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Hl 'l'~İ IDARELEn. 

Hel'giin Aukanı'da çıkar 

Türk - İyran dostluğu tez.ahürleri 

• 
lyran hariciye Veziri Şahinşah Hz. nin 
ziyareti münasebetiyle Millet Meclisin 

de pek dostane bir nutuk söyledi. 
Tahran, l 7 (A.A.,) - Dün hariciye rinde yer vermi!lerdir. "ehsente ehsente 

veziri lyran millet meclisinde Şahinfah sesleri,, 
Hazretierinin Türkiye'ye olan seyabatla - Bu ıeyahatta hendeniz ve maiyeti !• • 
rında kardeı türk devlet ve milleti tara • binıahide bulunmakla müftehir olan zevat, 
f ından icra olunan istikbal ve gösterilen kemali iftihar ve mubabatla reyelayn görü· 
hüsnü kabul hakkınd!\ bir nutuk irat eyle • nür idi ki kaidi muazzamın feıail ve hasa· 
di. Bu nutuk bütün mebuslar tarafından ili bergüzicleleri ve iyran milletinin mazhar 
hararetli alkışlarla kAuılandı. old11ğu ıeref ve büyüklük dod ve karde! 

Nutkun metni 

il !S ... r k LE&J 

Gazi Hz. 
Bolu Halkı Ulu Rehberi 

coşkun tezahürlerle 
karşıladılar. 

KEMAL TURAN ~udur: 

Bolu, 18 - Gece Büyük Gazi'nin ı;e· 

refüıe şehir baştan başa tenvir edilmiş ve 
ulu rehberimizin misafir olduğu halk
evinin önlinde toplanan binlerce halk 
geç vakte kadar neşe ve heyecan içinde 
şenlikler ve hliyük bir fener alayı yap
mışlardır. Bilhassa gençler heyecanlı hi
tabeterle BUyUk Gaziye olan iyman ve 
bağlılıklarını teyit etmişler ve bu hitabe
ler halk tarafından co~kun tezahürlerle 
alkışlanmıştır. Bu tezahüratı ikametgah
larının önUne çıkarak takip eden Gazi 
Hazretleri muhterem bolululara tahassüs 
ve teşekkürlerini beyan etmek "uretiyle 
taltif buyurmuşlardır. Akşam saat 20.30 
da halkcvinde verilen ziyafet aynı heye
can ve neşe ile geç vakte k:ıdar devatrı et
miştir. 

Dünkü yazunızda hususi idareler büt
çelerinin muntazam ve .muvazeneli olma
sı.• ki zaruretlerle ilerisi için alınan ve 
•h.acak o1an tedbirlere kısaca temas et
Dlİİtik. 

- Mmıterem Başvekil 5 temmuz tarihli 
nutkwıan mahalli idarelere ait kısmın
da ' ' verimli yola şimdiden girildi
iioi ve hususi idarelerin intizam na temel 
auldığtm., söyledi. Bugünkü yazımızda gi
rilen yol ile t!'me' atılan toprak üzerind ·ki 
gelt'! le)' ı, e ameliyesini iyzah edeceğiL. 
Be tesvİ)•enin kemiyet ve kıymeti üzerinde 
dumakta çok fayda vardır. Hususi idare· 
ler kurulurken mutlak suretle bazı hiz
metlerin mahalli bütçelere gördürülmesi 
esasb. Sonradan bu i~lerden bazılarının 
topluca, bir elden yapılması zarureti doğ 
du. Hele bir kısım hizmetlerde her hütçe
nia kendi muhitindeki az ve dağınık mesa
isi yerine merkezce kesif ve kuvvetli te
ıebbüılere giritilmek iycap etti. Birkaç 
vilayetin yol tebekesini tamamlıyacak bü -
yik bir köprünün yapılması veya bir .ana 
~U. açılması gibi nafıa it1eriy1e i1k 
mektep muallimleri yetiıtirme, yatı ve sa
nat mektepleri açma gibi maarif te§ebbüs
leri bu zaruretlerin birer şeklidir. _ 

Bu arada hususi idarelerin muavenet 
ıeklindeki yardımlarını da hatırlamalıdır. 

Merkeze alınan bu işler; vilayet büt
çelerinden muayyen yüzdeler toplanarak 
vekaletler eliyle yapılıyordu. 1933 senesi 
ıoıaunda bu mahiyetteki iıler şu manzara -
yı göstermi~ir: 

1 - Vilayetlerin Nafıa Vekaletine bü
yük köprü ve ıoseler yapılmak için geçen 
ıeaelerden borçlu kaldığı miktar 2,5 mil
yon liraya çıkmıthr. 

1934 senesinde de kanunlara ve büt -
çelerin nisbetine göre vilayetler daha bir 
milyon 200 bin lira vermelidirler. 

Alınan kararla bu iki rakam yerine vi
layetler 1934 senesi bütçelerinden yalnız 
808.000 lira vermeğe mecbur tutulmuı
lardır. Bu suretle vilayetler 3 milyon lira
lık nafıa borcunu kapatmıı oldular. 

2 - ilk tahsil; hususi idarelerin işi
dir. Bunların muallimlerini yetiıtirmek de 
ena düıer. Filhakika cümhuriyete kadar 
ba Yuif e vilayetlere bırakıldı. Görüldü ki 
e~ nııfta muallim yetiıtirmek devlet iıi -
dır. Ba görüıle bütün muallim mektepleri 
de umumi bütçeye almdı. Ancak yapılacak 
muallim mektebi binalarına hususi bütçe -
ler yekônlarınm yüzde onu nisbetinde işti
rak ettirildi. 
• . 1933 senesi sonunda vilayetlerin bu 
ıftırakten borcu 3,5 milyon lirayı bu1muı
tu. 1934 sene.inde ise 900 bin lira vere
ceklerdi. 

Son tedbirle vilayetlerin 1934 senesinde 
borçlan nisbetinde yalnız 100 bin lira 
İi•lemeleri kabul edilmiJtir. 

lfo kararla da husus idarelerin 4,5 
mil)·ona yakın bir borcu kaldırılmıı . !do. 

3 - Hususi idarelerin yatı mektepleri 
için olan 120 bin liralık borcu 40 bine, ıa
nııt mektepleri için olan 400 bin liralık 
borcu 125 bin liraya indirilmiştir. 

4 - Ankara' da yapılmakta olan vila· 
yetler evine hususi idarelerin taahhüt et
tikleri 334 bin liradan sarfınazar edilmiş 
bu rakam devlet ubtesine almmı~tır. 

Bu rakamlar üzerinde bir hulasa yapı
lırsa görülür ki vilayetler 9 milyonluk bir 
borca karşı 1 milyon 165 bin lira veriyor
lar n taablıütlerini bu miktarla taınamla-

(Son• 3. iinci sayıf atla), 

İktısat Vekilimiz 
İzniği ziyaret etti. 

"- Muhterem 
Beyler müsaade 
buyuracak olursa 
Zatı Alnhazreti Şa
hinıahinin Türki .. 
ye'ye olan seyahat
leri ve bu ıeyaha • 
tin netiyceleri hak
kında muhterem 
millet meclisi alisi
ne bir nebze maru
zatta bulunmak is
tiyorum. "Buyuru
nuz, buyl1runuz ses-
lcri.,, 

ly.·an Hariciye Veziri Kazimi Haz rttleri. 

Orhangazi, 18 - lktısat Vekili Mah • 
mut Celal Bey, refakatlerindeki zevat ile 
birlikte İzniğin bütün tarihi eserlerini ye • 
rinde gezdi ve salahiyetli zevat tarafından 
verilen iyzahatı büyük bir alaka ile dinle • 
diler. Halk ve teşekküller mümessilleriyle 
iktısadi meseleler üzerinde konuşmalar 
yaptı. Bilhassa Afyon zeriyatı hakk~da 
müstahsiller tarafından hazırlanıp venlen 
mazbatayı okudu. Vekil Bey batık ihra<ı 
\§i üzerinde görii§tÜ. Tabii bir servet olan 
\:ılı'{rhim gölde inki~f ı için veny~da bu 
1.undu. Ve gölün !İmal kı:Jıımdaki yolu 
tekiben Orhangazi'ye hareket etti ve yolda 
Orhangazi, Gemlik kavmakam1ım ve C. H. 
F. ve belediye reisleri tarafından ve Orhan 
gazi' de çolc kalabalık bir halk kütlesi tara
fından karşılandı. 

- İki ay evel Baıvekil Hz.nin muhterem 
meclisi aliye arzeyledikleri veçlıile Şahin -
ıah Hazretlerinin seyahatleri önceden on 
beı nihayet on sek~z günden fazla olmıya -
cl\ğı dii§Ünülmüş idi. Ve fak at bilahare ar • 
zedeceğim eshaptan seyahati hümayunları 
27 gün ıürdü. Kemali İ§tiyakla te§rif etti
ler ve son derecede memnun ve ho§nut av -
det buyurdular "Pek ala pe kala seseleri 

" ve muhtasaran !Unu arzedeyim ki bu seya-
hat ezher cihet fevkaladedir. lhtiram, !eref 
ve azametle hitam buldu. Şöyle ki, şimdiye 
kadar yalnız Türkiye' de değil belki dünya
nın pek az memleektinde böyle hararetli 
Vt' samiymi olarak hüsnü kabul yapılmı§hr. 
"doğrudur dogwrudur sesleri 

" 
Devletçe proğram mucibince icra olu -

nan resmi teşrif attan maada memleketin 

her zümresinden kadm ve erkek ve genç 

mr' lt'pliler her adım başında ve konak ma
ha ili ve köy ve kasaba ve şehirde mevkibi 

mülukaneyi kemali aşk ve sevgi ile istikbal 
etmişler ve şimdiye kadar biç emsali görül

memiı bir surette kardeşçe ve samiymi olan 
duygularını göstermişlerdir. Hatta bunların 
rok defalar i!liyak ve alakalannm ıiddeti 
h:ıiriyle sevinçten ağladıkları görülüyordu. 

Memleketin genç zümresiyle kız ve er
kek talebelerinin hissiyatlam ıibraz eyle -
meleri pek güzel gösteriyordu ki, yalnız 

bugünkü türkler bu dostluk ve kardeıliğe 

bu derece kadrükıymet vermiyorlar, 
belki yakın bir devirde vatanın mukadde • 

r&tını ellerine alacak nesli iti bile Şasin -
şı.h Hazretlerinin makamının azamet ve 
ehemmiyetini itirafla iyran Ye türk devlet -
lc-rinin dostluk ve kardeşlik esasına kalple-

Ölen doktorun 
cesedi aranıyor. 

Vatlı.i, .. Sisam adası - 18 (A.A.) 
Royter ajansı bildiriyor: London ismindeki 
i~giliz kruvazörü limandan üç mil mesafede 
demir atmııtır. Kruvazör kaptanı yanında 
İngiliz viskonsülü olduğu halde türk me • 
murlarından, bahriye doktoru müteveffa 
Robinson'on cesedini aramak üzere Sisam 
boğazında taharriyalta bulunmak için mü • 
saade istemiştir. Bu müsaade verllmiı ve 
labarriyata baı1anmı,tır. Pidani limanma 
l 2 Jnriliz baro a:emiai demirlemiJtir, 

turk milletini o derece kendine celbettirmİ§ 
tir ki kendi muazzam ve sevimli reisleri 
olan Türkiye Reisicümhuru Mustafa Kemal 
Hazretlerine ne derece kemali bu§U ve sa· 
nıimiyetle ve cüzi bir ıaibe ve riya olmaksı
i.ın ihtiram ve sitayis ediyorlarsa lyran Sa· 
hinfabı Hazretlerini de aynı derecede tak
dis ve sitayiş ediyorlardı. "Aferin aferin seı 
leri,, Ne Ankara, ne İstanbul, ve ne de lz· 
mir ıimdiye kadar böyle bir istikbal ve 
hüsnü kabulü derhatır etmiyor. Ve ıüphe
sizdir ki bu muhabbet ve meveddetler ıark 
milletlerinin tarihlerinde ilelebet payidar 
olacaktır. "Elbette elbette sesleri,, Alihaz-

t• h'" tu"'rk milletine kartı alaka re ı umayun 
(Sona 2. inci ıa11Fada) 

Vekil &v, yeni yapılan C. H. F. bina-
sını gezdi. Kasaba haftan başa dona!ılmıı
tr. Belediyede istirahatları sırasında ıkbsa· 
di vaziyet etraf mdll 1tonnpna1ar yapıldı. 

(Sona 3. Üncü sayı/ada) 

Dipburnu'ndaki müessif hadise mem
lekette samimi bir teessür uyandırdı. 

Sir Per Siloren ile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü B. 
hadise üzerinde görüştüler. 

h fT d -w d·-· · g·· Kaçakçılık ve her nevi nkuatm ıık sık 
Ankara med a ı ıkn beni ogre~ ı~mf hızed. o vukubuldugu- bir mıntakaya İngiliz zabitle-

D. b n a vu u u an mueuı a ıse d-f· b' ) re ıp umu b" rinin düımeai masum ve tesa u ı ır feY o 
üzerine İngiliz donanmasına lmkensup ır. z~ du-gundan fÜphe edilmiyor. Vaziyfelerini 
b. . k u -graması mem e ette samımı • f d k 1 • 
ıtin azaya • 1 A k sadıkane ve masumane ıy a e en u er en· 

bir teessürü ırıocıp ol"kmoştur. v~mT.~mkia- mizin İngiliz zabitlerine temas ettiklerini 
d .. terilen a a a ve teesaur ur - ' b • b" d l·ı· rasm a gos • 1 a1makt d tahmin ettirecek her angı ır e ı ı mn : 

ye' de tamaırııyle an aı a rr. cut olmıyan ferait içinde hareket ettiklen 
aıikar bulunmaktadır. 

Berıı• nde maıla)ı bir Müsterek bir tahkik hevetinin hadise -
nin bu 'mahiyetini meydana koym_ası • arın 
olunmaktadır. Asıl mesele, bu muessıf ha· • • cenaze merasımı 

Berlin, 18 (A. 
A.) •• Ba,vekil mu 
avini M. Fon Pa • 
peu'in maiyeti erki 
nından hükumet 
müıaviri Fon Bose' 

nin cenaze merasİ· 
mi dün Lihterfelde 

mezarlığroda icra 
edilmiftİr. 

M. Fon Papen 

ve ıevcesi mera • 

dise etrafında iki tarafın efkarında vanhş 
rivayetlere meydan verilmemesi ve bunun 
acı bir hat1ra b1rakmu1 ihtimalinin izalesi 
ve bertaraf edilmesidir. Rurada he.!tes bn 
hissiyata samimane iştirak etmektedir. 

(A.A.) 

Sir Per Siloren ile Tevfik Rüpü Bey 
Dipbarnu hadisesi üzerinde görüpnü,ler
dir. 

Bu miilakatm hrıılıklı samimiyet ve 
iytimat havası içinde cereyan ettiği ve ~a
riciye Vekilimizin hadisede kazaya ugr•: 

Yanlar için memlekette hissedilen .umu~~ 
"f d ~·- ·e ılu elemi lıalisane bir surette ı a e e,~l->1 ' . 

tıırnf memurlarından mürekkep hır tahkı)k 
f . . r den uzak o -simde hazır bıılun- ' eve "nin iki tara m sumıye m .. 

w d k ğını " munase-
makta idiler. M. Fon Papen dugun_u mey ana çlı ar~a emleketin do-

• k d d k · • be~lerı dostane o nn 1 1 r.ı Fon Papen mesaı ar a aıının sa a atını '" dul da bu müessif ve te..ra-
d . nanma ve er arın • . 

melbetmif, harp eıoaaın a tam bır asker f . ihtiyan dahilinde olmıyan bıldıse-
k • w• i lb d • eynıo • b' 1 l gibi hare et ettıgın ve su esnasın a ıse ı den dolayı berhangı ır. aa m mam~s ?ı:ı 

öliimine kadar vataıuu hizmet ey1ediiini kendisi için pek luymetlı olacağmı bıldir • 
ıö1lenıitdl'J u iıtildtar edilmiJtir. {A.A.) 

19 
'TEMMUZ 

PERŞEl\mE 
1934 

SAYISI HER YERDE 6 KURUŞ. 

ııı; 24 YE 2± &Al 

Gazi Hazretleri 
ile M. Lebrun 
arasında tebrik 
telgrafları. 

franıızların milli b.yr&Dtı olaa 14 tem. 
muz münasebetiyle Reisiciimhar Gaıi Maa
tafa Kemal Hı. ile Fransa R~ 
M. Albert Lebnın Hz. arasında a ..... ıa 
telgraflar teati edilmi.flir: 

Frtuua Rtisici!thnı M. Al6M &..6tı.n 
~ .. 

'\ 

Fransız Rtisicina~ara M. Lıbl'IHI. 

f n111sa' 11111 ınilli ha1ru.ı, hua • 
' d•ol•tlcrinc, doal•i•••n teminatını Mi • 

rar etmek ı:c §ahıi ıaadttiniılı hiiyiilı 4olf 
milletin saadd l>f refahı lıaklnndaki t• • 
menniyatııııla birlikte samiymi ve haı~ 
li tebriklerimi arzeylemek için yeni bir fu; 
sat oermişlir. 

Cazi Masta.la Kıu 
Tiirki~ Rtisicimhara Gazi Mullaia iM 

mal Hazretlerine; 
Milli bayramımız olan bııgiindı _. 

devletlerinin izhar bayarrnaf oldaklan ._. 
habbd eseri beni f eokaladt mifdasaiı ~ 
mİftİr. Zati dıvletltrinı en samiymi ftıtJi:' 
kiirlerimle birlikte şahsi saadttiniı H Tm 
ki~'nin refahı hakkındaki dostaM tı.
ııilerimi arztderim. 

Yurtta sıcaklar 
Memleketimi-

zin cenup, garp ve 
orta kısmmd:ı ırıev 
sim dolayasiyle ıid 
detini arthran sı

caklar devam et
mektedir. Hatta ba ' 
zı yerlerde sıcnk 
düne nazaran biraz 
daha artmııtır. 

Evelki gün An 
kara'da gölgede 36 
derece olan sıcak • 
lık dün hemen bir 
der~ce kadar fark 
ederek 37 ye yak· 
laımıftır. 

Memleke~mizia 
diğer nuntakalarm 
daki suhnnet dere
celeri h:ıl.kl'lda Zi
raat Vekaleti mele 
oroloji enstitüsün -
den aldığımız ma
lfımntta ise cvelki 
gün lstımbul' da ha 

R. (. 

raret derece.si gölgede 31, Kepı;ut ve Bur· 
sada 36, Adanada 41, Marns, D°)I'! 

