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Türk - Japon ticareti. 

Japonya ile bir 
ticaret mukavelesi 

'Viyanadaki isyan hareketi bastırıldı. 1 A~";:;i~i;:~;:i~:· 

• 
ı nızaladık. 

Dün öğleden sonra Hariciye Ve

kili Tevfik Rüştü Beyle Japon Bü -
Yük Elçisi arasında tediye muvaze -

hesi esasına müstenit türk • japon 

\ica.ret orotokolları imza edilmiştir. 

Dün türk - japon tıcaret protokoiu
nu Türkiye namına imzalryan H ari
ciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Bey (Ya
llmdaki Türkolis Reisi Kuctoğlu 

Faik Bey
1 

arkada görünen zat 
japon sefiri Cenapları. 

Japon Büyük Elçisi imzayı mü -
leakip lsviçre'ye hareket etmiş ve 

İstasiyonda Hariciye Vekaleti ve 
İktısat Vekaleti Türkofis erkanı ta
~afından teşyi edilmiştir. 

Japon Büyük Elçisinin 
mühim beyanatı 

M. Dolfus göğsünden aldığı iki kurşun 
yarası ile ölmüş, Başvekalet binasını 
basanlar· tutularak hapsedilmiştir. 

Fransa ve Italya, hadiselerin inkişafını dikkatle takip ediyorlar. M. Musolini Reci
one'den doğruca Viyana ile temas halindedir. Maarif nazırı M. Şuşig başvekalet 
vekilliği vazifesini görmektedir. Hükumet vaziyete hakim olduğunu bildirmektedir 

Viyana, 26 (A.A.) - Hükumet 
vaziyete tamamen hakim bulunmak 
tadır. Hükumet, merkezinde ve bü
tün Avusturya' da sük\ın tesis edil • 
miştir. Muavin polis teşkilatı tara -
fından takviye edilen federal polis 
ve askeri kıtaları başvekalet daire • 
sini ve telsiz telgraf istasiyonunu a· 
silerin elinden almışlardır. Asiler 
hapishaneye sevkolunmuşlardır. M. 
Dolfus, yaralarının netiycesindc ve- • 
fat etmiştir. Asilerin elinde mahpus 
hulunan diğer nazırlar, M. Fey ve 

M. Karvinski ile başvekalet memur
ları kurtarılmıştır. Bütün memleket
te örfi idare ilan olunmuştur. Her 
nevi cürümler divanı harplere !ev • 
kedilecektir. 

Maarif nazırı, M. Şuşing, bnt • 
''ekalet vaziyfesini iyfa etmektedir. 

BASKIN HADiSESİ NASIL OLMUŞ. 

Viyana, 26 (A.A.) - Avustur • 
ya ajansı bildiriyor: Dün saat 13 ten 
biraz evel kısmen zabıta kuvvetleri 1 • 
üniformasını taşıyan 300 kadar mil M. Dolliis Ve muavtn1 

Prens Ştarenberg. li sosyalist tethişçisi yedinci beledi
ye dairesindeki lise binasında top • 
lanarak silah ve mühimmat almış -
lar ve bir taraftan Ravag telsiz iı -

mek bahanesiyle içeriye girmişler -

dir. Bunlar derhal muhafızları silah 

lis kuvvetlerinin yardımiyle temiz -
/ lik hareketine geçerek iç.erde bulu
nan asileri tevkif etmişlerdir. Saat 

2 de telsiz istasyonu normal neşri -
yaban tekrar başlamış .bulunuyor -
clu. Fakat başvekalette böyle şiddet
li bir harekette bulunmak imknnsız
dı. Çünkü birçok kimseler asilerin 
elinde bulunuyordu. Ve bunların 

şiddet karşısında mevkuflardan in -

tikam almağa teşebbüs etmeleri 

tehlikesi vardı. Binaenaleyh bu mü
talea ile asilerle müazkereye girişil
mek zaruı eli hasıl olmuş fakat bu 
müzakereler bir netiyceye varmadı
ğından asilere saat 14.30 da bite • 
cek olan bir ültimatom verilmiş ve 
aynı zamanda bu müddetin hita -
nmıcla harekete geçilmek iizere as-

ker kuvvetleri tecemmü ettirilmiş -
tir. Askerin çağrıldığını gören asi -
ler Almanyaya gitmek üezre ken -
dilerine müsaade edilmek şartiyle 
binayı tahliyeye karar vermişler ve 
saat 20 den biraz sonra teslim ol -
muşlardır. Batvekalet binası asker 
ve polis tarafından tekrnr işgal o -
lunmuttur. 

Bütün bu hadiseler esnasında na 

şimendifer mü esse 
selerini gördü. 

Nafıa Vekili Ali Bey, dün saat onüçtc 
hususi trenle Ankara'dan şehrimize gel
miştit-. istasyonda Vali Kazım, Müstah• 
kem Mevki Kumandam Mümtaz Pn~alnrl::ı. 
müllci rüesa, Cümhuriyet Halk Fırka&ı Re
isi Avni Bey, Belediye Reisi, şehir mccliıst 
azalan, te.şekküller ve matbuat mümessil· 
leri ve kesif bir halk kütlesi tarafından kal" 
şılanmıştır. Bir bando muzika ile beraber 
bir askeri kıta ve bir polis müfrezesi ihti• 
ram merasimini ifa etmiştir. 26 - (A.A) 

İzmir, 26 - Nafıa Vekili Ali Bey Ka• 

saba demiryollarınm Halkapınar'daki atel 

yelcrinde tetkiykatta bulunmuş ve Borno 
va'ya giderek istasiyon binasını gezdikten 
sonra Bornova ziraat mektebini ziyaret 
etmiştir. Nafıa Vekili Ali Bey bu sabah 
Hükumeti, Kumandanlığı, Belediyeyi vo 

Cümhuriyet Halk Fırkasını sırasiyle ziya• 
ret etmiştir. Bu ziyaretlerden sonra Vekil 
Bey Aydın hattı tesisatını görmek için 

Alsancağa gitmiş ve bundan sonra rıhtı• 
mın vaziyetini tetkiyk ile meşgul olmuş• 
tur. Ali Bey İzmir'deki tetkiykatını ikmaf 
ettikten sonra İzmir - Bandırma hattını 

da tetkiyk ederek Balıkesir tarikiyle ES'ki.ı 
şehir'e geçerek ve oradaki iymalathaneyj; 
teftiş edeceklerdir, (A.A.) 

Fransa'da kahine 
azası uzlaştı. 

Paris, 26 (A.A) - Cümburiyetçi fe 
derasyon grupu toplanmış M. Dıımerg' e İY, 
timadını tekrar teyit etmİ§tİr. Radikal soı 
yalist grupu da M. Şotan' a emniyetini ~ 
rar beyan etmipir. 

~------..--.-------

Hima yeietfalin 
bakıcılık mektebi 
mezunları. 

Keçiören' de Himayei Et fal eemiyetiniu 

"- Türkiye ile Japonya'nın iktısadi Anakucağındaki çocuk bakıcılık mekte.bi 
ve ticari siyaı:.etleri ve bu sahada tatpik bu sene üçüncü mezunlarına §ehadetnnme 

ettikleri sistemler bir'tıirinin tamamiyle vermiştir. 

Japon uüyuk elçisi Vikont Müshakoji 
J usanmi kintomo bir muharririmize hare 
ketinden ev~l imza edilen protokollar 
hakkında ve türk - japon ticari münase 
betleri hakkında asağıki beyanatı vermiş
tir 

zıttıdır. Şehadetname almağa muvaffak ol 
Türkiye bu hususta çok moderndir ve 13 hanımdır. Şehadetnamelerini Maarif Ve 

Avrupa'da ekseriyetin kabul ve tatbik et / kili Abidin Bey mezunlara vemıiı ve ken. 
tiği bir sistem takip etmektedir. Bu si.. ; - dilerine hayatta muvaffakiyetler temenni 
tem, takas, konteajan ve döviz tahdidatı Ortada: katil hadisesine §ahit olan nazırlar"dan binbaşı Fey, yanl1a: çoktanbecl türlü hadiselera sahne etmi§tir. 
esaslan üzerine müessestir. olan Viyana sokaklarından ikisinin her zaman görülen hali. Aynı zamanda diin anakucağmdaki cemiye tin çocukları da sünnet edilmipir. Sünnet 

ıı .. ıbuki Japonya iktısadiyatını eski tnsiyonu işgal edilirken diğer tl\raf-ılardan tecrit ederek binanın koridorlzırlar Viyana belediye reisi ve polis edilen 60 ,.ocuktan maada civnr kom la~ 
tısul ve nizam dairesinde tedvir etmekte ;ı dir. Japon ticaretinde takas, kontenjan tan da bunların 142 ıi Üzerlerinde "We katlarını i,gal etmişler ve orada mi.idürünün de iştirakiyle milli mü- rm çocukları da sünnet edilmiştir. 
veya döviz tahdidi kayıtları yoktur. Bu askeri üniforma olduğu halde baş- bulunan nazırlarla ba~vekalet me • (S 2 • • f d ) Cemi~et yavrulara hediyeler ve o. 
istem mübayenetinden dolayıdır ki mü- vekalet binasına gelerek mevcut murlarını odalarında hapsetmişler • ona · ıncı sayı a a caklar ds~ıtmı§tır. 

(Sona 3. iincii sayıf ada) muhafaza kuvvetlerini takviye et • dir. Hapsolunan hükumet azası o 

~~7~----~~-~~=~~~T~~-~·~-~~~aıe~daM~~~~~~~M. ~: Dolfus ile hükumet komiseri M. Fey 

Türk - fopon ticaret protoko1unun imzasmda '1iulunanlarClan bir gruP., 

ve milli müdafaa nazırı M. Karvins-

ki idi. 
Ravag telsiz istasiyonunu itgal 

eden tethişçiler hemen stüdyoya gi
rerek neşriyatı tatil etmi,Ier ve ken
dilerinden bir ispikerle Dolfus hü • 
kiımetinin istifa ettiği haberini işaa 
etmişlerdir. Fakat zabıta kuvvetleri . 
derhal faaliyete geçerek binayı hü • 
cum ile işgal etmişler ve muavin po-

iÇ SAYIFALARIMIZDA 

Yarı siyasi: Burhan Asaf - Hnlkevt 
temsilleri - memleket postası _ ya • 
hancı postası - Avusturya turizmi: 
Burhan Asaf - Roman, Himay_ei Etlal'in Çoculi Bakıcılı!c 'melite'binden dfln şdıadet11ame alan 

Hanımlar~ Maarif Vekili ve BaşvekBTet Müsteşarı Beylerle. 



SA 'lif A 2 ~ı\KIMIYETI MiLLiYE 

G o 
yana' daki isyan 

hareket· bastırı dı. 
(Baıı 1. İnci sayıfada) 

daf aa nezaretinde içtima etmiş bu-
lunuyorlardı. Yalnız başvekalette 
mevkuf olan nazırlarla balyada se
yahat etmekte olan başvekil mua . 
vini Prens Staremberg içtimada yok 
lu. Kabine devlet reisiyle telefonla 
görüştükten sonradır ki asilere kar· 
ı şiddetle hareket etmeğe karar 
vermiştir. 

NAZIR M. FEY RADYODA HA. 
DISEYI ANLATIYOR. 

Viyana, 26 (A.A.) - Nazır M. 
t="ey dün gece radyoda günün hadi
selerini anlatarak demiştir· ki: 

"- Saat 11 de kabine başveka
lette toplanmıştı. Öğleden biraz e .. 
ve) yedinci belediye dairesinde ça -
vuş ve asker elbiseli bir takım kim
selerin toplandığını ve hunların ba
zı hareketlerde bulunacaklarını 

Heimuehren'lerden haber aldım. 

Keyfiyeti derhal başvekile bildir • 
dim. O da kabineyi hnudan haber -
dar ederek öğleden sonra devam e

dilmek üzere içtimaı tatil etti. Baş -

le Başvekalet binası 15 dakika için
de tahliye edildiği takdire.le asilerin 
olman hududuna scvekdilecekleri 
ta'irih edilnt şti. O zaman başvr.ki • 
lin ancak yaralı olduğu zannedili -
yor ve katledildiği bilinmiyordu. 
Biaaenaleyh bu katil hadisesine İş· 
tir ak edenler aftan istiaf de edemi -
yeceklerdir. Bütün asiler bugün 
mevkuf tutulmaktadır. 

A VUSTURY A'DAKl lSY AN 
VE FRANSA. 

Paris, 26 (A.A.) - Siyasi me
hafil Avusturya hadiselerinin inki
şafını büyük bir dikkatle takip et -
mektedir. M. Bartu'nun dün akşam 
ltalya sefiriyle yaptığı mülakatta 
A vsuturya vaziyetinin muhtemel 
netiycelerinden bahsettiği zanno -
lunmaktadır. 

AVUSTURYA HADISESı 
VE lTALYA. 

Roma, 26 (A.A.) - Yan resmi 
mehafilde ltalya'nm Avusturya ha -
diselerini derin bir alaka ile fakat 
sükunetle takip ettiği söylenmekte
dir. 

Müteveffa M. Dolfüs'le mülıi -
kat için gittiği Rissiyon' da bulunan 
M. Muso'ini Viyana ile daimi temas 

halindedir. 

raya sarılı ve boğazında basit pi.r pansu
man bulunduğunu gördü. İki nazır ara -
sındaki görüşme pek kısa sürdüğünden 

başvekilin ne zaman ve nasıl öldüğü belli 
değildir. Ancak t>ildiğimiz bir şey varsa 
o da şakilerin başvekile tıbbi ve dini mu-
avenette bulunmaktan imtina eyledikleri, 
olürken yanında kimsenin bulunmadıgı. 
dır.,, 

M. Adam isyan hareketinin şümufü:ı· 
den bahsederek demiştir ki: 

"- İsyan pek 6ÜZ'!l tertip edilmişti 
vt. münferit mabiyctt~ olmakla ber .h.: 
müsanunem bir ci.1ai hareket teşkil edi
yordu. İsyanın ilk hedefleri rady~yu ve 
başvekalet binasını işgal etmekti. Fakat 
icra kuvvetlerınin mükemmel inzibatı , 
fedakarlık ve sada-ırat hisleri isyanı boğ
muştur. Siyasi münascbat hakkında yal • 
nız bir şey kaydedecegim. Buna zaruret 
vardır: 

Asiler alman setirine -müraca<ıt ed::rek 
müdahalesini istemışl .. rdir. Şi:ııdi uaşve

kilin ölümünü anlatırken siyaset hakkın
da fazla bir şey »>ylcmiyeceğim. Fakat 
bundan yüksek se'ik pahscdeceğimiz sa
a tler gelecektir. Ve ittihamJarımızı gene 
yüksek sesle bağmıcagız. Bu gece çalış
ma odasında tabut içinde yatmakta olan 
büyük ölü!JÜO gec~~dir.,, 

M. RINTELEN'NİN VAZiYETi 
OMlTSlZ. 

Viyana, 26 (A.A.) - Vaziyetin tavaz 
zuhuna kadar milli müdafaa nezaretinde 
alıkonulan Avusturya'nın Roma sefiri M. 
Rintelen dün gece ağır surette yaralanmış 
ve ümitsiz bir halde hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

kil aynı zamanda milli müdafaa 
nazırı Kirvinski ile emniyeti umu -
miye müdüriinü ve heni nezdine ça· 
ğuarak milli müdafaa nazırına der
hal nezarete giderek iycap eden ha
zırlıklarda bulunmasını emretti. 
Nazır emirlerini telefonla polis mü
dürüne bildirdi. Ben de Heimueh • 
ren'leri iş ha ıan çağırdım. Bu e na
da idi ki birkaç kamyon gözüktü. 
içinde asker ve polis kıyafetine gir
mit adamlar vardı. Bunlar derhal 
başveka ete girerek bütün binayı is
tila ettiler. Gürültünün patlaması 
üzerine başvekil milli müdafaa na
zın Kirvinski ile birlikte odadan çık 
b. Ve binanın diğer bir kısmına te-

HADİSE VE ITALYAN GAZETELERi ALMAN JS1'1HBARAT BÜROSUNUN 
BlR TEBLlCI. 

eccüh etti. Koridorda yakalanan 
Kirvin iri b"zim yanımıza getirildi 
ve cebren odamızda alıkonuldu. 

