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Gündelik. 

FRANSA ~NIN tÇ POLİTİKASI. 

ZEKi MESUT 

Bir taraftan sosyalistlerle ko • 
rnünistlerin müşterek bir cephe teş
kil etmesi, diğer taraftan sabık baş
vekil M. Tardiyö'nün Staviski reza· 
letinin tahkiykatı ile meşgul olan 
komisyonun huzurunda diğer sabık 
baıvekil M. Şotan aleyhinde şiddet· 
li isnatlarda bulunması Fransa iç 
Politikasını çok ciddi bir surette 
Barsmıt bulunmaktadır. Fransanın 

~arnan zaman bat gösteren bu sar • 
•ınblardan bu defa nasıl kurtulaca
iını henüz kimse bilmiyor. Fakat e
velce de bu sütunlarda söylediğimiz 
gibi mütareke vaziyeti kati ve emin 
bir vaizyet olmadığına göre fırka -
lal' arasındaki mütarekeye dayanan 
milli hükumet sisteminin herhalde 
&ağlam ve devamlı bir çare olmadı
ih bir defa daha anlaşılmıştır. 

Fransızların fevkalade zaman -
larda elele vererek birleştikleri çok 
görülmüttür. Ancak sezilen tehlike 
biraz uzaklatır uzaklaşmaz, eski 
ihtilaflar, ve kavgalar tekrar başla
nıakta ve evelki birliğin yarattığı 

sakin ve müspet vaziyeti bozmakta
dır. Fransızlar dıt politikada daha 
büyük bir birlik manzarası göster -
trıelerine rağmen fırkaların bugün
kü tetekkülüne göre iç politikada 
kolay kolay uyuıamıyorlar, ve uyuş
ınuı olsalar bile en küçük bir hadi -
le bu uzlqmayı bozmağa ki.fi geli
Yor. !:sasen son zamanlarda Du -
lllerg kabinesinde yıpranma ala -
metleri görülmeğe başlamış ve fır

kalar arasında yeniden alttan alta 
kavgalar meydan almıştı. Tardiyö 
beyanatiyle bunlar\ yüze vurmaktan 
batka bir fey yapmamıştır. 

Mesele şüphesiz, T ardiyö-Şotan 
Veya Eryo meselesi değildir. Bu da
ha ziyade fransız cümhuriyetçileri -
nin iki büyük grupu arasında dev -
let hayatına ait olarak mevcut bu · 
lunan görüş ve düşünüş farklarının 
doğurduğu devamlı bir ihtilafın ye
niden patlak vermesidir. Staviski re 
~leti tahkiykatı, radikal-sosyalist 
hrkasımn memleketteki manevi nü
fuzu üzerinde oldukça menfi tesir · 
!er Yaratmıştır. Tardiyö beyanatı 
de bunu artırmağa çalışmış ve bir 
Riin ıneclisin feshi ve yeniden in • 
tihabat yapılması ihtimali karşısın
da kendi fırkasının ve f ırkasma mü· 
laharet eden grupların muvaffaki • 
Yetini kolaylaıtımıak istemiştir. 
~ırka manevralarının son hadiseler
de büyük rolü olduğunu kabul et -
ntek zaruridir. 
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HAKiMiYETi MiLLiYE TEMMUZ 

CUMARTF.Si 
1934 

Hergün Ankara'da çıkar 
§ == ::ı:::: 

V AZIYETE HAKiM 

Vatanperverler fırkası şiddet istiyor. 
VIYANA'DA HÜKÜM ET 

·--------------~--
Cinayet haberi alınır alınmaz ltalyan tayyareleri harekete 
hazır vaziyete geçtiler. Büyük devletler Anşlusa mani 
olmak için icap ederse müdahale edecekler. 
Bugün Ankara'da Avus
turya sefaretinde diyni 
ayin yapılıyor. 

Viyana, 27 (A.A.) - M. Dol -
fus'un fırkası olan Vatanperverler 
cephesi nazırlar meclisinden qağı • 
daki kararların alınmasını talep et

miştir: 
~- - Başvekalete hücuma İ§ti • 

rak eden katil ve canilerin divanı • 
harp tarafından derhal mahkum e -
dilmesi, 

2 - Milli sosyalist, komünist 
tahrikçileri ve hüklimetin tarunmıt 
rlüşmanlarımn tiddetli surette takip 
edilmeleri, 

3 - Derhal ve hiç birşey nazarı 
dikkate alınmadan memurlar ara -
sında tasfiye yapılması, 

4 - Orman müstahdemininin 
tahlifi ve jandarma. emrine veril -
mel eri, 

FON PAPEN. 
Almanya'nın Viyana sefir

liğine tayin olundu. 
Berlin, 27 (A. 

A.) - Başvekil 
muavini M. Fon 
Papen, fevka • 
iade murahhas 
sıfatiyle Alman
ya' yı Viyana'da 
temsil etmeği 
kabul etmiştir. 
Binaenaleyh mu 
vakkaten ba~ve
kil muavinliğin
d~n ayrılmış de-
mektir. Fon Papen. 

Londra, 27 (A.A.) - Royter a • 
jansmın Berlin muhabiri bildiriyor: 
Mahdut bir zaman için Almanya -
mn Viyana orta elçiliğini kabul et
mesi için M. Fon Papen' e yazmıt ol
duğu bir mektupta, M. Hitler, Fon 
Papen' e takdirlerini bildirmekte ve 
kendisine karşı en yüksek bir itima
da sahip olduğunu temin etmekte • 

dir. 
M. Hitler M. Dolfuı'un katlinin 

Dalfas' an çocdl.nna W•aiı l«ararfaffı· 
ran ve MadtılfWlı rniJld ~u faıiyc edn 

Aoasfar1a Rfisicdl .. ,. M. Miklas. 

S - V &tanperver cephenin bir 
mümeuilin Jfazırlar mecliıine kabu
lü ve vilayet mÜ§aYİrlerinin vilayel 
idare heyetleri içtimaına alınmala • 
n. 

DOLFUS'UN SiY ASETI TAKIP 
OLUNACAK. 

turya - Almanya hududunu aç~ı!· 
tır. 

MIRALA Y ADAM SUSMIY ACA • 
GiZ, DEMiŞ. 

Viyana, 27 (A.A.) - Avustur -
yalılara radyo ile yapbğı bir hitap
ta, miralay Adam dünkü hadiseler 
esnasında, Almanya'nın resmi istih
barat servisinin yalan ve yanlıt ha -
vadisler neşrederek, açıkça milli 
sosyalist tethişçileri taraf mı ve ha -
reketlerini iltizam ettiğini kaydet • 

mittir. 
(Sonu 2. inci sayıfada) 

Dünkü atletizm ve 
yüzme müsabakası. 
}' ii:.me. 

Dün Karadeniz havuıundı yüme tt E • 

vik müsabakaları ve Gui aaaallim meld~i 
AUtuıdı da atletizm birincilikleri yıpıl
-, ,stır. 

.. 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Fethiye civarında 
bir hadise. 

' Bu ayın 21 inci günü akşam \istü Fo~• 
hiye'nin takriben 30 kilometre cenubun~ 
Kalkan ve yahut Kalamakya limanındaa 
15 kilometre mesafede Çaya~zı dene• 
mıntakada Zeytinburnu 8nünde iki işarcb
siz motörlü yelken gemisinin gelip durdYıl 
ğunu gören sahil muhafızlarından iki no.. 
fer, derhal burna koşarak dUdük öttlir ·
mek suretiyle gemilerin kaptanlarını ıah~ 
le çağırmışlardır. Bu işaret ilurine güvet: 
telerde duran mürettebatın ambarlara gii 
tikleri miişahade edilmiş ve neferlerden bi 
ri tehdit ve ihafe maksadiyle beş el ıilali 
atınca gemilerden bir kayık indirilmiı n 
üç kişi sahile doğru geJmiye baılamıt v~ 
gemiler italyan bandıarsını çekmlılerdis. 
Neferler sahile gelenleri görmek üse"
yanlarına gitmişler ve gemi ugrağı ve liıı 
man olmıyan bu yere niçin geldiklerinl 
sormuşlardır. Sahile gelenler içinde bul• 
nan, gemilerden birinin kaptanı havanı• 
muhalefetinden dolayı ilticaya mecbur • 
dııklarmı ifade etmiş ve ellerindeki balrk
~ı vesikalarını göstermişlerdir. Bunwa 
üzerine neferler kaptana civarda buluna• 
Fethiye limanına gitmelerini tavsiye ede
rek kendilerini serbest bırakmıslar vr 1&

niler tekrar yola çıkmışlardır. 
Ayın 22 inci giinü Rodos ko~•u· 

ğumuzdan gelen bir haberde o ta.hah R~ 
dosa gelen bir yelkenlide bir gcmicini• 
havanın muhalefeti sebebiyle sahlllcriı. 
mizdcn Kalamakya civarında 'oir yere il~ 
tica ettiği vakit sahilden atılan ailaht-1 
yaralanıp vefat ettiği ve kendisine fetltf 
meyit ameliyesi yapılacağı konsoloıluğ_. 
muza bahscdilmi,tir. Bunun üzerine bör. 
le bir yaralı vakaaından haberimlr. olm9 
dığı ve vekayii tasrih eden veıikalarıtl 
bize verilmesi ve ondan sonra vakanıllf 
:Ierhal mahkemeye verileceği mahalli hl 
kUınetine bey.an edilmek üzere kon.ol~ 
luğa bildirilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikatta ..,.; 
disenin cereyan ettiği zaman sahile çık;u# 
ların sahil muhafızlarımıza eralarınd.f 

bir yaralı olduğundan asla bahsetmedik,. 
teri teeyyüt etmiş olduğu öğrenilmitti"' 

(A.A.) 1 

1111am111•!1• ... BBllB•l5ll••••• ·-.. 
ilim Tarihi 

musahabeleri. 
Salih Murat Beyin bu 

yazılarını yakında 
derce başlıyoruz. 

Profesör Salih Murat Beyin pt:e· 
temiz için yazdığr ilim tarihi muaa
habelerini pek yakında neıretmeğe 

başlıyacağız. 

Siyasi ve iktıs.adi cihan hareketle
rinin yanıbaşmda dumıak bilmeden 
ilerliyen bir ilim ve fen hareketi var 
dır. Milli kültürümüzü muası.r me· 

deniyetler seviyesinin üstüne çıkar· 
mak yolunda atıldığımız büyük ıa· 

vaşta ilim ve fen hareketleriyle ya· 
kından alakadaT olmak zarureti mey· 
dandadLr. 

İşte bu alakanın ehemmiyeti bakr 
mından Salih Murat Beyin musaba· 

~ helerini dercetmek, zamanında yao J 
~ mış bir neşir hizmeti olacaktır. 

Milli hükumetin teşekkülünden 
' 0 nra ikinci enternasyonalin fransız 
.Rrupunu teskil eden sosyalistler ra
dikal-sosyalist fırkası ile mesai teş
'tİkinden vazgeçmiflerdi. Şimdi bu 

(Sona 3. iincii sayıfatla) • - ıı ııııı!l!•m•m••F• ~ 
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ı.;A '.'lt'A 2 0 .\K !MlYETI MlLLlYE 

RDAN GELEN ON HA 
i • • .ı ı ~·DA. 

M. Bek'in gazetecilere 
beyanatı. 

Varşova, 27 (A.A.) - Tallin'de ga -
ıeleciltr konf ennsmm hitamında leh gaze 
leleri • .susi muhahiı lerinin T allin' deki ika 
metinden memnun olııp olmadığı ve müki· 
leınelerinin neticeleri ne olduğu hakkında 
ıormuı oldukl n bir suale cenben M. 
Bek ıövle demi§tir: 

" - Lehistan ile Estonya arasuıdaki 
ünasebetlerde bet ıaman olduğu gibi Es-

tonya ükômeti nez inde bir anlapn!i 
bulacağımdan hiç fiiphe etm«!dim.,, 

Baltık hükfunetlerinin teşriki mesaileri 
ınuya şayan olup olmadığı suretindeki su· 
ale cevaben de f(>yledemi§tir: 

''- Lehistan, bir Baltık memiek~tilir. 
Bi aenaleyh bu hükiimetlere müteallik olan 
her ıey on alakadar eder. F kat bu teır:· 
ki mesai sa! sına ne gibi §eylerin gireceği-
i ve bu tepiki mesainin ne olduğunu tarif 

etmek zannedildiğinden daha çok mü ül· 
~ı?r. Maamafih fiipb yoktur ki bütün mem 
leketlerimizin menfaatleri arasındaki tesa
nüt her · ide antıki §eklini alacak ve yo· 
l 1nu bu)acaktır. 

Varşova, 27 (A.A.) - A1. Bek leh ü 
kfimetinin baılrca kaygularmdan birinm 
beynelmilel siyasete insani ve miisbet an· 
ıurlan ithal etmekten ibaret olduğunu IJe
yandan sonra sözlerine şu suretle devam et 
1niştir: 

"- Ben betbin değilim. Fakat şurctsı· 
nı kabul ve teslim etmeliyim ki son sene
lerde beynelmilel hayatta çok büyük müt· 
küllere tesadüf edilmiştir. Estonya gibi Le
histan da bu insani ve ihyakir cereyanJan 
takaydane temaıa edemez. Herhangi hır 

Viyan 'da u·~kô _et vaziyete hikim. 
M. (BG§ı 1. inci sayı/atla) 1TAL YAN MATBUATININ hadiselerinin münhasıran dahili bir meae-

ıralay Adam bu hareketin NEFRETi. le olduğunu tebarüz ettirmekte ve uzun 

"korkunç bir ehemmiyeti haiz,, ıi - Roma, 27 (A.A.) _ İtalyan matbuatı zamandanberi ailkunet bulmıyan Avus _ 

ya si niyetlere atfedilmesi İycap et - Viyana suikastlarından nefretle bahset_ tur ya milletine muhabbet hisleri izhar ey. 
iğini söylemiıtir. mektedir. Giornale D'italia bu münase. lemektedir. 

Hatip Avusturya'nın, isyancıla _ betle diyor ki: 
rm planını iltizam eden alman hü _ .. Almanya'nın ~iddet hareketJerinde CENAZE BUGÜN KALKACAK. 
'-"' t• ... • ·hb bulunmak hususunda gösterdiği israr an-
"KUme ı resmı ıstı arat servisinin 
ınesuliyeti hakkında cak kendi dahili müşkitatını halledebil _ 

susmıyacağım mek için hatti en vahim beynelmilel karı-
teyit etmiŞtir. ~ıkltklar çıkarmak arzusiyle izah edilebilir 

DOLFUS'UN YASI. 

Viyana, 27 ( A.A.) - Vatanper

verler cephesi müdüriyeti bütün a
zaların üç ay Başvekil Dolfus'un ya

stnı tutmasına karar vermiştir. 

MÜSADEME DEVAM EDlYOR. 

Styri, 27 (A.A.) - Karışıklık -

lar devam etmektedir. Bununla be -
raher, hükumet lntaları ile asiler a
r asında yarın sabaha kadar ve asi -

ler yarın silahlarını teslim etmek 

şartiyle bir mütareke yapıldığı söy
lenmektedir. Haymatşutz azasın -
dan sekiz kişi ölmüştür. 

AMERİKA ALAKA 

GÖSTERiYOR. 

Vaşington, 27 (A.A.) - Hükumet, 
Avusturya vaziyetini çok ciddi olarak te 
lakki etmektedir. 

M. Ruzvelt bütün Viyana hadiselerin
den muntazaman maliıınattar edilmiştir. 
Ve İngiltere ile Fransa'nm aksülamelleri
ni büyük bir dikkatle takip etmctkedir. 

MADAM DOLFUS B!TKJN 

BİR HALDE. · 

Viyana, 27 (A.A.) - Madam Dolfus 
buraya gelir gelmez zevcinin tabutunun 
ba ucuna gitmiştir. Reisicümhur M. Mile 
!as. bitap bir vaziyette olan Madam Dol -
fus'a kendi namına ve Avusturya mı11eti 
namına derin taziyetlerini bildirmiştir. 

INGIL TERE'NlN V AZlYETI. 

