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Hergün Ankara:da çıkar 

Gazi Hazretleri. 
Kızılcahamamı teşrif 

Basma yazı ve 
resimler Maarife 
verilcek. 

Maarif Vek~letinden tebliğ olunmuş
tur: 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Sahillerimizde 
•• •• • teessuru mucıp 

bir hadise oldu. 
Londra, 16 (A.A) - Royter bildiri 11 

yor: Bahriye nezaretinden bildirildiğine gl 
re, l 4 temmuzda Devonshir gemisine mm. 

Oımanh ıılihatçılarrn dükkanlarıııda, 
Avrupa'ya ısmarlanmış pirinç kalıplar 
vardı. Fakat hepsi bir numara olduğu için, 
bu kalıplara vurulan fesler kiminin kula -
iına geçer, kiminin tepesinde kalır, mem
leket başıbozukluk manzarasından bir tür
lü kurtulmazdı. 

Bize iktısadi hangi mesleği intihap et · 
lbİf olduğumuzu soranlar, işte böyle bir 
kalıp arıyanlardır. İsmet Paşa, Türkiye'· 
bin ihtiyaçlarına uygun bir iktısadi siyase
tin ana hatlarını son nutkunda bir daha 
çizdi. Ya Jeold ya f trt, yahut, yalnız Jev
ltt, veya yalnız fert gibi iptidai bir düstur -
laşma ile i§in içinden çıkmak is~yenler ~u
lunabilir. Fakat biz işin içinden çıkmak ıs
lemiyoruz. Türkiye baştan aıağı yapı
lacak olan bir yurttur. İhtiyaçlar hu
'dutsuzdur. Devletin ve halkın bütün teşeb
büs kudretleri, uzun seneler seferber kala
caktır. Devletin ve ferdin faaliyet sahaları
nı ihtiyaçlar, zaruretler ve umumi menfaat 
nıülahaıalan tayin edecektir. Fakat değiş
mez bir esas vardır: bu memleket bir daha 
İstismar yatağı olmıyacaktır. Bu memleke
ti, garp memleketlerinin uğramış oldukta
n ımıf mücadelelerinden koruyacak olan 
muvazeneli ve idil bir siyaset, iktısadi fa
aliyetlerin nazımı olacaktır. 

Kızılcaha • 

marn, 16 (A.A) ' 
- Kızılcahama• 

ma bu sabah An 

1 - 21.6.1934 tarihli ve 2527 numaralı 
kanun mucibince Türkiye'de 2.7.1934 ta
rihin<len itibaren basılıp neşredilen bü. 
tün basma yazı ve resimlerin beş nüsha
smın basanlar tarafından Ma·aırif Veka
leti emrine verilmesi mecburidir. 

2 - Bu eserler neşirleri tarihinden 
itibaren en çok on 'beş gün içinde veril. 
melidir. 

sup olup içinde üç zabit bulunan bir yel • 
kenli kayık, yunanhlara ait Sisam aaaa 
karımndaki türk nöbetçilerinin ıiddetH 
ateşine maruz kalmıtbr. Malum olduğu ii • 
zere, Devonfir gemisi Sisam adasını ıiyaret 
etmektedir. 

Her devir kendi kararını verir ve kendi 
istikametini arayıp bulur. Bizim iktısadi 
siyasetimizin rubu, Tiirkiyt iktısadiyatının 
karırlır§D'dur. Hayal ve nazariye sağnak
larına kapılarak, temelin yanlış ablıruı ol
duğıınu, binanın çatısı alındıktan sonra 
hntırlamak istemiyoruz. lktısat davası, en 
münakaıalı davalarımızdan biri olmağa 
zaten mahkumdur. Mesele, nihayet, vatan
'daım maddi refahı, kazancı ve menf aaü 
'davuubr. Bütün Türkiye aüfmunun her 
Liri, her an, iktısadi alemin hir cihan ile 
temastadır. Herkesin mantığı bu temasm 
dar, katı ve kısa çerçevesi içinde 
çırpmıp durur. En hak verilecek meseleler· 
de bile, birçoklarımız yalnız kendimizın is
tisna edilmemizi arzu ederiz. 

Bütün bu zorluklara, Türkiye'nin ana 
unsurunun asri iktısat hayatına giriıinin 
henüz onuncu yılında olduğumuz hakika
tini ilave etmek lazım gelir. Bu mülahaza
lar göz önünde tutulacak oluna, yaptıkla
rımızm ehemmiyeti ne kadar büyük oldu -
iuna anlarız. Y apacaklarımızm ehemmiye· 
t~ kısmen acemilik ve tecrübe devrine 
rasgelen, iş ve teşebbüslerimiıle mukayese 
edilemiyecek kadar büyük olacaktır. 

Zavallı Anadolu balkı, birçok istıpdat 
valilerinin hırsızlık ve zulüm hatırasını bile 
bir karış yol hatırı için bağışlamıştır. Birçok 
blayetlerde, kışın, kağm tekerleğinin ve 
katır nalının işliyemediği kazalar vardı. 

Cümhuriyetin taı ve demiryolları Ana
dolu' yu yiiriir hale getirmi§tir. Muhterem 
Baıvekil, ıimendiferler için söylediği bir
çok güzel sözleri bu nutkundaki cümlesiyle 
ııe eyi hulasa etti: "Türk vatanının de
ınir ağla örülmesi, iktısadi ve siyasi saha
da biitiin milletin bir ıek kaya parçuı gibi 
perçinlenmesi ve kenetlenmesi Jemektir.,, 

Nafıa Vekilinin bütün münakale vası • 
talannr yakından murakabe edeceği, ve 
kuruluı devrinin zanıreli olan pahalıhğm 
hafifletileceğini söyliyen Ba§Vekilimiz, her· 
kes~ en eyi müjdelerinden birini vermıştir. 
Denız ve ka~~ bütün nakliyat işlerinin 
memlekette . ınubadelenin inkitafmı tama
men kolaylaştıracak bir tekle girmesine 
ihtiyaç büyüktür. 

Pahalı tarifenin, kauçuklu ve benzinli 
vasıtaları demiryollarına rekabet ettirdi
ğinden her zaman bahsederiz. Bu rekabe
tin demiryollarmdan fazla, halk ıennaye
ıine zarar verdiğini dütünenlerimiz azdır. 
Kauçuk ve benzin, mütemadiyen, ıemaye 
yiyor. Satılan evler, tarlalar, baba ve ana 
ocakları, iki veya üç, nihayet dört senede 
kaybolup gidiyor. Eğer kauçuklu ve ben -
zinli nakil vurtaları, bir itfa hissesi ayıra
cak olsalar, tarifelerinin demiryollar tari
f esinden daha ağır olacağına fÜphe yok
tur. Sonra bu vasıtalarla nakliyat gayri 
İnıani denecek bir hal almıftır. Bazı insan 
Jildii kamyonlar, bir harp kaçıfı manıa • 

kara' dan hare • 
ket buyuran Re
isicümhur Haz• 
retleri refakat· 
!erinde Dahiliye 
Vekili Şükrü 

Kaya, Gazi An • 
tep mebusu Kı • 
hç Ali, Nuri, Ri 
ze mebusu I-J8-
san Cavit, Bile· 
cik mebusu Sa • 
lih ve Bolu me
busu İsmail Hak 
kı Beyler, ordu 
müfettişi Falı • 
rettin Paşa ve 
maiyetleri oldu 
ğu halde Kızıl. 
cahamam'ı teş • 
rif buyurdular • 

Mm takanın 
bütün köylüleri 
yol boyunca top 
lanarak Reisi· 
cümhur Hazret • 
lerini büyük se • 
vinç ve tezahür
lerle karşılamış
lardır. 

1 
l 

Reisicümhuı Gazi Hazretlerinin Jiin ıeref ltndirdiği 
Hazretleri ge • Kızdcalıamam' dan bir man zara. 

ceyi burada çamlıkta hazırlanmış 

1 

yeırın Gerede üzerinden Bolu'ya ha
olan çadırlarda geçirecekler ve reket buyuracaklardır. 

3 - Ankarada basılanlar Maarif Ve • 
kaleti dahiJ.inde derleme memurluğwıa, 

İstanbul'da çıkıanlar İstanbul'da Ebüssu
ut caddesinde 48 numaralı ilk mektepte 
derleme müdürlüğüne, diğer vilayetler· 
de maarif müdürlüklerine ve kazalarda 
maarif memurluklarına makbuz mukabi • 
Hnde teslim olunacaktır. 

Cerrah mülazim J. V. Robinson bir kat 
şunla vurularak sandaldan denize düfllliif 
ve tesedi bulunamamııtır. Mülazim Moatel 
kolundan yaralanmıştır. 

Bu hadisenin ne gibi ahval n efr&İt 

tabbnda vukaa ıeldiğini tespit için matal 

(Sonıı 2. inci aayJada) 

M. Bartu irat ettiği bir nutukta Fransa
nın harici siyasetini tarif etti. 

Bayon, 16 (A. 

A.) - Bayon bele. 

diye dairesi tarafın 
dan verilen bir ziya 
fetin sonunda M. 
Bartu bir nutuk 

iyrat ederek Fran .. 

sanın harici siyasew 
tini esaslı olarak ta 
rif etmi§tir. Bu si· 
yaset şudur: 

f mzalarmı koy 

muş olanlara her 

türlü taarruzdan 
masun olacaklart 
ve kendilerine ria 
yet edileceği temi 
natrnı veren mın· 

takavi misaklarla 
sulhu temine uğ· 

raşmak Lokarno 

M. Barta bir gazdeci Hanıma beyan af oırirlren. 

miaakr ile münase-

Avusturyadan Profesör Cemil B. yeni vazifesine 
• 

bettar ve ona merbut olan bu misakların 
gayesi, bu sulh siyasetinde bu siyasetle alci 
kadar olan devletler ile Franaa'yı bir an • 
ya getirmektedir. 

M. Bartu 1913 senesinde Fran.a lçia 
acil bir tehlike mevcut olduğunu biHede 

rek o zaman başvekil bulunan mütevefftı 

M. Biriyan ile birlikte iiç senelik a&ketl 
hizmet kanununu müclafaa etmif olduiılt 

. ' Italya ya gidenler . 

.. 
A, . Oolfas kansı oe bir çocaga seyahalte. 

Roma, 16 (A.A.) - Madam Dolfuı, be 
raberinde iki çocuğıı olduğu halde Ancone' a 
gelmiştir. Kendisini Madam Musolini karııla 
mıştır. Her ikisi Riccione' a gideceklerdir, 

PRENS ŞTAREMBERG M. MUSOLINI 
iLE GÖRÜŞECEK. 

Viyana, 16 (A.A.) - Viyana'nm siya
si mehafilinde dolapn bir pyiaya göre Bat 
vekil muavini Prens Ştaremberg, ihtimal ya
nn Venedik'te İtalyan hariciye müstepn M. 
Suviç' e mülaki olacak ve ayrıca salı ve çar • 
§imha günleri M. Maıolini ile görüfecektir. 

M. Dolfus'un seyahab tarihi 29 temmuz 
olarak tespit edilmiftir. 

rası göstennektedirler. Demiryolu nakli
yatınm ucuzlaması, bu yolda mahvolan 
sermayelerin memlekette daha semereli iı
lerde kullamlmasma yardım edecektir. 

FALiH RIFKI 

başlamak için dün Istaobul'a gitti. 
Hukuk fakültesi Talebe Cemiyeti dün 

mektepte hukuku düvel Pr.ofesörü ve Fakül 
te reis vekili Ceınil Beye hır veda çayı ver -
mişlerdir. Çayda A~~İp! Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey ve profe~orle.r .bulunmuşlardır. 

Talebe Cemiyeti Reısı Mustafa Bey, şu 
nutku söylemiştir: 

- Bugün burada, yolcu edeceğimiz kıy-
metli reiıimizle, son defa olmak üzere top -
lanmıı bu)unuyoruı. • • • • • 

Bin neşe bir kedenn tesmm ızale ede • 
mez derler' Cemil B. ef.den bütün bir üni -
versite gen;liğinin istifade edeceğini düıün. 
mek belki bir teselli mevzuu olur. Fakat bu 
kadar ufak bir teselli ve bunun gibi ufak te 
selliler büyük kederi~iz.~ k~r!ılıy~mıyor, " 
sirini gideremiyor; humumuzu dagıtamıyor. 

bu fakültenin yükselmesine hasreden, her 
fırsattan Fakültenin atisi için istifadeye çah
fan; bütün ömrünü ilme veren ve ba sene 
"25,, inci tedris seneıini dolduran, talebe -
sini bir baba fefkatiyle seven büyüklerimiz
den birisi bizden ayrılıyor. 

Ruhi baletlere, bilhassa yese terceman 
olmak çok müıkül ; onun içindir ki ben de 
duyduğumuz yesi ifadeden acizim. Zaten 
duyduğumuz yese, hüzne tercüman olmıya
da lüzum yok çünkü hepimiz aynı ıeyi aynı 
derecede d11yuyoruz. 

Kıymetli reisimize oğrunuz açık olsun 
diyoruz. 

Nutuktan sonra gene talebeden birisi, 
Cemil Beyin vedaı münasebetiyle yudığı 
güzel bir tiiri okumuıtur. 

(Sonu 3. üncü sayı/ada) 

(Sona 2. inci sayıfatla) 

, 

Bursa'da büyük 
bir süt fabrikası 
açıldı. 

Bursa, 16 - Bursa belediye•inan ttt
vikiyle Şakir biraderler tarafından 9eh.rl 

mizde tesis edilen buz ve süt tozu fabri

kaları ve soğuk hava mahzenleri 'bugüıl 
saat 16 da İktrsat Vekili Celal Bey tara• 
fından meratiimle açılmı,tır. Nuıl da&ıtsm; ki dokuz senesini valıuz 

,. Merasimde mebuslarımız, vali, belecH. 
ye ve Cümhuriyet Halk Fırki3sı reisledı 
askeri ve mülki erkan, Ankara ve İsta,n, 
buldan gelen davetliler ve süt müetah&ilo 
!erimiz hazır bulunmuşlardır. 

Dl• 4tnkart b.ukuk lakOI tuiadelil ,_rende bulunanlar. 

Günde l2,000 kilo süt işliye-bilecek e> 

lan memleketimizin bu ilk süt fa'brikası 

çikolata ve biskilvit fabrikalarımızın bı> 

güne kadar hariçten getirtmekte olduğu 
süt tozunu ihtiyaçtan çok fazlaciyle to
min edecektir. 

Bundan mada yakında peynir, gra..,.. 

yer, ~ym k ve süt hulasası gibi diğer 

süt~a:rıayiıne ait t esisat da ilave edilecek 

olan fa'ur ikanm, memleketin belli başlı 

süt ist ihsal mmtcrkası bulunan Bursa, Ba 
lıkesir ve mülhakatında inekçiliğin ve 
koyunculuğun inkişafında çok büyük te-

l sirleri olaoa.ğından emin bulunan müataıla 
siller ıevinç içindedir. 



SAYIFA 2 

R 
AL .• A '\' A-OA. 

Fransız - A man 
müzakereleri. 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosu tebliğ ediyor: Bulinde üç haftadan
beri Fransa ile Almanya arasında dwvam et
me~1e olan iktısadi müzakereler netiycesin -
de cumartesi günü esaslı mesailin her iki 
memleketi memnun edecek bir tarzda hal -
line yarıyacak bir mukavelenin umumi hat
tan hakkında prensip iytilafı hasıl olmuştur. 
Ba m"esseselerden bir danesini Daveş ve 
Yung istikrazluına ait faizlerin ödenmesi 
teıkil etmektedir. 

YENi MISAKLAR PROJESİ VE 
AU~AN GAZETELERi. 

Bertin, 16 (A.A.) - Yeni misaklar 
projesi haklımda "Nuvel gazelle dö l..ayp· 
çig,, divor ki: 

" Hiç bir kimse, bu projeleri Almanya 
nm inceden inceye tetkik etmekten ve her 
türlü ihtimalleri tnrtmal•tan vazgeçmesini 
bekliyemez.,, 

ALMAN BÜYÜK OTOMOBiL YARIŞI
NI HANS STOCK KA7.ANDI. 

Adcn:lu, 16 (A.A.) - Alman otomo
bil br ük miikaf at koJUSU l 50 bjn sevirci 
önünde yapılmıştır. U~ion otomobilile Hans 
Stusk saatte vasati 123 kilometre yapa -
rak 4 sııat 38 dakika 19 saniye 1 - 5 le 
birinci, Mercedes-leuz otomobiliyle ~~uigi 
Fat;oli 4 saat 40 dakika 26 saniye 1-5 le 
ihinci, Alfarameo otomobiliyle Louis Cbi
ron 4 saat 46 dakika 32 sanive 4-5 te 
üçüncü gelmi§tir. 

lYRAN'DA. 

IYRAN HARiCiYE NAZIRININ 
DOSTANE BEYANAT!. 

Tahru, 16 (A.A.) - lran Hariciye 
Namı parlamentoda beyanatta bulunarak 
Şahın Türkiye'ye yapbğı ziyaretin çok dos
tane olan mahiyetini ehemmiyetle kaydet
ll!İf ve mükemmel neticeler veren ha seya
hatin iki milletin birliğini teyit ettiiini söy
lemiftir. 

A VUSTURY A'DA 

BiR V1Y ANA GAZETESiNiN ŞARK 
MiSAKI HAK[~INDA FiKiRLERi. 

