


JJ.\JClMIYETI MiLLiYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLE • 
Almanya,da neler 

oluyor? 
(Btı§I l inci sayılacl:ı) 

Hükumet vaz yete hakim 
Loadra, 30 (A.A.) - Alama sef areli, 

UkWetiıı Berlincle Ye bü un Almanya' da 
tazjyete bakim oldu)ın b idim kted r. 

M. Röhm tevkif edildi 
Berlin, 30 (A.ı •. ) - Havas ajansı bil 

lıliriyor: 
Giriiniiıe nazaran hiikimetia giriftiği 

'-reket yitbaıı Rihm'ii is::ihdaf etmekte· 
a. Yiizbap Röhm'iin tevkif edildiiı ve laü 
cilıl kaabda izi.tere ailaayet verildiği 
liJlewe...-. 

Ber&., 30 (A.A) - Alman ajUIDllD 

hilWjiae göre milli sosyalist lriiam kıta 
ab erkiıuharlai1e reisi kabine ınısmd,. 
JÜllap llöJua YUifesiadea ulediJIDİf Ye Jt 
rİrle lfllP imiri Notze tayin olaıunapr. 
Yiizl.p Rölm fırka reisi ltlller' e ka111 n
im it ah· zlikte bal111111111fhu'. 

Bedia, 30 (A.A) - ffaYU ajaasmdu: 

Mma istihbant biirota, Hitler'e sadakat· 
llZlık aisterdiii içia ....... Fea Rölm' • 
İlt Jerİlle erkimbarbİJe reislijiae M. Lat -
ze'"m tayin edildijmi INWinaektedir. 

M LUTZE NIN NEŞRETIIQI 
BEYANNAME. 

Beria., 30 (A.A.) - ..... İllİlllluat 
....._ lliLliri10r: llirwwkıta•tmw yeai er 
.... harlMye reisi ..... -.nttiii - he
Jannamede bu kıtadtaıa matlak bir ada -
bt, pddetli bir inzibat ve tam bir fedakar • 
lak beklediğini bildirmekte Ye M. Bitler ve 
alma milleti için temeaniyat izhar etmekte 
tlit. 

M. ŞLAYŞER NASIL OLDOROLMOŞ. 

Mareşai Hinden -
burg hasta mı? 

Paris, 30 (A.A.) - Berlindeo bildiril 
diğine göre siyasi mebafi1de, me~hur ope· 
rator Sorbnık'un alelacele r~ "dek'te bula. 
nan reisicümhuron nezdine çağrılmış oldu -
ia rivaye~i dolafmaktad r. Filhakika Sor-
1,ruk Berrn'den N .. rlek'e hareket etmi!ir. 

Almanya ve l\.1emel 
meselesi. 

Berlin, 30 (A A.J - Memel meselesi 

alman g:ızet .. brini meşgul etmekte devam 

ediyor. Salahiyettar ve iyi malumat alan 

bir membna göre, memel reisinin vazifeain 

den "~•edilmesi kanunen doğru değildir. 

f akıı, bu hareket Almanya'da hayret uyan 

dırmamııtır. Çünkü Litnnya~nın telsizle 

netredilea tebliği bunu evelden haber ver

mİftİ. Memele ait büküm ve nizamlara 

göre, vali, 27 temmuzda memel diyetini İç 

tİmaa davet mecburiyetinde bulunmakta -

dıl'. 

Gandi suikastten 
kurtuldu. 

Bombay, 30 (A.A) - Gandi'ye 
karşı yeni bir suikast keşfedilmiştir. 
Suikastçılar, Gandi'nin bindiği tre -
nı yoldan çıkarmak için İndrani neh 
ri üzerindeki köprünün başına iki 

· potrcl ko:-r muşlardı. Fakat 
yol muhafızları, bunları görmüş ve 
\'aktinde yetişerek kaldırmışlardır. 

PRENS KAYA ALMANYA'DA. 

Londra, 30 (A.A) - Prens Kaya, 
beraberinde milli müdafaa nazın ol 
duğu halde alman harp maktulleri 
abidesine bir çelenk koymuşlardır. 

Prens Berlin askeri kumandanı cene 
ral Şavmburg ile birlikte askeri kı
taatı teftiş etmiştir. 

Prens, birkaç gün sonra Tanen
berg muharebe meydanını gezecek 
\ e bu münasebetle reisicümhur ma
reşal Hindenburg tarafından Nödek 
teki malikanesinde kabul edilecek • ALMANYA, BORÇLAR ICIN AMERI -

KA'NIN VERDlGI CEVABI tir. 
BE<:'::NMEDl. 

Berlin, 30 (A.A) - İstikrazların 
devri meselesinde Amerika'nm Al -
manya'ya vermiş olduğu cevap, ma
H mehafilde iyi bir kabule mazhar ol 
mamıştır. Bu mehafil, bu cevabı 
menfi addetmektedirler. 

kaç fÜu tırafmdan töhmet altında bulun -
dorolmasmı müsamaha ile kar§ılamıyacak -
tır. 

M.MAKDONLDSEYAHATE 
ÇIKIYOR-

Londra, 30 (A.A) - Başvekil pa 
zar günü Lossiemut'a gitmek üzere 
Londra'dan ayrılacaktır. Kend!sine 
gaybubeti esnasında başvekil mua • 
vini M. Baldvin vek'ilet edecektir. 

INGILIZ MESAi NAZIRININ 
ÇEKiLMESi NETIYCESI 

Lomlra, 39 (il) - Mesai uım 
Sir Haui ...._,_ k9'ine•• ~ 
si izerine ........ ~ deiitiJrlikler 
olmaf, mesai ttamlığma,~blıt uıın 
Mr. Oliver Staaley, mnablıt namhğma 
maliye miistepn Mr. Horeheli Mr. Leılie 

Horebel tayiıa edilmiflerdir. 

F ransada hazine 
ıslahatı. 

Paris, 30 (A.A.) - Mebusan meclisi, 

hazineye ait ıslahat projesini 200 reye kar 

şı 385 reyle kabul etmiştir. 
Hükumet, bu münasebetle iytimat me

s .. lesini mevzuu bahsetmiştir. 

Projenin son maddesi şöyledir. 

Hazineye ait ahkam, bir takım kararna 

melerle kanun teldine sokulacaktır. 

Bu kararnameler, 31 kanunuecel 1934 

elen evel ayan ve mebusan mecliılerinin 

tasdikine arzedilecektir. 

Bu kararnameler, parlamento bu hu -

susta yeni bir karar verinciye kadar mut• 

ber olacaktır. 
Maliye nazırı, gıda maddesi olan ve 

resimlerden muaf tutulan zahire hakkında 

da aynı suretle muameleye devam eclilece

iini seylemiıtir. 

FRANSIZ AYANI DEVLET ISLAHATI 
PROJESiNi KABUL EITl 

Paris, 30 (A.A.) - Ayan meclisi, dev-

lngiltere'nın yenı 
haı p gemileri • 

YENi GEMiLERiN TOPLARI SON 
MODEL VE SERi OLACAKTIR 

Londra, 30 (A.A.) - Deyli Telıraf 
yazıyor: 

"1937 senesinde tezıiha konacak in
giliz harp gemilerine ;-&iki abı süratin -
den iki defa fazla ıiiratle ate, edecek yeni 
model toplar kenacaldır. Gemileria "-tla 

:mlan hava bemNnhmanlanadan ma· 
sun kalmak için tertibata malik olataktır. 
Hava müdafaası sekiz ili on iki adet yeni 
modelde hava toplan ve bi~ aia' aıit00 
ralyözlerle ikmal edilecektir. 

Bu Jeni tip gemilerin niimanesi "Lral 
betinci Corç,, İSlllİllİ tapyacak ve buharlı 

türbini makinelerle mücehhez olacaktır. 

Likin diğer devletler 35,188 tondan 
fazla cesamette gemi inta edecek olarlar· 
sa, İngiliz bahriyesi geri kalmak İateaaiye· 
cek, yeni yapdacak gemiler her cihetten 
ecaebileria yapacaklarma mü&Yi •lacak .. 

lete ait ıslahat hakkında tetkiykat icranna m.,, 
memur komisyonun teş!s.ili projesini kabul 

etmiştir. Bll komisyonun azası 3 temmuz AMERIKA'DA SICAkTAN 
OLENLERVAR 1934 tarihinde tayin edilecektir . 

FRANSIZ FEMiNiST GRUPU. 

Paris, 30 (A.A.J - Ayan meclisinin fe 
miniat gn:.pu, taleplerini ve til,ayetlerini 
ve yaptddan propagandanm muvaffakiyet 
li netiycelerini bildinneğe gelen !U'k femi 
riıtleri grupunu kabul etmiıtir. 

Japonya' da. 

Nevyork, 30 (A.A.) - Ame ika'da 
biikiim siirmekte oln ucak ve ntuMt dal 
gau yizindea dia birçok kimseler ölmiı· 
tür. "Mid«lel Vest,,te ....... ıüıeıt n yan 
mıfır. 

ti && 

• 
lktısat 
Vekil etinde. 

ÇARPIŞAN JAPON MUHRIPLERINDE 
DORT OLO VE DORT yeni tayin ve Jah•iller. 

YARALI VARMIŞ lJwat Vekileti U..ıan N taba 8m11 

To' yo, 30 {A.A.)-(iiMpUt ai!iıı el- mi kaaipJikleıi, be~ licalet lllllbfe. 
nnnda yapdaa gece ...evralan esnaım· leleri daiiesi; mim ~'Ye licNtt po .. 

da -- ve mi,..ki itimli iki japon litilwı ....... - altmdı re•• twik 
muhribinin çarpı'8J'Ô battıldan haber ve- edilerek bapnı, htl ı la'lir ilnuiyle dok-

Berlin 30 (A.A.) - Alman istihbarat 
IKirom bildiriyor: 

Sabık ordu nazın VGD Şlaner hicim 
lµtaab idares· "n devlete mahuım mehafi-
1,le ve ecnebi devletlerle münaaebatta bu 
landağu ve bn m··nas hat devleti ~elılilteye 
~recek mah · ette olduio için, bugün 
lendisinia tevk·fine tevessil edilmipir. 

M. Bitler Prusya haffekili M. Göring'i 
Berlia' de de aynı suretle hareket ederek hil 
bana ba siyasi Aibstm mirteci mitefek 
kirlerini tevlıif ettirmeğe d:ıvet etmiFif. M. 
Hitler, bundan sonra Münih'te toplana mi
lis kmaanclanlanna bir natuk söyliyerek, 
mı1iste itaatsaz, muiz temayülitlı ve inzi -
battan mahrum bitin ansurları imha edece 
ğini ve her tirli yeni bir ihtilal tetebbüsiiai 
hasbracağuu beyan eylemİ§tİr. 

l N Gl LIZ _ HOLANDA TICARET riliyor. Beı ölü, birçok ağır yaralı vardır. tor Buman Zihni Bey laflll • Sa 
MUAHEDESl Bahriye nezareti dört yarab ye dört bdt Berlia ticaret mimeuili1'iiaıaettm lq 

• • ölü oldajun11 tebliğ etmektedir. iki kayıp Londtı'ya, Tl'i)'ede ticaret llliimessili Sa,. 
Loadra, ll (~) - lagiltere ~e H~ vardır. Çarpıımı olduğu esnada deaizde hi r11a., ..._~,., batenjan seniai fi• 

Mumaileyh bu karara silahla mukave • 
mel etmek iı.edijmdea teati edı1en ateı 
aelicesiade kendisi ve zevceıi ölmiılerm. 

BAŞVEKiL MUAViNi FON P APEN 
TEVKiF VE TAHLiYE EDiLMiŞ. 

1.opdra, 31 (A.A) - lagiliz gazeteleri 
nin Bertin' den istihbanna nazaran baJVekil 
muriai F• Papen sahüleyin tnlüf oluna 

~~ ....U ~ ticaret ınuWesi akü kesif bir sis vardı. Miyakinia kıç taran fi Miimtu BeJ llosbn'ya, be711elmilel ti
~ IJDP M. mizakerata 5 temmazda ikiye biliaerek Latmqbr. lau ... 'aa ba caret ...1aveleleri ftiresi miiaiiri Ani 
bafiuacakbr. 11 ezilmifiir. Bey Prag'a, ticuet kouerJelilderiae Dr • 

kofis raportörlerilulea ıllat •1 l.&ileri
Y~ ataplijiae layia e4iJWt ve Parit ticaret 
mümetlili FUri Bet n11r,,e n Atiaa ti. M. GORING BiZE MUKAVEMET rak ulu Wr Uticvüa tibi bltaldaktau son-

DONY A iŞSiZLiK V AZ1YETl 
NE HALDE 

EDENLER TAMAMEN KURŞUNA. ra serhest INrakd-qbr. Cwne, 31 (il) -1934 seaesiaia 
DiZiLMiŞTiR DiYOR. 188 iç a,.a ai ipiılik istatillilr.lerine aa-

Berlin, 30 (A.A) - it Cirinı •tlt•· Matbuabn hürriyeti zaru llirçok ...sebtlenle " bular me-
ata be1anatta balnırak ._ .. ki: yamnU ......,. ... laeyeti • ·,esi ili-

,,_Bize mukavemet *9der tamdlen Bedin, 31 (il) - Buı ecaeLi gue imiyle bir eyilik ........ ~r. 
teler Almanya' da matfnaat hiniJetDU. bl • Fnm, Wıuistu. lrlaada, 1.düstan, 

...... dizilmiılerdir.,, a.l6im ileri lirerek yemen giriıltii Portelm'de ise t.ilalds ~tik ıeçea ilJdaa. 