Londra, 27 (A.A.) - Sir Con Saymen 
Avam kamarasında Avusturya hadiseleri 
hakkında uzun bir rapor okumuş ve neti
cede Avusturya'nın istiklal ve temamiyeti 
hakkında son hadiseler yüzünden 1ngi1te
renin vaziyetinde bir değişiklik olmadığı

nı söylemiştir. 

Viyana, 27 (A.A.) - Başvekil M. 
Dolfus'un cenaze merasimi yarın öğleden 
sonra yapılacaktır. 

DEVLETLER ANŞLUSA MEY • 

DAN VERMIYECEK. 

Paris, 2? (A.A.) - Gazeteler, büyük 
devletJcrin Avusturya vaziyetinin inlcişa -

fını hususi bir dikkatle takip etmeleri ve 
Anşlus. tehlikesi baş gösterir göstermez 

Viyana 4 

müdahaleye hazır bulunmaları lazım gel
diği hususunda ittifak göstermektedir. 

AVUSTURYA iSTiKLALiNE 

HÜRMET. 

Faris, 27 (A.A.) - Havas ajansı bil· 
diriyor: Salahiyettar mehafiJde M. Dolfus 

un eserine arkadaşları tarafından sadıka
ne bir tarzda devam edileceği kanaati 

vardır. İngiliz hariciye nazrn M. Saymen 
in avam kam~rasındaki beyanatı memnu

niyetle karşılanmaktadır. M . Musolini'nin 
sarih vaziyeti de teveccühle karşılanmıştır. 
Çünkü Fransa hilkfuneti tıpkı İtalya gibi 

Avusturya istiklaline hürmetin Avrupa 
muvazenesinde esaslı bir amil olduğu mü
taleasındadır. 

1NG1L TERE NE YAPMAK 

FiKRiNDE? 

l8 T 

E • 
Dulf us'un Vasiyeti. 

ÇOCUKLARINA MUSOLINl'NtN 
BAKMASINI SÖYLEMiŞ. 

Viyana, 27 (A.A.) - Salahiyettar bir 
italyan menhainden bildirildiğine göre M. 
Dolfııss ölmeden evvel nazır. M. Feyden 
çocuklan ve kansı ile menulolmnst için . 
Mosolini zdinde tavassutta holunmasmı 
rica etmiJlir. 

MADAM DOLFUS VIY ANA'DA. 

Viyana, 27 (A.A.) - Müteveffa M. 
Dolfassun zevcesi, dün saat 13 de bııraya 
gelmipir. 

ANKARA'DA BUGÜN AYIN 

YAPILACAK. 

Bugün saat 12 de şehrimizdeki Avus
turya sefarethanesinde müteveffa başvc . 
kil M. Dolfus'un istirahati ruhu için bir 

iyini ruhani yapılacak ve ayinde bütün 
Avusturya kolonisi bu1unacaktrr. Ayinde 
Türkiye cümhuriyetini' Hariciye Vekili 

Doktor Tevfik Rüıtü Bey temsil eyliye. 
cektir. 

M. DOLFUS'UN CESEDlNE 

lHTlRAM. 

Viyana, 27 ( (A.A.) - Her taraftan, 
hükumet reislerinden, hariciye nazırlan 

ve diğer resmi şahsiyetlerden taziyet tel
grafları gelmektedir. Bütün hükumet aza· 
ları, siyası mümessiUer, askeri diyni, sivil 
ıahsiyetler başvekaletteki mesai odasında 
bulunan başvekilin cesedi huzurunda eğil· 
mişlerdir. 

HOCOM PLANININ KOPYASI 
BULUNDU. 

Klagenfurt, 27 (A.A.) - Nazilere kar 
şı yapılan şiddetli bir hareket ve baskın es 

üJlriilün iktihamı zamanı hulul ettiği vr. 
ihyakir ve müsbet bir iı 1 apılması mevzuu 
bahis olduğu vakit Lehistan ile Estonya he· 
men mü~erek bir lisan bulmuılardır. 

Hatip son senelerin vekayiini gözden 
geçirerek demi§fü ki: 

Paris, 27 (A.A.) - Viyana'dan 

bildirildiğine göre Styri' de icra kuv
vetleri ile milli sosyalist asileri ara

sında vuku bulan musademelerde 
ıcra kuvvetlerinden 62 ki1i '3!müş -
tür. Son dakiykada haber verildi -
ğine göre hu sabah iki taraf &rasm

da hasıl olan anlaşma netiycesinde 

asiler yarın sabah bütün 9İ1Ahlarmı 

hükumete teslim etmeği kabul evfe

mişlerdir. 

Bundan aonra hariciye nazırı, İtalya 
hükumetinden hiç bir frbllgat almadığını 
söylemiştir. 

Londra, 27 ( A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: M. Saymen'in avam kamarasın 
nasında hükQmet memurları ~silerin, baş
vekalete hücum için tertip etmiş oldukls.· 

daki beyanatı mucibince İngiltere, Avus- rı planın bir kopyesini elde etmişlerdir. 

''- Avrupa' da en müsbet neticeleri.-ı 
biz.im mmtakamızda elde edilmiş olduğunu 
söyliyebiliriz. Bunu ehemmiyetle kaydede 
rim. Çok def Avrupa'nm bu mmtakası en 
tehlikeli taka addedilmi§lir. Hiç fiiphe 
cix bir takım mü.ıküller mevcuttur, fakat 
siyasi hidiselerin tarihçesini gözden gec:i 
rirsek münasebetlerimizd bam bir istik
rnr ve iitemndi bir terakki görürüz. He· 

eu b her .. ç ayd Avnıpa' d sullıuo 
istikrarını temine matuf müsbet bir çahınu 
tescil edilmiştir. Bu İJİn her safbasm'.iaa 
Lehistan ile Estonya'nm tamamiyle mütesa 
it ol rak çalışımı olduklannı IÖylemeK•e 

bahtiyanm. Bizim bu çalışmamız, hiü:ômet 
fer arasında aler de takip edilen ıı(1lsr:t 
mahiyetinde olmamı§lrr. iki hükUmet, yen; 
nesle it • kinmı lemin e anusun a 

lunan iki milletin bu azmine istinat edi -
y rda. Bun Tallin'deki ikametim esnasın-

DOLFUS'UN ÇOCUKLARINA 

BAKACAKLAR. 

Viyana, 27 (A.A.) - Reisicüm
hurun riyasetinde toplanan bine 
M. Dolfus'un ailesine geçim temini
ne karar vermİ§tir. 

DIV ANIHARP KADROSU KA -
BUL EDiLDi. 

Viyana, 27 (A.A.) - Prens Sta
renberg riyasetinde toplanan kabi -
ne 25 temmuz cürümlerini hake
me etmek üzere teşkil edilece di -
vanıharbm kadrosunu bul etmiş -
tir. Divanıharp bir reis e ~azadan 
mürekkep olacaktır. Azadan birisi 
~ivil hakim olacaktır. 

MATBUAT BÜROSU ŞEFi 
NE DEMiŞ? 

Viyana, 27 (A.A.) - Matbuat 

bir kere daha gördüm. Refikim M. Sel
• ma ile ve diğer Estonya devlet adamla
riyle son devrenin bilançosunu yaptık vr 
Faaliyetimize ait birçok meseleleri tetlciL 
eyledik. Son znmanlarda bazı ecnebi gttze· mi"messilleri ile yaptığı bir ~örüs . 
teleri e bir takım diplomasi mehafil • .. ir mede, matbuat bürosu şefi. M. 

-teknhil muavenet m.isaklarmdao b~hsedi Qint ... 10n'in ölmediüini söylemis ve 
yorlar. ükalemelerimizde bu meseleye 8tyri' de nazi asilere karşı ha.rekata 

• temas ettik. Şu fikirdeyiz ki ba, yakmdt" ba•ladtrrmı bildirmiştir. 
t?~jke ~eğ~r enteresan bir düşüncedir. Ye M. D lfus'un katilleri te!pİt e -

ıhvakar ışJer ı~amsmda ne Lehistan ne ı·ı · · K • 
e Estonya lakayt k 1 1 B" • 1 m• c:tır abller Alman a'cJ"'n gel 

a amaz n. ızım yap- • I V I 
bğnnrz ey1 ili diğer memleketlerin tuvip ;nıs o an a ter markalı tab ncalar 

ebnelerini istemekte hakkımız olduğu kana il nmı lardll'. 
~~eyi~. Meu!i t~m~yüllere k rff ih~a- 1 

kir •f gormek add· bır faaliyet ihraz et- f Gl tz KIRALININ T AZIYETI. 
d k demektir. Eıfony ile Lehistan arasın v· . ?7 < A.A.) - in iltere 
a hiç bir ihtil f noktası yoktur.,, •~ır h. 'ki . ' b·r taziv t t t~ 

Dün M. Soljama. Lehistan Reiıicümhu- r ,.ı 
ru ıl \1oscicki'nlıı Lebista ile Estoov" ' gö... "l'1?1lŞ ve alçakça cinayeti tel' 

" • ,_, etm. tır" • 
rasındnki münasebetlerin diğer rnemleK"' 

ler için bir misal teşkil edehileteii sureWı-
dcki sözleri kletti Kendisinın ha keı m 
1er nutkıınd bir eciıe olarab kolla 
~imasından olayı l:ıahtivanm. Şuna kAni 
1~: Nam · Selj Varıova'daki ikam 
imden ben T;-1 in'd,.ki ef d .. 
tfadii-- il: 1um a ı e ( 

JU GECE AÇIK ECZAHANELER 

Anafartalar cadd inde 

SEBAT 
eczahanelcridir. 

tTALYA Hl 0'1TT 
IY ? 

R om.'l 27 (AA.) - Brmner ve Carin 
•h" h lmvvetl .. rlni takviveve memur 
:ı keri kuvvetltt 4 rırka yani asv.ari S2 
bin "ci ·r. F kat mevcut her halde daha 
çok fazla olsa gerektir. 

Bu harekat, A~turya h lond-.\i an 
layı lanna herhan~ bir ecnebt müdaha • 
leyi arzu etmiyen İtalya'nm her ihtimale 
karşı hazır bulunmak istemesi §eklinde 
iyzah edilmektedir. 

Vaziv~tin ciddiyeti gidi tutulmamak· 
tadır. Ve fngiJtere ite Fransa ıefirleri ha· 
\iciye nezareti ile temas halindtdir. 

HABER GELiR GELMEZ İT AL • 

YAN TAYYARELERi 

HAZIRLANDI. 

Roma, 27 (A.A.) - Stc!ani ajansı teb
liğ ediyor: Başvekil Dolfus'un katli bildi
rilir bildirCaıez saat 16 da, karışıklıklar 

ihtimaline mebni. hava ordularının hare -
kete gecmeleri için emir verilmiştir. Bren 
ner ve Carinthie hudutlarına gönderilen 

kuvvetler her ihtimale karşı kafidir. Bu -
nunla beraber Avusturya'nın Taziyeti ta-

biiliğe doğru gittiğine göre, bu ihtiyat 
tedbirlerinden daha ilerisine gidilmesine 
lüzum kalmıyacağı ilmit edilebilir. 

VIY ANA HADiSELERi VE AL • 

MAN GAZETELERi. 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman gazeteleri 
Avusturya hadiselerini tafsilatiyle neşre
derek alman hükilmetinin muhtelif beya -
natınr ve tedbirlerini ehemmiyetle kaydet 
mektedirler. Matbuat bilhassa Avusturya 

turya'nm istiklalini müdafaa etmek kara-

rında ise de şimdilik hiç bir müdahaleyi 
düşünmemektedir. Çünkü Avusturya hü-

kumetinin vaziyete hakim kalıp kalamıya· 
cağının evvela bilinmesi lazımdır. M. Say

men'in nutku M. Dolfus'un katli karşısın
da İngiltere'nin duyduğu nefrete tereli -

man olmu tur. evcut kanaate göre Al
manya'nm Viyana sefirinin hattı hareketi 

Bertin tarafından çizilmi~ti. Binaenaleyh 
Alman hükfimetinin bunu inkar etmesi, 

vermiş olduğu talimat kadar takbih edil. 
mektedir. Avusturya hükGmetinin vaziye 
te bilim olacağı ümidiyle ıimdilik müda

hale edilmek istenmiyorsa da hadiselerin 
inkipfı dikkatle takip ediliyor. Diğer ta-

tarftan italyan hükumetinin de Avusturya 
va askeri bir müdahalede bulunmak niye
tinde olmadığı zannediliyor. Her halde 

soı, Viyana hadiseleri sosyalistlerin ha -
kiyki maksatlan hakkında 1talya'yr kafi 

derecede tenvir etmi~ olduğu kanaati 
vardır. 

Mare a L·yotey. ALMANLARIN RESMi TEBLtcı. 
Berlin, 27 ( A.A.) - Resmen tebliğ 

Meşhur Fransız kumanda
nı dün öldü. 

Nansi, 27 (A. 
A.) - Bu sa .. 
hah ahvali sıh .. 
hiyesi fenala -
şan Maretal Li
votey, alnına 
bütün tedbirle • 
re rağmen, ke~ 
dine gelem iş 
ve vefat et- =~ 
tir. 

Vefabnı bil -
Marqal Liyotey 

dirdiğimiz fransız mareıalı 1853 de 
Nansi'de doğmUJtur. Müstemleke • 

lerde ve bilhassa Madagaskar' da 
muhtelif hizmetlerde bulunduktan 
M>nra F 'ta umumi harptan evel Ye 

soma t kilatla m~gu) olmUJtur. 

1916 da harbiye nazın, daha son • 
ra Akademi F ransez azası olımq, 
1921 de mareıa} rütbesini almqtı_ 
Fransa'nın ileri gelen askeri rüesa • 

smdan birisi idi. 

edilmeltteclir: Alman hükumeti Avustur -

ya hadiselcı-iyle doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle her hangi bir alman makamı -

nın iştirak edip etmediğini tesbit için da
ha evelisi geceden tahkiykat yapılmasını 

emretmişti. bugün biten bu tahkiykat ne 
tiycesinde sabit olmuştur ki hiç bir al. 
man makamı bu hadiselere karışmamış ve 
hadiseler tamamiyle yerine getirilmiştir. 

Hududun geçilmesine mani olniak için 
Avusturya'ya giden bütün yollar sıkı sıkı 

kapatılmış ve Avusturya mültecileri 
kamplaunda bulunanların da dışarı çık -
ması menolunmu~tu. Binaenaleyh bu ha
ai~lerle alakadar olabilecek biç bir fert 
ne daha evvel ve ne daha sonra hududu 
geçememiştir. 

Ancak Mürn .. • radyosundan sıhhati tev 
sik edilmiyen haberler verdiren müf cttiş 
bugün vaziyfesinden azledilmiştir. 

Hl DENBURGUN TAZİYETi. 

Bedin. 27 ( A.A.) - Reisicümhur Ma
reşal Hindmburg Avusturya rcisicümhu-
ru iklas'a u telgrafı gôndermi§tir: 

" Başvekil . Dollus'un ıayam tali
bir bir aailcaste kurban gittiği haberini 
dt'rin bir teessürle aldım. En samim1 tazi
ft" 'hislerimi zatıdevletlerine arzederirn.,, 

RINTELENl'NIN öLOMO. 

Londra, 27 (A.A.) - Avusturya ıe· 
fareli, M. Rintelen'in vefat dmi§ olduğuna 
bildirmiıtnr. 

ARALARINDA KONUŞUYORLAR. 

Lendro, 27 (A.A:) - Loadra, Pariı 
ve Roma arasında a sturya nkayÜ 
ncehesinde ae gibi bir tb hareket · a· 
.zı muvafık olacağına dair aoktai nazar te.· 
tilerine devam edilmektedir. 

ITAL YANLAR iN ASKER BIRIKTIR
DICt DOCRU DEC.ILMIŞ. 

Roma, 27 (A.A.) - Avusturya budu· 
da~a asker ta~§İt edilmekte olduğu haberi
k üydle tekzip edilmektedir. Balzano kel 
o~dasu, '81>at aymdınberi takviye edilmiı· 
hr:Ma evralar haziran ay anberi devam 
edıyor. Her i bir ıa aTUStmya va· 
kay~ ~·~ ~kada~ larak ve a aya 
nakli ıçuı bır eaur verilmif değildir. 

