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\saf - Özdilimizle, Amacımız nedir? 
M. N. - Yabancı ve Balkan postala· 
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dün gece 
Ankaraya döndü 

Üç devlet Avusturyanın istiklalini nasıl 
temin etmeyi düşünüyorlar ? geliyor 

Moskova, 29 
( A.A.) - ilim 
akademisi aza -
sında11 Samoilo
viç ve M eşani -
nof dil kongre· 
sinde aza bulun 
mak üzere 30 

-
G i imle ti 1•. 

1LER YE noCRU ... 

Türkiye'nın gerek milli ve gerek 
milletler arası vaizyeti tetkik edilin· 
ce, onun göze çarpan ilk vasfı ileri· 
Ye doğru olan hareketidir. Milli ha· 
Yat ile beynelmilel hayat arasında 
.akı bağlar mevcut olduğu için bun· 
ların birindeki zorlukların diğerine 
de bulaşacağı ve birbirleri üzerine 
kar§ılıklı tesirler yapacağı şüphesiz· 
dir. Bugün dünyanın en sakin, en 
müreffeh tanınmış köşelerinde bile 
bu mütekabil tesirler netiycesi ola • 
rak sıkıntı ve ıstırap duyulmaktadır. 
Bit; çok memleketler için mevcut 
vaizyeti korumak ve iç nizamı ile 
dış emniyetini temin etmek en bü -
Yük gayedir. Türkiye'ye bu gaye ka· 
fi değildir. O, hayatının her cep· 
besinde daima ilerilemeği, yüksek 
inkılabının umdelerini birer birer 
tahakkuk ettirmeği siyasetinin ana 
hattı olarak kabul etmiş ve bu esas 
Üzerinde her gün yeni bir muvaff a· 
kiyet kazanarak yürümekte bulun -
rnuıtur. 

Daha geçenlerde F elemenk'te 
kanlı sokak hadiseleri olmuş, ve 
2en~in Amisterdam bir aralık haylı 
endıyşeli dakikalar yaşamıştır. Dün-
Yanın en mesut ve müreffeh memle
ketlerinden biri sayılan Amerika' da
ki son grev hadiseleri oradaki içti -
mai ve iktısadi vaziyetin de ne ka
dar gergin olduğunu göstermiştir. 
Beynelmilel alış verişin durgunluğu 
rneşum tesirlerini en zengin memle -
ketlerde bile hissettirmektedir. Ara
sıra muhtelif memleketlerde baş gös 
teren kanlı kavgalar, sınıf mücade-
lelerini artırmakta ve umumi vazi
yeti daha bulanık bir şekle sokmak
tadır. Bu hale bakınca zamanımız
daki devlet hayatı şartlarının ne 
kadar güçleşmiş olduğunu anlamak 
zor değildir. Bir çok milletler için 
günün en büyük endiyşesi yarının 
kalın bir müphemiyet perdesi ile ör
tülü olmasıdır. 
Dünyanın bu umumi dertleri mü

talea edilirken, memleketimizin sa
~in v~ emin vaziyetini sevinç ve if
tıhar ıle tebarüz ettirmemek miim • 
k"" d ~·ıd· un egı ır. Türkiye bir inkılap 
memleketidir. Türkiye siyasi ve coğ
rafi vaziyeti iytibariyle birbirine zıt 
politika cereyanları ile daima temas 
halinde bulunan bir devlettir. O. 
nun için hem iç ve hem de dıs po!iti-
ka bakım d h 1 . • ler ı ın an ay ı cetın mesele -

carşısında b 1 • k . . d d. u unma vazıvet•n· 
e ır. Vazif l . d • 

lere ni b ti e erı iğer memleket • 

T 
.. k" 5 eH.~k daha ağırdır. Fakat 
ur ıye u unıeti . . . . nın ıradesı s.ıve-

sınde şaşmadan, sarsılnıad : . 
1 

.. b' an mılh 
gaye erını ırer birer tahakk k 
t
. k d' T·· k' u et -Jrme te ır. ur ıye çalışan · ınsan-

1ar için en rahat ve emin bir yurt 
olmuştur. Asırlarca devam eden 
ihmallerin meşum netiyceleri inkı
lap neslinin enerjisi önünde her gün 
bir az daha ortada kaybolmakta -
dır. 

