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SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Maarif Vekili Abidin Beyin 
öniimüzdeki ders senesine 
ait kararları nelerdir? 

23 temmuz hürrıyet bayranıının 
laeınen arkasından 24 temmuz Lo
zan bayramı geliyor. Biıibiri arka
ırndan iki gün iki gece, aydın!Jkta 
"Ynı şenlik bayrakları sallam)or; 
karanlıkta aym bayram ampulleri 
Yanıyor. 

Tasavvur ediniz: 23 temmuz 
908 hareketinin başında bulunan
lar saray lapalarmın elinden sadra
zamlığı hile almak mesuliyeline 
katlanamadılar. Babıili'yi sakal ve 
sırmalara bırakıp, kendileri gizli 
odadan kukla oynatır gibi, devlet 
yürütmek hayaline kapıldılar. Bu -
nun sebebi aralarında yüksek bir fi
kir üstünlüğü gösteren liderler ol
mamasından, yeni bir nizamın yük
sek prensipleri tesbit edilememesin-

Asiler daha iki Nazırı da 
esir etmiş ve· iki poJisi 

oniformalarile asmışlyrdır· 

Maarif Vekilimiz Abidin Bey?f,.,ndi. 
nin mtbuat umum müdürlüğü "iç matbu
at şubesi,. müşavirine yaptıkları beyanatı 
aynen dercediyoruz: 

- Bu sene muallim kadrolarında, 

programlarda, orta mektepte ve lise teş
kilatında esaslı bir değişiklik olacak 
mıdır? 

tice alınmış değildir. Diğer taraftan yU11 
sek mektep mezu.nları içinden nu.cıllimt 
lik mesleğine girmek istiyenler iç.in ge-o 
ne üniversitede bir imtihan açmış bulu .. 
nuyoruz. Bunun neticesi henüz alınnnt. 
değildir. İmtihanlar ay sonunda yapıla 4 

caktır. Bütün bunlardan başka Avrupa' .. 
daki talebemizdcn imtihanlarını veriP, 
dönecek olan hanım ve efendiler de mu• 
allitn kadromuza dahil olacaklardır. 

24 temmuzda türk milletinin ye
ni devlet temellerini kurmuı olanfar 
~rasında, 23 temmuzda osman.h im
Paratorluğunun son kurtarılış hare
ketine karışmış olanlar, ve 908 den 
923 e kadar imparatorluk idare -
sinde siyasi ve askeri vaziyfeler al
mış olanlar var. Fakat biitün bu ya
lnnlıklar, benzeyişler, münasebet
ler zahiri'dir. 23 temmu-zla 24 tem
muz arasında yalnız on dört senelik 
bir zaman farkı değil, baş döndürü
cü bir görüş, anlayış ve düşünüş, 
Yani esastan bir kala farkı olduğu
nu hatırlamak lazımgelir. 

den, nefis İytimatsızlığından başka 
neye atfolunahilir? Her 7.aman bir 
şey yapılabilir. 1908 de de bir şey 
yapılabilirdi: fakat onlar yapa
mazlardı! 

Çünkü bünvesi değiştirilmek li
zımgelen bir cemiyet ve rejim: yük
sek, ilimli ve telekkürlü bir ihtilal
den, onun hamlelerinden ve liderle
rinden başka hiç bir vasıta ile kur
tarılamaz. 

Hemen muntazam hükumet kay
gusu hatıra gelir. Bu hükumetin mü
tehassısları eski unsurlardır. idare 
kadrosu onların eline geçer. Tasfi
yeler, aziller nasıplar, hepsi kalay 
kazımak nevinden teşebbüsler ha -
linde kalır. Müesseseler ayaktadır; 
biraz sinmiılerse de bütün hınçları, 
kinleri, iytikat ve ahlakları yerin· 
dedir. Hiç bir ses çıkmaz. Fakat 
i~inde muvaffak olamıyan eyi ni
yet sahibi ihtilalciye sebep sorar
sınız. Kaşlarım kaldırır, yüzünü 
buruşturur, "- Ne ya.palım, yürü
müyor!,, der. 

Viyana, 25 (A.A.) - Naziler bir taraf 
tan radyo binasını işgal ederken diğer ta
raftan da Başvekalet sarayına hücum et -
mişlcr ve orada bulunan Ba§vekil '.M:. Dol 
fus ile emniyet umum müdürünü esir al 
mışlardır. 

M. Dolfus her ne kadar başvekaletten 
istifa edeceğini söylemiş ise de nazilcr ta· 
rafından yaralanmış ve orada bulunan bir 

papas tarafından• kendisine diyni telkinat 
yapıldıktan sonra aldığı yaraların tesiriy
le ölmüştür. Naziler başvekalet binası da
hilinde esir aldıkları iki polis neferini üni
formalariyle asmışlardır. Bilahare federal 
ordusu kıtaatı başvekalete hücum etmiş 
ve asileri tardederek başwkaleti işgal al -
tına almıştır. 

Viyana civarında bir çok nazi harekatı 
müşahade edilmektedir. 

(Sona 2. inci sayıfadaı 

~--............ -------
M. Tardiyö'nün ıehadetinden sonra. 

Fransa'da kabine 
buhranının 
önüne geçildı. 

Paris, 25 (A.A.) - Dünkü mü
kalemeler netiycesinde siyasi me -
hafif de hasıl olan intiba daha ziya
de nikbinanedir. Her ne kadar o.la
kadar nazırların cümlesi de gayet 
ketum davranmakta iseler de umu-

- Bu sene, muallim kadrolarında 

pek mübrem sıhhi ve idari se'beplerle büt 
çemizin zaruri kılacağı hususlar müstes
mı olmak üzer esaslı bir değişiklik alını· 
yacaktır. Liselerin dört seneye ve umu -
miyetle orta tahsilin yedi seneye çıkarıl
ması ve müfredat programlarında bu va
ziyete nazaran lazım gelen değişmelerin 
yapılması için esaslı tetkikata başlanmış 
ve bu tetkikltrin neticeleri almdıkt.·u 

sonra mevzuun ehemmiyetine binaen 
maarif şfırn~ında müzakere ve münakaşa 
sı lüzumlu görülmüştür. Kati karar bu 
meseleler maarif şurasında müzakere 
edildikten sc.nra verilecektir. 

- Geçen sene açılmış olup tedrisa· 
ta ikmal mekte't>i halinde devamı tekarrür 
eden orta mekteplerin muallim kadroları 
ve programları hazırlanmış mıdır? 

2 - Geçen sene başında açtlmış olan 
orta mekteplerin, muallim kadrolarımızın 
darlığı dolayısiyle ikmal mektepleri ha
linde ve :tşağı yukaTı orta mektepler 
programiylc idamesi tekarrür etmiş ve 
bu mektepleı de muallimlik edecek olan 
namzetler seçilmeğe başlanmıştır. Bun
lardan fen derslerini tedris edecek olan. 
lar Galatasaıay lisesinde açttğnnız ''C 

bilhassa teıirisatm daha ameli ve hayati 
olması gayt:sini istihdaf eden kurn sevk 
edılmişlerdir. 

- Geçen sene muallim kadrosunda
ki' açıkların doldurulması için ne gibi 
tedbirler :.Jr.1mıştrr? 

- Bu sene yüksek muallim rnekte· 
biyle Gazi terbiye enstitüsünden mezun 
olan gençleri mekteplerimize muallim 
olarak tayin edeceğiz. Muhtelif ders grup 
lan ehliyetnamesi almak üzere üniversi-

- Muallimler 24 saatten fazla res.. 
mi ve hususi mekteplerde ders alamıya., 

caklar mıdır? 
- 2517 numaralı kanun orta tedd c 

sat muallimlerinin haftada en çok 24 sa
at ders okutmalarını kabul etmiştir. Bu 
şekil muallimlerirnizin fazla iş alarak yo• 
rulmalarına mani olmak ve okutulan den( 
ten zaman ve keyfiyet itibariyle tam is. 
tifade temin etmek bakımlarından çoli 
mühimdir. Esasen çalışkan, vazi feledn( 
sever olduğuna yakından f8hit oldu• 
ğum muallimlerimizin bu kanunla 
tedris ve terbiye işlerini daha geniş bir 
imkan içinde muvaffıakiyctle başaracak

larına eminim. 
- Bu senenin haziran mezuniyet im 

tihanları birçok dedikodulara sebep ol• 
muştur. Maarif Vekaleti bu mesele hak
kında ne gibi tedbirler almıştır? 

- Birçok dedikoduyu mucip oldu" 
ğu söylenilen bu imtihanların neticeler 
tetkik nazarından geçirilmiştir. Bu neti• 
celeri doğuran se't>epler pek çok ve muh
telif cephelidir. Biz eylUl ml!~uniyet in1 
tihıınları için ayrı ve gelecek seneler içiıt 
daha esaslı ve ayrı şekiller tesbitiyle; 
meşgulüz. Bu şekiller her ne olursa ol• 

(Sonıı 3. iincü sayıfada) 

İlk Çekoslovak 
Elçisi oskov da 

23 temmuz 908 hareketinin ku
suru ne idi? Su idi: hunlar osrı.ıanh 
İtnparatorluğ~nun nasıl bir ihtilalci 
hamlesi ile sarsılıp, silkilip, ayıkla
~ıp, onun içinden, ana ve öz mille
tin kudretleri üstüne dayanır nasıl 
bir müessese çıkarılabileceğini dü
tiinnıemişlerdi. 23 temmuz 908 
bilmiyordu! Hürriyet, müsavat. 
adalet, uhuvvet, yahut rüşvet, zu
lürn, hırsızlık, yahut ah Girit, vah 
Hersek, bütün bunlar hamiyet' c de
lalet eden müspet ve menfi heye
canlar, yahut sokağı karııtmıcak 
deınagoji sağnakları gibi telakki 
olunabilirdi. Fakat osmanlı impa
tatorluğunu ne hürriyet, ne müsa
vat, ne adalet, ne uhuvvet, ne na
ltıus, ne de irredantizm kurtarabi
lirdi. Bir yeni hükumet değil, bir 
Yeni nizam lazımdı. Fakat 23 tem
muz hareketçileri Namık Kemal ka
ıidelerinden başka pek az şey oku
muşlardı. Zamanlarını ve memle
ketlerini tanımıyorlardı. 

Bu meşrutiyetçi o dakiykada Av
rupa 'nın hasta adam siyasetçileri
nin zalim hükmünü benimsemistir. 
Olsa olsa maceralara atılacak, da
kiykaları ve saatleri halledecek; 
cesaret gösterecek, fakat zaman ve 
kader onun istemediği gibi yürü
mekte devam edecektir. 

l tede 'açtığımız imtihanlardan istenen nc-

Moskova, 25 (A.A.) - Yeni Çeı. 
koslovakya Sefiri M. Bugdan Pnv 
lu dün buraya gelmiştir. 

Kalbur üstünde görülenlerin ka
faca ne kadar zayıf olduklarını an
lamak için, bütün meşrutiyet gaze
te ve mecmualarında, gizli açık mec 
lislerinde osmanlı imparatorluğu
nun hakiyki bir tenkidi yapılmamış 
olduğunu düşünmek kafi gelir. Bu 
tenkit o kadar yoktur ki seneler son
ra, ittihat ve Terakki hatıra!aYmı 
vazmış olanlar, bu hususta bir kü
çük vesika bulmak değil, hatta uy
duramadılar. 

Kurtarıcı bir fikir, ve bu fikri 
kendinde şahıslaşhran bir lider, ya
ni bir ihtilal rehberinin zeki. ve 
iradesi harekete hakim olmamı~hr. 
Sakın, acaba o zaman bQ§ka bir fey 
yapılcıbilirmi idi, diye sormayınız. 
Tarihte ve hayatta mukadder yok
tur. Türk milleti için 1918 1908 den 
daha çok zordu. 1908 d~ osmanlı 
imparatorluğunun kurtarılamıyaca
ğına iytikat etmiş olanlar varsa, 00• 

iÇ SA YIF ALARIMIZDA 

Üçüncü Sayıfada: 
Atletizm birincilik seçme müsabakala -
n dernekleri - Ahmet Muhip 

Dördüncü Sayıfada: 
Memleket ve Yabancı Postaları. 
Muhtar Beyin ölümünün 
tesiri. 

Beıinci Sayıfada: 

Amerikada 

Konstans gölünde bir gezinti -
Burhan Aıal 

Fakat 1918 de isim daha b.:.şka 
idi: Ölü adam diyorlardı. 1908 ci
ler hastayı tedavi edecek ilacı bul
mamışlardı; 1919 cular ölüyü cliril
tecek mucizeyi buldular. 

Hakiykat odur ki ne hasta, ne de 
ölü tabirleri doğru idi. 1908 bir ih
tilal değildi. 1908, 1255 in ve 1293 
ün yeni bir deprenişi idi. 1908 ha
reketçileri nazarında, ondan on iki 
sene sonra türk milletini kurtarmıı 
olan ana lihir'lerin her biri cina
yetti. 

--

Nihayet basit idareci!~, hani fU 
çarçabuk normale kavuıuverrnek, 

rahat edivermek, yayılıvermek hissi 
herfeye galebe çaldı: 908 hareket -
çileri sırmalı sadrazamları, maşlahlı 
şeyhülislamlan, sarıklı külahlı, am- • 
berli teberli, araplı rumlu, ermenili 
ulahlı ekseriyetleri ile saray ile Ba
bıali arasında bir hükumet mahyası 
kurdular. Buhranrn öniine geçen M. Dumerg. 

miyetle düıünüldüğüne göre, şayet 
kabine erkanı ,kahine reisi gibi, fır
kalar mütarekesinin henüz semere 

vermemiş olduğuna kani iseler hü • 
kômetin icraatını ikmal edebilmek 
üzere her türlü tahsi ve fırkavi izze
tinefis kaygısını memleketin yük • 
sek menfaatleri uğrunda feda ede
ceklerdir. Eğer bazı nazırlar, bunun 

Hiç kimseyi bilmediği şeyden do
layı itham etmek doğru değildir. 
l 908 in aklı ermiyordu. Türk nıiUe
tinin taliine küselim. 

Bir milletin münevver rehberle
ri için okumamak, bilmemek. dü
şünmemek, aramamak, yani fikirce, 
kafaca, telakkice hazırlanmamak ne 
korkunç bir fey olduğunu en eyi 
1908 tecrübesi gösterir. MM'a.I • 

(Sonu 3. üncü Sayrfada> (Sen• f . ind ao.yıfadol 

···----------~----~ 
1 
1 iki polonya torpidosunun Leningradı 

ziyaretleri ve lzvestiyanın makalesi. 
Moskova, 25 (A.A.) - Burza ve 

Viker ismindeki iki Polonya torpi -
dosu resmi ziyarette bulunmak üze
re dün Leningrad'a gelmişler v~ a • 
çık denizde bir sovyet harp gemisi 
tarafından karşılanmışlardır. Baltık 
donanması kumandam misafirler 
şerefine bir ziyafet vermiş ve hu zi
yafette çok ıamimi nutuklar teati 
olunmuştur. 

Bu ziyaretten bahseden lzvesti
ya gazetesi, Lehistan'ın yeni yaptır
dığı Gdynia limanının büyük ehem 
miyetini kaydederek bir harp \'U -

kuunda Lehistan ile Fransa arasın -
da1'i irtibatı bu limanın tesis edece-

r 
1 

ğini yazdıtkan sonra diyor ki: 
"Lehistan'ın askeri ve bahri kuv

vetlerinin resmi mümessilleri tara • 

fmdan Sovyct Rusya'ya yapılan bu 
ziyaret iki memleketin menafiine 

uygun olan dostane münasebatnı 

tarsin ve inkişafı hususunda yeni 

bir delil teşkil eder. Bu ziyaret mü. 
nasebetiyle misafirlerimiz, Sovyet 
hükumetinin en büyük garp kom • 
şusu ile en yakın ve en dostane mü • 
nasehat tesis etmek yolundaki ar • 
:zusuna bütün Sovyet memleketleri• 
nin müzaharet ettiğine kanaat ge , 

tireceklerdir. 

' 

Qridv .. tfa '.denİı; fl•yramrna iştirak eden 1eb sDvarflerr. 
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artu' 
mektubu. 

n bir 

Ccnevıc, 25 (A.A.) - Fransa Haricı
ye Nazırı M. Bartu Milletler Cemiyeti u 
mumi ı.·tipliğinc gcmlerd:ği bir mektupta 
Fı·nnsa'nın lSolivya ve Paraguvay'a silah 
ve harp levazımı verilmemesi için icap e 
den bütün tedbirleri almış olduğunu, an 
c:ak aynı h ttı harek~ti ittihazı zaruri olnn 
d4g':r bir devlet böyle bir karar vermediğı 
tnlıdirde frnnsa'nın meseleyi yeniden tet
kik eyliyeceğini bildirmiştir. 