Fon Rinlcn öldii. 
Viyana~ 27 (A.A.) - Avosturyan 

R?ma ıefin ve sabık terbiye nazırı M. Vorı 
Rıntelen ~ün saat 13 de vefat etmiıtir. 

Kendisi heinwfıren idi, fakat uzun müd
dettenb!ri nasyonal sosyalistlere meylet• 
meye ha !b. - eveffa Avusturya siya· 
setinde daima birinci derece bir rol oy· 
naımıur. 

BiR YANDAN DA TEKZiP. 

Viyana, 27 (A.A..) - B ıvekilet dai· 
resi her tarafta intişar etmiı olan aber· 
lere rağm~n rfl. Rinteieninia vefat etmemiF 
olduğunu temin etmektedir. 

ASILSfZ BiR HABER. 

, (A.A.) - ovakya a• 
vntm-~- b:l!dıı~ilda ukeri istihzaratta bıı· 
lnnmakta eılduğu haberi salahiyettar uıahıı• 
Eilde telnip edi e atedir, 
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'" ~·D~ı~:~:.~~~·::~,;;:0~:.;:li•t 1 ş E H İ R v e T A ş R A . 
P 1,~ırkasına mensuptu ve Monsenyör Sei· m••lll!"-•••••••••••••••••••••••••••••••llİm•••••••••&ı 
e ın hal r· "d" 

1 
c ı ı ı. Avusturya parlamento· N f v k•ı• • n:ll:a bir müddet bir tek ekseriyet reyi - a ıa e 1 ımız. 

1 
ayanarak memleketi idare ettikten 

onra Al 'd . J r' , ' manya a nasyonal sosyahst e-
ın ıktıdarı el . 1 . .. . l rrı e geçırme erı uzerıne par a-

)> entoyu dağıtmış ve Heimwehrlerin şefi 
rens St h ta . arr eanberg ile uyuşarak bütün 

.., d
1
!kal fırkalara yani komünistlere, sos-

J a ııtle . " . re ve nasyonal sosyalıstlere karşı 
azıyet 1 f k a mıştı. Az sonra zaten radikal 
ır aları rnc ·ı· . b .... 
k·ı· mnu ı an etmış ve utun tes-

1 atla d • rını ağıtmıştı. 

''V Şu var ki, kendi tesis etmiş olduğu 
aterlandische Front,. yani "vatanper -

"erler h . . . k cep esı,, ndekı vahdetı de ancak 
endi en ... ·1 .. 

h erJısı ı e muhafaza edebıhyordu. 

~«·rcfinc diin İzmir' de belediye 
tarafmclan ziyafet ,·erildi. 

lzmir, 27 (A.A.) - Şehrimizde bulun

~akta olan Nafıa Vekili Ali Bey şerefine 
dün akşam Şehir gazinosunda belediye reisi 

Behçet Salih Bey tarafından hususi bir zi -

yafet verilmittir. Bu ziyafette Vali Kazım 
ve Müstahkem mevki kumandanı Mümtaz 

Paşalar, C.H F. idare heyeti reisi Avni Bey 

ve Vekil Beyin refakatlerinde bulunan 

l'Jnmm Müdür ve Müdür Beyler bulunmuş -
''"lesela s· b ~r ın aşı F ey ile Prens Starrhem -
ın g aı·ıısında bellibaşh bir ihtilafın çık - lardır. 

l 
~ll'laıu, ancak başvekilin zamanında yap -

lgı .. d 
~ rnu ahalcler sayesinde kabil oluyordu. 

eaela ik · ·· h f k d 1 k b' · d ı U<,. a ta a ar eve a ınesın· 

/ ~fak bir tadil yaparak emniyet kuvvetle 
•• 

1111 doğrudan doğruya kendine bağlamış 
•C eın • 

Dünkü atletizm ve yüzme 
müsabakaları. 

(Ba§ı 1. inci sayı/ada) 

1
• nıyet nazırı Binbaşı Fey'ı kabine -
•nde · il\. • nezaretsiz nazır olarak muhafaza et· 400 metrede Altınordudan Mahmut R 
St~tı. Bunun başlıca sebebi. Fey ile •irinci, Ar.kara gücünden Adil Bey ikiu İ, 
ih _rı-he~beı·g'i karşı karşıya bırakmamak Altınordudan Nusret Bey üçüncü. 

p:~~:~karhğı idi. Çür.~ü binbaşı. ~~Y: 100 metre kurbağalamada Ankara ıü-
" ten evel başvekalet muavınhgını ·· d ı· ·ı E B b' · · Alt d J•Pan d . . . , con en smaı ser ey ınncı, mor u-
L a amdı. Vıyana sosyalıst 1Syanının d R · B ·k· · G \ b" ı·~· d ""•hrd . an emzı ey ı ın.:ı, enç er ar ıgın en 
~ l masından sonra F ey emnıyet na - N' . B .. .. .. 
ır ığın .. 

1 
• d . . ıyazı ey uçuncu. 

il) a geçırı mış Prens e onun yerını l OO t rt ·· t•• ·· b ka d .. trııştı. me re sı us u musa a sın a yu 
~öcüler favul yaptıklarından neticelenme· 
mi§ tir. 

Havanın müsaadesizliğinden atlamalar 
gelecek cumaya tehir edilmi§tir. 

e kendi saflarındaki ihtilafları zekası ve 
ller·· · f) ) Jısı sayesinde çabucak izale eden M. 
c~ lfuss öldükten sonra ne olacaktır? 
fu~nkü F ey • Starrhemberg rekabeti, ihti-

Unsurlarından yalnız bir tanesidir. A tleıizm. 
it. t·ier bundan sonraki içpolitika çarpış
hea arında, avusturyahlar tamamen ser . Atletizm müsabakaları da 'ımdiye Jca. 

1
,
1
•t _olsalar, öldürülen baıvekilin müdaha· dar görülmiyen bir intizamla Gazi muallim 

~rı sayesinde yatıştırılan ihtilafların mektebi sahasında yapılmıştrr. Seyirciler 
r· a şimdiden şahlanmış bulunacaklanna arasında idman cemiyetleri ittifakı reisı 
a 1.ıphe yoktur. Fakat Avusturya, içpolitika. Aziz Be) gözüküyordu. Bütün koıular bü
a~tır dııpolitikasına uydurmağa mecbur yük bir alaka ile takip edilc!i. Bilhassa 100 

1
/n bir memlekettir, dııpolitikasına ha. metre ve üç adım atlama çok heyecanlı ol

t- 'lll olan yabancı nüfuzları nazarı iytiba- du. Yüz metrede Gençler birliğinden Hak· 
a alrnağa mecbur olan bir memlekettir. lu Ankara gücünden Kizmım muvasalatta 

ırı·· M. Dollfuss, bu yabancı nüfuzları, ayağının burkulmasından bir göğüs farkı 
) ı.ıkernmel idare ediyordu. Zaten Avustur- ile geçip birinci geldi. Üç admıda gene 
~ Parlamentosunu dağıtırken, en ziyade Gençlerden Semih Lütfi 4 santim bir fark 
arı nu dütünerek hareket etmiıti. Bugün, ile Ankara gücünden Saide birinciliği ver
ll ~~ Yerini her hangi bir devlet adamı di. Alman neticeleri yazıyoruz: 
te~ 1,1ecek midir? Ve bu devlet adamı, ge- 1500 metre: Ankara gücünden Şevki 
~ıt •çPolitikanın gerekse dıtpolitikanın Bey birinci, Mecit Bey ikinci, Gençler birli 
td ı.ınsurları arasında bir muvazene tesis ğinden Feridun Bey üçüncü. 
~itecek "d' ? mı ır. 40 G 1' O metre: ençler birliğinden Sala 

l>i ahmin edilebilir ki, avusturyalılar, hattin Bey birinci, Ankara gücünden ibra -
): ~ellik kavgasını bertaraf etmek için him Bey ikinci, Altınordudan Halim Bey 
t• ~·1 teşkilatı esasiye kanununun tatbikini .. cı ed ki . üçüncü. 
~i&c· ece erdır. Fakat bu kanunun tat- 100 G 1 b. 1 d ~ •tıde de yeni ihtilaflar çıkması melhuz- metre: enç er ar iğin en Hakkı 
tı~r. Çünkü bütün devlet nüfuzu baıvekil Bey birinci, Ankara gücünden Kazım Bey 
li,'~k zatın elinde kalacaktır. Dört mec- ikinci, Gençler birliğinden Emin Bey üçün-

~e ~tnürnessiller necliıi, ikhsat meclisi, cü. 
liı: ~t !urası ve kültür meclisi) ancak İs· Yüksek atlama: Gençler birliğinden 
~ ti hır salahiyete maliktir. Binaenaleyh Semih Lütfi Bey birinci, Ankara gücünden 
ı,. 1

1
"elcillik mücadelesi daha şimdiden Faik Bey ikinci, Gençler birliğinden Sala-

' Clrnı ı kil ~attin Bey üçüncü. lci(' t sayı abilir . Bugün başve ve -

Cübbe ve sarık . 
Bursa~nm köy ve kazalarnıcla yal
nız Yazif e esna~mda giyilec(•k. 

Bursa, 27 (A.A.) - Alakadarlar ken

di aralarında verdikleri karara imtisalen 

Bursa vilayetinin bütün köy ve kazalarında 
imam, hatip, vaiz, hocalar dini kisve olan 

sarık ve latayı sadece vaziyfelerini iyfa es

nasında giymek üzere cıkarmı,lardır. Bu 

güzel te!ebbüs takdir ve ~emnuniyetle kar
şılanmıştır. 

Çarşaf ve benzeri kılıklar . 
· Bursa, 27 (A.A.) - Mahalli beledi

yelerce çar,af ve benzeri kılıkların bırakıl
ması ve yerine türk kadrrunm asil yüzüne 
yaraıan medeni kıvaf etin giyilmesi yolunda 
verilen kararların ·tatbikina ·baflanmı!tır. 

ValiJer ara~111da. 

Valiler arasında yapılacak tebeddüller 

hakkındaki kararname ili tasdike arzedil

mi~tir. 

Rii~l'«•l cJa,·ası kararı temyiz f•ılildi 

Ankara, müddei umumisi Metr Saltm n 
Leon F araci Efen diler hakkında asliye Ü • 

çüncü ceza mahkemesinin verdiği kararı 
tt"myiz etmiştir. Sudu vekilleri de ayrıca 
mahkeme kararını temyiı etmişlerdir. 

Konya ı.;iJosu bitiyor. 

Konya' da İnfa edilmekte olan huğday 
silosunun in,aatı bitmek üzeredir. Ay ni • 
ha yetinde kabulü muvakkati yapılacaktır. 

Muğla'da Lozan günü. 
Muğla, 26 - Dün gece Loun günü 

inema salonunda kutlulanmıştır. Bugü

nün şerefine Halkevi tarafından verilen 

müsamereye İstiklal marşı ile başlanmış, 
Halkevi Reisi tarafından Lozan gününün 

ve muahedesinin ehemmiyet ve değeri hak 
kında konferansını güzel bir §iİr takip et
miştir. 

Halkevi musiki heyeti tarafından ala -
franga ve alaturka konserler verilmiı ve 
çok alkı,lanmıştır. Yaşar Nabi Beyin Ko
yun namındaki piyesi temsil edilmi,, bu da 
çok alkışlanmıştır. (A.A.J 

Mu~la'da fazla sıcaklar. 

Muğla, 26 - Oç gündenberi şehrimiz
de emsali görülmeınit sıcaklar hüküm sü
rüyor. Halkın mühim bir kısmı Muğla · 
nın yaylası olan kura bağlara göçm•i~tür 

(A.AJ 

Elaziz treni. 
Elaziz, 27 - Şehrimiz şimendifer is

tasyonu ay sonun~a i~letmiye açılacaktır. 

Bu merasim için haf talardanberi fevkalade 

hazırlıklar yapılıyor. Civar vilayetler he

yetleri bu merasime davet olundular. Açıl

ma merasimi ay sonunda şehrimize gelecek 

olan Nafıa ve Maliye Vekilleri tarafından 
yapılacaktır. 

Ist nbul'da dünkü hava 
vaziyeti. 

İstanbul, 27 (A.A.) - lstanbul rasat 

müdüriyetinden: Sıfır derecei hararete ve 

deniz seviyesine indirilmiş barometre: 

Saat 7 de 751, 14 de 753, • 

Hararet derecesi : 

Saat 7 'de 20, 14 te 24 

Azami derecei hararet: 24,3 asgl\rİ: 
ı 9, 7. 

Rüzgar mütehavvil olmakla beraber 

ekseriyetle yıldızdan esmiştir. Azami sürati 
saniyede 12,5 metreye çıkmııtır. 

İzmirli bir genç İstanbul' 
dan bis i' ·~He geldi. 

Kemal Bey. 

İzmir lisesinden 
Kemal Bey namın • 
da bir genç l 9. 7. 
1934 perıembe gü
nü bisikletle iz -
mirden hareketle 
Balıkesir, Bursa ta
rikiyle Yalova'ya 
gelmi' ve oradan 
vapurla .İstanbul'& 
geçtikten sonra 25. 
7 .1934 çarıamba 
günü sabahı lstan
bul' dan hareket e • 
dip Geyve ve Nallı
han yoluyla dün 
aktam tehrimize 

gelmittir. Buradan dan Konya, Etkitehir., 
Dinar ve Denizli, Alatehir tarikiyle lzmir'e 
dönecektir. Bu münasebetle bu gayretli 

gencin resmini dercediyoruz. 

EIUziz kazalarında (('tu!'illt•f. 

Elaziz, 27 - Halkevi temsil ıubesi 
Dersim kazalarında milli temsiller vermek 

üzere Dersim'e gitmi§tir. Bu aktam Hozat 

kazasında ilk temsillerini vereceklerdir. 

Saru ile Pertek ve sair kazalarda da tem· 

siller vereceklerdir. Halkevi bandosu heye
te İftirak eylemiıtir. 

Zeytincilik m ·· tehassısı. 
-r~ maarif nazırı ve M. Dollfuss'un fırka 11 O metre manialı ko,u: Gençler bir • 
kit daıı M. Schuschnig'dir. Fakat bafve· liğinden Semih Bey birinci, Ankara gücün- l\Juülu.cla orman yanµ;ım. lıa muavini de Prens Starrhemberg'dir. den Sait Bey ikinci, Gençler birliğinden\ w ~ • _Muğl~, ~: (A.A.) - Vilayet dabilin-
lt !~ekilin ıandalyası etrafındaki mücade Emin Bey üçünrü. Mugla, 27 - Merkezı~, _Domuzalan, 1 dekı zeytmcılık mıntakalarını tetkik ve iy • 

hap tırdurulabilse bile, dört meclise intİ· Disk: Gençler birliğinden Mahmut Bey Kestanelik, 0)'11.~llu .. t~evkyılennde çıkan cap eden tedbirleri almak üzere zeytin mü-
le ... · olunacak azalar meselesinde mücade- b" . . A k .. ·· d l ·1 Be ·k· yangınlar söndüru rnuf ur. anan ormanla h F h ·••n 'd ırıncı n ara gucun en smaı Y ı m- . k d d le assısı et iye, Bodrum, Marmaris kaza-
lıtii şı detleneceğine şüphe yoktur. Bu . G ' I b' r w· d S r B .. .. .. rm mıktarı 50 hektar a ar rr. Merkezin 
°dadcadele fena netiyceler doğurmak isti . cı, G~~~ er Gır ır ~ r~-ı~ ey S ui:-c:·. Eskihisar ormanında da yangm çıkmıt \'e farında tetkiyka başlamıştır. Yakmda zey-
'(hli 1~~ gösterirse, harici müdahalelerin B b~ . e:. ~n~ e\ ~r ıg~~ e~ A ak a '~ söndürülmü,tür. Merkeze 18 saat uzakta tiıı ağaçları üzerir.de fenni bakım ve timar 
teç Yuk devletlerin müdahalesi) harekete .~Yd mn

1 
cı, .

