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Ilergün Ankara'da çıkar SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

ıı• 

Giindelik 

SURIÇ VE KARAHAN 

\ Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
Trakyadan döndü. 

Fransa - lngiltere 

Londra kabinesi 
mıntaka misakla -
rını terviç ediyor. 

Şahinşah Hazretleri 
Tahrana vardı. 

Memleketimizde büyük elçiliğinin onun

ca yıldönümünii daha geçenlerde kutladı

ğımız muhterem Suriç yoldaı dün Türkiye'· 

den aynldı. Bütün cümhuriyet tarihi demek 

olan bu on sene içinde, milli kurtuluş ihti

lalinin ilk günlerinde temeli atılmış olan 

Sovyet • Türk dostluğu mütemadiyen kuv

te~ bulmuFur. Suriç yaldaım, iki inkılap 
Q';!vteıf arasındaki münasebetlerin her gün 

naha açık, dürüst ve samimi olması için 

hususi bir itina göstermiş olduğunu hep 

biliyoruz. Suriç yoldaş, Moskova ve Anka

ta'nm biribiri ile yaknıdan tanı§Dlasmı bil

hassa arzu ederdi. iki memleketin yüksek 

ıahsiyetleri taraf mdan yapılma§ olan kar

ıılıklı ziyaretler onur •"msil zamanına le

sa.düf etti. Mubtercr.ı t.... .. k elçinin sadece 

gönderilmi§ olduğu değil, fakat sevdiği, 

refah ve inkiıafını istediği, inkılabmm da· 

nlan ile alikalandığı bir yerde hizmet et

miş olduğu belli idi. Türkiye' de unutulmaz 

bir eyi hahra bırakmış olduğunu, yurdu

lbuzdan ayrılırken, kendisine bir daha te
m.in etmek isteriz. 

Dost devlet Suriç yoldaım yerine, daha 

yakın zamanlara kadar hariciyesinin en bü
J(ik makamlanndan birinde bulunan Kara

Lan yoldaıı yolluyor. Karaban'ı hem Mos

kova' dan, hem de Ankara' dan tanmz. 

Bundan baıka Moskova • Ankara münase

betlerine ait işler senelerce kendisinin elin
den geçmiı olduğu için, inkılabımız ve da
valanmız hakkındaki temayülleri de bizce 

meçhul aeğildir. Evelki günkü gazetelerde 

Karahan yoldaşın Türkiye'yi Sovyetler itti
hadının en emin dosta diye tavsif etmesi 

ynlnız nezaket eseri diye söylenmiş bir söz .... 
değil, kendi şahsi tecrübelerine istinat eden 

bir hnkiyknttir. En emin dostumuz olan 

Sovyetler ittihadının yüksek ve salahiyet

tar bir ı:ıhsiyetinin ağzından bu şehadetin 
tekrar edildiğini işitmekten müstesna bir 

zevk duymuş olduğumuzu da hemen ilave 
edelim. 

Karahan yoldaş Ankara' daki vaziyfesi-

ne başlıyacağı zamanı sabırsızlıkla bekle

diğini söylemiştir. Kendisine aynı his ile 

İntizarda bulunduğumuzu bildirelim. 

Artık her türlü teşevvüş unsurlannın 

müdahalesinden tamamen azade olan Sov

yet • Türk dostluğu ananesi, karakteri ol

muı olan mütemadiyen kaoottlenme, sey

rini, Karahan yoldaşın zamanında da, takip 
-'ldeceğine asla şüphe yoktur. 

FALiH RIFKI 

• 
Iktısat Vekili 
Bursaya gidiyor. 

lktısat Vekilı' Cel"l B a ey yarın 
mezun~n Bursaya ve oradan İstan • 
bul'a gıdeceklerdir. 

--. .... _ 
C. H. F. lzmir ve 
Bolu idare heyeti 
reisli leri. 

Yozgat Mebusu Avni Bey lzmir vilayeti 
Cümhurivet Halk Fırkası idare heyeti reİ! 
liğine, Bolu fırka idare heyeti reisi doktor 
Mitnt Bey Zonguldak vilayeti Cümhuriyet 
Halk Fırkası idare heyeti reisliğine tayin 
olıınmuslardır . . 

')ükrü Kaya Bey dün Vekiller Heyetine tetkikah 
neticelerini bildirdi. 

Dahiliye Vekili Şiikri laya Bty Ankara lstasiyonanda. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey müdürü tarafından karşılanmıştır. 
Trakya'J7a yaptığı seyahatten bu 

Trakya'da teftişten avdet eden Dahili· 
sabah refakatlerinde teftiş heyeti ye Vekili Şükrü Kaya Bey Heyeti Vekileye 
reisi Sabri ve mezun bulunan Kırk- letkiykah netiycesini bildirmi§tir. Heyeti 
lareli valisi Faik Beyler bulunduğu Vc!.ilece Trakya hadisesinin mahiyeti hak· 
halde şehrimize avdet etmiş ve is • kındaki malumatın ve hükumetçe alman 
tasyonda vekiller, vekalet müsteşa- tedbirlerin neşredilmesine karar verilmif -

rı, emniyet işleri U. müdürü, vali ve tir. A d na olu ajansı bu neşriyatın 14 tem· 
belediye reisi, muavinleri, emniyet muzda olacağını haber almıştır. (A.A.) 

-------------------··-----------------
R.oma~ya Başvekili l M. Fon Papen'in 
Parise gitti. 1 vaziyeti. 

Paris, 12 (A.A) - Romanya başveki 
li M. T ataresko, refakatinde Romanya'nm 
Paris sefiri ve kalemi mahsas müdürü ol -
duğu halde dün saat 17 de hariciye nezare 
tine gelmiş ve bir buçuk saatten fazla M. 
Bartu ile görüşmüştür. M. T ataresko hari • 
ciyeden çıkarken hiç bir beyanatta bulun
mamıştır. 

Seyahat hakkında 
mütaleaJar. 

Paris, 12 (A.A.) - M. Tataresko'nun 
Paris'e yaptığı seyahatin siyasi veçhesi hak 
kında tcfsiralla bulunan gazeteler, Fransa 
ıle Romanya arasındaki anlaşma uzun za • 
mandanberi temhir edilmi şolduğu için bu 
seyahatin kelimenin bakiyki manası ile hiç 
bir yenilik arzetmediğini yazmaktadırlar: 

Bununla beraber Londra görüımelerinin 
ferdasında ve Kıra] Karol'un Paris'e yapa
aığı resmi ziyaretin arifesinde vuku bulan 
bu seyahat Avrupa'nm sulhonu istihdaf e • 
den Fransa - Romanya teşriki mesaisinin 
mesut inkiıafmı teyit etmektedir. 

·~· 
Paris, 12 (A.A.) - Havas ajansı bıl

diriyor: Romanya Başvekili M. Tatarasko
nun Bartu ile yaptığı mülakat iki memleket 
nıünasebatma ve iki nazırın ıahıi muare • 
felerine hakim olan muhabbetkarane sami
miyetle me,bu olmo"ur. İngiliz kabinesi • 
nin mütekabil müzaharel misakı projesini 
tasvip ve bu projeye müzaharet etmesi, 
misaklar siyasetinin başlıca amillerinden 
biri olan Romanya hükumetini bilhassa ali
ı~adar etmektedir. 

M. Tataresko'nun seyahati fransız ha· . . , 
rıcıye nazırına Romanya' da gösterilen ve 

Berlin, 12 (A.A) - Havas ajanım· 
dan: M. Fon Papen'in vaziyeti hali tenev
vür etmemiştir. Söylenildiğine göre son ha
diselerden pek ziyade müteessir bulunmak 
ta ve samimi ahpaplariyle olan göıüımele
nnde, daima iş arkadaşı Fon Bose'nin ida 
mmdan ve dostu Edgard Yung'un ö.ümün 
den bahse1mektedir. Artık nezaret altında 
bulunmamasına ve bütün iş arkadaşlarının 
serbest bırakılmış olmasına rağmen, M. 
Fon Papen hükumetteki mühim rolüne tek 
rar başlamak için lazmı olan teminatı bu • 
lamamaktndır. 

Bununla beraber 30 haziran hadisele • 
rinden pek ziyade müteessir olan Sar'a ait 
işlerle meşgul olacağı lemin edilmektedir. 

~-----·-..----~~ 

Ankara rlukuk 
Fakültesinde. 

Dünkü nüshamızda bildirdiğimiz üzere 
Ankara hukuk fakültesinden bu sene mezun 
olan elli iki gence Profesör Cemil Bey dün 
bir öğle ziyafeti vermiş ve ziyafette Adliye 
Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyle vekalet er • 
kanı hazır bulunmuştur .. 

. Londra, ~2 (A.A.) - Dünkü kabine iç 
tımaında verılen bir karara göre, Fransa'. 
nın terviç ettiği mıntaka misakları siste
minin İngiltere tarafından esas iytibarile 
kabulü Üzerine, lngiltere'nin bu usulü ka
bul ettiği alakadar devletlere derhal bildi
rilecek ve devletlerin mezkur usule iltiha
kını lngiltere'nin memnuniyetle kar§ılıya 
cağı beyan olunacaktır. 

Kabine içtimaında bazı nazırlar, alaka 
dr hükumetleri evelemirde Fransa'nın is
timzaç etmesi §ayanı tercih olacağını dü
şünerek bu teşebbüsün muvafık olup olmı 
yacağında tereddüt etmişlerse de, ekseri • 
yet şeraiti hazıranın müsait olduğu ve 
hariciye nezaretinin İycap edenlere der. 
hal talimat vermesi muvafık olacağı ka • 
naatinde bulunmuşlardır. 

Londra, 12 (A.A.) - Deyli Telegraf'a 
göre, M. Baldvin tarafından tasavvur edi • 
len hava programında, lngiltere hava kuv 
vctlerinin en kuvvetli ecnebi hava kuvvet • 
!eriyle müsavi oluncaya kadar kuvvetlendi
rilmesi dü§ünülmektedir. 

(Sona 2. inci sayıfada) 

Tahran, 12 (A.A.) - lyraa Ş.hwı.M 
Hı. diin T abran' a muvasalat etmİJ n Mit 
tarafından hararetle karıılauıı§br. 

•• 

Bulgar Başvekili 
siyasi nutkunu 

iradetti 
M. GÖRGIY:EF, HOKOMET TEBED• 
DOLONDEN EVELKl VAZIYETl AN1 
LA TMIŞ VE HOKOMETlN UMUMi 
VAZiYETiNDEN BAHSETMiŞTiR. 

Sof ya, 12 (A.A.) - Başvekil M. Go • 
ergief bu sabah ağzına kftdar dolmuı ol• 
milli tiyatronun salonunda bütün memleket 
tarafından büyük bir alaka ile beklenilmek,. 
te olan büyük siyasi nutkunu iyrat etmit • 
tir. 

Payitaht sekeneıinin kaffesinin tiyatre 
salonuna girmesi bittabi mümkün olmacL • 
ğmdan ahali bu nutku, oparlör konulmq 
olan umumi meydanlarda din1emiıtir. 

Başvekil, hükômet tebeddü1üniia arl • 
(Sona 5. inci sayıfada) 

----~-----------···----------~-----
Bugünkü ehemmiyetli futbol maçları 

Fırkanın şildini kim kazanacak 
Evelki günkü nüshamızda dercelliğimiz 

fütbol heyetinin tebliğinden de anlaıılacağı-
11a göre bugün şilt finali Çankaya ile Anka· 
ra Gücü arasında yapılacaktır. 

Gençler birliği sabada galip geldiği hal 
de niçin mağlup addedildi? Ba baıuıta yap
tığımız tahkiykata göre Gençler birliği ta • 
kımda oynattığı iki oyuncunun gayri niza • 
mi olarak müsabakalara İ§lirak ettirildiği 

Ankara gücü tarafından oyundan evel iti -
raz edilmiş ve ayru itiraz Çankaya kulü • 
bünce de yapılmış olduğundan keyfiyet 
rnmtaka futbol heyetlerince tetkik edilmiş 
ve her iki kulübün itirazları varit görülerek 
Gençler birliğinin mağlfıbiyetine karar ve • 
rilmiıtir. Ancak, bu nizamsız vaziyet Genç
ler birliğinin iki oyuncusunun yaşları on se
kizden aşağı olması hasebiyle tahaddüs et
miş ve son dakiykada bize bildirildiğine 
göre de bunlar on sekiz yaşını tamamla • 
mış ve binaenaleyh nizamsız vaziyet kal • 
mamıştır. Yukarda bahsettiğimiz iki ku • 
liıbün itirazları bu suret!e artık varit ad -
dedilemiyeceğine göre Gençler birliğinin 
mağlup sayılmasında ısrar etmek doğru mu 
dur, yanlış mıdır? Bu cihet, mmtaka mer
kezinden hiç bir tebliğle iyzah edilmediğine 
bakılırsa ittifak teşkilatında bundan sonra 
ttlkik edilecektir. Şayet teıkilat bize veri • 
len haberin sıhhatini tespit ederse o zaman 
Gençler birliği ile Çankaya'nm çarpışma • 
Jarı lazım gelecektir. Fakat henüz böyle bir 

karar olmadığı cihetle bugünkü müsaLab
nm Ankara Gücü i1e Çankaya arasıada v-. 
kua geleceiini tahmin ediyoruz. 

C, H. F. Şildi. 

Bugünkü maça gelince: Şüphesiz ld 
Ankaramızm esaslı bir teıekkülü olan An • 

kara Gücü arkasını binlerce gence dayamıt 

bıiyük bir kı ~ttir. içlerinde çok kıymetli 
sporcular varaır. Zaman zaman oynadıklan 
oyunla kuvvet derecelerini pek ali gösteri· 
yorlar; fakat bazen de öyle oyunlarına §&• 
bit oluyoruz ki o koca teşekkülün bu da. 
rece b9zuk oyunlar çıkarabileceğine hayret 
etmemek elden gelmiyor. Bunun misali de 
son maçlarında ve bilhassa 3-1 mağlubi • 
yetinde oynadıkları oyunlardır. 

Biz o kanaatteyiz ki ankara giiçlüler 
hBsımları benimsememek yüzünden duçar 
clduklan mağlubiyetleri göz önünde tuta .. 
rak azimli bir oyun oynarlarsa son uma .. 
larda düftükleri nıiyete diiJIDİyecelder • 
dir. 

Çankayalılar yorulmak bilmez ( 1 1 )'. 

genç, ıüphesiz Ankaramızm en kuvvetli " 
dinç bir takımıdır. Son iki aydır kendil~ri
ni sabada görmediğimiz için bugünkü vazi

yetlerini bilmiyoruz; yalnız mütemadiye• 

Fransa' da bir minnettarlık hatırası bırakan 
hüsnükabul nazan itihare alındığı takdirde, 
1stisnai bir mana ifade eder. M. Bartu, M. 
Tataresko'yu Paris' e davet etmek suretiyle 
iki memleketi birleştiren bağların samimi
ligini lt>yit etmek istemİJtir. H aka• F al<iiltesinln aanki ziyaltfln4n ilr lnlik. 

çahıtıklannı işitiyoruz. Bunun derecesini dı 
bugün Ankara Gücüne karşı oynıyacakla11 
oyunla göstermiş olacaklardır. Her iki ta
rafa da muvaffakiyet dilemekle berah--..r 
- Gençler Birliğini de hatırlıyarak - ıil· 
di kim kazanacak sualini sormaktan ken • 
dimizi alamayız. 
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1 DAN GELEN SON HA RLE • 
1.1 \LE.)K DEVLETLER'DE. 

Tayyare 
komisyonu. 
AZASINDAN BiRiN' AVRUPAYA 

TETKlYKE GÖNDERiYOR. 

Vaşington, 12 (A.A) - Kongre tara
fından reisic .. mh run t lehi üzerine le!kil 
edilen tayyare koI!lİs) onu, azalarından bi
rini, zannedildiğine göre reisini, tetkikat 
yapmak üzere Avrupa'ya gönderecektir. 

M. RUZVELT PANAMA KANALINDA 

Bristobal, l 2 (A.A) - M. Razvelt'in 
içinde bulunduğu Huston kruvazörü Pana· 
ma kanal.na girmi§tir. Reisicümbur, dün 
akşam Pnııama' da kalmıştır. Bugün Havai 
adalarına g ıdecektir. 

RA YtŞTAG.IN IÇTIMAA DEVETl 
VE AMERiKA. 

Nc\-york, 12 (A.A) - Rayştağ'm an · 
'1zın gelecek cuma icin içtimaa davet edil
ıHsi hakkında Nevyork T aymis gazetesi d. 
yor ki: 

AnlaJ:lan başvekil rd. Hitler' bir defa 
daha mü:teltit Almanya'nm itiraz göför -
mcz lideri o1duğl1Ifu ispat etmek ıslıyor. 

Fakat şimdi vatandaşlarını ve dünyayı 
ikna edebilecek l:ir sahne gö.termesi ken
disi için imkansızdıı. Almanya'nın dahili 
Ye harici siyaseti bütün almanlann nazarın 
da bir çok mavaffakiyetsizliklere marıız 
hldığı için Alnmnya'n n yepyeni bir tecrü
beye girişmesi gayrı kabili içtinap olacağı 
anlaşılmaktadır. 

LOSANGELOS BALONU HiZMET. 
TEN ÇlKARILIYOR. 

Va1ington, iZ (A.A.) - Bahriye nazı -
rı M. Svanson, 1922 de yapılmış olan büyük 
Losangelos balonunun artık kifi derecede 
emniyet göstermediği iç.in hizmetten ~kan • 
lacağını bildirmiıtir. 

SANF ANSISKO'DA UMUMi GREV. 

Sanfransisko, 12 (A.A) - Umumi 
grev ilanı tehdidi üzerine halk, her ibtima 
le karp ihtiyatlı bulunarak erıak ttd .. ril, 
etmektedir. 

Portland'ta 80 ıindika mümessUi, umu 
mi grev için bir plan müzakere eı.-:.i:l"r, 
diğer Jdıirlerin nakliyat igileri di! tesanüt 
için grev yapacaklarım tehdit makamında 
bildirmiılerdir. 