Dış politikamızın da milli emni -
yetimizi ve beynelmilel sulhu koru
yacak şekilde inkişaf etmekte oldu
ğu malumdur. Türkiye beynelmilel 
hayatın umumi bir sulh ve uzlaşma 
İçinde devam ve inkişafı için yapı • 

Nafra Vtkili Ali Bty. 

Paris, 29 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Paris, Londra ve Roma hükumet· 
leri arasında müzakereler devam etmekte • 
dir. Avusturya'nın istiklalini temin etmek 
için yapılması muhtemel olan teşebbüsün ne 
mahiyet alacağı hakkında birfikir edinme
ğe şimdilik imkan yoktur. 

Ekselsiyor gazetesine göre alakadar 
dt:vletlerin bugünkü vaziyeti şudur: 

"Londra, milletler cemiyetinin içtimaa 
davet edilmesine temayül ettikten sonra 
şimdi kati olarak intizar vaziyetini almış • 
tır. Roma, üç devletin Berlin nezdinde müş 
terek bir teşebbüste bulunmasma artık pek 
taraftar gözükmüyor. Çünkü Almanya dört
ler misakını imza eden devletlerden biridir. 

Paris' e gelince, İngiliz teklifine tema -
yül ettikten sonra 0 da Londra gibi intizar 
vaziyeti almıştır. Herhangi bir hatlı hare • 
ket ittihaz edilmeden evel müslerek bir ha-
rc·ket zemini bekleniyor. • 

"- Sade büyük bir nvusturyah değil, 
aynı zamanda büyük bir avrupalı olan M. 
Dolfus'un vasiyetini harfiyen icra edeceğiz. 
Avusturya onun dilediği gibi en sağlam içti· 
mai esaslar üzerine müesses, hür ve müs • 
takil bir alman devleti olacaktır. Mütevef. 
fanın arzuları bizim de arzularımızdır. Bi
zi artık hiçbir şey ayırmıyacaktır. Ve gene 
lıiçbir şey başvekil Dolfus'un haşladığı ese
r; tam bir İtlihatla devam ettirmemize ma
ni olamıyacaktır. M. Dolfus Avusturya'nın 
mazlum şehididir . ., 

Bu sözlerden sonra Reisicümhur bu ıe
ni cinayeti cihan vicdanı huzurunda tel'in 
etti. 

M. Miklası müteakip, Prenı Ştarenberg 
M Rayter ve Belediye reisi de, müteveffa
nın eserini takip ve Avusturyanın İıtikla • 
lini muhafazaya ant içtiler. Cenaze alayı, 
matem marşlarınm ahengi arasında yola 
düzüldü. Madam Dolfuı Prens Ştarenberg 
ile nazırlardan Stokinger'in arasında ko • 
casının tabutunu takip ediyordu. Yollarda 
1ir milyon insan dizilmişti. Alay Viyana'nın 
~eşhur Stefan kilisesine götürüldü. Sonra 
'enaze bir top arabasına konarak Hitzing 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

temmuzda Tür. M. Samoiloviç. 
kiye'ye hareket edeceklerdir, 

Tiirk Dili Tc·tkik Ct·mivc·ti 
hiiro~umla. 

lstanbul, 29 (Telefon) - Türk Diii 
Tetkik Cemiyeti bürosu dün öğleden evet 
ve sonra iki defa toplanmıştır. İçtimada 1& 
ağustosta toplanacak kurultay için göndera 
miş olan tezlerin tetkikine devam edilmittir' 

Stratosfer balonu 
çıktı ve indi. 

Rapit City - Dakata, ıimali Ama 
J"ika'da - 28 ( A.A) - Stratosfer ba
lonu saat 12,45 te havalanmıftır. 

Vaşington, 29 (A.A.) - Stra. 
tosfer balonu dün Nehranska' do 
Haldredge'in şimalinde yere inmiş 
tir. 

Bir haftadanberi İzmir, Balıkesir ve 
Bandırma' da şimendifer müesseselerini tef
tiş etmek üzere kısa bir seyahatte bulunan 
Nafıa Vekili Ali Bey dün ak!am saat yir • 
mi ikide hususi trenle Ankara'ya gelmiştir. 
Vekil Beyi istasyonda vekalet ve devlet 
c!emiryolları erkaniyle dostları karşılamış • 

tır. 

