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1934 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Gii11clelik. jBaşvekil Hazretleri Istanbula gitti. Çanakkale şehitliklerini 
ziyarete gidenlere Gazi 

Hazretleri iltifatta 
bulundular . 

İ. C.İ.kongresiniıt 
tazimi eri. JAPO~ POLITIKASJ 

Avrupa hadiseleri, milletlerin dikkat 
gözlerini Uzak Şark muammuınm inkİ§A· 
f •r.dan çevirmeğe kafi gelemez. Uzak Şark
la ki vaziyetin, orada ba! rolü oynıyan dev
letlerin diğer kıtalardaki tesir ve nüfuzla
rı göz Önünde tutulunca cibansümul bir 
~benuniyet ve mahiyeti haiz olduiu anlatı· 
ır. Hatta bazı Avrupa hadiselerinin bile hu 

\'aziyet ile doğrudan doğruya alakadar ol
duğuna füplıe yoktur. Rusya'nın, Avrupa
?lll farkında rejiyonal bir uzlaıma sistemi 
;ıe ıulhu ve emniyeti kuvvetlendirmek yo-
andaki gayreti biraz da Uzak Sark vaziye-t'. ~ 

• •nın tazyikiyle vuku bulmaktadır. Onun 
•~n japon politikasının inkişafı gerek doğ
~udan doğruya ve gerek dolayısiyle Millet
~er1 Cemiyetinin bütün azasını yakından ala-
a andıran bir vakıa olduğu muhakkaktır. 
• ~on zamanlarda japon kabinesi deği§ • 

lllıttır. Bu tebeddülün zahir sebebi Japon· 
h'nın bir iç işi olmakla beraber, kabineyi 
leskil ed . h . . • 1· t'k en zatın şa sıyetı, ve Japon po ı-
11 ası bakımından çok mühim olan nezaret
Lerde zaten bir değişiklik olmaması ona 

ey.nelmilel bir ehemmiyet de izafe etmek
ledır. Yeni japon Basvekili Amiral Okoda 
tvelce Londra' da de~iz konferansında Ja
Ponya'yı temsil etmis olan ve japon bahri
~esinin Anglo • Sakson bahriye kuvvetle-
t;yle m" . . kın ı· . l usavı sevıyeye çı ası eme ını taıı-
~n ~ir zattir. Kendisinin bütün Japonya'
L· Yuksek bir mevki ve nüfuzu vardır. Ka· 
.. ~nede harbiye ve hariciye nazırlarmın de
~ .. !mediği de düşünülecek ol ursa, yeni bü-
~&netin imparatora kayıtsız, ıartsıı sadık 

; an \'e Japonya'nın inkiJaf siyasetine kı
~vuzluk yapan ordu ile donanmanın em
tınde bulunduğu meydana çıkar. 

Japon siyaseti bugün başlıca iki müla
huanm tesiri altında inkisaf etmektedir. 
Bunlardan biri Asya kıtası~da yayılma ar
z~su, ve diğeri de yaklaşmakta olan üçün· 
~u deniz konferansında japon iddiasının di
ger milletlere de kabul ettirilmesidir. Bu 
iki mülahazanın .zaten biribirini tamamla
it.lakta olduğuna şüphe yoktur. Japonya 
Asya kıtasında yayılmakla beraber, asıl 
lcudret ve istikbalinin denizde olduğunu ve 
bir gün Uzak Şark muammasının kuvvetle 
halli lazım gelirse bunun ancak deniz mu· 
~arebeleri ile yapılacağını eyice bilmekte 
\'e ona göre hazırlanmaktadır. 1935 deniz 
~onferansının hazırlık müzakereleri yapıl
dığı sıralarda japon bahriyesinin en yük
'~k otoritesi olan Amiral Okada'run hüku
ınet başına geçmesi bunun bariz bir misali
dir. 

Japonya artık 1922 Vaıington, ve 1930 

Londra konf eranslarmın Amerika ve İn
riltere karı11mda kendisine tayin etmif ol

duğu 5 ve 3 nisbetini kabul etmek niye
tinde değildir, o Amerika ve lngiltere ile 
tam bir müsavat istiyor .. Büyük impara
torluklar için deniz kuvvetlerinin ehemmi
y~ti . tarihin her devrinde kendini göster
mııtır. Cibanıümul rol oynamak iddiasın
dR bulunan milletlerin mukadderatı daha 
ziyade deniz üzerinde taayyün etmektedir. 

Japonya zaten inkiıaf politikasındaki 
ilk hızı Çutima zaferinde almııtır. Japon
)'I kararını vermif olmakla beraber, Ang
lc - Sakson dünyası onun bu iddiası karıı
srnda ne yapacak? Cenevre silahsızlanma 
konf eransınm dertleri bitmeden zamanı 
Yaklaıan deniz konferansının orta -
ya atacağı bu büyük dava beynelmilel po
litika aleminde yeniden ne gibi sarsıntılar 
huıule getirecektir? lngiltere'nin Şarki Av
rupa misakı projesine kar§ı almıf olduğu 
lbÜsait vaziyette japon davasının tesiri 
fiaadiden duyuluyor mu? Bütün bunlar, 
İstikbalin ınilletleri fimdiden dü!iiDdürme
ie baıl1Jaa hiiyik istiflaam mevzulandır • 

ZF.il MESUT 

1 İsmet Pş. Hz. ni İstasyon
da Vekiller heyeti ve 

mebuslar uğurladı. 

BaJvekil lsmet Paşa Hazretleri dün ak

ıamki trene raptedilen hususi vagonla ls
lanhul' a hareket etmis ve istasyonda vekil 

j ler ile Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi ka 
tibi Recep Bey ve Ankara' da bulunan me
puslar ve Vekaletler erkanı tarafından u -
ğurlanmıslardır. 

İnhisarlar Vekili Ali Rana Bey de ay
r trenle lstanbul' a hareket etmİJtİr. 

İnebolu, 21 (A.A.) - Halkevi men

supları tarafından şehitlikleri ziyaret rnak

s&diyle Çanakkale'ye yapılan seyahatten 

5onra Reisicümhur Gazi Hazretlerine kafi. 

le reisi tarafından gönderilen arzıtazimatı 

havi tel yazısına Müşarünileyh Hazretleri 
"asil ruhunuzun yüksek heyecanını göste
ren telgraf mıza memnun oldum. Hepinize 
teıekkür ederim.,, cevabiyle iltifatta bu
lunmu§larda. 

ReH-iimhur Hazretlerinin bu iltifatı 

Halkevi salonunda merasimle okundu ve 
sürekli alkışlarla karşılandı. lnebolu' da 
çok iyi tesirler bırakan bu seyahatin mü
nasip fırsatlarda lnönü, Sakarya ve Dum
lupınar'a kadar uzatılmasına karar verildi. 

Milli Müdafaa 
Vekilimiz Çeşmede 

Çe!mC, 21 (A.A.) - Milli müdafaa 
Vekilimiz Zekai Bey ile ordu müfettişleri
mizden İzzettin Paşa dün akşam Çeşme 
Ilıcasına gelmişlerdir. 

İdman cemiyetleri ittifakı Ankara •tft 
kezinin cuma günü yaptığı senelik kongre j 
sinde büyüklerimize tazimat telgrafları çe:. 
kilmesi kararlaımııtı. Bu telgraflar dün ç~ 
kiJmiıtir. Tazim telgraflarının suretleriat 
yazıyoruz: 

Rei~iciimhur Gazi Mustafa Ke • 
mal Hz. 

lstanbul 
20 temmuzda sen.elik kongresi11l 

toplryan idman Cemiyetleri ittifa· 
kr Ankara mıntakası murahhasları4 
türk sporcularrmn güç ve idmarı 
kay11ağr olan büyük başlarrm bu ve• 
sile ile bir kere daha sevgi, tazim vd 
merbutiyctle anmı~lardır. Şahsi ta• 
zimatımla arzederim Efendim . 

Ko11gre Reisi Veysel 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

20 temmuzda senelik kongresini 
toplıyarı idman Cemiyetleri lttifa, 
kı Ankara mıntakası murahhaslarr 
Büyük Meclisin büyük reisine ta • 
zim duygularmm arzmr kararlaştır• 
mışlardrr. Saygtlarımla arzederim 
Efendim. 

Kongre Re1si Veysel 

Ba§vekil 1 smet Pş. H z. 

Dipburnu hadise -
si dostane bir 
şekilde kapandı. 

\ Lö pöti pariziyen 
hakkında uzun bir 

inkılabımız 
yazı neşretti. 

20 temmuzda senelik kongresirll 
topliyan idman Cemiyetleri lttifa .. 
kı Ankara mrntakası murahhasları, 
türk sporcularının çalişkanlik, ide • 
ale bağlılık ve feragat örneği o1ara1' 
tanrdıkları eşsiz başvekillerine kar.
şı besledikleri onsuz sevginin brı 
vesile ile bir kere daha izharına ka-. 
rar vermişlerdir. Sayg1laı ımla ar • 
zederim Efendim. 

Bugün saat 9,30 da ingiliz donanma -
sına mensup Güin Elizabet diritnotu ile 
London ve Dubon Şeyr kruvazörleri ve 
türk donanmasına mensup Kocatepe muhri 
bi olduğu halde Dip burnu önünde 14 tem
muz müessif hadisesinde vefat eden İngiliz 
bahriye zabitinin istirahati rubu için tekar 
rür eden ayin yapılmıştır. 

Pıriı, 21 (A.A..) - J.e Peti Pariıi -
yen,, gazeteli, ikiıi birinci sayfada olmak ii 
zeı.e, dört ıütunu, Gazi Hazretlerinin sevk 

Merasimde İngiliz gemileri yerlerini 
alınca Kocatepe kumandanının türk donan 
ması namına çelenk atılacağını bildiren • 
mektubunu İngiliz amiralmın bindiği Güin 
Elizabete götüren yüzbaşıyı İngiliz filosu er
kanıharp reisi kabul etmi! ve teessüre gös 
terilen samimi alakaya teşekkür etmiştir. 

Merasime saat 9,30 da boru ile san -
caklar yarıyarıya indirilerek başlanmıJ, za· 
haller kılıçlı ve mürettebat beyaz giymiı • 
!erdi. 12 dakiyka süren dini merasimden 
~onra havaya atılan üç el yaylım tüfek ate
,; arasında borular selam havası çalmıf ve 
arkasından çelenkler atılmıştır. 3 dakika ıü
kuttan sonra İngiliz gemilerindeki bandolar 
milli marşlarını ve müteakiben paydoı ha
vasmı çalmıJlardır. Bu suretle merasim bi -
lince Dubon Şeyr kruvazörü Kocatepeye 40 
metre kadar yaklaşarak geçerken türk is -
tikli) mar,ını çalmıştır. lngiliz amiralı mo

torla Kocatepeye gönderdiği kendi yaveri 

&miralın teJekkürünü şifahen söyledikten 

sonra amiralın kart vizitini İngiliz amirah 
zırhlısına gitmiş olan zabitimize verilmek ü
zere Kocatepe kumandanına bırakmıştır. 

Merasim esnasında Sisamın kadın ve 

erkekten mürekkep halk kafilesi ingiliı ge

mileri etraf mda ve Koca tepe etrafmda do

laşmıılar ve dostane alakalarını ıöstenniı
lerdir. -21. A. A. 

Paris Biiyiik Elçimiz Sut Bty. 

ve idaresinde vücuda gelen türk inkılabı 

hakkında Paris Büyük Elçisi Suat Beyin ver 

miş olduğu beyanata tahsis etmektedir. Bu 

nıülakat esnasında harici siyaset meselele

ri konuıulmamıf, yalnız Türkiye'nin siyasi 

ve lıarsi inkılabmdan bahsolunmuıtur. 
Gazele, beyanatrn mukaddemesinde 

"Suat Bey, zamanımızın en ıayanı hayret 

hadiselerinden birini teıkil eden türk inkı

labının fihidi olmuf ve ona iftirak etmiıtir. 

için bir anlaımı hasıl olmuı ve dün bu me· 

ı·asim icra edilmiıtir. 

Londra, 21 (A.A.) _Geçen cumartesi İngiliz bahriyesinden Queen Elisabet, 

gÜnÜ lürk sahillerinde türk nöbetçilerinin london ve Devonshire harp gemileri mera

ateıiyle bir İngiliz zabitinin ölmesini intaç sime iıtirak etmiştir. Türkiye hükumeti de 

eden hadise iki hükumet tarafından dosta- bir türk torpido muhribi orada hazır bulu

ne bir fekilde balledilmiıtir. Bu hadiseden nank merasime İftirık etmesini emretmif

dolayı esasen teessürlerini bildirmiı olan tir. Tiirk gemisi denize üzerinde Türkiye 
türk hiikiaetiyle ingiliı zabitinin ölmit ol· balariyetillia alika n teessürlerini bildiren 
UP aokt&U dini bir Mfllİla Jlptlmuı ~I J&ll k1-a W çeleak at181fl• 

O türk inkılabı ki, on sene içinde on asra 
ihtiyaç gösteren bir eser meydana getiren 
hayretler uyandıracak bir mucizedir.,, de

dikten sonra makaleyi !Öyle bitirmektedir: 

"Memleketlerimiz arasındaki suitefebhüm 
ler bugün izale edilmiş bulunmaktadır. Mis 
li bulunmıyan bu inkılap eserini vücuda ge-

tiren türkler, bazı avamil tesiri altında bü

yük harpta merkezi devletlere yardıma sü

ri:klenmis türkler değildir. Vaktiyle türk 

pl\diıahı ile on dördüncü Louis biribirlerine 

kaqı müsavi muamelesi yapıyorlardı. Ne

den dolayı bu asırdide muhabbet rabıtaları, 

kaqılıkh takdir edilmesin ve mütekabil an

laşma esasları altında bugün garbın eski 

cümhuriyeti ile onun ~arktaki genç kardeJİ 

ıı.rasında devam etmesin.,, 

Kongre Reisi Veysel 

Müşür Fevzi P~. Hz. 
Büyük Erkamharbiye Reisi 

20 temmuzda senelik kongresini 
toplıyan idman Cemiyetleri lttila· 
kı Ankara mrntakas1 murahhas/an, 
ordunun kahraman başı ve büyüle 
kumandanına kar.~ı duydukları yü • 
rekten hiirmeti bu vesile ile bir ke-
r<' daha izhar etmişlerdir. Saygıla • 
rımla arzederim Efendim. 

Kongre Reisi Vey~e1 

~~--~---------···--------~-------
M. Tardiyönün Staviski meselesi 
hakkındaki şahadetinde radikaller 
siyasi mahiyet görüyorlar. 

• 
1 

) M ~ M H 1 diyö'nün niyetlerini n bundan çıkaeak ne-c 
Pans, 21 \A.A. - . ~tan, . er- (So 2 • • f :ı 

k M.. k.b d'k l na . ıncı sayı aaa) 
yo ile onufmuıtur. utea ı en ra ı a 
sosyalist nazırlar ile radikal sosyalist fır
kası merkez heyeti bürosu birlikte bir içti
ma aktetmİftir. M. Şotan bu içtimaı iıtirak 

eylememİftİr. 

içtimadan sonra büro a!aiıdaki tebliği 

r.e!retmiıtir: 

"Radikal sosyalist fırkası merkez he· 
yeti yürosu M. T ardiyö'nüo tahkik komi .. 
yonu huzurundaki beyanatı üzerine tehad
düs eden vaziyeti müzakere etmiı ve itti
fakla fırkanın hükômetteki mümessillerine 
itimat beyan eylemipir. 