Sanf ransisko, Seatle, Lon Anjeles ve 
Portland patronlan, reisicümhnr tarafın -
dan teıkil edilen ihtilaflar komisyonunun 
tavassut teklifini kabul etmiılerdir. 

Sanfransisko, gemi mücehhizleri de hu 
teklifi kabul etmiılerdir. 

Liman sindikıısı reisi, aynı teltlifn ka
bul edilip edilmemesi hakkında işçilerin 
derhal reylerine müracaat edileceiini bil · 
dirmiJtir. 

AVllSTURYA'DA 

Belediye dairesinde patlı -
yal.a bombalar. 

Viyana, 12 (A.A.) - Viyana'mn 20 
aoci belediye dairesinde bir bomba patla -
11u§trı. Zarar büyüktür. Bir bahçede iki bom 
'ba daha patlamıfbr. 

Bra.na' da jandarmalar nazi propagan· 
U1Dla ait beyannameler bulmu1Jardır. 

NAZfl.ERlN MAHKOMIYETf. 
Viyana, 12 (A.A.) - Gratz divı> • ·• 

ln, bir na"zi tahrikçisini müebbet küreğe mah 
k:im etmiştir. Suç ortaklarından üçü, l O ile 
15 sene arasında tah:ıvvül eden cezalara 
rarpılmışlardır. 

ALMANY A'DAN GELEN FiŞEK 
VE FiTiL. 

Pucb, 12 (A.A.) - Polis, Almanya.'dan 
gelmiJ olan 25 dinamit fiıeği ile 7 metre 
fitil bulmuftur. 

.................... 
BlJ GECE AÇIK ECZAHANE 

6amanpazarmda 

1\JEHKEZ 

Eczahan"";dir. ..................... 

L OVYETLER BIRLIGl'NDE LMANYA'DA 

lngilte ·eye giden Ziraat Nazırının 
sovyet tayyarecileri bir nutku . 

INGlLIZ HAVACILIGINI NASIL 
GÖRDOKLERINl A LA TIYORLAR 

Moskova, 12 (A.A) - İ · ere haVR 
nezaretinin daveti üzer"ne so~t tayyare 
alimleri ve tayyareci Molokof ve Levanevs 
ki ile birlikte lngiltere'ye giden Allmis av
det ebniı ve ııı beyanatta bchmmofhır: 

"- T ayy re sergisinde 30 ha:tirandn 
yapılan uçuşlan gerek bende gerek diğer 
sovyet mümessillerinde iyi bir intı"ba hasıl 
etmiştir. Gi?rdüklerimizden ıunn istihraç 
edebiliriz ki İngiliz tayyareci!iğinin elde et
tiği fenni terakkiyat, bilhaısa avcı tayyare 
leri inşaatında pek yüksektir. Uçuı telmiği 
v_ smp halinde manevralar da giizeldir. 

MACARI TAN.DA. 

M. Dolfus'un 
kabine tebeddülü 
TEBEDDÜL HAKKINDA BlR MACAR 

GAZETESlNlN TEFS1H1. 

Budapeşte, 12 {A.A) - Aıest gazete
si, M. Dolfus'an kabinesinde yaptığı deği • 
şiklikleri kıralcılık temayülatına karşı bir 
tezahür ıeklinde tefsir etmektedir: 

TECRÜBE ATIŞLARINDA BiR KAZA. 

Buda peşte, 12 (A.A) - Tecrübe atış 
ları esnasında top patlamış, bir ac:ker öl • 
mii~r. 

fNGtLTERE'HE 

tvl. Makdonal'dın seyahah. 

MiLLi BİR ZAHiRE DEPOSU TE • 
sıs EDiLECEKMiŞ. 

Berlin, 12 (A.A.) - Ziraat nazırı, Bav 
}'era ziraat kooperatifleri heyeti mnmiye
sinde iyrat ettiği nutukta, memleketin gele
cek beı sene zarfında tağdiyesini temin için 
milli bir zahire deposu tesis edileciğini söy
lcmiıtir. 

ZEPLlN'DE BOMBA BULUNMAMIŞ. 
Berlin, 12 (A.A.) - Graf leppelin'in 

kumandanı M. Eckııer, Dirigeable' da bir 
bomba bnlunduğuna dair çıkan haberlerin 
tamamen asılsız olduğunu söylr.mi~ir. 

AMERiKA BANKASI MUDORONON 
SEY AHATI DOLA YISILE 

ÇIKAN ŞA Yf ALAR. 

Berlin, 12 (A.A) - Amen"k Bınkası 
mad·rü r.1. HRrrison' ·re sey b":ti Ü 

nasehetiyle, Almanva'ya hn•oti 11! n"H e 
kred.ler temini hakkında faYİ lar or!aya 
çıkmıştır. 

Frankfurter Çaytung bu ıayialann aslı 
v eeassı olmadığını bildirmektedir. 

ALMAN iKTiSAT ŞEFi AZLEDlLDt. 

Berlin, 12 (A.) - Havas ajansmdnn: 
Alman iktısndiyatı ıefi M. Filip Kesler bir 
denbire vazifesinden azledilmiıtir. Umumi 
yetle zannedildiğine göre, bu azil mumailey 
hin iktısat nazırı M. Şmit ile bilhassa me· 
va 'dı iptidaiye ve harici ticaret meselelcri:ı 
de olan ihtilaflarınm oe'!iy~eüdir. M. fr c; · 

ler, Almanya'nm smai istihsalatını mi:sta · 
kil kılacak soretre teıkil:.ıtlanmaıım istih • 
daf eden müfrit nazi nazi\rİyeıerini mi.iJa -
faa etmekte idi. 

Londra, ız (A.A) - M. Makdonald Bu akşam M. Hitler radyo 
dün akşam Donkaster tayyare meydan n -
dan Belfast'a hareket clıniflir. Kanada se. ile n ühim bir nutuk 
yahatinin siyasi bir manayı haiı olduğu ka söyliyecek. 
ti surette tekzip edilmektedir. Berlin, 12 (A.A.) - Baıvekil M. Hit-

JNGILTERE-ESTONYA TICARET 
MUKA YELESi. 

Londra, 12 (A.A.) - İngiltere ile Es-
looya arasında aktedilen ticaret mukavele
si, imzalanmııtır. 

DENiZ KONFERANSI HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER. 

Loodra, 1 Z (A.A) - Dün akpm M. 
Piyetri ile Norman Davis, 1935 deniz kon 
f eransı hakkında uzun bir görüpne yapmıf 
}ardır. 

l EHl TA~ '"DA. 

Leh Ziraat heyeti. 
ALMANLARLA YAPILAN MOZAKE. 

RELERiN KARARLARI TETKiK 
EDiLiYOR. 

Varıova, 12 (A.A) - Leh ziraat heye 
tinin Berlin'i ziyareti esnasında ittihaz edi 
len kararlanr tatbiki hakkındn alman ve 
leh mütehassısları arasında müzaherata baı 
lnnmr§lır. Bu kararlar iJrj memleket arasın 
da ticari miinasebatm tevssiine matuftur. 

LEH DAHiLiYE NAZIRINI 0LD0REN 
KlM 1M1Ş? 

Var,ova, 12 (A.A) - Sab k daruliye 
nazın M. Piyeracki'yi öldiirenia Löj'"ayö 
J;kabmı taııyan bir okraoyab olduğu ve 
Cekoslovakya'ya kaçarak oradan da Al -
manya'ya geçtiği anlaşılmal~tadır. 

ISPANY A BAHRİYE NAZiRi. 

Pariı, 12 (A.A) - Sabık ispanya kı
ralı üçüncü Alfons'un kitib~, kıralm oğUI • 
lnnndan birinin Kot Dızür' de sabık alman 
vel"ahtini kabul ettiği hakkındaki hı1h~rleri 
kati olarak tekzip etmipir. Esasen ba aile 
den hiç bir kimse son zamanlarda Fransa
nın cenubunda ikamet etmemiftir. 

ler yarın akşam saat sekizde (lıtanbul sa
atiyle 9 da) bütün radyo istasiyonlan ta • 
raf mdan neıredilecek olaa miihim bir nu • 
tok iyrat edecektir. 

~f. Hitlcr'in Rayştagda söyliyccc
ği nutka intizar olunuyor. 
Berlin, 12 (A.A) - Havas ajansı bil

diriyor: Rantağ'm bu i(.ima devresi, siya 
si ve diplomasi mehafilde büvük bir alakn 
ıı-yandırmıştır. 30 haıiranda bir takım me -
buslann kurJUna dizilmiş olmaları dolayı 
siyle m<'hnslann tam olarak bul.wıamıya • 
caklan gibi hüklimet de bütün e.rkiniyle ha 
m bnlunamryacaktır. Çünkü Röm,, kc.rıu -
na dizilmiştir, M. Foa Papen'in içtimaa i~ 
rak ememesi muhtemeldir. lktısat nazırı M. 
Sm: ise mezun bul1D1maktadır. 
. Başvekilin yalnız alman mili • · değil 

lfl"'da bütün dünyayı tatmin edecek 
beyanatta bolnnnıasma intizar olu maktn -
dır. 

M. Hitler'in harici siyaı2te ııit btyanatı, 
hiç ıüphesiz çok mühim olacaktır. 

Siyasi mehafilde başvekilin Almanya • 
nm milletler cemiyeti ile silahlan bırakmn 
konferansındaki mevkiini almak üzere Ce -
nevre'ye avdet emek tasavvurunda olduğu 
nu söyliyeceği beyan edilmektedir. 

Al an siyasetinin istikametindel:i hu 
tebeddbl-o Stra milakatrnm netiyceleri • 
den olduğu söylenmektedir. 

V;ı.tamn güzelliklerini tamnıak 
idn .. 

F AJ..IH RIFKI BEYlı 

Bizim Akdeniz 
isimli kitabını okuyunuz. Altır.ıp yakın 

rP.sim, üç büyük forma. 

\ İTAI..YA'DA 

Bartu Musolini 
görüşmesine doğr 
Ro~ 12 (A.A.) - nt Bartu'nun Ro

ma'ya seyahat edeceğl haberleri italynn 
matbuatında tekrar yer bulmaktadır. Umu
mi kanaata göre, fransız sefiri h1. Dö Şam
bnm'nn Paris'e gitmesi M. Bartu' dan hu 
husustaki tasavvuru hakkında mnliimat al
mak ve ltalya'ya seyahati Romada iyi bir 
şekilde kar§Jlanacağmı kendUine bildirmek 
maksadına matuftur. Bu bapta ltalya'nm 
da, f ngiltere gib~ Lokamo itilaflannm tat
bikini miitekeffil olduğu hatırlablma~1adır. 

T ribiine gazetesi ezcümle diyor ki: 
"Artık M. Bartu'nun Doçe ile göriipnek 

iızere son bahard~ Romaya geleceği nutlıak 
kak gibidir. . Bartu'n Trabhısgarp l:u
d du 't'e T mnıstaki italyularm vaziyeti k 
ltmda fta!ya'ya bazı tavizatta Lulnnacağı 
kaydı ihtiy tla dermeyan edilmekle bera · 
her. hu hattı hareket havayı ay latmaya 
e iki hü!rfunete Akdeniz isakr projesini 

samiymi bir surette miitalea imkinmı vere· 
~-tir. 

f .RANSA'DA 

n a- ng· tere 
(Ba~ı birinci sayJada) 

Bu iş için beş senelik bir plan tasal"Vur 
edilmiştir Plimıı tatbiki esnas.:ı:dl ingiliz 
hava ltuvveilerine 48 - 50 fi!or lla daha 
ilave edilecektir. Bununla beraber, l!.cynel· 
milel siyasi vaziyette değişiklik o!-'uğu tak 
dircle, hava kuvvetlerinin nrtm1svda da de· 
ğişik1ilder olabilir. Proımunnı il'· s eye 
ai! kısmı için, 4 - S milycn i gi iz lnuı 
sarf cdilecektir. 

Bu gazeteye göre, bahriye n~~arcti, ha 
va lmvve.lerinde lngiltere, Am ... u.:a ve la 
po ya arasmoa, d_mz kawv\;d..ı~ ıill· 
pelte olda.;;u gıoi, S • S • ~ JU-c...1.ID tesi
sini arzu ı:tmeaı.1edir. &hriye .. c ... J-.İİ daha 
ziyade ameruan ve jnpon bava t.ı.Ivvctleri
nm tenzilini istemektedir. 

Bahriye nezaretiain kruvazör adediııi.ıa 
büyü mıkyasta utmlması tn w., kıbiDe 
ı.arafından tamamen kabul ediım'-• .teoir. 

Fran ız - İngiliz konuşmalan 
netİ)cdcri nusd görüıu.yori 

Paris, lZ (A.A) - B l blletelet 
M. Barbı'mın Loudra seyahati hakkmda 
müsait tefsiratta bulunma ta ve fra.oın -
İngiliz mÜn1'sebatının samimiyv.ini tcbl'.ru:& 

r ... ffiVR F."JlE. 

lst•sari talim ve 
komitesi 

. ettinr ~dirler. 
\ı erwrem Siy ecl gazetesi, bu seyahatta 

terbiye manevi lir mukarenet görmekte ve İDt!~I~ 
si} ase'"inin b:itün netiycclerini halisane bır 

Cenevre, 12 (A.A.) - l\lilletler ~ -
tı İstİ§Uİ talim ve terbiye komil~ ilk iç.ti
mamı yapmqtır. Komitenin roziyfesi fikri 
teıriki mesai komisyonuna aşağıdaki mese
lder hakkında rapor vermektir: 

1 - Milletler cemiyctbin maksat ve 
faaliyetini yeni nesillere tanıtmak için ya
yapılacak işlerin proğrama. 

2 - Manevi terki teslihat, 
3 - Beynelmilel münasebetler tesisi 

meselesi. 
Komite sinema ve radyo ile talim ve 

terbiye meselesiyle de me!gul dacaktır. 

BELÇiKA "DA. 

Hükumetin istedigi fevkal. 
ade salahiyet 

iSTENEN SALAHiYET BlR KOMIS • 
YON TARAFINDAN TETK1K 

EDiLiYOR. 
Brüksel, 12 (A.A) - Hükumetin iste 

diği fevkalade salahiyetleri tetkik ennek 
üzere teıkil edilen komisyon, on reye karşı 
13 reyle bu talebi buı tad:latla kal.mi et • 
ruiştir. 

Ezcümle ka.aunmı müddeti 30. 1 l. 934 
kadar tahdit edi!ıniŞir. Katcılildule liberal 
ler lehte ve sosyalis1erle fronilstler aelyh 
te rey verm~ılcrdir. 

Komisyon, hükfıınctin vergi rejiminin 
esaslarını devlet.in, eyaletlerin ve nahiyele
rin mnhasebtsini d~§tiremiyeceğine karar 
ve. iJiir. HükWnet bu değipk!ikler bak-

Gi bugün müzakerede bulunacaktır. 
E~er mutavaSJıt b:r tarzı hal bulana -

maua yeni bir kabine lr.ıhramna intiz:tr 
edilebilir. 

YANLIŞ HABERLER. 
Stokholm, 12 (A.A) - Knff Sven 

hı.dı'nin ıakilerin eline geçtiği hakkında 
buraya gelen haberler katiyen ihtiyatla te 
Jakki edilm" (.ir. ~1nmailcyhin sus:nasr, he 
yetin asi ceaernl Ua'nm neferleriyle maruz 
kaldığı m~kiiliıta at edilmekteör. 

.Madrid, 12 (A.A.) - ispanya Sovyct 
Rusya'ya bir orta elçi değil bir büyük elçi 
gönderecektir. Fak.,t henüz lüınse tayin e· 
diJmemiftir. Sı>vyd Rusycı.'nın Madrit bü
yük e19si de yakında tayin edilecekse d .. 
o hasas-4.a f.1o.shova. hük€:m ti 1 panya bü 
·em~den i timzaçta bu!onmamıpır. 

SiY AM KIRAL VE KIRALlÇESl. 
Mersenburg, 12 (A.A) - (Sakso:ıya) 

S:nm kırat ve kırnliçesi Drcs' den buraya 
gelmiıfer ve lıüyük azot fabrikalarını ziya 
ret etmişlerdir. 

---~lm:I----

surette kabul e!tiği Lotmmo m:ysnl.rn sa· 
dık bulmıdufu kamıatini iib.ar etmektedir. 

·~· 
Pııris, 12 (A.A) - M. Bartu'mm Lon 

dra seyahati bili hararetli t sirntı muciP. 
ol.cıakta dır. 

Eko dö Pari diyor ki : 
"Fransız uaz:m, M. Baldvin ile fJI. Si• 

moa'u fransız maksatlarowı mt;rnııyetina 
inandımuı:ır. Ba az feY de~ildır. Zi&.ı bir 
kaç gün ev el bu vazife müşkulata manı~ 
görünme~e idi.,, 

Ön gazetesi diyer ki: 
"Avrupa salhıa bir adını daha kazandı. 

Hakikatte lngiltere mümkiin olan bütün n 
srtalarla miysaklar siyasetini muvaffaktyel 
le netiyc:elendinıaeyi i.ıerine abnq dfmCk • 
tir. Çünkü banu Avrupa sulhwua mulaafa
za edebilecek yegane tarz Olduğunu anla • 
mıJtır.,, 

Eko dö Pari'ye göre, silahlan- bnfa 
ransı akıbetinin salı giinii M. Bar~ Bald • 
vin, Simon ve Hendersoo arasnda halledil • 
mİf olması mümkiicdür. Böronıın ıeçen ha 
ziraıula teşkil edilen dört teknik komitenİJI 
elde ettiği neliyuyi gözden geçi.mek iıe.re 
eylulde toplanması kararlaımıftır. 