Ali Bey Bandırmada iken 

Pöti Jurnal gazetesi, ltalyanın teyak • 
kuzu ani tehlikenin bertaraf edilmesine mü 
him surette y .. rdım ettiğini müşahede el -
mekle beraber "bir taraflı bir müdahale -
nin,, tehlikesi kimsenin gözünden kaçını -
yacağını kaydediyor ve yeni bir tehlike kar· 
Jısmda muahedelere riayet edilmesini temin 
için fngiltere, Fransa ve ltalya arasında bir 
te~riki mesai tesis etmek lazımdır. diyor. 

lspartada sel bir köprüyü götürdü 

Bandırma, 28 - Nafıa Vekili 
Ali Bey refakatlerindeki Devlet De
mfryolları erkanı ile bugün Bandır
ma'ya gelmi~lerdir. Vekil Bey bele· 
diyeyi ve hükumet dairesini, C. H. 
Fırkasını ziyaret etmiştir. Bandır -
ma limanında ihracat ve ithalat em
tia ambarlarını tetkiyk etmişler, ge-
1·~k hat güzergahında ve gerekse §e 
hır ve kasabalarda halkın dilekleri
ni dinlemişlerdir. Bandırma'da da 
uzun tetkiykleı· yapılmış icap eden 
kararlar verilmiş ve akşama doğru 
Kütahya istikametine doğru hare -
ket etmişlerdir. ( A.A.) 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Buna mukabil M. Pol Bonkur, Övr ga -
zetesinde yazdığı bir makalede diyor ki: 

''Milletler cemiyetinin işe karı!ması la
zımdır. Milletler cemiyeti diyorum, yalnız 
Fransa, İngiltere, İtalya değil, bu üç dev· 
lelin uyuşması liznndır. fakat kafi değil -
dir. Milletler cemiyetinde A vusturya'nın 
istiklali ile hiç değilse büyük devletler ka· 
dar alakadar olan diğer memleketler ve bil 
hassa küçük itilafın devletleri hep birlikte 
bu itilafı tasvip ve lekarrür ettirmelidirler.,, 

M. Dolfus'un 
• 

cenazesı 

Isparta, 28 
- Üç saat ka .. 

• 
lyran -Afgan hudut merasimle gömüldü 

Viyana, 29 ( A.A.) - M. Dol -
lus'un cenaze merasimi dün Viya. 
na kilisesinde 10.000 kişinin iştira· 
kiyle yapılmı§tır. Kardinal Linitzer 
müteveffanın yüksek meziyetlerini 
methüsena ettikten sonra tıpkı Haz 
reli /sa gibi yalnız öldüğünü ııöyle. 
miş ve dökülen kanın boşa gitme -
diğini ve Avusturya'da sükunetin 
iadesine hadim olacağını ilave et -
miştir. Diyni merasimden sonra ce -
nazc alayı Hitzing mezarlığına git
miş ve Dollus'un cesedi oraya gö -

dar devam eden 
dünkü büyük sel 
§ehrin muhtelif 
semtlerindeki eıJ 
bağ, bahçe ve 
tarlalarda hasar 
yapmışsa da 
mikdarı tespit e
dilmemiştir. Be .. 
lediye bu i§lerle 
yakından alaka
dar olmakta ve 
tespit işleriyle 
uğraşmaktadır • 
Belediye tarafın 
dan yaptırılan 

büyük köprÜ)ıÜ 

ihtilafı hakemiiğimi 
ze tevdi edildi 

Dün öğleden sonra Afgan ve İyran 
Büyük Elçilerinin Hariciye Vekilimiz Dr. 
Tevfik Rü~tü Beyefendi nezdinde toplandık
ları ve iki dost hükumetin cümhuriyet hüku
metinin hakemliğine tevdi ettiği Afgan -
lyran hudut ihtilafı işinin konuıulduğu ha

ber alınmıştır. 

lan gayretlerin daima ön safında 
bulunmuştur. Bununla beraber ci. 
han sulhu yalnız bir veya bir kaç 
devletin arzu ve iradesi netiycesi o
lamıyacağı için milli emniyeti kendi 
tedbirleri ile de kuvvetlendirmeyi 
hiç bir vakit ihmal etmiş değildir. 
A vrupa'nın ve bütün dünyanın umu· 
mi vaziyeti derpiş edilince bu hu -
susta gösterdiğimiz dikkat ve has -
sc:.siyetin ne kadar yerinde olduğu 
kendiliğinden anlaşılır. Milli emni
yet, milli inl<işafın ilk şartıdır. İn· 
kılapcı h""kA • • b . . . u umetımız u ıkı esası 
uzlaştırmakta göst d. .... ff 
k