1 ekir
de 39, Erzunımda 27 ve Trabzon, Giresua 
ve Samsun'da da 28 ~erece kayd dibİ! ol 
dda anlasrlmtsttr. 



SA',.'HA 2 19 TEMMUZ 1931 PERŞEMBE 

1 DAN GELEN SON HABERL • 
~SA'DA. 

D merg'in 
bir nu ku. 
BAŞ /E ~L iKTiDAR MEVK11NE 

C.ELDIKTE, SONRA BUTON 
Y ·\PTH~LARINI ANLATIYOR. 

P r;:;, 18 (A.A.) - Radyo ile neıredi
len b:r c f uc a l. Dumerg iktıdar mev -
ki"::ıe gcld; i zamanki vnziyeti nnlatmıs, ve 
hu v:ıı·• etin, o zaman, b- .. ette istikrar 
mevcut ohırcıasmdan ve sağlam bir parla 

ento e!tseriveWün meflmt bulan 2.S1Ddan 
dolayı c•~serivetle fena bir bnl arzetmd< • 
tc olduğunu bildirmiıtir. 

B"1uhare lıühfımetin icraatma geçerek 
seri bir csul teki!> olunarak evveli eo ziya
de müstacel işl~rin bıışanldığmr söylemiş 
ve hii .. etin projelerine müzaharet gös -
teren hnlkm azim ekseriyetine teşekkür et
miştir. 

t Dn:nerg bu s retle bütçe açığnım 
azaltıldığını e p ra piyasası vaziyetinin 
düzı>ltildiiini kaydetmiştir. 

Ba? 1 il nırtk n saretle bi6rmi§lir: 
"- u- .. d tarafmd son ylar zar 

fmda yapılan vasi İcrBAta ihtimil bazı nfah 
talar karıp:r;tır. Fnkat hü~et. eğer 

varsa bu hntalan tashih etmeye calq cak
tır. B" rJiği uhaf aza etmek liizmıdrr. Birli -
ğiıı r.ıevccdiyeti daima büyük iyilikler getir 

• tir. 
MUHTELiF MlSAKLAR HAKKINDA 

MÜRACAATA MOSPET BiR 
CEVAP VERiLMEDi. 

\~RlKA'DA 

Amerika' daki grev 
GREViN BlTMESl iÇiN TAH. 

KIYKAT YAPILACAK. 

San Fransisko, 18 (A.A.) - Malum 
olduğu üzere San Fransisko pes.koposu M. 
Hannab tarafından riyaset ~mekte olan 
ve M. Rosvelt taraf mdan ta • edilmiş bu
lunan hakem komisyo azasmdan biri, a
mele hemen İfe baılamak prtiyle, umumi 
greve sebebiyet vermiJ olan ihtilafların he
yeti mecmuasmr tetkik eclecek bir hakem 
heyetine havaleye patronfarm razı olduk • 
lannı beyan etmi§lir. 

San Fransisko umumi grev komitesi, 
lır kem hakkındaki teklifleri iizakere tt· 
mek üzere hemen topJanmıp. 

BiR MADEN KAZASI. 
Belgrad, I 8 (A.A.) - Bul ar h do ~ 

duna yakın bir madende Lir ~ infilakı 
netiyw:inde yangın olmnıtur. Şi 'ye ka -
ar madenden altı ceset ve - ddit yruıı

h çıkanlmı§br. Maden bili nlev iPndedir. 

PATRONLARIN KARARI 
BEKLENlYOR. 

San Fracsisko, 18 (A.A.) - Grev 110-

mitesi ihtilafın hakem t:ırikiyle halli tekli
fini ait olan makama tevdi ettikten sonra 
§U beyanatta balunmuJlw': 

AUIANYA'D 

Şark misakı. 
ALMANYA; MlSAK. HAKKINDA 

RESMEN FIKRINt SöYLEDL 

Bertin, 18 (A.A.) - Alman hiikiimeti
ne tevdi ed~ olan prk misakının orta -

ya atımı olduğu meseleler, siyasi alman 
mebafilini pek ziyade meşgul etmektedir. 
Şimdiye kadar bu husus hakkında resmi 
olarnk bir gôna beyanaltn bnlonulmamıftır. 
Gazeteler fikirlerini JU suretle hulasa edi -
yorlnr: 

Yeni sistem, Almanya ya Lokamo mua • 
bedesinden daha az teminat gösterecektir. 

SOVYETLERlN ESKl BERLIN 
SEFiRi. 

derlin, .18 (A.A.) - SoyYet Rusya'nm 
s$ık Berlin büyü kelçisi M. Şinçuk ~1osko
va'ya hareket etmeden evci Berlin'de bnlo
nan eaıebi ve alman gazetecilerine sefaret 
sa!onlarmd.. veda ziyafeti vermiJtir. Ba zi
yafet çok wniymi olmn1tur. 

M. Şinçukun halefi M. Suriç ağustos bi
dayetinde yeni vaziyfesine baılıyacaktır. 
Sabık büyük elçi bir iktısatçı idi. Yeni sefir 
ise, bilhasu diplomattır. Ba hal, Sovyet 
Rusya ile Almanya arasında mevcut ese
lclerin 1930 danberi deiiJIIıiı olduğunu 
göstermektedir. 

Paris, 18 (A.A.) - Havas ajansı b"l · 
diriyor: ln~tere sefirini'l. Almanya hari
ciye nezaretine Alm nv ile Sovyet Rmva, 
Baltık menlleketleri, Lehistan ve Çekos1o -
nkya arasında mütekabil muavenet misak
larma miizaharet eylediiİ!Ü bildiren tes!b
büsü üzerine, Berlin ve Var§Ova' elan dah:ı 
miisbet bir cevan gelmemi.dir. Bana rağ -
men inırlliz sefirlerinin E"rlin ve Var~va' • 
da evelki gün ve dün icra ettikleri mikale
meler ndiceı:inde lagiltere hiikfunetinin, 
Lehistnn ve bilhassa Almanya biikômeti ta 
rnfmdan ileri sürülen kavdı ihtin.ziler ha1< 
~a oldıikça sarih maliDW tı>placlığı öi
resilmiJlir. 

Komite kati surette harehet etmiş ol • 
dıığundan §imdi patronların brumı bek -
lemektedir. Eğer patronlar sind1k.alarm gös _IN_G_l_I ... T __ E_.R_E_~ ~_o_E 

Berlin'in, Sir Erle Phipps ta.raf mdan 
amıa günü yapılan ilk zivantinde Alman
ya Lariciye ne1J\retince ifade olunan itiraz 
ları tekrar ettiği zan11olunmaktadır. Filen 
hukuk müsantmm, Almanya'nm misnh 
iftirakinden evel mi, sonra mı tanınacağı 
sorulmuş ve Almanya ancak birinci pkta 
misaka iıtirak evlivebileceği kayd•tlilmi, -
tir. Avm ztmıında, bn müsavl\tm filiyat sa 
Lasmda ifııilP.sİ için Almıuıya'ya ne ~ibi 
yeniden siliblıı.nma veıtıüti verileceği hak -
lmufl\ da istizah va~i olmastur. 

Bu tıtlenler lngittere k•bi:ıiesinde ·· e
'8kil "lahıııh il tali k mite!i • n içti -
maını iycno ettirecek mahivefle telakki ,.dj 
lerek bn tali ko ite düıı S"'bah ansızın in • 
giltPre hariciye ne7nretinde toplanmıstır. 

Lehistan cihetind"'" ise. bu yPnİ siıtem· 
'den tn esıısh surett• kar temi eden Sovvet 
Rusva'.nın, Fransl\ ile m1in:\s~atınm takvi
ye lmlmnsındım d"J"yr, J "'histan'm ıırzu P.t 
mediai b 7.1 istifndel"'r ,.lde el~f7i hakkınd1 
bir takıM kor1<ular ifade olu doğa 7.1\Unc • 

dilmeldedir. Avnı za"landl\ S"vvP.t R1Jcvıı' 
nm vereceği teminatlar hı!kkmd1 d~ 'ba
zı siiııbel,.r ı{ennııva11 olnmn rlur. Ş u 
kay,t .. t ~ l~"'fltldrr ~t ""'1 .. 11 hnririve n • 
%111 :Pıt. B•k Var§ova'da hıılunmad•""ıdan. 
Lehi~"Tl harHve neı•1'eJinin VATl:-lJiler~öi 
loıvdı ilıtiraziler tnm bir kıvmeti haiz de -
~Mir. LehiW-n avnr ıamandl\ cevan vPre -
bilmek idn bım hndut mesel•leri hakkm
'da Baltık memlehtleri i)P. ist1qre etmtk 
merluu1ul>tinde oldı•~nu da ihsl\s e~·mr. 

M. Be!,'in sevabntı esnqsıntl•, Baltık 
memleketleri h:ıricive nazırları ile konus. 
mak ar.msnnda buln,,m"~' Vl\ıiyetin tavzi
hi iri"' bir frrsat teşkil edP.cektir. 

temıİJ oldukları tepiki mesai zilmiyctinin 
aJ11DU ıösterecek olurlarsa Su Fmısisko
da iıler bilatereddiit baıJıyaaldır. 

GreT umumi komitesi, grncilere ihtila
fm hakem tarikiyle balledilmesiıü bbnl et
melerine müteallik olan karar mretini l 08 
··eye karıı 207 reyle ittihu etmiftir. Bu 
karar auretinde, mnıımi ~ hiyik ok. 
yanns sahillerinin iktısadi istiLbatmi teh • 
tikeye koymakta olduğu beyu edilmekte 
fe Oregon, IWiforniya, Vqiagton hiikü
mttleriyle grevin lıiikiim sirmekte olduğu 
~irler belediye reislerinden, patnm!ar ile 
amele arasındaki ihtilafa aeLep elan bütün 
meselelerin hakem suretiyle halledilmesini 
temin için M. Rnzvelte miiracut etmeleri 
tulep olunmaktadır. 

GREV ve MATBUATIN 'TEFSiRLERi. 

Nevyork, 18 (A.A.) - Matbuat, San 
Fransisko grevini muhtelif mrette tefsir et
mektedir. Nevyork Taymis diyor ki: 

Grev komitesi Jdırin ia • müsaade 
etmeye ve ıiddet harekabna tevessül eyle -
memeye karar vermekle eyi etmi§lir. Ko
mite uzun bir tecrübe mahsulü o1aTJ bir ha
laykati anlamış buhınnyor, o da, büyük bir 
grevin şiddet istimali ile ve efkin umumi
ye aleyhine hareket etmelde muvaffak ola
ruıyacağı keyfiyetidir. 

c-· mlıuriyetçi Nevyork T n1liİ!1e gnıete • 
si, meseleyi siyasi sahada "talea etmekte 
ve bu son hadiselere M. Rnzvclfuı siyaseti
nin sebep olduğunu yazmaktadır. 

Commerce gazetesi,. San Franıisko gre
vinin Amerika i~ aleminin teskilitsız bulun
masından neıet ettiğini söylüyor ve diyor 
ki: 

"Amerika İJ "lemi b dan böyle kendi 
dr.bili teıkilatmı taazzuv ettirmeye çalıı • 
malıdır. Ancak bo tarzda İf i!eminin reis
'eri, Amerika halkının cok muhtaç olduğu 
,mai ıolhn ttmio edebilir. 

nafi fikir teatilerinde bulunmak hususun
daki arz 11\rının birer delili olandı telakki 
edilmektedir. 

FRANSA'NIN ORTA AFRiKA 
UMUMi VALiSi. 

Nihavet, Litvanya b?ricive nazırmın 28 
temmuzda ve fatonva hariciye na1.ımnn 
'da 1 a~stosta Moclcova'yı ziyaret edecek
leri h"beri Londrn'dl\ memnanivı?tl~ k"rct
)anmaktadır. Lon~rn'da im seya tler, B:ıl 
bk devletleri ile Sovyet Rusya'nm do!t • 
ne bir surette istisrne etmek ve m; k hak- Paris, 18 (A.A.) - Penard, orta Al· 
l.-ındo.ki müzalterelerin terakkisi için çok rika valii umumiliğne tayin edilmiştir. 
.. • . ... t . . ,.. • • • 4 ....... 1. ~ .. • -.· ... .. ••. 

s·ıahsızlanma tali 
komitesi. 
TALI KOMiSYONUN TOPLANMA. 
SINA EHEMMlYET VERiLiYOR. 

Londra, 18 (A.A.) - Namlardan mü
teıekkil silahlan bırakma tali komitesi, bu 

sabah başvekalet dairesinde toplaDDllJfır. 
Bekfenilmemekte olan bu loplanbya büyük 
bir ehemmiyet atfedilmekte ve bu içtima, 
Sir En"k Filip tarafından Berlinde prk mi
sakı hakkında yapılmrı olan teJebbüs ile 
alakadar addedilmektedir. Berlin' den alı • 
DM haberlere göre alman biikômetinin ya
pılan teıebbüse brp kati bir mu1ıılef ette 
bulanmıyacağı yalnız prensipin tatl>ikab 
hakkında buı sualler iyrat edeceği ,imdi • 
den tahmin ol nmaktadır. 

Almanya'nın meta1ibab ıunlar olacak
tır: Evvela, hukuit müsavatı, Almanya'nm 
misaklar sistemini kabulüne takaddüm ede-

k 'd" ' ce mı ır. 

Saniyen, b miisavatm Almanya'mn 
ne dereceye kndar silahlanmasına müsaade 
lıah! olacnktrr? 

Bu bayle olanca Almanya'nm mmtnka
\ıİ misal·lar projed muvacehesinde evelce 
Cenevrede silahları bırakmaya ııit olarak 
levdi edilmq olan m telif planlar karp • 
smda ileri ıürmiiı olduğu suali tekrar or • 
taya atacaktır ki, §Udor: Hn!mk müsavatı, 
emniyet teminatrn;ı takaddüm mü eder, 
yoks onu mukab"li ve m ssal ıı mı • 

dır? 

Bu tnkaddüm meselesinde burada bü -
yük b~r ihtira: gösterilmektedir. M::.aın<'tih 
bu mestle Bcrlio tarafından hatiyetle ileri 
sürüldoğü takdirde Almanya'nm fılilletler 
cemiyetine avdet hakkında vereceği teminat 
nisbetindc buraca fedakarlıklar yapılması 
muhtemeldir, 

Bundan baıka Varşova hükumetinin cu
ma günü ingiliz ıefiri tarnfmdan yapılmıı 
olan tebliğl\ta henüz cevap vermemiı olma
sı burada endife nyB.Ddırr.ıaldadır. 

Lehistan'm hatb hareketi hakkında Lon
draya eglrniı olan ilk haberler, Leh büku • 
melİ!ıia kayıt ve ~rtsız olarak misakı ka -
bıı1 edeceğini göstermemektedir. 

·Hilaliahmerin •• unnet Düğünü 
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Türk lyran dostlu -
ğu tezahürleri. 

(Batı birinci aayıfada) 

göstererek, onlarm faaliyet ve ciddiyet ve 
himmet ve gayretlerini ve terakki yolıında 
ilerlemelerini miiıa}ıede ederek fevkalide 
memnun ve mahmz oluyorlardı. Kemali ce
saretle arzedebilirim ki aziz ve necip türk 
milletinin halisane ol&n bu duygulan, Zatı 
Alihazreli Mülukinenin pik ve duygulu o· 
lan kalplerinde yer balayorda. Ve Alihaz
reti Ş:ıhin§ahimin onlara karp olan p:derone 
molıabbetleri dahi aynı doygonan tesirin -
den ileri geliyordu. "Ehsente ehsente sesle-
ri,, 

ilk maruıatnnda seyahat proğrammm 
icrasmdan bahsetmipim. Lakin itiraf edi • 
yorum ki bo arznm beynelmilel meri olan 
mul ve adete mutabık olup, Türkiye Reisi· 
ciimhuru Gt:Li Mustafa Kemal Hnzretleriy
lc Türkiye devleti ricali izaı:ınım Şabinfnh 
H:ıuetlerine karp ihraz eyledikleri samimi
yet her nevi resmi teırif at proğrnrnmm ha
d dunu o derece tecavüz eyledi ki, meri ıa
bjri tepifata lü.zum kalmıyordu. iki muaz
zam reis ve prkm iki namdar rcciilünün 
mülakat eylemeleri üzerine aralarında ma
almemnuniye hasd olan samiymi dostluk ve 
yeganelik müua.sebatı o bdar b""yük ve a· 
zametli ve bakiyki idi ki her görene tesir 
ediyordu. Ve Şnhinfa]ı Hazretlerinin Tiir • 
kiye toprağındaki ikametlerini temdit eyle-

eleri için Gazi Hazretleri tarafından vuku 
bulan daveti kabul ve lzm"r ve Çanakkale 
ve Marmara denizine seyahat eylemeleri ve 
lstanbulda birkaç gün fazla kalmalan Şa
hin?b Hanetleriııin bu seyahatta son dere
ce rau ve hofll t lcaldıklanna ve Türkiye 
Reiticümhum Hazretlerinin dostluk ve ma
bnerelerinden memnaa Ye mesrur olduk -
larma kifi bir delil idi. "Doğrudur doğru -
dur sesleri,, Doğrudur ve bittabii bundan 
heıka da olamaıdL 

Çünkü bu iki maanam reis Ye prkm 
iki dahisi arasmda mevcut olu miipbehet, 
samimiyet n yeginelik zeminini o derece 
amade elmi!fi ki daha tabii olarak wkua 
gelenleri tasa"11J' eylemek miimkün değil
di, Alahazreti Şahinfa}ı nasıl ki gayri man
tazam ve kargafahklı olan bir memleketi 
eski halinden hali hazırdaki vaziyete getir
dilerse muhterem nıecliıi ilileri heyeti ki • 
rnmmca dahi maliım olduğu üzere Gaz.i 
Mustafa Kemal Hazretleri de kendi vata -
nına büyük ve parlak hizmetlerde bulun -
muf, ali makam bir reisdirler ki vatana aşk 
ve istiklal ve fedakarlık ve medeniyeti lıa
zırada terakki eylemek hususunda kendisi 
d:tima f.rnek ve rehber olarak mukaddes 
olan bu maksadın hnsu1üne ciddiyet ve bü
yük bir fevkle çalıpyorbr. "Doğrudur 

rlonrodur sesleri,, Bagün Tör!dye'de ferttf· 
li ve benam olan zevat vardır ki bnnlatrn 
ekserisi ve belki de hepsi Türkive' de Büyük 
Millet Meclisi alisinde mebus ve devlet ida· 

ITALYA'DA 

Şark misakı 
ve Italya. 
lTALYAN GAZETELERi ALMANLA

RIN MUHALEFETiNiN ÖNÜNE 
GEÇMECE ÇALIŞIYOR. 