Viyana, 16 (A.A.) - Yarı resmi Viener 
gazetesi tırk misakı meselesinden babiede 
rek diyor ki : 

Fransa Hariciye Nazm M. Bartu tan 
manasiyle üstatça bir siyasi it görmiiftür. 
M. Baıta esasen dos!lukla kendisine mer
bat olan Jark devle!lerini daha sıkı bir tarz. 
da bağlamakla kalmamıı, bu devletlerie 
Devasa Rusya arasında da sulhu 'esis eyıe 
miı ve muazzam misaklar sistemi hesabına 
1ngiltere'yi kazanmı'1Jr. Alman Hükumeti 
nin siyasi vaziyeti çok müşkül bir vaziyete 
düşmüffiir. Çünkü h lya ile lngiltere ara 
ıındaki ananevi dostluk fevkalade sıkla§· 
mıı ve son on gün içinde büyük devletlerin 
nok!ai nazarları son derece değipniştir. Şa· 
yet Almanya bir çakmaza girmek istemiyor
sa fikrini de;iştirmelidir. 
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EL SON BERL • 
1 HlRLEŞIK DEVLETI.ER'DE. 

Deniz görüşmeleri. Amerika'daki grev 
AMERiKA .JC:YETi NEVYORK'A d d• 

DÖNÜYOR. evam e ıyor. 
Londra, 16 (A.A) - Deniz iptidai 

müzakerelerde Amerika B'ırleşik Hiikimetle 
ı i'ni temsil eden heyet perıcmbe cüzıü Nev
y<trk'a avdet edecektir. 

Sanfoansisko, 16 (A.A.) - Şehir nü
fusunun yiyecek ve içeceğinin tedariki 
meselesi, şehir belediye reisini bati hazır 
da meşgul eden meselelerin en mühimleri 
arasında bulunmaktadır. Belediye reisi, 
havayici zaruriycden olan mevaddı bila 
istisna bütün halka tevzi etmek maksa-

nlüzakerelerin tcşrinievele bırakılması • 
mn sebebi hakkında söylenildiğine göre, a
merikablnr İtalyanlarla yapılacak müzakere 
lerin netiycesine bağlı bulunan İngiliz planı- diyle bir depo ihdas etmek tasavvurunda 

nın vuroh buJmasmı, Japonya'nm lngiltere dır. 
Kaliforniya vali vekili M. Trank Mer 

lıckfimetine düşüncelerini bildiımeıini bekle riam, devlet za'oıtasını büyük yollarda mü 
ınektedirler. nakalatın serrbestisini temine memur et -

Amerika murahhasları ancak ileri sürü miştir. Fa~t hu vazife, pek o kadar ko 
len teklifleri tespit etmek ve h'.kfunete bil - lay görünmüyor. Çiinkü grevcilerin göz
d;mıek salahiyetini haiz bulalll!lakta idiler. çülerinin adedi fazladır ve mütemadiyen 
Bınacnaleyh, fngiJtere yeni hi~ bir teşebbüs artmaktadır. Bunlar, hatta hususi otomo 

billeri bile tevkif ediyorlar. MiJli muha
te b lunmadığmdao müzakereleri ilerlet - faza kıtaatından 2.000 kişi ile 4.000 milis 
mck Amerika murnhhaslannca kabil olama efradı, işe müdah31eye amade bulunmak 
-nıştır. 

M. HlTLER'IN NUTKU ET&\FINDA 
TEFSİRLER. 

Londra, 16 (A.A) - Havas ajansı bil
d:ıiyor: Bu sabahki büyük İngiliz gazeteleri 
M Hitler'in nutkunun manasını araıtırmak 
tıı.dırlar. 

T aymis gazetesi diyor ki: 
" lr1. Hitler'in nutku, kendisinin iyzah 

etmeğe ve muhik göstermeğe çalıJDlıı oldu
ğu 30 haziran vekayünin bualmıış oldu~ 

elemli intibaı teyit etmektedir . Bir fesat ter 
tibatı v-cuda getirilmiş olduğuna dair olan 
sözler , mllkni değildir. Şurası bihakkın dü 
şiiniilebilir ki eğer böyle bir tertibat y pıl

mıı olsaydı. failleri öyle amansızca öldürül
mez , belki miiaimiyetleri bütiin diinya na
zarında sabit olmak için alenen mahaekrne 
edilirlerdi. ,, 

Nev Kronik güeteıine göre Hitler nut 
kunda hiç §iiphesiı alman milletine hitap 
ediyordu n fesat tertibabna alt melodrama 
tik hikiyeler ,ecnebileri değil almaD milleti
ni tehyiç ebnek için söylenmiftir. 

Deyli Telegraf gazetesi, Hitler'"ın, kul -
lamnıı olduğa usulleri muhik göstennemiı 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre, rovelverler , fesatçı
ları öldünnekten daha büyük bir iı görmüı 
leı , alman milletinin yeni ümMlioi sarımı~ 
lardır. 

MISIR • JAPON CEMlYEn 
Londra, 16 (A.A) - Kahire'dea Finan 

sid Taymis'e bildiriliyor: 
lngiltere'de Lankaıir sanayi erbabı mü

nıessilleri ile müzakentta bolunmuf olan ja . 
pon heyetinin Mısır'a mavasalıb izerine iki 
memleket arasındaki münasebah tepik ve 
te}Cİ maksadiyle bir Mısır - japea cemiye 
ti teşkil edilmiştir. 

T emmozun 19 unda bir japon memura 
Mısır'a gelerek cenüycl tarafmdau bLol e -
dilmiş olan esasa göre ip tanzim dmeğe ça 
hşacakbr. 

ta dırlar. 
Süvari polis, sokak muharebelerine 

karşı koya'bilmck için hususi surette tcç 
biz edilmiştir • 

SANFRANSISKO GREVi HAKKINDA. 

Vaşington, 16 (A.A.) - Salfıhiyettar 
makamlar hiıkiimetin Sanf ransisko grevine 
ancak M. Ruzvelt'in emri üzerine müdahale 
edilebileceğini söylemektedirler. Sanfransis 
lco §dırinde filen örfi idare mevcuttur. 

BiR YELKENLi KA YU~LA OKYANO
SU AŞAN iKi ALMAN .. 

Riyo dö Janeyro, 16 (A.A) - Şarki 
Prusya' da kain Elbing' den ufak bir yelkenli 
ile hareket etmiş olan iki almnn dokuz ay sü 
ren bir seyahatten sonra Atlas okyanosnnu 
geçerek buraya gelaUılerdir. 

FRANSA'DA. 

Sosyalist fırkası 
Milli meclisi • 

Paris, 16 (A.A.) - Sosyalist fırkası 
milli meclisi, bütün gün içtima halinde kal 
mıf ve komünist fırkasmm faaliyet birliği 
hklifini müzakere elmiftir. Hatiplerin ek -
serisi, buna taraftar göriinmektedir. Banun 
~ece celsesinde knbul edilmesi muhtemel -
dir. Yalnız l\1. Grumbach, bunu:;ı aleyhin -
dedir, çünkü teklifm samimiyetine kail de
ğildir ve iki fırka arasındaki ihtilafları sa
yıp dökmüıtör. slı- çok hatipler ve bilhaa -
sa M. Blum faaliyet birliğine taraftar olmuş 
lardır. Maamafil M. Blum, fırkanın bilhas
sa Sovyetlere karşı serbestii hareketini mu 
hafaza etmesini istemektedir. 

M. Blum, Moskova'nm Fransa'nm dost 
ll!klarmı sosyalist fırkasına teşmil etmek 
arzusunda b:ılunduru fil;:rinde olup " ı:ı -
yet Rusya Fransa ile askeri bir ittifak ak
ledecek olursa sosyali!: ti erin bu ittifak
- faaliyet bir iği behanesivl - tasvip 
etmeleri lium gelecektir ve hatta sosyalio;'
ler bu tasviti sulh için tehlikeli görseler 
bile bunu yapmak mecburiyetinde kalacık-
1udır.,, 

CENEVRE'DZ 

On dört temmuz. 
Cenevre, 16 (A.A.) - 14 temmu:ı bay 

ramı münasebetiyle fransı:ı sefiri Kont 
Claazel, ve fraosız kolonisinin ve Cenevre 
erkanı memorininin hazır bulunduğu h'r 
ziyafette bir nutuk söyliyerek Cenevrc·nin 
ve mille~ler cemiyetinin iyfa etmiş ve et
melde olduğu hayırkar rolü ehemmiyetle 
kaydetmiş ve Rene Nivi ni, Arist:de BrianJ 
Edouard Erriot, Paul Painleve, Louis Lou 
chear, Henry Dejo:ıvenel ve faul Boncour 
gibi devlet adamlarının izlerini takip eden 
M. Bartu'yu methüsena etmiJ!ir. 1. Bar
tu, tekikleri arihi on seneden dalı fazla o
lnn ve milleler cemiyeti, Loltarno, Briand 
- Kelloğ misaklnriyle birlikte yalmı va
ziülimza devletlerin değil, aym zamanda 
Avrupa ve ha~ta beşeriyet camiasının emni 
yeti iç:.n en eyi zamanlan teşkil etmesi la
zır.ı gelen m.otakavi mütekabil emniyet mi 
saklarmın şeref ve haysiyetini iade etmiş
tir. 

Ha•'tı, sözünü bi.irirken M. Glston Du
merg'in dahili sahadaki ıslah:ıtmı eh~mrui 
yet le kayc!e~miştir. 

Cenevre devk-t ıurnsı reisi l\t Leon 
Nikola, bu nutlıa cevap vererek fnr. ız ko 
lonisini tebrik ettikten sonra dem;şti • ki: 

14 temmuz bayrrunı. büyök fransız in 
\ılabından d:ıha ~kılane esaslara istim~~ 
eden ve binnetice daha fidilfuıe ve dnha 
uhııvvetkiirnne olan bir b.!şcriyet camia::ı
na iymam elde etmiş olan b:itiin milletlerin 
de bayramı oldağunu söylemiş ve diğer bir 
takım basallcs'lerio yıkılması lazım geldi
ğini ilave etmiştir. 

MlllDaileyhe göre yıkılması lazım gelen 
bu bastiJler 1t1nlardır: 

Bir ekalliyetin elinde bulunan çok kuv 
vetli para ba.ıtili, m"l!elleri biribirinin kar 
psma diken nasyonalizm bnstili. 

Nasyonalizm milletleri mnanz mevkii
ne sokuyor, halbuki büyük be~yet .kanu
ua, milletlerin m:istenit olmasıru imirdir. 

Diğer bir bas~I de militarizmdir ki mii 
temadiyeu harp bayrağım sallamaktadır. 
Halbuki milletler, sulh ve ibyakir mesai is 
tiyorlır. 

M. Bartu'nun beyanatı. 
( lfoşı bmncı sayıtc.da) 

na telmih etmiı,tir. M. Bartu Cenevrede 
her devletin kendisine terettüp eden me 
suliyetleri kabul etmesi lazım geleceğini 
si)ylemiştir. M. Bartu, Londraaa Fransa 
nın bu gayesini açıkça tarif ederken 
memleketin m:iz olduğu nüfuzu ve bu 

sahada ingiliz devlet adamlarının samimi 
ve fili muzaharetine güvencbileceğinı 

müşahede etmiştir. 

M. Bartu, Londrada, Fra.,sanm men· 
f:c:atlerinin hiç birinden feragat mecburi 
yetinde kalmamtş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh sözüne devamla demişt:r 

ki: 
"- istikbal hakkında kehanette bulu 

ntmarn. Fakat bir faraziyede bulunuyo
rum: eğer 03na bazı sualler sorulmuş ol
saydı, bütün memleketle beraber harptan 
fevkalade müteneffir olmakla bcrabe-r 
Fransa'nın bütün ihtiyat tedbirlerini al· 
ması ve silahları bırakma~ ait müzake • 
relerden evel biraz beklemesi lazım gel
mekte olduğunu söyliyecekt'm.,. 

OV\'ETLER BiRLi<; 'NUE 

M.Bartunun ondra 
seyahatı ve izvestiya 

Moskovn, 16 (A.A.) - M. Radelt fı· 
vestia gazetesinde ne~rettiği bir m.akale~e 
fil. Bartu'nun Londra seyahati ncticclei.ııl 
~il etmektedir. 1\1. Redek bu mahalesir 
de, lngiltere'nin mmtal-avi m:~klar fikri
ne iltihak e!mesinin ve prk ademi teca\'ÜS 
misakına muhalefetten feragat eylem esi
nin ehemmiyetini tebarüz cttirdikieo -ve 
Berlin' de gayet fena karşılanan b~ ne.ice
lcrin b:lakis İtalyan ve leh matbuab tarl" 
fmdan eyi kar§tlanmağa başladığını söyle
dikten sonra Sovyet Rusya'nl!l e:asen imıt 
edenler arnı:mda tıım bir m:isııvat esns.na 
müstenit mmtakavi misaklar sistemine öte
denberi muznhir bulr.n • u;~ kayc!eyie
mek:edir. 

M. Radde kendisiıılıı de c.ımmıı koya 
cağı bir ademi tecavüz ıriİ5:ll~~~ı.n salb~r 
\'er Almanyıınm neden dolayı ç<?:anebaei" 
ği esbabinı anlıyamac!ığını tus:-ill e..ın ..... ~e 
ve foş:zm rejiminin Sovyet Rus, a iL Al· 
manya nrasmcfol:i mün:ıseb:ı.ta tcs:r ct::.w 
me · lazım geldiğini b .. ;•an eylemel~edir. 

INGILIZ - SOVYET M:ONASEBATI. 

Moskova, 16 (A.A.) - Il. U· : .. of 
ile i:ıgiliz se!'iri Lord Şilsto:a, rlo::hova' • Jhİ 
İngiliz ve Londradaki rus sefarethane eri .. 
ne ataşemiliter ve hava a~şesi tayini .h;:l;
kmda memleketlerinin muvaf ab-tlerini bil
diren mek uplar teati etmişlerd:r. 

l\HSIR'DA· 

KIRAL FUAT YUNANIS. 
TAN'A GiDiYOR. 

Kalıire, 16 (A.A.) - Alakadar mcha • 
fil, Kıral Fuadm Kavafa' dıı ceddlnin nııblf
na rekzedilecek abidenin küpt re::minde .. 
lunmak üzere 9 T epinievelde Y wıaııidaal 
hareket eyliyeceğini bildirmektedir. Atiw 
yı da resmen ziyaret edece~ olan Kıralı gr 
türecek Mahrase yatma Ymıan filosu refa • 
kat edecektir. 

Ziyaret ancak dört ıün sürecek n Kiral 
derhal Mrsır'a avdet edcc~k:.ir. Knal, p1 
bubeti zamanını mümkün olduğu kadar lo 
saltmak için, evelce Avnıpa'da icrasını kr 
rar verdiği tedavi4en de va:.gcçm·ı~ir. 

Sahil!erimizde teessürü 
mucip bir hadise oldu. 

(Başı birinci ıayılada) 

diplomatik yoUarla tetebbüsatta bulunul · 
maktadır. 

Hadisenin mah.yeti nedir? 

VJY ANA'DA KOMONlSTLERLE ZA. fSPA NY A 'DA Demiştir. Denilebilecek bir şey vardır ki o da 
şudur: 

14 ttmnııız gini Ku§'Ulası' mn 30 lial.
mtlrt ctnabanda l>ipbama önltrint ~l • 
kmli bir sandal yana§Qrak ipndt hüui3ıtli 
meçlırıl iiç adamın çıplak olarak salıilimiZI 
yanaştığını gören sahil mahaf ızlarımız r.ııt• 

bafaza Ot gür.ıriik kanunları macibirıcf 
banlan tevkif dmek istemi§ vt verdikleri 
"dar,, emrine itaat dmiyerek kaçmağa tı· 
frbbiis eden ba me~l §Qhıslara karp lıa· 
vaya silah atmakla ihtarda hıılıındakı.
sonra üztrlerint attf açmağa mecbur ol -
muflardır. Bana rağıun sandal darmaıııtl 
11e ortadan kaybolmaştar. Bilahare bir rrtr 
ıörin bir ct~I aramağa geldiği haber alı• 
narak bana bizim malıalaza motörii tara· 
fmdan da iştirak eclilmiı ot gelen motötı 
böyltct kaçanların içinden birinin ka1bol • 
Juğanıı ve bunların Sisam' da bıılandııi' 
öğrenilen bir İngiliz harp gemisine ıaens•' 
oldahlarrnı ifade dmiıtir. 

BITA ARASINDA BlR MUSA· 
DEME OLDU. 

Viyana 16 (A.A.) - Zabıta Viyan yakı 
ninde kain Kaltenleotgelen'de 1.000 den 
fazla komünistin nltdetmiş oldukları bir içti
mıı.a b!lskm yapmıştır . Komünistler, zabıta 
kuvvetlerine kar§l müthi~ bir mukavemet göı 
temıi§lerdir Bunun üzerine ıııhıta memurları 
ıiliilı İııtimaline mecbur kalmışlardır. Neti . 
.-ede 2 ki'1 ölmiiş, bir çok ki!İ yaralr.nmışhr. 

ROMANYA KIRALI PARIS'E 
GiDECEK. 

londra, 16 (A.A.) - Sımday Referee 
gazetesine göre, Romanya Kıralı yakında 
P.aris'e ve oradan dıı ihtimal Londra'ya gi
dect tir. 

Pl_.la:'ll'!Blillmll:l~~--m-

BlJ GECE AÇIK ECZAHANE 

Adliye sarayı karşısında 

ANKARA 

... !lm .... lmı .......... . 

M. HitJerin ~ufuku ve 
İspanya gaze-teleri. 

Madrid, 16 (A.A.) - Akide ve fikir
leri yekdiğerine tamamen ııt olan bir ço!< 
gazeteler, M. Hitler'in nutku lialdanda tef 
siratta bolanmaktadırlar. 