Nazırlar ile merkez heyeti azaları ara

sındaki münakafa bir saat kadar sürmüı
tür. Merkez heyeti azaları, M. Tardiyö'nün 
müdahalesini siyasi mahiyette telakki et- ~ 
mekte binaenaleyh radikal sosyalist Naıu . 
larıa, bu müdahalenin siyasi ve hükumete ~faıJİski MdiH.l fıilrı• :ıa•M Baıutırf 
ait neticelerini iktilaam etmesi lbımgeldi;i9 \ of an M. Şofn ltUiuJ~ aliluJar .IJtıjw 
.le .e M. Daamı'ia midabale edea M. Tar ....ı .. M. Daliaai~ ile •-•fllJO'· 
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BAHt.l I\~UL.AKE.. EL!::. HAKKINDA 
F1Kln TEATlSl ÜZERiNDE 

OLA~AKMIŞ 

Lo:ıdra, 21 (A.A) - M .Norman Da
' i.:;"in muıarekati üzerine müzakeresi ya 
rı yerde kalmrş ol .. n b hri meseleler hak 
kında fık.r teati .. ine hadim olacak bıı 

Ruzv..Jt - Makdwn ... ld mülakatının bura 
tla mlmnunıyetle karşılanacağt teey Jüt 
etmektedir. Bahrı 01 ... selclerdc bgiltere'· 
yi en zi; ade telaşa düşüren vaziyet, Anıe 
rika ve ıtalyan bahriye nezı;rctlerince 

fazla tonilatolu gemiler inşası siyasetine 
ehemmiyet v rilmesidir. 

SiViL TAYYAREClLiK MURAKABE 
KOM1TESIN1N RAPORU 

Londra, 21 (A.A.) - Sivil tnyyareci
lık murakabe komitesinin raporu dün 
neşrcdılmı tir. Komite bu raporunda 
bılhassa sivil tayyareciliğin bütün servis 
lerinin mi.ıstakil bir vaziyete getirilmcsı
ni tavsiye.. etmektedir. Sivil tayyarecıli

gin butun burolat ınıı1 tam bir istikbale 
'!Jalik olmalnrı istenmektedir. Hava n ı· 

rı Lord Lonclondery, sivil tayyarel'!riP 
uçuşu murakabesının, sava nezaretinin 
sivil ve askeri d.ı.ıreleri murahhaM.:ıır.• n 
ı.la dahil bulunacagı bir istişari koaııteye 
havale olunmasını ve bu komitenin üs· 
takil bir idare teşkil etmesini tet:!J "t .. mu 
tabık bulunduğunı. beyan etmiştir. Bu
nunla beraber Lord Londondery, büyük 
ticari hava yolları üzerinde işliyen ve 
yolcu nakleden ağır tayyarelerin, evelce 
olduğu gibi gene hava nezareti murakabe 
si altında kalmasının daha doğru olacağı 
fikrinde bulunmaktadır. 

INGILTERE-HOLLANDA 
TiCARET lYT1LAFI 

LOndra, 21 (A.A.) - İ:ıgiltere ile 
Hollanda arasındaki ticari müzakereler 
netiycesinde, muvakkat bir iytilaf çerçeve 
sini teşkil eden notalar teati olunmuş

tur. Daimi bir ;nuahcdenin imzası için 
müzakerelere teşpinievelde yeniden baş

lanacaktır. 

n 
uzvelt bir 

tuk söyı:i ece • 
Vasin6ton. 21 (A.A.) - Hustan yatı· 

da bulunan M. Ruzvelt saatlerce, bi.iyük 
Okyanus meselesiyle meşgul olmaktadır. 

M. Ruzvelt, 28 2ğustostn Honolulu'da 
bir nutuk iyrat edecektir. Radyo ile 
neşre-;iilecek olan bu nutukta M. Ruzvelt 
büyük dünya meseleleri hakkındaki umu 
mi g·~. üşleini ve eyi kom"uluk siyaseti
nin büyük Okyanus'a da teşmil edi1m sı 

hakkındaki arzusunu bildirecektir. Ame
rika Reisicümhuru aynı zam'lnda bütün 
meselelerin muslihane bir surette halJi. 
nin kabil olabileceği üzerinde ısrar ede. 
ccktir. Bahri konferansın havasının ka
rarmıya başladıgı dakikalarda, bu nutlı:un 
eyi bir tesir yapaca ;.ı ümit edilmektedir. 

POLiSLERLE GÜMROK AMELESi 
ARASINDA MÜSADEME 

Hevyork, 21 (A.A) - Polis kuvvetle
riyle 1500 gümriik amelesi arasmdn çıkın 
hadiseler üzerine Se?.ttle polis müd5rifoün 
.istifası iizerine beledive reisi, nolis kuvvet 
l"'rinin kumand sır.ı iter.eli elin• almıştır. 
Belediye reisini~ id:ı.resi altında 300 potis, 
nğ!:\tu:ı ve kusturucu hoınhelarla ve sopa

larla 2000 ı:ümriik amelesini dai;ıtmıştır. 
Mfü:arMeye iştirak edenlerin hepsi gazlar
dan müteenir olmuşlard~r. 

BiR ÇOK KiŞi TEVKiF EDILDl 

Sanfransisko, 21 (A.A) - Büyük Ok 
yanus !imanlarında müfrit gruplara k rşı 
bütün gece resmi veya gayrı resmi takibat 
devam etmiştir. Seattle'de 33 kip, San 
Pedra' da 11 ki'1 ve Portland' da 9 kip tcv 
kif edilmi§tir. 

BiR AMERiKAN GAZETESİNiN 
iT ALYA HAKKIN DA 

MÜTALEATI 

Va!ington, 21 (A.A.) - V fİngton 

Star gazetesi, bahri mesai) için yazdığl bir 

makalesinde diyor ki: 

"Eğer İtalya, 35 bin ton hacminde iki 

harp gemisi inşas• hakkındaki projesini 

ı Alm n ar·ciye 
·ye- Nazırının raporu. 

• e ı 

yo • 
Cenevre, 21 (A.A.) - Anadolu Ajan

smın hususi muhabiri bildiriyor: 
Rusya'nın Milletler Cemiyetine girmesi 

ususunda büyük devletler arasında ecre
} an eden müzakeratm haylı ilerlediği ve 
eylôl umumi toplnntısmda Rasya'nın nam
zetliği vazedileceği burada teeyyüt etmekte 
dir. 

lngiltere Hariciye Nazırının son nul· 
kunda bu meseleye temas etmesi, Rusyaya 
yapılmıf resmi bir davet telakki edilmek· 
bdir. Avrupanın şarkında ve l.'t1illetler Ce
miyeti misakı dahilinde vücuda getirilmek 
İ\tenen mmtakavi emniyet teıkilatma Po • 
lonya'nm iştirak etmemesi bazı mü~külat 
IE'vlit etmiş ise de bunlann eylul ayına ka
cfar halledileceği ümitleri kuvvetlidir. 

lsviçre hükumeti Sovyetlerin gelecek 
cylfıl ayında Cemiyete dahil olması ibtima
lıni nau.n dikkate larak İsviçre heyeti 
murahhasasının bu baptaki hattı hareketini 
tetkik ile lsviçre heyetinin m:· stenkif kal • 
masma karar verdiği söylenmektedir. 

OLEN PARlS SOVYET ELÇiSiNiN 
KÜLLERi MOSKOVA'YA 

GÖNDERiLDi 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet Rusya
nın Paris büyük elçisi M. Dovgalevskinin 
küllerini havi mabf aıa bugün buraya geti
rilmiştir. M. Litvinof, M. Krutinski ve se • 
firler heyeti istasyonda hazır bulmımakta 
idiler. Bir asker müfrezesi selam resmini ifa 

etmiştir. 

lTALYA'OA 

ltalya' da Hava 
manevraları. 

FON NE URA TH REISICOMHURA HA 
R1CI SiYASET HAKKJNDA BiR 

RAPOR VERDi 

Berlin, 21 (A.A.) - Hariciye Nazın 
Von Neurath, Mare§al Hindenbnrg'a, Al
manya'nın harici siyaseti hakkında bir ra
por takdim ehni§tir. Hariciye Num Mar:ien· 
burg' a kRdar tayyare ile ve oradan M re
Ftl'm iknmetgnhma kadar da otomobille 
seyahat etmi§tir. 

Siyasi mehafil, çok yakında, ihtimal bu 
pazar günü M. Von Neurath'm ndyo ile 
nqredilmek üzere h rici siyaset vaziyeti 
hakkında bir natuk iyrat eylemesini bekle
mP.ktedir. Bu nutukta, ingiliz sefiri tarafm
dan teklif edilmi§ olan misaklar meselesin
de Almanyn'nm noktai nazarını iyzah eyli
yecektir. 

Berlin, 21 (A.A.) - Siyasi mehafil 
ve matbuat, Memel vaizyeti baklunda 
elman bükfuneti tarafından verilen notaya 
knrşı ecnebi hükômetlerin aldıkları vazi -
yetten ve hassatan Lord Eden'in avam ka -
marasmda Almanya'nm Memel hakkındaki 
protestosunun Almanya'nın evelce dahil bu
lunduğu milletler cemiyeti meclisi azası sı

fatiyle yapılması lnzmı geleceğine dair o • 
lan beyanatından gayri memnun gözükmek
tedirler. 

Gazeteler, Memel mukavelesini imza e· 
den devletlerin Memelde nizamın muhafaza 
ve vikayesine nezaret eylemeye hükmen ve 
vicdanen borçlu olduklarını ve Memel mil
li sosyalist memurlarmı, aleyhlerinde yapı • 
lan tezvirattan vikayeye mecbur bulunduk
larını yazmaktadır. 

Börsen T saytung guetui bu hususta di 

yor ki: 
"Eğer mıotakasında alınanlar değil de 

ingifüler oturmakta bulunmui olsalardı, 
çoktan ingiliz gemileri MerMl önünde demir 
atmıf balunuyorlardı.,. 

Alman mensucat 
LlBYA _SUDAN HUDUDU iTiLAFI mevkii icraya koyarsa, Fransa, Va,ingtoa 

bahri itilaf mm mef suhiyefoü ilan etmek sınai mıntakasında mühim tayyare mü da 

Roma, 21 (A.A.) - Şimali ltalya'nın • 
sanayıı 

Londra, 21 (A.A.) - Bir taraftan In 
giltere ve İtalya hükfimetleri, diğer taraf 
tan Mısır ile İtalya hükumetlerı arasın 
da Libya - Sudan hududu hakkında bir 
\tilaf hasıl olmuştur. 

TAYYARECi CON GRESSON'UN 
SEYAHATi 

Londonderry, 21 (A.A.) - Tayyareci 
John Gresson, Rocherster' den buraya gel
mi!İİr. Önümüzdeki merhalesi Godthaab 
Roebland olacaktır. 

BiR INGILIZ GAZETESiNiN AVUS
TURYA TEDHiŞÇiLERi 

HAKKIN DA YAZISI 

Londra, 21 {A.A.) - D:?yli Herald ga

ZE-tesi, Avusturya& milli sosyalistlerin tet

hiş harekatı hakkında İtalya hükUmetinin 

Berlinde resmi teşebbüsatta bulunmıığa ka
tar verdiğini yazmaktadrr. 

lSPı 

KOMÜNiST VE SOSYALiST 
GENÇLER BiRLEŞECEKLER 

M drid, 21 (A.A) - Komünist genç
ler teı kilatı, sosyalist gençler teıkilatma 
müracaat ederek müşterek bir cephe \'Ücu
da etirmek teklifinde bulanmuftur. Bu 
üıterek cephenin gayesini faJizme, barba 

luırıı m""cadele ve amele ve ihtilalci gaze
telerin ser:bestisini elde etmektedir. 

BlJ GECE A<;•K ECZAHANE 
Adliye sarayı karııamda 

ANKARA 
ve Y eniıehir G zi bulvanndn 

YE f F:HlR 
eczahaneleridir. 

.... ! ........................... ~ 

faa manevraları yapılmıştır. Ve bu ma
mecburiyetinJe kalacaktır. Çünkü Fransa • nevralarda düşman hücumuna karşı ça-
nm emniyeti, Almanya ve tlalyanm bahri 

Jmvvetlerinin mecmuuna müsavi bir bahri 

kuvvete ihtiyaç göstermektedir. Donkerk 

tipindeki gemiler, almanlarm küçük kru -

vazörlerinc tkebaül edebilir. Fakat eğer 1-
t::ılya, Vaşi::ıgton bahri itilafının kendisine 

bahşettiği tonaj haddinin en nihayetine ka • 

dar yeni harp gemileri inşa ederse, Fran • 

sanın da bo yolu takip etmesi lazım gelir. 
Ve Frnnsa ancak Va§İngton itilafının mef
suhiyetiıü ilıın etmekle bu yolu tutabilir. 

Filbnkiyka ltalya ,bugün, üzerinde bak 
kı tanınan 70 bin tonilatoluk gemiye 1D2lik 
bulunmaktadır. Fransada Dunkerkleri için 
52 bin tonilatoyu sarfetmiıfİr. Vakıa Fran
sa "Fnınce,, kruvazörünü saf haricine çı

kararak kendisine veril n müsaadeyi 22 bin 
tonilato fa:zlalaştıre.bilir. Fakat buna rağ -
mP.n Fransaya daha 30 bin tonilato lizım 
~elmektedir. 

İngiltere bahriye nezareti, P,1. Masoli -
ciyi bu projesinden vaz geçirmeye ğraş -
ıuaktadır. Çünkü balyanın bu projesi aynı 
zamanda zırhlıların münferiden tonilatola -
rmı 35 binden 25 bine indirmek istiyen İn
<riltere projesine de muhalif bulunmaktn • 
dır. Diğer taraftan amir Har. yakında top· 
l!lnm~cıı malhuz bir bahri konferanSJ düşü
nerek J\1. fosolininin bu konferansta Fransa 
·ıe seviye hirliği alabilmek için blöf yap • 
'11akta olduğunu ve ltalyanm o zaman yal
"llZ kağıt üzerinde me,·c:ut olan bu gemi • 
'"rin insasmdan vazger.meyi teahhiit ede -
"eifini söylemekte ve ltalvanm bu iki e -
"'ıiyi in,a ed"b0 lmek için laznn olan ehni! 
.,,·ıvon dclar sarf d•r•f< vnıiyette bolun -
.nadığmı kaydetmektedirler. 

buk müdahale tecrübeleri yapılmıştır. 

MÖSYÖ MUSOLINI JNGILIZ VE 
ALMAN SEFiRLERiYLE 

GöROŞTO 

Roma, 21 (A.A.) - M. Mussolini, 
Londra sefiri M. Grandi'yi, Almanyanın 
Roma sefiri M. Hascl'i kabul etmiştir. 

Bundan sonra M. Mussolini, ingiliz 
sefiri Sir Erik Drummond ile de uzun 
müddet görüşmüştür. Bu mükalemelerde 
şark misakı etrafında görüşülmüştür, 

YCGOSLAVYA'DA. 

YUGOSLAVYA VE MACARiSTAN 
ARASINDA 

Belgrnd, 21 {A.A.) - vala ajansı 
bil diriyor: 

Müşterek hudutlar üzerindeki ticari mu 
ameleye ait bazı mesaıli hal!etmek husu
sunda mutabık kalan m car ve yugoslav hü 
kumetlerinin murahhnslanndan mürekkep 
bir heyet bu mesele için Belgrad'ta içtima 
etmiştir. 

Murahhaslar bugün işlerini bitirmi!ler 
ve bu baptaki itilafları imza etmiilerdiı. 
Bu itilaflarla her iki hükftnıet istikbalde hu 
dut hadiselerinin tekerrür emesine mani o
lacak müteluıbil tedbiri kıırarl ıtırnııflar -
dır. 

