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Oıll ~t:~INCl YIL. No. 4664 Hcrgiin Ankara'da çıkar SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Gii"'lelih 

Hl Sl ~İ İDARELER. 

Reisicümhur Hezretleri 

Gazi Hazretleri 
Gerede'ye ugra
yarak Bolu'yu 
teşrif etti. 

SÜT TOZU FABRİKASI. Müessef sahil hadisesi 

KEMAL TURAN 

Baıvekilimiz 5 temmuz nutkunda, Bü
Jiik Millet Meclisinin ve Fırkanın hususi 
idareler için aldığı tedbirlere de temas et
IDİflerdir. 

Bursa'da fabrikayı bizzat açan iktısat 
mühim bir nutuk söyledi. 

Vekilimiz 
Sir con Saymen 
hadise hakkında 
sorulan suallere 
cevap verdi. Bu idarelerin başlıca vaziyf esi olan ilk 

lnhsi) i~ini ön safta gören lsmet Paıa bu 
bahsi JU şekilde konuşmuılardır: 

"- Hasasi idarelerin mali vaziyet -
lerini tanzim ve ıslah etmek, diğer devlet 
laaliyetleri yanında, bilhassa ilk tahsilin 
lralini Ot afisini tanzim etmek demektir. Ba 
ıneselenin ana tedbirleri ile daha birkaç se
ne ağraşacaksmız. Fakat benim kanaatim
ce, verimli yola pmdiden girilmiş ve hasa
si idarelerin intizamına temel atılmakta 
balanmapar. Geçen bütçe senesi oerilmiye
rek birikmiş olan hasasi idtı[e maaşlarını 
hazineden yardım saretiyle toptan ve bir -
den tesviye etmek imkanını balmak C. H. 
F. irin §erefli bir alaka, Büyük Mil!et Mec
lisi için büyük bir memnuniyettir. Husasi 
idarelerin muvazeneli ve mantazam bir büt
{e ile idaresini temin etmek için aldığımız 
ile takip edeceğimiz tedbirlerle gelecekte 
maaf birikmesine katiyen mani olacağız. 
Diğer taraftan ilk tahsilin hakiykaten ama
•ileımesi oe keyfiyetin yükselmesi istika
metinde tedbirlerimizi mütemadiyen ikmal 
dmek kati kararımızdır.,, 

Hususi idarelerin 1932 ve 1933 sene· 
lerinde bütçelerinin para gelirleri 27 ıer 
llilyoa liradır. 

Bedeni yol mükellefiyeti tahakkuku o
l•• 7 milyon da buna ilave edilirse 57 vi
layet •uaıi biitçelerinin it kudreti yekunu 
elde etlilmiı olar. 

2 7 milyondan 14 milyonunun ilk tahıil 
iılerine aynldığını kabul edebiliriz ve bu 
mikdar hususi idarelerin para ile yapılan 
i~lerinin yarısını tutn:Jı La dır. Ancak bu ra
kamla ilk tabıil çağındaki çocuklarımızın 
hepsini okutmaktan uzağız. Bunu öğrenin • 
ce muhterem Baıvekilin ana tedbirleriyle 
'dalta birkaç sene Biiyiik Millet Meclisinin 
ııe Fırkanın ağra~acağını haber verdiği meo
ıa kendiliğinden meydana çıkar. Ancak bu 
lllesele yalnız mali takatin hududu içinde 
kalan bir ıey değildir. 

Gerede, 17 - Reisicümhur Hz. refa • 

katlerindeki zevat ile birlikte saat 12 de 

Gcrede'yi şereflendirdiler. Kasaba emsal • 

siz bir sevinç içindedir. Bütün halk kasaba

nın methalinde toplar.arak Gazi Hazretleri

ni coşkun tezahüratla karşılamışlardır. 

Gazi Hz. kasabanın methalinden itiba -

ıen iki kilometre süren ve üzerine balılar 

serilmiı olan yolu takiben Gerede'nin gü -

zel bir mesiresi olan Ramazandedeyi tetrif 
buyurdular. 

Öğle yemeğini yedikten sonra Bolu'ya 

hareket edeceklerdir. (A.A.) 

GAZI HAZRETLERi BOLU'DA. 

Bolu, 17 - Reisicümhur Hz. saat 17 de 

Bolu'yu teşrif buyurdular. Bolu halkı ken

dileri için en büyük bayram addettikleri bu

günün nete ve heyecanı içinde Gazi Hazret

li:rinin gelecekleri yolu doldurmuılar ve 

Ulu Haliskirlarını (Ya,a ve varol,) avaze 

leriyle ve büyük tezahüratla karıılamıılar • 

dır. Şehir baıtan baıa tezyin edilmiı ve Ga
z! Hz. halkın yürekten gelen tezahürleri ı

rasında misafir olacakları halkevini le4rif 
bu11UW11fiardır. (A.A.) 

Bursa, 17 - Bütün memlekette büyük 
bir alaka uyandıran süt tozu fabrikasını biz
zat açan lktısat Vekili Mahmut Celal Bey 
nutkunda demiıtir ki: 

" - Hükumet, memlekette ana sanayii 
vücuda getiriyor. Bu ana sanayide milli ser 

lktısat V ~kili Celal Bey. 

mayeye ve hususi teıebbüslere ayrıca bir 
kıymet ve pay bırakmııtır. Ana batlarm 

haricinde müteıebbislerin sanayi vücuda 
gf:lirmelerini büyük bir memnuniyetle kar
fılamaktadır. 

Gördüğüm bu müeuese modern ve teknik 
eaulara ietiMI edi,er, m..ı.lwi••de ,., 
na: 

OTORA YLARIN TECRÜBESi 

yeni bir ittir. Bu cihet pyanı takdir olmak

la beraber asıl benim haizi ehemmiyet bul

duğum nokta bilhassa memleketin omomi 

hayvancılık politikasına nafi oluıudur. Hay

vancılığın ilerlemesine hükômet büyük 

ehemmiyet vermektedir. Çünkü hayvancı • 

hk ilerlediği takdirde müteşebbisler artacak 

ve halk refaha kavu!acaktır. Bu modern 

müessese maddei iptidaiyesini memleket 

dahilindeki sütlerden aldığı için halka ve

rilmek istenilen refah politikasında da ro
lü var demektir.,, 

Vekil Beyefendi nutkunun sonunda u • 

mumi menf aata hizmetlerinden dofoyı fab

rikanın sahiplerini teşebbüslerinden dola • 

y! takdir ve tebrik etmişlerdir. 
(A.A.) 

İzmir Valisinin nutku. 

Buna, 1 7 - Süt tozu fabrikasının kü

şadı merasiminele hazır bulunan İzmir vali

si Kazım Pı. Anadolu ajansı muhabirine be

yanatmda memleketin iktısadiyatı ve refa

hı üzerindeki rolilııü ve süt sanayii ile hay

vancılığın inkiıaf ı üzerindeki tesirini ebem 

miyetle kaydetmi!tir. 

Kazım Pı. bugün ticaret odasında yapı

lan toplantıda hazır bulunarak Bursa sana· 

yicilerini "beynelmilel 9 eylul lzmir pana

,......,, iftirUe .Uwet Mit ye ı.. -.eQllj
ıerinde kon•f!DAlar yapılmıftır. Hararetle 
karıılanan ita davete büyük küçük bütün 

Bursa sanayicileri icabet ederek panayırda 

yer alacaklardır. (A.A.) 

Londra, l 7 (A.A.) - Royter bildid • 
)'or: Avam kamarasmda sorulan bir ıaale 
cevaben İngiltere hariciye nann Sir C. 
Saymen İngiliz - tiirk hadisesi hakkında diia 
Lahriye nezaretince aeırolanan tebli;e •if 
bir tasrihat ilave edemiyeceğini aöylemit Ye 

Dövanşir kruvazörüne ait bir saadalm mey. 

zuubahı olduğunu hatırlatarak demiftir ki: 
"- Bu sandal Sisam adası karpsmda 

türk arazisine yüz metre kadar yaklafbİI 
zaman askerler meydana çıkımı Te sudala 
uzaldaıması için itaret etmiılerdir. Sandal 
yoluna devam ettiiiuden askerler alet ede • 
rtk mülazim Robensoa'a öldiirmiılerdir. 
Hadiseyi öğrenir öğreameı Tiirkiye Biyik 
F.lçisini davet ederek hadi.enin vehameti i
zerine nazarı dikkati celbettim. Tirkiye ~ 
yük elçisi hükumetine hemen bir telgraf 
çekmeyi vadetmiş ve fngiltere'nin de Tir -
kiyedeki büyük elçisi de tiirk hikimeti,le 
görü~mek için talimat almıfbr. 

Sir Con Saymen Türkiye biyik elçili • 
nin tafsilat aldığım ve sabôleyi. hana,. 
nezaretine bildirdijini ve fabt !.anlan P.. 
dilik arzedemiyeceğini iliYe etmiı ve U• 
zedelerin ailelerine m.ı..w.et izhar eı.
suretiyle hadise hakkındaki kendi teeuir
lerine avam kamaralllllll da iftirak err.,. • 
cefini söyliyerek sözlerini l»itirmittir. 

• Sir Saymen mitemmim bir llllle fenli
rtWapta; san.... • •• n , ... 
bulanup baJanmadliı ıs&•ı 11111 Mr 111 
söyliyemiyeceğini ve ........... hWll • • 
raz olabilecek beyanatta hlanman• PJW 
nrzu olmadığını ifade etmiftir. 

DÜNKÜ SICAKLAR 
Dün Ankara'da gölgede 36 derecede hararet vardı 

Gerek muhtelif yerlerden gelen haber
lerden ve gerek Ziraat Vekaleti Metereolo
ji nstitüsünden aldığımız malumattan mem
leketimizin her ta .. ;;.fmda bugünlerde sıcak
ların çoğaldığı anlaşılmaktadır. 

Sıcaklık derecesi evelki güne nazaran 
bazı mıntakalarda dün bir iki derece daha 
yükselmiıtir. Mesela evelki gün Ankarada 
hararet derecesi gölgede 34 derece iken dün 
iki derece fazlasiy)e 36 olarak kaydedil • 

de 39, Şark Anadolannda Enaramda Zt. 
Karadeniz mıntakumda Gire11111 ve S.. • 
stında 2 6 buna nazaran enlki giia mem • 
leketin en sıcak yeri olank Manisa ve Is • 
mir kaydedilmiıtir. 

Ve sıcaklık mmtaka11 da Cup, Orta ft 
Cenup Anadolusu ..takuadır. 

Köylerimizin keıaf etlendirilmesi, bir 
kısmı köçebelerin artık sıtmadan kurtulan 
leyizli yerlerde iskan edilmeleri gibi iç si
yaset de bu iti halletmeğe yanyacaktır. 
Bütün bu geniı tedbirler dü§iinilmekle 
l.eraber bu sene yapılan ilk iJ, hususi ida
relerin mali sene ıonanda veremedikleri 
Janm milyon derecesindeki muallim maaı
lannın devlet bütçesinden ödenmesidir. Bu' 
tedbiri hususi idareler ve biz yalnıı mali 
6ir mahiyette görmemcJiyiz. Ba ödeme, bü
tiin devlet hizmetlerindeki intizam ve mu • 
'Vazene için gerek Büyük Millet Meclisinin 
ve gerek C. H. Fırkasının beslediği derin 
hassasiyetin ifadesidir. Filbakiyka emeğini 
Ye malını imme iılerine veren vatandaıla • 
nn, kar!ılıitnı zamanmda ve tam olarak al
maları cümburiyet hükômetinin yüksek ıi • 
arlanndan biridir. 

1 
miıtir. 

Evelki giin memleketimizde mıntıkalar 

Dün ise Garp •mtabımda fada Wr 
deiiıiklik kaydedilmif aacak Orta Audo • 
luda sıcaklık bir gün neline aazaru JUJ• 
bir, iki derece yiikselmiftir. 

Geçen senenin ba ayında Tnkya - • 
tllkasmda, Edimede 34., Ere mmtab111ta 
lımirde 38, Ankarada 35, Cenap Anadol .. 
!unda Antalya ve Adanada 37, Diyarheüı
de 41, prk Anadola11111da Kanla 31, Ka
radeniz mmtakasında Sam11111 ve Giresaa • 
da 27 derece olmak iiıere ea fula mai 
kaydedilmipir. 

"Devamlı ve hakiyki tevazüne müste
nit bütçe fikri,, C. H. Frrkasmm seneler • 
denberi tahakkuk ettirdiği ve üzerinden ay.\ 
rılmadığı ana prensiptir. 

Hususi idareler için de bu prensipin 
~akimiyeti şüphesizdir. 

Hususi idareler kurulurken bilhassa na
fıa islerindeki devamlılığv lemin maksa • 
diyl;, tahsisatın devri esas kabul edilmittir. 
Bu tedbir geçen seneden kalan vergilerin 
tahsil i;leri yolunda ve öndeki seneler için 
alınan kararlar yerinde oldukça faydalıdır. 
Fakat içinde bulunduğumuz dar seneler 
~n bat sistemin noksan olduğu görülmit • 
tir. Ha1U1i idareler için alman müstacel 

(S...,, 2. illtİ uyrlaıla) 

Oforayın fçeri sinin görinip. 

Devlet demiryolları bazı hatlarda sii .. , mak üzere 36. yolca n~kledecektir. Sürati 
ralli seferler yapabilmek için 6 tane otoray de saatte 60 kilometredar. 
getirtmiıtir. Bunlardan hı· • L-.!_•_ l Bu otoraylar Ankara - Çankın, Kay-

n ıeıınmıze ce • • d 1 d k 11 b d·ı k ık· ·· d seri - Sıvas ve ıycap e en yer er e u a • e ı ere eve ı gwı ve iin muhtelif tec • . 
.. bel d ··L nıalcaktır. 

ru er yap Dllf, tecnaueler muvaf f akiJ.et- D' .. er arabalar da pek yakında Luraya 
1 til •• •ı 
e ne yce enmıftir. gelecek ye li&ma ıelea tecrübeleri 71pıla • 

Otorı1lır içiiacil ,. ildad me•kiltr ol- caJdq.. 

itibariyle en sıcak yerler gölgede ve sıcak
lık dereceleri JCjyle idi: 

Edirne mıntakasmda Edirnede 37, Ege 
mmtakasmda Manisa ve lzmirde 40, Orta 
Anado1uda Eskişehirde 35, Cenup Anadolu
sunda Antalya ve Adanada 38, Cenup Ana
dnlusunun ıarkmda Maraı ve Diyarbekir • 
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RD GELEN SON HABERL • 
A ı .... RİKA "DA 

Ger •ıo u •• uyo. 
75 bin ame'e daha işini 

bıraktı. 
San Fraıısisko, 17 (A.A.) - Şehrin 

ntrcpolarmda takrıbcn on milyon do!ar 
bıymetınd~ yı} cel: bulu.am:ı la beraber 
g.cvciler bun!ıırın tevzıine mlni olmakt:l ve 
};yecek stokuna mrılik o.an bakkaliye ma
ğaznhrı her l!lÜş.eri_yc be~er libre şeker,on 
libre uı bir düzine yumurta ve bir libre te-
ıe yab.ndnn fazla satmamak mecburiyetin· 
de bı:hınm.ıktadrr. Ancak süt ve ekmek tev-
zialı temin edilmiştir. 

Vali vclüli 1\1. Merrhme, mitralyozlarla 
mücehhez olan zabıta kuvvetlerine kamyon 
!arın !ehire zahire getirebilmelerini temin 
için yol'arı kar~aşalık amillerinden tathir 
etmek rmrini nrmiştir. 

Ziraat ame:lcsinin umumi bir tesanüt grc 
\İ il-:.11 etmek tahdidi karşısında vaziyet va 
l:::v' .. tro i~tir. 

S"!at sel, tdeı.. çok evel 75,000 amele 
i~J,.rini Lmıknu~lardır. 400 milli muhafız 
t'l\ddclcrde d vriye gezerek. inzibatı temine 

çıı~:7oaktadrrbr. Telefon, gnz ve elektrik 
a1.r.·i~l~ri trm:n edilmiştir. 

Grev kom·tesi, ablukaya rağmen kıt -
lığa muuz kalmryacnl lan hakkında §ehir 
b:ı\km:ı teminat vermiştir. 

ı.cı't tnyyare ile münazaa mahalline gitniİ§· 
tir. 