1 
e r:e .. .~Y .~ ncı, n ara gu bulunan Köyceğiz'in Askire ormanlarmdıt ameli yalı tatbik edilecetkir. Merkezin De • 

ı_ ... , elceği kuvvetle memuldür. Bu müda - cun seonoosmaı y ukçuncu.t. Ank .. da yangm rıkmıc ve söndürülmesi icin ted- k'. y "k" D" k k .. 1 . d L! b ""e metre mu aveme . ara gıı- b. 1 1 :ı· s rt oy, em oy, oyre oy erın eıu a -
tı\ıd er- arasında bir cephe vahdeti memul cünden Galip Bey birinci, Mecit Bey ikinci, ır er a ınmıftır. dem ağaçlarındaki ha§erelerle mücadele 
tle ır-)? Cephe vahdeti teessüs edemezse b 1 o a k Altmordudan Ali Bey üçüncü. için terti at a mmı§lır. Yakında mücadele -
lıd ca hr? Prens Starrhemberg mi ik- • J • 1 f·ızla ,,.ıcakı llt'ı 1 4x100 bayrak: Birinci Gençler birligı··, .t'l( ana« a ' aı ye baılanacaktır. 
tlı.ı e ine geçirecektir yoksa eski kanu· 
)\\il esasiye yani parlamentoculuğa mı dö . ikinci Ankara gücü, üçüncü Altmordu, Adana, 27 - Son günlerde sıcakların 

ecektir? Üç adını uzun: Ankara gücünden Sait beklenmiyen bir derecede artmasından do-
lıütün b 

11 
.. .• .. d k" hadi· Bey birinci, Gençler birliğinden Semih Bey layı önümüzdeki hafta baımdan itibareıı 

'de u sua ere, onumuz e ı kin • S l h h k d b b a. r- ce ı· · i · cı, a i attin Bey üçüncü. Ü ômet dairelerin e sa a saat 7 den 13 e 
q Vap verecektir. Şimdilik, içpo ılı · ik litj~ePhesinde kendi taraftarlarını, dışpo . 4ıı:400: Birinci Gençler birliği, ikincı kadar çalışma saati tatb" edilecektir. 

tı\erı; cephesinde de büyük devletleri,. ~ra gücü, üçüncü Altınordu. ,ll.A.) 
lrı.ı, ~~tlerini uzlaştırmasını bilen M. Dol· ı 

• ollll ·· .. . U§lur ve yerı boştur. 
BURHAN ASAF 

•• 
Adana'da ilk pamuk • 

•ıalij ~~ana, 27 - Senenin ilk pamuk mah
tikar· un borsaya getirilmit §ehrimizin fab
•iınt or ve tüccarlarının ipirakiyle ve mera 
~t : ıatııa çıkarıhnııhr.32 kilodan ibaret 

1 ... ııır · · 1 b k 1 ~ ~ttar 
1 

cınsı o an u pamu arttın maga 

Siirt"tt• f('llİ bir ('afld«• 

Siirt, 27 (A.A.) - Şehrin iymarı mak 

sadiyle açılan ikinci geniş caddenin ikinci 

kısmının in§aatına haılnnmı!hr. 

• 

li ın 1 arak kilosu 200 kuru, hesabiyle mil 
"-ııtıtnıucat fabrikası tarafından salın alm· 
l't, 1 ~ ~atıı bedelinin 48 lirası hililiabme
)tril . ı~ası da pamuk ahibi Ragıp Beye 

lrlı!tır. (A.A.) 
DinH atf tflzrn H yiırn~ rniiıa&dalarınlanlan iki intib-. 

SAYIFA l 
s t!!!ll 

Üz dilimizle. 

Demir ve kurt. 
Eski bir tek irteği, kurtulma de· 

yiminin kökü olan kurtla demirciyi. 
ve demiri bir arada sıralar. Gün ge
lir ki irtekler gerçekleşir ve irimde 
yaşatılanlar gözle görüliir; cHe tu
tulur olur. 

1şte o gün geldi. Türk kurtuluş 
savaşmm, türkiin batılaşmak dönen 
mesinin, eski ukaları devirme ~ürü
şiinüıı sonunda da kurtarıcı demek 
olan kurt, ve yurdu kurmağa, bütürt 
bucaklarını çelik ağlarla örr.ı.eğe 
yarıyan demir, gene birleşmiştir. 

Bu akşam Ankara durağnıda11 
yurdun öteki bucaklarına uzanaR 
ve ay ışığı vurunca üzeri çalr~kaR 

bir türk işçisinin terli alnı gibi par
lıyan deıniryollarma bakarken bun
ları düşündüm. 

Ulurak başbuğumuzun özünde 
e~ki irteğin hem demircisi, hem 
kurdu birleştiğine göre demiri her 
yöne ulaştırmak, demiryollarnun 
srrtmda kurtuluş muştusunu hCf" 
bucağa ulaştırmak büyük bir bor(1 
olduğuna bir yol daha inanahn'I. 

ırtek - etsane 
Deyim - kclim6 

lrim - hayal 

M. N. 

Batıla~mak - Garplılaşmak 

Dönenme - İnkılap 

Uka - hurafe 

Sürüş - ihtilal 

Ulurak - en büyük 

Muştu - müjde. 

"Bu sözler tarama dergisinden at,. 

Gilndellk. 

VRANSA'Nlı lÇ POLITIKASI. 

(Başı 1. inci sayıfatla) 
ıoıyaliıtler komüniıtlerin te'91if ini 
kabul ederek müıterek bir cephe 
tetkil etmitlerdir. Bu cephede11 
makıat kendilerinin iddiasına ıöre 
Fransa'da hazırlanmakta. olaııa fa -
tizm hareketine kartı durmak ve 
bu huıuata beraber çalıımakllr. e. 
hareketin f ranıız tç politikasının in.' 
kitaf ı bakımından ehemmiyeti çok 
büyüktür. Bir defa radikal-ıoayaliıt
ler bir kısım muvaf afkiyetlerini tim 
diye kadar, hep sosyalistlerin yar -
clımına borçlu bulunuyorlardı. Şim· 
cU bu yardımdan mahrum kalmıt -
lardır. Sağ ve sol hareketleri bu su
retle daha vazıh bir surette tebellür 
ettikten sonra yeni bir intihapta ra
dikal-sosyalist fırkası hangi esasa 
•ıe hangi zümreye dayanacakhr? 
Radikal-sosyalistler yeni bir inli -
haptan korkmakta ve mevcut vazi
yeti mümkün mertebe devam ettir
meğe çalışmaktadırlar. Fakat mu • 
arızları da onların zayıf noktalarını 
eyice bildikleri için meydana çıkan 
her fırsattan İstifade ederek kendi
lerini hırpalamağa çalışıyorlar. Bu 
ihtilaflar karşısında memleket ne 
düşünüyor? Fransızların mühim bir 
kısmı bunu bir an evel anlamak is -
tedikleri için yeni intihabata taraf
lar görünüyorlar. 

Şurası muhakkak ki, bu defaki 
buhran atlatılmış olsa bile, mütare -
ke kabinesi artık eski kombinezonu 
ae uzun müddet vaziyfesini iyf a e

decek vaziyette değildir . 
ZEKi MESUT 

~·-·-

lznıir'tlt· Hinıayt·i f'lfal t·ğlt•nlİ!iİ. 

İzmir,. 2~ (A.A.) - Şehrimiz himayei 
etf a.1 cemıyetı taraf mdan diin gece lnciraltt 

memesinde bir gece eğlencesi verilmiftir. 

Ay~ı zam.anda körfez vapurlariyle deniz Ü· 

:~rıode hır mehtap gezintisi teıkil ~den bu 
eglence sabahlara kadar devam c·mis ve 

uşeli recmistir. • 
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ta • 
1 rİ Al anlar ve 

• ecnebi gazeteleri 
1917 RO:\IA KONFERANSI HAKKINDA LOYD CORC't:N 

:uUHlM ~IAKALESİ. - FRANSIZ TARİHİ 
CEM1\'ETIN1N 100 t)NCU SENESİ. 

Mançester Guardyen gazetesinin Pa
ris muhabiri gazetesine bildiriyor: 

Fransızca Entransijan gazetesinin Al 
manya'ya girmesi aylardanberi menedil -
miş bulunuyordu. Bu gazetenin Berlin 
muhabiri olan M. Adams'a alman hiikume 

yapılan işle • 
Sabık İngiltere Başvekili Loyd Corc mck mecburiyetinde kalmış idi. Roma kon 

Revue de Paris mecmuasında 1917 Roma feransı bilahare mühim neticeler veren 
konferansına dair mühim bir makale neş- bir takım ikinci derecede ehemmiyetli ka
rediyor. Bu yazının başlıca parçalarını ter rarlar da verdi. Netice itibariyle en mü· 
cüme ediyoruz: hım olan karar belki, bahri meselelerin 

Almanya'nın ve Vilson'un sulh hakkın- halline ve müttefiklerin bahri vasıtaların· 
daki notalarını müzakere etmek üzere ka- dan daha eyi istifade etmek yollarım araş
nunuevel 1916 da toplanan konferansta, tırmağa memur bir konferans akti hak
İngiltere, Fransa ve İtalya erkanıharbiye- !ondaki karardı. Hatta böyle bir konfe
leri ve hükumetleri mümessillerinin bir ransın o tarihe kadar aktedilmemiş olma
araya gelerek siyas? ve askeri vaziyetin s: da hayret verici bir keyfiyetti. 
umumi heyeti hakkında açıkça ve serbest· Fakat konferans gene müspet bir neti· 

çe görüşmelerini tavsiye etmiştim. ce vermedi. Zira askeri harekatta birlik 
Balkanlar hakkında da katt ve seri bir temini gibi esaslı bir gayeyi tahakkuk 

karar ittihazı zarureti vardı. Bu kararı, Se t::ttirmck kabil olmadı ve konferans bu hu· 

lanikte bulunan müttefik kuvvetler kuman susta bir karar veremedi. 
dam ccneral Sarraie sabırsrzhkla bekliyor
du. Ceneral'in de konferansta hazır bulun 
ması zaruri görüldüğünden konferansın 

Roma'da akti kararlaştırıldı ve 5 kanunu

s;ıni 191 7 de açıldı. 
Konferansın işgal edeceği esaslı mev

zu, müttefiklerin bütün cephelerde takip 
ettikleri askeri siyasetin tamamen değiş
tirilmesi meaelesi idi. Daha müzakerenin 
tıı.şında rus ordularının tekrar silahlandı
rılması ve İtalyan cephesinde müşterek 
bir taarruz meselelerini mevzubahs ettim. 
Merkezi devletlerin İtalyan cephesinde 
her yerden daha ziyade zayıf oldukları id 
d!asını ileri sürdüm. Diğer taraftan Fran
sa cephesinde ricat ettirilecek düşman 30-

40 kilometre ricat etse bile gene fransız 
topraklarında bulunacaktı. Halbuki ital
yan cephesinde düşman ricate mecbur e
dildiği takdirdi' kendi topraklarında takip 
f'dilehilecekti. Benim kanaatime göre Al· 
manya, henüz mağlfıp olmamış bir Avus 
turya'nın yardımım gördliğü müddetçe 
fevkalade kuvvetli bir memleketti: fakat 
Avusturya'nın devrildiği gün kendisi de 
devrilmeğe mahkumdu. Diğer taraftan 
İtalyan cephesinde bir taarruzun, alman· 
lr.rı balkanlardan çekmek gibi bir faydasr 
olacağını da ileri sürdüm. 

İtalyan cephesine top nakliyatını ko· 
lıı.ylaştırmak için bir miktar kamyon verc
b'.lcceğimizi de ilave ednek teklifimin 
müttefik erkanıharbiyeleri tarafından der 
hal tetkikini talep ettim. Nihayet, cenera1 
Kadorua'nrn asker ve topa ihtiyacı olup 

olmadığını sordum. 

Bunun sebebi ise bir mesleğin mensup
ları arasındaki garip tesanüttür. Her 
meslek adamı, o meslekten olmıyan bir 
adamın müdahalesi karşısında meslektaş· 
larını müdafaa etmek, onların tarafını ilti
zam etmek lüzumunu duyar. Mesela, cene
ral Kadorua'nın müttefikler tarafından 

yapılacak müşterek bir taarruza taraftar 
olduğunu biliyordum. Fakat, İngiltere 

Başvekili ona yardım vadinde bulunduğu 
zaman bile bu kanaatini ızhar etmedi. 
Çünkü o, Roma konferansından evel 
Chantilly'de baıka bir iytilaf aktetmiş idi 
ve teklifimi kabul eylediği takdirde mcs -
lektaşlan tarafından ihanetle itham edil
mekten korkuyordu. Hulasa mesleki şeref 
kaygısı ona bütün yolları kapıyordu. Te -
reddüdü, itirazları, bin dereden su getir· 
meleri başka türlü iyzah edilemez. 

Fransa tarihi cemiyetinin yüzüncü se
nei devriyesi geçenlerde Paris'te büyük 
merasimle tesit edilJi. M. A!bert - Petit, 
cemiyetin tarihi tetkik ve yazma usulleri 
üzerindeki hayırlı tesirini şu satırlarla 

iyzah ediyor: 
Fransa tarihi cemiyetinin yüzüncü se

nesi haklı olarak büyük merasimle tesit 
edildi. Tarih, bir asırdanberi harikulade 
surette terakki etmiştir. O vakte kadar 
bir edebiyat şubesi olarak telakki edilmek
tı· idi. Tarihçiler eski zamanların. bilhassa 
ı·oma tarihçilerini taklit ederek, ve Titus
Livius, Tacitus, Sallustus gibi yazmağa 

çalışırlardı. Eski tarihçiler gibi, metni el
lerinde mevcut bir nutku iktibas edecekle· 

ti tcbliğatta bulunarak haziran katliamı 

sırlarında Berlin'de bulunmuş olan muha -
lıir M. Tuvenin'in bir daha Almanya'ya 
girmesine müsaade etmiyeceğini bildir· 
miştir. M. A<lams'a alman propaganda na
zırı M. Göbels'in "Her hangi bir meselede 
Almanya aleyhinde bulunduktan sonra is
tedikleri gibi serbest serbest memleketle
rini etrekdip giden muhabiri mahsuslar -
dan,, hoşlanmadığı söylenmiştir. 

Propaganda nazırı "böyle adamlara 
karşı müsamaha caiz değildir, haklarındaa 
takibat yapılacaktır.,, demiştir. 

M. Adms'a göre Ekzelsiyor gazetesinin 
muhabiri de Almanya'ya girmekten mene 
dilmiştir. Fransa'nın Berlin sefiri M. Fran 
sua Ponse'un alman bu yeni tedbirleri 
haber alır almaz protesto etmesine ve 
Fransa'nın da mukabil tedbirlere baş vur -
masma intizar olunmaktadır. 

Yukarda mevzuu bahsolan iki muha • 
bir de gayet mutedil yazı yazan ve haber 
gönderen muhabirlerden idiler. Hakların
da tatbik edilen bu usul, Almanya'da yer
leşmemiş olan gazete muhabirlerine karşı 
bir hareket başladığını göstermektedir. 
Zira yerli gazeteciler kadar bunların zaptı 
rapt altına alınması, kontrol edilmesi 
mümkün olmamaktadır. 

Berlin'd~n bildirildiğine göre şu gaze
telerin Almanya'ya sokulması yasak edil

miştir: 

Yollar: - Köylerinin dağmk ve azlık 
olmasından maarif sahasında olduğu gibi 
yol sahasında da geri kalan Çine' de, ha
reket ve faaliyet başlamıştır. 

Bir buçuk sene içinde 150 kilometre 
köy yolu yaptmlmıştır. Aydın'rn Dalama 
ve Koçarlı nahiyeleri kaza merkezine bağ· 
lsnmı§hr ve Mazundaki 13 dağ köyünden 
başka 80 köyde yol faaliyetine devam edi
lerek yarısı bitirilmiştir. Kazada yol çalış
ması ehemmiyetle yürümektedir. 

Karpuzlu nahiyesine giden yol üzerin
de geçit vermiyen ve her sene birçok in
san· ve hayvan boğulan Gölcük çayı üze· 
rinde 1 O ayaklı ve 62 metre uzunluğunda 
bir köprü yaptırılmaktadır. Ayakları ta
mamen bitirilen bu köprü vilayet bütçesin
den yapılan yardımla yakında tamamlana
cak ve kaza merkeziyle rabıtayı temin ede
rek büyük bir ihtiyacı tamamlıyacakhr. 

