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HALK EVLERİ. 
Halkevlerinin memlek~timizde ne bü

yük ihtiyaçları karşılamakta olduğunu an
la.mıyaa kalmamıftır. Onların fikir ve kül
tür vadisinde memlekete yaptıl:lan ve bun
dan sonra da yapacaklara hizme~lerin nur
lanın, izlerini bugünden takdir etmek İm· 
kam basıl olmuftur. ileride o izlerin yara
tacağı genif ve feyizli yollarda şüphesiz 
daha çabuk ve emin olarak yürünecek ve 
milli kültürün bu feyizli ocaklan etrafında 
bütün memleket münevverleri yaratıcı bir 
vücut halinde birleşmiş bulunacakbr. 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri inkı
lapçı bir devlet adamı sıf atiyle ideal ile re· 
alileyi aym ehemmiyetle mtitalea ederler, 
ve hükümlerini ona göre verirler. Eğer 
Başvekilimiz, Büyük l\1illet Meclisinde 
söylemiı oldukları son nutuklarında halk
evlerinden de takdirle bahsetmislerse her
halde bu halkevlerinin faaliyet . sahasmda 
da türlı milletine verilecek sevinçli haber
ler ve kayda değer muvaffakiyetler mev· 
cut olmasından ileri gelmiştir. Baıvekili
miz " •.. genif yürekle bütün milletin ve her 
smıf halkın yükselmesine çalışan halkev
lerine mümkün olan kolaylıklan, ve teı
vikleri yapmayı v:ızif emizden sayıyoruz •• ,, 
diyerek onların kendi yüksek teşvik ve 
yar"-larma liyık olduklarmı beyan bu· 
JUrmaılana, hinm bir sebebi de yalnız 
bir ideale hizmet değil, aym zamanda bir 
realiteyi de takdir etmek arzusudur. Rea
lite şudur ki: halkevleri, henü::: kısa olan 
ömürlerine rağmen, kendilerine çizilmit 
olan program içinde azami randımanlarını 
vermişler, ve her gün yeni bir hamle ile 
yüksek hedeflerine doğru ilerlemekte bu -
lumnutlardır. . .. .. 

Halkevleri her ıeyden evel bırer ulku 
ocağı oldukları için onlann en b?yü~ y~r
doncdan vasıtaları da şüphesız kı, ul
küdür. Herhangi bir cemiyet veya bir mü· 
essese paraya, maddi vasıtalara dayanarak 
İf görebilir. Faka.t işin mahiyetini yükselt
mek hacmini artırmak biraz da duygu ve 
heye'can meselesidir. Türk halkını medeni
yet ve kültürün nimetlerinden istifade et
tirmek gayesiyle çalışan ve milli birliği 
milli kültür bağlariyle çözülmez bir halde 
perçinlemeğe uğraşan bir kimse, bir mü
essese için en büyük muva. fakryet sırrı 
kendi ülkü kuvvetidir. Ona dayandıkça, 
ondan hız aldıkça, gayretlerinin boşa git
mesine ilitimal verilemez. Halkevlerinin de 
kendilerine yol gösteren şefleri gibi, hep 
bu ülkü luziyle muvaffak olduklarına ve 
daima olacaklarına ıüpbe yoktur. 

Halkevlerinin en bariz vasfı Başvekil 
Pata Hazretlerinin ifade ettikleri gibi ga
razsız ve menfaatsiz bir irfan ve medeni
yet yuvası olmalarıdır. Irkım, memleketi
ni, milletini seven her vatandaı bunlar 
için sarfedilebilecek ne bilgisi, ne enerjisi, 
ne duygusu varsa, bu yuvalarda garazsız, 
menfaatsiz. ortaya koyabilir, ve koyduğu 
zaman emmdir ki, o bilgi, o enerji, o duy
gu ancak memleket ve millet hesabına işli
yecek, müessir olacak ve feyiz verecektir. 
ffte balkevleri timdiye kadar kendi arzu . 
larma rağmen boşa giden, israf edilen bu 
bilgilerin, enerjilerin, duygularm toplan
dığı, canlandlğı nurlu ocaklar olmufhır. 

Türk milleti, kendine hayn dokunan 
her fikri her teşebbüsü mükafatlandır
makta geclkmez. Halkımız kendi evlerini 
sevmekle onların hayat ve faaliyetlerine 
karşı ol.;. kıymetli alakasını da gö~.te!
mekten geri kalmamaktadır. Halk buk~
meti olan hükumetimiz de, muhterem reı • 
sinin diliyle, aynı takdir ve alak~ ~~ygula· 
nm ifade etmitlerdir. Halkevlera ıçın bu 
kıymetli tezahürün yeni bir gayret ve 
hamle vesilesi teıkil edeceğine şüphe yok-
lar. ZEKi MESUT 

• • • • • ıs 

HAKiMiYETi MiLLiYE TEMMUZ 
PAZAR 

1934 
ne· 

llergün Ankara"tla çıkar SAYISI HER YERDE & KURU:.?• 

====-
• Trakya'daki yahudi aleyhtarlığının mahiyeti 
Is tan bul telef on tesisatını satın alıyoruz 

Hükumet neşrettiği tebliğle me
seleyi, aldığı tedbirleri ve vatan
daşların, matbuatın, memurların 

-------------------------------
Filyos - Çatalağzı kömür hathnın münakasası 
bugün ve Afyon - Antalya hathnınki de istikşaf 
bittikçe yapılacaktır. 

bu husustaki vaziyfelerini 
iyzah ediyor. 

Nafıa Vekili Ali Bey bir mu
harririmizin sorduklarına cevaben 
Şll beyanatta bulwımuştur: 

rilmiştir. Nafıa vekaleti bu husus• 
ta iycap eden teşebbüslerde buluna
caktır. Bu sene .zarfında Ankara is. 
tasiyonunun yeniden yapılmasını 

karar verilmiştir. Projeleri tertip vf 
tanzim edilmek üzeredir. 

Bafvekiletten • tebliğ 

14.Vll.1934 

olunmuştur: 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Trak
ya' da teftişten avdet ederek raporunu He
yeti Vekileye vermiştir. Anlaşıldığına göre 
'f rakya' da yabudi aleyhtarlığı büyük harp
ta ba,hyarak mütareke ve is~iklal mücade
lesi zamanlarında devam etmiş ve cümhu
riyet zamanında bir müddet yatıştıktan 
conra son seneler zarf mda dünyanın muh
telif yerlerinden antisemitizim yeni for
müllerde ve daha şiddetli olarak memleke
te girmiştir. 

Son umanlarda bazı risalelerin yahu
di düşmanlığı üzerinde bilhassa durarak 
yap~ıkları neşriyat türk ve yabudilerin bi · 
ribirlerine karşı nazarlarını ve hislerini 
ehemmiyetli surette teşviş etmiştir. Türkler 
·ıe yalıudilerin biribirini nasıl gördüklerine 
dair Dahiliye Vekili Beye her iki tarafın 
söylediklerini hikaye etmeği, vatandaşlar 
arasındaki geçimsizliği behemehal tedavi 
etmek vazifesinde ve kararında olan hüku
met muvafık bulmamaktadır. 

Bu karşılıklı şikayetlerde beynelmilei 
semitizm ve antisemi~izm edebiyatmm bü -
tün siyasi, iktısadi ve milli anasm görül
mekte olduktan başka Türkiye'ye ait bir 
!ıuıusiyet olarak yahudilerin yabancı dil 
ve barata kalmakta ısrar ettikleri ve içle
rinde de militarize 111atıbluu r•W. 
tİll emniyeti ipa zararlı ve casaı adamlar 
bulunduğu hakkındaki zanlar mevcutlar. 

Diğer taraftan yahudi münevverleri 
milli hars meselesinin imparatorluğa ait 
hatalar olduğunu haklı olarak söyledikten 
sonra türk kültürü ile kaynaşmak için gös
terdikleri arzunun hakiki ve ciddi olduğu
nu ve memleketin emniyeti için sadak:ıt ve 
vatandathk vazifesine riayet hisleri aley -

Bütün Fransa dün 
14 temmuzu 
kutladı. 

Diin 14 temmuz, yani Fransız vatanptr 
verlerinin, istipdat timsali olan Bastille şa
fosuna 17 89 da zaplettikleri giiniin yddö • 
nümii idi. 1880 de milli bayram olarak 
tespit edilen ba biiyiik giinii Fransız milleti 
54 yıldanberi eşsiz tezahiirlerle katlamak 
tadır. 

14 temmuzda Paris'te balanap da mil
yonlarca halkın ba anatalmaz tarihi anarak 
nasıl neşelencliklerini görmek, yari ve is -
tiklal sevgisinin biiyiikliiğii önünde hiirmd 
duymamak imkansızdır. l 

Din ba miinasebetle lstanbal' daki lran t 
sız konsoloshanesinde merasim yapılmış 11t 

Fransız Biiyiik Elçisi Cenapları bir natuk 
söyliyerek tiirk - Fransız dostluğundan, 
ba dostlağıın istikrarlığından Vt aynı sağ
lam ve samimi tsaslara dayanarak inkişaf 
ettiğinden bahsetmiş, sözltrini Başvekil Is -
met Paşa Hazretlerinin Biiyiik Millet Mtcli
sindeki son natkandan aldığı parçalarla 
tevsik etmiştir. Fransız dostlarımıza bii -
yük bayramlarını katlarız. 

Paris'te dünkü şenlikler . 
Paris, 14 (A.A.) - Halk balolarının 

\'e Paris cadde ve sokaklarının lambalan 
söner sönmez, Paris halkı ananevi 14 tem
muz resmi geçidini seyretmek için akın a
kın Şanzelizeye doğru gidiyordu. Hava, se
rindi. 

Saat 8,30 da askeri krtahn geçeceği yol 
boyunca azim halk kütleleri birikmiı idi. 

(Sona 5. inci sayı/ada) 

hindeki şayiaların haksız ve isabetsiz oldu
ğunu samimiyetle bildirmektedirler. Hazi
ran ortasından itibaren halk arasmda bir 
de hükumetin yahudileri Trakya'dan kal -
dırmak istediği ve fakat bu hareketin açık
tan açığa değil, hususi tertipler ve tazyik
lerle yapılmasını terviç eylediği işaa edil • 
miştir. Bu şerait altında haziran 24 ten 
itibaren Çanakkalede ve 30 hazirandan iti
baren Trakya'nm diğer muhtelif yerlerin
de hesaplarım ve muamelelerini keserek 
lstanbula nakletmek hareketi başlamış ol
duğu anlaşılıyor. Hükumet merkezi, 3 • 4 
temmuzda vatandaşlar arasında dedikodu 
mevzuunu aşan filiyat ve teşebbüsleri fark 
ederek kati eınirlerle müdaba!e ve vaziye
ti durdurmağa tesebbüs emüştir. llk gelen 
haberler ve şikay~tlerden, 100 kadar ya -
hudinin mahalli tazyikler yüzünden İstan
bul' a hareket ettikleri öğrenilmiştir. 

Gerek bu ilk haberler ve gerekse tPm
muzun 3 Ye 4 üncü günleri birden bire ge
rıişliyen cereyanlar üzerine 4 temmuzda hü
kumetin aldığı müessir tedbirlerle hadise -
ler kati olarak durdurulmuştur. 

(Sona 5. inci sayı/ada) 

Nafıa Vekili Ali Bey. 

"- İstanbul telefon şirketinin 
satın alınmasına perşembe günü iç
tima eden heyeti vekilede karar ve-

M. Hitler son hadiseleri izah için 
Rayştağtda bir nutuk söyledi. 

Benden asilerin nicin ~di mahkemelere gönderil
mediklerini sorarlarsa vereceğim cevap şudur: "0 
dakikada Alman milletinin mukadderabndan mesul 

ve buna binaen milletin en yüksek hakimi 
bulunuyordum.,, 

Berlin, 14 (A.A.) - Rayiştag dün tam 

liaat yirmide toplanmııtır. M. Hitler açık bir 

otomobille gelmit ve alkrşlanmıftrr. 
Hükômet sıralarında M. Göbels ile Von 

Neuratb bulUDuyordu. M. Fon Papen yok-

M. Hitler 

lu. Büyük önif ormayı giymiı olan Göring 

celsenin açıldığmı biJdinniı ve müteakiben 

M. Hitler kürsüye çıkarak &fağıdaki nut

ku söylemiftir: 
"_ Nutkumun hedefi, neticeleri istikbal 

için felaketli olabilecek buhranın menşeini 
ve ten kilini millete iyzah etmektir. Milli 
sosyalistler iktidar mevkiini gasıp olarak 

değil, meıro bir surette almışlardır. Mille· 
tin ve devletin bal ve istikbali için olan va· 

him enditeler, onlarm dikkatinden hiç bir 
zaman ka~mıfbr. Biz münekkitlerin hal-

ledilemez kanaatinde oldoklan meseleleri 

ele aldık. Alman imparatorluğu artık coğ

rafi bir telakki değil, bir birlik teşkil etmek 

tedir. Daima milletimizin, hariçteki huku

kunu müdafaa ettik. Siyasi ve iktısadi ha

yatm hemen hemen her sahasında yeni yol

lar aramıya mecbur olduk. 

Eğer alman milleti bize itimat ve bi

zimle teşriki mesai etmeseydi, mesaimiz 
heder oJurdu. Bununla beraber menfi un
surlar alman milletinin müspet gayretleri· 

rıe engel oldular. Bu unsurlar şunlardır: 
1 - Bütün memleketlerde tahrikatta 

bulunan beynelmilel bozguncular, 
2 - Milli sosyalistliğin iktidar mev

kiine gelmesiyle, mevkilerinin kaybolduğu
na gören siyasi adamlar, 

3 - Daimi ihtilaller yapmak istiyen 
ihtilalciler. 

4 - Milletle biç bir teması olmıyan ve 
tuf eyliler gibi yaşryan ve fakat bir nevi a
s&biyet doğurmağa badim olmaları itibıniy
le tehlikeli bulunan ayaklar. 

Geçen mart ayından beri, alman mille
tinin ikinci bir inkılap şayialariyle zehirlen
memesi için şiddetli bir propagandaya te
vessül etmi§tim. Hücum kıtaatı saflarında 
inhilal alametleri görüldü. Bu krtaatm te· 
fltri ikinci bir ihtilalden bahsediyorlardı. 
Suiistimallerden haberdar edilen Rönı han
lnrı inkilr etmiye çalııtı ve hücum krtaatma 
karşı perde altından hücumlar mevzubahs 
olduğunu bildirdi. Hücum krtaatmm bazı 
rüesası tarafından mezkur kıtaatla milli 
sosyalist fırkası ve devletin diğer müessesa
tı arasmda bir uçurum kazılıyordu. Mayıs 

(Sona 2. inci ıayılada) 

Bu sene zarfında inşasına başla
nacak olan Filyos - Çatalağzı kö • 
mür hattının yarın (bugün) müna
ka:ası yapılacaktır. Afyon - Aa· 
talya hattının birinci kısun etüt ve 
istikşafı bitmiş olup bugünlerde ha 
kı'"""'lm da münakasası ilan oluna
caktır. Diğer kısnnlann istikşail 
bittikçe münakasalanna devam edJ 
lccektir.,, 
Diğer taraftan öğrendiğimize gö

re: Nafıa Vekili Ali ve Adliye V~ 
kili Saraçoğlu Şükrü Beyler evel
ce kararlaştırmış oldukları veçhile 
bu hafta içinde İzmir seyahatlerini 
yapacaklardır. 

N atıa Vekili Ali Bey, yeni sataı. 
alınmış olan İzmir - Kasaba hat • 
tınr her hususta yakından tetkik ve 
hattın selamet ve muvaffakiyetle 

işlemesi için iycap eden tedbirleıi 
tespit edecektir. Ve Balıkesir - Ki 
tahya tarikiyle Eskişehire gelereti 

oradaki müesseseleri dahi yakındaa 
g8zden geçirdikten IGDl"ll Aı*ara,. 
avdet edecektir. 

Ali Bey bundan sonra sırasi,tl 
bütün hattan ve inşaatı görmek il • 
zere seyahatlerine devam edecek • 
tir. Beraberinde devlet demiryollarıc 
işletme müdürü ve iycap eden diğea: 
biriki zat bulunacaktır. 

Londra mülakah 
İtalyanın görüşii 
ve Almanya. 

Roma, 14 (A.A.) - Gazeteler P.dl
ye kadar ıark miakma daima pfl'İ müail 
Lulunuyorlardr. Banan ipa, Stefıni ajuw

nın dün neırettiji teblif pek mühim telakki 

tdilmektedir. Ba tebliğe nazaran ltalya hi
kUıneti aşağıda iki iç sebepten dola11 miw 
ka müsait bulunmuştur: 

1 - Misakın Almanya aleyhinde ol ,. 
madığı hakkında teminata maliktir. 

2 - Misakta Almanya için müa"' 
hakkının tanmdlğı kanaatindedir. 

3 - İngiltere gibi, tlalya da Lokaa9 
misakına sadıktır. Fakat balen taans .. 
dilen şnrk misakı ile yeni bir teaüil aJma 
gitmemektedir. 

