yapılacaktır. .. a 

4 - Pazarlık 25-7-934 giinüne rastlıyan çarşamba gul1 t 
saat onda kapalı zarf usuliyle un, bunu müteakip erzaklll 
vazedilecektir. 

5 - Her istekli muvakkat güvenme teminatlariyle bel~ 
saatten evel komisyona gelmeleri. 

6 - Örneği görmek istiyenler her gün saat altıdan ~ 
dörde kadar satın alma komisyonluğunda görebilirler. 

(1443) 7-2601 

Maliye Vekaletinden' 
terrıl

natı nlır 
vakaktt~ 

Eb'adı cinsl adet Lira 1'f 
12,5x16 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 8.646.000 332 ~ 
13 x18 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 3.890.000 253 

0 17 x24 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 2.582.000 222 1 j 
12,5x16 90 gramlık içi renkli zarf 1.406.000 101 zj 
13 x18 90 gramlık içi renkli azrf 1.392.000 187 ~ 
17 x24 90 gramlık içi renkli zarf 886.000 134 

Kağıtları hazineden verilmek üzere balada ebad, cins "J 
miktarları muharrer altı boy muharrerat zarfının imaliye, 
yirmi gün müddetle ve ayrı ayn aleni milnakasaya kon~l 

1 muştur. Şartnameleri İstanbulda Dolmabahçede kırtası~11 deposundan alınacaktır. Bunlardan her hangisinin imali içt 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerin her nevin hizasınd: 
gösterilen teminatı muvakkateleriyle birlikte 13 temt1ldl1

1 1934 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte merkez 
müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri. 

Mübayaasma lüzum hasıl olan 3 m/m kutrunda 39 ton 
sert bakır tel ile 1.5 m/ m kutrunda 1 ton yumuşak bakır tel 
ve 3 rtı/m lik 5000 adet bakır manşon kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Mezkur mevaddın 28-7-934 tari 
hinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartname almak 
için her gün, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek zarf
lan tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa
at 14 te Beyoğlunda Posta Telgraf Merkezinin üçüncü ka
tında mübayaat komisyonuna miiracaatları. (3610} 7-2596 

l\Iuhterc:nı nıüşıerilcrime 
Y enişehirde ne seyyar dondur -

macnn ne de sn bit şubem vardır. 
1'1e!hur Hasan Paşa 

fırını Halit 
7-2669 

__________ lm]!ll ______________________ __ 

---, -·.SİNEMALAR 
r1?nr.' 7---??~n 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün, küçük Yozgat
taki müessesatında çalışmak ve (150) lira ücreti maktua ~e
ritmek üzere bir hekime ihtiyaç vardrr. Talip olanların dıp
lomaları ile, evelce çalıştıkları yerlerden almış oldukları ve
saiki ve nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri birer isti
da ile 15 Temmuz 934 tarihine kadar Ankara'da Umum Mü· 
Öürlüğe müracaatları ilan olunur. (1446} 7-2616 

imtiyaz sahibi ve baımuhnrriri 
F ALlH RIFKI. 
Umum Neşriyatı idare eden yazı 
işleri müdürü NASUHi ESAT · ı 
Çankırı caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
lılmıştır. 

( YENi 1 BU GÜN 
t.tl filim birden .• 

1- VERONİKA 
FRANZISKA GAAL ile PAUL HORHIGER 

2 - ZEV GECESİ 
JEAN WEBER ve JOSSELlNE GAEL 

BU GECE 
Yalnız VERONiKA 

BU GUı~ 

iki filim birden: 

1 - K U 1\1 R U 

1 

DOLORES DEL RIO'nun en gnzeı eserr.. 
2 - ALAYIN KIZI 
ANNY ONDRA'run kahknha filmi., 

BU GECE 
Yalnız K U 1\1 R U 