El Sosyıılista gazetesi, rôlkiıer Beo -
Dahter gazetesinin "Hitler'in idaresinden 
buka hak yolı.1nr.,, sözünü tefsir ederek bıı 
\ddianm doiru olmadıiıru, çünkü Hitler'in 
idaresinin büyük sanayi erbabmm idaresine 
!ahi hulundnfunu yaımakt dır. 

Bunu anlamak için hali hanrcla iktısat 
nezaretin~A olıı~ bitmekte olan 4~vlere bak 
mak afidir. Sanayi müdiirü M. Filio Kes· 
ler istifa etrnis ve veri e Kont Fo ll~r~olr 
..,etiril'llistir. Bu h 1, Krup Fon Böhlen'e 
lµ.h$t'diJmis ilk imtiyazdır. 

PARIS SOVYET SEFiRiNiN OLOMO Bu mıntakavi misaklar bir kere tabak 
MÜNASEBETiYLE. kuk ettirildikte.ı sonra lokarno ile bu mi 

Paris, 16 (A.A.) - Sovyet sefiri M 
Dovgalevskı'nin vefah münas"hetivle M 
~riyo, Sovyet maslahatgü,.an Tt1. Rosem -
berg'e bir taziyet telgrafı göndenniıtir. 

M. TITOLESKO'NUN TAZiYESi. 

Paris, 16 (A.A.) - Hali hazırda Cap 
M~rtirı' de bulunmakta ola11 M. Titülesko 
da M. Rosember('e heyecanlı bir taziyet 
•elgnfı göndermiştir. 

M. TATARESKO ISTlRAHAT EDiYOR 

Paris, 16 (A.A.) - M. Tataresko, 
dün akıam Bretagne' a gitmişlir. Orad 
"nrıambaya lcndar kalıp istirah t edecek -
tir. 

saklarm silahları bırakma hususu üzerin 
deki şümulünü tetkike müsait olaca· ye· 
ni bir devre açılması tasavvur olunabilir. 

M. Bartu, silahları bırakmağa <:it mü· 
zakereler·ın bu misakkrın bir şartı ola· 
rak silahları bırakma hakkında müzake • 
relerde bulunulobileceğini ilave etmiştir. 

M. Bartu, netice olarak, kendisinin ne 
Frans:ı'nın ve ne de sulhun menfaatin
den hiç bir şey feda etmemiş oldui:FUnu 
söylemiş ve demiştir ki: 

"- Bu hussuta es.ısen pek çok söyle· 
dim, fakat bu ilk fırsattm bilistifade 
Fransa siyasetinin ana hatlarını basit ve 
açıl· bir surette niçin iyzab ctmed'm, di
ye beni muehaze edebilirsiniz. Onun için 
bu iyzahatr verdim." 

Hilaliah.merin Sünnet Düğünü 
19 TEl\lflUlJZ AKŞAl'11 ŞEHİR B AHÇESINDE ... ......................... . 

Hükômd keyfiyeti Lo:ıdra Büyük Elf#' 
mize b:ldirerek ingiliz hükümttine mafôın,I 
oermesinin Ot mr:haf rzlarımrzın hareketi '' 
mamtn kanuni olmasına rağmen bir inso • 
:un kaybolması ve bir diğerinin )'aralan,., 

sının çok teessürü mucip oldağanun ilaot"' 
ten dermeyan edilmesinin yazıldığı öjr,,,a 
miştir. Ka1bolan ceıff in aranmaSDl4 de • 
?Jum ~ilmekttdir. 

Anadolu Ajartff 
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lstatıbul Melı:tubu. 

Ça gı ~ bahçe er • 
T epebaşı bahçesini Şehir ti) atrosu ar

tistleri işlctmiye başladığındanberi bahçe
nin yüzü güldü. Bn "yüzü gülmek,, meca -
zı müşteri bolluğu değil, bahçenin tertibi 
için kullanıldı. Geçen sene icara verilmiyen, 
bundan dolayı bakımsız kalan bahçe, şimdi 
perişanlıktan kurtulmuştur. Artistler, bah
ç~ye, zarif bir salon tuvaleti verdikleri için 
insan kendisinin nenle bulunduğunu şaşırı
)'or. Hususiyle ikide bir artistlerle karşıla
fınca kendi kendini davetli zannediyor. Bu 
itibarla, zaten pek kalabalık olmıyan müş
teriler, arasıra kahve, çay parasını verme
den giderlerse dalgınlıklarma bağışlamalı .. 

Burasının tenhalığında iki sebep var
dır: Birincisi "henüz varyete numaralarının 
Laslamaması, ikincisi de içki olmaması ... 
Tabiatiyle burada çalgı da yoktur. Tam 
Yetilhilalin ülküsü olan bir bahçe. 

Bahçenin eski şetaretine vesile olan hu
'11siyetlerden biri de Haliç'e nazır olması 
idi. Yabancılar, en çok, bu "altın boynuz,, 
~an hoşlanır, onun idn bure.dan ayrılmaz · 
lardr. Anlaşılan, Haliç, yalnız sakinleri 
değil, seyircileri noktasından da eski rağ
bet:~· kaybediyor. 

Taksim bahçesi daha açılmamakla be
raber yokluğunu da pek belli etmemekte
dir. Buranın müdavimleri, ıimdilik, Park 
otelde vakit geçiriyorlar. Yalnız buranın 

bahçesi Taksim bahçesi genişliğinde olma
dığı için ancak dansetmek suretiyle dolas
rnak kabildir. Yoksa insant koltuğuna y~
pışrp oturmalı. Bahçede gece ışıkları çok 
iÜzeldir. İyi bir caz takınır da durmadan 
çıtlar. Durmadan raksedenler de oldukça 
fazladrr. 

Bebek bahçesi, haftanın sayılı günle
rinde hınçahmç dolduğu halde, baıka ak
fanılar 111ızdır. Bunun için de buradaki or
kestranın sesi ancak sayılı günlerde duyu
lar. Herkes güzel kovun temaıası ile me, -
goJ olduğu için burada raksedenler çok de
ğildir. 

Plajlr gazinolardan bahsetmek lüzum
suzdur. Yaz, zaten bunları ıenlendirmek 
için gelmiftir. 

Bunlar ve yukardaki bahçeler garp 
notalariyle çalarken, bir taraftan da, §ark 
musikisine kucak açmıı yerler de vardır. 
Buralan da hemen her gün kalabalıktır, 
fakat cuma günleri oturacak yer yoktur. 
Bunların baıında Çiftlik parkı gelir. Maç
luı ile Harbiye'nin arasında, çukur bir yer
de bulunan küçük çiftlik, en tanınmış ka
dm hanendeler ve en iyi bir alaturka saz 
takımı ile şöhret almıstır. Erkekler şarkı 
dinliyerek içki içerlerken hanımlar da ha-
vuzdaki kırmızı kırmızı balıklara ekmek 
atmakla meşguldür. Bu da gösteriyor ki er
keklerden fazla kadınlar alafrangaya aşık
tır. 

Oteki bahçelerde de buna benzer saz 
heyetleri vardır. Fakat dinlediğimiz şeyler 
de h~p biribirine benziyor. Ya 11ölürsem ya
zıktır sana kanmadan!,, yahut "Kalolere 
vur bir zımba ... Rumba da rumba rumba! ,, 
Ne birincisinde ince bir hasret, ne de öte
kinde kibar bir neşe var. Herhalde alatur
_kacılann "aŞrk musikisi,, diye yücelhnek 
ııtedı1deri şey, bunlar olmıyacaktır. Lakin, 
ne yazık ki, bu ıarkılar, kendilerinin dava
lannı baltalıyan en kuvvetli h:ısnnlandır. 
Şark musikisini, garp musikisinden daha 
Ör.ece bu alaturka denen ve sanatla al~kası 
o1mıyan parçalardır. 

F. N. 

Konya'cla iiç kişi iydam edildi 
Konya, 16 - Cumra'nın Göğercinlik 

köyünden Şeb Mehmet knrısı hediye ve oğ
lu Ahmet ve arabacıları Mabmut'u yollan
nı beltliyerek paralarını gasbetmek içir. f eti 
bir surette katleden dynı köyden Çakar Yu 
suf oğlu Derviş, Celil oğlu Mehmet ve Mol 
la Ahmet oğlu Recep haklarında Konya A
ğır Ceza Mahkemesince verilip tasdiki ali
ye iktiran eden ölüm cezası hükumet mt!y
danında asılmak suretiyle infaz edilmi§tir. 

Sinop-ta bir iydanı 
;,ınop, 16 - Kaçmnak istediği kızın 

ana babasını öldürmekten ve km yaralamak 
tan suçlu Boyabat'ın Karaağaç köyünden 
katil İbrabim'in ölüm cezası asılmak sure
tiyle dün infaz edilmiıtir. (A.A.) 

ŞEHİ 
Ista 
kö 
Bu lc'::-ıisat i~in lmzır1anan proje

nin h•tkikah hitmck iizcre 

İstanbul, 16 (Telefon) - İstanbul li
manında kömür işlerini tanzim etmek için 
hazırlanan proje üzerinde lktısat Vekale -
tinin yaptığı tetkiklerin bitmek üzere oldu
ğu söylenmektedir. Projeye göre lstanbul 
limanında hazırlanan işleri İstanbul idare
si yapacak ve kömür fiatı bütün Akdeniz 
limanlarından ucuz olncnktır. 

Limanda bir kömür mıntakası tesis edi 
lecektir. Bütün kömür depoları kaldırıla
cak ve bütün vapurlar tek elden kömür 
alacaklardır. Kömür mıntakasmın Anado
lu cilıetinde olması teklif edilmektedir. 

Bu tesisat iç.in 8 milyon sarf edilecek 
ve rıhtım şirketi uzun vadeli bir istikraz ile 
bunu temin edecektir. Bu para mmtakanın 
getireceği varidat ile ödenecektir. 

Hccep Bey lıstanlmrda 
f stanbul, 16 (Telefon) - Cümnuri

yet Halk Fırkası Katibi Umumisi Recep B. 
bugünkü trenle ls!anbula gelmiı ve istas -
;onda karşılanmı§tır. 

lktre;at Vekili Celal Bey Orhan
t•li'ııc gitti Ye Ulndağ'a çıkh. 
Bursa, l 6 - lktısat Vekili Celal Bey 

dün İzmir Velisi Kazım Pa§a ve Bursa Vali
si Fazlı Beyle birlikte Orbaneli'ne giderek 
tetkikatta bulunduktan sonra Bursa'ya dön 
müşlerdir. 

Vekil Bursa'ya avdetinde Uludağ' a git
mİftİr. (A.A.) 

ihracatçı madencilerin bir 
toplantı~•. 

İstanbul, 16 (Telefon) -· Yakında 
madenciler birliğinde bir toplantı yapıla
cak ve kalkan takas yerine bir tedbir alın 
ması hükumetten rica edilecektir. Birlik bu 
toplantı için ihracatçı madencilere mütalea 
lannı bazırlamalannı bildirmiıtir. 

Seyahat etlt•n Romanya zabitleri 
lstanbol, 16 (Telefon) - Romanya 

zabitlerinden 26 kişilik bir grup hususi ola 
rak İstanbula gelmiştir. 

l''ı·ansa·)a yapılacak seyahat 
lstanbul, l 6 (Telefon) - Fransa se

yahatini yapacak olan kafile 148 kişiden 
mürekkeptir. Bunların 66 sı talebe ve izci
dir. Kafile M .Heryonun daveti üzerine se
yahat etmektedir. Seyahat yolu Pire Na
poli, Marsilya, Paris'tir. Dönüşte L~on'a 
uğranacak ve Fransa' nın cenup sahillerin
de bir. turne yapılacaktır. Kafile 23 ağus
tosta lstanbula dönecektir. 

İzmir ~erAİ ine i~tirak ha7.ırhğı 
lstanbul, 16 (Telefon) - İzmir aer

gisine iştirak edecek tacir ve sanayiciler 
bugün ticaret odasında toplandılar. Bu 
toplantıda yapılan hazırlıkları görüıtüler. 

Ji'nulık ihracatımız 
İstanbul, 16 (Telefon) - Son hafta 

içind.e Karadeniz rnmtııkıısndan Almanya, 
6eJçıka ve Fransaya yeniden fındık ~önde
rilmiştir. Piyasa canlıdır. 

Bükreş Elçimiz 
bugün geliyor. 
.. lstanbul, 16 (Telefon) _ Bükreı el
çımız Hamdullah Suphi Bey bu akıamki 
trenle Ankaraya hareket etmiştir. Hamdul
lah Suphi Beyin bu ziyaretinin, Romanya 
baıvekili M. T atareskonun eylulde Türki • 
yeye. yapacağı ziyaretle alakadar olduğu 
tnhmın ediliyor. Cümhuriyetin on birinci 
yıldönümünde Balkan hariciye nazırlarının 
memleketimizde toplanacakları da söylen
mektedir. 

Almanya 'c haldurnıuz 
lstanbul, 16 (Telefon) _ Almanya 

hükUmeti 120x l 70 ebadndaki türk halıla
rınm ithalini tenzilatlı tarif eye tabi tutmuş 
tur. Bugün halıcılar toplanarak bu ebatta 
halı iymal edilinciye kadar tenzilatın diğer
lerine de teşmilinin temini için lktısat Ve
kaletine müracaata karar vermi~lerdir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE SAYIFA 3 

T • 
Muhayyel donanma 

ve 

yd urma haber er. 
t Hila iahme 

ar 
avası 

ı verildi. afta başlıvor. 

Kaç zamandır yabancı memleketlerde 
~ıhn bir sürü gazete, Türkiye'nin doruın

mnsı için siparişler yaptığı hnberini vcrdL 
Kimi on tahtelbahir sipariş ettiğimizden 

kimi yirmi torpido ısmarladığımızdan, kimi 
de kruvazörler, tahtelbahir avcısı gemiler 
yaptımıakta olduğumuzdan bahsettiler, hal!l 
da ediyorlar. 

. l~t~nbul. Telefon Şirketinin sermaye va
zıretmı tetkık ve bu hususta bir rapor tanzi
mıne memur edilen komisyon azasmdan 
Rüştü Beye raporun 
altm esası üzerine 
tanzimi için on bin 
lira rüıvet vait ve 
500 lira naltden ver 
mekten maznun Sa
lem Efendinin ve 
mumaileyhin bu fi • 
line tavassuttan 
maznun Faraci Efen 
dinin maznun·u bu _ 
lundukları efale mü ,M. Metr Salem 
caseretleri sabit görüldüğünden bunlardan 
Salem Efendinin ceza knnununun 222 inc.i 
maddesin.e tevfikan ve görülen esbabı müıed 
dedeye bınaen 600 lira nakdi ceza ile teczi
yesine ancak fiil te
"ehbüs halinde kal • 
dığı için 223 üncü 
madde mucibince 
nısfı bitteozil 300 
lira ve bundan da 
65 yaşını tecavüz 
eylemİf bulunması 
na binaen altıda bi
rinin tenzili ile 250 
lira cezayı nakdiye 
mahkumiyetine, ve Af. Leon F araci 
diğer maznun Fa.raci Efendinin ise keza 223 
~~ü ve 226 ıncı maddeler delaletiyle 220 
ıncı mnddeye tevfikan 300 lira cezayı nakdi 
ye m~kumiyetine ve filin mahiyeti itibari -
I~ tecıl hususundaki taleplerinin reddine, 
ruşvet olarak vermek istedikleri 500 liranın 
müsaderesine ve mevkuf kaldıktan müdde 
l~n bu cezadan mahsubuna karar verilmİ§ -
tir • 

Türkdili tetkik 
Cemiyeti bürosu. 

Biironun hir kı nu diin akşam 
lstanhul'a ıtitti. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti bürosundan 
b:r kısmı, kurultay işleriyle uğraımak üzere 

C.t·miyel l 9 temmuz Aiiuii Y cni
halıçc'rlc hir ~iimıt'l <lii«iirıü 

" yapacaktır. 
Hilaliahmer cemiyeti Ankara merkezi 

tarafından tertip edilen hilaliahmer bafta· 
sı ayın on dokuzundan itibaren başlıyor. 
Haftanın hem fıilali!ıhmere yardım ve hem 
de halkrmızn eğlenceli günler temin e~meı:i 
için muhtelif eğlenceler terlip edildiği gibi 
bu hayır cemiyetinin yaptığı güzel ve ha • 
yırlı işleri halka bildirmek, cemiyetin hal
ka ve halkın cemiyete karşı vazife ve ala -
knlarını tebarüz ettirmek üzere radyo ile 
muhtelif konferanslar da tertip edilmiştir. 

Şehrimizin birçok ticarethaneleri hafta 
içinde vitrinlerini milli renkler ve cemiye -
tin alamet v~ işaretleriyle süslemeği derub 
te elmiflerdir. Haftanın en büyük eğfence
sinden biri de hem içtimai bir yardım ve 
hem de eğlence olarak düşünülen sünnet 
düğünüdür. 19 temmuz günü ve akşamı 
şehir bahçesinde yapılacak düğünde birçok 
kimsesiz yavrular sünnet ettirileceği gibi 
tertip edilecek eğlencelerle de halkımız gü 
zel bir gece geçirecektir. 

Haftanın son gecesi de bütün bahçeler
de eğlenceler yapılacak ve hafta bu suret
le neşe ile kapanacaktır. 

İstanbul C. H. F. idare 
heyeti reisi. 

İstanbul Halk Fırkası idare heyeti reısı 
doktor Cemal ve lı Bankası umum müdür 
vekili Muammer Beyler dön akşamki trenle 
lıtanbul' a hareket etmiılerdir 

Kapatılan mecmua. 
İstanbul' da çıkan Milli inkılap mecmua 

sının, neıriyatiyle memleket içinde ve dııın 
da fena bir cereyan husule getirmek ve mil 
H vahdeti bozmak gayesini takip ettiği an 
leııldığından, matbuat kanununun ellinci 
mnddeıi mucibince, tatili icra Vekilleri He -
)'elince kabul olunmuıtur. 