Başvekilin ne olduğunu bilmiyor -
duk. Ancak iki buçuk saat sonra 
başvekilin benimle konuşmak iste • 
diği haber verildi. Diğer odad baş

vekili divan üzerinde yaralı olarak 
yatıyor gördüm. Bana öldüğü tak -
dirde ailesi hakkındaki endişelerini 
bildirdi. Ve n dökülmesine mani 
olunmasını söyledi. Beni gene mu • 
bafaza altında dı'8n çıkardılar. Ve 
eski yerime götürdüler. Orada ta -
bancalann tesiri albnda birkaç sa
at daha bekledik. Saat 18 den sonra 
nazır Stürmer Reisicümhurdan sa -
lahiyeti kamileyi haiz olarak başve-

ilet binasmm önüne geldi ve bü
tün mevkufların tahliyesi şartiyle 
asilerin alman hududuna götürüle • 
ceklerini bildirdi. Tekrar balkona 
götürüldüm ve Stünner ile konuş • 
twn. Nihayet gerek biz gerek diğer 
memrular serbest bırakıldık. Ve 

~vekalet iler ?r fından tahliye 
edildi. Avıuturya'nm diğer bazı yer 
lerinde de ve bilhassa Stayr' da nazi
le.r jandarma kuakollanna hücmu 
etmiflerdi. Şimdi bütün Avusturya -
da tam bir sük\ın vardır. B vekil 
göğsünden aldığı iki ku11un yarası 
netiycesi olarak ölmüştür. 

M ŞUŞlNC SEFlRLERl KABUL ETTi 

Viyana, 26 (A.A.) - Başveka
let ve ·ili M. Şu ing dün gece sefir· 
teri kabul edere vaziyeti iyzah et -
mi~ ve sonra ka1'ineyi içtimaa davet 
eylemİ§tİr. Verilen raporlara göre 
asilerle müazkereyi hükumet namı
na idare etmi olan Stürmer'e veri· 
len emirde hiikumete mensup hiç 
bir kimseye zarar gelmemek şarti}r. 

Roma, 26 (A.A) - O servatore Ro -
mano' dan başka dün alqatn çıkan ~.nlynn 
gazeteleri Viyana hadiselerinden bahsetmi
yorlardı. 

Yan resmi mehafil, Viyana hah rlerin 
den ~iddetle müteec 'r olmaşlarcLr. 

Perıembe günü yapılacak olan Recio -
ne ülakah, gayet ehemmiyetli ·r möln 
kat telakki ediliyordu. Ba mülakat M. Mo
solini'ye, hakiki nziyet baklanda bizzat 
malfunat almak fırsatmJ bazırhyacak Ye ne 
şekilde tedbirler almması iycap ettiğir.i 
gösterecek mahiyette telakki o ordu. 

ASiLER MAKiNELi TOFEKl.ERLE 
MUHAFAZA AL TINDA. 

Viyana, 26 (A.A.) - Asilerin 
mahpus bulundukları kışla mitral -
yözlerin muhafazası albndadll'. Kıt
lanın etrafında kıtaat bulunmakta. 
dır. içeri girip çıkmak yasaktll'. 

M. RlNTLEN DE TEVKiF EDiLMiŞ? 
Berlin, 26 (A.A.) - Haber •e -

rildiğine göre Avusturya'mn Roma 
sefiri olup asiler tarafından M. Dol
fus'un katlinden sonra başTef<illiğe 
getirilmesi reisicümhura teklif edi -
len M. Rintlen tevkif edilmiştir. Ken 
disi Viyana' da bulunuyordu • 

M. DOLFUS NASIL OLDOROLDO. 
Viyana, 26 (A.A) - Hükfımet komise 

ı i M. Adam dün gece rad} oda başvekil 
M. Dolfus'un tafsilatını vermiştir. 

Başvekil ile M. Karvinski intizar oda 
sında bulunuyorlardı. merdivenlerde gü· 
riiltüyü işitince ba§vekil yanındaki oda 
ya geçti, ve bu odanm kapısı kapatıldı 
Aynı zamanda şakiler de yetişerek kapı 
yı sarsmağa uaşladılar. M. Dolfus yanın 
da bir hizmetçisi ile birlikte ıriikiinetle 
mesai odasına girdi ve hizmetçisinin tav 
iyesi üzerine hazinci evrak binasına git 

meyi kapul etti. Fakat kongre odasına 
geldiği vakit koridor üzerindeki kapı bir 
dcnbire kırılarak içeri on, on iki kişi hü
cum etti. Ve bunların başı olan adam ba~ 
velo1c temas eder derecede yakınından iki 
kurşun attı. Birisi Baıvekilin boğamıa ve 
diğeri de omuzuna i~bet etti. • Dolfus 
gayrı ihtiyari iki tliyle yüzünb kapattı 
bir taraftan biraz meyletti, ve SJrt üstü ye 
re düştU Aynı z:ınanda hafii pır ~le 
iki defa: " İmdat, imdat,, diye bağırdı. 
Hizmetçi başvekili derhal eldü sanmıştı. 
Katiller hizmetçiyı on dakika kadar oda 
duvarına yaslanmış bir halde tuttuktan 
sonra diğer mevkufların bulu.'lduğn oda
ya getirdiler. Binaenaleyh başve il.katil 
leriyle yalnız t>aşına kaldı. Bir müddet 
sonra M. Fey ooşvekilin yanına götUrUl
düğü vakit M. Dolfus'un başı bir paçav. 

Berlin, 26 (A.A.) - Alınan istihbarat 
bürosu resmen tebliğ ediyor: 

Avusturya'dan gelen resmi haberler. 
den anlaşıldığına göre Avusturya hüku. 
met azasiyle Avusturya asileri arasında 

bunların alman hududuna kadar sevk 
edilmelerine dair bir iytilaf akdolunmuş -
tur. Bu iytilafın Almanya için hiç bir kıy
meti yoktur. Ve alm n hUkümetini hiç bir 
teahlıüt altına sokamaz. Binaenaleyh al. 
man hükumeti asiler alman hududunu geç 
tikleri takdirde bunların derhal tevkifi 
için emir vermiştir. Avusturya hükilmct 
azasının ve ~silerin daveti üzerine iki ta
raf arasında akdolunan iytilafı hükumeti· 
ne haber vermeden tatbike amade olduğu
nu bildirmiş olan Almanya'nın Viyana se
firi M. Rith azlolunmuş ve Berlin'e davet 
edilmiştir. Başvekil M. Hitler Avusturya 
daki elim hadiseler karşısında, Bcyreuth' 
da verilmekte olan konserleri yanda bıra
karak Berlin'e dönmüştür. Hariciye naZt
n Fon Nörah' da Avusturya hük<imetine 
bir telgraf göndererk Başvekil M. Dolfus 
un vefatından dolayı alman hükumetinin 
taziyelerini bildirmiştir. 

MADAM DOLFUS TAYYARE iLE 
VIY ANA'Y A HAREKET ETII. 

Riccione, 26 (A.A.) - Madam l>pJfus 
bu sabah saat 8 de tayyare ile Viyana'r 
hareket etmiş ve M. Musolini ile zevcesi 
tarafından selamtanmıştır. M. Musolini 
Madam Dolfus'un hareketinden sonra oto 
mobil1e Roma'ya dönmüştür. 

TENKiL HAREKATI DEVAM 
EDiYOR. 

Viyana, 26 (A.A.) - Tenkil harekatı 
normal bir surette devam etmektedir 
Her tarafta hükUmet kuvvetleri vaziyete 
hakim bulunmaktadır. Naziler kütle halin 
de alman toprağına kaçmaktadırlar.Naziler 
tarafmdan esir edilmiş olanların kaffesi 
serbest bırakılmıştır. Bir çok kimselerin 
tevkif edilmiş olduğu ve mühim mikdarda 
esliha müsadere edildiği haber veriliyor. 

VlY ANA NAZIRLAR MECLlSlNlN 
TOPLANTISI. 

Viyana, 26 (A.A.) - Başvekil 
muavini Prens Starenberg'in nazır
lar meclisine riyaset etmiş olduğu, 
içtimam inkita51Z devam etmekte 
bulunduğu tebliğ edilmiştir. Bu teb
liğ, mumaileyhin Dolfus'a, halef o

lacağı şayialarına yol açmıştır. 

M. MUSOLlNINlN TELGRAFI. 
Ricclone, 26 (A.A.) - M. Musolini 

Avusturya blşvekil muavinine şu telgra· 
h göndermiştir: 

•• Dolfus'un feci akibeti beni çok mü
teessir etmiştir. Şahsi dostluk münasebet· 
leri ve müşterek siyasi görüşler bizi biri· 
birimize ba~lryordu. Ben daima onun dev 

ı. TGILTERE'DE. 

1935 konfera 
hakkı da. 

s 

BlR JAPON HABER!NlN LON • 
DRA'DAKI AKiSLERi. 

Londra, 26 (A.A.) - Bir Japon mem 
b .. mdan terenuh eden İngiltere, Amerika 
ve Jı:.ponya'oın 1935 senesi konferansında 
siyasi mahiyette meseleleri müzakerata ka-
f!~lımıamayı tekarrür ettirmiş olduklarına 
dn;r olan haber, Londra, siyasi mebafi!in
de birçok siyasi tefsirlere yol açmıftır. 

Hükumet ile sıkı temasta bulunmakta 
olan mehafilde hic §Üphesiz l.onfenm~tan 
<iyasi meseleler çıkanldığı takdirde müza
kerelerin muvaffakıyetle neticelenmesi ih
timalinin fevk.alide artacağı mütaleıuı ser· 
dedilmekte ve fakat bu nokta hakkında res 
.men biç bir itilaf yapılmamıı olduğu temiD 
olunmaktadır. 

Birkaç gün evel Sir Jon Sımon'nn nvam 
knmarasında söylediği burada konferans 
ıuznamesine dahil meselelerin siyasi cep
lıelerine temas edilmemesi taraftarlığı var
dır. 

Fakat bazı mesel~lerin ve mesela dev
letlerin Çindeki vaziyetleri, Singdpur ünü
bahrisi meselelerine temasın öniine geçme
nin mü~kül olduğu söylenmektedir. 

AVAM KAMARASINDA TORKI . 
YE HAKKINDA BiR SUAL. 
Loodra, 26 (A.A.) - Avam kamara

smde, Türkiye gümrük antrepolanuda in • 
giliz mallarmm birikmekte olduğa mesele
,ini ileri sürerek hunların çıkarılması için 
hirk hükumeti nezdinde teı"'bhüsatta bu -
lunulmasmm muvafık olup olmadığı ve ak
,j takdirde türk mallarmm fngiltereye it -
1ıaliııi tahdit için multabeleihilmisil tedbir -
leri alınmasına dair bir mebus taraf mdan 
liorulan suale cevaben ticaret ofisi reisi M. 
Kolvil meseleyi bildiğini ve yakında baılı
vacak olan türk - İngiliz ticaret müzakere· 
•E.'rinde bonon görfiıüleceğini söylemi}tir. 

FRANSA~DA. 

M. LITVINOF ISKANDINA VY A 
MEMLEKETLERiNE ŞARK MI • 

SAKI HAKKINDA TEŞEBBÜSTE 
BULUNMAMIŞ. 

Pari, 26 (A.A.) - Tas Ajansı, M. 
litvüıoran lskandinavya memleketlerini 
iftrk mi.sakına qtirake davete kar r -n.r-

0 J olduğu haberini tebip etmektedir. M. 
Lit • f, imseye böyle bir teklifte bu!U&l· 
madığı gibi böyle bir teklifi hiç kimse ıle 
gÖriipnİiJ değildir. Hatti ileylı mm
takan prk isakmı lskaııdimvya memle
ketlerinin de kabul etmesini düJiinmemiıtir. 

STAVlSKl KOMiSYONU 
Paris, Z6 (A.A.) - Staviski komisyo

nu 9 temmuzda M. Şotan'm haysiyet ve na· 
mosuna karıı herhangi şapbeyi bertaraf e
den bir karar vermiı oldaiUJıu hatırlatan 
ve ba karann aleyhinde yeni hiç bir ıeha· 
det nki olmadrğııu bildirea yeni Lir karar 
'ttihaı etmipir. 

let adamı evsafının, sadeliğinin ve büyük 
cesaretinin hayranı idim. Dolfus'un uğrun 
da öldüğü Avusturya'run istiklali İtalya. 
nın müdafaa ettiği ve bundan sonra daha 
büyUk bir şiddetle müdfaa edeceği bir 
prensiptir. Dolfus içinden çıktığı millete 
menfaat gözetmeksizin ve tehlikeyi istih -
kar ederek hizmet etmiştir . ., 

ITAL YA GAZETELERi NE DiYOR? 

Roma, 26 (A.A.) - İtalyan ga -
zeteleri, M. Dolfus'un katli dolayı -
siyle şidedtli bir infial izhar etmek
te ve Almanya'nın bundan mesul 
olduğunu kuvvetle ileri sürmekte -
dirler. Meisagero, alınan elçisinin 
katiller lehindeki müdahalesinin 
mana1ı ve diplomasi tarihinde mis
li geçmemiş bir hareket olduğunu 
va.zmaktadır. 

ı1 TEfı uz 1934 cur· 

SOVYETLER BIRU(;l'NDE. 

Sovyetler 
ve Lehistan. 

LEH KONTR AMiRALi 
MOSKOVA'DA. 

• 

~oskova, Z6 (A.A.) - Leh Kontr .. 
miralı Unnıg, erkanıbarbiyesi ile burayı 
gelmi§tir. 

Kendisini Sovyet Rusya bahri ve berri 
kuvvetleri reis manini t Panstserjenski, 
hzıta Leh sefiri M. Lak syeviç olmak üzere 
.bütün Leh sefareti erkim, milli müdafaa 
V(' hariciye komiserlikleri mümessilleri is

tikbal etmiılerdir. 

AIJMANY A'DA 

. Hitle 
Münihe gitti. 

~ünih. 26 (A.A) - Röter aJansı bil· 
diriyor: • Hitler Avusturya nazi lejyonu 
nun erkanıharbiyesinde bulnndoğu Miinihe 
gelimftir. 

ALMANYA HARBiYE NAZiRi 
TALLINN'DE. 

Tallin, 26 (A.A) - Almanya harbiye 
naım Fon Blomberg, askeri nakliye vapu 
ru ile buraya gelmiştir. 

Alman harbiye nazın, Ertonya harbiye 
nazın ceneral Laidoner'i ziyaret etmiı ve 
mumaileyh kesıdisine iadei ziyaret eylemİJ
tir. 

HAMBURG BELEDiYE REiSi 
SERBSET BIRAKILDI. 

Sarrebruck, 26 (A.A.) - Hakkında 
inzibati tahkikat açılm.ıı olan Hamburs be
lediye reisi istiçvaptnn ıonra serbest bu·.a. 
kılmıştır. 

RA YIŞBANK'IN BLANÇOSU. 

Bcrlin, 26 (A.A) - Reichsbank'm ZS 
temmuz bilançosu, Sovyet Rusya' dan yapı 
lan altın ithali sayesinde yiiıd~ 2,1 d 
yüzde 2,2 ye yüludmi§tir. 

NASSAU HUDUT ŞEHRlNDE 
SOKONET VARMIŞ. 