BEYNELMiLEL MAARİF KON • 
GRESINDE TÜRK MAARIFl. 

Cenevre, 25 (A.A.) •• Anadolu ajan!'.ınm 

hususi muhabirinden: Beynelmilel maarif 

kongresine iştirnk eden talebe müfctw~ 
Kadri .Beyin ır.emlekeiimh. marifi bahkı:ıd .. 
kongreye verdiği iyzahat al~parla karşı • 
lanmıı.ır~ Bilhassa }eni tarih ve lisnn me· 
saisi hakkm:lnki iyzahatı büyük alaka 
uyandırmıı ve mcrahbasımız bu iki nokta 
üzerine kendisine te~cih edilen suallere ce 
vııben, tarih mesaisi doğrudan cloğruyn 
tamamen ilmi ve objektif mahiyette bulun· 

duğu, yeni tarih tetkiklerinin gayesi de 
türklcrin tnenrlerinin ve medeniyetlerinm 
ilmi ve obf eklif bir surette tetkiki ve bu 
h!tsuı:a mektep prol{ramlarmda daha büyült 
bir ehemmiyet izafesi olduğunu bildirmiş 
lir. Murah!ıasımwn raporunun mahiyeti v~ 
verd:ği iyzahat f evkalide takdir edilmiı ve 
K dıi Bey tebrik edilirken birçok rrıomhhas 
lar "sizin biiyük bir Gazi'niz var. Muhak 
kak Türkiye' de her sahada çalıplıyor. 
Keski bizde de böyle bir dahi olsaydı.,, dİ· 
yorlardı. Kongre mesaisini b~Wı ikmal et 
miftir. 

BIRT.R~tK JlF.VT.F.TI.RR"DE. 

Vali grevcileri 
te dit ediyor • 

Minneapolis, 25 (A.A.) - Vali, şehri 
aıkeri ontrol ltma lınak tehdidi ile 24 
saate kadar grevin bitirilmesini, kamyon iş 
pleriyle iıçi kullananlara bildirmir.ir .1000 

·m muhafız ıehre girmiılerdir. 
AMiRAL BlRD'l DECtŞTlRECEK

LER GERi DÖNDÜ. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Amiral Byrdin 
nöbetini değiJtirmek üzere kaı:ıyonlarla ce
nup kutbuna üteveccihea hareket etmiı 
olnn Amerikan heyeti, bir yanın daire çevi
rerek Little dönmeğe mecbur olmuıtnr. 

Amirali dört aydanberi yalnız ba§IDa 
ikamet e ekte olduğu hava merkezi ile tel 
ıiıle ~örüşmek çok müşküldür. 

Amerika'da sıcak ve ku
raklık korkunç bir 
şekil aldı. 
Nevyork, 25 (A.A.) - Sıcak dalgası

nın öldürücü tesirleri artmaktadır. Binler· 
ce eh .. bavvan, sumzlnktan ölmek tehlike 
rind dir. Orman yangmlan artmaktadır. 

Yalnız klahoma bükUmeti dahilindf' 

kuraklık ve sıeaktan 18 yeni yangın oldu· 

ğu bildiri?:, or. Ol enlerin sayısı {imdi 700 

olma~tur. Bunlardan 20 si, son 24 saat 
i~nde Cincinati' de ölmüştür. . 
AMERiKAN BOMBARDIMAN 

TA YY ARELERIN1N SEY AHATl. 

buncan, -Alaska- 25 (A.A.) - A

merikan ordusunun bomb rdıman tayyare

leri eve1ki gii!l saat 18.55 te Junkon arazi· 

sinde \Vhite Horse demlen mahalde karaya 
İı: •,ler ve. hu Sül'etle Kanada' m Rof(>ı 
dağlan üzerinde yapmakta oldukları seya
hatin e güç merhalesini hitama erdirmİf
fp-J:,. 

~ Blı GECE AÇIK ECZAHANE 

Sam:ınpazannda 

1'1EHKF.1 

eczahaneJdir. 

t GIL TERE'DE. 

Hava manevraları 
başladı. 

Londrn, 25 (A.A.) - İngiltere bava 
manevralarına yeniden ba,taomı§tır. Fakat 

avalar.. fenalığından dolayı, lüzumsuz 
k zalara mahal vermemek üzer, müdafaa 
u~yyarelerinin uçmasına müsaade o • 

lunmuıtur. Bundan dolayıdır ki, tab • 
rip tayyarelerinin bütün hedefleri bul -
malarmn rağmen hava nezareti manevrala 
rm kati netice vermediğini bildirmektedir. 

AMELE P ARTlS1NlN VİCDANI 
KANAA TiNiN NEŞRi. 

Londra, 25 (A.A.) - Amele partisi, 
kendi vicdani ltanaatini sosvaliım ve su'h 
namı altında ne!retmiştir. Bu eser, f.onth· 
tort'ta gc!ecek teıriıüevelde toplanacak 
::ı!nn partinin senelik kon~resine arzedile · 
ı:ektir 1 Bu vesika, liberal fırkaya karş. §id

.:f etli tenkiller ve Makdonnld kabinesi siya 
seli nleylıine ittih mlarla ba!lamakta, ve 
~undan ıilnhlann kaldırılması teklif edil 
'llekte ve bir kontrol ve zaman sistemi tal
\iki, harp düşüncelerinin tabd;di, müli ha 
va kuvvetler"nin kaldınlmaaı. bir beynelmi 
'el hava polisi ihdasiyle milletler cemiyeti 
'arafrndıı.n tnthiki düıünülen ceza listemi 
:ıe takviye edilmif bir ademi tecavüz misa
,u vamlması teklif edilmektedir. 

Fırka, bundan baska, hükiimef.i baıka 
':lir hültfunetle olacak ihtilaflarını, kend' si· 
'li müdafoa irin kuvvet istimaline mecbur 
kaldığı takdirde dnhi milletler cemivetine 
lıavale etmeğe mecbur edecek bir mlh be
vannamesinin parlamentoca kabul o!ımma 
smı istemektedir. 

Farkaca müıterek emniyet sistemi ka • 
"ul edilmekte ve frkanm sulhu ilılôl edeiek 
filanlara karŞI netüeleri ne olursa olımı hü 
1.<fimetle mü§lerek hareket edeceği temi 
"lonmakta~ır. a 

BlR ITAL YAN MÜTEHASSISI 
LONDRA'DA. 

Londra, 25 (A.A.) - ltılyan kaptan
lanndan bahriye mutahassısı Raineri Bis
'ia' nm ön·· üzdeki cumartesi giin:ı buraya 
t?eleceği ve T eırinievel ayında muvasaletioe 
intiz r olunan ltalyan heyeti gel eden evel 
lngilere'nin bahri mesaildeki vaziyeti bak· 
kında hüklln:ıetini tenvir etmek iiure birçok 
noktai nazar taatilerinde bulunacağı söylen 
mektedir. 

BOLiVYA VE PARAGUV AY Sl . 
LAHLARINA AMBARGO. 
Londra, 25 (A.A.) - it lya'mn Bo

livya ve Paragu. ıa gönderilecek silahlara 
razedilecek ambargoya iştirake karar ver 
mesi dolayısiyle Sir John Simon illetler 
Ceıciyeti umumi k'"tipliğine bir telı;rnfn::me 
,:indercrek lngiltere'nin ambargoya i~ira· 

kini teyit elmiş ve fakat bu nrnlı:ırgomın ta 
hakkulrand n eve! hükômetlerin Chaco ko· 

"tesüıe mümkün olur olmaz ve ber halde 
T emmoz ayından evel ambargoyu tatbika 
'niitemayil olduklarım bildirleleri tavıiye
;nde bulunmupur. 

lNGlLIZ SEFiRLERi ARASINDA 
TEBEDDO· • ER. 

Londrn, 25 (A.A - lngiltCT"e'n~rı 

Tahran Orta Elçiıi Bükrq'e, Bülıt-cı Scfi 
ri Stokholm'a, Meksiko Sefiri Rign, Tail 
nin ve K.nunas'a ve bu §ehirlerdclU sefir 

Tahran'a tnyin edilmişlerdir. 

MINT AKA VI MISAKLAR KAR -
ŞISINDA ALMANYA. 

Londra, 25 (A.A.) - Ber!in'den ge • 
len h:ıberlere İnanmak lazım gelirse, mm· 
takavi misaka Almanya'nm İflireki ihtimal 
eri hakkında oldukça bedbin bulunmak 
'vcao edecektir. 

tJ4KIMlYETt MiLLiYE 

FRANSA'D.A. 

Maraşal Liyotey 'in 
sihhatı. 

Nancy, 25 (A.A.) - Thorey ıatosunda 
bulunan Lyotey'in sıhhi vaziyetinin tevak
kuf halinde bulunduiu beyan edilmektedir. 

M. BARTU VE FRANSA'NIN 
V ARŞOV A SEFIRJ. 

Paris, 25 (AA.) - Hariciye nazın M. 

A VUSTURYA'DA, 

M.Dol us naziler ta 
rafından öldürüldü 

(Başı 1. inci sayılcula) 

MAARiF NAZiRi M. DOLFÜS'ÜN 
KATLED1LD1GIN1 RADYO iLE 

İLAN ETTi. 

Viyana, 25 (A.A.) - Maarif nazın M. 
Şuşi:lg radyoda M. Dolfus'un alçakça 
katledildiğini resmen itan etmiştir. 
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!\LMA YA'DA. 

M. Hitler bi 
mirname eşretti 

Berlin, 25 (A.A.) - Baıvekil M. Hitler 
neırettiği bir emirnamede milli sosyalist 
hücum kıtaları azasının umumi mahaller• 
:le olsun, hususi evlerden olsun hayırlı iş
ler için iane toplamalarını 31 Tcırinievele 
kadar mt.!netmişlir. Bu gibi ianclCT hususi 
nüsaadeye tabidir. 

Bartu Fransa'nrn Varşova Sefirini ka • 
bul ederek filrk lokEhnosu hakkında gÖf\İ~ 
'TlÜftÜr, 

. ·BAŞVEKALETI MUVAKKATEN 
HOCOM KITALARININ ERKA- M. ŞUŞING IYF A EDECEK. 

KOMiSER MAŞTSIN UCRADI<ll 
TECAVÜZ ETRAFINDA. 

Snarbrücken, 25 (A.A.) - Alman A· 
· ,nsı bildiriyor: 

NI HARBiYE REiSi GöRlNG 
iLE GÖRÜŞMÜŞ. 

Paris, 25 (A.A.) - Havas Ajansı bil· 
diriyor: 

Berlin'den bildirildiğine göre milli sos 
yalist hücum kıtalarınrn yeni erkanı har
biye reisi M. Lutze Berlin'e celerek na
""!ırlarla ve bilhassn Göring ile görüşmüt
tür. 

Bu müzakerelerde hucum kıtrunrının 
ğustosta yapılacak olan tensikatın mcv

·uu bahis olduğu,a şüphe yoktur. Alakn
:lar rüe a bu hususta çok endişe göster· 
'ncktedir. Çünkü siyah ve beyaz milisler 
rnsındnki münnscbat gergin olduğu gibı 

10 Haziran hndiselcrinden sonra bunların 
uasına itimatsızlrl< da girmiştir. Eyllılrlc 
'oplanması mukarrer olan milli sosyalist 
':ongresinin tehir edileceği rivayeti dolnş
naktadır. 

~~----·· ..... ------
Fransada kabine buhranı 

(Bap 1. inci sayı/ada) 
hilafına bir düşünceye malik iseler 
şu halde tevellüt edecek bütün neta· 
vici ile birlikte frıkalar mütarekt-.sİ· 
ni feshetmek mesuliyetini Üzerleri -
ne alacaklardır. 

SiY ASI MÜTAREKE DEVAM 
EDlYOR. 

Pariı, 25 (A.A.) - Doumergue kabi
ensi olduğu gibi kalmnktadır. 

Kabine buhranının önüne geçilrniıtir. 
Siyasi mütareke devam etmektedir. Dün 
lMt 17 de baılıyan kabine içtimaı mühim 
müzakerelerle saat 19.30 a kadar sürmüş· 
ür. Bütün nazırlar yalna memleketin yük 

sek menafiini gözettiklerinden müzakere 
ler çok heyecanlı olmuıtur. Ba§vckil M. 
Doumergue nazırları itimada davet etmirt 
ve M. Herriot ile Saaraut içtimadan çeıri
lerek kendi aralannda görüştükten sonra 

radiknllerin mütaleasmı anlatmı§tır. .'\t 
He:rriot arkadaılarmın baıvekilin fikrind,, 
olduğunu bildinniıtir. M. Doumergue ra. 
diknllerin reisini kollan arasında sıkımı :re 
M. Tardieu'yu da kucaklıınuıtır. 

M. SARRO BAŞVEKiLiN HITA -
BESiNi OKUDU. 

Paris, 25 (A.A.) - Kabine içtimaından 
sonra M. Sarraut baıvekilin nrkndaşlanna 
olan hitabesini okumuıtur. Bu hitabe,?c 
başvekil diyot ki: 

''M. Tarbıeu Stavisky komisyonunda 
k clisini şidc!ctle müdafaa etmekle ıü!cu 
net kabinesinin mevcudiyetini tehlikeye 
koj'111ak fikrine itaat etmcmiıtir." 

M. Doumergue, vaziyeti bul ıa ettiz. 
ten sonra şöyle devam ediyor: 

''M. Tardieu'nun kabinede kalması kn-
bineyi r dikallerin müzaheretinden mdl
nım ederse mütareke bozulur; keza M. 
T rdieu istifa eder e gene bu mütareke 
bozulur. Binaenaleyh, hükUınet iktıdarc?n 
knlacnk ve yahut müıtereken istifa eyli. 
ycccktir. Halbuki hükumet Fransa'nın sü
kunetini temin için iktıdarda kalmalıdır '' 

M. DUMERG TURNEFÖYLE 
DÖNÜYOR. 

Paris, 25 (A.A.) - M. Doumcrgue 
perşe..-nbe günü tekrar Tournefeuillc'e dö

ecek ve orada tOağuıtosa kadar lvılacak-

Viyana, .25 (A.A.) - Reisicümhur 
başvekalet işlerini muvakkaten DoHus 
kıabinesinde maarif nazın bulunan M. 
Şuşing tarafından tedvi.rini mübeyyin 
bir emirname ısdar etmiştir. 

DOLFÜS lLE BİRLiKTE YAKA -
LANAN 1Kl NAZiRiN AK1BETI 

MEÇHULDÜR. 

Viyana, 25 (A.A.) - Başvekalet bi. 
nasmın asiler tarafından işgali eımasmd:ı 
orada bulunan azırJarda M. Fey ile Karo. 
niski de Başvekil Dolfus ile beraber ya· 
kalamuak götürülmüştür. Başvekil Dol
fus yakalandığı esnada aldığı yaralar n1:. 
ticesinde ölmüştür. Diğerleri henüz asi. 
lerin elinde bulunmaktadırlar. Akıbetleri 
meçhuldür. 

Viyana, 25 (A.A.) - Havas ajansı bil 
diriyor: 

Saat 13 te Avusturya radyosu şöyle 

bir haber veriyordu: 
Federal hük<lmet istifa etmiş ve na· 

zırlardan Rintlen işlerin idaresini eline 
almıştır. Şimdiye kadar resmi bir gQna 

malUmat alınmamıştır. 

RADYO BiNASINDA 
MOSADEMELER. 

Komiser Machts'in uğradı~ı tecnvüzO 
Alman birliğine atfetmek yolunda ıosya• 
liıt matbuatın neşriyah manasızdır. Çüne 
kü böyle bir hareket btı birliğ:n dir tif· 
!eriyle taban tnb:ına zıttır. Esnsen mü.to
caviz Bnumgartner 1933 nisanında milll 
sosyalist fırkasma kabul edilmemişti. Bu· 
nun da sebebi siyasi itimaclı knuınmamı§ 
olmasıdır. Diğer taraftan Alman birliğin• 
den de istim ebnİ§tİr. Gönderdiği taah· 
hütlü bir mektupta birliğin inzıb t hıtklmı 
daki daimi tavıiyele,.ini protesto etmekte 
dir. 

iT AL YAN SEFIRl HiÇ BiR TE , 
ŞEBBÜSTE BULUNMAMIŞ. 