Roma, 18 (A.A.) - Şnrk mi~knıa· 

en ziyade lehtar olan İtalyan cıatbuatı, Al • 
manyanm bu misaka olan muhalefetinin ö
nüne geçmek için lazım gelen delilleri ileri 
sürmektedir. 

Almanya'ya verilmekte olan bu nasihat
larla: ltalya'nm Berfin sefirinin dün l'tl. 
MuGolini tarafından kabul cdilmiı olması a• 
rasmda bir mukarenet ve münasebet gör • 
mek mümkündür. 

Sefir, .M. Musoliniye Almanya'nın hattı 
hareketi ba.kkmda malumat venniJtir. haJ.. 
yan siyasi mdıafilinde Almanya'nın misa• 
kı kabul edeceği bakkmda tam bir ıtiını' 
beslenmektedir. 

Popolo Ditalya. Almanya'ya ~rk • 
krnm maksatlarının saf olduğanu, Çinld 
M. l\fosolini'nin ~.lakkilerine tevnfnk et • 
melde bulunduğunu isbata çalıpnaldndır. 

Avenire Ditalya diyor ki: 

" Beynelmilel §eDİyetin inkipfma inti • 
bak etmekte da" a gecikmiyen Almanya, 
hali hazırda yolunu pfınnıı ve kararıız bit 
haldedir. 

ŞlNKIY ANG HOKOMETI CENERAI; 
MAÇUl'Nf N TESLlMlNl iSTEDi. 

Moskova, 18 (A.A.) - Sinkiang ·· 
meti, Sovyet Rasya'ya müracaat ederek er 
neral Maçuinin teslimini rica ederek ce • 
neral Sinkilnı da dahili muharebeler esnr 
smda yapmıf olduiu cinayetlerden dolaJI 
halk mahkemesine te-rdi edilmek istenmek
tedir. SoTJet Rusya bik~ bu ricuı iı • 
af edememiftir. 

EVLERi SULAR BASTI 
MONAKALAT DURl'U 

Roma, 18 (A.A.) - Bilhassa AncoDlt 
Levanto Te Monterantondo mmtakalannda 
fena havalar devanJ etmektedir. Bu mmta
kalarda müteaddit evleri sa b:ısmıı, dem • 
lar oçmtıf ve tren münaknlib dornıuftarı 
Bir çok yaralı olduğu haber a1rnmnktadır, 

ıükran edeyim. ,.Aferin doğrudur ıesletj,, 

Şimdi bu seyabattan alımın netiycey• 

gelince: Bendenizio fikrimce fevhalidedir. 

Çünkü hakiyki itimat ve m-telmbil hErınel 

ve riyasız doğruluk ve menafi ortaklığll

dan ibaret olan her nevi hüsnü tef imiİJI 

esas ve payeleri tamamile ve mükemmel 
' 

bir surette hasıl olduğu gı"bi iki kom§U kar• 
deş milletin muazum reisleri in ileriyi g .. ,.. 

melde olan akil"ne duyğu ve kadretli fi 

sağlam iradeleriyle iki memleketin samiy " 

mi ve emniyet hab!CJlan seyahat temel" i o 
ı~adar muhkem bir mrette atmıplrdır. Def 

relerinde aza olarak Reisicümhur Haıretle
rlyle beraber çalışıp samimiyetle yardımda gôna sarsmb ve fırtınadan mason kalacak• 
bulınıuyorlar. Tatvili kelamdan ihtiraz ol - tır. "İnf<iallah inıaa11ah sesleri,, ve iki br-
mak üzere yalnız Türkiye devletinin mu -
nzıam llaıvekili ismet Pap Haıretlerinin 
isimlerini beyan eylemekle iktifa ediyorum. 
Bu reciilii siyasi hem asker ve hem de muk· 
tedir büyük bir diplomattD'. Vatanına o de
rece siy ve ihtimamla hizmet eylemektedir 
1<i tiirk milleti arasında bihakkin sevilmİ§ 

ve kendilerinin evsaf ve ahlôknn olan me • 
ziyetleri o kadar ıayanı hürmettir iti her 
~ör ni cezbediyor. 

Gerçi Alihazreti S'\hinıah def atla mah
telif mecalis ve mehafilde İ!:hım teıekkür 

uyurdu) r. Muhterem Mill"'t Meclisi ve 
devlette kendileri sırasında türk milletine 
··c devletine kar ı teşekkürde bnlundubrsa 
-ta gene ı·;rum görüyornm ki muazzam Tür
'·iye dnvleti ve l\1.İz türk milleti tarafından 
7•lı Aliih zrcti Hümayunu \'e maiyeti sa • 
'ı eleri hakkında gcsterl en bunca m hab-

t ve sami't'lllİv t ve hüsnü hbule kar11 
ir defa claJıa cleYlet ıwnma remm uzı 

deı ve dost millet son derece brr itimat ft 

emniyetle yekdiğerine dayanarak asude .,. 

rahattan kendei vatanlarına hizmet eder '' 
daha ziyade terakkiyata nail olabilirler Tf 

hakeza nevi betere hizmet eylemekle dillY' 
sulhuna da çalııa.bilirler. Gerçi esası arıet• 

tiğim veçhile bundan ibarettir. Ve lakin ;ki 
memlekete ait olan cari mesailde ve bakeJI 

beynelmilel meselelerde dahi dostane teatil 

efkar olunur. Ve mesaili maruıenin kiffesiO 

de letabuku efkir mevcut olduğunu mola • 

terem millet meclisi • lisiııe kem li mesd' " 

retle ve iftiharla bildiriyorum ''Ehscnte elr' 

se te sesleri,, Bütün bu mesail iki memleket 

münaıebatmm yekdiğerine karp ıami1"' 
VP. vef adar olarak yeni bir devreye dab3 

olduğunu bize tep§İr ediyor ve bunan ıiİ • 
ıel nctiyceleri her iki memlekete ve baktJ' 
dünya ıa.lbaaa mütenccih olacaktır. 
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İktısat Vekili. 
(Başı l. inci sayıf ada) ŞEH 

• 
TAŞRA 

1 Türkiye idman 
• Cemi) etleri itti -

fakı. An karamın
taka kongresi Türk - yugosla v 

Mahmut Celnl Cey, bu arada doğduğu yer 
CS1an Gemliğin Umurbey köyü hakkında 
snalômııt ve kendileri tarafından getirtile · 
Çek olan suyun tesisat ve inpah etrafında 
alikadarlardar. iyzahat almıılardır. 

Vehll Bey halkın sürekli alkıilan ara -
ıuıcb veda ederek lzmir Valisi Kıiznn Pa!ıt 

C. H. F. U. idare 
heyeti. 

Buğday satın alma 
talimatnamesi. ticaret İtİfafnamesİ. Yano ıeJıir meclisi salonunda l'ürki,. 

'

re Osmanzade Hamdi Beylerle birlikte Ya
ova' ya hareket ettiler. 

Diin t~tunlmlda Rcct:p Beyin ri1a
st·tinclc toı)lanch. 

İstanbul, 18 {Telefon) - Cümhuri • 
Gemlik, 18 (A.A.) - llttısat Vekili 

Celil Bey refakatlerinde lzmir valiii Ki • Jet Halk Fırkası Umumi idare heyeti bu • 
gün saat 14 te Recep Beyin relsliğinde top

tıcn ve Buna valisi Fazlı, İzmir mebusu Os-

Talinuıınaml·nin tatbiki icra V t: -

kilfori Ilcyctincc kabul edileli. 

Zircnt bankasınca ıatın alınacak buğ • 
daylar hakkında bazırlıı.nan talimtnmerıin 
meriyete lmnmnsı icra vekilleri heyetince 
kabul edilmiı;tir. Bu talimatnameye göre: 

idman cemiyetleri ittifakı Ankara aunta • 
. Yogoıla~ya il~ ~ükôme~ı ara.s~da 'tası ydJık kongreıi toplanacaktır. Böyle t~ 
ımzalanan tıcaret ıtilafnamesı icra Vekıl • laotısı önceden tayin edilmiı kongrclena 
leri heyetince taıtik olunmuıtur. ltilafo&me a aca-ı iıler de bellidir: geçen yıl içinde 
bugünkü resmi gazetede neşredilecek ve 20 y ö~le: i leriu, sarfolllmll pua1um ~ 

d • k.. - k · c·· g 1 k. temmuz a men yet mev nne gırece tir. um bıaı vermek. heyetlere yenidea aza ıeçme 
riik ve inhiıarlar vekaleti de gümrükleri ha- elecek ı1da yapılacak iılerin proğrauu. landı. Miizaltere saat 17 ye kadar devam 

zade Hamdi, Bursa mebusu Rüştü, C. 
ff. F. vifayet idare heyeti reisi Dr. Sadi Bey etti. Recep Bey bugünlerde Ankara'ya gi • 

Ziraat b~nkası buğday alını merkezle • 
rinde alı:.cağı buğdaylardan yüzde birden 
fazla çavdar, }-iizde birden fula ecnebi' 
maddeleri olmayıp l:ektolitresi 18 den yu 
karı bulunaolnn kilosu 4 karuf 1 O para · 
dan, yüzde 3 ten fazla ecnebi maddeleri 
ve yüzde 3 ten fozla çavdarlı olmıyanları 
<!:ı 3 kamı 80 santimden satın alacaktır. 
Bu fiatlc.r ekstra buğdayl:ı.r için azamı ola 
rıık tc:bit edilmiş olup diğer buğdayların 
kalite farkları bu fiat esa11 üzerinden ten
zil edilecek~ir. Satm nlmak şartlan ve · •
lite fnrltı, ecnebi maddeler, çavdar ve ni
re pnyı olnrnlt tenzil edilecek miktarlar b
hlnbul, İzmir, Merıin Samsun gibi istihlak 

b d k - b" b" - g y er ar etme uzere ır ta nratı umumıye • k ·b· 
çızme gı ı ... 

1 derek birkaç gün kaldıktan sonra tekrar 
er, Bursa halkevi tarih cubesindcn bir be-:- dönecektir. 
Jtt olduğu halde dün saat 19.10 da Bursa-
clan ayrılm1§lar yolda Kestel nahiyesinde 
luın bir istirabattan sonra ıaat 11 de Ye -
Iİfebirc varmışlardır. Kaıaba pazar müna
kbetiyle çok kalabalıktı. Vekil Bey pazar 
Fcdn.i deb§arak e.lıcı ve satıcılarla konu! • 
lular. ll2lediyeye gidcrelı burada Y eniıeh
ri lenısil eden heyetle görÖfIUÜflerdir. Ye -
- 'rliler kasnbalan arnziıinin yüzde 18-

20 •İnin fekerli pancar yetiıtirdiğini, bu i
h"barl pancar mıntakasına ithaline tavas • 
sntlannı dilemiflerdir. Vekil Bey, şeker sa
bayunln inkipfındaki esasın bu gibi iptidai 

tddelerin fabrikalar muhitinden uzak bn· 
lu ıunaıı §eklinde devletçe teıbit edilmİ§ 
o14o o ve müteb smların da bu ciheti 
leyit ettiklerini bildirdil..1en sonra knti ol
ln.."'tnak!a beraber f abriknlerla görÜ§i!rek 
'Ve ihtiy çlan vars bu dileğin tl\bnkkukun 
Ynn!nn edeceklerini vadetmiılerdir. 

Vekil Bey, balkın bankaya olan borç • 
latiylc halka olan borçları miktarı üzerin • 
d iyz :ıt almışlar ve Adapazan ticaret 
La tsmm köylüye mevsim kredisi açtığı 
Yolundaki iyazhattan memnun olmuşlar • 
Clır. 

Ziraat bank sının köylünün mali vazi
yc • in dnba verimli olmasına çahşacağmı 

te bu husus için bir layiha hazırlanarak 

tevdiat ve ödeme usulünün salim bir şekil
;le halledilebileceğini söylemiıtir. lmiğe 
hareket etmişlerdir. Şimdi lzniktedirler. Ve 
IYalov ya hareketleri muhtemeldir. 

gzp 

Giimlelik 

ntJSl'"' iDARELER. 
( Ba§ı birinci sayıfada) 

ıı yorlar. Bu b .. yük fark bu ıekildeki 
g&·· öşiyle bir endi!e doğurabilir. 

Halbuki cümhuriyel idaresinin daima 
ledbirli ve hakiykatleri kollıyan tulumu; 
Llitçe rakamlariyle hadiselerin müsbet te -
tel eri arasındaki farkı daima göz önün -
' ymnamı ır. 9 milyona kar§ı vilayet 
erin ödiyeceği 1 milyon kusur lira, bütün 

iıler için giriplmiı tahhütferi yerine ge
tinn ""e yetmektedir. 

Alman genİf ve cezri kararlar, bu mevr r için yapıimı! veya mukaveleye bağ -
f hizmetlerin ödenmesini geri bırak -

tr. Bununla beraber hususi idareler 
ın kaldmlması yolundaki ana ted

nuedildiği kadar kolay olmamı ıtır. 
ilay t bütçeleri müınit olsa da borçlarını 

•ıııuıınnıen ödeselerdi, iymar ve irfan cep
beıin e da büyük iıler yapılacaktı. Çok 
tı yd lan bu itlerin yapılması beyeca
luıı tapyanlar, vilayetlerin tediye kudret
lerini biraz daha müsait görüyorlardı. Bu 
fi if'e.ri bafannak için hususi bütçelerin 

\'eruni merinde marı tercih ediyorlardı. 
Fakat bu idarelerde muvazeneli ve 

, lazam bütçe temeli :ıtıhrken daha cez-
ri ka rl r almak ı~zundı alındı 

Hu si idareler 1934 biitçe' ıenesine 
kiki tevaıüne müstenit bütün tedbirler 

• f olarak giriyorlar. Bu yılın kendileri 
için verimli ve b:U.ıassa intizamlı bir çalıı
m devreıinin haş1nngm olduğunu sarahat
~ if de edebiliriz. Hususi idarelerin teıki
'lat ve vacifelerine ait bir kanun layiha
ıı yük Millet Meclisi Encimıenlerinde 
"~ edilmektedir. Bu mevzua d ay

ı edeceğiz. 
KEMAL TURAN 

<1 d ıcnktan ınc ai ·aatleri 
<ıeğiştirildi • 

.ı\ırdm, 18 - Cok ı:ıiddetli bir sıcak 
t!algnsı hüküm sUrmcktedir. Bu suretle 

dairelerin mesaisi saat 6 dan 14 e 
olmak lizcre tes'bit edilmiştir, 

E,·kaf ih· lu·lcdiyc•l\•ı· arn!'lmda 
da,·ıtlnr. 

İstanbul, 18 (Telefon) - Evkaf ile 

belediye nrasında görülmekte olan davala
rm ıulhan halli için yapılan tetkiykat bit -
miştir. Uyuşulamıyan bazı noktalr.r hakkın
da Dahiliye vekaletinin hakemliğin~ müra
caat edilmesi knrarlaflllıftır. 

Aptülhnlik H'·)~. 

(slanbul, 18 (Telefon) - Eski Ma
liye vekili Aptülhalih Beye tedavi içi.o yat· 
hğı Cerrahpaua br.stahıınesinde ssğ gözün
den ameliyat ynpılmııtır. Hastanın vaziyeti 
eyidir. 

' ve ihracat merkezlerindeki borsaların umu 
mi hüküm ve teamülleri esulon nazua 
almarak komisyonca teshil olunacaktır. 

Romatı)a :Fran!'iaya la} yarf' 
8ipariş etmiş. 

İııtaobul, 18 (Telefon) - Bükreıten 
18 tarihiyle bildirildiğine göre; Ro~ ya 
Lava idnresi mümessili Fran ~ya 3GO h:ırp 
tayyaresi sipariş etmi§tir. Tayyarelerin bir 
fosmı iki ay sonra teslim edilecektir. 

Saclt'lt "ıı Tok ev. 
Tapu ve kadastro umum mÜdiulüfti ka

dastro şubesi m ··dürü Sadettin Tok Bey ken 
di arzusu ile teknüt olmu;tur. 

35 senelik bir devlet memuru olan Sa -
dettin Bey dün akıam lstanbul'a hareket 
etıniı ve istasyonda tapu ve kadastro ucıum 
müdürlüğü erkim tarafından uğurlanmıı -
hr. 

Ucııizli bisiklet~ilt:ı-i Uşak'ta. 
Uıak, l 8 (A.A.) - Bisiklet seyahati

ne çıkan Denizli halkevi spor ıubesi azala
nndan 8 genç dün akıam Afyondan felıri
mize geldiler. 

Antalya, 18 (A.A.) - Vilayet idarei 
hususiyesi sahildeki bir parkı ziyııetlendir
mek için modem bir gazino inıasını karar· 
lafbrmıftır. lntaatı mü!eahhide ihale edil • 
rniıtir. Gazi parkında halkın kolaylıkla 
denize inmesi için sarp ıahilden denize ıa • 
bit merdivenler İnfa edilmektedir. 

Tiftik Cemiyetinin 
bir kararı. 

• 
yenı 

Türkiye Tiftik Cemiyeti memleket tiftik 
)erinin dahilde sarf ve istiblftki ve mern • 
leket dahilinde tiftik el itleri ve mensucatı
mn neır ve le.mimi maksadiyle İngiltere 
fabrikalarmdıı 32 No. kadar kendi tiftik
lerimizden iymal ettirdiği tiftik ipliklerini 
nakliyesi mahalline ait olmak ve iycabmda 
nümaneleri dahi gönderilmek üzere mali • 
yet fiatr üzerinden arıu eden vilayet ve 
kazalara verebilecek ve bu hususta ıipa • 
rİJ dahi kabul edecektir. 

Buğdny ahm ve sntınıındaki ,·azif eler 
Ziraat Velcilioin riyuetindeki ı;ilo liomis -
yonu tarafından yııp11ncalrtır. Silo komis • 
yona talimatrıamede ) azılı alını ve sall'Cl 

yerlerinin tcbdılini veya yeniden alını ve sa 
hm m"'h ileri ibda nu . rarlaftıramk İcr 
Vckılleri Heyetine teklif edecek, buöd Y 

alım zamanının başlangu:mı ve ıoııunu sa" 
hş mevsiminin mahallini, fiat miktarını ve 
uımı:mmı tayio edecek, möh:ı.yaa merkez
lerinde o sene alınması lazım gelen rniit!nr 
lan tesbit ve iya.brnda bu miktnrları tadil 
ed~bilec ktir. 