. er ıgı muva a -
ıyet ile Tü k' • · . . . . r ıye nın mılletler arası 

v~zıyetım durmadan yükseltmekte -
el ı. Mevkiimiz, vatandaşlar i i d .. .. f k ç n e, 
gunun u a tef ek sıkıntılarına ra ... _ 
men, büyük bir şevk ve gayret ve!i. 
lesi teşkil edecek derecede emin ve 
sağlamdır. ZEKi MESUT 

mülmüştür. ' 
Viyana, 29 (A.A.) - Müteveffa M. 

de sel almı~tır. ZelztlP, sıcak ve sel gibi ôf ttlere manız kalan bir kasabamız: 
( A. A.) Isparta' da hühiımtl binaları ve parktan bir köşe. 

Sporcularımız Odes~dan 
Moskova}a hareket etti 

Sporcularımızı Sov • 
ytt Rusya' ya götü .. 
rtn Ctvdtt Ktrim 8, 
Vt giden sporcalar· 

Jan bir kısmı. 

Dolfus'un sandukası önünden dün laakal 1 
yüz bin kişi geçmiştir. Başvekilin cenazesi 
büyük merasimle kaldırılmıştır. Belediye 
dairesi önünde, piyade, süvari, topçu kita
ları halkın umumi heyecanı içinde, cena -
zeye karşı selam resmini ifa etmiılerdir. 
Merasime iştirak eden resmi şahsiyetler 
pek çoktu. Hususi mehafilde, mülki ve as
keri hükumet erkanı, sefirler heyeti, Baş
vekalet vekili Prens Ştarenberg ile bütün 
kabine azası, belediye reisi ve nihayet reisi· 
cümhur M. Miklas ve maiyeti erkanı mevki Moskova, 29 (A.A.) - Cevdet ke - - Vis Jrnnsolosu ve rus fırliği, bedeni ter .. 
almıılardı. Dini ayini Viyana ba§konsolosu rim Beyin riyasetindeki türk sporcuları dün biye müesseseleriyle m tb t Od 

l L
. · b' .. . a ua ve eıanın 

Kardina ınıtzer ızzat İcra etti. M. Mu- Odesaya gelmi!ler ve akıam uzen Mosko • spor teşk'I ti t f d ~olini tarafından fevkalade murahhas ola· vaya lıareket etmişlerdir. Odesaya muvasa- lardır. 1 1 :ın ara ın an selamlanını~ .. 

rak gönderilen İtalya ayaoından M. Dö letlerinde vapur istiklal maqı ve enternas-
Martino son c!akiykada yetişerek hükumet yonal ile karşılıı.nmış \'e Cevdet Kerim Be • Moskovaya harel.etinden evel, Cevdcj 
ukanma takdim olundu. ye büyük bir buket verilmiştir. Sporcular Kerim Bey Hariciye komiserligi mümessili 

Reisicümhur M. Miklas irat cttii!i nu - hariciye komiserliği mümessili M. Gailiuns • ile Odesa icra komitesi ve fChir meclisi re • 
nutkta şövle dedi: kin ftbir meclisi reis muavni 1\1. Gueef1 türk islerini ziyaret eylcmiıtir. 



-ya hadi 
ler· ve Avrupi4. 

(Başı l. inci sayı/ada) 
ezarlığma sevkedildi ve orada defnedildi. 

t DOLFUSUN CENAZE MERASİMi HAK
KINOA VIY ANA. GAZETELERiNiN 

YAZDIKLARI. 
Viyana, 29 (A.A.) - Viyana matbu -

eh, Dolfus'un cenaze merasiminin bütün 
ltalk arasında bıraktığı derin intibaı mütte

fikan kaydetmekte ve bu ölümü Avusturya 
vatanpe"erliğinin tam bir kemale gelmesi
:ai temin edeceğini yazmaktadır. Diğer ta ~ 
raftan Viyana matbuatı, Avusturya kahra
manının karımnda alman matboatmm ci • 
vanmertlikten mahrum olan hattı hareke
lini nefretle kaydetmektedir. 