Bertin, 25 (A.A.) - Havns ajansı mu• 

ha biri bildiriyor: En İyi membalardan yapı• 

(an istihbarata nazaran dalya sefiri M. Ce

ruti, Berlin' de hiçbir teıebbüste bulunma • 

mıı fakat Roma' dan avdetini müteakip ha• 

riciye nezareti müsteıarını ıiyaret ederetC 

bu suretle hariciye nezaretiyle yeniden te ~ 

ması tesis ehıllştir. 
Zannolundoğou göre, muhavere Av· 

rupa seyahatleri sistemi etrnfnda c~ 
reyan etmİ! ve Cerutti, ltalya hükiimetinio 

noktai naıanru bildirmiıtir. Maamafib 1 • 
talya sefirinin Avuatury v kayün de te • 

as etm.İf olması gayri kabil defildir. 
Viyana, 25 (A.A.) - Havas ~jansı 'bil !!""!~~~~~~ ...... """!!!'!!~~~~!!!!'!!!'!!ii!!I 

diriyor: 
21 

Avusturya radyosu merkez binası ha· iSTiHBARAT BÜROSUNUN 
len sıkı bir tüfek ateşine sahnedir. Pen. TEBLl~l. 
çerelerden ateş edilmektedir. Başvekalet Viyana, 25 (A.A.) - Avusturya lstih 
dairesi heimvehren müfrezeleri tarafın· barat bUrosundan: 
dan işgal edilmiştir. Fazla malumat yok- Rcvag telsiz istasyonu, neşriyatına 

tur. başlamıştır. İnkrtadan evet neşredilmemf§ 

RADYO DAiRESi NASIL lGGAL 
EDİLMiŞ? 

Viyana, 25 (A.A.) - Havas ajansı bil 
diriyor: 

Nasyonal sosyalist oldukları tahmin 
edilen bir takım tetbişçiler radyo merke 
zini işgal etmişler ve müdürlerden birini 
öldürmüşlerdir. 

Tethişçilcr M. Dolf us'un istifa etmiş 
olduğu şeklinde bir h2ber işaaa etmişler 
dir. Gerek radyo binasr, gerek başvekfi. • 
let dairesi önünde tüfek ateşi teatisi:ıe 
devanı olunmaktadır. 

Hükfunet kıtaatı başvekUet dairesini 
ve nezaretleri işgal etmiştir. Buralara 
mitralyözler yerleşti.rilmiştir. Mütearrız· 
tarın birçoğunun telef olduğu haber veril 
mcktedir. Tüf ek ve rovelverle müsellah 

olan aşağı Avusturya köylüleri Viyana 
civarında toplanmaktadır. Köylüler, ica
bmdn hükumet lehine müdahaleye hazır
dırlar. Saat 14.40 da hükftmet kıtaatı va
ziyete h5.kim görünüyordu. Çünkü Avus
turya radyosu yeniden normal bir surette 
işliyordu. Fakat resmi hiç bir tebliğ neşr 
edilmemiş ve saat on beşe kadar hiç bir 
haberin sıhhati tahakkuk etmemişti. Çiin 
kü ortada müracaat edilecek resmi mena 
bi yoktu. Pek yaktnda bir tebliğ neııredi 
leceği haber verilmektedir. 

olan ve M. Dolfus'un istif iyle başvekl 
lete Rintlen'in getirilmiş olduğunG. dair 
bulunan telsiz haberi yanlıştır. Tethiffl• 
lcrdcn mürekkep ufak bi.r grup Revag is
tasyonunu zaptederek bu yanlıf haberi 
işaa etmişlerdir. Bütün Avusturya tam 
bir sükun ve asayiş içindedir. 

HER TARAFTA SOK ON VARMIŞ 
Viyana, 25 (A.A.) - Avusturya i&tih 

barat bürosund2Iu Kabinenin istifasına 

dair olan bütün rivayetler yalandır. Her 
tarafta ıükiin vardır. 
SUlKASTLER MAHKÜMLARI. 
Viyana, 25 (A.A.) - Bomba ile suikast 

hırda bulunmuş olan sosyalist Anzböck 
ve Geri nli mahkeme tarafından idama malı 
kum edilmişlerdir. Reisicümhur Anzböck'• 
in cezasını mücbb<'t kürefe t:ıhvil :mıiı. 
fnkRt Geri dün gecf' asılmııtır. 

AVUSTURYA - PRUSYA 
HUDUDUNDA. 

Viyana, 25 (A.A.) - lnnıbriick'tan 
bildirildiğine göre Avuslury -&vyern hu• 
dudunda muahfız teıkilatı dünde beri her 
il<l tnrofçn takviye olunmuştur. Diğer ta• 
raftan Münih'ten öğrenildiğine göre bir
kaç gün eve1 Bavycra'da genif bir temiz1ıli 
~areketi yanılmış ve birçok kiti tevkif & 

dilmiştir. 

Sıcaklar başladı ............. denize g=demedim, 
serinlikte gezemedim, diye düşünmeyiniz m .. çünk 

Resmi memb dan nlmın ilk intiba, Al 
manya'nıu bilhassa hukuk müsavatı cihe
• den bazı imtiyazların müzakeresine kar
'' gösierdiği muhalefeti kaydetmektedir. 

Almanya, lngllterenin muhal fefj ol· tır. 
--~Z ar ve lajı mak ihti ali kuvvetli olan hu iddialannm 

abulü hakkında betbindir. Gerek bo sebep 
•en, gerek diğer herhangi bir sebepten do
layı imdi Almanya'nm menfi bir cevap 
vermesine intizar edilmektedir. 

INGIL TERE'DE FIRTINALAR. 
Londra, 25 (A.A.) - Şiddetli bir fır· 

tına ile muhtelif yerlere yıldırım düf1DÜJ • 
;ir. l.ondrada bir kifİ ölmüıtar. 

M. ERYO NE DlYOR? 
Paris, 25 (A.A.) - Kabine içtimam

dan sonra M. Eryo, radikal nazırların mev 
kilerinde kalacaklarını ve fakat te!rin 1. de 

toplanacak r dikal partisi kongresinin bu 
hadiseyi tetkik edeceğini beyan etmiıfü. 

M. Dumerg, dün ıkJllm reisicümhar 
nezdine giderek kabine müzakeratı netice

sinden kendisini haberdar etmi,tir. 

a 
üzikli ift ·k Park ve Bahçelier 

Sıcakların tesirini çok azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz 
At LE YUVA S !'dır. 

Hergün sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar ANKARA - GAZ! 
istasiyonlan arasmda banliyö tr.cn 1eri işlemektedir. 

Her sev ucuz ve temizdir. 7-2807 



Maarif Vekilinin; 
bey~natı HI T Mevzu kıtlığı, eve düşen 

yeldırım ve komşunun 
saksıları. 

(Başı 1. inci sayıfada) 

~ her şeyden önce talebemizin dersle · 
tıne esash ve dikkatli surette çalışması 
lazımdır. 

Misafir Yunanlı 
Tayyareciler gitti. 

afıa Yeki i 
Afyon' da 

Atletizm birncilik 
müsabaları. - Önümuzdeki sene liselere ve or· 

ta mekteplere vaki olacak talebe müraca
atlarını karşılıyabilmek için yeni tedbir 
ler düşünülmüş müdür Bu meyanda İs
l.uıoul vaziyetini nazarı dikkate alan ve
kalet Haydarpaşa·da es· i tıbbiye binasın 
~a kuracağı lise ve orta mektep talebe 
ız l"h . ·d· "> 

İstanbul, 25 (A.A.) - Bu sabah 8,50 
de hareket eden yunan hava filosu kuman

danı kaymakam T emelis, Anadolu ajanil • 
om bir muharririne şu beyanatta bulunmuş· 

Afyon, 24 - Nafıa Vekili Ali Bey, Dc
miryolları Umum Müdürü ve diğer nafıa 
crkanile beraber bugün şehrimize gelmiş 
ler, tehir halkı mümessillerinden mürek· 
kep bir heyet tarafından vilayet hududun· 
da, halk ve memurlar tarafından istasyon
da karşılanmış ve askeri kıta tarafından tıe 
lamlanmıştır. Ali bey şehirde resmi ma

kamları, Cümhuriyet Halk Fırkasını, bele 
diyeyi ziyaret etmit ve halkın ziyaretleri
ni kabul etmiştir. Şehrimizde dikilecek :za 
fer abidesinin hazırlanmakta olan kaideıı
ni. yapılacak Antalya hattı güzergahını, 
istsyonların vaziyetini ve şimendifer tarife 
!eri Üzerindeki ihtiyaçları tetkik etmişler
dir. Bütün devlet demiryolları şebekesi :j. 
zerinde köylü!erin şehir ve kasaba pazar · 
larına gidip gelebilmeleri için ucuz bir .a. 
r ife tatb:k edilmesi etrafında etüt yapılmıt 
sını "ıot ettirmişlerdir. Öğle yemeğini Be· 
l:ıdiye Reisi Bev:n evinde yedikten ve biı 

1\lfo.;ahakalar yarın ve ırnzar giinii 
yapılryoı·. 

Yarınki cuma ve ayın 29 uncu pazar gün 
lcri saat 16 buçukta Ankara atletizm birin
cilikleri ıeçme müsabakaları yapılac!lktır. 
Cuma günü yapılacak müsabakalar ıunlar • 
dır: 

Bir mevzu bulmak için iki s:ıat· 
lanberi kafa patlatıyorum. Temmuz 

sonunun fikri tembelleştiren bu öğ

le saatinde mevzular bile kıpırda -

mak İstemiyor. O kadar sıcak var. 

Nihayet, mücerret şeylerle uğraş • 

maktansa bir kitaptan bahsetmeği 

düşündüm. Tesadüf en Nahit Sırrı' -

nm "Eve düşen yıldırım,, atlı ro -

mam elime geçti. Muharriri, bu ro

manı daha yazarken bana parça 

parça okumuştu. V aka benim otur

duğum semtte geçer. Hatta l"'Om3nm 

kahramanları uzaktan yakından ta

nıdığım kimselerdir. Sonra muhar
ririni de sevmez değilim. O halde 

işte beynimi yormaktan kurtulaca -
ğım. Fakat; şayet bu eseri tenkit 
ederken haksızlık yaparsam... Öy -
leya. Çünkü çok fazla sıcak var. O 
kadar sıcak var ki, taş, toprak bıle 

katran gibi eriyecek sanılır. Ağaç • 
lar kav gibi tutuşacağa benzer. in

san bu sıcakta her şeyin nasıl buhar 
olup uçmadığına §aşıyor. Halt& şu 

gözalabildiğine uzayıp giden stepin 
bahar geldiği zaman yeniden yeşe -
receğine ,mavi sünbülün, sarı l~te .. 
nin bu kül olmuş topraklardan fış • 
kırıp havayı kokulariyle dolduraca
ğına, bu anda insan akıl erdire • 

c ı amınm önüne geçebılecek mı ır · 
n.~ mektebin kurulmasiyle İstanbul'un 
d~ger erkek leyli liselerinin vaziyetleri· 
nı b hah. n ozulacağı gazetelerde mevzuu ıs 
0lınaktadır bunun hakkında ne düşünü. 
lüyor? 

- 1934-1935 ders yılı, gerek orta 
lnekteplerin, gerek Iiselrin ilk sınıfına 
bunda."l evelki scnelerinkinden daha zira 
~e talebe gc.l eceği anlaşıldığından mual-
lun kad b"" · · · k~ ve • · romuz, utçemızın ım anı ·· 
ll:ıl<.rın istiap haddi nazara alınmış, bu 
tıa göre tertib t ve hazırlık yapılmıştır 
nu .. b h"" cuınleden olarak en ziyade tale e U· 

tGınuna maruz ol cağı tahmin edilen İs. 
~bul mekteplerini daha müsait "oir va
tıyr· getirebilmek için bugün çok sıkış 
tnış bir halde bulunan Kadıköy lisesi es· 
~ hbl: " ~ binasına nakledilmiş, Kadıköy 
lısesinin '1er iki oinasında geni;; mevcut· 
hı bir orta mektep bırakılmıştır. H.ıy· 
darpaşa'da lise kısmından maada gene bu 

Betnti- orta mekteplerindeki sıkışık sınıf 
lar da bu yeni binaya alınacaktır. Şu c.u
r~tıe yeni hiç bir teşekküle ve kadro tez. 
~•dine hacet kalmadan geniş. istenildiğ ı 
kadar yatı ve g""ndüz talebesini alabile· 
Cek ·ı • l . 1 devreli t>ir lise meydana ge mış 
olacaıttır. 

Her sene Anadoludan !stanbula' ge· 
lip Yatı mekteplerimizde yer bulamıyan 
talebe b .. . u sene Haydarpaşa'da en musaıt 
§:::rtlar içinde okunr...k imkanını da elde 
e<lecekleı dir. 

Boğaziçinin Rumeli kısmiyle lstan· 
buı cihetinde bilhassa lise talebesinin 
)er. bulamaması düşünülerek gündüz tale 
besı olmak üzere liseye girmek istiyen 
~~çleri tahsilden mahrum bırakmamak 
t~ın Kabataş ve İstanbul erkek liseleri· 
~ Yatı kısnnları Haydarpaşaya nakledi 
~tek olan Kadıköy lisesine devredilmiş

~ır. Bu mekteplerde yatılık dolayısiyle 
•ııgal edilmiş bulunan kısımlarda yeniden 
~üra~aat edecek gündüz talebesi kafi yer 

labıleceklerdir. 
Esasen Haydarpaşa lisesinin açılması 

lntthterern selefim Hikmet Beyefendi za 
bıanında taayyün etmiş, bina devralın. 
1111'· tamir, tadil ve tesis tahsisatı veril 
tniştir. Yukıardaki sebepleri görünce ay
nı Yoldan yürür -ncğe imkan tasavvur 
edilemez. Haydarpaşa'daki binnın bugün 
en müsait bir bina olduğu teslim olunur. 
'I ~l:aletimiz bütçesi bugün ondan daha 
rtlusaidini yapacak vaziyette değildir. 
b Yatı talebesinin İstanbul erkek ve Ka-

tur: 
"- lstanbal'daki ikamttimizin peh kı-

:.a olmasından biitün arkadaşlar miiteessi • 
riz. Burada gördiiğiimiiz candan hiisnü ka
ba[, f.iiyiik samimiyet ,ayrılışımızın ttes -
~ürünü kuvvetlendiriyor. Gtrtk tiirk hava 
zabiti arkadaşlarım, gerek tayyare cemi • 
}fiti trkanı ve matbaat, velhasıl tema:. et

•iğimiz herkes bize yüksek, bir alaka ve it· 
ı:eccüh gösterdi. Banıı barada şükran ve 
minnetle kaydetmek isterim.,, 

Biz Yananistan' da ciimhariytt bayra -
mımız için gelen türk tayyartciltrini elden 

'!elJiği kadar ağırlamaya çalıştık. Fcıkot i
tiraf ederim ki, siz ba yolda bizi çok gtç • 
tir.iz. Gördüğiimiiz hiisnii kabaldtn ve mi
safirpervtrlikttn dolayı teşekkür etmek için 
ı.elimt balamıyoram. Ba hissiyatımın kalp· 
ten re1J;ğint hiç fÜphe etmeyiniz. Bn tfay
galarımt yarın lıavada telsizle harbiye ne -
zarttimize ayntn arztdectğim.,, 

M. T emelis, filonun hareketi esnasında 

tayyare şubesi müdürü Hasan Fehmi Bey)P. 

vedalaşırken, burada gördükleri çok sa • 
miymi hüsnü kabulden çok mütehassi: ol -

duklarmı ve şehrimizden unutulmaz baeıra
larfa ayrıldıklarını söylemiş ve tayyatesiy

le uçusa başlarken elinde tuttuğu bir türk 
1····-'\rını açarak yükselmiJtir. 

Yunan tayyareleri, meydan üzerinde bir 

~evir yaparak, teşyie gelenleri selamlamış· 

'a dır. 
Üç tayyareden mürekekp bir hava filo

muz da vunan tayynreleriyle birlikte lıava
'anarak lstanbul afakında onları tesyi etmi( 

tir. 

Yeni Mr ef'ıwhi J)rof ı·'>Öt· . 
İstanbul, 25 (Telefon) - Berlin öni. 

versitesi profesörlerinden Şorab ile muka
vele yapılmıştır. Profesör üç hafta sonra 
lstanbu1'a gelecektir. Profesör Roma huku 
ku mütehassısıdır. 

Y unıurta ihraç nizammmw 
projc:,,.i. 

İstanbul. 25 (Telefon) - Yumurtacı
lar T rükofis'in hazırladığı yumurta ihraç 
nizamname projesinin tetlôykini yarın biti 
receklerdir. Tacirler projeyi tamamen tas
vip etmekle beraber ftyrıca bazı noktaları 
da Ofis' e -bildirmek üzere tespit etmisler . 
dir. A ---··---

GiirıcleliJ,. 

