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Giindelik. 

BLCUAY l~t 
Buğday hemen dünyanın en çok mej· 

ıul olduğu bir mevzudur. Hiç bir memle
ket neıriyatı yoktur ki bu mevzu ile alaka
dar olmasın. Müstahsil memleketlerde ol
duğu kadar müstehlik ülkelerde de buğday 
İJİ günün en mühim mevzuunu teıkil eyle
lbektedir. Zaten dünyaya büyük harptan 
sonra ilk buhran ziraat aleminden ve buğ· 
day işlerinden gelmiştir. Amerika iktısat 
doktorlarının bu husustaki neşriyatı bugün 
inkarı müşkül bir mesele olmuıtur. 

Son zamanlarda Fransa'da buğday ve 
ziraat meseleleri günün siyasi işleri kadar 
eheınnıiyet almıı bulunuyor. Fransa'nın en 
•iibim gazetelerinin ilk sayfalarında yer 
balan zirai neıriyat esaslannı, buğday iş • 
ltrinden almaktadır. 

ltalya' da faşist hükumeti işe hatladığı 
ırralarda memleketin 34 milyon kentallik 
buğday istihsaline mukabil 95 milyonluk 
ihtiyacı vardı. 

Bu miktarı kendi memleketlerinden te· 
IDİa için on yıllık bir buğday harbı açılmıı· 
b. Birçok mesai ve fedakarlıkla 95 milyon
luk ihtiyacın ancak 65 milyonu tedarik edi· 
lebildi. 

Bizde 1928 yılına kadar büyük ıehir
lerin ekmeklik un ihtiyacı Amerika, Ro· 
lllanya ve dalıa ba,ka yerlerden gelirdi. 
1928 de cümhuriyet hükumetinin çıkardığr 
ıiimrük tarife kanunu ile yurt çiftçilerine 
fazla çalıımak imkanı verildi. O tarihten 
itiharen yurdun her sahasında çiftçi çatı,. 
lbğa ve fazla ekmeğe baJlaması sayesinde 
•emleketin un ve buğday ihtiyacmı yur -
da JUrttaı temin eder oldu. Ancak 
elde edilen buğdaylar memleket ihtiyacın -
dan fazla olduğundan bizde de sıkıntı ha,. 
ladı. Çiftçi beher dönüme yaptığı masrafı 

alamaz ve elindeki buğdayları da satamaz 
oldu! işte bu zamanda ismet Paşa hüku
meti çiftçiyi koruma gayesiyle bir buğday 
kanunu çıkardı. Bu kanun iki yıl yafadı. 
verimini olabildiği kadar verdi. 

iki yıl yaııyan bu kanunun verimleri 
röı önünde bulundurularak hükumet bu 
Jıl daha geoiı yeui bir kanun çıkardı. 

Memleketimiı genif ve iklimleri çok 
oldufu için hemen üç aya yakın bir zaman· 
danheri bütün yurtta hasat ve harman ya
P•hnaktadır. Zürraın paraya en çok muh
taç olduğu bir mevsimde bulunmaktayız. 
Birtok yerlerden aldığımız haberlere göre 
çiftçi bir kilo buğdayı altmıf paraya niba
Jet iki kuruıa güçlükle satmaktadır. 

Bu vaziyet çiftçinin çok aleyhindedir. 
Ba tenit altında yeni yıl için ziraat yap -
•aia imkan ve ümit de kalmaz. 

Banan için bu gibi yerler derhal tetkik 
edilerek mübayaa yapılmalıdır. Esuen bu 
sene biitiin Avrupa'nm zirai vaziyeti eyi 
ılejildir. Bu ıerait altında geçen seneden 
hem hükumetin ve hem de zürraın elinde 
bir bayii stok buğdaylar vardır. Hükumet 
!İmdiden fiatları düşük yerlerden buğday
lan alacak olursa bunun yurt haricine gön· 
derilmesine imkan vardır. Hem elde fazla 
buğday bulunmakla endişeye bizde lüzum 
da yoktur. Tam bir yıl mübayaa edilecek 
huğdaylann yurdun muhtelif yerlerinde 
depo edilmesi her noktai naıardl\n mem
leket lehinedir. Bu hale nazaran hükumet 
ziirram elinden de~eri fiatında buğday al
mayı tesri eylemelidir. 

Sıkıntılı vaziyetlerde, halka mut -
lak surette yardım elini uzatan hükumeti
mizin zürram ıstıraplı o1an hasat ve har
man mevsiminde el~ uzatarak onu sıkın
tıdan kurtaracağına eminiz. Genç ve çok 
çalııkan olan muhterem Ziraat Vekilimiz 
Mahliı Beyin malum olan gayret ve ener
jisinden bu mühim i§in tesriini beklemekte 
l.a\sa deiiliı ! 
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SAYISI HER YERDE 5 KURU!j. 

Gazi Hz. Milli Müdafaa Dipburnu hadisesi Mıntakavi 
muzaheret misakı 
ve Almanya. 

'' ~kilimiz İzmir' de. hakkında. 
Reisicümhur Hz. Adapa- J r 1 
zarından Jzmit yufu ile 1 
İstanbulu şereflendirdiler l 

Adapazarı, 18 - Reisicümhur Hazı·et- f 
leri saat 20,10 da §ehrimizi şereflendirdi -
ler. Şehir methalinden Halkevfoe kadal' 
olan güzergahta 25 binden fazla halk ta • 
rafından coşkun tezahÜrl'ltla karşılandılar. 
Büyük Halaskar Halkevinde kısa bir isti. 
rahatten sonra yolları ve Halkevi önünü 
dolduran on t-inlerce halkın "yaşa, varol,, 
sadaları arasmd;, istasiyonu teşrif buyur • 
aulr. Beş eı:ıkirka içinde binlerce ha1k te
zahürat yaparak İstasyonu doldurdu. Mah 
şeri bir kalabalığın coşkun tezahüratı ara
sında Büyük Kurtarıcımız lzmit'e hare· 
ket buyurdular. Şehir baştan başa 

elektrik tenvn atiyle nurlanmış 20 den faz 
la taklar tezyin edilmiştir. Halkın heyecan 
h '"\'İnci dl.'-.am f'tmektedir. (A.A.) 

Gazi Hz. f.,.tauhul'tla. 

İstanbul, 19 - Reisicümhur Hazrecle· 
ri, bu sabah 2 ye doğru §ehrimizi teşrif 

ve doğruca Dolmabahçe sarayına azimet 
buyurmuşlardır 

• 

Milli MütlaFaa Vtkili Ztkii Bty. 