Gazele diyor ki: 
"Eğer sene nihayetiae doğ ... mühim bir 

terakki kaydedilemezse, konferans.o bpı -
lan hti olarak kapanacaktır.,, 

Almanya'da tefsi· ser. 
Bcrlin, 12 (A.A) - I' c&vas ajansı bil

diriyor: Son günlerde M Bar!u'mm Lem. 
dra seyahatini mavaffak"ıydsizli"e mahkllm 
addeden alman matbV4b pn:di fun~ız na • 
zınnm çok büyük İlir muvaffakiyd elde 
ettiğini lraydediyo· ve hatta bazı g:ııeteler 
elde edilea netircenin fransızlarm ümidini 
dahi geçtiğini y~zryorlar. 

Yan resm: Korrespondans Diplomatik 
gnzeteıi, M. 8artu'non, fransız h:ıriciycsi • 
nin idnresv..ı.i eline aldığı gündenbcri, ingi -
liz kabinı::sine karşı netiyceli ve mesut bir 
.nbiye kullandığını kayde~1iktcn sonra 
FramıA'nm lokamolaştırma siyasetiıti ten. 
kit r.:dcrek diyor ki : 

"Bu siya .. et kızılord:ıyu beynelmilet ha 
' dltn esaslı bir unsur haline getirebilir. 
Gnrp loknrnosu ile ıark lokamoso arasm • 
daki harici ve dahili bağ Avrupa muvaze • 
nesini bozacak ve orta Avrupa memlf..kct
lcrini tehlikeye diişürecelrtir . 

FRANSA'DA IÇflMALAR. 

Paris, 12 (A.A.) - M. Germaio lJartia 
dün ve evelki gün maliye nezaretinde bir
çok içtimalnnı. riyaset etmiş ve bu içtimalar 
neticesinde 3 milyarlık bir istikru akdiaıe 
karar verilmiştir. 

19-23 Temmuz Hilaliahmer haftasıdır. 
ŞARKI BAVYERA'DA BORÇTAN 

KURTARILAN KOYLOLER. 

Münib, l 1 (A.A.) - Son oa •J zarf• 
da şarki Bavyera' da 5500 köylüye ait ara· 
zi borçtan kurtarılmı§tır • 
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Milli müdafaada 
tek kumanda 
meselesi. 

Geçenlerde İngiltere Avam Kamarasın· 
da tek kumanda yani ve en donğru tabiri 
He tek erkinıharbiye meydana getirmek 
teklifini mütalea eden müzakereler, bu de
fa da Fransa mebusan meclisinde cereyan 
etti. 

lngiltere'de, Makdonald'ın ilk d~~a 
ları taraf tarlığını yaptığı fakat sonra su -
ntle bu fikirden caydığı mevzuun Avam 
kamarasında geçen münakaşaları çok isti
fadeli idi. Sulh zamanında "ahenktar me
sai,, ile üç ana kuvveti beraberce yetiıtir -
mek zihniyetiyle bir takım taraftarlar top
lamıı bulunan bu meselenin hakikate uy
gun olmadığı artık bugün çok güzel ispat 
edilmiı bulunuyor. 

Fakat buna rağmen, 

nıebusanında Tıırdiyö'nün 
bulunması oldukça garip 
layıktır. 

Fransa meclisi 
bu cins teklifte 
sayılmağa pek 

Veygand gibi, dünyanın en üstün ka
falı askerlerinden birine malik bulunan 
f ransız milli müdafaa kuvvetleri ve bu kov 
vetlerin takat ve kudretlerini eyice tanımıı 
olanlar Tardiyö'nün teklifine hiç de ehem
miyet vermemişlerdir. 

Tardiyö, Fransa'da daha 1912 de za
rarları teker teker Messimy taraf mdan an
latılmıı olan böyle bir fikir üzerinde söz 
söylerken Fransa' da taraf tar bulmağa ça
lı~tırdığı kanun fevkinde hareketlere acaba 
bir zmein ve imkan hazırlamak fikrinde mi
dir. Bilemeyiz. 

Fakat, bu bizi biç alakadar etmiyen 
hususi veçhe üzerinde dormağa biç lüzum 
yoktur; biz burada, yalnız Peten'in "üç bü 
yiik erkanı harbiyenin vücudunu bir zaru
ret olarak kabul ve tasdik etmekte olması
nı söylemekle iktifa etmeliyiz. 

Fransa'nm bugün ele alDUJ bulunduğu 
fekil, üç erkinıharbiye reisi ve üç nazırla 
Baıvekil' den mürekkep komiteye memleke
tin müdafaa ve emniyetini emanet etmek 
olmuıtur ki bu İngiltereninkine tamamen 
benzer. 

ltalya'da da vaziyet tamamen aynıdır. 
M. Mussolini'nin sıra sıra sandalyalarım iı
gal ettiği kara, deniz, bava nezaretleri biç 
bir zaman tek komanda manasım ifade ede
mez. Çünkü bu zat bir askeri otorite ol -
maktan cok uzaktır. 

Küçük denen fe.kııt hiç de hacimsiz olmı 
yan öteki devletlerde de vaziyet itina ile 
tetkik edilirse aynıdır. Görülüyor ki, aske
ri devlet mahiyetini haiz her devlette, üç 
erkanıharbiye milli müdafaa itibariyle kati 
ve zaruri bir mahiyette olarak nazarı dik
kate alınmııtır. 

Mantık ve hele İngiltere Avam Kama
rasında istifadeye değerli bir şekilde cere
yan eden uzun müzakereler, bu i'in böyle 
o!masını pek çok haklı göstermektedir. 
istikbal barbının temelini ve yegane muvaf 
fakıyet unsurunu teşkil ettiği iddia edilen 
tayyareciliğin he.rekatı, hazırlığı ve her 
türlü malzemesi hakkında fikir ve mütalea 
beyan etmek yahut bunun harbı etrafında 
herhangi bir kanaat besliyerek karar vere· 
bilmek için !Ok ince vasıflara malik olmak 
lazımdır. 

Deniz kuvvetlerine kumandada da me
sele taml\men böyledir. Donanmayı toplu o-
18rak, yahut ıu veya bu cins bir gemiyi li
yakatle idare edemedikçe bir tayyarecinin 
yahut bir kara zııbitinin deniz kuvveti üze
rinde kamanda edeceğini kabul etmek miim 
kün olabilir mi? .. 

lnkir edilemez ki küçük rütbeli fakat 
torpido kullanan bir zabitin, denizcilik bah 
ıinde eo yüksek kara veya bava zabitine 
tercih edilmesi kadar tabii hiç bir feY ola-
maz. 

Bu hakikatler karıısmda ve askerlik dün 
ynsında göze çarpan çok ileri tekimüller 
öniinde ırkarada, denizde müdafaa ve ha
•ııda taarruz,, prensipinin yeni yerleştiğini 
kabul etmek lazımgeliyor. 

Bütün bunlar, üç anaç kuvvetin milli 
müdafaa bakımından ehliyetli bir §ekilde 
hazırlanmaları ve yetİ§meleri için her biri
nin ayrı ayn ihtısas heyetlerine yani erki-

IŞEHİR 
Üniversitede 
faaliyet. 
Yeni ecnebi profesörler İ<:İn tt•k -

lifler yapıldığı söylcniyo~. . 
lstanbul, 1 Z (T etefon) - Unvıersıte 

hukuk fakültesi ceza hukuku kürsüsü Ber -
tin üniv~rsitesi profesörlerinden Bavver' e 
,eklir edildigi söyleniyor. 

Edebiyat fakültesinde garp edebiyatı 
filoloji bakımından üçe ayrıl~ıtır •. ~o~a 
edebiyatına profesör Şlitse tayın edılmıftır. 
Cermen ve Anglo-Sakson edebiyatına da 
bir ecnebi daha geiirilecektir. 

Ayakkabıcılar <·cmiydinin 
beyan name~i. 

İstanbul, lZ (Telefon) - Ayakkabıcı 
lar cemiyeti ayakkazıcılar esnafına bir be -
yanname neşretmiştir. Beyannamede büku 
metin esnafın menafiini himaye maksadiyle 
aldığı tedbirlerden ıükranla bahsedilmekte 
ve esnafa bu himayeye layık faaliyette bu 
lunmaları tavsiye olunmaktadır. 

Tfrart•l hor msı ha) ,·an borsası ile 
lıirlcşiyor. 

İstanbul, 12 (Tele.on) - Ticaret bot 
sası mali müşküla~tan kurtulmak için idare 
sini hayvan borsasiyle b:rleştirmeğe karar 
vermiştir. Keyfiyet iktısat Vekaletine bildi
rilecek ve vekalet muvafık gördüğü takdir 
de tatbik edecektir. 

1stanhnl sinemaları hugiin 
açılıyor. 

İstanbul, lZ (Telefon) - İstanbul si 
nemalan yarın açılıyor. Bu münasebetle 
vali ve belediye reisi Muhittin Bey şunları 
söylemiıtir. 

"- lstanbul sinemacıları İstanbullula 
rın en esaslı bir şefkat yurtlan olan Darüla
ceze hissesini vermekle mükellef olduklatı 
müterakim vergi ve aidab tamamiyle öde
mi! olduklarından kapatılmalarına kMIUlİ 
bir lüzum kalmamıştır. 

Adalarnı su ihtiyacı. 
lstanbul, 12(Telefon) - Adalarda ıu 

ihtiyacını karıılamak üzere liman firketi 
metremikibı altmıı kuruftan sa. 1!ermeğe 
baılaın.ııtır. 

1stanhul'tla niif usa 
ka ydcdilmiycnler. 

lstanbul, 1 Z (Telefon) - lstanbul' da 
nüfusa kaydedilmeyip gizli kalan nüfus 
12451 kişidir. Bu mik!ar tahminden çok 
azdır. Yeni müracaatlar beklenmektedir. 

ilkbahar at varıfo!ları . .. . 
İstanbul, iZ (Telefon) - ilkbahar at 

yarışları 27 temmuzda başlıyacaktır. 

Antalya muallimleri fsımrtada. 
Isparta, 12 - Dün akşam halkevi ta • 

rafından şehrimizde misafir bulunan Antal
ya muallimleri şerefine evin salonunda çok 
!amiymi ge{en bir ziyafet verilmiştir. 

(A.A.) 

nıharbiyeye malik olmalarım yalnız fay da
yı değil de hatta zaruri saydırmaktadırlar. 

Dünya barbında, emrine gelen bava kı
taları için hazırlık yapan nice ordu kuman
danları görülmüştür ki düzelttirdikleri tay
yare meydanlarının etrafına taı yahut be
ton duvar ördürmiişlerdir. 

Bundan daha ilerisini, fransız bava kov 
vetlerinin karargahı umumideki §ubesinin 
ilk aylarda göze çarpan bütün barekitmda 
pek güzel görebiliriz. 

Düşünmeli ki bu ıubeyi idare edenlerin 
tayyareci olmamakla beraber nihayet ha
vacılık nosyonu olan balon zabitleri bulun
maları bu yolda ibtısaı iddalannı takviye 
eden çok kuvvetli birer misaldirler. 

Kısaca anlatılan fakat aydınlatıcı olan 
bütiin banlan Londonderri'nin dediği ıu 
sözler tamamlar. Hava nazın hulasatan 
şunlan ıöylemipir: "Tek erkinıbarbiye 
tarzını kabul edebilmek için her ıeyden 
evel fevkalbeıer insanı tedarik lazımdır. 
Halbuki f nO'iltere fevkalbeıere vakaa adam 
ları bulmakla da iktifaya razıdır .••• ,, 

ŞAKIR HAZIM 

HWMIYETI MiLLiYE SAYIFA S 
&ES& 

ve TAŞRA.l 
Maliyt: Müste§arı Moskova ve Prag 

Çocuklarımız 
artık türkçe 
yazınız diyorlar. 

- Talim, T trbiyt Rtisi Ihsan BtJf -

Faik Hey muhtc1if işler hakkmcla 
malfunat ,·ereli. 

Maliye müsteıarı Faik Bey muhtelif iş

ler hakkında bir muharririmize ıu malumatı 
vermiıtir: 

Hususi idareler memur ve müstahdem
lninin birikmiı maaf ve ücretlerinin tedi · 
yesi için vilayetlerden biriken borçların 
mikdarını sorduk. Cevaplar peyderpey gel
mektedir. Netiycesini aldıktan sonra maaı 
ve Ücretlerin tediyesine başlıyacağız. Ufak
lık paraların bir an evel basılması için son 
dnece çalı§ıyoruz. Paraların bas~lmasına 
)akında başlanabileceğini ümit ediyoruz. 
Mütehassıs M. Alfan on güne kadar İz -
mir ve havalisine giderek maliye teşkilatını 
Mkik edecektir. Devlet devairindeki ücret
): memurların maaflı memurluklara tayin· 
lt:ri için vekaletlerden ücretli memurlarının 
vaziyfelerini ve mikdarlarmı sorduk. He • 
nüz cevaplar tamamlanmamıflır.,, 

Mu~la yolunda 
otomobil kazası. 

Ka~ada l ()Jii 4. ağır n: hafif 

konseylerimiz. 
E~t· mmtaka~nula tetkiklerine 

dt.•vam ecliyorlar. 

lzmir, 12 - Moskova ve Prag Konsey
lerimiz Mümtaz ve Avni Beyler Ege mın • 
takasının müh"m ihracat maddeleri üzerinde 
.etkiklerde bulunmak, Rusya ve Orta Avru
pa memleketleriyle ticari münasebetlerde 
bulunan tüccarlanmızla temas etmek üzere 
şehrimize gelmişlerdir. Bu münasebetle dün 
Ticaret Odası Ofis Müdürü, bankalar mü -
dürleri ve tüccarlarımızın hazır bulunduğu 
bir toplantı yapılrnıf ve iki konseyimiz tüc
carlarımızın verdikleri izahatı dinlemişler
dir. Ofisin vazifeleri ve yapacağı işler 
hakkır.da da hulasatan izalıat:a bulunul
muş ve türkofis ile tüccarlıırımızın daima 
temasta bulunmaları temenni edilmiı!ir. 

Kaçakçılık Japan muhtar. 
Muğla, 1 Z - Köy odasının tavanına 

kaçak rakı inbiği saklamaktan suçlu Dava
sın Hırka köyü muhtarı Sait Ef. hakkında 
ynpılan duruıma sonunda bir sene hapis ve 
müebbeden amme hidematmda kullandma
mağa mahkum edilm'ıtir. Fethiye'nin fzıeı 
tin köyü mahtarı dr. yakaladığı kaçakçıyı 
serbest bıraktığından hakkında mevkuf en 
tahkikat açılmıştır. (A.A.) 

"Hakimiyeti Milliye,, de ötedcnberi yaz • 
dığım yazılarda türk yazıtılarına dilekleri
mi bildirmiştim. Dil iti türk büyük deiifİk• 
liğinin en yüksek, en verimli, yürüten, tu
tuşturan, ve birleştiren köklü işidir. 

Her şeyden ve hepsinden önce bunu ba· 
şarmak gerektir. Eyice biliyorum ki çocuk· 
larımızın eline verdiğimiz okuma, bilgi bat
malarının yapr::.klanna gözünü dikmiı yn• 

rularımızın kafalan bulanıyor, yabancı söı 
ler onları çok yoruyor. Gene eyi anlıyorum 
ki İstanbul' da bunları basarak para kaza· 
nan biri artık türk sözleri, bugünkü duygw 
ve düşüncelerle, yeni yeni doğan işleri an· 
latamıyacağı için böyle arapça, fança ve 
frenkçeden söz almak gerekliğinden kur· 
tulmıya yol almadığını yazarak bana ıi• 
zelce çıkışmıı idi. Ben de o günlerde illi 
ve ortada okuyan çocuklarımızmki okuma 
yapraklarında çöreklenen arap ve fars söz
lerini türkçe sıralayarak o yordamsıza (Ha· 
kimiyeti Milliye) de karş:lık vermiıtim. 

yaralı "·ar. • 
lzmir·in ihracatı. 

Artık JUrasmı eyice kafamıza ıokmalw
yız ki dilimfz arasında, isterse bir tek 
- hem de çok gerekli ve yerinde sözün • 
arapça ve farsça bulunmasına ayak direyip 
söz perkitmek, büyük törk dili itini baştaa 
oaşa bozmak demektir. Gittiğimiz yol bol
luk, esenlik, varlık ve yapma yoludur. 
Buna ancak ancak binlerce yıldanberi tür
kü dilinde, duygusunda, İnanında, düşünce
sinde ve her eyi ve güzel ıeye karıı gönül 
akışında vurmuı, yumrulandırmıı ve yeri.
de saydırmış olan karııık arap ve fars köf.. 
tür ve kuralları kadar sözlerini de yıkarak. 
atarak varabiliriz. 

Muğla, 12 (A.A.) - Dün gece saat 21 

de Muğlaya bir saat uzaktaki Cankerten 

mevkiinde bir otomobil direksiyonunun iı

lememesi yüzünden, uçuruma yuvarlanmıı, 

biı kiıi ölmüı, dört kifi de ağrı ve hafif ya

ralanmıılardır. Meseleyi adliye ele almıı • 
tır. 

Bn ayın birinci giinii açılan Barsu bt§inci 
yırli mallar sırgisindt Barsa'nın mt§har 

konsnıJtlırinı ait kö§C. 

Muh~fız bisiklet· 
çileri Bayazıtta. 

Bayazıt 12 - Muhafızgücü bisikletçi
leri dün sabah saat 1 O da Kızıldizi'ye uğra
mışlar ve Jandarma tabur kumandanı ve 
zabitleri tarafından karıılanmıılardır. Bi • 
~iklelçiler yollanna devam ederek saat 1 7 
de buraya gelmi§ler ve mahalli bükfunet er 
kanı ile halk tarafından karıılannıı§lardır. 

Bisikletçjlt•r lğtlır·tla. 

Iğdır, 12 - Mabafız Gücü bisikletçi -
leri saat 11,30 da lğdır'a geldiler. Şehir 
dıfmda Kaymakam, Belediye ve Halkevi 
reisleri, Jandarma Kumandanı, Iğdır spor
cuları ve halk tarafından karıılandılar. 

(A.A.) 

Afyon'da gene şiddetli bir 
zelzele oldu. 