23 ve 24 

1üddet istirahatten sonra saat 16 da ÇOK 

":alabalık bir uğurlayıcı kütlesinin samimi 
tezahürleri arasında hmir'e müteveccihen 
h :ıreket etmişlerdir. (A.A./ 

M. Suriç dün memleketi -
mi zden ayrildı _ 

İstanbul, 25 (Telefon) - Sovyetlerin 
Ber~in büyük elçiliğine tayin olunan M. 
Surıç, bu akşam itnlyan bandıralı Vesta 
vapuru ile Odesa'ya hareket etmi§ ve rıh· 
tımda İstanbul valisi luhittin Beyle Sovyet 
konsoloshanesi erkanı tarafından uğurlan
mı§tır. 

M. Suriç hareketinden evel gazetecile
re Sovyet Bulgaristan münasehah hakkın -
da §U beyanatı vermişhr: 

- Bildiğiniz uechilt iki hükumet ara · 
srndaki münastbat 22 temmazdan beri ia
de olanmastar. Bıı meselede Türkiye hiika 
meli hayirhahlık gösttrmi§tİr. Müzaktra -
tın Türkiye toprağında cereyan ttmiş ol • 
masından bilhassa memnanam. 

M. Suriç hareketinden evel Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyden iyi seyahat te -
menni eden bir tel~raf almıftır. 

Hir memur kat,~k-:ılık "'uçuıulan 
ilıtı"'a"" mahk,·nıt·.,.inc Yt·ı·iliyor. 

lstanbul, 25 (Telefon) - Odesa kon
solosumuz Rauf Hayri Bey kaçak e§ya ge
tirmek sucu ile ihtısas mahkemesine veri · 
lecektir. Bu mesele hakkında beyanatta bu 
lunan İstanbul gümrükler hat müdürü; 
baf konsolos Rauf Hayri Beyin kaçak eşya 
yı memlekete sokmak istemesi hakkındaki 
tahkiykat ve isliçvaplu bitirildi. Mumai • 
leyhi yarın ihtısr ~ mahkemesine vereceğiz 
demiştir. 

f ... tanhtıl at yarı~ları. 
fstanbul, 25 (Telefon) - İstanbul at 

yarışları bu cuma başlıvor. Cuma eünk;' 
~Ofuya 32 at iştirak edecektir. 

Öğleden evel saat 8 de: 

100 m. seçme, 400 m. seçme, 
Öğleden sonra saat 16.30 da: 

1500 m. koşu, 400 m. koıu, 100 m. 
koşu, yüksek atlama, disk atma. 110 m. 
manialı, 5000 m. kofu. 4x100 ın. bayrak 
koşusu, gülle atma, üç adım, 4x400 bayrak 
koşusu. 

Pazar günü yapılacak müsabakalar da 
şunlardır: 

Saat 17.30 da: 

. 200 m. seçme, 800 m. koşu, sırıkla irti
fa atlama, cirit atma, tek adım, 200 m. fi. 
nal koşu, 4x 1500 m. bayrak koıusu, 400 
m. manialı koşu. 

Müsabnkalarrn hakem heyeti a,agıdaki 
1evaltır: 

Kemal Bey: lttifakspor, Kemal Bey: 
Muhafız Gücü, Adil Bey: Mubaf ız Cücü, 

Namık Bey: Gençler Birliği, Orhan Şeref 

Bey: Altmordu, Dııver Bey: Altmordu, 
Hikmet Bey: Ankara Gücü, Salahattin Bey: 

Ankara Gücü, Halil Ağabey: Çnnkayıı, 

Hayri Bey: Çankaya, Rafit Bey: Divanı 

muhasebllt memuru, Baha Bey : A1tuıoı du. 
(ll!PS) a<lpu!!:>~~ zqeqnw w;nıuq hR 
Bey. 

Yüzme 
müsebakaları,. 

Sa sporları htytlindtn: 
1 - 27.7.1934 cuma günü Aaradeniz 

hRvuzunda saat 15 de kulüpler arasında 
yüzme teıvik müsabakaları yapılnı-:aktır. 

2 - Bu müsabakalara kulüplere men-

sup yüzücülerden başkası iştirak edemez. 
MÜSABAKALAR: 

Yizmeler: 
1 - 100 metre serbest, 2 - ZUU metre 

serbest, 3 • 400 metre serbest, 4 • J 00 met 
rP kurbağalama. 5 • 100 metre sırt üstü. 
.Atlamalar: 

1 - Öne idi balıklama (düz), 2 • One 
ad' balıklama (toplu) 3 - Onden perende 
(düz), 4 • Kırlangıçtan öne bir perende 

5 · Geriye idi balıklama (düz), 6 • Geriye 
bir perende (düz). 

Muhafız sprcuları 
Rize'de. 

mez. 

Bu, bütün canlıların zehirli ga • 
za çarpılmış gibi soluksuz ve hayat

sız yere düşmesi lazım geldici bir 
saattir. Ve zeka o kadar dar ve eb

lehtir ki, en basit hadiseyi d Rhi gay

ri mümkünler mertebesinde tanı • 

mağa meyyaldir.Şu cami kubbesin~a 

kurşun safhasına bir taş atsanız, taş 

kur:ı:unun içine batıp kaybolacak ve 

yahut, havada bir kuş uçsa da yo

rulduğu zaman tesadüfen minare • 

nin alemine konsa kanatları oraya 

yapışıp kalacak .. 
Şu vaziyette ,kalemin ucunda, 

bir kelime yazmadan kuruyan mü • 
rekkep ve mütemadiyen hokkaya 
batıp çıkmaktan asabileşen kale • 
min bitaraf veya dostça bir tenkit 
yazmağa tahammülü olur mu?. Za
ten benim de sinirlerimin ana da • 
marı bir engerek gibi kendi üzerine 
kıvrılmış, yani çöreklenmiş, küçülC 

bir f ısdtıya bile hiddetle başını kal
dırıyor. Yanağıma, burnuma veya 

elime konan rahatsız edici sineklere 

zehirli dilini uzatıyor. Elimdeki ka

lem şu anda yazı yazmağa mahsus 

bir alet değil, sinekleri öldürmeğe 
yarar küçük çapta bir süngü olma -
lıymış. İnsan ve sinek. İşte biribiri • 

ne asla alışamıyan iki mahluk. f r -
(B 1 · · f J ) f .... ıaııhu1 ,.Jt•ktrik fiatr. R" 25 (AA) S 12 d b D§ı . ına sayı a a ıze, · · - aat e uraya sanın birçok tarifleri vardır: Dos -

ataş liselerinden alınması bütçelerine mü 
cssir olur düşüncesi ancak bu mektepler 
hususi birer müessese olduğu zaman hatı
ra gelebilirdi. Maarif grupu içinde yatı 
talebesinin şu veya bu müesseseye yerleş
~rilmesi müesseselerimizin umumi heye • 
tine tesir etmez. Yatı talebesinin alınma -
aiyle İstanbul ve Kabataş liselerinde yeni
den tadilat yapmıya lüzum yoktur. 
• İstanbul lisesi içinde eski mevcudiyeti

n~ tam idame ettiremiyen muallim mekte
bı de Haydarpaşa'daki binanın eski aske · 
rx Tıbbiye kısmına daha mütekamil bir 
\'aziyet verilerek geçecektir. Haydarpaşa
da açılacak bu lise okutma bakımından ve 
laboratuvar ders levazımı cihetinden çok 
kuvvetli eleman ve vasıtalarla teçhiz edi · 
lccektir. Yüzlerce gece talebesini sinesine 
tophyabilecek olan bu müessesenin Cüm
huriyet Maarifinin en verimli ocaklarından 
biri olacav 

le mektebi inkılap yapamaz: isyan İstanbul, 25 (Telefon) - Elelctrik usıl olan Muhafız Gücü bisikletçileri, §eh· toyevski "Ölüler evinin hatıraları,,. 
veya cinayet yapabilir. ihtilal yeni sirketinin iytirazı üzerine tekrar toplanan rin haricinde vali vekili ve askerlik ıobesi nda insanı, herşeye alışabilen mah .. 
bir nizam, bir cemiyetin bünye de- komisyon evelki kararını tl!yİt etmiş ve ki- vr belediye, C.H.f. ve halkevi reisleri ve /{ık diye tarif eder. Halbuki bu ta • 

gına ve çok zaman geçmeden 
umumi efkfirda d ğ . ld v •• 1 
cağına eminim. 

e erı o u 'U mevkıı a a 

Denizli'de Lozan Aiiniiııihı h'""idi 
Denizli, "4 (A.A.) - Lo?:an günü .. Halk 

evinde ı .,rasimle kutlulandı. Bugünün de
ğeri, Baytar Müdürü Rifat Bey tarafından 
Halkevi salonunda toplanan halka anlatıl. 
dı. Bu sulhu millete kazandıran büyükle. 
/İm.ize tazim telgrafları çekildi. 

Antalya'da Lozaıı gi.inii. 
Antalya, 24 - Halk--vinde bu gece Lo· 

tan zaferinin yıldönümü münasebı:tiyle her 
sınrf halkın ve münevverlerin iştirakiy)c 

lesit merasimi yapılmt§lır. Merasimde mil 
li zaferin yüceliği ve inkılabın safhata.:ı yn. 
dedilmiştir. (A.A. l 

· · · • d k B lovat fiatını ] 5,5 kuruş olarak tespit et - L lk b ki 1 ğıştırışı eme tir. u ameliyat, an- ııa evinin isi et ileri tarafından çok sa • rifin de daha doğrusu şöyle olmnK 
miştir. 

cak yüksek zekalar}n işidir. miymi bir suretle karşılandılar. Bisikletli • lazım: Sinekten başka herşeye alı· 
Ne 23 temmuz 1908 e teslldüf fhı<'t•ntlt·r cc·mİ}"t>l kuruvorl:ınnı"' leriı şehre girerken ve caddelerden gl'Çer • şabilen mahluk. filhakiyka, bir si • 

ve mukadderat, ne de 24 tem•lluz ' (T I f ) · \ ken balkın sürekli alkışlariyle selamlanı • neğin bir insanın burnunun ucuna 
lstanbul, 25 e e on - Üniversite 1 d H Ik f d 1923 e tesadüf ve mukadderat ha- d b" · t k k yor ar ı. a evi tara ın an güçlü nıisa • veya agvzının kenarına konarak, hor oçentlerinin ır cemıye urma ararrnda 

kim olmuştur. 23 temmuz 1908 dt>n ~ldukları söyleniyor. r: .. !er §erefine bir akşam ziyafeti verilecek- tumunu küçük küçük fasılalarla bir 

sonraki harpların veya İsyanların 1 tiı. teviye oraya batırması 0 insanı çi _ 
herhangi birinden gelen Mustofa llt·c1t•ağaç civarmcla hir bulgar 1 feden çıkarmağa kafidir. Bu hakir 
Kemal'e devleti teslim ediniz. 1934 (:t'f•·"'i "arını~. ı Tramva) ı-:irkt·tinin ~alın ve iğrenç ucube iğne deliği kadar 
Türkiye'sinin azametı·nı· hayalı0 111°1e 1 1 25 (T 1 f ) A l almma,;;ı kararı. b. k f ı b"'t'• stanbu, e e on - tina'daıı ır no tada yaptığı mari ete u un 
bile sığdıramazsınız. 25 tarihiyle bildiriliyor: Dedeağaç'tan bil- İstanbul, 25 (Telefon) - Tramvay bir tahammülü mahveder. 

Mazi İçin bugün yapılacak en dirildiğine göre, Aluandos mıntakasındaıı şirketinin bükfunet tarafından satın alma. Bu mahlukların hücumuna uğ .. 
faydalı tenkit fudur: İnkılap taklibi gelen yolculnr resmi makamata müracaat cağı hakkındaki haberler ıehirde memnu. radığım şu masada zavallı Nahit 
hükumet demek değildir. İnkılap eder~k bu ~rn!akad: t;lab:ılık. ~ir ~ulgar niyet ve alaka ile telakki edilmektedir. Son Sırrı'nın kitabını tenkide kalksam 
bir yeni nizam demektir. Yen"t nı·. çetesı bulun u~~nu a r vermış erdır. sene içinde Tramvay §irketinin crayri safi d z· Ş 

Köylüler sılahla~ara~ çetenin takibine ı iyradı iki milvon 958381 lira v~ masrafı eser mahvolur u • Aıra ne o ayeste 
zam, yeni kafa, ilimli ve tefekk;i,.lü çıkmışlar ve. ~edeag~~ ~a.ndarma kuman. 401468 lira idi. Hanımın gevezeliklerine, ne o deli. 
kafa, yeni unsur, yeni anlayı·. ve danlraı cenetmın takıbı ıçın Dedeağaç'taki El 1 . • . • . . • k ı ht · k d ·L· k ı d " ? . ~ ··f · · k . . e dnk şırketının bır senelık gayrı sa· an mm mu erıs aş ma, ne e ın-
ızı erecede bir karakter ve irade suvarı Jandarma mu rezesını sev etrnıstır r· . d 7442 

k • · · ı ıvradı 477829 ve masrafı a 199 tiyar babanın tevekküle bog"'ulmu• 
uvvetı ile kurulur. Cümhuriyete ı· d 7 

1 { }i ıra ır. ·· ·· ·· ı·· v •• h ladar, Avrupa'daki manası ile, bu Dofomhncı ran ... ız ks "nı t•diMi. gorsusuz u gune ta ammül ederdim. 
topraklarda ihtilal olmamısbr Pek İstanbul, 25 (Telefon) - Dolandırr. Lu!;tik ayakkabı IJl('sf'lc· i. Hele, kardeş lcanmm kokusu beni 
'=Yİ hislerden ilha 1 b" k cılıktan suçlu olarak evelce Fransa'ya ia. İstanbul 25 (Telefon) - Lnstik ay k bayıltmağa kafi gelirdi.. Velhnsıl 
h k ti l m a mış ır tn ım desine karar verilen f ransız Feliç bugün kabıcılan h~kkmda tetkiykler yapan Tica- müthiş bir hal.. 
are e er o muştur. J Fransa' dan gelen memurlara teslim edil - ret odası komisyonu tetkiyl ferini pazar gü 

Falih Rı/1.·r miş ve Providanı vaennına bindirilmistir. nü bitirecektir Halbuik son scvnhatimde, d e niz 
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11 temmuz 1skilip'in iyınaı bayramı· 
dır. Bu bayram geçen sene gene bugunde 
Çorum vahsi Arif Hikmet Bey He kaza kay 
makamı Baha Beyin kazaya ait iymar pro

gram ve prensiplerinin tatbiki ile baılamış· 
b. Bu bir sene zarf mda Arif C~y ve T o~ya 
caddeleri ile cürnhuriyet ve foblap mey
danlıkları ve §ehir dahilinde dispanser jan
dıırma dairesi ve saire ıibi inşııst da yapıl-

li ti 
Birinci günü kasabaya gınyorsunuı. 

lskilip'in pazarı {çarşamba) atları ıaha 
kclkmış binlerce köylüler kasabaya girip 
ç.ıkarken saf saf gelen misafir otomobille
rini selamlıyorlar. Bütün gözler ve kulak
lar birer dikkat kesiliyor. Ta uzaktan ilk 
nazara çarpan şey belediye karan ile bina
lnrm istisnasız kireçle sıvanıııdır. Çoıum 
c.:addesi metbalinde inkılap meydanı, tak, 

lskilipte ıymar bayrcımın dan bir manzara. 

mışbr. Bir ıene evel inkılap meydanının ol· 
duğu yerde 3-4 bio metre mikabı büyük
lüğünde yalçın bir kaya ile bir türbt ve 
ıaviye vardı Cüınhuriyet meydamnda bir 

usalla, Arif Bey caddesinde metruk hir 
ezarhk, Tosya caddesi haıınt!a gene bir 

mezarhk bulunuyordu. 

Bu sene gene bayramdan birkaç gün 

eve) haıırlıklara baılanmı§ ve bir hafta 

e't·el ~orum vilayeti erkanı davet edilmiı· 

ti. Bayram günü davetliler önlerinde ziz 

nlilerinin otomobilleri olduğu halde lski

lip' e geliyorlardı. Kasabada bala devam 

eden bir senelik faaliyetin mahsulü olan 
eserleri ve bayram tezahüratını §Öyle bir 
tertiple arzedeb:lirim: 

rüzgarlarının estiği serin ve giizel 
bir memleketteydim. Gözlerimin hu 
dudu Akdeniz ufuklarıydı. Yu-ıü • 
mü 7.::ytin ağaçları yelpazeliyordu 
Her adımımı attığım yerde sulr.1rı 

soğuk bir kaynak köpükleniyordu. 
Orada fikir zahmetsizce çalışıyor • 
du ve muhayyele en harikulade mah 
1ukunu yaratıyor, sonra parlak l::>ir 
yükseklikte onu namütenahi uçu -

ruyordu. 