Btrliıi, 26 (A.A) - Nas b.ıdut t •h
rinde sükôn hökümfermadır. Polis tnlmyc 
bile edilmemi~r. Hiç bir isi iltica etmiş de 
iildir. Viyana' dan gelen haberlere göre Vi 
yana asileri tevkif edilmi§tir. Bunların ara 
mıda M. Dolfus'mı katilleri bulunduğu id
dia edilen üç kiıi de vardır. 
Hudutlar kapalıdır. 

SOVYET TEKLlFl HAKKINDA 
BlR YAZI. 

Berlin, 26 (A.A) - Doyçe Algem 
ye Çaytung gazetesi §Unları yazıyor: 

"SoYJet teklifiniıa tekline bakılırs 
SO'fJ'etlerle Franıa'nm mütekabil zaman 
teklifinin samimiyetine üıaıunak kabil de • 
ğildir. Binaenaleyh, u Almanya itin bir 
tehlike olarak görmek lazrmdır. 

BELÇİKA 'DA. 

Befçika'da hava manevra• 
ları yapılacak. 

Brüksel, Z6 (A.A.) - Hava h
larma karp müdafaa manevralarmm 5 ey• 
IUI ila 7 eylwde yapılması telwriir etmiı
tir. Bu manevralar, on dokuz komun ilı 
Brüksel' de yapılacaktır. 

1 lU GECE AÇIK ECZAHANELER 
Adliye sarayı ka111sında 

ANKARA 
ve Hamamönünd 

HALK 
Eczahıınelcridir. 

... 111!!! .. m!m .......... .. 

Ev aran y 
iki veya iiç odalı, banyo n bavarub 

müstakil bir daire aranıyor. 1063 ~·wıı&n' 
ya telefonla müracaat. 

T ~-= 1063 



27 TEMMUZ 1934 CUMA -
\'arı - Siyasi. 

M. Dollfuss·un 
öldürülmesi. 

Daha geçenlerde Po onya dahiliye nazı 
rı. Romanya Başvekili M. Duka gibi, bir 
faşist kurşununa llurban gitti. Almanya'da 
kanlı bir surette bastırılan isyan hareketi 
ni geçelim. Fnkat bu sefer de Avusturya 
Başvcltili M. Dollfuss, Avusturya faşist· 
leri tarafından öldürüldü. Bu gidişle fa · 
sizrn, harpöncesindeki anarşizmin yeri · 
ni tutmakta gecikmiyecck. Cihan buhranı, 
cihanın siyasi havasını o kadar barut ve 
dinamite boğmuştur ki, yaptığı tazyikin 
tesirleri bazı memleketlerde artık indifa • 
lara sebep olmaktadır. Hassaten "hasta 
ktıa,, Avrupa'da ve onun en hasta noktsı
ru teşkil eden Ortavrupa'da. 

İngiltere gibi muhteşem devletler, si· 
Yaıi havanın tehlikeli olmağa başladığını 
ifori sürerek silahlanmak lazımgeldiğini 
Parlamentolarında ilan etmekle kalmaz ve 
l.ondra üzerinde bir hava hücumu tertibi 
ni bir yardımcı delil gibi kullanırken Avru 
l>Qnın politika ihtilaflarına adeta bir mey
dan o!muf olan Avusturyada yarı· çıldır
rnış bazı kimselerin tabanca kurşunu ar · 
kasından iktıdar mevkii peşinde koşması· 
nı katiyen münferit bir hadise gibi telakki 
etmemek ve mutlaka umumi bir hastalı · 
iın arazından biri olarak ele almak laznr l 
drr. i 

Bu hastalık, cihan harbı gibi milyon· 
larca kurbanın canına kıyan bir fel~ketten 
IOnra dahi, bir türlü uslanmıyan; devril' 
deği§tİğini, cihanın değiştiğini. bazı mil 
letterdeki uysallık ve sinmişliğin değiş 
tiğini bir türlü idrak bir türlü kabul etmel· 
iıtemiyen emperyalizmin dünyayı hala 
kendi hükümranlığma teslim edilmiş gör· 
ınek istemesidir. 

Emperyalizm, bu ~avasından vazgeç • 
ınedikçe ve kendisi i-in artık tarihe karış· 
tnak zamanının geldif{ini kebul etmedikçe 
harp yahut ihtilal yahut isyan ve suikast 
gibi çılğınlrk hareketlerine pek sık rast· 
teleceğimiz muhakkaktır. 

*** 
M. Dollfuss, Avusturya'nın istiklali 

İçin çalııan bir adamdı. Milletler Cemi · 
Yeti İngiltere, Fransa, İtalya, Küçük lyti· 
laf, kısacan hemen bütün Avrupa bu İs· 
tiklalin lüzumunu her defasında bir kere 
dahr. hem ilan ettiği hem de garanti altı· 
na aldığı halde "istiklal için çabımak., 
Rarip ve mantıksız değilmidir? lfte harp· 
•onraar Avrupasının garabetlerinden biri 
de tu olmuştur ki, hiç bir istiklal Avu. 
turyanınki kadar aağlam temellere da · 
Yanmadığı ha1de hic bir ;,t:k•:.1 hu ~f'rPce 
IRÜnakaıa edilmemiıtir. Bu aeferki Avuı 
turya seyahatrmızda söylenen nutuklar · 
da, Avusturya'nın büyük memurlan ve 
devlet adamları mütemadiyen tekrar edi· 
Yorlardı: "Bize müstakil kalamazsınız de
niliyor. Hav:· müstakil kalabiliriz ve müs 
talril kalacağız; çünkü Avustury maddi ve 
manevi bir şahsiyete maliktir ve bu şahsi· 
Y<'t onu müstakil lulmağa daima ki.fi gele 
Cektir! Ve hep biliyoruz ki. Avustur"ra'n•'" 
İ··tiklalini zerre kadar tehlikeye sokacak 
bir hareket, karşısında, derhal yukarda 
"Ydığımız kuvvetleri bulacaktır. Buna 
raemen halbuki, bir takım insanlar. bir 
binayı işgal etmek ve M. Dollfuss'u öldür 
inekle vaziyetin hemen değiseceğine ka · 
Pılrnışlardır. Bu, sadece bir deli4ik değil· 
dir. Avrupa'ya bu~Ün h~kim olan kuvvet 
leri tanımamak bakımından, sadece bir 
cahillik de değildir. Bu, her ikisini ayrıca 
ihtiva etmek şartiyle. içtimai ve siyasi 
lllC"luliyet hissinin sokağa düşerek tered • 
di etmesidir. 

M. Dollfuss, Avusturya'nın istiklaline 
mutlak surette hem taraftar hem de filer. 
Yardımcı olan kuvvetlerin istiklali aynı ma 
UPda anlamakla beraber istiklalin ıart · 
larını başka başka tasavvur ettiklerini bi · 
len bir adamdı. Avusturya için, müstakil 
kalmaktan ba

0

şka çare olmadığını bile" 
bir adamdı. istiklale ayrı ayrı taraftar ve 
yardımcı ola k l . h . • n uvvet erın hemen epsını 
8~~1 

•• ayrı tatmin etmeıini bilen bir adamdı 
Butun bunlardan ba"k d A . • . . ... a a, vusturya 
mılh kuvvetlerını dagvılmakt ku . . . . an rtaran 
ve bırıbırlerıyle çarpı•malarına • ı 
bir adamdı. 

... manı o an 

lçerden \'C dışrdan bu kadar zıt kuv. 
vetlerin oyun sahası olan Avuıturya, üste 
lik bütün Avrupa sulhunun kilit · taşını 
te~kil ediyordu. V yegane kuvveti bu idi 
Müstakil kalmasında, dost düşman hemer 
herkesin menfaati vardı. M. Dollfuss, iıte 
Avusturya'nın bu vaziyetini de mükem · 
mel idrak etmiş ve bu sayede memleketi
ne sağdan soldan maddi yardımlar temin 
eyliyebilmiş bir adamdı. 

M. Dollfusrı'a, daima günlük politikr 
~apmıf olduğu isnat edilehilİı'. Yalnız bı• 
ısnadı yapanların Avusturya vaziyetindr 
bir lr'I" , 1 .. ket için haftalık ·ahut aylık 

• 
ŞEHiR 

T. D. kurultayına 
hazırlık. 

İstanbul, 26 (Telefon) - Türk Dili 
Tetkik Cenuyetı merkcL bürosu bugün U
mumi Katip lbrabim Necmi Beyin riyasetin

de toplandı. Kurultay hazrılıklariyle me§ -

gul olundu. Büro kurultayda okunmak üze

rt gönderilen tezleri tetkik etmi~tir. Büro 

pazar günü tekrar toptanacaktır. 

Mo kova :Elt·inıiz Vasıf Ht·~'. . . 
İstanbul, 26 (Telefon) - Moskova el • 

çiliğine tayin edilen Vasıf Bey şehrimize 
~eldi ve ak,am üczri lzmire hareket etti. 

Hanuln11nh Suphi Rey. 

İstanbul, 26 (Telefon) - Mezunen 

gelmiş olan Hamdulah Supbi Bey bu ak -

şam Atina'ya hareket etti. 

1hrahim Tali Bey. 

lıtanbul, 26 (Telefon) - Trakya a -
mumi Müfettişi lbrabim Tali Bey geldi. 

Romatizmadan maztaıip bulunduğu için 
tedavi için Bursa'ya gidecektir. 

So''Yf'l Ru!"ya~ya gidecek sı)orcu
lal' hart•k(•t ettiler. 

İstanbul, 26 (Telefon) - Kırk dokuz 

sporcudan mürekkep ve Cevdet Kerim Be • 
)'İn riyasetindeki Sovyet Rusya'ya gidecek 

"lan 5porcu1ar b~ akşam hareket ettiler. 

Sporcular Galata rıhtımında hararetle uğur

landılar. 

Ma rif Vekaletine dilek'er 
resmi olacak. 

Maarif Vekili Abidin Bey tarafından 

gönderilmiştir: 

Maarif hizmetlerinde nakil, becayiı, ta

yin ve mekteplcıe kabııl gibi ııler için m~ 
temadiyen huıuıi mektuplar almaktayım. 
Bu hususi mektuplar hiç bir maameleye ko

nulmıyacaktır. Herhangi dilekleri olanla • 

rm yalnız resmi Jekilde müracaatlan li -

zımdır. 

9 Eylôl Pana~· ırı. 
Hazırlıklar f aaliyctlt· de,·am 

t•diyor. 
İzmir. 26 - Dün Panayır Komitesi 

Vali Paşanrn riyasetinde toplandı. Son 
günler faaliyeti hakkındaki izahat dinlen
di. ltalyan firmalarının iştiraki memnuni
yetle kar§ılandı. Peşte ve Prag merkezle. 
rine yazılan telgraflar okundu. lktısat Ve
kiıletine yeniden manızatta bulunulması 

tararlaıtırıldı. Mısır'daki eğlence işleri or. 
ganizasyonu tarafından vaki teklifler ka • 
bul edildi. Isparta vilayeti ve iş bankasının 
Bafra'daki kereste fabrikaları iştirak edc
::eklerinden yerleı·i ayrıldı. (A.A.) 

(bittabi mecazen konuşuyoruz) bir politi. 
kanın yapılabileceğini de ispat etmeleri 
lazımdır. M. Dollfuss, mümkün olan poli
t 0kayı yapmıştır. Bunun en büyük delili, 
kendisi öldüğü halde. politikasına henüz 
zan ve ümit edildiği gibi zarar gelmemiş 

olmasıdır. 

rlAKIMlYETl MtLLlYt. 

ve T ASRA. 
Beye milel 
Parlamentolar 
konferansı. 

Konfrran!'ol hazırhkları ılc' um 
etmektedir. 

lı;tanbul, 26 (1 elefon) - EyHilde İs · 
tanbul'da toplanacak olan beynelm;l<!l par 
lamentolar konferans hazırlıkları için Is -

tanbul' a nakledilen Beynelmilel parlamen
tolar birliği idare heyeti hazırlıklarına de • 
vam etmektedir. Heyet dün Dolmabalıçe'de 
toplanmıştır. Katibiumumi Zeki Mesut Bey 
gazetecilere şu malfımab venni§tir: 

"- Konferansın ruznamesinde baılıca 
şu meseleler vardır· 1 - Cihanın ihtısadi , 
ve siyasi vaziyetiyle geçen flı adrit konfe 
ransmdanberi cereyan etmİJ olan mühim 
hadiselerin umumi münaknşası, 2 -:- Em • 
niyet ve silahsızlanma meselesi, 3 - içti • 
mai meselelerden iş saatlerinin tahdidi ile 
iısizliğin ve buna ait çarelerin müzakeresi. 
4 - Temsili rejimi tekamüle ait teklif ve 
.neselelerin müzakeresi. 

Koıtf eranıa parlaınentclar birliğine d.t 
hil 3 7 memleke!le henüz dahil olmayıp da 
parlamentosu bulunan diğer memleketi.: 
de dahil edilmiştir. lyran grupu da bu S.!· 

ne ilk defa lstanbu: konferansına ıştird\ 
edecektir. 

.:t 

Kağıt ve karton 
fabrikası. 

Sumer Bank tarafından lzmitte inşa 
ettirilecek kağrt ve karton f abrikasınm te-

mel atma merasimi beı ağustosta yapıla

caktır. İlk temel taşını Başvekil fsmet Pa
şcı. vazedeceh ve merasimde iktısat Vekili 

Mahmut Celal Bey de bulunacaktır. 

Maliye Mütehassısı 
İstanbul'a gitti. 

Fransız maliye mütehassısı Möıyö Al • 
fant, mati te~kilatımm tetkik etmek üzere 
dün istanbul'a gitmiştir. Oradan İzmir'e 
gitmesi mukarrerdir. 

lstanbul telefon şirketinde yapılacak 
tetkikatı idare edecek heyete Maliye Veka 
letinden müfettiş Cemat Y eJil Bey memur 
edilmiftir. 

lsımıhul tram,·a) iicr..ıh•ri. 

lstanbul, 26 (Telefon) - Yeni tram
vay tarif esinin gelecek hafta zarfında tet-
kiykine başlanması muhtemeldir. Tarife ko 
misyonu l 923 iytili.fnamesindeki tramvay 
ücretlerinin esası olan hükümleriı tetkik 
ederek kararını verecektir. 

Grupa dahil olan memleketler ıunlar • Türk Japon ticareti 
dır: Amerika, Arjantin, Belçika, Kanada, (Başı ı. inci sayıfada) 
Fransa, lngiltere, Japonya, Mısır, İıipanya, zakercler çok zahmetli olmuş ve çok u -
lyran, Lehistan, Yugosla~-ya, Romanya, Yu- zun sürmiıştür. Zira her iki tarafın da 

nanistan, Bulgaristan ve sair hükumetler. sistemlerinden fedakarlık yapmaları he-

Dahil olmıyanlar da: AmavutlGk, Bre- men hemen gayrı mümkün pulunuyordu. 

ziiya ve Cenubi Amerikada bazı memtcket- Müzakereler bir senedenoeri devam et 
ler ve Sovyet Rusya ve sairedir. mekte ve herkes bu betaetı hayretle karsı 

ı lamakta idi. Fakat her iki taraf da bu iy 
talya grupunun bu sene konferansa iı- tilafa vasıl olmak emellerinde sebat ve 

tirak edeceğine dair cevap gelmiş ve mu • metanet gostcrmiş ve bu husus için müm 
rahhasların isimleri bildirilmiştir. ispanya kün olan her şey yapılmıştır. 
ile İsveç murahhaslarının arasında birer ka- Bu mıiddet zarfmda gerek Tevfik ,.t 

dm aza da vardır. 1 Celal Beyefendiler ile, gerek Hariciye 

Y t'(li ya1mda ltir ':ocuğu t'Zt'n 

~offü· yakalandı. 

fstanbul, 26 ('i'elefon) - Sulta nah 
met'te yedi yaımda Yaıar adında bir ço· 
cuk alman tebaasından şoför Bol'un idare
~indeki kamyon taraf mdan ezilmiş ve ço • 
tuk ölmüştifr. Soför pasaport l\lmak için 
dördüncü subeye müracaatta bulunmu§ ve 

t.evkif edil;..iıtir. 

lktı~at Vt·kili •wrgiyi gezeli. 

lstaDbul, 26 (Telefon) - lktısat Ve

kili Celal Bey bugün yerli mallar sergisini 

gezdi. Vekil Bey sanayicilerle hasbıhaller 
vapmıı ve memleket sanayiine verilen ehem 

r:ıiyeti iyzah etmİ§tir. 