Baltimor' da kamyon şoförleri grev yap 
mı ya karar \'ermişler ve Connecticnt' de 
Dayville ~ehrir.de beş yüz mlden amelesi 
ise dünden itibaren greve ba.şlamıılardır. 

Hadiselerin hemen hepsind~ amelelerin , 
metalibatmı, yevmiyelerin tezyidi yeılıut iş 
saatlerinin tenkisi teşltil etmektedir. iş 
neznrcti ile diğer müstakil teşf;irt bir uz -
laşm:ıya vasıl olunması için bütün g yr t -
lerini sarfetmehtedirlcr. 

Asayiısizliğin tezayüdii takdirind::, or· 
du ve donanmanın işe m5dwale etmeğe 
hazır old:ırru söylenmektedir. 

GREVCiLER DANKALARI Y ACMA
YA BAŞLADILAR. 

San Frnnsisko, 17 (A.A.) - Müret
tipler, greve iştirakten imtinn ctmiılerdir. 
Garsonlnr, berberler ve 500 telsiz telgrafçı 
greve iıtirak etm· lerdir. Ameri a luınun -
lnnna göre hiç b:r gemi diplomalı telmlisi 
olmadan harclıct edemez. Telsiz telgrafçı • 
brın ise, sindikaları olduğundan v ziyetleri 
müşküldür. 

Tramvay ve kamyon faaliyeti tamamen 
durmuştur .1500 grevci, ban!ialnra yağma 
etmi§lerdir. 

Heyverd mııhollesinde 50 ki§i ·ooiinist 
nı..,hallesine hiicmn etmi! ve b

0

r~o'.t eşya pnr 
çalnmıılnrdll'. 1000 kiş.lik bir miUi muhn -
fız kuvveti, Los Angeles'ten Snn Fransis ıo 
J,o'ya gönderilmi~tir. wm mclmfız kıtaatı-

' r.rn 4.000 mevcudu vardır. Ş:d ~tli hare -
BiR PIY ADE ALAYI. li:etler git ' çe art ~-tadır. içi evrak dol 

1.os Angelos, l 7 (A.A.) - Bir piyade bırçok kamyo ı~hir haricİile götfuiilüp u-
aJayı, San Fransiskoya hareket etmiştir. çurumlara atılmıştır. 

Okland, Berkel ey ve Alamada' da hu -
suı;i polis kuvvetleri teı'ril edilmi~ir. Tank, 
mitralyoz ve küçük mikyasta toplan olan 
milli muhafız kıtaatı Prcsidio askeri ma -

CREV DEVAM ETMEKTEDiR. 
Sanfransisko, 17 (A.A.) - Şehirde 

filen örfi idare haklın balanmakta, her ne 
pahasına olursa olsun zahire idharına ça -lışılmaktadır. hallesinde toplanmaktadrr. Sain! Louis'den 

M. Ruzvelt ve federal makamlar nati 1500 muhafız San Fransisko'ya hareket et
ıaatine vaziyetin inkiıafını takip etmekte - mittir. 185 inci pinde alayı da SU Fnn • 
dir. M"mleketin bazı mmtakalarmda mev- siskoda toplanmaktadır. 
art hıılnnan galeyandan dolayı vaziyetin 
nhamet kesbetmesi muhtemeldir. l iNKITA YOK Mtı: 

Vaşington, 17 (A.A.) - Hariciye na
zırı M. Hul, bahri müzakeratın bıraL-ıl -
masının bir inkıta manasına gclnüyeceği
ni ve 1935 senesi konferansı üzerinde bir 

Kaliforniyı makamatı, bir kaç DJDan 
için yiyecek yokluğundan korkulmadığını 
b~yan etmekte ve o vakta kadar iduenin 
kıtlık ihtimalini bertaraf etmek için li?un 
gelen tedabiri ittihaz edebileceğini bildir -
meklt:: 'r. guna tesiri olmıyacagını beyan etmiştir. 

Umumyet itiba.riy1e grevciler istedikle- M. Hul, Amerika'nm konferam.'taki 
• · • 1 1 mümessili olan M. Norm::ın Davis, müıe-n nelıceye yem memur ve işçi erin iş erine 

gitmelerine mani olmnılardır. Nakil vasıla· kaddim mükatcmelerin hali hazırda müm 
larınnr yo!duifu, şehre alıJılmamış bir bal kün olduğu kadar ileri gitmi~ bu.Junduğu· 
vermektetfü. Bir cok kimseler bisikletler- nu ve artık Londra'da kalmasına hacet 
le. hatta palenlerİe gezmektedirler. Yazı. kalmadığını bildirmiş olduğunu ilave et -

hanelerin, ro:ığaıa ve atölyelerin ekserisi miştir. 
bp .. Jıdır. B• mukabil si~orla ıirketleri M. Norman Davis, Japonya ihzari mü 
grevden münbeis kazalara kar!ı kendilerini kalemelere iştirak etmek üzere murahhas 
sigorta ettirmek istiyenlerle doludur. göndermenin zamanı hulul etmiş olduğu· 

na hükmettiği anda Londra'ya gönder -

GREVİN BOTUN OKY ANOS SAHll.
meğe amadedir. 

LERlNE SlRA YETiNDEN l DENiZ KO llFERANSINA 
KORKULUYOR. 1 HAZIRLIKLAR. 

Va§İnrion, 17 (A.A.) - Eğer bu ak· V • gt 17 (AA ) H • • 
pm M. VaITTter, portiand nizaını hallede - .ıışın .. on,M N · · 0-. ,~n~ıyehnef-s ·f • k · · b"t" b" "k zarelıne gore • ormtn avıs ın on a • 
mezıe, an ransıs ·o grevırun u u:ı uyu • • 
okyanos sahiline siravet edeceğinden kor. ta zarf1!1da avdetı beldenıl.mekte~r. . 
knlmıl tadır. Esasen hölıfunetin yegane en- .. Denız konfeı:ansma a!t ~m:ımd~m 
di~i nortiancJ meselesi değildir: muz~ke.rele~, halı_ hazır~~ ~rivetm ~u~a 

Knliforniya'da açık yeaine liman ola. adesı n sbetinde ılerlemıitiT· Fnkat museıt 
rak knlan Los An eles' de de bw badi~ler zaman hulul eder etmez bunlara tekrar 
olnn !nr. Grevin orada da ilanı beklen - baıhınacakbr. 
mektedir. Hariciye N"ıareti, japonlarm oe se -

Minneanofü'de kamyon şoförleri grev benlen dolayı de.11iz konferansı i!Jzari mü· 
iliin etmiştir. Boyacı ve cam-ımcı amele zakeratma itlirnke hazır olmad lan hak • 
de greve harar vemıiılerdir. Grevin günü kında bir g\ına malfunat vermemektedir. 
bu akfaDl yapılacak içtimada kararlaıhn· 
mca!dır. 

Atlantik okynnosu sahillerinde. hassa -
len Nev ork ve Bnston' daki stiimrük amel" 
si aramı a greve müm"' ~!tkar hareket sti' 
tikçe fırzlalasına!d dır. Bn gümrük am .. le. 
ıi va'ltıhlan ictimahtrda eğer vevmiyeleri 
fnzhl stmlml~a. grev yamnık ih~mal'"; 
D!l'!an dil·~a•e alm,ılardır. N°vyork'on il.; 
yÜ% elli fabrilıasma mnnsup l 8 bin hli · 
sanayii amef .. oı:i ve 22 bin :-labl"'"ll am0 1e • 
t:=r ~- srüne k dar grev ilanına karar ver
miıl"r 'r. 

AMERiKA TiCARET ODASI BiR 
MECMUAYI TEKZİP EDiYOR. 

Vapugton, 17 (A.A.) - Amerika 
birle .. ik hükiımetleri ticaret odan, Vaıing 
ton' da infüar eden bir ticari mecmuadı, 
M. Ruuelt'ten beklenen fönitlere rağ -
men, 1937 ıenesin:len evel bütcenin mü -
tevazin olmasının §iipbeli bulanduiunu 
ciinkü bü çe tahminlerinin daima fevkm -
de 9 n ve bu suretle yeni istikrnz.lara yol 
açacnh olnn masrafların azaltdmadığmı 
bildirmeL1etlir. 

ALMANYA'DA. 

Şark misakı proiesi 
ALMAN GAZ TELERl BU SiY ASI 

PROJE lÇlN .NELER 
YAZIYORLAR. 

Bcrlin, 17 (A.A.) - Bcrliner Börsen 
Çnytung, yazıyor: lngiJtere, Fransa'nın 
misak projelmni tevdi ve bunların lc\bu • 
lünü tavsiye etmekle bu suretle tesis edil
miş ok.n siyasetten müşter~ken mcsul ol . 
mağı kabul ediyor demektir. 

lngiltcre'nin bu lıusw;tn!d isticrui gös
teriyor ki İngiltere, zaif düşmüş olan Al. 
mnnyn'mn bu Jolunay1 istiyerek istemiye -
rclı yutncağını tııhmin ediyordu. Alman· 
ya, Frnnsa.'mn talep etmekte olduğu cm. 
niyetin son yüzde beşini temin edecek ve 
ln,.ilterc'yi Fransa ile sil:ıhlanm:ı ynrışrnn 
çıkm"k zar.ıretind-n kurlnracalt idi. 

lngiltcre, kk~mo mis::.kı ahkiı.'11ının 

fevkine çılıar~k te:ıhhhüdata giri miyecc· 
lrini beynn ebnckte nncak Rusya'nın ilti -
hclu, §aı-k ve carp lokarnol:ınnm birleş. 

tirilmcsi ve Fransa. ile Rusyn arnsında bir 
ittifak vücude getirilmesi ıuretiyle loknr
nonun csns fikrini tahribe ve ln3iltere' · 
nin bu "emniyet sist~. ile nyrılmıyn -
c&k surette temas haline konulmasın:ı mu 
vafok'lt cylemrktedir. 

Bu gazete, Fransn'nm teferruatı kim· 

sece malum olmıy n a.,keri ittifoWnrmı 

hatırlatın lıta ve Fransa'nm bu ittifrkl .. ra 

dahn tehlil· li b
0

r ittift:kı, rus ittifukmı İÜ 
ve etmeğe azmetmiş bulundu::ıunu ynz -
m<ı.lıtadır. Gene bu itibarla Almanya, tcs 
lihatı iytibariyle z.aif ve difrcr devletlerin 
lı:arr:.sındn zebun yegane devlet olarak ka 
lacnktır. 

Fransız ve Rus erkanı harbiyesinin 

bizim emniyetimizi l:ı:zden daha eyi temin 
edebileceklerine bizi ikna etmek mümkün 
değildir. 

Bu yeni sistemde Fransa, İngiltere ve 

Rusya bir muhiti daire üzerinde bulunu • 

yorlar, biı; ise tehlikeli b:r merlıezde bu· 
lun·,yoruz, bu merkezde Avrupanm bü
tün guginlilc ihtimalleri yekdiğeriy%e çar 

pıııyor. 

İngiltere, garp 1okarnosunun bu suret 
le kıymetten dü§mesi sayesinde lobmo -
dan, giriımiı oldu.ğu iki cihetü leahhüt • 
lerden sıynlmak iıtemek .. edir. 

lngiltere tarafından bize teklif ve tav
siye edilen muahedelerin heyeti mecmu -
ası ile aramızda bir itimatsızlık denizi var 

dır • 

Fena karşı•adılar. 
ALMAN GAZETELERi M. BARTU'· 

NUN BEYANATINI 
BECENMEDlLER. 

Berlin, 17 (A.A.) - M. Bartu' un 
Bayonı:e' da s5ylemiı olduğu nutuk, alman 
matbuatı tarafından pek fena bir suretle 
kaqılanmıpır. Gazeteler, bu nutku "Puan 
kara'nm nutuktan tarzında bir nuluk,, dj.. 
ye tavsif etmektedirler. 

~ ' • • • • • ... ... "-'· • 11. • 

SEBAT 
Eczaha- • · -tn'. 

lTALYA'DA 

Butçe açığı • 
Roma, 17 (A.A.) - Halen bir buçuk 

milyon olan italynn bütçesinin açığı, müna
kalat nezaretine ait 800 milyon liretlik açı
ğın tamamiyle kıı.panmasiyle, 700 milyon 
lirete inecektir. Bunan icin b-ıru "l, husu
si otomobil naklivahnı d!~vlete mal edecek 
ve dcmlr yollan idaresinden de mühim mik 
darda tasarruf yapac2.ktır. 

SOVYET HEYETi ROMA'DA. 

Roma, 17 (A.A.) - M. Musolini, Sov 
yctlerin nsltcri ve kimyevi heyetini kabul 
etmiş ve bu kabul esnasındıı Sovyet bü • 
yük elçisi nta§emilterleri, M. Suviç ve 
İtalyan ordusu kimya servisleri şefi Ccne
rol Cichetti hnzır bulunmuşlardır. 

ASKERLIGE HAZIRLIK KURSLARI. 

Romn, '17 (A.A.) - Aı:kerliğe hnzır. 
lama kurslarının müddeti iki seneden ;jç 

seneye ç karılmıştır. Gcr.çkr n .. k~rli~c 21 
yaşmda çağnhıcaklardır. Mecburi olım ns 
kcrliğe hazırlanma, gen;lerin 18 yaşına 
gird'klcrinin tclirİnİeve) ayının birinci gü
nü başlıyncnklır. 

lYDAM EDİLEN KATOLIIC 

Roma, 17 (A.A.) - Katoliklerin naşi 
ri cfl:firı olan Avenire Ditali:ı gazetesi al
man katolik gen~leri cemiyeti reisi Ad .. l· 
bert Pr~b 'un iydam edilmiş olduğunu 

haber vermektedir. 
Gazete diyor ki~ 
.. P~obs. 1 temmuz sabahı gizli zabıta 

memurları tnrafmdan tevkif edilmiştir. 
On iki gün sükfıttan sonra Berlin hü

kCımet memurları mevkufun ailesinin mii
racaatına cevaben mumaileyhin kacmağa 
teşebbüs etmiş ve bunun üzerine iydam 
edilmiş olduğunu söylemişlerdir. Doğru

su bu haber karşısında nefretimizi izhar 
etmekten kendimizi alamayız. Pek son~ 
radan verilen resmi iyzahat, mevkufun 
bila muhakeme iydamım değil, keyfi ola
r&k tevkifini bile muhik gösterecek ith • 

matı ihtiva etmemektedir.,, 

FRANSA'DA. 

FRANSA'NIN ASKERi ATIŞ MEYDA 
NINDA FECi BiR KAZA. 

Maison - l.affitte -, 17 (A.A.) - Bu 
nbah abf sabasmdQ bir süvari müfrezesi 
talim yaparken bir nefer sahanm bir köte
sinde patlamamıı bir öbüs bulmnı ve bu -
nunla arkadaılıın arasında oynarken ye • 
re düşürmüpür. Obüs derhal patle.mıı ve 
beı nefer Mmiiı, yirmi nefer yıralanmıı -
br. Yaralılardan on ikisi ölüm halindedir. 

Marepıl Peten, refakatinde büyük er -
kim harbiye reisi ceneral Veygand ve cenı? 
ral Pretel olduğu halde bu infilak hadisesi 
hakkındaki tahkiykab bizzat yapmak üze
re bıınya gelmiıtir. 

HUCUM KITALARI REiSLERiNiN 
YAŞAYIŞLARI HAKKNDA TAH· 

KlYKAT YAPILACAK. 

Berlin, l 7 (A.A.) - Almanya polis 
reisi cenera) Daluege, Mittel Deutsdıtn 
gnzetesine verdiği bey•matta, hücum krtı 

lan reislerinin mali vaziyetleri ve yaıayıı 
tarz1an hakkında tabkiykat yap:ıcağr.u 
söylemiıtir. 

MiLLi SOSYALlST FIRKASI 12 ME
BUS NAMZET TESPiT ETTi. 

Berlin, 17 (A.A.) - Milli sosyalist 
fır1msınm Rayiıtag grupu rivaseti, 30 ha 
ziran hadiseleri esnumda ölen mebosh -
rm yerine 12 mebus namzet tesbit etmjş
tir. 

ALMANY A'NIN BiR AYLIK iT. 
HALAT VE tHRACATI. 

Berlin, 17 (A.A.) - Almanya, hazi 
ran ayı ıarfmda 377 milyon mark kıy -
metiı:de ithalilt yapmıştrr. Bıına ınııkabil 
aynı ay zarfmdn'ci ihracatı yalnız 33 9 
rr.ityon clmus1 ·r. Bn suretle bir av zarfı:ı 
da 38 milv~n marklık bir it alat- fazlalı
ğı vuhu b:tlmll§lor. 