İzmir, 18 - Milli Müdafaa Vekili Ze 
kai Bey bugünkü trenle Ankara' dan ~hri· 
mize gelmiştir. İstasyonda vali namına mu 
avin Saip Bey, Müstahkem Mevki kuman· 
danı Mümtaz Paıa, askeri ve mülki erkin, 
belediye reis vekili ile ıebir meclisi azaları 
ve Halk Fırkası, vilayet idare heyeti ve ka 
la balık bir halk kütlesi taraf mdan kartı • 
lanmı~ ve bando muzika ile bir krta asker 
ve bir polis müfrezesi tarafmdan selamlan 
mıştr. Vekil Bey yarnm öğleden sonra Çeş 
me'ye gidecektir. 

~~~~----------···------------~~-

Amerik~'da grev, zelzele, 
ve. bulaşık hastalık. 

kıtlık 

Sanfransisko, 19 (A.A.) - İki günlük 
grevden sonra vaziyet biraı ümitbabş gibi 
görünmektedir. Oiin iki taraf arasında mü
t4taddit konferanslar ve müzakereler ol . 
mu§lur. Bu müzakereler, münazaanm ha. 
kem tarikiyle halli ihtimalini kuvvetlendir
miş olmakla beraber, patronlarla amele 
arasındaki münaziünfib meselelerin ehem
miyeti nazarı dikkate alınırsa bu ümidin ta 
lıakkuk edeceği §Üphelidir. Dün grev San· 
f . k ' ' ransıs o nun varoşlarına da sirayet etmis-
tir. Grev komitesinin aldığı tertibat netice .• 
sinde şehrin İa!esi iyi kötü temin oluomus 
ve bu suretle §İmdilik açlık tehlikesi berta: 
raf edilmittir. Portland'da vaziyet her za. 
manki gibi vahim ve grev tehlikesi aynı 
şiddetle mevcuttur. 

Felaket üstüne felaket. 
Nevyork, 19 (A.A,) - Missouri ile 

Rocheuses dağları arasında 1 O hükumet 
dahilinde ölüm, kıtlık ve sari hastalıklar 
tehlikeleri kendini göstermiştir. Hararet, 
gölgede l 17 Fahrenbait derecesidir. 

Gandi 5 ağustosta 
konuşacak. 

Sanayi 27 gündenberi durmuıtur. Mali
kaneler metri'ık veya harap olmaı vaziyet
tedir. insanlar ve hayvanlar, iJitilmemiı ız 
tıraplar duymaktadırlar. 

Kausas City' de hiç bir vakrt bu kadar 
çok hayvanın, mezbahalara götürüldüğü 
görölmemi~li. En iyi mezrealar kurak çöl
ler manzarası arzetmektedir. 

Oklahama City' de 600 hayvan, ıstırap 
larına nihayet verilmek üzere, Üzerlerine 
ateş açılarak öldürülmüıtür. Birçok yerler 
de yiyecek maddeler vesika usulü ile veril -
mektedir. Kausas City'de iıler durmuf, 
mektepler kapanmıftır. Sıcaktan i kifİ öl
müstür. Diğer yerlerde de birçok kimsele· 
rin ~öldükleri bildirilmektedir. T ennessee' 
de fırtınalar olmuftur. Bir yıldırım bir kiıi 
yi öldürmÜf, 18 ki!İyi yaralamıtbr. Ağaç -
lar kökleri ile beraber ıökülmÜ!lÜr. Tele -
fon muhaberatı dunnu~tur. 

Panama'da zelzele 
Panama 19 (A.A.) - Memleketin 

her taraf roda fiddetli zelzeleler duyulmuı
tur. Cbiriqui viliyetinde birçok binalar yı-. 
kılmıstır. Münakalat durmuı, 4 kiti yara -
lanm;ıtır. Tayyareler ile ilaç gönderilmiı-
tir. 

M. Ruzvelt seyahatte 
Nevyork, 19 (A.A.) - M. Ruzvelt'in 

rakip olduğu Houston k.~u.~aıörü.: herabe -
rinde Nevorleans kruvazoru oldugu halde 
Havayi'de kiin Nappoopo'ya gitmek ~ze.re 
Qıipperton adasından mufarekat etmıştır. 
Kruvazör 24 temmuzda oraya vasıl ola -
caktır. M: Ruzvelt, Sanfransisko grevi hak 
kında beyanatta bulunmaktan içtinap et -
miştir. 

LONDRA RASATHANESiNiN KAYD· 
ETTIGI ZELZELE. 

Lonclra, 19 (A.A) - Londra ve Ves· 
bronviç rasathanelerindeki sismograf a. 

l 
letleri dün gece iki şiddetli zelzele kay. 

Gandi. cletmişlerdir. 
Royter ajansının Panama'dan istihbar 

Bombay, l 9 (A.A.) - Gandi Kalkü • ettiğine göre, memleketin her tarafıida 
taya bareket etmi§lir. Ağustosun beıinde müteaddit zelzele hissolurunuştur. 
Gnndinin ıiyasetle meıgul olm k .. • Şirikito eyaletinin merkezi olan Da· 

.. d•w• b' "dd ba~a uze vit'te bazı binalar yıkılmış, 4 kişi ölmüş-
re ıoz ver ıgı ır ıene mu et ıtmekte ol- d 'd v ıı· ··d k. • •. • . •w . tür. Yeni Zelan a a, e ıngto ı a ı ra-
dagundan, o gun mumaıleybın verecır sıya- sathane 2.100 mil mesafede, lakin istika· 
ıi beyaaata bilik dtelamiyet atfedil•k • (meti meçhul fasıllarla üç saat süren tezci 
tedir, zülat kaydetmi,tir. 

Hariciye Veka.Ietinden bildiri/ -
mi§tir: 

Kuşadasınm takriben 35 kilo -
metre cenubunda Dipburnu önünde 
bir İngiliz zabitinin ölümüne sebep 
olan müessif hadise hakkında iki 
taraf hükumetlerinin aldıkları ma -
lumatta hadisenin karşılıklı anasın 
arasında suiniyetten eser bulunma -
clığı anlaşılmıştır. 

Donanmalarda adet olduğu veç
hile ,ölen ingiliz zabiti için hadise 

mahallinde istirahatr ruhu için me -
rasim yapılması iki hükumet arasın
da dostane tekarrü etmiştir; türk 
donanmasından bir gemi ayin mera-

simine iştirak edecek ve donanma -
nın teessürünü ifade eden bir çelenk 
atacaktır. 

Zaten Türkiye'nin Londra Bü -

yük Elçisi hadisenin haber alınması 
üzerine emir alarak Büyük Britan • 

ya hükumetine cümhuriyet hüku -
metinin teessürlerini beyan etmişti. 

Dost memleketler arasında cari 
olan usule tamamiyle uygun zihni • 
yette cereyan eden bu müşterek 

ayin merasiminden sonra müessif 
hadise bir acılık hırakmıyacak su -
rette tamamiyle kapanmış addolu -
nacaktrr. 

Londra, 19 (A.A) - Almanya'n.ıo 
mmtakavi müzaheret miysakı bakkmdaki 
fransız teklifine cevabını Paris hükumeti • 

ne yakında tevdi edeceği zannedilmektedir. 

Londra hükumeti kendisinin müzaheret et· 
tiği bu projenin Berlin'de basıl eylediği a • 

kiıleri öğrenmİf bulunmaktadır . 
İngiliz kabinesi, mesele hakkmda ken

di fikirlerini beyan ettiğinden, bundan ıon 
ra muıakerelere doğrudan doğruya alika • 
darlar arasında devam edilmesi lizmı ıel
diii fikrindedir lngiltere bükimeti ancalı: 
hareketiyle iıi kolaylaflrabilec:ejini anladı 
iı takdirde, yeniden müdahale edecektir. 

Lozan gününü kut
lul~ma için hazırlık 

Muğla, 19 - 24 temmu.ı Lozan giini
nü iyi bir surette kutlulamak için HalkeYI 
hnzırlık yapmaktadır. Bugün için zenıia 

bir program tertip edilmi! ve Halkevi m• 
siki ve temsil heyetleri tarafmdaa koaıet 
ve temsiller verilecek ve Lozan ıiiniinihl 
kıyme~ ve ehemmiyeti hakkında bir konf • 
rans verilecektir. Halkevi bugün ile mitte• 
nasip bir kutlulama yapmak için Sok çaı.._ 

fıyor. (A.A) 

~~-------------···------------~---
Memlekette sıcaklar devam ediyor. 
Dün Ankara'da hararet gölgede 32 derece idi. 

R. C .. 

Birkaç günden
beri muhtelif mın • 
takalarda ıiddetini 

artıran sıcaklar de
vam etmektedir. Sı
caklar devam et • 
mekle beraber bazı 
yerlerde bir iki gün 
eveline nazaran 
dü~üklük ve bazı 
yerlerde yükseklik 
kaydedilmiftir. 

Ankara'da evelki KaraJ~niz lıavaza. 

gön otuz yedi dereceye kadar çıkan kaydedildiği gibi Orta Anadolu'da cta düflih 

sıcak dün dört beş derece kadar lük kaydedilmİf buna mukabil Karadeniı 
bir düıüklük göstermİf ve Ankarada dün sahillerinde bir iki derece yükseklik )(ay • 

sıcaklık derecesi 32 olarak kaydedilmiıtir. dedilmiıtir. Memleketimizin tenubo tarkl 

Ziraat vekaleti metereoloji enstitüsün - mıntakasında da sıcaklar evelki günlere na• 

den aldıiımız malumatla Trakya ve Ege zaran artnıııtır. Evelki gün memleketin ea 

mıatab ... da nbunet derecelerinde enlki 11cak yerinin 42 dereff İle Diyarbekir old .. 
öalere uıaraa birkaç derece di1iikliik ğa aalıfl._..11'. 
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M. Dumerg'in 
nutku. 
BlR ALM N GAZETESiNiN NUTUK 

HAKKINDAKİ FlKlRLERl. 

Berlın, 19 (A.A) - ''Korespondans 
Diplomati ,, 1\1. Dumerg tarafndan söyle
ncrı ve radyo ile ne§redilen nutkundan bah 
sederek fransa'nm kendi Ludutl rmm em
niyeti ile alakadar olmakta haklı olduğu -
nan bedihi bulunduğunu yaır.ıakta, yalnız, 
bir devletin kendi emniyetini temin için ci
han sulhunun muhafazasını istihc!af etme
sinin, kendi şahsi müdafaası kadrosunun 
haricine cıkmak demek olduf;uou ilave ey • 

• .J ı.; ... - te, m ..... L 

kunda aulh ve emniyet kelimelerinin müte
radif olarak kullanılmış olduğunu beyan 
dan sonra fransızlarm sulhu tensik için 
vaki bütün teıebbüslerinin Fransa'nm emni 
•·etini teminden baıka bir ıeye hadim olma
mış olduğunu 'fe diğer devletlerin Fransa -
ya karşı kendilerinin emniyet hakkındaki 
hususi telakkHerioi ileri sürmekte bıılun
duklarmı yazmaktadır. 

ALMANYA IKTISA T NEZARETi -
NlN BiR EMiRNAMESi... 

Berlin, 19 (A.A) - lktısat nezareti -
nin m:ımul maddeleri kontrola tabi tutan 
emirnamesi ne~redilmişlir. 

Şimdiye kadar yalnız sanayide kullanı
lan iptid i maddelerle bazı muayyen mad-
deler trolıı tabi idi. 

l ACUSTOSA KADAR OTOMOBiL 
LASTiKLERi SATILMIYACAK. 

Berlin, 19 (A.A) - Resmi kauçuk 
kontrol bürosu 1 ağostos tarihine kadar o
tomobil lastiklerinin satılmasını menetmiş -
tir. Büro, aynı zamanda Almanya' da mev -
cut olan bütün o~omobil lastiklerinin sayıla 
rak miktarının tespitini emretmi§tir. 

Elliden fazla otomobil lastiğine malik 
· olan toptancı fabrikalar, istoklan miktarı
nı 1 ağustostan evel haber vermeğe me.lıur 
durlar. 

Dövize ait memnuiyet dolayısiyle alman 
kauçuk sanayii büyük müıkülata mamz bu 
lıınmaktadır. 

SiY AM KIRALI STUTTGART'DA. 

. Berlin, 18( A.A.) - Siyam kıral ve 
kıraliçesi dün öğleden ıonra Fridrikpfen'e 
f;ehni!ler ve doktor Ekner tarıfmdan kar!•
lanmışlardır. Kırıl ve kıraliçe jeplin ıtelye
lcrini geımiılerdir. 

Stutgart, 19 (A.A) - Siyam kıralı ve 
luraliçesi, burayı gelmiılerdir. 

iKi ÇIN HEYETi BERLIN'DE. 

Berlin, 18 (A.A.) - Miralay Tu'nun 
ve Şekiang eyaleti medisi reisi M. Şu'nan 
riyısetlerinde iki çin tetkik heyeti bugün bu 
rayı gelmiılerdir. 

Heyet azası belediye dairesini ziyaret 
elmiıler ve belediye reisi taraf mdan izaz 
olunmoılardır. 

İTALYA'DA 

lTALYA DIPLOMATLARI ARASIN
DA TEBEDDOLLER OLACAKMIŞ? 

Roma, 18 (A.A.) - Roma'dan Matin 
gazetesine bildiriliyor: Umumivetle iyi ha
ber almal:tıı olan faşist mehafili İtalyan 
diTJlomatları araımda bazı tebeddülat icra 
erlileremn' beyan etm .. ktedirler. Rivayete 
göre Londra sefiri .M. Grandi. memleketten 
yeti~me bir diplomat olup 1932 senesind" 
Dandıı komiserlifnde bulonmu, olan M. 
Att,.'1io'on verine oskov sefiri olacaktır. 

Roma hül:ômetiıüıt veni reiimin en gü-
7jde bir unıanı olan M. Grandi ile Moıko -
va elrili~ni tnkvive etmek gayesini gözet -
m,.kt .. oMoi!n sövleniyor. 

Bu ıur,.tle itatvan • sovv,.t m"n •bab 
d~ba ı:ıkı bir mukarenet mahivetini al cak 
br. Diğer taraftan hali haıırd matbmı.t 
bürosu miid"irii ve M. Mosolini'nin dam lı 
olan Kont G leazzo Ci no'nun L:ındra se -
fj ·;;; .. ,. fqv;n ,..t·• ,.,.(ij ,;iivlcanmekte~·r. -Bu GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazannda 

EGE 

..................... 

,l J{LJ..~IK UE\'LETLER"DE. 

Grev barıştırma 
konseyi 
KONSEY UMUMi GREV EMRiNiN 
GERİ ALINMASINI VE lHTlLAFIN 

HAKEME TEVDtfNt İSTEDi. 

Sanfransisko, 19 (A.A.) - iş ihtilaf -
ları ile meşgul olan barıştırma konseyi 
umumi grev emrinin derhal geri alınması -
nı ve ihtilaf m hakem kararına bırakılmase
nı bildirmİftir. 

Konsey, işçilerle İMİ kullananlar arasın 
da yapılacak müzakereler için mümessille
rioi tayin ettiklerinden otuz gün sonra me
sele halledilmediği takdirde, seyrisefain 
kumpanyalarının ücret, iş saatleri gibi me
seleleri hahkemeye havale etmeği kabul et 
meleri iycap ettiğini de ilave etmiştir. 

lHTILAFIN HAKEME VERlLMESl 
GREViN HALLI ÜMiDiNi VERDİ. 

FAKAT GREV KOMiTESi HALA 
MUHALEFETTE. 

Sanfransisko, 19 (A.A.) - lhtilafıo 
h8keme tevdii teklifleri üç gündeoberi San
fransisko şehrinde hüküm süren grevin ya -
kında halledileceği ümidini doğurmuştur. 
Müfrit t şekküller, bu tekliflere muhalefet 
etmel-lPdir. Fakat grev komitesi geçen ge -
cc yedi saat süren hararetli münakaşalar -
dan onra bu tel lifleri kabul etm:ş!İr. 
Bununla beraber grevin hibnesi icin müfrit 
teşe!·küllerin de bu kararı kabul etmesi 
iycap etmektedir. Yeniden 50 lokanta açıl
mış, hsaolnrla sebzecilerin bir gün irin sa 
tı§ yeomalarma müsaade etmek tedbirleri 
sayesinde halkın gıda ihtiyacı niıbeten tat -
min edilmiştir. 

Seattle'de grevciler, polisin himayesin. 
de çalışan ve sendikalua «l:\hil olmıyan İf -
rilere hücum etmişlerdir. Polis müteamz -
ları a~latıcı bombalar kullanarak püskürt
müştür. 

Göriinüte nazaran Reiııicümhur iht:löfi 
hal irin bizzat m;· ıh ha le edecek de~ildir. 

Buna mu:cabil M. Johnson bu İJ için 
faaliyetle çalı!maktadır. 

GREViN ŞiDDETi AZALMIŞ. 

Sanfransisko, 19 (A.A.) - Rıhton iş
çileri reiıi M. Ridges'in umumi grevin bit -
tiğine dair haberleri tekzip etmesine rağmen 
trreviıı ıiddeti azalmı'1tr. 

Yava4 yavaı umumi hizmetlerde faali
vete baılanmaktA ve yeniden yiyecek mad
deleri ~elmektedir. 

Oakland halkr ellerinde sonalar ve si -
lih yerine kullanılabilecek muhtelif tcvl,r
le muhaf ua ederek içinde e1Uk dola 
kamvonlan ~re ıretircbilmişlerdir. 

Grevcilerin tehditlerine rağmen 200 
den fazla kamyon Oakland'a vasıl olmuş· 
tur. 

Sanf ransisko limanına Rİren inıriliz va
purlarmm yüklerini 'emi1erin tayfaları bo
~altmaktadır. Diğer bir kısmı vanı rlar s~n 
fransi ko'ya u~ramama1,.adırlar. Yolcu nak 
fiyatı filen dunnuflur. Snn ırr"V""" d.,t, .. , 
Sanfranıisko'nun zaran 100.000.000 dola 
ra baliğ olmaktadır. 

CENERAL CONSON GREViN 
ŞiDDETLE ALEYHiNDE. 

Va1ington, 19 (A.A.) - Sanfransisko 
ihtilafı h'lkkmda hükômet ite N. R. A. muh 
teriz ne bir battı hareket takip etmektedir-
ler. Bununla beraber Ceneral Conson, !id' -
dctle om mi J!rev aleyhinde bulunma~ ve 
hu Jlru u "dahili harp,, dive tavsif etmiş -
ir Muma'lı ,,h br ıı:revin hükômete ve aha

liye lru~ı fcv!"ih edilmiş bir tehdit olduğu 
müt 1 s•nda hutnnmaktadır. 

Mesai nazırı Misa Perkins ise bilakis 
amelenin gösterr.ıi~ olduğu itiddi methfise· 
na elmiş ve amele ve patronlar tarafmdun 
gösterilen anlaıma zihniyetini takdir eyle • 
miı ve nakdi yardımları kesmek suretiyle 