Buna karşılık dün gene bu ~aat· 
te bir şairin eşsiz ve canlı bir bahar 
tasvirini okumak istedim di. Daha 
bahar çiçeklerini açacağı sayıff'ya 
gelmeden o yüksek hay lin yara•-tr
ğı yecillikler üzerinden bir sam es 
miş gibi §aİrin baharı gözlerimdP 
sararma~a ve ölmeğe başladı, kita
bı kapadım. Ankara'nın en kötü 
mevsimi temmuzdur. 

Yalnız, itiraf etmeliyim. Karşı • 

ki genç kom§um bu sıcağa galebe 
edecek kudreti haizdir. Pençcre!Iİn· 
deki sakflılar temmuz güneşine ra ğ
men yemyeşil dr ruyor .ama nas•I ve 
nicin yemye il d rabiHvor bllmem. 
O küçük oda~mda kendi iradesiyle 

hususi bir ba ar yaratabilmek sır • 
rma. erm; olsa gerek, mü;_)tesna 
mnhluk. ÇünMi biraz sonra ok~i?a 

çıkacaiiım, belki de en çetin rnad -

,l,..1 ... r'n hil erivin seki siz bir ktHç.e 
h line gelmiş olduP,unu görecf'~\m. 
H r t rafımd n ter ter, ter bo · nı -
yor. Y ir avuç s g'bi b1 ltar ola • 
cn<Yım, yahut bir nebat gibi kuruya • 
ca"' "'1. 

l"te, " "zir:ı N hit Sırrı Bey. bu 
and'.l sizi l·end•rrı gibi bi i~orurn 
ve b nd:ın d '"YI "Eve d" .. n yıldı 
rım,. ı tenkitten V"7rt ciyorum. 

Ahmet Muh;o 

ağaç dalları, milli bayrak, şür ve vecizeler
le süslenmiş belediye bandosu ve bir heyet 
gelen misafir kafilelerini istikbal ve be1e
d.yeye kadar teıyi ediyor. !ki t rafında 
zümrüt gibi rus akasyaları sıralanmış Arif 
bey caddesinden ilerlerken bando ve beı 
takım davul zurna ve milli oyun terennüm· 
leri ile (800) amelenin kazma, kürek, ke
~cr, çekiç seslerinin imtizacmdan hasıl olan 
orijinal nağmelerden bestelenmit ahenktar 
bir musikinin yalçın kayalardan dönen akis 
leri kulaklarnnızda mütemadiy~n oğuldu

yor. Cümhuriyet meydsnında Ziraat memu
m nezareti altında bahçenin tarh ve huuz-

rı tanzim olunuyor. Yıkılan Lambuı ve 
çıtrpık evlerin yerinde kargir e asri bina
ların sivrili~i. karanlık ve kasvet veren kal
dırımlı dar aralıklarm yerlerinde geniş a • 

~-açlarla süslenmiş güneşli caddelerin tii de· 
nizlere kadar uzanışını görerelt muhayyeJe
,. .. ıde sanki iki makus ıttılam çarpıştığını 

b!.ssediyorsunuz. Gene dallar ve Gazi'nin 
resimleriyle süslenmi~ bir talrtao geçerek 
yeşillere bürünmüş belediyeye gınyoı su· 
nuz. Belediyede bir saz talumı mütemadi -

ıen icray! ahenk etmekte .. l\1i afirler öğle 
yemeğini belediyede yedih1en sonra saat 
14 le inkılap meydanında meruim başla-

mıf ise de yağmurun şiddetli devamından 
bugüne tehir olunmuştu. Dün akpm saat 
'9,30 da belediyede misafirler ıerefine o· 
•uz kişilik bir ziyafet verildi. Ziyafette Ga-
7.i çocukları namına reis Mustafa Efendi 
Gazi Türkiyesinin inkılap V<' iymar sevgisi 

takkmd bir hitabe iyrat etti t 21 de 
iktisat c miyeti ıubesinin hazırlayıp spor 
temsil yurdunun temsil edeceğj cemiyetler 
konağmdllki müsamereye gidildi. Kouaim 
l pısı önünde siyah ve beyaz kord 1 li tem 
.-jl heyeti İskilip maıp ile davetlileri istik
bal etti. Vali bey alkı~I gençlere iltifatta 
luılundu. Müsamere "ydulan ocnk piyesi, 

komedi, zeybek ve manzume,, lerle zengin· 
leştirilmi' baştanbaşa milli gurur, ıeref ve 
heyecanla dolu bir muvaffakıyet eseri idi. 
ftünci günü inkılap meydanında saat 9.30 
da merasime başlandı. Meydanlıktaki halk 
kürsüsüne belediye namına c·· mhuriyet 
J-1 Ik Fırkası Rt:isi Cevat Bey gelerek vali 

Beye halltırı ve beledi) enin şükran ve min· 
"letlcrini an ve Vali Beyin lskilip btmşeri
iğini lutf en kabul bnyurmalan hakkıı:daki 
elediyenin karl\rını bildiren belediye m z. 

Lntnsım takdim etti Bunu takiben köylü
ter namına Karaviran köyünden Ahmet Ef. 
ı "ylülerin nkılap iymnr hareketlerine can· 
la başla is irak ettikleri i bildiren biı bita· 
b" ile k .. yl"'lerin sevinç ve say larrm nrzet
ti. bundan sonra ce iyetler n ma spor 
"<ulöb .. arasında !ua mer Bey gençlerin 
üm Priyet ve inkıhıp hareketleri kars.nm-

HAKlMlYETl 

Yabancı postası. 
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Sosyalist fırkasının milli idare heyeti, 
dün, "Faıizm ve ve hnrb:ı karşı,, komünist 
f ırknsiyle teşriki meseiye karar verdi. Sos 
yalistlerin ü;fuıcii beynelmilel ittifaka sevi
nerek girdiklerini söylemek mübalağa o -
lur; bazı sosyalist aznların bu ittifaka 
mecburiyet saikasiyle ve hoınutsuzlukla gir 
miş olmaları da aynca manidardır. iki bey 
nelmilelin tesanüdü doktrinlerin aynı olma 
sının netiycesi gibi görünüyor. Filhakika 
Fransa'da ikiye bölünmüş bir tek beynclmi
le! vardır, ve ıimdi bu iki parça birbirini ta 
mamlamağa çalıııyorlar. 

1920 de fransız amele beynelmilelinin 
il.iye aynlmasınm hııbrası böylece kısmen 
silinmiı olm:ıktadır. Şüphesiz ki usul fark
ları, biç olm zsa nazari olarak, gene mev • 
c ttor. Fransız komün!stleri her zamandan 
faz.la Moskova'ya merbutturlar, halbuki 
§osyalistler Moskova'ya korku ve endiyşe 
ile bakmaktadırlar. Gene hiç §iiphesiz ki 
pek ıiddetli polemiklerle iki fırkanın birbir 
lerinde çmıf oldukları yaralar bir günde 

Herhalde Fransa'da karşılıklı ve muh • 
lif iki siyasi telakkinin mevcut olacağı za -
man yaklaşmaktadır: Milli ve demokrat te 
lakki, beyp.elmilel ve diktatörcü telakki. 
Bu oyun vatan ve hürriyet üzerine oynan -
maktadır. Fransız ihtilali ülküıiyle kısaca 

ir·kılap arasında karar vermek lazımdır. 
Bir tarafta marksizm, diğer tarafta anti 
marksizm: Bo nazari 't'e fikri bir muhale -
f el değil, fiil için hazırlanmış ve fiile hazır 
\ytilafı imkansız f arkaların karşılaıması ola 
caktır. 

Memleketin bu iki cepheden hangisini 
intihap edeceği hususunda şüphe edilebilir 
mi? Bu sabahki Er ffovel gazetesi diyor ki: 
"Sa~n karşı pek az semn'\tİ duyan sosval 
- komünist iytilafı sosyalistlerin asıl dok
trinleri he.lıkmdn hakiki demokrntl:m tenvir 
l'i'. demoltrasi ile sosyalizmi karıştırmaları· 
ot• m ni olmağa kafi gelmiyecek midir? 
Ümit ediyoruz, çünkü bizde aklı selim unsu 
n.ı fazladır,, n:zim de son sözümüz bu ola -
c!lktır. Marks!st birlik yapılmı~tır veya ya
pılmak üzeredir; cümhuriyetçi birlik ynpıl-kapanacak kadar sathi değildir. 

Sosyalist -Komünist birliğinin havasın malıdır ve yapılacaktır. 
'1) TAN' elan da gene fırtınalar dolaşacaktır. Fakat iki ı 

büyük marksist fırka İytilafının artık tabak 
kuk etmiş olduğunda hiç şüphe yoktur. Dün 
bu münasebetle nutuk söyliyenlerin ekseri
si bugünkü iytilafı er geç marksist cepheyi 
bir kalıpt eri•ecek olnn birliğin başlangıcı
telnkki ediyorlardı. 

Bu müsl" kbel birlik ister mümkün, is -
er muhakk k olsun, iki fırka arasındaki bu 
iytil~f lıhinri d-.ru"de eh .. mmiyeti hai7. si· 
vasi bir hP.dise te kil ebnektedir, §U ivtibar
la ki fır ·ıı!ııırın bilfıau• müteknbil va -
.,;vet1erini altüst etmektedir. 

Radikaller sosyalistlerle birleşerek 1924 
ve 1932 karteJlerinin teşekkülüne imkan 
verdikleri zaman halis marksiımle anla§MI} 
olduklarını tahmin etmiyorlardı; batta kar
lt>l'in komünizm aleyhine tevcih edilmiı ma· 
biyette olduğunu ve bolıevizme mütemayil 
olmıyan ıslahatçı bir sosyalizme hizmet ede 
rek milli ve içtimai bünyeye nafi bir i~ gör· 
düklerini ihsan ediyorlar ve kendileri de bu
na inanmağa mütemayil bulunuyorlardı. 
Artık böyle bir yanılma §İmdi mümkün de· 
~ldir. Müıterek kartel maziye aittir; ve ar 
tık r dikaller, inkıl&bı burjuvazinin imhası 
Şl"Jdinde tasavvur eden milli müdafaanm bu 
aşikar sabotajcılariyle birleşmekten çekine

ceklerdir. 
Moskova ile müşterek cephenin korkut

madığı ve bunu tabii bir son telakki eden 
müfrit radikallerin mevcut olduğunu biliyo
ruz. M. Berjeri'nin temsil ettiği bu radika· 
Ji:.m her türlü yanılmayı imkiinsızla§tınnak
tadır. Radikal mebuslar M. Berjeri ile milli 
birliğe yardımını esirgeıniyen ,efleri arasın 
da intihap etmek mecburiyetinde kalacak • 
!ardır. Ve eğer onlar bu hususta tereddüt 
~österirlerse müntdıiplerin haklarmda ka · 
rarlarmı verecekleri tahmin edilebilir. 

dııki vazife, inan ve baıancılara karıı min
llet ve ıükranlarmı arzetti. Bundan sonr 
ıwaklarından rahatsız \'e sargılı olmasma 
rağmen Vali Bey kürsüye çıkarak: 
"- Hakkrmda gösterilen alaka ve ~evgi· 

den çok mütehassis oldum. Cümhuriyet ve 
onun iycabatı olan inkılap ve iymar unsnr· 
larını ve azruretlerini lskilip gençliğinin 

anlayı§lı düşünüşü ve görÜ§Ü bu memleket 
.cin bize büyük ümit ve itimat hissi V<:rmek 

<edir. Sizde bu ~uurlu inkılap ve iymar duy
gusu ve heyecanını gördükçe göğsüm ka

hnnyor. Daima ileri fikirleri ile benimle 

beraber olan kaymakamınız Baha Beyin 
kıymetli varlığım §Ükranla karşılarım. Bir 
~ı>mferİniz sıfatiyle 1 kilip ve cümhuriyet 
ıdaresinin ve onun ba isi Gazi Hazıetleri
n)~ ve türh milletinin aleddcvam ve ıtlette· 
-;&}i muvaffakıyet ve sa dctler:ni dilerim.,, 
söıleriyle mukabele ve iltifatta bulondulPr. 
lHasımi mfüeakip Vali Bey ve çorumlu 

trtÜ: firler bandonun terennümü ve b~ulerce 
halkın coşlmn tezahüratı arasında lskifö~ 'e 
ı. 11d ederek Çorum'a müteveccihen harekf't 
t-Uiler RIFAT RAM! 

Avusturya - talya 
münasebatı. 

Tri)C8te'dc A' usturyalılara st•r
he t bir nııutaka Yeriliyor. giim

riik idaresi kuruluyor. 

13 temmuz t rihli The Railway Gazette 

Sinyor, Musolini'nin mayı ayında A-
vusturya BaJVekili M. Dolfos ve Macnıis-

tan Başvekili M. Gömböş ile vaki olan mü
lakatı artık semere vermef;e başlamı~tır. 

MaJfun olduğu veçhile bu mülakatta iktısa

di meseleler mevzubahs olmu~ ve İtalya 
1 riyeste limanında Avusturya'nın ihracat 

ve ithalat ticareti için kolaylıklar teminine 

muvafakat etmişti. Bu hususta rzım!!elen 

tedbirleri almak ve m-zakeratta bulunmak 

üzere Avusturya ticaret nazırı Her Sloliİn· 

ger'in riyaseti altındaki bir heyet T riyeste-

ye haziranın 19 unda \'asıl olmoştur. 

Burad ki ltalya lrnmisyot'u~un reisli

ğ:ndc M. Askuini bulunmaktadır. Her Sto
kinger, Triyeste'de iyrat ettiğı bir nutukta 
Viyana'mn Triyestc'den 600 kitometre me
~afcde olduğu halde şimal deniz!erindt:ki fi. 
manlarmdan I 000 kilometre uzak bnln:ı· 
doğunu, hele ınrka olan uzaldık mevzubahs 
olursa bunun Triyeste vasıtasiylr. 2000 mil 
azalacağını, söylemiştir. Nazırııı beyanatına 
!{Öre Triycste'de bir Avusturya giimriik 
idaresi t .. sis edilecektir. Bu mür.asebr.tle 
limanda Avusturva için serbest bir mmtaka 
vücuda getirilecektir. 
Avusturyalılann haly 'ya seyah tleri için 
de birçok kolaylıklar temin edilmiştir. A
""turya'dan muayyen bir miktardan fazla 
fıftra çıkarmak memnu olduğu için bir~ok 

tvu~turyalılar İtalya'ya seyahat edemiyor
leırdı. 

Şimdi yapılan itilaf neticesinde 30 İngi
liz lirasına kadar İtalyan otel bonoları A· 
vusturya'dııki sey hat acentalnrmda satıla
cak ve bunlar ltalya'nm bütün otelleriodc 
kabul olunacaktır. 

Bundan baıka herhangi bir otele hail n 
n, k istemiyerek serbesl~t seyahat lmek 

iıtiyenlcr için de ayrıca 50 ile l 00 1il'ft ımı
sında bir takım bonolar dn vi.ıeuda getiri'· 
miştir l<i bunlar da 'bütün otellerce halın! 
"dilecektir. 

Bundan ba§ka bu bonoları alan kimse
lere rn hsus olmak üzere 7 inr.iliz lirıı.s «! • 
ğerinde Av sturya parası, y hnt 19 inniliz 
lirası de w erinde ecnebi pn rası alabilmek mü 

İki veyn üç odalı, banyo v• havag ılı 

müstakil bir daire aranıyor. l 063 numarl\ 
ya telefonla müracaat. 

e 
u e • 

Eı:;ki Va~ington sefirimizin öliinıii 
Ameril,.a'da tecs ·iir uyandırdı. 