S tm nlman bogdnylar borsalarda, bo( 
5a olm yan yerlerde pazar yeı·lerinde ve 
istasyonlaıdn dogrudan doğnır banl<ımm 
deposunıı teslmı edilecc.ktir, T alimatnaıne
de buğdayları muhafazası, sigortası, ve ça 
lıitmlacak memur ve müstahdemler hak -
kmda hükümler mevcırttur. Ziraat bunknsı
nm iycap eden hazırhkları ynptıkça mev
cut 20 ıuW>ayan merkezine ilaveten açaca 
ğı 32 mübayaa merkezi şunlardır: 

Havza, Hacahııyram, Alpuköy, Bozii
yük, Çay, Sarayönü, Çumra, Bor, Tarmı, 
Ceyhan, Ilgın, Antalya, Baladiz, Ç rdak, 
U~k. Bandırma, Karabiga, Çanakkale, 
&baecki, Lülehurgaı, Çorlu, Borsa, Gö!
ba§ı, Çivril, Söke, Dikili, Karaman, Göl
lük. 

Muhafız sporcuları 
.Sporcular Göle.de çok ~amİ),ui 

kur ıJanclılar. 

Göle, 18 - Muhafızgücü bisikletçile

ri saat 13 te Cl51e'ye geldi., Kaymakam 

H<!lk Fırkası reisi ve jandarma kumanda 

niylc, kaza erkanı ve halk tarafından °'e
hir kenarında karşılandılar. (A.A.) 

Dünkü yangın. 
Dün saat on bir zamanlanndn §ehrinıiz

de bir yangın olmuştur. Yangın, Akköprüde 
Hacı Aptullah Efendiye ait lsviçre hanının 
çatı kısmından çıkını§ ve bir kısmı yandık
t ı:ı sonra yetiıen itfaiye sirayete meydan 
vermiyerek söndörmüttür. 

Yangın hakkında tahkiykat yapılmakta
dır, Reıimlerimiz yangından iki İntibaı göı
teriyor. 

hazırl maktadır. Bu, spor kongrelerinin umumi ve reı • 
Bu itilafnameye göre hükumetimiz Yugos mi tarafıdır; fakat konupn:ılar ve kararlar 

lnvya emtiasma en ziyade maıban müıaalıe ekseriya baıka türlü olur: geçen yıl içinde 
devlet moameelsi tntbik edecek ve itilııfna • görülen işlere ait raporlar dinlenir, yalru1 
meye merbut A listesindeki eşya serbestçe n kendini heyetlerin kararlarından ZRrar gör
ı: tesindcki e~ya da verilecek mikdarlara gö mÜf farzeden knlüplerin morahhaslan ile • 
re memleketimize ithal edilecek, Selanik ıer 

Zitrarları ika ebDİf olduklan iddia edile. 
bcst limanından sevkedilecek Yugos!avya 
e~yası dıı itil f name hükümlerinden istifa- heyetlerin mümessilleri arasında gtirültöli 
de edecektir. Bnna mutmbil Yugoslavya konn§lllalar olur ve nihayet ekseriyet te • 
türlt mallarının serbestçe Yugoslavyaya it- mia eden ve azçok uzlaıabilen kulüp mu • 
h31ine müsaade edecektir. hbal ve ihraç e- rabhaslan arasında gizli müıakereltrde11 
dilen m llar imzalanan kliring itilafnamesi sonra yeni heyetlere aza seçilip dağllmır-. 
hükümleri e tabi olacaktır. Gelecek devrede yapılması faydalı İf • 

Ualıiliy•· 11wmurları nra"'mda. 

Yeni ihdas edilen vali muavinlitderine, 
vilayet idare heyetlerine ve münbnl ka) .• 
makrunlıklarn tayin edileceklerle becny~ş 
edilecelı lmymakamlnr için D&hiliye V.eka: 
ldince baıırhınan kararname icra v~killen 
b~yeance tnsvip ed"lmiş ve ali ta dıka arz 
olunmuştur. Haber aldığmıı~ göre Balıke
ir vali muavinliğine Alııehir ka)mnkamı 
İzzet Seyhan vilayet id re heyeti aı:ahğı • 

' 1 na sabık Giresun vafüi R.nhmi, Konya vıı.a-
yet idare beye.ti azalığmıı ':ı.ıv .hk k_ yma· 
kamı Rasim Beyler tayin edılmı~lerdir. 

Rü"iv<'l duva!-iı lt•m) iz edili}or. 

M.ıddeiumumilik Metr Sale ve Leon 
Faraci hakkmda birinci niliye ceza m~ke 
mesinin verruwi lranırıiıı temyiz edecektir. 
Metr S km ve Leon Fcrnci Efendilerm ve
l illeri de karon temyiz için hazırlık yap--
mal..1ndırlar. 

Adana hd(·di)·e intihabatı 
hazırlıkları. 

Adana. 18 - Eylulde yapılacak bele
diye intiha'oatı hazırhklarına hararetle 
devam olunuyor. Belediye tarafından tab 
ettirilen ve alakası olan memurlara veri
len cetveller doldurulmaktadır. Bu cet
veller noksan ız olarak 15 ağustosta vila
yet makamına verilecektir. (A.A.) -

Adana Yilnycti bataklıklarmm 
kurutuhııa~n. 

Adana, 18 - V.iı.layetimizdeki batak
lıkların kuıcutulması için yeniden ve esas 
it bir çalışma ~lamıştn·. Vilayet maka· 
mı nafm dai'l"esinden vilayette mevcut ba 
taklıkların miktarını gösteren bir cetve
lin süratle hazırlanmasını istemiştir. 

Adana' <la uu fiatları pahalı inıi~. 
Adana, 18 - Un fab ikalarınrıı piya 

sadan kilosunu 1 buçuk kuruşa aldığı 
ouğdaylardnn çıkardıkları unun çuvahnı 
SOO, 350, 480 kuruşa kadar satmalarında 
açık bir ihtikar gören ti<:aret od:ınm: un 
fiatlarının buğday fiatlarile mütenasip 
surette indirilmesi hakkında vilayet ma
kamına mürac::ıatta bulunmuştur. 

Muğlncla z ·lzelc oldu. 
Muğla, 18 - Dün aat 10 buçukta kuv 

vetti bir zelzele olmuşsa da zayiat ve ha

sarat yoktur. (A. A.). 

leı için zihin yoran bulunmaz, çünkü wıkl 
ıpor nuntakalannm faaliyetlerinde göz önle 
ne getirilen meselPler yalnız haklı veya hak

sız hazanılmıı mmtaka birincilikleri, nizamh 

veya n:znmsız aza teıçili ve nihayet uz1afmlı 

ekseriyetin arzularmı - yeni bir batka uz .. 

lnpnıf e'iscriyet meydana gelinceye kadar 

- yerine ğetircc:ek heyetin ıeçimidir ... 

Halbuki bu boyle mi olmalıdır? Spor 
l ongre~i in v ,,iyfesi bir yıllık faal' yetin 

üzerinde raknmla, kıyas } olu ile ko uıa • 
rak müspet oetiyccler çdutnn k ve celecc1' 

d vrede bu netiycclerdcn daha eyilerini is
tihsal için ne gibi tedbirler almak laımıaa 

onları tayin etmek, yalnız ıampiyonlar de-
ğiJ, sporla meıgul daha çok genç yetİflİJııo 
me kiçin baı vurulacak çareleri ar&JIP bal· 
mak, velhaaıl semere verecek tekilde - ,.. 

yalPız birkaç saat değil, iycap ediyorsa bir 
kıç gia çahpp - eyi bir it meydana geti

ribnit olduğuna civdanla inandıktan ıoua 

dağılmakbr. 

ldman cemiyetleri ittifak.mm aimtule 

mmtaka11 olmak ip. emrine bir kapalı ta· 

lon ve iki antrenör verdiği Ankara mmta • 

kasmm yarınki içtimaı ıayet, pek sek kİJİ
lcrin tahmin etliği gibi, fubtol be yetinin fa• 

aliyet ve kararlarmı tenkide ve heyetleri 

seçmeğe inhisar edecek olarsa öniamiizdeld 

yıl için de bir takım te•kit mevnlın ba •. 
zultmak üett toplanılıp dajılmmıı olac:ali 

tır. 

Ve çok korbnz ki bidiseler bu ıuretle 
vuku bulacaktır, zira Ankara kultiplerinde 

timdiye kadar gördüğümüz faıı.liyet tarzı, 

bu kulüplerin bünyelerinin ancak inana 1111-
ıRİt olduğu innbamı vennittir. 

Misal göstermeden ıöyliyelinı ki - fi" 

yel yarın tahmin edilen tikiyetler vuku bu
hnA - bu tiki.yelleri mucip olan vakala

rm amillerini kaliiplerimiıin batmda bul1tt. 

nanlar arasında aramak ea dojna har.af 

olacaktrr. Heyetler aıa ... ı kalip m ........ 

lan kongrede lı:eadi aralar•du .. ,.., ... 

otduldarıaa göre darmada• düd_.,._ 
mem.auiyetıb:lik '6ıtennek but lııee4' 
hareketlerini be;e-emek gibi bir 111clir. 

y armld komgredea bekledi;inıiz, ıpoma 
rukrla hareket H.rek çirkin dedikodala. 
ra yer yenadH ıeçmifi taaf iye ettiktea 
soara ıelecek içia elbirlifi ~erek ıponm 
iulôpfına ait en doiru tec!birleri allDftk M 

ba tedbirleri tatbik edecek kudret ve kJ • 
Mite arkadatlan seçmektir. M. L 

--···-
DOZEl.TME 

Dünl<ü sayuorEda çıkan öz dll mlzl .. b .. 
hkh sôydeki diaya,, ıöza "acun., a!acaktrr • 
l>iultiris. 
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lSVlÇRE TARiHi VE SiY ASI BlR TEŞEKKÜLDÜR - ALMANYA'NIN 

BUGONKO MALI VAZiYETİ NIN SEBEPLERi NE lMIŞ 1 

lsviçre'nin en kıymetli fikir adaml:ı-\ Bu müşterek müdafaa usulü nihayet 
rından olan üniversite profesörü M. Gon· siyasi teşkilata müncer oldu; evvela mu
zague de Reynold, memleketi ve vatan- vakkat, sonra daimi ittüaklar aktedilcli, 
daşların:ı. dııir Revve des Deux-Movdcs'- nihayet birlik tesis olundu, daha sonra 
te ne~rettiği dikkate değer bir makalede, bugünkü birleşik devletler şekli kabul 
lsviçre'nin nasıl teşekkül ettiğini anlatı- edildiı Yedi asır devam eden bu siyasi in
)•07: kişaf 1847 ye kadar dahili harplar yüzün-

lsviçre tarihi ve siyasi bir teşekkül - den zaman zaman durdu, hatta kınldı. 1s
dür. İsviçreli "tarihi ve siyasi bir teşek. viçreli zahiren sulh sever bir adamdır. 
kill,. ün mahsulüdür. O ırk veya dil itiba- Hakiykatte siyasi inzıbatsızlrğı askeri in
riyle isviçreli değil, toprağı ve tarihi iyti- zıb:rtla telif eden sert ve muannit bir in -
bariyle İsviçrelidir. Bunu ispata çalışa • sandır. 

hm. İsviçrelide demokrat ruhu ile aristok -
Avrupanın bir tabii haritasını açarsa. rat ruhunun ekseriya garip bir tarzda im· 

nız İtalya ile Fransa, Almanya ve Tuna tizaç eylediği görülür. Filhakiyka eski 
memleketleri yani Cermen alemi ile Utin İsviçre Cümhuriyetleri orta çığın usulü
ilemi arasında tabiat. geniş ve boş bir sa· ne tabi olarak t 3 üncü asırla 16 mcı asır 
ha açmıştır. Ren nehrinin te.,kil ettiği ha- arasında hem aristokratlığr. hem de d~ 
vali ile Jura dağları ve Alp dağlarının ce- mokratlığı telif ettirmişlerdir Demokrat· 
nup cephesi bu serbest sahanın çerçeve - lık ancak 1798 den sonra galip geldi.. Bu
aidir. Manzarası, ilk bakışta bir darlık ve günki.i İsviçre'yi bilenler, İsviçre Demok
infirat hissi verirse de dikkat edilince bu rasisinde tesadüf ettikleri Aristokratlık 
toprakların bir çok yollann tabii tekatu unsurlarına hayret ederler. İsviçre'de he
noktası oldukları görülür. men herkesin - en küçük k8yluye kadar • 

Nehir yollarından veya Alp dağları aile arması vardır. İsviçre bilhassa eski 
geçitlerinden ib11et bulunan bu yollar aileler toprağıdır. 
te~kilfıtı itibariyle bir taraftan İsviçreyi 
her türlü tesir ve nüfuza açık bulundur· 
makta, hem de diğer taraftan bu tesirleri 
mecralandmn:ık, huJ;sa kendisini m:ıddi 

ve manevi istildlar3 karşı müdafaa etmek 
imkanını vermektedir. Bu suretle tablat, 
o tesirlere dııimi bir istikamet verir ki 
buna ruhlarda da şahit o1mak kabild~r. 

Bu sebeptendir ki ruhlarımızın birdenbi • 
re bir şeye heves etmesi ve gene birden· 
bire soğuması enderdir, fikirlerimiz yavaş 
yavaş, merhale merhale ve hatta hayli t~ 
ahhürlerle ilerler. Başlıca aksülamelimiz 
••yabancı yenilikler,, e ısyan etmektir. 
Hatta, fikri tarihimize istinaden diyebili· 
rim ki Fuın~'da, Almanya"da, İtalya.da 
çıkn her hlngi bir fikir. başka memleket
lerde tatbik ve tecrübe edildikten sonra 
İsviçre'de k'.1bul edilir. Zevahire rağmen 
siyasiyatta müceddit olmaktan ziyade an· 
aneciyiz. Görülüyor ki isviçreli ruhu aynı 
zamanda hem husu iyetini muhafaza eder, 
hem de Avrupalıdır. 

Hartamn miinhasrrnn 1sviçre'ye ait 
olan kısmını tetkiyk ed:cek olursak topra 
ğımızm fevkalade arızalı olduğunu görU • 
riiz. Alp ve Jura vadilerinden değil fak'lt 
şehHer, irfan mt-rkcz "'nnin bulunduğu, 

clı:ılinfa tor> ntlrğı. milli hayatın inki af 
ettiği yayl dan bahsediyorum. İsviçre 
hiıcrelere ayrılmıcı bir memlekettir. Bunla 
rın her birinde bir kabile, bir b•lde bulu· 
nur. Bir dereceye kad"r "aleman •• lar is • 
tisna edilmek şartiyle İsviçre, kütle halin 
de istilalar netiycesinde kalabalıkla~mış 

değildir. Ahalisi oraya yavaş yavaş. birer 
birer ve durmaksızın girin yerleşti, bun· 
lar, etrnfnnızd:liri Cermen ve Latin alem
lerinden sı=nn fertlerdir. 

Bunun idndir ki tsviçre'nin ne ırk, 

ne de dil bakımından her han~ birliği 
yoktur. Bilakis, 1rk ve dil bal:ımmdan et
rafındaki büyük kütleler kendi toprakla· 
rında imtidat ederler: Almanya "Aleman,, 
İsvirresinde, Fransa "Romand,, İsviçre'·· 
de, lta1va Tessin ve ban Grizon havali· 
sinde ..• Buna. on alhncı asırda hasıl olan 
diyni aynlığx da ilave ediniz. Yeknazarda 
1sviçre anilmerke7. kuvvetlere tabi görü· 
nür. Katolik ve protestanlardan, alman 
ve fransızlardan, italyan ve Retoroman • 
lardan bir millet teşekkiil etmesi ve za • 
mania bir ruh edinmesi hakiykaten tarihin 
bir garibesidir. 

Burada diğer bir ruhi tezat karşısında 
bulunuyoruz: O da en derin farklara rağ· 
men birlikten daha sağlam ve daha •'kul -
Janrslr,. olan birleşmedir. 

Bu tezatlar, rnü~terek bir istiklal ihti
yacı karşısında kaybolmuştur. 

Yukarda dediğimiz gibi İsviçre kü. 
çük şehir ve köy cemaatlerinden müteşek 
kildir. Bu cemaatler biribirinden farklı, 
hatti biribirine zıttrr. Ayn ayn diller ko
nuştukları i~in anlaşmadrklan da vaki 
olur. OnJan birleştiren istiklal ihtiyacı, 
yani müşterek bir siyasettir. Anasd men
sup oldukları büyük kütlelerden aynldık 
tan aonra onlar tarafından yeniden mas • 
edilmek istememi~ler, ve kendilerini daha 
eyi müdafaa edebilmek için aralarında İt· 
tifak etmişlerdir. 

Bu suretledir ki alman İsviçreliler üç 
asır Avusturya ile mücadele etmiş, Sch
wabeu harplariyle bilfiil (1499) ve West-

• pheılieu muahedesiyle hukuken ( ı 648) 
mukaddes imparatorluktan aynlmı tar -
drr. Gene aynı suretledir ki cencvreliler 
hır bir :ı:ama"l frnnsız hakimiyetine t:mham 
mıil ctmcmi~lerdir. 

Rcvve de Patis mecmuasJ, .Almany3'
mn m;ıli vaziyetini tetkik ederken b.u va
ziyetin bugünlı.ü şekli almasında alm~m 

hıikuınetinin bizzat amil olduğunu iddia 
ediyor ve bu cepheden devlet bank;ısınrn 
vaziyetini de ~öyle anl:ıtıyor: 

Reichsb:ınk plançolannın gösterdiği 

veçhile alman parasının ge1$irdiği safha· 
Jrır dahi pek feci olmuştur. Dört senelik 
plançolar a.rasmda bir mukayese yapalım: 

1930 sunu 

1932 sonu 

1933 sonu 

1934 (7-VI) 

M<ıden1 

Kasa Tedavül 
Tedavül mevcudu karşılığı 

000 ilivesilc Reichsmark 

5 869 2.685 % 45,75 

4.413 

4.677 

3.507 

920 

385 

lll 

3 20,38 

% 8,5 

% 3,7 

Almanya Maliye nC"Zaıeti, l temmuz 
1934 tarihinden iytibarcn v.e altı ay müd
detle Almanya'nın u~un ve lasa "•adeli bü 
tün bor~lannın tediyesine d:ıir her hangi 
bir nakit müna ale muamelesinin tatiline 
karar verdi. Bu tedbir, Almanya'nın 1930 
danberi takip eylediği mali siyasetin müc.ı
mir vaziyetini tesldl eden teahhütlere ria 
yetsizlik silsilesine resmi bir m:ıhiyet 
verdi. Binaenaleyh fevkalade bir hayreti 
mucip olmadı; fakat cfkSrı umumi yede 
~ene iddetli aksülameller vi.kude geldi. 

loi'lrkm istikran çoktanberi nazari o1 • 
mı:ştur. Almanya. Amerika'd:ın ve lngil -
tercden tahvilat ihracı suıetiyle veya ban 
ka kredisi şeklinde mühim mikyasta p:ıra 
istikrazetti. Bu mahirane muamele aynı %3 

manda ihtiyatsızca idi. Böylece hayli ser
maye itbar ettikten sonra giriş kapılarını 
acık bulundurduğu bankalarının çıkış ka · 
p;lanm kapadı. Fakat bedihidir ki beynel 
milel sermaye hareketi ancak daimi bir 
devir sayesinde temadi edebilip tek istika 
mete tahammül edemez. 