JAPON DONANMASI 1KI 
TORPiDO KA YBEITI. 

Tokyo, 30 (A.A.) - Bahriye nezareti- caret mümeuili Halif Milat Bey atapı u • 
niA J,ir teWiği gece manenaları esnasında Yaniyle wifedeıiade ipb edilwifler 
müsademe eden iki torpidodan birinin bat- dir. 
tığım, diieriaia romorkörler t.arafaadan 
çdôlmekte olcluiuna, müsademe esnum

da dört kitinin öldüğünü ve dört kİfİnİa 

~e yaralandığını bildirmektedir. "-i mehafil tedip laarekam. pe- yap•fa ...,._1,1an1ır. M. Reseaberg, ima aisbetle aıt.qbr. Japoaya sahla• 
ml!''t.Rıtt:alfta verilea emirler dahilinde ve V~r leobahter gazetesinde yızdıjı amele llliltaı- ea çok aıtbjl •mleket- f'!!!!~!!'!!"!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~'ll!!!!!!!! -P2a• bi plina tevfiku yapdthjau w ..aa.te t.u gibi gaze!elerin nasıl mat )enim hiriö. 
~"hr. Lalt lliuif dil .. istimal atikleriıii gös

terir veb,i zikıebue~edir. Mamiley~ ~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
ılbaaa ahan ldm,.. fakiblan etrafm-

41a eliade fo ğraf ma.._..,le ı.eleyin 
dolapa 'fe cmn lDeflmt taatia•e Jabla • 

~-··-- m m i · pzei4!Clsi8ia .n.- byWe 
rek diyor ki: 

• Bu aaam mücra Olarak ••~ye 
verilecek yerde dut haricine çdlanlmak 
la iktifa ofuenpar. Bu gibi işlerle aliq 

olan 'fe m skelerinin dütmesindea 
~ ........ uıdafil alman - ingi6z 
... _.Mi ~ içhl Almanya aleyhi 

Deflriflta .... "ardır. Daha sesen
ftifuzht si.Jul mehafili 

8laa- ıaz eii, Le 
• ,a..-ki"'nm katli 

~--· 

tlAKIMIYETt MILUYE 

Şahinşah 
Hazretleri. 

(Bap 1 illci sayılada) 

Halkı getiıell vıparlar mükemmelen ay 

d lllatılıru~ sahillerden dolatarak yeniden sa 
rayın önüne geldiler. Dolmabahçenin iai ita 
sırada mahter haline g imiş bulunuyordu. 



1 TEMMUZ 1934 PAZAR 
•*'!!l 

Fransız Parlam,osunda 
Ziraata dair nıakere 

ınünasebe!. 
B .. rk.ıç h .. ftad4ınbcri B .ıı: paılamen 

to •l mü. lkere!eri a.ıaıfl bl':ncn en 
snüh;m mevzul ... rın biri;- i draat mc 
&clele.i t ıl eylcdıgi "lınektc ~ır. 

Bundan c.vel fr.ınsız,vckili M. Du 
mcrg'in fıansı..ı: milleti~ bilhassa çift 
s;ilErine hitap eden ço~ metli bir nut 
ku mü:- · ti,rle Ha1Y ti Millıyeye 
L>:r y ıı y. n ış ve or b " kıli.1 va 
t 'lpc.rveıane ol .. '1 nuı,nrınm hulasdla 
nnı almı~tım. Ondan vca anlaşılıyor 
du 'n Fra:ıs hudut! .. imle bir ıııtırap 

a ' u de. a 29 may arlamento top-
1 ntısında g çmiş olanfü:akereler baş
vekil M. Dumt:rg'in Jmnd.ıki vaziyet
leri butün vuzuhiylc Bml tm.ıktadır. 

Meclisteki müzakıerin esası, ziraat 
mahsul1erinİ::l para memesi, bilhassa 
hayvan fiatlarmın tkunlügi.ı ve elde 
mevcut olan buğday)ruma kanununun 
fransız çiftçileri:ıi l ye edecek halde 
olmamasıdır. 

Bu mevzu etrafa yapılan şiddetli 
münakasalarda 'oilha devam eden buh
ranın artık ciftciletarlalarından uzak
laştırmıs old.ugu •lenmiştir. Öteden 
her: e;ı yiiksek buw ve diger hububat 
veren garp ve şimdepartmanları halkı 
nm tarJalarrnı tıetmeleri yiizünden 
cvelce mevsime gö yeşil ekin denizleri 
ve olgun zamanlaı altın vadileri olan 
yerlerde şimdi y1ni otlar, hardallar 
çıkmıştır. Halkta ş gösteren yeis ta
hammül edilmez J hale gelmiştir. 

Halen ziraat ymağa devam eden ve 
çok çalışkan v<arazisini gübreliyen 
mrntakalarda 'ou ın kurağından yul:ıf 
ve arpalar toprag:ıile örtecek yüksekli
ge çıkamamışlard Kurak böyle devam 
ederse bütiın mtlar, yaylalar ve top
raklar yanmış, hulmuş bir manzara 
alacaklardır. 

M üzakcre ve tnakaşalar esnasında 
bilh:ıssa muhalif ıbusların çok şiddet
li tenkit ve hücfııarı olmuştur. Parla
ınento reisi. müzareler ve münakaşalar 
esnasında yalnız lyvan ve et fiatlarının 
söylendiği kadar ;ışük olmadığını, her 
~amanki yükı:eklini muhafaza eyleiği-
ni söylemiş ve bi a demiştir ki: 

··- l<'ransız illeti asırlardanbcri 
kanlariyle müdaa ettikleri memleket 
topraklar :nı tarih ilk defa olarak ara
ziyi i lcmemek setiyle biiyük tehlike
lere tmaktadırla 

Fransada gün eçtikçe zirai vaziyet 
müşküllesmekte, 'ler ycrd<:'n 'büyük ve 
toplu şikay tl ·r Umcktedir. 

Frans dünyi\ın biıyük devletlerin-
den bırisidir. Bu üki'ımetin ba lıca kuv 
vetini çiftcileri VClopraktan elde ettik
le~i ~irai m ddele teşkil tylem ktedir. 
Buyuk harpt n sora, g:ılip ve magluı). 
hemen hüttin dcvl<I r Amerika basta ol
du~ u halde b'" ·· kh uyu uhranlar içinde ıstı-
r"'p c k . l 

mış r ve Çkmekte b ıh nmu !ar-
dır. Fr n ·b b 1 . • . sa u u ı :ılardan nı:ob ten az 
nıut i b" d " r ır evle ot rak k .. lmıştr. Bu 
nun t b .. · k . n uyu s b b bu dtvlc:tin ziraı ih 
tıy"clarını b" . ıı~zat ılla toprakforından tc-
tnın eyleme . d . . . 

sın c:n ıletı gdıyordu. M. 
Dum ·n d ı· . . ,, e ı tıl;ı, fransız çiftçileri 
yav yavaş 7ıra t sahasından çekilmek 
ve çe ·c· şı 1 maddel<'r az yeti tirrnek yüzün 
den hasıl ol b" k . an ır tıo~ıu , buna ınzimam 
cd ·h · "' 

C'h ı tıyaç karşısında kifayetsiz tedbir 
ı:r bu muv zcnesizl i nıeyd a getirmiş
tır ! 

Fransız tarihi daima buhranlı ve fev
kal de ,i'nl rde bu mı'I tin cok bü}ük 
ve · tli en rjiler gö terdi{{ini de.falar 
la g t · · 

rmı tır Bu defa h sıı olan zirai 
buhranı d • . . . ~. 

ı uu mıllc.tın yenccegınc 
şüphe edil nı( ,_. 

J.'r nsa'da h '1 olan bu hadis" bir da
r.a ~ ır ·ı 1 '> s i uirinci 
te ri inde Amcrik'da bcı:;;hyan .,•e cihanı 
saran ve sarsan korkunç buhran ziraat 
oahasından ve ziraat hayatmdn gelmekte 

dir. Ne mutlu o devlet ve milletlere ki,zi 
raat ve saı ath,rmı memleketlerinin içti
mai ve iktısadi şartlarına en uygun sekil 
ve suretlerde hallcdebilmişlcrdir. 

İste biz. memle-ketimizi!l içtimai ve ., a· 
ı 'tısa ı şartl rına en uygun gelecek su-
r tte ~iraat ve c;anatlarımızr uiril:.ifrıi im 
ha dcgil, ihya decek esaslara göre kur
maktayız. Yalnız sanayi ve yalmz ziraat 
hayatında iJe .. i gitmiş memleketlerin l u 
günkü fe:ıa akıbetleri ilerlemek k~rarını 
'\"l'ren milletlere bır ders teşkil etmelidir. 

Kastamonu mebuıu 
TAHSİN 

p cı • 
ŞEHı 

Atina' da · tilal mi 1 
çıkaca mış? 

İstanbul, 30 (Tlefeon) - Atinıı'dan 
30 taril:"yle hildiriliyoi: Bir a.!ilal çıkaca -
cııa da. r dün gece işaa edibı haberler üze 
rine M. Ç ldaris'lc hariciye ve bahriye na~ 
zırları bir müzakerede bulunmuşlar ve f ev 
kalade tedbirler ittihazına lüzum görerek 
Pire ve Selanik'teki kolordulara sef erherlik 
emri vermişlerdir. 

Bu sabah memlekette tam bir sükun var 
er. Bu g'bi hahuleri teyit eden hiç bir hadi 
se olmamıJhr. Şayiaların uydurma olması 
ve efkarı umumiyede ve borı;alarda tesir 
ynpoıak için çıkarılmıı olması muhtemeldir. 
HükumPt her ihtimale karşı harekete geçe
rek bir çok kimseleri tevkif etmişlir. 

Maarif Vekili. 
Bakalorya imtihanları münasebetiyle 

bazı gazeteler Maarif Vekili Beye bazı be
yanat atfetmiJlerdir. Y aptıinnız tahkikata 
nazaran Vekil Bey kimseye bu huıuıta be
yanatta hulunmamı,!tır. 

ltalyan mathuatı ıwler 
yazıyornıu~? 

lstanbul, 30 (Telefon) - Atina' dan 
30 tarihiyle bildiriliyor: Bugün alınan Ro

ma haberlerine göre; İtalyan matbuatı umu 
mi siyasette yeni inki~aflara karJı yeni ve 
gayet hususi türk - yunan rnukavelelerj 
aktedildiğini yazıyor. 

Trak) a unrnmi miift.tti~Hği i~in 

Trakya umum müfettişliği teşkilatına 
lüzumu olan telefonların meccanen veril
mesi hakkında Ankara' dan gayrı tehir ve 
kasabalardaki telefoıılara ait kanuna '-ir 
fıkra ilavesi meclise teklif edilmiştir. 

Ceneral Kondilis'in 
bir emri 

rJ iirk milletini reııciclt> •·d(•ct·k 
marşlar orduda mt·nPClildi 

İstanbul, 30 (T e!efon) - Atina' dan 
30 tarihiyle bildiriliyor: lforbiye nnzırı ce
neral Kondilis bir emirname ile Yunanista _ 

nın pek sıkı bağlanmı~ olduğu ve teşriki me 
saide bulunduğu dost türk Miiletini rencide 
eden esM milli matşların orduda calmması
r.ı menetmiştir. 

Haberi \'eren gazeteler harbiye nazırı • 
nın bu tedbirini takdirle kaydediyorlar. 

J~ıanhııl horsasmm hir tah·hi 
ye• le' irleri 

lstanhul, 30 (Telefon) - Masraflarını 
kaqılamak üzere ticaret borsası tarafın
dan alınan binde 2 resmin üçe çıkarılmaı:ı 
hakkındaki teklif borsa ile münasebette 
bulunan ve mallarının fiatlan ekseriyetle 
sukut halinde bulunan alakadar tacirler· 
endişeye diişürmüştür. 

1!-,ıanhul Oıla heyeti, 

lstan ul, 30 (Telefon) - Ticaret oda 
ının buzhaneler meselesini tetkik için tica 

ret odası heyetinden ayırdığı dört kiıilik 
lıeyetin mesaisi şayanı dikkat bir safhada
dır. H yet azaları buzhaneleri birer birer 
geınıişler ve hesaplarını birer birer tetkik 
ve hepsinin masraflarını ancak koruyabil
dikleri n ticesine \'armı§lnrdır. 

1 n"lik ayakkahılarilt• rekabet için 

İ~ta?bul, 30 (Telefon) - Ayakkabıcı 
lar, lattık kunduralarla rekabet için deri ve 
ketenden ucuz ayakkabılan yapmağa baı -
lamışlır. 