Tiirkİ)•' ile YuAo .. la,·ya arasuula. 
Türkofis tebliğ ediyor: Türkiye ile Yu

soslavya arasında aktediltn tediye muva -

unesi ve umumi kliring esaslı ticaret mu -

kavelesi Heyeti Vekilece tasdik edilmipir. 

Yougoslavya hükiımehnce de tasdik edihıi~ 
olduğundan mukavele mevkii tstl :ka ~ir 
mİ§tir. Alakada. tiıı·cai mukıtvd,. tafsiln 
tını Türkofo ıubelel' \e ticaret odaların 
dan öarenebilirl~r. .. 
Carıakkal(• ı-dıitlikl<'riui zh arcı. 
• lstanbul, 26. (Telefon) - Ça~akkale 
ıehitliklerini ziyaret edecek heyet bugün 

Gülcemal vapuru ile hareket etti. 

.lrtısat Vekaleti erkanı ile müteaddıt 
defalar uzun uzun görü§ülmuş ve ~inıdi. 
ye kadar arada ihtilaflı kalmış nolc+-:ılar
da bu kere tamamen her iki m mleket 
menfaatlerine muvafık bir şekilde halle· 
dilmiştir. Ve nihayet pir iytilafın miil.iC!j 

siri olmak üzere tanzim edilen protokol 
bugün Tevfik Rüştü Bey ile tarafıınclan 
imza edilmiştir. 

Asıl hakiki iytilafı aktetmek için hü
kumetimden emir beklemekteyim. Bu tali 
mat gelir gelmez asıl ticaret mukavelesi 
derhal imza olunacaktır. Mütekabil mü· 
nascbetleri gayet dostane olan her iki 
memleket arasında vuku bulan bu an 1aş· 
ma üzerine birkaç zamandanbcri atalet 
halinde kalan ticaretimiz her iki memle 
ket menfaatleri lehine olarak inkişaf ve 
taazzuv edecektir. Bu inkişafta her ik; 
taraftan gösterilen hüsnü niyetin çok bu 

t ı görülmüştür, ve bunda:ı böyle 
göri.ılmekte devam edecektir de. 

Şahsen ben, bir iytilafa vasıl olundu
ğundan pek ziyade memnun ve bahtiya -
rırn. Ben, Japonya hesabına bir çok feda
karlıklarda bulundum. fakat Tiirkiye de 
bilmukabele bir çok cemitekarane hare· 
ketlerde bulunmuştur. Bundan sonra va
zifemiz ticari münasebetlerimizi inkişaf 
ettirmek olacaktrr. Bu hususta Ozaka'dn 
müesses türk - japon tkaret asosyasyo· 
nu gibi müesseselerin pek ziyade yardı
mı dokunacaktır. 

f sviçre'ye vazifeten gidiyorum. Bir 
aya kadar geleceğimi ümit etmekteyim.,, 

SAYtfA J ... 
Hlllkevi tenısilleı·i 

Himmetin oğf u . 
Hnlkcvi bir mabet, bir tanrı evidı• 

Türk genci oradan nur alıyor. Evin sa· 
natkar cençleri evclki gün bize (Him -
metin oğlu) nu verdiler. (Himmetin oğ • 
lu) nun mevzuu şudur: 

Çiftçi Himmet, hayatını , bileklerinin 
kuvvetile kazanmış ve zenuin olmuştur. 

Daha küçük yaşta, hayatla mücadeleye 
mecbur olduğu için okuyamamış, fakat 
okumanın kıymetini daima tnkdir etmiş • 
tir. Himmet, oğlu Veli'nin okuyarak mii
kcmmel bir insan olmasını ister ve onu hu 
kuk tahsili için lstanbul'a gönderir. 

Temiz bir Anadolu çocuğu olan Veli'· 
yi bazı haylazlar ayn.rtn·lar, scf ahate alıı· 
tırırlar. Veli Üs sene sonra hiç bir şey öğ
renmeden köyüne döner. 

n .mmetin oğlu piyesini yazan, beı
teliyen ve temıil edenler: Ahmet 
Nuri, Huliisi, Süleyman Beyler. 

Babası, anası, nışanlısı Avukat Veli. 
yi görünce çok sevinirler. Fakat bu sevinç 
leri çok sürmez. f stanbul'dan gelen bir 
tefeci, Veli'nin kendisine dört bin lira 
borç yaptığını söyler. Himmet varım yo • 
ğunu verip borcu öder ve Veli'yi evinden 
kovar, kendisi de eski çarıklarını ayakla· 
rına geçirerek gene tarlada çalrşmaia 

başlar. 

Veli, nışanlısı Zibanrn gönderdiği para 
ile yaptığı ticaret işlerinde daima kazanır, 
nihayet tarla ve evlerin tapularını ıabn 

alır. Artık vazifesinin tamamlandığını an· 
lar ve sevinçle köyüne avdet eder. Ziba -
nın para!tını 800 lira olarak inde eder. Fa
kat en kıymetli hediyeyi anası almış olur. 
Bu, Veli'nin kendisidir . 

Türk köylüsünü, tür:k köylüsünün knl 
bini, ı·uhunu üstat Ibnirrefik Ahmet Nuri 
Beyin bu esel"i, bize çok güzel tarif etti. 

O gece bu güzel eseri ıeyredenleri en 
çok ıevindiren fey Üstadın Himmet rolü -
nü bizzat yapması oldu. Sesi vakıa biraz 
zayıftr, fakat Himmet Ağayı ırıtıraplariy • 
le, sc~vinçleriyle yaşatarak seyircilerini 
ağlatmağa ve güldürmeğe muvaffak oldu. 

Süleyman Ferit, (Veli) rolünü yap• 
makla beraber bu eserde koro ıefliğini 

ve rejisör muavinliğini üzerine almı§tı. 

Üstadının fikirleri üzerinde yürüyen bu 
genç, bize sanat kuvvetini bir kere daha 
gösterdi. 

Ziba rolünde Zerrin Hanım çok iyi idi. 
Kimse kendisinin ili< defa sahneye çıktığı· 
na İnanamadı. Şarkılarım mehnretle söy -
ledi. Rolünde, köylü klZI Ziba'nın bizzat 
kendisi idi diyebiliriz, 

Halkevinde ana ruhunu Kadriye Ha• 
nımdan daha iyi kimse ya§atamazdı. 

Muammer, Bedri Beyler, köylü Hasarı. 
rollerinde çok muvaffak oldular. Köy~ -
lerin korosu mükemmeldi. 

Süleyman Bey, korodan, Gültekin iz. 
zel Ulvi Beye solo söyletmekle çok doğru 
hareket etti, bize değerli bir genç tanıt. 

mış oldu. 

Köylü kızları orakları, testileı·i, tır -
panları ile birer köylü kızı idi. Korods 
sesler çok iyi ayar]anmııtı 

l§ık tertibatı çok güzeldi. Müzik ise, 
bize öyle yakındı ki bu esere, bundan da• 
ha muvafık beste düşünülemez, diyebi • 
liriz. 

~....,--......... ~ ..... ----------
Keçiören gençlik spor 
kulübünün garden partisi 

Şehrimizin en güzel yazlıkların· 
dan biri olan Geçi ören' de yeni ku • 
rulan "Keçiören gençlik spor kulli
bü,, bir garden parti tertip etmiştir. 

Bu garden parti ağustosun doku

zuncu perşembe günü akşamı saat 
21 de Cümhuriyet Halk Fırkası U .. 
mumi Katibi Kütahya Mebsuu Re • 
cep Beyin köşkünün bahçesinde ve
rilecektir. 

Otobüs seferleri temin edilmiş vo 
carden partinin çok güzel olmnsı i-

M. Dollfuss politikanın hapsi içinde 
hareket etmesini bilen adamdı. Başka tür 
lü yapamazdı, çünkü harpsonrası Avustur 
yasının başvekili idi. harpsonrası Avus · 
turyası, bugünkü Avrupa sulh unun kilit 
taııdır. Fakat bu demek değildir ki, avuı
turyacık, Avrupa davasının hallolunacağı 
noktadır. Bugünltü pamuk ipliğine bağlı 
sulh gerçi Avusturya'da çözülebilir. Fa
kat onun lazımgeldiği gibi bağlanacağı 

yer, elbette ki Avusturya değildir. Sulhun 
sağlam kazığa bağlanabileceği nokta, fU 
Yahut bu melrket değil, bir zihniyetten 
b~r _diğer zihniyete yol veren tarihi ge -
çıttır. Bu geçit, belki mevcuttur fakat he
nüz keşfedilemcmiıtir. Yalnız kuvvetle id
dia edilebilir ki, geçidi bulmak için, evve
la, bütün İyi niyetlerin önüne dikilen em
'?eryalizıni, geçen asrın bu ne kana ne de 
mala doyan zihniyetini yere sermek ta •

1 znndır. 
\:... 

Ana ıuıcağtnda siinntl tıliltn çocakları Mııaril Vtkili zıyard tdtrktn . 
l 
çin her türlli tertibat ahnMır' ır. 

· Yeni gençlik yurdun~ m·ıv:ıff a.ti -
vetler dileriz. 

BURHAN ASAF 



SAYJFA ~ 

ç·neı; 

Çine - Aydm vilayetinin oğla vilaye

tine bitiıik bir kazasıdır. Kazayı Go\tbelle, 

lkıparmak, Madrao ve l\mzun dağları sev

relemektedir. Vilayetimizin en zengin or-

an Çim kazasmdadır. 
Çi e'de 45 00 h ktar orman urdır. 

Evelce bu ormanlar büyük tahribat görmek 
te ve sık sık çıkan yangınlar da ornıan1arı 
mahvetmekte idi. Fakat son senelerde alı
nan ciddi tedbirlerle bunların önüne geç.il
nı:ıtir. Bu kadar ezngin ormanı olan Çine' -

nin kereste istihsalab ede 7-8 yüz metre 
m' "b dır. B da ar içindeki iki 
köy halkı qJ ktedirler. 

' • 
934 senesinde Çine'de 26773 koyun, 

1 Z995 keçi, 1034 deve, 461 manda, 

20640 sığır, 213 at, 3728 efek ve 374 
ketır ~tılmıJbr. 

933 senesinde 2480 koyun, 2658 kuzu, 
382 oğlak, 24 keçi, ve 8413 sığ11 çıknnl

mış 817 koyun, 3716 kuzu, 1148 oğlak, 
398 keçi ve 823 d:ma da karada istihlak 

olunınuJıur. 

Aynı senede 31000 kilo yapağı, 2()000 
kilo yün, 20000 kilo kıl, 18000 kilo bam 
deri ve 10000 kilo da .sade yağı istihsal 

e ihraç edilmi§tir. 
Çme' de laTl'lkçuhık e ancılrk la çok 

:ne - Karpur.lu arasmda Gölcük f:ıyı üzerine kurulan köprü ay:ıJilsrı. 

Vilayetimizin en çok h Dbat yetifti

ren mmtııkası Çine kazasıdır. Kaıada ge -
çoı ı 45271 .. - m arp , buğday, ça -
dar, dan, tü ·· ve saire ekilmişti. Bu sene 
ekiş miktarı ise 43699 dönümdür. Bn nok-

anlık bu sene tütün e'kişinin az o1masmdan 

ileri gelmektedir. 

ileri gitıniıtir. Geçen sene kazada 20000 
t11.vuk, tesbit edilmiş bunun 12000 i ihraç 

ve masraf olmlqtor. 

Senelik ymmırta ibra b 4,000, O tn
ntdir. 3000 arİ kovanı olan ıa 
1 O bin kilo bal ihraç eder 

1aarif işleri. 

sene 

Çine'yi baıtanbaşa kateden ve birçok 
dere ve çaylan toplıyarak Aydm'a karıf Vilayetimiz.in maarif itibariyle en gen ka· 
Çine çayından eski Çi 'de bir kanal ~ima- latı kazası Çine'dir. 93 köyü olan Çme'nin 
nk arazi sulanırsa eMş mikatn daha riya- ikisi kaza merkezinde 8 i 'köylerde o1mak 

ile artacağı gibi diba eyi ve çok mahsul a- üzere 10 mektebi vardır. Fakat vilayetimi-

lmmasını da temin edecektir. ıin her birinde olduğu gibi burada da oku-

1aamafih Çine kazasının ba .. J.u:a ittih· evesi ve rif hareketleri kuvvetleo-

salatı uyti dir. Çine karasında 454 b. ı:ey miştir. 
tm ağaa vardır. Semde vasati Z,S mi1r n ~1erltczde yapılacak odern mektep 
ki zeytin yağı istihsal ve ihraç olumu. binası için bu sene vilayet hmçesine konn· 

Çine tütüncülüğü de çok ilerlero!ıtir. lan tahsisatla yapılacak mektebin biri lesbit 

Fakat fiatlarm düşkün olmasından eki~ se- edilmi§tir. Bu mektepte aynı zamanda bza 
neden seneye düpnelitedir. Maamafih bu merkezi e yakın köy çocuklarınm da ok11-
Çme tiitiinciilö w- ün karmadır. Çünkü f iat- mal n m.. .. n olacaktır. 
lımn yüksek olduğu seneler • tüuar Al~n ö -· d geçen e ~lanu 
htıies t"t- c" 0 ve yüzden hakiki mektebin inpatı bitiril iı, hahçe arası ve 

tütiincüler de çok zarar görmüşlerdi. kızıltepe köyleri arasında baılanan mektep 

Çme karası. aynı zamanda Ege mmta· ı d,. bitirilmek üzeredir. 

kasmm en zengin hayvan yataiıaıı. 160 Bu melcteplerde bu sene derse hflana· 

bin döcfunlük kaza mer sı olan Çine. vila-ı raktır. Bundan baıka tekeler ve kiirt dr.re

y · · 'n iç ve ~ pazarlara yollad1ğı bay- 11 köylerinin 934 yılı bütçelerine ktep 

VR1'la l'.'O~ U etiştirİr. a ak mere tahsisat ko Odur. 

l ' tıbam~ ıw tası. 

Av sturya7da pat ıyan bomnaı12r. 
Kanlı hadiselerden evel bunu izah eden iki haber. 

Avusturya' daki siyasi cinayetler hak 
kında iki gündür tafsilat vermekteyiz. Bu 
kanlı vaka!ara tekadd- ede er ıar 
fmda gelen bir Londr telgrafile bir ita) -
ya gazetesinin neşriyatı bu bndiselrin nasıl 
hamlandığnu ve M gibi nctiycelere yol 
a ca'1m aydınlatmak itibariylie " m -
dir. O un i · b ları deccediyonıı:: 

.t\, n"hır)ayu Kaçırılen 
bombalar. 

l.ondra, 24 (A.A.) - Daily Herald 

gazetesi, Avusturya'ya mühim miktarda 

nı~vadaı infıl:ıkiye kaçurnağa teşebbüs e

den alman milli sosya1istlerinden bir gru-

n lsviçre zabıtasınca tevkif edilmiı o!

~asma biiyük bir ehemmiyet vernıektedir. 
işçi f ırkasınm gazetesi diyor ki: 

Bu grupun tevkifi Avusturya arazisin· 

de yapılan tethi barel etlerinin ve nazı 
pıo;>a ,anc!aforı:un Almanya' dan ge1diğini 

hir defa C!aha ortaya koyacak e ym ıa· 
nanda Avusturya Başvekiline Avustmya'dı 
la%i faaliyetinin tevkifi • • • r şeyler ya 

ııl smı t ussolini' den bir 

ek fırsatını verecehtir. 