Almanya bir çok senelCJ'dcnbcri sarih 
surette kendisine müsait bir ticaret mu
vazenesi olan ender Avrupa ~leketle • 
rindendir. Büyük memleketlerin bir çoğu 
ihracattan ziyade ithalat yaptıkları ve ara 
daki farkt, sigorta komüsyonculuğu yap· 
mak, ticaret gemileri işletmek n hariçte 
para yatırmış sermayeci sıfatını haiz ol
mak gibi hizmetler vasrtasiylc kapattıkta
n halde Almanya hemen daimi ~lrak müs 
pct bir ticaret muvazenesi temin eyle -
miştir. İhracat fazlalığı 1931 de 18 milyar 
fransız frangı (yani 2.967 Rekhsmarkı) 
buldu. , 

1933 tc henüz 667 milyon RM idi. Bu 
senenin ilk aylannda vui-yct bcrakis ol· 
aıuşsa da buna hıyr-t edilemez.. çü~;ru 
Almanya yavaş yavaş komşularının muş
terek vaziyetine avdet ediyordu. Maama
fih mayıs ayında vaziyette tekru dı:ği
ı;iklik görüldü ve nisan ayında 82 milyon 
marka çıkan açık mayısta 42 milyona dü.., 
tü. 

Harici borçlar tediyatı begba dahil 
edilmek üzere mali muvauııe "YaZiyeti de 
fazlalık arzctmcktedir. Zira faiz yek\ınu 
da A1manya'nm hariçten alacağı ile ka
patılabilir. Binaenaleyh Almanya'nın ha

rice karşı mali ve ticari hesaplarının 

umumunu tediye etmek için mevcudun
dan fazla miktarda dövize ftya altına 
muhtaç olduğ..:ınu zannetmek doğ.'U ol
maz. Böyle olsa dani ~iyette ümitsiz· 
lik görülemez. Z mı birçok mıemleketler. 
hesap muvazenclerinin bazı. kısımlar~da 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Tarihi Konya - on sene evvel - Maarif - Belediye 
işleri - Halkevi ve fırka - Zirai vaziyet. 

Ankara'dan kopan inkılap dalgalarının bütçesiyle çalışmaktadır. Son senede şehir 
ilk uğrağı Konya'dır. Bu itibarla Selpık wnram Ye halkm sıhhati noktai nazarından 
ilınde ciimhuriyetin feyizli -eserlerini tam bir en mühim İJ olarak fenni ve asri bir mez
vuzuh isinde ve bütün tecellileriyle görebi- baha yapılmıı; ıehre 13,S kilometre mesa
liriz. 346 medresenin iskeleti üzerine kuru- ftde (Tutlu) memba sayaııun isale ip iha
lup gün geçtikçe inkipf eden bu tarihi vi- le edilmipir. Bu aeue de bozuk olan sokak 
layet merkezi büyük eserin en ımrvıffık ve kaldırımların tamirine baılaaıJmqtır. 
olmaı bir cüz'iidiir. K~-··a belediyesinin bqiinkü çalı§llla tu-

On sene evel dar ve branlık sokakla
ra; biribirine dayamnıı kara taıh duvar-
ları ve basık toprak damlariyle insana Ü -

IAlİtsiılik n kasvet veren (medrese ve tek
yeler) ıehriııi bugün görenler bu kadar 1.1 

zamanın içine bn büyük tekamülün ııasıl 
srğdırıldrğında haklı ve yerinde bir hayret 
duymaktadırlar. 

İhracat maddelerinin dq ve i~ puanla 
bütün kıymetini kaybedip iktmdi ·· yesi
tıin geçirmekte olduğu sarsmbya ve buhra
na rağmen Konya,daki bu anıran inkipfı; 
güzellik duygusunu memleketinin modern 
Lir yapısı; nııf alt bir caddesi; bol ağaçlı 
yc!il bir parkı ile tatmin eden olgun millet 
düşünüşünün en güze] bir eseridir. 
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lı§ması; asri bir devlet yapan f ırkanaJSI' 
ynmnda ve ona mınc.ı:i olarak teşekkül r 
d p asri bir millet yaratmıya çalııan Halr 
evlerinin Konya' da m af fak olduğuna il' 
li!dir. 

Zirai vaziyet.: Bir zamanlar (Konya r 
vası; albn ovası ) derlerdi. Hakı1mten 1ıi' 
lün Anadoln'nnn hububat amban vaUfesill 
gören koca Konya ovası ; buğdayın ~ 
metli bir mata olduğu devirlerde parJJ9 
m&hreç bulamryacak kadar zengindi. Bır 
giın mahsullerine miiJteri bulmakta müıki' 
laf çekmesi; &er zirai memlekette meTCtl 
olan parasızlık ve durgunluğu doğurnıOfJ 
bilhassa birkaç sene östiiste kuraklık ol
man, köyliiniin nıiyetini daha miiıkiil ,,1 

Konya 13 kazası; 44 nahiyesi; 850 yi 
mütecaviz köyü ile Türkiye'nin en büyük 
vilayet merkezidir. Nüfusu itibariyle ls
t.ınbul ve l:mir'den sonra üçüncülüğü al-

Konya'da Ala~ttin t·p--'-J- Lır· L,.'L.. 
maktadır. Bngiin daralan iş hacmi karpam- "' ama .... " "•"'ar 
da bilhassa Ankara'ya akan bir nüfus ha- zı ile müsait n iı yapmıy& imkan verecek halara sokmoJtm. Ba seneki nziyet Yilr 
re.keti o!masına rağmen bili bu mevlliini bir bütçeye sahip olchrğa takdirde ıehir yttİD ban lmalannda eyi; bazı ıa.mJr 
muhafaza etmektedir: bcsabma miispet eserler verebileceğini ka- rmcla vasattır. Ziraat Baakuı miibayaatlf 

Jlaaril: Vilayette 261 ilk mektep n bal edehiliriz. Belediye'nin bu imkinı elde biUtassa Konya, da bir silo İDfası köyli1' 
600 küsur muallim mevcuttur. Hususi ida- etmesi de Konya'nm giiullepnesi hesabına ümit Ye emaiyet Yermektedir. C. T. 

re bütçesinin son senelerde düfiik yekô.n- bir ıal'lll'ttt.ir. SALiHLi'DE 
luı kapanması; mektep adedinin evelki yıl Geçen seneye kadar şehrin tenviratıııı 
lara nazaran aıalt.au~tır. Geç maat verilme- suların azalması dolayısiyle ak sık ama-
meselesi alman esaslı tedbirler sayesinde arızalarla yapan elektrik prketinin 
memleketin maarif hayatında müzmin bir idarei lnssnsiyenin yardım n de-
dert haline gelen bu mesele bertaraf edil- laletiyle yeni bir motör getirerek 

Salilıli, l 4 - Salihli' den ilk yazımı r• 
derirken, ziraatçi olduğu kadar da muha' 
rir olan Cevat Rüpii Beyin bir tarihte (flP 
dam) da yaıdıiı bir yazıyı hntırladJJll
Beykoz' dan bahseden bir yıızısı~da orıf 

için "çbarlnr memleketi,. rliyor<fo. 
Bu mukaddenreden nınk~t? Beni.:n '1 

miştir. Orta tahsil müesseseleri itibariyle ıesWıhm y~emiş ol sı el~ltri işlerini 
de Konya en zengin vilayetlerimiz urasın· mP.lliilnn ed" • bir vaziyet~ sokmuJtur. !~n 
da gelir. Erkeit lisesi; h-u ve erkek mıı- sıl pyanı ~iihan ciheb b lrtisabn eski
allim m~epleri, askeri crta ktcbi, kıı sinden daha çok mımbızım olmasm1 raii- Salihli'ye "çinarlar memleketi,, im" i ~ 
orta mektebi, gedihli küçük ı · kt bi, men 30 bin lira gibi birincisine nazaran on- memdir. Ss.lihli istasiymıcnd1n ç kar çılı· 
sanatlar mektebi Konya'yı orta Anadolu· da bir kıymetle yapılmı~ bulunmasıdır. E- maz, upuzun bir cıı.c!d .. de, iLi kr:ıfm:ıd• 
nun ilim ve irfan merkezi yapmqtrr. lcktrik medesmd? kıymetli bir idare amİ· çınar ağaçlarının dizHd"ğini görfuıte bı;ra• 

(ki ~engin kütüphane ile Me"Vlana'nm rın· ; yarahtl bir m ayyeleni:n e b-yük 
ya dl o ismi verm k hatırının geliyor. 6' 

türbesinde olan bir mü.ıe mevcuttur. Kony iş!er yapabileceğini Konya bu misal ile 
müzesi Türkiye'n" en zengin m .. zelerin- nla."Dı'1Jr. U2UD cadde " fühat Pa~ cadtfosi,. dir .. 

dPn olmakla beraber teşkilatsızlık ve ida- Fırka i§leri ve Halktvleri: Ciimhllriyet Salihli, lzmir • Afyon yolu üzeriıtdt 
resizlik yüzünden layık olduğu ehemm.iyet 1 Halk Fırkası muntazam ve büyük binasını "' 

Sel k d her giin i!ii trenin ug-rndıg-ı, yedi bini et' 
Te rağbeti bulamamqtır • Çil me enıJe· Halkevlerine terlcederek eski Lürlr ocağı bi· 
tinin bugiln bile eısiz olan sanat ıabeser· oasma nakletmiJti. Son ıamnnlarda daha tEcaviz ı:üfusu olan prin b:r kazadır .• lr 
lt-riyle dola tarihi Konya; m~ ~ sey- merkezi vaziyette olması dolayısiyle vita- ınir'in Kordonunu, lswıbul'an Divan yol..,
yah ıehri olacak evsafı tamamıyle haız bu- yet teıkilafı ticaret n sanayi odasının çık- babrlatan demiryolu, akpmlan, Salihli ,., 
lunmasma rağmen t~kil~tsızhk yüıiiaden tığı binaya la11J11DIJ, kendi yerini de kaza kinlerinin yegi.ne mesire mahallidir. 

bu servet kaybedilmel-tcdir. idare heyetine Lırakmııbr. Memleketin mü- Sabahtan akıama kadar yorulan kafi' 
Belediye iılm: Konya belediyesi borç- nevver sınıfının ve halkın daimi bir uğrağı lar, akp.m iist1ui bir, iki gidiı geliıle ~ 

ludur. 928 wıesi.ade belediye emlakini ipo- olan fırka binanuz vilayetin tn canh bir ba- racla dinluir ..• 

tek ederek Emlak baıakas~an par~ almıı, reket faaliyeti arzeden yansıdır. Salihli, elektrikten en fazla yüzü ı" 
müteakip senelerde beledıye vandatınm H lk . . L:a::- lı: 'it 1 • f ı· tt 1 b" '-- d AL •• - omd a • • E d"lem a evının ou,uıı om e erı aa ıye e- eıı ır ıuııa rr. ~ eza a yaDJD••-
ualması dolayısıyle bu borç at a e _1 

. e: dir. Şe.lare bakim giıel tt aiisait 1Hu.sı bi- bapıyan elektrikler, sabaha kadar mıa.a-' 
miştir. Bana rağmen belecfıye miitnan ribüiyle llJMp.a memleket ~anam wnan yuar. Yemi relmiı mikmımel ı.il 
fedakarlıklar yaparak kambiyo nziyetle bitia Uafen. laaİll edilmiı leJIİ! salon motör Yardir. Ocretltre ıermce: aaal ,J
rlni cesaretle ıslah etmişlerdir. ve ~ kitiplımvsiyle laer komiteye auyular, bir ayda yiiz elli brq ~ 

Buna mu.kabil AtsnanY3 bir müddet, mU.a odalanma ......b.ıua ft ıaul• ~ saretiyle ıaı.M bdar elektn"k yabhilir 
kendisine açılan kredilerden ve yabancı 
memleketlerde ihraç dtiği istikra.dardan 
hayli istifade etti. Fakat. lüzumu kadar 
sermaye topladıktan sonra imzasını inkar 
cdebileceğiııi, taahhütlerini iyfadan kaçı· 
nablleceğini zannetti. Buna, yabancı mcm 
Jeketlerin Almanyadaki banka mevduatı
nı "incimat,, ettirmek suretiyle başladı. 
Bu tedbir AJmanya'nın bütün nakit sis
temini m.:ııvetmcğe mahküuıdu. Nitekim 
neticeleri kısa ve uzun vadeli borçlar te 
diyatının' durdunıJınası • §Cklind~ tccdli 
etmekte gecikmedi. vuıyet, gen alman 
mevduat miktan kasa ıııcvcuduna tekabül 
ettiği yani tedavüldeki banka .nükudu 
baoni bozulmadığı miidtletçe tabii suret
te i liycn bir banka vaziyetinin aynıdır. 
lytimat sarsılır ft :mevduatın geriye alın 
masma mani olmak için gişeler kapamr
&a banka aktilıni kamilcn tasfiyeye mcc • 
bur kalır. Baah aeyyaliycti ne dettee 
hudutsuz olursa olsun mevduatın budu~ 
auz surette iadesi talebi karpmıda baDb 
n.ın ~Jl!JW'llM.! kabil değildir. 

Konyo'do buidoy l'1i 
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ler. Şirket, belediye ile mü:1 erektir. Be- }'eni Ne§riyut. 
lediye derken aklıma geldi, Burada, en 
nıübf'Jm bir ihtiyaç, ned nsc uzun nman- Havacılık ve spor. 
lardanberi nazan itibare almmamııtır. Mecmualarımızm en çok sevileni olan 

Ba ihtiyııı.;; rahmetli Hıılil Halit Bey H v cılık ve Spor'on (123) cu saylSl 
istadımıza uzan bir makale mevzuu olan ~ıkmqtır. içindeki ynzılann en mütimlcri 
aptes ne ihtiyaa idi.. Son günlerde beledi- şunlardır: ( .11ili kanat ianesi), {f ngiliz 
'fP, ıehrin köıesinde y~pmağa baıladığı bir imparatorluğu hava günü), (On lreı gün
hina ile, bu ihtiyacın tatminine çalrJIItakta lük lıava haberleri), (On bin metred~n id
elduğonn göstennelı:tedir. dialı bir atılış), (Stratosfere çıkmağa ham-

Salihli' de, e mühim alaka, bıı mev- lananlar), (Bir fransız tayyarecisinin ly -
aimde bağlar ve bağalık meselesidir- Ak- tandaki sergüze§tİ), (Resimlerle lıavaa!ık 

ve spor hareketleri), 
PJnluı yorgun kafanw bir nebze olsan din 
lemnek için ~ herhangi bir kahve Ba sayıda Server Ziya'nm (Mopasan) -
ıe bahsede, etraf mızdaki masalardu e.o dan türkçcye çevirdiği kuvretfi bir hikfiye 
--L ckuyacaksmız. Meanuayı satm almak size 
~ fQ sözleri duyanınız: 

aynca para Yermeden Lir J<l1ap hzanm~k 
"Sizin bağın nef ergelui ıwd? Biz bu-

frrsatmı da hazırlıyacaktır. M~cnnıamn deaia geae gök taşı attık •. Dolu, salkımlara 
n1mlı IIarii olmak sizin için Lir kazanctır. 

• kadar vurmamq..,, T d • avsiye e enı 
Hiç a:nlaınaclığmıı bu kelimeler, giııiiıı 

lairi.de sizin de alakanın celbeder, bulun
tlaiunaı masada bu bahisler g~ne, bu 
~liıneler artık size de yabancı gelmez o
lar. 

Salihli' de karasinekler oldukça müziç· 
tirler, fakat ıehrin sıtması, bu sene geçen 

lalelerden çok azdır •• Banda sıtma mücade 
lesiain faaliyeti büyük bir rol oynamqbr. 

Stltlri teıkilat: Kazada lıükiimet, bele
diye, sıtma mücadelesi, askeri tabur dok
toru • ki dört doktor • ile beraber di~ heki
llli, iki de eaahane nrdır. Umumi smhi va 

liret memmmiyeti calip görülmektedir. 
AHMET CEMALITTIN 

Yenı Adam. 

16 temmuz 934 tarihli 29 nncu sayısı 

çıkmıştır. 

Yedi gün 
18 temmuz 934 tarihli 71 inci saym 

çıkmıştır. 

Büyük taarruz nasıl o'du 
M. Şevki Beyin gfü:el bir iistôpla yaz

dığı Ye akfam lrii.~hanCli tarafmdan 
neJredilen ve büy5k taarruza bütün tafsi· 
15tiyle t'e resimleriyle canlandıran bu fay. 
metli eseri tavsiye ederiı. 

Bir muallim grupu bisikletle köy 
tetkikahna çıktı. 

.ı.. ... vp Alaydlnimizılt t~lrik seyahotint rık on Caıi Tnbi~ tnslitüsii mııa!lim ve talebeleri 

Gazi Terbiye enstitüsünün pedagoji ve mir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Bur-
btdea terbiyesi c11belerinden dört talebe dur 1 arta Af b'lh :r- , sp ve youmı ı assa köylerin-
(Remzi, Avni, Hürrem, Recep Beyler) köy de tevakkuf edecektir. Kafile ıeynhatini 
bnyatı hakkmda tetkiklerde bulunmak ve müm1riin olan kısa zamanda ibnl edebil • 
Ete mıntakamm coğrafi ve tabii vaziyeti mek Ye köylere daha kolaylı!da varabilmek 

l.ökıaa miJahecleler yapmak maksadiy • için bisikletle seyahati terc:iL elmipir. Şah
a.. lliia bir tetkik seyahatine çıknuılardır. si teşebbüsleriyle giriJti?deri ı. 1eyahatte 

llaaDim Şinasi Hüsni Beyin baknm altmda gen~ere miimkiia olan yardnma yapılması 
balunaa bu kiçiik kafile Eskiıehirden sonra Halk fırkasınca nazan itibara aladığı mem
kütabyaya gidecek Balıkesir, Manisa, lr . ouniyetle öğrenilmi§lir. 

HAıtlMIYETl mLLIYl 

1 on Hildcrs'in hitabı. 

aris 1936 da nası 
Almanya' da çıkan ve kısa bir zamanda 

birçgk il!cre çevrilen Yon Hetders'in yıızı
mıım baılığmı tapyan kitabı, herkesin dik
lı:ntle oicoyacağı kıymetli bir eserdir. 