Numan Ut•y hir ay istirahat aldı 
dün akıanıki trenle lstanbul'a gitmiıtir. Hariciye Vekaleti umumi katibi Numan 

ilk kafile ile ,cemiyet kitibiumumisi lb Rifat Bey istirahat için bir ay mezuniyet al
rahim Necmi, gramer sentaksı kolbaıısı Ah mıı ve dün akşam fstanbul'a hareket etmiş 
ıuet Cevat, başkatip Kemal Beylerle birkaç tir. Numan Bey istasyonda Hariciye Vekaleti 
daktilodan mürekkep idi. erkan ve memurları tarafından teşyi edil -

Türk Dili Tetkik Cemiyeti bürosu fstan , miştir. 

Türkiye'nin topunu, tüfeğini, tayynre-
sini, gemilerini çoğaltması kndar bizi sevin
direcek hiç bir şey dü§ünülemez. Memleket 
müdafaasının kuvvetlendiğini görmek ka
dar bu işte çok sıbntr çekmiş olan türk 
milletini hoılandıracak biç bir şey trsav
vur edilemez. Bundan dolayı da, ha haber
leri milli duygularımızı ol·şadığı için boı 
görmek i&teriz. 

Fnkat, Türkiye milli müdaf aaııınm, yap
mıı ve yapmakta olduğu iıler arasında 

böyle bir siparişin mevcut bulunmadığını 
bilip dururken bu oydurma haberlerde 
"kötü bir maksat görüldüğünii anlıyam1-
yacak,, kadar da boş bnlunınuyoruz. 
• Lakin umuma hitap eden ve on torpido,. 

bırakç kruvazör, on tahtelbahir, birkaç di
zinelik tahtelbahir avcısının kaç yüz milyo
na malolacağmı düıünebilen ba haber del
lalları, ilk hamlede imkansızlığı meydani.!a 
oJan haberlerine gafilleri inandıracak ma
hiyet vermekte de usta görünüyorlar. Fi
lan devlet, yahut falan tröst kredi yapryor
muş diye uydurma habere küçük bir satır 
ekliyerek imkansıza "ihtimal,, ıekli ver
mektedirler. 

Meselenin hafifçe düıünülüp bir yana 

atılacak kadar basit olmadığını bir daht 
söyliyelim. 

Dal budak salmıı bir yalan yığını ile 
lür\iye'ye bedavadan bir donanma kazan
dırmanın hakiki manasr11 istisnasız bütüa 
komşularına karşı, Türkiye'nin herhangi 
bir maksat beslemekte olduğu fikrini ver
mekten başka bir ıey değildir. 

Türkiye'ye emperyalist bir maluat ıt
f edebilmek için, onun knnetli bir donH• 
ma yapmakta olduğu haberini yaymak bel
ki kifi gelebilir. Bandandolayıdır ki, ayn 
ayrı her biriyle bir sürü muabedelerle dost· 
luk münuebetleri yürüttüğümüz milletle· 
ıin bak1DUzdı bilhassa hakikat olmıyan 

meselelerden dolayı fena kanaatler besle. 
mesine nza göstermemeliyiz. Her yalan hı 
ber, milli müdafaamızı takviyeye temas et
tiği için bizi hoılandıracak şekilde de olsa, 

bul' da Reisicömhur Hazretlerinin vaki mü • 
saadeleri üzerine Dolmababçe sarayında tah 
sis edilen dairede çalışacaktır. 

Açık resim nt·~n·d•·u ~uzt·tdcr 
mcnılt•kt>timize gircmiycck 

· mahiyeti ve üzerine yürüdüğü maksat göı 
önünde tutularak şiddetle ve nefretle red
dedilmek lazımdır. 

Türk dili kurultayı 
zabıtları. 

T. D. T. C. Umumi katipliğinden: 

lcra Vekilleri heyetai "Sans-gene, Sedu
ction, Surprise J'hamour, Paris Plaisire, Pa
ris magazine, Allo-Allo, Beaute Paris, Sex
Appell, Paravent, Secret de Paris,, mecmu -
nlariyle "Je suis partout,, gazetesinin memle 
ketimize sokulmamasına karar vermiştir. 

Ornıaıuln hir yangm ~:ıktı 
Muğla, 16 - Merkezin Bayırköyii civa 

nndaki Elkin ormanında yangın çıkmış, bir 
saat içinde köylüler ve zabıta tarafından 
söndürülmöşür. (A.A.) 

Birinci Türk dili Kurultayının zabıtları 
kitap halinde çıkmııtır. Birinci Türk dili ku 
rultayma aza sıfatiyle iştirak ehnİ§ bulunan 
lora birer nüsha takdim edilecektir. Kurul -
tııy azasından mebus beyefendilerle üniver -
'ite mensuplarına, lise, muallim mektebi ve 
ortamektep türkçe, edebiyat, tarih, felsefe Cemil Be e veda 
muallimlerine ve sitajiyerlerine ve Maarif 
Vekaleti müfettişleriyle diğer maarif men- , Ç8 yı • 
suplarına ait nüshalar Maarif Vekaletince (Başı ı. inci sayı/ada) 
kendilerine gönderihni,tir. lstanbul üniversitesi reisi, talebenin sa-

Bu zatlerin haricinde kalan kurultay a .mimi tezahüründen çok mütehassis olmuş
zasından Ankara'da bu!unanlarm Cemiyet tur. Teessürlerinden uzun konuşamıyacağı. 

'd I nı bir asker gibi verilen vaziyf eyi yapmağa 
merkezine fstanbul a o anların lstanbul -11·-· • ·· 1 · t' ' • gı ıgını sov emış ır. 
Maarif idaresi altmdnkı Devlet matbaası sa Cemil Bey talebesine çok yürekten mu • 
lı~ yerine müracaatla son adreslerini kaydet habbetlerini naklettikten sonra: 
tirerek kitaplarını almaları ve başka yerler "- Sizin muvaffakiyetleriniz benim e
<le bulunanların da bir mektupla hüviyet ve selli~, . benim muvaffakiyetlerim de sizin 
açık adreslerini bildirmek ve kitabın ta h • tesellınız olacalttır.,, 
hütlü posta ücreti olan 35 kuruşluk p:sta ·-· Dem~ıle~dir .. D.ün Hukuk mektebi, .~~?ç· 

1 .. d k suret' 1 l t b l'd lıgın necıp hıslennın en candan tezahurune pu unu gon erme ıy e s an u a h 1 .. d .. 
1 
.. _.. sa ne o mu§lur. 

Devlet matbaası mu ur ugune müracaat et lstanbul üniversitesi rektörü Cemil Bey 
meleri lnznndrr. Jün akşamki trenle lııtanbul'a hareket etmi~ 

ve istasiyonda Vekiller, Maarif ve ~~liy~ 
erkanı dostları ve Ankara Hul<uk Fakultesı 
profesÜr ve talebeleri taraf ınd:ın samimi te
zahiiratla teıyi edilmiştir. Fakülte Talebe 
Cemiyeti namına kendisine bir büket takdim 
olunmuıtur. Tren genç hukukçuların nlkti· 
ları arasında lıtasiyondan ayrılmıftır. 

Burdur ve ciı;armda mahsul 
Burdur, 16 - Bu yıl Buçak kazasının 

ekinleri güzeldir. Çiftçi çok memnundur. 
Bilhassa Kellen havzasına ait buğday mah· 
sulü çok iyidir. (A.A) 

Donanmamızın hatta Amerika' dan, ln
giltere' den de üstün bir kudrette olmasını 

i::tiyebiliriz. Ama, bu isteklerimizden bir 
tek zırhlının bile doğmıyacağını bilece!c 
kadar bütün l<afalarm ayarı yei~<?dir. 

Bütün dünya, hele bütün komşularımız eyi
ce bilmelidil'ler ki Türkiye ne böyle bir do· 
nanma ısmarlamış, ne böyle bir donanma 
için para yahut itibar yatırmakta fayda gör 

müştür. Türkiye'ye bol keseden uydurma 
donanma hediye edenlerin komşolarmıu: 
üzerinde bekledikleri tesiri yapamadıklal'i· 
nı görmek bizi hakikaten memnun ediyor 
ve buhal bize, dostlarımızın boş sözlere 
ehemmiyet vermediklerini göstermek itiba -
riyle daha büyük sevinçlere kaynak olmali 
tadır. 

Türkiye, komıulariyle ahenkli ve ıii

zel bir dostluk bayatı yaıamaktadır Ye bu
nunla övünmektedir. Bu dostluğun kuvvet• 
Jenmesi, daha ileri gitmesi sulhun en bü
yük bir müeyyedesi olduğu için ileri bir 

ülkümüzdür. 
Bu itibarla - dostlarınııı ne kadaı 

ehemmiyet vermemi§ bulunursa bulunsun
lar • Türkiye'nin asil gayelerine '8rıı ba 
haberleri uydurarak garazkarane komplolar 
yapanlara sonsuz bir gayız duymakta ken. 
dimizi cok haklı bulmaktavız. 

ŞAKIR HAZIM 

Jzınir~dc ~ı<~aklar fazlalo~tı 

lzmir, 16 - Dün gölgede hararet dere 
cesi 35 i bulmuştur. Her tarafta bir sıcak 
dalgası hüküm sürmektedir. (A.A.) 
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Nazilli'de Belediye ve iymar işler. 
Yeni mali ıeneye dolgun bir bütçe ile gi

ren belediyemiz programlı bir surette ç.alıı
mıya ba§lamııtır. l'rlemleketiıı belli baılı 
dertlerinden olan elektrik itini esash bir 
surette hallctmiı ve elektrik tesisatını sa· 
bn almak suretiyle bütçesine her sene için 
on bin linya yakın bir tasarruf temin et
aıipir. Şimdi yapılacak iılerin bapnda cüm 
huriyet meydanının isminin ~erefiyle müte
nuip bir şekle ifrnğı gelmektedir. Bundan 
bışka sa meselesi de halledilecektir. Altı 

sene evel kırk bin liraya yakın para sar
fiyle ya}ıhnlnn sa tesisab bugün nisbeten 
Lüyüyen şehrin ihtiyacını kar§ıhyamam.ak-

tadır. Yakın dağlarda yaptırılan taharriyat 
müspet neticeler vermiıtir. Projeler ikmal 
edildikten sonra hemen · iıe baılanacaktır. 

Son on yıl içinde memlekette tahminen 

dört buçuk milyon liralık ioıaıt yapılmış

tır. Onümüzdeki sene burada kunılması 

takarrür eden büyük mensucat fabrikası 

şclırin istikbalini aydınlatacak mahiyette 

bulunduğu için bu sene inpaata daha zi. 

ynde ehemmiyet verilmiştir. Onunca yıl 

bayramında temeli atılan binaların bir kıs
mı ikmal edilmiştir. Bu meyanda yapılan 

büyük otelin bir fotoğraf ıru gönderiyorum. 

Gümüşhane Halkevi spor şubesi faaliyeti. 

HAKiMiYETi MILLM. 

1 Y al>arıcı postası. . 

Lond a o ~ma rın a ra. 
Tan gazetesi Londra' da vuku bulan in· 

giliz - fransız müzakerelerine tahsis etti· 
gi baımakalede fransız ve İngiliz siyasi me
tıufilinin, mevzuubahs meseleler hakkında 

tam bir ketumiyet muhafaza etmekle bera
ber, mütekabil samimiyet ve iytimadm izba 
rma vesiyle olan bq konaımalardan büyiik 
bir memnuniyet doydoklarmı kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"Londra'dan gelen bir telgraf elde edi 
len netiyceleri §Öyle hulasa ediyor: lngilte 
ıc şark mütekabil müzaheret muahedesine 
karşı Bütün iytiraz kayıtlarından vazgeçmiş 
tir ve böyle bir muahedeyi tasvip edecektir; 
Büyük Britaoya Rasya'nm milletler cemiye 
tine girmesine muhnlef et etıniyecektir; fran 
&ı.~ - İngiliz münasebata takViye edilecek • 
tir. Şimdiye kadar elde edilmiş netiyceleri 
gösteren bu üç noktanın derhal halli lazım 
gelen Avrupa meseleleri için çok mühim ol 
ması muhtemeldir; fakat bu müzakereler· 
den ba§ka netiyceler çıkmasını beklemek de 
yanlış olmaz. M. Bartu'nnn l..t. rıt Norman 
Davis ve Henderson'la silahsızlanma lronfe 

seyahati dolayısiyle yazdığı bir ma 
kalede İ talya'nın fransız usulü mın
takavi muahedelerden hoşlanmadı -
ğım ve bu siyasetinin Fransa'ya Al 
manya karşısında daha fazla emni • 
yet veremiyeceğini söylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: "Mösyö Bar 
tu Londra'da, küçük iytilafla sıkı 
hiı ittifakın, mmtakavi muahedele
lerin, Rusya ile muhtemel bir ittifa 
kın Lokarno muahedesini takviye de 
ğil bilakis zayıflatacağını anlamış 
o1malıdrr .. 

İtalya matbuatı son zamanlarda 
fransız siyasetinin Avrupa'da tahak
kukuna karşı bütün manileri say • 
makla bitirememiştir. Bu gazeteler 
bir ingiliz - fransız yakın anlaşma 
sına açıkça muhalif görünmektedir· 
ler. Roma'da bugün Fransa ve İngil 
tere arasındaki bir teşriki mesainin 
İtalya aleyhinde olacağı zannı ha
kimdir. İngiltere fransız tezini ka • 
bul ederse Fransa vaziyetinin o ka 
dar kuvvetleneceğini zannediyorlar 
ki İtalya artık onunla müsavi bir şe 
kilde müzakerelere girişemiyecek • 
tir. 

ransının eylôlde içtiman davet edilmesinin 

ciüşünülmesi ve gene M. Bartu' un Roma'yı 

resmen ziyaret edeceğinden bahseditmesi, 

bütün bwılar ehemmiyeti inknr edilemez a-
lametlerdir. İtalyanlar öyle hissediyorlar ki 

İngiltere ortadan çekilirse Fransa 
Açık ve dostane bir konupnanm mmta· İtalya'ya karşı daha müsait davran 

kavi iytilaflar ve bilhassa Fransa tarafından mak mecburiyetinde kalacaktır. !tal 
ortaya atılmış olan §ark mütehbil müz.ahe- ya'nın arzusu gene büyük devletler 
rd moahedesine karp lngiltere'nin ileri sür arasında teşriki mesai esasıdır. 

17 TEMMUZ 1934 ~ 
• 

Almanya' da ecnebi 
gazetelerinin 
çektikleri. 

Berlin, 9 temmuz. 
Almanca intişar eden gaıetelerdeD ~ 

yana'da çıkan "Noye Fraye Prese,, p1f" 
lesiyle Bazeler T saytung gazeteleriDcll' 
maadasmm sablması menedilmi,Jtir. Çekel' 
luvakya' da çıkan ''Bohemia,, gazet~ 
beraber bütün lsviçre gazetelerinin Alınl" 
ya'ya girmesi yasaktır. "Prager Tagelıl* 
gazetesi zaten aylardanbericlir ki Alm•": 
ya giremiyorclo. Günde yalmz Ber1in'de 1 
bin satan Pester Loyd' un son gelen nüsllr 
larma vaz'ıyet n bu gazetel~ 
de girmesi yasak edilmiştir. Hambnrg /# 
pek ender görülen ecnebi gazete1erinclt' 
"T nyms,, her tarafta toplattırılmıı sa~ 
ta bir tek gazete bırakılmamıştır. 

Fransızca ve İngilizce gazeteler 1~ 
gıcla gibi aranılmaktadır. Şehir merkeıİ" 
den uzak Varo!lardaki gazeteci barakalr 
nnda bile beı on çepı f ranm bir o kabl 
da İngiliz gazetelerinin bulundurulması at' 
tık gayritabii bir vaziyet değildir. Bu 'I" 
zetelerin her birinden de yalnız öğlede' 
evel 20-30 nüsha satılması norma1 bir fi' 
tış olmuştur. Varşova'dan ithal edilen fi 
baştan aıağıya kadar ibrani harfleriyle! 
lmn fakat sansorun deşifre eclemedJI' 
"Hajnt,, gazetesinin de sürümü ~at ~ 
yükselmiştir. Arap saçı gibi karma karıı' 
yazılı yahudi gazetesi birçok bnra1ı:aJardt 
te!hir edilmektedir. 1'ı1üvezzilerde bunla,
da müşterileri vardır. 