- ün b iı)erden çok sıkıl n 

olini' • yakında Beri' ez • de 

'""rek bir protet!oda b h 
'iiu devletlerle istiprede b l11Dnıuı 
•ttie t eldir. V lua 1. Dolf 

tr c 
:akat 

bn1 
el.iedir. 

nya' m Cenevre' 
ı ileri -rerek b 

Alman - ltalyan müna 
bozul ca · mı? 

"Ciom le d'ltaliya,, g ıetesi "A ry 

daki suihst.ler artık kafidir,, ba1lığiyle yaz 
dıği biı ba_şmakalede: "Baıvekil • Dol-
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Şark paktı proje i ve İngiliz sefirinin 
bu itılafm aktini tavsıye icin Berlin'de yap 
tığı teşebbüs karşısında Almanya'nın va· 
ziyeti nedir? Alman Hariciye Nazırı Baron 
Von Nöyrat'm Fransız-İngiliz konuşmala
rı neticesinde İngiliz Sefiri tarafından ken
disine yapılan teşebb.ls hakkında şahsi iti. 
razlar dermeyan cttigi hc?ber veriliyor. Fa
kat Berlin kabinesi hcnuz Londra'ya kat'i 
bir cevap vermiş değildir. Almanya·yı şark 
paktı projesi İtalya'nin tasvip etmiş olma
sından ziyade İngilterc'nin aldığı vaziyet 
şaşırtmıştır ve gelecek haftalar zarfında 
hadiselerin manzara değiştirebileceğini Ü· 

mit ederek vakıt kazanmak istiyor. 

Senelik dünya altın istihsalinin ibra) 
bnkalarmda teksif edilerek nakte veya 
alac~ kh hesabı carilere tahavvul e~ek 

rinden biri olacaktıı. Sulhu idame etmek az çok uzun bir zaman zarfında fiatların 

Bu hesap oldu.:ça safdilclir. Alman si
yasetindeki manevralar ekseriya hizmet 
ettiğini zannettiği davanın aleyhine döner. 
Almanya hakiki bir emniyet sisteminin ku 
rulmasma mani olmak ağır mcsuliyetini ü
zerine almadan bu itilafı reddetmek için 
Lehistan'm yardımını beklemektedir. Al
man matbuatının tefsirlerine bakılırsa ret 
için ileri sürülecek sebep, Alman-Leh iti· 
lafı mevcutken "Şark lokamosu"nun yeni 
hi~bir emniyet doğurmıyacağı keyfiyetidir. 

Halbuki mevzuu bahis olan Şarki Avru
pa'nm heyeti umumiyesinde sulhu tarırin 
etmek, Almanya, Lehistan, Sovyet Rusya 

Cc os o ya'yı icrası bütün bu dev· 
letleri herhangi bir taarruza karşı konıya
bilecek şekilde Fransa tarafından taahhüt 

için samimi bir arzu beslendiği ve başka 
devletlere karşı gizli tasavvurlar olm.:ıdığı 
takdirde hiçbir devlet böyle bir siyasete 
karşı samimi itirazlarda bulunamaz. Bu 
itilafın, bütün imzalıyacak devletlere aynı 
hak ve vazifeler vererek mütekabil taah· 
hüt ve emniyet bahşetmek esasıdır ki pak 
ta J:arşı lngiltere'nin itirazlarını izale et
miş ve İtalya'nm da tasvibini kazanmıştır. 

Berlin hükumetinin bu pakttan hoşlan 
maması şark paktının Almanya'nın meşru 

menfaatlarma muhalif olması dolayısiyle 

değil, fakat mutasavver şerait dahilinde 
aktedilccek bu itilafın nosyonal-sosyalist 
hükfımetin son aylarda her sahadaki mu
vaffakiyetsizlikleriyle kırılmış olan itiba
rını harici siyaset sahasında bir zafer ka· 
zanarak iade etmesine imkun bırakmıya
cğındandır. 

Berlin hükumet adamları Almanya'nın 
§ark paktına iştirakine mukabil kendileri
ne mühim menafi teminini istiyecek gibi 
görünüyorlar; yani, diğer iştirak edenler 
kadar Almanyanm da menfaatına hizmet 
edecek olan bir tesanüt eserine iştiraki ka
bil olduğu kadar pahalı satmak istiyorlar. 
Bu oyun İngiltere ile Fransa arasında hak
ların müsavatı prensipi üzerinde mevcut 
olduğu iddia edilen bir anlaşamamazlığı 
istismara kalkmaktadır. Şurası bilinmelı

dir ki, şark paktı meselesinde Fransa ve 
İngiltere arasında hiçbir ihtilaf yoktur. 

Morning Post gazetesi, Almanların şark 
paktına iştirakten evel silahlanma işinde 
hak müsavatmın kendilerine Hitler'in s.

mıntakavi itilaflar serisinin en mUhimle- lahlanma programına tevfikan top, asker 

edilecek olan bu mütekabil müzaheret pak 
tı içinde toplamaktır. Şark paktı Avrupa· 
da emniyeti tesis için aktedilecek bütiin 

ve tayyare temin etmesini istiycceklerini 
fuı tarafından milli sosyalistlerin infilak bildirerek Berlin'ıin oyununu açıkça ortaya 
maddeleriyle silahlarmı teslim etmeleri için ko;·du. İngiliz gazetesi İngiliz noktai na
verilen m-ddetin bittiğine iıa.ret ederek .zarının Fransa'nınkinin aynı olduğunu ve 
f8%Wna JÖyfe devan ediyor: Avosturya'da Alm:mya'nın şark paktını imzahyarak sulh 
fttpdmakta olan tethi, srukastleri artık ka- cu niyetlerini isb:ıt etmeei için bu itilafın 
fidir ! demek zamanı gelm' fl:ir. Her gün kayıtsız ve şartsız kabulü icap edeceğini 
birtok somun canına cal olan hayatı ilave etmektedir. Filhakika Londra konuş 
ve ıervetleri tahrip eden, medeni dünya_ maları esna9ında kararla~tınldn esas 
da uyandırdığı nefret ve düşmanlık duygu· budur ve İngiltere ljükfımcti bu esas dahi 

l 
lin.ıe 13t:rlin'de tcfcbbü"St<: bulunmuştur. 

ermı hiç nazarı itibare almadan yapılan bu Demek ki, Londr .t i:e Paris arasında O'k."V· 

saiakstler, Avrupa medeniyet ve ahlakına cut olduğu iddia ~dilen bir ihtilafı lsti •. 
kar§ı müthiı bir hakaret irade etmektedir. mar· :tmeğc ~alışmak v kı• karbetmckten 
Bütün bu teıebbüsler faydasız, vabfİt.e ve IJaşka bir işe }aramıyaca;ctır. 
tehlikeli ;eylerdir. Bu hareketler, miirev- İhtilaf yoktur ve olama:ı: çunkü şark 
viclerinin politika ve milli tezlerinin aksini paktını •ılah miısavau meselesinin Alman

ispat etmeğe medar o1ur. Kötü1ükter fiiunu- ya lehine hallinden so:lcaya talik etmek, 
hiçbir ı.aman mevzuu bahis ol.-namı§tır. 

rm büyüten, ve cihanın vereceği büküm ö- U mumi emniyet ve Almanya'run silahlan· 
nünde faillerinin re daha ziyade m"revviç- ması meseleleri hiçhir zaman birbirine ka
le.rine mesuliyetle töhmeti yükliyen bu - rıştmlamaz. Vaziyet şudur: Almanlar 
lı suikastler illi vaziyetin hakiki ıekJiyle emniyetlerinin tehlikede olduğunu iddia 
Avusturya'nın dahili politika sitsemini de- ediyorlar: kendilerine bu husustaki bütün 
ğiştirmiı olmryacaktır. endişelerini izale edebilecek munzam ga-

Dı.şardan yapılac.ak bir tethiş hareketiy- ranti ve taahhütler teklif ediliyor. Bu sis
tem tahakkuk ettiği ve bu, bir taarruzu bil 

le bükü met ııf atını ta~ıyan bir müesseıede fiil imkansız hale koyduğu zaman tesis 
i~ bir değipklik yapılamaz. BafVehll Dol- edilmiş emniyet çerçsvesi dahilinde silah. 

fu, mukavemet göstermekle yalnız haklı lanma meselesinde müsavi haklar talebini 
değil böyle mukavemette bulunmak vazife- haktı gösterecek ne gibi sebepler old ı : ·1 

siyle de mükelleftir demektedir. yeniden tetkik edilebilir. Bu iki mesele 
abkdc, Ahnanyı'nm ba iılcrde par- aynı planda konuşulamaz ve 1ngilttre tara

mağı oldup kaydedildikten sonra }Öyle (ından Berlin'e yapılan ihpar, M. Bartu· 
nun Bayon'da irat ettiği nutuk gibi, ancak 

devam etmektedir; Alm.anya'nın bütün bu şark paktının imzasından sonra bu paktın 
hueketlerdek.i teıriki mesaisi aıikirda. Bu- mevcudiyeti ve temin edeceği garantıler 
nun için de Almanya'daki rejimin salibi · do1ayısiy1e mrntakavi iti1afların tahakku
yett.ar gazetelerini okamak ve birinci 1ay- kunun bir neticesi gibi yeni müzakCTeler 

'"la.rmda yapılan cinayetlerin tesvik e tak acılabileceğini anlatmı§tır. 
dir edici vaulannı görmek. esaslan A D Bu vaziyeti bozmağa matuf her Alman 
va'cla olduğu sabit olan tethif t~latmı manevrası önceden muvaffakiyctsizliğe 

mahkiimdur. LÖ TAN'dao 
ve Avusturya hudut jandarmaS1 t rafından 
tutulan • filalc madff•lerini ve binlerce si

'"-hı zikretmek ba iddiaya kifi birer delil
dir. 

Ciornale d'ltaliya yazısını §Öyle bitiri
yor: İtalya, adul ve muslihane bir Anu
pa'yı nazarı itibare alarak alman milli gaye 

lerinin tahakkuku için elinden geldiği ka-
1f r yard etıru~. Awsturya elelerin

e, Amıpa pot" • s esas direktifleri

in bir kımı teı}ti1 eden ve çetin bir tec

-beye tutulmaması lium olan pi'ensinle
~nin ruh ve anas da olmak üzere fikir-

'erini dai acıh söyl iftir. 
Al a' daki ubarrikler tarafından 

tcsvik ve idare edil etke olan ardı arkası 
kesil ez tethi reketleri ltalya ile Al-

ny aras daki r:ı - b tleri gitti çe 
"i!c ... rti ek le did' de b 1 ll} or. 

Bn harekf'ıler. vru 'ya ne sn.a et n 

Ih e e de birlik te • 

uşanmak tehlikesi"' vz.rn+mıs ohrtı ;.t1r. 

Noyts Vimer Jnrr.al 

19 33te istihsal edi 
len altın ne oldu? 

Altın istihsaline ve ihraç bankalarının 
altın ihtiyatlarına <iair son tanzim edilen 
resmi istatistikler çok dikkate şayandır. 
Bu istati!\tikler son ııcnel~rde b. zı d:v1et-
lcrin takip etmiş oldukları nakit siyase
tinin fena neticelerini göstermektedir. 

Dünyanın altın istihsali 1933 senesi 
z~ında 495 milyon dolar veya 2 milyar 
500 milyon İsviçre frangını bulmuştur ki 
bu rakamlar bir istihsal rel:oru teşkil et
mektedir. Buna mukabil dünyanın belli 
başlı 49 dev]etinin ihraç bankalarında 

mc\•cut ihtiyat altın miktarı bu sene zo::r
f ında ancak 45 milyon dolar kadar art· 
mı§tır. Halbuki 1921 senesindenberi ban
kalann altın stoku her sene tc:m bir in
tizamla altın istihsaline çok yak•n bir mık 
tar artmakta idi. 

Normal olarak ihraç bankalannın al
tın stokuna il;vc edilm!Si icap eden 450 
milyon dolarlık altın ne olmu~tur? Bu al
tını r tam:ımen ortadan k } bo3muştur. 

umumi seviyesi üzerinde müessir olacak 
yeni bir satınalma iktıdarr getinnediğinı 
kimse iddia edemez. Şimdiye kadar islih· 
sal edilen altınlar munta~an baıLkala
rın depolarında toplanıyordu ve 1925 te:ı 
beri hu suretle 3 milyar dolar, yani 16 mil 
yon İsviçre frangı ihraç bankalarının al
tın mevcuduna zam olmuştur. Bu rnkam, 
küçi.ık bir farkla. o devre zarfındaki dünya 
altın istihsali miktarına tekabül edeı. 

Bu 16 milyar İsviçre frangının &3~.ın
alma kabiliyetini ne kadar arttu dığmı ta 
savvur edebilmek için 1900 den 1914 c !ca• 

dar dünya altın miktarının 26 milyar ls
viç;e frangı nisbetinde çogaldığıru ve bu 
çogalmanm eşya fiatlannda yüzde 20 nis· 
betinde bir tezayüt vücude getirdiğini ha 
tırlamak kafidir. 

Böylece, nakit tarihinde ilk defa ola
rak bir senenin bütün altın istihsali nakit 
imaline ve fiatlar umumi seviyesinin mu• 
hafazasma yarıyacak yerde hususi haz • 
nelere girmiştir. Bu eğer birkaç sel"edt:ıı 
beri para kıymetini düşür:meğe matuf s;• 

yasctin neticesi ise bundan d~ha tezatlı 
bir netice tasavvur ediler.•ez 

Bu 450 milyon doların nerede <ıaklı n· 
dığı aranırsa gümriik istatisti~leri fdlnı.ı: 
iki memlekette altın ithalatının ihracat• 
tan fazla olduğunu göstermektedir. Bu 
iki mı:mleket Fransa ve İnJ:!ilterc·dir. 

Fransa'nın ithalat f-zlası 224 mily~n ln
giltcrc'nin 677 milyon dolardır. 1 Knnn· 
nusani 1Q34 tenberi Fransa haTice JO:t3 

ithalatının mühim bir kmnını ihraç etn iş 
tir. Demek ki yeni istihsalden is+ifat'e 
etmiş olan y'!ganc devlet İngilterc'dir. 

İngiltere bank.,sı ve İngiliz haznesinde 
mevcut altın i•noku yalnız 300 milyon do. 
[-r miktarında tezayüt etmiş olduğu için 
geriye kalan 377 milyon demek ki, hususi 
eşhasın kasalarmda gizlenmiştir. Eskiden 
altın istihsalinin bir miktarı böylece or· 
tadan kaybolduğu zaman bu altınları Hin 
distan'm sektiği düşünülürdü. Fakat Hın· 
dist n birkaç r.enede.n'be.ri urun zamandan 
beri topladığı altınları dısan çıkarmak 

vaziyetindedir. Bugün altın toplama mc
rak1 garp memleketlerine geçmiştir. 

Son senelerin takayyüdatlı para siya· 
setinin iflasını gösterecek bir şey varsa 
o da yukarda zikrcttigimiz rakamlaTdır. 
Dünya altın istihsali hiçbir zaman bu rad
deye varmamışken hüktımetlerin para üze 
·ind,,.ki tazyiklerinden doğan endişe is
tihs;ıl edilen altınların ihraç bankaları ha
ricinde toplanmasına ve bu suretle bu 
altınların fiatlar üzerinde tesirini icra et· 
mcsine mani olmasına ve netice itibariyle 
de buhranın devamına sebebiyet vermiş· 
tir. Altınlarının memleketler:nden e -
bestçe çıkmasına müsaade edrn c:levlctlere 
ait p.::ra stokunun altın çıkarrnıyan büyük 
devletler (İsveç, Büyük Britanya, Birle
şik Devletler) tarafından çekildiği nazarı 
itibara alınırsa hiçbir zaman şimdiki ka
dar ya:ıhş bir para siyaseti takip edilme
miş olduğu meyd:ma çıkar. Biriki sene· 
denberi azalmaya mey leden buhranın büs
bütün şiddetlendiğini gönnek için bu si· 
yascte bir müddet daha devam edilmesi 
kafi gelecektir. 