Tcks s' dll s~n,"ltoino' da üç amelenin 
ölfunii~e ve sJ~z b;!l n.nıJenlıı grev yan -
m"'smı in•ac ed0 n h?.\iH!er neti cesind .. 

.... ISlll .. 11111 .. IEl .... l!!lll ............. ll'::.ı>illiilllll ....... alllllSil4 llml ....... m:JMIWllllBlllt!l!llii!S• .... llll .. :Jlli ....... Elllll .. 

· M~Jl; ·a l·~rf t'tl gümrük rm+•si ile erkan 
nizı\ da b"li devem etm"'decHr. Bu m~"stl" 
J,~ l~fcı .. da is neznr~tinin büvük mem11rlarm 
dıı!t birinirı J.nl,cmli~ne mürn~at lüzumu 
hatıl olmu, ve hakem işini g~recek obn 
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lSVEÇ'TE. 

Hitler'Jn nutku 

ve fsveç gazeteJerı. 
Stokholm, 17 (A.A.) - Hwas ajan· 

sı bildiriyor: Muhtelif teseklii' lere L'l"D• 

sup lsveç g~teleri, lıl. HiÜer,in ntko • -ık 
kında son derecede ağır mütalea!:ır s~rdı:t· 
mektcdirler. 

Dün culmfnzakarların naşiri cfl.iirı 
olan ~ya Dagligt Alldıanda gazetesi diyor 
ki: 

Hitler, son nutlrn ile kendisini l!l:ı.h • 
kiim etmiştir. 

lSVEÇ BAŞVEKİLİ BiR TEBLlG 
NEŞRETTi. 

Sto bolm, l 1 (A.A.) - lsvec BaJVe
kili, dün n~şretmiş olduğu b'r telıli)L, lıii.:. 
kfunetin, Berlin' den dönen lsveç c:ıı:abhıı• 
fo.nnm isti.~razbnn nakli m:ıa!ll~b5h.? ait , 
müzakereler a'lklnııdnki raoon· l'l Ltlıivk 
ettikten sonra kabul ~ayruı i- b'lı- ~s~s bu 
lnnmnmış oldaP,u_rıu müşalıade evl~<!;~· 

bey n c~*tedir. İsveç. b'l "'Sn v'.hlh nl· 
tı faizli alm'lll istikrazı faizl~rin· n kli 
meselesinde büyük miiıkifüıta m:ı.rnz kal • 
maktadır. 

CE~F.VRE'DE 

M. HENDERSON M. LlTVlNOI·'A BJR 
T AZiYET TEGRAFI GÖND.:.~ Dl. 

Ce!lcvre, 17 (A.A.) - Sovyrtlcri:ı Pt\ 
ris sefiri m. Davgnlevski'n.in vcfo~ m5n .. • 
seb:tiyl" silahlan b•r:ıkm:.ı lto'lfcransı rC. 
i:i .Pıt. Henderson, M. Lihinof'o bir taziyet 
telgrafı göndermiıtir. 

f\1umaileyh, bu telgrafında ezcümle 
şöyle d0 mektedir: 

" Tt1. D~vgalevski'nin konferanstaki 
çok favd:ılı teşriki menisi, nrlmd1iları • 
nın hatsznsmda r.ok derin ve devamlı bir 
batıra brraltac:aktır.,, 

Milletler cemiyeti katibi umumisi de 
M. Litvinof'a heyecanlı bir taziyet telgrafı 
çekmiıtir. 

M. GILBERT MURREY BiR 
NUTU.~ SÖYLEDi. 

fenevre, 17 (A:A.) - Be}'Jle1mHe1 
fiknyat ıaha.smda teıriki mesai komisyo .. 
nunun içtima devresini açan M. Gill,ert 
Marrey, bir nutuk sövJiyerek Madam Xüri, 
M. Pol Painleve, ltılya ayın az!lsmda• 
M. Ruffini ve milletler cemiyetinin e:skl 
umomi kitip muavini japonyalı M. Njtole 4 

in hrı.hnılannı hürmetle yadetmistir. 
Komisyon, reisliğe ,.ene M. Murrey'i 

ve ikinci reisliğe de M. Roco'yu intihap et· 
miıtir. 

Giinddik. 

uususı lDARELE~ 
( Baıı birinci sayı/ada) 

-J_ 

tedbirler arasında ba sistem de terk ve her 
senenin mali takati .nispetinde İf yapılması 
esası kabal edilmiıtir. 

Her bütçe gibi hnsusi idareler bütçeleri 
de biitün ihtiyaçlan kavra ak ve karıda • 
mık heyecanını blpr. Hizmet yapmalt isti• 
yenlerin temiz ve asil gayreti masraf nı .. 
kanılarını yükseltmek ister. Bunun karıı .. 
sında mali kudretin çiıdjği bir hakiykat 
ceplıesi vardır. 

Vergi kanunlarının getireceği pan heı 
nispette tahminlere mi sa it olmakln bornber 
bunu Jeniyete yakm bir ıekilde eyi olçmek 
\'e masrafları bununla kar11laıtınn:ık f3rllrf• 

Varidatı ele alarak ihtiyaçları eyi tnks'm e
detek İf heyecanını taf)Yan1nra h~kiy .i his
selerini verecek cihazın hnsnsi id:\relerde 
devlet işlerinde olduğu le dar ileri gic!e .. 
mediği, bu nazik ameliyenin zayıflığı ta • 
hakkuk etmi§tir. 

Fırk:ı \'e Meclis, bilhassa bn menu• 
temas etmi~tir. Ba cihazm eyi iş) r hale 
ı{elmesi için birço'a. "Dciimenler ıır c:•ırm~ .. 
lar yapmıf. tecrüh~lerden istif de e•rnek 
j terniştir. Ancak hosusi idzıreler !! araf .. 
hmııı smm da yeni yıla ginni' buhınoyol"' 
lar~ . Bu sebeple karar almak cediıiJI 
•onbabnr içtimama kalmıştır. 

Hususi idareler için n!me.n en h"• - t ,,. 

lnh teahiri l:irçok borçların t .,f' · i dit· 
"'ı1akalen;n lıacmi miis it olm dıf: brı br 
ıu ayn bir yazıya brrafnvom1. 

KEMAL TU 
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Gi;riişler 

Buhran mı? 
tasarruf mu? 

IŞEHİR ve T ASRA. 
\ iJzdilimizle. 

Bir yolcunun 
türküsü ~ 

r.lanifaturacı, tuhafiyeci, ehno.•ıı, lüks 
tJ)'a satıcısı, bunların küçük çaptaları ve 
esnafı hep bir tempoda iki cümle söyleyor • 
lar: 

Yeni üniversite 
rektörü. 

Urla memurları ve 
tayyareye yardım. 

Buğday satın alma 
merkezleri. 

ôı anam ıağ olıa da çtuirıe btııi yoldaıt. 
Adımımı bağlaıa karııma rıkıp babam; 
lrimde ıuıaıurken bıı kıvılnmlı inan 
Ben yolamdcın kalamam, btn yolumdan iala~ 

- Alııveriı durdu. Ortalıkta para yok. 
Alııveriıin azaldığı, hatta durduğu ger

Çtktir. Fakat bu, acaba paruızhktan mı • 
dır? yoksa (alın11 da olur, alınmasa da o
hır. Şimdilik olanı ile idare edelim) fıkrin
dea midir? Çünkü baıı ihtiyaç halinde gö
riinen maddeler vardır ki geri bırakılııı ıah
ıi Ye aile yaıayııı içinde birboılok yapmaz. 

Cc.•mil B. yt·ni vaziyf eı;ine ba~ladı. 
lstanbul, 17 (Telefon) - Üniversite' 

rektörü Cemil Bey geldi. Gazetecilere kıaa
cı 4u beyanatta bulundu: 

Ötede de birtakım tüccar n esnaf var
ıhr ki yokardaki iki ıikiyet cümlesini ker • 
._.. kanfmıJ ve çorbada tozu bulonmuı 
olaıak için söylüyor. Onların buhranla, ke
aatla, parasızhkla ahı veriıleri yoktur. Sat
bldan hergiiıı para ediyor ve eksilmeden 
'1Üfteri buluyor. Bunlar çok veya orta za-
1'1lri rörünea ihtiyaçlardır. Para olmasaydı 
hanlar da müfterilerinin azaldığını görür -
lcrdi. Bunun en büyük delili ortalıkta geniı 
llÜkJasta bir ihtikarın bakim olmasıdır. lb
tikin nğbet doğurur. Y abat bizde böyle • 
dir. Bir matahm müflerisi var mı? n çok 
•? O matah üzerinde ihtikar baılar. 
Nasıl olsa ve ne pahasına olursa satılacağı 
bilindiği için. Mallarına müfteri bulamryan
lat yüzdelerle tenzilat yapıyorlar. Mallan-
111 ister istemez müıteri çıkanlar da fiata 
lıabire bindiriyorlar. 

Bir de bunu halk cephesinden tetkik et
meli. Halkın gözü açılmııtır. Cebinde yüz 
kara, olan bir adam, bunu beı yüz kuruı 
gı\i harcamak istiyor. Eskiden bir gezinti
)'~ kollannı aallıyarak gider ve cebindekini 
oraya boıaltıp dönerdi. Ba, bir tek gezinti 
Jeri sahibinin hesabına birkaç yüz kitinin 
IOJ11lma11 demekti. Yüzlerce kiıinin bir ki
ti lıesabma soyulmasına el çırpmak ve yüz
lerce kitinin hesabını kitabını bilmeğe bat • 
lamaıma buhran demek bilmem doğru mo
iur? 

Şimdi halk cama günii sepetini ea ucu
za eYinde hazırlıyor, koluna takıyor, nereye 
gidecekse gidiyor n bir tiJe bira, iiç tiJe 
gazozla pek ali akıammı ediyor. 

Bu, balkın parasnlığından değil, gözü 
açılıımdandır. Gerçi o da çok kazanamı -
Jor. Fakat bunun içindir ki az kazanCIDI a
zanıi tedbirlerle idareye çalıııyor. Bir de 
laalk artık bıkıntı ve yıkıntı veren mallar • 
elan, yerlerden, eğlencelerden usanmııtır. 
Hergün yenileıen yaıayııa uygun yenilik • 
ler istiyor. Peştemal satan ıikayelçi olabilir. 
Ne yapalım? Şimdi mayo para ediyor. Ya
nn belki mayo salan da iflas edecektir. 

"- Vaziyfeye bugün başladım. Veka
letten aldığnn muayyen direktiflerle geliyo
rum. Üniversite itlerini tetkik edeceğim. 
Dtvletin üniversite için kararlaıtrrdığı 11 • 

labat proğramına devam esastır.,, 
Yeni rektör yarm prof eıörlere takdim 

edilecek ve bir toplantı yapılacaktır. 

C. H. F. U. merkez heyeti 

RuAÜrı Jı;tanhurda toplanacaktır. 

lstanbul, 17 (Telefon) - Fırka U • 
mumi Merkez heyeti yarm Recep Beyin re
isliğinde lstanbulda ilk içtimaım yapacak
tır. Bu içtimaa umami idare heyeti azahğı
ı;a tayin edilen Cevdet Kerim Bey de itli -
rak edecektir. 

l~tanhul yt•rli mallar "'t·rgiı-i. 

lstanbul, 17 (Telefon) - Yarm altın
u yerli mallar sergisi Meclis Reisi Kazım 
Pı. Hı. tarafından merasimle açılacaktır. 

t~ llanka~ı Umum Miidiir Vt•kili. 
' 

lstanbul, 17 (Telefon) - lı bankası 
umum müdür vekili Muammer Bey geldi. 
Yeni fabrikaların temel atma merasiminde 
bulunacaktır. 

lstanhul'da mı~ırh st·yyahlar. 

lstanbul, 17 (Telefon) - Son zaman
larda yazı geçirmek için lstanbul'a 350 ka 
dar mısırlı seyyah gelmittir. Bunlar Bo • 
ğaz' da yalı ve Şişlide apartnnanlar tutmuş
laı dır. 

Biitiirı yt·rli çikolata f ahrikaları 9 
~ylUI panayırma i~tirak edect~klcr 

Urlada memurin ve tetekküller rüesası 
tarafından bir toplantı yapılarak hava kuv
vetlerimizin takviyesi için türk tayyare ce· 
miyetine yardım olmak üzere, 

a - Bilumum memurin ve halkın da
imi aza yazılmalarına, 

b - Bütün memurinin maatlanndan 
yüzde yarmı vermek suretiyle 1000 lira 
teberru edilmesine, 

c - Ticarethane sahipleriyle esnaf ve 
ahalinin de kazançlarından münasip miktar 
da terketmelerine karar verildiği mem • 
nuniyetle haber almmıstır. Urla'nm yüksek 
duygulu ve hamiyetli .;.emurin, ticaret sa • 
bibi, esnaf ve halkına verdikleri bu karar
dan dolayı le§ekkür edilmiıtir· 

Yugoslavlar türk 
milli takımını 
davet ettiler. 

lstanbul, 17 (A.A.) - Yugoslav fut
bol federasyonu, federasyonumuza müra • 
caat ederek türk milli takımını, maç yap • 
mak üzere Yugoslavya'ya davet etmiıtir. 
Yugoslavlar, tarih intihabıoı bize bırakmıı· 
lardrı. 

l"mdrk nıahsuliiıniiz. 

Trabzon, 17 (A.A.) _ 1933 fındık 
mahsulünden elde ancak beı bin kantar kal
mıştır. Bu mikdar 1934 mahsulü aatııa ÇI· 

\mrılmadan bitecektir. 1934 mallsulü üzeri
nt satıtlar azdır. iBrka çgün sonra vadeli 
satıflara baılanacaktır. Fmdık mütebaasııı, 
oda heyeti rekolteyi teshil için Rize lıava • 
li5ini dolaşıp geri dönmüftÜr. Mahıul geçen 
seneden azdır. 

Trahzoncla hclediye intihabatı 
hazırlığı. 

Trabzon, 17 (A.A.) - Eylôlde yapı • 
lacak belediye intihabatı için ıimdiden ha
zırlıklara ba,lanmııtır. Belediyece münte • 
'1iplerin defterleri yazılmaktadır· 

J•'ilinı ~eken bir lıt•yt•f. 

Trabzon 17 (A.A.) - Bütün dünyayı 
dolaııp filin: almak üzere dört erkek ve bir 
kadından mürekkep isviçreli bir heyet Jyra
na gitmek üzere ıehrimize gelmiı ve bazı 

1 aldıktan sonra otomobilleriy • manzara ar 
le Erzuruma hareket etmiıtir. 

:~2 .,.atm alma merkezi a~ılıyor. 

icra vekilleri heyeti yeni buğday müba
yaa merkezleri tesisi hakkındaki kararna • 
mc.yi tasvip etmiştir. Bu kararnameye mer
but talimatname mucibince 32 yerde tesis 
tdilecek alım istasiyonları peyderpey açıla· 
caktır. 

Bir okka buğday.;. 5,5 kuru!• mübayaa 
edilmesi bakkrndaki eski kararname hüküm 
leri yeni ölçülerin tatbiki dolayısiyle kal • 
dmlmıı ve bir kilo buğdayın 4,5 kuruı üze
rinden mübayaa11 takarrür etmİftir. 

Rana Bey İstanbul'a gitti 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rina 

Bey lstanbuldaki müesseseleri tetkik etmek 
üzere dün akıam fstanbul'a hareket etmit
tir. Rina Beyin tetkikleri 15 gün kadar de
vam edecektir. 

l"'parta'da bir zelzele oldu. 

Isparta, 1 7 - Dün saat 17 ,35 de ol • 
dukça tiddet1i ve çok gürültülü ve cenup
tan simale doğru bir zelzele olmoftur. 

Nüfus zayiatı ve hasar yoktur. (A.A.) 

t~parta 'ela "'ıcaklar fazla. 

Isparta 17 - (ki gündenberi ıehri • 
mizde bun~ltıcı sıcaklar baılamıflır. Göl -
ğede bararet derecesi 32 ye kadar yüksel-
miıtır. , (A. A.) 