Afyon, 12 - Haziranın 19 unda vuku 
bulan ıiddetli .zelzeleyi bugüne kadar uf ak 
tef ek sanmtılar takip etmiıtir. Dün gece 

lzmir, 12 - Ticaret O~asmın bazı ih
racat maddeleri hakkında neşrettiği bir ra
pora göre mevsim iptidasından 30 Haziran 
1934 tarihine kadar İzmir limanından ec
nebi memleketlere 1 milyon 26 bin 939 ki
lo pamuk ihraç edilmiştir. Gene aynı müd
~ zarfında 151.164 kilo afyon ve 2 mil
yon 463 bin 808kilo zeytinyağı harice gön
derilmi§lir. (A.A.) 

Konya~da idam edilt•n canilt.·r. 

Konya, 12 - 1932 senesinde Konya • 
nın muhacir pazannda Mamuriye mahalle
sinde gece evlerine girmek saretiyle para • 
sına tamaan Yahya kızı Hava ve evlatlığı 

Ayham feci bir surette öldüren sultaniyeli 
Abdurrahman oğlu Mahmut ve akıaraylı 
Yusuf oğlu Hasan haklarında Konya ağır 

ceza mahkemesince verilen ölüm cezası bu 
sabah cümhnriyet meydanında infaz edil -
miıtir. Katiller asılmııtır. (A.A.) 

Çok eyi bilmek gerektir ki geçmitle ge
lecek çarpıııyor. Şimdi bizi arda çeken bw 
yoldaki durdurucu bağları ancak türke ya· 
kışan hızla, ileri atıl:şla kurtarabiliriz. 

Bakınız şimdi, çocuklanmızm elinde b1to 
lıınan güzel, çok güzel ve çok değerli eti 
bulunmaz bilgi basmasmm yalnız yirmi ilri 
yaprağında eksiksiz yüzden çok yahan IÖS 

buldum. lıte JUraya diziyorum. Yu..k de
ğil mi bu türk çocuğuna ve niçin ha arap 
ve fars sözlerini belliyecek ve neden sonra 
bunların türkçelerinin ne olduğunu, ya bu
brm ne demek istediğini karıısından ıora
cak? 

Nihayet ilk hat - en son ilk çizgi, hay~ 
ya!amak, yaıayıf, bu husustaki - bu yönde-

Zile' de silo yapılacak. ki, bu yoldaki, hududu • sınırı, arz - yec-. 

Zile, lZ - Ziraat Vekale~i burada 4 toprak, sema • kök, mütemadiyen. biç dur 
ila 6 bin ton buğday alacak bir silo yaptır
mağa karar vermiı ve gelen mühendisler 
istasyon civarında silonun yerini teshil et-
mişlerdir. lnşaatm ne vakıt başlayacağı 
henüz belli olmamakJa beraber silonun bu 
sene alınacak yeni buğday mahsulüne yetiı
tirileceği kuvvetle tahmin olunmaktadır. 

Gümriik nıcnmrlarma verilecek 
ikramiyeler. 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinin me -
murlarına vereceği ikramiye hakkında 
gi.ımrük ha§ müdürlüklerinden sorulan ma
lumat gelmektedir. Vekalet birkaç baı mü
dürlüğe yeniden tebligat yaparak vaziyf e· 
lrrinde say ve gayreti görülen ve ikramiye
ye istihkak kespedenlerin bir an evel bil • 
dirilmesini istemiıtir. 

Esnaf bankası talıkiykatı 
Jıakkmdaki rapor. 

Esnaf bankası ile alakadar olan bele • 
diye memurları hakkmda mülkiye müf etti
ti Tevfik Talat Bey tarafından yapılan 
tahkiykat netiycelenmiıtir. Tevfik Tal at 8. 
tahkiykatın fezlekesini yazmaktadır. Ve • 
kalete yalnız tabkiyakt hakkındaki rapo • 
runu göndermiıtir. Rapor tetkik edilmek • 
tedir. 

HILALIAHJUER MERKEZi UMUMi • 
SiNDEN: 

mıyarak, seyyar - gezici, sabit • duran, ka
kılan, etraf - çevre, ifade ve beyan - bildir-

mek, anlatmak, payansız - sonsuz, hareket

yürüyüı, infaz • yapmak, yerine getirmek. 

dahilinde - içinde, hariç - dıf, kaide - kural. 
tekil • kılık, fevk • üst, cennte • uçmak. 
inki,af • açılıp yayılma, nebat • et, kati
bstirıne, müdahil • karışan, nazaran ba
kımından, bakımdm, sair • b:ııka, bü11ye • 
gövde, ıahıs - ki,i, fUDr - bilim, kıymet • 
değer, ıüphe • işkil, memba - kaynak, his • 
aaygu, nadir • az bulunur, lazım - gerek. 
bakıye • artık, kalan, terakki • ilerleme, 
mani • engel, küşayiş - açıklık, hazer el· 

mek - çekinmek, kocunmak, kaçınmak, zan
netmek • sanmak, vahşi - yaban, iltica • 
sığınmak, metruk • bırakılmıı, meyanmda • 
arasında, ziynet - süs, imha • yoketmek, 
eıaret • tutsaklık, lisan - dil, kelim, • sö~ 
cezir • kök, cereyan • akıf, ıerik - ortak, 
memnu • yasak, gayri saf • tortusuz, sırf• 
salt, tehdit etmek • korkutmak, rehber • 
kılavuz, pyam itimat • inanılabilir, hisse• 
pay, ıark - doğa. 

Bu basmada apğı yukarı üç yüz yap-
rak var, demek oluyor ki içinde fÖyle böy· 
le bir iki bin yabancı söz bulunuyor ve bua 
lın türk çocuğu hiç anlamıyor. 

Bunun için dir ki artık c;ocuklarımızıa 
<'ilerine öz dilimizle yazılmıı olanları ve11o 
mek cağı biraz geçmis bile bulunuyor. 

saat 22.27 de ıekiz saniye ıüren oldukça Eliziz vilayetinin Baıkil kazuma bağlı 
ıiddetli bir zelzele daha oldu ise de yeni Mupr nahiveıinin kale kövü seylapzede • 
bir hasar yokt•r f lerine 250 lira yardım yapılmıftır, 

Türk yazıcısı öz diliJJi koru ve yül·~ it. 
Edirne I\! busu 

ŞEREF 



7 arilı tetkikleri. 

Eski Anado U7nun 
Antrepo ojisi . . ,, 

Milattan önce 2. ve 3. binlere nil antrepo 
loji malzemesi çok az olduğundan !İmdilik 
pkanlan netayiç kati sayılamaz. Elde edi-
lecek buluntular yardımiyle belki de tas· 
hih edilmek zamretinde kalacaktır. Antre 
poolojik araştırmalar için üç saha var: 

1 - fskeletb uluntuları, 2 - Bugün· 
kü sekenenin antropolojik tahlilleri, 3 -
Eski devir sanatının İnsan tasvirleri. 

1 - iskelet buluntuları; T rova, BozÖ· 
yük, Yortan, Sızımı, Alişar' da çıkmqtır. 
Bunlardan işe yarar buluntulnnn üçü garbi 
Anadolu'ya ait olmakla beraber bunlar 
müttehit bir şekil göstermiyorlar. Başların 
uzun, burnun orta - uzun olmasına göre 
bunların kiicük, nihayet orta boylu, narin 
yapılı adamlara ait ve Homo mediterraneus 
ırkına mensup bulunmaları muhtemeldir. 
Trova'da bulunan dördüncü baş; kısa 0]. 

malda beraber Lü§an'm armenoid dediği 
ırkla münaseb ti yoktur. Belki Avrupa ne
elotik ırkındandır. Yalnız Bozöyük'te bula 
'ilanlar armenoid' dirler. Bu, garptakilerin 
.1ekJi Avrupa ve Eze tarzındadır. 

Verilen malamata göre Alişar 1. baş· 
!arı mesokefal ve basık çehreli olup burun; 
mce • yüksek, çenenin yan kemikleri hafif 
öne çıkıktır. Alişar il. Jkşları ise brakise· 
f Pi ve geniş olup çenenin yan kemikleri çı· 
kık deği1dir. 

2 - Bugünkü sekenenin antropolojik 
tahlilleri; tarihte Anadolu' ya bir düziye ye
n; halk tabakalarının yerle!fiğine rağmen 
bugünkü sekeneden çok eski zamanlara ait 
aelayiç ÇJkarmak mümkündür. Çünkü; ha
riçten gelenler vakıa yerlilere dillerini ka· 
bul ettirmi~lerse de sayıca azlıkları kendi 
ırki vasıflarını a!ılnmıya mani olmastur. 
Bundan başka Anadola'nun eski seken.esi
ııID bazı evsafı vardı ki ihtilata rağmen ge· 
ne vulıklarını l·oruyorlardı. Nasılki büyük 
harp lan önceki Anadolu sekencsi; ister 
rurk, isterse rom olsun müttehit bir tip gös 
trriyorlardı ki Lüşan buna annenoid diyor. 
Bu tevsim hiç de isabetli değildir. Çünkü 
mevzuhahs eski Anadolu ukmın tarihi niha· 
yete erdiki vakit ermeniler d"1a yeni gel
ırjşlerdi. ( 1) Bazdan bun On Asya, bazı 
lan ıh Homo t uricus diyorl r. 

Bu On Asya tipi; orta büyüklükte o! n 
ba~ kısa ve yüksek olup arkası basık, çehre 
11zun ve orta geniş; burun fevkalade bü
yük ve iri, ek:eriya öne doğru fırlak ve 
mukavves. Cildin rengi koyu. Bu tip; Orta 
Anadolu' dan lyran yaylasına kadar yayıl
mıştır, Balkanlarda Dinar denilen tip ile 
karabeti vardır. 

Lüıan Eti tipini de Ön Asya tipi snyıyor. 
Hauschild ise bunları ayırıyor. Büyük kar· 
tal burnunu Etilere ait sayar k bunların 

merkezini şarki Ana dola' da arıyor. Uzun 
haılı. küçük yüzlü, küçük burunla esmer 
insanları mediterrane sayarak bunların Ana 

dolu'nun garbi cenubisinde kesif oldukları
nı. vaktiyle Girit ve Adalar'da bakim tipi 
teıkil ettiklerini kabul ediyor. Hanschild'in 
Sarmal tipini • kumral, geniı baf, basık 

çehre • Kastamonu' da buluyor ve bunların 
Ege mubaceretiyle gelmiı olduklarım tah
min edior. 

Milattan evci 2 7 8 senesinde Bitinya kı
ra h Nikomedes'in (2) çağırdığı (Trokme, 

1'ectosag ve T o1istoboje kabiylelerinden iba 
ret keltler) "20,000,, galatlılar tabiatiyle 
çek rnu·ahhar zamana ait olduklan için bu
radl sayılır.ıyorlar. Halbuki Leonhard'm 
Paphlal!onia eserinde an'•thğı galatlılımn 
tip; bn Sıı.rı:n!\tlımn evsnfını okşamaktadır. 

3 - Eski devir snnatmm ins:-ın tasvir-

lr rl · bu hususta Etilerin f- ~- · •·q;kteri 

(l) Ermenilerin asıl ırki t ~-ı ı müna· 
kua11 olmakla bernber türklerin evsafiyle 
aş:!ğı yukarı tevafuk ettiğine dair emmare 
lrr rittikt" kuvvetlenmektedir. 

(2) Nikomediya - lznikmit - lzmit. 

("·~) (Eti tarihi ve medeniydi) adlı 
ara"fırmalarrmın mahsulü olan kitapcık 
I: ilimiytti ftlilliye matbaasında basılarak 
çıltm ıştır. 

I3 TEMMUZ l 934 CUMA 

• 
}' tıbcmcı posta ı. M. Bartu' nLon ra 

lyranın büyük adamı. t seya Viyana. 8. Temmuz 
lran Şahinşahı Hazretleri Türkiye Cihn

lıur Reisinin misafiri olarak bugünlerde An· 
kııra'da bulunmakta ve bu münasebetle de 
memleketinden ilk defa olarak dıfarıya çık 
maktadır. Şahinşah Hazre~lerinin seyahat 
lan yalmz beynelnıllel mahiyetlt: ehemmi
yetli olmakla kalınıyor. Harikulide dene
cek mertebede bir seyir takip etmiş olan şah 
siyetini de ön plana sürüyor. 

Bu mühim şahsjyetin meziyet ve ikt.dan 
hakkında yerinde bir takdirde bulun:ıbilmek 
için onun kar§ılaştığı ve yenmesini bildiği 
büyük mü(külleri gözönüne getirmek lazım
dır. fran'm cogrnfi-siyasi çok güç bir va
ziyeti vardır. İran İngilizlerin Hindisran'a 
g;den yolunu 1capamakta ve vaktiyle çarlık 
Rusya'sma, bugün de Sovyetlere yegiine a
çık deniz yolu olan Basra körfezi üzerinde 
bulunmaktadır. Bu nziyet gözonüne geti
ri!ince bu iki devasa devletin lran'ı nüfuz. 
lan altına almak içni mütemadiyen uğrai· 
tıl lnnn•o manası kohyca anlaş IPb"lir. f ran 
sarayına en mükemmel diplol!l8tlar gönde
riliyordu. (Siyasi Icariyerine lranda ba§lıyan 
Kiirzon'u hatırletınak isterim.) Entrikanın 
her türlüsü yapılıyor, Memle tele altın yağ
dırılıyordu. Riza Şah Pehlevi Hazretlerinden 
evel gelmiş hü\ümdarlar, tamamen iiciz 
1 imseler olm2.l:ı.n, zengin ve halkı çalı§ltan 
olan memleketi kötü idare ve israf clmele
ri yüzünden lran'ı izmihlale sürülılediler. 
lrao birbirlerine rakip olan iki d:~vld tara
f mdan üç mmtakaya ayrılı:ıı;tı ki, bunlar
dan şimaldeki Ruslann, ccnup~aki İngiliz
lerin istismar mm.akası ve merkezde imlan 
mıntaka da "bitaraf", fakat hakikatte her 
iki devletin gene istismarına sahne oluyor
du. Şimalde memleketi iktısadi, siyasi as
keri noktai nazardan ellerine ge;irmek' için 
ne yapmak luıbilse yapıyorlnrdır. T ebriz' e 
bir demiryolu inşa ettiler. Hazer denizin
den, Elbürs dağlarını aşarak T ooran ve d3 • 

ha ileriye kadar varan mükemmel bir ıose 
yaptılar; yeni bir İran ordusu teşkil e..'fler 
ve dünya harbi başlamazdan az evel bir 
Kazak livııtı payitehta yakın bir yerde ka
rargah kurmustu. En mühim şf'hirlerde Ru 

bankalan çalışıyorlardı. İngilizler ire mm 
takalarmdaki gö~be ve harpca kabilelere 
dayanıyorlardı. lran'm cenubu garbisindc
ki f evkalide zengin petrol sahalannı isle· 
tiyor ve İmperial Ba kof Persia bankasiyle 
de memleketin banknotlarına, yani maliye 
sine hükmediyorlıırdı. Rusya'nın yıkılması 
İngilizlere meydanı tamamen boş ve serbest 
bırakmıştı. Harp &annnda bütün memleke
ti işgal clınişler, haUa daha ileri giderek 
Hazer denizini de geçerek çok uzun sünni
yen bir sergüzeft peşinde Bakü ve Knfkas-
a'ya k:ıdar varmışlardı. 

Çok sünnemişti ki, İran vatanperverleri 
ayanmıflardı. Gönüllü kı.aları teıkil edi· 

oular kazanın k için l ıo ... 
..,ayet müsait itilaflnr aktetti; dünyanın her 
tarafından binb"r:ürlü iılerle mC§gul olan 
İngilizler ise cenuba doğru çekildiler, lran 
gönüU-leri onların peılerini bırakmadılar. 

ı g.;n:?llülerin reisleri Riza Han idi. lktı
darı, vatan nşk1, azimkiirlığı, harekatında 
temkinli oluşu ona pek kısa bir zamanda 
~erk.esin itimad nı kazandırdı. Harba mü
heyya muntaznm ve mükemmel bir ordu vü 
ccde getirdi Fakat bu ordu için her şeyden 
evel. muntazam bir maliyeye ihtiyacı vardı. 

lran'ın dahn l 923 senesinde ehenımiy\!t 
'i denecek derecede borcu yoktu. Buna 
muhabil kambiyosu mükemmel, bütçesi ak
tif olduğu gibi devlet haznesinde hatırı sa
vılır ihtiyatı vardı. Artık sıra gö;ebe ha
sincle dağlarda doln§an lmhileleri aramağa 
e bunlardan kendi rizalariyle gelip teslim 
''I"!•· 11nl.,rı sil nh•~n tecrit etmeğe gelmişti. 

Ogün!eri takip eden seneler zarfında binler
ce civanmert askerin cnnma malolan birçok 
uf ak II'uharebeler oldu. Lakin bugün sene
!ercfonberidir ki, sükiın ve nizam tekrar le· 
~ssüs e~iği gibi şehir, köy, kasaba ve mem
lel:etin bütün yollarında tam bir emniyet ve 
nsnyiş hülrüm sürmekedir. 