B<'ni?.li llallu·vi temsil şubesinin 
seyahati. 

Denizli, 3 O - Denizli halkevi temsil l 
ve güzel sanatlar ıuheleri Boldan' dan Sa
rayköy' e geJmi!ler ve gece kalabalık bir 
halk huzurunda iki piyes temıil etmiı1er
dir. (A.A.) 

HAKl \ıltYETI MlLUYf. 

v 

Mani sa hastuh"n11sinde. 

Şahins..ah Hazretleri saraya dönerk 

·· ffz. mamwra hakkında iyzahat ve· 

• 

Mdriı çiltli;iıul~ yapılafl man~orad 

A. 
• cese ı 

1 dı. 

z uru l r ~d ı da yiizünün alçı ile 
k lıbı ~ lmmı r. Otops:d n sonra ceset be
le "ye tar ı d n &Ö l n otomobil ile 
aileı:ne tesl" 1 edıl. 'ş ve Eyüp kabristan_ınıı 
göm:.tlmüştür. 

Zaro Aı;anm d ilı zal .. rında hiç bir 
fevkaladelik gör ·ı mi.tir. ilk umumi mu
ycnc rı ti ce:i de lanz:m edilen raporda 

l\albin normal yalnız hali tabii•inden biraz 
daha bu k old ı ve eğer ciğerlerinde ve 
bagırsaklannd eskiden kalma tiiberküloı 
eserleri olmasaydı bu kalple Zaro Ağanın 
deha bir çok seneler Y•!nyabilmesinin müm 
kün olduiu kaydedilmi~ ve ciğerlerdeki es

ki veremi gösteren verem noktalarından, 
eremin her zaman uzviyette tesir yapama
dığı bir insanm uzun müddet nremli de ol
dGğu halde yıfıyahileceiini göstermektedir. 
Z ro Aianın safra ke,esiode iki la! bulun • 
muıtur. Prostat zamura uğramıf ve idrar 
zorluğuna amil olmu~ur. 

Dimağda lı rici manıara iyı.ibariyle bo 
znlduk yoktur. rr iyde tabii \'eziyetinden çok 
genişlemİ§tİr ve takallüs kabiliyetini kaybet 
mittir. Mesane ve böhrelderdc ilthiap var -
dır ve üremi süzmek hassasını kaybetmiştir. 
Ölümün sebebi budur. Zaro Ağanın labora-

tuvara nakledilmif olan dahili azalarının 
hurdehini muayenesi yapıldıktan sonra ra -
porlar hazırlanacak ve bunlar dönya taba
bet alemine gönderilecektir. 

stanb 1 
s·nema arı. 

· llaş,·ekil Hazrt'llcri ~ikayt·t1t'rİni 
1) 1 •1 • ,, A 1 • dinledi \"(• n mıye <· a etme 

nıiiracaatlarım t~n ~iye c·tti 

lstanbul, 30 (Telefon) - S'nemacılar 
dan bir heyet bugün saat dörtte T okatliyan 
da Basvekil Hazretleri taraf mdan kabul edil 
m:itİr~ Heyet Ba ~vekile belediyenin sin ma
lı:ır hakkındaki knp'1tma knrarınde.n şikAvct 
etmiştir. Başvekil Hazretleri İyzahatı alaka 
ile dinledikten sonra sinemacılera Oahiliye 

Vekaletine müracaat etmelerini tavsiye et -

miştir. 

Yunanlı sporcular şc r4'rinc 

İstanbul, 30 (Telefon) - Bur '~an 
dün gelen yunanlı dağ Sflorculan . şe~efıne 
bugün dağ sporları kulübünde hır zıyafet 
verilmiftİr. 

E~ki scyri~ef airıin ta"fiyt·~i h:in 
Hükumet eski seyrisef ain idaresi mua -

melatını tasfiye etmek üzere bir lrnmiiy?n 
teşkili hakkmda meclise bir layiha vermıı
ir. 

Tii rl İ) e - lsYe<: ticart'l Ye 

kll'ring mukaYelesi 
lsvec hükumetiyle hükumetimiz arasın

da bugii~den iytibaren meriyete girece1
• bir 

ticaret ve klering iytilafı aktedilmiştir. 

Çankırı lt'nczziih trcnlt'rİ 
Çankırı 30 - Dünkü tenezzüh treni 

ile ıebrimi~e 1200 den fazla yolcu ge~~İf 
buradan da Ankara'ya 300 yolcu gıdıp 
gelmiıtir. 

Tenezzüh trenine rağbet giaikçe art-
maktadır. 

Kumhi) o, nukut 'c <'"hanı 
kaçıranlar hakkında 

H··k~ t harice kambiyo, nukut ve 
u ume 1· b' k b m kaçıranlar hakkında mec ıae :r a-

::: layihası vermiıtir. Bu layiha esasları
na göre memleket haricine altın kaçıran
lar hakkmdn tatbik olunan kaçakçılık ka-
nna hükümleri kambiyo, nükul ve esham 

'taçıranlar laakkmdı dı tatbik edilecektir. 

SAYIFA 3 

Ö::d ilimizle. 

"Türk dönen·rnesi.,, 
Bir toplantıda yüreği otlu bir 

Türk genci, sözüne "Türk dönenme
sinin,, adını anarak başlamış <la o 
oturuma baı:;lık eden, kendisini 'u -
zun söz dinliyemeyiz,, yollu bir Kar

şılıkla susturmuş. 

Kulağımıza gelen b duyum doğ
m i~e va ?11- \"e a ıd r. Bu kutlu cag
c ha; · öz\ arlı,. ki hu ulu döm n-

ırıe ile ili ik iLGir? 

Bu sö.1., iı:.;imizd" ·i . o mez yala-

7 m ölmz bir kö.tü, kurulm.umuıda

kı hız ayrılma bilmez bir kaynagı

c ır. 

O sözli diled;gimiz yerde gögsü

müzü gere gere söyleyebilmek icin • 

d" ki ellerin aşamadıgı engelleri aş

mış, yar'ların deviremiyeceği pürüı:

kri ulu::sça devinniş bulunuyoruz. 

Dellfemek gerektir ki yükseliş 

akmımızı ondan ozlti ve gercek an -

latacak söz, ne dilde, ne de yazıda 

y~r bulamadı. 

O, yağiları yenmiş b;r koşunun 
başında geçen bir bayrak gibidir. O
nu duyanların boynuna borç olan o 
sözü söyleyeni çapmak değildir; o 
sözün karşısında yükiinmektir. 

O, içimizdeki tinin, yüreğimiz -
deki inanın öz adıdır. 

O sözü dinlerken saygı duyma -

yanların ve onunla başlayan bir bar

çayı yanda bıraktıranların yanıldık
larını anlatmak öyle bir borçtur ki 

hepimi.ze cliişer. 

1çinde bu kutlu söz bulunmayan 
hiç bir sav/ak bayık sayılamaz ve 
böyle bir yarğmın yerini bulup bu -
lamadığmdan kuşkulanabiliriz. 

Bugüniin anlağı. dünün anlayı • 
sından ancak bu bakımlardan ayrılır. 

Bunun tersinde herhangi bir dav-
ranışa onar değiliz. M. N. 

Bu söyde geçen ve tarama dergi

sinden alınmış olan sözlerin bugün 

kullanılan dilde karşılıkları: 
Otlu - At şli 

Döncnm - İnk lap 

Oturum - C lse 
Duyum - H bcr 

Koz - Serare 
Yat - Y er 

Ulusca - Mı tce 
Dcnlcmek - Di kat etmek 

Ya ı - Dü ııııın 

Koşun - At; r 
C pm:ık - Ret ve c rlıetme). 
y ·kunt'"' k - Hurmttlc e,.ılmeıc 

Tin - Rııh 

İnan - l an 
Barca - Cümle 
Sav'ak - İddia 

Bayık - Kati 
Yargı - Huküm 

Anlak - lz'ar 
Onar - Razı 

----·----
uhafız bisikletçi · 
leri garzanda . 

Garzan, 30 (A.A) - Muhafız Gu 

cii bisikletçıleri Siırt'ten buraya gel 

diler. Uzaktan atlılar karşıladılar. 

Şehir methalinde kaymakam, şube 

reısi, kaza erkanı tarafından istikbal 

edildiler. 

Po ta kanunu hakkmda 

Muş mebusu Hasan Reşit Bey pos\ ka· 
nununan b zı mnddelerinin değiıtirilmesi 
hakkında meclise b:r kanun teklifinde bu • 
lunmuştur. 

Çakmak !Satılma .. ı ic:in 

Maliye Vekilr.ti kibrit inhisarına muka
Vt'le mucibince biran evel piyasaya cakmak 
çıkarmasını tebliğ etmistir. 



SAYIFA 4 RAllMIYETI MiLLiYE 

Yabancı poıtaBı. 

Memleket postası. Fransa - T ür kiye. 
BAFRA ve muntazam caddeler vardır. Hiikiimet 

caddesi, istiklal caddesi gibi. Geni§ gazino 
ve kıraathaneleri, temiz servisli lokantala
rı bulunmaktadır. Bafra' da eıleri Samsun'· 
da ve lstanbulda bile az bulunur modern 
konforlu çok güzel binalara tesadüf edilir. 
Evlerin yüzde 85 i ahşaptır. 

Bir yabancı memleketten döndüğü • kiden yaptıkları işlere devam ederler. Hal
nüz zaman dostlannızın ıize soracakları buki türkler kendilerine mazilerini hatırla 

Gençlik vt bıltdiyı iflıri: Bafra, her 
teyden evel idealist bir gençliğe sahiptir. 
Samsun'un hiç bir kasabasmda görülmiyen 
ıençlik hareketleri, Baf rada her noktada gö 
zünüze çarpar. Tekzip edilmekten çekinmi 
Jerek diyebilirim ki, Bafra gençliğinin at
. biı bu kuvvetli adımla Samsun gençliğine 
reni bir rekabet sahası açılmak üzeredir. 

Heniiz birçok vilayetlerimizde açılamı-
71n Halkevi, harada iki senedir, biyiik bir 
llesaİ ile gençliii ııyesine doira ıötiir-

Baf ranm mefhur olan bir ıeyi vana o 
da havyarıdır. Mevsiminde birçok vatan
daılara kazanç temin eden havyar istihsa· 
litı senede bir hayli yekôn tutmaktadır. 

• liibtyir oğla Faat. 

ilk ıuol "orada bizi seviyorlar mı?,, olur. 
Fransızların büyük taşası sevilmektir. 

Halbuki bunun için ne yapar? 
Dinleyin! 
Ankara'yı ziyaret ettiğimiz zaman bir 

çok, bir çok büyük modern binaları, mek -
tepleri, Vekaletleri geçtikten sonra otomo
bi! bizi Çankaya'ya götürdü. Taze fakat 
şimdiden geliımit akaıyalarla ıüılenmiı 

genit ve güzel bir caddeden geçiyorduk. 

lbektedir. TiRE 
Maddi mahrumiyetlere ve her tiirlii 

Bu caddede binalar biribirine temas et
mez. Oldukça aralıklı inp edilmiflf:l'dir. Fa 
kat çok güzeldir ve bahçeler, hatta hakiyki 
küçük parklarla çevrilidirler. Bunların ek 
serisi aefarethanelerdir. 

udma no1Uanlıklarma nimen IDİİll&yver Spor hareketleri: Evelki mektuolarım-
------...._. .-..11ıır.., ..... .. - -

Rehberimiz ıırasiyle onları biu tanıtı -
yordu. • 

- lıte İngiliz sefarethanesi, 
- itte Almanya sefarethanesi, 

.!. 'l -
- lıte Belçika sefarethanesi, 
- lıte Sovyet sefarethanesi. 
- lıte İtalya sefarethanesi, ' • 
- lıte lyran sefarethanesi. 
Gayet tabii olarak dudaklannızın ucu -

na bir sual geliyor. 
- Ya Fransa sefarethanesi?. 
••.• halbuki yolun sonuna kadaı· gitle -

bilir, sonra bütün sefarethaneleri birer bi · 
rer tetkiyk ederek şehrin merkezine kadar 
dönebilirsiniz Fransız scfarethanesini bu -
lamıyacaksmız. 

Ankara' da franınz sefarethanesi yoktur. 
Fransız cümhuriyetinin sefareti h:lla Is 

tanbul' dadır. 
Balratla istiklal catltlesi 13 Teşrinievel 1923 de Ankara resmen 

Türkiye'nin merkezi hükumeti ilan edildi. 
1934 haziranında dünyanın bütün mil

letleri sefarethaneleri yeni hükumet mer · 
kezine nakletmitlerdir. 

re genç bir zümrenin demirleımit iradesi • 

llt, 11rt veretı ba kiiltiir yuvası, her ıube
,.m yeni bir hızı, yeni bir hamlesiyle ülkii· 
.ane doğru süratle ilerlemektedir .. 