Başka bir delil daha mı istcniyorl 
1913 tc bütün ihraç bank4lhrırun istokları 
5 milyar doları geçmiyordu. bugün 12 
milyardır. Fakat o zamanki bu 5 milyar. 
bugünkünden daha yüksek fiatlcrle 1934 
dekinden daha münkcşif bir harici ticareti 
temine kafi geliyordu. 

Demek ki, noksan olan altın istoku de· 
ğildir, onlardan istifade etmek sırrı kay
bedilmişe benziyor. 

L'ENFORMASYON'dnn --··----
Avro a'da ar 

ıya • 
British Uniteal Prcss'in Roma'dan in• 

giliz gazeteJ,.rine verdiği bir telgrafa gö 
re İtalya BaşvckHi Sinyor Musolini ce· 
nubi Amerıka diplomatlarından birisiyle 
vaki olan bir mül5katmda kendisine şu 
sozleri söylemiştir: "Şif!'di siz yeni dün
)'aya Avrupa'da beş on sene harp olmıya 
cağı kanaatiyle avdet edebilirsiniz.,, -

gelen bir 
sanatkar 

Teızi zade Osman Zeki B. m~tı· 

• 
ıs 

ciumunu dil.hi u un ır.üdi t Par 
yüksek terz:likte yeti t' rtmet; c rrnı
\•aff ak olmuş ur. 

B ... ::ıkah:r cadd .. .,i Tel. 3• 41 



~usı.urya turiznıi. 

• 
1 aşı'n • 

rcı 

. Bregenz'ten dört ayn grup ha -
lınde, çifte rehberlerimiz (birisi se
Yahati tertip eden heyetin azası di
~eri de meslekten yeti:;ıme ve e:e~ · 

Kalenin kileTci ba§ısı ve Ciz.L 

lisesi talebeleri. . 

tİgi.ıniz havaliyi son derece eyi ta-) 
llıyan bir rehber) yanımızda ol ara~ 
Otokarlanrnıza binerek ayrıldık. Bı
zim otct{ar"ın adını diğer arkadaşlar 
"t..-r 
.1-:ıanımlı otokar,, koymuşlardı. En 

neşeli, en alaycı insanlar, bizimle 
beraberdi. Fransız murahhası M. 
1 l)roise Got'un adını ''Paoa-C:.. .. 

ar. 
ft ansızdı. Mesela ilk sabah kahve
cıltısmı aldığımız Bezau almanca 
talaff uz edilince şöyle bir şekil al -
ması lazımdır: Be-tsau. Halbuki 
fransız, V orarlbcrg~in bu dağların 
sırtında oturan ve oradan, Konstanz 
gölünü uzaklardan seyreden köyü -
ııe Bözo ismini takıverdi. Bu yeni 
isim, herkesin o kadar hoşuna gitti 
ki, bizim grupa şeflik eden avustur
yalı M. Spaet bile köyün admı hep 
Bözo diye talfilfuz etti. Bezau'da 
yepyeni bir kalıvealtı usulü hem de 
Avusturya Milli Cephesi'nin Erka
nı harbiye Reisi M. Kemptner ile 
tanıştık. Bizler için yeni olan kah
vealtı usulüne gö~e, ya tü ... fü sucuk
larla bezenmiş bir sandviç yahut 
Gulaş yiyebiliyor~ içki olarak da 
kım1ızı yahut beyaz şarapla birayı 
seçiyorduk. Anlamakta güclük çek
medik ki, bizleri besiye çekiyorlar
. Acaba yolculuk çetin olacaktı da 

ı.Jzun asırlar o havalinin derebeyli • 
ğiııi yapmış bir ailenin malikane -
sine götürüldük. Schattenburg 
(Gölgeli kale) isminde bir kale bur
cuna tırmandık. İçeri girince gör -

dük ki, burada herşey birkaç asır 
evelki dekor içinde dipdiri bir hale 
getirilmiş ve içkalenin bir tarafında 
mükellef fakat eski zamanları hatır
latır bir lokanta açılmıştır. En gü -
zel saraplarla, en güzel öğle yeme-

~ belki burada yedik. Kalenin av
lusunda, Cizvit lisesinin talebesi 
mızıka calıyordu. Kale~in kilerci 
başısı, deri önlüğünü mükellef ve 

muhteşem göbeğinin üzerine çek -
·is, elinde bakır ·· ··pıer, masaları, 

Jolaşarak bizler .. 
beyazlı kınnı _ 
zıh şaraplar su
nuyordu. Yer, 
loş ve oldukca 
ufak olduğu için 
hepimizin sesi 
biribirine kan .. 
şıyor, konuşma
lar daha .ziyade 
masalar ara!Jm _ 
da ve umumi o-
1 uvordu. (Fo _ 
toğrafta kilerci 
har;mm yanında 
d•tran zat Aiti -
ed News Pa. 
nPrs'in miimec; • 
c:::Hi ic:::kocvah ~ir 
ohn FostPr-~ra
_ c;"'r ci'r. K"'ncli .. 
c:inden ilt>r'dc 
b.., hc:l",lprp(1.inı. 

meleri, uzaktan alp-güllerinden ya
pılmış demet] eri andmyordu. Yal -
ruz tabiat değil, bütün geçtiğimiz 
yerlerde erkekli dişili, gençli ihti • 
yarlı bütün insanlar güzeldi. 

Bludenz'in kilisesini· gezdikten 
sonra birer paket çıkolata hediye 
ettiler. Bizimle beraber, otokarlan
mıza binerek, ta Bregenz'ten bircok 
genç kızlar ve bazı hükfımet erkanı 
da gelmişti. Zaten V orarlberg eya
letinin vali muavini ve turizm teşki-

latı baş müfettişi, öbür eyalet hudu

duna gelinceye kadar bizlere refa -
kat ediyorlardı. 

Bludenz'ten ayrıldıktan sonra, 
dağların yeşil koynuna gittikçe da-

l 

• 

Feldkirch dağ 
tar arasında ge· 
niş bir dere için. 
dedir. Bu eski 
sehrin her tara
fı tarih kokan 
,.:üzelliklerine ve 
bu güzellikleri 
kucakhyan ta • 
bii .süslere doya 
madan ayrıldık. 
Az sonra otokar 
lanmız Sushard 

Ormanlar ar<aındaki Beçav'ın yüksekten görüniifü 

çik<ılata fabrikasının bulunduğu Blu ha fazla dalarak Schruns'a doğru 

5AY F 5 

t~ı 
Proğramı zengin bir gün. 

Bugün öğleden son.re saat l 5 de Kara· 
deniz havuzunda yiiz e 'ka1an Gazi 
Muallim mektebi uıhasmda da sab:üleyin 
saat se izde ve öğled nra saıı.l alb • 
da atletizm biri '1ikleri yap acaktrr. 

Futbolun tatil olduğu bu sıcak mevsim 
de bugünkü su sporları ··sa a.:wn..awwı 
büyük alaka uyandıracnğı şüphe~izdir. An· 
kara gibi Jeniıden kilometre!erce uzak ir 
m · te bulunan "Knradeniı,, su çodarı 
için 1 bnlda da eJi ul::mnuy 
vuzdor. Beync\milel su üsabaka 
gari elli azami yüz metrelik havuzlarda ya 
pıldığı düıünülürse 98 metre uzunluk ve 
40 metre genipiğe lik oJan Karadcniz'in 
yüzme ınüsaba lan · · kadar uygun 
old ğa anlaıılır. IPtti"'" 'ze göre bu husu· 

nuan dı'kkate dan ı rlal'l federas· 
yonu Türkiye b. • 'tiklerini Ankarada 
yapacakmı!. & çok güzel fikrin hakiyl.(lt 

'l.JlUllaWI biz de İsteriz. 
Atletizm la a gelina!. 
Y rlti ntırlar Gui mualr mekte· 

• de yapılacağını haber verdi- • ntle • 
tizm irinciJikleri de mühimdir, Sporun k 
lüzumlu o1nn bu ıobesinae en eyi at eti re 
malik ı0Iın Muhafız ve Ankara Güçleriyle 
Gençler Bir·1iği bu sene birincitiğini !l!nak 
içi mmtab tletizm ntrenörünün id:ıreıin 
de mantazam n ça1ışmışfardır. Kıymetli at· 
tetlerimize muvaf~lriyet t ~r, 

k dilerin y • Türlciye reltorlan le· 

z 
• • 

çı e ı. 
tüze, 25 - Muhafızgücü bisildctçil~ 

1apavri ve Gü doğdu ·yel · la. 
nnda onhiyc müdürleri ve halk tarafındnn 
harnrctle karp'lammJ uğurlanmı§lardır, 

Bisildetçiler t 13 le Rizc'ye · t-

Çikolata labrikannın bulunduğu 

Blmlenz kasa~a ının meydanı. 

denz kasabasına vardı. Orada da yol aldık. Geceyi orada geçirecek ve 
bütün halk ayakta ve mızıka başta küçük Hildcgrad'ı orada tanıyacak

idi. İnsanlar, çiçek gibi giyinmişler- tık. 

lerdir. Bisı1detçiler Tqhden!de ekhç>çu 
Halk F ubu ve Halkevi reisleri, · yo 
ve tube • aleri Halkevi • s:ldetç:ı eri 
tarafından samimi bir surette kar§ılan 
mıılardır. Burada tcşe!d<ül eden istikbal 
nlayı ı;ok muntazam ıckildc şehre cinnit
lerdir. Güçlüler yol boyunca gençlikten 
gör<fükleri nmimi spor tezahürlerinden 
çok duygı.damnıılardll'. Yürüyüş Knradc
niz'in yqiJ yamaçlannda çok güzel ve OCfı' 
eli ı:eçmiıtir. (A.A.) 

di. Çocukların ve genç kızların kü - BURHAN ASAF 

Aofenin kilerci 'başısı önünde c 
Önlük, elinde bakır bir ibrik şara#J 

:mun için mi? Meğer hakiykaten bu 
sebeple imiş. Günde beş öğün ye -
.. ,ek, sabah altıda kalkıp gece bir -

, ikide yatan, aradaki müddeti de 
tokarlarda yahut tren arabalarında 

geçin1e bizler için cidden la2ım ve 
yerinde bir şeydL 

Sıcaklar başladı .••.•••..•..• denize gidemedim, 
serin!ikte gezemedim, diye düşünmeyiniz !!! .. çünkü 

Alhnordu spor ku'übu 
nuo ga~deo parbsi • 

Fütur getirmeden ·zcc ~ıp.n ~n 

JağıtıJJOrJu. 

koymuştuk. (1) Kendisi, mükem • 
illet almanca konuşmasını da bili -
Yordu. Yalnız şivesi, tamamiyle 

(l) Got, almanca allah demek
tir. Ba itibarla "Papa-Got., Allah 
Baba oluvorcla. 

Bezau'dan sonra FeJdkirclı'e 
vardık. Burad~ cizvit papazlarının 
muazzam manastırları ve meşhur 
bit liseleri var. Burada da bizi mı -
zıka başta bütün şehir halkı karşı-
1ach. 

aden·z ar ve Plajı 
Müzikli Çift ik Park ve Bahçeleri 
Sıcakların tesirini çok azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz 

A 1 LE Y U V A S I'dır. 

Hergün sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar ANKARA· GAZİ 
istasiyonlan arasında banliyö trenleri işlemektedir. 

eski SP'JT teşeklriillerimttdcn A!tmordu, 
Nafıa Vekili Ali Beyin himayesinde# önü. 
müzdcki 2 ağustos perfC'.Dlbc günü :akşa • 
mı Bomonti gazinosunda bir gnrden parti 
tertip etmiştir. 

Sporu sevenleri bir araya getireccll 
olan bu garden partinin çok neşeli geçme
• için Altınordu nzası şimdiden elbirliği 

ile çalqmaktadır. Garden partinin prog • 
rammdan vaktinde bahsedeceğiz. DcrhaJ Monfort'lar adı altında Her şey ucuz ve temizdir. 7-?807 

~ 
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• 
insanlığın ha 1 i. 

Anılre lal~o 

.. Daha fazla söylenıiyerck gülümsemekle iktifa etti ve gü· 
lınnserken de, demin hamalların gözlerinin akı nası1 parıl
dadı ise onun da dişleri öylece parıldadı. 

- Kırlarda geçirdiğin hayata rağmen öyle güzel dişlerin 
var ki. .. 

~ Hayır, y;ıvrum. hiç de öyle değil. Bu Şangşa'da yap· 
t1:' ghillll talana dışlerdir. Sen bana kendinden haber ver. 
:ıura 1as mısın~ Bu d . . ~ . · ra a ışın nec 
Kıyo ona vaziyeti ç 'd b h k . . 1 .. .. • en en a sctıne sızın, an attı.. 
- Butün bunlar yavrum ·· k.. ı d' • , gayet mum un şeyıer ır ve 

daha fazla da yazıktır. ben tam b 1 t ·• 'kt 1 . . . . ,.. . on eş yı saa ç1ıı e ça ış· 
tun: bınbınne t bı çarkların ne dem 1 ld - b"l' · , . e ~ o ugunu ı ınm. 
Enternasyonal a ınanmıyan1ar fırkaya · ı·a· J , gı:rnleme ı ır er. 

- En ... emas}1onal m yansı bi~im Sovyet d" .. .. yapmamızı u-
unuyor. 

- Bi7i iclare eden umumi bir hattı hareket vardır onu 
t;ıkip etne-k 1:-ı1mdır. ' 

- Silahl""rı da t slim etmek lazımdır! 
- H r ·e~ l·en · k asma o-öre harce t cd rs her şey 

bet~ oJur. 
1'

1 
... 1e ~r "' -"., e ,,pr' K' .. o'n"n tı~na e m k i ~~d· -· 

p ·~ o ·ı ~ ,' .. ,. 1 'dbr i 'i. Ve c;ünh~iz artık onlar 

da, tıpkı kendinin Hankeu vaziyeti ile ve biraz evel gözleri
nin önünde geçmiş olan hadise ile kararını biraz daha teyit 
ettiği gibi, kani idiler. Artık yalnrz bir arzusu varoı: git
mek. 

İçeriye bir çinli küÇük zabit girdi. 

- Gizli vapura binmiş bir adam yakalandı 
Kiyo'nun nefesi tutulmuştu. 
- Hankeu'dan gitmek için sizden müsaade almış oldu-

ğunu söylüyor. Bir tacir. 
Kiyo nefes alnı.ağa başladı. 
Posoz: 
- Ben kimseye müsaade vermedim, dedi. Yüzüme ba

kıp dunna. Polise gönder. 
Tutulan zenginler hep memurlara intisap iddiasınd:ıı bu

lunuyorlardı: hatta bazen gelip onu yalnızca görerek para 
teklif ediyorlardı. Bu herhalde, kurşuna dizilmeğe razı ol -
maktan daha akıllıca bir işti. 

- Durunuz! 
Posoz sümenin altından bir kagıt çckıp bir takım •sim -

ler mınldanmağa başladı. 
- Ala Burada da adı var. ihbar edilmişti. Polis onunla 

ko unu pay1asstn ! 
Kücük zabit cıktı. Bir defter yap ağından ibaret olan 

liste t ~tma ragıdmm ü.ıerinde duruyordu. Ki o hep Çen'i 
düşünüyordu. 

Kiyo'nun gözlerinin listeye takılıp kald .:mı böre"t Po
soz: 

- İhbar edilen adamlann listesi. dedi, sonuncular, va
purların hareketinden önce telefonla ihbar edilenlerdir. va .. 
purlar hareket edinoe-. 