6 temmuz tarihli Boston 'ı ravelcr g ze
tesi şu satırları y zıyor: 

Türkiye'nin sabık Vaşington Büyük El· 
çisi Ahmet l\1uht r Beyin vefatı haberi üze
rine Amerika Birleıik devletleri sabık 
müddeiumumi muavini ve Türkiye cüıaı:ıu· 
riyetinin Boston fahri ceneral konsolosu 
Mr. Corç Farnum ıu beyanatta bulunmuf· 
tur: 

" •• Karım ve ben, Türkiye'nin eski Vating 
ton sefiri dostumuz Muhtar Beyin Ankara· 
dd vefat ettiği haberini büyük bir teessür• 
le öğrendik. Bizim bu teessürümüze ba 
memlekette birçoklarının iştirak edeceğine 

eminiz, zira rahmetli Muhtn! &y, yedi se
ne Büyük Elçi olarak bulunduğu V ıington 
da yalnız etrafındnlıilere hürmet telkin et• 
mekle kalmamı§, bundan fazla olarak her 
tıınışbğınm sevgi .. ini de kazıınmı!hr. Ken• 
disi meslek hayatında pek ziyade temayüz 
ttmişti. Ben bütün hayatımda kendisinden 
daha eyi yetişmiş bir centilmene tesadüf 
etmiş değilim. Eski diplomasi mektebinden 
yetişmiş olmakla beraber zihnen serbest 
düşünceli olan muhtar Bey, cibımda vukua 
gelen bütün deği~eleri ve inkılapları be
nimsemiş olanlardı.,, 

7 temmuz tarihli Boston Evening T ran· 
script gazetesinde de aynı zatin imzasiyle 
~u satırlar yazılmıştır: 

BÜYÜK BiR DiPLOMAT 
Türkiye'nin eski Vaşington sefiri Ah· 

met Muhtar Beyin Ankara'da vefatı haberi, 
kendisinin bu memlekette ozon müddet biz· 
met iyf a ettiği sırada edindiği birçok dost· 
ları Jerin teessürlere düşürmemek imkan· 
sızdır. Muhtar Bey, Amerika Birletik Dev• 
!etleri ile Türkiye arasında dostane müna· 
sebetler tesisinden sonr memleketinin bil'" 
raya gönderdiği ilk miimessillerden biri • .. 
dir. Kendisi, hundan bir iki ay evel Va§İng• 
tondaki diplomatlar heyetinin kıdemlisi 
iken tekaüde sevkolunmu~lu. Merhum bu· 
r da hizmet ettiği yedi Gene zarf ındn bey .. 
nelmilel mÜ!ınsebctlerin inki fma ve nme
rilcalıların yeni Türkiye'ye ve genç ciiın· 

huriyctin lternkterine dair esaslı ve gerçek 
malfimat almasına azami mesai sarfetm" ı· 
ti. 

Mesleki hayntı, büyük b=r muvaffnlu· 
yetle te rayüz etmiştir. Uzun ıamcınlar rul· 
tanlar idaresinde vazife görmüı olmasın 
rağmen, korkusuzca Mustafa Kemal'in tn· 
rafına geçmiş ve milli bükümet, osmanh 
imparatorluğunu istilılaf ettiği sıralarda 
hariciye vekilliği mevkiini işgal eden ilk 
~ahsiyetlerden birisi olmuştur. 

Muht r Bey, eski diplom tlar mehtebi· 
ne mensup oldugu ve o mektebin b~r tnkun 
meziyetlerini muhafaza ettiği halde kendi 
memleketinde ve cihanın ba§lta tarafların· 
da geçen dramatik inlulııp bareltetlerini iyi· 
ce benimsemiş bulunuyordu. 

Ben ondan daha kibar bir centilmene 
ömrüm müddetince tesadüf etmedim ve 
eminim 1d bu, onun yegane fazilet ve mezi· 
yeti değildir. 85yle insanlnnn ziyaı büyük 
teessürleri mucip olur. Bu sadece dostlıı.nnııı 
onları kaybetmesinden değil, aynı azman· 
da onların yerine konacak kimselerin güç 
yetiımesini hissetmekten mütevellittir'.. 

-:Ankara -Acen tası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 

-ANl<AR 



SAYIF 

Atusturya turizmi. 
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yet istikameti, Cocteau'ya do w ru. 
Türkiye ile alakadar olmuş. Fakat 
rehberi, bermutat Loti, ve şürekası, 
ilk konuşmada fikirlerini tashih et
meğe ~alıştım. Romantizma. hasta
sı Loti'nin mevzularını Fransa' da 

turya dağlarının ve kasabalarının 

ortasnıda çalkanan Konstcınz gölü 
ne baka baka içmiş \ e buraya uzun .. 
ca müddet kalmak üzere gelecek 
turistlerin bahtiyar adamlar olma -
lan lazım geleceğine, hasetle inan. 
mıştık. Halbuki ertesi gün tam Uç 
hafta, durmaksızın, geçtiğimiz yer
ler, başka yapıda ve başka mizaçta 
olmakla beraber Bregenz havalisi 
kadar güzeldi. 

Konstanz gölü, hem İsviçre'yc 
hem Almanya'ya hem de A vustur • 
Ya'ya ait bulunmaktadır. Ufak bir 
Akdeniz. Her memleketin keı:ıdi ka 

nelrnilel kısmına bir çamaşır leğeni 
kadar yer ya kahr ya kalmaz. 

Bregenz'in vapur iskelesine yak
laştığımız zaman, bütün halkı oraya 
'oirikrniş bulduk. Bir kaç seneden -
beri, kasabanın en büyük hadisesi, 
belki de bizlerin yani on yedi ya -
bancı memleket gazetecilerinin hep 
bir arada olarak oraya gelmiş olma
mızdı. Donanmış, Martı gibi beyaz 
bir vapur, bizi gezdirecekti. Vapur
da bir de askeri bando vardı. Ayrıca 

hdcior gazetesini temsil etlen Mme Jean 
nette Ransan bize tahsis olanan r:ıagonlar • 

dan birinin koritlonıncla. 

Vorar1berg kıyafetinde birçok genç 
~a?mlar ve genç kızlar, eğlenceye 
ıştırak etmek üzere davet olunmuş
lardı. V orarlberg kıy af eti, renkli 
taftadan eteklik, işlenmiş buluz, 
renkli bir boyun atkısı bir de teker
lek şeklinde sırma hotozdan ibaret
tir. Hotozun başa oturan kısmı sıkı, 
yukanya doğru olan kısmı ise hem 
sırma oya ile işlenmi~ hem de geniş 
ve haşmetlidir. 

bulamayınca bizlere musallat oldu
ğunu anlattım. İlk tanışmalarımız 
arasında romanyalı çift de vardı. 
Mösyö Alexandre Popescu-Necsesti 
az eveline kadar maarif müsteşar -
lığı yapmış bir zattı. Karısı Roman
ya'nın en büyük gazetesi olan Uni
versul'ün sahibi-
nin kızıdır. Na -
zik, maIUmatlr, 

Otelde, herkes kendi odasın~ 
gördüğümüz :yerlerin prospektleri • 

ti 

Em belediye dairesi Avııstıırya'nın bıı kıs
mında bütün er:ıler ba iisluptadır. 

konuşkan ve ar
kadaş. 

Bu vasıflarını 
genç ve güzel ro 
manyalı hanım, 
hepimizle, sonu
na kadar muha -
faza etti. Güzel 
fransızca ve al • 
manca konuşu -
yor. Hele müzik 
ve sanat mesele 
terinde kadınca 
çırpınıp münaka 
şa etmesini bili 
yor. 

r ~ s1.1ları da var. Yalnız bunıarm ge-ı 
n.ışliği yüz metreyi geçmese gerek
t•r çünltii aksi t:ıkd.irde gölün bey -

Aonsfans göliinde 
bir kotra gezintüi, 

Bregtniin ıöriil 
meğe değer bina 
larından biri r:ıe 

Morfin kalesi. 

.&onsıanr gorürırın gece gortınii~ıl. 
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.4rulre Jtlalro 

Projektörün ışığı tekrar göründü ve odadakilerin koca
nıan gölgelenni dip taraftaki duvara aksettirdikten sonra 
tahliye amelesi tam içeri girerken gene kayboldu. Bunlar 
dört, beş, altı, yedi kişi sıra ile girdiler. Birinin gövdesi çıp
lak, ötekiler mavi iş gömlekleri ile idler. Ellerinde kelepçe-
ler vardı g· 'b' · · .. . · ırı ınne benzemıyen, yarı karanlıkta iyice gö-

k~nmıyyen çehreler; fakat toplu bir halde mükemmel bir 
ın. anlannda N b l ·ı . . . Tahli . h • agant ta anca ı 1 n çınlı muhafız. 

l 
ydecıK. amallar hiribi ine yapı~mış gibi yanyana duru

yor ar ı tn fakat · aynı zamanda da korku. 
Posoz çince: 
- Kızıl muhafızlar isçidir, dedi. 

Ses yok. 
- Muhafı.11ık edivorlarsa ihtilal irin k d ı · · · d ··ı ır , en ı erı ıçm egı . 
Hama 11ard"n biri cevap verd' · 
- V t> J· rınl mı d ıı mak için. 

- M ha f" e nl~ in tayın .. lmalan h-.k1 rıchr. Size 
cay n \ rilir p .. smız? İsl· m il mi oynıyacaksı-
liz? 

- H k 
ıl ı r b'l,. rı .. rıl t!rlara ı-ar ı knbi1 ol
.:tl' d::"n n t n'yetinJcclir. Pekala 

Gölün üzerinde, alman sahilleri
ne doğru açıldık. Lindau, üç renkli 
bayraklar ve gamalı haçlarla donan 
mıştr. Alman kara sularına yaklaşır 
yaklaşmaz, bando, Avusturya mar • 
şmı çaldı. Vapur ise, derhal dümen 
kırarak gölün biytaraf sularına doğ
ru açıldı. Karşıda Friedrichshafen, 
solda İsviçre'nin dağlan görülüyor
du. 

İki saat kadar süren gezinti esna-

Bregenz Vt Konslans gölii 

.smda hem davet sahibi avusturyalı 
arkadaşlarla hem de sayıları elliyi 
geçen misafir meslekdaşlarla tanış
tık. Bu tanışmalar, tabiatiyle üs -
tünkörü oldu. Birlikte sevahatimiz 
daha üç hafta sürecekti. Dimağ ve 
g-önül münasebetlerimizde açılıp sa
çılmak için daha birçok vaktimiz 
vardı. Fakat fransalr meslekdaşlar
la çabuk ahbaplık edebileceğimizi 
hemen anlamıştık. 

Fransızlar arasında Ambroise 
Got, pembecik ve siJmanw bir adam, 
konuskanlığr, sokule:anlıgı ve neşe
c:;iyJe göze c:ırpıyordu. Bir de kan· 
koca vardı: Ransan ailesi. Madam 
Jeanntte Ransan. esmer güzeli kü 
cük bir parisli hanımdı. Excelsior 
"'azetesini temsil ediyordu. Kocasr 
M. Andre Ransan ise, Les Annales 
namına g"elmisti. Kısa boylu, uya -
nık bakı~tı. sivri ve arayıcı burun -
lu ı?enc bir fransız. Edebi mensubi -

" ,, ,, 
Göl gezinti· 

sinden akşama 
doğru dönerek 
V orarlberg hü -
kfimet erkanının 
akşam ziyafetle· 
rinde bulunduk. 
Atnah şeklinde 
büyük masa, he
pimizin bayrak .. 
ları ve alp-gülle 

ri ile süslenmişti. Yemek yenirken, 
şanoda milli danslar oynandı. Avus
turyalılar tarafından ilk nutuklar, 
bizim tarafımızdan ilk mukabil nu -
tuklar söylendi. 

Uyumak ve ertesi gün erken 
kn.lkmak üzere "Beyazsaç,, otelinin 
temiz ve dört başı mamur odalarına 
cekildiğimiz zaman gözlerimizin ha 
fızasr, damaklanmızınkine galebe 
çalmıştı. Bir kere Konstan.z gölü -
nün Avusturya kıyısı bize bütün bir 
3~ le üzeri gösterilmiş, gezdirilmiş, 
anlatılmıştı. Bregenz'e hakim bir te
peye asma tramvayla çıkıp asağıla
ra haktığımız zaman, her tarafı sev
~i :ıc islenmiş tabiatın hayranı kal
mıştık. Çam ormanlarının içinden 
geçerek en yüksek rakıma kondu -
rulmuş müke11ef bir kahvede saat 
be'i caymı, Alman - İsviçre ve Avus 

1flilli kıyafet. 

ni bulmu~tu. Bir çok resimler, bir. 
çok iyzabat, bir çok rakam. Heps~ 
muazzam bir teşkilatın ve derin bit 
ihtisasın mahsulil. Ancak müteakip 
günlerde, her geçtiğimiz yere ait 
tafsilatı hep aym mükemmeliyette 
bulduktan sonra anladık ki, Avus. 
turya'da turizm. bir taraftan bu 
ilim bir taraftan da bir devleti idir. 
Bizde nasıl her vilayetin nüfus mü· 
dürü, ziraat müdürü v. s. varsa, 
Avusturya'da bütün bunlardan baş
ka bir de devlet turizm teskilatı ve 
bunun müdürleri ve mü avirleri var 
dır. Öyle ki, Avusturya için turizm. 
platonik bir propaganda işi değil. 
devlet faaliyetleri arasına ve umu• 
mi hizmetler cer~evesine girmiş bir 
iştir. Fakat bu noktaya ilerde dö • 
neceğiz. 

BURHAN AS F 

Ci an 
delen s 

teli den ayat ve Taş
yu alanla ın nazarı 
dikkatine 

Üç litrelfü sişelerin fiatlan 1 ağustos 934 tarihinden 
Htbarr.n kırk kuruşa indirilceğinden ellerinde şişesi olanla -
rm bu tarihten cvel iade ederek kaparolarım almalan i.ylat 
ol..mur. 7-2933 

bilirsiniz ki kızıl muhafızlar her yerde böyle öldürülecek 
olurlarsa gene cenerallerle yabancılar eskisi gibi iktidarı 
ellerine alırlardı. Yoksa istediğiniz bu mudur? 

- Sizi serbest bırakırlarsa ne yaparsınız? 
Bakıştılar; karanlık yüzlerdeki ifadeyi görmeğe engel 

oluyordu. Tabancalara ve kelepçelere rağmen Kiyo, ihtilal
de ekseriya rastlamış olduğu pazarlık zihniyetinin başla
mak üzere olduğunu hissediyordu. 

-Eskiden karın doyuyordu. 
Kiyo: 
- Hayır, dedi, eskiden karın doymuyorcıu. J:Sılıyorum. 

Ben de liman ameleliği ettim. İnsan olmak için girmek Ia
zımsa girmeli. 

Hafif aydınlığın takıldığı bütün bu gözlerin akları biraz 
daha genişledi. Japon suratlı fanila gömlekli, şimal vilayet
leri şivesi ile konuşan ve vaktiyle amelelik etmiş olduğ"unu 
söyliyen bu adamı daha eyi görıneğc çalışıyorlardL 

Aralarından biri, yavaşça: 
- Hep vait, dedi. 
Bir başkası: 
- Evet. Bizim grev yapıp açıhktan ölmek hakkımızdır. 

Kardesim orduda çahşıyor benim. Neden asker birlikleri 
yapmak ic;tiyenle~i alayından koı?"dular? 

Ses yükseliyordu. 
Posoz sordu: 
- Sanırmısımz ki rus ihtilali bir günde olmuştur? 
- Ruslar istediklerini yaptılnr ... 
Münakasa faydasızdı: mesele yalnız ihtilalin derinliğini 

anlamaktı. 
- Kızıl muhafızlara taarmz etmek ölüm cezasmı istil

zam eden bir mukabil ihtilal hareketidir. Bunu siz de bilir· 
siniz . 

Sustular. 

Mevkuflardan biri sordu: 
- İş verilecek mi? 
- Ne vakit olursa. 
- Öyle ise iş oluncıya-kattar kızıl muliafızlar bizi karnı• 

mızı doyurmaktan menediyorlarsa biz de onlal'.a taarruz ede
riz. Ben üç gündenberi yemek yimemiştim. Bir lokma bile. .. 

O vakte kadar ağzını acmamı~ olan birisi: 
- Hapishanede yemek var mı? dedi. 
- Biraz sonra göreceksin. 
Posoz baska bir "ey söylemeden .zili çaldı ve milisler 

mevkufları alıp götürdüler. 
Bu sefer fransızca ol rak başladı: 
- 1 in can sıkacak tarafı i te b ır~ sın da: hapishanedeki• 

leri besiye konmus kazlar gibi doyuruldu~ unu sanıyorlar. 
_ Madem ki buraya O"etirtmi tin neden onlann inan tr• 

ma?:a daha f la çalı madın' 
Po O?' bı nus bir nd m h liylt> omıı 1 rmı silkti. 
_ Onforı yanıma tirtt' m, c .. nkü h ~ 1 bana b 1 a Y• 

ıcr söyli) eccl lerini san yonım. buki · nr\e on he . on 
altı saat çalı an delikan ılar var ve hunlar bi" hiç bir 
endic;e etmiyecek hale gclinciye kadar hen h5yle ç 
lür, sanH ... 