Ziruaı c·n.;titii.,.iinün hu ı;wneki 
tllt'7.UDları. 

imtihanları bitmit olan yüksek ziraat 
t'nıtilüsünden bu sene çıkan Efendilerden 
dördii, lımir mücadele islasiyonuna, biri 
Adana mücadele istasiyonuna, biri Eakiıe
hir islah istasiyonuna, biri Yeıilköy islah iı
tasiyonuaa, ikisi Karacabey barasuıa staj • 
yu ibtııa11 yapmak üzere gönderilmiılerdir. 
Oç efendi de Anadolu dahilinde tetki~kata 
çıkan pro~aörlerine refakat etmektedırler. 

Mu~la ,·ila) etimle ilk mekt«·plt·r -
.lt·n çıkanlar. 

Muğla, 17 (A.A.) - Bu sene ilk mek· 
teplerde yapılan imtihanlar sonunda beı ıı
cıfh ilk mekteplerden 212 ve üç sınıflı mek 
tcplerden 496 çocuk mezun olmuflur. Ge
çen seneye göre bu sene ıehadetname alan
lar yüzde on fazladır. Bu sene yeni den se-
nesi baılangıcında, tahsil çağında yalnız 
muğlada 640 çocuk vardır. Bugünkü ticarette kazanç malları, ıe • 

killeri ve yolları büsbütün değiımiıtir. Boh 
ran denilen ıeyi, bu ı.1kımdan da mütalea 
tbnek gerektir. Aksuata yok denilen İs • 
tanbol gibi bir ıehirde binlerce hususi, lüks 
Ye yiikaek marka otomobilin var olduğunu, 
Löyle bir arabanm aylık masrafmı, ve bu 
lllasraf ı edenlerin diğer ihtiyaç ve masraf
laraıı hesaba katarsak anlanz ki bir takım 
tiacret maddeleri devirlerini geçinnİf, ye -
nileri meydana çıkmııtır. 

Buna, 17 (A.A.) Süt toza fabrika11. 
nm küıadı münasebetiyle hazır bulanan 
muhtelif çikolata f abrikalan mümessilleri 
Vekil B.ef. ile görüıürlerken yüzde sekse • 
ni memleket malı olan iptidai maddelerle 
türk sermayesi ve türk i4çileri tarafından 
vücude getirilen çikolataların tamamen 
milli mal sayılması yolunda tedabir alın • 
maaını rica ettiler. Vekil Bey kendilerine 
esas bakımdan hakiykaten yerli olan çiko
lataya milli mal vasfını kazandırmak ve 
damgasmı vurmak için, tek bir çare vardır. 
O d.a ;. 9 eylôl be~nelmilel lzmir panayırı
na ııtırak etmelen olduğunu söylemiıtir. 
Bunun üzerine mümessiller bütün çikolata 
f abrikalannın panayıra iıtirak edeceklerini 
ve yer alacaklarını söylemiılerdir. 

------~~~~~---~~~-----

Bir köylü bana çok güzel bir cevap ver-
di: 

- Saklama canım! dedim. Sende para 
var. 

- (Gülerek) Evet, dedi. Azçok param 
"ar. Fakat çıkarmıyorum. Ulu orta harca • 

mryorum. Çünkü yıllardanberi bize öğüt 
veriyorsunuz. Diyorsunuz ki aman harca • 

ma ,tasarruf et, biriktir! lıte biz de öğüt • 

lerinizi tutuyoruz. Gene •İ giiaaha giriyo • 
ruı? 

Herhalde müteha1111larm tetkik ve tah
lil edecekleri bir mesele bu. 

AKA GUNDOZ 

Pirinç miitelıa sıı-;ı Autalya'ya gitti 

Antalya, 17 - Vasi mikyasta .ve ~ok 
lstidatla ilerliyen Antalya çeltik zıraabne 
f •nni bir istikamet vermek üzere Ziraat 
V ekiletince Tosya' daki piriç mütehassısı 
Antalya'ya nakledilmitlir. Gelen mütelıas· 
111 çeltik ziraatı yapanların mesaisine reh-
berlik etmektedir. (A.A.) 

Eğe , .c Karadeniz nımtakaları 
meyvalarmı tetkik. 

Yüksek ziraat enstitüsü meyvacılık pro
fesörü Blayz Berk Ege ve Karadeniz mm • 

takaları meyvaları hakkrnda tetkiykatta bu· 

lunmak üzere yanında asiıtam ile birlikte 
bugünlerde lzmir' e hareket edecek ve Ege 

mrntakasmda tetkiykatmı bitirdikten sonra 
Karadeniz mıntıkasına geçerek Giresun, 
Trabzon, Rize ha valisinde vaziyfesine de
vam eyliyecektir. 

Tiir-k - fransız muhtelit mahke -
mcsi yaz tatili .• 

Muhtelit hakem mahkemeleri Türkiye 
umumi ajanlığından: Türk • fransız muh
telit hakem mahkemesi usulü muhakeme 
nizamnamesi mucibince 8 hafta devam et -
mek iiezre 1 temmuz 1934 tarihinden iti -
baren yaz tatiline karar vermiftir. 

lıba müddet zarfında usalen evrakın 
t~vdiine ait müddetler cereyan etmiyecek • 
tır. 

Tiirk - Yugos)a,· yeni ticaret 
İ)1ila f namesi. 

Yugoı1avya ile bükômetimiz arasında 
yeni bir ticaret itilafaameai imza edilmiıtir. 

Gümrük tatbikat kursu. 

-umrUk ve tnhisarlar Vekaleti gUm· Ankaradan ~ Sırrı, Muammer, Hay.ret· 
t :n, Kemal, Remzi. Halit Ziya, Ce~al 

ru"kler wnum müürlüğü tarafından gu·· m· .. ı s ı h 
· T h · M Salı" h · a 1 

• Asım, Şakır, a sın, · • . 
rük kanunlarının eyi bir surette tatbik Necati, Haldun Cemil, Nihat, lzzı. . 
edil~esini temin etmek maksadiyle me. Urfa'danı Ziya, Trabzondanı .lbrahıın, 
murlara mahsus olmak üzere 'bir tatbikat H Al · lzmirden: Şerıf, İlyas, Sıtkı, asan 1• d N. 
kursu yapılmıştır. Bu kursun dokuzuncu Giresun'dan: Şefkati. Bandırma an: .1• 

. . . 'da • Ne,.et Kilisten Azız devresi tcdrısatı geçenlerde bıtmış ve hat, Samsun n · :s ' 

vaffak olmuştur. Kursta muvaffak olan Koyduğumuz resim vekalet .er "'nıy e 
son kurs imtihanlarında 27 memur mu· ı Beyler. ~ ki! . 

1 

IQ.Cmut Beyler funlardın kur• mezunlarını ıöstermektedır. 

-((0))-

Bir ülkenin sevgisi içime dola dola, 
Baıımı Jöndürmedtn nt sağa, M tlt ıola, 
Ulkümt ııormak için kendimi vurdum yolaı 
Ben yolumdan kalamam, ben yolumdan ltolo,,.... 

-e<cı1,-

Yıldırımla öpiifiir na1rrlı omııılanm, 
Fırtınayı ıastarar, ıimıeği malımoılarım J 
Bütün dünya bir olıa ba yolam kalmaı ycnM. 

Ben yolumdan kalamam, btn yolamdort ltal.--

-«O»-
Ba Gazinin yofudar, ba Gazinin iıiıla. 
Yoralarsam barımı ltoyacok yer diıülir 1 
Ulküylt Gazi, btnim gönlümü~ iltiıidir, 
Ben yolumdan kalamam, ben yolamdart ltef....

M. N. 

Orhun kapatıldı• 
İstanbul'da çıkan bumecmuanın net

riyatı muzır görülmüştür. 
Türkiye cümburiyetinin dahili ve hari

ci politikasmı lefvİI ve ihlal edecek mahi
yette muzır neıriyatta bulanan latanbulda 
münteıir "Orhan,, ismindeki mecmua icra 
\'eki ileri heyeti karariyle tatil edilmiJtir. 

Fena ve yanlış 
bir haber. 
Kızılcahamam kaı)lıcalarmda 

lıaı;tahk yok. 

Kızılcahamam kaplıcalarında ıarI hu 
talik olduğu ve hamamların yıkıldığı hakıo 
kında bazı yanlış ve fena şayialar çıkmıt
Bu şayiaları haber alan Kızılcahamam bo 
lediyc reisliği bize şöyle bir tekzip gö~ 
denniştir : 

"Kızılcahamam kaplıcalarında uyu• 
hastalığı olduğu ve hamamların yıkıldığı 
şekl =ınde Ankara'da fena bir fllyia çıkard 
dığıru teessürle ha'oer aldık. Kaplıcaları• 
mızın temizliğine heır seneden ziyade iti
na edilmekte olduğu gibi hıamamlarımı.ı 
da yıkılmış değildir. Hamamlarının Jifaaa 
ve havasının letafetiyle şöhret alan kasa
bamızı ziyaret edeceklerin üzerinde fena 
ıbir tesir yapması muhtemel bulunan bu 
çirkin şayianın tekzibini rioa ederim 
Efendim . ., 

Bu tekzipten de anlaşıldıgı üzere fa" 
yiaların asıl ve esası yoktur. Binaenaleyh 
şifa hassası ve ta'oii güzelliği yilksek 
olan bu yerlerden halkımız endi§eıiz iatl 
fade edebilir. 

l\laclt•n ıakaı;ı kaldırılıyor. 
Rir sene müddetle ipka edilmiı olan m. 

den takas usulü 20 ağustos 1934 tarihinde 
kaldırılacaktır. İktısat ve Gümrükler Ye • 

kaletleri bu hususu alakadar makamla ... 
tamim etmi,lerdir. 

T.D.T.C. l nıumi Katiplik Hüro .. 
su f"'tırnlmJ'a naklediliyor. 

T. D. T. C. Umumi Kôtipliğinden: 
Kurultay hazırlıklariyle uğraımak öze 

re umumi katiplik bürosu lstanbul'a nakl· 
edilecektir. Kurultaya ait olan işler hakkın 
da yazılacak yazılar 21 temuz 1934 s:ıha· 
hmdan iytibaren lstanbul'da Dolmabahçe 
sarayında T. D. T. C. Umumi Kitipliğiat 
gönderilmelidir. Diğer işler hakkındaki mil 
habercler ve bilhassa dergi hakkındaki mii 
talealar gene Ankara'da T. D. T. C. u .. 
mi Katipliği vekaletine hitap edilecektir. 

llima\ ei :Etfalin yardunJan. . . 
Himayetietfal cemiyeti umumi merked 

1 temmuz 1934 tarihinden 16 temmuz ta· 

rihine kadar 1778 çocuia yardım etmittir. 

Bunlanlan 989 hasta çocuk ve kadm umu
mi merkezin polikiliniklerinde muayene n 

tedavi edilmiıtir. Dit muayenehanesinde 
295 çocuğun diıleri muayene ve tedavi e -

dilmiıtir. 948 çocuk ve anne umumi mer • 

kezin banyolarından istifade etmittir. Siil 
damlası kısmında da 142 çocuğa her gü 
yekôn olarak 11l8 kilo bedava siit tevzi 
tdilmiıtir. Yardım için müracaat eden fıkiı 
ailelere ve çocuklardan bet kiıiye para vı 

yardım yapılmııtır. 
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)' abcmcı 11ostası. --
BOGAZLAR IVIESELESİ VE TÜRK TEZi 

Muhacır seli. 1 r: 
Sao Pavlo • (Brezilya) M ı k t t 
Brezilyalılar memleketlerine hıristiyen I e m e e p 0 S a S 1 

13 temmuz 1934 tarihli "Le Temps,, 
gazccesi "D. Velery,, imzasiylc lstanbul 
hususi muhabirinden aldığı aşağıdakı 

mektubu neşretmektedir: 
İstanbul - Temmuz 

Lozan muahedesinin imzasındanberi, 
boğazlar mukavelesi ne mühim bir müna 
kaşaya zemin olmuş ne de bu mesele ile 
en ziyade alakadar devlet ofa~ .. , Türkiye·
nin protestolarına sebe.biyet vermi,ti. 
Fakat son harp esnasında mallım olduğu 
üzere Çok esaslı bir rol oynıyan bu boğaz 
larda seyrüsefer meselesi, 1933 mayısı.:ı -
da silahsızlanma komisyonunun celsele -
rinden birinde birden bire yenide:ı mey
dana çıkmıştır. 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Ruş -
tü Bey, harp malzemesinin tahd:di hak
kındaki münakaşanın verdiği fırsattan 

bilistifade, seyy .... r a~ır topların tehlil 
olunan Lığvmı ve buna muk-bil sahille
rin muhafazası için yalnız seb.t topları"\ 
muhafazasını proksto cylemış ve bu il:ı 
teklifin kabulünün bo; ızları muhtem~l 
bir taarruza l·arşı müdafaa ç:.relerinder. 
tecrit edecek m .. hiyctte oldugunu teba
rüz ettirmiştir. Tevfik Rüvtil Bey, mua
lıcdclerin asl:eri maddelerini fesheder• 
ingiliz projesı metnıni de alarak, bu pro 
jeye bogazlar ve Trakya'da 'iskerhkt n 
tecrit edılmiş mmtıakaları ailkaclaı eden 
maddelerin de ilavesini istemiştir. 

Bu, Tüı kiye'nin müsavatı, emniyetı 

ve müdafaa hakkı m..:selcsinin, milli sa
hillerin himayesine ait olmak üzere, 
Tevfik Rüştü Beyefendi tarafından vaz
edilmesi demekti. 

Filhakika Lozan muahedesi Türkiye'
nin, t>oğazları seyy<ır toplarla tahkim et
mesini tanıyordu. Fakat şimdi, muahede 
nin bu maddesiyle silahsızlanma komis
yonuna tevdi olunan yeni ahkam biribıri 
ni nakzetmekte idi. 

Türkiye'nin irae ettiği delailin en 
esashsını teşkil eden muhakeme şudur: 

Eğer silahsızlanma konferansı sevyar 
ağır topları Hiğvederse, Türkiye de sey -
ya.r ağır toplarını bırakacaktır. Fakat ay 
nı zamanda boğazlara büyük çaplı sabit 
toplar da koyamıyacağından ge5:itler bu 
ae'bepten her türlü müdafaa vasıtasından 
mahrum kala~tır. 

Bahri mesailde ihtısas sahibi olan bir 
türk gazetecisi, bu muhakemeyi ele ala -
rak İngilizlerin ağır toplariyle Cebelütta .. 
rık boğazını kapatabilmesine mukabil 
hap gemilerinin Ç3nakkale boğazından 

istedikleri gioi her istikamette geçebil
meler ndeki haks•zlıgı teb;:ırüz ettirmek· 
tedir. Bu gazeteci diyor ki: 

Türl~iye, İzmir sahillerini 408 mili
metrelik toplarla müdafaa cdebildigi hal
de nis:in memleketin en mühim ve bir:n. 
ci ş hri okn tstanbui'un tabii müdafaa 
hı:.ttmı teşkil eden Çanakkale boğ~zını 

aynı toplıırla mıida taa edemesin 
Tbrkiye, bir manasızlık telakki ettiği 

bu hale mukaocle etmek için ko:ıferans -
tan aşagıdaki iki ş ktı:ın birisini tercih et
mesini talep etmektedir: 

A - Boğazların gayri askeri mınta 
knlarını lağvetmek, 

B - Saz olarak, Türkiye'y• a~ır top
lara malik olmak hakkını tanımak. 

Eğer Cenevre'den ikinci şık talep edi 
lccek olursa reddedileceği muhakkaktır. 

Çünl:ü bu talebin kabulü halinde Ti.i· ki. 
ye komşularının zararına olarak imtiya.ı 
l<ındmlmış olacaktır. Halbuki Türkiye'· 
n:ın komşuları haklı olarak Türkiye'ye 
ağır toplar hususunda bir faikiyet bahş· 
edilmesine müsaade ctmiyeceklerdir. 

Bu talepleriyle Türkiye'nin istediği, 
her devletin sahillerini müdafaa için kul 
landığı topları boğazlara yerleştirebilme 

sidir. Türk tezine nazaran, boğazların 

serbestisi ancak bu suretle muhafaza olu· 
nabilir. Esasen· bu hususa dair mukavele 
maddeleri de devletler arasında hukuk 
müsavatı prensipine muhalif olduğuudan 
sebebi mevcudiyetlerini kayb.:tnıişler

dir. 
Geçen sene Tevfik Rüştü Bey bu ha

lin, muahedelerin oir tadili telakki edile
miyeceğini ve rnuahedelerin tadiline Tür 
kiyc'nin daima aleyhtar bulunduğunu 
tasrih etmiş ve "bizim teklif ettiğimiz 
tarzda boğazların g·yri askeri mıntakala 
rı:ıın k·tdırılması bir arazi tebe:ldı.ilatr nl 
madığı gibi bir hudut tebeddülatı da de
ğildir. Hassatan 2lmen tazminatı hakkın
da olduğu gibi, muahedelerin birçok nok 
taları tadil edildiği halde bir müsav"lt 
meselesi ohığundan d'Jlayı, aynı şey: ne· 
den bizim için \'öki olmasın,., dem:ştir. 