Jurnal Ditalya Frama'ma, a.- M 

Londra hükômetleri tarafmdaa •IAİt 1Nr 
surette tetkiyka lafik •ir proje hm lam11 
olduğunu yazıyor. 

Lavoro Fascida diyor ki: 
"Alman ~iik8metinba ne tekilde karar 

vermesi lazım geleceği bittabii yalmz kea
disine ait bir iştir. Fakat milli aoıyalistli • 
ğin Avrupanm fikri, ıiyasi, ve iktuadi h°'9 
liğinin tedrici bir surette teıekkülüne laadia 
olmak lüzumunu anlryacağmı iimil ededı ... 

ALMANY A'DA HEYECAN. 
Be!'lin, 14 (A.A) - Han1 aj .... • 

dan: ltalvan -Ufiliaia fralllll - lllliliıl 
(Sonıı 2- İllcİ J«1ı/llÜ) 



~AYltJ\ l ':14KIMIYETI MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLE • 
AL \lAı ·yA'DA. 

İngiliz - Fransız 
konuşmaları . 
INGIL TERE'NIN BERLlN SEFJRI 
HARiCiYE NAZIRINA MALOMAT 

VERDi. 

&rlin, 14 (A.A.) - İngilterenin Ber· 
lin sefiri alman hariciye nazın M. Fon Nöy 
nt'ı ziyaret ederek Londrada fransız ve İn-
giliz hükumetleri murahbaslan arasında ce· 
ıeyan eden mükilemelerin netiycelerini 
kendisine bildirmiştir. 

M. HARRISON BERLf N'E GiDiYOR. 

Bertin, 14 (A.A.) - Nevyork Federal 
Rescrve banlcası müdürü M. Harrison bu
gün Paris'ten buraya gelecek ve pazartesi 
ıünine kadar borada kalacaktır. 

UYDURM VESiKALAR 

Hamborg, 14 (A.A) - Hamburg Ta
gablat gazetesi, İngiliz gazetecisi Vicham 
Stedal'm Almanya tarafından "mikrop bar
bı,, hazırlandığına dair olan neşriyatından 
Labsederek bu vesikaların tamamen uydur· 
ma ıeyler olduğunu, çinkü katiyen imkan
ııt bir akım 'izik ve meteorolojik müta -
leata istinat ettirildiğini yazmaktad:r. 

ALMAN FEN HEYETi HlMALAYA' 
DA 7500 METREDE. 

Berlin, 14 (A.A.) - Gazetelerin aldı
ğı malfunata na:aran, halen Nanga Parba· 
t'a çılmıalrtn olan Himalaya alman sefer 
h>yeti gavri müsait şeraite rağmen 7500 
ınetre yiiksekli~e çıkmı;tır. 

LEHlSTAN'DA. ·-------
Umumi grev. 

JPLlK Aft ELESININ \i.tU:VlNE MU 
ZAHARET MAKSADIYLE UMUMi 

GREV iLAN EDİLDi. 

Variova, 14 (A.A.) - Lehistan'm sa
nayi merkezlerinden bulunan Loç ıehri a
melesi sindikaları dört haftadanberi grev 
laaliadıe bulunan ipek sanayü amclesin mü 
uh.ret eylemek üİere dünden itibaren uma 
mi ırn ilan etmiılerdir. 

BiR LEH GAZETESiNiN 
MOTALEATJ. 

Var§ova, 14 (A.A.) - Yarı resmi Ga-
2eta Polska yazıyor: lngiltere'nin Jark mi
Hkına lı:arıı müsait bir vaziyet almasını 
111ucip olan Londn görüJmeler:, Fransa'nrn 
ıilalısızlaama sahasmda yaptığı tavint is
liana edildiii takdirde ,yeni bir vaziyet ib • 
41as edilmiş değildir. Lehistan intizar vazj. 
yt.tinde kalacaktır. Lehistan meseleyi tet -
kik etmiştir, fakat henüz Almanya'nm hat· 
b hareketi ft sovyetlerin teraiti kendisine 
ıneçlıul oldyğu ~ibi müttefiki Romaoyanıa 
da unatulmaı olmasmı tespit ve müpbede 
mecburiyetindedir. Lehistan, mıntakavi mi
sakları ı ı bir surette karşılamaktadır. 

Bonon için, teklif edilen misakın böyle 
bir misak için lazım olan feraiti haiz olup 
olmadığını bilmesi liznndır. Lthistanm ka· 
rar vermekte istical etmesine lümm yok -
tur. Zira, Le.histan, teklif edilen misaklaı 
fiktini Sovyet Rusya ve Almanya ile ohm 
arlemi tecavüz itibfları ile daha evel tatbik 
etmiş bulunmaktadır. 

1Nf:Jl Tf.'RF."OF. 

!:uLAH 1 ıCAA'\ı:: fi PROJl:..Lt:td 
HAKKINOA B R TAKRiR VEKiLDi. 

Len ra, 14 (A.A.) - Silahsızlanma kon 
feranıuun tali komite i tarahndan sılab ti· 
tareti hakkında kabul olunan mukavele pro 
jesinin üzerine nazarı dikkati celbetmek ü

lle.re, 23 İngiliz cemiyeti murahhasları tara
f mda.a imza edilen bir takrir, İngiliz hü -
kfimetine ve M. Henderson'a tevdi olunmY~ 
tur. 

Bu cemiyetler murahhasları takrirle -
rinde, bu meselenin ıayanı memnuniyet bir 
surette halli için hususi şirketler tarafından 
ıilah ticareti ya ılmasmm menedilmesi ve 
•~-imetler tarafından silah iymal ve ti -
caretinİll de muvafık ıekilde bir beynelıni
lrl '·-.ntrol altma almmasmı istemektedir 

M. Hıt erin nutku 
(Ba~ı birinci sayıfada) 

ayı zarf mda ifrat hareketleri çoğaldı. Bun
ları tenkil için yapılan teşebbüsler Röm'ün 
mukavemetiyle karıılanıyorda. Rcm'in &u
lusundan ıüphe etmeğe başladım. Pek az 
sonra, bu adamın tahakkuka vılüm ihtilaç
lar tevlit edebilecek mahiyette haris plan· 
Jart olduğuna kanaat getirdim. ffıhayet va-
1:.Jalır gittikçe daha vahim bir Jekil alıyor 
ve her ne pahasına olursa olsun Röm ile 
birlikte yürümiye azmetmiş gnıplar teşek
kül ediyordu. Röm benim ınaJumabm ha
ricinde, Von Şlayher ile de temasa geçmİ§· 
ti. Von Şlayber rejinıin değipDHİDİ elıem 
addeden bir plan tesis etmi§ti. Röm milli 
müdafaa ve bütün milli teşellilltr nazın 
olacak ve Von Papen'in yeriH de Von 
Şiayber geçecekti. Ben bu plinm tatbikatı
na biç bir zaman muvafakat edemezdim. 
Devlet i · de ya1mı bir tek bnet mev • 
t'Ut olabilirdi. Ordu, ve bir tek siyasi irade 
bulunabilirdi: mili i sosyalistlilı. 

Röm, benim muhalef etime intizar etti ·i 
için tasavvurlarını cebren tatbilı için bir 
plin d'" .. .,dü. B p ina gÖ?eı .. kıta-

atı orduya karp tahrik edil iye şlandı. 

Ve bun için de ordamın benim lasvibimle 
hücum kıta tmı dağıtacağı il ri sürüldü. 
Hiicw:ı kda tı b m ni o lı Ye ikinci 
ıhtilali yapın lı · dL Röm bn alaatla il
)"onlarca mark ihtilas ve tethiı ileri tat
bik edecek hususi gruplar teJkil eyledi. 
Bundan başl:a, mumaileyh benimle yaptığı 
son görüşmeden sonra, ben· ortadan kal
dırmıya karar vermi!fi. Çünlrii hiç bir sc 
"etle benim müzaharetime güvenemezdi. 
Bf'ni öldürecek şahıs bile tayİD edilmişti. 

Bu UI ismindeki bir hücum kıtaab ıefidir 
ve tamamen itirafta bulunınaJhlr. Kırar -

1<!flmlan isyan, hükumet dairelerine taar • 
ruz ve benim tevkifimle başlıyacak ve bir 

yıldırım dehıetiyle yapılacaktı. Röm Ye fe

riki cürümleri, isyanın kan ~n ft 

günlerce mücadele edilmedeA tatbikİlıe im

kin olmadıimı biliyorlardı. Yahu ben mü

essir bir surette harekete gesehilirdim. E -
ğer herhangi bir kimse benden asilerin ai • 

~in adli mahkemelere ıevkedihnediklerini 

sorarsa vereceğim cevap fudnr: 
110 dakiykada alman milietiüa •akad

deratından mesul ve buna biaatn millttin 
en yüksek hakimi bulunuyordum.,, 

Orfi kanunu tatbik etmek Jiıımcb. Her
rıacgi bir Hmse devlete el kaldmna onu 

bekliyen akibetin muhakkak öliim olduğu
na millri bilmelidir. Ceza şiddetli oldu: Hü 
elim krtaaunın 19 yüksek şefı, 3 ;ef ve 
azası ve himaye kıtıı.ab şefl~riHen de ü!r 
kip kurJUiıa dWldi. Tevkifleri tuıasıoda 
mukavemete teıebbüs eden 13 kip öldürül 
dü.,, 

M. Hitler, ecnebi matbuata tanfmdan 

Nutuk hakkında fransız 
gazeterinin mütaleaları 
Paris, 14 (A.A.) - M. Hiller'in Ra · 

yiştağda söylemiı olduğu nutuk hakkında
ki mütalealannı sonrad gazeteler, mu
maileyhin yalnız dahili siyasetin hatlaruu 
çizmekle iktifa eyledi~ini ve beynelmilel 
meseleleri sükutla g çiJ!irmiı olduğuna 
yazmaf.tadırlar. 

Fra sız gazeteleri, bu s ·· ôtu Londra 
mülakatlarının neticeleri ve 1talya'nm ye
ni ha:tı hareketi karpsında Almanya'lllll 
içine düşmüı oldugu müşkül vaziyete hami 
etmektedırler. 

Gazeteler, Hit!erin nutkunun harici si
yasete müteallik olan kısmının hiç §iiphe
siz son dakikada fngiltere'nin Berlin'de 
yııpmıı olduğu teıebbüsii ve M. Musolini
nin hattı hareketi yüzünden nutuktan çrka 
nlmı§ olduğu fikrindedirler. 

Hi ler, vakit lcaznnmak istiyor ki ken
disi için bugün elzem olan da budur • 

Amerika'da nutkun tesiri· 
Nevyork, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Nevyork Heralt T ribüo gazete • 
si, ' Bir müteassıbm nutku,, baılığı altında 
yaımq old ğu bir makaled diyor ki: 

"M. Hitler'in tkunu okuyan herkes, 
bu zatın kanaatmd samiymi olduğunda 
zerre akdar Jijphe etmez. Fakat mahkeme
lerin salahiyetlerini gaspetmek ve kendi 
muavinlerini bila mahkeme idam ettirmek 
için sebep olarak ileri sürdüğü ıeyler, ne 
k~dilerine hitap etmiı olduğu samilerini 
"' ne de dünyayı tatmin edemez. 

Bu gazete ilave ed"yor: 
"Milyonlarca amerikalı ve avrupalı, 

bitlerizmin medeniyet için ve avrnpa sulhu 
?çin b"r tehlike olduğu fikrinde bulunuyor -
1.srdı. Şimdi bo fikirleri, bir kanaat halini 
alacaktır. Ve nutku dehıet saçan bir vesi • 
kıı gibi telikld edeceklerdir. Çünkü bu nu
'llk samiymi bir lisanla siiylcnmiıtir. 

M. HITLER'İN NUTKU ETRAFINDA 
ALMAN GAZETELERiNiN 

YAZDIKLARI 

Berlin, 14 (A.A) - Gazeteler, bu sa
bah, Hitler, asilerin ve hainlerin menfur 
pliolarmı ifıa ediyor.,,, .,millet ve Alınan 
ya nasıl kurtuldu?,, ve "devlet ve millet 
her şeyin fevkinde,. gibi muazzam b~lıklar 
la nqretmiı oldaklan makal,lerde Bitler -
in nutkunu büyük bir ıevk \"e galeyan ile 
methüsena etmekte ve uzun mütafoaların -
da 30 lıuiran icraatı yapılmamrı olsavdı, 
Almanya dahili harp uçurumuna yuvarlanır 
dı, demektedirler. 

Alman gazeteleri. hu dan baıka ecnebi 
f"fkirı ummnivesine ele hitan etmekte ve en 
dan Almanya hakkındaki hükümlerini yeni-
den gözden geçinnes1ni istemektedir. 

•. VlJS'fllRYA'DA 

M. DOLFOS ZiRAAT NEZARETiNi 
BIRAKTI. 

Viyana, 14 (A.A.) - M. Dolfis, ıira
e.1 nezaretini Foralıberg •ilayeti ziraat mi
ıaviri M. Utrihlig'e tndi etmiıtir. 

vt>rilen tahrikfuniz haberlerd~n bahsederek Vatanın giizelliklerini tanımak 
demiJtir ki: için 

"- Naıır fon Papen, Selde tt diğerle- s· . A kd • 
rinin suikastçılarla alakadar oldukları bak IZlm en iZ 
\undaki iddiayı vakayi tekzip etmiştir. Zira BafJDuharririmiı Falih Rıfkı Beyin bu 
siler onların da katlini tauvnr tdiyorlar- baılıkla gazetemizde yazdığı makale ıilsi -

dı.,, lt'si bir kısım iliveltr yapdarak kitap ha -
Baıvekil, fırkaya itimadını b&W;rerek ve linde ne~redilmiştir. 

bu cinnet eserinde şerik olanlarsa bepsiai Af yon, Isparta, Burdur ve Antalyanm 
tffederek nutkunu şu suretle bitinoi;tir: seyahat esnasında almmıı birçok resimleri 

"- Hayatımın rn acı kararlumı nr- ucre ilavP. edilmiJtir. 

ı:1ek mecburiyetinde kaldığun bu saatlerin Muharririn, Akdeniz kıyılarına ait gö
\ütün mesuliyetini tarih huzu1118da iiıtri - rüı n duygulanm ihtiva eden bu kitabı o-

Londra müiakatı, ltalya 
görüşü ve Almanya. 

(Başı birinci sayıfada) 

görüpneıerıni müsait surette karJdadığına 
dair olan Stcfani ainn~mm tebliği alman si
yas mehafi inde ıiddetli bir heyecan uynn -
dırmııtır. Tebliğ, Rayştağ celsesinin açıl -
masrndan bir kaç saat eni ohnnşttır. 

Berlin, 14 (A.A) - Alman ajansı bil 
diriyor: f ngiliz sefirinin, garp, şark ve Ak 
deniz lokarnoluiyle "Uı?tl r cemiyeti miy 
sakı arasında bir rabıta tesisini istihdaf e
den projeyi .ılınan hükumetine tevdi etmiş 
olmasmı m~vıuu bahseden gazeteler, şark 
Lokarno' su miysakmın, intizar edildiği gi -
bi, hadis olacak herhangi müşkülat karşı -
sında mütekabil istişare taahhüdü ile değil, 
mütekabil muavenet tahahiidü ile başladığı 
nı kaydetmektedirler. Miysak bu suretle as 
keri icraatı, en tabii bir ıcymiş gibi en ön 
safa geçirmektedir. Binaenaley~ nülletler 
cemiyeti miysakının teminatı yerine kainı 
olacak olan bu miysak iycnbuıda Fransa' -
nıu ıark Avrupa' sındaki askeri müttefikleri 
ne ani ve hep birden müessir olmak imka 
nını vermek iytib:ıriyle hakikaten askeri 
bir miysaktır. Va~ıa naznri olarak bu mi 
sak, ihtilaf halinde muhtelif kombineton • 
lar d rpİ§ etmektedir. Fakat filen söz Fran 
sa, Sovyet Rusya, Küçük iytilaf ve saire 
arasında mücaJ..jt husussi mukavelelerin 
teşkil ettği şebekenin olacaktır. 

Miysak projeleri milletler cemiyeti miy 
sakını halt Jamalcta ve gerginliğin g m 
askeri bir surette- hnl i imk"nr:ıı endin: ve
rici bir tarzda az:ıltmaktadır. 