ESTONY A HARiCiYE NAZIRININ 
MOSKOVA SEYAHATi 

Tallin, 21 (A.A.) - SaHihiyettar me
hafil, 28 temmuzda Esto:ıya hariciye na 
ıırının Moskova'ya yapacağı seyahatin 
sade diplomatik bir nezaket ziyareti ma· 
hiyetini haiz bulunduğunu beyan eyje
mektedir • 

buhran geçiriyor 
Bertin, 21 (A.A.) - Havas ajansı bil

cfaiyor: Nasyonat sosyalimıin ilk senelerin 
de üniforma ve bayrak iymali dolayısiyle 
bir refah devri yaıamıı olan mensucat sa
nayii hali hazırda vahim bir buhran tebli-
kesine maruz bulunmaktadır. 

lktısat nazm bir emirname ne,rederek 
mensucat sanayiinde ıahsi teıebbösleri tah
dide tabi kılmııbr. Resmi bir tebliğde de
niliyor ki: 

Döviz f ıkdanı, hükfuneti, mensucat sa· 
nayünde kullanılan iptidai maddeler itha
İabnı tahdit mecburiyetinde bırakmıştır. 
Bionetice bu maddelerin tahvilini tahdit et
mek lazım geldiği gibi mevcut sto lan ta
sarrufla kullanmak, fabrikaların kapatıl
masının önüne geçmek ve bilhassa işin fa
aliyetini tenkis etmek iktiza eder. 

lktısat nazırı, mesai nazırı ile bilitilaf 
23 temmuz 934 tarihinden itibaren mensu
ca! sanayiinde İ§ müddetinin haftada 36 sa· 
ate indirilmes"ni emretmiıtir. Bu sayede 
ameleye yol verilmesinin önüne geçilmiş 
olncaktır. Bundun bnşka yeni iymalathane· 
lcr vücuda getirilmesi de menedilmipir. Ni
hııyet fiatlann yükselmesine mani olmak 
i<;in iycap eden tedbirler de ittihaz oluna

uktır. 
Muhalif harn~ette bulunan patronların 

fabrikalan kapatılacak ve kendilerinden 
müessese ıefi ünvanı neıedilecektir. 

Basma yuzı ve resim clcrlcnıe 
yurdu. 

lstanbnl, 21 *{Telefon) - Maarif Ve 
kileli lstanbulda bir basma yazı ve remn 
derleme yurdu tesis ve müdürlüğüne Selim 
Nüzhc;t .Beyi tayin etmiıtir. 

Lehistan, a su arın 
taşması felaket oldu 

ı 

SU iÇiNDE KALAN EVLERiN DAM
LARINA, AGAÇLAR OZERlNE VE 
YÜKSEK YERLERE iLTiCA EDENLE 

RE TAYYARELERLE ERZAK 
ATILIYOR 

Varşova, 21 (A.A.) - Cracovie mm
taaksında Vistül nehri setlerini yıkmıı ve 
yüzlerce kilometre araziyi su kaplamııtır. 
Nehir, hayvan cesetleri ve enkaz sürükle· 
mektedir. Su kıı.plamı olan arazi üzerin
de tayyareler uçmalrtıı ve evlerin damlan
na, büyük ağaçlarm açların ve tepecikler• 
den te~kkül etmİ§ olnn dacıklara iltica 
etmiş olan ahaliye erzak atmaktadırlar. 
Kurtarma ameliyesine İflirak eden 50 biıı 
asker ıimdiye kadar binlerce ahaliyi b ıka 
tarafa nakletmiıtir. insanca zayiabn ad~
di daha malum değildir. Maamafih timdi~ 
ye kadar 220 yi geçtiği muh~kkaktu. 

Şark misakları. 
ITALYA'NIN VAZiYETi KAR· 

ŞISINDA FRANSA 

Varşova, 21 (A.A.) - Ya-rı re6mt 
1skra ajansı, fransız gazetelerine hitaben 
neşrettiği makalcllerde. şark misakı mese 
lesi karşısında Lehistan'ın seyirci vazi -
yette kalması dolayısiyle Fransa'da yük 
selen endişeli sadaları protesto etmekte
dir. Ajans, Lehistan harici siyasetinin 
en tabii anasmndan birisini teşkil eden 
leh - fransız münasebetlerinin kuvveti .. 
ni hiç bir diplomatik oyunun azaltıamıya 
cağını ileri sürmekte ve Lehistan'ın Al .. 
manya ile münasebatını, fransu: - al
man münasebatı kadar eyi bir surette ida 
me ettirmek emelinde bulunduğunu aöy• 
lemektedir. 

FRANSA'DA. 

FRANSIZ KABiNESi SALI GONO 
TOPLANACAK 

Paris, 21 (A.A.) - M. Damerg'in tal. 
Hhahı Paris' e döneceği muhakkak addolun
mc.ktadır. Sah günü öğleden so11ra kabine 
bir içtima aktedecek ve Ç&rflmba 11bahı da 
nazırlar Elize saraymda toplanacaklardır. 

Siyasi ahnlden dolayı M. Sarro, Reisi.. 
cümbura Aurillac ve Clermont - F errand 
seyahatmda refakat edemiyecek ve aynı 
zamanda ciimhur reisi, hükumet reisi ile ir
tibatını muhafara etmek iiıere Puis'te ka • 
bcakhr. 

:SOYUK BiR Y ANGlr. 

Avila, 21 (A.A) - 300 nüfus~ - ~ 
bip olan Cisla kasabasında bir yangın çık 
mıçtır. Kasabanın tamamiyle İıarap olma§ 
o!masmdan korJ..-uluyor. 

Sitaviski hadisesi. 
(Bap l. inc:i sayı/ada) 

tayici bilecek yegane salahiyettar ı hu ol· 
du.ğunda müttefik kaJmışlardır. 

FR-'NSIZ KABiNESi MÖSYÖ ŞERON• 
UN RiYASETiNDE TOPLANDl 

Paris, 21 (A.A.) - Kahine, M. Cbe • 

ıon'un riyasetinde toplanmıştır. Siyasi va· 

ziyetin müzakeresinden sonra M. Cheron, 

M. Dumerg'in nezdine giderek vaziyetten 

kendisini haberdar eylemeğe memur edil· 

miştir. M. Cheron otomobille Toulause teh• 
rine hareket etmiıtir. 

Çıktı 

• s Tay yı arı 
FALiH RIFKI 

Londra ve ingiliz hayatı 

tasvirleri, milletler arasın· 

daki mücadelelerin müna
ka§ası. 

Kitapçılarda nraymn 

60 lranıı. 
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-
Buhran var mı? 

Akay ve Şirket vapurları bir afağı, bir 
yukarı cuma yolcularını taşıdıkça insan, 
buhrandan şüphe ediyor. Buhranrn bir ma· 
nası, altı mesai gününü iş bafında ge;irdik· 
ten sonra yedinci günü hiç bir yere çıkma· 
nıaktır. imdi bu yüzlerce, binlerce yolcu 
lstanbul'un dört tarafında eğlence arama
ğa giderken buhranın lafı mı olur? .. Fakat 
bit de bu kalabalığı "menzili maksod,, una 
eriımi, olarak görelim. işte o zaman buh
ranın mevcudiyeti hakkındaki itirazımız 

snrsılmağa başlar: Herkes paketinden, se· 
l>etinden, çantasından nevalelerini çıkar· 
ınakta, kendi tabak ve bardaklarını masa· 
YP. sermektedir. Gazinocu, bir kahve para· 
sına, bu hazırlıkları seyreder, onlara yar
dıında bulunur· ve mü steriler, mavi sulara 
karşı, iştiha il~ midele;ini doldururken, o, 
Lağrına kara tas basar. Zavallının bekledi
ği bir cuma idi, . 0 gün de müşteriler kendi 
Yiyecekleri ve içecekleri ile geldiler! Aca· 
ba l • • 1 d -·ı 'd" 7 ou gazınocu buhrana mısa egı mı ır · 
Yalnız gazinocu değil, oraya gelenler bir 
bıılıranın bir remzidirler: Buhran ol • 
lnaaaydı onlar da ta ~ehrin bir ucundaki , -
ellerinden buraya kadar yemek taşımak 
külfetine uğramazlar, garsonların getirdik
leri ile keyif sürerlerdi. Ne sofra tanzim et
llıek zahmeti, ne de çanak, çömleği tekrar 
eve götürmek kaygusu ... 

Her mesleğin bir buhran geçirdiği mu· 
~akkaktır: Hepsi şikayet ediyor ... Hiç bir 
~taret ve sanat sahibi ile konuşmıyalım ki 
~ılerinden şikayet etmesin. Dün bir tane 
'!İnden memnun olanı gördüm ve şaştım. 

- Bizim İ!lerimizde buhran yoktur ... 
diyordu, dün ne isek bugün de oyuz, yarın 
da ... Kazancı demir gibi sağlamdır! 
• Sordum, anladım: Bu bir kadın terzisi 
ınıif. 

F. t-4 

Kırat Zogo Belgrada mı 
gidecek miş? 

lıtanbul, 21 (Telefon) - Bükreşten 
U tarihiyle bildiriliyor: 

Kıral Karolun bugünlerde Belgrada gi 
deceği söyleniyor. Kıral bir hafta Kıral 
Aleksandrm misafiri kalacaktır. Bu müd 
det İçinde Arnavutluk kıralı Zogonu.1 da 
Belgradı ziyaret edeceği söylenmektedir. 

Çeko Io,·ak rcji ... iniu nıiibayaası. 
lstanbul, 2 l (Telefon) - Çekoslo • 

•akya rejisi türk tütünlerinden yapacağı mü 
bayaaları ve nümune taleplerini 29 eylUle 
kadar uzatmı~tır. 

lstanbul'dan Çanakkale şe 
hitliklerine gidecek heyet 

lstanbul, 21 (Telefon) - Çanakkale 
!thitliklerini ziyaret için perşembe günü 
c··ı k u cemal vapuru ile lstanbuldan Çanak 
aleye bir heyet gidecektir. 

Ualıkc~ir mchnsn AH Şmıri 
Bey öldii. 

İstanbul, 21 (Telefon) - Balıkesir 
ınebus:ı Ali Şuuri Bey tedavi edilmekte ol 
duğu Sen Jorj hastahanesinde bugün öl 
lllk iiştliı. Cenazesi yarın sabah merasimle 
aldırılacaktır. 

l8 inci rt• im s "rAİ~i. · 
lstanbul, 21 (Telefon) y 1• il - er ı ma ar 

'frgisi ile beraber devam etnıek üzere güzel 
sanatlar birliğinin 18 inci resim sergisi de 
bugün Galatasaray salonlarında açıldı. 

1\otauhul limanındaki kömür i~leri .. 
lstanbul, 21 (Telefon) - lstanbul lima 

oında kömür iılerini tanzim ile uğraJltlak 
Üzere lktısat Vekaletinde deniz müsteıarı 
Sadullah Beyin reisliğinde bir komisyo,!1 
letkil edilmiı ve bugünlerde işe başhyacagı 
haber almmıştır. 

Adliyede yaz tatiı .. 

1 
lstanbul, 21 (Telefon) - Mabke~e • 

erde bugün yaz tatili batladı. Yalnız agır· 
Ceza, adliye ikinci ceza dördüncü hukuk 
ve birinci ticaret mahk~melerinde müstacel 
tnevzulu davalara bakılmaktadır. 

HAKiMiYETi MllllY! 

• 
ve T ASRA. 

.!» 

Çok yerinde ve 
mühim b·r 
teşebbüs. 

.Ce 
Bürosu. 

• • iyetı Hi alia mer 
haftası devam 

Dun Dahiliye Vekaletinin bir tamimini 
aldık. Tamim matbuat ailesine karışmak İs· 
tıyen ve halkı soymağa savaşan bir takım 
L. .. l:ındırıcılar hakku .... dıkkatli davranılma 
sını ve bunların aldatıcı teşebbüslerine kur· 
ban olmuşların matbuat umum müdürlüğü -
ne müracaatları istenmektedir. 

Resmi ve hususi müesseselerimizi hat-
ta hepimizi yakından alakadar eden bu ta
mimi, umumun faydası nam ve hesabına ay· 

nen dercediyoruz. 
Filhakiyka, bir :r.amandanberi dolam • 

baçlı ve müphem ve bazen de mühim ma • 
nalara kaçan isimler altında bir sürü mec
mua çıkmakta ve bunları çıkaranlar ilan, 
abone namı altında etraflarını soymakta ve 
nihayet ortadan kaybolup gitmektedirler. 

Matbuat umum müdürlüğü, matbuatı -
mızın şeref ve haysiyetini kurtarmak, mÜ· 
essesel~rimizin, halkın verdiği paraların 
hak ve hesabını sormak için bu nazik mese· 
leye el atmış ve ciddi takiplere girİ!miı bu
lunuyor. Genç idarenin, matbuat hayatımı· 
zı bu sefil teşebbüslerden az zamanda te· 
mizlemesini temenni ederiz. 

Tamim sudur: 

İı.;c· ha-ı:lath. 

lstanbul, 21 (Telefon) - Dil Cemi • 
} di Umumi KatipJik bürosu, Reisicümhur 
Hazretlerinin emirleriyle Dolmabahçede 
tahsis edil&ı dairede işe başlıımıftır. Cemi -
yt·tin neşrettiği fasiküllerden 8. inci sayı 

hı. haf ta çıkacak ve bu sayıda osmanlıcn • 
aıı.n türkçeye yapılan bulmalar nihayet bu
lı!caktır. 

Dokuzuncu fasikülde türkceden osman· 
lıcaya olan kelimeler baJlıyacaktır. Bunla • 
mı müsveddeleri hazırlanmış ve matbaaya 
verilmiştir. 

Rum 'atarnla~ların ta) ytu•·y•• 
yarflınu. 

lstanbul. 21 (Telefon) - Rum vatan 
daşlar da Tayyare cemiyetine yardım için 
bir dernek teşkil etmislerdir. Dernek Tay · 
yare Cemiveti binasında bugün ilk toplantı 
sını yapmı~tır. 

I.ozan ~11H111nun yrl(föniinıii 

İstanbul, 21 (Telefon) - Lozan sul
hunun yıldönümü münasebetiyle üniversite 
konferans salonunda 24 temmuzda mera • 
sim yapılacaktır. 1 - İmtiyazını aldıkları iltibaslı ve hat 

ti bazan mühim isimler altında bir iki nÜs· 
ha gazete veya mecmua çıkararak, rica, Kadıköy !'ili ~irk..ıinin aldığı 
şantııj ve muhtelif usullerle ilan almayı ve- paralar. 
ya abone bedeli koparmayı iş edinmiş bir lstanhul, 21 (Telefon) - Kadıköy su 
zümre türemiştir. şirketinin abonelerinden senede beş lira le 

2 - Bunlar kaçamaklı yolları siper e- sisat bedeli aldığı istihbar edilmiıtir ve na· 
dindiklerinden doğruca tecziyelerine kanu • fıa komiseri tahkikata başlamıştır. 
nen imkan görülememektedir. 

3 - Matbuat Umum Müdürlüğü bu gi· 
1 

bi gayri ahlaki teşebbüslerle mücadele el • 
meyi memleketimizi; ciddi matbuat mües -
seselerine karşı bir vaziyfe telakki etmekte 
olduğundan, bu cidalinde bütün alakadar 
müesseielerle zevat ve matbuat tarafından 
himaye edileceğinden emindir. 

4 - Bunun için bu kabil müracaatlar 
karşısında evelemirde Matbuat Umum Mü
dürlüğünden sorulmasını ve Jİmdiye kadar 
abone veya ilan bedeli verdiği halde muka
bilini görmemiş nıües'leselerin, zevatm vesa· 
iki ile beraber Matbuat Umum Müdürlüğü
müze müracaatini rica ederim, Efendim. 

ÜMiiriilc·n ajans daktilo"'u claYa~ı 
lstanbul, 21 (Telefon) - Müddei umu

mi köprü üstünde ajans daktilosu Süzan Ha 
nımı öldürmekten suçlu Ali Fedai Efen • 
dinin idamını istemi,tir. Karar 25 temmuz -
da verilecektir. 