- Görebilir miyim? 

Posoz listeyi uzattı: on dört ki~inin adı vardı. Çen ihbar 
edilmemişti onun deıtıal Hankcu'dan gitmeğe kalkışacağı
m Vologin'in anlamamış olması kahil değildi. Hatta hare
ketıinin mümkün olduğunu haber vennek basit bir tedbirdi. 
Kiyo kendi kendine: "Enteransyonal Şankayşek'i ölüöürt
mek mesuliyetini iiezrine almak istemiyor, fakat bu fcl~ke
tin vukuWtu belki teessür göstcmıeksizin tel.a:kki edecekti ... 
Acaba Vologin'in cevaplan bundan dolayı mı o kadar VU· 

zuhsuz görünüyordu? ... ,, dedi. 

Çen "hareket edeceğim,. demişti. Bu gidişi iyzalı etmek 
kolaydı; fakat iyzah kafi değildi. Ç<ın'in habersizce gelişi, 
Vologin'in cekingcnlikleri, liste .. Kiyo bütün bunları anlıy01' 
du, fakat Ccn'in her bir hareketi onu katle yeniden yaklas
tınyor ve hadiseler bile onun ı:ılm :> czısmm peşinden sürük
leniyor gibi idi. Küçük lambanın etraf mda kelebeklerin ka
nat fı ltılan . itiliyordu. "Kim bi'ir, belik Çen ae bir kele
bektir ki nih et kendini de y.akaca'c olan kendi ışıvım neş
retmektedir- Belki de tam erk ·n izzat kend' idir .... , Jn-
<ın yalnı b .. kalarmm mukadd r tmı mı görür? Sanki ken

dı de. b'r an e el San bay' itmek o da her ne pah.., ma 
olur a o un. i'1tilal kıtalannr yerlerinde nlı my mak ist'. en 
l)ir ı ... clebek d gil mi? .. , 
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TULUMBA 0 KATALOGUMUZU-~ i~TEYIN 

BOURLA BiRADERLER VE şs• 
İSTANBUL ·GALATA 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden: 

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

(3832) 7--2748 

Sıhhat ve içtimai muavenet Ve
kaleti hudut ve sahiller s hhat 
Umum müdürlüğünden: 

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

Ankara inhisarlar 
Başmüdürl·· ğünaen: 

Çankırı inhisarlar müdürlüğü ile Çerkeş, Ilgaz kazalan 
ve Şabanözü nahiyesi inhisarlar idaresine bir sene zarfında 
nakil olunacak tütün ve sigara ve müskirat sandıklariyle 
sair inhisar mevaddmın nakliyesi açık eksiltme ile 12-8-934 

. pazar g-ünü saat 15 te ihale edilecektir. Şeraiti anlamak isti· 
yenler Ankara İnhisarlar Ba~müdürlüğünde müteşekkil ko-
miysyona müracaatları. (1609) 7-2813 

1 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

umbara b .. •• un 

Ankara Belediye Reis · 
fiği iliinlan-

İLAN 

Ankara civarındaki mem -
b4\ ımları sokaklarda bidon
lar içinde olarak tneke, te
neke satılmaktadır. Bu bi
donların ağrzlarmm beledi
yece mühürlenmiş bulunma
sına halkımızın dikkat etme
si ilan olunur. (1694) 

7-295~ 

İLAN. 

Belediye meclisi intiha -
batı için tabettirilecek def • 
terler 4 ağustos 1934 cumar
tesi günü saat on buçukta 
Belediye encümeninde pazar 
tıkla verileceğinden taliple -
rin müracaatları. (1705) 

7-2963 

İLAN. 

Belediye emrazı zührevi -
ye muayenehanesi için alma 
cak atat ve edevat ve eczayı 
tıbbiye 4 ağustos 1934 cumar 
tesi günü saat on buçukta Be 
lediye encümeninde pazarlık 
la alınacağından taliplerin 
müraca~tlarr. (1706) 

7-2962 

İLAN. 

Belediyeye ait müceddet 
radyom lambalariyle cibin -
tiklerin müazvede salonunda 
pazar ve sali ve perşembe 
günleri saat on yediden iti -
haren müzayede ile satılaca
ğı ilan olunur. 

(1714) 7-2959 

lLAN. 
Y enişehirde kanlı göl 

mevkiinde 1184 inci adada 
Ömer beve ait arsa ile şuvu
Ianan 65,65 metre murabbaı 
arsa yirmi gün müddetle ve 
aleni surette mi.izayedeye 
konulmuştur. Taliplerin 18 
ağustos cumartesi günü saat 
on bucukta belediye eııı-i1me
ııine müracaatları. (1707) 

7-2961 

İLAN. 

Belediye odacıları ıçın 
(29) takım elbise pazarlıkla 
yaptınlacağmdan nümune ve 
şartnamesini görmek isti -
yenlerin Yazı işleri kalemi • 
ne ve taliplerin de 4 ağustos 
1934 cumElrtesi günü saat on 
dört buçukta belediye encil -
menine müracatlarr. (1715) 

7-2960 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Bu sene lstanbul'da Fen Fakültesinin (F. K. T.) sınıfına 
devam etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna tam devreli 
Lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi ınek · 
teplerden en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alL"lacaktır. 
Talebenin yemesi, yatması ve üstü başı Yurtça temin olu -
nur. Ve ayrıca şehri muayyen miktarda mu:.tveneti naktiye
de bulunulur. 

Kayıt ve kabul sureti ve şartları şunlardır. 
ı - Talipler el yazılariyle muharrer ve muvazzah adres 

lerini havi istidalanm aşağıda beyan edilen evrak ve vesai· 
ka reptederek nihayet (1 teşrinievel 1934) tarihine kadar 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veknletine 
göndereceklerdir. 

A - Türkiye Cllmhuriyeti tebaasından bulunduğunu na
tık hüviyet cüzdanı aslı. 

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

C - Tahsil etmiş oldukları müesseselerden alınmış hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derecede bulunduğu
nu müs'ir hüsnühal varakası, 

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

E - Sureti aşağıda münderiç noterlikçe musaddak velile 
ri tarafından ve velisi bulunmıvanlarm kendileri tarafından 
verilmiş bir kıta taahhüt senedi, 

F - 4,5X6 ebadında üç adet fotoğraf. 
2 -- Yaşları yirmi ikiyi geçkin olanlar ve tahsillerini ve 

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

3 - Talipler tarafından Vekaiete gönderilecek olan mez 
kur evrak ve vesaikin alındığı adreslerine derhal bildirilece 
ğ·i gibi işbu evraka nazaran kabul edilip edilmedikleri dahi 
keza adre~lerine vaktinde tebliğ olunacaktır. 

Teahhütname sureti 
Leyll Tıp Talebe Yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip 

herhangi bir tıp fakültesinden tabip olarak neşet eylediğin 
de (eylediğimde) 9. 6. 932 tarih ve 2000 numaralı kanun mu 
cibince mezkur yurtta geçirdiği (geçirdiğim) zamanın iki 
sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve İc.timat Muavenet Ve
kaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifasına mecbur olduğu 
(olduğum) hizmeti kabul etmediği (etmediğim) veya kabul 
edip de müddeti muayyenesini bitinneden terkeylediği (ey 
lediğim) takdirde kendisi (kendim) için sarfedilen paranın 
iki mislini ödemeği ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) ve
ya sıhhi sebepler haricinde fakülteden daimi olarak çıkarıl· 
dığı (c.rkarıldığım) ve mezkur yurtta bir seneden az bir müd 
det kalarak yurdu terkeylediği (eylediğim) takdirde keza 
kendisi (kendim) icin sarfolunan parayı ödemeğ'i müteah · 
hit, zamrn, mütekeffil olduğumu natık isbu senedim tanzim 
ve müsarünileyh vekalete tevdi ve ita kılındı. (1414) 

7 - 2544 

27 TEMMUZ l 934 CUMA 

Milli t\1 üdafaa V ckaleti 
Satın Alma Komisyonu 

lylanları 

İLAN 
İzmit, Tuzla ve Bolu'd~ 

bulunan kıtaat için (452,700) 
kilo un kapalı zarfla müna• 
kasaya konulmuştur. İhalesi 
28 temı~uz 934 cumartesi gü 
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör .. 
mek üzere her gün ve müna• 
kasaya iştirak icin de vakti 
muayyeninde teklif ve temi· 
natlariyle İzmit n"keri satııı 
alma komisyonuna müracaat 
ları. (1524) 7--2709 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı fçlt1 

11460 metre mavi renkte kış .. 
hk elbiselik kumaş pazarı& 
la satın alınacaktır. Şartna • 
me ve nümunesini görmeW 
istiyenlerin her gün öğle• 
den sonra ve pazarlığa işti" 
rak edeceklerin 4-8-934 cu,. 
martesi günü saat 10,5 ta tC4 
minatlariyle birlikte M. M. 
V. SA. AL. KO. na müracaat 
larr. (1698) 7-2952 

Ankara Levazım Amiı·li
ği Sahn Alma Komis 

yonu ivlanları 
iLAN 

Sekiz yüz on altı bin kilo kurG 
giirgen odunu kapalı zarf uıuliytd 
ihalesi 6 ağustos 934 pazartesi gii 
nü saat on dörtte yapılacaktır. Şart• 
namesini görmek üzere her gün v4 
ihale günü vakti muayyeninden evel 
teminat ve teklif mektuplarını Ank~ 
ra levazım amirliği ıatm alma komi• 
yonu rivuetine vermeleri. (1517) 

7 - 2l.20 

İLAN 
Otuz dokuz bin kilo pirin~ 

kapalı zarf usuliyle ilıalesi 
18· ağustos - 934 cumartes 
günü saat on dörttedir. Şart" 
namesini görmek üzere hed 
gün ve ihale günü de vaktin 
de teminatlariyle teklif me 1 
tuplarmı makbuz mukabi~~· 
de Ankara levazım Amirhg 
satın alma komisyonu riya" 
setine vermeleri. (1692) 

7-2951 

İLAN 
Sekiz bin kilo taze kahaÜ 

alınacaktır. Pazarlığı 28 te11J 
muz 934 cumartesi günü s~1 
at on dörttedir. Pazarhg~ 
için teminatlariyle berabeıl 
vakti ınuayyeninde Ankar~ 
Lv. Amirliği satın alma kot 
misyonuna gelmeleri. ( 1703J 

7-2957 

1 As. Fb. U. Md. Sa. A! 1 
komiSl'Onn ilanlan. 

250 TON DÖKÜM KUMCt 
1-8-934 tarihinde münak~ 

sası ilan edilen 250 ton dÖ• 
küm koku sehven ilan edil" 
miş olduğundan bunun yeri• 
ne yukarda yazılı malzeıne• 

nin 13. 8. 934 te münakasas~ 
icra edilecektir. Şartname al 
mak istiyenlerin her g-üfi 
13,5 dan 15,5 a kadar komiS"' 
yona müracaatları. (1657) 

7-2919 

1500 METRE MİKABI 
KUNDAKLIK CEVİZ 

TOMRUGU 
Bu malzeme 27-8-934 tad 

hinde saat 14 te ihalesi ys.i 
pılmak üzere kapalı zarfftİ 
münakasaya konmustur. T::ı' 
tiplerin şartname almak uı; 
re her gün 13,5 dan 15,S 
kadar komisyona müracaa~a 
lan ve münakasaya girme 
istiyenlerin de teminat1arı11! 
havi teklifnamelerini yeVfl11 

mezkfirda muayyen saatte" 
evel komisyona tevdi eyle· 
mi~ olmaları. (1658) 

7-2920 
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Polatlı Topçu Alayı sahn 
alma komisyonundan: T~O. KiYE a ılık arsa 

Bağlara ihtiyaç göstermiy~ 

kadar ha dar iki cepheli miık 
mel nezareti ve önünd~ blil yok, 
içinde mühim iktarda taş yı

l etpaşa mektebi üstibde Çan • 
rı mebusları evlerine bitiıiktir . 

ırı·· Alayın ihtiyacı olan 30000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
\1a~nakasaya konmuştur. Taliplerin 4-8-934 tarihinde mu
AL. kat teminatlariyle birlikte Polat!ı'da Topçu Alayı SA. llRAAT 

kO. nuna müracaattan lüzumu ılan olunur. (1560) 
7-2790 

........... =----------------------------·-------------
9ANKASI 

1-Iari ta Umum Müdürlüğünden: 
1 1• ~ Arazide çalışacak Harita Umum Müdürlüğü posta-
9a;; •Çın (89) adet tonoP.;raf şemsiyesinin münakasası 18-8-

2curn;)rtı:si saat (10) dadır. . .. .. .. 
"e ::- Tahplerin evsaf ve şartnamevı gonnı;k uzre h~r gun 
ti lllı1n~kasava ic;tirak 'edeceklerin ele vaktınde temınat~a
~ ?le Cebeci'de Harit~ TTmum Müdürliiğli satınalma komıs-
~n~ s:rrlm,.lf'ri. (1,;~4) 7-2864 

A.nakara şehri iymar 
müdürlüğünden: 

lı ii Yeni şehirde 104~ 1065, 1066, 1082, 1083 v~ 1084 nıı:n~
ları dalarda y~pılacak binaların i_nşaa: t~rzlarıy!e kat 1nıfa
d 

1 
1Yrnar planına tevfikan tesbıt edılmıs oldugundan bu a

\1:ı a;da~i arsa sahiplerinin yapı projelerini yapm~d:n -~ -
~Sn esb~.t edilen ~ .. ı.1; öürenmek üzere İymar rnudurlu -
~ ınuracaatlan ilan olunur: (1693) 7-2154 

ilan 
kon ~nkara Elektrik şirketi tarafında? abonele~ ne~~İne 
tjhn~~ elektrik saaatlarmm aylık kiralan aşagıda goste

•Ştir. 0688) 
4Ylık kirası: Senelik kirası: Saat nevi amperlik 

ıo,so k. 12s,Jo k. ı x ı o 
31,lQ k. 375,90 k. 3 x 1( 
36.SO k. 438.55 k. 3 x 3( 
46 k 553.85 k. 3 x 50 

'tlı 72. ~ 2067.45 k. 3 x !~o 
ları ~. fıa!lar eylfiJ içerisinde yapılacak olan tahsılat fatura-
~erınde tatbika başlanacaktır. 7-2955 

~nkara Belediye 
R·yasetinden: 

~ !elediye hududu dahilinde kiraya verilmiş binaların icar 
tdil ~ nizamnamesine tevfikan tanzim ve noterlikçe tescil 
baştrnış mukavelelerin 15 ağustos 934 tarihinde kontrotüne 
lerin~acağından memurların müracaatında bu mukavele
ttliye ıb~?z ve kaydettirilmesi lazımdır. Mukavele ibraz ede
karn n ıracılar umuru belediyeye müteaJJik 1608 No. tı ah-
hipı 1 

«;eza.iye kamnıu mucibince cczalandınlacak ve mal sa- ı ı 
rıisb eı:nden de konturat resmi bir senelik kira bedelinin o/o 3 Serveti Fu·· nun 

etınde tahakkuk ettirilecek ceza ile tahsil olunacaktır. 
.........____ (1684) 7-2950 43 ıoedir d•nndu aqir nziyfesili yapmakla olu '-

p T T B ••d •• ı ·• >J •• d 1 ftııftal•lt '"sımli ııazNeı:.r AnKara da ı;au~ ven A K 8 A 1 
• • • 3ŞIDU Ur UgUn en: -kti-tii•p•han-es.id•i•r.•Se-ne•li•l<•A•b•o•ne-10-li.ra-Be•h•e•r•ı•ay•ıs•ı•21•0•ko•ru•'•' -

ka~:~graf hatlannın direk ihtiyacatı için Kırşehirde 235 adet 
durn : Çonıın'da 376 adet çam, Develi'de 28 adet çam, Mu-
8\t k. uda .180 adet çıralı çam, Cankrrı1da 95 adet çam, İnce-
l{1ııı arahısarında 25 adet kavak, Osmancık'ta 60 adet cam, 
ten ~~hamam'da 1247 adet çam ağacı 25 temmuzdan itiha
ttar b Una~~s.~ya çıkanlmıştır. Taliplerin. Ank~a Posta tel-

ClŞnıudürlü~iine ve yahut mahaUenne muracaatları. 
'-......, (1687) 7-2949 

Galata ithalat Gümrüğü 
l{ilog. 