Cenene müzakereleri de hadiselerin 
seyri üzeri e tesirini kaybedec~ktir. .Buna 
mğmen, miysaldarda Alın nya ~ millet -
fer cemiyetine ndetinde• bahsedilmekte -
dir. Anlaphyor ki, hu miysaklan yapan· 
lar milletler cemiyetinin herkes tarafındaıa 
tanınan ıslahı lüzumunu esassıı ad&tmd<te 
dirler. , 

Zira mille!ler cemiyeti tam.ımen tran-
sıı, hegcmooyannm siyasi bir teıe~lü 
haline kılbedilmek isteniliyor. Ba s:yaset 
daha ltagüHem kmdini göstermektedir. 
Zira iiç devlet muhtelif devtetleria itirazla 
rn11 bile bile S9vyet Rusya'nm milleiler tt 
miyetine girmesine ka~r n~Jlerdir. ~ 
itirazlar hiç olmaısa hir aoktai nazar teatı 
sini iycap ettirmeli idi. Şa halde handaa 
böyle An11pa ~· biitiia môim kan~lar 
Fransa ile SoyYet R•sya an.unda Tenl~ 
cektir. Binaenaleyh bir emri vaki siyaseti
ne, bir askeri siyasete, intiu.r edilebilir. 
Maalesef İngiliz teıebbisii yalna Alma• -
y:ı.da deiil, aynı zamanda l~lya, Lehistan 
ve di~r memleketlerde bu temayülata ~~r 
ıı ileri sirülen mühim itiraılan oazan ıti 
bare almamaktadırlar. lngiltere'nin bizzat 
kendi siyasi prensiplerinde tam bir ricat 
teşkil eden bu muvafaltatini Fransanın ne 
suretle istihsal et.iği cayi sualdir. 

l\1isak projeleri hakkmda, Cu.respon • 
dance Poltike et diplomatik diyot ki: 

f ngiltere sefirinin aliikadıır hükumetle 
re te\•di ettiği misak projeleri bu misakla
rın nasal bir ruhla tasaVYUr ve tesbit edildi 
ğini kifi derecede göstermekttdir. Avrapa 
fru11ı - ao,vyet menafıine teslim edil~ 
meı. Keyfiyeti anlamak için ba is misak 
projesinin metnini daha ziyade tetkika lü-
ıı:m yoldur. · 

RO~t YA"DA. 

Mühim bir kanun. 
ROMAN\'/\ MUNZ 'M VAJ:lfı:: lLf 
MEMURLARlN AZAMI ALACAKLA 

RJ MAAŞI TESBIT EDiYOR. 

Bikref, 14 (A.A) - l\'lehnsan meclisi 
ne, 111anıam vazifeleri meneden n bütün 
resmi memuriyet maaılannı kati surette 
tahdit eyliyen bir kllnan layihası tevdi edil
mi~tir. Hiç bir fert ttnede, ceman 3t8 bin 
leyden f aıla maaı alamayacaktır. 

ııe almaya b zır .,, urlanmıza tavsiye ed~riı. - ıu l CARIST N'DA 

Mittakiben, Rayiıtag reisi M. Cöring Bl.J GECE AÇIK ECZAHANE FILlBE•DE G1ZLI BlR TEŞEY.Jt0L. 
'ılısa bir laitahe irat ederek almaa milletinin 
~. Bitlere medyunu {iikran oldağnna be _ Anafartalar caddesinde Sofya, 14 (A.A) - Hiikcmetı Filibe 

,ehrinde gizli bir komünist fesat teıekkülü 
'tan etmit ve celse tatil edihniftİr. SEB T meyd na çıkarmıştır Bu tefekkii?e r-:hir 

G ,...k ba$Y kil M. Hitl,r'i" · n tka •e tı:nmizonun~H bir tnkı maskerler de dahil 
•rprek • Görin.ı;n hitabesi sürekli allaclar- Eczaha ... ~ '.fır. rd 

:r TO D. 

'·-k11•r•~ıl~Mlmnı1_stır_. ---------.--:.::::.•::::::::::::::~·-.. 11El•li•katfar tevki.!..ı.t yapıhwg. 

19-23 Temmuz Hilaliahmer haftasıd.ır 

J:RA SA~DA. 

Sir Saymen'in 
nutku. 
NUTUK PARISTE ÇOK EYi BiR 

iNTiBA BIRAKMIŞ. 

Paris, I.f (A.A.) - s·r Saymen'in nut· 
ku Paris'te mükemmel bir intiha tevlit el· 
miştir. Parisin salahiyettar mehafili, Sir 
Sıymen'in M. Bartu ile yaptığı mükaleme • 
leri nazan itibara alm kta gösterdiği tam 
hulusu bilhassa kayda lüzum görmektedir· 
ler. 

Misaka İ§tirak eden devletler için te • 
minat hususunda Sir Say men taraf mdan ıs· 
rarla kaydedilen tam mütekabiliyet esası 
f ransız noktai naıarma a daima uygun bu
lumnuştur. Bu keyfiyet fransız - inıiliz gÖ· 
rüpnelerine esas tepal etmiş olan ilk pro
jeye de zımnan dahil bulanmakta idi. 

Sir Saymen'in Sovyet Rasya'ya Ye hu 
~mleketin milletler cemiyetine girmesine 
dair olan Leyanatının, bu hususlal i mesaisi 
nıalum olan Paris h"kfuneti tarafmdan tas· 
~·ip ile karıılandrğını kayda lüz yoldur. 
l\eıa, böyle bir misakın kdi silahsızlanma 
müzakerelerine tekrar ba§laıımamu pek 
ziyade kolaylaştıracağmda Paris ehafili 
s· &ymen ile tamamen mutabıktır. Bu nok 
tai nazar, emniyet ile siltfısızlanma ara • 
sındaki rabıtayı dalına tey"t etm'ı bul lD 

Fnnsa'nın silahsızlanmayı daima emniyete 
bağlı tuttuğunu habrlamak iycap eder. Ba 
~erait dahilinde bir silahsızlanma muka • 
\•desi akdi imkinları da ucak ba misakw 
r.kdinden sonra hasıl ol bilir. 

SOVYETLERlN PARIS SEFiRi ÖLDO 
Paris, 14 (A.A.) - SoYJet Cümhuriyet 

]eri 1ttihadl11m Paris biiyik elçisi M. Doıa 
lesvki bu sabah vefat etmiJtir. 

Mnmaileyb, Frama'nın hararetli Lir 
dosta ve keneli memleketiain sadık Lir La. 
dimi idi. Müteveffa, rus - f ransız mukı • 
renetini vücuda getirenlerin bıılıcalanadaa 
dır. 

fTAl.YA'DA 

Bir Sovyet heyeti Roma'da 
Roıaa, 14 (A.A.) - Jeneral Fiımu'• 

riyasetinde bir sovyet askeri kimya Myed 
Roma'ya ıelmiJtir. 

Roma, 14 (A.A) - Sovyet Ruya' .. 
Roma sefiri M. Vladimir Potemkia, tf ii• ii 
leden sonra M. Musolini tarafmdu kabal 
edilmiıtir. 

Mülakatla mevzuunu ihtimal tuk mi -
sakı teıkil etmiıtir. M. M!ISOlini rus aefıri 
ile görüpneden 24 saat evel İDRiliı sefiri 
Sör Erik Drumond ile görüpııüı idi. 

Bu milakat Berlin'de İngiliz sefiri Sör 
Erik Fips tarafadan M. Yon Nöyrat'a prk 
miysakı projesinin tevdi etlildiği aynı güıa • 
~ ... yapılmıştır. lnıiliz sefiri almaa hariciye 
nazarına bu prejeyi tevdi ederken fogiltue
nin buu taraftar olduğunu söyleınistir. Bil 
son teıebbüs hakkroda bagünkü ital.JU 
ı:aıeteleri etraflı malimat verm•ktedirler. 

ltalya'nm lagiltere tarafındaa Buli• Wi 
kimeti nezdinde yapdmıı olan ıe,~bbasö 
ivi bir nazarla ıörmekte oldapnu n ~ 
olmaısa manen bu te§ebbüse iJtirak etmd 
te b bındai;ı bedihidir. 

GazetP]er, dört garp devletinin yani 
Fra sıı. fngiltere, Almanya ve it lya'nıa 
yapacakları tqriki mesainin faal bir sekil 
almaıı liıım gelmektt olduğu fikrini iled 
sürmektedirler. 

ALMANYA'NIN HUKUK MOSAVATI 
KABUL EDJ LIYOR MU? 

Roma, 14 (A.A.) - Stefaai ajalln ta· 
ıafmdan neJttcfilen bir tebliğde, lngiltere 
gibi, ftalya'nm da lokamo haricinde yeai 
&ir tealıLiide girmiyecefı fakat prk miıakı 
projesini müait bir tanda telakki edeceji 
turila edilmektedir. 

Tdtlii~ ıark misakı projesinin Londra 
111iiukereJerinden 10nra çok deiiımi, oldo
iu garp a1ıetinde Frans;ı ile Almanya· 
:am ft fark cihetinde Almanya ile Sovyet 
:Rusya'nm aynı seviyeye konulmuş oldYğll 
zikredildikten ıonra Almanyan?D hukuk 
mü.santwa ı1mıaen hbal edHı::ıiı bulua • 
duğu tehariiı ettirilmektedir. 
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Görüşler. 

Çarşaf nümayişleri! 
Merı;in Belediyesi kadınların medeni kı· 

lıkla gezmelerine karar vermiş. Mersinliler 
bu karan iyi karşılamışlar, pek doğru bul
muşlar ve 1 T cmmuzdan itibaren tatbike 
başlamışlaı·. 

Mersinin gazetelerden öğrcndiğinıiı: bu 
inkılapçı kararını veren belediyesi ile oou 

tatbik edenleri alkışlarız. 
Diyelim ki, bu gibi kararlar ve tatbikler 

günden güne ve çabuk çabuk çoğalsın. Bu 
nun bir hamlede umumilcşemiyeceğini bi -
liyoruz. Varsın bir hamlede olmasın. Beş 
on hamlede olsun. Yeter ki olsun. 

Bir cemiyete giren İnsan önce kılığı ile 
karşılanır; sonra "Zekasının derecesi ile u 
iurlanır. Hayatta bu böyle gelmiş, böyle 
gidecektir. Muasır medeniyet umumi bit 
cemiyettir. Oraya girmek ve üstünleşmelı. 
dileyen bizi de önce kıyafetimizin çeki dü· 
zeni ile kilr"ılıyacaktlr. Milli zeka ve kabi 
liyetimiz yaratılıştan yüksek olduğu için 
de üstünlüğe doğru kolayca uğurlanaca 
ğız. 

Kadını hala torbada ve çarşafta görmek 
iı.tiyen ; türk kadınının i!lsanlık hakkın;: 
ve türk kadır:lığının büyüklüğüne karşı 
saygısızlık etmiş olur. Tarihler ve devir
ler yaratan bu milleti, bu kadın yaratmı!t· 
tır. Onun içtimai ve ahlaki mevkii ne o 

lursa olsun hepsine hürmet etmek ve hep
sine hakkını vermek borcumuzdur. 

Bize bu söylene söylene yıpranmış olan 
hakikati tekrar ettiren son vesilelerin b:ri· 
si Mersin'in inkılapçı kararı ise, diğeri de 
§U son zamanda gördüğümüz bazı nüma 
yişlerdir. 

Biz buna (çarşaf nümayişleri) adından 
başka bir ad bulamadık. 

Son zamanlarda şurada burada bir takını 
çarşaf nümayişlerini şüphe yok, siz de gÖ· 
l'Üp dikkat etmişsinizdir. Biz bir, iki, dört, 
hatta altıya kadar şık çarşafWann bir ara
da ve kalabalık yerlerden - bililtizammış· 

casına - geçtiklerini şaşa şaşa gördük. 
Bunlar çarşaf, ferace giymelerinde yaş· 

ları itibariyle mazur görülmesi lazım gelen 
kadınlar d~ğildirler. Henüz bere ve tahsil 
yaşında oldukları peçesizliklerinden ve -
çoğu bir renk ve biçimde olan - şık iskar 
pinlerinden görülüyor. ÇarşafJarm rengi 
birdir: Koyusiyah. Kumaşlar da aşağı yu
karı birdir. Biçiliı, dikilit de birdir. Yüzbin 
renkli roplar arumda bu kara birliktir ki, 
insana bir nümayiş karşısında olduğu ka· 
naatini veriyor. 

Yalnız şu var ki, damdan düşercesine 
ortaya çıkan bu nümayiıçileri bir çerçeve 
içinde görmemeliyiz. Ayırmalıyız. 

Bunların bir kısmı (berkesin kadını)dır. 
Bu kıJılda yeni bir çeşni takcnıp nazarı 

dikkati celp etmeği zanaatlarma faydalı 
görüyorlar. Fakat o bakımca bir nümayiş· 
tir. inkılaba aykırı olan her türlü vasıta· 
ları kullanmak ve onlarla nümayişe kalkış 
tnak maddeten ve manen yasaktır. Bu işin 
hallini değerli zabıtamıza bırakıyoruz. 

Diğer bir kısmı kırkelli yıllık bir alış· 
lcanlığın mazur görülenleridir ki, bunJar!l 
hiçbir geri fikir ve nümayiş atfedemeyiz. 

Üçüncü kısım geri kafanın zorbalığı yü 
zünden bu kılığa girmek mecburiyetinde 
kalan temiz ve boynu bükük kısımdır. Ge
ri kafa; analık, babalık, velilik sıfatlarına 
güvenerek yeni kafaya karşı bir nümayiş 
Yaptınyor, demektir. Bunda suç, nümayişi 
Yapan zavallı gençlerde değil, yaptıranlaı 
dadır. Bunun halli için kanun manevidir: 
Tenvir, irşat öğüt, iykaz gibi vazifelerimizi 
bir dakika ihmal etmemek. Bu vazifelet 
tabii gerçekten inkılapçılar içindir. 

Dördüncü kısım, işin siyasi tarafıdır. 
Her siyasi nümayiş mutlaka bir derviş meh 
ınet bayrağı, bir gürültülü miting, bir el 
l>ombaaı ile yapılmaz ya. Fikirleri fitnele· 
tnek değil mi? İpekli, tık, kara çarşaflarla 
4ta olur. 

Gerçi bunlar geçmiş büyük bir fırtına
nın ölü dalgaları gibi iıe de herhalde ölü 
d~lga fırtınadan çok rnide bulandırır. 

Fazla tafsilat vermeğe yerimiz müsait 
olmıyan bu itin hallini inkılapçı teşekkül· 
)er ve müesseselere bırakıyoruz. Bu vazife 
onlanndır. 

Biz yeni salonda yeni tekkeyi de biliy0 • 

ruz, hem kırk mumlusunu. Onu da yaza
cağız. Bunları yazıp bildirmek de bizim 
vazifemizdir. AKA GONDOZ 

Kiralık ev aranıyor 
Yeniıehirde kalörif erli, yahut ısınması 

kolay kiralık bir ev aranıyor. Bu ıeraiti ha· 
Jİ kiralık evi olanlar 2839 numaraya tele· 
fon edebilirler. 

ŞEHİR 
İstanbu 'da ihti
karla mücadele. 

illii<·a.Ielt· komisyonu cliin ilk lop
lanhı.;1111 yaptı. 

İstanbul, 14 (Telefon) - lhtikarla 

ır.ücadele komisyonu bugün ilk toplantısını 

yııpt•. ilk iş olarak eşya fiatlarrnı tetkiyke 

başladı. Evvela toptan fiatlar üzerinde gö

rüşülecek ve bundan sonra da perakende 

fiatlar tetkik edilecektir. 

Yahudi ''atanda~ların tayyarc)"C 
yardımı. 

lstanbul, 14 (Telefon) - Ermeni va
tandaşlarımızdan sonra yahudi vatandaşla 
nmız da tayyue yardım dernekleri tesis 
etmeğe başlamışlardır. 

Yumurta inhisar H' ihra<•ı 

nizamnanıesi. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Türkofis ta 
rafından hazırlanan yumurta istihzar ve ih 
raç nizamnamesi projesini alakadar tüccar 
l· r tetkik edeceklerdir. Tacirler perşembe 
~ünü ticaret odasında toplanarak tetkikle
rini yapacaklardır. 

İstanbul yerli malJar sergisi 
İstanbul, 14 (Telefon) - Sanayi bir

liğinin tertip etmekte olduğu yerli mallar 
sergisinin altıncısı önümüzdeki çarşamba 

günü saat on altıda açılacaJ..1ır. Sergiyi Bü
yük Millet Meclisi Reisi Kazım Pafa Haz • 
retleri açacaklardır. 

Güzel Ranatlar mektebi talehelc -
rinin eserleri. 

lstanbul, 14 (Telefon) - Güzel sa -
natlar miymari, reıim, heykeltraı ve tez • 
yini kısnnlan talebeleri tarafmdan yapılan 
eserlerden mürekkep bir sergi hazırlanmıı
tır. Sergi yarından itibaren açılacaktrr. 

Yeni lıakiml<•r ve polis vaziyf e ve 
salahiyet kanunu. 

Yeni hakimler kanunu ile polis ve vazi
fe ve salahiyet kanunu dünkü resmi gazete. 
de neşredilmiştir. 

İıstanhullu gençler Edirnc'ye 
gittiler. 