Hilders kitabında modern muharebe 
tarzını ve bu tarım belli başlı vasfı olan ha
va harekatını mükemmel bir surette can· 
landırmağa muvaffak olmuqur. Muharrir, 
bir istikbal harbı hakkında eyi fikirler ve
rebilmek için Büyük Britauya ve müttefiki 
ftalya devletleriyle Fransa arasında cere
yan edecek bir harbm tafsilatı üıerinde j§. 

lemiıtir. 

lrız burada, yer azlığından dolayı, bu 
280 sayfalık rüzel kitabm ancak bazı sa· 
trrlanna temas edebileceğiz. 

Bfr parça: 
lngiltere cili müdafaa komitesinde ya

prlml§ olduğa tasavvar eJilen bir toplantı
nın mlıla tarallarmı !ıalasıı diyomm. 

Harbiye NllZlrmm reisliği altında top
lanan komitede harbiye nazın Lord, hare
kat hakkında §U kanaattedir: 

1 - f ngiliz ve ltalyan donanmaları 
Frama'nm Afrika müstemlekelerinden kuv 
vet getirmesine mani olacak, fransız donan· 
masım tahrip ederek Akdeniz hakimiyetini 
temin edeceklerdir. 

2 - Knra ordusu ile Okyanos donan· 
ması, seferherlit Ierini tamam1aymcıya ka
der on gün müdafaada kalacaklardır. 

Harbiye nazın fngiltere'nin hava hü
cumlarma karp müdafaası için hava kuv
vetlerinin ikinci maddede yazılı kuvvetlerle 
tefriki mesai etınesini de jstemiJtir. 

Harbiye nazırı dinlendikten sonra ha
va ordusu kumandam kendisinden istenen 
bmnete nrahbt1, itan si1alnom tabii nsıf

ahi 

Bunlardan sonra Hilden, Paris' e d.. "• 
yor_ 

Sabdıın sa t dördü de Fransa Reiıiıı 
cümhuru, lngiltere'nin on saatlik bir ülti· 

Fakat hava n mı bile, b had r ener· matom verdiğini ve artık bn anda harhm 
jik bir müdafaaya, tayyare kuvvetlerinin ba~lıımış bulunduğunu ... halka iylan eden 
kendisine pek pahalıya malo.ld ğunu diişü- bı.· beyannameyi imzalamı§tır. Fakat ~ı-9 
nerek tanftar değildir. Anlapımamazlık hali gazete satrcılarmm gürültüleriyle ya· 
berdevamdır. Herkes bu tarzda bir hareke- yılıp herkes, sulh zamanında diişüııiilmüı 
tin affedilmez bir sergüzeıt olduğu kana- tedbirleri düıününciye kadar epi zaman geç 
atindedir. Fikrinde yalnız kalan hava im- miştir; halk sokaklarda dertlef1Dekte ve 
mandam "Yalnız Paris'e yapılacalı bir ta- 1..-iimclenmektedir. Bu sırada birdenbire, ca· 
amı.zdm ki l>askm ~klinde yapılmak pr- navar düdükleri, düpnan tayyarelerinin 
tiyle müessir olacakbr,, diyor ve komite- yaklaflığmı bildiren feryatlara haflanuıfır. 
den ayrılıyor .• Vaziyeti Baıvekile lıemen • • • • • 
bı1dirmi!tİr. So1111nda Bapelo1, havacılara Hilders'in kitabında, iki tarafm LüyQ 
serbestlik Yermiş n Paris'e baslan yapıl- ha.va mufwebeleri yaptığını, heı bakımdan 
masını kU.I elmiftir. üstüıa olan İngiliz kuvvetlerinin ıalihiyeliııi. 

Bir baılra parça: fransız hava kıtalarmm tahrip edildip 
Saatte 340 kilometre hızla •çan is ki- pek güzel canlandırmaktadır. Banula Le

Jililc, eyi silahlı kefil tayyareleri saat dört- raher, İJİ kısa kesmek ve hava bvvetleri
te hanlanmıftır. Bir saat sonra ana Jmy. nin barbını daha fazla incelmek içia fran
vet havalanıyor. sızlar& Britanya adalarına ilınç yaptırır, 

Ana kuvvet 190 tayayreden mürekkep havadan ıkın :müfrezeleri indirilerek i11al• 
lir .. Ye tayyareler iki hat halinde teker te- Ier yapbrır ve nihayet kara erdusmm b
ker ve biribirlerinia arbsmdan (kolona" va kuvvetleriyle periJan eder .. ve han Lii· 
nizamı) uçmaktadırlar. Bakın hurada Hil- c.umlan sayesiade harbı bitirir. 
elen ne diyor: Bu ad?t, istikfJ3f harbmda Hilders'iıı kitabuuıı bir tarafmda biı 
gök yizinün - çok tayyare kullanılacağı sürü tipler, giilüç, manasız bir takan sa. 
fikriyle - bnracağmı ve gelecek harbm mflardan meydana getirilen fnuwz tayya-
918 dekine benzem·yeceğiı:i rannedenlere -~~ı::;· . kif .!-t!-· L!ıL_ ....... 

L iki 1- · - - '-!J" F k L_ ibi ·~UllR ayet1UUgtae 1JWaSla ıs--
11e ... 1ıuebız gonmeın ır. a at 11u gı • d HAd• 1 H"ld ,. ba •-----tini· • t e er. a ıse er ı en m -..wAa e-
ltre, hava silahmın o giindcnberi pek çok 
tekim-ı ettiei söyl~li, saymm değil, ki- ~-etmiıHi. ·1c1bal~y~~: !.~::~bir Lan le!" 
r et• .L!:'ı • ıc1u- ··- 1 • t • l'Hab, en .. UllJUuoqU tanaıea
ıay m na nm o gunu ogrenme en nvsr-
ye edilmelidir. liği yaratmak ve kaybettiği zamanlan b-

Bundan sonra, hava hareki tına dair pı znnmak yolu ada milyar sarf etmeğe haJla· 
kaideleri koyuyor: 11111 *iil midir 1 Hilders, b.sanar ettiği 

l) Han siJıdrmm baflıca vazifesi diiı· hfıl harp r-..amda, bıqin elde metml ta:ı 
manın harp isteğini knınnk ve bu maksatla yareleri bllumıf ft l.ayali tipler istimali
diifJDan memleekti "' sin1 halla bombar • ne JaDpP'"'qhr. Ba laat, HiWen'ia 1litia 

iddiala L--::- bbili tal.\blr -1..ı... dmıan etmek. nıua ~- ~ 

lan; Frama'ya, aPris'e, fransa,mn tesli- Z) Harbm fiddet ve tesirini uzaklara 
hat faLrikalarma,, demiryola ıe&ehlerine götürmek ve kati bir Lale eriftirmek için 
h!arruzi banketlere derhal geçıÜMsini za- çok l>nml>a tafıyan ve bulat içinde üstünde 
mri lalar demekle iltifa etıniffir. . etrafı gön:ı~en uçmak imka!lı veren vası-

ğuno göstermez mi? 

Kuaatimce Hilden bir roman deiiJ, 
yiluek han mekteplerine, kumanda br.. 
larma Lir ders kitabı yazmıJbr. Hava lıarbt
nın ne demek olduğnnn anlamak, hava mal 
zeme!İne verilmesi lamngelen şekı1 ve kıy. 
met baklanda bir fikir edinmek İçİn JS. 
:lers'ill kitabi c tbıb olammabdu-. 

Harbiye nazın ''Parisin ve foınsız hin- t111ar1a mücehhez büyük tayyarelere m31ik 
terlandmm bomb~rdmıaııfan tehir edilme- olmak. 

f;dir. Birinci harp haftamda biiyiill ingiliz 

c;clıirlerinin, bilhassa Londra'mn ve liman
ların hava taarruzlarına karşı müdafaası 
'Llltiyen emniyet altına alımnak lazımdır.,, 
mötaleasm1 sijylilyor ve amirallık b.rinci 
'rrdu nazırı teyit ediyor. 

Hava kumandanı, kısaca da olsa İ§in 
eslek taraf ma teınas zaruretini gördüp 

için "lngiltere'ain hava turnızlarma kar
fi miidnfaaı:ı fennen imkansızdır, hava do
nanması daima geç kalacaktır. Hava kuv
vetleriyle muzafferane ve kati harp, taar
rmlanmın Fransa'ya götirmekle ancak 
yapılabilir.» demekle iktifa ediyor. 

Harbiye nılll1 hir takım mitalealardan 
sonn, nihayet framız limanlanmn hombar
dnnamna mmafıbt eder ~öriimüyor. Fa
l;at, lıava kumaııdatıı en kati bir lisanla ilk 
'ıava taarnuunaD Paris'e yapıhnasım iste-

mi!lİf. 

3) Düşman içine girecek tayyarelerin, 
dü,prurnıo seri ve oynak tayyarelerine karp 

Aynı zamanda söylemeliyim ki, Hilder1 

bir (İngiliz, ltalyaıı) - Fransa harbmclan zi
yade Fransa - Almanya arasında Lir ma
harebeyi mütalea etmektedir. 

kendilerini yalr.ız baş!arıoa d:ı müdafaa e· 
d:?b.lfcek §Clw ve kudrette silahlarla mÜ· 
ceb!lez olmalan şartını tahakkuk ettirmek.. 
.... s. . . . • • ŞAKIR HAZIM 

--------------------------~------------------------~ 
... klar başladı ..•.•........ denize gidemedim, 

seı e gezemedim, diye düşünmeyiniz m .. çünkü 

Karadeniz Park ve Plajı 
Müzikli Çiftlik Park ve Bahçeleri 
Sıcakların tesirini çek azaltan n•zih ve eğlenceli eşsiz 

A 1 LE Y U VA S l'dır. 
Hergün sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar ANKARA· GAZI 
istasiyonları arasında banliyö tren :eri işlemektedir. 

Her şey ucuz ve temizdir. 7-2807 

- Tefrika : 53 
• 
insanlığın ha 1 i. 

Andre Mfllro 

- Fakat bu meselenin hususiyeti var. Burjuvaziyi bize 

karşı birleşmiş tutmak içiıı yalnız Şanakyşek kafi derecede 
kuvvetli ve halk tarafından sevilmiştir. Onu öldürmeğe mu
vafakat ediyor musunuz, etmiyor musunuz? 

Hata harcketsi-Zp kottarını yazıhaneye ve çenesi de elle
rine dayalı idi. Kiyo biliyordu ki buraya kadar gelmiş olma
sına rağmen münakaşa Çcn için esaslı değeri olan bir şey 
değildi. Ona huzur veren şey yalnız yıkmaktı. 

rus zabiti kadar değeri vardır. Değil mi? Sonra Şang da oğ• 
tundan vaz geçer. 

- Ne biliyorsun ı 
- Ya sen? Demek kt sız onu oıounnegc cesaret eae. 

miyeceksiniz? 
•• Çen> baştan geçme gömleği ile içeri gir~ Kiyo'nun ö -

nunden geçip Vologin'in karşısına oturdu. Sessizliği dol • 
d~ ~~~z matbaanın gürültüsü idi. Yazihaneye şakuli 
~~şen buyük pençereye artık tamamen çöken gece karanhğı 
ikı ·~~ı profilden ayırıyordu. Çen, dirseklerini masaya. 
ç~nesını avuçlanna dayamış, inatçı, yüzünün çizgileri ger • 
!:1~' ~ımıldvmıyordu. Kiyo ona b3karak kendi kendine: 
Bı~ ınsanın son derece kesif olması bazen gayri beşeri bir 

§Ckil alıyor. Acaba bunun sebebi, zaflanmız dolayısiyle bi • 
ribirimizle temasta olduğumuzu anlamamamızdan mı?...,, 

dedi. 
Şaşkınlığı gec!ikten sonra Çcn'in burada olmasını ö -

nünden kaçınılmaz bir şey olduğımu. onun buraya gelip 
(münakac; a kabul edeceğini um"lladrğmdan) kararını teyit et_ 
ınesini tabii bulmağa başladı. Vologin ise masanın öte tara
fında. ayakta, kakülleri gözlerinin üezrinde, şişman elleri
ni göğsünde kavu')turmuc;.. bekliyordu. 

Çen başı ile Kiyo'yu göstererek: 
- Sana söyledi mi? dedi. 
Volot:in: 
- Enternasyonal'in tethiş hareketleri hakkında ne dü

si',. ·''''ünü bilivn,..r ın cevabını verdi. Sana bu mesele hak
kı c11 nutuk söyliyecek değilim. 

Enternasyonal'ın bu projeyi tasvip edip etmemesini hah· 
se kaymağa lüzum yoktur. 

Vologin doğru söylüyordu. 
Çen hala kmııldamıyordu. .. Sonra bunun zamanımı 

idi? ... ,, 
- Şang'ın bizimkileri öldürmesini mi bekliyorsunuz? 

- O kanunlar çıkarmaktan başka bir şey yapacak değil-
dir. Unutma ki oğlu Moskova'dadır. Nihayet, rus zabitleri 
de onun erkanıharbiyesinden ~ekilememişlerdir. Eğer o 
öldürülecek olursa ötekilere işkence edilecektir. Ne Gollen 
ve ne de kızıl ordu erkamharbiyesi bunu kabul edemezler ... 

Kiyo kendi kendine: "Demek ki mesele burada münaka-
. şa edilmişti, ,, dedi. Vologin,in silahlan teslim etmekten 
bahsederken daha kati konuştuğunu, Şankayşek'i ö!dürmek 
meselesinden bahsederken aldığı vaziyetin gevşekliğinden 
anlıyordu. 

Çen: 
- Rus zabitlerine işkence edilirse ne olur? Bana da celi· 

lecektir. Ne ehemmiyeti var. Milyonlarca çinlinin birkaç 

Kiyo söze karıştı: 
-Herhalde oğlunu Kenoınael! az sever. ~onra mzt ezmo 

ğe kaikışmıyacak olursa kendi de mahvolmuş dem~ 

Eğer köylü faaliyetine nihayet vermiyecek olursa zabitleri 
bile onu bırakacakladır. Şu halde, Avrupa konsoJoslarmm 
bazı vaitlerin ve bunlara benzer bir takını laflardan son • 
ra oğlunu unutacağından ve bütün küçük burjuvazinin de, 
Şankayşek'in silahlanmızı eUerimizden aldığı gün, onun 
peşine takılacağından korkarım: bw-juvazi kuvvet kimde ise 
onun taraf mı iltizam e<!~cektir. Ben onu tanrrım. 

- Bu o kadar belli değil. s~:ıra yalnız Şanghay'da mcv1 

cut değildir. 
- Açlıktan öldüğünüzü söyliyorsunuz. Şanghay elden 

gittıkten sonra sizi kim besliyccek? Fengyuşiyang sizi 
Mongolistan'dan ayınnıyor ve ezilecek olursa o da bize iha· 
net edecektir. Şu halde Yançe tarafından, Rusya tarafından 
bir şey beklememek lazımdır. Sanınnısımz ki kendilerine 
Kuomintag'ın prcgramını vadettiğiniz köylüler kızıl ordu• 
yu doyurmak için açlıktan öleceklerdir? 

Bu takdirde kendinizi şimdikinden daha fazla Kuomin
tag'm kollannın arasına atmış olacaksmrz. 

(Sonu var) 
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T ü r k i ye v e 1 y r a n • 
rek lyran demiryo1lamun tiirk demiryot • 
lariyle kavuıma11dır Trabıon'a.a .Karade
nizde lyran ile Avrupa arasmda bir ticaret 
iskelesi haline gelcıeıinden pek boılana
caktır. 

Her Hes'in 
l O temmuz tarihli T aymis gaıeteti fU 

baımakaleyi yaııyorı 
feY katmamııtır. Bu sözlerin buı yerle• 
miitearrızanedir. 

Ncar Eust gazetesi son ziyaretirı neticeleri üzerin(fe Königsberg' de toplanan Naıi kongre
sinde Her Hes'in iyrat ettiği mebaretli nu· 
tuk, Sezar'm cesedi bafmda Mark Antuan'· 
ın yaptığı hitabeti hatırlatl}'or ' ve mnvaf
f:skıyetlidir. Bu nutuk radyo ile de verildi· 
ği için bütün Almanya, bunu dinlerken ya 
.burada son hafta zarfmda yapılan icrnatm 
kestirme bir müdaf aasrnı, yahut da bu icra
ata !turban gidenlerin listesini duyacağını 
zannediyordu. 

Her Hes, nutkunda birkaç kifinin öldi' 
rülmeı;iyle büyük bir dahili harb&D önüııl 
geçildiğini, böyle bir harp takdirinde bir 
lcrce, onbinlerce eyi insanın ölmesi muhte' 
mel bulunduğuna, hücum kılalım da bd 
fena kumandanlar ve mürteciler idaresi al
tında bulunduğu için bu hareketleri durdu', 
ramıyacağını söylemi}tir. Herhalde bu ıiill" 

leri söyliyenler bir hayli hayret etmiıtir. 

miitalealar ;)·iiriitüyor. 
Bir devlet reisinin diğer bir devlete yap • 

tıriı bir seyahat nndiren fyrao ŞaLioıahı Rı
aa Şah Pehlevi'nin geçen bııfta nihayet ba
lan Türkiye ziyareti kadar her iki me-mle • 
kette de sevinç ve memnuniyet uyandmnıı 
br. 

Ba ziyaret türklcı le iyraıılılar arasın . 

daki taımaz dostluk ve tesanüdün her iki 
taraf için de bir müeyyedesi olmuf fe bu 
ıiyaret neticesinde iyranlılar kendilt•rinin 
Ruı:ya ve fngiltere ile aynı seviyede dura
rak konu§abilec:ekleri gururunu duymoı, bu 
ınretle izzeti nefislerini tatmin etnıiı bulu
auyor1ar. 

Peh1evi rejimiyle bailamıı olan faaliyet 
~e irnat iyranlılarca İyr n tarihinde oldu
la ltadar dünya hadiselerinde de amil ve 
miiessir telakki olunuyor : fakat hariçte 
bunun böylece tnltdir edildiğini görebilmek 
o1dakt.a müşküldür. 

Türklerin Şaha gösterdikleri yüksek 
l:üsnii kabulden sonra iyran1dar, kendileri
nin kıymet verdikleri bir ıahsiyete ba§ka
larmc:a da kıymet verildiğini iJk defa mü
ıabede etmiş oluyorlar. Bu itı"barla iyranlı
bnn türklere kartı duydukları heyecanb 
atmhabbet hudutsnzdnr. 

Diğer taraftan türkltt de harici siya
setlerinde birihirini müteakip kazandıkları 

bir takmı muvaffakl}'etlerle gurur içinde
dirler. 

Geçaı haftaya kadar fyran, Türkiye 
itin ananevi bir düımandı, yakm vnkitler
de her oe kadar ltendisiyle eyi miinaıebct
ltt tesis edilmişse de gene her zaman için 
bnrodarı herhangi bir kanşıklığm gelmesi 
bekteniyordn. 