Geçen yıl yapbğı köy gezintilerini bu 

tene daha geniı bir programla devam et· 
liımeyi kararlafbran köycüler ve verdikle 
ri muvaffak müsamerelerle kendilerini sık 
ıık ılkıtlatan temsil fllbelerinin ve (Genç· 
ler birliği), (Bafra spor) gibi iki çabıkan 
amanı omazhyın ıpor pbeıinin elele ve
riıleri eve mukadder olan ıerefli istikbali 
laa11rlamaktad11. 

Bafra gençliği, fikir yoranda olduğu 

gibi it hayatında da kendisini göstermekte 

dir .• Tütüncü genç, köycü genç, mağazacı 

genç, tuhafyeci genç, bakkal genç, kundu
racı genç ve bütün bu gençler bir i§ haya· 
b ve bu bayat da yeni bir Bafra yaratmak 
tadır. 

da arasıra faliyetinden bahsettiğim Tire 
idman yurdu, fırkamıım kıymetli yardon
lanna ve muzaharetine mazhar olmaktadır. 

Hepsi, yalnız Fransa müstesna. 
Niçin? 
Bilmek istemiyorum. 
Sadece hadiseyi tespit ediyorum. 
Ve oraya giden bütün fransızların esef 

konlan çok zifa uğramıılardı. Yurdun ettikleri gibi ben de buna esef ediyorum. 
mühim hir ıubesi olan spor fUbesinin canlı Bunu gördükten sonra lstanbul'da türk 
bir tekilde varlık göstermesi için antrenö- ticaret odasiyle fransız ticaret odasının bu 
re ihtiyaç vardı. kadar uzun zaman tamamiyle biribirlerine 

Bu ihtiyacı takdir eden Yurdun kıymet yabancı kalmalarına ve temaslarını temin 

Esasen fırka binasmm alt kısmmı i11al 
eden Yurt gençleri, ıon zamanlarda maiıet 
derdiyle eyi oyuncularını aralarından zayi 
etmiıler, bu yüzden fut bol ve voleybol ta • 

için Marsilya heyetinin gelmesi iycap etme 
li idare heyeti azaları f ırkamız reisiyle an- sine hayret etmezsiniz. 
laıarak "Baron" Feyzi Bey isminde bir Türkiye'ye gittiğiniz zaman, türkler ne 
spor muallimini celbe karar verdiler. kadar sevimli, ne k~dar misafirperver olur 

"Baron" feyzi Bey İstanbul ve İzmir- larsa olsunlar - sizi temin ederim ki böy-

d b. d' F k b )" · dirler - memleketimiz ve dilimiz hakkın
e tanınmıt ır sporcu ur. ır anm u a a d ki 1... 1 '--d ··k ı a ma umat arı ne ııu ar •mu emme 

kasından dolayı idman yurdu gençleri çok olursa olsun tavurlarmda bir çekingenlik 
sevinmitler, tükranlarmı sunmuılardır. farkedersiniz. Bu çekingenlik o kadar ha· 

Tirt kazasının son nüfus vaziytfi: fiftir ki gözden kaçabilir, esasen bu gör-
1933 senesi sonunda kazamızm nüfusu mekten ziyade tahmin edilir. Sonra orada 

oturan fransızlarla konuıursunuz. Türk!er 
44023 idi Son kanun mucibince gerek mü- le dRha iyi ahbap olursunuz. Ve yavaş ya-
rı:tcaat ve araıtırma neticesinde kayıtsız va§ fransız _ türk dostluğunu örten per 
7259 doğum 1334 ölüm görülmüıtür. de zibninizdP tebellür eder. 

Şu vaziyete göre kazanın son nüfus va· Çünkü türklerle aramızda bir bulut 
ziyeti 49948 iken son zamanda Tire kaza· vardır. Bu bulut kalın değildir. Onu dağıt 

Beltdiyt iıleri: Tütünlerir,in fazla pa· 
ra ettiği, alışveri§in endiıesiz kazançlar ge 
lirdiği ıamanlarda Bafra belediyesinin va· 
ridatı yüz bin liraya yakınmıı .• Fakat ne· 
dense o zamanlarda bile şehircilik nokta
sm~an mühim bir if yapdamamıf.. Bugün 
kasabanın baıhca fenni bir mezbahaya ib 

smdan ayrılıp Aydm vilayetine bağlanan 
liyacı vardır. Şimdiki belediye varidab 31 
bin lira olduğuna göre bu varidatın için- yedi köyün nüfusu olan 2500 tenzil edil-

mak için pek az ıey kafi gelirdi. Mesela 
Frkllsa'nın lakayt kalmaması. 

Filhakiyka ne kadar acı da olsa bazı şey 
feri olduğu gibi söylemek lazımdır. den 4 - 5 bin lira ayırarak bir mezbaha mesiyle 47448 nüfus tesbit edilmittir. 

yapmak imkinı oldağu söylenmektedir. Karıak köyiirıdt yeni b:r köy odası ya· 
Bafra, aym zamanda çiftçi bir memleket pılıyor: Tire'nin garp köylerinden 3 saat 
oldup için kasabanın her yımnda bunun mesafemizde bulunan Kur şak köyünde 
izlerine rastlanmaktadır. Bu itibarla Bafra köylünün emeği ve parasiyle hükômetçe 
sokaklarmda ~amifatı temin etmek kolay 
ltir İf olmasa gerektir. Kasaba, bir prket gösterilen projeye göre mükemmel bir köy 
tarafından idare edilen elektrikle tenv:r odası yapılmağa· batlanmıı, üstü örtülmüı 
edilmektedir. Halkın bir kısmı, kilovat fia tür. Ciimhuriyet meydam önüne yapılan bu 
bam yilueldijiai lııaluı• ederek bili gaz oda, Tire köylerinde ilk yapılan köy oda
Jıkmakta dnua ediyorlarmıf.. Bafra'nm sıdır. Odanın öniine nam ve cümhuriyet 

Fransa liıkayttır. 
Türk münevverleri dilimizi İyi konuta· 

mıyabilir, memleketimizi tanımıyabilirler, 

bu, Fransa'mn Türkiye' de mevcut olma -
dıimı görmelerine mani tetkil etmez. Bu 
müıahadeden Fransa'nın Türkiye ile biç 
bir surette alakadar olmadığına kanaat ge
tirmek arasında bir adımlık yer vardır . 

Kendisiyle ancak bir kaç kelime konut
tuğum bir cazeteci bana bu manalı sözleri 
söyledi: 

- Fransa kendisini hiç bir zaman tanı· 
mamıt olan balkan memleketlerini tanımak 

Nıcip. istedi; fakat onu çok iyi tanımı§ olanları 

eyi 1Hr Sll)'1l olmllıiı için halk hususi kap meydanmm ortasına da büyük bir sancak 
1ırla köylerden ve cliijlardan kayaak suyu direği rekıine batiumııtır. 
g~irtmektedirler. Bafıa'da oldukça genİf 

ntık tanımak istemiyor. 
Bu cümlede biraz teessüf, çok teessür 

' ve biraz da acıbk vardL Bu teessüf, teessür 
ve acılık Fransa mevzuu babsolduğu için 
daha derindirler. Eğer fransızlar bir çok 
yabancı memleketlerde Fransa hakkında 
ne düıünüldüğünü bilmit olsalardı belki 
daha az hata ederlerdi. Fransa türlderin 
nızannda o kadar uzun zaman garbı tem. 
ıil etmiıtir ki! Bir firenk onlar için yalnız 
bir fransız deiil garplı bir yabancıydı. 

Şunu da söylemek lazımdır ki bir çok 
f, t:nsızlar bili türk inkılabının hakiykatli
ğine inanmamıılardır ve hala iç çekerek 
maziye bakarlar. Bunların sayısı azdır fa -
kat. bunlardan bir teki bile türklere, nefret 
ettikleri bir maziye bütün fransızlann mer 
but oldukları bi11ini verebilir ve anlataına 
mazhiı doimabilir. 

O kdar ki maaleaef orada ekıenya fran 
sız olmıyan fakat fransız menfaatlerini tem 
sil eden İş adamlan hala mneuttur ve es·-

tan her şeyde, yalnız kelime ve şeylere de
ğil, fakat insanlara bile düşmandırlar. On -
lara hak vermiyecek kimse var mıdır? 20 
sene önce memleketJerinde İşlediği gibi 
hareket etmİ§ olan bir adamı görmeye ta
hammül edemezler ve böyle adamlar on -
larda neşesizlik ve muhalefet aksüJamelle
rini doğuruyor . 

Bunlardan birini eskisi gibi... it gör -
mekte devam ederken yakaladıkları zaman 
ellerinden kaçırmazlar. 

lşte türk düşmanlığı diye iddia edilen 
şey budur. Türklerin artık ecnebilere ta -
hammül edemem.ıkle itham edildiklerini 
bazan işitirim. Fakat her dürüst ve sami • 
mi tetkiykçinin vaziyfesi olmasına rağ -
men ecnebiler arasında bir tefrik yapıldığı 
nı hiç görmedim. 

Ne denirse ~nsin Türkiye'de franaız 

Faaliyeti için hila saha vardır. Fakat mu -
tavassıtlarını intihap etmek fransız1ara 

düşer. Türkiye rüştünü İspat etmiştir ve 
çocukluk devresinin ö::ü'Jeriyle kartılaş -
mak istemez. Yeni millete yeni adamlar. 

Bundan başka masum kayıtsızlığımız 

bize her yerde oldu {u ıJİbi Tü.-ft' ye' d~ de 
ve hc-tta ora rla her y"rden fazla oyun oyn~ 
mıştır. 

F ilha!~i!-ka biz mü··nadesi alınmadan 

biı· mcml it tin rejim değiştirme ini sev -
miye'"I İ"lsan a.ı- ın. nz:u-:ırr alıyoruz Tü k i· 
•ey k"rsı vaziyetim'z r r.k tcz~tlıdır. 

E'r türk b:.tna dedi ki: 
- Bize hürriv ti ö ~ reten kimdiı·? 1781} 

da Fransn'nın km·tu!mu~. olduğunu b·zc 
kim bi!irdi? Bizzat frans ızlar Galatasaray 
lisesi pek ç k ink livlçıların bc:iği olmuş 

tur. İ şte biz de sizin dl"rı;lcrinizi tatbik edi 
yon:z. Ncrdeyse talcb,.,foriniz: takbih etmi 
·•c h l' :ışnc:ık~m·z.,, 

Bu sözlerde hiraz hak;• kr\t vardır S:.ip
hc:;İz ki fransızlr.r türk~eri takbih etmezler. 
F almt böyle bir tavıralıyorlar ve türkler 
buna inanıyor. 

lki memleket arasındaki asıı·l•k müna · 
sebetler ve birinci Fransuva ile kanuni 
Sülcyman'•n ittifakları üzerinde durmak 
bir şeye yaramaz, bütün bunlar nutuk mev 
zularıdır. O kadar. Yeni Türkiye'ye bak · 
mak ve anlamava çalı§mak l&z.ımdır. 

Fransa Türkiye'de şimdi de büyük 
bir rol oynıyabilir. Yeni bir rol. Bir dost 
rolü. Bu memlekette ona mümtaz bir mev 
ki verilmiştir. Bu mevkii türkler vermiş -
tir. 

Fakat o mevki şiındi boştur - Leo".1 
Ba"kal LÖ PÖTI MARSEYYE 

Britanya deniz ve ha va 
silahlarını çoğaltıyor 

Deyli Herald'm siyasi muhabirinin yaz· 
dığma bakılırsa, Britanya Bahriye Nazm 
Sir Bolton Perşembe günü Amerika deniz 
mutaha:;smna Britanya deniz silahı ihtiyaç· 
lan hakkında nıu!:teviyatı çok dikkate de
ğer bir muht ra vermiftir. 

Norman Davis mezkur muhtırayı Va
tinfflon' a bildirmiıtir. l\1uhtırada Britan
ya bahriyesi in teknik ihtiyaçları şu şekil
de izah edilmiştir: 

Britanya imparatorluğu ve Britanya de 
niz ticaret yollan müdafaası için fDnlara 
ihtiyaç vard:r: 

1. - Va~ngton mukavelesindeki tahdi 
datm meriyetten çıkmasını miiteakip derhal 
yeni bir muharebe filosunun inpıı. 

2. - H.alen mevcut kruvazör filosunda· 
ki kruvazörlerin adedini 70 e çıkarmak için 
30 tane yeni kruvazörün İnfl edilmesi (pm 
diki kruvazör filosunda 50 kruvazör varsa 
da bunlardan 1 O tanesi önümüzdeki iki se
ce zarfında yaflarmı dolduracakludır.) 

3. - Vasi mikyasta yeni muhripler ve 
4 - Yeni tayyare ana gemileri inpıı. 
Britanya Bahriye Nezareti deniz bnet 

lerioe dört tane yeni kostol motorbota ilı. 
vr etmiştir. Mezkur motorbotlann ıiintleri 
saatte 48 kilometre olup tayyarelere hedef 
olarak kullanılmtakadırlar. 