Edirne, 14 (A.A) - Edirne ve Is -
tanbul halkevlerinin teıebbüsatı ile dün İs
tanbul' dan ıehrimize yirmi kişilik bir spcr
cu kafile~i gelmiı ve sanatlar mektebine 
yerleştirilmiştir. Sporcu gençlerle şehrimiz 

lisesinde istirahatte bulunan İstanbul lise
leri talebesi dün büyük bir ihtiramla ve de
rin bir heyecanla Gazi Hazretlerinin hey • 
k"llerine çelenkler koymuşlar ve böylelikle 
Cümhuriyet ve Ga?.İ ülküsünün bekçiliiiini 
yapacaklarına bir kere daha andicmiılerdir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

ve T ASRA. 
Paramızın kıymetıni mu

. haf aza için. 
İcra Vekilleri lıeyeti türk parasının kıy

mdini koruma hakkındaki mevcut karar · 
namelerin birleştirilmesi ve bunlara yeni 
bazı hükümler ilavesi suretiyle Maliye Ve · 
kalelinin hazırladığı 11 numaralı kambiyo 
kararname projesini tetkik etmek üzere 
Maliye ve İktısat Vekaletleriyle Cümhuri • 
yet merkez bankasından intihap edilecek 
(3) kişilik bit komisyon teşkiline karar 
vermiştir. 

Piyasa) a c:ıkarılacak t;akmaklar. 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti kibrit 
iuhisarı şirketine piyasaya çakmak çıkar • 
ması için tebligat yapmıştı. Maliye veka -
lcti de damga matbaası müdürlüğüne kib -
rit inhisarının cakmaklarmı derhal damga· 
laması için emfr vermiştir. Piyasaya ilk çı
karılacak çakmaklar sirketin deposunda 
mevcut bulunan (12000) çııkmaktır. irket 
bu çakmaklardan sonra yeniden çakmak 
getirterek piyasaya cıkaracaktır. 

Haka)a H'r#~Hcrin ta .. fiyt·~i kamı
nıınnn nizamnameı-;i. 

Maliye vekaleti bakaya vergiler hak • 
kındaki kanun ile artırma ve eksiltme ka • 
mmlarmın tatbik şeklini gösteren nizamna
meleri hazırlamaktadır. 

Siloların in~aatı ne halde? 
\ 

Ankarada marşandiz istasyonu yanın
d:ı yapılmakta olan buğday silosunun in,a
atı bitmek üzeredir. Sıvastaki silonun inşa
atı bitmiıtir. 

Hayvan ıslahı. 
Uznnyayla atlaı·mm tasnifi için 

hir nıiitdıassıs gitti. 

Geçen sene Yüksek Yarış ve Islah En • 
cümeni Reiıi Baıvekil ismet Pş. Hazretleri· 
nın yardnn1ari1e almmı! olan büyük cüsseli 
aygırlar bu sene Uzunyayla' da muvaffaki
yetle damızlık vazifesini görmüşlerdir. 

.:» 

Riyaseticümhur 
bandosu. 

Riyaseticümhur bandosu cumartesi, pa
zartesi ve perşembe günleri Meclis bahçe • 
sinde vermekte olduğu konserleri bundan 
sonra pazar ve çarşamba günlerine mahsus 
olmak üzere haftada ikiye indirmiştir. Bun
dan böyle cuma ve pazartesi günleri de ri
yaseticümbur filarmonik orkestrası bahçe
de konser verecektir. Program bu suretle 
değiştirildiği için bando dün konser verme
miştir. 

Bugünkü programın ikinci kısmının ba
şındaki Maıscogni'nin KavaJeriya Rustikana
sı ile ikinci hafta programmrn gene ikinci 
kısmının başında Çaykovski'nin Kapris ltal
ynnr bu haftanın konserlerini daha fazla 
zenginleştirmektedir. 

Programr a~ağıya koyuyoruz. 
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• Birinci kısım 
1 • E. Urbacb: Marş Rejina 
2 • Off enbach: Barkarol Kont Hof

man 
3 - Fucik: Uvertür Marinarella 
4 • R. Korsakow: Kapriç EspanyoJ 

llıinci kısım 
5 - Mescagni: Fantezi Ka valeriya Rus· 

tikana 
6 - Ed. Barat: Fantezi (Kornet Solo) 
1 • Saint-Saens: Fantezi Oejanir 
8 - E. Kaiser: Marş König - Ludwig 

18 Temmuz 1934 ( Çaı·~aıııha) 

BiriAci kmm 
1 • T. Rupprecht: Marı Avs Aygener 

Kraft 
2 - A. Dvorak: Romans Humoresk 
3 - G. Mayerbeer: Marf Oflembo No. 3. 
4 • E. Lalo: Rapsodi Norvejiyen 

I kinci kısım 
5 • T ıchaikowıky: Kapris ftalyen 
6 • Radeglia: Rapsodi Oryantal 
7 • Brahms: Danı Hongruvaz No. 7. 
8 • Amers: Higlant Patrol (İskoç) 

Uzunyayla mmtakaımda mevcut atların 
tasnifi, eıkilinin alınması, damgalanması ve 

Sirketleriıı harice gömlereC'ek -
bu suretle ıecere tutulması işlerinin hazrrlan • 

leri paralar. 
ması maksadiyle Ziraat Vekaletinin müte • 
bassıslarından Çiki Bey Uzunyayla'ya gön
derilmiştir. Mumaileyhin vazifesi bir ay ka 
dar sürecektir. 

Yeni açılacak hayvan sergileri. 

Bu sene memleketmizide on yedi mahal 
de hayvan sergisi a~ıl~cakttl'. Bunların .d~r 
dü yeni ilan edilmııfır; Onlar da Denızla, 
Balıkl!sİr Urfa samsun dur· 

tik ;ergi 20 temmuzda Kayseri'nin Pı-
narbaşı'nda açılacaktır. 

Faaliyete ba~lıyan haralar. 
Çifteler, Konya, Çukurova haraları fa

aliyte geçmişlerdir. ---
lsparıa'da Antalya muallimleri 

Isparta, 13 - Dört gündenberi tehri· 
.nizde misafir bulunan Antalya muallimle · 
rinden mürekkep 34 kişlik heyet bugün · 
mebus İbrahim Bey tarafından halkevinde 
şereflerine verilen ndi ziyafetinden sonra 
Burdur yolu ile Antalya'ya dönmek üzere 
febrimizden ayrılmıılardır. (A.A.) 

t~partada Deııizli lıalkevi geu~Jeri 

Isparta, 13 - Diin ıehrimize gelen 
Denizli halkevi sporculanndan sekiz kişi· 
lik bisikletçi gençler bugün ıehrimizden 
Keçiburlu yolu ile Dinara hareket etmişler 
dir. (A.A.) 

Yurdun uzak parça 
larından intibalar. 

lyran Şalıinplu Hazretlerini karşıla. 
mak üzere prk vilayetlerimize giden foto 
muhabirimiz bize Şahlnşah Hazretlerinin 
güzergihmdaki kasabalarnnıza ait resim • 
ler getinnittir. Bunlan birer birer karileri 
mize takdim edeceğiz. Bugiin Erzurum feh· 
rinin kirgir evleriyle meıbur eski eserler
den Çifteminare'ıini clercediyoruz. 

Merkezleri ecnebi memleketlerde olan 
şirketlerin hissedarlarına gönderecekleri fa 
iz ve temettüün ne ıu~tle gönderileceğine 
dair olan kambiyo ihtiyaç listesinin beşin
ci maddesini tadil için bazrrlanan projeyi 
tetkik etmek üzere İcra Vekilleri Heyetin
ce tefkil edilen komisyon toplanarak pro -
jeyi ktkik etmiş ve bu hususta bir rapor 
yazmıştır. Rapor Maliye Vekaletine takdim 
edilmiştir. Maİiye Vekili tarafınd;n tet
kik edildikten sonra proje ve rapor İcra 
Vekilleri Heyetine sevkolunacaktır. 

Ankaralı izciler Orclu·cıa. 

Ordu, 14 (A.A.) - Tetkik seyahati • 
r.e çıkan Ankara Gazi lisesi talebesinden 5 
izci dün fehrimize gelmişlerdir. 

J mc 
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Bir tek birlik var 
Çok değerli Başvekilimiz ismet Paıa· 

nın H. M. M. nin üçüncü toplanma devresi· 
nm son gü,1ü s:>y1edıgi sözlerden bi, aı.aç 
ciımleyj yaGmım en başrna geçireceğim: 

"Halkevlerinin garazsız ve menfaatli& 
bir irfan ve medeniyet yuvası olarak iyfa 
ettiği hayırlı hizmetler, milletten umumi bir 
teveccüh ile teşvik edilmekte ve mükafat· 
Iandmlmaktadır. Milletin arzusu, batta bi
taraf ve yabancı mütehassısların tetkiki, 
Halkevi faaliyetlerinin genişlemesini iste
mektedir. Geni§ yürekle bütün milletin ve 
iter sınıf balkın yükselmesine çalışan Halk· 
evlerine mümkün olan kolaylıkları ve tet
~ikleri yapmağı vazifemizden sayıyoruz.,. 

Bu sözler, cümhuriyet hükümetinia 
Halkevlerine verdiği büyük ehemmiyeti pek 
eyi anlatıyor. Bu evler, türk milletini mil· 
li kültür ve medeni düşünüı sahasmda 
yiıkseltmek için çalışan en baııbi müessese
lerdir. Halk, kendi evlerine çok bağlılık 
gösteriyor; fakat münevver dediğimiz ta· 
kmı, ne yazık ki, infiratçı bir zihniyette• 
kurtulup da Halkevlerinin faaliyetlerine or· 
tak olmıyor. 

İstanbul Halkevinin çıkardığı (Yeni 
Türk mecmuası) nın son sayısında ıöyle bir 
yazı okuyoruz: 

"1 kanunusaniden 31 mart akşamma 
kadar lstanbul kısmında toplanan milli te· 
şckküller: T oros gençler birliği, Bursa li
sesi mezunlarr cemiyeti, Kadın Birliği, Nii· 
deliler cemiyeti, Erzurumlular cemiyeti, 
l uran neşri maarif cemiyeti, Edirne lise • 
sinden yetişenler ce· ı iyeli, Türk Kimyager
leı Cemiyeti, Kayseri lisesi mezunları ce
miyeti, Antakyalılar cemiyeti, Erenköy kc 
lısesi mezunları cemiyeti, Erzincanlılar ce
miyeti v. s ... 

Bu atları görünce, İstanbul' da ne kadar 
da çok cemiyet varmı§, diyeceğimiz geliyor. 
Bunların neye yaradıklarını araştırmak eyi 
olurdu ; ama biz bir cemiyetler tetkiki yap. 
m~ktan ziyade, Halkevi azası olmaksı1111 

Halkevi yapısından yararlanan cemiyetleria 
niçin Halkevi faaliyetlerine ittirak etme
diklerini düıünmek utiyoruı. 

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var,, eler. 
ler. Azası azlık olan bu cemiyetlerin içtimai 
hizmet baknnından değerleri yoktur; ua• 
sı arasında yarclmılaımıya yaramadıiou da 
biliyoruz. Geçenlerde de bir yazımda söyle
diğim gibi 'bunlar, çokluk, modaya uymak· 
tan doğmuşlardır. 

İstanbul Halkevi, bu cemiyetleria keadi 
kucağında toplanmalarına meydan vermek~ 
le konukseverliğini, adının manasına uyar• 
lığını gösteriyor. Halbuki bu ayrı ayrı da
ran cemiyetler Halkevinin dokuz ıubesia

den birine girerek çahısalardı, hem evin fa 
eliyetini artırır, hem de yurda yarar bir İJ 
görmüı olurlardı. 

Halkevleri, Halk Fırkası'nın kuıdaia 
müesseseler olmakla beraber, kapılar1at, 

fukaya mensup olan ve olmıyan bütün hal· 
ka açmışbr. Halkevlerinde yalnız türk içia 
ve türk kültürü için çalııılır. Bir türk, ba 
evlerin faaliyetine iştirak etmekle milli var· 
lığa hizmet etıniş olur. Halkevleri, İsmet 
Paşa'nın dediği gibi "bütün milletin ve her 
smıf hallun yükselmesine çahşan,, müesse· 
sclerdir. İki buçuk yıldan beri işli yen Halk· 

evlerinin bugüne kadar yürüdüğü yol gözi· 
müzün önündedir. Bu yolda, en ince eleJİP. 
sık dokunan, en kuşkulu bir adamın yürep 
ni İncitecek küçük bir pürüz yoktur. O baJ. 
de neye münevver dediklerimiz içinde Halk· 
evlerine yan gözle bakanlar bulunuyor? S. 
nn anlamak için kafa yormak rerekmeı. 
Münevverlerimizin aldığı fikri terbiye, •• 
yazık ki, çokluk menfidir. Toplanma, top
lu yaşama ve toplu çalııma henüz alıfama
dığımız bir haldir. Hepimizde, ferdiyetimi
zi beğenen bir kendimcilik vardır. Kendi 
nefsimize hasrettiğimiz bütün kudretler, 
boı yere akan bir su gibi, bir iıe yarama· 
dan süzülüp gidiyor. 

Halkevi, yeryüzünde benzeri pek bult•• 
mıyan en eyi bir teşekküldür. Smıf sız bir 
cemiyet kurmak yolunda attığımız en de
ferli adım, Halkevidir. Haikevinde zengin, 
fakir, bilgin, cahil yo!dur. Halkevindı 
türkler vardır; orada varlılar yoksullara 



SAYlFA 4 HAK1M1YE11 MILUYE 

Memlek t po ta 1 

Sıtma mücadelesinin iki büyük kazancı 
sıtmasız vatandaş ve ekilecek toprak. 

rini tutarak sıtmadan lturtulduğunu, dalağı 
nm eridiğini gören köylü muayene zamanını 
vehekimi beklemeden mücadele hekimlerine 
gelerek kendisini m yene ettiriyor. Bu da 
milli içtimaiyat ve terbiye noktasından bir 
katruıçttr. 

Cümhuriyetin ilk on senesine ait çalıima 
larmı evelce bildir4iiinı Aydm srtma müca
delesiııin ikinci on yılınm ilk aliı ayına ait 
çalıpualarmı da yazarken, vilayetimizdeki 
bataklıklarrn kurutulması .hususunda vilayet 
makamının gösterdiği alaka ve tatbiki de 
kaydetmeği bir borç sayarnn. 

ilkbahar mırayeııeltri - l 934 ilk ba
har muayenelerinde nımtaka çevresindeki 
dört vilayet dahilinde "Aydın, Muğla Ye De 
11izli,, 8 ıubcde 106419 kiıi muayene edil
miş ve bunların içinde %24 nisbetinde da· 
laklı bulunmuştur. Bu eşhastan 53000 kü
~ur kitinin de kan uayeneleri y pılmıı 

bunlardan da o/oS,S nishetinde parazitli bu
fq,nmuftur. 20774 ıutınalı tedaviye alınmış 

Dünyanın e.n zen 
gin ovalarından • 
lan ve yetiıtirdiil 

mahsullerin bir çe>< 

iumın baıka yn • 

1trde yeti~tiril~ • 
ıia imkan ohmyan 
Meııdires ovasını 

~evreliye dağlar • 

dan gelen dere ve 
çayların mecralan • 
•m ihmal ol nma . 
smdan sulan da • 
iılmıı ve birçok aı· 
mak ve bataklık -
}ar meydana gel • 
mittir. Ufak bir Çı111L1lı bataklığı karatrılmadan t0tl. 

marttan itibaren l 63939 gram bedava ki
nin dağıtılmış bundan başka ayrıca sdmnlı 
çocuklara 1l828 gram tatlı kinin kompri
mesi \'.ı a;rıca da sıtmadan zayıf düşenlere 
kuvvet komprimeleri verilmi!fir. 

himmetle ıslahı kabil olan ba hale 
saltanat idaresi (her qte olduğu gibi) ehem 
miyet vermemi§ seneden seneye aımaklar 
çoğalmış, bataklıklar büyümüı, kapladıkları 
araziden baıka diğer tarlalara da ıeçip ek· 
meğe mani olmuşlardır. 

Bu azmak ve bataklıklarda yaııyan, üre 
yen, çoğalan siYıisinekler ise türk yurdu • 
aun b en feyizli ıahasmı bir sıtma yatağı 
•aline getirmiı, ya§aoamıyacak bir bale sok 
muştu. 

Milli bü ye in kuvvetlenmesini, yurttaı
larrn sağlık ve sdıhatuıda aravan ve gören 
te bunu pro rammm b § a alan Cümhuri
yet -kômeti ilk iş olarak rıtma, diğer has 
talıklarla - dele için mücadele teikilat· 
lan kurdu. 928 senesinde yalnız vilayetimi 
ıİıl bir kısmmda iıe bailıyan Aydın sıtma 
mücadele mmtakası, seneden seneye saha
ımı büyülttü. Bu~n çevresine lımir, Muğla 
ft Denizli vilayetlerinin de birer kısımlarını 
8 111he kurdu. 

Sıtma mü del esi teı ilatınm vazifui; 
yalnız sıtmalılara bakmak ve kinin dağıt • 
JD3ılı değildir. O bir taraftan sıtmalıları iyi 
eder, dc:ıloklılarn dalaklarmı eritirken ıtma 

C!!± 

yardımcı, bilenler bilmiyenlere öğreticidir. 

Her türk orada kendininki gibi çarpan bir 
yirek bulur. 