Türltiye'ain refah ve saadetini korumak
ta aulluın ne büyük bir rol olduğunu pek 
eyi takdir eden türkler, ltomşulan lyran' -
la aralarında dostluk bağlarının halfialan
makta olduğunu görmekle sevinmel.1e, ly-
f 

SANA Ya 
ZiRAAT 
• EVLERE 

ran Şabr.ıı!l Türklye'ye gelip bir ziyaret 
yapmumdan dolayı memnuniyet hissetmek 
trdirler. 

Umumi hatlar üzerinde bir Türk • f y

ran dostluğu kurulduğu flipheaiz olmakla 
beraber, bu muvaffakıyetli ziyaretin elle 
tutulur neticelerinin ne olduğu hakkmda 
benüz malumat gelmiı değildir. 

A:ıkara'da Türkiye • lyran • Irak ve 
Af gamdan arasmda bir dört c!evlet misa
kı akti fikri görüşüldüğü haber verilmi!se 
~e bunun gayrimuhtemel olduğuna dair 
kuvvetli deliller ve alametler vardır. 

Bugünkü günde; muhtelif memleketler
dt oftn m5nasebetlerin hali hazırdaki va
ziyetinde böyle bir itilaf aktetmek, imzaya 
değeri olmıyacak kadar renksiz bir §eydir. 
Sulhun idamesi için derin bir arzu besle
mek, bir p:ılrt imzalamağı iycap ettirmez. 

Diğer tııraftan, eğer Şahın ziyareti iki 
memleket arasmda herhangi bir ve yahut 
birden ziyade iktısadi bir menfaat temin 
edemiyecek olursa bu, türkler için tesiri 
mucip bir hid'ı:e clur. Eğer böyle bir esas 
tnlmrıir etmiı ise, §U halde Şah bunan 
metnini beraberiDde alıp memleketine götü
recek, orada nazırlariyle müzakere ve isti
~are edecek demokr .siye karşı olan bür
metkarlığa halel vermiyecektir. Sonrn bu 
itilaf teknik bir m hiyette olabilir ve Şah, 
heyeti umumiyeı;iyle bunu tnsvip etmelcle 
bernbcr, nihııi surette kabul için mütehas
sıslarla danışr..ıalt lüzumunu hissetmİf ola
bilir. 

Türkiye' de Şahın ziyaretinden ümit o
lunan faydaları gizlemek ihtiyacı hi .. sedil
memiştir. Bo larm birincisi ve en bafhc:a ı 

şudar: 

Türk hükameti, hali hazırda Hazer de
n.'zinden ba!layıp T nbr n' ~an geçerek Bu
ra körfezine inmek üzere yapı1makta olan 
lyran demiryollan progrrunmm değiştirile-

Maamafih, Şah türklerin bu projesini 
tasvip de etmiı olsa, iı Jemiryolu inıaaı ol
duğu için meıcJe, bir mali meseledir. 

Esasen, fyran'm fİmalinden Basra kör
fez ine kadar uzanması iycap eden demir -
yolunan yalnız Tahran'a kadar olan fİmal 
kısmı inıa olunmaktadır. 

_ Vakıa Tahran • B1yazrt yolu cenupta 
Basra körfezine kadar gidecek olan demir· 
yola kadar fazla masrafa ihtiyaç göster
mezse de onıın fazla uzun!oğu nihayet bu te 
Şf'bbüsü de pahalıya maleder. 

Nihayet, lyran fazla nridat membala
ra bulmak suretiyle ~imali garbi \ilayetle
ı·indeki yolları ve nakliynh da tanzime me
dar olmak üzere lürklerin planlanna göre 
İn!llal yapılır. fakat Hayfa'dan lrak'a doğ 
nı uzatılan demiryo1unun huduttaki Hanı
kin' e varacağını ve cradao bükiimet payı
tohtma giden yolun bu üç projeden en kı
sası olduğunu dn unutmamak gerektir. 

Böyle bir iktısadi iytilaftan ayrı olarak 
f yran ordusunun tensik ve tanziminde Şa
hm türkler®n yardım ve tavsiye istiyece
ği haberi, lyran hiikümdarmm Törkiyc'de 
bolundoğu uman s~eri barekitl\ göster
diği fazla alakaya bak rnk pek tabii telnk
ki olunabilir. T"rk tayyarelerinin hareket
lerini, orduımn manevralarmı, askeri fab
rikaları ziyaret eden Şah, misafir bulundu· 
ğo memleketten bir tayynre de ahruşbr. 

Çankaya' da verilen ziyafette Gazi ile 
Şah'm pek samimi ve hararetli olarak yap

tıktan Tostlar, ihi devlet reis· in pek sıkı 
bir te1riki mesaiye tarafter olduklannı ız

bar etmiştir. 
llıi devlet reisi birer amca zade ver.i

ye-tinde bile kalmayı nı bularak birilfrle
rine "kardeı,, diye bitap clmİ§ler ve o 
yolda bir bava yaratmışlardır. Her iki taraf 
dıı coğrafi vaziyetleri itibariyle orta §ar' m 

muhtemel ve mümkün olan her türlü inki
ı~flan yapabileceklerine ve askeri kuvvet-

Bu listenin snylenmesi çok eyi olacak 
~e Almaııya'da deveran eden birçok ,ayi
aların nihayet bulmacmı temin edecekti. Di 
ğer taraftan bu hareketin ve verilen ceza
lann resmi bir ağızdan iyzah edilmemesi de 
hayret edilecek bir hadise değildir. Zira ken 
dilerinin tehlikeli olacakları anlafılarak or
tadan kaldırılanlar eski dostlar ve mesai 
arkadaıları idiler. Bunların ortadan kaldı
rıldığını beyan etmek bazı eski rakipleri 
gene rekabet sahasına silriikliyecek, bele 
esk~ dür.nanlara uzan bir zaman sonra dn 
olsa bir intikam nlmanm haz ve zevkini 
vtrecekti. Bu sebeple bu yolda beyanat 
yapmağa kıyıfftn olmamı~tır. 

Fakat, hatip derhal daha miismir b~ 
.ahaya geçmif, hemen liderinin askeri nır 
zayasından, cephede harp ede;ı alınanlar' 
dan, memleket müdafaumdan ve buna be' 
zer sair heyecanlı mevzulardan babsetroir 
tir. Her Hes, bu söziyle franıızlar pyd 
Aimanya'yı istilaya ve hücuma kalhııacak 
olursa alınanların büyük bir kharamanlıklı 
memleketlerini müdafaa edeceklerini anlat• 
mak istemiştir. Bu beliğ sözler, din1iyenlefl 
heyecanlar içinde bırakım§ ve hepsi 30 ba• 
ziran vakasmı unutarak hatibi var kuvvet' 
leriyle allu,Iamıılar, bu suretle hatibin İl' 
tediği de olmuıtur. 

Bu muvaf foluyeti kazandıktan sond 
hatip, sesini daha alçaltarak Fransa iU 
A1manya'nm sulh davası yolunda anlatr 
bileceklerini, hududun iki tarafıodaki eıtd 
muhariplerin biriblrlerine hürmet hi11i bet' 
liyebileceklerini ıöylemi§tir. 

Her Hes'in nutku Almanya haricinden 
sorulan sunllcrden biç birisine cevap te§kil 
etmiyor. Onun, Almıınya'yı kurtaran lide
rin enerji ve isabetle yeni bir isyanın önüne 
geçmesinden bahseden müphem ve umumi 
sözleri zaten malum ofon eylere hiç bir 

Ta Eflatun znmanmdan, yani insanla• 
rm ilk hükUmet kurdaki rı zamanda beti 
değişmiyen bir tedbir, memleket dahilinde 

lerini arlrnnak suretiyle herhangi bir düı-
mana mukavemet edebileceklerine kani zulüm iıliyen bir hükômetin. halkın naza• 
bulanmaktadırlar. rı dikk tini bu hoşnutsuzluktan ayırıp, h•• 

riçte bir devleti hiicmna müheyya imiı gibi 
Hcrhrılde Şah, Gazi ıle vaki olan müla- gösterip dahili herhangi bir nifakın bu bi-

katrndan sonra dostluğun ve tıt!lhun rsrar- c:amu kolaylo!!ıracağı korkusunu uyandlf • 
dan ve dü§manlıktnn fazla emniyet ve ıe- m!lk olmuştur. 
lameli koruyacağı intibamı a1mı§ olacaktır. Bir asabiyet ve entrik havası içinde y•• 
Bundan ionra fyran'm da lmrici ı:iyaı:elte şıyan nazileri tamomiyle tatmin edip el• 
türklerin tarnftar oJd ıld:ı.rı çckilde sulh ta- mediği ,üpheli olr.ıaklıı beraber Her Hes'i• 
raftnrı olacaldarı ve Şahın bu ziyaretinden ımtkunun haltiki mana ve maksadı budar. 
sonrn orta ıarkta ~nlh ve hüsnüniyet dava-ı Diğer devletler, vaziyetin inkişafına fi 

sının daha ileri gideceği memuldiir. hetbaht AJmanya'Drn nonnal 'eraite avdoıı 
(12 iemmuz • Near Ead.) tine intizar etmektedirler. 

Yaz • • • • 
Ankara Bcfodiye Reis • 

liği ilanlan. 
As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komisyonu iJanlan. evs m nızı 

;EGE) nin gül adası olan 

Rados'ta geçiriniz 
Uord Trieıtiııo'oun lüks y;ıpurlarJe mantuam poatalır 

90 gün için muteber gidip gelme biletleri: 
Biri.aci ımıf ikinci aııuf Uçüncü ımL 
80 lira 60 lira 40 lira (takriben) 
lataııbal - Pire re Radeı araıında Aero Ekspres ltalyanana 

haftatsk tayyare poataaı --
Büyük OTEL DES ROSES 

Her türlü ıwi kon.f or • Lülu otel • Mükemmel muf>a1' • Hususi Plaj • A'f 
n at gezinti1erl • Golf - Sürek avı • Ten:ı • Büyük cazine 

41/ 2 liradan itibaren homple pansiyon 
Uıun ikametler ve aileler içi!ı temdl.lb fiatlar 

19 ili 26 Ağu tosta büyük spor ve otomobil yanılan bafta.11 

(800 metro irtifamda) PROFET dağı tepesinde dağ istasyonu 

CERF OTEL • 
1 

'9m ormaw. mükemmel iktiıu. Tenia • Av • ~ükemmel geziuh1er 
Aileler için gıi::el eğlencc1er. 

ILA N. 
1 - (29107,60) lira bedeli 

ketifli Anaf artalar polis noktasın
dan Hasaa Fehmi Bey apartıma • 
nına kadar olan kaldıranın tamiri 
ve oradan Samanpazanna kadar 
olan kısmın trohlvar ne beraber 
müceddeden ve parke olarak inpsı 

2 - 500 metre mikap kum 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
la münakasaya konulmu,tur. 

3 - Temi.dik i,1erine ait 7 
lramyon için örtü aleni surette ve 
yirmi gün müddetle münakasaya 
konulmuıtur. 

4 - Bunlara ait ıartnameleri
nl görmek istiyenlerin her gün fen 
İ!leri müdürlüğüne ve yazı iııleri 
kalemine müracaatları ve taliple • 
rin 4 ağustos 1934 ccmart,.si gü -
nü saat on buçuğa kadar teminııt
larivlP. birlikte teklif mektupları -
m betedive enciimenine vermeleri. 

(1538) 7-2713 

İLAN 

5000 kilo 16 hk potrel 
5000 kilo 3 mm. kalınlığııt' 

da demir sag 

Yukardaki malzeme pazad 
hk suretiyle 25-7-934 tarihiıl 
de saat 14 te ihalesi icra edl 
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1 ~) 

7-2792 

100 TON GAZOİL 

Yukardaki malzeme paıaf: 
hk suretiyle 22-7-934 tarihiıl 
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile milracaatlan. (1612) 

7-282f 

Muhtelif Alatı kimyevl1d 
(Müteahhit namına) 

Yukardaki malzeme paz8' 
lık suretiyle 25-7-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edl~ 
lecektir. Taliplerin teminD'' 
ile müracaatları. (1611) 

7-2821 

TULUMBA· KATALOGUMUZU .. i~TEYİN 

BOURL!' BiRADERLER VE şs• 
ISTANBUL .. GALATA 

3 liradan itibaren komple pansiyon 
Uıuo ikametler ve aileler için lcn'Z11atlı fiatlu 

CALITEA KAPLICALARI 
Şarkın Karsbald'ı 

Belediye hastahanesinin bir se
nelik ıhtiyacı olan süt, yoğurt, et, 
ekmek ve diğer erzak 21 temmuz 
l 934 cumartesi günü saat on bu • 
çokta belediye encümeninde pazar
lıkla alınacağından taliplerin mü • 
racaatları. (1574) 7-2759 

İLAN 

O. D. Yollan ve Liman • 
farı U. !Ud. Sa. Al. Ko· 

mi yonu llanlan. 

İLAN 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

(1638) lira (41) kuruı bedeli keıifli Ankara - Kayaı yolunun 
0-659 ite 0-659 unc:u kilometreleri arasında (100) metre tulünde kat
mıb yol inıaatı 23.7.1934 tarihine müsadif pazartesi günü saRt on beı· ı 
te pazarlık suretiyle talibine ihale edilecektir. 

T.alipierin bedeli keifin yüzde yedi buçuğu olan (12 3) lira temi • 
oatl fıavi muhascbei hususiye makbuziyle ehliyeti fenniye vesiykasmı 

·Lirlilıte b ıırlıyarak mezkur giiıı saat on beıte vilayet encümeni reisli
~ mür at etmeleri lazımdır. Daha ziyade maJUmat almak istiyen
ler vllııret o fı baş mühendisliğine müracaat edebilirler. ( 16Z 1), 

7-28ll 

Karacifer, böbrek, mafsal, Şeker, vesair hutalıklann mlieuir teduiıi 
Sair bir çok mükemmel oteller vardır. Komple pansiyon 

2 • 3 Türk lirasıdır. 
Atik ve arfütik asan ziyaret • Adada mükemmel tenezzübler 

Balolar • Konserler • Spor tumuvalan • Şenlikler • Sinemalar . 
Patinajlar nsaire ... vesaire... 7-2200 

Servet• Fün;n 1 
~ 43 senedir durmdao nefir vaziyfesini yııpmakta olan bu 

flaftalık resimli gazetenin Ankara'd satıl yeri ın .~~-B A 1 
kütüphanesidir. Senelik Abone 10 lira. Beher sayısı 2~ 

- -..- ~ -

Umumt caddelerdeki ma
ğaza ve dükk'anlarm came
kanlan bundan böyle gıri, 
bej kursuni renklerde olacak 
tır. Bu gibi yerleri boyata
caklar Fen İşleri Müdürlü
ğüne müracaat edeceklerdir. 
Aksi takdirde alakadarlar 
tecziye olunacaktır. (1591) 

7-2816 

lan 
Safranbolu belediyesi ıçın 

bir adet otopomp ve bir adet 
motopomp 8-7-934 tarihin
den itibaren bir ay müddetle 
\~palı zarf usutiyle münaka 

Lokomotif bakır ocak at<• 
samiyle sair bakır ve piriJl9 
malzemenin kapalı zarfll 
ınünakasası 3 eylUI 934 p~

zartesi günü saat 15 te A~ 
kara'da idare merkezinde 1• 
pılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Ha)'' 
darpaşa veznelerinde onat 
liraya satılan şartnamelerd' 
yazılıdır. (1588) 7-2St9 

saya konulmustur. Taliple
rin mezkur belediye riyaseti
ne müı acaatları ilan olunu'• 

'i-2809 



Ankara Vali iğinden: 
1 - Emrazı Ziıhreviye Hastahanesine 30 kalem ecza alı

nacaktır. 

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

ve münakac;ava istirak edeceklerin teminat akeçlcriyte bir· 
likte muavven günde Vilayet mübavaat komisyonuna gel-
rneleri (1444) 7-2603 

ers·n Be ed·yesi Riyase inden 
.. Mersin Irmak suyunun Klorizasyon usuliyle Baktri~o~o· 
Jık ve hikemi tasfiyesini yapacak ve günde 2000 metremıkap 
tasfiye edilmiş su verecek tesisat ile fenni, sıhhi bir tevzi 
Şebekesi tesisatına ait ihzari projelerin tanzimi 42 gün n:ıüd· 
detıe ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. lha
l~si 12-8-934 pazar günü saat 16 da icra edileceğ"ind~n istek
lıl~rin bu işe ait şartnameyi parasız olarak Bele<lıye f~n 
tnudürlüö:ünrlen istemeleri ve muayyen saatten evel tekhf
naınelerini o/o 7,5 mu\'akkat teminat makbuzu veya bank~ 
~cktubu ile birlikte Belediye enciimenine tevdi eylcmelerı 
ılan olunur. (1450) 7-2613 

Ilgaz e e ·yesinden: 
Ilgaz kasaba suyu için dört kilometre çelik veya funt bo 

ru tefen-uatiyle beı-..:ber kapalı zarf usuliyle münakasava 
konulmu'inır. T .ıl:pte .n şeraiti anlamak üzere mektupla 
her ~ün münaka~aya i.,itirak için de 6 ağustos 934 günü H 
gaz belediyesine müracaatla."'1 ihın olunur. 7-2780 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası Riyasetinden: 

Aşağıdaki şartlar esası dahilinde ve müsabaka imtihanm
~a kazanmak ~artiyle Marsilya'ya ali ticaret tahsili görmek 
Uz ere Odamız namına bir efendi gönderilecek ve tahsil mas
rafı Marsilya Ticaret odası tarafından deruhte edilecektir. 
Şeraiti haiz olanlarm temmuzun 31 inci salı günü akşamına 
kadar Anafartalar caddesinde Kınacı zadeler hanının birin
ci katında ticaret ve sanayi odasına müracaatları ilan olu. 
llUr. 