st-vrisefain kumpanyaları üzerinde bir taz
yik icrası ln.: ~usumı:ı ffievzuu bahs edilmesi 
ni muvafık görm;'ştür. 

Bu tedbirin kabul ve tatbiki muroailev
hanm huzuru ile müzakere edilmişse de 
kendi bu b nta faıla söz söylemekten imti
na evi mi;tir. 

Halihazırda aşağıdaki müesseseler ka • 
'lrlı blllıınmaktndır: 

Çc1'kbancler, mezbahalar, konserve 
fabrikaları,. terziler, boyacıları ~maşırcJ • 
lar, berberler, benı\n depoları, bir sok kü
çük sanayi müeue~eleri ve elbise f a6rika • 
larının bliyük bir kısmı . 

JJ.\Y.İMlYETı MlLLlYE 

LEHIS1 Aı 'DA. 

Hariciye nazırı 
M. BEK DENlZ KENARINDA 

ISTIRAHA TT A. 
Vaqova, 10 (A.A) - Halihazırda me 

zun bulunan ve deniz kenarında istirahat 
etmekte olan hariciye nazırı M. Bek, Di -
zen Pomorski gazetesinin bir muhabirinin 
sormuş olduğu suale cevaben Letonya hü· 
kiimetinin dantine icabetle bir gün Riga
da kalacağını söylemiştir. 

M. SZEMBEK lTALYAN SEFIRINl 
KABUL ETTi .. 

Var§ova, 19 (A.A) - Hariciye nazın 
M. Jozef Bek'in gaybubetinde hariciye ne 
•areti 14lerini tedvir etmekte olan T. Jan 
Szembek, İtalyan sefiri M. Bestianini'yi ka 
bul ehni§tir. 

LE Hl SAN BANKASNJN AL TIN 
MEVCUDU ARTTI. 

Varıova, 19 (A.A) - Lehistan ban· 
kasının alto mevcudu, 1934 senesinin ilk 
iıç ayında 14,5 milyan zeloti artarak 490 
milyona baliğ olmuştur. 

Bir zeloti, 2.85 fransız frangıdır. 

FEYEZAN SAHASINDA BiRAZ 
SALAH VAR. 

VıırfOVa, 19 (A.A) - feyezıına uğra 
mış olan mıntakada biraz salah basıl ol -
muştur. Birçok nehirlerin sulan inmekt!! · 
dir. Yalnız, Vistol nehri müstesna olarak 
suları mütemadi}•en yükselmektedir. 

("E iEVRE"DE -----
ING1LTERE YAKINDA GENE AL· 

TIN ESASINA DÖNECEKMiŞ. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Akvam cemiyeti 
iktısat komitesinde beyanatta bulunan Sir 
lıytros lngiltere'nin yakın lıir atide, yeni
den altın esasına rücu etmesine ihtimal ol • 
"11'.adığını teyit etmi§tİr. 

ESKi iSPANYA KIRALININ 
GEÇIROICt KAZA. 

Viyana, 19 (A.A.) - Sabık ispanya 
kıralınm otomobili bir dönemeçte kızak ya 
pan diger bir otomobille çarpıf1Dıftır. Bu 
kaza neliycesinde Danimarkalı doktor Pe -
tersen ölmüş, ve otomobilin içinde bulanan 
diğer 4 kişi de yaralanmı'1ır. 

Şehrin gıda ihtiyacı meselesi vasi mik
yasta baUedilmi§tİr. 

BOKS ŞAMPiYONU KARNERA'Y A 
BiR MAÇ TEKLlFl. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Elyevm Nev -
york'ta bulunan ve Pariı'te büyük boks 
maçları tertip eden Jeff Dikson, Kamera -
ya Larryt Gainı Jak Peterson maçı galibi 
ile çarpışması için 6.000 İngiliz lirası tek • 
lif etmiştir. Maç Londra'da, l:ylôlde olacak 
tır. Karnera'nın manaceri Amerika' da da -
ha müsnit bir teklifle karşılaşmadığı tak • 
dirde maçı kabul edeceğini bildirmi!lir. 

Jeff Dikson, bn maç yapılıncıya kadar 
Paris veya Milano'da tamııgin ile Kid Cho
colate arasında bir gösteri§ maçı yaptıra -
caktır. 

DAKOTA'DA öRFI İDARE 
iLAN EDiLDi. 

Biımark (Şimali Dakota) 19, (A.A) 
- Şimali Dokata valisi M. Langer, irtişa 
dolayısiyle mahkeme tarafından hııkkmda 
azil kar rı verilmesi üzerine bütün Dakota 
hükfuneti arazisinde örfi idare ilan etmiş 
ve kendisi aleyhinde yapılacak her türlü 
teşebbüse kuvvetle kar§ı koyacağını ilan 
etmistir. 

Milli muhafızlar, M. Langer'in emri ü-
zerine 1ehrin baılıca noktaların ıİJgal et • 
mişlerdir. Bu noktalarda v&linin taraftar
lan gürültülü nümayişler yapmışlardır. 

Yüksek mahkeme taraf mdan vali velül 
liğine tayin edihniı olan M. Olson, miUi 
muhP f ızlar rüesasma M. Lnnge/ e itaat et
miyerek hemen evlerine dönmelerini em
retmiıtir. 

Milli muhafızlar rüesasının M. Lan • 
gcr'e mi yoksa M. Olsun'a mı it at etmiş 
olduklnn meçhuldür. 

M. Olson, aynı zamanda M. Langer'in 
teırii meclisi pcr§embe günü için husuıi 
surette içtimaı daveti kararının mefsuh ol
duğunu ilan etmi4tir. " 

A 

ehir altından 
geçen bir tunel. 

INGlLTERE KIRALI TUNELIN KO
ŞA T RESMlNt YAPTI. 

Liverpol, l 9 (A.A) - Bir milyon kişi 
nin huzurunda dün iogiliz kıralı Mersey 
nehrinin altından geçen tünelin kü§ııt rtS· 
mini yapmıştır. Sekiz milyon İngiliz lirası
na mal olan ve inşaatı dört senede biten 
bu tünel bir şaheser te!nkki edilmektedir. 
Tünel, Mersey nehrinin altını§ metre altın 
dan geçmektedir. Boyu 3500 metre ''e ge 
ni§liği 13 buçuk metredir. Tüneld~n yal:uz 
otomobiller geçecektir. 

BiR ERKANIHARBlYE RElSI VE 
lKl MlRALA YA lYDAM CEZA -

Si VERiLDi.. 

Riga, 19 (A.A) - Kaıınu'tan bildiril 
diğine göre 7 haziran tarihindeki fesat ha 
reketinin önüne geçmek için hiç bir tedbir 
almamış ofo eski erlı:finıharbiye reisi Ko
belionas ile iki miralay iydaına mahl fım 
edilmiftir. 

Reisicümhur, iydam cezasmı müebLet 
hapse tahvil etmiftir. 

FRANSA'NIN SURiYE KOMlSERl 
TRABLUS ŞAM'A GtTTI. 

Berut, 19 (A.A) - Frnnsa'nın Suriye 
komiseri M. Demartel, bir f ransız kumpan 
yası tarafından inp edilen ve Musul petrol 
lnnnı nakledecek ve bu suretle Trablns -
§am'ıo ve bıı tarik ile diğer yerlerin petrol 
ihtiyacını tatmin edecek olan borularla di 
ğer tesisatın küşat resminde hazır bulun -
mak üzere Trablasıam'a gitmişitr • 

ŞARK MiSAKI HAKKINDA. 

Londra, 19 (A.A.) -=- Royter ajansın
dan: 

Akvam cemiyetinin müzabareti altında, 
şark misakınm aklini tesri için, Fransa tara 
fındao davet edilecek ve bütün alakadar 
devletlerden müteıekil bir konf erannn top· 
)anmasına Polonya hükumeti müsaittir. B~ 
konferansta Almanya ile Sovyetlerin de bu
lunacakları tabiidir. Ancak enelemirde Al
manya'nın akvam cemiy_etine avdeti, Sov • 
yetlerin de bir an evel, aynı cemiyete inti -
sabı meıruttur. 

Polonya'nm bu meseledeki muaddel gör 
düğü noktalar fonlardır: 

litvanya ile kendi aralarındaki gergin 
vaziyetten münbaiı müıkülit, Rusya ile Al
manya arasında müşterek bir hudut mevcut 
olmadığından, Sovyetler taraf mdan lemin 
edilen hudut masaniyetlerinin manası, Po • 
lonya'nm tampon olarak arayerde bulunma 
sı daimi bir tehlike olarak kalacaktır. 

SOVYET LONDRA SEFIR1N1N 
TEMASLARI. 

Londra, 19 (A.A.) - Sovyetlerin Lon
dra sefiri M. Mayiski, dünkü gün hariciye 
nezareti daimi müsteşarı Sir Robert Fon 
Sittart ile görüşmüıtür. Bu mülakat. muta
savver şarki a\'nıpa müt~kahil emniyet mi
sakma mütealliktir. M. Mayiski, Franıa hü
kômeti Almanya'ya ve Sovyetlere karşı na
~ıl tekeff'"le amade ise, kendi hükumetinin 
dr Almanya ve Fransaya aynı suretle tekef 
füle hazrı bı lundnl!uno beyan etmiştir. 

lNGlLTERE - HOLLANDA 
TiCARET MOZAKERA Ti. 

Londra, 19 (A.A.) - Financio1 Ti -
meı gazetesinin Amsterdam muhabirinin 
bildirdiğine göre, İngiltere ile Hollanda 
arasında cereyan eden ticaret müzakeratı, 
inkıtaa uğramııtır. 

lNGILlZ PARLAMENTOSU AYIN 
31 iNDE TATiL OLACAKMIŞ. 
Londrıı, 19 (A.A.) - Mr. Baldvin, 

parlamentonun bu ayın 31 inde tatil olaca
ğını avam kal!larasında beyan etmiştir. 

MALARYANIN YENl ŞEKiLDE TEOA vtsı 
Tas ajansı: Moskova'daki Oro • gra • 

virdano • trajöti enstitüsü Dr. Zamkov'in 
idaresinde malaryanın gravidanla tedavisi 
hakkında mühim tecrübeler yapmııtır. Mub 
tE'lif malarya nevileri ile malul 565 hasta • 
ya gravidan tedavisi tatbik edilmiştir. Bon
tarın -arasında medarlar ııtmarı f'Oank., ile 
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L • 
musap olanlar da vardır. Yapılan ted vi ne
ticesinde hastalardan 552 ıinin ahvali uınıJ 
nıiyesinde salah görülmüş ve bunlar.11n 28S 
inde malarya nöbetleri tamamen kesilmiJ • 
tir. Hayatından ümit kesilen hastalar bu 11• 

sul ile tamamen tedavi edilebilmişlerdir. 

YUNANISTAN'IN PAMUK MÜBAYAATI. 
"Tiirkische Post,, 14 Temmuz 1934 

Kahire'den bildirildiğine gör~ Yunanistan • 
ın 1932 senesinde umnm pamuk ithalatınrt 
yüıde 10 onu Mısırdan almı§tır. 1933 sen.,. 
sinde iıe bu miktarın azaldığı Hariciye Ne .. 
zeretinin istatistiklerinden anlaıılmıştır. Mı• 
sır Hükumeti Atina'daki elçisine talimat ve· 
rtrek Mısır • Yunanistan ticaret mukavelesi 
ahkamına tevfikan Yunanistan'ın pamuk it· 
halatmm yüzde 25 ini Mısır'dan almağa ıneC 
bor olduğuna yunan hükumetinin nazarı di~ 
katini celbetmesini bildimıi§lir. 

DONYA ışsızucı HAKKINDAKi 
lSTA TlSTlKLER. 

'.The Economist,, 7 temmuz 1934 
Bütün dünyada işsizlerin adedi gitgi • 

de azalmaktadır. Son toplanan istatistikle• 
re göre iısizlik Amerika'nm altın standar • 
dmdan ayrıldığı tarihten iytibaren mütema• 
di bir şekilde azalyor. Diğer taraftan para 
larr düıen milletlerin bu hu,nstnki istif ad• 
leri altın standardını muhafaza eden 
milletlerin zararı kadar değildir .. Hakikat 
şu merkezdedir ki, paralarmı dü§Üren ıneııı 
leketlerde i!sizlerin adedi bir bayii axalmıl 
sa da altın standartlı memleketler umumi· 
yet iytibariyle eski seviyelerini muhafaza • 
diyorlar. istatistiklerini elde ettiğimiz oO 

dokuz memleketten yalnız Fransa ile Lehit 
tna'da 1933 senesi mart ayma kıyasen bll 
senenin mart ayı zarf mda iısiılerin adedi 
çoğalmıfbr. Paralarını düJiiren m mleket .. 
lerden Büyük Britanya, Amerika, Daniınat 
ka, Çekoslovakya, Kanada, Yeni Zelanda. 
Norveç, f sveç, Finlandiya, Litvanya ve Fi· 
listin'de İ!sizlerin adedi aulmı§lır. Ameri • 
ka' da bir sene zarf mda ipizleria adedi 
13.689.000 den 10.905.000 e düfDlÜJtür. 
Çekoslovakya'da 878.000 den 789.000 • 
düpnüıtür. 1934 senesi JUbat ayında çeo 
koslovak kroDUDUD düımesi bu ıulmtta ıni 
him bir imil olmuftur. 

Altro standarını muhafaza eden memll' 
~.etlerden fransa'da İ§siılerio adedi 314, 
binden 346,000 e çıkmııtır. Lehistan' da 
230,000 iken 388,297 yi bulmuıtur. ltal• 
ya, İsviçre ve Holanda' da pekaz bir teııa • 
kus vardır. ltalya'da 1,082,000 den 1,051 
milyona dü!mÜ§lür. Altın standartlı menı• 
leketler içinde yalnız Almanya'da İfsizlerid 
adedi mühim surette azalmııtır. Fakat bt 
tenakus anormal sebeplerle elde edilmiıtir. 
Umumiyet itibariyle altın standartlı mem • 
leketler bu sahada diğer memleketlerin eri• 
tiği muvaffakiyete nail olamamıılardır. 

Hll'"'DISTAN'DA 

HlMALAYA DACINA TIRMANMA• 
CA TEŞEBBÜS EDENLER 

KAZAYA UGRAMIŞ. 

Kalkôta, 19 (A.A.) - Nanga Perblf 
dzğına trrma.nmak te§ebbüsünde bulunaı 

1\-1. Marki, Vilant ve Velzenbah'ın, kar ti
pısine tutulup telef olduklan lıemen mu • 
haknk gibidir. 

Maiyetlerinde bulunan üç hammalm er 
setleri bulunmoısn da kendilerinin izi he ' 
niız ke§f edilmemiştir. 

Diğer taraftan ikinci bir facia daha hı • 
ber verilmektedir. Everest dağmm tepeıi .. 
ne çıkmağa te,ıebbüs etmek üezre yalnız ba
şına yola çıkan İngiliz Moris Vi1ıon üç baf• 
lndanberi kayıptır. fı\ımaileyh, Rongbulıl 
manastırında dinlenmiş ve en son olarak ' 
numaralı kamp civarında görülmüftÜlf 

FRANSA'OA. 

M. TATARESKO BUKREŞ'E 
HAP- KET ETTi. 

P ris, 19 (A.A) - Romanya baffeki• 
M. Tataresko, Bökreş'e h reket etmi§lir. 

M. DUME~G ISTlRAHAT EDECEi'

Paris, 19 (A.A) - M. Dumerg, ••' 
21 de Turneföy'e gitmiştir. 4 ağustosa isi 
dar orada istirahat edecektir. 



20 TEMMUZ 1934 CUMA 

1 stanbuJ mektubu. 
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Altıncı yer i 
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ffAKlMlYETI MiLLiYE 

Esl<işehir orman a 
rında yangın. 

SAYIFA 3 

IPr. Malş'ın Türk 
• ~ad lıgına a 

0 

e a sı. Bir gün Boğaziçi'nden geçerseniz Ru
rnelihiı:arı'mn üstündeki tepemsi yere bakı
nız: Dört beş katlı, kargir bir bina, sene
lerdenberi, sıvasız ve pençeresiz bir halde 
duruyor. Belli ki o manzaraya aşık bir a· 
dam tarafından yaptırılmış, her nedense 
tam biteceği sırada vaz geçilmiş. Bu taştan 
konağı yaptıran adamın zengin olduğunda 
hiç şüphe yok. Yoksa iki oda, bir kat eksik 
hesaplar, · .. [nayı tamamlardı .. On beş yıl
dır /llrıuiı kalan bu bina, kimbilir, daha 
kaç yıl Ôöyle duracak 1 

Sc·rgİ) i Kazım Paşa l lazretleri a<,:
tı. Sergiye im ı-;t•nc 182 firma 

i~tirak t'lti. 

Yan~m tJ,., anı etmekte ve sörıdii - Te~kilat l•İİ) iitiilnH'kh· H' ornıan-

Cenevre kadınlar birliği senelili 
kongresi münasebetiyle pazartesi 
akşamı cemiyet salonwıcla türk ka
dınlığı hakkında bir konferans ter
tip etti. Bu konferans, 1935 senesin 
de kongresini İstanbul'da aktede
cek olan beynelmilel kadınlar birli· 
ği içtimamda bulunacaklara türk 
kadınını tanıtmak gayesini taşıyor
du. Konferansın bu sahada en sala
hiyetle söz söyliyebilecek olan türk 
dostu ve memleketinin maruf hati
bi Prof. Malş tarafından verilme .. 
si de kendisinden rica edilmişti. 

riilmc!"İ icin urrra~ılmaktachr. larm haritaları alınmaktadır. . " ); 

Bir sandalcı bunun hikayesini anlattı: 
- Bir arap zengini, tepenin üstündeki 

ahşap evin manzarasını beğenmiş, satm al
mak istemiş. Sahipleri salmamışlar. Arap, 
buna kızarak: "Dur. ben sana öyle bir iş 
edey'...n ki sen de beğen!,, demiş. O evin 
tnanzaraıır.ı kapamak için önüne bu yüksek 
'ıo w angı yapmıf ... Fakat sıvasını vurdurma· 
d, .A evet dünyadan göçmüş, binn da böyle 
kılınış. Her ne kadar aradaki evden kalma 
ırıı!sa da kendisi de yaptırdığından hayır 
~1"11 '"mişf 

İstanbul, 19 (Tele fon) - Altıncı yerli 
mallar sergisi dün Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kazım Pş. Hz. tarafından açılmıştır. 

Sergiyi dün lktısat Vekili Celal Bey de zi
yaret etmiştir. 

Sergiyi şimdiye kadar 30.200 kişi gez -
miştir. Ziyaretçiler arasında lstanbol'u ıi -
yarete gelen ecnebi seyyahlar da vardır. 
1929 danberi sergiye i~tirak eden firma -
ların sayısı şunlardır: 

1929 da 73, 1930 da 99, 1931 de 
113, 1932 de 137, 1933 de 155, 1934 de 
182 firmadır. 

Eskişehir, 19 _ Eskişehir'in şimalin
de bulunan sümdükan ormanlarında yan
gın çıkmıştır. Ormanın bir buçuk saatlık 
muhiti tamamen yanmıştır. Yangın de· 