• 
lngiliz Başvekili Mösyö Baldvin tara· ~mabede_ v~ iytiliflarla üzerine almış otdıı 

fından Mösyö Bartu'nun Londra'ya yapa go teahhut ıycabı lngiltere pek mantıki ola 
cağı seyahatin sarih sebebi hakkında ke - nlk, kendi emniyetinin bağlı olduğa garp 
disine sorulan suallere cevaben avam ka - emniyetini ihlal edecek mütearma karıı 
marasında dün verilmiş olan iyzahat bazı bütün kuvvetiyle cephe alacağını bildirme· 
İngiliz gazeteleri tarafından etrafa yayıl • ye ka~ar gidebilir; fakat bugünkü vaziyet 
rmş cürethirane s;irültülerin iycap ettirdi - te lngıltere buraya kadar gitmiyecektir ve 
i!. ~rih bi~ .t~vzih mahivetindedir. Bu gü - kendisinden lngiltere efkarı umumiyesinin 
rültuler, bılımyor ki, bir İngiliz - fransız hoşuna gitmiyen umumi maftJyette teahhüt 
anlaşmasına muhalif ol nlar tarafından fer istemek kimsenin hatmndnn gcpniyor. 
fr_ansız hariciye nazmmın İngiliz hükllmeti B 

ki f 
u vardır, ve kendisi için "bütün imkan 

nın te i i üzerine Londra'ya yapacağı se • 
yahntin mahiyet ve hedefini tağyir etmek lar elan mevcut olan ve eninde sonunda bit 
ici istismrır ediliyordu. Deyli Herald ve tün sulh siyasetinin zaferi kendisine b:ığh 
daha b .. ska gazeteler İnqiltere hükfuneti • olan bütün beynelmilel sahaya Jimil daimf 
nin ~imdiye kadar milletler cemiyeti çerçe- fransız - ingiliz teşriki mesaisi vardır. Fran 
vesi ve zihniyeti içinde takip etmiş olduiru ı:a ve lngiltere modem dünyayı vücude ge· 
siyaseti tamamen deŞştirec:eğini ve tirmiş olan liberal medeniyetin ma~evi k01' 
Fransa ile bir askeri ittifak nktederek eski vetlerini temsil ediyorlar. Kenc!i emniyet .. 
ittifol:tar sistemine döneceğini iddia eUiler. )erinin bağlı olduğu garbın emniyeti her 

B neşriyatın, Almanvatnm kara, de· iki devleti müştereken alakadar eden bir 
niz ve h va kuvvetlerini kuvvetle dirmesi meseledir. 
karşısında lngillere'nin emniyeti için endi -

t ki b b 
İki devlet muvazi hareketinin tam ser· 

şe e me e em er bir cephe almaya cesa-
t d 

• ·ı .h 
1 

bestisi içinde inkişaf edebilmesi irin bu iki 
re e emıyen ve sı "> o;ız anma müzakerele· - :r 
T1nden hir mucize bekliven bir kısnn inl!i • memleket hükfımet adamlarının günün bü-
li7. cfltan umumiyesinde hoşnutsuzluk tün meseleleri hakkında müt~kabil an)af • 
rıvaudırmaktan b:ıslta bir m:ıksadı yoktur. ma yolunda fikir teati etmeleri en mantıki 
Halbuki mesnliyetlerini rniidrik olan ingi • bir şeydir. Samimi ve emin bir franm in. 
tiz J.iilcA 0 ti tarihi rnlünü unutarak Avru- giliz anlaşması avrupa· için çok mühim bir 
na islerinde kavrts1zlık gösterem·vece ~· i ihtiyaçtır. ösyö Bartn'nun Londra seyaba 
ve bu~ü kii lıadisP.ler karsısında "muhte - tihin onu mevcot esaslar üzerinde ağlam • 
şem İn7.İvn,, ya çekilmen~n kendisi içi ıiva laşbrmaktan ba§ka bir maksadı yoktur. 
ııi b"r intihar demek olatt\~mı bilir. fn~liz Bu sebeple bu seyahat umumi emniye!İ 
'1ükiimPtinin avnı zamanda deniı: ve hava 1. ti tiUVVe endirecek ve beynelmilel vaziyeti 
1 uvvetlerini mümkün olduiu kndar memle 
ketin m";dafaasma kafi gelecek bir lrnvvc mahsüs derecede tenvir edecek m:ıbiyette • 
t~ çıkarmak meşm endiı:esi v:ırdır ve hü _ dir. LO TAN' dar 
rnmet bu maksntla mühim bir programın 
lmzırl nrn.111da old"~nn sa.ktamam1$hr. Fa Balkan postası~ 
kat bütün bunlar lngiltere'nin bir ittifak

Bu meyanda hanedanın değiştirilmesi lar siyasetine döneceiini ve busnin devam 
için lazım olan ilk şartların hazırlanması etrafında tedricen faknt gayeye inanla çalışıl etti~i teşriki mesai sistemini terkedeceğini 
mağa başlnndr. ifade etmez. 

Tek bir lranlı, evelki ba.~anıa hasreti Bundan başka İngiliz ıefirinin f ransız 
ni çebniyordu, yabancı devleıler kazaml- hariciye nazıriyle müliikatmdan sonra sala 

Mısır ve Kapadokya abideleri vardır. Yal- mlıJ, her ha.ide en ziyade alakadar olan in. biyettar fransız membaı tarafmd n fran -
~i tere bi.le çoktan muvafakatini bildirmiJti. sız - inrriliz konuşmalannın ne bir konfe • 

Akdeniz misakı 
hakkında Yunan 
hükumetinin 
noktai nazarı. 

Hükfunetin naıiri efkarı Proia gazetesi, 
Akdeniz misakı hakkında yunan gazetele· 
rinde yapılmakta olan münakaşalar üzerine 
aşağıdaki tebliği neıretmiıtir: 

ruz aynı stildeki tasvirleri birbirine oyma· 
dıklnrı gibi Mısır - Eti tuvirleri karşılaştırı 

lacak olursa fark daha ziyade büyümekte
dir. Mmr abidelerinden münfarit tiplerin 
karakterleri verilmek istenen bilhassa Hn
remheb meze.nndan çıkan kabartma mühim 
ciir. Bu farklar göz önünde tntnlnrak ihtiyat 
fa tetkik edilirse dört tip meydana çıkar. 

a • Alın basık, borun fırlak, çene geri 
çekik ve saknlsız. Başın ön kısmı tıraşlı, saç 

irır bir nevi örgü suretinde iki taraftım o· 
muzlara kadar uzun. Bu; Etilerin yaya 
bıılk tipi olcp araba cengaverleri ile esirler 
ve elçiler arasında göze çarpar. 

b - Birinci tipe yakın olup yalnız, başın 
on tarafında saç kesilmemiı ve bir alın ba
ğiyle tuttorulmuı, saklsız, yanak kemikleri 
Vf' çene kemiği kuvvetli ve çıkık. 

e • Nadir tesadüf edilen bir tip; bilhas
sa profili büsbütün ba§ka. Alın dikine yük
seliyor. Burun serbest öne doğru fırlıyor. 

Çene biraz öne doğru ve kuvvetli, keza sa
kalsız. Tavrı miitehakkimane olup Harem
heb' deki kabartmada, knlağmda bir küpe 
taşunaktadır. Aynı tipe &ğazköy, Yazılı

akya bilhassa bir kapmm m:ıhteıem tasvir
ltrinde tesadüf edilir. Herhalde bu, Etile
riıı hakim tipi olsalar gerek. 

d • Araba cengaverleri arasında başı tı 
raşlı, yalnız tepesinde perçem bırakılmış o-

lan tip göze çarpar. Bunların başlarının ar
kası kabarıktır. Araba sandukalarının ve 
kal~lıınnm köıeli oluşu diwerlerinden ay 
hk gösteriyor. Bunlar herhalde Etilere yar 
dım eden kavme ait olsa gerek. 

Bunlardan a ve c kısımları Lüpuı'm ar· 
ı:nenoid dediği On Asya tipinden, d kısmı 
mediterrane tipinden sayılabilir. B bakkın· 
da şimdilik bir şey söylenemez. 

Netiyce olmak üzere profesör Götze'nin 
bu tasnifi yaptığı eseri geçen sene ne1redil
mi~ olmakla beraber iki sene evel bitirilmiş 
olduğundan bu zaman zarf mda yapılan haf 
riyattan elde edilen bulantularla ba tahmin 
ler teyit veya tadil edileceklerdir. 

Dr. M. şOIRO 

Eğer " · · de ııslar .. Jri .,• teJ. rans ne e bir muahede miiza ereleri ma
rnr tel l"keli olarlana her halde düpnan ol lıivetinde olmıvacağı ve bu hususta bir res· 
mıyan kuvvetli bir adamın maiyetnideki im' 
vetli bir ordu Hindistan için iyi bir siper ola mi lehli~ verilmiyeceği hakkında neşre· 
bilirdi. Riza Han, Şah Pehlevi oldu. Epiy • dilmiş olan haberden sonra Mösyö Bartu
dir m:lletin gözüne b tnn b"r diken halin- rmn Londra seyabatindnki maksat ve nivet 
dehi kapitül!l.syonlan bir çizgide silip attı. ler hakkında samimi olarak yanılmıya İm· 
Devldler seslerini çıkarnmadılar. Şabinıah kan yoktur. fngiliz baıvekili dün akşnm 
Hz. parlamentoyu sıkı bir faaliyete sev - kendisine İngiliz hükumetinin "Avruoa'dll 
ketti ve bunun neticesinde de milletin yaıa- k nşıklık zuhur ettiği takdirde yapılacak 
yışmı ba§i&n afağıya yenile§tiren ve ona ta-
ze kan veren birçok yeni kanunlar çıktı. m:· "terek bir hare ·et hakkında milletler ce 

Adliye İsviçre örneğine göre deği}tiril- miyetiyle İstİJ<trede bulunmadan Fransa 
di, bütün d~vletlerle ticaret mukaveleleri ak ile İytilaflar mı aktedeceğini soran ve bir 
tedildi; B:lçikalı mutabassıslarm nezareti müddet eve1 İngiliz harbiye nezareti müste 
altında iıgören giimriikler ufak bir §İkiye. ıarmm .Fnnsa'ya yaptığı seyahatle fran -
te meydan vermeden çnh~ıyordı. Yeni evlen- sız hariciye nazırının Londra'ya yapacağı 
me kanunları da yapıldı. Her sene yüzler ' seyahat hakkında iyzahat istiyenlere hiç 
ce talebe ecnebi menlleke!leri mektep ve .. küJi km d 
ünversitelerine gönderilmektedir Modem bir muş t çe e en cevap verdi. Mösyö 
hava nakliyatı lran'ın en mühim şehirlerini Baldvin Avmpa'da mü§lereken bir hareket 
yabancı memleke!lere bağlamaktadır; bil· zımnında Fransa ile anla§DlA hakkındaki 
tün vilayetlerde mükemmel yollar yapıldı suale ancak menfi bi rcevap verebileceğini 
veya bitmek meredirler; ıeker fabrikaları, ve İngiliz harbiye müsteşarının Fransa se -
iplik ve doliuma fabrikaları kuruluyor, ma· yahatinin hiç bir siyasi mahiyeti bulunma • 
den ocakları aç.ılıyor; Hazer denizinden Af- dığım ve fransız hariciye nazmrnm yapaca 
las denizine kadar ise büyük bir demiryola ğı seyahatin de iki milleti alakadar eden 
yapdacaktır. Dünyanın en büyük prketle
rinden biri olan lngiliz-fran petrol prketi meseleleri müzakere etmek fırsatını vere. 
nin iılerine :nihayet verildi. Uzun süren ve c~ğini bildirmiJtir. Bir işçi mebus yalnız in
nihayet Cenevre' de ballediyen İh'alaftan son giliz harbiye müsteşarının Fransa seyahati 
ra her iki tarafın hakkını koruyan yeni bir değil Ceneral Veygan'm lngihere seyaha 
mukavele aktedildi. Askerlik hizmeti de tinin de bir siyasi maksada nıatuf olup ol· 
amrtulmamalıdır. Birçokları Şahinşalı Hz. madığmı ve bu ziyaretlerin 1914 den evel 
nin bunda muvaffak olamıyacağım zannedi- k b vu u olmuş ziyaretler netiycesinde mey • 
yorlardı. Çünkü bu takdirde en zengin ve ihtiıam taşıyan ailenin evladı da alelade dana gelmiı "ıeref teabhüdü,, ne benzer 

"Son zamanlarda Fransa'nm teşebbüsü 
ile yapılmakta olan, mmtakavi misaklar 
akti hakkındnki müzakereleri nazarı dik
kate alan bir nk§am gazetesi hükôıu:!te, si· 
yasi fırka reislerini içtinıaa davet ederek 
onlarla Yananistan'm alacağı vaziyeti mif. 
nakaıa etmesini tavsiye etmektedir. 

Alakadar maknmlar ,böyle bir siyasi 
reisler konferansına lüzum olmadığını bil· 
dinnektedir. Zira Yunanistan'ın vaziyetini 
tavzih etmesi ıamaıu gelmemi§lir. Çünkü 
bu hareket, kati teklini lmadığı gibi balen 
müspet neticelere vasıl olacağı ela fiipheli 
bulunmaktadır. 

İtalya ve Almanya, Venedik miilakab 
esı:asında, mmtakavi misaklar bakkmda • 
ki Fransız - Sovyet projesi aleyhine vaziyet 
almı§lardır. Esasen bo husustaki faaliye• 
lİD kati bir veçhe almasının M. Bartu'nua 
Londra'ya seyahatinden sonra kabil olaca
ğı gayri kabili itirazdır. 

Herhalde, istihbaratımıza nazaraa, Ya
mınistan'm bir Akdeniz misakına girmesi, 
ancak isfunasıı her Akdeniz devletinin bu 
misaka i~iraki kaydı sarihi ile kabili iyzah
tır. Bn devletlerden, velev bir tanesinin, bu 
misaka istirak etmemesi, onun bir Akdeniı 
misakı olmak mahiJ•etini selbeder.,, 

bir nefer gibi hizmet edecekti; bu nasıl o- bir netiyce verip vermediğini öğrenmek is -
lurdo ! . Oldu ve bu mukavemet de kırıldı. temiştir. Mösyö Baldvin bu ziyaretlerde 

bildirdimnden backa bir maks"t bulunma. }'eni Ne~riyat. 
Noye Fraye Prır.e. ... " ... 

,.._-----..-·----~--

Ankara Halkevi 
Reisliğinden: 

Evimizde mevcut lO:ıZl,5 ebadında ve 
muhtelif renkte 1631 parça Kütahya çinisi 
açık artırma usuliyle satılacaktır. Alıcda -
rm 16.7.1934 pazartesi günü saat 18 de 
Halkevinde müteıekkil komisyona müracaat 
lan, çinileri görmek istiyeuler ve bu hu • 
susta fazla malômat almak istiyenler de 
daire müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

dığını ilave ebnekle iktifa etti. 
İngiliz baJVekilinin avam ka rasmda 

İngiliz bükllmeti namına verdiği bu iyzahat 
Mösyö Bartu'nun İngiltere seyahatinin ari· 
fesinde vaziyeti tenvir etmeye kafidir. 
İngiliz ve fransız hükumetlerinin niyet 
ve maksatları malumdur ve Fransa için biç 
bir zmaan umumi emniyet sistemi üzerine 
istinat ettirdiği milletler cemiyeti sağlam e 
sasmı terkemıek mevzunbabs olamıyacağı 
malumdur. Biitiin yapılacak işlerin ve teşeh 
büslerin milletler cemiyeti zihniyvti ve çer
çevesi dahilinde olacağı Pa.ris'le Londra' -
nm ittifak tttikleri bir noktııdır. Mevcut 

Aşık Summanı. 
Si O? Halkevi neıriyat serisinin ikinci ki 

tabı olarak çıkan bu eser Sinop halk ~airle
rinden olup mütareke senelerinde ölmüı o

lan meçhul bir sımatkfırın şiirlerini bir ara• 
Y" toplamııtır. Bu ıürleri toplayan Hapııı 
Nezihi Bey eserin ba§!Da Jair hal·kında bir 
mukaddime ve bazı notlar yazmı§lır. 

Akbaba 
12 temmuz 1934 tarihli 28 inci sa) ısı 

çıkmıftır. 
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I kıı at bahisleri. 

Demir sanayii için ham 
maddemiz var mı? 

Şurada burada mevcut ve mckşuf demir madenlerimizin tahmin 
edilen mikdarı hize )elmiş sene ka<lar )eler c de hundan sonra 
yapılacak daha ciddi araştırma( ar ııetiyce~indc hol demiri olan 

madenler hulunacai;'l kuvvetle umulabilir. 

2 _ Demir sanayii için lazım olan ham miir ile iıçılik demir cevaeri fiatının iki 
bammaddenin başhcası şunlardır: mıdindcn fazladır. 

Demir ve çelik sanayii ;çin li.ınn olan 
La mmacJdenin baıhcası şunlardır: 

Kömür 

Demir cevheri. 

Krom, 

Mangan. 
Nikel ve saire. 

Bu malzemeden kömüre malik oldu · 
icmuz söz götürmez. 

Krom, man&an, gibi madenler 
de memleketimizde vanfır. fut mühim me -
sele bizde demir sanayi işlenecek kadar de
mir var mıdrı? sualinin cevabı teşkil etmek
te:dir. 

Bizde halen mekıuf demir madenleri ile 
dahi kurmak istedigımiz mi yasta bir demir 
sanayiinin birpı:k sene ~hşabiiecegini biı.
zat mütehassısları kabul etmektedir • 
ler. Ezcümle Ayazmcnt, Torbalı, O acık gı
bi sahil mıntakalardaki mnynetik zuhuratı
ll'..ıl 10 milyon ton, Kayseri cenub da Fa
raşedeki hema it zuhur:ıtmın 15 milyon 
ton olduğu kabul edilir e demir mikd ı -

nm o/o 45 olduğu nuan itibara alınır (ki 
bizim madenlerin bundan hıla olduğu tah
lillerle sabittir), keza senelik 1stiblükimız 
de 200.000 ton olarak besap edilirse yalnız 
bu madenlerin bize 70 sene •·efa edehilece
gi bilbenp anlaplır. Kaldı ki memleketi • 
mizin daha birçok yerlerinde demir mhu • 

ratı bulunduğu, jeolojik tetkikat ilerledik
çP bunların meydana çıkacağı hemen de 
muhakak gibidir. 

Jktı t vekaletimiıin yaptırdığı tetkik
lerin hatti yakın bir itide çok eyi illetİyc:e
ler vereceğine mütehassısları kanidir. 

Maamafih bir memlekette demir sana • 
yünin ioki~af mı yalnız demir m orabna 
bağlamak da doğru değildir. Dünya p"ya -
sası da en fazla demi ristihsal ve ihraç e • 
den memleketlerden biri olan Alm oya, 
iılediği demir cevherinin ncah o/o I O unu 
kendi memleketinden tedarik eder. Müteba
ki C"10 90 ının cevheri hrıriç memleketler • 
den ve bilhassa isveçten gelir, işlenir, yan 
nya tam mamul bir halde harice sevkolu • 
uor. 