Viner T saytang diyor ki: 
"Dolfus feci ölümü ile Avusturya mille

tiain diğer lnsonını da birlef(irmiştir. 

G 
M. o fusun son 
siyasi makalesi 

Londra, 29 (A.A.) - ''Sunday Dis • 
patch,, gazeteıi bu sabahki nüshasmda mü
teveffa baıvekil M. Dolfus'un en son maka 
lesini neşretmektedir. M. Do1fus bu ma)a • 
lesinde diyorki: 

"Avusturyamn siyaseti bizzat kendi 

idiklalini temin etmekle beraber Avustur • 

ya'ya diğer Tuna memleketleriyle ahenk i

çinde yaşamak imkanını vermek gayesini 

idihdaf etmelidir. Bu bir infirat siyaseti de
ğil, her ftyden evel Avuıturyanm istiklalini 
ve kendi mukadderatına kendisinin hakim 
olması hakkını idame etmek siyaseti olma
lıdır. Diğer taraftan ikbsadi meseleler A • 
vusturyada on beş senedenberi ilk defadır 
ki bir fırka meselesi olarak tetkik edilmiye
cektir.,, 

H4E!MIYET1 MllllYE 

E SON· HAB 
ALMANYA 'DA, Al\IERİKA'DA 

M. Papenin Avus- Amerikan grevi 
turya elçiliği kimse- hala bitmedi 
yi memnun etme 

• • •• •• •• 
mış gorunuyor 

Paris, 29 (A.A) - Muhtelif memle -
ketler gazeteleri, M. Fon Papen'in Viyana 
elçiliğine tayinini pek o kadar endiıesiz kar 
şılamıyorlar gibidir. Ekselıiyor gazetesi di
yor ki: 

"Doinıdan doğruya yapılagelmekte o· 
lan icraat yerine diplomasi faaliyeti kaim 
olmaktadır. Ve bu faaliyetin iytiraf edilmi -
}eD hedef, aynıdır. Yani Avusturya'nm Al -
manya'ya ilhak1dır.,, 

Sanlransisko, 29 ( A.A) - Ta -
vassut için yeniden •ar/edilen gay -
retlere rağmen büyük Okyanus'un 
bütün limanlarında grev devam et· 
mektedir. 

Vi•con•in'de zabıta ile bir labri
kaya tecavüz eden grevciler ara.ın 
Ja vukua gelen bir mü•ademede bir 
ki§i ölmüı, 40 kiıi yaralanmııtır. 

TVRLO HABERLER, 

SOFYA'DA BAZI KiMSELER 
TEVKiF EDiLDi. 

30 TEMMUZ 1934 PAZARTES' 

Nafıa Ve 
dün geldi 

(Başı 1. inci sayıl ada) 

Nafıa Vekili İzmir - Ka aba şir -
ketinin eski mii<liirleriııe 

ziyafet verdi • 

Prens Staremberg Dolfusu Bir ltaıyan gazetesı ateş 

Prag gazetelerinden biri diyor ki: 
''Avusturya istiklali ba1ummdan Fon 

Pıpen'in tafİni, Buyen hudadunda on bin 
lejyonerin bulunmasından daha tehlikelidir,, 

Mançester Gardiyan yazıyor: 

Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar ajansı 1Ji1-
diriyor: Zabita dün bir takım binalarda ta
harriyat yapmıı ve birçok kimseleri tevkif 
etmiıtir. Makedonya ihtilal komitesi ile mü 
nasebatta bulanan Çkatrof da mevkuflar a
rasındadrr. 

İzmir, 28 (A.A.) - Yeni satm alınan 
hattı ve nafa iıleriyle alakadar müesse • 
sah yakından görmek ve teftiş etmek mak
sadiyle ıehrimize gelen Nafıa Vekili Ali 
Beyefendi İzmir'den hareketinden evel eski 
§İrketin vaziyfelerinden ayrılan fransız mü 
dür ve memurlarma belediye bahçesinde 
bir akpm ziyafeti nrmiılerdir. Ziyafette 
vali, miistahkem mevki kumandanı, beledi
ye reiei, C.H.F. lzmir ~ilayet idare heyeti 
reisi, büyük elçi Vasıf Bey, mebus Harim 
Muhittin Bey ve devlet dem~ollan erkanı 
bazrr halnnmuılardır. Sabık müdür M. O • 
davan Vekil Beyin gerek kendisine ve ge • 

rekse arkadaılanna gösterdikleri yüksek a· 
laka ve ihifattan dolayı hararetle teıekkür 
etıniı ve minnettarhklarmı bildinniftir. Zi· 
yafetten sonra Vekil Bey maiyetleriyle bir· 
likfe teftiılerine devam etmek üzere ıaat 
24 te lımir'den h~re'ket etmişlerdir. 