vam etmektedir. Vaka mahalline derhal 
vali hareket etmiş, yangını söndürmek 
için tertibat alınmıştır. Hava rüzgarlıdır. 
Yangının köylülere verilen bir ruhsatiye 
üzerine orada yapılan fırından çıktıgı 

söylenmektedir. (A.A) 

i\laarif umumi müfrtti:?i 
Rc~at Şcnı~ettin Bey 

lstanhul, 19 (Telefon) - Maarif u -
mum müfettişliğine tayin edilen ReJDt Şem
•cttin Bey Fransa'da tahsilde bulunan tale
be ile me1ıul olmak üzere Paris'e gide -
ccktir. İstanbul' da bunun gibi, biteceğine ya

krn, Yarım kalmış binalar çoktur. Vefa' da, 

Vefa lisesinin yanıbaşında, gene on on beş 
•ene evelinden kalmış, böyle bir bina daha 

vardır. Duvarları kesme taştan örülmüş, 
Pençereleri ve tavanları yüksek, bitmesi 
İçin pek az bir zahmete ihtiyacı olan bu bü
yük hina, belli ki, bir mektep, yahut bir 
bıedrese için başlanmıf, her nedense böyle 
Yarıda bırakrlmıştır. Şimdi bu binanm he
nüz ehsik odalarında karmakarışık sakin
ler vardır. Rumelihisarı'ndaki binada oldu
ğu 'b' 

Reıat Şemsettin Bey lstanbula gel -
lstanbul, 19 (Telefon) - Lehistan 

miştir. 

Leh Meclisi Mebusan 
Reisi İstanbul'da' 

gı ı ... 

Buna benziyeolerden biri de Cerrahpa
ıa'nrn alt tarafında, Bulgurpalas adı ile a
nıl n, meşhur kargir konaktır. Kulesine ka
dar yapılmış olan bu binanın da, yıllardan
beri, hiç bir işe yaramaması da tafılacak 
feydir. Bereket versin ki bos odalarından 
birini, son günlerde, bir be;keltraf, kendi
sine atelye yaptı da koca konak insan yii
zii gördü! 

meclisi mebusan reisi gezmek maksadiyle 
tayyare ile bugün şehrimize gelmiştir. Bu
gün §e!ırimizin bazı yerlerini gezmiştir. Ya
rın Romanya'ya gidecek ve oradan Lehis
tan' a dönecektir. 

lstanhul .ı-chir mccli i intilıahatı. .. 
İstnnbul, 19 (Telefon) - Şehir mec -

lisi intihap hazırlıklarına başlanmıştır. Cet
veller ay başından evel a~ılacakur. 

Rt•ccp Bey hugiin gc·li~ or. 

lstanbul, 19 (Telefon) - Cümhuri -
yet Halk Frrkası Umumi Katibi Recep Bey 
bu akşam Ankara'ya hareket etmiştir. 

Üniversite heyeti toplantısı 
lstaobul, 19 (Telefon) - Üniversite 

heyeti yeni rektör Cemil Beyin reisliğinde 
toplandı. Toplantıya f akü ite dekanları ve 
umumi ki.tip iştirak etti. Toplantıda üni -
ven ite itleri araımda fakültelere alırtacak 
kitaplar meselesi de konuıulmoıtur. 

Şehirde böyle yarnn kalmıf, büyük kü
çiik, bir hayli ev daha bulunur. Bundan 
batka boı duran binalar da vardır. Yarım 
binalar, imparatorluk devrinin, açık birer 
t!nııalidir. ki ize o zamanki iılerin çok de
fa böyle yarım kaldığmt gösterir. Bir iıe Birisi metresini boğarak 
baıladıktan sonra onu yarıda bırakmamak, öldürmüş. 
tanı bir halde bitirmek, c:ümburiyet devri- İstanbul, 19 (T elefoo) - Kasımpaıa-
nin hususiyetlerindendir. Bu kaide, yalnız da Bedrettin mahallesinde Oıman isminde 
resmi faaliyetlerde değil, ıahsi gayretler- biri metresini bel kayı!ı ile boğarak öldür
~e ~ile metin bir düsturdur: On yıllık cüm- mÜJ ve oturduğu odanm dö,emeleri altına 
?"~et hayatımızda hangi resmi bina var ı hir çuval ile yerleıtirmiftir. Osman kaçmak 
~ bıt~esin? Hangi hususi ev var ki yarıda üzere bindiği Cümhuriyet vapurunda ine -
alsın· Artık bizde, bitirilemiyecek bir İfe bolu' da yakalanmıştır. Cinayetin krskançlık 

b~§!anmıyor, ve bizim için bitirilemiyecek yüzünden olduğu zannedilmektedir. 
bır •f de yoktur! 

lıtanhul'da, bu eski ve yarım binaların 
manzarası adeta sinirleri bozuyor. Bunların 
küçük, başka faaliyetlere zerre kadar tesi
ri olmıyacak bir himmetle, ite yarar bir ha
le getirilmesi kolaydır. Mesela Vefa lisesi
nin bugünkü dar ve ııkııık vaziyetini, ya
nındaki bina ile genişletmek mümkündür. 
Ortadan aradavarı kaldrracak bir himmmet, 
lstanbul'a, güzel bir mektep kazandırmıı 
olur. 

Öteki yarım binı,ların da bu tekilde 
faydalı olması işten bile değildir. Böyle 
toprağı altın değerinde olan yerlerde bof 
ve eksik binalann senelerce bırakılması, 
bundan sonra daha ne kadar bekliyec:eği 
de meçhul olamsr düşünülecek bir mesele
dir. Gözlerimiz her şeyi görmeğe alııtığı 
için böyle, dünden kalmıf olsa hile, yarım 
feylerden ıstırap duyuyor. 

F. N. 

~~------·· ··------~~-

t<açakçıhk vakaları 
Bu ayın üçüncü haftası içinde centıf. 

hududunda biri müsademeli olmak üzere 

14 kaçakçı vakası olmuştur. 

1\faznun hckdlf•r. 
İstanbul, 19 (Telefon»- Dört mahal

le bekçisi adam soymak cürmünden maz -
nundur. 

Birinci mevki trann:av arabaları. 
İstanbul, 19 (Telefon) - Tramvay 

§İrketi hat üzerindeki birinci mevki araba 
sayısını azaltacaktır. Hiç bir kısımda birin
ci mevki araba sayısı üçünden fazla olmıya· 
cnktır. 

Kurultay tezleri tetkiyka 
hafoOlanıvor. . . 

İstanbul, 19 (Telefon) - Türk Dili 
T dkik Cemiyeti merkez bürosu kurultay 
için ha7Jrlaoan tezlerin tetkiykine baıla -
mak üzeredir. Bu tezlerden muvaffak olan· 
lar ruznameye alınacaktır. Diğerleri ise böl 
tenle ne,redilecektir. 

Mevzuları müşterek olan tezler birleş· 
tirileceldir. 

Fran ... a") a ~h:lt'cek muallim YC ta
lf•hf•lf'r lıart'k~t ptfİ. 

İstanbul, 19 (Telefon) - M. Eryo'nun 
daveti üzerine Fransa seyahatini yapacak 
olan muallim ve talebe kafilesi bugün T e· 
ofil Gotye vapuru ile Fransa'ya hareket et
miştir. 

Ka<:ak~ı hir kc>ylli. 
Muğla, 18 _ Çalınsapçılar köyünden 

Halil kaçak barut ve çakmak satarken ya 
kalanmı~ ve muhakemesi so:ıunda altı ay 
hapse ve para cezasına mahkum olmu~tur 

---··---
Hilaliahmer 
haftası. 
Şehir Bahçesindeki dün 

akşamki düğün çok 
güzel old•. 

Hilaliahmer Cemiyeti Ankara merkezi 
dün :?ehir bahçesind~ .150 çocuğu mec • 
canen sünnet ettirnnştır. 

Çocuklar saat 14 te orkestra refakatin 
de şehir dahilinde bir .gezinti yapmışlar· 
dır. Saat 17 de de Hılaliahmer cemiyetiy 
le askeri fabrikalar tarafında:ı çocuklara 
hediyeler dağıtılmıştır. Bu akşam bahçe 
de bu münasebetle eğlenceler tertip edil. 
miş ve fstanbul'dan hokkabazlar getirtil· 

miştir. 
Hilaliahmer Cemiyeti temmuzun 23 ün 

cü günü ayrıca şehir bahçesinde ve Bo
monti bahçesinde garden parti verecektir. 

Bu vakalarda 28 kaçakçı ile 33 kilo in 
hisar ve 461 kilo gümrük kaçağı, 32 adet 
ltıuhtelif gümrük kaçağı, 8 kaçakçı t•a} 
vanı, 31 mermi ile iki tüfek yakabnmısı-
+,. Hilaliahmtr'in din sand dtirdifi ,oaı#dardan bir ınıp_. 

Ziraat Vekaletince Kocaeli vilayetin
de gerek orman mühendislerinin ve ge
rek muhafızlarının adedinin ormanların 

vüsatiyle mütenas p bir tarzda arttırıl

masına karar verilmiş ve filiyata geçilmiş 
..ı.den vılayct ormanlarında h;ır 

ta alınmıya başlanmıştır. Yüksek ve orta 
orman mekteplerinden yetişecek orman 
mühendisi ve muavinlerinin adetleri ço· 
ğaldıkça bu teşkilatın diğer vilayetlere 
de tatbiki düşünülmektedir. 

Romanya kıralı Bcl~rad'a 
~jdecckmi~. 

İstanbul, 19 (Telefon) - Sofya'ya 19 
tarihiyle Belgrat'tan bildiriliyor: Bugün 
lerde Romanya kıratının Belgrat'a gelme 
sine intizar edilmektedir. Kıral Karol, 
Kıra! Aleksandr'a misafir olacaktır. 

.\tiııa 'da ki iktı'-al ve ticaret en ti
tiisiinc rıiinıunc gcindt•rilccck. 
İstan't>ul, 19 (Telefon) - Atina iktı • 

sat ve ticaret enstitüsünde açılacak Bal
kan devletleri mamulat ve mahsulatı mü 
zesine nümuncler göndcrilml sini hükfı -
met alakadarlara tebliğ etmiştir. 

t~tanhul"da yanan daya do yala -
rmm ycnilemue ... i miidclt•ti bitti. 

İstanbul, 19 (Telefon) - Adliye yan 
gınında yanan dava dosyalarının yenilen 
mesi muamelesi için kabul edilen müddet 
bu akşam bitmiştir. Bundan sonra yeni 
müracaat kabul edilmiyecektir. 

Roman)a'da )Ol knnmıu. 

İstanbul, 19 (Telefon) - BUkre\i'ten 
bildirildiğine göre; Romanya hükfuneti 
halkın çahşmasiyle memlekette yollarm 
yapılması için bir kanun layıhası hazırla 
mıştır. Çalışabilecek bütün vatandaşlar 
evelce tayin edilen yerlerde be::, günlük 
yol mükellefiyetlerini iyfa edeceklerdir. 
Kanunun tatbikma eylfılde başlanacaktır. 

.Atlapazarnula hir duayct. 
Adapazarı, 19 - Şehrimiz avukatların 

dan Garip Beyi evinde görmeğe gelen 18 

yaşlarında demirci Salahattin mumailey
hi üç kurşunla ağır "yaralamış ve: kaçmış 
tır. Garip Bey derhal hastaneye kaldırı

larak kendisine ameliyat yapılmıştır. Ci
nayetin ailevi bir sebeple işlendiği söy
lenmektedir. İşe müddeiumumilik vazı· 

yet etmiştir. (A.A) 

)luğla YHIİ) ctirulc tii tiiıı vazi,. eti. 

Muğla, 19 - Vilayette tiıtünlcrin vazi 
yeti fevkalade iyidir. Hastalık yoktur. 
Tütünlerin kırma ameliyesine de .. am edi 
Iiyor. Havaların sıcak gitme<1i tiltiinlerin 
kurumasma son derece yardım em. ·k•t> • 
dir. Vılayet tütünleri sair senelere nispet 
le erken ekildiğinden ağ us.tos sonunda 
yapraklar tamamiyle alınmış olacaktır. 
BütUn vilayette üç milyon kilo tütün is
tihsal edileceği limit edilmektedir. 

(A.A) 

Tayin edilen saatte güzide ve 
kalabalık bir samiin kütlesi öniılnde 
hatip türk kadmhğım İsviçre kat.,m
hğına takdim ediyordu. 

M. Malş konferansında Piyer 
Loti'nin tanıttığı ·Türkiye'nin, bu 
maruf muharririn yanlış görüşü ne
tice::;i, hakiki Türkiye'ye benzeme
diğini taHikatlc anlattıktan sonra es 
ki ve yeni türk kadınını mukayese 
etmiş ve yeni türk kadınının mezi· 
yetlerini ve bu meyanda kendisine 
inkılaptanberi bahşedilen haklara 
ehil olduğunu filen her sahada is -
pat ettiğini ve birçok noktalarda 
garp kadınlarının henüz eremedik • 
teri mevkileri salahiyetle işgal et -
mekte olduklarım söylemiştir. Mem 
lekette ilim hayatının kadınları na .. 
sıl yetistirdiğini sitayişle söylerken 
İsmet Paşa Kız Enstitüsünün Afi• 

rupa ve Amerika'nm herhangi hü
kumet merkezinin bile gıpta ile ba
kacakları bir müessese olduğunu 

ilave etmistir. Türkiye'nin yeniliği. 
yolunda türk kadını enerjisi ile, ze· 
kası ile kendine düşen vazifeyi her 
yerde muvaffakıyetle başarıyor. Bu 
hal; türk kadınına verilen haklara 
layık olduklarım ispata kafidir. 

Sözlerine nihayet verirken M. 
Malş Gazi'nin Ankara'daki Zafer 
Abidesini, - omuzunda mermisiyle• 
süsliyen güzel yüzlü türk kadınını 
canlandırarak, onun memleketinin 
kurtuluşu yolunda uğraşanlara bll'· 
tün varlığı ilfl nasıl yardım cttiğint 
göstermesi itibariyle: "Ne gUzel bir. 
semboldür,, demiştir. 

--------···-------
14 yunan tayyare 
zabiti İstanbula 
geliyor. 

İstanbul, 19 - Bir hava kaymakamı• 
nın riya eti altında 14 hava zabitini haıo 

mil bulunai uç yunan tayyaresi, yarın sa 
bah şehrimize gelecektir. Tayyareler, saı 
at 7 de Selanik'tcn hareket edecekler, s~ 
at 9 raddelerinde Yeşilköy hava istasyo• 
nuna vasıl olacaklardır. 

Yunan tayyareleri, Tayyare CemiyetJ 
ve Yunan konsolosluğu erk5nı, hava müi 
rezesi kumandanlığı ve tayyare zabitlerb 
miz tarafmdan istik't>al edilecekler, oto• 
mobillerle ikamet edecekleri Perapal 

1, I . F"' • .. .. tal.-l•clcrı· oteline gideceklerdir. Gazi t•r H)'e .ıı~lllusn • • 
Yarın camileri, müzeleri gezmeleri mu 

Girc~un'cla. karrer olan yunan tayyarecileri şerefind 
Giresun, 19 - Tarihi tetkikatta bulun 

mak üzere Ankara Gazi Lisesi talebesin
den beş efendi bugün şehrimize gelmiş
tir. Muallimler ve tedrisat müfettişleri 

tarafından karşılanmışlardır. Gençler t •t 
kikat için köylere gitmişlerdir. ( A. .A) 

cumartesi akşamı, Tayyare Cemiyeti tara 
fından resmi bir ziyafet verilecektir. 

Tayyareciler, pazar gtinu şehrimizd.eq 
ayrılacaklar Romanya ve Yugoslavya YI 
ziyaret etti~ten sonra memleketlerine dH 

•r klerdir. (A.A) 
:& 

Sıcaklar başladı ............. denize gidemedim, 
serinlikte gezemedim, diye düşünmeyiniz m .. çünkiJ 

Karadeniz Park ve Plajı 
Müzikli Çiftlik Park ve Bahçeleri 
Sıcakların tesirini çok azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz 

A t L E y U V AS I'dır. 
Hergün sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar ANKARA · GAZt 
istasiyonları arasında banliyö tren leri işlemektedir. 

Her &ey ucuz ve temizdir. 7--22'07 
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tem eket postası -
Bursa süt tozu fabrikasının iktisadi fay daları 
Barsa 17 (Husasi mahabirimizdtn) -

Bursa' da bir süt tozu fabrikasının açılması 
yalnız çukolata f abrikatörlerini ve yalnız 
sütçüleri sevindirmekle kalmamış, yekiino 
binlere varan bay • 
vancılarımızın da 
yüzlerini güldümıüş 
tür. Çünkü : Bursıı 
ve Balıkesir havali 
sinde beslenen yüz 
binlerce koyun ve 
ineğin sayısı artbk • 
fB, fazla ihracat ya· 
pılmamasından, et ' 
fiatları düşüyor, 
hayvan sahipleri ise 
bundan mutazarrır 
ve muztarip oluyor-
Ja. Bugün Bursa' da 
bir .üt tozu fabrika
sının faaliyete ge • 

rnddı iptidaiyeden iymal olunan çukulata· 
nm halk nazarında lüks gıda tel kki edil· 
dığini halbuki kalınodan maada bütün mal· 
zemesi yerli olan ve türk İjpleri tarafın-

çİfi bütün bu va· lktısat Vtkilimi: ot rtlakatindtki ztvat siit 
tandaılan diriltmif fabrikasının açılıt rtsmintlt. 

ve hayvanlarına 
fazla kıymet ve ehemmiyet verdirmiye a· 
mi1 of duğu gibi ayrıca memlekete yepyeni 
bir iptidai madde kazandırını,tır. Bilha11a 
çocuk gıdası olmak itibariyle çok sarfolu
nan çukulata, bisküvi ve süt hulasalarınm 
dahilde yapılmasmı temin eden bu fabrika 
her baknndan memleket için kazanılmı§ 

muvaffak bir eserdir. Çünkü: bilvasıta 
binlerce valandaıa İf sahası bulan ve Bur
ıa'yı da yeni bir ikbsadi harekete sahne 
ktfan süt tozu fabrikasmın hayl1lnc:ılığımız 

dan vücuda getirilen çukulatanın da tama
men milli mal addedilmesi yolunda teda
bir alınmasını rica ettiler. Vekil Bey kendi

lerine ( Çukulatanm hakikaten yerli adde
dilmesi lazım geldiğini ve bu evsafı ispat 
için lznıir Beynelmilel panayırına i§lirak 
etmelerini) tavsiye etti. Mümessiller İ§tirak 