T tltfon vt lymar: - T elefonn olmı
yan ve geri vaziyette bulunan kazanın 18 
köyüne telefon yaptırılmak üzere köy büt
çelerine tahsisat konulmu§tur ve malzeme
lerinin temini için de bir komisyon te§kil 
olunmuı ve ite ba,Iamıttır. Umran hareket 
leri köylerle beraber kaza merkezinde de 
haşlamıştır. Dört beş sene evel Çine hüku-

Deyli Telegraf, Maten, Tan ve Peş ter 1 
Loyd, Dolfus'un Rayhpost gazetesiyle di
ğer iki Avusturya gazetesi. 

Madrid'te çıkan "Heraldo,, gazetesi 
Prag'da çıkan ''Bohemya,,. 

Belçika Kıralı diktatör! 
Brüksel'den 21 Temmuz tarihli Deyli 

Meyl gazetesine bildiriliyor: 
Altı ay müddetle Belçika'nm mali, ik

tısadi ve içtimai hayatı Kıral Leopoldun 
irade ve emirleriyle idare olunacaktır. Kı
rat, bütün bu hususlarda kabine azasiyle 
istişarede bulunacak ve emir verecektir. 

Kabine, birkaç hafta cvel bu hususu 
bir layiha halinde parlamentoya vermiş, 

meclis de Belçika'nm hali hazırda içinde 
bulunduğu iktısadi buhrandan kurtulabil

miyen Çine belediyesi tahsilata ehemmiyeC 
vermi,, tediyatr yohına koymuştur. Beledi· 
ye meclisi son toplantısında kabul ettiği 
beş senelik bir programına kasabanın pli• 
nım, su yollarmı, cümhuriyet abidesini "' 
gazhane yaphrmağı ve motörlü bir yaPflll 
tulumbası almağı koymuJtur. 

Belediye kasabanın çamur ve bataklık· 

tan geçilmiyen iki mühim yolunu döşenıe 

yapbrmaktadır. Bunun birisi çarııdan bil4 
kumete ve toplanma salonuna giden yol v• 
diğeri de aynı vaziyette olan mezarlara gi· 
den yoldur. 

Sa işi: - Çine'ye 40 kilometre uzak· 
hkta Madran dağmm topçam mevkiinde bit 
çam ağacmm dibinden fışkıran Madran ıu· 

yu vilayetimizde eıi bulunmaz bir sudur. 
Eski lımir valileri hile bugün Aydın' da 

tenekesi ZO kuru,a satılan bu sudan içerler 

mif. 
Belediye reisi Sakıp Beyin su yolların' 

bir an evel yaptırmak hususundaki kararı 
yalwz çinelileri değil bu mdan içen aydın" 
lılan da çok sevindirmektedir. 

Gençlik laaliydi: - Çine' de bir Mad· 
ran sporu kulübü vardır. Halkevi faaliyeti 
i1e tekrar canlanan ve bütün Çine ıençle" 

Ceneral Kadorua, verdiği cevapta, hare
ketin daha geniş bir cephede yapıldığı 
t:lkdirde daha müessir olacağını söyledi. 
Ben, müttefiklerin sıkı surette te~riki me
sai ettiklerini görmekle düşmanın manen 
rnüteeaair olacağını aöyledim. Bu taarru· 
zun bir baskın mahiyetinde olmıyacağınr, 
fakat dü~man planlarını bozmaktan hali 
kalmryacağım da ilave ettim. "Baskın,, 

meselesine gelince Lord Milne, baskının 
daima düşman tarafından vaki olduğunu 
vt gerek Verdun taarruzu, gerek Ro
manya·ya taarruzun hakiki birer baskın 

olduklarını işaret etti. Filhakika teşebbüs 
ve hareket daıma düşman tarafından ge· 
liyordu; müteaddi unsur o idi. Nihayet 
konferansta verilen karar şu sekiz teklif 

şeklinde tesbit edildi: 

rine kendi kafalarına göre yeniden yazar- mesi için lüzumlu gördüğü bu tedbiri 77 
lardr. Mesela imparator Claudius'i.ın nut- muhalif reye karşı 89 reyle kabul etmiştir. 
ku mevcut olduğu halde Tacitus hakiki Sabah, aktam ve gece devam eden ha· 
ınetni ihmal etmiş ve kendi bildiği gibi raretli bir celsede birçok hatipler böyle bir 
ycnidC'n yazmıştır. Bu, belki, sanat hesa- salahiyetin verilmesi tehlikeli olacağı yo
bına bir kazançtır. Fakat biz, ne kadar !unda birçok sözler söylemişlerse de bu
az "edebi., olursa olsun, metinlerin asıl- günkü vaziyette kabinenin devrilmesini 
larmı tercih ederiz. Artık, Rados muha - memleket menfao.tlarına uygun bulmıyan 
sarası hakkında kendisine getirilen emsal- meclisin ekseriyeti bu layihayı kabul et

Urla'Ja yüzme ya tt§ına girenler. 

1 - Konferans, müttefikler arasında 
teşriki mesainin bundan böyle daha sıkı 

elmasım kararlaştırmıştır. 

2 - Garp devletleri, Rusya'ya top ve 
cepahne yetiştirmek hususunda lazım ge· 

len tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 
3 - Konferans, Selanik'le muvasalayı 

mesafe itibariyle asgari hadde indirmek 
kararında olup cenubi İtalya ve Arnavut
luk limanları tarikiyle Manastır'a en kı

sa zamanda vasıl olma esbabını araştıra -
caktır. 

4 - Alakadar dört hükumet tarafın· 
cian Yunanistan·a verilecek nota tasvip 
edilmiştir. 

5 - Ceneral Sarraie, notada mevzu • 
bahs olan yirmi dört saatlik mühlet bit· 
meden Yunanistan'a karşı hiç bir hare

·kette bulunmıyacaktır. Ancak nota red-

dedildiği takdirdedir ki müttefiklerin şark 
orduları emniyetin iycap ettirdiği tedbir

Jcre tevessül edebilecektir. 
6 - Kumanda birliği esas şark ordu· 

Jarma da teşmi1 edilmistir. 
7 - Konferans, İtalyan cephesinin her 

üç müttefik tarafından yapılacak bir taar
ruz için arzettiği faydayı takdir hususun
da müttefiktir. 

8 - Bahriye işlerini deniz nakliyatını 
tetkik etmek üzere Londra'da bir konfe· 

rcım'I toplanacaktır. 

siz ve kimsenin bilmediği vesikaları, mu
hasaraya dair yazdığı kitabın tamamlan
dığı behanesiylc reddeden rahip Vertot 
zamanında değiliz. Tarihçiler, hiç bir ye
rini değiştirmeden eserlerini ilanihaye tek 
rar bastmrlardı. Bugünkü tarihçiler, eser
lerinin her yeni tab'ında ondan evelki 
tabıdan sonra keşfedilen yeni vesikaları 

nazarı itibare almağı vazife biliyorlar. 
Tarihçiliğimizdelci bu inkdabı büyük 

bir mikya!'ta Fransa tarihi cemiyetine med 
yunuz. Guizot'ya bu bakımdan da minnet 
tarız. Guizot o sıralarda nazırdı; Sor
bonne'daki dersleriyle en büyük şöhreti 
kazanmıştı. Kitapları kendisine fransız 
Akademisinin kapılarım a$mak üzere idi. 
Boyle bir mevki temin etmi§ olan bir a
~am o zamana kadar tabi olduğu usulle
rin mükemmel olduğuna inanmakta de· 
.. arr- ve eski itiyatlarını muhafaza euebi
lirdi Halbuki Guizot, noksanlarını gör
mek ve tamamlamak arzusunu duymak 

büyüklüğünü gösterdi. O vakte kadar ta
rih membalarına doğrudan doğruya mü -
racaat <'<lilmiyor, kafi Ct.recede ~~·kik edil· 
memis esaslarla iktifa olunuyordu. Bene· 
Jictin, rahipleri esaslı metinleri neı;re baş· 
lamışlardrysa da bu iş yarıda kalmıştı. 

Guizot buna devam etmeğe azmeyledi. 
Fakat bir kişinin başarabileceği bir te
şebbüs olmadığına kanaat getirdi. 

Evvela, Fransa tarihine ait vesaiki neş· 
re memur heyeti teşkil etti. Bu, milli ta· 
cihimiz hakkındaki tetkiklerin birinci şar
tı idi. Fakat devlet teşkilatının ancak ken 
disine verilen vazifeyi iyfa ile iktifa etti
ğini ve kendisinden herhangi bir teşebbüs 
beklenemiyeceğini düşünen Guizot, resmi 
tesekkülün yanında vesika tetkiki işine 

miştir. 

-- ~---

t•ırafmdan vücuda getirilebilirdi. Cemiye
tin ilk reisi Barote oldu ve riyasette otuz 
üç sene kaldı. 1848 denberi siyasi hayat
tan çekilmiş olan Guizot, Barotc'x istih -

laf etti. 
Cemiyet kendisine tevdi edilmiş olan 

vazifeyi mükemmel surette gördü. 365 

ciltlik tarihi malzeme neşretti. Başlangıç· 
ta büyük ihtilalde bitirdiği tetkik sahası
nı mütemadiyen genişletti. Bu saha bu
gün 1870 tarihine kadar genişlemiş bulu
nuyor. Cemiyetin bu gayreti sayesinde
dir ki basma kalıp tarih yazmak adeti ter
kedilmi§tir. Mahalli tarih cemiyetlerinin 
de bu hususta çok yardımı olmuştur. Şim
di esaslı vesikalar üzerinde çalışmak kabil 
oluyor. Eski usul tarihe avdetin iptidai 
bir şekli olan "romanlaştırılmış tarih., in 
iptidalarda gördüğü rağbet, esaslı usuller 
sayesinde taammüm etmiş olan tenkit has-
sasırun mukavemeti önünde kırıldı. Kana
at ve fikir ayrılığı ne kadar derin olursa 
olsun tarihçilerin hepsi, bugün, aynı lisa

'1r lconuşuv01:. 

meti her gün yllahnağa mahkum çerçensi 
camı nokıaıı etrafı gene köhne damlarla 
mahdut bir vaziyette idi. Bugün Çine' de hü 

kfunet konağı tamir edilmiş ve jandarma 

dairesine ilaveler yapılmış, yeni bir posta

hane binası ve hükU.metin önüne bir park 

yaptırılmıştır. Evelce bir dam içinde bulu

nan hapishane yeni yapılan sıhhi binasına 

taşmmı§, Hiınayeietfalin yaptırdığı binaya 

dispanser yerleşmiş ve kazada İçtimai ve 

medeni bayatın nyanmasmı ve ilerlemesini 

temin eden gene Himayei Etf alin eyi bir 

sahnesi olan konferans ve toplantı binası 
da tamamlanmıştır. Şimdiye kadar Himayei 

Etfal binalarının da önüne ve hükumetin 
arkasına bir park yaptırılıyor. 

Kaymakam beyin himmetiyle meydan 
alan ve vücut bulan bu eserleri kaydettik
~en sonra biraz da belediye itlerinden hah· 
•etmek isterim. 

Belediye faaliyeti: - Çine'nin geri kal 
maımda en mühim sebep dört seuede 3 
belediye heyetinin değiımesidir. 

Bir senedir iş başında bulunan yeni 
belediye heyetinin yaptığı en mühim i,, be
lediyenin mali vuiyetini ıslah etmesidir. 
Belediye memur)ııı'r"'ın maa,mı bile vere-

rini içine alan bu gençlık teıekkülüniin ba· 
pııda bulananlar eyi çalı§ıyorlar. 

. ı 

Kaymakam Mehmet Ali, Fırka Reıfl 
Atıf Beyler, gençlik iılerivle vakmdan ali· 
kadar oluyorlar. 

Urfa' da spor. 

Size Urfa halkevinin himayesi altınd~ 
bulunan Halkıpor kulübünün bir yüzme oııl 
sabaka fotoğrafını gönderiyoruz. Deoiı k8 

dar genİJ çöllerin ortasında Ankara'P~ 
Mannara ve Karadenizindeo daha ıüıe 
tabii Anzüleyba gölünde yapdan bu müs•: 
baka Urfa gençliğine spor sahaımda yenl 
bir kıymet verdirecektir .Muayyen günlert 
yüzme idmanlan yapılacak n aydn 1 

defa da müsabaka tertip edilecektir. Urfll 
sporculuğu yakında bir binicilik gnıpu d• 
vücude getirecektir. 

P E R U T Z marka 
FOTOGRAF CAMLARI 
FİLM VE FİLMPAKLERİ 
FOTOÔRAF ECZALARI 

GELMİŞTİR 

Başlıca satıldığı yerler: 

''HİLAL,, KIRT ASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDİP KÜTÜP
HA NES1 

; i ftffl 
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Dördündi madCJede mevzubahs olan 
nota Yunanistan'a verilen ültimatomdu. 
y .. -~- HiH1meti bu ültiınl'tomu kabul et-

b;yat ve faaliyet verecek müstakil bir tc

sekkül ihdası lüzumunu hissetti. Bu te· 
~ekkül, fikir ve kanaat ayrıhklarma rağ
m<'n hakikati aramakta müttefik adamlar 

Cinedt yol Ft14li~IL Çint' de yen'. yaptlan yolfardan biri 



HAKiMiYETi MIUJYl S YIFA 5 

a e • 1 
• r 

Ankara l'apı Koo;>eıa ti/inin te§ekkiilü nıiinasebetiylc 

18. temmuz 1934 tarıhlı ve 4664 sa· 
)'ılı nüshada intİ§ar eden makalenin hulii
aası: 

lngiltere' de mevcut evler üç kısma ay
rılır. 

1 - Bitiıik evler: 
Bir sıraya dizilmif ve bir çah altında top 

(anmııtrr. 

2 - Tek "müstakil,, evler: 
Dört tarafı bahçelerle sarılmıştır. 

"Zeogio ailelerin meskenleri.,, 
3 - Y nrJ biti ik evler: 

nur, suların zemin üzerinde baskın, ze • 
min altında ihtilat af etlerinin önüne geçe
cek tedbirler tatbik olunur. 

Elektrik, havagazı, telefon, posta bo
ruları "tazyikli hava i~n,, çöp tertibatı yer 
eştirilir, posta kutulan, telefon kulühelc· 

ri konur. 
Sokakların kaba tesviyesi yapılır. Ev 

yapılacak yerler parsellerle taks·m olunur. 
Parsellere tesisatın uçlan çıkarılır. 

Temel kazılmalf: pek basittir, - iklime 
r;öre - 30 s. m kadar derinleıtirilir ve içe
risine bölmeler dahil olmak prtiyle demir
siz beton doldurulur. betonun üzerine ziftli 
bez döşenir ve tuğla davarlar başlar. 

Tuğlanın muayenesi: 
lstifte11 alman nümaneler 24 saat su-

ya konur, bu müddet geçtikten ıonrı kuru 

Alt Irat planı 
l 

.e yaf aiırlıkları arasmdaki fark o/0 10 u 

~eçmiyecektir. 

1 

Tuğla duvarlar: 
Dıı beden duvarı "Oııtsidt Wall,, 
Hava payı "Spact,, 

Bir ph alt da iki ev birle§ir. 
Bu sistem evlerin iç tarafı bahçedir. 
Bu §tkiHle evler çoğalmaktadır. 
B ngalow - bir katlı n1er. 
Tek ev zümresine dahildir, portatif ev-

lue ünlıasırdır. 

Her üç tarzın fayda ve mahzurları. 
Mahallerin - ştettk hizmetleri. 
t kribeo 45 milyonluk mgiliı kütlesi

ni ban dıran iki büyük da ' 18ritanya, lr

a" cm üurinde yapıcılık tCJkilal ve 
s ah, ;skin tertibatı her husuıta dikkati 

cali ve nümnne a1mağa değer bir mahiyet 
tedir. 

Memleket, denizle çenilmiş olmak do
l )'isiyle mt betli, Bahriumhitlere karp bo 
lunınak hasebiyle de fırtına ve yağmurlu, 
donuk semalı sis ve bulutlu bir i'klimdir. 

lklimio b çe it bu u iyttleri iskan siı
t ıninde yalnız arru u deJil bava şeraitinin 
tyca lımnı hakim kı1maktadır. 