Motorbotla tayfaya ve kumandana ai\ 
ufak bir kısım zırhlıdır. Hedef moorbotla 
rma atılan bom~lar talim bombası yeri11e 
hakiki harp bombaları olduğundan bütiirl 
bu zırh tertibahna rağmm içindekiler bii· 
yük tehlikelere maruz~urlar. Mezkur mo· 
torbotlarm bahriyedeki adları: "snlh z1111a 
nının en tehlikelisi, dir. 

Bundan maada Hava Nezareti er. modern 
harp tayyareleri için hususi bir tayYare 
mektebi tesis e•mişir. Barba rirmit olan 
birc'>k ayyare il•r m•kten1e ders ver,nek 
ve harpta edindikleri tecrübeleri talthelere 
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j Şahi~h~n Tü~ki · 
ye ı zıyaretı. 

İran Şahüu Rıza Peblevı' nin Türki 
ye Cümburiyeteisini ziyardı ,.aıruı ıKıı 
memleket aras., son zamanlarda teessüı 
eden dostluğu~ tezahürü sek inde tdak 
ki edilmemeliditu iki memİekc, arıillnda 
mazideki müna~ samimi olmadığı gıbi 
dostane bile deti. Yeni lran'ın bimsi 
memleketini asri; devlet seviyesiue çıkar 
mak için tek ba! giriştiği mücadelede il 
hamlannm hiç ol~sa bir kısmını Gazi'cia 
muvaı fakiyetindelmııtır. Her ne kad:.r 
itiraf edilmiyorsa Gazi'ye kar§ı beslenea 
bu minnettarlık ~yle iki .":ükfunet ara• 
smdaki muhtelif ~ayenetler kolayca hal 
edilmit ve Türk -ran hududu iki sene 
evel Türkiye'nin fiği bat üzerinde kati 
leımittir. 

••• Türkiye içbu yaziyet pratik bir 
fekle sokulacak nnndar. ~ • .Juı -rürkiye 

ıi, Ankara ve lıtaa· 
bul' da ikametini untınaz bir hatıra tek· 
me ko!1•• :~ • için ·bir fedakarlık esir· 

genmemiftir. Son eke misafirperverlik 
gösteriJmiı ve Türki)ım bilcümle vesait 
vt menabii Şahın isfdesi için faaliyete 
sevkedilmitlir. Maam,, Gazi ve Türkiye 
Hükumefi pı atik ıihııtr dir, ve ıiyareiin 
arkasındaki asıl sebeı b;ç fÜpb~ıiı, iki 
memleket arasındaki ısadi munasebatı 
mkişaf etilrmek arzus\r, ve ·, urkiye oın 
.. skerı kı:vvet ve kudr hakkında Şahin· 
şah Hazretlerini tenvir ucktir. Ş:ıhm Tab 
ran dan Trabzon a seyati iki makssda ha 
dim olabilir: Birincisi~ı yolun iran mal 
.aıını Avrupa'1a sevk ' kullamle.bile.:e· 
gini Şalı Hazre!lerine gönnek, ikincisi de 
~amsun'dan Ankara'ya nle seyahat etti· 
rerek iki bükUnıet merktün demiryola ile 
... irbirioe bağlandığı tak-de elde edılecek 
Duyük faydalan arzetmtir. Türkiye, de
miryoliııruu ıark vilayerine kadar tem
dıt etmekle m~ıguldür. lürkiye'nia inıası 
üa karar verdigi demiryı batlarıhl, henüı 
.nkipır devresuıüı baılaıcmda olu lraa 
demiryollariyle birleftink çok ıaydah o
lacaktır. 

Şah Riıa Han Pehle Aıakara'da lktı-. 
sat Vekili Celal Beyi göıektir. Celal Bey, 
ıki sene evel lı Bankan nam Müdirii ola 
rak Türk-lran ticarelİDlrttırmak ve lra• 
n'ın hükUınet merkeıiadtı Bankası pbesi 
açmak imkinlarmı tet~in Tahran' a git• 
mitli. Banka fllbesi melesi tatbik edil· 
memiş ise de, unotulm• da değildir, ve 
Şah Hazretlerinin Ankar~a ikameti esna• 
sındı bu meselenin de mttau bahis olması 
muhtemeldir. 

Türkiye Hükumeti T •an' ı Akdeniz' ı 
bağhyacak demiryolunu ılma da arzu et• 
tiğinin farkmdadır. Ve ıiphesiz lnn tica 
retinin büyük bir kıllDIDI kendi topr~kla· 
nndan geçmesini görmekster. Hazer neni• 
zi ile Bana körf eıi ıras da in ta edilmek· 
te olan demiryolu İnfUDID evelce tayin 
edilen müddet zarf mda inıal edilemiyec.e
ği anlaıdmıfhr. iki dflet reisi de asker 
olduklarından askeri d#ıiryollan liizumn• 
nu takdir etınek ha~a hemfikirdirler., 

Fakat Şah Hazretten ınemleketin bu· 
günkü inkiıaf devreainıe pmaldeo cenuba 
~iden demiryolu projetiıd tatbik emek isti• 
yorsa, bu hattm Karadeaiı' de, l.aUi Mer• 
ıin tarikiyle Akdeniz' de t11 kendilerine mail 
reç verecek diğer hatfall faydalı olduiaaa 
Gazi ıibi realist bir ~ i)ola etmesi la• 
zmı geliyor. Tirki,e 1'1b'• böyle bir mali 
reç vermekle Lem ildısadi, hem de siyasi 
sahada yardım elmİf olııyor. Baıuuılı bir• 
ber, biitin ba Drojtlerde -liye ea mühn. 
rolii ovnıyacaktır. Cerelt Türkiye ve ıe
rekıe lran dPnıirvola in.-ıtmda biitün ar4 
ınlanoı t"tbik edf'hilecek vaziyette deiil• 
"'irler. Dihr taraftan Sahm seyô•ti i,.;. 
Bavazıt-Er1nr11m-Trabzon yolmnm ıi~ 
ıtle tamir Ji\nıesi T ,.)ıriz ile T alaran ara• 
~mdaki fOseDiıı otomohil ve lwayon nakli
vatı idn müsait ltir tekle koaalabilece;ud 
ıtösteri-vor. 

Ank"ra miiHrah ..... ~ .. nis mııhİyPtte
'ri mP~.,Jı.leri ele jJ.t;n f'ffiii tıakırlirde. Ga• 
.,:• rıi" heVJ1el'"'ilel Merd., ki yüksek tröm,1e
~i'lden s .. ı. ""7r•~1 .. ..;.,; ~e ml'st@fit kdaca· 
:rı ;;~:t rd!hnı>lrtr~:r T•;rJ<lv., bnoi"kii reji 
"'' ile ~on bir~ac ~,.qe 7.l'rfmda 1'r.•;;n mem 
• .. 1ı:.at1erlP. "'" •f\wıhatnıtlı\ P"-aın• d"stlult 
.,.ö•t .. re"ek ıulhPn temaclUiade bir nÜl'lant 
tes"kH ,.decek k"d'-'r m~i urfetmimr. Tir• 
'i'Te J,,rici muem.de herbıa"ni J.i"' ,,··1.,e 
.._.,.,_ d"I<"" ltJnY,..,...-,_. r . NIR IST'TEN 

öğretmek aaakudiyle yeniden vazifeye aha 
mıılardır. Mektebin vazifesi yeni harp 
tayyareleri İaf&ltıada miifıvirlik etmek·ir. 

Fölkiter Beobahter' det 
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• • • der a mıymarının. güzel evler·. B. M. Meclisinde 
(Bap 1 inci sayı/ada) 

iskan teşkilat 
Layiha ı. An!.:ıra'nın yeni şehri kuruluyordu. Bu- J 

giın goz eıi de, ruıılan da tırm ılıyan çürük 
sam n renginde Lir t kım evler yapılıyor· 
du. O .. nmımlnr başka türlüsünü gômıedi 
ğim"z \e l.ilmedi imiz için o 1 rı o kad~r 
be~eni1 oıduk ki, böyle evlere kavuşabıl
mck çor,umuzun ideoli olmuştu. Günün bi
rindC; mod rn m"mnri dediğimiz tarzın eser• 
teri .,a dn solda l.urulmağa ba;laymca, ne 
tnrzcfo olduklarını bilmiyoruz, fakat her 
balc:ie iyi bir tarz olmıyacak ki, bugün kö
tü h"r t eir } apan o binalar revaç bulmadı. 

Modern mimariye, moda ve geçici bir ı 
heHs diyenler var. Fakat bu moda uzun 
sürecek bir modaya benziyor. Herhalde ilk 

yapılan bin:;lar gibi, daha yapıldığı gün de
mude olmadığı §Öyle dursun, modern mi -

mari her eı:aslı ve etraflı düşünülen yeni 
ıey gibi gün geçtikçe hatalarını düzelterek • 
inkişaf ve "moda" dan ziyade ruh ve mad- ~~===-~;;: 
di ihtiyaçları tatmin eden belli başlı bir ha
yat unsuru halini aldı. Çünkü modern mi
mari herbiri kendi başına ayrı bir güzellik 
ifade eden bina tertibi ile bir taraf tan sahi-
bini" ınaddi ve manevi ihtiynçlıı.rma ceva~p Modern mimarinin siizel bir eıeri 

ihtiyaç ve zaru;etleri binanın iç Ye dışında 
sade bir iekilde fakat zevkle terkip eden 
modem mimari bugüne kadar bildi~rimi 
zin en ucuzudur. 

~ ---~-· J 
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Evin kat planı. 

fardan ve belediye hududu dı§mdan geldiği 
\e bnzı köy arazisinden geçtiği na:ı:an dik
kate lmarak bunların daha iyi ve kolay bir 
surette muhaf ua ve onanlması için layiha
nın teklif edilmiş olduğunu, ve layiha ile hu 
gibi su yollarının muhafazası, onarılma iş • 
lerinin belediyeye verildiğini söyliyerek 
Hüsnü Beyin { lımir) kelimeler üzerindelti 
b zı tashih miitalealarını kabul etmiş ve la 
yihanın adliye encümeni taraf mdan tetkik 
edilmediğini öylemiştir. Layihanın adliye 
encümenince tetkik edilr:Jesi hakkınd:ı ener -
men tarafından vaki ~ı zo kabul edilerek k. 
yiha adliye encümenine havale edilmiıtir. 

Bundan sonra ruznamenin ikinci madde 
sindeki 840 numaralı kanunun ikinci mad
desine bir fıkrta tezyiline dair olan kanunun 
birinci madd'!sİne bir fıkra eklenmesi hak -
kındaki Jıyihanın müzakeresine geçilmi~tir. 
Pasapırt vizesine taalluk eden bu layiha 
hıAkmda söz alan Ahmet Ihsan Bey (Or
'u); gazete ve ajans müntesiplerinin razi
felcrinin propaganda olmnsı dolayı .. iyle pa 

saportlarmm meccanen vize edilmesi lıı:o:ım 

gelcliiiini öylemiş ve bu husufta şu t11.kriri 
vrrr.ıişf r: "Ellerinde bir devlet ıni.' kamın -
dan verilmit azet cilik veya ajanslık e • 
s·ykası bulunan muhabirlerin p saportları • 
rJ mütekabiliyet şnrtiyle p~ras:z vİzl'! frnek 
c&izdir.,, 

Takrir heyeti umu'!liyece k bul ed"I • 
encümen de muV"fakat ederek byihaya 
madde halinde geçirilmiştir. 

\ t·ni la.)ll 1-fr)cti Yekilc)C 
t kdim t lıldi 

iskan t latı hakkında bnzırlanan bir 
layiha İcrn Ve 11 ri Heyetine sevkedilmi! • 
tir. Bu lnyi a c asl .. rı a gö e iskan teıl.ila• 
tı m rkez ve \ıla}et olm k üzere iki kı ma 
ayrılı al tadır. Vıl yet teşkilatları seyyar o-
1 .. cak ve icra Veki leri H yetin'n \eya Da· 
biliye Velı A letir: · n gösterecegi mahaller de İf 
görecektir. fı" er kez .._ e vilayet teşkilatı ı ye 

ni ve eslti m.. lard n alınncak müt 1 as• 
sıs unsur'ardan mörcl{kep olacaktır. H ki· 
md mevcut i .. l.i:J te kibtın dahil m rnur• 
ları lüzum gördüğü zaman tasfiye edebile• 
cd~tir. Yeniden tayin edilecek memurlana 
maaı!arı maknl hadler dah"linde tesbit olu 
muştur. yeni is' an kanununun tatbikntım 
temine matuf olarak alınan tedbirler meya 
omda bilhassa memur teıkilatının ehemmi • 
yeti tebarüz ettirilmiı ve alınacak men ur• 
!ardaki hususi nsıflar ve her memurun va· 
zif e ve mesuliyetinin der celeri 1 yihadı 
tasrilı edilmi~tir. Yeni tayin ed"lecek rne • 
m rlardan vazifelerinde ih l, d"'tk t ·ı:rlr 

t bir 

den ç 

Mektum ufüs1ar a r(1nda 

\ c ni do -;.uı ı '" öl "imleri haber 
'rnıİ)enl re ~'ddt"tlicez lar 

tath•k ol naca tır. 