edeceklerini vadettiler ve memlekette süt 
tozu fabrikasının açılmasından çok sevin-
diklerini ilave eylediler. MUSA 

üzerinde yapacağı tesir çok büyük ve kry· Tf RE'DE 
metlidir. Hayvancılık kıymet kazandıktan 

bafka koyun ve inek nesillerinin gitgide ıs
lnhı da mümkün olacaktır. 

Bu noktalan tebarüz ettirdikten sonra, 
lktısat Vekilimiz Mahmul Celil Beyefendi
bİn r"~mi küf'.lt esnasında söyledikleri çok 

Tire, (Hususi) - Memleketimiz için 
yepyeni bir iş olan (çocuk yurtları) mek
teplerde ve bilhassa köylerimizde yorgun 
ve cılız dü§en küçük köy çocuklarının din
lenmeleri, kuvvet almaları için açılan ocak-

-

Barsa' da karalan siit fabn1rası 

veciz nutuklarına da işaret etmek lazım- laıdan Tiremize de iki tane isabet etmiı· 
dır. lktısat Vekilimiz nutuklarında: tir. Bunlardan biri, 350 metre irtifamda 

"- Hükumet ana sanayi prensipinde 
milli sermayeye ve hususi teıebbüslere ay
rıca pay bırakmışbr. Ana hatların haricin
'de de müteıebbislerin sanayi vücuda getir
melerini büyük bir memnuniyetle kar§ıla
mnktadır.,, buyurmu§lardır ki: Vekil Be· 
yin bu sözleri memleket iktısadiyatma nafi 
olacak her müteşe}lbis ve sermaye sahibi 
\1ltandaşın önüne çok genif ve müsait bir 
çalışma ufku açıyor demektir. Zaten gÜm

rük himayeleriyle milli sanayii daima teı
vik ve himaye eden hükllmetiıniziu serma
yedar vatandaşlardan beklediği de bund n 
buka bir şey değildir. Şu halde memleket
te her gün yeni bir fabrikanın ve her gün 
yeni bir ivmalathanenin açılması milli ser· 
vet ve milli sermaye hesabına en büyük 
bir kuvvf't ve kudrettir. lıte bu noktni na· 

zardandır ki süt tozu fabrikasını açanlan 
bnşta Vekil Bevefendi olmak üzere oraya 
~elen müstahsiller, müstehlikler ve bütün 
aavetliler hararet e tebrik etmişlerdir. 

bulunan ve yeni yapılmıf bir yol ile merkez 
kazaya bağlanmış olan Kaplan yaylasında 

ki Arpacılar köyünde, diğeri Boğaziçi na • 
biyesi merkezi olan Büyükkale köyünde· 
dir. 

Yabancı postası. , 

Türk lyran d·ostlugu. 
Bir İyran gnzcteBinde -;;ıkan hararetli bir makale. 

Tahran'da intiıar eden "Kôşif,, gazete
si 3 temmuz tarihli nüshasında Şahinıah 

ffazretlerinin Türkiye seyahatinden avdeti 
münasebetiyle yazdığı bir baımakalede di
yor ki: 

"Dün de haber verdiğimiz veçhile Ala
hHzreti Hümayun, cuma günü İyran hudu
duna girmiJ balunacaklardır. Şabinıabımı· 
zm Tiirkiye'ye vaki olan seyahati ve bu 
dost ve komşu memlekette gördüğü hara
retli ve muhteıem kabul, tarih nazarında 
eıi, benzeri bulanmıyan bir hidiıe teıkil 

etmiıtir. 

Şahinıah Hazretleri bütün Türkiye se
yahatinde, bilhassa Türkiye'nin büyük mer 
kezi olan Ankara'da, tarihi lstanbul'da, 
güzel lzmir' de iki kardeş millet reislerinin 
birlikte yaptıkları seyahat esnasında türk 
kardeılerimizin gösterdiği yüksek se••gi ve 
saygı tezahüratını tavsif etmek mümkün 
değildir. 

Bu samimi tezahürat kati surette gös
terir ki fyran Şahinıahının ve Türkiye Re • 
isicümhurunun yüksek zeki, tefekkür ve 
idareleriyle on sene içinde bir hayli terak
kilere mazhar olmuş olan iki millet arasm
d:ı bütün suitefehhüm]er kalkmış, iki mil
let de dost olmanın her iki taraf için men
faat vereceğini tamamiyle ınlamıılardır. 

Türk milleti, bugün lyran camiasının 
\'e lyran'da her ferdin kalbind~ mukaddes 
bir sevgi ile yer tutmuıtur ve kalpten gelen 

Bu yerler, baştanbaıa latif havalı, ne
fis sulu zengin manzaralı yemye§il yayla
lardır. Bu yurtların maddi ihtiyacı civar 
köy sandıklarının bütçelerinden temin edil
mektedir. Hepsinin kadroları, muallimleri, 
bakıcıları çatal, kaşık, bıçakları, kerevet ve 
yatakları diş fırçasına varıncıya kadar bil
umum malzemeler temin olunmuştur. Tak
diı ve hayretle söyliyebiliriz ki hepsinin 
ia§e maddeleri yiı'ksek kalori dahilinde ol
mak şartiyle köylülerimiz ve kasabamızın 
hayrı seven zevatı tarafından teberru edil
mipir. 

Çocukların umumi işleri maarif memur· 
luğu, sıhhi işleri hükumet hekimliği tara
fından görülmekte ve her gün kaymakam
lık bu yurtlardan muntazam raporlar al
maktadır. İki gün evel teftişe gelen valimiz 
Kazım Paşa, Kaplan yolunu ve bu bakım 
yurtlarını teftiş ettiler, çok mükemmel bul
dular, baıaran ve alaka gösteren ellere te
Ş('kkürlerini sundular. Vali Paşa, aynı za
manda bu yurtlarda çocuklarla uzun müd
det meşgul oldular hep birlikte yemekler 
yf'diler ve eğlendiler. Beraberinde getirdi
ği bir (hamak) ı hediye ettiler çocuklar 
bundan çok memnun olarak (ya§asm paşa 
babamız) diye bağırdılar. 

Yerinde olan bu teıebbüsten fay dalı 
neticeler elde edileceği ve yeni sene için bu 
yurtlann daha esaslandmlacağını kuvvetle 
söyliyebiliriz. 

Cümhuriyet hükiınetimiıin köy ve köy 
çocukları ile bu yakın ve hayırlı alakasını 
ne kadar tak'dir ve ıükranlarımızı sunsak 
gene hakkını ödiyemeyiı. 

NECiP 

bu sevgi, diplomasi ıevahirinden ve maddi 
menfaatlerden doğmamaktadır; Tarihin es
ki dertlerinden biribiriyle yanyana yaııyan 
iki milletin biribirine karıı olan bağlılığın
dandır. 

Nevi beşerin en kuvvetli iki soyu olan 
lyran ve türk milletleri, akıl kuvveti, mil
li meziyetler bakımından tarihte yüksek ve 
parlak birer mevki aldıkları heyeti içtima· 
iyenin mühim rükünleri olduklan gibi bu
günkü muasır dünya medeniyeti ufukların· 
da da her cihetten biribirine yaklaımıı, il· 
mimiyet ve tesanüt içinde bulunuyorlar. 

Hrehalde bu yakınlık ve birlik yeniden 
sımat sahasında ve içtimai varlıkta medeni
yetin yeni ve parlak bir devrini açacaktır. 

Türk milletinin lyran Şahinşabmı kar· 
şılamakta gösterdiği yüksek muhabbet te
zahürleri, bu vesile ile söylenilen değerli 
nutuklar, iki milletin yürekten dost olduk
lnrrnı tamamiyle ispııt etmi§tir. 

Türkiye'nin büyük varlığı iyranlı1ar 

için bir sevgi kayna~dır; bunun gibi f yra
nın terakkisi ve yükselm"i de türk milleti
ni vecde düşürür. 

Bu birlik ve dostluk ufuklarda parlak 
biı ~neş gibi parlıvarak ıarkı umran ve 
~efaha götürecektir. O zaman bütün dünya 
"Örecektir ki geçmiş zamanların mede!lİyet 
11eşiği olan yerlPrde sulh ve selamet, ebedi 
""Şe ve insımivetin yiiksek meziyetleri yeni
den v·;rut bulmakta ve be~eriyet, yeniden 
sarktın yüksek saadet n bahtiyarlık ses
ierini duymaktadır. 

Deniz silahları 
rekabeti. 

Londra'da rıkan Deyli Herald yazıyor: 

. Beş büyük deniz devletinden mürekkep 
bnhri konferans gelecek sene toplanacak
tır. Onceden şunu söyliyelim ki bu husus
taki müzakereler şimdiden fena bir tarzda 
başlamıı bulunmaktadır. 

Mdôm olduğu gibi Vaıington konfe
rans senesi olan 1922 denberi bir deniz si

lahları mütarekesi cari idi. Bu mütareke 

1930 Londra kor.feransmda husule gelen 
itilaflar neticesi kısmen bugüne kadar de
vam etmiştir. 

Şunu da hatırlata hm ki modern bir saf· 

fıharp gemisi 500 milyon franga çıkmakta 

ve bir kruvazör asgari 200 milyon franga 
malolmaktadır. 

1927 de İngiliz amira1lığı o zaman mev 

cut olan Amerika'nın 20 ve Japonya'nrn 

25 kruvazörünü göz önünde tutarnk lngil

tue'nin siyasi ve bahri menfaatlennı mü

dafaa için asgari 70 kruvazöre ihtiyacı ol

duğunu bildirmiıti. Halbuki 1930 Londra 

konferansında lngiltere 50 kruvazörle ik

tifaya mecbur olmuştu, şimdi lngiltere bu 

ne video 51 gemiye maliktir n yeniden on 

tane de inıa etmektedir. Ve Amirallık 70 
kruvazörlük asgari bir kuvvete mutlaka 

malik olmak lizımgeldiği fikrinde sabittir. 
Harp filolarının bugünkü vaziyetinde 

beı filonun kuvvetini tayin eden kruvazör
lerin kemiyet ve keyfiyetidir. Eğer lngilte
re amirallığın fikrini tasvip ederek gelecek 
sene konferansında fngiltere'nin asgari 70 
kruvazöre malik olması lüzumunda ısrar 
ederse deniz konferansının akıbetinin de 
Cenevre silahsızlanma konferansının neti
cesine benziyeceğini ıimdiden tahmin ede
biliriz. 

Filhakika Japonya n lngiltere bugün
kü deniz siyasetlerinde devam ederlerse 
konferansı biç içtimaa davet etmemek da
ha doğru olur. 

Süt tozu fabrikasının açılması münase
betiyle hazır balunan muhtelif çukulata 
fabrikalarının mümessilleri Vekil Beyle 
f:.;..::~ı::ı .. r . % 80 ni memleketin malı me- 'l'ire: Arpacılar köyünde çocuk bakım yurduna çocuklar gİ!etken. 

lngiliz donanmasının daha kuvvetlen· 
mesine taraftar olanlar japon deniz kuv· 

Yttlerinin süratle inkipf ının İngiliz ticareti 
için teıkil ettiği tehlikeyi sebep olarak ile
ri sürüyorlar. Japon kuvvetlerin1n böyle 
çoğalmasında Sovyet Rusya sınai, askeri 
ve havai kuvvetlerinin süratle artmasının 
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mühim bir amil oldoiunu İngiliz amirall• 
unutuyorlar. 

Diğer taraftan amerikalılar da prer 
sip olarak İngilizlerle müsavi deniz kuvvet· 
leri istiyorlar ve Japonya da, ihtiyaçtan zi
yade itibar düıüncesiyle, deniz silahla11 
bahsinde hukuk müsavab fikrinde sonaDI 
kadar sebat etmiye karar verıniı göriiJıİi
yor. lngilizlerin amerikalılar için kabul et
mek istemedikleri hakkı, amerikalılar da 
japonlar için kabul etmek istememektedir
ler. 

Fakat hiç bir zaman bize, lngiltere'ılİI 
niçin 70 kruvazöre ihtiyacı olduğu iyz~ 
edilmemi pir! Son harp esnasında, müttt • 
fiklerin kuvvetini hesaba katmadan, ingİ
liz donanması bunun iki misli bir kuvvet• 
malikti. Yani İngiliz deniz kuvvetleri o za· 
man alman deniz kuvvetkrine nazaran 111iit 
hiş bir faikiyete malikti. 

Bugün Almanya' nın 191 7 de sahip ol• 
doğunun Japonya iki misli ve Fransa İİf 

misli denizalb gemisine maliktir. Yani bir 
harp vukuunda lngiltere'nin 70 kruvazöri 
(batta 100 bile olsa) büyük deniz yolla• 
nnda İngiliz bahri ticaretini büsbüUin mah
volmaktan koruyanuyacaktır. 

Bu şerait dahilinde İngiliz amirallığını• 
takip ettiği siyasetin ne manası vardır 1 

Silah yanıma nihayet verebilecek Y1 

aynı zamanda konferansa bir hikmeti vii• 
cut bahıedebilecek yegane deniz siyaseti 
beyntl!f1ilel deniz nakliyatını emniyet al • 

tına almaktır. Ve bu emniyeti fngiltere '' 
Amerika kendi teahhütleri altına koymalı

dırlar. Ba elzem esastan İfe baılıyarak bd 
iki devlet diğer deniz devletlerini bu kol· 
lektif teahhüde iıtirake davet edebilirler. 

Fransa bu neviden bir itilafa iltihakta bir 
saniye tereddüt etmez, 1930 da buna ben· 

zer bir itilaf teklif etmİ§ olan ltalya da bif 

bir müıkülat çıkarınıyacaktır. Yalnız Jaroo 

ya'nm ittirakini temin etmek kalacaktır ki 
bu da halli lazım gelen yegane müıkül ola· 
c:nktır. Yalnız 1934 ile 1936 seneleri ara· 
smda köhneleıen deniz filolannı yenilemek 
beş büyük deniz devletine 50 milyara mal· 
olacaktır. Bu, silahlanma yarışının devletle-
re nekadar pahalıya maloJduğunu göster· 
miye kafidir. Ve esasen bu yarıı ancak bit 
harp veya iflasla nihayet bulabilecektir. 

LÜ'dtn 

-----------
ı~~ 
Çankaya Ankara futbul 
şampiyonu ve Ankara 
Gücü 1932 - 33 - 34 şilt 
birincisi oldu. 

Ankara Futbol heyetinden: 

Heyetimizin 19. 7. 934 tarihli içtima· 

ında lik maçlarında kulüplerin birbirine 

mütckabilen yapmış oldukları iytirazJat 

tetkik edilmiştir. Netiycede 25 puvan ile 

Çankaya'nın Ankara şompiyonluğuna 24 

puvanla Ankara Gücü'nün ikinciliğine 

22 puva.'lla Gençlerbirliğinin üçüncülügil 

ne, 20 puvanla Muhafız Gücü'nün 4 üncil 

lüğiine 13 puvanla Altınordu'nu:ı 5 incili 

ğine, 3 puvanla İtti fakspor'un 6 ıncııığı• 

na karar verilmiştir. 

Aynı içtim:ıda Ankara Gücünün 932· 

933 ve 933-934 seneleri şilt şampiyonu ol 

duğu da kararlaştırılmış olduğu tebliğ 
olunur. 

1mtaka kongresi hugiin 

T. 1. C. 1. Ankara Mıntakası reisJiğlll 
den: 

Mıntakamız senelik fi.di kongresini bl.S 

sabah 20. 7. 934 saııt dokuzda Ankara bele· 

diyesi salonunda yapacaktır. Salahiyettar 

kulüp murahhaslarının muayyen vakitt0 

iiipatr vücut etmeleri rica olunur. 

}'e11i Neşriyat. 

KÜLTÜR 
I 5 temmuz 1934 ta ihli 1 G i;ıci lilY';ı 

çıkmışbr. 
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Vilayet damızlık aygır deposunu ziyaret Memleketin ziraat sanayiinde büyiik bir adım atıldı. 
Keçiören baılıtıu. ıiderk-. Ziraat "Depo 923 senesinde iki ıygula ıplmıı 

Mektebiniu karı.,mdıki 7e§illik aahanın ar· o sene (30) 11fat yapılmıı 924 te 33 ve 
kasında bembeyu iki bina derhal ııöze (925) te 25 ve 926 da 67, 927 de 49 
çarpar. 928 de 75 n 929 da aygu adedi üçe ib· 

Burası Ankara vilayetinin damııllk ay· lai edilerek (90) ve 930 da 128 ve 931 
gır deposudur. Geçen gün bir arkadaıımla de aygır adedi dokuza iblağ edilerek 180 
burasını ziyaret ettik, tehir halkına yaban- sıfat yapılmııtır. Kıymetli valimiz Nevzat 
CJ olan bu müeueıe, hayvan yetiıtiricile· Beyefendinin yüksek yardonlariyle 932 se
rimizin ve köytülerimiıin her an ziyaret et· nesinde bet bin lira sarfiyle muntazam bir 
tikleri bir yerdir. manej mahalli, ambar, c:luk ve seyis oda. 

Depoyu geımek hususunda arzumuza, lan yapılmasına muvaffak olunmuı ve o 
bizi önliyen, temiz giyinmiı bir delikanlı ile sene bütün nahiyılere ve batta köylere va· 
kendisine bildirdiğimiz depo müdürü genç rmcıya kadar iylanlar ve propagandalar 
ve faal baytarlarımızdan lsmail Hakkı Bey, yapılarak hayvan yetiıtiricileri, depoya 
kollan sıvalı ve üzerinde temiz ve bembe- &lıştırılmağa çalışılmıf, deponun bu faali. 
yaz gömleğiyle bizi çok nazik ve mültefit yeline ve gösterilen fevkalade hüsnü m11· 
bir tavıırla karşıladı. Bir arkadaıonızın kıs· amele ve kolaylığa alııan köylü depo ile 
rağını "aıfat,, yaptırdıktan bize bir de ıy- yakından alakadar olmafa baılamıı ve ba· 
nca suni sıfat ameliyesini gösterip iıini nun neticesi olarak o sene 44 7 tabii ve 
bitirdikten sonra, depoyu gezmeğe baılı- (25) suni olmak üzere 472 sıfat yapıl• 