Halke ... ·i, bir tiirk bittiği potasıdır. Ora· 
da bütün türk yürekleri kayııa.-, birü.irle
ıiyle knynn§ır, orta} a som bir ttirlı birliği 
pkarır. Asıl birlik budur. Bunua dıpnda 
a)rı ayrı maksatlarla küçük küçük b!rHk
lerin ne manası ne değeri olabilir. 

·Yurdun ıoras da bmasm!Lt hir takım 
genç birlikleri kurulduğumı gazetelerden 
a.lıyoroz. Halkcvi birli~i \'arken bu türlü 
bırliklerin varlıl lıırı. nihayet bize gülünç 
görünüyor. Behçet Kcmal'io dediği gibi 
"On yılda on beş milyon ge.nç yarattık,, İ&e, 
küçük küçük gençliklerin ve kendılcrini hey 
betli yığınından ayn tutmaları şaıılacr.k de
ğil acınacak bir şeydir. 

Fertler fanidir; ezelden ebede kadar yaşı 
yacak millettir. Millet de ancak, Halkevleri 
ıibi yürek ve kafa birleftiren müesseseler 
içinde yafıyabilir. Bir milletin kültürü, ken
di bapna bırakılırsa yürümez, yüluelmez; 
bu kültürü yürütmek, yükseltmek vaıifeşİ
ni Üzerine almış müesseselerin bulunması 
gerektir ; bu müesseselere bütün bir mille
foı candan bağlanması gerektir. 

Çevremizdeki dostluklara değer ver
meld.e beraber, düşmanlıkları da unutma· 
malıyız. Çetin savaılarla geçirdiğimiz acı 

giinler kafamızdan çıkmamalıdır. En eyi 
dostlukların kendi birligimizden, kendi kuv· 
utimizden doğduğunu düıüıımeliyiz. Bu
gün, her ça -dan ziyade birleımek, kuvvct
k~ k iılıtiyacı d yız. Y nlnız kendimizi ko
n.m:ık dciil, birli@mi.zi kopmaz bir hale 
gcilrmek, kültürümüzü eşsiz b"r kerteye 
yüks .. ltm~k mecbur;yctlııdeyiz. Biz halkev· 
lerini, böyle hizmetler i~n açılını} görüyo
ruz ve oraya yon ba manm, faaliyetine or
tak olmamaııın türküm diyene, daha kaba 
l>:ı söz söylememiş olmak için, yakışmadı
ğını ~öylüyoruz. 

mikrobu taııyaa ıivrisinekltria yegane mel 
cei olan azmak ve bataklıktan da kurutarak Gtrtn stnt ilt nisbet: - 1933 senesi 
dün bataklık olan faydasız, biltıkis zararlı ilkba!iar muayenelerinde dalaklr nisbeti o/0 

Diin & aldd •ıııiin tarla olcfa, sürüldü. 

yerleri birer tarla yapaı ve tiir'k ki:yfi.ısü -
nün ıapanma terkeder. 

Sıtma miitadele teıkilıt fimdiye ka 
dar devlet hütce$llıden sarfettiği para ile 
bu suretle milli ser 
vete eklediği arazi 
kıymeti nispet edi • 
lirse mücadelesin • 

· den büyü khir fark 
arzeder. Milli sıh .. 
bat ve sağlık nok • 
tasından olan içti .. 

ai ve iktuadi fay .. 11L,;,..,ıwı~w.:··11 

daları ise hesaba 

36 onda sekiz, sıtmalı oisbeti 3 ,2 7 onda 

yedi ve parazitli nisheti de o/0 12 onda se· 

kiı iken bu sene dalaklı nispeti o/o24 sıt -

sığmaz. Evelce köy Hll-'titıit4ıJl;iiJl!ti!MI$ 
lü nereden ve ne 
suretle yetiştiği bel 
li olmayan sözde he 
kim ve eczacılara 

baş vunır kendi • 
sine sulf ato tavsi • 
ye edilir. Çınarlı bataklıfındaı diğer hir kö§f. 

Köylü attar ve bakkaldan al· mıh nisbeti yüzde 19,S ve parazitli nisheti 
dığı sulfatoyu geli!İ güze) yutar Lir dl! yüzde 5 onda altıya düpnöjtür. Mıııta • 
fayda görmez. Gider hacıya, bocaya ka çevresinin bu sene daha genişlediği dik
baı vurur, eline iplik bağlatu, bittabi hiç kate alrnırıa salalı ve şifa nisbetiniu daha 
bir f aydaıım görmezdi. Bagin köyünde evi yükseleceği tabiidir. 
ne, batta dağda ağılma kadar giderek kea 
disini muayene eden ve usnlii dairesinde ki- Y tni şabı: - Ayclm sıtma mücadele 
nin yutturan mücadele hekimlerinin öğiitle mmtakası bu sene daha geniıletilmiı, mın-
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l' ubancı postası. 

Hit er sağa çark ediyormuş? 
8 temmuz tarihli Sunday Times gaze

tesi, Almanya' da vnkua &ele.n hadiseler 
hakkında şu mütaleayı yürütmektedir: 

"Soa oa güıı zarfında Almanya' da ,·a· 
kua gelen hadiseler karıısmda İngiltere 
müttehit bir fikir besliytr: •iz, Göte'nlıa, 

Bethoven'in Kant'm mtmleketini böyle or
ta zamanlar ve Bizans usulü zali.maoe ic • 
r&atôf dönmüı görmekte ısbrap duyuyo-
ruz. 

Bu şiddet ve ceheruti bir İsyanı bastır
mak için tutulmoı kudretli bir yol olmak
tım riyade bir sene miiddet zarfrnda ted
bir alınmamak yüzünden patlnk veren hu 
hadiseyi en yakın dostlan bile öldürerek 
menetmek suretiyle bir acıin iytirafı ıek • 
imde telakki etmek c!oğnı olur. 

Fakat mesele bmıunla bitmiş olmuyor. 
Gf!çen haftanın hadiseleri acaba Almanya
nın müstakbel siyaseti üzerinde ne gibi te
sirler icra edecek 1 ve bu siyasetin lngille· 
re, Avrupa ve sulh üzerinde tesiri neler 
olacak? 

Bu itibarla M. Bartu'nun İngiltereyi zi
yareti doğrudan doiruya olmasa bile bu 
vaziyetle a1akadar sayılmak iycap eder. 

Almanya' da ehemmiyetle düıünülmesi 
lazım gelen noktalardan birisi, Hitler'in 
hücfun kıtalarına yeni bir §ekil vermeğe 

karar vermiş olmasıdır. Gayri kabili taham 
mül bir hale gelen bu kıtalar, iycabında is 
tinat edilecek bir kuvvet olarak elde tutu 
loyor. bu yolda bu kadar masraf ediliyor
du. Bu silah. nihayet sahibinin elini yara
lamağa kalkmııtır. 

B biicfuıı kıtalaıwn için.de iısizkr
den, orta sınıftan birçok in~alar nrdlr• 
Bunlar Nazi'lik taraftan görünmekle be• 
raber aralarında sosyalizm, komünizm pM 
birçok cereyanlar da mevcuttu. Bu içtel 
içe yiiriiyen cereyanlar hücUın lataJarml 
bir ay izin ve tatil verileceği fiJİ alucl 
cebri bir nziyet taluıımqlardır. Bir 4ırbe 
vurulacak mıydı, yoksa bu yalnız tasa"111' 
vaziyetinde miydi? vaziyet her .ne olursa 
olsun, Hitler hemen büyük cebir ft fid
detle bunu dalıa evel bastırmığa atılmıştJr. 

Bu ıiyaset, manü harp usulüa·· dahilf 
siytısete tatbiki demektir. lndin1en darbe, 
Hitler'in sol cenahlılnrına tevcih edilDIİf 
olduğu için Nazi liderinin, sağa doğra çark 
ettiği anlııplmaktndrr. 

Bu, Miinih'te olan biten bidiseleri iy • 
znh eder; fakat ceneral Göring'm BerJiı• 

deki icraatını iyzah edemez. 

Haydi Fon Şlayber, darbei hükômetlt 

a!ilkadardı diyelim; fakat Reisicümlıaraaı 

dostu olan Fon Papen'in kitihi neden öldi 
riildü ve Papen, kendisi bir müddet uedel 
kendi evinde mahpus kaldı? bu laareket 
başvekil muavininin Marburg'ta iynt etti
ği bir nutuktan mı ileri geliyordu 1 

Nihayet, bu acayip hadiseler Nazi siya 
setinin bir kördöğüşü olduğunu göstennel 
ve Hitler'le Göring'in biribirlerinin ne yap· 
Lıklarını görmediklerini anlatmaz mı? 

Fakat Reisicümhurun ısrarı izeriae 
Fon Papen gene makamında kabinede Re
isicümhuron bir adamı olarak kalımıtJr. 

Sovyet er birlf!i hava kuvvetleri 
lı:umandanı lngiitere'de. 

Londra, 4 temmuz. Söylendiğine göre SoTyetlerin Jak.mda 
yapacaklan büyük askeri tayyare manefıı' Dün Sovyetler Birliği hava kumandanı 

ceneral Aluis İngiltere bava müıınkalat na- ralarında bazı büyük rütbede ingffiz zabit• 
lerinin de haur bulunması amııu ııhar zm Lord Londo deri'yi münaknlat ncurc· 

tinde ziyaret ederek uzun cüddet görüı .. 
müjtiir. Siyasi mehıfilde bu göıiiımeye hu
yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. Öyle 
zannediliyor ki Sovyet kumandanının bu zi
yaretia Sovyetlerin birçok yeni tipte ingiliı 
askeri tayyarelerinin satın aln:n planı ile 
alakadardır. 

edilmiştir. Eğer buna muvafakat cevabı al .. 
nacak olursa, siyasi mehafilde, ba hareke
tiu ingliz • so'f}'et münarcbatmm eyileftl
ğine delalet ettiği ve bunun geçenlerde balİ 
se mevzu olan her iki memleketin ataşami· 
liter göndermesi ile de alakadar olduğa 

söylenmektedir. 
Ooyçe Algemayne T ıaytuag. 

takaya Köyceğiz de nlınr.:npr. Köyceğizde- lık snhnsmdan çok fazla olduğundan kunı

ki kurutulacak büyük bataklıklar için ve - lulın erazi bu bakımdan iki misli hatti da• 

kalctten istenilen mühendis gelmiş ve işe 

başlamı,tır. 

KURUTULAN BATAKLI LAR 
Ayclı• pbtsi: - 1933 ıeaeıi mı Dİ· 

!u&yetinde batlanan Emir azmağı "Tıbah • 

hane azmağı,, ameliyatına bu sene de de -

lırt A'ıyadedir. 

Karapınarla Büyük Menderes arasında· 

ki Kadıheyli azmağı denilen 300 dö ümlük 

büyük bataklığın da tefcir ameliyesine bar 
lanmL§ ve devam edilmekte buluDmuftUr. 
Burası da yakında bitirilerek GümügenilöJ: 

nm edilerek on metre eninde 850 metro· ve Akçakaya bataklıldarmın kurutulması • 

luk kısım bitirilmi§lir. na baılanacaktır. 

Aydın cenubunda Çınarlı bataklığı \'e Nazilli ıabtsi: - Nazillinin Aıizahat, 
Aydm şehir hududu içindeki bahçeleri bile Yenice ve Yamalak köyleriyle Karacasu• 
zarın dokwwı 32.000 metre murabbaı vii- nua Çiftlik köyiindeki büyük batakhjm bit 
satindeki büyük bataklık tamamen kunıtul

muı, jimdi baralaı:da çiftçimizin sabanı İJ

li!meğe baılamııtrr. Bu bataklık kurutulmak 

la yılnıı kapladığı arazi kurutu1muı değil
dir. Bu bataklık yüzünden geçilemiyen ve 
ekilemiyen tarla1ann dönüm miktan batak· 

k11mı geçen ıene kuratulmuftu. Bitirilemi

yen kmmlan da bu sene tamamlanmıı ,e 
burada kurutulan arazi de türk kiJylüsünüa 

sabanına kavaımuflur. 

Denizli §abesi: - Denizlide Ba§puıar 

mevkiinde bataklık yapan kaynaklar d • 

mı no'ktainazan11dan kanallar açılmak stl-

11'etiyle ıslah edilm· §tir. 

T orbafı ırrbeıi: - T epehöyde Arap aı• 

mağı 4708 metre uzunluğunda ltiiçiik ka • 
nallar açılmnk suretiyle tefcir edilmiştir• 

Bunlardan baıkn bataklı! lara 350 kilo ına• 
zol, 81 O kilo paıis eşi.ti atıl k suretiyle 

ıür:feler imha edilmiştir. 

Sıtma mücadele reisimiz Dr. Rüştü Be1 

~mdiyc kadar bulunduğu mıntakalarda 

cidden muvaffak olmuş bir türk hekimidir. 
Aydına geldiği gindenberi gösterdiği faı• 

liyet 'Ye ha lcrsa zamanda alman netiyce dt llunu-:la beraber, Halkevleri yürüyor, 
yükaeliyer. Orada çalı~anlara ne mutlu! 

KAZIM NAMI Acılan Aonallartlan lri.i 8.toklık kuratalurkm. bunun bir delilidir. O.H. 
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..... t ,. nnt • fak olaaltu ".Utkilab Udiha• edece- eyne mılel atletızm ay- M.tı..at-&unı:ı:~:ıü~~:'~~· • .,_ 
... • : tine baidir Tlrldtrha eberlJetlt yüadi ramı ilt .. bak 1 • ela L! a- " t b 
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olu 1erli ",. .... 13 - bclar ,.imdi. ınek Ye müfrit sehirll propaıu .. lara brp Beşiktaş Galatasa. Tarqaie lemaliste mecıauamım 1.inci sayısı fyru Şüinplu Hazretleri ...... 
dea ce ... 3 Wa bur aiifasa lstuhal'a yalıaclileri ko....Q için aarfettiklerl ,.,.,.. , t • m ıördik. 8indericabnm kıymeti ve basr cemiyeti 1llll1llDİ merlseıiae dld W. lira 
L- d bttaki Mfuet iytibuirle 1alnız memleke • tehemı elmi-' .JL 

... nket effifi ..... OlllDllJOf, tİ Ye fecariz tepbhiiıJerine Urfl JUaetfilı:: ray ) yen le tİDIİZİD defl1, bütün dinyaD1D en ileri mec• · tıefau, 
B) lıalarcla ve Edine' .. lloykot te • leri nefret ve iatiknlu vuiyetm tlntlt sa· Td. muJaraulu Wriıi ııyılmağa değerli buldu· ___ ....,. ... __ _ 

tel*isleri olm., .. t.a te,.ı,histere dtep lilu ~ etaalı addetmektedir. ,. •aJuula: imaı La Tarqaie Lmali•, daha ilk ••· Tren gezintileri. 
pcwlclan brqbn)mak iatmwiftir. S - Tirldye'de ,.ı.di ftludaılar a· Tıuiaa aalaa..U Galataaara,. lll'tip ,.U. Yeni Türkiye'Ji dıtarda eyi tanıt • 

C) lırklanlWe 3..4 tem.o re • leylüade tWikltre. '" ditm. ••1*. telldaleri ettiii heJDtlmilel atletim .. ,,... ile Ga· .U. tirk ialulabmm faydalı ve tesirli bir Ankaradan Çanlun'ya tertip .._ 11 
hikimet milaad. ..._.__lti Hikl J ... zinti renlerinin halk tanfmdaa c* llİ br celi ~,.laa Ullll' Uıekete ıelerek vu• 111 ., _ _,_ r. • alaaany - Bepldq ,..._. map ,.,.W.. pnpap llDI yapmak vldiai vermekte • 

1 ...6 tMa"-- fttanda..1-- -' .:_L d k .&r ıılanmıf olması, biiyiik kiitleleriıa Mallirle ili nlerille tecarizle lur111Lia Ye ,.,,... _., ma _.., , .... anama • • .,... ol a ça kalabahktL BiJ1k INr İllti • • 
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!IJI Ye diikkblan IİraJet etmedea balla • • raıun teknik DttaJici --•··• • .-ı e sı mıt üyii bir fo • oldu. 

& - Memarlar, hiikimetin hattı hareke ,_.... •. . . tofrafı ile batlıyor. Oııdu sonra rahmetli 
Rhmf ve .. emacla 65 H IOJpaadaja •i tini tahakkuk ettirmek için ltiitin lnınetle- lOO metre kuçilkler - lairİllcİ Allmet Rıfit Calip'in d.ha ölaaeclen sureti mahıo- lstanbul ve Edirne halkevlerm ceıia 
l'UUfbr. rini sarfedecekJerdir. C. H. F. litihiuma. waaıasaray ıı, uwıci fiknt ~ ... rbaıase. 11da ha memua için yaz•fı "Türk Tarihi ti trenleri hwrlamak kararım ftl'lllİf ft 

D) Bitin hidiaat emaamcla bir jandar miliii, vazifeıini iyi yapmanuf olu idare 200 metre büyükler - Raif Bttürtat haklrmdaki yui tetkikler,. makalesi, Şev. ite baılanuı olchddanaı öğreadiiimi& za. 
ma tebit olınat ve lrir ,.Ladinin yanlan • heyetlerini tahkik etmektedir. Farkı bakı. 23 2ı S bırinci, ikinci Gop Anaviit, içim- ket Siireyya'uı "Tiirkiyede maarifin inki. man birçok aeviadik. Edirne - l•rdnal 
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lauaa vabab olmamıfbr. hakkmcla Fırbca iycap tdea IBDUMle yapı 110 m&ıuab-birinci Brffoviç Yqoaln ~~lidir., ba,lddı makalelen gelmekte· lnJet hekleair. Bite kalsa, Çatalca. Çeri. 