Bu muhakemeler ,bir dereceye kadar 
mugali.ltalı bulunmakla beraber kabili mü 
da· hl.ıkları rl,1 inkar edilcmeı 

asurilerin yerleştirilı:ıeri projesi do!ayısiy-
Türk murahhaslarının müdafaa ettik

leri tezi sovyet murahhaslarının tamami
le tasvip eylediklerini hatırlatmak fayda 
dan hali değild:r. Boğazlar meselesi o za 
mandanberi bu istikamette oldukça yol 
katetmiştir. Bugün Türkiye'nin tarafında 
vaziyet alacak müteaddit devletler var
dır. 

ı .. endi,e ve telaş içindedirler. Asabi bir dil ANTALYA: 
harap bina ile sekiı dükkanın yılutmasiıl' 
güzel bir cümhuriyet meydanmm ~ 
getirildiğini ve Lu meyanda yakında Gaİ' 
nin bronzdan büstünün dikileceğini e11el' 

yazmııtık. 
Bu devletler arasında boğazlar mese -

lesini umumi harptan evelkinden ba§ka 
bir vaziyette telakki edenler mevcut bu
lunmaktadır. Biz misal olarak, bunlar 
arasınd:n yalnız Rusya'yr zikredeceğiz. 

Berl:n muahedesi, türk gemilerinden ma· 
ada harp gemilerinin boğazlardan geçme 
sini meneyliyordu. Halbuki Lozan mua
hedesinden inbiiu eden va ~iyet Berlin 
muahedesinin yımı.ttığı vaziy ti'l t::ma· 
men al.sidir. Fakat o zamandanlıeri ~azi· 

yet de deği~miştir. Du suretle evelce lm
ğazlarm serbe::tliğini istiycn Rusya ve 
eli er müteaddit devletler, bugiin ım ser
bestiye muarızdırlar. 

llarptan evelki ile bugünkü rus nok
t:ıi naz-·n nrnsınclaki mübayenet muam
manın miftahını belki bize Avrupa siya-
etinin dcr'n bir surette d~gi~esi ve 

bundan daha şayanı dikbt oluak merke
zi Avrupa ve yakın ş.ırl:ta vukua gelen 
tühavviıl·t tevdi cde'bilir. 

kullanmakta olan Brezilya matbuatı, Mil

letler Cemiyetinin Brezilya'yı "bin bir çcJit 
milletten mürekkep Lir makedonya,, ya çe· 

virmek istediğinden ıikiyet etmektedir; 

Rio de Janeyro, adeta memleket lrak'm 

müsellah göçebe baskınına uğramıı gibi bir 

hava içinde geçen protesto nümayiılerine 

sahne olmuıtur. Fakat meselenin ve nüma· 

yişin gayesini asurilerin hiueti teıkil et
miyor. Asıl hedef onlar vesile ittihaz edi

lerek, 1908 denheri adetleri 150,000 i bu

lan ve Pao Pavlo'ya bir plau ve sistem da

hilinde hicret ctmiı olan jnpon kolonisini 

protesto etmektedir. ş·mdi artık Brezilya 

ya her sene 25,000 japon muhacereti ge· 
liyor. 

Demiryoliyle Pao Pavlo şehrine iki sa
at mesafede olan ve en büyük kahve ihraç 

limanı olan Santoı;'tal i vapur accntaları· 

nm ifod~lerine c;öre: Avrupa'dan Brezilya

} a hicret, gün geçtikçe azalmakta ve daha 

müş'~ül bir şekle girmekte ve bunun için de 

hükumet tedbirler almnl.1adır. 

lngiliz, f ransız, felemenk ve Belçika 

vapurları yüzde 35 nisbetinde yolaı ile, 

elman vapurları hatta yüzde 20 yolcu ile 

Antalya merkezi Dumlupınar ilk mek 
tebinde bu ders senesi içinde !asılasu: 

öğle yemeği yidirilen 50 kimses:Z çocu. 
ğun himaye heyeti tarafından bir öğle 

yemeği esnasında aldırılmış fotoğrafile

rini takdim ediyorum. 
Bu mektebin himaye heyeti aynı za

manda yüze yakın çocuğun mektep leva. 
zımını da temin etmiştir. 

Mühendisler taraf mdan yapılan ~ 
mucibince main ıekJinde toprak eıti'i1 • 
miı ve tedarik edilen mermer taılana il' 
mizlenmesi iıi de ikmal edilerek 5-7-934 ta 

Boğazlar meselesi bu halde kalmış ve 
bu mesele etrafında sükftt hasıl olmuştu. 
Fcıl:at 1933 teşrinisanisi:ıde Deutsche Al
lgemeine Zcitung gazetesi, birdeibire ha 
zı ifşaatta bulundu ve Türk Cüınhuriyc 
tinin onuncu yıldönümü şenl'ıklerinde bu 
1unmak üzere gelen sovyet heyetinin vü
rudundaki se't>ebin, diğer balkan devlet -
leri adamlarının ziyaretlerinin aksine o -
;arak, siyasi mahiyette değil, fakat sırf 

askeri mahiyette olduğunu bildirdi. 

limana geldikleri halde japon vapurları ay- ARTVİN 
larca ve devamlı bir ıekilde, bir tek yer 

boı kalmamı' bir vaziyette dolu ve yüklü 

rihine tesadüf eden perıembe günü ıaat I 
da merasim yapılmak üzere bir gÜD e~ 
bütün halk ve memur arkadaşlar haberdi' 
edilmi' ve merasim §U ıekilde yapılmıP' 

Bu alman gazetesi şöyle diyordu: 
"Mesele, sovyetlerin Karade.ıizdeki ha 

kimiyetini tahtı emniyete almaktır. 

"Mesele, başka bir tarzda şu suretle 

de beyan edilebilir. Beynelmilel vaziyet 

vahimleştiği zaman Türkiye, boğazları 

muhkem bir tarzda kapatabilecek vazi-

geliyorlar. 

Pao Pavlo'nun ncu bucağı olmıyan pa

muk tarlaları arasmdan geçiyoruz. Ufukla· 

ra kadar yayılan bu pamuk deryasında ya

n mahsulü japonlann elindedir. Milyon nü 

fuslo Pao Pulo ıelıriuin ihtiyacına cevap 

veren patates tarlalannm yüzde 50 ıi ja-

pon kolonisine aittir. 

Bana arkada§lık eden hir japon mü-

nevveri Slntos ıehrinin arblarma düıen 
yette midir? sovyet filosu bugün Karade 
,·zde bulunan filoların en kuvvetlisidir. muz ormanlarından geçiyoruz. Bana diyor 

Ve Moskova Kara<lenizde kendi hege- ki, bizimkiler 1933 senesinde bir buçuk 
monyasını muhafaza etmek niyetindedir. milyon kutuluk mal yaptılar, 1934 te iki 
Şimdiye kadar sovyctler Türkiye'ye m.:i- milyona çıkacaktır. Bana büyük bir iftihar

teaddit defa, lüzumu takdirinde, boğazla la, yüzde altmışı japonlara isabet eden ham 

.rın müdafaasına filen iştiraki teklif etmiş iplik istihsalindcn bahsediyor. 

tir. Fak~t her defasında bu teklif Tür - &lo Pavlo'nun pazarlarında uzun dizi 
kiye tarafından meharetle savuşturulmuş 

hElinde sırf hponlarc:fan ibaret olan satı-
tur. 

"Türkiye'n'n Cencvrede boğazların cılnr ve onlann tezgahlan ile doludur. Ja-
t.ıhkimini talep etmesi üzerine mesele ponlar istihsal ettikleri şeyleri bizzat ken-

ycniden ortaya çıkmıştır.,, dileri satmalttadrrlnr. 

Gazeteler, ceneral Voroşilofun ri - Ticarethanelerin bnlunduklan en bü-
yasetindeki sovyet murahhas he) etinin yük caddclerde!ti mağazalannm adedi her 
hemen hemen tamamen askeri~ ·den m\i -
rckkep olduğunu tebarüz ettird\h~ ~:ı H 

ou heyetin en mühim sevkulceyı;:i noİ<tio· 
sından yaptığı askeri tetkikatı h:ıtırlat. 

tıktan sonra, makalesini şu suretle bitir
mekte idi: 

"Bu ziyaretlerin neticeleriyle bu zi . 
yaretlerden sonra yapılan müzaker~lcrin 
neticelerinden, hi~ olmazsa yakın bir is
tikbalde hiç bir şey sızmıyacağı tahmin 
olunabit:r. 

"Fakat diğer taraftan boğazlar hak
kında muhtemel her münazaada sovyet -
lerin Türkiye yanında vaziyet alacakları 
iddia edile.bilir. 

"Dünyanın hali hazır vaziyeti naz.arı 

dikkate nhnınca Çarlık tarafından uzun 
zamandanberi beslenen hedeflerin büyük 
bir kısmının bu suretle kuvveden fiile 
çıktığı te't>eyyün eder.,, 

Aynı z~manda, umumi harptan evel 
nazarı dikkate alınması icabeder telakki 
olunan bazı mülahazalar da bundan böy
le bir kenara atılmış bulunmaktadır. 

"La Turpuie,, g-.actesi, bu meseleye 
tar .. is ettiği uzun bir makalesinde iki ay 
rı ayrı meselenin biribirine karıştırıldı -
ğını isbata çalışmaktadır. Bu meseleler -
d~n oir tnner.i, boğazlardan askeri ve tica 
ri gemilerin geçmesi, diğeri de askerlik
ten t erit edilmiş mıntakalz4-m ilgasıdır. 
Gazete, !stanbul'un emniyetini hiç bir 
suretle haleldar etmedikçe, gemilerin bo
;azlardan serbestçe geçmelerini kabul 
etmekte, fakat boğazların gayri askerili
ğinin ilgasında dönmemek şartiyle ısrar 

ftylemcktedir. 
Gazete diyor ki- bu ilga haclisesi, bo

ğazların serbestisine halel getirmek şöy
le dursun, bilakis bu serbestiyi tahtı em
niyete alacaktır. Bugün milletler cemiye 
ti Lozan konferansının kendisine emanet 
C'ttiği bu vazifeyi bugün yapaımıyacağın· 

gün biraz daha ziyadeleşiyor. Japonlar yal

nız büyük ~ehre toplanın&§ değildirler; şeh
rin etrafındaki küçük kasabalara ve batta 

içerilere de yayılmışlardır. Ekmek fınnlan, 

marangoz maaazaları, elbise fabrikaları a

çıyorlar ve kar getiren her işe giriyorlar. 

Zaten artık başkalarının işine yaramıyan 

birçok ıeyler onlara yarıyor! 
Japon muhaceretinin muvaffakıyetleri 

memlel(et ikliminin uygun gelişinde değil

dir. Bütün muvaf f akıyetleri, hicrette ja -

pon bükümetinin çok esaslı hareket edip • 

dir. Hükumet hicret edecekleri bizzat seç

mekte ve onlan biiyük bir ihtimamla gaye 

ve hedefe hazırlamaktadır. Japon kolonisi 

ai teşkil edecekler evvela Japonya' da, 

müstakbel hicret sahasında kendileriııin me 

sai sahasını teıkil edecek ımai, iktısadi ve 

zirai örnek müesseselerde terbiye ediliyor, 

verim kabiliyetleri yükseltiliyor, talim gör

müş bir ordu gibi mücadeleye sevekdiliyor

lar. 
Noyt Tsürhtr Tsaytııng 

dan boğazların serbestisini ve binneticc 
İstanbul ve hinterlandının emniyetini 
muhafaza srrf Türkiyeyc düşmektdir. 

Türk tezi şu suretle hulasa olunal>i 
lir: Türkiye, beynelmilel akti hukukun 
mubafazzsile mükellef edilmiştir. Bu vazi 
fe ise, her şeyden evet kafi miktarda kuv 
vete lüzum göstermektedir. O halde han 
gi taraftan ~lınırsa alınsın, "Türk boğaz 
larr,, meselesi bütün tekil ve &uretle':'de 
ve her §eyin fevk.inde olarak, bir türk 
meselesidir. (A.A.) 

Çalı§kan millet her işte mauaflak olar. 
- Artvin hükfunet konağının önündeki iki -
TiroJ milli 

sosyalistleri 
ve Hitler. 

lnsbruk - 1 O temmuz. 

Borada "S. A.,, mensuplan Ye Tirol 

hürriyet mücadelecileri imzaıiyle Tirol 
milli sosyalistleri beyannuıeler dağlttılar. 

Kazaom kıymetli ve azimkir kayıııaıı-
mı Ömer Bedrettin Bey taraf mdan biJi* 
bl\laskirmıızm türk milletine hediye ~ 
olduğu ciimhariyetin faydalan ~ 
nutuklar söyledikten sonra kendisiyle tır 
nber canla baıla bu iılerin b:ıpnlıol" 
i~in ağrııan belediye reisi Aslan B~ye ... 
namma teıellür ederek ilk temel tapıu 1' 
leıtirmiftir. 

Bu beya.DDamede AJmaaya' daki son hidise ADANA 
lerin Tirol milli sosyalistleri üzerinde yap
tığı tesir iyzah edilmektedir. Ezcümle deni-

yor ki: Vatanda§lar ! S. A. arkadaşları! 
Akıl Ye hayale gelmiyen ıeyler yapıldı. Şef 
lerimiz Ran' da alçakça öldürüldü veya 

zn:danlara atıldılar. Haksızca yapılan it

hamlara kar§ı hiç birine ne bir söz söyle

melerine ve ne de l•cndilerini müdafaa et

I!.iPlerine imkan verileli. Bu denice ihaneti 

·im yaptı? Arkada,l:ırımızm canLmna kı
yan onların katili olan kic-:dir? Bu katil, 
uzun senelerdenberi kendisi için çalıştığı
mız, her ıeyi feda ettiğimiz, kendisi için 

kin ve gnraz, ter ve kan dolu deryalar aş· 
tığımız, zmdana mnkabıl ekmeğimizi aldı

eımız Hitlcrdir; her şeyden fazla saydığı

mız, yaralı omuzlarımızda ta;ıynrak devle

tin şeflik sandalyesine otarttuğumuz, bura

Adana' da bir türk sanatkirı bir (~ 
yoğurma makinesi) yapmı§br. Belediyeofll 

fe}ırimizdeki fmnlarm mutlaka hamor 1" 
kineleri ile hamur yuğurmalanna karar 1' 
mesi üzerine ekmekçiler bn makineleri JJ
m:ınya' dan getirtmeğe hamlnnmı~la~ 
Fakat bir türk sanatkan tnc.ımcn yerS 
malzeme ile ve en son s· ııtcm m:>dellef' 
uymalc üzere hu m::ıkinelcri ynpn ifa rıı" 
vaffok olda. Ba mllrinel tin f ~tı AvruP" 
dnn gelenlerden yarıyrırıyn cc:n .. .:ı .. r. u~ld' 
neler k11 biliyet ve rnndmıan if. ariıle Ço~ 
mavnffak olmu§h!r •. Yuğnrna rn:ı'tin-d o~ 
mıyan fırmfar bu makineleri tl'r ih ctnı .. ı
tedirler. B5yle giiç İş!e mavaffa';: olm td' 
milli sanayi'mizde iJ .. ri h·r ndım ntılma' 
ı:ebep olan sanatkar kadri Ef. yi tcb:-ik edl' 

ch diine kadar hürriyetimizi, 1-anımızı, ca- nz. 

rumızı feda ederek kendisi için çalı~ğımız TARSUS'T A 
Rdam, bizimle ~raber mfü:adele eden arka- ilmi Eti tethınatı - Adan:ı cımtaka J 
daşlarımızm kntili oldu. Bu ne denaettir. ze müdürü Halil Kamil B .. yin hafriyat lıf' 
Fnkat intikam sırası bizimdir. Şeflerimizi ni- miscri sıfotiyle daimi nezareti ııltında fır 
çin öldürttü? N~den S.A. mücadele t~kilatı- sus ile Misis arasında mevcut ll:iyu'·kter ili 
mızı imha etmek istiyor? lhanet ettik de on-
dan dolayı mı? Hayır buna çocuk olan bile eski ıehirlerin bulunduğu mevkilerde asa" 
inanmaz. Lakin biz bunların niçin yapıldı- atika ve bilhassa Eti ve Hitit dcvirlerif' 