takip edeceğine andiçti puskürüyor. "Umumi dü~ünce Almanya'nın Avustur 
ya'nın Almanya'ya ilhakı için komplolar 
yapmaktan fariğ olmıyacağı suretindedir.,, 

Viyana, 29 (A.A.) - Prens Starem • 
berg belediye dairesinin önünde bir nutuk 
söyliverek Dolfos'on eserine devam etmeğe 
yemin etmiş ve demiştir ki: 

"Senin ölümün mücadeleyi kazandırrnıı 
ve Avasturyanıu istiklal ve hürriyetini te
min etmi~tir. 

M. Dolfusun çocuklarına 
M. Musolini bakıyor. 

Riccione, 29 (A.A) - M. Dolfus'un 
çocukları babalarının ölümünden henüz ha 
berdar olmamışlardır. M. Musolini, çocuk -
1 ra §efkatle bakmaktadır. Madam Dolfus, 
burnya önümüzdeki pazartesi günü avdet 
edecektir. 

RINTEU:.N iTiRAFTA BULUNDU. 

Viyana, 29 (A.A.) - M. Rintelen'in 
vaziyeti vahimdir. Fakat ifadesi almabilmİ§ 
tir. Üzerine çöken mesnliyet zannedildi
fmden çok daha ağırdır. 

ITALYAN KUVVETLERiNİN AVUSTUR -
YAYA GiRMEMESi YUGOSl..A Vl..ARI 

MEMNUN ETTi. 
Belgrad, 29 (A.A.) - balyan kuvvet 

ferinin Avn turya topraklnrma girdiği ha -
berinin yanlış olduğu anlaııldıktan sonra 
siyasi mehafilde ıükfinet avdet etmiftir. 

VUGOSl..AVYA'YA GEÇEN AVUSTURYA-
LI N AZILER TUTULDULAR. 

Belgrat, 29 (A.A.) - Dündenberi A -
wsturyadan kaçan 700 den fazla milli sos 
yralist Dravograd ve Radgona'dan Yugos • 
lavya'ya geçmiştir. Bunların hepsi tutul • 
muştur. 

M. MAKDONALD AVUSTURYA HADİSE
LERiNi SA YFIYEDEN TAKIP EDiYOR. 

Halifa. 29 (A.A.) - M. Mac Donald 
Avusturyadan gelen haberleri dikkatle ta
kip etıcektedir .Fakat §İmdiye kadar be • 
yanatta bul nm ktan imtina eylemistir. Her 
ün J.or. ra il(' mulı bere etmektedir. a

fih ane11k Avusturya buhranı müşl·ül 
y,:r safhaya uirdiOi takdirdedir ki mezuni -
yetini yarıda bırakarak Londra'ya döne -
ıektir. 

YUKARI AVUSTURYA'DA YENi 
BiR HADiSE. 

Viyana, 29 (A.A.) - Bavyerada mü
tues Avusturya teıkilitı azası dün gece yn

kan Avustnryada Kiregvalt gümrük binası
r. taarruz etmiflerdir. Bir jandarma öl • 
müş muavin polislerden biri yaralanmıştır. 

ACARLAR AVUSTURYA HUDUDUNA 
ASKER T AHŞlT EDiYORLARMIŞ. 
Peşte, 29 (A.A.) - Ekseriya mevsuk 

haberler alan mehafilden bildirildiğine göre 
macarlar Avusturya hududunda askeri tah
'iılat yapmaktadırlar. Doğruluğunu tnhkik 
imkanı bu1unmryan bu tedbirin tamamiy)e 
ihtiyati mahiyette olduğu bildiriliyor 

Vatikan, 29 (A.A)- Observatore Ro

mnno gazetesi, müdürünün imzası altında 

bir makale neşretmektedir. Mamaileyh bu 

makalesinde §iddetle nazilerin aleyhinde bu 
lunmakta ve şöyle demet.1edir: 