Yabrclaki nbat üerine •ikimetçe lacaktır. FJl'b tefkilatı, bilcimetia nolı:tai lS, l / S uwaa Sedat GaJataeara1, ..... -....a • d 1.- .. •--·k L-~· Falila Rıfkı 8eyİJI 1. eiizel makalesinin ve avann an iıe n...- ıuıslld .... 4of 
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lı d temmuzu kutladı ı enerbaJase. Mecmaa11 çıkaran Matbuat Umum mü- zel bır omek olmuflar. 
amuare i i isesi tiddetle takip o- Gille·. "teı ab-La· F·-..L.-L- 12, .. 1 diir ı T k ' 
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IAllKI ~ --. dıpada talllbaak yolunda dritti~ bu leteb lzmir ticaret odasında • 3.4 temmuz ve 4 temmuzda yabudi evlerin Reisicümbur M. Lebrun, lnvalides'te tecem- 4xl 00 bayrak: Wriaci ı.t;ktath Ra Miate somu munff akiyetler dileriz. 

den alınan ve çalınan etyanm timdiye ka- mü etmif olan khaab teftiı etmiı ve bunda ifin iştirakiyle Ga
1
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ur Jiiıde 75 inden lulaıı idari ve adli bilhassa Romanya Ba,vekili M. Tataresko oer takımı, üçüncü Balku takım. Galatuaraym son ıMüykalarda sarfet 
tedbirlerle me,dau çıbrrlmıt "uhipleri- ;1, Fas ıaltw " maiyeti, .. retal Petea, Atletizm IDiaabakalan IMltikta IO~ liii eaerji fazd'ın tütü ile netiycesini verdi 
BC! iade ettirilmipir. Müddei amnmi mÜftV• M. Pietri, Ceneral Danen ve ceneral Vey • sıra Beıiktaı - GalatuaraJ arUllldaki Ye Galatasaray sahadan 3.1 mağlup çıkb. 
tikleri ve mütecavizleri cürümlerine göre aan bulunmu.tnr. "ld imi 

0 ,~.. !P maçına ge · ftİ: 1 
lıPvkif ederek ıdli takibata baflımıftır. Ha- Edime, 13 (A.A.) - atanbul B. muh 
i11•11n ._,ecua diitiiP urblar-du ~ Bundan sonra gerek ana vatan ve ge • Oyuna Calatasal'llJ fll bdre iJe pb: teliti Hdn 3.000 seyirci önünde Edime 

rek ınüstemlekit kıtaatmnı ge..tt resmı' baı AYlli - u~. F--L - il' • .Jn_ N:L-• --Lt l!.o!..! 7 o ğl.. tın' • T Mlta yahadi ftluftflar avdet etinelıte 1'a- ~ m vaa .... ., --. ...... euum - mı up e ıftır. a· 
..._ıta l;anuı ve bu kıtaat halk taraf mclan miite • lbrahim - Nectlet, Miaener, il..&, Fa- m: HalU - Samih, Nebi, Lütfi, Hasan, 

C) ~~r tuaflarda hesabnu keserek madiyen alkıılanmıflll'. Geçidin hita-.mda zıl, Danyal. Bülent - Muhtetem, Rıdvan, Ali, Omer, 
Belçika ihtiyat zabitleri, heraL-rlen'nd.. Be .. :1.rı .. ı da ·· 1 b' L- te•L'I ·" Şahan. 

WJI kerim ile ~lınit olaalarm avdetleri . . oe "' ... ieti: ta-s fOY e u· tana ı-• "' • Maçta lbrahint Tali Bey ve vilayet er· 
:.z.. L:.. l..L • im d _ L --k l d fransız ıbtıyat zabitleri olduğu ve önlerin • -..ıısu kam bul11n ... u1.tur, 
"\'la •l!i Dil' mam o a ıgı ner ese an at - Meluae Ali .t -- :r 
.., " ...... idi h'1iuuqlar. kuktar- de Wrhamliialımleıc. '!' .......... W.. • t . -nülDI, Adaan-Feni, Baru, 13 - Baıiıa hna auetwn bi-
eli ıoygımcalaja lluicia .. her lirli .ı.. ~ . de alar ........ •fen il• ~-::: 1'.ri - Hayati. Halli,........., rinc:l&hri Gazi sladmtla ,.,aldı. Ba müsa 

1 k 
nn,lerdır. LUalaıda vali Fazlı lq, Bana mebusa 

satım ve a aca verecek muamelelerini hü- Hakem Galatasar•Jclu Saphi Bey. Re.:.t R- .1e baJanLL-, a...L_ rok kalaba 
'-.!!. nb M. Lebrun ile zevcesi, resmi geçitte ha- ,.. ~ a u....,.-, ... y 
.Wmet mü asıran adliyeye teallôk eden Oyun galatasarayMann hiı laiaua ile lı"kb. S.•tkirlar on bıDe Wriacilik, be, ta 

zır bulunmuı olan zevat terefiae bir ziyafet 
sahada görmektedir. H~ıfisatm bap.ki ft· vermitlerclir. bafladı. Fakat ba hüaua aetiJce vermedi. 11e ildndhk, alb tane lçilıdtliik aldılar. 
ıiyeti yukarda söylend:kten 10nra "ikimet ilk dakiykalann intibu Be,ilda .. lehiM • SW.t blil>i iki tan. Wriacilik, dört ikin-

Ofleden sonn komedi fruaeı ile ope- d "lik ..__ icü ··ıik 1.1-1 S tk .. J S iti,ı., tıı.Mp edereVi hı.ttı hareketi hic bir ir, oyun gittikçe sert bir inkipfa dofna cı ' -. nca a uı ar. ana ar ar 
ltreddüde mahal vehmiyecek surette tekrar rada meccani temsiller verilmiıtir. Bugün yürüyerek Betiktatm faikiyetini muhafaza haıenef denbetri kBtaedrs.arlatletizm birinciliğini ma 

her cadde ve sokağı milli bayraklarla dona- d" aza eme ı er. 
Ye tıısrih Ptmok vaz;vfe"i11dı>dir. ~ ıyor. 

tılınıı olu Paris'te ve e7aletlerde muaz • k Uuk 13 iz • k J'"b"' U k 1 - Hükumet her ne sebep ve tekil al- Bq devreJi Beti laf 1 -O galip vaziyette :r- ' - mı rapor u u u f8 

lmda olursa olsun hicret t'IZvilderine ve zam tezahürler yapılmıı ve halk 11.loları bitir& Bu olil Mahterem güzel bir kafa Genç~_er b.irliği ile maç yapmak üzere ge~di 
· t.knr anluunıpır. • g ve dan bır revanı maçı yapıldı. Maçı bıre 

boykot hareketlerine mani olacaktır. YUl'af'I ile JIP ...... a...;:_M daki k d kartı üç sayı ile bmir spor kazanmıftır. 
2 - Adliyenin el koyduğu bütün suç • hdnci devreıaia ~-u Y asm a 

lar ıüratle intaç edilecektir. Bisiklet turnesi. Hakkı penaltıda Wr gol daha yaptı oyun Isparta, 13 - Mmtakanuzm lik maç-
3 - yerlerinden çekilmif olan yahudi- rt kli • •fua ediyor. Galatasaray larma baılanmıftır. Isparta ıporla Akmcı-

lerden istivenlerin avdetlerine mani olunma Muhafız bisikletçileri Tuzlueada. : d!:e~:•:; canlı biicamlar yaptı. 16 m· ~~.:l~l~r:_•md~a blaba
1
hk bir halkk - -•ı wrilmiyecektir. • la le hinclc bir • ınmmmaa un yapı an maç pe 

4 _ Hilcimet için en miilaim mesele T uzlaca, 14 - Muhafa Giicii l»isiklet- 0 dakıykada Ga ı:~ 1 
y " pe lteyecaah elmuı vı neticede ılf ıra kartı bir 

............ arumda iyi ıe9mat" ve sai- 1ileri aut 10,30 da Taılaca'ya get.ifler ve ualb •ha Ha,.ıl ~pa ic:iild llJI • UJI He ı.,.rta spor lmlibl .. lip gelmit -
yet içiotf P. vuıt'tla haVJ\sınm i~d"?~i~ir. Da- ~"' .. ,.1.nra•la kıırşdanmı!ilardır. 11111 güıel bir ftflltla kazandırdı. tir. 

Mühim bir toplantı yapıldı. 
lzmir ticaftt 4Mlau, lllllir Ye lııiıurlu

dımn ihraç emtiasmm dıt 11bf ..... "' 
sürümünü temin etmek esaılanm Wlrik et 
meğe batlamıı ve ilk toplalllı._ ewlkt 
gün yapnuflır. 

Tic.aret odaamm ba topla..._. ihra· 
cat tüccarlan da untli idiler ...... v .. 
Uletinin Moskova ticaret mimeailliiin• 
tayin ettiği Mimtaz Beyle Pnı ticaret mil 
messili Avni Bey lzmire ba maksatla tetki
ka..'ta balanmaia gittiklerinden dola)'I • • 
lar da içlimaa İflİnk ...qlerdir. S. lll1&k 
oplanbda ..,.. lllCiceler .....,... • .Bil. 
basu tiearet miinenlllerbtin içtima .... 
lunmak IDl'efİJle lzmir'in ~ ya • 
kından görmüt balanmalan h. teflılataa 
eyi randonan beklenmesi içia eD bnetl 
bir teminat olacaktır. ···-Kimsesiz çocuklar. 
İstanbul' da kampa çıkıyorlar, 

lstanbul kiaueaiı pea\Jar ,....... .... 
bğı çocuklan kampa ~rmak n haft al· 
dırmak gibi çok eyi ve hıyD"h !tir bnr al· 
DUfllr. Yurt ba maksatla hu1rhldaıw W. 
tirmek üzeredir. Çocuklar bir müddet -. 
niz luy11mdı., bir müddet de dajda kuap 
kurarak spor yapacak, eileucekler4ir. 

Yurdu idare edenleri, giia,1 Wr llliek 
olan ha karar ve hareketleri8dea. ,... 
yardım edenleri Japbldan faydah İflın .. 
layı tebrik ederiz. 

""tı Millive' nin Komam: 3 Tefrika: 49 

• 
insanlığın b a 1 i. 

11 ndre Malro 

zapta uğraşan rayların titreyişi idi i kendinin de felce uğ • 
ramamış olduğunu kendi kendine ispat etmek istiyormuş. 
çasma kolunu ileri doğru uzattı. Otuz saniye içinde çatırdı 
kesildi. Asker adımlarından çıkan boğuk sarsıntının ve ma
iazadald bütün saatlerin tıktıklannın fevkinde ağır bir de
mir homurtusu yükseldi: İhtilal ordusunun topçusu. 

Her bir zır!bıı ardında trenin bir neferi ,bu gürültüyü biz
zat ölümün sesi imi~ o-ih; dinliyordu. 

UçVNCO KISIM 
29 mart. 

H ankeu çok yakında idi: sampanlann gidip gelişleri he· 
men hemen nehri kaplıyordu. Tersanenin bacaları, duman
lar altında ancak görünen bir tepiciğin ardından meydana 
çıktı. Bir ilkbahar akşamının mavimsi aydınlığı içinde şehir 
nihayet, vuzuhlu ve siyah bir ilk plinııı delikleri arasında 
sütunlu bankalariyle • ve garp milletlerinin harp gemileri 
meydana çıktı. Kiyo altı gündenberi, Şanghay'dan habersiz, 
ftehirin akıntısına karşı ilerliyordu. 

- Ne istiyorlar? 
- Pirincimiz mi kömUrUmü zmU var onu soruyorlar. 

Bunlardan getirmek yasak. 
- Kimin namına? 
- Vesile. Şayet kömür getirecek olursak bize ıea çıkar· 

mıyor,. fakat geminin ıilahlamli limana girince alıyorlar. 
Şehrin ihtiyaçlarını temin etmek imk3,nsız. 

Şehirde bacalar, elevat&'ler, hazneler: ihtilalin mütte· 
fikleri. Fakat Şanghay Kiyo'ya faali bir limanın ne demek 
olduğunu öğretmişti. Gördüğü liman ise yalnız Çin kayık
tan ve torpidolarla dolu idi. Dürbinini aldı: bir tüccar vapu· 
ru, iki, üç ... Birkaç tane daha. .. Kendi bindiği gemi Uşang 
tarafına yanaşıyordu. Hankeu'ya gitmek için araba vapuru
na binmesi lazımdı. 

İndi. Rıhtımda bir zabit vapurun boşalmasına nezaret 
ediyordu. 

Kiyo sordu: 
- Niçin bu kadar aı vapur var? 

gök yüzünün sakinliğinden çıkıp ta yükseklerde gecenin hu· 
zuruna kavuştuğu sanılan kaynağı belirsiz bir ışığın içinde 
teressüm ediyordu. Askerlere ve işçi birliklerine raiJ:nen 
dükkancıklarda, kurbağa tabelalı hekimler, ot ve acayip
hayvanlar satıcılan, yazıcılar, üfürükçüler, müneccimler, 
falcılar, kan lekelerinin kaybolduğu bulanık bir ııık içinde, 
kameri zanaatlarma devam edip duruyorlardı. Mavimsi biı 
~ak~~~~laşma~a bürünen gölgeler UıZayacaklanna topra .. 
gın ustunde dagılıyorlardı. Dünyanın herhangi bir kÖfelin· 
de geçen bu essiz akşamın son parlaklığı, daha fimdiden 
kara görünen bir sarmaşığın çürütmüş olduğu bir pagod'a 
davanan btiyük bir kemer altında, hafifçe ışıldıyordu. İlerde, 
nehrin sathında sis halinde meydana gelen gece, çan ve 
gramofon seslerinin ve birçok ışıkların ötesinde bir taburu 
gözlerden saklıyordu. Kiyo büyük biiyük taşların çıkarıldı· 
ğı bir ocağa kadar indi: Bunlar hürriyet nifaneıi olarak yı· 
kılan Sediçin'in taşlan idi. Araba VafJIU'U hemen oracıktı 
idi. 

Vapurun kenarında bir yabancı çatana öttü. Kiyo'nun 
evrakı yolunda idi ve kendisi de gizli faaliyetlere ahfıktL 
A.ncak ihtiyatlı olmak için geminin baş tarafına geçtt 

Bir makiniste sordu: 

- Kumpanyalar ,het ıeyi kaçırdılar: Musadereden kor-
kuyorlar. 

Şanghay'da herkes musaderenin çoktan oldufunu sanı-
yordu. 

-Araba vapuru ne vakit ha~ket ediyor? 

- Her yanın saatte bir. 
Yirmi dakika daha beklemesi lazımdı. Gelip güzel yürii· 

dti. Mağazalann dip taraflannda petrol lambalan yanıyor· 
du. Şurada burada birkaç ağaçla Çin evlerinin boynuzltlri, 

Şehrin üzerinde şehrin geceleyin yükseldiğini görmeli 
için bir çeyrek daha ve nihayet Hankeu. 

Rıhtınıda çekçek arabalan bekliyordu, fakat Kiyo'nwı 
ıstırabi hareketsiz duramıyacak kadar büyüktü. Yiirümeğl 
rnu~k buldu: İng·ttere'nin ikinci kanunda bırakm~ 

olduğQ Süyult Britanya mm takası, kapatılan. faka .. işgal al

tına ahntnlyan büyuk cihan bankatan ..... İç sıktntıaı ne aca• 
yip şey: insan eyi nefes alamadığmr, unkf kalbi i o nefes. 