Noye Tsürher Tsaytan8· 

Son zamanlardı 
rp"r teşkilatına e · 
~unmİ\ tt veren 
flılkc:ir~iıı meıkôr 
tuuir.i neticesi o
lısrnk teşekkül eden 
Hail.evi Altıok ve 
Samer talmnlan az 
hir zaman içerisin • 
de yüktek bir var • 
hk göstermişlerdir • 
Bu takımlar arasın 
da geçen hafta cu
ına günü saat on al 
hda heyecanlı bir 
kupa maçı yapılmış 
maç d5rde beıle 
Altıok ta.kıınmm ga 
libiyetiyle neticelen 

düğü iytiraı: kayıtlanru ortadan kald:rmağa Alman matbuatı M. Bartu'nun 
Giimü§hant Altıok ve Sumer spor takımlan kapa kafi geleceğine kanidik. :n1illetler cemiyeti Londra'ya yaptığı seyahatin fransıs ittifakı haline koyacaktır. Frans' 

marı müsabakasına ba~lamazdan trJtl. b"" ı d ı b 1 b" 1 •· ,..,,c :ı ır • d h"I' d t 'ki · ist" • siuasetinin zaferini temin etmiş oldu oy e o am aç ı ır yo a mura~ miıtir. Oyun hita· çerçevesı a ı ın e eşn mesaı ı emme J •• 

:r v 
1-··d t kt d" ler Doyre Al ederek bu ittifakı temin etmek isU nımda kupa vali E- askeri ittifaklar sistemini tercih etmek hiç gunu ~ e me e ır · ~ • _:
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Ç k ·· k b'l yor, çünkü başka türlü İngiltere'wr lem &y larafmdan bu zaman Fransa'nın maksadı olmadığı dü gemanye aytung şar mute a 1 d 

kıs b• t ki Al ·· h t h d · Fransa'nın mukavemetini kırmak imkansız ol a ır na u a şünülünce bu iytirazlann manası yoktu. muza ere mua e esme eı 
bok takımı kaptanı da iştirak etmek istiyeceğini kaydet ve fransız planının asıl maksadı P 
doktor Kamil Beye Paris'te birbirini takip etmiı olan bütün tikten sonra diyor ki: açıkça meydana çıkardı. 
verilmiflir. Haftada kabinelerin takip ettikleri sabit siyaset Ce • h 1 00. 1 . b" k Şark ı'yti"lafı mı'salı" bu·· tun"' dig"' el 

"Eğer a y e ıse ır mınta a 
iki defa mu taza • nevre zihniyeti dahilinde sulhan te~kilatlan mıntakavi muahede pro1'elerindeiS man oyunlar devam vi iytilaf mevzuubahs olamaz. Böyle ıııd 
etmekte ve memle- masmı kolaylaştıracak mahiyette idi. An • bir iytilaf ancak Almanya'nm aley • fazla sarahatle fransız ptanıa:ı ~ 
kette derin bir ala cak bazılarının fena niyetleri ve diğerlerinin hine çevrilebilir; bu iytilafa Fransa Avrupa sulhu için ne kadar tehlike 
ka ve lievecan ıwao menfaat iycabı muka\ emelleri b.Dyle bir mn istiraki bunu bir fransız - rus olduğunu göstermektedir. A 

dırml\htadır . Önü· --- -------------.... ·-----müzdeld hafta da sulh sistemini imkansız yaptığı tnkdirdedir • 

tüccardan Refi za. ki en fazla taarruz telılikesine maruz ve mü Tapu yeni bir kopya makinesi getir tı. 
de Faih Bey fora- dafaa edilecek müşterek menfaatleri olan Tapa Uınum l\1adürlöğü bir (Fhoto~ot) lacaktır ki bu tapu idarelerinin umum ,.. 
fmdan Gazi bi'stü memleketler müdafaa zımnında anlaşabilir· .__., 
n?Üsab2!kım tertip makinesi getirtmi~ir .. Sn makine bir insa- dürlükle; kayıtların mevcut olup OJ&JI""'" 

Gümüşhane Halkeoi Alhok ve Samer spor kulüpleri 
maçtan sonra - -4:1 ...... ktir. ler ve asheri ittifak fikri cnlara kati bir lö b d b"1 - b" · · bal · ı..ııı "'"'~ nm ir gÜn e azıımi yapa ı ecegı ır ışı ması h!llı:kmda ve senede ZOOO e ğı o.,.. 

Erdek'te deniz teşvik müsabakaları yapıldı. 
zum halinde kendini kabul ettirebilir. Fran J S-20 dakikada yapmaktadır. Tapu i~le- mu!ıabuatrn arknsmı da almıı olacald* 

rinde; bütün tapu idarelerindeki kayıtlar Gf!tirilen makine bütün teferroatı havi il 
kopye edilir ve umum müdürlüğe gönderi- b··yük· f • w f k' 'eli 45X65 bi' 

sız siyaseti böyle bir lüzumun önüne geçme 

ğe çalışmaktadır. Çü.,kü buna mecburiyet 

hasıl olması milletler cemiyetinin ölümü de 

mek olacaktır. Fransız siyaseti Avrupa leş 

riki mesaisini bütün memleketlere istisnasız 

e>ym hak, vazife ve taahhütleri veren,, nor

mal mmtakavi iytilaflar sistemiyle teşkilat 

bndırmak istemektedir. Fransa niyetinde o 

kadar samimi ve dürüsttür ki böyle iytilaf 
Jarm icrası lehinde :kendi mesuliyetini orta 
ya koymaktan çekinmiyor. 

Yüzme müsabakaları - Kasabamızın 
spor teşekküllerinden olan Erdek idman oca 
ğı ile federe edilmemi~ ohn Erdek spor ku
lübünün bir viitt:l olarak çalışması için ayın 
beşinde iki kulüp azalan toplanarak amıımi 
kongreleri yapmışlardır. Kongre uzun miiıa 
kerelcrden sonra yeni idare heyetini se~rek 
dağılmı§tır. 

Cuma günü, Erdek idman ocağı kulübü 
1nevsinı münasebetiyle deniz teşvik yüzme 
miiıabakalan vapmı!lır. Müsabaka sabası • 
m liman reisi Mehmet Ali Bev hazırlamış ve 
icap eden pmandıralan koydunna~tur. Mü
aabaknlar saat on altıda bn§lıyacnlrtı. Bu sa 
atten çok evel sahil halk ile dolmustu. Bütün 
ıpol'Ct!lar 7e atk müsabatcl\lan ıılal(a ve sa 
tmsıılıkla bekliyorlardı. Müsabakalan on 
albd" badandı. 

Evnla. elli metrelik küçükler miisaba
bsı yanıldı. Cok eülenceli ve güzel olan bu 
yans alkışlarl:ı. bitti. 

Bl!rıdNı sonra yüz metre sürat ynrışma 
baslanr' . Bo v rı ta ger sene yüzme Türki 
ye ildnciliiini ·ar.JUU\n fu kir Bey de da '1 
idi. Tabii yan ın b'rintilğıni bu zat kaz ndı. 
Ve çok l:f'vecnnlı o"" bu m .. sab~tayl\ d.,h!J 
olan aender fevkı>l~de uavret gö~tercliler .. 

Ociincii yı-ns· dört viiz metrelik yüzrnP 
müsabakaııı idi. Bu da bitti'·ten onra yüz 
metre lrorhabma. ı: .. fti~vüz m"tre rnu'·ave
met vanslan vardı. F ·"t se4izyüı metf'f' 
muka"Yf!met yanşına i~irak eden kimse ol· 
ma~'~d n vanş vandmamı!tttr. 

Yüz metrP sırt ii~ij ve 1500 metre ma -
kavemet varıdım v,.n•M• ve 1500 metre m 0 

ka.,..,met van ,.1' S<ı4ir r, .. v serbest ,,;i.,me
sivb !{er 11 .. ,."~d·., r tün bir muvaf fnkiyet 
gi\ı:t"r"rtk birinci oldu. 

IZMIR. 
Verem mücadele ctmiv~finin eğltnti • 

Iİ - Sehrimiz verem mücacfote cemiyeti bü
yük bir denh: gezintisi tertip etmeğe karar 

. .. • .... ,. ' ' ' ' b d . Tı .. 'r · ....... , r•t=· caı: o.an a enız 

gezintisine üç vapur i§lira kedec:ektir. Yapıla 
cak bu deniz eğlencesinin gine] olması için 
alınacak tedbirleri görüpnek üzere toplanıl
mİ§ ve bir çok kararlar verilmiftir. 

Bnbeılttin senelik eğlenti!i - Şehrimiz 
berber esnafı geçen hafta şehrimizdeki ber
berlerin hepsinin İ§lirakiyle senelik eğlenti -
lerini yapmıilardır. Berberler saLııhleyin on 
sekiz otobüsle ve davet1ileriyle birlikte Pı • 
narbap'na giderek güzel bir gün geçirnıiı • 
lerdir. Her sene olduğu gibi bu eğle tide 
berberler arasmda muhtelif miisabakalar ter 
tip edilmiş ve kalfalarm imtihanları da ya • 
pılmı§tır. 

Şehrimiz berberleri geçen haftadan iyti· 
haren cuma tatili yapmağa karar vermi§· 
ierdir. 

Sürek avı - Avalar kulübüne mensup 
bir kısım aza geçen lu?.fta cuma günü bir sÜ· 
rek avı tertip ebnişlerdir. Cuma ovasmd 
yapılan sürek avına ora halkı d3 iştirak et
miş ve çok eğlenceli ve mov ffukiyetli ol • 
muştur. 

Avda bir çok yabani hayvan imha edil · 
mipir. 

Erzurum iynıar ediliyor 

Erzurum, 16 - Erzunım'un İyman için 
teıekkül eden komisyon Vali Beyin riyase 
ti!lde toplanın ıtır. Topl:ıntıda 940 senesı 
ne kadar yap:lacak imar iıleri teshil edil
"Dİftİr. 

Uk olarak yap:lacak iıler araımda şeb 
rin plim, cümhuriyet meydanmm tamimi, 
Gazi Huretleriaia müıür üniformuiyle ya 
pılacak heykellerinin rekzi n Ilıca ve . Ha
san kale kapla ıalal'IHI talılili ft llir mu
baha yapılması vardır. (A.A. \ 

Hal böyle olanca, böyle bir sisteme han 
gi makul sebeple iytiraı: edilebileceği biline 

mez. Çünkü 1924 Cenevre protokolundan 

~eri teklif edilmit olan bütün projeler buı 

büyük devletlerin aldıkları vaziyetten dolayı 

muvaffak olamamıştır. Baltık denizinden Ka 

radenize kadar Almanya ve Rusya da da

hii olmak üzere bütün memleketleri i?ne ıı 

1acak bir §ark mütekabil müzaheret muahe 

desi projesine gelince, lrimse lngiltere' den 

Avrupa kıtasmda mesuliyetler ve taahhütler 
deruhte etmesini istemiyor, sadece ba mua 

hededen iyi netiyceler beklenebileceğini ka· 

bal etmesi ve ona muhalefet etmemesi bekle 
niyor.,, 

Gene Tan gazetesinin İtalya mu

habirinin bildirdiğine göre İtalya 
matbuatı fransız - ingiliz görüşme 

terinin ehemmiyetini azaltmak te • 

mayülündedir. Bu hususta en fazla 
zikredilen fransız gazeteleri Mösyö 

Bartu'nun siyasetine en fazla muha 
lif cephe almış olanlarıdır. Tribuna 
e:azetesi fransı.z hariciye nazırının 

_ • . u OlOgr& mn ınesı r. 
lir. Bn 70-80 sene böyle devam etmıştir. .., ı-w·• d f t ~ f 1 bilm kt d' lıf' 

)'illi agun e o ogra a a c e ır. 
Halbuki bu kayıtların suretlerinin çıkarılıp ,ı-

b nilirıe ba mikyasın nısfı ve 1/4 lük fot gcnderilmesi çok zaman mühim ir para 
raf çekmektedir. 

işidir •. Bu iı getirilen bu makine ile utaz ve ~ 
süratlice yapılmaktadır. Şimdi umum mü- Makine ile beraber liimma anmda t 

dürlüğün mevcut kayıtlarla, tapu idarelc- minen 2000 vat kunetinde civah ve lıl' 
l'inde mevcut kayıtla karııla§tırılmıya baı· harlı lambalarla çalıJDlaktadır .. Mak~ 

banyosu yapılan fiJimler diğer bir ~ 
kunıyap, ütülenmektedir. Ba makiııeoil' 
ba§lllda Almanya' da elektrik tahsil ıtJIİA 
ve (Ufa) stiidyolarmda çalıpnıı Raif 8'
isminde bir tirk genci çalıpnaktadır .. 

Janmı§lır. Umum müdürlükte noksan oldu
ğu anlaıtlan kayıtlarm mahallinden asılları 

getirtilmiı fotoğraflan alındıktan sonra ia
de edilmi_ştir. Bu suretle her iki tarafm 
noksan kayrtlarmm ikmali neticesine van-

4 
45 
46 
46" 
13 
14" 
~ 1. . 

Tapa Umam Müdiirliiiiıtiirı g~lirtliji 1to1'1• Malrinni. 
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on rekabeti ve muvaff akiyetinin Sovyetler Birliği hava trenleri. 
Sovyetler' de sürat katarlan meselesi bii 

yük bir alaka ile tetkiyk edilmekte ve yeni 
yeni hal çareleri aranılmaktadır. Banan da 
sebebi §Udur: Avrup:ı.'nın diğer memleketle. 
rinde istihsal olunan bir madde 100 kilomet 
relik bir mesafe katettikten sonra müsteh· 
like variyor; halbuki Sovyetlerde bo mesafe 
600 kilometreyi buluyor. Bir çok projeler 
meyanında mühendis Valclner dikme sütun
lar üzerine kurulmuı asma yol sistemine 
müsteniden yolan iki tarafma asılmıı ve ba 
suretle manıene temin etmiı vagonlan per 
vane ile tahrik eden projesinin tecrübeleri 
yapılmıftır. Modelle yapılan bu tecriibeler 

s epleri h nda bir t kik. 
gündelik banyolannı yaparlar. Bunun için 
de çok ucuz bir fiatla umumi banyolara gi
derler. Terbiye, tahsil ve münakale için 
bütçeden yüzde on, eğlence ve tenezzühler 
için yüzde 12 aynlmı§tır. Şunu da söyleme 
liyiz ki 2 frank mukabilinde bütün aile si
nemada 4 saat geçirebilir. Bütün tenezzüh 
mahalleri otobüs ve tramvay hatlariyle ıeb
r~ bağlanmıttır. Japon iıçisi ekseriya indiği 
otelde patronunu selamlamak fırsatma nail 
olur. Kadm iıçiler erltekten çok az Üc.:,'!t a
lırlar ve kadmlnrm çalııma müddetleri 2, 3 
ve nihayet 5 seneyi tecavüz etmez, çelıizle
rini hazırlıyacak kadar bir tasarruf temin 
ettikleri zaman evlenirler. 

Tan gazetesinin Japonya hıısasi mııhabiri 
bildiriyor: 

Bu kısa tetkikimizde Avrupa'nm japon 
rekabeti karpsmda nasıl saha kaybettiğini 
tahlil edecek değiliz. Sadece müracaat etmiı 
oldağumuı binlerce hadise, rakam ve vesiy 
kalardan, yapbğmııı bir çok muhavereler -
den karie mesele hakkmda bir fikir verebi
lecek esas fikirleri çıbrmağa çalıpcağız. 

Bir çoklarmıa iddia etmİf olduklan gi
bi, bu mür:ıdelede, Avrupa'nm, her sabada 
salu'bi olduğu hegemonyayı mnhafaıa et -
mek istediğini zannetmiyoruz; Avrupa 'nm 
eskiden yalmz kendisine ait olan piyasalan 
muhafazaya ?lıımasmda köhne iytibar te
lakkilerinden ziyade kendi dahili iktısadmm 
geçilmekte olduğu tehlike mevzuu bahistir. 
Fakat japonlann söylediği gibi Avrupa'nm 
yalnız kendi menfoatinc yaradığı müddetçe 
serbest mübadele fikrini müdafaa etmiş ol
duğu ve ebediyen kazanmıı olduğunu sandı 
ğı vaziyeti bir başkası muvaffakiyetle elin
den kapmağa cnlı"tığı :zaman bu nazariyeyi 
te-·1 ttiği keyfiyeti hakikatten büsbütün u -
zak dtğildir. 

Japon mallan çok ucuzdur, Avrupa mal 
lariyle kıyas edilemiyecek kadar ucuzdur; 
ıebeb~? 

Japon mallannın kötülü w-nden bahset· 
miyelim; Avnıpa'nın iktısadi teşekküllerini 

hiçe s ymak d mek olmakla beraber bu tez 
müdafaa edilebilir bir !ey derildir: Piyasa· 
•m sntm alma kabrliyetine uygun mal ya
pan iki f abrikatörden en iyi malı çıkarımın 
eninde sonunda piyasayı kazanıp mohafaıa 
etmemesine imkan yoktur. 

Şüphesiz ki Japonya her sahada, isim 
ft marka yaratan Avrapa'nın tabii zevki se
lim ve telakkilerine sahip der,ildir; japon -
br bunu bilirler ve zevki selim iycap etti -
ren sahalarda çalışmaktan çekinmişlerdir. 

Fabt intihap ettikleri müfleriler için bütün 
rakiplerinden daha iyi ve daha ustalıkla 
mal vaptılar. 

Bir kusad ihadise yaralan sebepler ara
smdan bazıları bir mill 'n umumi yarablı
§tna veya teşkilatına uygun olduktan için 
devaml dırlar; b zılan d ancak muayyen 
had'selerde muayyen bir zamanda hüküm 
İcra eder er. 

Umumi devamlı sebepler: Japonya'nm 
i~imai vaziyeti, ferdi hayat standardı. mü
kemmel bir intibak kabiliyeti; 

H11Snsi devamlı sebepler: .Bilhassa men 
1Ucat sanayiinde (pamuk ve suni İpek) ek
Sl'rİya mükemmel bir tekci~ anlayıf, ticari 
alestikivet, sanayiin diğer faaliyetlerin mü
temmimi olarnk komlmuf olması. 

Geçici sebepler: SaMyiin tamamen yeni 
olmuı. japon parasının kıymetten düsmesi. 

Bir japon meselesirıiu tetkikinde japon 
aile sisterni naıan ivtibara almmadıkca ya 
ıulan tetJc;1rin ve nkanlan netiycenin hiç bir 
ln-..at1 ,,1..,tvıırııoktır. 

.... " tı Millive'nin Romanı: 3 

• 
lnsanlığıP 

- Dökümhaneler? Fabrikalar? 
- Ham madde artık gelmiyor. 