ğmı çok eyi biliyoruz: Çünkü biz S. A. ait tetkikatta bulunmaktadır. Amerika tf 
mensupları milli sosyalizm mefkuresinin keoloji enstitüsü azasından Bryn Mafet 
piJtarlanyız, çünkü biz hareketimizin pro· Kolleji müdürü Miss Hetty Goldman Pb. Oı 
gramındaki her noktanın tatbik edildiği Miss Ann M. Hoski.ı, Kambriç Massacb" 

ni görmek istiyoruz. Dayanan ve mücadele setts • Harvard üniversitesi nntropo!ojitl' 

eden kimseler olmaklığımız itibariyle ar- lerinden Mister Robert W. Ekrch·dcn nıi.ite" 
tık bize lüzam görülmiyor, bizler artık yük şekkil heyete ahiren isviçrdi Eti mütehıısst' 
oluyoruz. Şeflerimiz Röm, Haynes, Emst. sı Dr. Emil Forrer'in de iltibakiyle tctld ,t
Şnaydehuber ve daha bir,.oklarının sefih ta bulunmak üzere Adan:ı'ya gelmiş bul1" 

:ı ,,. 

v~ bayağı Mmscler oldukları icin kurşuna n:ın heyet temmuz başmdanberi Tarsus , 
dizildikleri masalını Hitler bize .anlatmasın. Duatepe ve Gözlü Kale' de Miss Go1dı:nıt11 

• 

Bazıları için bu iddi:ılann varit olduğunu 1 m tertibiyle yap:bn sondaj ameliyatı ,ır" 
Hitler bizden daha evel biliyordu. Buna 1 sında pek eski d~virlere. ai~ eserler ıne'f 
rağmen onları başa geçiren biz değil, Hit- nmda aranılan Etılere ıııt sıynh ve des 

11 

ler' di. O da biz de bu adamların kusurla- (Ter ku:t) lere de tes-düf olanmuıtol~ 
11nı ve zayıf taraflarını biliyorduk. Böyle Alilkadarlarca mevl.ün pek enler s"n ht1. 
clmakla beraber bunlar şef ve arkadaı kim lunm"sı has~b·yle günden güne dcrinledt' 
selerdi. Mücadelede b:ıhsa mevzu olan bu - rilmekte bulunulan sondai ameliyatına ~ 
dur.,, raretle devam olunmaktadır. Elde ed'I"'~. 

Beyannamenin sonunda, milli sosyaliz- olan zengin piımi' topralt kolleh~ivono ıl
min Avusturya'da da mnvaffak olacağı, dana müzesini zenginleştireceği ırihi bd '1 
ancak aralanndan hainleri temizliyecekle- mi tetkikat netice~inde Etilere ıırt ın""tıtı 
ri kaydedilmektedir. kalmıf elamanların da elde edilec" -; ':~ 

No~ı VWr Jarnal 11etle ümit olunmaktadır ;:Y 
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Başka yerlerde yapı kooperat i f 1 • er ı. 
Amıpa'yı ıördüm diyebilmek için la

ailtere'yi ıezmek Jizımdır. 
lngiltere'yi gezmiyen]u Amıpa'yı gör 

möı sayılmazlar. sözleri ne kadar doğru
dur, seyahat esnasında Kale limanında ar
kl\d~ kalan f ransız sitili gözlerin önünden 
silinir, Dover limanında görüş sahasını İn· 
giliz sitili doldurur. iki sitil aramda ne bü
yük fark vardır. 

Seviıcli Arıkara'mızda Yapı Koopeıati

fınin temelleri atılırken yerleşmiı bir mil
let olan lngilizlcrin yapı ve iskan tarzları
•ıo ait müşahede ve tetkiklerimi yumayı 

faydalı gördüm. 
lnıriltere tari!ıi, coğrafi ve idari dönüm 

noktahrma göre dört kısma aynlrr, fngil
t re. Vels, Is cçya, lrlanda. 

Her dört tnrnfta da in iliz milletinin 
Y rl .ele tarzı h:rib"rinin benzeridir. 

lıırriltere'd: mevcut evleri üç kısma a· 
yırm:lk kahil:!ir. 

J - Yakın znmıma kadar bir sıraya 
cfü·ı~·ş ve b"r çab al mda toplanmış (at· 
b?.ch d) bitVik evlerin modaSJ vardı. (ha
len in "İltere' de evlerin ekseriyeti bu sis
temdedir.) 

2 - Tek (müstalo1) (detached) ev
ler dört taraftan bahçe ile sanlmıftır, zen

siyle ancak ha gibi nlerde ka.wıcı ·ve ef. 
radı çok olan aileler oturmaktadırlar. 

Muttasıl - bitişik • evlere ıelintt: ı. 
giltere bapan baıa ba tarzda nlerle do
ludur. 

Evlerin iki JH dnvarlarmm, satılan
.,,n hacalarmm, bilcümle tertibatının yakm 

ve mü:1lerek olması masrafı çok azaltmak
tc.dır, teshin nisbeten ucuza malolmakta
dır. 

rin aileler oturmaktadır. 
3 - Son zamanlarda - büyük barptan Lakin, evlerin yalnız ön ve arkadan ha-

sonra - iki sistemin birle~tirilmesi çareleri va ve ziya alması, ilerisinden gayri taraf· 
dü!ünülerek (Semi detached) yan b:tifik kn aeıareti olmama11, 
evler yapdmağa baıJaaılmııtır. Bu tekil Bir evdea diier evin isinin külfetsiz 
~ çab.k İılkifaf etmektedir. seyredilmesi, 

Tek n sistemi isi-de bir de (Baplow) Kokalar.!s kolayhkla dağd.u, bitifik 
denilen - bir kath • nler vardır ki revaç komıu seslerinin - itinaya rat-a • du,.&
bulmamıf ve portatif evlere müıılıuır kal- ması, 

11111 gibidir. Eeltrik, sa, havaıazı, Jw.arızuyoa 
lıba iiç tarmı fayda ve m&bmrları: tertibabnda ufak tefek bozuld.klanlu 'Lir 

lir ailetlİn miaferit hir nde otmna11 ~ lo 1 • •. • 
fiplae yok ki cazip görümektedir, fakat, smı n enn muteessır olmuı, JUIDI ft 
miıderit nia ifpl edeceii satı.. t.üyik. zelzele vulunuıda ama Ye yıkmma çal.ak 'te 
IGfi, biyik mİkyuta Iİrayeti, 

Yapı, tamir, ıMbilye, ısıtma, süsleme, Mahafankir olan İngilizleri hu tanda 
,.t '·tnlr :.1--:..:.. maaıafla -•--•• .LL..,._ :.1.~-- lıı ...-.- --. uuaa,. ......... ma nrlaı1111 itirafa mecblP' etmiı-

Bitqik n!trdm: isf kat pliim 

·- Ankara yapı kooperatifinin teşekkülü münasebetife -· 

tir. Büyük harptaıı sonra bitipk ev tipi ta
mamen terkedilmiştir. 

ihtiyaçlar yan bitipk evler tarımı do
ğurmu§tur, bu evlerin inşa tarmda her 
iki sistemin fayda ft .ahmrlanadaa alı
nan tecrübeler hiikina olmaftnr, ıon sistem 
evlerin cidden tetkika pyan ıekilleri ve 

kil vesaiti geçmediği içio tehlikesizdir • alıı 
\'erİf etmcğe, eşyanm ve ~pleria nakline 
tahsis edilmiıtir. Onun için ön sokaklar sa
kin Ye temizdir. Son sistem evlerin dahili 
ve harici tertipleri muhtelif tiplerde yapıl
maktadır. Ancak bir mahallede aynı tip 
tatbik edilir. Biiyik mahallelerde tatbik 

süratle yeni ıistem evlerle dold~ 
dır. 

Şirketler ve evler çoğaldıkça fiadar da 
bu nisbette ucuzlamaktadır. Her tirli te
sisatiyle bir eY "eıya11z ve peıin .. ra ile 
500 ingiliz lirasma alınmaktadır. Ba .. ra
wo içinde arsa bedeli de dahildir. Şirketler 
esas itibariyle evleri taksitle ıc.{i~mll hen 

t yaparlar. Vide (20) sened;r. Yalmz oto
mobilli n sahipleri ayn mahalle te§kil e· 
derler. Bu gibi evlerin cesametleri Liiyii
mezse de bahçeye otomobil garajı ila"R o
lunur. Garnjlarm bir mahallede yeri ft sis 
temi biribiriı:in aynıdır. 

Böyle bir mahalleyi dııtan seyretmek n 
muntnzam, tem"z rahat, bir örnek evlerin 
trş1dl etti@ saflar arasında ynıamak baya
tın zevkini artırır. 

lngiliz evlerinin bazı hususiyetleri: 

iklimin daimi değİ§İkliğindm dolayı 
evlerin bodrum knb ve balkonlnn yol-tur. 

Müstakil ecloden ı.iri 

Eski evlerde çerçeveler süreli, yeni ev· 
lerde kanat tertibatıdır. Her odnda kömür 
ocağı varc!ır. Çok muhafazakar olan ingiliı 
ler kömür ocaklarının mahzurlanaı tö11o 

örnek olmağa değer rahatlık ve güzellikle
ri vardır. 

Ba sistemde iki ev bir çab altında bir
le§ir, eski, Litip"k sisteme nazaran daha kul 
latıl§1ı, daha aevi.aılidir. 

Tam b "tişik evlerden biri. 

Bir ev takriben 600 metre murabbaı ar

~ üzerine yapıldığı cihetle ön, yan ve ar

kzlannd:ı bahçeleri vard:r. 

lngiltcre'de b1~~ meselesi çok ebem· 

nıiyetlidir. 

He.r sistemde evlerin önünde çiçek bah-

çesi "Garden,, ve evlerin arkasında servis 

kısmı ve zerzevat bahçesi "Back yard,, bu-

lunur. 
Arka bahçeyi bir arka sokak takip e-

der bu sokak çxuklarm oynamasına • na-

edilen bir, yarı bi1işik ev projesini apğıcla dükleri halde INı uulii terkedemewektedir-
görüyoruz. ler. "Kömür memleketinde kömir ,.kllır 

Bu tarzda yapılan evler İngiltere'de diyorlar.,, 
çok rağbet bubndtadır. Yapı firketleri Yatak odaları ve banyolan üst btta
yüılerle ev yapmakta ve kolaylıkla ıat· aır. Her iki katta da her zaman acak m 
maktadırlar. Böylt güzel nlere malik ol- bulunur. Evlerin önlerindeki bahçeler ma
mak için halk büyük arzu göstermektedir. hallede lıep bir örnek tanziın o1Ull1U'. • 
Ferclin, ailenin hayatı ralaat evler içerisia- Pençerelerde demir parmaklık yoldu. 
de büyük sik\m 'ft intin.1a geçmektedir. Küçiik satq diikkinlan meria alt 1ıat .. 
Evia hayat izeriHeki çok ehemmiyetli te- dılınndan ıynlmaktachr. 

sirleri IOll una terakki yatını birleftirm P. Mahallelerde mi§terek iıler: 
rin yaavlarda otumakla anlatılır. lqiliz· Mahallelerde doktorların emn ..ta. 
lerin eft kartı ıahabbetleri daha kiçiik lalar doktorsa bhaıyacak tanda tdo 
yafla • aile, mekltp ve ltiliıe - tarafında ıim edilmi,fliı. 
canlandırılır. Onun i~ ana ve l»abasmm Biiyik mal..tlelerin bir dojua ni .,.,. 
tek evladı dahi evlenme çağma gelince ye- dır, ıece giiııdiiı faaliyettedir. 
oi bir eve • geliıı ıfieyi - 01111, ayn ywva Mmlle1erin birer hasta ve nek • f 
t~ıkil eder. neti Tarda'. 

Simdi lngiliz adalarlDlD iloJ malın MahaDeaia hlzı"hat iıleri mmtab polls 

ılitİ§İk ıvltrdm: alt lld plfun. 

it,' ·-.:.,,.ti Milliv,.'nin Romaru: 3 

• 
insanlığın 

Tefrika : SZ 

ha 1 i. 

- Fakir mahallelerde işçi birlikleri kendiliklerinden te
şekkül ediyorlar. EntenıasyonaJ namına sindikalara mı ma

ni olacaksınız? 

- Bir şey daha var, - belki de bu aynı ~eydir- Şang• 
haylı Çen-Ta-Öl Şankayşek'i öldürmek istiyor. 

- Demek bunun için? 

Amire Afolro 

- Bu parola öğrenilir öğrenilmez bizi ezerler. 
.. -:- O halde, her ne suretle olursa olsun ezileceğiz. Ko • 

munıst ~aro~aları, biz onlardan vazgeçsek bile. kendi yol
l~nnda ılcrlı~or. Köylülerin toprak istemeleri için nutuk 
soylemek yetıyor, fa1 at toprak istememeleri icin nutuk 
söylemek kafi gelmiyor. Şankayşek'in kıtalariyle ihtilali 
yatıştırma işine iştirak edeceğiz - Buna razı mısın? - ve 
kati olarak şerefimizi kaybedeceğiz, yahut, ister istemez, 
onlar bizi ezecekler. 

- Moskova'da her •es onlardan aynlmak lazım geldi • 
ğinde müttefiktir. F'1l·at bu kadar acele değil. 

- Eğer, her şeyden önce, mesele hilekarlıktan ibaretse 
o halde silahları teslim etmeyiniz. Bunları teslim etmek 
arkad:-ı lan te.,lim etmek demektir. 

- Komite K"t'lf ve bi?Zat ben isçi muhafız kıtalarmı 
meyda:ıa ~et; cfk. E.Yer bu kıtalan dağıtmak isterseniz 
s~n 1 -v ; ... ~ ...... ~ .. jrı-tı"""'·+ır. 

!ı=: 1 d ~ c ... • .. ,n silahlarını cl1erinden almasma razı 
olun"·. 

Vologin pençe reye dönmüştü. Çifte ger~• nla çerçeve -
lenen başını göğsüne doğru eğdi. Henüz sönük yıldızlariy
le. gece oluyordu. 

- Ayrılmak muhakak kmağlUbiyettir. Moskova Kuomin
tag'dan şimdi çıkmamıza göz yumamaz. Ve Çin komünist 
fırkası ise uzlaşmaya Moskovadan fazla taraf tardır. 

- Yalnız yukarı kısım: alt tarafta arkadaşlar, siz emir 
verseniz bile, bütün silahlan teslim etmiyeceklerdir. Şan -
kayşek'e· huzur vermeden bizi feda etmiş olacaksınız. Bo
rodin -bunu Moskova'ya böylece söyliyehilir. 

- Moskova zaten haberdar: silahlan teslim emri evelki 
gün verildi. 

Bu haberle ağ.zı açık kalan Kiyo hemen cevap verme • 
di. 

- r.1:üfrezeler de silahlarım teslim ettiler mi? 
- Ancak yansı .•. 

- Evelki gün vapurda düşünür veya uyurken .. biliyordu ki 
Moskova hattı hareketini idame edecektir. Vaziyeti anla • 
YI'lennesi, izhninde Çen'in projesine, birden bire, müphem 
bir dee"r verdi: 

- Nasıl bunun için? 
- Sen buraya geldiğin zaman beni görmek içın mektup 

göndermiş bana ... 
Masanın üzerinden bir kağıt aldı. Kiyo, Vologin'in elle

rinin ne kadnr beyaz ve yumuşak olduğunun henüz farkın· 
da olmamıştı. Kendi kendine: "Acaba neden onu derhal 

çağırtmadı?,, dedi. 
- Ciddi mesele ... (Vologin k'fiğıdı okuyordu.) Hepsi ciddi 

mesele, diyorlar .... . 

- Burada mı Çen? 

G 1 · k mi idi' Hepsi biri birine benziyor. He • - e mıyece · 

h man fikir deö-iştiriyorlar. Ceıı bir saattenberl men er za c-

burada: senin vapur çok yerlerde durmuş. 
Ccn'i çağırmaları için telefon etti. Dar kafalı, gururlu 

ve ;iyasi düşünceden mahrum sayd1ğı tethi,.çile,.le konuı· 
m:ığı sevmiyordu. 