23,5 
94 

ıoı,s 
126 
13 

Marka 
Adres 
Ye 
" 

No. 
20665 

551 
551 B 
551 

Müdürlüğünden: 
Kap Eşyanın cinsleri 

1 Demir et makinesi ) 
1 Pamuk mensucat ) 
1 Pamuk " ) dahil 
1 ff n ) için 

1,175 ı Dalgıç elbisesi ) 
1 İpek mensucat ) 

332,5 
0,5

70 
C F 20/2 2 Lavanta ) 

2s,070 .. . Kokulu ka~ıt ) 
'l ı,500 A R 17 1 Hane ve zat esvası) Transit 
c65 •• • Cam bardak. t:ı.bak ) 

0,4 İO A H 1/3 3 Kof)va ka üıdı )için 
O,ı 30 • İuek filos ioliO-i ) 
1,4

25 
• P.ı:tmuk yaka, kolluk) 

0,4
00 

Yün mensucat ) 
\'uk • • • Pamuk don, önJük ) 

~ctdar a~da v~zıh esvanm ı inci kaleminden 6 ıncı kalemine 
ll),.k Ü a tr k~forrıi menıT ... kt-te ith:ıl ve dii!erleri tranc:;it edil
tıhktrl'zfe 20-_7-934 ~rihinden itih::ıren artTnna snretiylE' &a
~~t1~ J( st~l(hlerin 9-R-Q34 persemhe ı?"Ünii ~!l!lt 17 ve 'k-:ı-iar 

rıtıı1c:;vm,n..,~ mi•,,.::ır::ı!lt l"tm,..leri. (40'l0) 7-2948 

~h·aat Vekiileti satın 
alma komisyonudan: 

k.. l\1:eteorolo ·· · ·· ·· · · 3000 ı· b · • :•ııtcib' 11 enstittısu ıçın ıtre enzın şartnamesı 
lStive ı~ce Pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameyi görmek 
tak ,.; er her gün Levazım müdürlüğüne ve pazarlığa isti
Js te tece~lerin de avın yirmi dokuzuncu nazar günü !l;aat 
lrotııis enıınat mektuo1ariyte bir1ikte Vekalette mütesı>kkiJ 

vana müracaatları. (1683) 7-2945 

Nafıa Vekaletinden: 
Çubukderesi üzerinde beton olarak kısmen inşa edilmiş 

olan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu bat aja 
ait muavin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasmda 
Çubukçayı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat 
mecralann açılması ve inşaatın tatbik ve icrasına muktazi 
lıütün ameliyat kapalı azrf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamm
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası ve ehliveti 
fenniye vesikalan ile (58966) liralık teminatı muvakkateyi 
hamilen aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım
dır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (20) şer lira mukabi
linde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
ted?rik edebilirler. 

Balen şantiyede Vekalet emrinde bulunan tesis::ıt ve 
alat ve edevatın münakasa sartnamesinde tasnn edilcli<Yi 
veçhıle bt1abede1 teslim edilmesi de mesruttur. (1522) ı:. 

Havacıl1k ve spor 
123 üncü sayısı çıktı. 

-iÇiNDEKiLER-
- Milli kaaat iuui 

- Tayyare ceır:iyetine yardım İcin çalıfanlar 
- Havacılıkta beıinci gelen İngilizler, ön safa geçmek 

.. nasıl çalıııyorlar? 
- On Lef gÜnden on beı gıme 
- J 2000 metreden iddialı bir atıbı 
- Stratosfere çıbıa«'a hazırlananlar 
- intikam maaıu Kanaen kazanabilecek mi? 
- tJnvanlarım b.-hıaden ring pınpiyonlan 
- Paolinoaa tekHfkri 
- Simdi de 40.000 metreye akacaklar 
- Bir fransız tayyarecisinin f yranda lıir seN'iizeşti 
- Guy de Maııpasant'dan tercüme: Baba (Hikaye) 
- Ankara vüret birinciliLleri 
- Yeni neırivat 
- Kupon müsabakası 
- Sinema ve saf re 

ı 

.. 
ıçm 

.. 

) 

Pazarlık • • ffas .. rıpaşa fın • 
nına müracaat. 7-2939 

ZAYi 

Arabama ait 378 No. yı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es • • 

'n hükmü yoktur. 
Ihsan Cemal 

7- 2947 

Müteahhit ve inşaat 

sahiplerinin 
nazan dikkatlerine 
Çift kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
·;ıat. Tt>lefon: 3272 

'!ınkara-Acentası 
MIHCI 05LU HALİL NACI 

-.ANKARA -

Ankara Yüsek Ziraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup aşağ"ıda yazılı 
37 kalem kundura levazımı pazarlıkta ihale olunacaktır. Ta
lipler o/o 7,5 teminatlariyle ihale günü olan t ağustos 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 tc enstitü idare ve 
ihale komisyonuna müracaattan. (1660) 

N o. Kilo Düzine Cinsi 
20 1 o Bakır çivi 
18 10 
l6 10 
4 10 

12 10 
.o 10 
5 25 
4 25 
11/1 25 

10 
3 

15 
5 

25 
60 
20 

1 adet 

12 çift 

E .. 

2 

6 
2 
1 
3 

6 
kutu 

,, 
Takım 

2 adet 
1 .. 
2 çift 
1 adet 
5 kilo 

,2 ,. 
3 adet 
3 :ıdet 
4 n.-ste No. J 
1 adet 

,, 
,, 
" 
" ,, 

Ağaç çivi 

" " ,, ,, 
Monta çivisi 
San çivi 
Kardiya siyah haya 
Kardiya san boya 
Yama parçası 
Kösele parcası 
Astarlık meşin 
İngiliz vumağı 
Sivah vumak 
:Kösele (birinci) 
Örs (Ayaklı) 
Bıçak 
Kalıp 

Makine i~nesı 
Makara 

Kaco huruk ucu 
Maki na ta 
Bileyi tası 
Tanalva (!didik ve büyük) 
Makinah k;ılıp · 
z,.nne kalrhı 
Dönme vmpara 

n.,lmumu 
Çiriş 

tr rı!!::">3St 
r .. kic 
'7 • ..,.,"'~ !"!! 1r ~ ;- ,,:ı. 

Düz r:l eo rı<l 

ı 



SAYlfA 8 

Yangınlardan Korunma Çareleri~ 

YERLİ MALI 

FA -H ZIR 
Yangın söndürme Makineleri 

Milll Müdafaa Vekaleti Celile since 934 senesinde yer· 
ti ve ecnebi markalı makineler arasmda yapTJarı muka
yeseli tecrühelerde birinciliği kazanmıstır 

Ankara'da satL.5 mahallı 

Hanif Zade Biraderler 
Bankalar caddesi No. 8 

ı= ve iyzahat için !Utfen müracaat Telefon: 3150 

EV HANIMLARI! 

Yaz mevsımının ağır sıcaklarına ta

hammül edecekmisiniz? Aileniz efra

dının soğuk meşrubat içmekten ve 

sıhhi meküfat yemekten· mahrum 

kalmalarına razı o!acakm·ısınız? Daha 

fazla tereddüt etmiyup derhal faali-

yete geçmelisiniz. Size bu hususta 

yardım edecek FRiGiDAI RE vardır. 

'rlgldalre s6zQ taşımıyan her soğuk hava tertibatı 

hakiki bir " Frlgldalre .. deilldir. 

BOURLA BİRADERLER ve Ş8 ' 

UFRJGIDf\IREM 
OTOMATİK ELEKTRiK SOÖUTMA TERTiBAT! 

Oeneraı Motor• MamulAtı 

Ankara mektepler satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat usta mektebi için 3 parti halinde mutbak ve yemekhanç takı
mı 20 gün müddetle münakasaya konmuştur. Bu işe girmek istiyE:nler 
Jiiıde 7,5 temintlariyle birlikte ihale günü olan 9 ağustos 934 perşembe 
günü saat 15 te mektepler komisyonuna, f&rtname ile listeleir görmek 
iıtiyenler inıaat usta mektebi müdürlüğüne müracaatları. 

1 inci parti yemek sobası ( 1) kalem. 
2 inci parti mutbak için bakır takımı (14) kalem. 
3 üncü parti yemekhane taknnı (17) kalem. 

(1576) 1--ZlbJ 

lstanbul deniz levazım satınalma 
komisyonundan; 

150 Dizel mayi rııahruku; kaoalı 

?!\ M ntorin a1.,;ık azaltmas ' 

zarfla münakasası: 
11/ Ağustos/ 1934 
Çarşamba günü 
saat 14 de. 
11/ Ağustos/ 1934 
Çarşamba gunu 
saat 15,5 da . 

Deniz kuvveueıı ınuyacı için 150 ton Dizel mayi malı -
ruku kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alı
nacaktır. Yukarda yazılı iki kalem mayi mahrukun şartna
mesini görmek ve almak istiyenlerin her gün, münakasaya 
gireceklerin de hizalarında gösterilen gün ve saatte Kasrm
paas'da kain Komisvona müracaatları (3872) 7--2840 

Cihan Otelinden Hayat ve Taş
delen suyu alanların nazarı 

dikkatine 
Üç litrelik şişelerin fiatları l ağustos 934 tarihinden 

itibaren kırk kuruşa indirilceğinden ellerinde şişesi olanla -
nn bu tarihten evet iade ederek kaparolarmı almaları iylan 
olunur. 7-2933 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü için (24000) bin metre 

ince bezin (Salaşpur) münakasası 29-7-934 pazar günü saat 
(10) dadır. 

. 2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminat· 
Iariyle Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alına ko-
misvonuna gelmeleri. (1437) 7-2579 

tlAKIMIYETI MiLLiYE 

Sandıklı Belediye 
Riyasetinden: 

Kapalı zarf usuliyle münakasaya verilip 21 temmuz 934 
üncü cumartesi günü ihalesi yapılacak olan beher metre 
tulü 474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulünde lağım ve 
beher adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli tahtelarz yanda
cak 4 adet su hazinesi ve tahtelarz 9 metre 80 santim derin
liğ-inde inşa edilecek 2343 lira 78 kuruş bedell kesifti avlt:ıma 
duvarına muayyen saatte talip zuhur etmediğinden 30-7-934 
üncü pazartesi giinü saat 15 te ihale edilmek üzere mürldeti 
münakasa 9 gün temdit edilmis olduğundan talip olanların 
muayyen günde % 7 buc;uk depozito akc;eleriyle birlikte be· 
tediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (1689) 

7-2940 

.. 
Ankara şehri lymar 

Müdürlüğünden: 
Mahallesi sokağı ada parsel Lira ku. 

Ahşap hane Musabey Arap şeyh 247 8 500 00 
Yukarda mahalle ve kıymeti gösterilen bir evin enkazı 

28. 7. 934 cumartesi giinü saat 15 te artırma suretiyle sat:la
cağmdan talip olanların mahallinde bulunacak komisyo -
na müracaatları ilan olunur. (1691) 7-2941 

Yüksek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsüne ait Ankara'da Yenişehir ci
varında seksenberg şarap fabrikası namiyle maruf olan fab
rika 31 mayıs 935 tarihine kadar icara verileceğinden talip
lerin şartnamesini görmek üzere enstitü muhasebesine ve 
% 7,5 teminatlariyle 5 ağustos 934 ınüsadif pazar günü saat 
15 te Enstitü idare ve ihale ·komisyonuna müracaatları. 

(1535) 7--2744 

Harita Umum 
Müdürlüğünden; 

1 - Harita Umum Müdürlüğü Topoğrafya şubesi için 
(10) adet (Alidat olometrik) aletinin münakasası 21·8-934 
sah günü saat 10 dadrr. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek tizere her gi.in ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyomma 
gelmeleri. (1635) 7--2865 

1.1 TEMMUZ 1934 CUMA 
::::J!!"' 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka imtihanı 

T·~ kiye Zir 
Bankasınd n: 

(6) müfettiş namzedi almmak üzere 11. 8. 934 eti 
martesi AÜnÜ saat 9 da Ankara ve lstanhul Ziraat Han • 
kalaı·mda bir miisabaka imtihanı açılacaktır. Mfüıabaka 
ya iştirak edeceklerin (Mülkiye) veya (Yüksek lktısal 
ve Ticaret) mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, otuz yaşın'"' 
dan yukarı olmamalan lazımdır • 

l\liifetti~ namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki 
~enelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihamla ınu
vaff ak olanlar (175) lira maaşla miifetti~liğc terfi et -
tirilir. 

lmtihau ıwo~amım ve sair şartlan havi matbualar 
Ankara Ziraat Rankas• Teftiş Heyeti 1\1iicliirllijiiinflen ve 
lstanbuJ ve İzmir Ziraal Bankalarından tNlal'ik edebi .. 
lir. Talipler luı mathuada yazılı vesikaları bir mektup
ta birlikte Ankara Ziraat Rankası Teftiş Heyeti mfülür .. 
liii!iine nihayet 26. 7. 934 perşemhe giinü akşamına ka 
ılar ~ön(Jermek veya bizzat vermek 8U!"etiyle müracaat 
1-fmi~ h11hmmalrdrrlar. 7-2592 

lktısat Vekaletinden: 
Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü me· 

kanik ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve birisi kimy~ 
öbürü elektrik diplom mühendisi, iki laboratuvar mühendsı 
ile Ankara, İstanbul, Samsunt Mersin ve İzmir'de çalıştırıl• 
mak üzere teknikum, Robertkolej veya Sanatlar mektepleri 
elektrik ve makine şubelerinden mezun 15 ayar fen memurU 
ve büro işleri ic.in bir mümeyyiz alınacaktır. 

Ehliyet imtihanları 31-7-934 tarihinde Ankara'da ölçület 
ve Ayar Müdürlüğünde ve İstanbul'da Ölçüler ve Ayar Baş• 
m;jfottişliğinde yapılacaktır. 

İmtihan mevzulariyle taliplerin en geç 28-7-934 akşamı:· 
na kadar Ankara'da Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne verme" 
leri veya göndermeleri lazımgelen vesikalar hakkında An'" 
kara'<la Ölc:;ülr ve Ayar Müdürlüğünden ve İstanbul, Sanı• 
sun, Mersin ve İzmir'de Ölçüler ve Ayar Başmüfettişlikle" 
rinden malUmat alınabilir. Evelce müracaat etmiş olanlanrı 
da müracaatlarım yenilemeleri ve noksan vesikalarını ta• 
maml~malaı, tazımdtr. 7-2869 

Ankara Biras 
Herkesin Sevdiği • 

R·M AN C i F TL . (; 1 
' • 

nın 

Ankara Birası 
Çok 

imtiyaz sahibi ve başmuharriri 
F ALIH RIFKI. 

Umum Neşriyab idare eden yaz. 
İşleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki· 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
sılmışhr. 

Abone ve iy1an l>edelleri: Mües 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
11eya Lankı. vasıtasiyle gi>nderilir. 
Bariçb. kimeıinin ~ahıil salahiyeti 
yoktur. 

1 

Yakın Çık yora 

1 j SİNEMALAR 
BU Gür 

iki Fiüm: 

1 - SENiN GIBl BiR KADIN 

Z-:- ATMACA 

BU GECE 

i\TMAC:A' 

BU GON 

iki Filim: 

1 - v A ı ANDAŞ SiLAH BAŞiNA 

ı - KAıtT ALLAR UÇARKEN 

BU GECE 

MACAR MARSı 