Japonya' da aileden biz, hissi veya ini 
bağlarla birbirine merbut insanlardan bir a
rada yaııyan gruptan kastetmiyoruz. Ja -
ponya' da aile mü§lerek menfaatlarin en iyi 
bir ıekilde tanzimini temin eden teıekküller
dir. 

Evveli her f erl aile teıekkilünde bir rol 
oynar. Ferdin kabul edeceği İf hakkında ka 
rnn veren kendisi değil aile reisidir. 

Saniyen her f erl üzerine aldığı nzif eyi 
tam bir mesleki iytina ile iyfa etmek mecbu 
ıiyetindedir; çünkü bunu yapmadığı tak . 
dirdP, sahip olduğu ismi temsil eden armayı 
beyaz iıaretlerle siyah merasinı kimonosu -
nuı üzerinde tapınağa cesaret edemez. 

Bana mukabil akJ!.m oldumu müıterek 
r fahtan istifade etmek hakkıdrr; yann ta 
lih döner ve bir iş bulamazsa aç ve tek ba
şına kalmıyacağmı b:lir, asil evlat, övey ev
lat veya manevi evlnt olsun gene bir yer sa 
hibidir ve daima baımı so'·acal< bir dam ile 
kamını doyuracak prinç bular. 

Onun için japon İ!çisi daima işinden ve 
halinden memnundur. 

18 inci asrın Japonya' smdan binlerce 
b casmdan kara dumanlar saruvım bugün -
ltü Japonya'ya geçiş hiç müşkülatsız ve sar 
ııntısıı olmu!tur. işçi mensup olduğu fabri 
kanın ismini siyah japon elbaesi üzerine iş
lenmiş olarak veya yakasının iliğine takıl -
mış rozet halinde taşır. Her fabrikanın şere 
fi vardır. 

Bu bizi i1cinci sebebe götürür, ucuz işçi

Hk ve hayat standardı. 
Fabrika İ§e aldığı amelenin hlitün mesu 

liyetini tekeffül etmi§tir. Onoa maddi ihti
yaçlarını temin, terbiyesine iytina etmek ve 
hastalanırsa ona bakmak mecburiyetindedir. 
l~çi iıin karından istifade eder Te hadiseler 
endisini i~inden ayrılmağa mecbur ederse 

c:ılışltğı müddetin çokluğuna göre tazminat 
alır. 

Japon işçisi aldığı ücretle namnskanme 
yaşayabilmc1ctedir. 

A vrnpa' da işçi ücretlerinin Japonya' dan 
) üksek olması bir feY ifade etmez. Asgari 
eçinme masrafları nispetlerini n~zarı iyti

bara almak lazımdır ki Japonya' da bu nis
pet Avro a'ya nazaran çok aşağıdır. 

4 kişilik orta halli bir ailenin aylık geliri 
vnsatisi 500 fransıı frangıdır ki bunun l üz 
de 90 ı maaş ve ücret ve yüzde onu da iyrat 
.,ımak üzere hesap edilmi~tir. Aile reisi bu 
vııridntın dörtte üçünü, diğerleri de diirlte 
b:rini temin ed rler. Aile biitcesi bu varidet 
üzerinden yü.,.de 4 ile 1 O aras ı bir tasarruf 
yapmak suretiyle muvazenelenir. 

Gıda maddeleri yüzde 35 le 40 arasm
<'a. ev kirası yüzde 15 le 20 arasında, ışık 
yüzde 5 ve elbise yüzde 10 nispetindedir. 
ffıf zıssıbha için aile bütçesinden yüzde 5 
aynlmıfbr. Japonya'da sıhhllte sok ehem
miyet verilir, zengin fakir bütün japonlar 

Fabrikaların karlarından işçilerine hisse 
ayırdığını ıöylemiıtik. Bunlardan bazılan • 
nm aıneblere 8 ve batta 1 O aylık üuetleri 
nispetinde temettü lıisıeıi verdikleri olmut
tuı · Avrupa' da olduğu gibi sanayi müessese 
lerinin mükemmel hnıtahaneleri vardır. Pi
yasanın vaziyeti fabrikayı ifçiden tasarrufa 
sev ite derse fabrika çıkardığı iıçilere on ay
lık veya bir senelik ücretleri miktarında bir 
tazminat \'f ir. Bn tazminatı alan iıçi ailesi
le beraber pirinç tarlalarında çahpnağa gi
der. 

Japon halkı her vaziyete kolaylıkla inti
bak eder, biç bir zaman talihinden tiki.yet 
etm"z. Bı:ıgüıı i!Çidir, yarın çiftçi. 

Japon İfçisi bu intibak kabiliyeti yüzün
den İngiliz amelesi gibi makinenin tekamülü 
ne mani olm ğa çalısmamıştır. 

Japonlar iyi tüccardırlar, mallannı mü
kemmelen karıpmp kıymetli bir mal man
ıarası vermesini ve İngiliz fabrikalarmm bir 
türlü ahıamadıklan fakat müıterinin istedi
ği ganbetleri piyasaya çıkarmasını bilirler. 

Evde de sistemli bir çah!111a teıkilatı 
vardır. Pek çok japon mensucatı el tezgah
larından dokundu~u gibi, kauçuktan ve se
lüitten maddeler de evlerde yapılır. Bazı ja 
pon kadml rı günde beş on kuruş ücretle sa 

"> ıbtan a1,şama kadar b~bek boyamakla va
ltit geçirirler. Bu ücretlerin sefilane olduğu 
if Pri sürülebilirse de bu neviden İ§lerin kadın 
laı için vahit geçirme kabilinden olduğunu 
n lm mak lazımdır. 

Bütün bu s"beplcrin japon rekabetini le 
minde sağlam bir mevkileri vardır ve biz 
bnnun misalini japon pomuklu mensucat ih
racatının 1924 le 1931 arasında yaptığı 
J. yret verici terakkide bull!ruz. 1924 te 
l ın'iltere'nin ihracat nispeti 445 ve Japon· 
ya'nın 95 iken yedi sene ı:onra lngiltere'n4ı 
171 ve Japonya'nm 141 olmuflur. 

Japon sanayiinin ve fabrikalarmm yeni 
olmasının da ba ınuvaffakiyette tesiri var • 
dır. Eski fabrikRlan yenilenmeğe razı olma 
<tıkça ortadan kaybolması makineleımenin 
1o"''' nlarmdandır · 

Japon parasının kıymetten düımeside iki 
,,.'l\elerrlnnb"ri iapon ibracatmm artmasına 
00lH·n ol'!lm:tnr. 

tanı ve müspet netiyceler verdiğinden artık Haoa lrtninin projfsini yapan IRilındiı 
proje tatbikat sahasma Jrazedilmek üzeredir. l' altlnn oı modtU. 

Haoa trtni mode 
linin ttcriibtsi Haoa 
treninde bildiğimiz 
diğer styrisef erler -
rltki mahrrırlann 
hiç birisi yoktar. Ha 
kiki trenin 1

/ 12 nis
bttind tki modeli iki 
tant devri cereyan 
motöriyle saatta 
120 Km. ıiiratlt 
gitmiffir. Ba modd 
tecribesiylt lıaoa 
pttoantsiyle tahrik 
mtstltıi dt mrıval
f akiyttle lıallolıın· 
ma§ olayor. 

l ~~I 

llaoa sürat katan modelinin asma yolda gi
dtrktn alttan alınmış resmi. 

---·------~-------------------
Yeni i kan kanunu 

ıaJimaınamesi 

Nüfus umum müdürlüğü yeni bkan kanuna 

oun tatbiM hakkında lizım gelen nizamname ve 

talimatn:uneleria ihzamıa ba~Jamıfhr. Dabiliy: 

Vekilinin riyasetinde teıekkül edecek merkezi 
iskan komisyona iç.in de hamlığa baılanmıJbr. 

Hu usi iclarcler memurlarmm 
alacak1arı ,•eriliyor 

Maliye Vekileti, hususi idareler mem:ır " 
müstahdemlerinin henüz tediye edilmemi1 a1acak 
larınıo tediyesine ba,Janınası için dün Defterdar
lıklara telgrafla emir •ermiıtir. 

Atletizm 
müsabakaları . 

Ankara atlt·tiznı heyetinden ı 

27 temmuz cuma günü, iki eünde ikmal ediJ. 
mek üzere, Mmtııka atletizm birincilikleri yapd .. 

cal..1ır. Program bilahare aynca ilan edilecektir. 

Muhafız Giicü hisiklet~llerl 
Kai','lzman' da 

Kağızman, 16 (A.A.) - Mnhafızgicl 
bisikletçileri Kağımıan'a geldiler. Şehir d.. 
pnc!a Kaymakam, Belediye, Cümlıariyel 
Halk Fırkası ve Halkevleri Reisleri, SiTul 
Alay: Kumandanı ve zabitleri, Gücün esld 
azalan ve bir süvari bölüı.rii tarafından çok 
derin sıımimi tezahüratla karıı1andılar. 

Orduevine misafir edildiler. 

Ankaralı izciler Ordu'dan 
Gire mı 'a hareket ettiler 

Ordu, 16 - Şehrimize gelen Gazi U. 
sesi talebesinden be§ izci bugün kara J°'" 

iyle Giresun'a gitmişlerdir. (A.A.) 

Büyük taarruz nasıl o!du 
M. Şevki Beyin güzel bir üslupla Jll• 

dığı ve akf&Dl kütüphanesi tarafmdu 
neıredilen n büyik taarrma biitia taflİ
litiyle ve resimleriyle canlandıran ba )ay. 
metli eseri taniye ederiz. 

Tefrika 51 ·cihan Hankeu'yu komünist sanıyor; daha eyiya. Yaptığımız 
propagandaya şeref verir bu. İşin doğrusunun da böyle ol-

hay'da Şankayşek'le uzlaşmanız lazımdır. Eğer başka çare 
bulamazsanız silahlarınızı da teslim ediniz. 

- Bu hesapça birinci teşrin ihtilalini hiç denememek li· 
ması iycap etmez a. 

- Şimdiki talimat nelerdir? 
- Demir ordudaki komünist ocağını kuvvetlendirmek. 

zımgelirdi: bolşevikler kaç kişi idiler? 
- "Sulh,, parolası bize kütleler kazandırdı. 
- Başka parolalar da vardır. 

ha 1 i .. 
A ndre A1 al ro 

- Vakitsiz. Bu parolalar nelerdir ki? 
- İltizam usulünün ve alacakların derhal ve tam olaral 

'! ologin gittikçe kararan geceye gömülmüş gibi pençe
renın önünde devam ediyordu: 

Terazinin bir kiifesine ötekine karşı yardım edebiliriz. Biz 
bizzat bir kuvvet değiliz. Burada bizimle beraber harp eden 
oeneraller Sovyetlerle komünstlikten Şankayşek kadar nef
ret ediyorlar. Bunu biliyor ve nihayet görüyorum ... Her gün 
ben: herhangi bir komünist parolası anlan üzerimize hü
c1..1m ettirebilir. Ve fazla olarak da onları Şano-'la bir ittifa
ka sürükliyebilir. Bizim yapabileceğ"imiz tek şey onları hiz
metimizde kullanmak suretiyle Şang'ı yıkmaktır. Sonra, 
iycap ederse gene o suretle Feng - Yu • Şiang'ı da mahvet· 
me.k ... Yani Şang'ı kullanarak şimdiye kadar nasıl öteld ce
ı~eralJeri yıktıksa gene öyle ... Çünkü propaganda bize, onla
ra harbın temin ettiği kadar taraftar kazandırıyor. Biz de 
onlarla beraber yükseliyoruz. Bunun içindir ki zaman ka
zanmak en ehemmiyetli iştir. İhtilal bugünkü demokratça 
şeklinde tutunamaz. Mizacı dolayısiyle sosyalist olmağa 
mahkumdur. Onu kendi haline bırakmak lazımdır. Mesele 

kaldırılması. Şartsız kayıtsız köylü ihtilali. 
Nehir boyunca yolculuk ederken geçirdiği altı gün Kiyo

nun düsünce erini sağlamlaştırmıştı: ırmak kenarlanna 
binlerce yıldanberi yarıışmış olan bu balçıktan yapılmış şe
hirl erde fakir köylüniin de isçinin de peşine düşebilirdi. 

- Hankeu işçilerin değil, işsizlerin payıtahtıdır. Silah 
r,o~tur ve belki. böyle olması daha iyidir. Bazan aklıma: 
eg;~ onları .. t~.shh edersek günün birinde bu silahlan bize 

çevırırler,, duşuncesi geliyor. 

.. ~İY,O, hayalata daldıkça dalanlar gibi, gittikçe düşünceli 
gorunuyordu. 

Vologin: 

- İktidar elimizJe değil, diye devam etti. Onların dedi
ği gibi sol cenah kuomintag'ınm ceneralleri elinde. Onlar.da 
Sovyet sistemini tıpkı Şankayşek gibi kabul etmiyecekler· 
dir. Bu muhakkak. B!z anc~k onlan kullanabiliriz. Mesele 
bunrlan ibarettir. Ve gayet dıkkat ederek ..• 

Demek ki Hankeu kanlı bir dekordan mı ibaretti? ... Kiyo 
daha ilerisini <lüşünmeğe cesaret edemiyordu. Yalnız "bu
radan çıkınca gidip Pozos'u göreyim,,, diyordu. Bu Hankeu 
da kendine inanabileceği tek arkadaşı idi. "Mutlaka Pozos'u 

görıııel;yim ... ,, 
Voloo-in: 
- ... Bu sı1 rntla ağzını böyle acına sersem ...• dedi. Bütün 

onu çocuk düşürtmekte değil, doğurtmaktadır. 
- Evet ama marksizmde bir tesadüfün ifadesi ve bir 

iradenin heyecanı vardır. Her ne vakit tesadüf iradenin önü
ne düşerse ben ondan çekinirim. 

- Bugün verilecek tamamiyle komünist bir parola niha
~t bütün cenerallerin bize karşı birleşmelerine sebep olur: 
to.ooo kisive karsı 200.000 kişi. Bundan dol~yı sizin Şan~-

Vologin: 
- Köylü daima peşe düşer, dedi, ya köylünün, ya şehir-

linin ... Fakat mutlak takip eder. 
- Hayır. Bir köylü hareketi ancak şehirlere takılmalC 

suretiyle devam edebilir. Ve köylülük ancak yağmacılılC 
meydana getire bit"·. bu böyledir. Fakat iş onu proletarya'• 
dan ayınnamaktadır: alacakların ilgası bir mücadele paro
lasıdır ve köylüleri ancak bu faaliyete geçjrebilir. 

- Yani toprakların taksimi. 
- Daha müspet: gayet fakir birçok köylü toprak sahi-

bidir, fakat mürabahacılar için ~alışırlar. Bunu hepsi biliyor. 
Bundan başka, Şanghay'da ic;çi birlikleri muh:"lfızlarmı, ka
bil olduğu kCldar çabuk, talim etmek lazımdır. Hiç bir sebep 
le silahlarım ellerinden almamalıdır. Buntc:rr, Ş·m~ayşek'e 

. karsı bizim kuvvetimiz haline gctinnelidi:. (Sonu var~ 
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sıkışmış bir vapur demirini kurtar· ı başka bU!'!'u karada da kullanmak k_. h ulyaları hakikat O 1 uyo r mak, bir tele takılmış pervanenin ha bildir. Boğucu gazlara karşı, 3 litrı 
reketini temin etmek, ilah, gibi ... Ve lik bir şişe ile, açık havada tazyik ol 

Meşhur fran • 
sız romancısı 

Jül Vern'in "D< 
nizlcrin llltmda. 
yirmi bin mil., i . 

• ıar kadar hızlı değilse bile, onlar ka hatta denize düşen birini kurtannak matlığından, iki saat kadar maskeyi 

dar kolaylıkla hareket etmek kabili için yirmi dakikadan fazla zamana takıp temiz hava tencfüs etmek ka
lüzum yoktur. Sonra, deniz altından bildir. 

yetini de vermektedir. 

ni kim oku 
mamış, yüzbaş. 

Nömo'nun deniz· 
Zerin altında rast 
ladığı hayret ve· 
rici manzaraları 
görüp onun hava 
tazyiki ile işli. 
yen tüfengini kui 
!anarak avlanma· 
yı kim özleme· 
miştir? 

Deniz tayyare 
ciliğinin eksikle. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi 

binbaşı Lö Priyör bir de pnömatik 

tüfek iycat etmiş ve bununla bazı de 

nizaltı yolculuklarını yapmakta bu • 
lunmuştur. 

Bu başkalarının yardımı olmaksı . 

zm çalışan dalgıç aletinin ameli fay 

dalarına gelince: 3-4 metre derin

liklerde yirmi dakika ve 9-10 metre 

derinliklerde nispeten daha az kal • 

rini tamamlıyan 

bir çok aletler iy· 
cat etmiş olan 
fransız zabitlerin 
den binbaşı Lö 
Priyör, vaktiyle 
Jül Vem'in ro
man kahraman. 
lan için tasavvur 
etmiş olduğu de • 

Su altı dbaplığı: lffatmaztl Siize Mayis aıe binba§ı Lö priyön S metre derin ıııda. 

Çıktı 

Tavmis Kıyıları 

Vatanın güzelliklerini tanımak 

için 

Bizim Akdeniz 
niz altında dolaş 
mayı temin eden 
aletin küçük bir 

uı..ba§ı Lö priyön iycat ettiği dalgıç iil'ttini takmıf 11e tileg.ai 
de omıızlamı§ oldıığıı halde Paristeki Trokadero, akıı. 

varyomanda beş metre derinlikte. 