Evin salonlarından bir tanesi. Bu salonun döşenmesinde bol marangoz i§{iliği vardır. 

Bugün koyduğumuz ve bu stUunıaroa 
ne§rine devam edeceiimiz, kanaatlerimizin 
örneği olan binalardan bir tanesi, orta Av
rupa' da yapılan bir evin dı§ ve içini göster-
mektedir. H. 1 ana. 

.Müteakiben Aydın'ın Çir.e kı:.zası &ii • 
liintü köyünden Mehmet Oğlu Mustafa, Bo

yı-bat'ın Düzkaraağaç köyünden Yusuf oğ • 

in lbralıim, Konya'mn Mamuriye mahalle • 

sinden Mehmet ve Aksaray'ın Kelveri kö • 

yünden Yusuf oğlu Hasan Çavuş, Malatyn· 

nın Komik köyünden Süleyman oğlu Melı • 

medin ölüm cezasına çarptırılmalarına ait 

tnkere1er kabu1 edilerek diğer maddelerin 

müzakerelerine geçilmiıtir. 

Mel<tum nLf slann tescili h kk a bir 
kanun la)·ıı ı r rl trr. lh al veya 
diğer bir sebeple yeni doğum ve ol "nıleri 
knydettirmiyenler b kkmda cezai hük .. mler 
talbik ol ac k lAyilıı:ı ha 'ı da nü· 
fns kaydı mechnri tutulmakta, doğcm v l a· 
larmın bir ny içinde, ölüm ul l n ı., on 
gün içinde h ber verilmesi r l!Il gel t~ • 
dir. Vermiyenler hakkmda d vila et v ka· 
zıı idare heyetleri (5) lirndan (25) lir~ya 
kadar r.akdi cezaya k r r verebilecelder 'ft 
bu kararlar kati ol&caldır. 

Hriyor, diğer taraftan da §ehrin iymarına 

ıcvkle yardım ediyor ve ona güzel bir pa;. 
ça katıyor. 

Modern mimarinin revaç bulmasının 
sırlıı.rındnn en esı;slrsı keseye uygun geli-

r __ , ---. ~-

Ka~akçılığm men ve takibi hakkındaki 

kanunun 57 ve 60 mcı maddelerinin değiı • 

tirilmesi ve bu kanunn bir madde eklenme • 
sine, müdafaa ve tayyare resmi pu larının 

Ecnebi )rketleriıı 1 ricc gön· 
tlerccck]eri para] lr lınkkmcla 

Ecnebi fİrketlerin hariç m mleketlere 
gönderecekleri temetto ve faizler ha mda 
rrnid r. t nzicı olun n kararname proje İlli 
tetkiyk edecek J omisyonn Maliye VekAled 
nakit işl"ri m~"dürü H lil Nazmi Beyi, ltrtı
snt Vekaleti ı ontenj n Sefi M'" mt ı Beyi 
Merltez Banlınsı aa mi!d' i u ;ımi muavini 
Ce,•det B~yi seçmiştir. 

a , ıç 'eı • i k nnnnıHI ilıne 
c•J 'lf>cc k 1 iıkiimlcr lınl~kımfa 

la) Hın. 

şidir. H "' s 1. s~sine gere başladığı bina
yı gü el ppmıık, süslemek ister. Faknt 
süslemek iç;r. fuzuli tef errüata parasm 
sarf edince meydana gelen eser hem çirkin 
ve hem de pnhnlıya mal olur. Halbuki sırf 

Evin içinden §İrin döşenmiş bir parça 

damga pulu bayileri vnsıtnsiyle sattınlma • 

sı ve yüzde beş beyiye aidat verilr.ı,.sine, he

ledij e vergi ve resimleri kanununun 28 ·:-ı .. • 

maddesine bir fıkra eklenmesine, il"rn \ 
tahsil harçları üzerinden alınacak resim \ c 

mahkumlardan geri alımıcnk el\mek b d 1 · 
lcrinin mahl<eme binalariyle bapisbar.d ·rı 

inşasına karşılık tutulmaı;ına, Posta Tel r f 
'e Telefon idaresi teşkilatı hat.l:ınd&ki ka • 
nuna bağlı bir ve iki numaralı cetvellerde 
b&Zı eğ;~iklikler y pılnıuınn dair layih • 
lar müzakere ve kabul edilerek pazartesi 
günü toplanmak üıere içtimaa nihayet ~e • 
rilmiştir. 

Hu iimet l zanç ver isi kanununa ba· 
zı hük'"mler il \eSİ hakkında mecl"se bir 
l a un 1 } ihası se ke!m· ıtir. Bu la "haya 
göre 1 az nç v giıi kanununun nesri dea 
sonra ihd s olu nn b zı maliye memuriyet 
)erinin kazanç vergisi kanunu hükümlerillİ 
tatbik edebileceklerdir. 

H~k·'.tliveti Millive'nin Romanı: 3 
• 
insanl ı ğı n 

Tefrika: 36 

ha 1 i. 
Amlı-e Malro Taarruzu idare d ı 

1 e en er gayet karanlık bir 2'eritte top-
anmıslardı. ~ ~ 

- Canım, daha cvel birkaç ön .. ·· d . . . . ha? cu gon eremez mı ıdınız, 

Kısa kollu k b" . . 
ocaman ır cmh olan Con'un şef' k d" . 

yaklaşan bu ··ı · ~ ı en ısme 
Sadece: go geye bakıp mütevekkil, kaşlarını çattı. 

- Telefon ettirdim. Bir zırhlı k . 
b d. amyon beklıyoruz, ceva-
ını ver ı. 

- Öteki müfrezeler ne alemde? 
- Merkezlerin yarısını zaptcttik. 
- O kadarcık mı? 
- Bu da hiç fena bir netice değil 
Bütün bu uzaktan uzağa işittiği tüfek scsl"'ri ..... 

1
·1e··· . . . . . . . ...... • ın şı-

rnal sımendıferlerı ıstasıyonuna dogru ılerled"klerini arıla 
tıyordu. 

Çe.n rüzg.1r eserken sudan çıkını çasma noluk alxyo ... du. 
Kö(:esinin hepsini korumakta oldu u duvaia dA ·anıp dah·ı 
rahat nefes alma ,a calsırken iplerin· ke'"t'ği p'.)lisi dü ~ ı·i
yordu: "H rifi.hı akmalı id"m. ML1 m l.i \a iyet de·· ni
yecekti ne diye ipi kec;mek i in geri dö .... dü .. , ;::; .. - _ ?,. s=m 
di ı:-; 1 e. l·::>p ıl. ., ·a.:Y.ı ile i 1 ~in a~'l ... lll 11, ı-.,b:ı.1'"' 1 ıp c" an 
art_, • ...., '••,,.1ıft•••...,;n ;;...,;•,, ln ; 1; y,,.. ·- ı • 1 1- "T rT"ll - _.,,. 

Ta aklına geldi. Bütün gün, bütün aece ne budalalıklar et· 
mişti ! Öldürmekten kolay bir şey oı:mazdr. 

Merkezde şu bu hala yanıyor, kendilerine yaklaşan alev
lerin karşısında yaralılar hala bağırıp çağırıyorlardı. Uzak
tan uzağa işitilen bir demir şakırdısı gittikçe yaklaştı, on
ları gürültüsüne boğdu: kamyon geliyordu. Kamyonun 
zırhları, o gece, pek kötü yapılıvermişti: bütün levhalar 
sallanıyordu. Şoför firene basınca patırdı kesildi ve bağırış
malar tekrar işitilmeğe başladı. 

Yalnız başına merkeze girmiş olan Çen yardımcı müfrc· 
zenin kumandanına vaziyeti anlattı. Çen onun, genç burju
valardan mürekkep olan müfrezesine, Katof'un grupların
dan birini tercih ederdi. Diz1eri karınlarında, böyle sokak 
ortasında ölen arkadaşları karşısında kendi adamlarına ta
mamen bağlanamamasının sebebi Çin burjuvazisini bir tür
lü sevememis olması idi; hiç olmazsa proletarya onun dil· 
sünüsünün ta kendisi idi. 

Zabit zanaatının ehli id. "Kamyondan hiç bir şey bekle
memeli, dedi, çatısı bile yok. Kamyonun da içindekilerin de 
ucup parça parca olması icin bir tek bomba ~tmak ye· 
ter: halbuki bende de bombalar var.,, Cen'in, bomba ta ıyan 
ada'l1ları hep merke deki nöbetci odasında idiler • ö~nü~ler 
nıi idi. 

- Bir le me. kezi üst katt n zapta k lkı alım. 
- p' :i. 
Zrbit 1 xzar k Ccn'c baktı: ondan <lü üncesini sorm~mı · 

tı; am:ı e ı · 1 di Biri. sivil clbic-e~ine ragmen j 
a 1 - al 1 . ı ı n k bıyıklı, ha tan r,eçme 

. . . .. . . ' 

ve tıknaz, mavi gömlekli - merkezi gözden geçirdiler. Kapı• 
mıı sağında, yaralı arkadaşlarına yaklaşan alevlerin duma
nı mihaniki bir intizamla dışarı fırlıyordu, solda bir şeylec 

yoktu. Birinci katın pençereleri dumandan görünmiyordu. 
Hücumculardan biri, zaman zaman, pençerelere ateş ediyoc 

ve atılan kursun, havanın bulanık olmasma rağmen, arasm• 
da cam parçalarının da pırıldadığı toz, toprak ve sıva kü

mesine biraz bir şey daha zammediyordu. Polis merkezi ise, 
ancak, asilerden biri meydana çıkacak olursa kurşunla CC• 

vap veriyordu. 

Çen tekrar sordu. 
- Öteki müfrezeler ne halde? 
- Hemen bütün merkezler zaptoıundu. Hüyük merkez. 

şaşkınlığa getirilerek saat bir b~çukta .. Orada sekiz yüz .tü. 
fek ele rrecirdik. Mukavemet gosterenlere karşı daha şım-
dıden ya~dımcı kıtalar gö~d~rebiliriz: siz, l!lUavenetine kOf' 
tuğumuz üçüncü müfrezesınız. Onlara artık yardım edeıı 
yok; kıslalarr, cenup istasiyonunu abloka etmiş bulunuyo-
1 uz. Fal at buı ada ki i i bir an ev el bitirmemiz lazım: HU,. 
cum için ne kadar kabilse o kadar çok adama ihtiyacmıo 
, r. En sona z rhh tren k lac k. 

Kendi:sin · nki ibi iki yüz müfre enin faali; ette bul ndo. 
u d ün i Cen'i hem l ey ecanla dı yor, hem de 

yordu. Ha if rüzg"' ın b"'Cn "ehird n se ·ni gef ,;ı; • i 
hm ate e rn;: ne.1 şiddet ona münferit bir fa li;: et u 
veri} ordu. 

fC' " ' r\ 
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·z ıdbi ha tekerlel<ler 
ziyetlerin bir kısmıdır 

1934 C H E V R O L E T 
~ 1934 Şevrole modeli, diz gibi hareket eden te• 

· ı kerleklcre maliktir. Fakat bu diz hareketi, ma-
lik olduğu meziyetlerden ancak bir kısmını teş

kil eder. Ç imkü bu hayret verici arabada, herşey sizi meftun ede
bilecektir. 

CREYAN TEVLİT ETMİYEN HAVALANDIRMA TERTİ· 
BATI ISLAH EDİLMİŞTİR ve si.zi kışın rüzgardan, buğulan· 
nıı~ camlardan, boğucu kapalı muhitten vikaye ettiği gibi, yazın 
da bol bol hava temin eder. 

SAY ANI HAYRET "BLUE STREAK,, motkrü sayesinde 
iraba yıldırım gibi röpriz yapar ve saatte 128 kilometre sürati 
pek kolaylıkla temin eder. Bununla beraber tabii süratlerde d,. 
% 12 nisbetinde daha az mahrukat sarfeder. 

HE R TÜRLÜ HAVAYA MÜTEHAMMİL YENİ VE DAHA 
BÜYÜK FRENLER - Frenleri rütubetten, toz topraktan mü
teessir olmaz, her yolda ve her havada müessirdir. 

TASARRUF - Bu 1934 modeli, Şevrolenin dört sene mütema
diyen cllinyanın en fazla tanılan arabası olmasına sebep olan 
emniyet ve tasarruf cihetlerini muhafaza etmekle beraber, şim
diye kadar çıkan Şevrole'lerin de en idarelisi olduğu, müteaddit 
tecrübeler ile sabit olmuştur. 

YENİ Y. K ŞASiSi - Eski şasiden 15 defa daha kuvvetlidir. 
Fakat bu araba hakkında yalnız zahiren bir hüküm verilemez. 
Arabaya bininiz. direksiyona geçiniz ve arabayı en fena yollarda 
t ecrübe ediniz. İşte o zaman göreceksiniz ki en berbat yollarda 
bite bu araba ya'· gibi kaymaktadır. 

jHTtZAZDAN AR! DİREKSİYON - Direksiyon ihtizazdan 
ar i ve her siir'a tte met"n ve sağlamdır. 