- Yudeniç şehrin kapısı .da i'~en L .. ııinbrat'ch i"ler da· 

ha ı ... ötu idi, bunwıla b rab_r f.. ... ı>! i ." .ı , 1 ,. • - · lı, dedi. 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

memurlarına verilmiıtir. 

Mahallede misafirler için bir otel VÜ· 

cuda getirilmiıtir. Otelde kııın sık sık gece 
r:jJenceleri tertip edilerek gençliğin sıkı te
ması mevsimin hususiyetiyle aralık alma
llllf olur. 

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

Mahallelerde telefon kul;!heleri ve pos
ta kutuları vardır. Kutular civarında para 
ile pul alman olomatikler bulunur. 

Tatil günleri tütün ve ıeker ihtiyacmı 
temin için ayrıca otomatlar vardır. 

iki mahallenin bir sineması vardır, iy
tabmda tiyatro haline konur. 

Her sene mahallede oturanların ve so
bklarm isimlerini ve evlerin numaralarım 
bildiren bir alf abatik index "endeks,, ne1-
n1anar. 

Mahallenin caddeleri "Road,, elektrik

le, sokaklan "Street,, havagaziyle tenvir o

lnar. Havagazı fenerleri yaz geceleri ya
kılmaz kıf geceleri birer ara ile saat 22 de 

IÖndurülür. 

Mahallede cam ve evlerin yüzünün ta

IDİrat ve temizliği, boya :•l~ri firketler ta

nfmdan ucuz ve çabuk yap.lır. 

Sokaklar asfalttır. Miilemadi tamire 

aihidir. Tamir için gece gündür farkı yok

lllr. 

Bazı evlerde hususi fırınlar vardır. Ek
mek Ye Pasta pifirirler, bazrlarmda da 

ıialük taze süt ve yumurta satarlar. Bu 
sihi evlerin üzerinde tabelaltr vardır. Hay

ruat mahalle civarmd.t ve haricinde yaa11-

lu mahallerde barmdmlrr. 

içtimai terbiyenin lngiltere' de aile ve 

,..,. kısmına verilen bu yiik~k n devam· 
lı ehemmiyet sayesinde ing:liz vatanı h!r 

~ birçok muhabbetli aileJer, b:rçok gür

büz yavrular ve birçok sevimli yuvalarla 
bnetlenmekte ve süslenmektedir. 

Bu hususiyetlerin cümleıin:n A!lkara
mıııa yeni mahallelerinde tdtbik edildiğini 

görmekle bahtiyar olmak isterim. 
EKREM FUAT 

a 
tD 
t) 

a = S» ...... 
S» ... -=-.... ... • 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı için 900,000 

kilo mutfak odunu kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 4 ağustos 934 cu· 
martesi günü saat 13,5 da ya
pılacaktır. Talipler şartna
mesını görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muayyeninde 
teklif ve teminatlariyle Ha
dnn köyünde askeri satın al
ma komisyonuna müracaat· 
ları. (1526 ) 7-2707 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı için 18000 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 4 ağustos 934 cumartesi 
günü saat 14,5 da yapılacak
tır. Ta1ipler şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de vak
ti muayyeninde teklif ve te
minatlariyle Hadım köyün -
de askeri satın alma komis
yonuna mürac:3atlarr. (1525) 

7-2706 
İLAN 

Ordu ihtiyacı için beher 
taknn üç sandıktan ibaret o
lan malzemei baktroloji san· 
dıklarmdan beş takım ile beş 
adet çantalı mikroskop ka
palı zarf usuliyle alınacak· 
tır. İhalesi 28~7-934 cumarte
si günü saat 14 te icra edile· 
cektir. Nümunesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
Etlikte umum baytariye de
posuna müracaatları ve fen
ni evsaf ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatm· 
dan evel teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaattan. (1417) 

7-2553 

YAPI BOYA PAZARI 
Ankara Şubesi Yakında Açılıyor. 

FRiGlDAIRE Markasını taşıyan Suguk Hava Do
lapları sataşımn, az bir zamanda bu nisbette te• 

. zayüdü bu Dolapların kendilerine has olan me• 
zayasından ve faikiyetinden ileri gelmektetir. 
Bütün Dünyada istimal olunan FRIGIDAIRE Suguk 

A 
Hava Dolaplara adedi, Elektrik cereyanile işleyen 
diger Fabrikalar mamulatı adedinden Bir Milyon 
fazladır. Bu, FRIGIDAIRE 'in faikiyetini gösteren 
en bariz bir delildir. Siz de FRIGIDAIRE'in me• 
mnun müşterileri meyamna dahil olabilirsiniz_. 

•• F r; g i daire" markasını tasmwyan her Soguk havo 
dolabı hakiki n Frigidaire<f degildir, 

BOURLA BiRADERLER VE şs1 

E:f.K!,f!od!!KiA!:~ 
General Moıos nıam.ıılaü 

İLAN 
İki saka arabasiyle bir nak 

liye arabası pazarlıkla yap
tırılacaktır. Pazarlığı 24-7-
934 sah günü saat on birde
dir. Taliplerin nümunesini 
görmek ve şeraitini öğren· 
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak edebilmek için 
de belli gün ve saatinde te
minatlariyle komisyonumu -
za gelmeleri. (1596) 

7-2806 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtıyacı ıçın 

Eskişehir, İzmir, Diyarbekir 
de inşa edilecek olan benzin 
tankları pazarlıkla inşa edi
lecektir. Şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 29-7-934 
pazar günü saat 10,5 ta temi 
natlariyle birlikte M. M. V. 
SA. AL. KO. na müracaatla-
rı. (1598) 7-2805 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

Eskişehir tayyare alayında 
üç adet su deposu inşası ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 11-8-934 
cumartesi günü saat 10,5 ta 
teminatlariyle birlikte M. M. 
V. SA. AL. KO. na müraca-
atları. {1599) 7-2804 

İLAN 
Hava ihtiyacı için Eskişe

hir hava mektebine nazari 
bir dershane inşası kapah 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartnamelerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 12-8-934 pazar 
günü saat 10,5 da teminatla
rivle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(1597) 7-2803 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamuta· 

tından (380,000) metre ça -
maşırlık beze kapalı zarfla 
verilen fiat gali görüldüğün
den 19 temmuz 1934 perşem
be günü saat 11 de pazarlık
la alınacaktır. Talipler temi
natlariyle komisyona müra -
caatlan .(1595) 7-2801 

İLAN 
Kıtat ihtiyacı için 41,100 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münaaksaya konmuştur. İha 
lesi 4.8.1934 cumartesi günü 
saat 10 da yapılacaktır. Ta -
lipler şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya iştirak için de vakti mu -
ayyeninde teklif ve teminat
lariyle Burnova askeri satın 
alma komisyonuna müraca • 
atları. (1594) 7-2802 

iLAN. 
Kıtaat ihtiyacı için (180,000) 
kilo ekmeklik un kapalı zarf
h\ mtinakasaya konmustur. 
İhalesi 4 ağustos 934 cumar
tesi günü saat 14 te yapıla· 
caktır. Talipler şartnamesini 
görmek üıere her gün ve mü 
nakasaya ic;tirak icin ete vak
ti muavveni"de tf!kl1f ve te
minatlarivle Hadtm köyün -
de askeri satın alma komis· 
yonuna müra~a::ıt1"n . r1527) 

7---2708 
İLAN 

İzmit, Tuzla ve Rolu'da 
bulunan kıtaat için ( 452, 700) 
kilo un kapalı 7.arfl?. mUna
kasaya konulmuştur. fhrılesi 
28 temmuz 934 cumartesi gü 
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her g\in ve müna
k'asaya istiralC ic;n de vakti 
muavyen1n<te teklif ve temi
natlarivle İ.zmit asK'eri satın 
alma komisyonuna miir~caat 
ları. (1524) 7-2709 

1 LAN. 
Ordu ihtiyacı için 15 l<a

lem alatı cerrahiye ile mal-

18 TEMMUZ 1934 ÇA:~ŞA.uJA 

Sicaklar başladı denize Gideme· 
dim ve serinlikte Gezemedim 

diye düşünmeyiniz 
Çünkü KARADENİZ PARK VE PLAJI, MÜZİKLi 

ÇİFTLİK PARK VE BAHÇELERİ sıcakların tesirini çok 
azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz aile yuvasıdrr. 

Her gün sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar AN• 
KARA ve GAZİ istasiyonları arasında banliyö trenleri işlOt' 
mektedir. 

Her şey ucuz ve temizdir. 7-2807 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Ankra • Kalecik yolunun 2s+ooo nci kilometresinded 
ayrılarak şoseye 3 kilometre mesafede bulunan Sarıcalar tat 
ocağında hafie ve mevcut bulunan taşların şosenin 13+050-
24+000 üncü kilometreleri arasında çekilmek üzere alene• 
münakasaya çıkarılmıştır. Bedeli keşif yekunu (3214) lira 
( 40) kuruştur. İhale 30 temmuz 934 pazartesi günü saat ıS 
te vilayet encümeninde yapılacaktır. 'Talip olanlar bedell 
keşfin yüzde yedi buçuğu olan (241) lirayı idarei hususiylt 
veznesine teslim ettiklerine dair makbuzlarım veya teminatı 
muvakkatelerini vilayet encümeni reisliğine ibraz ve d~ 
ziyade malUmat almak istiyenler Vilayet Nafıa Başmühen-
disliğine müracaat ederler. (1593) 7-2800 ------
Istanbul Müftiliğinden: 

Kuranı Kerimin tercüme ve tefsirinin tab'ı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Talip olanların şartna• 
mesini almak üzere İstanbul Müftülüğüne müracaattan ve 
yevmi ihale olan 8-8-934 çarşamba günü saat 14 te vilayet 
muhasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzdo 
yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte mU. 
racaatları ilan olunur. (3927) 7-2799 

Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan Bayburt Noter muavinliğine imtihanlı ve 

imtihansız girebilmek şartlarım haiz taliplerin bir ay içi.Jı. 
de Adliye Vekaletine müracaatları ilan olunur. (1585) 

7-2791 

Polatlı Topçu Alayı satın 
alma komisyonundan: 

Alayın ihtiyacı olan 30000 kilo sığır eti kapalı :ıarfJa 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 4-8-934 tarihinde m\i" 

vakkat teminatlariyle birlikte Polatlı'da Topçu Alayı SA. 
AL. KO. nuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (1560) 

7-2790 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (41 

adet hesap makinesinin aleni münakasası 15-8-934 çarşamba 
gi'nü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 'P'O 
münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
Cebeci'de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonwıa 
gelmeleri. (1573) 7-2789 

Nafıa Vekaletinden: 
Af yon • Antalya hattının Afyon'un İzmir istasiyonundan 

itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 11 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında ya• 
pılacaktır. 

Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari seneye mahsus Tica• 
ret odası vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvakkatele
riyle aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) şer lira muka
bilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
tedarik edebilirler. 7-2788 

zemei baytariye kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. İhalesi 
31-7-934 sah günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler üç 
adet nümune ve fenni evsaf 
ve şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek -
terin o gün ve saatinden 
evel teminat ve teklif mek
turlariyle birlikte M. M. V. 
Satın alma Komisyonuna 
müracaatları. (1418) 

7-2552 
İLAN 

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

İLAN 

İzmit belediyesince fen ve 
hıfzıssıhhat kaidelerine ta 11 

mamen riayet edilerek husd 
si borular içinde İzmite isa -
le edilmiş bulunan Gazi su ,, 
yunun yarım ve bir litrelitf 
şişelere otomatik olarak ve 
saatte bin beş yüz adet dol " 
duracak kudretinde makine ı 
ter alınacaktır. 

Islatma, fırçalama, yıka • 
ma, doldurma, kapatma, vo 
etiketleme işlerini otomati1' 
olarak yapması laıım otan 
makine veya makinelerde 
her şeyden evel sıhhi ve ik 11 

tısadi şartlara dikkat edile ' 
cektir. 

Venneğe talip olanların 
mufassal ve pullu teklifleri " 
ni 12 eylfıl 1934 tarihine ka" 
dar İzmit belediye riyaseti " 
ne göndermeleri ve fazla nıa· 
lfımat alma kistiyenlerin nıU 
racaatları lüzumu ilan olu .. 
nnr. 7- 2793 
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Eskişehir<le Hilaliahmer ambarında fazla miktarda bu
lunan muhtelif boyalar, bakır takımlaıı, çivi, c'1m. at kılı, 
ıtalvaniz sac. otomobiller. ha~·van örtüleri, inşaat malzeme· 
si, eğer takınılan ve saire, ::ız ve cok kullanılmış; yünlü, pa 
~uklu, J·,..ten esva 15 temmuz 1934 tarihinden i} tibaı en Es
kıschirde merkez ambarında kısım, kısım açık artırma su 
rcttvle ~a ılacaktır. 

Bu esya v<> malzemeyi ~örmek istivenler istedikleri za
man 'P"1·:"ehirde Hil;cı.liahrner ambannd::ıki satı~ l·omisyo · 
nuna, S"lh1ac;ık C"'"a ve malzemenin nevi \le miktarlarını an 
lanı""1< İ'"tİv<>nln ile : 

A) Ank~r:ıda Yenişehirde Hilaliahmer merkezi umumisi 
nıulı~~ ... b~sinc, 

B) 1,.t.,nh•ılda Esld yaotive caddesinde A ·saraylılar ha· 
nınrh h:ıa1i,..lımı>r ovun kac{ıtlan satıs denosu müdürlüğüne. 
•
1 

C) f ~rııirJe Hilaliahmer merkezine müraca~t f'""meleri 
1 cın olunur. 7-2591 

en: 
Çubukderesi üzerinde beton olar~k kısmen insa edilmiş 

o:an barajın geri kahın kısmının b0 tirilmesi ve bu barai~ 
~ıt muavin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasında 
·Ubukcayı sularının akıtılmasını temin edecek muva!rkat 

~.c~.ralarm acılması ve in~aatın tatbik ve icrasm:ı m ıktn?.: 
t Utun ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş
ur. 

Mü112.ke1~a 5 2'7ustos 934 tarih.ne m 00 "aclif pazar g-ünü 
~aat IS te Ankara'da Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamın

a ""lntlacaktır. 
~:ıl' l . . . f . ın enn r n ~neve m~hc::us Tıcaret Odası ve e~liveti 

henn~vc vesik hın ile (67500) lir::ı11k temin~tı muvakl~atevi 

d ımılen aynı gün ,.e sactte komisyonda bulunmaları 15zım· 
ır. 

TalinlPr hn huc::ı1c::t~ki c::~rtn:ı'l\ .. 1Pri (20) şer lira mu'mbilin-

d
de .Ankara'<la Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden te

:"lr1'· "n .. hilirl,,r. 
,.. H~len sant\vede Vekalet emrinde bulunan tesis:tt ve 

alat. ve ,.rt,,.vatın mün'lkasa c::artnamesinde tasrih edildiği 
Vechile bil~hedel teslim edilmesi tle meşruttur. 

7-2733 

•• • Kütahya Vilayeti 
daimisinden: 

encumenı 

• l~ • lira bedelli vilayet mathaau kağıt, mürekkep e 
":ı.re ~a 8.8.934 t~ribine üsıdif çar~ günü s t ı S t ible 
e~ imek uz~re ~çık eksıltmeye konulmuslur. Talip olanların teminatla . 
J:!le ~:~~r gu11d.e. Kütnh~a vilayeti daimi encümenine ve şartname ah 

(amını ogrenmek ıçın de vılayet matbaasına m'iracu.tt"n i!ruı olunur. 
1532) 7 ~ 2724 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka imtihanı 

Zır-....-

• 
(6) miifettiş nanızPdi alınmak iizt·re ] 1. 8. 934 c 

nıarı .. si ".. .. 9 1 i u 
k 

""'mıu ~mat < n Ankara \'C ~t:mhul Zirr!.al Ran -
nlarmda 1 . .. 1 k • ·ı , • • ur rnnsa la a mıh ıam açılaraktır. l\tii. ahakı.. 