FALiH RIFKI Baımuharririmiı Falih Rıfkı Beyin bll 
ba§lıkla gazetemizde yazdığı makale ıilsi • 
lesi bir kısan ilaveler yapılarak kitap ha • 
linde netredilmittir. modelini bu sefer tahakkuk ettirmiş deki havanın tazyikini göstermekte 

tir. ve bu suretle şişede daha ne kadar 

Fransız binbaşısı bu aleti meyda ihtiyat hava bulunduğunu tetkika 

na getrdikten sonra tecrübelerini imkan vermektedir. İkinci kadran 

kendisi yapmış, başkalarına ve hatta i~e maskeye gelen havanın tazyikini 

birkaç genç hanıma da yaptırmıştır. bildirmektedir. Bu tazyik suyunkin 

Londra ve ingiliz hayatr 

tasvirleri, milletler arasın· 
daki mücadelelerin müna

kaşası. 
Af yon, Isparta, Burdur ve Antalyanll 

seyahat esnasında almmıı birçok resimleri 
esfre ilave edilmiştir. Kitapçılarda uaymız 

60 kuruı. Muharririn, Akdeniz kıyılarına ait gl
rüt ve duygulanm ihtiva eden bu kitabı .
kurlaronıza tavsiye ederiz. Sa içinılt dibe ıloğra intrken. 

Bu alet kauçuktan bir maske ile den biraz fazla olmak ve bu suretle ınağa müsait olan bu alet mesela va 

göğüse ve omuzlara kayışlarla takı· maskenin kenarlarından suyun sız. purlarda veya limanlarda, işlemesi 

lan bir hava şişesinden ibarettir. 150 masma mani olmakla beraber hava- güç ve pahah olan dalgıçlar yerine, 

kilo tazyikle doldurulmuş olan bu şi nm da çıkmasmr temin etmektedir. güç ve pahalı olan dalgıçlar 

şede 3 litre hava vardır ve bazı ga- Eğer havanın tazyiki suyun taz kullanılabilir; eski zincirler arasına 

Ev- aranıyor 
Y enişehir'de kiralık ev 

aranıyor. Yenitehirde iki veya üç odalı, banyo ve 
mutfaklı müstakil bir daire aranıyor. "Ha· 
kimiyeti Milliye,, ye N. rümuzu ile müraca· 
at edilebilir. 

Yeoiıehir' de dört • beı odalı derhal ki • 
ralık evi olanların 1062 numaralı telefonla 
müracaat etmeleri. 

rajlarda otomobil lastiklerini şişir· 

mekte kullanılan oksijen tüplerinin 

eşidir. Bundan dolayı yenisini teda· 

rik etmek veya tekrar doldurmak 

aaima kabildir. Bu şişenin ağzına 

çift kadranlı bir manodetandör ko-

yikinden daha az olursa supap va~ 

zifesi gören lastik maske yüze yapı 

şır ve böylece su tazyikinin fazlalr 

ğı anlaşılır. 
YAPI BOYA PAZARI 

Göğüse takdan şişe, aynı zaman 

da, bir safra vazifesi görmekte oldu 
Ankara Şubesi Yakında Açılıyor. 

nulmuştur. Bu kadranlardan biri şişe ğundan suyun içindeki insana, balık 

Ankara İcra Dairt•ı.;İ Ga}Tİıneukul Satı~ .i\lcmurln
ğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasrna ipotek olup bu kere açık artırma ile sa
blmasma karar verilen Ankara'nın Yeoiıehir mahallesinde tapunun 13. 
5.933 tarih ve 93/ 33 numaruında mukayyet kirgir hane aıağıdaki prt 
lar dairesinde satışa çıkarılmıştır. 

E,·~af Ye lii~tcınilatı . ~ 

lıbu kirgir hane bodrum katiyle üç kattan ibarettir. Bodrum katın
da bir ıof a üzerinde bir kömürlük, bir mutfak, tesisatı tamam bir ban
yo ve zemini tahta döşeli bir oda ve bir diğer mutfak; birinci kata 29 
numaralı kapıdan girilince bir vestiyer, bir sofa, bir kapalı balkon, bir 
hali, birinin zemini tahta dö!eli iki oda; tahta merdivenle ikinci kata 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde üç oda, bir bala, bir tarasa, bir balkon mev· 
cuUar. Hanenin her katında elektrik, su ve havagazı vardır. Tapusunda 
yazdı (475) metre arsadan 91 metresinin üzerine mebni olup mütebaki· 
ıi bahce halinde bulunan iıbu kargir haneye sekiz bin lira kıvmet takdir 
tdilmiıtir. 

atı~ Şar·tları 

1 - Satıf peıin para ile olmak üzere 23-8-934 tarihine müsadif 
perşembe giiııü saat 14-16 ya kadar f cra dairesi gayrimenkul satıJ me
murluğun dl\ yapılacaktır. 

2 - Talioler takdir edilmi§ olan yukarıki kıymetin onda biri üzerio
CJen yüzde yedi bucuk pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubonq ~tireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin o/0 75 ini bul 
duktan ve üç defa nidadan sonra mezkür günün 16 ıncı saatinde en çok 
artırana i'1:ıle edilecektir. 

4 - işbu tabrirattaki artmnada teklif edilen bedel mukadder kıy
nıetin o/0 15 ini hulmadı~ı takdirde 8-9-934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat l 4-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa nida 
dan sonra saat on altıda keza mukedder kıymetin o/0 75 ini bulmak ~ar· 
tiyle en çok artıran talibine ihaleolunacaktır. 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril· 
mcdiği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale tarihinden 
itibaren 7 ,;in içinde~vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozulacak 
ve İfbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi veçhile 
almaia razı olup olmadıjlı kendisinden sorulduktan sonra teklifi veçhile 
a1mai'a razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci talipten tah
sil edilmek üzere ikinci t:ılio uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhi1e 
almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle ar· 
tınnıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapıla
caktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talihine ihale edildikte tapu hare, o/o 
2.5 ~~?J:a :; 4 ..,ti t ıı lihe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze· 
rindeki haklannı ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarmı evra· 
in müıpiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi halde 

baklan tapa sicilli ile sabit olmadığmdan satı, bedelini paylaıtrrma mu 
amelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 -Artırmıya iftİrak edenler daha evel !arlnameyi görmüı, okumuı 
ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen kabul et
miı ad ve itibar olunacaktır. 

9 - l§bu açık artırma ıartnamesi 1-8-934 tarihinden itibaren 934/ 9 
dosya numarası ile herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi Gayrimenkul ıatıf me 
morluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 7-2782 

Edirne Jandarma 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı Çoğu Cinsi Azı Coö-u 
- h 

Cinsi 
200000 250000 Ekmek pişir· 3500 4000 Mercimek 

me 8000 10000 Patates 
150000 200000 Un 8000 10000 Soğan 

6000 7000 Sadeyağı 30000 35000 Sığır eti 
2500 3000 Zeytin yağı 300 soo Koyun eti 
3500 4000 Sabun 8000 10000 Tomates 
3500 4000 Makarna 8000 10000 Prasa 
8000 10000 Nohut 8000 10000 fspanak 
4000 6000 Süt 8000 10000 T. Fasulya 
8000 10000 Yoğun 8000 10000 Lahna 
4000 5000 Et 8000 10000 Kabak 
2000 3000 Saman 8000 10000 Bamya 

15000 20000 Kuru f asulya 8000 10000 Patlıcan 
6000 8000 Bulgur 8000 10000 Taze bakla 
3000 4000 Börülct ~000 10000 Semiz otu 

10000 15000 Pirinç 1700 2000 Toz şeker 
2000 2500 Kuru üzüm 15 25 Cay 
2000 2500 Bezelye 5000 7000 Tuz 

200000 250000 Odun 1000 2000 Tane zeytin 
8000 10000 Arpa 1500 2000 Beyaz peynir 

38000 38000 Maden kö· 350 400 Reçel 
mürü 300 350 Kımızı biiber 

3500 3500 Gaz yaği ~ 150 200 Sirke 
1460 1460 Benzin 

Edirne Jandarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan yu 
liarda cins ve miktarı yazılı (45) kalem erzaktan Un ve sığır 
eti kapalı diğerleri aleni olmak üzere 18. 7. 934 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. İs· 
teklilerin şeraiti anlamak üzere mektebe ve münakasaya 
istirak için de 11-8-934 cumartesi günü saat 10 da Edime 
Merkez malmüdürlüğünde toplanacak komisyona müracaat 
lan ilan olunur. (1559)' 7-2769 

Ilgaz Belediyesinden; 
Ilgaz kasaba suyu için dört kilometre çelik veya funt tid 

ru teferruatiyle berLJber kapalı zarf usuliyle münakasa~ 
konulmuştur. Taliplel in şeraiti anlamak üzere mektupla 
her gün münakasaya i~tirak için de 6 ağustos 934 günü llııi 
gaz belediyesine müracaatları ilan olunur. 7-2780 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası Riyasetinden: 

Asağıdaki şartlar esası dahilinde ve müsabaka imtihanı.JI"' 
da kazanmak şartiyle Marsilya'ya ali ticaret tahsili görme" 
üzere Odamız namına bir efendi gönderilecek ve tahsil ma,. 
rafı Marsilya Ticaret odası tarafından deruhte edilecektir' 
Şeraiti haiz olanların temmuzun 31 inci salı günü akşamıniJ 
kadar Anafartalar caddesinde Kınacı zadeler hanının biriJl• 
ci katında ticaret ve sanayi odasına müracaatları ilan oht"-1 
nur. 

Şerait: 
1 - Bakaloryasını ikmal etmiş olmali, 
2 - Hüsnühal eshabmdan bulunduğuna dair vesika; 
3 - Ailelerinin maddi vaziyetinin Avruoa'va izamııı• 

mani olduğuna dair ilmühaber. 
4 - Sıhhat raporu; 
5 - Nüfus cüzdanı 
6 - Askerlik ilişiği olmaması; 
Ticaret mektebinden mezun olupta bu şerait( ha~ "' 

yaşları 22 yi g-eçmemiş olanlar tercih edilecektir. 
İmtihan: 
1. Ağustos. 934 çar~amba günü saat "14" te Oda ı,tıı11' 

salonunda icra edilecektir. 
İmtihan Programı: 
ı - Fransızca, yazr, tercüme, mükaleme t 
2 - Türk tarihi, 
3 - Türkiye iktısadi coğrafyası. 

• 4 - Cebir, hendese, 
5 - Hikmet, kimya. /-2781 

Evkaf Umum 
Müdürlüğünden• 

Gökçeoğlu mahallesinde merkez kumandanlığının b~' 
lunduğu binanın su deposu yeniden yaptırılacaktır. Bu ı~ 
yapmak istiyenlerin 18. 7. 934 tarih çarşamba günü saat od 
beşe kadar Evkaf inşaat müdürlüğüne müracaatları. 

(1586) 7-2785 



17 TEMMUZ 1934 SALI 

Tokat Belediye Riyase inden: 
1 - Yapı ve yollar kanunu mucibince Tokat şehrinin 

1/500 ve 1/ 2000 mikyasında halihazır haritası ile 1/ 1000 mik 
yasında tesviye münhanili bir haritası yaptırılacaktır. 

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

3 - Bu i şe gireceklerin Nafıa Vekaleti ve Harita umum 
müdürlüğünce fenni ehliyetleri tasdik edilmiş bulunması 
lawııdır. 

4 - Yapılan plan Nafıa Vekaleti ivma: müdi~riyeti :umu· 
miyesince tasdikini müteakip bedeli tesvıye echleecktır. 

5 - İş 5-7-934 tarihinden itibaren bir ay ınüdc~etl~ ka· 
Palı zarf usuliv1e münakasaya cıkarılmıstır. İstekhlenn 150 
hektar üzerinden teklif edecekleri be<lel % 7,5 bucuğ'u nis· 
betinde muvakkat teminat akcelerivle ehliyet vesikalarım 
ih::ıle P"itnü olan 5-8-934 tarihine müc;adif p:ızar günü saat 
15 te RPlPdiye encümenine tevdi etm""1 .. ri lüzumu ilan olu-
nur. (1503) 7-2679 

S hhat ve içt·mai muavene Ve

kaleti hudut ve sahiller sıl1hat 

Umum müdürıüğünden: 
İ tlafıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 temmuz 934 tarihin· 

den itibaren kapalı zarf ile miinakasaya konulmuştur. Mü
nakasa İstanbul'da İstanbul I..imcım Sahil Sıhhiye merkezin 
de müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Şartname
sini görmek istiven taliplerin Ankara'da umum m üdürlük 
ayniyat muhasibi mesullüD-üne İstanhnl'da mezkur merkez 
ba~tahinlFrine miiraccı at etmeleri. (1433) 7-2693 

Ankaı~a mektep~er satınalma 
komisyonu riyaset!ndeo: 

İnşaat Usta mektebi talebeleri iaşeleri için aşağıda cins 
leri yazılı erzak ve sebze sekiz partide kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. Bu işe girmek istiyenler teminatlariyle bir
likte ihale günü olan 9 a~ustos 1934 tarihinde saat 15 te 
Mektepler komisyonuna, şartname ile listeleri görmek isti
yenler de mektep müdürlüğüne müracaatlan. 

1 N o. h parti Et listesi 
2 " ,, 

3 " " 
4 ,, ,, 

5 " ,, 
6 ,, ,, 
7 ,, ,, 
8 " ,, 

,, Yağlar, .zeytin, ve sabun listesi 
,, Ekmek listesi 
,, Süt, yoğurt, peynir ve kaşar listesi 
,, Kuru erzak listesi 
,, Sebze listesi 
,, Meyva ,, 
,, Odun ve kömür listesi. (1575) 7-2765 

Çankırı Vilayeti 
Belediye Riyasetinden: 

2290 N. kanunun biıinci maddesi mucibince Çankırı şeh
rinin 1/ 2000 ve 1/ 500 mikyasında paftalara münkasim hali 
hazır vaziyetiyle 1/1000 mikyasında münhanili haritası ve 
ikinci maddesine göre kanunun tarifatına muvafık olmak 
Üzere şehrin müstakbel olanının yapılması 15 temmuz 1934 
tarihinden 15 ağustos 934 tarihine kadar kapalı zarf usuliy 
le münakasaya konulmuştur. Taliplerin Çankırı belediyesi 
ne müracaatlar ıilan olunur. (1553) 7- 2770 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

Ankarada Atıf Bey mahallesinde 114 numarah evde Ab 
dullah oö-lu Hakkı Efendiye. 
Kannız LOtfive Hamm tarafmd:m alevhinize ikame olu

nan bosanma <tavasının cerev~n eden tahkikatında ikamet
ı?ahımzm mP.,.hul b111nnm~smdan naşi teblii!~t ilanen icra 
ve t:ıh 1 

.. ilcat ikm~l edilerek dosva heyete tevdi kılınmış ve 
halPn ikamet,.,.~lımızm mer.hnl bulunm~smdan hı1kuk usul 
muhakernP1,..ri knnunmnm 141 ci maddesine tevfikan mah
kPmt"ce fi,.. il.,npn t~l-.liö-at icr:-cTna karar vcrilmis ve tavin 
ohm~n ı.ı;.0.0~4 t~rihine rniic:cıdif cumartesi günii saat 14 te 
n:;h~~m .. rıe bi""7at h~zır h,1l11nman17. vev:\ musaddak hir ve
kı 7'"mdt>rmeni,.. ?~c::i t~krlirde usulnn ~98 inci m:-rlnesine 
tevfıl·~n ııımuııe1 .. ivfa k,hn!l,.ach t .. h1i;;. ,....,~tcamma kaim ol
nı~k n ..... r,.. ''"" (\111n,.r. (1 ı:r.7) • 7-271'~ 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Keşif bedeli yekunu (11565) lira (60) kuruş olan Ankara 
Kırşehir yolunun 116 t 181 • 121 + 000 kilometreleri arasın
da 2891.40 metre mikap ham taş ve 2891.40 m 8 blokaj taşı 
ihzaratı kapalı ::ırf usuliyle münakasaya konmuştur. Evcl
ce 23-7-934 n:-:ı .,artec:;i günü yevmi ihale olarak ilan edilmiş 
ise de mezkur günde devair tatil olduğundan tarihi ihale 
26-7-934 per~embe günü olarak değiştirildiğinden taliplerin 
o/o 7.S pey akceleriyle teklif mektuplarım mezkur 26-7-934 
Persembe ~i1nii sn:ıt 15 ten evel vilayet encümeni daimisine 
Vermeleri ve ivzahat almak için de her gün Ankara Nafıa 
B:-....... ;;ı."~;c;li~ine müracaatları ilan olunur. (1533) 7-2766 

~ • • ıt 

H~ KIMIYETI MIU.IYE 

Kiralık ev 
Hacıbayram • Ahivakup 

mahallesinde İsmet Pa~a 
mektebi üst tarafındaki çif -
te evlerden Talat B. h:mesi
m•1 4 oda mutfak. 2 h=ımet
çi o<lasivl! bodnım kHtTnı ha 
vi bir dairesi kiralıktır. Gü
zel bahçesi, su, havaga:.rı, 
elektrik vardır. Evdekiler-
deµ, sorulmalıdır. 7-215 

Kiralık hane 
Kcçiören'in en mutena yerind" 

beş oda. salon, m•ıtfa . banvo, ele'· 
trik. telefon. su terf'"'"tı. kova Vf' 
amca bodru'tl katı ve ça "!it llDP 

yi hııvi bir e kiralıktır. t{ ;ıriörf'n 
hı1r~,.1.ıı" ve h·k~v~ müracoat. 