(Sonıı v-:r) 



SAYIFA 6 

Kayseri Belediye 
Ri vasetinden: 

1 Pamuk yerli 25 gramlık 
2 Likrol 100 ,, 
3 Gaz iyodo fönne yarım metrelik 
4 Müvcllidülhumuzalı su yerli 300 gramlık 
5 Kaşe No. 1, 2 beherinden dörder kulu 
6 Siyah şarap inhisar 750 GR 
7 Klorür döknsiyüm Gut 
8 Euçulnin il 
9 Bronurede sadiun 

l O ,, ,, potasst-
11 T annigene il 
12 Urotropine bayer 
13 Acide phenike grst 
14 Cbarbone vegetale merek 
15 Camphre 
16 Sol. digitalin M. N. 10. gramlı~ 
17 Amp. ergotine., 20 
18 Amp. Emeline. 2. 10 adetli 
19 ., ,, . 4. 10 adetli 
20 Amp. emeline., 6 1 O adetli 
21 Salırgan 1. G. G. S adetli 
22 Amp Chlorhtd de püinine • urethane., 50 
23 Amp adrenaline. , 1. 10 adetli 
24 Electirargol 5. G. G glin 
25 Ouabaine intiraveinefüıe on adetli yerli 
26 Amn secacornine 6 AMP ·"' 
27 S11ntonh1e 
28 GODEINE 
29 ARRJ.IFNAL ~ERCk. 
30 OOUORE DE. opiüm verli titrıı 
31 F r11otine godek 
32 r.tornl 
33 PramidoTI ikinci 
34 A11:nirin Kenan 250 G. kutu 
35 Jl;oretin 
36 F+Pr sulfirik 
37 ~ .. -ıfat de şe 
38 Talk 
39 ~., nitrat d" bismntli 
40 n:A..,.honat fte hnd 
41 ~ ... 1 de carl:~bat artificiel 
ıt?. i.,J., metalik 
43 T,nin 
44 r. .. 7 hidrnnhil 1 metreliL 
45 T .. ı.ı .. ı"P"" de vver 0,2 
46 AA;~ lutikoa 
4 7 Aritle rhJ,, .. ı.,,,t..;k'° ~odek 
AR ~"rııı rPnıbri'ke Sd O 
tt~ Amo hııilP cpmnJ..re o/o 20 
!iO •. caMne 0,20 
51 T eintüre d onium eczacılar lahoratuvan 
52 ,, dekinkuina ,, ,, 
53 ,, ,, kola ,, 
54 ,, ,, Niox vomike ,, 
SS ,, ,, ~entiant ,, 
56 ,, ,, bamamelise ,, 
57 ,, ,, hydrastis ,, 
S8 ,, ,, belladons 
59 ~Adne de polyğala 
60 Jl.tıamur çİceği 
61 CMoratP "~ potasse 

6?. A,.;ıf~ saliylike 
63 ~ .. t:cvlate de soude 
64 T ah Jet atophane yerli 
65 Theobromine bayer 

,, 

, 
' 

66 rn.,,t>rİmPchJ de kinine 0,25 pertn 
fi7 Snlf ate de soude 
68 Rnile de ricine 
69 Rl\dem va~ı yerli 
70 Anrn ı:ıı1mnu 
71 Smıfre lave 
72 f'11ile decade 
73 r.,..rhnnate de potaue 
74 Pencin 
7 s s; .. 'l de mur 
76 Snlfat de zik 
77 S0 ro"' anti tetanili 
78 Vezıılin 
79 f.anolin 
RO MaiTiesi kalsine 
81 Ar. giytrik 
R2 r.;trat d,. mai!nezi 

10 c r.. 

83 T Pntıır de • alap kompose yeri~ 
R4 ~:ron ,te mernum 
85 r.,...,,nt ox ethP .. ,. de fujerna1 
811 s:'4=eP"P dP menthe 
R7 J: "il: ,t,. malis 
8jl ~ .. lpt 
sa 'R .. nzo naftol 
Qn Mnlcavva kLıtu vuvııı,lak seri 
Al •• ı• :r .. ,, surme ı 

9?. T 11hta ,, 
93 J\' .. ntu muhtelif 
~4 ~ .. tfııt nötril striknio 
!-15 r:trAtlfe Sllıf e 
96 P •• J .. ıfp be1ladon 
97 TnV?1 ll'İrre 
~R P." ... "n ı>eru 
99 p,4an•J.rı1 

100 j.A;~ brırik 

J O 1 (l,..:-'• iıt'l" de mereur 
Jf\? ,ı\ .... :.,.ı merk 
l o~ n ... .,,,'!I hk 
l 04 ~l:1ıı'"r 524 N" 
l O!; .ı\..,rırtl morfin 0.02 
JIV" N .,_,._ft ı:., .. ,....,ister ludus 
1 "., 0 --.. d· so11ıf e 

30 kilo 
3 ,, 

10 adet 
30 !İfe 

12 kutu 
30 şiıe 
5 kilo 

300 gram 
2 kilo 
2 ,, 
2 ,, 
3 " 

500 gram 
4 kilo 
1 " 

20 şiş~ 
20 kutu 
10 ,, 

it ., 

6 kutu 
10 kutu 
20 kutu 

5 kuta 
5 kutu 
5 kutu 
5 kutu 

100 GR 
150 GR 
200 GR 
200 GR 
300 GR 
300 GR 

1 kilo 
2 ,, 
2 ,, 
ı ,, 

10 " 
3 " 
3 .. 

1 O kilo 
10 ,, 

1 ,, 
1 

" w•ı paket 
500 .vram 

1 kilo 
2 .. 

200 adtt 
15 kuta 
15 ,, 

500 ır 
2 kilo 

2 " 
SOO GR 

1 kilo 
250 GR 
250 GR 
250 GR 

2 kilo 
3 " 
2 " 

SOO GR 
3 kilo 

20 tüo 
4 kilo 
~ ,, 
ıs ,, 
10 " 

500 GR 
10 kilo 
2 .. 

sno GR 
500 GR 

3 kilo 
l .. 

SOO GR 
SO kutu 
3 ,, 
1 ,, 

2 " 
2 ,, 
2 ,, 
1 " 
1 

" ~on lctll'ISUI 

50 tR 
50 GR 
1 kilo 
1 ,, 

10 DZ. 
10 ,, 
4 ,, 

2000 aıfet 
50 GR 

500 GR 
100 GR 

10 ton 
sno C.R 
100 GR 
son tR 
25 C.R 
50 GR 

200 aıtet 
5 ~det 
S kntu 
5 r.Jt 
l kilo 

HAKlMlYETI MiLLiYE 15 TEMMUZ 1934 PAZil 

.. 
COCUK BUGUN 

YALNIZ "FRiGIOAİRE" İN SİZE 
TEMİN EOEBİLECEGr FEVAIT 

Statafleks tesmıye olunan ince lzota• 
syon sayesinde mekoıatın muhafazaM 
için azamf hacim. Kuvveti fevkinde 
otomatik mekanızmaaı, gOrOltOaOz. 
tamamile muhafazalı, 9 derece soğut~ 
ma aQr'atl idare eden "Cold Controı •: 

eseoegım benim salı.detimdir. O günden 
güne buyuyor ve kuvvetleniyor. Küçuk 
midesi kuvvetlidir. Sütü satın alır 
almaz derhal "FRİGİDAİRE" de 
saklamaktayım. . ..,, 
Süt. "FRİGİDAİRE'' de daima taze ve 
sıhhi bir surette muhafaza olunmak• 
tadır. Sütün ne kadar çabuk bozuldu• 
ğunu bilseniz. Rütubetli bir yerde bir 
Uü .saat kaldı~• zaman l!li~roplarlct 

dol~aktaaır. Doktorum bu ham: Y! 
bana mikroskopla göstermiştir. Faka~ 
"FRIGIDAIRE ''de mevcut kuru ve soğu 
hava mıkropların neşvünumasına m 
nı olmaktadır, ve işte onun sayestnd 
dir ki çocuğum temiz sut içebilmektedl~ 
Hakiki "FRİGIDAIRE"I satın aldıfımd3 
dolaya kendi kendimi tebrik edlyoru 
() bana cidden kuru ve daimi b.U' 
ğuk hava temin etmektedia.r 

Otomatik bir tarzda kar tabakaaınt' 
eriten tertibat Buı çekmecıterı ve 
bunların kolaylıkla çıkarılması içlıt 

huaust tertibat, yOksekli"lerl kabitl 

1 
tanzım raflar, her lleaeyı g6rı biri 
m_odef, 

frlgldatre marıtasını raslm9Jan iter SO§ule ftav• CIOIABI 
ltal<lkl •• f rfgidalre .. ddildir. 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

Eskişehirde Hilaliahmer ambarında fazla miktarda bu
lunan muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kıh, 
galvaniz saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat malzeme
si, eğer takım lan ve saire, az ve çok kullanılmış; yünlü, pa
mtıklu, keten eşya 15 temmuz 1934 tarihinden iytibaren Es
kişehirde merkez ambannda kısım, kısım açık artırma su
retivle satılacaktır. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek istiyenler istedikleri za
man Ec:tdc:ehirde Hilaliahmer ambarındaki satış komisyo -
nuna, satılacak e~va ve malzemenin nevi ve miktarlarını an 
lamak istivenler de : 

A) Ankarada Yenişehirde Hilaliahmer merkezi umumisi 
muhasebesine, 

B) İstanbulda Eski zaptiye caddesinde Aksaraylılar ha
nında hilaliahmer oyun kağıtlan satış deposu müdürlüğüne, 

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

108 lcbthiol veri table 
109 Amp glneonate de Galeium 
11 O ,, Glaeonate de Galsium 
ll 1 Huile d'olike basan 
l 12 Acide picrie 
113 Beure de cacao 

1/10 5. G. G. Cemal 
,, 10 c. c. 

250 GR 
300 adet 
200 " 

5 kile 
100 GR 
250 GR 

Kayseri memleket hastalıanesi polilrlnliğine alınacak olan 1500 lira 
~edeli muhammeneli yukarda müfredab yazılı mualece kapalı zarf usu
hyle münakasaya vazedilmif haddi liyık görüldüğü takdirde 19.; -1'34 
tarihine müsadif perıembe günü saat ou dörtte belediye encümeninde 
ihale edileceğinden taliplerin gününden evel belediyemize müracaatları. 

7-269f 

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

cektir. 
2 - Projeler Nafıa Vekaletince tasdik edilecek şekilde 

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

Vekaletince tasdik edilmesini müteakip müteahhide tesvi.• 
ye edilecektir. 

4 - Elektrik projesinde tanzimine esas olmak üzere 
1/5000 mikyasında kasabanın hali hazır haritası mevcut ol• 
duğu P"ibi şehrin nüfusu (23) bin ve hane adedi ise (5000) 
kadardır. 

5 - Proienin tanzim ve tatbikatı ve mevcut tesisattan 
istifade imkanı ile yeniden ilave edilecek tesisat aksamı 
n:ıüteahhi~~ ait olmak üzere 15-20 sene isletme imtiyazı ve• 
rı1ecektir. İsteklilerin bu şekilde bir teklifte bulunmaları da 
kabul edilecektir. 

6 - Besinci maddede tesbit edilen iş ayrıca müzakere ve 
aleni pazarlıkla en müsait teklifi yapan şirkete verilmek 
üzere 1, 2. 3 üncü maddelerdeki proje tanzimi işi 5.7.934 ta
rihinrt"'n itibaren 20 giin müddetle münakasaya konulmuş .. 
tur. Talinlerin ehliyeti fenniye vesikalan ve teklif edecek'" 
l~ri .hedelin % 7,5 nic:betinde muvakkat teminat akçeleriylo 
hırh ·te 25-7-0~4 t;:ırihine müsadif carsamba günü saat 15 tO 
Belediye encümenine müracaatlarr il~n olunur. (l S07\ 

7-2695 
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Askeri Fabrikalar Umum Müd!irliitünden: 
150 TON HAM MAGNEZIT ) 

25 TON LtlLECt KİLİ ) 8-8-931t 
15 TON, TON TOPRAÔI ) 
15 TON MEŞE KÖMÜRÜ ) 8-8-934 
80 KİLO KALAY V ARAKI ) 12-9-934 

Yu~ardald malzemeler hizalarmdaki tarihlerde ayn, ayrı 
aleni miinakasa suretiyle alınacaktır. Şartnamesini almak is
tiyenlerin her ~ün saat 13,5 tan 15,5 kadar ve münakasaya 
gireceklerin de o güıı saat 14 te satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1506) 7-2676 

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

(12000 " " " " 
8/ 9/ 934 (60000 Kilo saf kurşun . . 
Yukardak: m:ılzerreleriı:ı şartnamelerınde yapılan tadı-

lat dolavısiyle hizafanncfaki tmihlerind.c .ve saat !4. tc k~
ı>alr zarfla satın nlmacaktır. Ş?.rtnamesın. almak ıstıy~:ıle· 
rin 13,5 tcı n 15 . .5 kadar k -.nisyana müracaatları .. Ve mun~
tasava ı:tirmek isti '/enlerin de mezkur saatte tekhfn~melerı-
rıi komisyona tevdi eylemtleri. (1518) 7-2700 

4000 PAKET KTJT,'P vtnA!;l 
3.1\00 ,, J{TT~Al{Vf.D.A~I 
6000 ,, MENTE~E VİDASI 

Yukardaki malzeme aleni mün::tkasa surP.tivle 11-8-934 ta
rihinne 11aat 14 te i11alesi icra edilecektir. Talinlerin sartncı
me icin her ırlin öö-1.,.dea sonra milrı:ıkasaya J!1mı,.1c kin de 
n rrH" t,......;n,t ;ı,. TntiT"::trı:1::1t1::arr. (1 ~1 Q) 7-2699 

Galata ithalat gümrügü . 
müdürlüğünden: 

Kilo Gr. Marka No. Kap Cinsi eşya 
332 500) C. F. 20/ 21 2 L~vanta 

o 670} Kok·.~lu kağıt 
49 R. H. 3257 1 Teneke rocuk mızıkası 
Yukarda yazılı e~ya 27-6-934 taririnden itibaren art1m1a 

•uretiyle satılıktır. İsteklilerin 16-7-934 perşembe günü saat 
17 ye kadar satış komisyonuna gelmeleri. (3457) 7-2508 

Ankara askerlik şubesi 
reisliğinden: 

033 senesine ait Tütün ikramiyelerini almıyan 54 Ma· 
lUie verilmek üzere ikramiye havaleleri Ziraat Bankasuıa 
gelmiş olduğundan 1 mayıs 934 tarihinden itibaren 1 •ylUJ 
934 tarihine kadar 4 ay içinde tevzi edilecektir. 934 ikrami· 
yeleri ise haziran 934 ten sonra tevzi edileceğinden yanlı~ 

mücacaatlara mahal kalmamak üzere 933 ikramiyesini ıl

manuı bulunan maUUlerlll f'lbembe mUracaatlan ilan otu. 
nur. (770) 7-lt69 

Gerede kazası mal 
müdürlüğünden: 

Bolu Vilayeti Gerede kazası dahilinde ve kaza merkezi
de 15 kilometre mesafede Reşadiye golil ile 5 kilometrede 
Ulu Su çayı bahk riisumu 26-6-934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye kcmulmuştur. Taliplerin Gerede Mal· 
mfüfürliiP.üne müracaatlan ilan olunur. (1485) 7-2642 

lstanbul: Deniz Je, azım 
satın alma komisyonundan: 
321 adet saç levha: Kapalı zarfla münakasası 24 tem-
260 ,, Köşe bent : muz 934 salı günü saat 14 te. 
6507 adet kondenser borusu: Kapalı zarfla münakasası 

24 temmuz 934 sah günü 
saat ı 5,30 da. 

5875 kilo perçin çivisi : Açık aza1tm.ııu l4 temmuz 
O:l4 ~h g-iinü s rnt ~C,30 da. 

Dneiz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda miktan vazıh saç 
levha ile köşe bentler kondonser borutan kapalı zarfla per 
çin civileri açık azaltmaya konulmuştur. 
• . Şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve münakasaya 
tştırak edeceklerin de yukarda yazılı gün ve saatlerde Ka • 
Stmpasada kain komisyona müracaatları. (3464) 7-2488 

Dahiliye Vekaletinden : 
öl"" Ve~letc;e tabettirilecek 5000 cilt doğum ve 3000 cilt 

um nıo,_ııaberterinin tab'ı 21-7-934 cumartesi günü saat 
15 t~ Y~ka1et satm alma komisyonunda ihale edilecektir. 
Ş~raıtını. 1;nlamak ve nümunelerini görmek isti yenlerin her 
gun Dah11ıve llekileti vilavetler idı:tresi üciincü c:;ube müdUr 
lü~üne ve paza~hP.a istirak etmek istivenlerin de Vekalet 
satın alma komısyonuna müracaatb•n il~n olunur. {1561) 

7-2734 

Yüsek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir ci
varında seksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan fab
rika 31 mayıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden talip. 
lerin şartnamesini görmek üzere enstitü muhasebesine ve 
o/o 7,5 teminatlariyle 5 ağustos 934 müsadif pazar günü saat 
15 te EnstitU idare ve ihale komisvonuna müracaattan. 

(1535) 7-2744 
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SİVRİSİNEKLER 
TEHLİKELİDİR 

• •• onları FLiT ile öldürünüz. 
Sıvrısineklerln acıklı ısır••• ekse· 
riya Hummayı ve olumü intaç 
eder. Adi ve tesirden ıirl haşarat 
öldurücü mayllerın lstlmall ile 
slvrı,..ıneklerln kaçmalarına se
bebiyet verır ve Bınnetıce aıhhat 
ve hayatınızı tehlikeye koymuş 
o lursunuz. Buna meydan verme· 
mek ıçın FLİT dört harflı F·L·İ·T 
tedarık ed nlz.Sıyah kuşaklı v as 
kar resimlı sarı tenekelere dl kkat 
ve onları muslrren talep ediniz. 