(Son•1 v r) 



SAYffA 6 

Sıhhat ve içt·mai Muavenet 
Vekalet;nde : 

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

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık 
hüviyet cüzdanı 

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

du~unu mübeyyin maha11i hi.ikumeti tarafından tasdikli 
ilmühaber. 

4 - 4,SX 6 eb'adında üç adet fotoğrafı 
5 - Aşağ'ıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti sıh

hiyelerinden istihsal edilmis bir kıta sıhhat raporu. 
Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapatıldığı 

yer mühür mumiyle ve hastahane bastabipliklerinin mühü
riyle mühürlenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar di· 
ğer evraklariyle birlikte bunu vekalete göndereceklerdir. Bu 
h~~tahaneler ANKARA. SIV AS, ERZURUM. DİY ARBE· 
KİR nümune hastahaneleri ve İstanbul cocuk hastahanesi. 
İZMİR, BURSA, KONYA, ADANA. SAMSUN Memleket 
hastahanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak 
icin mezkur hastah~nelerin mensup oldukları vilayetlerin 
Sıhhat ve İctimai Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat 
rniiracaat evliveceklerdir. Bu raporlar müdürlüklere gönde· 
rilen matbu nümuneve münderi~ ve musaddak olacaktır. 

6 - Sureti aşağıda vazıh noterden tasdikli velileri ve 
velisi olımvanhırm kendileri tarafından tanzim kılmmıs bir 
kıta tf"ahhilt senedi. 

Alınacak taliplerin yaşlarının 20 den a~ağ·ı ve 30 dan 
yuk~rı olmam~~ı ve muayeneleri netiı:esinde tahsillerini ve 
ileride mecburi hizmetlerini iy fava mani bir hastalığı ve 
an7ası hulunmam:ısı mesruttur. Bu vechite p-Önderilect>k is
tich VP. evrC'lkrn alındığı göc::terilecek olan adres vekaletce 
derh-ıl bilclirilecek ve evraklarına nazaran kabul edilip edil
medikleri dahi ~ ... 7~ ;ınrPc:lPrine v:ıktinnf" tPh1 ;ğ' olunacaktır. 

TEAHHÜTNAMESURETİ 
İstanbul Üniversitesi tep fakültesine merbut Ebe mekte

binrle tedrisi mec::rut der!;leri takip ve ikmal ederek neşet 
etti'<ten sonra Sıhhat ve İctimai muavenet Vekaletinin irae 
evliuf!ce«Yi herhangi bir mahalde Ebeliğe azimetle üc sene 
mürldetle tavin olunduP.u (olunduğum) vazifede ifayı hücmü 
himıet Ptm,.~icri (etmerti <?:im) veva tahsil ec::nasında herhan
?"i hir sehtml" vurttan ihrac edi101oi (eclildiğ- im) yahut y ur
du terk'"vlediği (eylediğim) takdirde 
k~rimesi hanıma hükumetçe yapılan mas
raf'rn faizi nizamisivle beraher itira7.stz ret ve iadesini mü
teahhit, .zamin ve mütekeffil buhınduğumu natık ic:bu sene
dim tanzim ve müsarüni1eyh vekalete takilim krlrndl. 

4-2664 

ANKARA BIRfNCI iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Bir borcun temini için haczedilip satışı tekarrür eden muhtelifülcins 

alalı zürraiye ve teferrüatı 28. 7.1934 cumartesi giinu saat 10 da sa
nayi caddesinde Aydın oteli yukarısındaki ve balen müdabhar bulunan 
alat1%Ürraiye deposu önündeki meydanda birinci arhrması icra edile
cektir. Bedeli müzavidesi takdir edilen kıymetin yüzde 75 ini bulma
Janlan avnı mahalde 4.8.1934 cumartesi günü saat 10 da başhyarak 
mallann hitamına kadar devam edeceğinden taliplerin orada hazır bu
lunacak memura ve tafsilat istiyenlerin beuün mesai saatlerinde 1. inci 
İcrnnın 33 /1 ?.57 No lu donasına müracaatları. 7-2893 

Edirne Jandarma 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Azı Çoğu Cinsi Azı Çoğu Cinsi 
200000 250000 Ekmek Pİ!İr· 3500 4000 Mercimek 

me 8000 10000 Patates 
150000 200000 Un 8000 10000 Soğan 

6000 7000 Sadeyağı 30000 35000 Slğtr eti 
2500 3000 Zeytin ya ;z, 300 500 Koyun eti 
3500 4000 Sabon 8000 10000 Tomates 
3500 4000 Makama 8000 10000 Prasa 
8000 10000 Nobat 8000 10000 lspanak 
4000 6000 Süt 8000 10000 T. Fasulva 
8000 10000 Yoğurt 8000 10000 Lahna 
4000 5000 ·Et 8000 10000 Kabak 
2000 3000 Saman 8000 10000 Bamya 

15000 20000 Kuru fasulya 8000 10000 Patlıcan 
6000 8000 Bulgur 8000 10000 Taze bakla 
3000 4000 Börülce 8000 10000 Semiz otu 

10000 15000 Pirinç 1700 2000 Toz ~ker 
2000 2500 Kuru üzüm 15 25 Çay 
2000 2500 Bezelye 5000 7000 Tuz 

200000 250000 Odun 1000 2000 Tane zeytin 
8000 10009 Arpa 1500 2000 Beyaz peynir 

38000 38000 Maden kö- 350 400 Reçel 
mürü 300 350 Kırmızı büber 

3500 3500 Gaz yağı 150 200 Sirke 
1460 1460 Benzin 

Edirne Jandarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan yu 
liarda cins ve miktarı yazılı (45) kalem erzaktan Un ve sığır 
eti kapalı diğerleri aleni olmak üzere 18. 7. 934 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. İs· 
tekliterin şeraiti anlamak üzere mektebe ve münakasaya 
istirak için de 11-8-934 cumartesi günü saat 10 da Edirne 
Merkez malmüdürlüğünde toplanacak komisyona müracaat 
J;ı~ ;1_., ,..1,. ... , ... (1 CCO'\ 'i-?.7nQ 

dAKIMIYETI MiLLiYE. 

.Kumbara bütün bir istikbaldir 

Alakadarana müjde 

u 

c 

u 

z 

is ak 
Malzemei lnıaiye Mafu.uında. 

Anafartalaı cad. No: i7 

DiKKAT. 
Banyolar. 
Termosifonlar. 
Alaturka helalar. 
Alafrankı helalar; 
LaTabolar. 
Krome ye nikel bateri ve musluklar 
Havagazı ocakJan. 
ELEKTRiK malzemesi. 
Her nevi birinci ve temiz boyalar. 
Herkesin menf aab ikbzumdı 

BlR KERE reni açılan 1 S A K 
(Mnlzemei lnıaiye mağazası) nı 

ziyaret ebneniz taniye edilir. 
Tel: 2087 

Yakında hudavat kısmı aynca 
açılacaktır. 

7-2363 

As. Fb. U. l\td. Sa. Al. ı 
komisyonu ilanlan. 

- KayaJta mermi tahliyehanesi. 
15.8.1934 

- Binanın sıva ve çatı tamiri 

- Silah fabrikasmda amele beli-

ları 15.8.1934 

Yukardaki in!aatlar hizaların • 

da gösterilen tarihlerde ayn ayrı, 
pazarlık suretiyle saat 14 de iha • 

leleri icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. (1590) 

7-2830 
YEVMiYE (10) - (15) 

KiLO SICIR ETi 

Yukardaki malzeme pazarlık 
suretiyle 8. 8. 1934 tarihinde 'aat 
l 4 te ihalesi icra edilecektir. Ta • 
!iplerin teminat ile müracaatları. 

'1624)° 7-2838 

• 

O. O. Y o ilan ve Liman • 
lari U. Md. Sa. Al. Ko· 

misyonu ilanlan. 

İLAN 

Ecnebi müstahzarat ve t:ı:b
bi ecza kapalı zarfla müna-

kasası 14-8-934 salı günü sa 
at 15 te idare binasında ya-
pılacaktır. Fazla tafsilat An· 
kara ve Haydarpaşa veznele 
rinde beşer liraya satılan 
şartnamelerde vardır. 

(1678) 7~2935 

Satılık arsa 
Bağlara ihtiyaç göstermiyerek 

kadar havadar iki cepheli mükem
mel nezareti ve önünd~ b1il yok, 
içinde mühim miktarda taş yığılı 
lsmetpaşa mektebi üstünde Çankı • 
rı mebusları evlerine bitişiktir. 

Pazarlık için Hasırnpa~a fırı • 
nına mürıt,.Aıııt 7-2939 

26 TEMMUZ l 934 PERŞEMBE 

Milli Müdafaa \' ekalcıi 
Sabo Alma Komisyonu 

lylauları 

!LAN 
Bursa'da bulunan kıtaat 

hayvanatı için (375,000) kilo 
kuru ot kapalı •arfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
19-8-934 pazar günü saat 15 
te yapılacaktır. Talipler sart 
namesini görmek üzere lıer 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muayyeninde 
teklif ve teminatlariyle Bur· 
sa'da askeri satınalma ko· 
misyorfuna müracaatları. 

(1680) 7~2942 

İLAN 
Bergama'da bulunan kıta'! 

at için 5200 kilo toz !?eker 
345 ton saman ve 508 ton ot 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhaleleri 18 ağ"u!I 
tos 934 cumartesi günü saat 
10, 11, 16, da yapılacaktır. 

Talipler şartnamesini gör• 
mek üzere her gün ve müna· 
kasaya iştirak için de vakti 
muayyeninde teklif ve temi· 
natlariyle Bergamada askeri 
satınalma komisyonuna mü
racaatları. ( 1681) 7-2943 

İLAN 
( 4000) adet sahra pili mu" 

habere kıtaları ihtivacı icitt 
mübavaa edilmek üzere ale· 
ni milnakasava konmustur. 
İhalesi 15-8-934 çarı::amb~ g-U 
nü saat 11 dedir. Taliplerin. 
evsaf ve şartnameleri gör
mek üzere her gün öğleclcrı 
sonra ve münak~sava işti .. 
rak edeceklerin de vaktinde 
teminatlarivle M. M. V. sa· 
tmalma komisvonuna miira"' 
caaatlan. (l nRZ) 7-2944 

İLAN 
Mityattaki kıtaat hayvana 

tı için (275,000) kilo arpa ka•, 
palı zarfla münakasaya kon• 
muştur. İhalesi 15 ağustos 
934 pazar günü saat 10,45 tc 
yapılacaktır. Talipler şartna 
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muayyenindtı 
teklif ve teminatlariyle Gel'°" 
cüş'te askeri satın alma ko • 
misyonuna müracaatları. 

(1579) 7-2818 
iLAN. 

Bahkesir'de bulunan kıta' 
at icin (100.000) kilo sı~ 
eti (20,000) kilo sade yağ' 
kapalı zarfla münakasaYıi 
konmuştur. İhalesi 11-8-934 
cumartesi günü saat 10 dı 
yapılacaktır. Talipler şart"' 
namesini P-Örmek üzere het 
gün ve münakasaya istiralc 
icin de vakti muavvenincle 
teklif ve teminatlarivle Bale• 
kesir'de askeri satın almtt 
komic::vnnuna mür:ıc-::ı='!tlan. 

(1511) 7~2688 

İLAN 
Van hastahanesiyle Baş kal~ 

Gevar, Kizmıpaşa, Çalduan'da bul~ 
nan kıtaat için 99200 kilo sığır et 
14320 koyun eti 12650 kilo ıekel 
12800 kilo sabun 5050 kilo zeytii 
yağı 4700 kilo zeytin 28500 kilo 
gaz yağı 504000 kilo odun 184 kHo 
çay 5220 kilo beyaz peynir 22SOOlJ 
kilo tezek aleni münakasa ile sat~ 
almac:aktır. Münakasaları 2, 4. S, 
6, ağustos 934 tarihlerinde yaoıla • 
cağından talipler teslim maballenY"' 
le mıntakalannı ve ,eraitini anla • 
mak üzere her gün Ankara' da fd. 
M. V. satın alma komisyonuna 1• 
münakasava istirak için de taviıl 
olunan günlerde teminatlariyle Valf 
askeri satın alma komisyonun• 
müracaatları. (1642) 

7-2886 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazan dikkatlerine 
Cift Kurt marka Marsi1Y3 

kir-emidi ehven fiatla satış 
mu··riJ• evi Eskişehir oteline 

.:aat. Telefon: 3272 



lstan ul: Deniz evazım. 
nd satın alma kom·syo 

9630 adet kazan borusu: Kapalı zarfla münaka~as~.: 
ağustos 934 cumartesı gun 

35 ton Benzin 

:;aat 14 te. 
: Kapalı zarfla münakasası: 

~ğustos 934 cumartesi gün 

• 
4 
Ü 

4 
ii 

saat 15.30 da 
17 kalem boya malzemesi: Kapalı zarfla münakasası: 

a~ustos 934 pazar günü saa 
5 
t 

14 te. 
104 kalem Eczayı Tıbbiye : Kapalı zarfla münakasası: 

ağustos 934 pazar günü saa 
5 
t 

15,30 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı icin yukarda cins ve miktarla 

Yazılı malzeme hizalarm<la f?:Österilen ~n ve sa_a~ter~e ka 
Palı zarf usulivle satın alınacaktır. Şartnamelerım gorme 
;.e alrnak istiyenler her gün ve milnakasaya istirak etmek is 
·?enlerin de usulüne tevfikan kapatılmrs teklif mektuolan 
1 e Rasnnpaşa'da kain komisvona mürac;:\atfarr. (3756) 

n 
. 

k 
-

. 7~2691 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve 
kaleti hudut ve sahiller sıhha 

-
t 

Umum müdür üğünden: 
-
-k kapalı zarfla 1000 ila 2000. aleni münakasa ile 400 tene 

) 
.e benzin satın alınacaktır. Münakasa miıddcti 21·7-934 ta 

:l'ihinden ll-8-934 tarihine kadardır. İstanbul limanı sahi 
lıhhive merkezindeki komisyon tarafından ihalesi V3:Pı~c:~ak 
tır. aŞrtnamesini gönnek istiyenler mezkQr baştab~pl~:;~n 
~· $artnamesini gönnek istiyenler mezkO: ?aştabm!.1~-~ne 

e 

~kara' da umum müdürlük ayni vat muhasıbı mesullugun e 

bıliracaatlan. (l 592) 7-2858 

. 

Ankara şehri İymar 
Müdürlüğünden: 

~~si Mahallesi sokağı ada parsel Lira ku 
şap hane Musabey Arap şeyh 247 8 500 no 

-
-

28 
Yukarda mahalle ve kıymeti gösterilen bir evin enkazı 

ca· ... 7· 934 cumartesi günü saat 15 te amrma suretivle . at:la 

ıı gından talip olanların mahallinde bulunacak kon"İsyo a ftoo •• ........_ ... uracaatl::!n ifan olunur. (1691) 7-2941 

Sandıklı Belediye 
Riyasetinden: 

Un ~apatı zarf usuliyle münakasaya verilip 21 temmuz 934 
tul~ cumartesi günü ihalesi yapılacak olan beher m!"tre 
be~ 474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulünde lağrm ve 
tak er adedi 417 lira 72 kuruş bedeli kesifli tahtelarz yam la
li". 4 a~et su hazinesi ve tahtelarz 9 metre 80 santim dPrin
d ıtınde ınşa edilecek 2343 lira 78 kuruş ben Pli kec:ifli avl~ma 
u:v~nna muayyen saatte talip zuhur etmediğinden 30-7-934 
nıuü Pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek iizere rniir1fl,.ti 
nı nakasa 9 gün temdit edilmis olduı?um1an t::ıtin nl-.1 lar-m 
lc~~YYen l?iinde o/o 7 buçuk clenozito akcelerivle birlik .. p rr.-

ıye encümenine müracaat etmeleri il=ın "hmur. (1689) 
7-2940 

.-----------------------------------------
Is tan bul Posta T. T. 