Müteahhit ve inşaat 
~ahip 1erinin 

nazara dikkatlerine 
Çift Kurt marka Mar"ilva 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra. 
.:aat. Trlefon : 3272 

Tophaılt'dt• 1 ... ranhnl l.t·

vazım m·rlifri Satm 
Alma Komiı.\onu 

Ua nlar1 

iLAN. 
liaroıye mek'ebi için 420.000 

kilo kuru ot 4 ağnsto .. 934 tum'\rte 
d günü saat 14 de kıı l'llı zarfl 
almacaktır. Şartnamesini g5"ecek. 
lerin ber gün ve bliplerin be'li sa
atten evci teklif mektuplarını j op
hanede komisyona vermeleri. (78} 

(3690} 7--2658 

Mütercim 
Teknik tahsili yüksek bir türk 

genci almanca ve İngilizce tercüme 
kabul ediyor. 

Ankara post rcstant H. F. T. 
riİllıanna llliracaat. 7-264 7 

1 M. M. V Sabn Alma K~misyonu ilanları 1 
İLAN 

Eskişehircle bulunan kıta· 
at için (86,500) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24 tem
muz 934 salı günü saat 15 te 
yapılacaktır. Talipler şartna 
mesini görmek üzere her 
giin ve münakasaya iştirak 
için de vakti muavyeninde 
teklif ve teminatlarivle Eş· 
kisehir'de askeri satın alma 
komi~vonuna mür;ı c~rntlan. 

(1440) 7~2582 

İLAN 
Niğdede bulunan kıtaat 

i~in 210,000 kilo ekmek kapa 
h zarfla nıilnakaı::ava kon· 
mııstur. İhalesi 21 temmu1 
Q34 cnmartP.si ı:Yi1nü saat 14 
te vaml~c""''tır. TaHnler ~art 
n~mesini P'Önııek üzere her 
Piin ve mihı~kasava ic;tirıık 
idn tle V:lkti muavvenincle 
teklif ve teminatlarivle NiS!· 
dP.'de askeri s::ıtm alma ko· 
misyonun~ mHracaatl::ın. 

't<1ı;ı;) 7- 2605 

II~AN 
Hava ihtiyacı için Jirok -

lometrc, navigraf ve sekstan 
aletlf"ri pazarlıkla alınacak -
tır. Şartnamelerini görmek 
istivenlerin her ~n öğleden 
sonra ve pazarlı'!'ma istirak 
edeceklerin 7-8-934 salı günii 
saat J0,5 d:ı teminatlarivle 
lıir.fikte M . M. V. satrnalma 
komi~vomma mürncaRtfan. 

(1551) 7-2771• 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 22.500 

metre çamaşırlık bez aleni 
münakasa ile alınacaktır. 
Şartname ve nümunelerini 
görmek istiyenl<>r her gün 
öğleden sonra ve münakasa
ya iştirak edeceklerin 11.8 . 

.. 

1934 çarşamba günü ~a?t 
10,5 da tem .natlariyle bırh_k 
te M.M.V Saım alma komıs 
yonuna müı"3caatlan. (1569) 

7-2773 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
5r;oo metre kaputluk kumaş 
i<apalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Şartname ve nü
muncsini görmek istiyenle -
rin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek -
terin 14.8.1934 cumartesi giı
nü saat 10,5 da teminatlariy
le birlikte M. M. V. satınal-
ma komisyonuna müracaat -
ları (1570) 7-2772 

iLAN. 
Kıtaat için (116,000) kilo 

sığır eti ve ( 19,000) kilo ko
vun eti kapalı zarfla münaka 
c:;ava konmustur. İhalesi 5-8-
"~4 n:1?.;:ır ~iitıü saat 15,5 da 
yaplacaktır. TRlipler sartna
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
için de o rrün ve saatinden 
Pvel teklif ve teminatlarivle 
İc;tanbu 1 kumandan 1ıö-ı satın 
alma komic::vonuna miir.::ıl"'::ı. • 
atlan. (1580) 7-2775 

İLAN 
Kıtaat icin 18.000 kilo sa 

de yağı kapah zarfla müna
kasaya knnıuo;tur. İhalesi 31 
temmuz 934 salı günü saat 
14,5 da yapılacaktır. Talin
ler şartnamesini g-ör mck üze 
re her P"iin ve mii.nakasaya is 
tiral{ icin ne vakti mn~vve· 
nirule teklif ve temin::ıt1ariy
te t rtq nh11l knmandrınh;h sa
tınalrna komisvonuna milra-
caatlan. (1581) 7-2776 

iLAN. 
Kıtaat için (22,382) kilo 

patlıcan (22,382) kilo fasul-

SAYIFA 1 
r 

T~RKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (1) 

adet büyük Wild teodolitinin aleni münakasası 12. 8. 934 
pazar giinii saat ( 10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve m\lıt 
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
beci'de Harita Umum müdürlüğü Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 1571) 7-2767 

Darıca Askeri satın 

2lnla komisyonundan: 
22 temmuz 934 pazar günü kapalı .zarfla münakasası ic

ra edilecek olan (61000) kilo sığır etinin Mst. Mv. alayı ilo 
Dağ Top. alayının her ikisine ait olduğu ve mezkur ~tin 2.8 
temmuz 934 cumartesi günü saat on dört olarak tashıh ed1l 
diği ilan olunur. (1587) 7-2784 

ya (2232) kilo bamya (9734) 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 31 temmuz 934 sah gü
nü saat 16,5 da yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üıere her gün ve müna
kasaya istirak için de vakti 
muayyeninrle teklif ve temi
natlariyle İstanbul kuman
d;:mlığ-ı s=ıtmalma komisyo
nuna müracaı:ıt1 ::ın. (1578) 

7-2774 

İLAN 
Reddine karar verilen yer

li fabı ~kalar mamulatından 

(yüz bin metre) kaputluk ku 
maşın kapalı zarfta teklif 
edilen fiat gali görüldüğün
den dolayı pazarlığı 21-7-93~ 
tarihine müsadif cumar~esı 
günü saat 15 te y~pılaca~ın
rlan taliplerin temınatlarıyle 
M. M. V. satın alma komis
yonumı müracaatları <t 584) 

7-2779 

İLAN 
Kıtaat için (36,000) kilo 

patlıcan (36,000) kilo fasul-

ya (6000) kilo bamya 12,000 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 31-7-934 sah günü saat 
15 te yapılacaktrr. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti 
rak için de vakti muayyenin· 
de teklif ve teminatlariyle 
İstanbul kumandanhP.'ı satın 
alma komisyonuna miiraca• 
atlan (1582) 7-2777 

iLAN 
İstanbul kumandanlığJT1a 

bağlı krtaat için (29,000) ki· 
Io patlıcan (29,000) kilo fa. 
sulya (6,300) kilo bamya 
(8,100) kilo Tomates kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31 temmuz 934 
sah günü saat 16 da yapıla· 
caktır. Talipler sartnamesinl 
görnek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
vakti muayycninde teklif ve 
teminatlariyle İstanbul ku
mandanhğı satınc::.lma kom· ı 
yonuna müracaatları. (1583) 

7-2778 
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Kilis gü.mrük muhafaza 
tabur kumandanlığından: 

:insi Kilo Gram 
Un 28552 
Fasulya 5460 
Pirinç 5460 
Patates 5460 
Tuz 4193 
Gaz yağı 3926 
Çay 131 
Kırmızı biber 262 
Üzüm 1300 
Salça 1310 
Odun 410580 
Saman • 36865 

Cinsi 
Bulgur 
Nohut 
Mercimek 
Sade yağı 
Sığır eti 
Sabun 
Şeker 

PekmeL 
Zeytinyağ" 
Soğan · 
Arpa 

Kilo Gram 
5460 
5460 
5460 
2620 

26207 
2227 
1310 
1300 

800 
5460 
~2849 

Kilis Gümrük Muhafaza Taburunun 934 senesine ait ef· 
rat ve hayvanatının yiyeceğidir. . 

1 - Yukarda cins ve miktarı gösterilen yirmi üc:; kalem 
erzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii mü
nakasava konulmuştur. 

2 - Kırdırma ~artları kağıdının tasdikli suretleri Urfa 
gümrük satın 2lma l\nteo askeri satın alma, Mara!? askeri 
eatm alrna ve Kilis askeri satın alma komisyonlarındadır. 

3 - Pazarlık Killc:;te gümrük muhafaza satın alma ko
misvonl11<Tu tar::ıfoı chm vapılacaktır. 

4 - Pazarlık 25-7-934 e;ününe rastlıyan c:;arsamba günü 
saat onda kapalı zarf usuliyle un, bunu müteakip erzaklar 
va.?.ed iter:,. ktir. 

5 - Her istekli muvakkat güvenme teminatlariyle belli 
saatten t>"el komisyona J!elmeleri. 

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

(1443) 7~2601 

------------------------------------------• 
Istanbul Posta T.T. Binalar 

ve levazım Müdürlüğünden: 
Mübayaasına lüzum hasıl olan 3 m/ m kutrunda 39 ton 

sert bakır tel ile 1.5 m/ m kutrunda 1 ton yumuşak bakır tel 
ve 3 m/m lik SOOO adet bakır manşon kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Mezkur mevaddın 28-7-934 tari 
hinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartname almak 
için her gün, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek zarf
ları tevdi icin de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa
at 14 te B~yoğlunda Posta Telgraf Merkezinin fü;üncü ka
tında mübavaat komisyonuna müracaatları. (3610) 7-2S96 

Türkiye Hilaliahmer cemi 
·yetimerkezi umumisinden: 

Eskiıehirin Karaca§ehir köyü civannda kain Hililiahmer merkez an
barmda bulunan fazla bakır (kazan, tepsi, sahan, tencere, tava, ve 
saire) edevatı ve avrıca, üstübeç, vernik, neft, çiriş ve alüminyum toz 
boya 19 temmuz 1934 persembe J?ÜnÜ saat 14 den 17 ye kadar açık 
artırma suretiyle satılacaföndan alakadar olan taliplerin yevmi mezkur· 
da batur eşyasmm muh!mmen kıymeti olan 132800 kuruşun ve diğer 
boya ma17,, ... ,,.,:.,in kıvmPti muhmmenesi olan 67200 kuruşun yüzde 
onu nispetinde depozito akçcleriyle anbarda teşekkül eden satıf komis
yomma mi1rat'aat evlemeleri. 

Gerek müzayedeye iştirak edecekleri ve gerek satılacak diğer mal
!emeyi görmek istiyenleri anbara getirip götürmek için her~ün saat 13 de 
köprii başında bakkal Litif biraderlerin dükkanı önünden anbara ait 
bir otobüs hareket ettirileceği ilan olunur. 7-2762 

Ziraat Vekaleti Merkez labora
tuvarları müdürlüğünden: 

Müessese Bakteriyoloji laboratuvarları için şeraiti veç
hile zirde miktarları muharrer tecrübe hayvanları münaka
saya konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler müesse· 
se müdürlüğüne ve münakasaya girmek istiyenlerin de 
25-7-934 çarşamba günü saat on beşte Vek5.let mübayaat 
komisyonuna müracaatları. (1475) 

Adet 
500 
200 
3SO 
350 

50 

Kobay 
Büyük beyaz Fare 
Beyaz Fındık Faresi 
Tavşan 
Yabani tavşan 

Ankara yüksek Ziraat 

7-2636 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Yüksek Ziraat Enstit'' .. ünün ihtiyacı olan 10 adet mikroskobun ale

ni münakasa ile alınacağından taliplerin §artnamesini görmek üzere 
Enstitü muhasebesine ve yüzde 7 ,5 teminatlariyle beraber, 25 temmuz 
934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale edileceğinden Ens· 
titü ihale ve idare komisyonuna müracaatları. (1432) 7-2566 

Urfa Belediyesinden : 
İnşasına karar verilen ve tutarı yirmi bin dört yüz yirmi 

yedi lira altmış dokuz kuruş olan mezbahanın müştemilatı 
hariç olmak üzere yalnız merkezi kısım yirmi gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

Taliplerin o/o 7,5 teminat akçesi, şimdiye kadar girmiş 
olduğu teahhütleri muntazaman iyfa ettiğine dair resmi ve
saik ve inşaatın devamı müddetince mesuliyeti f enniycsini 
aeruhte edecek bir mühendisin teahhüt vesikasını ve teklif 
mektubunu ihale günü olan 22-7-934 pazar günü saat 15 te 
Belediye encümenine tevdi etmeleri ve daha fazla ına!Umat 
almak istiyenlerin proje şartname ve keşifnameyi beş lira 
m 11kahi1inde belediyeden istemeleri. (1476) 7-2635 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Bira ispotolu içki mi? 
Bazı kimseler biranın sıhhi, mugaddi, içki oJduğanu kabul et • 

mekle beraber istiprtolu bir içki olduğunu söylerler. Fakat biradald 
ispirto kendi tahammürü netiycesinde hasıl olur ve miktarı da ancak 
o/o 3: 3,5 dur. 

B l R A O A o/o 0,10: 0,40 asit karbonik, o/o 0,50: 2 şeker, 
% 3: 6 albominoit ve destrin ~o 1 azot,% 9,10: 0,27 asit lactik, 
% 0,5: O, 1 O asit fosforik vardır. 

işte bu sayededir ki B l R A fevkalade mugaddi, hazım olup 
muhtevi olduğu vitamin dolayısiyle de barsaklarm iyice çalrımasJUI 
temin eder. 

Binaenaleyh sıhhatinizi muhafaza için hiç tereddüt etmeksizin 
her yerde 

Bomonti Biras1 
isteyiniz. 

1 
.......................... mi! ............ . 

Askeri Fabrikalar Umum 
lSO TON HAM MAGNEZİT 
25 TON LÜLECİ KİLİ 

Müdürlüğünden: 

) 

15 TON, TON TOPRAGI 
IS TON MESE KÖMÜRÜ 
80 KİLO KALAY V ARAKI 

) 6-8-934 
) 
\ 8-8-934 
/ 12-9-934 

Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerde ayrı, ayrı 
aleni münakasa suretivle alınacaktır. Sartnamesini almak İs· 
tiyenlerin her gün saat 13,5 tan 15,5 kadar ve münakasaya 
gireceklerin de o giin saat 14 te satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1506) 7-2676 

4/ 8/ 934 

8/ 9/ 934 

(25250 
( 9830 
(12000 
(60000 

Kııo Yumuşak demir saç 

" ,, Lama demiri 

" " " " Kilo saf kurşun 

!\x20 

Yukardaki malzemelerin s.artnamelerinde yapılan tadi
lat dolavısiyle hizalarmdaki tarihlerinde ve saat 14 te ka
palı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesini almak istiyenle· 
rin 13,5 tan 15.5 kadar komisyona müracaatları. Ve müna
kasaya girmek istivenlerin de mezkur saatte teklifnameleri· 
ni komisyona tevdi eylemeleri. (1S18) 7-2700 

4000 PAKET KTJLP VfDASI 
3500 KTJ~AK vtoA~I 

" 6000 ,, MENTESE VİDASI 

Yukardaki malzeme aleni münakasa suretiyle 11-8-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartna
me için her gün öğleden sonra münakasaya girmek için de 
o gün teminat ile müracaatları. (1519) 7-2699 
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1 l RLI 

yaz mevsiminin ağır sıcaklarına t~ 
- hammül edecekmisiniz? Aileniz efr1 

dının soğuk meşrubat içn:'ekten v~ 
sıhhl mekülat yemekten mahrU • 

kalmalarına razı olacak mısınız'? Da"J 
•azla tereddüt etmiyup derhal faali

. yete geçmelisiniz. Size bu hususf' 

~ardım edecek FRİGiDAİRE va .. r~ 

Frlcldalre ~ôzQ taşıml'~an her soğuk hava tertı.,il 
haktkl blr " Fr1gldalre" deilldlr. 

..... 
BOURLA BİRADERLER ve Ş5 

»FRIGIDf\IRE" 
OlOMATiK ELEKTRiK SOÖUTMA TERTİBATt 

Coneraı Motor• Mamulatı 

1 Serveti Fünun 

1 
43 senedir dormdan neşir vaziyfesini yapmakta olan ba 

hııftalık resımli gazetenırı Ankara'da satı~ yeri A K B A 
kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Beher say111 ZO kumf. , 

Sandıklı Belediye Riyasetinden 
Belediyemizce inşası mukarrer bulunan beher metre ıuU 

474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulinde lağım ve beb.~ 
adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasabanın muhte~ 
mahallerine yapılacak tahtelarz su hazinesi ve tahteları 
metre 80 santim derinliğinde inşa edilecek 2343 lira 78 ~ 
ruş bedeli keşifli avlama duvarı 21-7-934 üncü cumartesi ~U 
nü saat ıs te ihale edilmek üzere 21 gün müddetle kapa 
zarf usuliyle münakasaya verilmiş olduğundan talip olatr 
lann dairemize müracaatla münakasa şartnamesini öğrefl' 
meleri ve muayyen günde % 7,5 buçuk depozito akçeleri ili 
birlikte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan oıu.nult 

(1468) 7~2620 

a 
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Herkesin Sevdiği 

OR-M AN Ç i FT LiGI 
• n n 

Ankara Biras 
Çok akı da Çıkıyor. 

• • ' o •. • • • T '• o ,·~ • .. •, ' • ' • f) ' 

imtiyaz sahibi ve bapnuharriri 1 
FALiH RIFKI. 

Umum Ne,riyah idare eden yazı 
1ı1eri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasmda ba · 
ıılmıştrr. 

Abone ve iylan bedelleri: Mües · 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya Lankı. vasıtasiyJe gönderilir. 
Hariçt" kimesinin tahsil salahiyeti 
yoktur. 

1 

iki filim bir arada :1 

I - HAYATIM SANA FEDA 

2 - BiR GÜN SANA GELECEGJM 

BU CECl 

BiR GON SANA GELECECIM. 
• 

1 

iki filim blr arada: 

I - DÜNYAYI DOLAŞAN SARl\I 

2 - KAHRAMAN KANI 

BU GECE 

KAHRAMAN KANI 