Umumi Deposu : l{)L KREPEN, ıstanlnıl . Galata, Voyvoda Han ffo 1 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
sahn alma kom"syonu reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı icın 180 ton 
ekmeklik un 4 ağustos 934 T. cumartesi ~ünü kapalı zarf 
usuliyle saat 14 te münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplariyle birlikte Hadımköyünde 
Askeri satın alma komisyonunr müraeaatlan. {3830) 

7-2749 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlı§ı 
satın alma komisyonu reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı İ!;İn 18,000 
kilo sade yağı 4 ağustos g34 cumartesi günü saat 14,30 da 
kapal ızarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin mu
ayyen gün ve saatinde teminat mektuplariyle b;rlikte Ha -
drmköyündc Askeri satmalma komisyonuna mflracaatlan. 

(3832) 7-2748 

Nafıa Vekaletinden : 
Çubukderesi üzerinde beton olarak kısmen inşa edilmiş 

olan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja 
ait muavin tes~satın yapılması ve bendin inşası esnasında 
Çubukçayı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat 
mecraların açılması ve inşaatın tatbik ve icrasına muktazi 
bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamın
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsuı Ticaret Odası ve ehliyeti 
fenniye vesikalan ile (67500) liralık teminatı muvakkateyi 
hamilen aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım· 
dır. 
Talipler bu husustaki şarınaıneleri (20) şer lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekileti Malzeme mUdürlüğünden te· 
darik edebilirler. 7-2733 

Ankara askerlik şubesinden: 
MalUl zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 
Esbabı istihkakın yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi
rer kıta fotoğrafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1459) 7-2732 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Randa ..._an damızlık evsafı sok Jiksek ve kofD küiliyeti çok 
fada iagiliz braldar111111 pazarlıkla ve perakende suretiyle aablacaiı 
ilu olanr. "3859" 7-2753 

trAT 
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1 M. M. V. Sahn Alma Kom:syonu ilanları 1 
İLAN 

15,000 kilo koyun etine ve· 
rilen fiat gali görüldüğün
den 19·7-934 perşembe günü 
saat 15 te pazarlıkla alına

caktır. Talipler teminatla
riyle İzmit askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları • 

1 1543) 7-2443 

İLAN 

448,800 kilo kuru ota ve
ril en fiat gali görüldüğünden 
19-7-934 perşembe günü saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Ta1ipler teminatlariy 
le İzmit Askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

f1544) 7-2742 

İLAN 

'/erli fabrikalar mamula
tından (20,000) kilo çorap
hk yün ipliği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 6 ağustos 934 tarihine 
müsadif pazartesi gilnü saat 
15 te yapılacaktır. Taliple
rin şartname ve nümuneıini 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden ev· 
vel teklif ve teminat mektup 
tarının makbuz mukabilinde 
komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (1545) 7-2741 

iLAN. 

Hava ihtiyacı için Morel 
pusulaları pazarlıkla alına
caktır. Şartnamelerini gör· 
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 29-7-934 
pazar günü saat 14 te temi· 
natlarivle birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna mil
r~,.A~t 1~r1. (1546) 7-2740 

iLAN. 

Hava ihtiyacı için pazarlık 
la S. E. V. manyetolan alına
caktır. Şartnamesini g-örmek 
istivenlerin her etin ö~leden 
sonra ve ı:>a~arbö-a ietirak e· 
decekl,.rin 31·7-Q~4 . -ıh runil 
sıtat 14 tP t,..""';natl~rivlP bir· 
tikte J'.A' M. V ~::\tm ::-lma 
kOl'J"; ....... - •• "a mi;y.,.,. ...... , .. n. 

(1~47) 7--27~Q 

fLAN 

Hava ihtiyacı için pazarlık 
la manyeto yedekleri alına
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ri; leden 
sonra ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin 1-8-934 çarşamha 
günü saat 14 te temin"ltla
riyle birlikte M. M. V. satm 
alma komisvonuna müraca· 
atleri. f1548) 7-273R 

İLAN 

sr pazarlıkla alınacaktır. 

Şartnamelerini görmek isti· 
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığına iştirak 
edeceklerin «J.8-934 cumarte· 
si günü saat 10,5 da teminat 
lariyle birlikte M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna mU· 
racaatları. (1550) 7-2735 

İLAN 

lstanbut Kumandanlığı 

kıtaatı için (32,000) kilo ıa· 
de pağı kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. thatesi 
25 temmuz 934 çarsamba gil· 
nü saat 14 te yapılacaktır. 

Talipler şartnamesini gör· 
mek üze.re het gün ve müna• 
kasaya iştirak için de vakti 
muayyeninde teklif ve temi· 
natlariyle İstanbul kuman
danlığı satın alma komisyo· 
nuna müracatlan. (1480) 

7-2638 

Ankara Levaznn ,ı\mfrll-ı 
ğf Satm A ima K omlı 

.. 111ıu iylanlan 

İLAN. 

Bir kurak Akköprüde ar paza
nnda bilmiıayede 17 temm•ı 934 
salı günü saat 6 buçukta ıah1acak· 
tır. Talipleriıa nkti maa:neniHe 
müayede mahalline ıelmeleri. 
(1'88) 7 - 2711 

Kiralık hane 
leçiötea'ia en mateaa ,.n.4t 

bet oda, salon, mutfak, banyo, elek 
trik, telefon, su tertibab, 1mya ft 
aync:a bodrum katı ve çam,şırhane 
yi haTi bir e.1iralıktır. Keçiören 
bakkalma " t.ekWe lllinaat. 

Kiralık ev 
Hacıbayram • Ahivakup 

mahallesinde İsmet Paşa 
mektebi üst tarafındaki çif • 
te evlerden Talat B. hanesi· 
nı~ 4 oda. mutfak 2 tı'xmet
çi oclaJiyle bodrtim k11t•nı ha 
vi bir daireıi kiralıktır. Gil
zel bahçesi, su, havaga?ı, 
elektrik vardır. Evdekiler
den sorulmalıdır. 7-215 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazan dikkatlerine 
Çift Kurt marka Manit va 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra
.:aat. Telefon: 3272 

.Hava ihtiyacı için 21~ met
re mikabı muhtelifülcins ke- ----------
reste alınacaktır Şartname • 
terini görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra ve 
pazarlığına iştirak edecekle
rin 2·8-934 perşembe günü 
saat 14 te teminatlarivle 
birlikte M. M. V. satın alma 
komisvonuna müracaatları. 

(1~49) 7--27~7 

tLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
160 ton kok ve 270 ton ma· 
den kömürü kapalı zarfla 
almacakttr. $artnamelerini 
görmek istivenlerin her .c;\n 
öğ"leden sont'a ve mfinekR I• 
ya iştirak edeceklerin 13-S. 
934 pa?.artesi gftnil saat JO 5 
da t,., • ·n~tlariyle birlikte M. 
M. V. ıatın alma komi~v,,nu· 
na müracaat'~n. f15S2) 

7-2736. 

İLAN 

,4nkara "'cenfas, 
MIHCI 06LUHALILNAC/ 

--ANKARA-

Satı'ık piyano • 
Almaa markalı iyi lir ,,,. ... 

Hava ihtiyacı için 4,520 satılıktır. lstiyenler 1985 WYa 
metre mikabı kaplama tahta va telefoa edebilirler 
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Malatya Vilayetinden: 
8023 lira 39 kuruş bedeli keşfi havi olup vilayet merkezin 

de ve Gazi bulvarında kain Ta~mektep ikmali inşaatı 3. 7. 
934 tarihinden iytibare.n bir ay müddetle ve kapalı zarf usu 
li yle miinakasaya 'Jaezdilmiştir. 

T2lipierin cddifrıanı~leriyle teminat akçeierini m11htevi 
zarf larmı ihale ~:ırihi olan 2. 8. 934 perşembe günü saat 
16.30 a kadar ,H:tyei: daimi encümeni riyasetin~ tevdi eyle· 
meleri ...,e fazla tafsilat almak ve keşifname ve şartnamesini 
görmek istivenlerin daimi encüaıcn kalemine müracaatları 
lil?.umu iian oiunur. (147i) 7-2657 

Tahlisiye Uınuın 
Müdürlüğünden: 

Karndcni1. Bcğazı Rumd: ;;leneri civarına vaz ve te:;isi 
takarrür eden bir adet (Raclyofar) kapalı zarf usuliyle ve iki 
ay müddetle miinakasaya konulmuştur. 16 Ağust.)s 934 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılma
cağ·mdan taliplerin fenni ve idari şartnameleri almak üzere 
Galata'da Ciniti Rıhtım hann".daki icfarei merkeziyeye mü-
racaatları. (3204) 7-·-2152 

Istanbul Evkaf 
lVlüdürlüğünden: 

13500 Dağlıç eti 
13500 beyaz karaman eti 

İstanbul Guraba hastaranesine 193{ - 1935 scnei mali
yesi için lüzumu olan yukarda cinsi ve mikdarı gösterilen et 
temmuzun yirmi dördünden itibaren kapalı zarf usulile mü· 
nakasaya konulmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak ü • 
zere Ankara Evkaf müdürlüğüne ve ihale günü olan temmu
zun on altıncı pazartesi günü saat on beşte sekiz yüz seksen 
bir lira teminatı muvakkate akçesiyle müsteshiben İstanbul 
in::ırP. Pnrilml":ninf': mHr;:ıc-::ı~tl;:ın. (1276) 7-2289 

lstaııbul Sıhhi Müesseseler satın 
alma komisyonu reisliğinden : 

Akliye ve Asabiye hastanesi hastalan için kışlık elbise 
ve paJto yaptırılmak üzere lüzum gösterilen 5000 metre yer· 
li kumaşı olbaptaki nümune ve şartnamesi vec:hile ve 24 tem 
muz 934 salı günü saat 14 te kapalı zarf usuliyle muamele 
yapılmak üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müra-
caattan. (3435) 7-2494 

.. ~'!'- ... .. ~· #. ~- . ~ ..r ... : ... ' 

lstanbul Amerikan koleci 
Kız kısmı 

Amerikan Kız Koleci 
Arnavut köv 
Tel: 36.160 

Erkek kısmı 
Robcrt Kolec, 
Bebek 

·fel: 36.3 
Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 

Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehass1s 
mualJimler tarafından öğretilir. Aite hayatı yaşatılır. 
Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmivet verilir. 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukufları

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen yükseltir. 

Nehari ücretlerinde tanzilat vardır 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa mühendisi 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayrt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12· ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

kadar. 
lstan~ul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

kadar. 
Fazla malUmat icin mektupla da miiracaat edilebilir. 

.... : : • . f'" . •• ~ . .. J • ' ••• • • :? 

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

nacaktır. 

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

ve münakasaya iştirak edeceklerin teminat akeçleriyle bir
likte ~~ayyen günde Vilayet mübayaat komisyonuna gel-
melerı. (1444) 7-2603 

• 
lstanbul milli emlak 

müdürlüğünden: 
İstanbul U zunçarşı • Mercan ağa mahallesinin U zunçar

§I eski Babıser askeri, yeni Harbiye caddesinde eski 8, ıo ve 
yeni 59, 61, 61/7 numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye 
bir büyük mağaza ve bir büyük marangoz atelyesini müşte· 
mil iki katlı ve iki kapılı gümüş oğlu namiyle maruf han be-
deli iki taksitte ödenmek şartiyle muhammen "9000,, dokuz 
bin lira kıymet üzerinden kapalı zarf usulile 29 temmuz 934 
pazar günü saat on dörtte satılacaktır.Taliplerin muhammen 
kıymetin yüzde yedibuçuğu nisbetinde teminat veteklifname 
lerini yevm ve saati mezkurdan evet İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satı~ komisyonu riyasetine tevdi 
·etmeleri. "M,, (3658) - 7-2634 

HAKIMlYETl MIUIYl 

Ankara B -

Herkesin Sevdiği 
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Ziraat Vekaleti Merkez Labora
tuvarları müdürlüğünden: 

Merkez laboratuvarları hayvanatı için asgari elli bin aza
mi altmış bin kilo arpa samam pazarlık suretiyle alınacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenler müessese müdürlüğiine 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 26-7-934 prşembe günü 
saat 15 te Vekalet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. (1534) 7-2745 

Odun ve mangal 
kömürü münakasası: 

Istanbul Belediyesinden: 
Mübayaasma lüzum görülen 6946 çeki odun ile 84,100 ki

lo mangal kömürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartname almak üzere levazım müdürlüğüne 
müracaat etmeli, münakasaya girmek icin de odun için 1438 
lira ve kömi.ir için 217 liralık teminat makbuzu veya mektu
bu ile teklif mektuplarını 1-8-934 carşamba günü saat on be
şe kadar daimi encümene vermelidirler. (3768) 7-2746 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden. 

Catalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 900,000 
kilo mutfak odunu 4 ağustos 934 cumartesi günü saat 13,30 
da kapalı .zar fusuliyle münakasaya konmuştur. Talipleı in 
teminat mektupları ile birlikte gün ve saatinde Hadımkö -
yünde Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları (3831) 

7-2747 

• 
Istanbul üniversitesi müba -
yaat komisyonundan: 

Üniversite merkezi ile fakülteler ve müştemilatmm se
nei maliyesi için "Maden, kok, mangal kömürü ile odunu,, 
müzayede münakasa kanununun maddei mahsusasma tev 
fikan 15-7-934 tarihinden 5-8-1934 tarihine kadar kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin her gün mü
bayaat komisyonuna müracaatla şartnamelerini tetkik ede· 
bilirler. Talipler teminatlarını bir gün evci Üniversite mu
hasebesine yatmnalan ve ihale günü olan 5·8 ·1934 pazar gü
nü saat 15 te Üniversite Mübayaat Komisyonunda hazır bu-ı 
l'"rımaları ilan olunur. (3843) 7-2750 

ZAYi 

Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul Satış l\lenınrld" 
ğunda11: 

İpotek olup bu kere açık artırma ile satışa çıkarılan Anluıra'oll' 
Fevzipaşa mahallesinde soğuk kuyu ıokağmda tescil muhafızlığmm Sf 
pafta 73 ada 21 parsel numarasında mukayyet 1492 lira kıymeti ıııf' 
hammene bir bap ahıap haııe a§ağıdaki ıartlar dairesinde stışa çıkarti· 
mıştır. · 

E"·saf ·ve lUiiştcınilatı 

Haneye kapıdan girildikte dar bir aralık üzerinde sağda iki oda b 
mutfak bir hali arka tarafta bir oda bir mutfak ve ayrıca kömürlük ' 
halayı havi olup kapısı sokak kapısmm ittisalinde bodrum bir odası fi 
dır. · " · , 

Satış Şartları 1 
\ 

l - Satış peJİD para ile olmak üzere 16-8-934 
perıembe günü saat 14 ila 16 da icra dairesi gayri 
murluğunda yapılacaktır. 

tarihine miila,ı 
menkul satıı rtJI 

2 - talipler takdir edilmiş olan yukardaki foymetin yüzde 7,5 p'9 
akçası veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 ill 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkôr günün 16 mcı saatinde -
çok arhrana ihale edilecektir. 

4 - hbu tarihteki artırmada teklif edilen Ledel mukadder kıylll' 
tin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 1.9. 1934 tarihine müsadif cunıaC' 
tesi günü saat 14 • 16 ya kadar yapılacak inikinci arhnnada keza üç deı 
fa nidadan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin yüzde 75 ini bafı 
mak ıartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril' 
mediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ihale tarihinde' 
iytibaren yedi gön içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale boıd' 
lacak ve işbu talinten evel en yüksek teklifte bulanan talibin teklif ver 
hile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi ver 
hile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci tnliplell 
tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhi
le almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetli 
artırmaya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine lcati ihalesi yapdr 
caktır . 

6 - Her iki artırmada da mal talihe ihale edildikte tapu barcı '' 
o/o 2,5 deJlad harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayn menkul öıt' 
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evr•' 
kı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. Ak' 
ıi halde haklan tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelini paylaştır_. 
muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya İştirak edenler daha evel şartnameyi görmÜf, ok•' 
muş ve gayrı menkulün iymar vaziyetini hilmiı ve bunları tamamen ki' 
bul etmiş ad ve iytibar olunacaktır. 

9 - işbu açık artırma şartnamesi l.8.1934 tarihinden iytibarel 
933-469 dosya numarası ile herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrı menkul sallf 
memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 7-2751 

Nüfus tezkeremi zayi ettim ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Aksaray kazası Gelveri nahi
yesi Hengameci mahallesinde 
23/ 4 No. hanede Abdi) oğlu 
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7-2730 Omer 

imtiyaz sahibi ve baımuharriri 
FALiH RIFKI. 
Umum Neşriyah idare eden yaz 
İşleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankın caddesi civarında Haki 
miyeti Milliye matbaasında ba • 
ıılmıJtır. 

1 BU GÜN 

BU GECE 

HAYATIM SANA FEDA' 

BU GÜN 'KULÜP) 

İki filim birden: 

1 - ALEVLER ARASINDA 

2 - KİBAR HIRSIZLAR 

.dU GECE 

KİBAR HIRSIZLAR 

• 