Hıılgarİ"itan hu:,u i nwktPpl(•rirulc• 
idare ~i~h'mi. 

lslanbul, 21 (Telefon) - Sof ya' dan 
bildiriliyor; umumi bir emirname ile Bulga 
ristan' daki hususi mektepler idaresinde 
esaslı değiıiklikler yapılmıştır. Hususi mek 
tep bütçelerinin sene baıında maarif nezare 
tine gönderilmesi mecburidir. Muallimlerde 
de resmi mektepler !artları aranacaktır. 

1:--tanlml cJ{·ktrik fialı. 

İstanbul, 21 {Telefon) - Tarife ko -
misyonu elektrik fiatını kilovat baıına 15,5 
kuruş olarak tespit etmiş fakat ~irket bu 
fiata iytiraz etmiştir. Komisyo? çar§amha 
günü fiatı tekrar tetkik cdecektır. 

Yu «o.,.]a v ii nh t•rı;oitc ta1c·lu-,ı,inc1t•n 
I"" bir oTnp 1-.tanbnl'da. 
lstanbul, Zl (Telefon) - Yarm lıtan 

bula Belgrad üniversitesinden 1.20 _tale~e 
1 k b Olar mekteplere mısafır edı· ge ece ve u .. 

leceklerdir. Misafir talabe lstanbulda uç 
gün kalacaktır. 

Nafıa Vekilimiz oto 
ray tecrübelerinde 
bulundu. 

Devlet demiryolları t~raf mdan getirti • 

l t Y
larm tecriibelerı devam etmekte

en o ora . b l . . h k . . 
dir. Dün akşam (san u tr~nının are ·etını 
müteakip Kayaş'a kadar bır tec~~be ~apıl
mı~ ve bu tecriibede Nafıa Vekılı Alı Bey 
de bulunmustur. 

Nafıa Vekili Ali Bey İstanbula giden 
Basvekil ismet Pi· Hz. ni te~yi ettikten 
so~ra refakatlerinde Nafıa ve devlet de • 
miryolları erkanı ol~u~u hald~ ~oraya bin 
mislerdir. Otoray gıdış ve donuşte saatte 
75. kilometre süratle hareket etmiş ve An 
kara istasiyonundan ~ayaşa l 3 ve ~e Ka 

Hilt•li cYİ suların tetkiki. yaştan Ankara istasıyonuna 11 dakıkada 
lstanbu1, "'21 (Telefon) - latanbul -gidip gelmiıtir.. . . . · 

memba sularının hileli satıldığı hakkındaki Ali Bey bu vesile ıle Kay~ş ıs.tasıyo_nunu 
şikayetler üzerine belediye tetkik kararı teftiş etmiş ve istuyondakı f ıdanhgı da 

vermiştir. lezmi~ir. 

ediyor. 
Perşembe günü başlıyan Hilaliahmer 

haftası devam etmektedir. Hilaliahmer Ce 
miyeti haftanın ilk gününü, yüz elli faldr 
çocuğu sünnet ettirmek suretiyle içtimai bir 
mua\·enete tahsis etmiş ve yaptığı düğiin 
eğlenceleriyle de halka faydalı ve eğlenceli 
bir gece geçirtmistir. 

Hafta münasebetiyle halkın Hilaliahme 
re olan alaka ı çoğalmıştır. Bu hayırperver 
cemiyete her taraftan teberıüler vaki olmak 
tadır. Aldığımız habere göre dün akşama 
kadar teberrülerin yekunu bin liravı bul -
IDUtlUr. 

Dün akşam radyoda Fazlı Bey tarafın · 
dan verilen ve cemiyetin sulhta ve harpta 
yaptığı işleri hulasa eden konferansı da çok 
alaka uyandırmıştır. Bu konferanslar bu ak 
şam ve yarm akşam da devam edecek ve 
bu aksamki konferansı doktor Hamit Os • 
man v~ yarın ak,amki konferansı da dok • 
tor Ragıp Bey verecektir. Hafta münasebe
tiyle ,elırimizin muhtelif ticarethaneleri vit 
rinterini milli renklerle ıüslemi!lerdir. 

Maarif Vekilinin beyanatı. 
Maarif Vekili Zeynelabidin Bey, Ana • 

dolu Ajansına ~u beyanatta bulunmuitur: 
- 934 senei tedrisiyesi esnasında Maarif 

Vekaleti eski kadroyu, tefkilat ve sistemi 
muhafaza edecektir. Gazetelerde göriilen 
b:rçok tebeddülat şayialarının tatbiki bu 
~ene için mevzuu bahis değildir. Her üç de 
recedeki tahsil mesailinde yapılacak tahi
yı.:, ıslah ve tadil önümüzdeki sene zarfında 
düşünülecek. program baline vazedilecek 
ve bu programın gelecek senelerde tatbiki
ne geçilecektir. 

B(·lt·tlİ) (' ilt• tit·art'l h:ıuka ... ı ara -
11Hlu ihtilaf. 

Adapazarı, 21 (A. A.) - Belediye ile 
Ticaret Bankası arasında elektrik işinden 
tehaddü• eden ihtilafı halle memur hakem 
heyeti elektrik !ebekeıini tetkik için dün 
şehrimize gelmİ!tir. 

Af)on il"(•kohc i \C \ıt7.İ)c•ti. 

İstanbul, 21 (Telefon) - Uyuıturucu 

maddeler inhisarının aldığı habere göre bu 

seneki af yon istihsali normal senelerin üç

tt biri nispetinde olacaktır. Avrupada da 
vaziyet çok zayıftir. Yeni talepler bekle • 

nilmektedir. 

llah{''I ortlu~unım sıhhat i~lt•rin .in 
~ ' 

tanzimi için. 

İstanbul, 21 (Telefon) - Atina'dan 
bildiriliyor: Habe istan ordusunun sıhhat İ§· 
terini tanzim için Habeş hükumetinin talebi 
üzerine yunan hükumeti ordu baş tabibi M. 
Arkirepolis'i göndermiştir. 

Bııl~ari .. tan'da yeni matlmat ka -
mmu hazırlanıyor. 

İstanbul, 21 (Telefon) - Sof yadan 
bildiriliyor: 

Adliye nezareti,,den bir komisyon yeni 
matbuat kanun layihasını hazırlamışhr. Bu 
kanunla matbuat yeni bir idareye tabi ola 
caktır. Başvekil henüz layihayı tetkik et 
mediğinden metni hakkında malômat alına 

SAYlfA 3 

iJ~lilimiı;le • 

Kayalar ••• 
Dcmiryolu, Ankaraya bir iki du

rak yaklaşınca yolun iki yanında di
kilen ve yükselen kayalar gözünüze 
çarpar. Bunları, acunun kuruluş gün
lerinde su ahnteri gibi dökülerek. 
gi..ineş çekiç gibi yukardan aşağı ine
rek ve yel bir usta kolu gibi savru
lcarak dürütıü. Bu kayalar, yüz bin -
lerce yıl önce, günün birinde türkün 
kurtuluş savaşmm başarılacağı bu 
kentte, bu mutlu savaşı başaracak 
olan yüce Bağatırrn adını ve sanını 
kutlulamak icin dikildi. Ogün bu • 

gündür, bu buruk/ara göğüs gere • 

tek, yıldırımlara omuz vererek bu • 
rada dikilen bu kayaların kurulu • 
şundaki güt, bugünleri görmekti. 

Önlerinden geçerken denli deııll 

bakarsanız onların çetin bet/erinde 

gerçek bir kayar görürsünüz. 

Bu kılr~. eski günlerde geçmiş 

çağlarda yoktu. 

Yel, bu çetin kayaların çok eski 

bir tanışıdır. Acun, var oldu olalr, 

bu dilsiz samlan bütlü ta~ yığınları

nı o dile getirmiştir. 

Esintili günlerde buracığa kulalC 

verirseniz bu kayaların bir ozan gibi 

tolgadığmr duyarsınız • 

Sıcak günlerde güneşin bütün 

ı§ığını bağrına basarak büyünen bu 

kayalar, yüreklerinde bizimkine ~ 

bir uruncun odunu taşıı lar. 

Onlar, oracığa çekilmiş ayrrk.sr-

lar değ illerdir. Onlar, gelip geçtikçe 

biıyük Bağatrrr esenlemek ve esen• 
Jiyerek kıvanma duymak için ora 

dadırlar. 

Kurum, eski günlerden beri o • 
nun yolunu beklemek icin, onw1 e • 
remli başı gibi dik ve çetin olan bu 
kc.yaları seçti. M.N. 

Dürütmek - İbda etmok 

Savaş - Muharebe 

Kent - Şehir 

B~ğatır - Kahramaa 
Buruk - Girdibat 
Güt - Maksat 
Denli - Dikkatli 
Bet - Sima, çehro 
Kayar - Gurur 
Kılış - Hal 
Acun - Dünya 
Büt - İrtifa 
Tolgamak - İrticalen şm· lllJf'•• 
Büyünmek - Alev {ı,kmna& 
Urunç - Heyecan 
Ot - Ateş 

Ayrıksı - Münzevi 
Esenlemek - Selamlamak 

Kıvanma - İptihaç 
Kurum - Hilkat 
Erem - İrade 
(Bu sözler tarama dergisinden aluunı11 

tır.) 

Ucııİz) o Harı i«lurc·~i \t' lıarict• ) iil« 
YC t '"i\ a ta"'n an 'aım rlarn 'erile • \. 1' .. 

cck giimriik rc·smıi. 
Denizyolları İ§letme idaresiyle har,ı 

memleketlere yolcu ve yük tafıyan milh 
vapurların alacakları kömürlerin, madeıt, 
kömürü istihsal ve satan müesseselerin l&a 
riç memleketlere sattıkları kömür ihrnf 
resmi gibi nisbi resme tibi tutulması icra 
vekilleri heyetince kabul edilmiflir. 

J .. tauhul p]c·ktrik şirkf'liıulcn 
hir ~ika)··•· 

fıtanbul, 21 (Telefon) - Üskiıdar'da va. 
lidebağındaki mektebe elektrik vennediğin. 
den dolayı Maarif Vekaleti elektrik Jtrke~i· 
ni Nafıaya ıikiyet etmiştir. 

1\hıhafız Giicii hi .. ik1etci1t•ri 
Arılanu~·ta. . 

Ardanuş, 21 (A.A.) - Muhafız Göcil 
bisikletçileri l l O kilometrelik çetin bir yü • 
rüyüşten sonra Ardanuş'a varmıilardır. 

Biı:ikletçi~erimiz nahiye müdürü ve el'I 

(
kam ile halk tarafından samimi surette 1-aı 

Jılanmıılardır. 



SAYIFA 4 

mle et os as 
1 Yabancı postası. 
Türk fransız ittifakının dör 

AYDIN yaylası ve bilhassa sanatoryomu olacakbr. 
Evelce müderrisler talebelerini alırlar, 

yaz mevsimi bu yaylaya çıkar kuzu sohbet
leri, cirit oyunları ve eğlenceler tertip eder 
lermiı. 

Ege nuntıkasmm en çok sıcak yapan 
yerlerden birisi olan Aydm'm, yazın sıcak 
günlerini geçirecek birçok yayla ve mesi
releri vardır. Fakat bunları yakın köylüler
den baıka kimse tBnunaz hıtti adını da Hoca ve molJaların o zamanlar barın-
bilmezlerdi. Gerçi, karmcah dağın eteğin- dtklan damların harabeleri bugün de ev
deki Karacasu yaylasına yazın Nazilli'den, cnttur. 
Aydın'dan bazı aileler çıkarsa da iJinin ba- Tıbiıtin yurdumuza bab~ttiği bu em
ımdan uzun müddet aynlmak imkanını bu- salsiz yerler, eski idarelerin likaydiıi yi -
lamıyanlar için Karacasu'ya gitmek imkiru ıünden hepimize meÇhoJ kalmııtı. Cümburi 
elamıyordu. Halbuki Karacasu yaylasında yetin feyizli idaresinde, Gölcük yay1asma 
havı, su, yükseklik ve mınıara itibariyle bugün de Aydm'm Paıa yaylası katddı. 
çok daha eyi olan Aydm'a 25 kilometre me 1 Yann daha bir~k türk yaylalan türk 
safede bulunan Pa41 yıylau aydınlılar için yurttafların sağlık saaclnltn ~ ntştlm 
... · ~~tıldö . ::~ konıcaiında asla ~üphe edilemez. 

AyJur: Pqa yaylasının ama mi görinişin~ bir bakrf. 

Vilayetimize geldiği gündenberi umumi 
ıe köy yollarına sok ehemmiyet veren va
limiz Fevzi Bey, Aydm - Fala - Tire 
koy yolu üzerinde bulunan pa~a yaylasına 
§Ok ehemmiyet verdi. Aydın'm en eyi ve 
tabii bir mesiresi ve yaylasını, bugün otomo 
bil ve kamyonların işlemeğe baıladığı bir 
yolla vilayet merkezine bağladı. 

Şimdi de Paşa yaylasında bir otel ya~ 
tırılıyor. Otelin keJfi yapıldı. Proje ve plan
ları yapılıyor, yakında münakasaya konu
lncak ve bu sene inşaata haılan1lacak. 

Paşa yaylası: Eski adı Kestane dağı 
(Mesokis) olan ve şimdi Aydın dağı deni· 
1cr. ceviz dağında 1300 metre yüksekliiin· 
C!c Jima1 rüzgarlarına kapalı bütün Mende· 
res ovasına hakim Ege denizine batta Si
sam adasına ı • '>irçko saf lcaynak sula
nnı cami çam ve Ç•u"" ağnçlariyle bezennıİJ 

bil yayladır. 
Bu yayla ile bizzat ve yakından meıgul 

olan valimiz, buranın bilhassa ıim 1 rüz
gı:.-'- ·•-q_ kapalı olması itibariyle Avrupa 

Halkevi spor kulübü menıaplarmdan 
1 O genç cuma günü bisikletlerle Ç"ıne'ye 
bir yüröyüı yaptılar ve akıam Aydın'a 
döndüler. 

Çine'den eski Çine'ye kadar da giden 
gensler, gidiı geliı 100 kilometre yol alan 
gençlerimiı, yolda hiç bir anzaya uğrama
mıılar ve çok eyi bir seyahat yap ı lar
dır. 

Belediyemiz yeni intihap hamlıklarına 
devam etmektedir. Belediye memurları her 
evi dolaıarak mevcut niifuslan birer birer 
yamuılar ve seçmek, seçilmek hakkını ha
iı olanların cetvellerini hazırlamış) rcbr. 

Bu suretle Aydın' da oturanlardan 11Ü· 

fusa yazılı olmıyanlar da tamamen ve ha
kiki olarak tesbit edilmiıtir. 

Geçen sene Çine'nin Buluntu köyünden 
lsmail oğlu Mustafa'yı kirlettikten sonra 
cürmünü örtmek için elini ayağnn ba ~)ayıp 
Akça.ova gölüne atarak öldüren aynı köy
den müdür oğullarından 25 yapnda Mtb· 

Bundan lam dört asır evel, 1534 se· 
nesinde, ilk defa olarak, en büyük islam 
devleti ile hıristiyan devletlerin en büyük
lerinden biri arasında bir ittifak aktedil-

mi~ti. 
Müteassıp f ransız imparatoru birinci 

Fransun'nm Kanuni Sultan Süleymanlı 
)'aptığı ba ittifak o zaman bütiin dünyayı 
hayrete döfÜrmÜ§ n politika sistemini alt
üst etmİJIİ. Dört yiiıüncii yıldönüınö müna
ıtbetiyle bu mühim tarihi ittifakın hangi 
bidiseler ilcasiyle aktedilmiı olduğunu göz
den geçirmek faydasız olmıyacaktır. 

Birinci Fransuva 1525 te Pavi meydan 
muharebesini kaybedince am:ıesine acıklı 
bir mektup yazmıftı. Oğluna esaretten kur
lıtrmak için cehennemden bile imdat iste
m.iye karar vermiş olan kırahn annesi os
manh padiıahma bir murahhas göndermiı
ti. Bu murabhasm ismi meçhuldür, yalnız 

refakatinde l 2 kiJi bulunduğunu biliyoruz. 
fakat murahhas heyeti Bosna civarında 

eıkiyanm taarruzuna uğrıyarak tamamen 
katledildi. 