Başmüdürlüğünden: 
ta ~~htelif eb'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23-7-934 
tn rıhınden itibaren kapalı zarf usu tiyle münakasaya crkaTıl
" ış~·. Talip olanların kanunen itasına mecbur oldukları 
t esaıkı hamilen 12-8-934 te saat onda Basmiidirivette mü 
t c~e~kil komisyona ve şartnamesini f?'Örmek ir.in de ht>r gun 
a rırat kalemine müracaat ev leme eri. ( 4118) 7-29'.l4 

Vilayet Nafıa 
Başmübendisliğ;n en: 

Be1 ·· h · · 
2

• c:1~ mu ~mmen~sı {5621) lıradan ibaret hulunan ben-
g1!! ~e dıger yaglar 9 agustos 934 tarihine müsadif persembe 
nı~~ saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usnli vle 
g;nakasava konulmuc:tur. Talipler şeraiti ;:ınhımak icin her 

~~afra Başmühendisliğine müracaat edebilirler. · 
veyu bnkkasava istirak için (422) liralık teminat makhuzu 

a an anın k f 1 k b . beraber k e a et me tu unu mazruf teklıf mcktuhiv1e 
anuna ·· yet encümeni r ~0:~.hazırhyarak ihale saatinden eve1 vila-

eı~lıe-me verm;c: hnlunmalan i nıı olunnr. 
(1677) 7 2q~6 

• 
iç Ticaret Umum 

.. . , M Üdürlüğünden: 
. Turkıye de yangın, hayat, nakliyat ve k · . 

rtyle çalışmak üzere kanuni hükümler' daire a_zad sıgort? ışl7 
lerek bugün faalivet halinde bulunan İstanb~inu e tescsıl. t:dı
ta ş· k · b .. 1 A k mum . ıg-or-. ır etı u kerre muracaat a n ara'da açacağı accnt r · 
~ırket namına yangın sigorta işleriyle meşgul olmak v: ı~e 
tşl.~rde~ doiacak daval:ırda bütün mahkemelerde müdde-!1 
~uddeıaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunm;::ık 
ll~er~ Ankara Belediyeler Bankasını tayin eylediğini bıldir
~ıstır. Keyfiyet sigorta şirketinin teftiş ve murakabesi h-ık 
fı~d~~~- 25 haziran 927 tarihli kanunun hükümlerine muva-

P'nr111""'i:.:: olmakla ilan olunur. (1679) 7-2938 

ffAKIMIYlil MILLlft SAYIFA 1 
g 

Se we 

·MAN i FT LiGi 
• 

nın 

s ul Ziraat 
Sıra No. su Semti Mahalles1 Sokağı 

1205 Bebek Bebek Kilise 

35 Galata Okçu Musa (Savacı çıkmazı) 

993 Beyoğlu Hüseyinağa (Sakızağacı cad -
desi) 

1094 Nişantaşı Teşvikiye (Kağıthane cad· 
desiyle birinci 
karakol sokağı) 

yo • 

a sın dan: 
Cinsi 

(Kargir natamam 
hane ve bahçe) 
(Kargir bina) 

(Kargir hane 

Hissesi Emlak Hisseye göre 
N o. su muhammen kıymeti 

Tamamı 40 15000 T.L. 

Tamamı 

2/ 5 

5 

67 

50000 T.L. 

12000 T.L. 

(Kargir sadrı esbak Sait 
Paşa konağı ve bahçesi) 

l / 9 gg..142 33334 T.~. 

ı - Yukarda yazılı gayrmenkullerin yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil 
bonosiyle ödenmek 1205 - 1094 sıra numaralı gayrimenkuller kapalı zarfla 35 • 933 sıra numaralı gayrimenkuller 
pazarlıkla satıc;a cıkanlmıştır. · 

2 - 1205 sıra numaralı gayrimenkulün ihalesi 28.7.193<J cumartesi günii saat onbeştedir. 35 - 1933 numaralı gayri 
menkullerin ihaleleri 30.7.1934 pazartesi günü saat on bcş'tedir. 1094 numaralı gayrimenkulün ihalesi 6.8.1934 pazar· 

tesi P'Ünil saat on bestedir. 
3 - Yukarda vazıh eavrimenkullerden kapalı 2arfla olan 1205 - 10~ ~ır~ numaralı gayrimenkullere talip olanlar 

kapalı z-..rfı nm ih.,l .. günü saat on dört huçuğ'a kadar Bankamıza tevdılerı lazımdır. 
4 - Diğer 35 _ 993 sıra numar~lı f!'ayrimenkuller için de ihale günü saat on dört buçuğa kadar oey akçesini Banka-

mız:t vatınnabn lazımdır. Senei halive veraisile bcledive resimleri müşteriye aittir. 
Sartname Rank:ımJZ kautSma asıldı~ gibi Ankara Merkez Bankasında da mevcuttur. 7-2881 

Ankara Valiliğinden: 
l - Kızılcahamam yah mektebi talebesi için mayıs 935 gayesine 

kadar maktazi eruk ( 4730) lira muhammen bedel üezrinden pazarlık· 
la münakr. ııya konalmustot. 

2 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin münakasadan evel muhammen 
bedelin % 7 .S ğu nisbetinde munkkat teminat akçesini muhasebti bu
AUİye Yeznes· e yahmıaları liı dır. 

Ankara Vilayet 
Defterdarlığından: 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren mer'i olan 2459 No. lu 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesi muci· 
hince verilecek arzuhallere 15 kuruşluk damga pulundan baş 
ka aynca bir kuruşluk Tayyare putu yapıştırılması lazım 
~eldiğ'i ~örülen lüzum üzerine ilan olunur. (1631) 7-2870 3 - Taliplerin ı;artNmeyi Rörmek üzere her gün vilayet maarif 

üdürJüiT- e VP 6:8: 934 tarihine kad r her nazınteıi n perıembe gii ------------------------
nü ~at 15 le d .. imi encümene müracaatları. (] 541) 

•• • Kütahya Vilayeti 
daimisinden: Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 

b 
o 
1 

Yüksek ziraat enstitüsünün kaloriferli binalariyle sobalı binalarının 
eı 8Jlık t:!s ini kapalı zarf asuliy!e münakasaya konalmafhlr. Talip 
lanlar sarf aınPsini ıtörmek için enstitü muhasebesine ve münakasaya 
ştirak icin de o/o 7.5 teminatlariyle ihale günü olan 4 ağuı;tos 934 tari· 
hine müsadif cnmarteııi 9i]nü saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyo -
una m .. r rRatll'n (1536) 7 - 2725 n 

Mektep er satın alma 
komisyonu reisliğinden: 

z 
İnşaat Usta Mektebi için 22 ton İstanbul Çimentosu pa

arhkla alınacaktır. Talip olanların 26 temmuz 1934 tarihin 
e teminatlerile saat 15 te mektepler komisyonuna, şartna

meyi görmek istiycnlerin de mektep müdürlüğüne müraca-
d 

a tlan. (1655) 7-2899 

Sümer Bank U umi 
Müdürlüğünden: 

ri 
lzmit kağıt ve karton fabrikası inşaatı ihalesinin 1 ağustos 1934 ta

hine miıadif çarıambn gününe (saat IS e) talik edildifi ye ihalenın 
nkırada Umumi Müdürlük binasında yapılıca;ı ilan olumll'. (1685) A 

7-2930 

encumenı 

1000 lira mabammtn bedelli Yilayet matbaa11 kağıt, mürekkep •• 
saire ihtiyacı 8.8.934 tarihine misadif çarpmba günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere açık ekıiltmeye konalmoilur. Talip olanların teminatla. 
riyle meı.kUr günde Kütahya vilayeti daimi tuciimenine ve ,;arlname a& 
kamını öğrenmek için de vilayet matbaasına müracaatları ilan olunu. 
(1532) 1 ~ 2724 

Tahlisiye Umum· 
Müdürlüğünden ı 

Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görüleceıi 
karakteri haiz şimşekli bir fener tesisi kapalı zarf usuliyle 
ve iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. _21 a~~tos 
934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ıhalesı ıcra 
kılınacağından taliplerin şartnameleri gönne~ üzere Gala
ta'da Çinili Rıhtım hanındaki idarei merkezıyeye müra .. 
caat1an. (3423) 7-2311 

Polatlıda: Topçu alayı satınalma 
komisyonu r~yasetinden: 

~ola.~h'da Topçu Alayı ihtiyacı. için 3000 kilo sade yağı 
~lem munakasaya konmuştur. Tahplerin 28-7-934 cumartesi 
g,üııü saat 14 te teminatı muvakkateleril ile birlikte Polatlı"· 
da topçu alayr satrn alma komisvonuııa müracaatları lüzu-
mu ilan olunur. (1463) 7-2617 



SAYl.fA b 

BELEDi y E L E R: 
Türkiye' de 1 9 3 4 

En çok modeli 

Satılan 21 

En Eyi 

işti yen 

Aranılan Sistem 

Marka; Meşhur 

ROSENBAUER Motopompları 
T. C. Umum Acentesi: H A L İ T SA L İ H 

ilk Türk itfaiye Malzeme Ticarethanesi. 
Galata, Voyvoda Caddesi, Danüp - Sigorta Han: 1 - 4 

7-2932 

Bursa Belediyesinden: 
Bir milyon parke taşının itası, kapalı zarfla eksiltt~1iye 

konulmustur. 8. 8. 934 çarşamba günü saat 16 da ihalest ya
pılacaktı~. Vermek istiyenler şartları anlamak içi~ cuma~:t~ 
maada her gün Be. Muhasebe müdürlüğüne ve ıhale gunu 
betli o~an saatinden önce de o/0 7,5 teminat ve teklif mek· 
tuplarmı havi kapalı zarfla Belediye encümenine gelsinler. 

(1672) 7-2937 ____ _ 

z·raat Vekaleti satın 
a ma komisyonudan: 

Meteoroloji enstitüsü için 3000 litre benzin s.artnamesi 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameyi görmek 
istiyenler her gün Levazım müdürlüğüne ve pazarlığa isti· 
rak edeceklerin de ayın yirmi dokuzuncu pazar günü ~aat 
15 te teminat mektuplariyle birlikte Vekalette mütesekkil 
fomisvona müracaatları. (1683) 7-2945 

As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisyonundan: 
19 kalem marangoz alatr 11.8.1934 

600 torba çimento 11.8. 1934 
2500 kilo Wasser~las 25.8.1934 
5000 adet orijinal tahrip kapsülü 25.8. 1934 
1 O O O kilo fosforlu bakır 2 O .9 .1 9 3 4 

2 ton antimon 20.9.1934 
fukardaki malzemeler ayrı, ayrı, balada yazıh tarihlerde saat 14 

41e ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin ıartname için her gün saat 13,5 
Clan 15,5 kadar sabn alma komisyonuna müracaatları. (1601) 

7-2829 

Ankara Valiliğinden:. 
l - Kızılcahamam yab mektebi talebesi için mayıs 935 gayesine 

kadar muktazi süt, yoğurt, sebze ve saire gibi 14 kalem erzak (357,5) 
lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa girişme kisliyenlerin münakasadan :~~! muhammen 
bedelin o/0 7,5 ğo nisbetinde muvakkat teminat akçesini mohasebei hn
ıosiye veznesine yahrrnaları lizımdır. 

3 - Tal iplerin şartnameyi görmek üzere her gün vilayet maarif 
müdürlüğüne ve 6.8.934 tarihine kadar her pazartesi, perşembe günü 
ıaat 15 le daimi encümene müracaatları (1540) 7-2727 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum müdürlüğü deposuna yaptırılacak ka

lorifer tesisatının pazarlığı 12-8-934 pazar günü saat (14) 
~d~ • 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebe
cide Harita Umum Müdürlü~ü satınalma komisyonuna gel-
meleri. (1686) 7-2946 

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

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

Münakasa 11 ağustos 934 tarihine .müsadif cumartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müstesarhk makamında ya-
pıTacaktrr. · 

Taliplerin ehliyeti fenniye ve cari seneye mahsus Tica
ret octasr vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvakkatele· 
ıivle avnr giin ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu hu:mstaki şartnameleri (50) ser lira muka· 
bilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
teôarik edebilirler. 7-2788 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

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

ttAKIMtYETJ MiLLiYE. 

1 İymar Müdürlüğünden: 
muhammen bedeli 

Cinsi Mahallesi sokağı Ada parsel 
Ahşap hane Musa bey Arap şeh 24 7 8 
Merdiven için san çıbık demir. 
Telli hortum ve teferruatı 
Kullanılmış yol keçesi 
Güneşlik bez perde 
Soba boruları 

Lira Ku. 
500 00 

Yukarda cinsi nevi gösterilen müstamel eşyalar ile bir 
adet hane enkazı 28-7-934 çarşamba günü saat on beşte bil 
müzayede satılacağından taliplerin İymar müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona müracaatları. (1676) 7-2925 

Ziraat Vekaleti Meteoroloji 
Enstitüsü müdürlüğünden: 

Meteoroloji Enstitüsü tarafından müsveddeleri hazırlanan üç nü· 
mune senelik rasat bültenleriyle bir nümune senelik yağıf bülteni ve bir 
"ümune renkli yağmur haritası pazarlık suretiyle tabettirilecektir. Şart • 
namesini ve müsveddeleri görmek istiyenlerin bergün meteoroloji enslİ· 
tüsü müdürlüğüne ve pazarhğa iştirak edeceklerin de 26 temmuz 1934 
perşembe günü saat 15 te Ziraat Vekaletindeki Komisyona teminatlariy-
le birlikte müracaatları. (1648) 7-2890 

Gözü kapalı 

l6 TEMMUZ l 934 PERŞEMBE 

Ağaç işç·ıeri 
15 eylUI 1934 tarihinden itibaren Ankara sanatlar mek -

tebinde marangoz, doğramacı ve dülgerlere mahsus olmak 
üzere ve geceleri devam etmek şartiyle haftada "3,, defa bil 
umum resim kurstan 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 izdihama meydan verilmemesi için Hacıbayram'da 
cemiyetler binasındaki muhasebe bürosuna müracaatla kay· 
diye No. su almaları rica olunur. . 

Ankara Marangozlar cemiyeti 
Reisi M. Mekki 

7-2826 

Biğa Belediye Riyasetinden: 
Kasabamızın (19000) lira bedeli keşifli su yolu inşaatı 

kapalı zarfla 22.7.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konmuştur. Belediyeler müzayede ve müna • 
kasa kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine tevfikan 
ihalesi 9.8.1934 perşembe günü saat on dörtte Biga beledi -
vesinde yapılacaktır. ~ 

Şartname ve projelerini görmek istiyenler Biga Beledi· 
yesine veyahut İstanbulda Sirkecide ferah oteli sahibine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (1639) 7-2876 

satın almayınız 

Bir soğuk hava makinesi satın almaya karar vermeden evvel leh ve 
aleyhte bütün noktalara dikkat edinız. FRIGIDAIRE ·in size temin edeceği 

müteaddid tevait FRIGIDAIRE lehine karar vermenizi icap ettirecektir : 

ÇÜNKÜ ondaki kıymeı ve Yu· 
vanızcı y<.ıplığı hizmett rıazarar, 

fi yeti hiç de pahal ı değildir. Jyi 
hesap edihrse, dıger So~uk hava 
makinelerinden daha fazla istila· 
de temin etmekle beraber fiveti 
daha ucuzdur. 

• ÇÜNKÜ Frigidaire Gida mad· 
delerinizi muhalaıa etmekle şıh· 

halinizi idame eder . 

e ÇÜNKÜ haricen aynı ebadda 
olan diğer bir dolaba nisbctlc 
Frigidaire' in dahili hacmı istia· 
bisi dah<ı fazladır. Bu lazlalık 

gayet ince bir tabakada çok mü
essir olan Staıaflex izolasyonu 
sayesindç temin edilmiştir. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire 0 in işlenıe
si gayet muktesidanedir. 

e ÇÜNKÜ Frigidaire makaniz· 
ması gayet kuvvetlidir. En sıcak 
mevsimde bile meşrubatını7.ı dai· 
ma soguttugu gibi me'külatınızın 
da muhafazası için icap eden en 
aşagı hararet derecesini sabit 
olarak tutar. 

e Ç O N K Ü Bütün Dünyada 
2.500.000 Frigidaire kullamlmak· 
tadır. 

frigidaue markasını taJımaıan iter Soğuk ltava dolabı 

ltaltlld ., frlgidalre.. değildir. 
BOURLA BiRADERLER ve şs·, 

~L:!!~!~~JH!~BI 
imtiyaz ıahibi te başmuharriri 
F ALIH RIFKI. 

General Molor mamülau 

SİNEMALAR 
Umum Neıriyab idare eden yazı 
fıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi civannda Haki · 
miyeti MiJliye matbaasında ba -
ıılmıştır. 

l 1 
[ YENi j BU GÜN 

1 
f KULüPJ BU GON 

Abone ve iylin bedelleri: Mües 
ıese vezneıine verilir. Yahut posta 
veya L'ankı. tasıtuiyle gönderilir. 
Hıriçt.. ünesiııüı tahsil _ saliJd1eti 
yoktur, 

iki Filim: 

1 - SENiN GlBl BiR KADIN 

2- A TM ACA 

BU GECE 

SENİN GIB1 BiR KADIN 

lki Filim: 

1 - VATANDAŞ SiLAH BAŞINA 

t - KART ALLAR UÇARKEN 

BU GECB 

KART ALLAR UÇARKEN 