Cevherin ba hariçten gelişi demir ve çe
lik sanayiinia Almanya'ya b-yük kirlar bı
rnkınasma mani olmaz. Ç"unkü Almanya 
her şeyden evel zengin bir kömür memle • 
kf'.tidir. Demir is1emeıinde ise ısarfedilen 'kö-

Biz de zengin !kömür madenlerine ma • 
tık olmak itibariyle bu siste • takip ede • 
biliriz. Nıte'kim kurulacak demir sanayii • 
mııin demir cevherini ilk zamanlarda kıs • 
men harirten alarak çalrpcağmı İktısat ve
kı1imizin beyanatından anlıyoruz. 

Bu takdirde halen bir ton font için ha
r;ce 45-50 Ura, hlı- ton çelik için 100-150 
lira verirken o vakit takriben bunların be
heri için h rice 10 lira vereceğiz. Fonta 
verdiğimizin üç buçuk dört misli, çelikte 
S- l 4 misli bir lin memleket dahilinde bı-
rakmış olac:nğu. 

Bu meyanda demir 'ft çeliğin işlenmesi 

iı;in kömünimüzü ve çelik iymnlinde kul 

Janılan vc lıarice sevki aı.almı! bulunan 

n, krom e s ·re nıadenlerimızi de 
klymetlendirmiş olacı:ğız. Bu vesile ile mem 
it kette İ§ hacmi hayli genişlemi§ olacak • 
hl'. 

Keza ilk zamanlar ccmir istihraç sa -
yiinin iycap ettirdiği nispeten fazla tesis 

sıtmayesi de konulmıyacak ve maliyet fi · 
dünya fiah derecesinde tutulması da

ba kolaylıkla temin ediımiı olacaktır. Bil
h:ıssa Yunanistan gıni ihracahmıım fazla 
ve ithalatımwn az bulundaj'u komJU mem
lrketlerle ticari muvazenemizin tesisinde 
bo memleketten demir cevheri alınması 
mühim ro1 oynıyacaktır. Fakat §Urası da 
kıtbul olunmalıdır ki cevheri hariçten gelen 
demir s ayii de ne de olsa kölilü sayıla • 

az. Bilhassa ·m m .. d faa bakımından 

Wına mahmrl:ı ve baUi tehlikeliair. Bi • 
ı~e e b~ de :r isf sal sanayiini dü • 
~D, meml dimiri• jeeloiik tetl.ik • 
~"riJ1e muvaz· o1antk !"lnİr istı"'hraç san~yi
ini de düşünmek zaruretindeyiz. Sahile veva 
ie İryofo ı!Ülergahma )'.akl!l demir maden
leri izd karlı ve ve . li cir iş sP.hası d:ı
'uı yarat :la ·ı tir. Bia t yunan lrnm~u
,.. m ihr mb bir d .. ndir Ve ncak h 1 sıı
,,~~ me ] .. trr•· ; .. A tf'meli ~I m demir 
~n!.yü ltumlmus olac:nktır 

M ŞEVKt 

SABIK İSPANYA KIRALI. 

Paris, 12 (A.A.) - Sabık İsDanya kı 
ralı üçüncii. Alf ons'un katibi, Kıralm oğul
lanndan b" • Cote d'amr'de sabık al. 
man vefüıbuu· h ettiği hal&md .. 1-i ha-
\erlf'ri kati o~ t .. Ja.;,, et.iştir. Eııııs<>n 
!aa ailedea biç hir kimse som nnnn!arda 
~-.. -'P .. 'nnı .,._ .. ~u .. ;ı., ;~.,~~ C'tm~istir. 

HHllllYETI MIUJtı 

Bulgar Başvekilinin 
siyasi nutku. 

( &p l. iRc:i sayıf ada) 
f tsiode memleketin i~inde bulunmakta ol • 
duğo demli ~niyeti kstata hu1asa ettikten 
mr.ra memleketi felaketten kurtarmanın 

}tgane çaresi lırblar hariı:illde !bir t.iikU • 
met teşkili &ıiwıı t'öylemi! e el • ir 
iri: 

" - Bütün mehafiiill, gnıpların ve fır • 
kaların. miflerek bir Liıse sahip olmama • 
ları yizinden vatan sevgisillİ her tirli mii
li.hazalarm fevkinde tatu milli orila, mil
letin bDm.masına yardım etmek ve onu 

saadet n ref ab yoluna sokmak için lazım 
olan kuvveti k~disinde bıllmıı}lur.,, 

Başvekil, bundan sonra hül.-Umet tebed-
ülünüo ;gibi şartlar içinde vukua gel • 
niş olduğunu iyzah etmiş ve yeni kabine te
ekkül eder etmez biikfrmetin yapmış oldu

'!D ı tm ~evlet rei • • hndt!tsuı müza -
'tareti e ve tasvib" e marlıar olduğunu ila-

u- :. dar ile hükumet arasında vücu
d getirilmiş olan bu mesut teşriki mesai, 
ha hususta ıui niyetle ortaya atılmış olan 
bır takım fena şayiaları ortadan kaldınruı • 
trr. 

Bundu sonra baJvekil, gayui b-net
\i, oterite.r ve mütehassıs hir icra kavYeti 
etasma müstenit yeni bir devlet kurmaktan 
'baret olan yeni rejimin bariz valiıflarını u· 
znn mafilya iyzah ve ıepilı etıaif Te R

ıirnin nynı zamanda ihtisas unsurlarını ce
meden ve iktısadi, harsi ve mesleki amille· 
ri bir araya toplıyan bir parlamentoya isti
r:ıat eyliyeceğini söylemiştir. 

"- Bundan bafb parlamentoda fırka
lımn temsili nispet~ m?!htelif c111J>1ar ara

sında zuhuru muhtemel ·ihtilaflarda hak 
rol .. ü OJlUYacak ve parlamento müessese
~ine siyasi veyahut milli naa!Hyetteki se-
Plcrde en doğru hissi ve en lam sdaliyeti 
'erecektir. 

"içtimai sahada hiikimet, lbsabatar 
halkının ve rJıirlerin iktısaden zayıf ola 
1 nıflannm iınayeıine hususi bir dikkat at
f edecektir. llktısadi bakımdan -kimet, sı
ııflena aralan.t bulmağa çalrpcabr. 

Ba.Jnkil, bundan sonra hilı:imet tara
f dan .ua bdar umumi fufryet saha· 
lannda - aıda getin1miı lu eserlerden 
"" .... ""'""-U<I. ve d ha ~ea L. ki büt-

4 ili 8 milyo• tua.nuf ppılmasmı 
Pmfoe mcclar ole.cah idari, muıırif, adli ve 
:\ li irlahatı hatırlatmıştır. Bu islahat işi • 
e deva edilecek ve ıhiikmnef ıçiz:miı ol-

• ·1 ~ı proğraın tamamiyle tatbik olmacak-

S:;zü memlekdim dahili emniyeti aese
lesine aakıeden ı.pdil. '9iiltimet .tarafaı
ıJan dedet aif•za- biitüo memlekete .p
mil olmasma JDanİ elan lair taknn .keyfi wc 
..,11yri kanu ; tethiş hareketlui1le clahil~ 
"mnyietsiılik ve Fit mdu eaen ve lıaıiÇte 
.ı,..,1 .. tin niifoıD1lD kıran gayri mesul un • 

t-c~·.:"'ıveti Milliye'nin Romanı: 3 

• 
Tefriku: 47 Kiyo telefonu eline aldı 

Çcn hiddetli: 

insanlığın ha 1 i. - Hatta emir .... diye başlarkeı: 
Kiyo: 
- Pek ala, diye bağırdı. .4 ml re fnlr.o 

r.uı lara lwıı giriımiş ve tatbi ketmiı oldu
itı itraat u bahseylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
"- Hükfımet, ıdedet otoritesini tesis 

e e ihtilalci tqekkülleri feshederek 
ve bir takım eşhas elinde bulunmakta olan 
silabları loplıyarak devletin nüfuzunu artır
mııtır.,, 

Başvekil, - - harici siyasete naklet • 
meden cvel hü ~ etin milli hayatın bütün 
nhalarında müstnkb.J icraatı hakkında u

umi surette marmat vermiıtir. 
Yeni hükômefuı harici siyasetinden bah

seclen başvekil, yegane müessir siyasetin 
dahilen müttehit l:Jir devlet siyaseti olaca -
fmı söylemiş ve bulgar milletinin her şey • 
dtu evel sulhu sever oldut'llnu beyan et -
nııftir. Bulgar milletinin katlanmak zaru • 
rctiade kalmış .olı'!uğu felaketli muharebe
lerle inkrtan uğtuoış ohm mazisini hatırla-
lZJ' svekil • - e demiıştir: 

"- Biz pralar mızı münhasıran b:r 
sulh ve bili - · "tün milletlerle bir an-
laşma po · "" ta · etmek suretiyle te • 
davi etm~ itatiyetle ucettik.,, 

''I!u siyaset, hi • jçiD bıru bir formül 
değildir, hayati ettir. Her türlü 
hrgap:Jdı: ıre era fikri, siyasetin -
de B:lgarista:ı' yı:fi n devamlı men • 
Fa eti• · e olduğuna kani 

ille-.i için yabancıdır.,, 
, söIDe devamla demi;tir ki: 

u siyaset, Bulgari.lan ile diğer 
devletler arasında bir itimat ve meveddet 

vas:ı , ve i:dgarishn'm 
harici .siyasetine ait en müşkül meselelerin 
halline medar okokm.u 
~ ·ı Bulgııristanın t erverane 

ft ihlaskarane siy · - Jıer tarafta hak· 
kiyie b.kdİr edilmekte olmasımlan müte • 
\'ellit mcmn iydiıri • nr etmiştir. 

Gc.orgief demiştir ki: 
"- 19 IIOJU tebedd"'lü, bütün dün • 

ynrun memle'ketimiu katJı vaziydini de • 
i irme'kle kalmamJb samimiyd we ihlası

ouza ·r kuvvetlendirmiştir. 

Zira bu tebedaül, - · sulhperver oldu • 
~ muz n sa erver olmak knbiliyetinde 

bclunauğu z l...: - i · bıvvetlendirmit • 
tir.,, 

"Bu no~-tatfa laer .ııqd~ evel son vuku
atı hakkiyle ta.ltdir ı olan b .. yük dev • 
it ti ere hükilmetin - ft minnetini ar -
zetmek isterim, s R anlapna siyaseti • 
roiıin lıer yer e memmmİy6l ve itimatla kar 
şılanmnkta old • na l:a.ni bulunuyorum.,. 

M. Gcorgicf, '6crlgarish• siyasftinin her 
şeyden eve!, komşuları ile olan rnünaseba -

1 is1 c:ı. F söylemiş ve bu 
.sahada Cbb • • · d kım netiyceler 

CU'-'.._ Ul:mulaiıımn ilave etmiştir. 
IIumaile}'f., &~'ın diğer mem • 

ffketler4e .eyi minasebrıl~e bulunduğu • 
11 ımemauaiyetle by~ ve bulgar hü • 

.kfuaetin!:ı bu ımiiauehıb daha ziyade kuv
vdleadirmek .icin elinden ıcJeni yapacağrnı 
ili:ve eylemiJÜr.. 

B ~yplci1,. SÔ7.Üne nq,avet verirken. Bul 

Çıkıp gitti. 

S4.YlfA S 
L 

Tayyare 
• 

pıyangosu. 

Sonları 58 'e 73 olan biletler 
amorti .kazandı. 

lstanbu1, 12 (H. M.) - Tayyare pi· 
yaııgosumm bugün çekilmesiıae devam -edil 
di. Bin beş yüz lirayı 221 O numara lwan
dı. Altı yiiz lirayı 4068 2622 ı132GZ 

16651 6lit 2Q713 13501 21Z3S 
6613 23667 nmuatar bzanmqlar • 

dır. 

200 lira kazananlar~ 

21153 ill9 8582 14591 
16915 S389 6087 14128 
24369 3422 7485 8634 

2183 3112 

100 lira kazananlar: 
2099 17755 1487{J 13187 
5391 17600 10?29 1805! 

3 8120 17110 21889 
14465 17583 21611 8341 

213 22262 87S2 118SJ 

1506 
15835 
9853 

3365 
1383 

14481 
1194 

69 numara 58 ft 2ZU MIDn ııh bbr 
lira karmımıılardD'. 

lki bm liralik miil<iifab Cla: 
8888 9629 13130 10506 10674 

12305 7938 1Z61S 3961 7055 
s ?4715 2i4i' 2087 22116 

229 4639 24992 z 967 ?671 
18263 14075 18284 13Z47 8S72 
20585 17544 16168 18664 155&9 
12612 24721 9450 24674 17868 
25299 12112 14493 21118 18'57 

nwnara lcazaamı~r. 
Sonb.n 58 w i3 elan bil~ amorti 

kazanmışlardır. 
s 

garistan'm milletler temiretiue b.Jı '1ama 
hissetmiş oduğll ve lıissetmekte bulunduğu 
rabıtadan b:ıhıeylemiı 'Te ıöyle demi!licı 

'" - Bu yükse'k Leyne1milel miiesseleaİn 

ismi ve vaziyfesi, bizim milldluiaıizia Yic

dıınmda itimat Ye ümit hissi ile '1f!IC •hmı
tır. Ba1han minlana 1karp iUihu etmit ol

cfoğum:ız hattı Mreketi tayi ed ~ • 
yel de milletler umiydine ıte WUB tim • 

matma elan ba 1-rmet Ye riayetimiıı!ir.. 

Bu hattı 1aarr1'et. biitiia btdg.ar milleti
nin iylDilD ct:iği ~ aısfd llİaint 

olan i)1imada tevafuk rtedir. 
Bapel:':lin utku, uzan 'llıadıya ulkıı • 

lanmıştır. 

Bulgar ba}Tekili utkunda B:ılg~ristan

ın 'ko:nf11 hiikfüaetJerle olaa münatd.at. • 
dan bl!!ınderb. firkiye ile cıla.n miiale
batı da menmıLaludmi! n fiirJe d~: 

"- Bitiyorsmnız ki tirk • 'bulgu t!ost
luk, ademi tecaüz ve hakem misakın• eeçea 

sene temdit ettik. Biz bua yapmakla, c:e • 

nubu şaıki kompwızla -laima eyi illin • 
sebetler idame etmek maksadiyle sarfede • 
crğimi.z zayntler içia zaruri oln süitin •• 
itimat havasmı Wöıaf ettirmek ve Juınet. 

lend irmel İstİJ'el'llLn 

Kiyo Katof'a sordu: 

- Silahları teslim etmek niyetinde misin.? 

- Vaziyeti anlamağa çalışıyorum. İlk önce ltankeu•ya 

Fakat bunları serbest bırakmış olsaydık proletar • 
ya bu hareketimizden bir mana çıkaramıyacaktı. Lenin 
haklı idi. Adalet bizim tarafta idi ama Lenin haklı idi. Ve 
sonra biz, Çeka'nm fevkalade salahiyetlerinin de aleyhinde 
idik. Dikkat etmek laznndır. Şimdiki parola iyidir: Önce 
ihtilali genisletmek ve sonra derinleştirmek, Lenin derhal: 

Dinliyordu. Katof ikinci mikrofonu aldı. Sonra ilcisi bir
den mikrofonu yerlerine taktılar. 

gitmek iycap eder. Enternasyonal'in i~diği nedir? Aaba 
her şeyden evci, Çin'in birliğini temin için Kusmntag9ın 
ordusu..-ıdan istifade mi etmek istiyor? Belki de, propag<m
ıda vasrtasile şimdi demokratça olan bu ihtilali bir sosyalist 
ihtilali haline getirmek kabil olacaktır. 

"Bütün iktidar sovyetlere verilmelidir, ,,demedi. 

- Fa.at hiç bir vakit: "İktidar Menşevik'lere verilmeli
dir." de demedi. Hi<; bir vaziyet silahlarımızı mavilere ver
meğc bizi icbar edeme-'- Hiç bir sebep. Çünkü o takdirde 
ihtilal kaybedilmis ve yapılacak sey ... 

İceriye küçü~ dik yürüyüşlü, hemen hemen japona ben
ziyen bir aıbit giriyordu. Selamlaştılar. 

- Ordu yarım saate kadar burada olacaktır. dedi. Sila-
hrmız eksik. Bize ne kadar silah verebilirsiniz? 

Çen aşağı yukarı dolasıyor, Katof bekliyordu. 
- İşçi milisleri silahlı kalmahdrrlar. 
Zabit: 
- Teklifim Hankeu büklımeti ile mutabık kalmd1k • I 

' 1 tan sonra, yapılmıştır, cevabım verili 

Rivo ve Çen gülümsediler. 

- Tahkik etmenizi rica ederim. 

Kiye: 
- Pek ata, dedi. Fakat efrat hen\lz barp safında bulu -

nuyor. 
- Topçu biraz sonra burada olacak. 
Ve sonra zırhlı treni göstererek ilave etti: 
- O zaman bunlarla da kozumuzu paylaşırız. Silfıhlara 

gelince: acaba kıtalara yarın akşama kadar silah teslim 
edebilir misiniz Fevkalade ihtiyacunız var. ankin iızeri
ne yürüyüse devam ediyoruz. 

- Silahların yansından fazlasını geri alabilecegimizi 
zannetmiyorum. 

- Niçin? 
_ Çünkü bütiin komünistler silahlannı teslime razı ol

mıyacaklardır. 

_ H~nken'den emir verilse de mi? 
- Moskova'dan emir verilse bile ... Yani böyle bir emir 

Jerhal yerine getirilemez. 
Zabit duyduklarını meydana varmamakla beraber Kiyo 

onun ne kadar kızdığını anlıyordu. 
- Ne yapabileceğinizi düşünün. Ben saat yediye doğru 

birini gönderir, haber alırım. 