dık. mıftı. O seneye kadar suni sıfatı biç gör· 

Temiz bir müdür odası, pençerelerinden miyen hayvan yetiıtiricilerimiz bu ameliye
GJisk kokulu hanımelleri sarkıyor. Odanm den tay doğacağını da hiç inanmamıılar. 
duvarları muhtelif hayvan resimleri ve 933 senesinde, Ziraat Vekaletinden al1-
•unlar meyınmda hassaten nazan dikkati 11an aygırlarla sıfat mevsiminde aygır ade
telbeden mefhur Klaaikuıun resmi ve iıtatiı di on dörde iblıi edilerek 549 tabii Ye 

tiklerle süslenmİ.f. Yandaki oda temiz ve 224 suni ki ceman 773 sıfat yapılmı.fbr. 
ll?untaum bir eczahane ve laboratuvar ha· Müdür lsmail Hakkı Bey bu iyuhab 
lincle, dar bir koridordan geçtikten sonra verdikten sonra ilave etti: 

Gai Orma ÇiltliJ Wr. lalırikaa. 

Memleketin zirai ;mahsullerini 

kıymetlendirmek hususunda bütün 

ziraatimize örnek vaziyf esi görme • 

ği üzerine alan ve bu vaziyf esini en 

güzel şekilde iyfa etmekte bulunan 

Gazi Orman çiftliği bu yolda geniı 

ve çok verimli bir adım atmıt bu • 

lunmaktadır. 

Çiftlikte mevsim başından berl 

inşaatı devam etmekte olan bira 

fabrikası bugünden iytiraben çalış .. 

maya başhyacak ve ağustos orta • 

l.arına doğru hazırlanmış buluna • 

• cak olan biralarını piyasaya çıkara
] caktrr. 

1 
Ankara ve civan arpalarıru i§ll· 

yecek olan bu bira fabrikası biracı • 

bk sanatının en son tekamüllerini 

haiz makinelerle mücehhezdir. Fab

rikanın istihsal edeceği cins cins bi· 

ralar temiz ve ucuz olacak, arpa 

küspeleri de çiftliğin ve istihsalat 

fazla olduğu takdirde, civar hayva· 

natının beslenilmesinde kullanıla • 

ktır. 

tavlaya bir kapıdan giriliyor. Tavlanın dıı 932 de yaptığımu sıfatlar neticesinde 
lrallUIDda kristal (Ankara vilayeti damıı· doğm.ı§ yüzlerce tay teabit edildi n her 
lık anır ı1e,_.) levhası ısılı. gelen kısrak sahibine bu taylara naul hak· Fabrilıanuı i~sintln; arpayı ıztn malin•. 

Fabrikanın bir diğer hususiyeti 

de, memleketimizde işliyen bira 

J fabrikaları bira iymalinde lüzumlu 
· ....:an malt'ı yabancı memleketlerden 

laYla __.nam bokalara ayrılmıı ve mak lizımgeldiği ve hayvanların ıslahı için 
ller Lokasta bir hayvan baglı.. Beton ze· yalnız bir kısrağı eyi cins Lir aygıra ~ke-
11.ıin üzerinde kalın ot yataklıklar serilmiş rck tay almak kafi olmadığını ve atçılığın 
Yt bunların üzerınde aygırlar, temizlikten yulaf ve suni çayırla beraber yürüyüceği 
Pırıl pırıl parlıyor ar. Fenni bakım ıeraiti- :ıi iyzah etmekteyiz. 
il.İn kendilerine bahşettiği sdıhat ve neıe Şayanı şükrandır ki, hu yapbğunıı pro-
derhal göze çarpıyor. pagandafar tesiriyle, hiç yulaf yüzü gÖrmİ· 

T 
yen Ankara havalisinde bu son senelerde 

avla da ne bir fena koku ve ne de et-
rafta ufak bir pislik var. b·nıerce kilo yulaf ekilmektedir. 

Bugün Ankara bavalisi atı-ılık ıslahına 
Her hayvan boksunun üzerinde birer :ı-

1 artık girmiş bir vaziyettedir. Fakat daha 
evha aclı bu levhalarda hayvanm ismi, ya· 

fi, yüksekliii 1rla yazılı. bitt0l{ seneler yorulmak bilmez bir gayret-
ı~ çıılr~mıığa mecburuz. Cümburiyetin tees· 

Deponun ambar .seyis odaları ve sıfat 
maha11erini gezdikten sonra, İsmail Hakkı si ünden evel, her türlü himayeden mah • 
Beye 1:· ~-aç poz fotoğraf almak hosqsun- rum olan hayvanlarrmız kemiyet ve keyfi. 
dairi :muzu bild.rdik. vet itibıırHe lamamiyle dejenere olmudo. 

~ltanat idaresinin hayvancılığı, memleket 

getirttikleri halde Gazi orman çift.. 

liği bunu bizzat istihsal edecektir. 

Bu da iymalatta ucuzluk teminin • 

den başka biranın arpadan maada o

lan ilk maddesinin harice muhtag 

oimaksLZın tedariki gibi bir noksanı 

telafi edecektir. 

Fabrika, aym zamanda buz ya • 

pacak ve aynca çiftlik mahsulleri • 

nin uzun zaman saklanabilmesini 

temin edici bir de soğuk hava depo

sunu haiz bulunacaktır • 
Büyük bir eksikliği tamamhyan 

~ udür Beyin s yıso ııya veruiği emir 
üzerine beş daki'{ sonra m:mej eyda· 
nında beş altı hay\'ao b ıeL1 ~·Jr.mdü, se· 
yisler çizme ve resmi Plbis_lerirı gıymi;ler· 
di Karacabey'in y .. ti tird:ği d. rt yaıındaki 
arap aygırlarını büyuk bir baz ile seyret· 
tik. 

'TlÜdafaası ve iktisadi bakI!Ddan olan ehem 
miv,.~ıni tal<dir edemiyerck asırlarca ihmal 
ve hatta tahrip ettiğinden hayvanlarımız gün 
d~n güne vasrflannı kaybetmi lerdi. Ba mo· 
ıızz m ve hayati işi başarabilmek için ge
~"li ırcr~i;.,. ü çalışmeğa mecbur olduğumu· 
..,, rn"d .. :kiz. 

Fabrikanın ifmsindtn: bira tahammir dairı.ı. l 
yeni fabrika, çok ümit olunur ki, 
memleketin başka mmtakalannda 

da böyle fabrikalar açacak olanlara 

gUven verecektir. 

Başvekil Paşa Hazretlerinin depoya •er 
dikleri (Olgo) ismindeki saf kan İngiliz 
aygırının ve (Frik) in asabiyet ve hırçınlığı 
ve sıfat vaziyetleri cidden görülmeğe de
ierdi. 

Ci:!!lhuriyetin f Pessüsündenberi türk -

Maneji bir müddet seyrettikten sonra 
müdür İsmnil Hakkı Beyden depo hakkın· 
da bazı malfunat rica ettim. 

•·arlıiYnıırı J!Ödı>rd·;n varlık yakın lıir ati
~ hıı biiviik işi basar:ı.b:leceğine bir dpfil. 
.tir. u hus 1tll\ Mv·•klerimizin gösterdi;;; 
'1imaye ve alalrn bHer icin bitmez ve tii
'l-c 11m"ı y,:, t .. ,, .. :Ir lc11vnıı"1 olmaktadır.,. 

Mumaileyh, büyük bir alaka ile ıu iy· 
ıllhatı verdi: 

f n:ıl miiılii,. fsrı-.il Hnl·kı B0 vin bu be
.... -~'•na teşeklrur ederek ke disinden Y· 
.,1~,k. 

FPAT ~ONfR Fabrikanın lçtrisindt: bira dtpolanı. 
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insanlığın ha 1 i. 

A rufre ~fol ro 

. .Şanghay köylerine ve proletaryasına dayanarak, hakiki 
ıhtıl alci parolalariyle, şimdiden Şankayşek'e karşı mücade
leye girişmek tali işidir, fakat imkansız değildir. Buna baş 
vurmamak boğazlanmamızı, ses çıkarmaksızın beklemek 
demektir ' . . 
. V K~om~n~ag karşımızda duruyor. Onu kuran biz deği
lız. e ~n:1_1dıkı halde bizden de kuvvetlidir. Emrimizde bu
lunan bu:~n. komünist unsurları ona sokarak onu esasından 
fethedebılırız. Azasının çoğu en soldandır. 

. - Sen. de ~~nim kad~r bilirsin ki bir demokraside sayı, 
1dare ınakınesıne karşı hıc bir şey yapamaz. 

- Koumintag'ın, miinakaşa ederek clcğil kullanıl dıJı su
rette faydalı olacağım ispat ederiz. Zaten iki yıldır, ondan 
her ay, her gün istifade ettik. 

- Evet onun maksatlarına göre hareket ettikçe ve me
.&ele ona kendi maksatlarınızı kabul cttirmcğe tealluk edince 
bir kere bile istifade edemediniz. Zaten dört gözle bekle 
mekte olduğu zabit, gönüllü, para, propaganda gibi hediye
leri ona kabul ettirdiniz. Efrat Sovyetlerine, köylü birlikle
rine gelince: i~ cl .. ~işti. 

- ·{omünist aleyhtarı uns ırlaruı çıkarıldığını wıuttuıı 
Olll? 

- O zaman Şanghay, Şankayşek'in elinde değildi. 
- Bir aya varmaz, Kuomintag'm merkez komitesine 

onun kanun harici sayıtmasmı kabul ettiririz. 
- Yani bizi ezdikten sonra .•. 
Çen ayağa kalkarken: 
- İş sizin bildiğiniz gibi değil, dedi. Insan kendini ita· 

at etmiş olmak için öldürtmez ve başkalannı da öldürmez. 
Kahpeler hariç. 

Vologin omuzlarını silkti: 
- Adam öldürmeği siyasi hakıkatın ana voıu saymamak 

lazımdır. 

Cen odadan cıkıyordu. 
Kiyo, Vologin'e elini uzatlp vcc.Ja ederken : 
- Merkez komitesinin ilk toplantısmda toprakların tak· 

simini ve alacakların lağvini teklif edeceğim. 
Vologin ilk defa giilümsiyerek: 
- Komite buna karar vermiyecektir, dedi. 
Çen tostoparlak bir gölge halinde, yaya kaldırımı üze

rinde bekliyordu. Kiyo, liman müdürü olan dostu Posoz'un 
adrcs;ni öğrendikten sonra ~elio Cen'i buldu. 

Çen: 
- Dinle ... dedi. 
Matbaa makinelerinın Silrsıntıst, bır gemi motörilnün 

ıaptolunmus. muntazam sarsmttları gi"i onların ayakların
dan baslarına kadar siravct edivordu. Bir•b1rine bem:ivrn 
gıölgcler1 önlerinde, yüriidüler. Kivo, tnn'"::ı~ın hiitHn "r1"1"-
1crinc n::ıt 1etti:<i hu ııı-:ıl ;,.,,. s:ı .. ~ant,c:rn -ı .. ., ~ ... ., ı; ... ; ,,; .. +-ii .. lii 

kurtaramı,,odu - ~:ınki h~kikat İ\·11"'··1 et- .. kte c-'"" o T"la· 

Çıktı 

Tavmis Kıyıları 
FALiH RIFKI 

Londra ve ingiliz hayatı 

tasvirleri, milletler arasın

daki mücadelelerin müna· 

kB§BSJ • 

Kitapçılarda arayın• 

601nuı1,. 
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kineler onda Vologin'in tereddütleriyle iddialanna iltihak 
etmişlerdi. 

O nehrin boyunca ilerlerken aldığı haberlerin ne kadaı 
eksik, Enternasyonal'in emirlerine, kayıtsız ve şartsız itaa• 
etmediği surette, faaliyette bulunmanın ne kadar güç oldu· 
ğunu anlamıştı. Fakat Enternasyonal hata ediyordu. Vaki• 
kazanmak artık kabil değildi. İhtilal belki daha eyi idaro 
edilebilirdi. Fakat artık geç kalınmıştı. İhtilal, gebeliğinl 

sonuna kadar idame etmişti: Şimdi ya doğurması veya öl· 
mesi lazımdı. Gece arkadaşlığı onu Çen'e yaklaştırırken' 

Kiyo başkalarına tabi olmak acısiyle içinin ezildiğini his· 
sediyordu: ancak bir insan olmak, ancak ne ise o olmak ıstı· 
rabı ... Tıpkı böyle gecelerde, fırın gibi yanan kumlara kapa· 
nıp, acı duyan ve ölece~ini bilen insam binlerce yıldanberl 
kırıp geçiren sureleri okuyan Çin miislümanlarını hatırladı. 
O Hankeu'yu ne yapmak için gelm:sti? Enternasyonal'! 
Şanghay·da olup bitenlerden haberdar etmek için mi? 

Onun dinlemiş oldu~u. Vo1o~;n·in, getirdi~i delillerden 
çok daha değerli idi: susan fobrik;- lar ve ihtilalcilik zafer• 
terinin parı1tıhrı içinde ölmekte olan Hankeu şehri ... 

Çen: 
- Bilmemek .... dive söze başladı. MesC'le Şankavc:ek'I 

öldiirmekten ibaret olc;a ne yapacactımı bilivormn. Sanıyo
rum ki bu Vologin için mesete aynı, yalmz ~u fa .. kla: h~nim 
irin ölrlünnek ne ise onnn için de lt:'l'lt r-tmek 0 t'l~~n ı.;zirn 
0 ihi vacavmca .. ...,in C'ltnak m,.,.buriyetindecFr- IT...,,in olmak. 
.ati, muhakkak bilmek .... Sustu. 



20 TEMMUZ 1934 CUMA 

aliye Vekileti 1 
Tef iş Hey' e i Reisliğinden: 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene sitajdan sonra 
geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş muavini ol
mak veya idarede çalışmak üzere (30) lira maaşla altı adet 
birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. Aranılan evsaf şun
lardır. 

ı - Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve iktısat mektebi 
mezunlarından olmak. 

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

3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı 
evsafı haiz bulunmak. 

Talip olanlar 31 temmuz 934 akşamına kadar bir arzuhal 
la Ankara'da maliye teftiş heyeti reisliğine müracaat etme
lidirler. Arzuhala su evrakın asılları veya noterlikten tasdik 
li suretleri ilistirilmelidir. 

1 - Hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vaziyetlerini gösterir vesika 
3 - Mektep ~ehadetname veya tastiknamesi 
4 - Kendi el yazılarivle tam bir tercüınei hal hulasası 

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

5 - Sıhhat raporu 
Aranılan evsafJ haiz olanlar talep adedine ve bunların 

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

Tasnif neticesinde avm ~eraiti haiz olanlar altıyı · g-eGtİ· 
ğt takclir<le ar;ıl~rmda mü~abaka imtihanı varnlacaktır. 

(1?07) 7-?40~ 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı i~in 18,000 
kilo sade yağı 4 ağustos 934 cumartesi günü saat 14,30 da 
kapat ızarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin mu
ayyen gün ve saatinde teminat mektuplariyle birlikte Ha -
drmköyünde Askeri satmalma komisyonuna müracaatları. 

(3832) 7--2748 

Ankara be ediye riyastinden 
Bazı zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyle 

vu!:u bulan müracaattan üzerine hakikaten zarureti halleri 
olup olmadığını ve muinleri bulunup bulunmadığım tahkik 
ve tetkik etmeden fakruhal ilmühaberlerini imza ve şeha -
dette bulu11maktadırlar. Bu ilmühaberler üzerine yapılan 
tetkikatta ba:ı:an münderacatı hakikate uygun olmıyanlan 
görülmekte ve hu gibi ilmühaberlere imza koyup tasdik 
edenler hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
aan dolayı takibat yapılmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olunmaktadır. Binaenaleyh böyle şehadette bulunacak ze -
vatın belediyemiz nazarı dikkatlerini celbeytemeği favdalı 
gönnektedir. (1500) 7--2667 

Malatya Vilayetinden: 
8023 lira 39 kuruş bedeli keşfi havi olup vilayet merkezin 

de ve Gazi bulvarında kain Taşmektep ikmali inşaatı 3. 7. 
934 tarihinden iytibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf usu 
liyle münakasaya vaezdilmiştir. 

Taliplerin teklifnameleriyle teminat akçelcrini muhtevi 
zarflarını ihale tarihi olan 2. 8. 934 perşembe günü saat 
16.30 a kadar vilayet daimi encümeni riyasetine tevdi eyle
meleri ve fazla tafsilat almak ve keşifname ve şartnamesini 
g'Örmek istiyenlerin daimi encümen kalemine müracaatları 
lUzumu ilan olunur. (1477) 7--2657 

Istanbul deniz levazım satınalma 
komisyonundan; 

150 Dizel mayi mahruku; kapalı zarfla münakasası: 
11/ Ağustos/ 1934 
Çarşamba günü 
saat 14 de. 

25 Motorin açık azaltması 11/ Ağustos/ 1934 
Çarşamba gunu 
saat 15,5 da . 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı içhı 150 ton, Dizel mayi mah -
nıku kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alı
nacaktır. Yukarda yazılı iki kalem mayi mahrukun şartna
mesini görmek ve almak istivenlerin her gün, münakasaya 
gireceklerin de hizalarında gösterilen gün ve saatte Kasım
paas'da kain Komisyona müracaattan (3872) 7--2840 

Istanbul yüksek mühendis mek
tebi satınalma komisyonundan: 

Mektebimiz Elektro - Mekanik şubesi için kapalı zarf 
usulivle bir adet buhar makinesi alınacaktır. Münakasası 
22.9.1934 pa7.artesi günü saat "14,, te yapılacaktır. f stiyen-