Luiz dö Savua'nın ümidi kırılmadı. Ve 
aynı sene içinde bir başka fransız murah
hası İstanbul'ı vasıl oldu. Bu murahhas 
dikkati üzerine çekmemek için hiç bir hedi
yt:yİ hamil değild~ yalnız kundurasınm ök
çesinde gizli olarak padişaha bir mektup 
götürüyordu. Bu mektubun muhtevasını 

T arihnüvis So1akzade kitabma yazmı,tır. 
Sadrıazam lbrahim Pap da vakadan 8 se -

ne sonra Avusturya sefirine mektubun n.uh 
tevasmı JÖY le hulisa etmiıti: 

''Oğlum Fraıısa kıralı, lspaaya kırılı 
Şarl tarafından esir edilmiftir. Scrbestiıi
ni kendisine iade edeceğini ümit eHim, fa
lrat Şarl bunu yapmadı ve oğluma çok fena 
nıuamele etti. Satvetini göstermen için sa • 
na müracaat ediyoruz, büyük imparator .. , 

Bu sade ve cıkh istirhamname Sultan 
Süleymana bir iftihar ve memnuniyet verdi. 
Padiıah derhal fyran'a iylan etmiş olduğu 
barptan vaz geçerek kuvvetler;ni rnacarlar 

üzerine sevketti. Sekiz ay sonra osmanhlar 
m"car asılzadelerini Mohaç meydan muha
n:besinde ezerek Badini znptettiler. 1529 
da padifa)ı ordolan Viyana'yı muhasara et
tiler ve türk akmcılan Ratisbon'a kndar a
kınlar yaptılar. Onların etrafa salmış ol-

•• •• •• • yuz ncu senesı. 
duklan debıet ve korku Şarlken'i Kambre 
rnuahedesini imzaya, Burgonya' dan vaz geç 
miye ve fransız kıralmm oğlunu serbest" bı
rakmıya mecbur etti. Bununla beraber türk 
tehlikesi vrotestanları Şar1ken'in emri al • 
twda topladı ve onan kuvvetini artırdı. 

1532 baharında icra edilmek üzere yeni 
bir oımanlı taarruıu huırlanırken Birinci 
Fransuva buna m.aııi 011111}'1 çalıftı ve bu
nun için padipha Antonyo Renkon isminde 
bir murahhas gönderdi. 

Çok zeki ve kurnaz diplomat olan bu 
adam Venedik'e ancak nisanda gelebildi 
ve Rıgüsa' da, taliin aksi bir cilvesine ağrı
yarak, kendisini birkaç hafta geciktiren kı
zıl hummaya tutuldu. Daha tamamiyle eyi
leımemiı olarak Sultan Söleyman'm yanma 
vasıl olduğu zaman padiıah Belgrad civa
rında idi. Koca osmanlı ordusu iki aydan
bcri yürüyordu ve onu durdurmak artık pa
dişahın elinde değildi. Padişah Renkona 
dedi ki: "Şimdi artık geri dönemem, kork
muf olduğumu zannederler,, fakat taarru· 
zunu ilerletmedi ve Göns kalesinin alınma
siyle iktifa etti. 

Daha Jiddetli bir taarruz korkusu fran
tıı. kıralmm desiselerinden hiddetlenen bir
çok protestan prenslerini Şarlken'le birleı
miye sevketti. Birinci F ransuva'nm buna 
çok canı sıkıldı . Fakat alman protestanlnn 
üzerinde bütün itibarını kaybettiğini anla
yınca son endi~elerini de bir tarBfa bıraka
rl\k türl\lerle açıkça ittifak etmiye karar 
verdi. Bununla beraber bir zaman daha ka
rarını giıli tuttu ve Babıali murabbası Yu
nus Beyin Fransa'ya gelmesine venedikli
lcrin mani olmasını temin etti. 

L:ızar dö &if bir osmanh memuruna 

Fransa lnralınm müteassıp hıristiyan diye 
ta.nıldığını ve tiirklerle ittifak etmesinin ko
lay olmıyacağmı söyleyince beriki de dedi 
ki: "lı ona kalsın, ıefirlerimiz kendisine 

mukaddes emanetler götürürler.,, 
ittifakın bir müddet teahburu lyran'la 

harp etmek istiyen padişahı famsız1arla 
öncedP.n anlaşmadan almanlar1a muahede 
imn etmiye sevketti. Bununla beraber 
Sadırazam İbrahim Paşa Avusturya elçile

rine dedi ki: 
"Padiph f ransız kır alını çok 1evgili 

bit kardeı telakki etmektedir ve bunun 
için Barbaros kendisine olduğu kadar Frau-

b hl 
· "d h b. "k&!Zb' ruva'ya da itaat etmek emrini almııtır.,, 

sa a eyın ı am se pasına uyu ır me-

t ti l 
· · • bo- k di . . Barbaros Hayrettin Türkiye ile Fransa 

ne e ge mıı ıpı gazma en ıı geçır· . . ı.ıracmda temas temin etmiye baıladı. 16 
mış ve cebmden 25 kuru' çıkararak (bu 

1 
1533 d Ba b • . P" . . . . tr:mmuz e r aros n maıyeti uy-

senın hakkındır) dıyerek çın geneye vermıı _, b'" "'k . 1 ka 1 d g· · · 
d
. · k d . 

1
. • • . ue uyu merasnn e rp an ı. mncı 

ve cese ının ar e,ıne tes ımını vasıyet et- F -ı p - · K · . ,.. . ransuva og un an ıpanm yegenı atenn 
mı;)ıır. ' dö Medicis ile evlenmesinde hazır bulan-

mıya giderken vuku bulan bu ziyaret cid
den şayanı dikkattir. Fransız arşivlerinde 
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bu kabul resmine ait tafsilahn bütün izleri 
silinmiıtir. 

1534 teyiz. Akdeniz'de bir fırtına ha· 
zırJınmaktadır. Şark sahillerinde binlerce 
emele hummalı bir faaliyetle çalıııyorlar. 

Toplar dckülüyor, korJon ve barut istif edi 
liyor. Barbaros Hayrettin 84 geminin ba
tmda olarak Çanakkale' den çıkmııtır. Ak
deniz' de korku ve dehıet o derecededir ki 
Rndos'ta mağlôp olarak Malta'ya kaçnuJ 
olan Viliye dö lil Adam kederinden ö1müt· 
tür. Osmanlı donanması Mesina'yı tahrip 
ve Napoli kırallığmm sahillerini yaktıktan 
sonra Tunus'u zaptetmi1tir. Türkler bu su· 
retle Fas'a kadar bütün o banlinin hikinıi 
olmuılardı. 

Tiirk gemileri bir gece içinde Sicilya'yı 
varabilirlerdi. Bu donanma ltalya'daki Is· 
panya eyaletlerini ve batta Sultan Süley • 
man'ın muhasara etmek niyetinde olduğu 

Roma'yı bile tehdit ediyorlardı. Bu tehlike 
eynı zamanda fransızlarm komşu memleket 
fere karıı meydan okumasıydı. Çünkü her 
tarafta Barharos~an fransız büld'ımeti nanı 
vt hesabına hareket ettiği söyleniye""Cıt. 
Bu itibarlı Şarlken'in harbı Afrika kıtaıil• 
na nakletmekte iki taraflı menfaatı vardı. 
Bu takdirde Birinci Fransuva ne yapacak· 
tı? 

Kıralm vaziyeti evvela müteredditti. 
Fransıı: parlamentosunun islemların mütte· 
fıki olmasından dolayı kPndisine yaptığı 
muaheze1ere önce inki.r ederek mukabele 
etti faka sonra tehlike ziyndelcşince riyayı 

bir tarafa bırakarak efl irı umumiyeyi yen· 
di. Kendisini ziyıırete gelen müslüınan mu· 

rahhaslannı kar§ılamak üzere 11 gemi gön· 
derdi. Marsilya'da karaya çıkan bu heyet 
teırinisani ortalarına doğru kıralm yanına 
vasıl olda. Ba heyet zengin hediyelerden 
baıka kaplanlar ve aslanlar d getiriyordu. 

Marahhas padiıa}ım "biisnüııiyet, takdir, 
roubahbet, insanlık ve hürriyetperverlikle 
dolu,, mektabonu getiriyordu. Fransız .. 
Türk ittifakının 1534 kanunuevel ve kanu· 
nusaniıinde yapılan bu müzakerelerden 

ba,lamıı oldaiu düıünülebilir. Tarihçiler 
bu noktayı ihmal etmiılerdir. Çünkü çok 
gizli tutulan bu ittifakın metni herhalde 
yok edilmiıtir. Daima dikkatli olan ve eyi 
malfunat alan venedikliler bu hususta yanıl· 
mamı,lardı. Venedik mümessilinin memle .. 
keline yazdığl mektuba göre Türkiye ile 
Fransa arasında bu müzakereler neticesin· 
de üç sene müddetli bir ittifak aktedilmif!İ. 

O zamandan kalan bir vesikaya göre 
ittifakın iki maddesi şunlardı: 1 - Fran· 

su memleketi ile osmanh ülküleri arasında 
ticaret ve münakale serbest ve emin ola
caktır. 2 - Fransız kıralı, Barbaros Hay
rettin'in kumandasındaki osmanlı donan· 
masından istifade edebilecektir. 

Birinci Fransuva ile Sultan Süleyman'ııı 
ittifakları A'ffUpa' da o zaman büyük bit 
iskandal ayandırmııtır .• ŞARL SAGLIYO 

Lö Tan'dan 
Ege mıntakumda bir turne seyahatine 

fıkan Denizli Halken bisikletçileri 23 tem· 
mozda Aydın'a gelecekler ve Halkevimiz 
tarafından misafir edileceklerdir. Sıcaklar başladı ............. denize gidemedim, 

serinlikte gezemedim, diye düşünmeyiniz m .• çünkü 

1/acı Btktaşta harman: Köylii sıntnin mahsulünü toplamaia başladı. 

sıınatoryomlarmdan daha elveritli olduğu
nu fen aclamlan ve bilgicı1eri de tasdik et
mektedirler. 

Y ıni otfl: Amlık çınar ağaçları ara
ıında ve buz gibi bol sular fışkıran kaynak 
ların yanma yapılacaktır. 

Otel bitirildikten sonra, Pafa yaylası 
yalnız aydınlıların yazlık mesiresi değil, 

:;+;;!! E~e mırlakuınm en eyi bir mesiresi 

met oğlu Mustafa baklanda Ay dm ağır 
ceza lıkemesinde verilen ölüm cezan bu
gün saat 4 te biikfunet balnrmda infaz e

aiJmiflir. 
Suçlu altı ay eni lzmir bapisha esine 

göoderilmi§ti. Cezasının Türkiye Beylik Mil 
ıet eclisi taraf mdaa tasdik edilmesi üze
rine dünkü trenle Aydm'a getirildi. Dünkü 
gününü ve gecesini ıilıyarak geçiren Ollİ 

24 temmuz günü öğle yemeği, Köık 

C. H. F. nahiye heyeti tarafından verile
cek ak§Ml Nazilli Halkevinin misafiri ola
caklardır. 

Misafirler rilayetimiz çevr"lııde yol 
üzerinde bulunan nahiye ve köy fırka teş
kilatı taraf mdan karıılanacak ve uğurla· 
nacaktır. 

O. H. 

HACIBEKTAŞ 

Çıkardığı arpa, buğday ve çavdar1ariyle 
piyas da her zaman yüksekliğini muhafaza 
eden Haabektaf: Kırşehir, Ürgüp, Nevıe· 
bir gibi pazarları buğday evketmektedir. 
Yetiıtirdiği buğdayın anlığı ve dolgunluğu 
noktai ııazannclan pa.zarlard her zaman 
Hacıbektaı buğdayı tercihen satm almmak
tadrr. Geçen sene tüccara rekabet eden 
bankalırmm köyliinün yüzünii güldürmüı
tür. 

Yeni ahsa1 iılenmeğe baılanmıfbr. 
Rençperlerde lummıalı bir faaliyet göıe 
çarpmaktadır. Halk yeo.i mahsu1den mem
nundur. Gönderdiğim resim HBcıbektaı 
~öylerinde barınan süren çiftçileri göderi

vor. 

Karaden·z Park ve Plajı 
üzikli Çi li Park ve Bahçeleri 

Sıcakların tesirini çok azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz 
A 1 L E Y U V A S l'drr. 

Hergün sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar ANKARA - GAZİ 
istasiyonlan arasında banliyö trenl eri işlemektedir. 

7-2807 Her şey ucuz ve temizdir. 

Acele satılık ve 
kirahk bağ 

Aktepe' de yedi dönüm mikta -
nnda bağ acele satılacak veya ki • 
raya nrileuktir. Taliplerin 25 
temmuza kadar hergiin öğleye ka
dar Diy net İ!leri mu sebesinde 
Re§it Beydea Natık Efendiye mü -
racaatlın. 7-2871 

Sahhk hane 
Apğı Eilencede No. 3 hane 4 

oda, 1 sofa odunluk, kömürlük, 
mutfak Ye 25 dönümi mütwsviı 
bağ sahibi elinden s11.tıl .~~ır. 

7-2843 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 

;:aat. Telefon: 3272 

Müterc·m 
Teknik tahsili yüksek bir türk 

genci almanca n ineilizce tercüme 
kabul ediyor. 

Ankara post restant H. F. T. 
rümazuna müraaaat. 7-264 7 
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~rik Ce1J~rul Aşmor'ım kiudn. --
Havaya karşı müda aa 

HAKiMiYETi MIU.IYE 

Riyaseti Cümhur 
Bandosu. 

SAYIFA 5 

Fen ve Jen adamuırı. 

Mari Küri'n1n ölümü 
ilmin sakin bir ıulesi söndü. 

Dünya harbında, tazeliğine rağmen ol
dukr.. nıu··b· . 1 .. ·ı·k 
1ı·· r- ım ış er goren tayyarecı ı , 

•0tare'keden bugüne kadar geçen zamua 
~ade o kadar ~k ilerledi ve bundan do
li Yı da nıemleketleri havadan zorloyan teh 
'leke o kadar büyüdü ki bugÜJl bütün millet-

Bundan baıka A}lllor'wı kendi düşün
celeriyle yarattığı geçit avcı tayyareleriyle 
müdafu sisteminin nasıl yavaı yavaı ileri
ye götiiriildiiğünii ve harp sonundaki mü
essir halini anlamak için de bu kitap çok 
kıymetli ve dikl<ali calip bir mahiyet arze
der. 

Riyaseticümhur bandomıım medis 
bahçesinde bu haftaki konserinin programı 
da çok zengin eserleri ihtiva etmektedir. 
Bugünkü programın birinci kwnmda Vag
nerin Uvertür Riyenzi ile Maneaet'in Süvit 
Sen Alsasyen'i gibi iki güzel morso vardrr. 
İkinci kısmıdada halkın çok sevdiği Tho
mu' m Fantezi Minyon'• nrdır. Gene ikin
ci kısmın sonunda A. Schei'ıüa Polka Ver -
wandı Seelea (2. kalar. JOlo) gihi Sok zevk 
li bir eser salınacaktır. Haftama prerramı 
nı •ıaiıYa koyuyoruz: 

Temmuzun dördüncü günü sabah doğar
ken Sansellemoz sanatoryomunda Mon 
Blan'a nazır bir odada Mari Sklodonb kı· 
sa bir hastahktaa sonra öldü. Daha bir haf-

suıda her iıtihıalin iycap ettirdiği cereyaa 
deıar11annı tetebbü suretiyle yapıyordu. 