SİNKROMES VE SESSİZ İKİNCİ VİTS - Disl"rile bic bir 
~aman vurma~ ve "sessiz,, l·elimesinin tam mana~mr an1a~ak 
için bu arabayı bir tecrübe etmelisiniz. 

YEN! GÜZELLİK VE SAGLAMLTK - "tı model hakikaten 
biiyük olduğu iç"ndir ki muazzam gözü'·ür ve hakikaten gi.ize l ol
duvu icindir ki herkesi l·enclisine ce' beder. 

DA HA GENİŞ FİSER KAROSERİLERİ "ayesindc dört par
mak d ha geni tir. Ucuz fiatlı arahal--r arasmd-ı en güzel dahili 
t es isata Ye en güzel hututa mali ı:: obmrlır. 

TÜRK • 
1 YEDEK • 

1 8 AY i LER • 
1 

t1anit Zade Biraderler 
ANKARA 

l\1u f tu Z. Mehmet Hayri ve 
A l ı Velı Mehmet Ali 8. 

Otomobil T icareti T. A. S. 
istiklal Caddesi 239 · 

İSTANBUL 

l\l ERSiN - CAZI ANTEP 
Hacı Salih ef. z. Ahmet Şevki ve Şsı 

ANTALYA 

·.. . ' . . - . . .. . 
- .,. - .._ •, ' .oAıt_ .. ~ .. .... 

Tahlisiye Umum 
Müdür öğünden: 

Karadeniz Boğa:tı Rumeli Feneri civarına vaz ve tesisi 
takarrür eden bir adet (Radyofar) kapalı zarf usuliyle ve iki 
ay müddetle münakasaya konulmuştur. 16 Ağustos 934 ta
rihine müsaclif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılına
cağından taliplerin fenni ve idari şartnameleri almak üzere 
Galata'da Çinili Rıhtım hanındaki idarei merkeziyeye mü· 
racaatlan. (3204) 7-2152 

Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

28 h aziran 1934 perşembe günü gaz maskesi fabrikası 
için yapılacak pazarlığa iştirak edenlerin lazımgelen şart· 
ları haiz olmadı~ı görüldüğünden pazarlık on beş gün müd· 
Öetle tehir edilmiştir. Talip olanların şartnamenin (12) 
inci maddesinde zikredilen vesiykaları hamil olmak üzere 
temmuzun on ikinci perşembe günü saat on beşte Hilaliah· 
mer merkezi umumisine müracaat etmeleri ilan olunur. 

7-2365 

Satılık mülk 
Hamamönünde pazar yerinde 

üç tarafı cadde 476 metre mu· 
rabba1 arsa üzerinde ( 2) dükkin 
(2) ev geniş bahçeleri suyu olan 
bir mülk satılıktır. Kınacı Handa 
İş evine müracaat. Tel: 3714 

7-2347 

Sahlık Bağ ve Ev 
Keçiörende asfalt yol üze

rinde Güllükaya namındaki 
Çoraklık mevkiinde bağ ve 
ev satılıktır. Görmek için bek 
çi Satılmışa müracaat, görüş 
mek için 2227 No. ya telefon 
eciilmesi. 7-2364 

Kiralık ev 
Yeniıebir lımetpaıa cadd. 111 depo 

ıu altında 68 No. lu 4 odalı ev kirahk· 
ve bir piyano aatıldcbr. 7-2482 

J. V. O, Caroll : İZMIR 

Aldı Kaçtı z. Rüştü yeğenferı SAM S lJ f\J 

Erzurumlu z, Ahmet B. TRABZON 

Sebat Ticarethanesi ı KONYA 

iKTiSAT VEKALETi 
Sigorta Tetkik Heyetinden: 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki talimatname· 
nin muaddel 15 inci maddesi hükmüne tevfikan yeniden hüviyet varakası 
istihsaline mecbur olan ve sigorta şirketleri tarafından istihdam edilen 
müfettişler, seyyar acentalar, dellallar, muavin ve tali acentalar, idare
haneleri haricinde muamele yapan sigorta şirketleri memurin ve müs
tahdemini ve biJômum muhammin ve avarya komiserlerinin evelemirde 
hüviyetlerinin tesbiti zımnında iki adet fotoğraf ve nüfus tezkcrelerinı 
- ecnebi tabiiyetinde olanlar ikamet vesikalarını - hamilen 20 tem· 
muz 1934 tarihine kadar İstanbul' da çalışan ve bulunanların şahsen 
Bahçekapo' da dördüncü Vakıf hanında dördüncü katta bulunan heyeb· 
mize ve Taırada müstahdem bulunanların ise mahalli ticaret odaları 
ba,kitipliklerine müracaatları lüzumu ilan olunur. Mezkur madde hü
kümleri dairesinde icra edilecek imtihan günleri ve mahalleri için ayrıca 
keyfiyet ilan edilecektir. 

Müracaat günleri cumartesi, pazartesi,. çarıamba saat ikiden 4 bu-
~uia kadar. 7 -- 2329 

Alakadarana müjde 

· İS ak 
Malzemei İnşaiye M ğazasında, 

Anafartalar cad. No: 77 

J)iKKAT. 
Banyolar. 

u Ttnrosıfon lar. 
Ala. ırl,a helalar. 
Al ıfranh hc!.\ lar 
Lav aİ>o lar . c Kroıne ve nikel blte·i ve musluk),.. 
Ha rng:ı-• oc;ıl,ları. 

ELEKTRiK m:ılZt'nıesi. 

u Her nevi birinci ve temiz boyalar. 
Herl:esin nıenfaatı ilı hzasındı 

BİR KERE yeni ~'çılan 1 SA K 

z (li1alzemei lnşaiye mağazası) ru 
4;iyaret et •eniz tav:"ye edilir. 

T~I : 2087 

1 

Ya1,ında br~aval kısmı ayrıca 

açıl a cal.tı:r . 

T-2363 

Ankara Belediye Rd.8 • 

li~i İl:ln1arı. 

İLAN 
23-6-934 tarihinden ı3.·7. 

934 tarihine kadar baskülle· 
rin ve bu m eyanda muayene 
leri esbabr mucire dolayısiy· 
le ~eriye kalan terazilerin 
muayene ve d2mgalanna de 
vam edileceği. 

14-7-934 tarihinden 23-7· 
934 akşamına kadar da mai
ya t ve kuru taııeH maddeler 
(lı;ıbuba t ölci.ilcri) ölcüleri
nin muayeneleri yapılacağın 
dan ellerinde bu gibi ölçü ve 
t artr aleti olanların zikredi
len tarihlercie belediye ayar 
memurluğuna müracaatları 
ilan olunur. (1349) 7-2327 

l\lilli l\lfülafaa V ckalcti 
Satm Alma Komiıo1yon11 

h l:mlRrı 
İLAN 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(375,000) metrP çamasırlık bez 

kapalı nrfla münakasaya konmu! 
lur. iblesi 7 te1nmuz 934 tarihine 
müsadif cumartesi gÜ:!Ü ~aat 15 te 
yapılacaktır. Tali~ler şartname ve 
numunesini görmek üzere h'.?r gün 
ve miinakasa)'a i ştirak ic:in de o 
gün ve saatinden eveJ teklif ve te
minat mektcplaıını makbuz muka
bilinde komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. ( 1129) 7 -2050 

ilan 
Tayyare cemiyeti mcrke:ı:i I tem

muz 1934 tarihinden itibaren Halk
evi önündeki veni hinıısına tuın • 
mıştır. 7 2502 

Kiralık hane 
AN KARA İCRA DAiRESi GAYRI 
MENKUL SATIŞ MEMURLUCUN
OAN: 

Ankara'nm katolik ketlıüda ma 
haJlesinin lsıklar caddesinde ve cl
yevm Sıhhiye ınlidürlüğii emrazı 
zühreviye hastahanesinin iş gal et • 
mekte olduğu 5 kapı No. lu hane 
l haziran 934 ta ril1inden 31 m"yıs 
1935 tarihine ko<!nr bir sene müd 
dPt)e ve açık arUirma surı•tiyl e ki
raya verilecekiir. Talip olanla ·m 
müzayedeye i~tirak etmek u::cre 
5. 7. 1934 tarihine mü~:ıc~:f p"rs~m 
be gi.inü saat 14 dt>n 16 ya kadar 
Ankara İcra dairesi v,ayri menkul 
satış memurluğunda hazır bulunma 
lan ve iyzahat için nı zkiir tıırilıe 
kadar her gün mezkur memurlu i a 
müracaat eylemeleri lüzumu il:i n 
olunur. 7-2·196 

Iymar Müdürlüğünden 
iki adet resim masası şartna 

mesine göre eksiltmeye kcnulmu~ 
tur. Taliplerin 17 temmuz 934 çar 
şamha günü saat oııbeşte lym11r mi1 
clürlüğünde müteşekkil krımİsyoııa 
müracaatları. (1365L_ 7--.~49Z 

Z AY l. 
Ankara belediyeıinclf! ke!'ıtJ ı ( 655 

numaralı köpeğimin nıııı ~ <ı.ıııı kı7bf"l 

tim yeoi-tioı alacağı.nd ,,n l.ükın!i !oic' 
tur. 

Saınanpnımnd11 Crlil 
hanın.I• ı\li 



Is· ~nı:Hli da· Deniz evazım 
sa ın a a komisyo und n: 

30329 metre Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakasası 
2 temmuz 1934 pazartesi 
gilnü s:ıat 10 da. 

13500 metre efrat elbiselik ~aya~ı kapalı zarfla münaka-
3000 metre afrat kaputluk şayagı: sası 2 temmuz pazar

tesi günü saat 14 te. 
1300 metre talebe elbiselik şayağı: kapalı zarfla müna· 

kasası 2 temmuz pa

12000 kilo kösele 
8000 ,, Vagete 

zartesi günü saat 16 da. 

4500 ayak amerikan vidalasr: Kapalı zarfla münakasası 
3 temmuz salı günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarları 
yazılı eşyanın hizalarında gösterildiği tarih ve saatlerde 
kapah zarfla münakasasr yapılacaktır. Şartnamelerini gör· 
mek istiyenlerin her gi.1n ve münakasaya gireceklerin de 
mezkur p.;iin ve saatte Kasımpasa'da kfün komisyona müra 
caatlarr. (3041) 7-2042 

Gayrimenkul nıallarm acık artırma ilam 
Gavrinwnkul icra mcmurlui!;ımdan: 

Açık· artırma ile paraya çevrilecek gayrı menkulün .r.e olduğu: Bir 
kat üzerinde dört oda bir mutfak, bir hala bir avludan ibaret ahşap ha
nenin üc hissede iki hissesi. 

Gay;i me=:kulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: 
imaret mahallesinde Yağhdede Kü~ükkapı sokağında pafta 63, ada 281 
parsel 10 nu'!!arada mukayyettir. 

Takdir olunan kıymet :Mezkur hane heyeti umomiyesinc sekiz yüz 
altmış lira takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Ankara icra dairesi gayn men 
kul satıs memurluğu odasında 2 .8. 934 perşembe günü saat 14 • 16 da. 

1 _: işbu gayrı menkulün aıhrma şartnamesi 10. 7. 934 tarihinden 
iytiharen !>33 • 409 numara ile gayrı menkul i:ra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler, işb:ı şartnameye ve 933 • 409 dosya 
numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nis • 
betinde pey al çesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrımenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden iytibaren yirmi gün i~inde ev
rakı müsbitelcriyie birlikte memuriyetimize bildirmeleri iycap eder. Ak 
si halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve iytibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrı menkul üç defa bağırıldıktan son 
ra en çok artıran6 ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde yetmif beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı o
lan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlano o gayrı menkul ile temin 
edilmiş alacaklarmın mecmuundan fazlnya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kamak üzere artırma on beş gün daha temdit ve keza mu • 
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartiyle 18. 8. 934 tarihine mü 
hadif cumartesi günü olan on beşinci günü aynı saatta yapılacak artırma 
da, bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gay 
nmenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şar
tiyle, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya 
pılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - gayrı.n:enkul kend:sine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almnğa 
razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasında
li fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. Mac!de (133) 

Mezkur hane hissesi yakarda gösterilen 2. 8. 934 - 18. 8. 934 ta 
rihlerinde gayrı menkul icra memurluğu odasında i~hu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

7-2483 

ı· 
Teftiş Hey'e i Reisliğinden: 

~aliye rı:-ü.fet~işleri re~aka~inde iki sene sitajdan sonra 
gecırecekl7rı ımtıhan netıce.~ıne göre milfettiş muavini ol
~a.k ~eya ıdarede çalısmak uzere (30) lira maasla altı adet 
bırıncı sınıf tetkik memuru alınacaktır. Aranılan evsaf şun
larchr. 

1 - Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve iktısat mektebi 
mezunlarmdan olmak. 

. 2 -. Yirmi dört yaşım bitirmiş ve yirmi sekiz yaşını bi
tırmemı . olmak. 

3 - ~emurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı 
evsafı haız bulunmak. 