1cr sartname ve tef errüatınr iki lira ~edel mukabilinde 
mek~eo veznesinden tedarik edebilirler. Münakasaya gire -
ceklerin muavven saatten evet, muvakkat teminatlarını vez
neye yatırdıklarına dair makbuzlarla sair evrakı lazimeyi 
muhtevi kapalı zarflarını Komisyona tevdi etmeleri tüzu -
mu ilan olunur. "3926,, 7-2834 

HAKIMIY[l'I Mf LLlfE SAYfFA 1 

.. 
cocu B GUN 

'OLNIZ- "FRiGIDAİRt" İN siza 
TEMİN EDEBILECEG( FEVAIT 

Statafle\<.s tesmiye olunan ince lzot.ı• 

ıyon sayesinde mekOlatın muhafaıaı:t 
için azami tıaclm. Kuvveti fevkinde 
otomatik mekanızmaaı, gOrılltOsO~ 

tımıımlle muhafazalı. 9 derece soOutl 
mı aOr'atl idare eden "Cold Control'1 
Otomatik bir tanda kıır tabalıasınl1 
eriten tertibat Buz cekmecelerı w• 
bunların kolaylıkla çıkanlması lçlfl 
huıusf tertibat, yQk19klilcterl lıablll 

tanzim raflar, her ke111• 116re ~i~ 
model. 

Bebeğim benitn sa~etimdir. o günden 
güne büyüyor ve kuvvetleniyor. Küçult 
midesi k uvvetl idi r. Sütü satın alı• 

atmaz derhal 11 FRİGİDAİRE" de 
saklamaktayım. 

dolmaktaaır. Do1<torum o u naaıseyı 

bana mikroskopla göstermiştir. Fakat 
"FRIGIOAfRE ' 'de mevcut kuru ve soQ-uk 
hava mikropların nefvünümaaına mu• 
n1 olmaktadır. ve ışte onun a~lnd 
dlr 1<1 çocuğum temiz süt IQebllmektedtr 
Hakiki "FRIGIOAfRE"l satm aıaığımdan 
cıotayı kendi kend,ml tebrik ediyorum. 
O bana cidden kuru ve daimi bir ao
~uk hava temtn etmektedir. 

Süt. "FRİCİDAIRE" de dalma taze ve 
sıhhi bir surette muhafaza olunmak• 
tadır. Sütün ne kadar çabuk bozuldu• 
ğunu bilseniz. Rütubetli bir yerde bir 
tld ·'-saat kaldığı zamaD Jllikroptarla ~ . . 

'#rlglcıa11e marıtasını ıasımaıan iter SotuR iMiN dolabı 
1talclld .. Frl11ldelıe... dellldlf'. 

inhisarlar Ue Müdürlüğünden: 
1 - Adana Baş Müdüriyeti yaprak tütün anbannm ta -

mir ve tevsiine ait inşaat kapalı zarf usuliyle kırdırmağa 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musad
dak suretleri dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu· 
hasibi Mes'ullüğünden ve Adana Baş Müdüriyetinden alı
nacaktır. 

3 - Kırdırma 15.8.1934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat (15) de Cibalideki Alım Satım Komisyonumuzda icra 
olunacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu • 
karda tayin olunan gün ve saatten evel Komisyona veril -
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası muci • 
hince fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli biçilmiş olan bedelin yüzde yedi buçu -
ğu olan (907) liralık muvakkat teminatı tayin olunan saat
ten evet teslim etmelidir. 

7 - Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mutat 
olan zabıt kağ·ıdı doldumlduktan sonra hiç bir teklif kabul 
edilmez. (3918) 7-2833 

Ziraat vekaleti merkez 
laboratuvarları müdürlüğünden: 

Merkez laboratuvarlarının Elektrik motoru için açık mü
nakasa suretiyle 6200 kilo mazot, 300 kilo Vakum yağı, 500 
kilo gaz, 300 kilo adi benzin alınacaktır. Şeraiti gijnnek için 
müdüriyete ve taliplerin de 8 ağustos 1934 çarşamba günü 
saat 15 te vekalet muhasebe müdürlüğünde mütesekkil Mü
bayaat komisyonwıa milracaatlan. (1622} 7-2839 

Türkiye İş Bankasından 
16 temmuz 934 tarihinde Donanma Cemiyeti tahvilatı• 

mn icra edilen 55 inci keşidesinde ikramiye ve amorti isabet 
eden tahvilatın tertip ve sıra numaralarını gösteren cetvelıı 
dir. 

Tahvilatın tertip numaralan. 
1645, 2860, 4975, 5576, 5637, 5830, 5850, 6647, 4814, ~.o94ı 
8674, 9827, 

İkramiye isabet eden numaralar 

İkramiye T. L Tertip No: Sıra Noı 
3000 8674 66 

100 5576 4 
50 5637. 44 
10 664l 81 
10 7094 60 
10 1645 11 
\O 6647 28 
o 9827 78 
5 563? 91 
5 5637 ?~ 
5 5850 2~ 
5 9827. 22 
s 1og4 54 
s 1645 58 
5 5850 8 
5 7094 3g 
5 9827 8 
s 5637 s 

Baladaki tertiplerin hizalarında g·österilen sıra numara
larından aynı tertiplerin sıra numaralarına ve 2860, 4975, 
5830, 6814, numaralı dört adet tertibe kamilen amorti isabet 
etmiştir. İkramiye ve amorti. bedeli 22 temmuz 934 tarihin
den itibaren tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil 
için bir türk lirası on kurustur. 



SAYIFı\ 6 

lilli Mlidaf ua \'t·kfılt"ti 
Satm J\lma Konıi~yonu 

lvlanları 

İLAN 
Ordu ihtiyac li~in (6000) 

kilo klorhıdrat dökinin ko
Palı zarf usuJiyle alınacak
tır. İhalesi ~-8-934 pazar gü
nü saat 14 te icra edilecek· 
tir. Talip~er şartnamesini 
ıtörnıek üzere her gün öğle· 
den sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evet teminat ve 
teklif mektuplarivle birlikte 
M. M. V. satın alma komis
Yonuna mürac;t::ttları. (1441) 

7-2581 
iLAN. 

Balıkesir'de bulunan kıta
at. icin (l00,000) kilo sığır 
etı 120.000) kilo sade yağ'ı 
kapalı zarfl::t münakasava 
konrnuc;tur. İhalesi 11-8-934 
cumartesi günii saat 10 da 
Yaoılacaktır. Talipler şart
namesini P"örmek üzere her 
~Hn ve mUn::ıkasava istirak 
)1' ., ne vakti muayveninde 
tP\rfif ve tPT't'li nat l~rivle 13a h
'kesir'de askeri satın alma 
k:omisvnnuna mür;:ır~::ıtlarr. 

(1511) 7-2688 
iLAN 

• Karsta bulunan kıtaat 
!~in (43.900) kilo sade vaitı 
~apah zarfla münakasava 
konmu~tur. ihalesi 21 tem
tnuz 934 cumartesi günü sa -
at. 9 da vaoılacalct.ır. ftk te
nıınatı 26~4 lir::ıdır Talioler 
Şartnamesini P'Örmek üzere 
her gün ve münakasaya isti· 
r;:ık irifl <te vakti ıııuavvenin 
de teklif ve teminatlarivle 
kars'ta askeri satın alma ko 
tnisyonuna miiracaatları. 

(1402) 7-2530 
tLAN 

Hava ibtivao için muhtelif eb
adda foto"raf ~ıtmı pazarlıkla sa· 
bn almaca~ır. Sıutnamelerini ırör 
ınek iııtivenlPn" fıer ırün öifleden 
aon ... v na7't!r1•n idiralc .-de<:ek-
1Prin ?2.7.1934 nııur vii.,ii Sl!Rt 

1 n ı; ,tq teminıtlArivle birlikte M. 
M V. Satın ,.tına komisvnnnnıt mü 
racaatlan. (1 ı::~sn 7-2760 

İLAN 
NiP.dede bulunan kıtaat 

Icin 210.000 kilo ekmek kapa 
1ı zarfla miinaka~ava kon
nı11~tur. İhalesi 21 temmm• 
934 cumartPo:;; srl~nii saat 14 
te v~m1!!cat..trr. Talinler ~art 
n:ınıeı:.ini P'Ötııı~k Uzere her 
P'i1n ue nı;;n::ıl{ao:;ava iı:;tir~k 
irin ~e v::ı~t1 mnavven1nnP 
tP1'1;f vr trnıin::ıtlarivle Niö-. 
dP'rle a~~~n ı:;::ıtm :ılma ko· 
l'lıio:;vnnmı:ı mfo·aca:ıtl~n. 

(14ı;ı;' 7_?,:\('IE; 

Ankara ticaret '\'C sanayi 
odaı;n ıo;iciUi ticaret büro -
undan: 

Sicilli ticaretin 78 numarasın
da rnüseccel balnnan emlak ve ey
tam bankası türk anonim şirketi 
namına birinci derecede imza sa
lahiyPtini hPiz buluntın Umı•m Mü
diir H kkı Sııtvet Beyin Türkiye 
er "''-11rivet Mprkez R nkıı.sı idRre 
rne .. lisi tu11lıima intih n bayrul • 
blıu·-.J,.'l ,ı ... ı.,"l 4. J.oİfR'I. 1934 
tarilıinde inf;1 alc evlpdjv• beVl\n f
di1'tliS «'lmııkla isbu lıusu,Jn 15. 7. 
19~4 tın·ilıindf' tesrii t',t:i~;;r; ilan ,,..._ -

ToılhanN)f> 1 tanhnl l..t>
\'llZTm Amirlii:ri Satın 

Alma Komi yonu 
İliinlan 

lLAN 
İstanbul Levazım amirliğine 

bağlı kıtaat ve müessesat için 
70.000 kilo sade yağ, 22.000, 
23.000 ve ZS.OCJO kilo olmak üze 
re ·· ç parcaya ayrılıp beher parça 
da iycabmda ayrı nyn miif~nhhit 
lere ihale edileceğinden münakasa 
ıı 15. 8. 934 çarşamba günü saat 
14 te kapalı znrf usuliyel yapıla 
taktır. Şartnıımesini göreceklerin 
her gün ıte taliplerin belli saaUen 
evet te liflerinin T oph?1ede ko • 
nıjsyonn getirmeleri. (11 7) 
(3941) 7---2832 

As. 1-'b. U. !\lcl. Sa. Al. 
komi"'\ onu ilaıılura. 

5000 kilo 16 lık potrel 
5000 kilo 3 mm. kalınlığın

da demir saç 
Yukardaki malzeme pazar 

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

7-2792 
100 TON GAZOiL 

1 ' •• ~ ' 

HAKiMiYETi MU LtYE 

Alakadarana müjde 

c 

• sa 
l'ı1alzemei lnıaiyc Mağazasında. 

Annfartalru cad No: 77 

DiKKAT. 
Benyolar. 
Termosifonlar. 
Alaturka bcl8.lar. 
Alııfrankn hclfilar, 
Lavabolar. 
Krome ve ni'ıcl bateri ve muslultlnı 
Havagazı ocakları. 

ELEKTRiK malzemesi. 

İLAN 1 
1zmit bilediyesince fen ve 

hıfzıssıhhat kaidelerine ta -
mamen riayet edilerek husu 
si borular içinde İzmite isa • 
le edilmiş bulunan Gazi su -
yunun yarım ve bir litrelik 
şişelere otomatik olarak ve 
saatte bin beş yüz adet dol -
duracak kudretinde makine -
ler alınacaktır. 

Yukardaki malzeme pazar 
hk suretivle 22-7-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliolerin teminat 
ile müracaatları. (1612) 

u Her ı;ıcvi birinci ve temiz boyalar. 
Herlıesfn menfaab ikbzasında 

Islatma, fırçalama, yıka -
ma, doldurma, kapatma, ve 
etiketleme işlerini otomatik 
olarak yapması lazım ot.an 
makine veya makinelerde 
her seyden evet sıhhi ve ik -
tısadi şartlara dikkat edile -
cektir. 

7-2820 
- Kayn§ta mermi tabliyehanesi 

15.8.1934 
- iRnanm sıva ve catı tamiri 
- Silıdı fabrikasında aınnl" J.Pla. 

ları 15.8.1934 
Yukardaki in~atlar hizaların

da vöderilen tarible,.de ayn avrı 
1Jazarlık sureti-.-le !arıt l 4 dı> ihn
leleri icra edilecektir. Talirılerin 
teminat ile müracaatları (1 ı::M)) 

7-2830 
MUHTELf F SARRAÇ AL7.f:MF.S1 

( 'l':·~ ...... ı.ı.:. 11ıım ve hesabma) 
Yolcarıloki mıılzeme pazarlık 

.,,,,.,..:vJc :>~. 7. 934 tarihinde Si' 

,.., 1 ıt f,. ;JııolAq ; .. ,a P_.itf>r"1,•ir 
Taliplerin teminat ile mürac:antları 

(1623) 7---2837 
YEvr-~•vr. r 11" - '15) 

KiLO SICIR ETi 
YokımMci mah:eme pazarlfı 

suretiyle 8. 8. 934 tarihinde saat 
1 A. t,. iJ."lf' : jı-r., ('tf 0IPcPf~r Ta · 
lirı)Prin teminat ile müracaatları. 
(1624) 7-?838 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk l\falıkemesinden: 

Ankara'nm Poyracı mahalle -
sinde Mehmet oğlu Tahir Efendi • 
ye: 

Karınız Nezihe Hanım vekili 
avukat Recai Bey tarafından aley
hinize ikame olunan bo anma da
vasmm cereyan eden muh keme • 
sinde: 

11.7.1934 tarihinde boşanma -
aııa karar vuilmiş ve karann hlr 
sureti miisadAıılcım mRhkeme ıU • 
"""1.ııın•ıı1ne 1R.7. H~4 tarihinde 
talik krlmmıf ve müdedti k:ınnni -
yeıi ıarfrntıl\ teınvizi dava p,filP. • 

mP,t:;y; t11lcA:r,1° t.;;kmiin kesbi ka
tiyet edPceüi teh•:iF mııılrRmma ka
im olmak üzere ilıı.n ohm r. 

7-?U9 

Ankara Le'\'azım Amirli
ği Satın Alma KomL 

yonn h·lanları 
İLAN 

Oç yüz hin kilo kuru ota kıtpt 
lı zarf ve oazarlılda teldif olunan 
fİ!\tlar gali pnrülmüşlür. Pazarlığı 
12 tPmmuz 934 cumartesi günü sıı 
at 14 te yaoılacaktır. Taliplerin 
temin~tlıorivle beraber vakti mu -
ayyeninde levnzrm amirl"ği satın 
lmıı. J.".,,isyonuna gelmeleri .. 

(1620) 7---2831 

iLAN 
Sekiz yüz on altı bin kilo kura 

ı:türgen odunu kapalı zarf usuliyle 
ihalesi 6 ağustos 934 pazartesi gü
nü ı at on dörtte yapılacıı.ktır. Şart
namesini görmek üzere lfor gün ve 
ilıale günü vakti muayyeninden eve) 
teminat ve teldif mektuplarını Anka 
ra levazım amirliği satın alma lrnmis 
yonu riyasetine vermeleri. ( 1517) 

7 - 2720 

Sahhk hane 
Aşağı Eğlencede No. 3 hane 4 

oda, 1 sofa odurıluk, kömürlük, 
mutfak ve 25 dönümü müteca\ iı 
l:ıağ sahibi elinden '"' 1 ' r. 

7-2843 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiat1a satış 

evi Eskişehir oteline müra
.:aat. Telefon: 3272 

z 
BiR KERE yeni açılan l S A K 
(Malzemei ln~aiye mağazası) nı 
ziyaret etmeniz tavsiye edilir. 

Tel: 2087 

Yakında hD'dııvat kısmı aynca 
açılqcaktır. 

7-2363 

ZAYi 
ikametgah tezkeremi zayi et • 

tim, yenisini çı!·eracağımdım eski
sinin J..n'-mü yoktur. 

Bnnd d"re!':iİ,,~e Ali Rasim Bey 
apartımanınd.. Mıu:ar t .. baasındnn 

lsterser Anton 

Ankara 3 ıiincü sulh hu -
kuk mahkemesinden: 

Ankaranm Dodurga kariyesi a
hafüinden ihen üc sene evel vefat 
:>h·n O ft'IS>" oiJla Recep ağanın 
bordu ve alacaklıları ile ~uislr. • 
rini~ bir ay .znrf ındn mahkemeye 
müracaatları ilan olun r. 

Verme~e talip olanların 
mufassal ve pullu teklifleri -
ni 12 eylfıl 1934 tarihine ka -
dar İzmit belediye riyaseti -
ne göndermeleri ve fazla ma
lfımat alma kistivenlerin mü 
racaatları lüzumu ilan olu -
nur. 7- 2793 

ZAYi 
1341 senesinde Ankara nüfus 

memurluğundan tcbdilen aldığnn 
niifus hüviyet cüzdanımı zayi etti 
ğim Han olunur. 

Ankara Seyit kadın Sokak 
No. 62 nakkat 

A. Hidayet 

7-2846 

"' . . . aç ç 1 rı 

15 eylfıl 1934 tarihinden itibaren Ankara sanatlar mek -
tebinde marangoz, cloğramacı ve dülgerlere mahsus olmak 
üzere ve geceleri devam etmek şartiyle haftada "3,, defa bil 
umum resim kursları açılacağından şimdiden kayıt muame
lesine başlanmıştır. Kayıt muamelesi bir ay devam edecek • 
tir. Bu müddet zarfında her işçi behemehal resim kursu gör
mek mecburiyeti hasıl olduğundan ona göre hareket edil
mesi ve i2dihama meydan verilmemesi için Hacı bayram' da 
cemivetler binasındaki muhasebe bürosuna müracaatla kay
diY.e No. su almaları rica olunur. 

Ankara Marangozlar cemiyeti 
.Keisi M. Mekki 

7---2826 

H0 la iahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden 

Eskişehirde Karacaşehir köyü civarında kain Hiialiah
mer merkez anbarında fazla mikdarda bulunan eşyalar~an 
(sütlük muhtelif, emaye tabak, porselen çay ve kahve fın
canları, emaye kase tuzluk, yemişlik, çiceklik ve saire) 24 
temmuz sah günü saat 14 ten 17v ye kadar. açık. artırma su
retiyle mezkur anbarda satılacagından talıplerın muham • 
men kıymeti olan (7955) kurus .... un yüzde 1 O ni~petinde. de -
pozito akçeleriyle yevmi mezkurda a?~arda muteşekkıl sa
tıs komisvonuna müraca:ıt evlemelerı ılan olunur. 7-2842. 

Ankara asli) e birinci hukuk malı ·eme iıuleıı: 

Ankaranm N ecatibev mahallesinde Güneş doğan soka
ğında Ahmet Pehlivan hanesinde yol çavuşlarından aslen 

kıbrısh Cafer Efendi ye: 
Karınız Ankaramn Necatibey mahallesinde Şecati Bey 

mektebi arkasında Ahmet Pehlivan hanesinde Mehmet oğ· 
lu Yusuf kerimesi Emine Hanım tarafından aleyhinize açı