Bu çok ıayıf cereyanlann ölçülmesi ~lı 
nazik bir ıeydi. 7.avcesinin mesaisine İftİrak 
eden Piyer liri piyezo ıldımsite tiz " 

. r •vadan korunmak meselesini kendile
~e en özlü bir iJ haline getirmece mec
ar kalauı bulunuyorlar. Her tarafta nst· 

ladı&nnız bunımalr faaliyetlerin manası ve 
ttbebi budur. 

Taya recilik dünya barbına bir biç ola
rık · d. fır ı; fakat mütareke baıladığı za-

llaa artık ea müeuir bir silah olmak vui-
1ttini k , 

azaD.JDıftı. Mare.fll Foı an tayyare-

Filhakika, eeçit avahimm ne olduğu . 
nu ve bugünkü ve yarınki kudretini kavra
mak için filen kuruluJUna takaddüm eden 
bir Slrl münakap, miila.haza ve tecrübe
Itri mübdiinclen dinlemek kadar doira hiç 
biı ıey tasavvur edilemez. 

Sonra düıünmeli ki kitap, bugün iıtis-

nuız olarak bi" memleketleri, bitin 

Dem~) 

22 Temmuz 1934 (Pazar) 

Birinci kısım 

1 - G. Urhini: Mırı Fat Nupsiyal 

2 - S. Racbmaninoff: Prelüt 

3 • Wagner: Unrtiir Riyenzi 

4 - Massenet: Siivit Sen Alsasyera 

On bet dakika ıra 

I kinci luSUll 

5 - G. fares: Marı Soloneı 

ta evel laboratuva
rında çalıııyordu. 
Babası, zevci, kar • 
deıi ve çocuğu ilim 
adamı olan mefhur 
fizikçi bütün haya • 
tında ilk tecrübe • 
leriıü VarfC>va' da 
fizik ve riyaziye 
profesörü olan ha • 
hasmın yardımcın 
olarak yapmıftı. 

t 1891 de yirmi dört 
yaıında olduju hal 
de Paris' e gelerek 
Ulum Fakültesi lcur 
larını takibe La,J • 
lardı. ilk rehberleir 
Hanri BekötP.I ve 
Piyer Küri olmuı • 6 • Tbomaı: F anteıi Miny• 

7 - A. Schrei: Polka Verwandt 
Klar, Solo) 

( tur. Mari 905 te 2. 
Piyer Kiiri ile ev • 
ı .... di. Bu evlenme 

; . 
·~~ 25 

u s E X ....... 
Temmuz 1934· (Çar~anıha) 

Birinci kısı"' 

tam ve feyyaz bir 
ilmi teıriki mesaiyı 
mebde oldu, ve hu Matla1R Kiiri ot kocası l'i~r Kiiri lüo ratmoarlarotda .. 

dlik iri.. " . 'k . . . lif r--• o, ıstı bal harbına beşıncı hır sı-
•ak ·ol~rak değil, fakat harp sabaelerinin 
li ııııı olarak girecektir.,, dediği düıünü
,1~ıe~ bu silahın mütarekeden sonra haiz 
• lli1I kıymet ve itibann derecesi kendi 
tndine •eydana çıkar. 

Dünya harJ.mda, b1Jarelerin mütearrız t laaJk izerlntle müessir olmak kudretin-
• harekat yerinin vaziyetinden dolayı -

;n, çok almanlar istifade etmiperdir, ki bu 

~\ dn~ wi olarak Fransa ve lngiltere 
L . ava hucunılarma ıkarp müdafaa mec-
orıyetini doğurmapur. 

Hava müdafaası ba1mnmdan Paris'te 
:erdana getirilen vesait ve teşkilat hak
k~:da nıevcut malumat pek dağnıktır. Bu 
l~ a:.J~ Paris müdafaasmm teessüs ve le -

ınulu hakkında ııhhatli bir etüt meyda-
111 feti ........ k k ··~-

•ovç ço 111~ar. 

Buna mukabil londra müdafaası, hu 
~İidaf aanın hakiki müessisi olan Mecır 
.~era] A,mor'un yazdığı "havaya karşı 

~~dafaa,, kitabiyle tetkik ve tetebbuu 
olay bir mevzu halindedir. Aşmor'un "ha

taya kar,ı 1Düdafu kitabı,, ihtiva etliği 
:•lU..t ve esaslar bakımından yalnız Lon
~anın değil, bütün fngilt'!re'nin müdafaa işi 

'!n nasıl kumldui,unu, bunda ne gibi fen
;~ İ~ari giiç_1ü1der1e karplapı~mı, nasıl te
•ınul ettiffini, ve gelecek bir harp bakr-

ll11ıclan lnıriltere'ni hava müdafaası vaıi
ffof •• 

ını ıv1ıılı "-'ivor • 
....... 

-- •i Mi11iye'nin Romanı: 3 

• 
insanlığın 

Sonra gene başladı: 
- Çok rüya görür müsün? 

•I IAI 

halk kütlelerini yakından alikalandıran, 

sinirlendiren hava tehlikesini her türlü sah
neJeriyle tesbit etmekte, canlandırmakta

dir. Bu, aydınlatıcı mahiyet de kitabın kıy
metini pek çok yükseltiyor mu ? 

Kuaaatimce, ceneral Aımor, hava mü
dafaası ile ağra,an her tabakadan insan 
i~in, znkle okunacak ve kafa yorulacak 
biı eser yazmııtır. Kitapta, İngiltere n 
Londra'nıo hava müdafaası meseleleri ka
dar, diğer dost, düşman devletlerin dünya 
harbında kullandıkları müdafaa tanlan 
llakkında da birç"k malômat nrdır. 

Kitapta müdafaarun halktan, hiikômet
terı, sınai müesseseler cephesinden karp
laştığı .sayısız müıkülat ba!lıbaıma bir ders 
teşkil edecek derecede İyzab olunmuıtur. 
AFmor, elindeki büyük salibiyetlere rae

men, en küçiik bir meseleyi halledebilmek 
· çin, akılları ermiyen harbiye, bahriye ne· 
'!arctleri erkanına şiddetle kar§ koyarak 
doğruca ba,vekile, laatti ona da aıarak 
doğrudan doğruya efk.irı umumiyeye, 
Avam Kamarasına baı vurmağa mecbur 
kalışı pek güı:el tevsik edilmektedir. 

Mevki, rütbe. makamı ne kadar büyük 

olursa olsun, yepyeni bir silah ve sistem 

hakkında herkesten bilgi ve ihata beklene
miyeceğini bu bilgisizlik yüzüaden gayet 
kötü, zararlı vaziyetler hasıl olduğunu, 

ı.·m~k servet ve gayretlerin laeder olup 

Tefrika : 55 

l - Simeon Rofques: Marı Şerifyen 
Z - Leo Delibes: Vals Kopelya 

l. Bizet: Uvertür Patri 

4 - Beethoven: Sonat Patetik 

On bet dakika ara 

ikinci ·kısım 

S - Thomas : Prelüt Hamlet 

6 - Kalman: Potbori Mariça 

1 - Godard: Dans Bohem yen 

gittifini... güzelce i(re111Dek İp• kitahm 

büyük bir kıymet arzettiğinde hiç ıüphe 
yoktur. 

Bütün bunlardan anlryabiliriz ki Aımor
un "havaya kar§I müdafaa,, kitabı, ya1DIZ 

silahla müdafaayı değil, fakat idari hatti 

sınai meseleleri aydınlatmak itibariyle bü

tün bir devlet mekanizmasını alikadar et

mektedir. Kaldı ki hava tehlikesinin her 

~afhasını mükemmelen canlandıran kitap, 

hıı.lk kütlesinin, hepimizin heyecanla, ibret

le okuyacağmuz bir sürü mevzuları ihtiva 

ediyor. 
Diinya harbının hava müdafaası hakl

ını- 3ıı.n en tecrübeli ve bundan dolayı da 

söz söy)emeğe en salahiyetli bir adamı ta· 

rafından yazılan bu kitap bizde, kaVTetli 

takdir hisleri uyandırmıf(Ir. 
ŞAKIR HAZIM 

hususi fikri nsf a malik olan radı)ıun yeni 
unsurunun keıfini teshil etti. 

Böyle bir netice ilim ile alakası olmıyan
lar nezdinde bile ne kadar büyük gözükür
~e gözüksün takip edilen osuliin brteziyen 
§tkilde tanzimi, ameliyat tarzlarmm mahi
rane tasnifi, maddi hdsiz müıkülatm halli 
yoluda gösterilen yorulmaz sabD" diıünü
lurse sarfolunan mesai harikulade göriJür. 
Eu keıfin tarihçesini kısaca habrlatalno. 

Hanri Bekrel, flüoresan~ hadiselerinin, 
roııtgenin bulduğu X JUalarma miiıabih 
mfialar te..tit edip elmetiijİlli arap.kem 
uranyom miittkkepleriaia laali teceıriitte 

olmasalar bile n · asla flioresaaa miplııede 
edilmeksizin fotojraf plakına tesir edebilen 
ve mesafeden elektrikli cisimlerin boıalma
sına imkan verea pyrimeri huzmeler ne,
nttiklerini farketmİfli. 1906 da varılan bu 
nrtice gayet mühimdi. Çünkii Küri'lerin 
b:rahare ndyoaktiYite ismini verecekleri 
sahada ilk tesl>it olanan hadiseyi teşkil edi
yordu. Bunu inkiıafı otuz beş senedenberi 
"atomlar arası fııiği,, 11e harikulade 
terakkiler yaplırmıftır. • 

Mari ICüri, muhtelif üraa miirekkepleri 
ile iranyom ve roryom'u ihtin eden muh
telif madenlerin infiai faaliyetiai keşif ve 
mukayeseye taharri yatını vakfetti. Kemmi 
lf'Crühelerini, havası lllDlyene ol:ıaac.ak 
madde ile örtiilmüı bir plakm inıialan ile 
İyonlaıtırdmq yani nakil hale konmuı hir 
lmndansatör "mduife,, nin iki kef es'i ıra-

yapmıı olduğu tecrübelerle buna baıırlaa
mıştı. Piyezo elektrisite diye, tebeJlürt 
mihverlerine nisbetle muayyen bir istika
mette yontulmuı olan bir kuarç p1akası 
sadece bir sikletin tesiri ile milıaniki cern 
nıaruı kalındığı ıaman plakm yan ıat*la

rm üzerinde La.sale gelea elektriklenmeft 
derler. 

Piyuo eJektrisite cereyanları cöz'i radyo 
aktif maddelerden husule gelen ionlapıt 

cereyanlar1 ile aym viisalte oldnldannclaa 
hasnsi bir montaj taru yapddı. Bunda ra· 
dİy•ktİYİtellİll ~ ....... ,...,;.. 
nan bir piyuo eleLlrite cereyula telafiıl 
suretinde yapılıyordu . .Mari Kiri ... dere
r.e ibtiyatkir davranması sayesinde bazı Ü• 

ram filizlerinde veya hususi peıblend ile 
kalkolit'te saf iirıaiyomııalrinden fada bi' 
ionlaıtırma kaneti müphede etti. 

Küriler tetebbii edilen filizlerde iran
yom' dan daha faal bir unsar oldaiana tah 
min ettiler ve genç kadmm menıe memle· 
ktti !erefine bu tecrübe olunmamıı yeni cis
me polonyom ismini teklif ettiler. 

O vakit elektrometre ile adım adım kon· 
lrol edilerek kimye'fi taksimler baıladı. Ne
ticede l 898 de polonyom'dan tamamen 
farklı yeni bir cisim keıfedildi. Gerek kim
yevi hassalan gerekse .1ularmın terkibi 
bıımba~ka olu bu basit cisme iki ilim ve 
kimyevi muamelatta kendilerine yardua el· 

mi~ olan M. 8e1110n radiyom ismini verdiles 
Polonyom, reaksiyonlarda, ve inkısam 

- Sen bunu .. endişe ile mi hatırlıyorsun? - Bu böyle çoktan beri devam ediyor mu? 
- Çoktan. Aklımın erdiği zamandan beri. Birkaç vakit- - Hayır. Nasıl diyeyim ... 

ha 1 i. 
Amlre Malro 

tir daha az tekerrür ediyor. Yalnız ... bunları hatırlıyorum. 
Hatırlamaktan nefret ederim ben. Halbuki buna muvaffak 
olamıyorum: hayatım benim geçmişte değil, gelecekte -
dir. 

Sustular. 

Tereddüt etti: 
- Neşeden daha kuvvetli bir kelime arıyorum: bulamı· 

yorum. Cincede bile .. Bir ... sonsuz huzur. Bundan daha de· 
rin bir tek şey vardır. İnsandan daha uzak ve .. afyon nediı 
bilir misin? 

- Hayır. Daha doğrusu rüyalarımı eyıce hatırlamam. 
lı 

1
- Ben hemen her akşam rüya görürüm. Sonra dalgınlık, 

- En çok k-0rktuğum şey .. uyumaktır. Böyle olduğu 
halde hergün uyuyorum. 

- Hiç bilmem. 
- Öyle ise sana eyıce anıatamıyacagım . .Hu sızın gaş • 

u yalar~ dalm.ak da vardır. Bazen kendimden geçtiğim za-
nıanlar hır kedı hayaleti g" a·· -.. 1 b h h . h k. k" . or ugum o ur: u er angı a 1• 

köı ~.ır manzaradan daha çok korkunçtur. Fakat rüyadan da 
tu şey yoktur. 

- Herhangi hakiki bir manzaradan daha mı korkunç? .. 
- Ben vicdan azabı çekecek adam deg-il ·m Öld ·· kt .. ı . urme e 

~uç olan şey öldürmek değildir. Sukut etmemektir. o sırada 
•nsanın ruhunda olup bitenler ... Nasıl diyeyim ... Daha kuv-
\'etli olabilmektir. · 

. Bıkkınlık mı? Sesinden bunu anlamağa imkan yoktu ve 
l<ıyo arkadaşının yüzünü görmüyordu. 

- ... ve valnız bundan ibaret olsa viı ... Daha fen ası var a· - . 
ır takım hayvanlar. 

Tekrar etti: 
- Bir takım hayvanlar. Bilhassa yılanlar. Ve hepsi natı

tınıda .. 

k Rh'o, p:ecenin P't>-«·liğine rağmen, onun yanında kendini 
apafı b"r odada sandı. 

Saat onu çaldı. Bir takım adamlar, geceleyin, çinlilere 
mahsus boğazdan gelme kısa kısa sayhalarla kavga ediyor
lardL 

- .... Uyumasam çıldirmak işten değil. Bu yılanlı gece, 
gündüz ... Hayatım müddetince ... ve insan deli olursa ken -
disini katiyen öldürmezmiş ... katiyen. 

- Öldürmek rüyalarını değiştiriyor mu? 

- Artık ötesini bilmiyorum. Sana bunu .. Şang'tan son -
ra söylerim . 

Kiyo eyice karar vermişti ki hayatı bahse mevzudur ve 

hayatlarının hergün tehlikede bulunduğunu bilen adamlar 

arasında yaşamaktadır: cesaret ona hayret vermiyordu. Fa

kat ölümün sihrine, dalgın dalgın konuşan, ancak gördüğü, 

bu dostta rastlıyordu ve sanki bu sözleri de kendi iç sıkın
tısı gibi gecenin kuvveti, ıstırabın, sessizliğin ve yorgunlu
ğun kadiri mutlak olan yakınlığı meydana c-etiriyordu ... Fa
kat işte sesi değişmişti 

yolmak ded'!Yiniz ~eye daha ya'Pndır. Fakat kesif. derin. 
Nasıl rli ·eyim .... Aı:.ağ"ıya do~ru b'r "Ci~yoluş .... 

- Bunu san~ bövle duyu a'1 b"r di'şünce midir? 
- Evet: kendi ölümüm. 
Hep o dalgın adam sesi. Kiyo endi kendine.: "kendini 

öldürecek bu,, dedi. Babasını çok dinlemiş olduğu için bili· 
yordu ki bu kadar hırsla "mutlak,, ı arıyan insan onu ancall 
kendi tehassüsünde bulur. Mutlak hırsı, ölmemizin hırsı, §11 

halde ölüm korkusu: Cen korknk olmalı idi; fakat her miıt
t.ik gibi hissediyordu ki "mutlak,. olan ancak zamanında ele 
gecirilehilir. 