}n ıı.;hrak ('(l<•rf'klc•rin (l\1iilkivc) \:f'~a (Yii ~k il t . 1 
\7f' T' ) k t ısa 

• ırnN>I mt• tf~Mnden ve almt Hnku Fakiiltt·sinrlen 
nlf znn lınlnnmalan ''C ..,; • • d .... d y 

1 mı ,;a~m nn aşagı~ oıuz yaşm-
nn vuknrı olmamaları lazımcln·. 

i\ "if t>tticı n m~llf'rim~ ( 140) lirn maa P.rilir iki 
R«>ıwlik .~ınjthrn ~onra yapılarak mel"lt·ki imtihand~ mu
v.a~f~ .. k olanlar ( 175) lira maa-:la miif cıtir:liffc tcı·fi et -
llrılır. " '"' 

1 m · l n pro • 1 
A k 

'11· "r&mmt Vf' • 1r ~art arı h~ni m thunlar 
n Ara ,.ırn ' R· n'<a T rı· fi • 1'1" ı·· ' 

' 

1 1 1 
ıu "' •~ f' •t-11 ' ıu ur iiğiinilf"n Vf' 

stan m ,... zmir ?,· B l f 
ı· T r ' 1 .ıraaı an \.O a ı. dan tedarik Pflt•hi-
, •r. . . 0 f'r m mnt .'naıla vnzılı Psi nlnn hir mf'ktnp-
a hırlıkte An·. rn 7·rnat Ran~a~ı T('ff H 1• ·· ı·· 1··-·· .1 2r: • 1'\ f""" ı muc ur-
ll"ltrlf' n 13\'f't 0 - 7. 9:-!4 Of"1'8f'n he ı?İinii akcıamma ka 

dar f!{h rh•rmt>k w• ·a hi t ("rmek snN>tİ\ ı,. ' m •iracanı 
• hn; t,, h1mnnl1 •l•rl0 r. 7-2~Q2 

Da • • 
ı ye 

A e 

e a,e ı den: 
.... V c ~aıetçe tabettirilecek 5000 cilt doğum ve 3000 cilt 
olum ilmü~aberlerinin tab'ı 21-7-934 cumartesi günü saat 
l.5 tP v ... 1.~1 .. t s<1 m alma komisyonunda ihale edilecektir. 
S:r~: .. ;,.,i ;nıb..,.,.,•~ TP niimunelerini görmek istiyenlerin her 
~, • ., 1).,ı..:ı:,,,. ·u '·~\eti vil.,vetler ichresi ücüncü ı:;ube miidür 
lı;;;.;· - • • • • • " 1., .. ,,,. n.,.,"" .. 1 • ..,.~ , ... tır('ll\: etmek 1st1venlerın de Vekalet 
&atın ~,...,~ kt\'llisyonuna müracaatlan ilan olunur. (1561) 

7-2734 

Aıs. Flı. U. l\1cl. Sa. Af. 
komi~yomı ilanları. 

5000 kilo 16 lık potrel 
5000 kilo 3 mm. kalınlığın

da demir s~ç 
Yukardaki malzeme pazar 

lık suretiyle 25-7-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi 
1ecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1589) 

7-2792 

nkara Ht·lc·ılİ\c· ltci~ 

li:!i il:inları. 

tLAN 

kJkara fülediye riynsetind"n: 
Beıcd"ıye iciı:ı iki Yidaııj m ldnesi 
cakbr. Tnlip olan f'rmal rın 

"-kliflerini b:~ ·ye riyuetine gön
d~Ieri il o!um:r. (1539) 

7 - 2i21 
lLAN 

1 - Fen i~leri müdürlüğü 
ne 2it Ren:l mar'->.alr k~mvon 

2 - Beledive ihtiyacı olan 
45000 . soooo Vi o hr>n'7.i:ı ı o~o 
kilq l:J"hk 1000 kilo yazlık 
valcum va'{ı 

3 - Sekiz bin beş yüz adet 
sün;;,...e:e.. 

Yirm" ı;in müdd t)e ve kcı 
pah zarfla münyede ve mü 
n~ı{~~ va ko'111hıı c;tıır 81rt
n.::rneleri i görmek isti enle
rin her aün va.,1 isleri k"le 
rnin~ J'T1li'r"!ıcnathn ve t:ı linlc 
r:n de 2q t"mmnı 34 <'nrrı~r
t,..<;i giin1 .,.,M en hucuö-n l;a. 
d.,r tPrrtirı'1.thrivle b; H1·te 
tek:'.f rnP~·ttmlcırmı helec:liye 
enc·1 """'t>1 ne vermeleri. 

(l4Sl) 7-2594 
lLAN 

. Yeni~ehirde tayyareci se
hıt Nuri Bey sokaıhnda S"J .. B ' .. U< 
ru eve ait nrsa ile RÜyula . 
naı: 58,40 metremur:ıbbnı be-
1 enı ve malı arsa yirmi O'Ü 

"..:ı 1 l ""' n muıı< ~t e ve aleni surette rnij 
7..ave<leve konulmu~tur. Ta . 
lınleriıı ?~ temmuz 34 cumar 
te~~ günü saat on buc!.tkta be 
ledıvP. """:imenine mih·::-raat 
bn. (141\?.) 7-2~03 ' 

Ankara Le azım mirli
Vi Satrn Afma Komis 

ro1111 ivlanları 
İLAN 

.~!.li ~:ş bin kilo meşe kö
n:ıuru. munakasai aleniye usu 
lıyle ıhalesi 4 ağustos 934 cu 
martesi günü saat on dörtte· 
dir. Sartnarnesini görmek Ü· 

~e~e her ı:rün ve miin::ıkasaya 
ıştırak için de vaktinde temi
natJarivle h .. ~ber Ankar;ı le
vazım amirliği satın alın:ı 

komisvonnna gelmeleri 
___ (1487) 7-268Q 

ÇANKIRI MAHKEME· 
SİNDEN: 

Balkan harbında öJüın 
tehlikesi olan mahalde kay
bolduğu beyaniyle hakkında 
gayıplık kararı istiyen oğlu 
Yusuf tarafından ba istida 
talep olunan Çankm'nın Ak
viran köyünden Cınk O. Hü
seyin oğlu (SOO) doğumlu 
Mustafanın (324) senesinde 
silah altma alındı?fı ve tari -
hi mezkurdan bc~i akibeti 
hakkında bir haber alınma -
dıb ~ahitlerin ~ehadetindr.n 
anJac;ılmac;ma binaen ba'1ehu 
merkum hakkmda muktazi 
mnamı<>lei kanuniveve teves -
sü1 edilmPk i;7~re hav~t ve 
mematmdan habr.rdar olan • 
l:ırm h~h·r vr.nneleri mzmnu 
·ı,. • 
t ıncı defa nJ:ı,....,1.ı- ilan olu • 
nur. 7~2794 

İLAN 
Ankar::ıda Ecz;ırt ike" ve· 

f'at eden 8evket Ahmet Re -
vin Ankaradaki emv~line 
m~ht·-.,ece varivvet olı,n::ı -
rak defter tutmak suretiyle 
v~"PT1.,,1s <'1~ııP-un~~" mitte -
veffanm mi~ çılarile borç -
lu ve ::ı12ı-:ıkhl~nnın bir av 
zarh'lda 3 ilncü snlh hukuk 
mahkemesine müracP~tl:\rı 
ivla nolunur. 7-2783 

Anka a illA E 
Mahallesi Mevkii Sokağı Cinsi l{apı 

.. o. 

İstasiyon Arahlc Ambar l0/440 
,, " 

,. 22/441 

" " 
il 8/1 
,, 8 n 

" ,, ,, 162/164 
,, Bir sakaf ~ltında bir dükkan) l 66 

bir kahve ocağı ve bir küçük) 

Metruke 
No • 

40 
41 
49 
50 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira },{. 
120 00) 

e • • 
Hisse Kaç taksit 
miktan olduğu 

. 120 00) 
100 00) 
80 00) 

190 00) 
205 ()O) 

Senelik icar bedeli Uç 
t aksitte nakden tedive 
edilecektir. 

oda. ) 
Yukarda yazılı emvalin senelik icannın ihalesi 25-7-934 çarşamba giinü saat 15 te icra 

kılınmak üzere müzayedeye konulmuştur. Ta tiplerin müracaatı. (1431) 7-2571 

Kwnbar 

An 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi 

Boyacı Ali Dellal karat.ti Hane 
Hisar Mektep (kilise elyevro hane) 

Umum 
No. 

21/2 
33 '22 

Yukarda yazılı hanelerin müzayedeleri 
rakılmıştır. Taliplerin miiracaat1arı. (1430)' 

• s ·kbaldir 

.. . . .., .. 
rugun n: 

Metruke Muhammen 
No. Kıymeti 

Hisse Kaç taksi 

282 
311 

Lira K. 
750 00 

1200 00 

miktan olduğu 

Tamamı) Nakten veya 
" } birinci tertip 

} mübadil bono
) su ile. 

3-7-934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bt· 
7-2570 



SAlltA 8 

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

cektir. 
2 - Projeler Nafıa Vekaletince tasdik edilecek şekilde 

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

Vekaletince tasdik edilmesini müteakip müteahhide tesvi· 
ye edilecektir. 

4 - Elektrik projesinde tanzimine esas olmak üzere 
1 /5000 mikyasında kasabanın hali hazır haritası mevcut ol· 
du~u o-ihi sehrin nüfusu (23) bin ve hane adedi ise (5000) 
kadardır. 

5 - Projenin tanzim ve tatbikatı ve mevcut tesisattan 
istif;ıde imkanı ile yenicien ilave edilecek tesisat aksamı 
miiteahhifı .. ait olmak üzere 15-20 sene isletme imtiyazı ve
rilecektir. İsteklilerin bu sekilde bir teklifte bulunmaları da 
kabnl eflilecektir. · . 

6 - Besinci maddede teshit eciilen is ayrıca müzakere ve 
aleni p;:ı7o:ırhl·la f'n müsait teklifi vapan şirkete verilmek 
üzere 1, 2. 3 üncü marlclelerdeki proie tanzimi işi 5-7-934 ta· 
ı ihinrf .. n itib::ıren ?O gün müddetle miinakasaya konulmus
tur. 'l'rtlinlerin Phliveti fenniye vesikaları ve teklif edecek
leri hP.rle11n l"',. 7.5 nic:hetinde mııvakkat teminat akcelerivle 
hirlikte 25.7.0~4 tarihine müsadif carc:amba günü ı:;rı~t 15 te 
Belediye encümenine müracaatları il~n olıınur. (1507) 

7-2695 

Sıhhat ve içt·mai Muavenet 
Vekalet·nden: 

Bu sene İstanbul'da Ebe talebe yurduna Orta mektep 
mezunlarından ve neşet derecesi pek eyi ve eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. Taliplerin kendi el yazılarile yazılı istida 
tanm muvazzah adrsleriyle birlikte aşağıdaki vesaika rap
ten nihayet EylUI 934 iptidasma kadar doğrudan doğruya 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine göndermeleri la
zımdır. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık 
hüviyet cüzdanı 

2 - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı 
3 - Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bulun

duğunu mübeyyin mahalli hükumeti tarafından tasdikli 
ilmühaber. 

4 - 4,5 X 6 eb'adında üç adet fotoğrafı 
5 - A~ağıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti sıh

hiyeler-inden istihsal edilmis bir kıta sıhhat raporu. 
Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı 

yer mühür mumiyle ve hastahane baştabipliklerinin mühü
riyle mühürlenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar di
ğer evraklariyle birlikte bunu vekalete göndereceklerdir. Bu 
hastahaneler ANKARA, SiVAS, ERZURUM, DİYARBE
KİR nümune hastahaneleri ve İstanbul cocuk hastahanesi, 
İZMİR, BURSA, KONYA, ADANA, SAMSUN Memleket 
hastahanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak 
için mezkur hastahanelerin mensup oldukları vilayetlerin 
Sıhhat ve İctimai Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat 
müracaat eyliveceklerdir. Bu raporlar müdiirlüklere gönde
rilen matbu nümuneve münderic. ve musaddak olacaktır. 

6 - Sureti aşağıda vazıh noterden tasdikli velileri ve 
velisi olmıvanların kendileri tarafından tanzim kılınmış bir 
kıta teahhüt senedi. 

Alınacak taliplerin yaşlarının 20 den aşağı ve 30 dan 
yukan olmaması ve muayeneleri neticesin<le tahsillerini ve 
ileride mecburi hizmetlerini iyfava mani hir hastalığı ve 
arızası bulunmaması mesrnttur. Bu ver.hile e-önderilecek is
tida ve evrPkm Cllmdığ'ı göc:;terilecek olan adres Vf~kaletc:e 
derhal bildirilecek ve evraklarına na.7.aran kabul e<lilip edil
medikleri dahi kP7.a adrPdP.rine vcıktinfle tP.bli~ olunacaktır. 

TEAHHÜTNAME SURETİ 
İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine merbut Ebe mekte

binde tedrisi mesrut den:leri takip ve ikmal ederek neset 
ettikten sonra Sıhhat ve İctimai muavenet Vekaletinin i~ae 
eyliveceği herhanı;i hir mahalde Ebeliğe azimetle üc. sene 
müddetle tavin olundu~u (olunduğum) vazifede ifayı hüsnü 
hizmet ctmedi!!-i (etmediğim) veva ta!'l~il esnasında herhan
gi bir sebeple vurtt• n ihrac edi1di;7i (edildiğim) yahut yur
du terkeylediği (eylediğim) takdirde 
k'erimesi hanıma hükumetc.e yapılan mas
rafın faizi nizamisiyle beraber itirazsız ret ve iadesini mü
teahhit, zamin ve miitekeffi1 bulunduğumu natık ishu sene
dim tanzim ve müsarünileyh vekalete takdim kılındı. 

4-2664 

Ankara Vilayeti Sıhhiye Md.den: 
Muhammen heder 

Kilo '<il osu Lira 
Neosalvarsan 4 844 3376 
Mezürol 1500 §İ~ 1 1500 

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

26. 7. 934 perşembe günü saat 15 te vilayet encümeninde ihalesi 
yapılacak olan mezkur ilaçları vermeğe talip olanların ihaleden evel yüz 
de 7,5 teminat akçelerini Ankara idarei humsiye veznesine teslim ederek 
münakasaya kapalı azrflar ile birlikte iıtirakleri ve şartnameyi görmek 
istiyenler Ankara Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (1482) 7-2628 

Ziraat Vekaleti Merkez L abora
tuvarları müdürlüğünden: 

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

HAKiMiYETi MILUlt. 18 TEMMUZ 1934 ÇARJA1l91 
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Malzemei lnşaiye Mağa.ıaamda, 
Anafartalar cad. No: 77 

DiKKAT. 
Banyolar. 
T crmosifonlıu. 
Alaturka belalar. 
Alafranka helalar. 
LaTabolar. 
Krome n nikel bateri ve musluklar 
Havagazı ocaktan. 
ELEKTRiK malzemeal. 
Her ne'ri birinci ve temiz boyaJar. 
Herkesin menf aah iktızaamda 

BJR KERE yeni açılan J S A K 
(Malzemei lnşaiye mağazası) 01 

ıiyarel ehneniz tavsiye edilir. 
Tel: 2087 

Yakında hırdavat kısmı ayrıca 

açılacaktu. 

7-2363 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
.:aat. Telefon: 3272 

-;4nkara-Ace;,_tası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 

-ANKARA -

T~QKiYB 

llRAAf 
BANKASI 

Ankara Biras 
Herkesin Sevdiği 

OR·MAlV Ç i FT LiG/ 
• 

nın 

Ankara Biras 

"' .... f ·-" ... ·.t,. !' ... · ' ',:.• •< .s.~, ·... .-:, .. · • "' ' • - .· ': · - ' • ... ' ,.· ' · .. 1"... if 11" ·, •.• ~ •· -......... • '•,·· :'-: '· ... .-'_,,it' .. !.. :r 

imtiyaz sahibi ve baJilluharriri 
FALiH RIFKI. 
Umum Neşriyah idare eden yazı ( 
l,1cri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
sılmıflır. 

Abone ve iylin 6edelleri: Pttües 
sese veznesine verilir. Yaliul posta 
veya Laakı. vasıtaıiyle gönderilir. 
Hariçt" ldmuiııhı talıail aalilaiyeti 
yoklar. 

1 SİNEMALAR 1 
YENi 1 BU GON 

iki filim bir arada ı' 

l - AŞK TANGOSU 

2 • l\1ADAl\f BUTTERFLEYı 

BU GECE 

MADAM BUTIERFLEY 

BU GON 

iki filim bir arada ı 

ı -DÜNYAYI DOLAŞAN ŞARKI 

2 - KAHRAMAN KANI 

BU GECE 

OUNYAYI DOLASAN SARK1 