İç beden davan "/nsült Wall,. 

L 
Üst kat planı 

Duvarlar, kat tesviyesine gelince 4 x 13 
olarak ~ kmmdan tetekkül eder. 

1. Sayılı jekilde görüldüğü gibi. 

iç ve dış beden duvarları yarım tuğla 

işlenir. Hava payının eni 6 santimdir. Her 

bir metre yültstklikte duvarla~ arasına 8 
teklinde bükütmüf tel bağlamalar konur. 

Oda ve banyolar için vantilasyon delik 

Kııın; ıo-uk, rüı:g"r. kar, uzun gece· leri bırakılır. 
ler, 

Yazın: d amh yBğmur ve sis ile mü
tadele lazım gelmekttdir. 

lngiltere' de baharlarm ömrü pek kısa
.dır. 

fnıaat mütehassısları memleketin bu 
ıibi tebdili mümkün olmıyan şartlannı na
ıan dikkatte tutmuslar ve buna göre bir
ç k tecrübelerden ,;nra iskan tarzında hu
zuru temin edecek kati çareler bulmuşlar· 
dır, 

ş halde inpab kısaca bir rözden ge· 
sire]im. 

ailenin yeri mütehassıslar taraf m· 
d;uı, '11tldıktan ıonra ıokaklar tahdit ola· 

Bu tarzda ynpılan evlerin içi kışın so

ğuğa, yazın sıcağa karşı saklıdır. 

Ankara'da bu 11mlün tatbikinden büyük 
faydalar memul ediyorum. 

x 5 sm. ebadında ziftle l.oyanmıJ döıeme 

tt.ltı kiriıleri astar TIJrulmaı kapı kasaları 

}"erlerine konur. Lentolu beton dökülür. 
Kat döşemesi tahtadır. 

Çatı resminde görüldüğü gibi iç beden 

duvarı üzerine oturtulur. Çatı kirişleri 

( 5 x 8 x 4 M.) s : m ebadında silinmiı 
kerestedir. 

Kiremit (1,5 :ı 17 x 27) ım. ebadm· 
da düz levha haliııdedir. Konma ve çatıya 

çivilenme tarzı aıağıdaki resimde 

metkedir. 
görül-

ln§aatın diğer hususatında bariz fark

lar olmadığı için başkaca laf sil at vermcğe 
lüzum görmüyorum. 

lngilteıede yeni yapılacak mahallelerin 

yeni evleri için sermaye sahipleri milli mi

marlar arasında müsabaka açarlar. 

Son zamanlarda ev modası kadın tuva

leti mod sına az çok benzemiıtir. T ekimül 

ve terakkiye tabi olmak prtiyle daima de

ğişmekte ve daima daha güzelleşmektedir. 

Büyük yapı mimarlanndan mütehassıs, 

Mister Abot "A. L. Abbott. F. 1. B. A.,, un 

ev müsabakasında kaıanmıı olan resim ve 

projelerinden biri apfıda tetkik nazarına 

arzedilmiıtir. 

Bu resim tek "müstakil,, evler niimu

nesine dahildir. 

Resmin lngiltere' de intiıarmdan ıonra 

Amerikadan bazı sinema yıldızlan Mister 

Abota möracaatle ba tarıda Villa resimleri 

yaptırmı,lar ve Amerikada inşa ettirmiı

lerdi. 

933 senesinde aynı resim İngilterede 

ıuhtelif gazetelerde çıkmıştır. 
Mnhaf uakir bir millet olan lngilizler 

'!ıdaları gibi rahatlarına ve sıhhatlerine de 
pek dü!k-n -rler. Son zamanlarda biribi
.. :ne yalwı tekiller gösteren evlerden bık
mış olmalıdırlar ki kübik şekilde evleri de 

üsabnkalara dahil ediyorlar ve bu tarzda 

İn§aat da yapıyorlar. 
Kü ik ''Cubic,, bir nümune evini apğı

da görüyoruz. 

Ctplıiltn göriiniş. 
:::ıı 

l' abancı postası. 

Avusturya' da Nazi t~hrikatı. 
- Bu yazı Do1fus'un öldürülmesin 
den birkaç gün eve] yaulmrştrr o 
itibarla tahminlerin kuvveti görün 
meJ:tedir.-

Beynelmilel münasebetleri idare eden 
bütün kanunların mahkUm ettiği bu tah· 
rik politikasını yapmakla Hitlcr Alman 
ya'sı ne kazanmıştır? Rayh'ın Avustur. 

yayı kendine ilhakı reddetmeği düşün-

mediği iddiası artık kimseyi aldatama
maktadır. Berlin Açrupayı bir kuvvet 
darbesiyle tahakkuk ettirilecek Anşlus 

emri vakiinin karşısında bulundurrruığa 

cesaret edemiyecektir. Çünkü bunun mu 
haret>e demek olacağını bitmektedir. Fa

kat milletin ekseriyetini arzusu hilafına 

da olsa birliğini yapmış Rayh'a tamamiyle 
tabi bir nasyonal sosyalist hük{ımeti ceb 
ren kabul ettirmekten ibaret olan taktik, 
hakikat halde gizli bir birleşmeyi temine 

turya'da devam etmektedir. Hatti bir 
kaç gündenberi bu cinai faaliyetlerde ziya 
deleşmedeleşme emareleri dahi görülmiye 
başlamıştır. Tirol'da Reutte elektrik fabri 
kası bombalarla yıkılmış, Holl'dcki Sen 
Salvator ki1isesi bir iştial netiycesinde ha 
rap olmuştur. Fonştolf zaviyesine. Sen 
Pcter telefon tesisatına, Solzbrug tren yo

luna karşı buna benzer taarruzlar vuku • 
bulmuştur. Hemen her yerde polis silah • 
!ar ve patlayıcı maddeler, Almanya'dan 
gelme el bombalarına vazıyet etmiştir. 

Bütün bunlara Viyana hükumetinin en 
büyük enerjisi ile karşı koymak vaziyfesi 
le mükellef bulunduğu ve beynelmilel ef
karı umumiyenin nefret hisleri duyduğu 

fili bir vaziyetin mevcut olduğunu göster 
mcktedir. 

.~~--~~~~-;,......_.....,,..----......-··· matuf. ise de buna karşı da Avrupa müsa

Nasyonal sosyalistlerin bu tethişçilik 

hareketi şundan dolayı nefrete şayandir ki 

naziler dürüst bir siyasi faaliyetle Viya. 
na'da iktıdarı ellerine geçirmenin hiç bir 
imkanı olmadığını bildikleri halde Avus. 
tucy·a milletinin hayatını feci surette bu .. 
lan dınnaktadırlar _ 
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Bu resim İdeal Hom ismindeki mecmu-

anın "Special Exhibition Nambe., fevkala

de niishasmda intipr etmiJtir. 

Kübik eTlerin göze çarpan farkları: 

Kapılı ve açık balkonlan, 

Geniı pençereleri bulonmafl, 

Çatıları olmaması, 

Katlarm beton tabanla ayrılması, 

Pençere ve kapılarm demirden yapıl-

masıdır. 

Balkonlarda kıpn, kıt idmanları, yazın 

çıplak güneı hanyolan ve beden terbiyele

ri yapılmaktadır. 
Cüneı)i günlerde "pek az olduğundan,, 

kendini bahtiyar sayan iııgiliıler vücutları-

nan bütün mesamatiyle giine!i mas etmeği, 

bu suretle de kolaylaıtrrmıı oluyorlar. 

Netice: .Ankara'da yapılacak yeni ko

operatif mahalleleri için aıağıdaki arzula-

rı ızhar ediyorum: 

maha gösteremez. 
Devletler, Avusturya'nın istiklaliııi 

idame zaruretini ilan etmekle Almanyaya 
resmi bir ihtarda bulunmu§lardır. Dost 
tuğunu nlmanlarm muhafaza mecburivc
tindc oldukları İtalya, Avusturycıya kaı 
şı mücadeleye nihayet vermesi için Ber· 
lin nezdinde, diplomasi yolu ile, bir çok 
teşebolislerde bulunmu tur. Almanlar bi-
1 irler ki bu mesele siyaseten tecrit edil
melerinin sebeplerinden biridir fakat &ı· 

yasetleri hesabına mantıkan kati bir neti
ce ummamaları iktiza eden bu macera· 
dan vaz geçmeleri için yapılan her şey 
neticesiz kalmıutır .... 

Bu §iddetli hareketlerde alman nasyo 
nal sosyalistlerinin doğrudan doğruya ve 
ya bilvasıta hiç bir mesuliyetleri bulun· 
madığı hakkındaki iddia en basit tenkide 
dahi tahammül edemez. Avusturya'da 
nazi hareketini ihdas, tanzim ve idare 
eden üçüncü Rayh'm hakiki siyaset tcş. 
kilatı olan alman nasyonal sosyalist fır

kasıdır. Dolfus k&:binesinc karşı ona ht'r 
türlü hareketlerini telkin eden kendi 
teyit vasıtala.rını temin eyliyen odur. 

Başvekil Dolfus hukumeti şimdi sağ. 
lam bir şekilde teessüs etmiştir. İstiklali 

muhafaza hususundaki vatanpcrverane 
harekat Anşluz lehindeki temayülleri kati 
surette izale· etmiştir. Almanlamı yapmış 
olduklao tecrübe, birliğini yapını§ Raybın 
vaziyetini Jiarmakarışık etmiş ve cermen· 
Jikle alakalan ne olursa olsun. derin su -
rette katoJikliğe merbut avusturyahların 
Bütün hıristiyanlık duygularını sarsmı;ı. 

olan ırkçdıktan yüz çevirmeleri için kafi 
gelmi tir. (TAN) 

----------···----------------
y ~ni nqriyat. 

Yeni Türk 
İstanbul halkevi tarafından çıka

nlan bu kültür mecmuasının 21 ve 
22 inci sayılan çok kıymetli yazı • 
farla _çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

lSTANBUL'DAN - LONDRA'Y A 
~~k Sabri Bey bu isimle bir kitap net 

retmipir. 
Eserin ikinci baılıf ı "Şileple bir yolcu • 

lak,,_ tur. l~bul' dan Londra'ya kadar o· 
lan ıskelel nn hemen hepsine uğrıyan Jİ • 
l~pl_:r~en biri ile yapılan bu yolculuk, tür 
lu turla memleketlerin türlü idetlerini mü· 
dlife tanıtmıJ, o da bunları temiz bir lisaıa 
la - resimlerle de canlandırarak - nak• 
1~tmiftir. 

Ba vekil Hitler'in mesai arkadaşı Ha
biç re mi radyo istasiyonları vasıtasiyle 

Avusturya hükumetine karşı hiddetli hi
taplarını, dahili ihtilale teşvik edecek nu
tuklarım, Viyana'da memleketlerini istik
lalini müdafaa etmek cüretinde bulunanla 
ra karşı tehditlerini hep Münih'den yap. 
mıştır. Bu hareketlerde methaldar Avus. 
turya nazileri Bavyera'ya sığınmışlar, ora 
d~ askeri mıntakalar halinde toplanıp teş
kıUitlandırılmışlar, silahlandırılmışlar ve 
Avusturya toprağında, muayyen artlar 
içinde bir kuvvet darbesi indirmeye orada 

Mahalle~er ~apılmadan eni arazinin ihzar edilmişlerdir. Hemen iki yıldanberi 
zeminin iistaodekı kısan ve zeminin altm .1 ~C:kezf Avrupa ii:ı:erine ciddi bir tehdit 
cLılU kısmiyle mütehassısların ipigal elti- gıbı yiilde.nen bu Avusturya faciası, ilk 
rilme.si. ba.krşt~.' bı~. a.~ma~ eseridir ve başvekil 

Hıtler ın hu tun ıktıdan elinde bulundur-

Eserin bir baıka pyanı dikkat tarafı 
da 267 büyük sayıfayı ve sayısız mimler# 
ıhtiva ettiği hnlde fiatmın 75 kuroı olma• 
sıdır. 

HALKEVI 
Eskiıe'ıir Hafkevı tarafmd n ani 

Bilcümle ıesiıatm, evler yapılmadan 

evel tatbiki Te arsalarm tefrikioden sonra, 

İ.c§lata baıianması. 
Milli mimarlarımız tarafından muhte

lif memleketlerdeki bu sistem evler tetkik 

edildikten tonra sevimli türlı: tiplerinin ib

du. 
Malzemenin cinsi ve ıekli haklrmda td

kikat yapıldıktan ıoora karar Yerilmesi. 

EKREM FUAT 

1u l:·yr.ıedi mcan nın llla)ıs 934 tarihli 
20 · ci saym çı ı ır. 

duğu Rayh'in kendi muavinlerinin ded:k. 
lerine göre (Führer) in arzusunun hnk 
mefhumunu ihdas ettiği Rayh'd , onun 
emirlerine mutavaat etmiyen hücum kıta- SELÇUK. 
ları kumandanl:ınnın kurşuna dizildikleri K ''-onya ws isimle ilmi edCfii ır m ... 
bu memlekette hükumetin, komşu mem- m çıkın fa bar.lamır.tır. ' .. , 
lekettc iman nasyonal sosyalizmi tnrafın :r :r 

dan iyfa ve idame edilen tahrikat niha - AYIN T ARlHI. 
yet verecek kudreti haiz bulunmadığrna fı tb t U 
kimse inanmaz. n. ua" mum 1?~dürlüğü tarafmd•1\ 

~redılen Aym T anhi,, nin S namarali 
TethifÇilik hareketlerini bastırmak usbası çıktı. 

için Viyana hükftmeti tarafından nlınan Git.ikçe tekiınül eden, bu güzel eserl 
tedbirlere t'ağmen nazi töuikastları Avus. tavsiye ederiz 
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BOURLA BiRADERLER VE Ş51 

Nafıa Vekaletinden: 
Ankara Elektrik şirketi tarafından aboneleri nezdine 

konulan elektrik saaatlarının aylık kiraları aşağıda göste
rilmiştir. (1688) 

Ayhk kirası: 
10,50 k. 
31,30 k 
36.50 k 
46 k 

172 k. 

Senelik ki:rası: 
125,30 k. 
375,90 k. 
438.55 k. 
553.85 k. 

2067.45 k. 

Saat nevi amperlik 
1 x 10 
3 x 1(; 

3 x 30 
3 x 50 
3 x 150 

Bu fiatlar eyllıl içerisinde yapılacak olan tahsilat fatura-
ları üzerinde tatbika başlanacaktır. 7-2955 

• 
Istanbul: Posta Telgraf ve 
Telefon. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

Y eşiköy ile Y eşilköy telsiz istasiyonu arasına konulmak 
fizere 3900 metre elektrik kablosu kapalı zarf usulü ile mü
nkasaya vazolunmuştur. Taliplerin 12 eylUl 934 çarşamba 
günü öğleden sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. mer
kezi üçüncü katta mübayaa komisyonuna müracaatla şart -
namedeki tarifat dahilinde ihzar etmiş oldukları tekliflerini 

.mübeyyin ve teminatı muvakkatlerini muhtevi kapalı zarf· 
larımn elden komsyona tevdi eylemeleri ve şartnameyi her 
gün alabilecekleri ilan olunur. (3780) 7-2702 

ffAKf MIYETf MiLLiYE Z8 TEMMUZ 1934 CUMARTESi 

Ku bara bütün bir istikbaldir As. Fb. U. I\td. Sa. Al. 
komi yonu ilanlan. 