Kiyo'nun eyice görmediği hu insan seklinden o sekle ha· 
kim olan giir bir kuvvet kaynağını ahiord ı. Şimdi ~susan ve 
korkunç hulyalarına dalan bu arkada-:ta delice, fakat kutsf 
bir takım haller vardı. - Be'"cri olmıyamn mevcut oluşun• 
daki kü .. si1ik ... Belki, Şaq~'ı da, ke1 dini öldürebilmek için 
öldürecekti. 
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larda bizmütle bulunur ve iıl? müessir olan 
a ıaalarmı saçar. Halbuki radyom alkalino
terrö "kalevi türabi,, madenlere kimyevi 
havas noktai nazarından benzer. Ve 
muhtelif teamüllerde Baryom'u takip eder. 
Klorür'ü, aJkoollü suda klor baryomdan 
dnha az inhilal ettiğinden tetebbü edilen 
ml\hsullerin kloridrik malullerini alkoolle 
presipite "teressüp,, ederek gittikçe daha 
fl'al cevherler elde edilir. l 908 kanunu
evelinde Küriler faaliyeti elektrik metodu 
İIP ölçülünce üranyomunkinden dokuz yüz 
defa daha kuvvetli klorürler elde ettiler. 
M. Sömarse'nin yaptığı spektroskop'la tah
lil, Baryom'unkinden başka bir hattın mev
cut olduğunu gösterdi böylece yeni bir ba
sit cismin mevcudiyeti meydana çıkıyordu. 

Daha sonra Mari Küri'nin şahsi azmi 
sayesinde mühim mikatarda pleşbend'le ya
pılan tecrübe neticesinde saf kloru-radyom 
elde edilemsine imkan bulundu. Bunun fa
aliyeti üranyom'unkine nisbetle beş milyon 
defa fazla idi. Zevci 1906 da kazaya ugrı
ynrak ölmüştü. 

Madam Küri M. Debiyern'in yardımı ile 
bir melgamayi elektroliz yapıp madeni 
radyom elde etmeğe muvaffak oldu. Bu 
muvaff akıyeti üzerine 191 O da Nobel kim
fil mükiif atım aldı. 1901 de Hanri Bekrel 
re Piyer Küri ile müştereken fizik mükafa
tını almıftr. 

Köri usulü tedavi ve radyomla tedavi 
kanserin ve birçok hastalıkların tedavisin
de tatbik edilince yeni tababet me,hur ka
dının trp akademisine girmesini haklı bul
du. Ölünciye kadar idare ettiği Radyom 
enstitüsü fiziko - şimik kısmı kadar mühim 
bir tıbbi kısma da maliktir. 

Mari Küri kaderi iycabı olarak bütün 
h!yatmı kendine hiç bir nefi getirmiyecek 
te beşeriyete hizmet edecek saf mesaiye 
bnsretmi§tir. Ölen büyük kadro son nefesi
ne kadar, zevci tarafından İ!aretlenmiş o
lan ve kendisi tarafından 1923 de namına 
yapılan merasimde tekrar edilen !U sözle
ri tatbika muvaffak olmuştur: 

"Hayatı bir hayal haline koymak ve o 
lıavJlli f.=- ik~tlPnıtirmek.., csim.-.-m:m--=-llZll 

1 As. Fb. U. l\ld. Sa. Al. I 
komisyonu ilan1nn. 

100 TON GAZOİL 
Yukardaki malzeme pazar 

hk suretiyle 22-7-934 tarihin 
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1612) 

7-2820 
- Kayaşta mermi tahliyebanesi 

15.8.1934 
- iBnanm sıva ve catı tamiri 
- Silah fabrikasrnda am~le heli· 

ları 15.8.1934 
Yukardaki insaatlar hizaların

da gösterilen tarihlerde ayn ayrı, 
(Jazarlık suretivle ıaat 14 lif iha· 
leleri icra edilecektir. T aliolerin 
teminat ile müracaatlar!. (1590) 

7-2830 
MUHTELİF SARRAÇ MALZEMESi 

(1ı7ii+oaJı'1it nam ve hesabına) 
Yukardaki malzeme pazarlık 

suretivle 28. 7. 934 tarihinde sa 
at 14 te ihalesi icra edilecektir 
Taliplerin teminat ile müracaatları 

(1623) 7~2837 
YEvıvıın: t10) _ (15) 

KiLO SICiR ETi 
Yukardaki mal..eme pazarlk 

suretiyle 8. 8. 934 .tarihinde saat 
14 te ihalesi i rıı edilecektir. Ta -
!iplerin teminat ile müracaatları. 
(1624) 7---2838 

Muhtelif AJatı kimyeviye 
(Müteahhit namma) 

Yukardaki malzeme pazar 
Irk suretiyle 25-7-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1611) 

7-2821 

Satılık arsa 
Y enişehirde Havuz baıında Ka

.ranfil sokağında Ali Nazmi Beye 
ait 653 diğeri 7 43 metre iki kıta 
arsam satılıktır. Arzu edenlerin 
2727 numaraya telefon etmeleri 
yahut aparhmanımda katibi gör • 
ıneleri 7-2874 

1 

HAKiMiYETi MiLLiYi! 

P. T. T. U,. Müdürlüğünden ; 
Başmüdürlüğümüze bağlı bütün posta nakliye müteah· 

hitlikleri mahallerince 21-7-934 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle aleni münakasaya çıkarılmıştrr. Talip olanla· 
nn mahalli posta müdürlüklerine veya Ankara Başmüdür· 
lüğüne müracaat etmeleri. (1632) 7-2868 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 
19 kalem marangoz alah 11.8.1934 

600 torba çimento 11.8.1934 
2500 kilo Wasserğlas 25.8.1934 
5000 adet orijinal tahrip kapsülü 25.8.1934 
1000 kilo fosforlu bakır 20.9.1934 

2 ton antimon 20.9.1934 
Yukardaki malzemeler ayrr, ayrı, balada yazılı tarihlerde 1aat 14 

de ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin §artname için her gün saat 13,5 
1 dan 15,5 kadar satın alma komisyonuna müracaatları. (1601) 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKASI 

' 

DARA• 
BiRiKTiR.EN 
RAl-IAT bO~_Q 

... 
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j Devlet DemiryoUarı ve Liman -
ları İzmir 7 inci işletme Müf et -
tişliğinden: 

Halkapınar deposuna vagonlarla vürut edecek kömürlerin tahmil f6 

tabliyesi işi 19 temmuz 1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık 
münakasaya konmu,tur. ihale 7 ağustos 1934 salı günü saat 16 da fz. 
mirde iıletme müf ettişJiği makamında yapılacaktır. Bu i,in şartnamesi 
lşmirde işletme müfettişliği kaleminde ve Ankarada malzeme dairesin
de bulunduğundan buralara müracaatla tedarik edilebilir. T alipleria 
300 liralık muvakkat teminat mektubu veya akçesi ile yevm ve saati 
muayyenden evel işletme müfettişliğine müracaatları. 7-2872 

Mektep er alım satı 
ko • 

ısyo u a • • 
lsmetpaşa kız enstitüsü koridoruna açılacak olan dört adet pence • 

renin 26.7.1934 perşembe günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
Tal ipler şartnameyi öğrenebilmeleri için her gün mektebe müracaat 

edebilirler. (1638) 7-2873 

Istanbul: Deniz le azım 
satın alma komisyonundan': 
321 adet saç levha: Kapalı zarfla münakasası 24 tem• 
260 ,, Köşe bent muz 934 sah günü saat 14 te. 
6507 adet kondenser borusu: Kapalı zarfla münakasası 

· 24 temmuz 934 salı günU 
saat 15,30 da. 

5875 kilo perçin çivisi : Acık azaltmrtsı Z4 temmu& 
- g3'4 salı giinü snnt lG,30 da. 

Dneiz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda miktarı yazılı satl 
levha ile köşe bentler kondonser borulan kapalı zarfla per 
~in çivileri acık azaltmaya konulmuştur. 

Şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve miinakasay 
iştirak edeceklerin de yukarda yazılı gün ve saatlerde Ka • 
sımpaşada kain komisyona müracaatları. (3464) 7-2488 

1 Galata.ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğ ·· ndenı 

Kilog. 
1L 

No 
1 

Kap Eşyanın cinsleri 
1 Hayvan hamudu 

962 
22 

Marka 
KCC 
MHK 
RB 6 

6 Kamyonet çamurluğu 
1 Fotoğraf maloine ve alb 

samı 

10,5 ,, l 1 Fotoğraf makinesi 
1535 PH muhtelit 8 Boyalı demir kapsül 

13 • l Dalgıç elbisesi 
7,500 • • İpek mensucat 
3,600 • • Boyalı sincap 
1,300 • İpek mensucat 
1,650 • • • " " 
3,650 • • Kaplı sincap kilrı. 
3 • • İpek mensucat 
6 • , İpekli perde 
1,180 İpek eteklik ve ~oraJI 
0,920 • ,, elbise 
0,750 • • ,, Kumaş 
1,060 • • ,, Örtü 
0,560 ,, mensucat 
0,530 • 1 " " 

4, 100 • • Pamuklu ipek örttl 
0,450 İpek mensucat 
l, 100 , ;, Pelerin ve ete1i 
0,060 • • ,, kıravat 
0,350 • • Fildekos fanila 
4,350 • • İpek mendil ve saire 
Bu eşyanın memlekete ithaline talip çıkmadığından 

17-7-934 tarihinden itibaren ve acık artırma suretiyle ccnebf 
memlekete gönderilmek şartiyle satıhktır. İsteklilcriA 
7-8-934 sah günü saat 17 ye kadar satış komisyonuna müra• 
caatlarr. ("1.'\0) 7-2867 

Iktısat 
Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü me• 

kanik ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve birisi kimy~ 
öbürü elektrik diplom mühendisi, iki lnboratuvar mühendsi 
ile Ankara, İstanbul, Samsun, Mersin ve İzmir'de çalıştırıl• 
mak üzere teknikum, Robertkolej veya Sanatlar mektepler( 
elektrik ve makine şubelerinden mezun 15 ayar fen memuru 
ve büro işleri için bir mümeyyiz alınacaktır. 

Ehliyet imtihanları 31-7-934 tarihinde Ankara'da ölçiilet 
ve Ayar Müdürlüğünde ve İstanbul'da Ölcüler ve Ayar Ba~· 
müfettişliğinde yapılacaktır. 

İmtihan mevzular~yıe· taliplerin en geç 28-7-934 akşaınr· 
na kadar Ankara'da Oküler ve Ayar Müdürlüğüne vennOl' 
leri veya göndermeleri Iazımgelen vesikalar hakkında Atıf 
kara'da Ölçülr ve Ayar Müdürlüğünden ve İstanbul, Sam• 
sun, Mersin ve İ zmir'de Ölçüler ve Ayar Başmüfettişlikle• 
rinden malumat alınabilir. Evelce müracaat etmis olanların 
da müracaatlarım yenilemeleri ve noksan vesikalarını t3" 
mamlamalarr lazımdır. 7-2869 

Ankara Vilayet 
Defte darlığ da • • 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren mer'i olan 2459 No. tıı 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesi ınuci· 
hince verilecek arzuhallere 15 kuruşluk damga pulundan ba~ 
ka ayrıca bir kuruşluk Tayyare pulu yapıştırılması lazırıl 
geldiği görülen lüzum üzerine ilan olunur. ( 1631) i - 2870 
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'! 
Yaz mevsiminın agır sıcaklarına ta

hammül edecekmisiniz? AHeniz efra

dımn soğuk meşrubat içmekten ve 

sıhhi mekulat yemekten· mahrum 

kalmalarına razı olacakmısınız? Daha 

fazla tereddüt etmiyup derhal faali-

yete geçmetisin•z. Size bu hususta 

yardım edecek FRİGİDAİRE vardır. 

~rlgldalre 6zQ taşımıyan her soğuk hava tertibatı 
h klkt bir ~· Frlgldalre" değildir. 

ve Ş5' 

OTOMATİK EtJEKTRIK SOGUTMA TERTiBATI 
Ceneraı Motorıı MıımulAtı 

Kilis gü ük muhafaza 
tabur kumandan ığından: 

Cins' Kilo Gram 
Un 28552 
Fasuly; 5460 
Pirinç 5460 
:Patates 5460 
'ruz 4193 
Gaz yağı 3926 
Çay 131 
kınnızı biber 262 
n-ti~rn 

'-U 1300 
Salça 1310 
Odun 410580 

Cinsi 
Bulgur 
Nohut 
'Mercimek 
iade yağx 
Sığır eti 
Sabun 
Seker 
Pekmez 
Zeytinyağ 
So~an 
Arpa 

Kilo Gram 
5:460 
5460 
5460 
2620 

26207 
2227 
1310 
l300 
800 

5460 
32849 

Sanı an 36865 
:ra Rilis Gümrük Muhafaza Taburunun 934 senesine ait ef· 
~ve havvanatınm yiyeceğ'idir. 

er - Yukarda cins ve miktarı gösterilen yirmi üç kalem 
na~k bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii mü

asava konulmustur. 
..2 - Rırdmna şartlan kabdmm tasdikli suretleı l Urfa 

:unırülc satın alma Anteo askeri satın alma. Mara~ askeri 
atın alma ve Kilis askeri satın alma komisyonlanndadır. 

tıl1 3 - Pazarlık Kiliste gümrük muhafaza satın alma ko
s"onluöu tarafmrfan vaptlacaktır. 

8 
4 - Pazarlık 25-7-934 gününe rasthyan c;arsamba günü 

vaat onda kapalı zarf usuliyle un, bunu müteakip erzaklar 
azf'diter,.ktir. 

6 
5 - Her istekli muva'ltkat güvenme teminatlariyle belli 

aatten t>vel komisyona gelmeleri. 
d·· 6 - Örneği görmek istiyenler her gün saat altıdan on 

Orde kadar satın alma komisyonluğunda görebilirler. 
(1443) 7~2601 

Çankırı Vilayeti 
Be ediye Riyasetinden: 

r· .2290 N. kanunun birinci maddesi mucibince Çankırı şeh
hının 1/2000 ve 1/500 mikyasında paftalara münkasim hali 
ik~.ıır. vaziyetiyle 1/1000 mikyasında münhanili haritası ve 
ii ınc1 maddesine göre kanunun tarifatına muvafık olmak 
t ı~re sehrin müstakbel nHinmın yapılması 15 temmuz 1934 

1 arıhinden 15 ağustos 934 tarihine kadar kapalı zarf usuliy 
ne nı~nakasaya konulmuştur. Taliplerin Çankırı belediyesi 
...:..._ nı11raca<ltlar ıilan olunur. (1553) 7- 2770 

A. kar 
\rtı~azı -zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyte 

1 
.u bulan müracaatlan üzerine hakikaten zarureti halleri 

0 up ol~adığmı ve muinleri bulunup bulunmadığını tahkik 
~c ~et~ıı; etmeden fakruhal ilmühaberlerini imza ve şeha · 
t e ~ u unmaktadırtar. Bu ilmühaberler üzerine yapılan 
<:~~~katta bazan münderacatı hakikate uygun olmıyanlan 
~orulmekte ve bu gibi ilmühaberlere imza koyup tasdik 
edenler hilafı ~akikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
dan dolayı takıbat yapılmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olunmaktadrr. Binaenaleyh hövle şehadette bulunacak ze • 
~~ ın belediyemiz nazan dikkatlerini celbeylemcği faydalı 
~0rnıektedir. (2500) 7-2667 

8iğa Bele ·ye R·ya etin en: 
Rasabamızm (19000) lira bedeli keşifli su yolu inşaatı 

k~palı zarfla 22.7.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
~unakasaya konmuştur. Belediyeler müzayede ve müna -
. asa kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine tevfikan 
1haıesi 9.8.1934 persembe günü saat on dörtte Biga beledi -l'e . . 

sıncJe yapılacaktır. 
~artname ve projelerini görmek istiyenler Biga Beledi· 

~e.~ıne veyahut İstanbulda Sirkecide ferah oteli sahibine 
uracaat etmeleri ilan olunur. (1639) 7-2876 

l' 
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l\lilJi l\lü<laf aa VekUleti 
Satın Alma Komis)onu 

lylanlnrı 

iLAN. 
Hava ihtiyacı için Morel 

pusulaları pazarlıkla alma· 
caktır. Şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 29-7-934 
pazar günü saat 14 te temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna mü
racaatları. (1546) 7-2740 

İLAN 
İzmit, Tuzla ve Bolu'da 

bulunan kıtaat icin ( 452, 700) 
kilo un kapalr zarfla müna. 
kasaya konulmuştur. İhalesi 
28 temı'luz 934 cumartesi gü 
nü saat 14 te yapılacakttr. 
TaJioler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna. 
kasava i~tirnk icin de vakti 
mn'.lvveninrle teklif ve temi
mıtlarivle t zmit askeri satın 
~ 1ma knmi-.vonun~ tı"iiracaat 
lan. (1!\?4) 7-2709 

tLAN 
Hava ihtiyacı icin 212 met· 

re mikabı muhte1ifü1cin~ ke
reste alınacaktır Sartn~me -
terini görmek istiyenlerin 
her ırün ö<tteden sonra ve 
pazarhiYma istit"ak er1ec.ekle
rin 2-8-0~4 persembf" M.ini\ 
saat 14 tf' tP.minatlarivle 
hir1ikte . M. V satın alma 
komi!::vnnnna mür:H·a-.ı+t~ 1. 