lan bosamna davası hulasasıdır: 

Müddei aleyh Cafer Efendi ile l haziran 339 tarihinde 
evlendik ve gene ı teşrinisani 339 tarihinde de eski usul 
üzere boşanmış olduğumuzdan şuhudun istimaile iddiamın 
karar altına alınmasını dilerim. 

İki nüshadan ibaret olan istidamın bir nüshasını 10 gün 
zarfında cevap vermek üzere müddei aleyhe tebliğıni de is
tirham eylerim. 

İkametgahınız meçhul olduğundan dava arzuhali teb -
liğ cdilemiyerek iade kılındığından hukuk usulü muhake • 
meleri kanununun 141 ve 142 inci maddelerine tevfikan j!a
zetenin ilanının ertesi gününden müteber olmak üzere 10 
giln içinde cevap vermek üzere tebliğ olunur. (1610) 

7-2827 

·ııai er Cem·ye • 
• r ezı en 

Eskişehirde Karacasehir köyü civarında kain Hilaliahmer 
Merkez anbarında b;.ıl~nup satılığa çıkarılan eşyadan (bez 
parçalan, fersude battaniye ve çorap, muhtelif şerit, kuş tüyü 
müstamel yün kıl bez cüzdan, müstamel hayvan örtüsü, 
muhtelif toka 'tey~lti keçesi, kopça, köhne çadır ve saire) 
21 Temmuz ıg34 cumartrsi günü saat 14 ten 17 ye kada~ 
ac;ık artırma suretiyle satılacağından muhammen kıymetı 
olan (Si.1396) kuruşun yüzde onu,nispetiııde depozit~ ak • 
çeleriyl~ mezkur günde taEpler.in anbar:da müte~l>kıl ko
misyona müracaat eylemeleri ilan olunur. 7-2 R

4 1 

• e 1 e 
Akhisar Elektrik Santralına ait ıslahnt ve tadilat pro

jesinin ycıpılm sı 16.8.1934 tc ihale edilme~ ü.ı~re kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Talıplcn!1. 50 ku • 
ruşluk pul mukabilinde şartnameyi talep etmelerı ılan olu-
nur. "3959,, 7-2835 

Askeri Fabrikalar umum müdürlü~ünden: 
19 kalem marangoz alah 11.8.1934 

600 torba ~irnento 11.8.1934 
2500 kilo Wasserğlas 25.8.1934 
5000 adet orijinal tahrip kapsülü 25.8.1 34 
1000 kilo fosforlu bakır 20.9.1934 

2 ton antimon 20.9.1934 
Yukardaki malzemeler ayrı, ayrı, balfıda )azılı tarihlerde sa t 14 

de ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin şartname için her gön saat 13,S 
dan 15,S kadar salın alma komisyonuna müracaatlnrı. (J 601) 

7-2829 

ASKERi J."'ABRI \.Al .. A R r lUM 11JOtJRLUCO 
. IGORTA SANnı<.ı RlY SETi ~nE T: • 

Y ozgatta bulunan fabrikanın halen mcvc~~ koop~~a!ıfl 
faturaları mucibince bedeli peşinen verilmek uz~r~ bırısı~e 
devir edilecektir. Bu husustaki şeraiti anlamak 'lStıvenlP.nn 
16.7.1934 tarihinde. ı 30.7.19~4 tarih'ne kad~r her gün ö'!le • 
<len sonra istasyon civarında Askeri Fabrikalar Umum 
Müıiürlil;;.i.i bin~c::Tnd"lt.i tP~vün ve sigorta sant11P.r muhase-
hP~İnP. miirar.aatları. (1 617) 7-2828 

ILA. 
Ankarada Merkez Cümhuriyet bankasında komsiyon 

servisinde iken elyevm ikametgahı meçhul bulunan M. Zi· 
yaettin Efendiye: 

Ankarada Bahkpaazrında mobilyacı tüccardan Meh -
met Bey Vekili Hüseyin Fevzi Beyin mal bedelinden 400 
liranın tahsili hakkında aleyhinize ikame eylediği da~anın 
gıyabınızda icra kılınan tahkiykat ve . muhakemesın~e: 
IVfüddei vekili müstenidi iddia olan senedın tarafınızdan. ıta 
kılındığım tatbikatla isbat edeceğ~ni s~y~emiş .ve e?li hıbre 
marifetivle yapılan tahkiykat netıycesını havı verıl~ ra -
pı-ırda salifüzzikir senet zirindeki imzanın medarı tatbık ev
rak zirindeki imzaya mutabık olduğu bildirilmiş ve m.~h-~e
mece kaff ei muamelat icra kılınmış ve muhakemede huku~ 
derecesine gelmiş olduğundan tarihi iland~ ... ~t~baren tayın 
kılman 20 gün mehil zarfında itiraz etmcdı~~nız ve yevmi 
muhakeme tavin ettirerek di~er tarafa tebhgat vaptmna· 
dı~ınız takdirde gıyabınızda hüküm veril~ce~i hukuk u~u
lü muhakem leri kanununun 406 ve 142 ınc-ı m,:ındelerıne 
tevfikan ilanen teblia olunur. 7-2848 

Ankara Valiliğinden: 
1 --- Kızılcahamam yatı mektebi talebe«i. için mayıs 935 pyesinr 

kadar moktazi erzak ( 4 7 30) lira muhammen ~del üeuinden pazarlık
la miinakasaya konulmuftur. 

2 - Pazarlığa girifmek istiyenlcrin m~akasadan evel muhammen 
bedelin o/o 7 .S ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesini muhasebei hu· 
susiye ve.ınesioe y tırmaları rznndır. • 

3 - Taliplerin şartnarueyi görm.!k üzere her gün vilayet maanf 
müdürlüğüne ve 6: 8: 934 tarihine kadar her pazartesi ve perpmbe gö 
nü saat 15 le daimi encümene müracaatlan. 0541) 
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SAYlfA G 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka imtihanı 

İyeZira t 
Bankasından: 

(6) mtifetti~ namzt"di almmak i.izere 11. 8. 934 cu 
maı·tesi ~iinii saat 9 ,ıa Ankara ve f"'tauhul Ziraat Ran -
kalarmfla bir miiı;;ahaka imtihanı açıla<'aktır. Müsabaka 
ya i~tirak Nlcceklerin (Miilkhe) veya (Yi.iksek lktısat 
ve Tic•art•t) nwktf·hindcu ,.e yahut Hukuk Fakiiltesin'den 
mezun lrnltmmalan ve virmi "·a~nHlan a~a~ı. otuz yaşın
dan ,·nkar1 olmamalan lazım<hr. 

l\liif,·ftiı;; namzet1Prine (110) lira maa~ verilir. İki 
~enf'lik "ta j,hm c;;onra ,·ap1la<'ak mesleki imtihanda mu
va ffo k olanlar (175) lira maa~la miif(•lti~Hğc terfi et
tirilir. 

fmrihan prmı:ramım ,.e ~air şartları lıavi matbualar 
Ankara Ziraat Ranka"ı Tefti~ H.-y.-ti Mii<liirliiji"iinflen ve 
fstanhul \'e fzmir Ziraat Rankalann<lan tN1arik edebi
lir. Talio1Pr hu mathuatla yazılı ve..;ikalar1 hir mektup
la hirfikt<' Ankar:ı Ziraaı Ranka..;ı Tefti~ Heyf>fİ mfüliir
liii!iiıw nHrnp•t 26. 7. 9;\4 per~emhe µ;iinii ak~amma ka 
flar tzÖn,fermf•k n•ya hizzat \'f'rmek c;;11rPtiy)p mİira('aat 
t·ln1i~ J.,1l11•vTinl••ln·lar. 7-25<l2 

Matbaa sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21-6-934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve re· 
simleri derleme kanunu mucibince Türkiye'de z.7.9.::;4 tari· 
hinden itibaren her türlü baskı usulleriyle basıhp neşredilen 
basma yazı ve resimlerin beş nüshasının basanlar tarafın· 
dan Maarif Vekaleti emrine verilmesi mecburidir. 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır. 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risaleler, 

tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, oyma baskılar, (gravür), 
her cesit resimler sanat kıymetini haiz duvar ilanları, kıla· 
vuzl~r ·planlar krokiler destan ve şarkı mecmuaları, musiki 

' t ' • 

notaları dans notaları ve tiyatro piyesleri, cemiyet ve sır· 
ketlerce

1 

ne!'ôredilen raporlar, her c;e~it kataloğ·lar, takvimler, 
yıllıklar, yıllaçlar, ve muhtıralar. 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinden itibaren en c;ok on be~ 
gün içinde aı:ıağ"rda yazılan makamlara makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. 

A) Ankara Maarif Vekaletinde derleme memurluğuna. 
b) İstanbul'da Ebussut caddesi civarmda 48 numaralı 

İlkmektepte derleme müdürlüğ·üne. 
c) Diğ-er vilayet merkezlerindtt Maarif Müdürlüklerine 
d) Kazalarc:1a maarif memurluklarına. · 

4 - Forma forma, cüz cüz veva cilt cilt çıkarılan kitap ve 
sair basma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt c;;ık
tıkca verilmesi mecburldir. 

5- Verilmesi mecburi olan basma yazr ve resimleri müd 
deti icinde vermivenler elli liradan asağı olmamak üzere 
hafif para cezasiyle cezalandrrrhr ve ~ermediği basma yazı 
ve n~simleri cıvnen vermesine de hükmolunur. (1496) 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden. 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 900,000 
kilo mutfak odunu 4 ağustos 934 cumartesi günü saat 13,30 
da kapalı zar fusuliyle münakasaya konmuştur. Taliple1 in 
teminat mektupları ile birlikte gün ve saatinde Hadımkö -
yünde Askeri Sattnalma Komisyonuna müracaatları (3831) 

7-2747 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon - Antalya hattının Afyon'un İzmir istasiyonundan 

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

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

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

Talipler bu h~sustaki ı:ıartnameleri ( 50) şer lira muka
bilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme MüdürlüıTünden 
tedarik edebilirler. 7-2788 b 

Darıca Askeri satın 
alma komisyonundan: 

22 temmuz 934 pazar günü kapalı .zarfla münakasası ic
ra edilecek olan (61000) kilo sığır etinin Mst. Mv. alayı ile 
Dağ Top. alayının her ikisine ait olduğu ve mezkur etin 28 
temmuz 934 cumartesi günü saat on dört olarak tashih edil 
diği ilan olunur. (1587) 7-2784 

Maliye Vekaletinden; 
Fethiye kazasında cam bas şirketinin buhran vergisin· 

<f~n 5683 lira yirmi kuruş borcooun temin tahsili için hacze
dıl~n 6041 ton tnanganiz madeninin satılığa çıkarıldığından 
talıp olanlarrn kazai me·zkftr müdürlüğüne müracaat etme· 
leri ilan olunur. (1504) 7.-2680 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Edirne Jandarma 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı Çoğu Cinsi Azı Coöu 
-· b 

Cinsi 
200000 250000 Ekmek pişir· 3500 4000 Mercimek 

me 8000 10000 Patates 
150000 200000 Un 8000 10000 Soğan 

6000 7000 Sadeyağı 30000 35000 Sığır eti 
2500 3000 Zeytin yağı 300 500 Koyun eti 
3500 4000 Sabun 8000 10000 Tomate& 
3500 4000 Makarıı;o 8000 10000 Prasa 
8000 1Moo Nohut 8000 10000 lspanak 
4000 6000 Süt 8000 10000 T. Fuulya 
8000 10000 Yoğur. 8000 10000 Lahna 
4000 5000 Et 8000 10000 Kabak 
2000 3000 Saman 8000 10000 Bamya 

15000 20000 Kuru faıuba 8000 10000 Patlıcan 
6000 8000 Bulgur 8000 10000 Taze bakla 
3000 4000 Börilce 8000 10000 Semiz otu 

10000 15000 Piri~ l700 2000 Toz !eker 
2000 2500 Kuru üzün.. 15 25 Cay 
2000 2500 Bezelye 5000 7000 Tuz 

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

38000 38000 Mııden kö· 3-SO 400 Reçel 
mürü :lOO ~5fl Kırmm büber 

3500 3500 Gaz yağı 150 200 Sirke 
1460 1460 Benzin 

Edirne Jandarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan yu 
karda cins ve miktarr vazıh (45) kalem erzaktan Un ve sığır 
eti kapalı diğerleri aleni olmak üzere 18. 7. 934 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. İs
teklilerin s.eraiti anlamak üzere mektebe ve münakasaya 
iı:ıtirak ic;in de 11-8-934 cumartesi günü saat 10 da Edirne 
Merkez malmüdürlüğ'ünde toplanacak komisyona müracaat 
lan ilan olunur. (1559) 7-2769 

Ankara Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Emniyet Müdürlüğünün bir senelik ihtiyacı olan 10950 
litre benzin, 500 kilo Mobiloil, 100 kilo Mobil S. 6 kutu İdro
lik yağiyle 9 tane muhtelif eb'atta iç ve dış otomobil lastik 
lerinin alınması 6-7-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Şartnamesi Emniyet Müdürlü
gündedir. 26. 7. 934 per~embe günü saat 15 te kati ihalesi ya 
pılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Vilayetteki komisyona müracaatları. (1390) 

7-2568 

ZO TEMMUZ 1934 CUMA 
_ı:st E-

Polatlı'da: Topçu alayı satın alnı 
komisyonu riyasetinden: 

Polatlı'da Topçu Alayı ihtiyacr için 3000 kilo sade yağJ 
aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin 28-7-934 cumartesl 
günü saat 14 te teminatı muvakkateleril ile birlikte Polatl'I• 
da topçu alayı satın alma komisyonuna müracaatları lüzUI' 
mu ilan olunur. (1463) 7-2617 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğündenı 

Yüksek ziraat enstitüsünün kaloriferli binalariyle sobalı binaların• 
beı aylık teshini kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. Tarif 
olanlar şartnamesini görmek için enstitü muhasebesine ve münakasaf/ 
iştirak için de o/o 7,5 teminatlariyle ihale gÜnü olan 4 ağustos 934 tarP 
bine müsadif cumartesi günü saat 15 te enstitü idare ve ihale komiıyo .. 
nuna müracaatları (1536) 7 - 2725 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesi için mayıs 935 gayesiııj 

kadar muktazi süt, yoğurt, sebze ve saire gibi 14 kalem erzak (357,Sl 
lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla münakasaya konulmuftur. 

2 - Pazarlığa girişme kistiye'nlerin münakasadan eve) muhamıoeJI 
bedelin % 7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesini muhasebei bil• 
susiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere lıer gün vilayet maari'
müdürlüğüne ve 6.8.934 tarihine kadar her pazartesi, perıembe göal 
saat 15 te daimi encümene müracaatları (1540) 7-2727 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlıAı 
satın alma komisyonu reisliğinden : 

Çatalca Miistahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 180 tol\ 
ekmeklik un 4 ağustos 934 T. cumartesi g-ünü kapalı zarf 
usuliyle saat 14 te münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplariyle birlikte Hadrmköyünd• 
Askeri satın alma komisyonuna müracaatlan. (38~0) 

7-2749 

Harita Umum Müd~rlüğündenı 
1 - Harita Umum Müdürlüğü için (24000) bin metr• 

ince bezin (Salaı:ıpur) münakasası 29-7-934 pazar gilnü saal 
(10) dadır. 

2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere hef 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde temina" 
lariyle Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (1437) 7-2579 

Herkesin Sevdiği 

OR·M AN Ç i FT Li(;/ 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıy r. 

~ v- ' ....... • • "' • .(• • • • • • •• • 

imtiyaz sahibi ve haımuharriri l 
F ALIH RIFKI. 

Umum Neşriyab idare eden yaz, 1 
İşleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasında La · 
sılmışbr. 

Abone ve iyi an lie'delleri: Mües 
sese vezneıine verilir. Yahut posla 
veya L'anlU. vaaıtasf yle gönd~rilir. 
Hariçt~ kinwinin tafuil ıalilaireti 
yoktur. 

r--ı -· SİNEMALAR 
YENi ] 

1 
BU GÜN 

İki filim bir arada f 

1 - AŞK TANGOSU 

2 • MAD.A.i\I BUTTERFLE'\ı 

BU GECE 
MADAM BUTTERFI.n 

BUGÜN 1 KULÜP) 

İki filim bir arada ı 

1 - DÜNYAYl DOLAŞAN 5A-~Kl 

2 - KAHRAMAN KANI 

BU GECE 

BEN VE IMPARATO~I 