Şerait: 
1 - Bakaloryasını ikmal etr.ıiş olmak, 
2 - Hüsnührıl eshahmdan bulunduğ"una dair ve~fka; 
3 - Ailelerinin T'l"'="c'trli v:ıziyetinin Avrupa'va izanuna 

Aani olrlu~na dair ilmühaber. 
4 - S1hhat raooru; 
5 - Nüfus cüzdanı 
6 - Askerlik ili~iö-i olmaması~ 
Ticaret mektebinden mezun olupta hu ~eraiti haiz ve 

ras1 ~rr ??. vi gecmemiş olanlar tercih edilecektir. 
İmtihan: 
1. Ağustos. 934 çarsamba günü saat "14,, te Oda içtima 

4.alonunrta icra edilecektir. 
İmtiJ-.~n Programı: 
l - Fr;:ınc;ızc~. yazı, tercüme, mükaleme~ 
2 - Türk tarihi, 
3 - 'l'i;rkive iktısadi co2:rafvası. 
4 - r .... ı,;r. herırl"5'e, 
5 - Hikmet, kimya. 7-2781 

Askeri Fabrika'ar Umum Müdürlüğünden: 

4/8 934 

8191934 

(25250 
( QR~O 
(12000 
(60000 

Kilo Yumuşak demir saç 
,, ,, Lama demiri 5x20 

" " " " Kilo saf kurşun 

1 Yu1<ard:tki malzPmelerin sartn::ımelerinde yapılan tadi
at dol:mn:;ivt,.. hi7.,l~rmnnki t~rihlerinde ve saat 14 te ka
~nh ?;ı'"fla s;ıt-nı ~lmacnktır. Sartnanıec;ini cılmak ic;tiyenle· 
b~ 13.S t.::an 1 ~ ~ lr.:lft::ır k~m1c:;vona ~üracarı.tlan. Ve miina

• =ıvn P-trnıek ıst1 venlenn rle me?.tmr saatte t,.1 .. 11rn~'Tleleri· 
rıı komisyona tevdi eylemeleri. (1518) 7-2700 

40no PAKE'T' U'TTT.P Vh)A~I 
31\no " JOT~AT(Vtnı\~I 
6000 ., MENTE8E VİDASI 

• ".u~ardaki malZf•mP. aleni mün::tkasa surPtivle 11-8-934 ta
rıhı~n.e chaat l~ t~.~halesi icra edilecektir. Talio1erin sartn~· 
tne 1cm e.r gtm o(7'1,.den sonra münakaı:.aya gl'"lnf>1< icin de 
o P-iin tern1 n~t ile miiraca~tlan. (1519) 7-269Q 

Erbaa Belediyesinden: 
• 1 - 6059 lira 40 kuruş keşifli, Erbaada fenni mezbaha 
tnsası tasdikli plan ve keşifnamcsi mucibince kapalı zarf u
su}i ile ve 31 gün müldetle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 11 ağustos 934 cumartesi günü saat 15 te Er
baa helertivesinde yapılacaktır. 

3 - Plan ve şartname örnekleri beşer lira mukabilinde 
~r~aa belediyesinden verilecek veya istiyenin adresine gön
dcrı lecektir. 
· 4 - Talinlerin yukarda yazılı tarihten bir gün evetine ka 
dar% 7,5 nisbetinde teminat akcesi veya muteber banka 
fllPhubu VP. PhlivP.tname ve vesikalariyle birlikte teklif va. 
takalarını Erbaa Belediye encümenine vemıeleri ilan olunur. 

(1600) 7-2814 

ff ı\KIMIYETl Millin 

Milli 1üclafaa \' ekalt·ti 
Satın Alma Komiı;yuou 

İylanları 

iLAN 
Hava kıtaatı için Diyar

bekir Alipmarda tayyare gar 
nizonunda kanalizasyon ve 
su deposu kapah zarfla mü
nakasaya konmu!Ştur. Şartna 
me ve projelerini görmek İS· 
tiyen?erin her gün öğleden 
sonra ve miinakasa ya iştirak 
edeceklerin 26-7-934 perşem 
be günü saat 14 ten evet te· 
minat ve teklif mektuplariv 
le birlikte M. M. V. SA. AI.. 
KO. na müracaatları. (1356) 

7-2339 
İLAN 

Eski.şehirde hava mekte
binde lnsa edilecek bir kısım 
vol aleni mün~kasa ile vao
tın1acaktır. Sartnamelerini 
pörmek istivenlerin her ~ün 
öğleden sonra ve miinakasa
v:ı istirak edeceklerin 25.7. 
934 carsamba e:ünü saat 14 
t,. t"''11İ1'11tlC\rİvle )ıirlikte M 
M. V. SA. AL. KO. na mii
racaatları. (13-;7) • 7-2340 

İLAN 
Hava kıtaatı icin Divarbr. 

kir A lipmarda ikinci sınıf 
bir hangarın inşası kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartname ve projelerini 
görmek istivenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasa 
va istirak edeceklerin 26-7. 
934 persembe günü saat 10 S 
dan evel teminat ve teklif 
mektuolarivte M. M. V. SA. 
AL. KO na müracaatlan. 
(1358) 7-2341 

İLAN 
Hava kıtaatı icin Eskişc. 

hirde yapılacak olan birinci 
sınıf üç tayvare hangarının 
insası kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. Şartname 
ve projelerini görmek isti
venlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya istirak 
edeceklerin 25-7-934 carsam
ba günü saat 10,5 tan evel 
teminat ve te1<1if mektunla· 
rivle hirlikte M. M. V. SA. 
AL. Kn n:ı mürac::tatl;:ırı. 

(1355) 7- 2342 
fLAN 

İstanbul Kumandanhğ"ı 
kıtaatı icin (32,000) kilo sa
de pa~ı kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
25 temmuz 934 çarsamba gü· 
nij saat 14 te yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör· 
mek Üzere her gün ve müna
kasaya istİrC\k icin de vakti 
muayyeninrle teklif ve temi· 
natlariyle İstanbul kuman· 
danlığ"ı satın alma koTT"isyo
nuna mürac"tlan. (1480) 

7-2n~8 

İLAN 
Reddine karar verilen yer

li fabrikalar mamulatından 
(yüz bin metre) kaoutluk ku 
masın kapalı zarfta teklif 
edilen fiat gali görülnı.iO:ün· 
<len dolayı nazrırlığı 21-7-934 
tarihine miic;adif cumartesi 
günü saat ıs te yaoılacağın· 
if-:ın tali>ılerin teminatlarivle 
M. 1\f. V. satın alma komis
yonuna müracaatları. (1584) 

7-2779 

lLAN 
Mityattaki kıtaat hayvana 

tı için (275,000) kilo arpa ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 15 ağ-ustos 
934 pazar günü saat 10,45 te 
yapılacaktır. Talipler şartna 
mesini görmek üzere her 
gün ve miinakasaya iştirak 
icin de vakti muavycninde 
tt'!ktif ve teminatlarivle Ger
cüş'te askeri satın alma ko -
misvnnmı::ı. mürac:ı:ıtl:ırı. 

{1579) 7-2818 

ZAYi 
T rabz.o lisesi 5ekizincl sınıfa 

terfi tasdiknamemi zayi ettim ye
nisini çıkaracağım.dan ilan olunur. 

T. C. Merekz Bankasında 
Temedar DavıV 

7-2808 

Kum bar 

A 
Ankara ş 

ZAYi 1 
İsmet Papı, Cebeci ve ~enİJe-

hir Halk fırmlarmm 158 - lGO • 
161 • ve 337 araba numaraları 
zayi eclilmiıtir. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskilerin hükmii olmadığı 
ilan olwuır. 

CümLariyet Un Fabrikası 
7~2810 Muharrem 

ShTIFA 7 

PAZARI 
ında Açılıyor. 

~Q.KiYS 

Z:IRAAI 
~KASI 

·DARA• 
BiRiKTiOEN 
RAl-IAT ~oı;Q 

Müteahhit ve inşaat { 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsi1ya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra
.:aat. Telefon: a272 

ZAYi 
1926 senesinde Ankara sanat• 

lar mektebincfon yüksek derece ile 
almış olduğum ıehadetnamemi za• 
yi eyledim. Y eniıini alacaiundu 
eıkisinm hükmü yoktor. 

241 mı.:;aa,.lı Hacı Ali ojl.I 
MeTliit 

7-2825 



SAYlfA 8 

Sıhhat ve lçt·mai 
a e et Vekalet·nden: 

Bu sene 1stanbul'da Fen Fakültesinin (F. K. T.) sınıfına 
devam etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna tam devreli 
Lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi mek · 
teplcrden en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. 
Talebenin yemesi, yatması ve üstü bası Yurtc.a temin olu· 
nur. Ve ayrıca sehri muayyen miktarda muaveneti naktiye· 
de bulunulur. 

Ka\'rt ve kabul sureti ve şartları şunlardır: 
l - Talipler el ya.zılariyle muharrer ve muvazzah adres 

terini havi istidalarını aşağıda beyan edilen evrak ve vesai· 
ka rcptederek nihayet (1 teşrinievel 1934) tarihine kadar 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek.3.letiue 
göndereceklerdir. 

A • Türkiye Cüınhuriyeti tebaasından bulundu~unu na
tık hüviyet cüzdanı aslı. 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarım mübeyyin 
mektep şahadetnamesi aslı veya imtihanlarını temamen bi · 
tirdikteri halde şahadetnamelerinin tasdik muamelesi ge -
cikmiş olanlar için mezun bulundukları mektep müdürlük
leri tarafından aynı zamanda dereceleri dahi gösterilmek 
üzere veriltnis. fotoğrafları tasdikli resmi vesaik, 

C • Tahsil etmis oldukları müesseselerden alınmış hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğu
nu mfü;'ir hüsnühal varakası, 

D - Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edil
miş nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıta sıh· 
hat raporu (hu rapor hastane baş tabipliklerinin mühüriyle 
mühürlü ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakiy 
le birlikte gönderilecektir), Bu hastaneler Ank.ıra, Sıvas, 
Erzurum. Diyarbekir Nümune hastaneleri, İstanbul Çocuk 
hastanesi, lzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayene olunmak için 
bu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet müdürlüklerine talipler tarafından bizzat mii
ııacaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda münderiç noterlikçe musaddak velile 
rl tarafmdan ve velisi bulunmıyanlann kendileri tarafından 
veritmis bir kıta taahhüt senedi, 

F · 4.5 ' 6 ebadmrJa üç adet fotoğraf. 
2 - Yaşlan yirmi ikiyi geçkin olanlar ve tahsillerini ve 

ilerde mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arı
zası bulunanlar kabul edilmezler. 

3 - Talipler tarafından Ve kal ete gönderilecek olan mcz 
kGr evrak ve vesaikin alındığı adreslerine derhal bi1dirilece 
ği e:ibi isbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
k'e:ı:a an-.... "10 .. ;rı,. v.,ı<tincle tebliğ- olunacaktır. 

Teahhütname sureti 
v Leyli Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip 
herhangi bir tıp fakültesinden tabip olarak neşet eylediğin 
<te (eylediğimde) 9. 6. 932 tarih ve 2000 numaralı kanun mu 
cibince mezkur yurtta geçirdiği (geçirdiğim) zamanın iki 
sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifasına mecbur olduğu 
'(olduğum) hizmeti kabul etmediği (etmediğim) veya kabul 
edip de müddeti muayyenesini bitirmeden terkeylediği (ey 
lediğim) takdirde kendisi (kendim) için sarfedilen paranın 
iki mislini ödemeği ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) ve
ya sıhhi sebepler haricinde fakülteden daimi olarak çıkarıl
<lığı (cıkarıldığım) ve mezkur yurtta bir seneden az bir müd 
<!et kalarak vurdu terkeylediği (eylediğim) takdirde keza 
liendisi (kendim) için sarfolunan parayı ödemeği müteah · 
bit. zamın. mütekeffil olduğumu natık isbu senedim tanzim 
ve müşarünileyh vekalete tevdi ve ita kılındı. (1414) 

7 - 2544" 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Ankra - Kalecik yolunun 2s+ooo nci kilometresinden 
aynlarak şoseye 3 kilometre mesafede bulunan Sarıcalar taş 
ocağında hafie ve mevcut bulunan taşların şosenin 13+oso-
24+ooo üncü kilometreleri arasında çekilmek üzere alenen 
münakasaya çıkarılmıştır. Bedeli keşif yekunu (3214) lira 
'(40) kuruştur. İhale 30 temmuz 934 pazartesi günü saat 15 
te vilayet encümeninde yapılacaktır. Talip olanlar bedeli 
keşfin yüzde yedi buçuğu olan (241) lirayı idarei hususiye 
\teznesine teslim ettiklerine dair makbuzlarım veya teminatı 
muvakkatelerini vilayet encümeni reisliğine ibraz ve daha 
ziyade malumat almak istiyenler Vilayet Nafıa Başmühen· 
~iisliğine müracaat ederler. (1593) 7-2800 

lstanbul: Deniz levazım 
satın alma komisyonundan: 

Q630 adet k32a.n borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 
ağustos 934 cumartesi günü 

Gaat 14 te. 
35 ton Benzin : Kapalı zarfla münakasası: 4 

ağustos 934 cumartesi günü 
saat 15,30 da 

17 kalem boya malze1:uV1:1. l Kapalı .zarfla münakasası: 5 
ağustos 934 pazar günü saat 
14 te. 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı ictin yukarda cins ve miktarları 
yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde ka· 
pah zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartnamelerini görmek 
-v.e alma~ istiyenler her gün ve münakasaya iştirak etmek is
tıyenlerın de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektuplan 
ile Kasımpaşa'da kain komisyona müracaatları. (3756)

0 

7-269) 

HAl.IMIYHI Mıwn 

Ankara Evkaf müdürlüğündenı 
Şilede inşa ettirilec:ck cami'i şerif kapalı zarf usuliyle 12. 7.1934 

tarihinden itibaren 9.8.1934 tarihine kadar münakasaya konmuıtur. 
istekli mühendis ve miymarlarm (20,000) yirmi bin liralık bir bi • 

nayı yeniden muvaffakiyetle bitirmi§ olduklarına ait vesikalarla bir • 
likte fartname ve projeyi almak üzere her gün öğleden sonra lstanbul 
Evkaf müdürlüğünün heyeti fenniyesine ve ihale tarihi olan 9.8.1934 
perfembe günü saat 15 te teklifleri idart encümenine tevdi eylemeleri. 

(1562) 7~2756 

~· ,. a~ 
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Edirne Belediye 
Riyaset inden: 

1 saıe,.;IMlııl f9"&°'6ru•us. b~~ -. ~ .....a tOlt'ffel'tf'!I!' 

Demir Bileyzik, piriz musluğu 3/ 8 bronz, tahta kuver.kl, 
Tüp Anlanj, Buşakle, İstihlak musluğu, bes metre 3/ 8 de· 
mir boru. 

Şehrimizde evlere verilecek su için yapılacak asgari 500 
ev tesisatmm yukarda cinsleri ve fenni şartnamesinde de 
evsafı gösterilen malzeme ile tesisi 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin tek
lif edeceği bedel üzerinden o/o de 7,5 nishetinde teminat mek 
tubunu ve teklifatmr havi pullu varakayı bu i~le iştigal etti· 
ğine dair ehliyetnaınesini bir zarf derununa koyup üzerine 
''Branşmanlar,, ibaresini yazarak 4.8.934 tarihir.e kadar bele 
diye encümenine vermelidir. Malzeme nümuneleri ve fenni 
şartnameyi görmek istiyenler Edirne belediyesine müracaat 
ederler. İhale 4 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gü-
nü saat 16 dadır. (3924) 7-2817 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Ankara'da Fevzi Paşa mahallesinde Çankırı caddesinde 
kain Tuna oteli naıniyle maruf hane ve altındaki dükkanla
rın icarı açık artınna ile mtizayedeye vazedilmiştir. 

İhale 26. 7. 934 perşembe günü saat on altıdadır. Talip· 
lerin şeraitimi2i anlamak ve (60) altmış lira pey akçesi yatır 
mak üzere merkez şubemize müracaatları ilan olunur. (1602) 

7-2815 

Posta ve Telgraf ve T elefoıı 
Umum Müdürlüğünden: 

Otomatik telefon müdürlüğü için pazarlıkla büyük kıta
da sabit bir etejerle bir dolap yaptırılacaktır. Taliplerin şe· 
raiti anlamak üzere her gün saat 14 ten 16 ya kadar daire 
müdürlüğüne ve ihale için de 25 temmuz 934 çarşamba günü 
saat 14 te o/0 7,5 teminatlariylc satın alma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. ( 1613) 7-2811 

900w k tY~'Mafı fjlibi Y.'.V ..... ~ daf'ri et~1 

ot&i"at( mwt\a-.... ~-eı.tt 

~ ..... rt . ........ " ........ " · ... - · ...... • • ••• • .. ,. .... 

"RIGI DA IRE il 
Oe".,..aı Moture MamutAt, 

Ank ara Belediye 
Riyasetinden• 

Meıbalıada yapılması tekarrür eden firigorifik ve teferrüatı ısı
iyc:ap eden proje ve ıartname ve ketifnamenin ihzarı iki ay miidd .. 
müsabakaya konulmuftur. Şartnamesini görmek ve tafsilat almak ifttl 
yenlerin her gün fen itleri müdürlüğüne mürac:aatları ve mösababP 
iftirak edeceklerin ihzar eyliyec:ekleri proje sartname ve keıifna~ 
l 1 eylôl 934 sair günü saat l 7 ye kadar belediye reiılifine vermeleri 
'1542) 7 -- 27Z2 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden• 

Çankırı inhisarlar müdürlüğü ile Çerkeş, Ilgaz kazalatl 
ve Şabanözü nahiyesi inhisarlar idaresine bir sene zarfındS 
nakil olunacak tütün ve sigara ve müskirat sandıklariyl• 
sair inhisar mevaddının nakliyesi açık eksiltme ile 12·8-934 
pazar günü saat 15 te ihale edilecektir. Şeraiti anlamak istf:. 
yenler Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünde müteşekkil k~ 
miysyona müracaatları. (1609) 7-2813 

Evkaf Umum Müdürlüğündenı 
Gökçe oğlu mahallesinde Belvu Palas otelinin tavan ar• 

sındaki su deposu yeniden yaptırılacaktır. Talip ol~ 
21-7-934 cumartesi günü saat 011 beşe kadar Evkaf i~ 
müdürlüğüne müracaatları. (1614) 7-2812 

Herkesin Sevdiği 

OR·M AN Ç l F T LiGi 
• 

n ın 

Ankara Biras 
Çok Yakında Çı y • 

imtiyaz sahibi Ye batmuharriri 
F ALIH RIFKI. 
Umum Ne§rİyah idare eden yazı 
itleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaaımdıı ba · 
ıılmıftır. 

Abone ve iylan ileClelleri: Müeı 
sese veznesine Yerilir. Y clıut postn 
veya LankL vnııtaıiyle gönderilir. 
Hariçt" kimet~ _ ~ıil f!!i!YJ~ 
roktat. 

1 SİNEMALAR 1 
( YENi J BU G.ON 

iki filim bir anıdu 

• AŞK TANGOSU 

2 .. lUADAl\1 HUITERFLEY 

BU GECE 

A~Jt TANGOSU 

BU GON ULÜP] 
iki filim bir arada ı 

ı - DONY AYI DOLAŞAN Ş"'RKI 

2 - ~AHRAMAN K 1 

BU GECE 

KAHRAMAN KANI 