Çen: 

- Şankayşeh•i öldürmeli, dedi 
Kiyo: 

- Şankayşek,, isi bize oralara kadar uzattırmaz. ~aten 
b •nu yrpa .. ıa~ d Zir., ... ncak gümrül. gelirlerine burJava -
ziniıı kendidne yapacağı para yardunlanna dayanarak bu
rada tutunması · bildir. Halbuki burjuvazi bo una para 
vermez. Sankayşek'in ona p.rrasım baş1an uçurulmuş 'ko • 
münistlerlc ödemesi l5zımdır. 

Çen: 
_ flütün bunlara, hiç bir şey soyJememek ıçın kcnuş • 

mak derler.. 
]{atof: 
_ Sus canını. oeaı. :;;ankayşek"i mer'kez komit sinin ve 

hiç olmazsa Enternasyonal muralıhasının müsaad J al • 
maksızın öldürmek teşebbüsünde quiun.acağım ic.! •· ... Je • 
mczsin _;el! 

(' ... 



Milli l\1 üdaf aa V ckaleti 
Satın Alma Komisyonu 

lylanlan 

İLAN 
Niğdede bulunan kıtaat 

için 210,000 kilo ekmek kapa 
1ı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 21 temmuz 
934 cumartesi günü saat 14 
te yapılacaktır. Talipler şart 
namesini görmek üzere her 
~ün ve mi.i akasaya istirak 
icin de vakti muavveninde 
teklif ve teminatlarivle Niğ
de'de askeri satın alma ko
misyonuna müracaattan. 

(1455) 7-2605 
fLAN 

Ordu ihtivac ıir.in (6000) 
kilo klorhıdrat dökinin ka
pah 7.arf usuJivle alınacak
tır. İhalesi 5-8-934 pa7::tr gü
nü saat 14 te icra edilecek
tir. Talipler sartname~ini 
.P'örmek iizere her gün öğle
den sonra ve münakasaya 
istir:ık edeceklerin o e-ün ve 
saatinden evet teminat ve 

1 teklif mektuplarivle birlikte 
M. M. V. satın atma komis
yonuna müraca::ıtl~rr. (1441) 

7-2581 
İLAN 

Hava kıtaatı için Diyar -
oekir Alipmarda bir efrat 
pavyonu ve mutfak insası 

k~nah zarfla münakasava 
konmustur. Sartname ve pro 
jelerini görnıek istiyenlerin 
lı•r ,.,.:;., nO.lP.den sonra ve 
rni;tı:ılr'!Jc::m~ istirak f"clecek
Jerin lQ-7-934 nersembe gü
nü saat 10.5 d::ı temin~tl:triv 
J,.. 1-ıirlikte M. M. V. SA. AL. 
KO. na müracaattan. (1304) 

7-2258 
iLAN. 

Kıtaat ihtiyacı için (180,000) 
kilo ekmeklik un kapalı zarf
la münakasaya konmustur. 
İhalesi 4 ağustos 934 cu~ar
tesi günü saat 14 te yapıla
caktır. Talipler sartnamesini 
görmek Üzere her gün ve mü 
nakasaya istirak icin de vak
ti mmıvyeninr1e teklif ve te· 
minatlariyle Hadım köyün
tie askeri satın alma komis
yonuna mür;ıcaatları. (1527) 

tLAN 
Kıtaat ihtiyacı için 18000 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 4 ağustos 934 cumartesi 
günü sa::t 14,5 da yapılacak
tır. Talipler şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak icin de vak
ti muayyeninde teklif ve te
minatlariyle Hadım köyün. 
ae askeri satın alma komis
yonuna müracaatları. (1525) 

İLAN 
İzmit, Tuzla ve Bolu'da 

Eulunan kıtaat için ( 452, 700) 
kilo un kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. İhalesi 
28 temmuz 934 cumartesi gü 
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Talinler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kaı:;ava h:tirak icin de vakti 
muavvenin<ie teklif ve temi
natlariyle İzmit askeri satın 
~ima komisyonuna miiracaat 
lan. (1524) 7-2709 

İLAN 
.Kıtaat ihtiyacı için 900.000 

ltılo mutfak odunu kapah 
zarfl:ı münakasaya konmuş
tur. İhalesi 4 ağustos 9~4 cu
m~rtesi günii ~aat 13,5 da ya
J>rl::ır.::ıktır. Talioler şartna
mesini görmek üzere her 
~ün ve mUnakasava istirak 
kin <le vakti mnavveninöe 
tekHf ve teıııinatlarivte Ha
amı köviinde askeri ~atm al
ma knm;svonuna mttt-·~r.aat -
lan. (1526 , . 7-2707 

İLAN 
l erli fabrikalar mamuta .. 

tından (50,000) metre kaput 
luk kumaşa kapalı zarfta ve
rilen fiat gali görüldüğün
den 15-7-934 pazar günü sa
at l 1 de pazarlıkla alınacak
tır. Talipler teminatlariyle 
komisyona müracaattan. 

Kumbara 
bütün bir istikba dir. 

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

,, F r i g i daire" markasını tasıma yan her Soguk hava 
dolabı hakiki ,, Frigidaire'' degifdir. 

BOURLA BiRADERLER VE şsı 

4 ELEKtK;lg~O~~~~K!A!:O~ 
. ...... . . . 

Dünkü düşmanların gözile 

CANAKKALE 
Kara 

Deniz 
Hava 

tlarekah 
Fransız Deniz Yözbaşılarmdan (Bariyot) aun Çanallale muharebele

rine dair en son yazdığı bu mühim makaleyi 
HAV ACILIK ve SPOR 

OD 

l 22. ind sayısında okumalısınız. 

CUMA 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
12000 
25250 

9830 
12000 

KİLO KENDİR İPİ 
,, YUMUŞAK DEMİR 
,, LAMA DEMİRİ 

" " 

) 
) 
) 
) 

" 250 FERRO VANADİUM ) 
350 KOBALT ) 
250 FERRO MOLİPTEN ) 
500 ,, WOLFRAM ) 
300 ,, TİTAN ) 

1000 H KROMUN ) 
60000 ,, SAF KURŞUN ) 

4-8-934 

4-8-934 

8-9-934 

50000 ,, BENZİN 28-7-934 
300000 ,, GAZOİL 28-7-934 

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

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

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

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

15 TON GÜMÜS KUMU 1-8-934 
40 TON SÖNMEMİS KİREC 1-8-934 

500000 ADET DÜGME (NÜMUNESİ GİBİ) 1-8-934 
40 TON FLUSPAT 4-8-934 

500 GRAM PİLATİN TEL 4-8-934 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterten tarih,.. 

terde ayrı, ayrı olarak aleni münakasa suretiyle satın alına· 
caktrr. Sartnamesini almak istiyenlerin her gün saat 13,5 
dan 15,5 kadar satın alma komisyonuna müracaatları. (1435)' 

. 7-2602 

150 TON HAM MAGNEZİT ) 
25 TON LÜLECİ KtLt • 8-8-934 
15 TON, TON TOPRAGI ) 
15 TON MESE KÖMÜRÜ ) 8-8-934 
80 KİLO KALAY V ARAKI ) 12-9-934 

Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerde ayn, aya 
aleni miinakasa suretiyle alınacaktır. Sartnamesini almak İg. 
tiyenlerin her gün saat 13,5 tan 15,5 kadar ve münakasaya 
gireceklerin de o r.;ün saat 14 te satın alma komisyonuna 
müracaatlarr. (1506) 7-2676 

(25250 Kilo Yumuşak demir saç 
4/ 8/ 934 ( 9830 ,, ,, Lama demiri 5x20 

(12000 ,, " " " 
8/ 9/ 934 (60000 Kilo saf kurşun 
Yukardaki malzemelerin şartnamelerinde yapılan. tadi

lat dolavısiyle hizalarmdaki tarihlerinde ve saat 14 te ka
palı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesini almak istiyenle
rin 13,5 tan 15,5 kadar komisyona müracaatları. Ve müna-
kn~ava girmek istivenlerin de mezkur saatte teklifnameleri-
ni komisyona tevdi eylemeleri. (1518) 7-2700 

4000 PAKET KTTLP VfDASI 
3f;00 ,, KTT~A l{ vtnA~I 
6000 ,, MENTESE VİDASI 

Ynkardaki malzeme aleni mün::ı.kasa suretivle 11-8-934 ta 
rihinrf P ~aat 14 te jh;llesi icra edilecektir. Taliolerin sartna• 
me irin her p-j;., öö-trcten !-;nnra miin,,1<asaya girme1' icin dd 
o P"Ün teminat ile müracaatlarr. (1519) 7-2699 

Ankara Vilayet 
Defterdarlığın a • • 

Ankara'nın Ahi zafer mahallesinde 27-3-927 tarihindd 
vefat eden Dayı zade Hakkı Ef. nin metrukatı üzerinden tar
hedilen veraset ve intikal vergisine ait tanzim edilen ihbal'
nameler müteveffanın oğullan Nevzat ve Adli Efendilerin 
ikametg'ah adresleri meçhul bulunduğundan tebliğ edileme .. 
miştir. Umumi matrahtan hisselerine isabet eden 1407 lir;ı 
82 ser kurustan o/0 20 zamla 30 lira 19 zar kuruş vergi tarh· 
edildiği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

7-2701 

• 
Istanbul Cümhuriyet 

Müddeiummiliğinden: 
İstanbul ve Üsküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 

muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesiııi 
görmek üzere her gün Adliye Levazım Dairesine ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi günü saat 14 
de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil komiıt
yonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 7-2597 

Ankara Vilaveti SıhhiyeMd.den: 
Muhammen bedel 

Kilo Kilosu Lira 
Neosalvarsan 4 844 3376 
Mezürol 1500 fİJE 1 1500 

Yukarda cins ve miktarı yazılı frengi ilaçları kapalı zarf usuliyfa 
münakasaya konulmuştur. 

26. 7. 934 perşembe günü saat 15 le vilayet encümeninde ihalesi 
yapılacak olan mezkur ilaçları vermeğe talip olanların ihaleden eve) yüı 
de 7 ,5 teminat akçelerini Ankara idarei hususiye veznesine teslim ederek 
münakasaya kapalı azrflar ile birlikte iştirakleri ve şartnameyi görmek 
iıtiyenler Ankara Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaatlan 
ilan olunur. (1482) 7-2628 
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Marmara Ussü Bahri Kumandan- !Kayseri Belediye 1 

lığı satın alma komisyonundan: Riyasetinden: 
107 Benı de soude 1 kilo 
l 08 lchthiol Teri table 150 GR 
109 Amp glueonate de Caleium 1/10 S. C. G. Cemal 300 adet 

80 bin kilo kuzu, koyun, sığır eti 
Münakasa tarihi Cumartesi saat 
28 Temmuz 934 14 te 
Marmara üssübahri kumandanlığı deniz eıracıı ıntıyacı 

bulunan senelik etin kapalı zarf usuliyle ~8 haziran. ~3~ tari
hinde ihale~i icra kılınmış taliplerin teklıfatı haddı ıtıdalde 
göriilmecWrindP.n tekrar ka!'ah z~~f usulirle 28 .~emmuz .. 934 
cumartesi günü saat 14 te. ıhal.esı ıcra edılme_k .uzere m~.na
kac:aya vazerlilmic:tir. Talıplerm şartnamelerını al~,ak uze
re u ""SI!l1'Jac:tt'da Deni7. Levazım Satınalma ve ~zmıt te Ter
sane ka , üzerinde Üssü Bahri Kumandanhgı satmalma 
komisvrnlarrna m;;,.ıı("aatlan. (1469) 7-2619 

Ankara be ediye riyastinden 
Bazı zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal id.diasiyl~ 

vu':u bulan müracaatları üzerine hakikaten zaruEetı halle.rı 
olup olmadığım ve muinleri bulunup bulunmadıgım tahkık 
ve tetkik etmeden fakruhal ilmühaberlerini imza ve şeha -
dette bulunmaktadırlar. Bu ilmühaberler üzerine yapılan 
tetkikatta ba7 an münderacatı hakikate uygun o1mıyan1arr 
göriilmekte ve bu ~ibi ilmühaber1ere imza koyup tasdik 
edenlPr hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
d~n dofavı takih~t vaptlmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olnnnı:-:ıkt.arhr. Binaenaleyh böyle şehadette bulunacak ze • 
vatın helPrtivemiz na?~n dikkatlerini celbeylemeği favdah 
görmektedir. (1500) 7-2667 

Deniz Müsteşarlığındar 
Gölcük Deniz Fabrikalanna 84-126 lira ücretle mütekait 

veya sivil bir tabip alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak 
üzere Ankara'da Deniz Müstesarlığma, İstanbu1'da Deniz 
kum;:ınrl~n1u'tma müracaat1an. (1508) 7-2678 

Seydişehir he1ediyesinden: 
Şehrimize getirilecek memba suyu için lazım olan 4200 

metre 80mm. kutrundaki çelik boru ve teferrüatı 4 temmuz 
934 tarihinden ivtibaren 21 gün müddetle ve kapah zarfla 
kırdırmağ'a konulmuştur. 

İhale 25 temmuz çarşamba günü saat 15 te Seydişehir be 
ledivesinde yapılacaktır. Fazla tafsilat ve şartnameler için 
Sevdi~ehir bf'lP.rlivesine müracaat edilmesi. 7 - 2663 

Ankara icra Daire~i Gayrimenkul Salt~ Mcmnrlu
ğmulan: 

fzalei ıüyudan dolayı sahlmasma karar verilen tap- cilt /4S, sa 
hife 134, sıra /236 ve kadesturunun pafta /73 ada, 371, parsel 20 
numarasında mukayyet ve Erzurum mahallesinin lstanbal sobğmda ka
in ahfap hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere nçık ar • 
tınna)'a çıkarılmıştır: 

E\'saf ve l\füştcmilatı 
iki methalden girilir iki höyük ula, tahtini ber iki kwm beı oda, 

iki abur, harap bir furun, iki laali,fevkaai dört oda, bir safa, bir köfki 
""vi olup I 0,000 lira kıymet taktireclilmiıtir. 

Satış Şartları 

l - Satıf peşin para ile olmak üzere 16.8. 1934 tarihien müsadif 
perşembe günü saat 14.16 da icra dairesi gayri menkul satıı me • 
mnrluğunda yapılaca.km. • . _ 

2 - talipler takdir ediJmif olan yukardaki kıymetin yazde 7,5 pey 
akçası veya milli hir bankanm teminat mektılbuna getireceklerdir. 

3 - Satış günii artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 İDİ 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra memr günün 16 mcı saatinde ea 
çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme. 
tin yüzde 7 5 ini bolmadıit takdirde 1.9 .193 4 tarihine müsadif cumar· 
leli 2ünü saat 14 • 16 ya kadar yapılacak inikinci artırmadı keza üç de
fa nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale o1unac~ktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdrrd~ üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinden 
İytibıren yedi ,tin içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozu
lacak Te isba talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklif veç
bile alml\~a razı olduiu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci talipten 
tahsil edilmek ü•"'re '1<ittci t .. Jin oltdesine ihale olunacaktır. Teklif veçbi
le almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle 
artırmava cıkudacak ıre en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla
caktır. 

7 - Bordu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrı menkul üze
rindeki hakl~r·nı VP hnsnsivle faiz ve masrafa dı-ir olan iddialannı evra
~1 h~isoitel,.riyle 20 r.ün icinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. Alı:-
11 

8 ""ı ~kluı laDW itil ivle ıı::ıbit o!madıkça satıı bedelini payla~tırma 
ma~ftln Pn--lı-9 bari.- tut } '-1 d 

8 A ..... u aCPx ar ır. 

- tiınnav.ıı 1ıfo·•lı: edenler dıtlııı. evel şartnameyi görmüş, oku -
mns ve ıravn ~ \.rılin ivmar vaziyetini bilmi~ ve bunları tamamen ka
bul "tmis ı>.f ve İvt"lıAr olnnacaktır. 

9 - IJ,o aak artı?"" f&rbaamesi 1.8.1934 tarilıindeıı iytibaren 
93~ 71 ~ft ... " n•1,.,,Arl\Sıvln lıerı ..... &rıkfrr. 

] O - T alin10rin me7 ldlr t~n1'1erde jrra dairesi gıwn mrnlı:ıı) satıf 
mPmı•rfn:TrJna m~rArJIAt ptmı>lp" }İİ7.11"'rt İJ11n olnntH". 7-2704 

Gered{; kazası mal 
müdüı .ağiinden: 

Bolu Vilayeti Gerede kazası ?ahili~?: ~e kaz~ merkezi
ne 15 kilometre mesafede Reşadıye golu ıle 5 kılometrede 
Ulu Su çayı balık rüsumu 26-6-934 tarihi~den !tibaren 20 gün 
rniiddetle müzayedeye konulmuştur. Talıplcrın Gerede Mal
rniHiirlü<rüne müracaattan ilan olunur. (1485) 7-2642 

1 Pamuk yerli 25 gnmlık 
2 Llkrol 100 

" 3 Gaz iyodo förme yarım metrcılK 
4 Müvellidülhumuzah su yerli 300 gramlı1' 
5 Kaşe ffo. 1, 2 beherinden dörder kutu 
6 Siyah ıarap inhisar 75(} GR 
7 Klorür dökasiyüm Grst 
8 Euçulnin il 
9 Bronarede sadiun 

l O ,, ,, potasse 
11 T annigene il 
12 Urotropine bayer 
13 Acide phenike grst 
14 Charbone vegetale merclt 
15 Campbre 
16 Sol. digitalin M. N. 10. gramlıli 
I 7 Amp. ergotine., 20 
18 Amp. Emetine. 2. 10 adetli 
19 ,, ,, . 4. 10 adetli 
20 Amp. emetine., 6 10 adetli 
21 Saltrgan 1. G. G. S adetli 
22 Amp Chlorhtd de püinine • uretbane., Sf 
23 Amp adrenaline. , 1. l O adetli 
24 Eledirargol S. G. G glin 
25 Ouabaine intiraveineii~P. on adetli yerli 
26 Amp secacornine 6 AMP, 
27 Santo11ine 
28 GODEIN~ 
29 AıtRHı"NAL MERCK 
30 JlOUDRE DE. cpiüm yerli titre 
31 F.rııotine godek 
32 fıloral 
33 Pnmidorı ikinci 
34 Aımirirt Kenan 250 G. kutu 
35 Jliuretin 
:rn F.ter sultirik 
:i7 f'Mfat de şt 
38 Talk 
~9 S11 njfrat dı> hiqn"tli 
40 'Ri .. ınhonat d~ bnd 
4 l Sal de carl:~Lat artificiel 
A'. f,.da metalik 
43 T=tnin 
.u (!,..,. hidrnnhil l mPtrelilC 
.ıtt; T .. J..l,.t"o..ır de vver 0,2 
4R Ari.t ladikua 
A.7 ,A,.;tfe dtlnrl.v..1..:1011 ırodek 
AR ~"rP'J t'ı-mluike ~dO 
Aq Amo J'";ı .. r."'""t.r~ o/o 20 
!\fl •• cafıaine 0.20 
51 T eintüre d ooium eczacılar lahoratann 
52 ,, dekinkuina ,, ,, 
53 ,, ,, lcola ,, 
54 ,, ,, Niox vomike 

1
> 

55 ,, ,, gentiant ,, 
56 ,, ,, hamamelise ,, 
57 ,, ,, hydrastis ,, 
58 ,, ,, belladons 
59 Racine de polyfala 
60 Ihlamur çiçeği 
61 CMorate de potaue 

ft2 Acide saliy)ilte 

" ,, 

u3 Salicvlate de soude 
64 Tablet atophane yerli 
65 Theobromine bayer 
fi6 Cn"1orimffiıl d" kinine 0,ZS pertey 
67 Snlfate de ıoade 
68 Haile de ricine 
69 Badem vağı y~ 
79 Ann ~bunu 
71 Sonfre lave 
72 Haile decade 
73 l:~rbnnate de pota11e 
74 Pepcin 
75 s·rn de mur 
76 S lfat de zili 
77 S•roJ!l anti tetanili 
78 Vezalin 
79 Lanolin 
80 Main~i kalsine 
81 Ar:. giytrik 

ıo G. G. 