(1549) 7 --2737 

iLAN 
Kayseride bulunan kıtaat 

için ( 110.000) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24-7-934 
salı günü saat 14 te yapıla
caktrr. Talipler şartnamesi
ni ~örmek üzere her gün ve 
münakasava i~tirak icin de 
vakti muavveninde teklif ve 
teminatlarivle Kayseri'de 
Askeri Satın alma komisyo
nuna müracaatları. (1401) 

7-2531 
İLAN. 

Hava ihtiyacı için alma -
cak otan 439 dış ve 768 iç tay 
yare lastiği pazarlığı 24. 7. 
1934 sah günü saat 15 şe ta
lik edilmiştir. Şartnameleri • 
ni görmek istivenlerin her • 
gün öğleden sonra ve pazar
lı~a iştirak edeceklerin mez· 
kur gi.incte teminatlariyle bir· 
likte M.M.V. Satın alma ko
misyonuna müracaatlan. 

(1640) 7~2875 

İLAN 
Hava ihtiyacı için pazarlık 

la manyeto yedekleri ~tına· 
ccı.ktır Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ö~leden 
sonra ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin 1-8-934 çarşamha 
günü saat 14 te temin:ıtla· 
rivle birlikte M. M. V. satın 
alma komisvonuna mi.iraca· 
atleri. (1548) 7-2738 

İLAN. 
Hava ihtiyacı için pazarlık 

la S. E. V. manyetoları alına· 
caktır. Şartnamesini görmek 
istiven1erin her gün ö~leden 
sonra ve pazarlığa iştirak e 
deceklerin 31-7-934 llı g-ii:1il 
saat 14 te teminatlariyle bir· 
tikte M. M. V. satın alma 
komisvonuna mürac.ı:ı;;ıtlan. 

(1547) 7~2739 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 4,520 

metre mikabı kaplama tahta 
sx pazarlıkla almacaktrr. 
Şartnamelerini ~örmek isti· 
yenlerin her gün öi!leden 
sonra ve pazarlu~ma iştirak 
edeceklerin 6-8-934 cumarte· 
si günü saat 10. ı:; d::l teminat 
larivle birlikte M. M.. V. sa· 
tın alma komisvonuna mü· 
racaatJarı. (1550) 7-2735 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamula· 

tından (2~000) kilo çorap· 
hk yün ipliği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. !ha 

• .. \ ., ~ .. ~~· • • ... . .1 ~ • • • .... • • • ·•f-. 

lesi 6 ağustos 934 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliple· 
rin şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden ev
vel teklif ve teminat mektup 
lannm makbuz mukabilinde 
komisyon riyasetine tevdi 
eylemeleri. (1545) 7-2741 

İLAN 

160 ton kok ve 270 ton ma
den kömürü kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamelerini 

görmek istiyenlerin her Jti.n 
öğleden sonra ve münaka a
ya iştirak edeceklerin ! 3-8-
934 pazartesi günü saat 10,S 
ela ter! inatlariyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyonu
na müracaattan. (1552) 

7-2736 İki saka arabasiyle bir nak 
liye arabası pazarlıkla yap· Elt::Dlm!Dl!Z!mlm!!Zmı!!ml-imB(i 
tırılacaktır. Pazarlığı 24·7· 
934 salı günii saat on birde· 
dir. Taliplerin nümunesini 
görmek ve şeraitini öğren -
mek üzere her gün ve pazar· 
lığa iştirak edebilmek için 
de belli gün ve saatinde te· 
minatlariyle komisyonumu • 
za gelmeleri. (1596) 

7-2806 
İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı ic;in 

Anknra RcJeıfi-.·e Rei · 
fiP.i i13nları. ... 

lLAN 

Ankara B~1ediye riyasetinden: 

Belediye için iki vidnnj maltinesi 
.alınacaktır. T nlip olan firmaların 
tekliflerini belediye riyasetine gön. 
dermeleri ilan olunur. (t 539) 

7 - 2721 

Alakadarana müjde 

u 
c 
u 

i k 
Malicm'i lnıaiye MafazasmaL 

Amfutalar cad. No; 77 

DlKKAT. 
Banyolar. 
T ermesihıolsr. 
Atnt• rlıa bel!i111r. 
Alafrukı Jadifar. 
La"Vtıbolar. 

Krome ve CÜ el bateri ve tar 
Havagan ocakları. 
ELfilCTRlK malumesi. 
Her nevi birinci ve temiz hayam. 
Herkesin aıenfaab iktızamıaa 
BlR KERE yeni açılan I S A X 
(Malzemei lnşıı.iye mağazası) m 
tiyarel ctmer:iz taYı•ye edilir. 

Tel: Z 87 

Ya1u da hır ıov.at ~ısmı apıc• 

7-2363 



SAYlfA fi 

Sİ EKLER 
bulaştırıcı hastahklar 

tevlit ederler. 
• • • onları FLiT ile öldürünüz. 

Zahıre:-ı zararsız g ibi görünen fa• 
kat, ı-- ..ımmal Tifo idi, Skarıatin ve 
hatta Verem gibi öldürücü hasta· 
ltkları bulaştıran bu ehemmiyet• 
sız. fakat pis sinekler, sonderece 
tehlikelidirler. Böyle oldugu halde 
bazen bunları öldürmek lçın te. 
slrden Ari ve yalnız şaşırtan onla rı 

adi haşaratöldUrUcü mayiler kul. 

~
t,~§;;;;;~ ıanırlar. Sakınınız ve her haldo 

FLİT dort harfli F L ·i-T tedarllc 
ediniz. Sıyah kuşaklı ve asker' 

~~~ii1 resimli sarı tenekelere dikkat ve 
onları musirren talep ediniz. 

Umumi Oeposıı : 10L KREPE~' ·l. Galata, Voyvoda Han Ho. 1 

Ziraat Vekaleti Merkez labora
tuvarları müdürlüğünden: 

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

• 

Adet 
500 
200 
350 
350 

50 

Kobay 
Büyük beyaz Fare 
Beyaz Fındık Fareı;i 
Tavşan ' 
Yabani tavşan 7-2636 

Istanbul Posta T.T. Binalar 
ve levazım Müdürlüğünden: 

Mübayaasına lüzum hasıl olan 3 m/m kutrunda 39 ton 
sert bakır tel ile 1.5 m/m kutrunda 1 ton yumuşak bakır tel 
ve 3 m/m lik 5000 adet bakır manşon kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Mezkur mevaddın 28-7-934 tari 
hinde ihalesi icra kıhnacağmdan taliplerin şartname almak 
için her g-ün, teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek zarf
tan tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa
at 14 te Beyoğ-lunda Posta Telgraf Merkezinin üçüncü ka· 
tında mübayaat komisyonuna müracaatları. (3610) 7-2596 

Sıhhat ve içtimai muavenet Ve

kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

İtlaf ıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 temmuz 934 tarihin· 
den itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Mü· 
nakasa İstanbul'da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin 
de müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Şartname
sini görmek istiyen taliplerin Ankara,da umum müdürlük 
ayniyat muhasibi mesutlüğüne İstanbul'da mezkur merkez 
baştabipliğine müracaat etmeleri. (1433) 7-2693 

Mektepler alım satım 
komisyonu Reisliinden: 

Meslek muallim insaat usta mektebi için aşağıda cins ve 
mi~tarı yazılı doğrama kapı ve pençere açık münakasa su· 
retıyle yapılacaktır. Talip olanlar ihale günü olan 26 tem· 
muz 1934 perşembe günü saat 15 te teminatlariyle birlikte 
mektepler komisyonuna, şartname ile planlan görmeli isti· 
venler komisyona müracaatları. (1394) 

Miktarı 
93 1 ' 44 adet pençere 
20 ,, 2 ,, kapı 

442 ,. Tavan sütwılan ve payandaları. 
~-ıııı 

HAKlMtYETI MiLLiYE 22 TEMMUZ 1934 PAZAR 

Müfettiş namzetliği \ Ankara Vilayet Nafıa 
müsabaka imtihanı şm .. hend·s iv• e • • 

• 
ı aa ıye 

Ba kasından: . 
( 6) m iif elli~ uamzecli alıunıak iizere 11. 8. 934 cu 

nıartesi Alinii saat 9 <la Ankara ve İstanbul Ziraat Ran -
kalarında Lir uıü~abaka imtihanı acı)acaktır. Müsabaka 
ya i~tirak edeceklerin (i\liilkiye) \'~ya (Yiiksek lktısat 
ve Ticaret) nH'ktebinden \.'C yalını Hukuk FakiiltesinC:len 
mezun lrnhmnıalar1 \.' C virmi ''a~rrnlnn a~ağı, otuz yaşm
rlan vukarı olmamaları lazım<lır. 

l\fiif<'tlİ'I namzrtlt•rint" (110) lira maas ,·erilir. iki . . 
"'<'nelik c;.la,iılan ~onra yapıla('ak mc~l"ki imtihanda nıu-
\·affnk olanlar (17;:)) lira maa!\'la miifctti~liğc terfi et -
tirilir. 

f mıilıan pro«ramnu \.' C sair sarıları ha\.' İ matbualar .. ' 
.\nkara Ziraat Rankao;;ı Tc·fti~ ll('yf'ti Mfüliirlii~iin{lcn ve 
lstnnlml n· lzmir Ziraat Bankalarmdan tc(larik e(]ebi
lir. Taliplf'r im mathna'1a } azdı \'f'sikaları hir mektup
la ltirliklf' ~\nkar:ı Ziraat Hanka!"1 Tefti-: Ocyeti mfülür
liij!:iiılf' nihnvct 26. 7. 9R4- pPrşf'mhe :.,>iinii ak~amma ka 
·lar A'(;ıul,•rnwk vpya bizzat Vf'rmck snrNivle miiracaat 
•imi~ hulımmalınırlar. 7-2;}92 

Ankara Evkaf müdürlüğünden: 
Şilede inşa ettirilecek cami'i şerif kapalı zarf usuliyle 12. 7.1934 

tarihinden itibaren 9.8.1934 tarihine kadar münakasaya konmuştur. 
istekli mühendis ve miymarların (20,000) yirmi bin liralık lıir bi • 

nayı yeniden muvaff akiyetle bitirmiş olduhlarma ait vesikalarla bir -
tikte şartname ve projeyi almak üzere her gün öğleden sonra lstanbul 
Evkaf müdürl"iğünün heyeti fenniyesine ve ihale tarihi olan 9.8.1934 
perşembe günü saat 15 le teklifleri idare encümenine tevdi eylemeleri. 

{1562) 7-2756 

•• • Kütahya Vilayeti 
daimisinden: 

encumenı 

1000 lira muhammen bedelli vilayet matbaası kağıt, mürekkep ve 
saire ihtiyacı 8.8.934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Talip olanların teminatla -
riyle mezkur günde Kütahya vilayeti daimi encümenine ve şartname ah 
kamını öğrenmek için de vilayet matbaasına müracaatları ilan olunur. 
{1532) 7 - 2724 

(1638) lira (41) kuru§ bedeli ketifli Ankara - Kaya yolunııd 
0-559 ile 0-659 uncu kilometreleri arasında ( 100) metre tulünde kat• 
ranh yol inıaatı 23. 7.1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat on ber 
te pazarlıl< suretiyle talibine ihale edilecektir. 

Taliplerin bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan (123) lira teınl • 
nah havi muhasebei hususiye makbuziyle ehliyeti fenniye veeiykasıııl 
birlikte hazırJıyarak mezkur giin ıaat on beıte vilayet encümeni retsti• 

· ğine müracaat etmeleri lazımdır. Daha ıiyade malômat almak istiyeı:I' 
ler vilayet nafıa bat mühendisliğine müracaat edebilirler. (1621) 

7-2823 

lymar Müdürlüğünden: 
yapılacak iki adet resim masası için talip .zuhur etmedi· 

ğinden 26 ağustos 934 perşembe günii ihale edilmek Uzere. 
bir hafta müddetle temdit edilmiştir. (1627) 7-2856 

1 43 sen~~~!~!!;, v~~!!~a~aüa olan ha I 
haftalık resımli gazetemr Ankııra'da sau~ yeri A K 8 A 
kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Beher sayısı 20 kuruf. 

Ankara mektepler satınal 8 

komisyonu riyasetinden: 
İnşaat Usta mektebi talebeleri iaşeleri için aşağıda cifıJ 

leri yazılı erzak ve sebze sekiz partide kapalı zarfla müna~a 
saya konmuştur. Bu işe girmek istiyenler teminatlariyle bıf' 
likte ihale günti olan 9 ağustos 1934 tarihinde saat 15 t~ 
Mektepler komisyonuna, şartname ile listeleri gıörmek istı• 
yenler de mektep müdürlüğüne müracaatları. 

1 N o. 1ı parti Et listesi. 
2 ,, ,, ,, Yağlar, zeytin, ve sabun listesi 
3 ,. ,, ,, Ekmek listesi 
4 ,, ,, ,, Süt, yoğurt, peynir ve kaşar listesi 
5 ,, ,, ,. Kuru erzak liste.si 
6 ,, ,, ,, Sebze listesi 
7 ,, ,, ,, Meyva ,, ~ 
8 ,. ,, ,, Odun ve kömür listesi. (1575)' 7-276J 

Tür kiye İş B~nkasından: 
Mim bayram dolayısiyle 23 temmuz pazartesi günU l:)aıt~ 

kamız gişelerinin kapalı bulunacağı muhterem müşterilerb 
mize ilan olunur. 7-2852 

Ankara Birası 
Herkesin Sevdiği 

ORMAN ÇiFTLiCi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

imtiyaz sahibi ve bafmubarrtri 
F ALIH RIFKI. 
Umum Nefriyab idare eden yazı 
lıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaaamda ba · 
11lmı§lrr. ..... i · 

Abone ve iyJin &Clelleri: Miies 
sese veznesine verilir. Y aliut poıta 
veya l'anlia. nsılasiyle g9nderilir. 
Ha..W• kfmt İl tahsil aal~L:-di 1.A . ~. 

1 

.,....._, --- SİNEMALAR 
YENi } ' lU GON BU GON 

iki film: iki filmf' 
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