Galata ithalat Gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Kilo Gram Ml\rka No. Kap Efyanıo cinsleri 
0,880 1 İpek mensucat 

14,600 BS 426 1 Di! macunu ve reklam 
77 MCF 21 1 Kösele 

1, 730 AF 1 1 İpek İ!lemeli pamuk örtü 
51 HKCO 1411 1 Muıamma kaplı mobilva 

453 MH bila 19 Bo}alı demir fıçı 
1,440 • ( Mermer lıeykel 
2,500 • • ( Ku, tüyü yastık 
0,100 • • ( Levanta 
0,360 1 ( Deri kadın çantua 
0,470 • ( inek boyun atkm 
0,250 • • ( Yün caket 
0,280 • • ( ipekli çorap 
1, 130 ( Vidala ayakkabı 
0,190 1 ( ipek örme kaıkol 
0,21 O • ( Pamuklu ipek örtü 
0,230 • ( loek örme kaıkol 
4 SIT ~04 l ( Bez kova 

103 • ( Ağaç masa 
281 AM Bili 3 Madeni eıya temizleyici müstahzar 

2,400 ( lci kürk yün caket 
2,850 ( Yün corap 
1,200 ( Pam~k peşkir 
0,800 • 2 ( Vidala terlik 
1,050 ( Pamuk entari 
1,670 ( " ,, 

45 • • 1 Müstamel ağaç kası 
60 • • 1 Ağaç dolap 
Y o karda yazılı efya 8. 7 .934 tarihinden itibaren açık artırma sure

tiyle ve etnebi memlekete ~önderilmek şartiyle sablrktır. isteklilerin 
29. 7 .934 puar günü saat 17 ye "3.dar satış komiwonuna müracaatları. 
(3684) 7 - 2717 

Ankara şehri İymar 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Mahallesi sokağr 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 günü saat 15 te artırma suretiyle sat~la
cağından talip olanların mahallinde bulunacak komisyo • 
na müracaatları ilan olunur. (1691) 7-2941 

Sandıklı Belediye 
Riyasetinden: 

Kapah 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 yamla
cak 4 adet su hazinesi ve tahtelarz 9 metre 80 santim derin
liğ-inde inşa edilecek 2343 lira 78 kuruş bedeli kesifti avlama 
duvarına muayyen saatte talip zuhur etmediğinden 30·7-934 
üncü pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere müclcleti 
münakasa 9 giin temdit edilmiş olduğundan talip olanların 
muayyen günde o/0 7 buçuk depozito akçeleriyle birlikte be· 
tediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. {1689) 

7-2940 

Bakkallar Cemiyeti Reisliğinden 
2-7-934 tarihinde yapılan toplantıda ekseriyet olmadığın

dan ikinci defa olarak 28 temmuz 934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14 te Esnaf Cemiyetleri binasındaki oda· 
mrzda yapılacak içtinıaa bilumum azanın behemehal gelme-
leri rica olunur efendim,.. 7-2956 

500 MERTE MİKABI CE4 

vız TOMRUGU. 
Yukardaki malzeme ka 1 

pah zarf suretiyle 5.9.193~ 
tarihinde saat 14 de ihalesı 
icra edilecektir. Taliplerit1 
şartname için her gün öğle J 
den sonra, münakasaya gir f 

mek için de o gün teınina~ 
(ve teklifat) ile müracaatla~ 
rı. (1700) 7-2973 

-;Anka r~ -A. c en/ a~••: 
MIHCI 0<5LU HALiL 
-ANKARA- , 

Adliye Vekaletinden: 
931 - 933 senelerine ait takriben {90) forma kadar tutaı 

temyiz kararları münakasa suretiyle ihale olunacaktır. 
Taliplerin (101) liralık muvakkat teminat akçeleriy3 

15-8-934 çarşamba günü saat {14) te Ankara'da Adliye V 
kaleti mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları ve şartn 
meleri görmek istiyenlerin de Ankara'da Adliye Neşriy 
müdürlüğüne ve İstanbul'da Adliye Levazım mümeyyizlit 

. ğine müracaatları ilan olunur. (1713) 7-2969 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
J 

Gazi Orman Çiftliğinde inşa edilecek P. T. T. binası ı:J 
ağustos 934 pazartesi saat 15 te ihale edilmek üzere 25-7-93~ 
ten itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü; 
nakasaya çıkarıldı. .1 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Başmüdürlüğe müracaa~ 
lan. (1716) 7-2970 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğündena 

Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı Metruke Muhammeıf 
umum kıymeti 

No. No. Lira K,. 
İstasiyon Aralık Ambar 8/ 1 49 100 00 

,, 8 50 80 00 
(Senelik icar bedeli üç taksitt• 
(ve nakden tediye edilecektİ'r. 

Yukarda yazılı ambarların senelik icar ihalesi 2-8-93~ 
perşembe günü saat 15 te yapılmak üzere müzayedeleri ~ 
hafta temdit edilmiştir. Taliplerin müracaatı. (1702) 

7-2972 

Ziraat Vekaleti Merkez Labo .. 
ratuvarları Müdürlüğünden : 

Merkez laboratuvarları müstahdemini ile Serom müs-, 
tahdemini için 6 takım elbise ve kasket 23 takım tulum v<iJ 
gömlek ile 6 adet önlük nümunesi veçhile pazarlıkla yaptı~ 
rılacaktır. Taliplerin 9 ağustos 934 perşembe günü saat orı, 
beşte teminatlariyle birlikte Vekalet muhasebe müdürlü• 
ğünde müteşekkil komisyona gelmeleri. (1696) 7-29j 

Ankara Jandarma satın 
alma komisyonundan: 

Satın alınması lazımgelen beş yüz kilo tartar yerli bi" 
paskülün pazarlığı 1 ağustos 934 çarşamba günü saat 15 tell 
16 ya kadar jandarma müstakil taburu karargahı dahilinde• 
ki dairede yapılacaktxr. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzer6ı 
her gün ve pazarlık için de ilk teminat makbuzu ile birliktd 
pazarlık giin ve saatinde komisyonumuza müracaatları. ' 

(1690) 7~2975 .. 
Tahlisiye Umum 

Müdürlüğünden : 
Zonguldak'ta keşif bedeli 22778 lira 61 kuruştan ibar~C 

yapılacak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı .zarf usuliyle rrıi.t' 
nakasaya konulmuştur. 18 ağustos 934 tarihine müsadif ctı• 
martesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliple' 
rin bu baptaki proje ve keşif cetvelleriyle şartnameleri gör• 
mek üzere Galata'da Çinili rımtım hanındaki İdarei rvfet'· 
keziye'ye müracaatlarr. ( 4084) 7-2976 
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Haymana kaplıcaJarı 
Yaz tatillerinizi Haymana kaplıcalarında geçiriniz. Ana

dolunun en eski ve şifa hassasiyle meşhur olan Haymana 
kaplıcalan yeniden insa edilmiştir. 1 Mütehassısların aylarca üzerinde çahştıkl~~ bu kap ıca· 
l~r romatizma, ek.zama ve alelumum cilt dahılı ~astalıklara 
bırebirdir her gün muntazam vesait vardır. ttfaıye meyda· 
11Jnda H:ıvl"T'~na otelinden otomobil ~orunuz. Telefon 274~ 
A.nkara'dan Haymanaya iki saatte gidilir. Cum~ları sabah gı 
dm aksam j?'elmek de mümkündür. 7-2824 

Allkara Yüksek Ziraat 
Ens itüsü Rektörlüğünden: 

1: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
Ve Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve ne· 
hari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları 
aşağ-rda vazılıclır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat· 
llarnesine göre kabul edilir). 

B: Lic:,. bakalorvasmı vermiş bulunmak 
C: L" ·· olacak talebenin yaşı 17 den aşagı 25 ten yuka· 

11 olmamak. . . . 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabıhvetı ve 

la~lamhklan hakkında tam teşekküllii hastahanelerden 
11hhat raporu getirmek ve aşı şehactet.namesi .~e~ek 

E: Belediye veya polis merkezlerınden husnuhal maz· 
batası ~etirmek. · . . . 

1
. 2: Enstitüye P"irmek istivenler vukardakı vesıkalarla .?"" 
ıkte 6 kıt'a fotoirafı bir istirla ile doğruca An~a.ra'da Yuk· 

Sek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne göndcrmelıdırler. 

1 
.. 3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden EylU
un sonuncu gününe kadardır. 

.. 4: Evrakı tam olımvanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
lJruessese kayıt ve kabul edilen t~lebeyi iki ay zarfmda tek· 
~r muavene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlarm 
a'Vdı silinir. 

d 5: ~yli' meccani tal~beden stai veva tahsil devresi icin
e staıını veva Fakültesıni bırakanlardan veya cezaen cıka
~ a.tı~ardan hükllmet<;e vapılan masrafı ödi~eceklerini dair 
knstıtünün vereceiri nihnuneye göre N oterlıkten musaddak 
efalet~me vefeceklerdir. 

6: Vah."tinde tam evrakta müracaat etmişler arasınd~ ka
~J edilecek talehe dinloma derecesine vemürac.ıat tanhle· 
!ine !?Öre tefril< edilecektir. 
1 ?: Ziraa~ Bavtar. Orman F<.ldiltelerine almacak talebe
er tabii ilimler fakültesinin 1. 2. 3 üncü sömestrlerinde mev 

cut der~leri dP. takibe mecburdurlar. 

0 
8: Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankara'da Gazi 

Tnıan CiftliP-inde on av stai göreceklerdir. 
![ Taleheve bu f;tai müddetince vemek ve elbise masrafları 
a~th<Y, olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

? i: Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze
e 75 liradır. 

• lO: Ücretli levli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha
tz olan nehari talebe için mikt;:ır t~hdit edilmemi~tirc 

(1436) 7--2598 

lstanbul milli emlak 
müdürlüğünden: 

İstanbul Uzunçarşı • Mercan ağa mahallesinin Uzunçar
~t e~ki Babıser askeri', yeni Harbiye caddesinde eski 8, 10 ve 
b;nı 59, 61, 61/7 numaralarla murakkam yedi oda, bir ardiye 