82 r.itrat dP ma~neıf 
83 T Pntur de jalap kompose yerf 
R4 Sirop de meroum 
RS f!1osul "X ethPr~ de fujenıal 
86 ı' ~sene de mentbt 
R7 Fıı~ ~e malis 
88 Sıtlel 
~9 Jlıa11zo naftol 
qll Mı1'kavva kutu vuvıırlak seri 
~l .. 1i · .. ,, surme 
92 Tahta ,, 
93 M11ntar muhtelif 
94 Snlfat ııötrj; striknin 
95 CitrRtde surle 
H Pndr dP belladon 
§7 Tava] trirre 
9~ 'R11m ,J .. penı 

99 Menthol 
1 no Ari" borik 
1n1 Ox;ıf,. iaun de mereor 
1 n'. At"snr"l merlc 
1 Q3 Oııımlalık 
1 R4 ~lastPr 524 Ntt 
1 A5 A.mpul morfin o,oı 
1 "6 Novocaline mefster Juciut 

,,sc 

30 kilo 

3 " 
10 adet 
30 şişe 

12 kutu 
30 ıişe 
5 kilo 

300 gram 
2 kilo 
2 ,, 
2 il 

3 " 
500 gram 

4 kilo 
1 " 

20 şişe 
20 kul11 
10 " 

" " 6 kutu 
10 kutu 
20 kutu 
5 kutu 
S kutu 
S kutu 
S kutu 

'100 GR 
150 GR 
200 CR 
200 GR 
300 CR 
ıoo GR 

l kilo 

2 " 
2 ,, 
1 ,, 

lo ,, 
3 " 
3 ,, 

l n kilo 
10 

" ] ,, 
1 " 

2ntl paket 
500 Prl\Dl 

1 kilo 
2 .• 

lOR ııdet 
l !l kotu 
'] 5 " 

:SOO gr 
2 kilo 
2 " 

580 GR 
ı kile 

251 GR 
258 GR 
258 GR 

2 kilo 

3 " 
2 ,, 

510 GR 
3 kilo 

.28 tüo 
4 kile 

=c " 
15 " 
10 " 

SOO GR 
10 kilo 
2 " 

500 GR 
500 GR 

3 kilo 
1 .. 

Soo GR 
· 50 kutu 

3 " 
l " 
2 " 
2 " 
2 " 
l ,, 
1 " 

500 h"sul 
sn GR 
SO tR 
1 kilo 

1 " 
lo DZ. 
10 " 
4 " 

2800 adet 
50 f.R 

500 r.R 
100 GR 

10 ton 
500 f.R 
lOO f.R 
SOO GR 
25 C.R 
SO CR 

200 adet 
S adet 
5 Jcttfa 
5 GR 

il O ,. Glaeonate de Galaium ,, 10 C. C ., 200 ,, 
1 l l Hu"le d' olike hasaD S kilo 
112 Atide picrie l 00 GR 
113 Beure de cacao 250 GR 

Kayseri memleket hastahanesi polikinliğine alınacak olan 1500 lira 
bedeli muham?Deneli yukarda müfredatı yazıh mualeee kapalı zarf usu
liyle münakasaya vazedilmiı haddi layık görüldüğü takdirde 19-7-fl34 
tarihine mösadif perıembe günü saat on dörtte belediye encümeninde 
ihale edileceğinden taliplerin gününden evel belediyemize müracaatları. 

7-2696 

Kiğıt ve karton f ab
rikası inşaatı müna -
kasası: 
Sümer Bank Umum 

Müdürlügünden: 
İzmittc kuru]acnk ka~rıt Ye karton fabrikası iu~aatı 

5 temmuz 1934 tarilıirı<lcn itibaren 21 giiıı nıiiddetle 
''e kapalı zarf u uliy1c münakasaya konmuştur. Müna
kasa 26 Temmuz 1934. tarihine tesadiif eden perşembe 
giinii saat 15 tc Ankara·da Siiııu•r Bank l.Jmunı Müdiiri· 
yctin<le yapılacaktır. 
· l\liinakasayn, bu gibi inşaatı şimdiye kadar yaptıkları 

hiiyiik inşaata kıyast•n nmvaff aluycıJc ve lıii-.nii surctJe 
yapabilecekleri nankaca sahil olan inşaat nıiie88e8elerl 
iştirak edehilecckl<•rdir. 

1\Iünaka a şarhıamcsiııc tevfikan hazırlanacak teklif· 
1f'rin nihayet 26 Temmuz 1934 tarihine kadar Umum 
l\liidiirJü~c tenli cdilmt:'si 1azım<lır. 

Proje ve şartnameleri görnıel i ıiyenlerin, her giin 
saat 10 dan 12 ye kadar Ankara'da Evkaf apartmınmn
fla Sümer Bank İnşaat Sen isine müracaat1arr ,.e Proje, 
şartname \'C sair C\.Takı kc~fiycnin 100 lira nmkabiJinde 
Umum l\fiidiirliiktcn alımıbilcce~i ilnn olunur. 

7-2610 

Adliye Vekaletinden: 
Bütün Ceza, Hukuk mahkemeleriyle icra daireleri ihti • 

yacı için şartnamesi mucibince (75) kalemde (2.175.000) 
adet evrakı matbua {30.200) defter ve {1.000) cilt makbuzun 
tab'iyesi kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

İhale 24-7-934 sah günü saat (16) da Ankara Adliye sa· 
rayında yapılacaktır. Şartnameler AnJtara'da ve İstanbul'da 
Levazım dairelerinde ve nümuneler yalnız Levazım Müdür .. 
lüğündedir. 

Şartnameleri almak ve nümuneleri görmek istiyenlerlıı 
mezkUr dairelere müracaatlan lazımdır. 

Muhammen bedel (10.500) liradır. Münakasaya gireceli 
evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz matbaa ve müteahhitlerin 
i~ale günü bedeli muhammenin % de (7,5) ğu olan {787) 
lıra (50) kuruş teminatı muvakkatelerini nakit veya Banka 
teminat mektuplannın ve kanunen kabulü caiz diP-er milli 
eshamın mals"ndığına tevdii ile alacakları makbu;larla bir· 
likte Ankara Adliye sarayında müteşekkil mübayaa komi&· 
yonund::ı hazır hulunmalan ilan olunur. (1313) 7-2269 

Bedeli keşfi "2415,, lira "60,, kuruş olan Zafer abidesi du· 
varı ve merdivenleri inşaatı 1 temmuz 934 tarihinden itiba· 
ren 22 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on al· 
tıda kati ihalesi icra kılınmak üzere yirmi gün müddetle 
aleni usulle münakasaya konulmuştur. Keşifname ve fenni 
şartnameyi tetkik etmek istiyenlerin Nafıa dairesine ve 
münakasaya iştirak etmek ·stiyenlerin de ihale günü muay· 
yen saatte vilayet daimi' encümenine müracaatları ilan olu• 
nur. (3654) 7-2595 

• 
Istanbul: Posta Telgraf ve 
Telefon binalar ve levazım 
müdürlüğünden : 

Yeşiköy ile Yeşilköy telsiz istasiyonu arasına konulmali 
üzere 3900 metre elektrik kablosu kapalı zarf usulü ile mü
nkasaya vazolunmuştur. Taliplerin 12 eylfıl 934 çarşamba 
günü öğleden sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. mer· 
kezi üçüncü katta mübayaa komisyonuna müraca .... tla şart· 

· namedeki tarifat dahilinde ihıar etmiş olduktan tekliflerini 
mübeyyin ve teminatı muvakkatlerini muhtevi kapalı zarf
larının elden komsyona tevdi eylemeleri ve şartn~.,.,ryi her 
gün alabilecekleri ilan olunur. (3780) 7--2702 



SAYh·A t 

içilen Ekmek. 
Bizler gibi gıdasınıo esası ekmek olanlar B l R A Jl sevmelidir· Ha· 

kil<aten bira ile ekmekle aynı esaslar vardD'. Aradaki fark biri feoilea 
ve diğen içi!en ekmelıtir. B 1 R A nedir? B 1 R A ömürotu ile malbn 

mayalanmaaındao basıl olnr. Malt su ile tiıirilmıı H filizlendirilmit bir 
arpadH yapılır. Arpa, buğday, piriuç gibi eski umandaııberi maliim 'lir 
hububattır. Ayw diyastaa ve oi,aata ekmek H birays vücude getiriyor e 

hazmı kolay ve hayata lhnn maddeyi teıkil ediyor. 
Biuaenaleyh bira içiniz. B t R A beşeriyetin tanıdığı eı. eski H aıblü 

" en eyi içkidir Bira hakikaten vücudu besliyen n aynı umanda ferah· 
lılı veren S U l U t K M E K T 1 R. 

S-1628 

Galata ithalat Gümrügü 
Müdürlüğünden: 

Kilo Gr. 
576 
735 
296 
228 

97,5 
399 

34 
55 
68 
82 

445 
0,040 
0,180 
1,030 
0,030 
1 
0,540 
0,630 
0.670 
0,150 
0 ,240 
0,440 
0.210 
9 

Marka No. Kap Eşyanın cinsleri 
A O 125/ 130 6 Mektup zarfr. 
A H Bila 30 Demir çivi. 
z F, R Y 12,123 2 Kağıt, zarf 
O A 9112/3 2 Cift telli pamuk ipliği 
A F I 589 1 Akkümülatör kutusu. 
R L 322/ 28 7 Sırınga askılığı "teneke., 
F C 118 1 - Kıl boyalı f ır~ası. 
A F Bil;t 1 Kauçuk sülüsiyonu. 
A. F 984 1 Kundura cila mumu. 
A F 986 1 ,, Boya fırçası. 
A F 991, 993/6, 1005 6 ,, Boyası .. 

(İpek mendil 
1 (İpek mensucat 

(İpekli masa örtüsi,t. 
(İpek kravat 

1 İpek kumaş 
1 İoek mensucat 

(Tuvalet sabunu 
'(İpek mensucat parçaları 
(Basma pamuk mensucat 

1 ( " ,, 
( ,, 

(Krem 
1

(Hurma reçeli. 

•• 

Yukarda J'azıh eşya 8-7-934 tarihinden itibaren acık artır
ma suretiyle satılıktır. İsteklilerin 29-7-934 pazar günü saat 
'17 ye kadar satış komisyonuna mUracaatları. "3717,, 

7-2703 

• 
lstanbul Cümhuriyet 

Müddiumumiliğinden: 
İstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için 

ICapah zarf usuliyle münakasaya vazedilen ekmeğin müna
kasa günü 22-7934 pazartesi olmayıp 22-7-934 pazar günü ol
Öuğundan taliplerin yevmi mezkO.rda•müracaatlan ilan olu-
nur. (3802) 7-2771 · 

Harita Umum Müdürlüğün en: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü için {24000) bin metre 

ince bezin (Salaşpur) münakasası 29-7-934 pazar günü saat 
.(10) dadır. 

2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminat
lariyle Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1437) 7-2579 

azil· belediyesinden: 
Nazilli belediyesinin 934 senesi için defatir ve evrakı matbuası ka

palı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Bu husustaki şartname ile si
pariş listesi matbaamızdadır. Taliplerin gerek matbaamıza ve gerekse 
Nazilli belediyesine müracaat edebilirler. Müddeti münakasa 22-7-934 
günü saat 17 de hitam bulacağı ilan olunur. 7-2641 

HAKiMiYETi MiLLiYE 13 TEMMUZ rn.a4 cuu 

ı Ankara Birası 

1 

\ 

Herkesin Sevdiği 

OR·M AN ÇİFT LiGJ 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor 

' . ,, .. .. ~ ... ... . . . . . . .. ' 

Satılık mülk 
Hamamönünde pazar yerindt 

üç tarafı cadde 4 76 metre mu· 
rabbaı arsa üzerinde (2) dükkan 
(2) ev geniı bahçeleri soyu olan 
bir mülk sahlıktır. Kınacı Handa 
f § evine müracaat. Tel: 3 714 

7-2347 

Ankara Belcdive Reis • 1 
li"i ilanlan. 1 

1 - (;9107,60) lira bedeli 
keşifli Anafartalar polis noktasın- f 
dan Hasan Fehmi Bey apartıma • 
nına kadar olan kaldırımın tamiri 
ve oradan Samanpazanna kadar 
olan kısmın trotuvar ile beraber 
müceddeden ve parke olarak inşası 

2 - 500 metre mikap knm 
yirmi gün müddetle ve kapalı :r.arf 
la münakasaya konulmuştur. 

3 - Temizlik is1rrine ait 7 
kamyon için örtü aleni surette ve 
yirmi gün müddette münakasaya 
konulmu§tur. 

4 - Bunlara ait sartnameleri
ni görmek istivenlerin her gün fen 
işleri müdiirlüP,üne ve yazı isleri 
kal,.mine mür;ı"ıı .. tları ve talinle -
rin 4 aMıstos l 934 r ımartesi gü -
nü sııat <m '1uçui7ıı lmdar tem;ı-at-
1arivl0 J.: .. Jikte t.,11:ç mr ·tunlnrı • 
nı holnJ"ve encümenine verm,.1Prİ 

(1538) 7-2713 

BiRiNCi iCRA MEMURLU • 
CUNDAN: 

Mahcuz biber, pastırma, kay ... 
sı 17.7.1934 sair 17 de belediye 

T~O.KiYq 

i:IRAAT 
BANKA51 

Serveti Fünun 
43 senedir durmdan neşir vaziyfesini yapmakta ol an ba 

müzayede salonunda satılacnk, ma 

l lıammen kıvmeti yüzde 75 bulmaz 
sa 21.7.1934 de satılacak alıcıla
rın salona müracaati. 7-2712 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~AT ~D~R 

hı-ftalı' rf"tmli ı:azPteı:ır AnKara'da satı~ yeri A K B A 1 
kütüphanesidir. Sen<>lik Abone 1 O lira. Beher ıayısı 20 kuruş. ----------

ZAYi. 

narus tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisiniıı bük -
mii olmadığı ilan olunur. 

Beypazar kazası Karpr na -
hivesinde Molla Mahmut o • 
ğullanndan 321 doğumlu Ha· 
san oğlu Mehmet 

7-2714 

ZAYi. 

Necati Bey ilk Mektebinden 1 
l932 senesinde aldığım şehadetna· 
meyi kaybettim. yenisini çıkaraca
ğımdan hükmii olmadığını ilan ey-
lerim. Seher Remzi 

(1531) 7~2705 

Kiralık ev 
Hacıbayram • Ahiyakup 

mahallesinde İsmet Paşa 
mektebi üst tarafındaki çif • 
te evlerden Talat B. h;mesi
nin 4 oda, mutfak, 2 h:zmet
çi odasiyle bodrum kattnı ha 
vi bir dairesi kiralıktır. Gü
zel bahçesi, su, havagan, 
elektrik vardır. Evdekiler
den sorulmalıdır. 7-215 

KİRALIK DAiRE. 
3 oda, banyo, mutbah, salon, 

elektrik ve hava gazı vardır. 
Nilüfer caddesi 

Roso apartımanı 
7-2698 

Müteahhit ve inşaat 

sahiplerinin 
nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

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

imtiyaz sahibi ve bafmuharriri 
FALiH RIFKI. 
Umum Ne~riyatı idare eden yazı 
hleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
sılmı~tır. 
Abone ve iylSn bedelleri: Mü es . 

sese veznesine verilir. Ynhot posta 
veya lankı. nııtasiyle giinderilir. 
Hariçt" kim.esinin tahsil salahiyeti 
yoktur. -

1 : • SİNEMALAR 1 
c: YENi 1 BU GON 

iki filim birden. 
1- VERONiKA 

FRANZISKA GAAL ile PAUL HORBIGt:lC 

2 - ZEVK GECESİ 
JEAN WEBER ve JOSSELlNE GAEL 

BU GECE 
Yalnız Z EV lC G E C ES t 

BUGÜN 

iki filim birden s 

1 - KUIURU 

{KULÜP) 

DOLORES DEL RlO'nun en güzel eseri • ..1 
2 - ALAYIN KIZI 
ANNY ONDRA'nın kahkaha filmi .• 

BU GECE 
'.ALEVLER ARASIND· ~ 