Talip olanlar ~1 temn:uz 934 akşamına kadar bir arzuhal 
la Ankara'da malıye teftış heyeti reisliğine müracaat etme
lidirler. Arzuhala şu e~r~kın asıllarz veya noterlikten tasdik 
li suretleri iliştiı ilmelıclır. 

1 - Hüviyet cü dam 
2 - Askerlik vaziyetlerini gösterir vesika 
3 - Mektep sehadetname veya tastiknamest 
4 - Kendi el yazdariyle tam bir tercümei hal hulasası 

(Tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikametgah adresleri 
v. s .... 

5 - Sıhhat raporu . _ 
Aranılan evsafı haiz olanlar talep adedıne ve bunların 

şeraitine göre 25 mart 1934 tarihli talimata göre tasnif ve 
bu tasnif üzerinden tefrik edileceklerdir. 

Tasnif neticesinde aynı şeraiti haiz olanlar altıyı geçti
ği takdirde aralarında müsabaka imtihanr yapılacaktır~ · 

<1291r 1--2493 

nAKIMIYETI MiLLiYE 

Erzuru iymar birliğinde • • 
ı - Erzurumun İymar ve tan.zimi içın hususi idare ile 

belediyenin i~tirakiylc vücuda ~e!irilen iymar birliği, bü
yük zaferimizin ve yüksek inkılabımızm mehdi olan Erzu
rum'da Reisicümhur Hazretlerinin bir heykelini yaptırma· 
ğa ve bunun için bir müsabaka ilanına karar verilmiştir. Mü
sabaka seraiti bervechi atidir. 

A - Heykel Müşü~ Üniformasiyle ve şaha kalkmış at üze
rinde olacaktır. 

B . Heykel Bronzdan ve kaidesi Erzurum ta~mdan yapr· 
lacaktır. 

C - Heyk~l yiiz metre kutrundaki Cümhuriyet meydanı
nın ortasına rekzolunacaktrr. (Bu meydanın etrafı şimdilik 
bostur. İleride bodrumiyle beraber üç kattan a~ağı bina yap
tır{lmasına müsaade edilmiyecektir. 

D • Heykel müsabakada en ziyade muvaffak olan sanat-
kara yaptırılacaktır. . 

E . Mfü;abakaya iştirak edecek sanatkarlar h~ykelin ka
idesiyle beraber mimari bir resmini ve yalnız proje kısımla
rının alçıdan (bir buçuk metreden aşağr olm~mak üzere) bi
rer eski.zlerini 1 temmuz 934 tarihinden itibaren 15 ağustos 
934 akşamma kadar Erzurum'da İymar Birliğinde müte
şekkil jüri heyetine göndereceklerdir. Bu eskizler, eserin 
bitmi~ şekli hakkında vazıh bir fikir vermeğe müsait olmalı
dır. 

F - Kaidenin etrcıfrnda büyük Gazi'nin Erzuruın'a ilk de
fa teşriflerine ve inkrlabımrl7-ın en canlı kısımlarma ve Er
zurum kongresine ait resimli ve yazılı hatıralarr hulunması 
şayanı arzudur. 

2 - Heykel ve kaidenin bedeli tamamen hazırdır. Lü
zumu halinde birlik Banka teminatr <la gösterebilir. 

3 - Müti:J.bakada kazanan sanatkar ihale fiatı üzerinden 
~ de 15 teminatı kat'iye akçesi itaya mecburdur. Cümhuri· 
yet, Merkez. İş, Ziraat ve O~manlı Bankalarının teminat 
mektubu ve Ergani madeni istikrazı dahili tahvili de kabul 
edilir. 

4 - Fazla malfımat almak istiyenlerin tclı;rafla Erzu
rum İymar Birliği Rivasetine müracaatlarr. (1380) 7-2491 

s anbul: e azım 
s t n ndan: • 

ıs am 
321 adet saç levha: Kapalr zarfla münakasası 24 tem-
260 ,, Köşe bent muz 934 salı günü saat 14 te. 
G507 adet kondenser borusu: Kapalı zarfla münakasası 

5875 kilo perçin çivisi 

24 temmuz 934 salı giinü 
saat 15,30 da. 

Acık azaltması 24 temmuz 
934 srılr giinü s:a!l.t lG,30 da. 

Dneiz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı saç 
levha ile köşe bentler kondonser boruları kapalı zarfla per 
çin çivileri açık azaltmaya konuın:uştur. .. .. 

Şartnamesini almak istiyenlerın her gun ve munakasaya 
iştirak edeceklerin de yukarda yazılı gün \'C saatlerde Ka • 
sımpaşada kain komisyona müracaatlarr. (3464) 7-2488 

ra aliliğind n: 
Sanatlar mektebi ihtiyacı icin alınacak olan miktarları sart 

namesinde yazılr koyun, kuzu etiyle ciğer, işk:mbe, böbrek, 
yağr, sade yağı, ayn zeytin yağı zeytin tanesı sabun ayrr, 
süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri ayn, kuru sebze, 

D) .... •• 

c: 
~ • 

st 

SAYIFA 7 

~, 

Hummai Tifoidi, 
siz· öldürmede,., 

evvel siz, 

SİNEK 
• g 

Oldürünüz 

n 

Sınekıer, h('r \'ere ı oı;nı lnr vı 

her yere sığınırlar P cılıkl rcı do 
garlar e rne1betelerdc ~:'il rlar 
Bunlar oldurıucu Huırım ı Tıfo· 
ıdıyl ılama~a h.ışı ca v • ta 
ıeşkıl oderıor. Adı ve tAsır len ıul 
hcışaraı oldurucu ma~ er.) JVJ• 

nız• bu sineklorrJoıı korJ ı ı)az, 

Bunun ıçlıı r- L 1 T dort 1 ırf:I 
F·L·l·T tod rık A nız 5ı h ku• 

e • 

13500 Dağlıç eti . 
13500 beyaz karaman ctı . 
İstanbul Guraba hastaı anesir.e 1 o34 - 1935 sc~e~ mali· 
· · ·n 1u··zıımu olan uukarda cinsi \~e mikdan gooc;ter len et 

yesı ıcı J ı·ı ·· 
• .,....,1• do"rdu··nden itibaren kapalı 7arf usu ı e mu· teınmuzun yu... . . .. 

nakasaya konulmuştur. Talip olanlarm şeraıtı anlrmak u • 
zere Ankara Evkaf müdürlüğüne ve ihale günü olan ten mu
zun on altıncı pazartesi günü saat on beşte sekiz yü seksen 
bir lira teminatı muvakkate akçesiyle müstesh 'b n ht nbul 
idare encümenine müracaatları. (1276) 7-2289 

Odun m ··nakasası 
İs tan bul Belediyesinden : 

şeker ve un gibi on altı kalem erzak ayrı, ekmek, ayn, kok İlk mektepler icin lüzumu olan 5757 ceki odun kapalı 
kömürü ayn odun ve mangal kömürü ayn olmak üzere. açık zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şa~tna~e al.ı 
münakasaya konulacağından sartnameleri görmek istıyen· mak üzere Levazım müdürlüğüne müracaat etmelı, munaka· 
ler her gün mektep müdi.iriyetine ve münakasaya istirak et· saya girmek için de (1252,5) liralık teminat ma~b~.z .. veya 
mek istiyenlerin de ihale günü olan 5 temmuz 934 günü en- kt bu ile teklif mektuplannı 16-7-934 pazartcsı g mu saat 
cümeni vilayete teminat makbuzlariyle birlikte müracaat ~ee :adar Daimi Encümene vermelidirler. (3444) 7-2489 
eylemeleri ilan olunur. (1277) 7-2251 ' 
.:::::.;,,~~~~~~~~~~~:=:~:.._~~~~~--------~----- Müteahhit ve inşaat 

• • • 
' 

r ı m ar 1 o 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satrs 
evi Eskisehir oteline müra~ 
caat. Telefon: 3272 

Adliye Vekaletinden: 
Çorum Noterl'ği açıl ı tır. 
lmtih nsız noter ol b" m k ş l• 

larını haiz tal'plerin bir ay i · Jr 
mürac~atları iliin olunur· (13 83) 

7-2490 

Yeni şehirde kirahk ev 
Lozan Meydanı yanında Posta• 

hane 1 arşısmda, f ~ Bank sı Müılü. 
ru Sadi B yin tahliye edeceği, Ev 
kiralıktır. Altı odası, Suya, el ktri· 
ği ve Havng<'zı vardır. G"rm k İs• 
f y Ier içindekilere müraca t ede 
b'J' 1 r. Sera'ti anl~mak ic"n Tele· 
fon 24 71 R. C. kalemi mah u 
evrak başkatibi Ekrem B ye mü· 
racaat. 7-23 l 6 

Y enişehirde sabhk 
arsa 

Vekaletler binası karşı • 
smda çok güzel bir yerde a • 
cele bir arsa satılıktır. Halk 
iş idarehanesine müracaat. 

Telefon: 2037 



SAllFA 1 HAIJlllYETI mu.m 1 TEMMUZ 1934 PAZAR 

TEK UTA 
Bilcümle modem binalarda tercihan kullanılan hususi bronz (TEK UTA) kap

lamaları aşağıdaki faidcleri cami bulun maktadır: 
Hafif olmakla beraber sağlam bir yapı, sonsuz dayanması, rutubete karşı tama

men mukavim. yıldırım tesirinden masun, çabuk ve ucuz vaz' ve tatbik edilebilme
si, madenin kıymeti asliyesini muhafaza etmesi. 
Şimdiye kadar örtülmüş binlerce çatıların birkaçı: 

KOLONYADA FORD'un yeni fahri ka inşaatı. • • • 
ANKARADA Harp akademisi • • • • • • • 
FRANKFURTTA 1. G. Farbenindust rie'nin yeni binası • 
BEOGRATT A Elektrik santralı • • 

Kataloğ ve diğer tafsilat için: 
İstanbul'da: M. V. Arevyan P. K. 412 yazılması ve yahut 

Yeşildirek Molataş iıanında 22/24 No. da müracaat olunması. 

H AV A C 1 L 1 K ve 
121 inci sayısı çıktı 

-içindekiler:-
- Bii,U yurda bir seYİllç kaynağına 

- S.11 iddialara ıöre tayyare filolan. 

- Stratosfer açaılan. 

- Yiiılerce harp tayyaresi ve ıemiıillİD 

i~inkiyle yapılan büyük manevralar. 

- Otomobil, tanareden teblikeı: 

- lngiltere' de han giinii 

- Deniz tanareciliiüade yeai terakki· 

- Millüf bir am tayyaresi 

- Sener Ziya'uı hikayeleri (Loiko • 

-·•> 
- Radyo ile acemilere açtlf denleri 

- Ankara filt mqlan 

- ~ pzel Ye ...._tli kalmak için. 

~G.000 m 2 

• 8.000 m 2 

8.000 m:: 
• 3.000 m:: 

Istanbul Sıhhi Müesseseler satın 
alma komisyonu reisliğinden : 

~nkara-Acenlası 
~IHCI OGLUHALİLNACİ 
-ANKARA-

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

Konya Askeri Orta Mektebi muhtelif ~ 
ve kabulü için istidaname ile şimdiye kadar liıbCifi'lf1itı
racaat eden efendilerin şubeye gelmeleri ilan olunur. 

(1377) 2367 

834. B 
PHILIPS'in son model 

BATARYALI 
Radyoları geldi 

Türk Philips Ltd. şirketi 
Ankara 

Telefon 3722 
7-2487 834. B 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum No. Metruke Muhammen Hisse kaç taksit 

olduğu kıymeti mitkarı 
Lira K . 

(Maahane bağ) 15 1 326 2500 00 Tamamı nakden pe
~inen 

K oh ne ~ineına sandalyaları biri 1 S kuruş ,, " 
Yukarda yazılı emvalin müzayedesi 26-6- 934 tcırih

0

nden itibaren bir ay müddetle pa 
zarlığa bırakılmıştır. Taliplerin mürac:ıatlarr. (1359) 7- 2358 

T~R.KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT [;O~Q 

lmtiyu sahibi ve bıtmuharriri 
F ALlH RIFICI. 
Ummn Neıri:rab idare eden yazı 
itleri miidiirü NASUHi ESAT. 

Çankın caddesi civumda Haki -
miyeti Milliye matbaaımda ba · 
11lmıftır. 

ıese veznesine verilir. Y dal poıta 
veya lanJa. Yasdalİyle IÖDftriJİr. 
Ha~.. kimesinia taW salüiyet• 
•oktur. Abone ve iylia bedelleri: Mies · 

1 SİNEMALAR 
1 YENi 1 BUGUN, BU GECE 

Johann Strauss 
ve aşkı 

Y11ana operua teaoria MICHAEL BOHNEN 
taraEmdan çevrilen almanca sözlii 

emsalsiz operet •• 
Aynca:IUD.AUR. 

BU GÜN BU GECE IKULOPI 

Milyonlar hırsızı 
AJnwıQ Jizli IMYIİmİD en. güzel Ye 

meraklı maeen filmi. 

Aynca:IUKIALAI. 