1: ~Üyük mağaza ve bir büyük marangoz atelycsini müşt~ 
tnıJ ıki katlı ve iki kapılı güm~ oğlu namiyle maruf han be
d~lj iki taksitte ödenmek şartiyle muhammen "9000,. dokuz 
hın 1ira kıymet üzerinden kapalı zarf usulile 29 temmuz 934 
Pazar günü saat on dörtte satılacaktır.Taliplerin muhammen 
kı~metin yüzde yedibuçuğu nishetinde teminat veteklifname 
~~~ni Yevm ve saati mezkurdan evet İstanbul Milli' Emlak 
Udürlüğ"ünde müteşekkil satış komisyonu rivasetine tevdi 

::_,meleri. "M., (3658) 7-2634 

Ankara mektepler sahnalma 
komisyonu riyasetinden: 
1 

~nşaat Usta mektebi talebeleri iaşeleri için aşağıda cins 

8erı Yazıh erzak ve sebze sekiz partide kapalı zarfla münaka 

1 ~Ya ~onmuştur. Bu işe girmek istiyenler teminatlariyle bir
"11!."-te ıhale günü olan 9 ağustos 1934 tarihinde saat 15 te 
}' ektepler komisyonuna, şartname ile listeleri görmek isti· 

enler de mektep müdürlüğüne müracaatları. 
1 N o. b parti Et listesi 
~ " " ,, Yağlar, zeytin, ve sabun listesi 

" ,. " Ekmek listesi 
~ " " '' Süt, yoğurt, peynir ve kaşar listesi 

6 
" " " Kuru erzak listesi 
,, " ,, Sebze listesi 

7 ,, ,, ,, Meyva 
8 " _ " " " Odun ve kömür listesi. (1575) 7-2765 

Ankara Belediye 
Riyasetinden: 

• Mezbahada yapılması tekarrür eden fırigorifik ve ld'errüatı için 
'Y~p eden proje ve şartname ve kepfnamenin ihzarı iki ay miW4etle 
llıusabakaya konulmuştur. Şartnamesini görmek ve tafsilat almak isti. 
re?lerin her gün fen işleri müdürlüğüne müracaatları ve müsabakaya 
;ı:•rak "~deceklerin i.h:ar eyliyecekleri proje ş~rtna~e •v•ve keıifna~eyi 

(] 
evlııl 934 salı giına sut 17 ye kadar beledıye reıslıgı• vermelen 

542) 7 - 27ZZ 

HAllMlml lllWYE 

1 M. M. V. Sabo Alma Komisyonu ilanları 1 
Bergama' da bulunan kıtaat ihtiyacı için apğıda cins ve miktarları 

yaııh sekiz kalem erzak - akasaya konmuştur. lhleleri hizalarında 
yazılı günlerde yapılacaktır. Talipler prtıwnelerini görmek üzere her 
gün ve ünakasaya iftirak için tayin olunan günlerde teklif ve teminat· 
lariyle Bergama'da askeri satmahna komisyonuna müraaatlrı. (1662) 

Cinsi Miktarı Açık ve kapalı ihale günleri teminat 

Sade yağ 9600 Açık pazarlık 6-8-934 saat 10 612 lira 
Zeyt.iıı yağı 7500 ,, ,, ,, ,, ,, 11 163.13 Kr. 
Karo fuulya 32000 ,, ,, ,, ,, ,, 14 180 
Bulgur 5 000 ,, ,, 21-8-934 ,, 11 262 50 Kr. 
Pirinç 21500 ,, ,, 21-8-934 ,, 10 319.88 
Un 360000 kapalı zarf S:.S-934 l 1 2025. 
Arpa 680000 ,, ,, 5-8-934 14 1350. 
Sığır eti 120000 ,, ,, 5-8-934 10 1350. 

İLAN 

Kıtaat ihtiyacı icin 900,000 
kilo mutfak odunu kapalı 
zarfl., nıiinaka.c:::ava konmus
tur. tııale"i 4 aanstos Q':\4 cu· 
martı>c;j pilrıi1 c:::~at 1 ~ 5 na va-
0 br:ıktır. T~l"nler sartna
t,.v•c:1nı e:örnıek ilzere her 
aiin ve mi"nakasava iştirak 

iri'l r1e vakti muavveniT'rle 
teklif ve tttrninatfarivle Ha
dım kövündP. ac:;l<en ~:ıtın al· 
ma konıic:::vonuna m;;"'""'raat . 
tan. (1526) 7-2707 

iLAN 
Krtaat ihtivaCJ kin (lP0.000\ 
kilo Pkm klik un k~n~h zarf. 
la lT'iin~kac:;ava knnmu~tur 
1halesi 4 :::trnı.ı::toq 0~4 cum~r
te.c;İ ~rıii ~?lilt 14 te van la
c<'! ktır T .... ljnler ~art"-:ımesin; 
P'Önnek fö~ere h,,.r sı-··n vem·; 
nak~~ava ic::tir::ılt ir;n ,t,,. vak. 
ti m11-.,rvf'nin~,,. t,.1r1;ç "e te· 
rnin thrivle H:t~mJ kövün . 
de ~~ ri c;attn al.,.,a k mis
yonuna mürac;ı-t1 .. ~ ıı 527'\ 

7-2708 

fT .. AN 
Kıtaat ihtivacı icin 18000 

kilo sade vağ-ı kapalı zarfl::ı 
münrıkac:::ava knmııustur. İha 
lesi 4 aı?ustos 934 cumartesi 
giinü !!ıaM 14.5 da vapdac&k· 
tır. T;ı Hnler sarL"ames1ni 
görmek iizere her gün ve mü 
nakasava istirak icin de vak
ti mn:ıvveninn"' tPklif ve te· 
....,;natl::ırivle H::ırhm kiivün · 
1e ac:ı,.,,.ri ~atın alma komic::. 
yonuna mürac?!:ıt1,,, .. , f1525) 

7-27M 

tLAN 
Kıtat ihtivacı için 41,100 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münaak~ava konmuştur. İha 
lesi 4 R. l 934 cumartesi giinü 
saat 10 da vapılacaktrr. Ta · 
tioler ı::artnamesini trönnek 
üure her ırün ve milnakasa· 
va istirak icin de vakti mu · 
avveninfle teklif ve teminat· 
farivle Bumova <ı~kcr1 c;atm 
alma kmııi~vnnuna mi.ir:ıca · 
atları. (1594) 7-2802 

lT..AN 
Ordu ihtivac ricin (6000) 

kilo klorhıdrat dökinin ka
palı zarf mmlivJe alınacak· 
tır. İhalesi 5-8-934 pazaT gii
nü saat 14 te İcra ,-rlilecek· 
tir. Ta JipJ er c::artnı:ıme.sini 
P"ÖrmPk ii?.ere hn g-ün öiYle
den sonra ve miinakasay? 
iştirak edere erin o ı?iin ve 
saatinden evel teminat ve 
tP.klif mektuplarivle birlikte 
M. M V. satın alına komis· 
yonuna müracaatlan (1441) 

7-2581 

fLAN 
50 ton linit kömürü, :> ton 

Lavemarin iJe 3 ton kuru o
dun Ankara Dekovil bölüğ'ü 
ihtiyacı icin pazarlığa kon· 
muştur. İhalesi 30-7-934 pa -
zartesi günu saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna· 
mevi görmek üzere her gün 
öileden sonra ve pazarlığa 
istirak edeceklerin de mez· 
kfir g-ünde teminatlariyle M. 
M. V. satmalma komic;yonu· 
na miiracaatlan. (1666) 

7...-.290ıf 

7-2901 

İLAN 
Izmit ve Tuzla'da ouıunan 

kıtaat hayvanatı için 366.000 
kilo saman aleni milnakasa 
ile satın alınacaktır. fh::ılesi 
8-8-0~4 c::ırc;amba giinii saat 
14 tedfr. Tatinler sartname· 
sini e-örmek üzere her gijn 
ve mi;n-ı.kasava ic:::tir~k icin 
de va· i mıı~vveninrle temi· 
natlt!rivle tzmit Askeri ~a
tın alma konıic:vonıın~ mii
racaatlan. (1663) 7-2902 

fT, A 1\J 

Gazi Emir'deki kıtaat icin 
145 000 kilo un kapalı zarfla 
miinakasava l·onmuc:tur İha 
tPsi 7.g.0;;4 c:~lı günü saat 10 
-t ... v~nrlacaktır. 

Tplioler c:artn::ı.mec;ini S!Ör· 
rnek ij7pre hPr P'Ün ve miina· 
k ct~Va ·~tir~~ ;,.;n ne VPVm; 

m .. 7Hh·rl~ tPl{lif ve t"mincıt· 
l;ırivlP Bnmova'da ~c::kP-rİ ~a
tın ~l"tta ta,,,.,;c:::vontnı~ ,...,:; .. a 

caatlan. (16'lı:) 7-2903 

f T .\, l', 

Ispartadaki kıtat için 270 
bin kilo ve Elmalıdaki kıtat 
için 187.000 kilo un kapalı 
~la münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 19 ağustos 1934 
pazar günü saat 9 ve 15 de 
yapılacaktır. Taliplet şart • 
namesini görmek üzere her -
gün ve münakasaya iştirak 
için de yevmi mezkürda tek
lif ve teminatlariyle f spar -
tada askeri satın alma ko -
misyonuna müracaatları. 

(1720) 7--2964 

İLAN. 
. Kıtat ihtiyacı için (148, 

hın 500) kilo srğır eti kapalı 
zarfla münaknsaya kon -
muştur. İhalesi 20.8.1934 pa
zartesi günü saat 15 de ya -
pılacaktır. Talipler sartna -
mesini görmek üzere 

0

heraün 
•• b 

ve munakasaya iştirak için 
de vaktinden evet teklif ve 
teminatlariyle İzmir müstah 
kem mevki satın alma ko -
misoynuna müracaatları. 

(1709) 7--2965 

İLAN. 
1200 kilo benzin ile 300 

kilo gaz Ankara Dekovil 
bölü~ için mübayaa edil -
mek iizere ;pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi 2 ağustos 1934 
P_erşembe günü saat 11 de
dır. Taliplerin evsaf ve şart
nameyi görmek üzere her -
~ün öğleden sonra vaktinrte 
tenıinatlariyle M. M. v_ ~a
tın alma komisvonuna rnli -
racaatları. ( 1711) 7--2967 

İLAN. 
~ava kıta?t""ı için Diyarı -

bekırdc ikinci sınıf bir han • 
~?T Dazarhkla inşa edilece
gınden taliplerin 30.7.1934 
paz~rtesi günü saat 10.5 da 
temınatlarivle birlikte .M. 

i
V. Sa. Al. Ko. na müracaat. 
an. (1712) 7-2968 

İLAN. 
42 ton masilya yağı ka • 

pah zarfla münakasaya kon
mustur. İhalesi 22.8.1934 çar 
samba günü saat 15 de yapı
laeaıttır. Nümune ve· evsa -
fım görmek istiyenler Eski .. 

S' r:A 7 
ry 

. ~halıilıi ve 
Ağnlann ve soğuk algınf~lnrn serT ve 
l<ati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
terinde EB alAmeti f arikastftt taşıyan ha· 

. kiki ASPIRiNdir. 

Ambalajlarda ve k~pri· 
melerin üzerinde EtJ, 
markasının mutlaka . ::_t.;~·.l!lllL 
bulunmasına dik· 
kat ediniz) 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince'de teslim edilmek şartiyte 12 adet travers ara

bası pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 1 ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapıla
caktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikasiyle 
150 liralık teminat mektubunu hamilen aynı gün ve saatte 
komisycında bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu hususta şartnameleri Vekalet Malzeme Mü-
dürlfüfönden tedarik edebilirler. (1618) 7--2924 

Orta Orman Mektebi 
Orta Orman Mektebine 

yazılma ve alınma şartları. 
ı - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 -- Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini "dil, go~z, klannda anza oıma

mak, vücudunda noksanlık olm i, "arızalı_ yerl=rde, .?ağ
lık havalide yürüyüp gezmeğe ve ayvana bınmege bunye 
teşekkülatı müsait ve mütehammil olmak,, tam teşekküllü 
hastahanelerden mufassal raporla f.C:'jbit etmek, aşı şeha-
detnamesi vermek. 

5 - Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ce-
za görmemiş olduğuna dair mazba~a getirm~k . .. .. , 

6 - Mektebe girmek istiyenler, tstanbul da Buyukd~re • 
de Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları ısti· 
daya hüviyet cüzdanı, orta mektep şehadetnamesini, sıhhat 
ve aşı raporlarım, polis veya belediye mazbatasını ve üç 
adet vesika fotoğrafını iliştirerek g<>ndermelidirler. 

7 - Müracaatlar 15 ağustostan 15 eyllll tarihine kadar 
yapılmış olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olun
maz. 

8 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan 
sehadetnameleri pek evi ve evi olanlar müracaat tarihi sı
rasiyle tefrik olunur. Kabule layık ta1ipler kadro miktarını 
geçerse bunlardan evvela tahsiline fasıla vermemiş olanlar 
saniven riyaziye dereceleri yüksek olanlar teTcih olwıur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi 
terkettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olunduk· 
lan vazif eve gitmedikleri takdirde mektebin yapmış oldu
ğu masrafları ödiveceklerine dair mektebin vereceği nümu
neye g-öre Noterlikten tasdikli teahllüt senedi verecekler
dir. Teahhüt senedi vermeden mektebe dev<tma müsaadcr 
olunmaz. (4162) 7-2977 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Idarei Hususiyesi için mübayaasma lüzum görü

len 90 kangal hat teli ile bin adet deve boynu ile birlikte 
fincanın Tokatta teslim etmek şartiyle 15-7-934 tarihinden 
itibaren 20 !!'Ün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip 
olanların ih;le günü olan 5-8-934 tarihinde Tokat Daimi 
Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (4157) 

şehirde askeri, Ankarada Ve 
kalet ve !stanbuJ kumandan· 
lığı satın alma komisyonla -
rmda görebilirler. Münaka : 
saya iştirak içi~ de vak!• 
muayyenindc tekhf ve temı
-,atlarile Eskişehirde Aske • 
ri satın alma komisvonuna 
müracaatları. (1710) 

7--2966 

IIJAN. 
İ7.nıit ve Tuzlada buht _ 

nan krtat hayvanatı ic;in 322 
bin 400 kilo arpa kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 15 ağustos 1934 çar. 
amba günü saat 14 te yapı

lacaktır. Talipler şartname . 
si~i gônnek iizere her gün ve 
munakasaya istirnk iı;in de 
vakt,i.pde teklif ve teminat -
larıyle İzmit Ac:J-:eri ~tm , · 
ma komisvonnmı m··....,,.-ı., -
ları. (1719) 7-2" 



SAYlfA h 

•) T. T. Başmüdürlüğünden: 
İzmir Merkez evrak ve paket postahaneleriyle şimendi· 

fer istasiyonlan ve mezkfü· postahanelerle vapurlar ve şehir 
dahili merakizden Basmahane, hükumet, karantina, alsan
cak merkezleri arasındaki posta nakliyatı 21-7-934 tarihin
den itibaren 9-8-934 tarihine kadar yirn ıi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
şeraiti anlamak ve 8880 lira ve bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini vererek 
tekliflerini dermevan etmek iizere Ankara ve İzmir Ras.mü
dürWüiinde mütesekkil münakasa komisyonuna müracaat· 
ları. f 1661) 7-2908 

Cihan Otelinden Hayat ve Taş
delen suyu alanların nazarı 

dikkatine 
Üç litrelık şişelerin fiatlan 1 ağustos 934 tarihinden 

itibar<!n kırk kuruşa indirilceğinden ellerinde şişesi olanla -
nn bu tarihten evet iade ederek kaparolarını almaları ivlan 
olunur. 7-2933 

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

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

Ankara belediye riyastinden 
Bazı zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyle 

vu'.u hulan müracaatlan üzerine hakikaten zarureti hall~i 
olup olmadığını ve muinleri bulunup bulunmadığını tahkik 
ve tetkik etmeden fakruhal ilmühaberlerini imza ve şeha · 
<Jette bulunmaktadırlar. Bu ilmühaberler · üzerine yapılan 
tetkikatta hazan münderacatı hakikate uygun olmryanlan 
göriilmekte ve bu gibi ilmühaberlere imza koyup tasdik 
edenler hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
<ıan dolayı takibat vapılmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olunmaktadır. Binaenalevh böyle şehadette bulunacak ze · 
vatın be1edivemiz nazarı dikkatlerini celbeylemeği favdalı 
r.önn,.kt,.<lir. (1500) 7-2667 

• 
Istanbul Müftiliğinden: 

' 

Kuranı Kerimin tercüme ve tefsirinin tab'ı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konnlmu~tur. Talip olanların şartna· 
mesini almak üzere İstanbul Müftülüğüne müracaatları ve 
yevmi ihale olan 8-8-934 çarşamba günü saat 14 te vilayet 
muhasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte mü-
racaatları ilan olunur. (3927) 7-2799 

Ziraat Vekaleti satın 
alma komisyonudan: 

Meteoroloji enstitüsü için 3000 litre benzin şartnamesi 
mucibince pazarlıkla satrn alınacaktır. Şartnameyi görmek 
fstiyenler her gün Levazrm müdürlüğ"üne ve pazarlığa isti· 
rak edeceklerin de avın yirmi dokuzuncu pazar günü ~aat 
15 te teminat mektuplariyle birlikte Vekalette mütesP.kkil 
komisvona müracaatları. (1683) 7-2945 

Elektrik 
mühendislerine 

Akhisar belediyesinden 
Akhisar Elektrik Santralına ait ıslahat ve tadilat pro

jesinin yapılması 16.8.1934 te ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin 50 ku • 
nışluk put mukabilinde şartnameyi talep etmeleri ilan olu-
nur. "3959,, 7-2835 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Sümer Bank hesabına Avrupa'ya bilmüsabaka makine, 
kimya, demir ve mensucat sanayii mühendisliği tahsili için 
10) talebe gönderilecektir. Müsabakaya a~ağrda yazılı şart· 
lan haiz olanlar iştirak edebilir. 

ı - Türk olmak, 2 - Sinni 18 ila 25 arasında olmak, 
g - Askerlik vaziyeti muntazam bulunmak, 4 - Tam sıh • 
hatli olmak, 5 - Bir türk lisesinin son üç sene zarfında çok 
eyi derecede Bakaloryasmr almış bulunmak. 6 - Bankaca 
istenecek kefaleti verebilmek, 7 - Kendi nam ve hesabına 
Avruna'da tahsil etmeğe mali vaziyeti müsait olmamak. 

Müsabakaya lise mezunlarından başka Darülfünun Ma
kine ve kimya şubesi müdavimleri de iştirak edebileceği gi
bi mezkur mektebin son üç sene zarf mdaki mezunları da 
ayn bir müsabaka imtihanına tabi tutulmak suretiyle Avru
paya ikmali tahsile gönderilebilirler. 

Taliplerin yukarda yazılı şartları hai.z olduklarım mü
beyyin talepnamelerle Ankara'da Sümer Bank Umum Mü
dürliiğü Y. M. servisine müracaat eylemeleri. (1651) 

7-?.011 

HAKIMIYETf MJLLlYf. 

FRİGIDAIRE Markasım taşıyan Suguk Hava Do
lapları satışmm, az bir zamanda bu nisbette te• 
zayüdü bu Oolaplaren kendilerine has olan me .. 
zayasendan ve faikiyetinden ileri gelmektetir. 
Bütün Dünyada istimal olunan FRIGIDAIRE Suguk 
Hava Dolaplan adedi, Elektrik cereyanile işleyen 
diger Fabrikalar mamulab adedinden Bir Milyon 
fazlad.r. Bu, FRIGIDAIRE' in faikiyetini gösteren 
en bariz bir delildir. Siz de FRIGIDAIRE'in me• 
mnun müşterileri meyamna dahil olabilirsiniz, 

., F r i g i daire" markasını tasımayan her Soguk hava 
dolabı hakiki ,, Frigidaire" degildir. 

BOURLA BiRADERLER VE Ş51 

f'~K;lg~Q~~~~K!A!:O~ 

28 TEMMUZ 1934 CUMARTF.Sı 

Tophanede lstaobul Le
vaznn Amirliği Satm 

Alma KomİS)OOU 
llfmları 

İLAt-.. 

htanbul levazım amirliğine bal 
lı kıtaat için 35,000 kilo beyaz ı>tT 
nir 8.8.934 çar,amba günü suıt 1( 
le kapalı zarfla alınacaktır. Şart11~· 
nesini göreceklerin her gün ve tah• 

lerin belli saatten evel teklifleriılİ 
Tophanede komisyona vermeleri, 
(93) (3760) 7 - 2716 

iLAN 
lstanbul Levaznn imirli~ 

bağlı kıtaat ve müessent içiıı 
70.000 kilo sade yağ, 22.000, 
23.000 ve 25.000 kilo olmak üıe 
·e üç parçaya ayrılıp beher parça 
da iycabmda ayrı ayrı miit.:alJıit· 
lere ihale edileceğinden münakasa 
sı 15. 8. 934 çarşamba günü saat 
14 te kapalı zarf uıuliyel yapılı 
caktır. Şartnamesini göreceklerd 
her giin ve taliplerin belli saatte9 
evel tekliflerinin T opbanede ko ' 
misyona getirmeleri. ( 117) 
(3941) 7-28!1 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremiai ehven fiatla sat~ 
evi Eskişehir oteline müra• 
.:aat. Telefon: 3272 

Sahlıkarsa 
• 

Bağlara ihtiyaç göıtermiyer~ 
kadar havadar iki cepheli müketa" 
mel nezareti ve önünd! hlil yok, 
içinde mühim miktarda taf yıjıi 
lsmetpa,a mektebi üstünde Çanla ' 
rı mebusları evlerine bititiktir • 

Pazarlık için Hasanpafı fırı 
nmı müracaat. 7-29ll 

kara Birası 
• 

Herkesın Sevdiği 

OR·M AN Ç i FT LİG/ 
• 

nın 

Ankara Birası . .,, . . 
. .:. .. 

Çok Yakında Çıkıyor. 

imtiyaz sahibi ve baımuharriri 
FALiH RIFKI. 

Umom Nepiyab idare eden yazı ( 
f ıteri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi civarmda Haki · 
miyeti Milliye malbaumda ba · 
ıılmıştır. 1 

Abone ve iylia !;ede ileri: Mü es 
sese veznesine verilir. Y ahul posta 
veya l'anla.. nntaıiyle gi>nderilir. 
Hariçt" ldmelİDİD. lalull. nlihİJ.eli 
,okhlt, 

İki Film: 

1 - SARI P1JAMALI KADIN 

2 - :VALANSYA YILDIZI, 

Bu gece 

.VALANSYA YILDIZI 

1 
1 KULÜP) 

İki Film: 

1-ÇÖL KIZI 

2-MACAR MARSl 

Bu gece 

MACAR MARŞI 