"Ba barbarlık uyandırmış olduğu nefret 
hadden aşmdır. Ve bunun uzak ve yakın 
bütün amil ve mesulleri vicdanı umumi mu 
hskeemsinin huzuruna çıkmıştır.,, 

Alman gazeteleri 
hala M. Dolf us un 

aleyhinde 
Viyana, 29 ( A.A) - Resmi al

man gaczteleri, M. Fon Papen'in ta 

yinini vesiyle ittihaz ederek ölümün 

elen sonra da Dol/us aleyhinde nq

riyatta bulunmaktadırlar. Bu nqri -
yat Avusturya efkarı umumiyesini 

asabilqtirmektedir. Avusturya elka 

rı umumiyesi bu tarzı hareketin M. 

Fon Papen'in vazile•ini kolaylaştır

mıyacağı iytikadındadır. 

MILU SOSYALiSTLERiN ÜÇ 
GONLOK KAYBI. 

ltalyan matbuatına gelince, bunlar ta -
mamiyle Almanya aleyhine kıyam etmişler
diı. M. Fon Papen'in tayinini şiddetle tak -
bih etmekte ve rnumaileyhin Amerika' da ki 
bayağı nevinden propagandalanm hatırlat
maktadırlar. Fazla olarak İtalyan gazetele 
r: ortaya ıöyle bir nazariye atıyorlar : 

"Eğer Berlin hükUmeti nezdinde diplo
masi tarikiyle bir teşebbüste bulunulacak 
olursa, İtalya, bu teşebbüse iştirak etmiye
ccktir. Filhakika Romn'da böyle bir te~eb -
hüsün Avusturya vakayiinin ltnlya, Fransa 
ve lngiltere'de kendiliğinden uyandırmış ol 
doğu aksülamelin manevi kuvvet ve ehem
miyetit!İ zafa dü_şüreceği mütaleası serdedil 
melrtedir.,, 

FRANSA - ALMANYA MÜZAKERELERi. 

Berlin, 29 (A.A.) - 22 haziran tari
hinde baılamış olan fransız - alman tica • 
ret müzakerah I ağustosta meriyete girecek 
olan bir itilaf silsilesiyle netiycelenmi§tir. 
Evvela 17 .8.1927 tarihli ticaret itilafname -
sinin esasları dahilinde ve uzun bir müddet 
· çin münakit bir ticaret, ikamet ve seyrise • 
feıin itilafnamP.sİ imzalanmıştır. Saniyen iki 
memleket arasındaki miitekahil bir konten
inntım n hafiflei.me mukavelenamesi ve 
sonra da bir klinig mukavelesi imzalanmış-

Viyana, 29 (A.A.) - fnsbruck emni- trr. 
yet müdürünün htli ve Viyana hadiseleri J 

üzerine Tirol halkı ve Heimvebr'ler milli 
sosyalistlere karıı galeyana gelerek bunla 
rın aleyhinde doğrudan doğruya harekete 
~eçmişlerdir. Hususi haberlere göre milli 
sosyalistler son üç gün içinde iki yiz ölü, 
birçok yaralı ve yüzlerce esir vermiılerdir. 

FRA SA'DA. 

MAREŞAL LlYOTEY'IN CENNAZE ME -
RASIMI 2 AGUSTOSTA. 

Paris, 29 (A.A.) - Marepl Lyotey'in l 
milli cenaze merasimi 2 ağustosta Nansi' de 

yapılacaktır. Merasimde Reisicümhur M. 
~hron da hazır bulunacak ve harbiye na -

zın l't1are§al Peten hükômet namına bir nu

tuk söyliyecektir. 2 ağustos milli matem 
günü olacaktır. 

MEMEL DiYET MECUSi. 
Berlin, 29 (A.A.) - Memel diyet mec 

)isinin f eshirıi mevzuu bahseden Corres
poodance diplomatik gazetesi diyor ki: 

"ihdas olanan vaziyet idame edilemez. 
Tf1emel' de tesis edilen yeni direktuaroı bal
kın emniyetini haiz olmadığını ve binaen
alevh vazifesini terketmesi lazım geldiğini, 
millet parlamentonun ağziyle söylemekte 
haklıdır. Hukukun bu yeni ihlalinden dola
yı alakadar devletler nüfnzlanru gösterme 
Jidirler • 

1otörsiiz tayyare rekorlt 
yeniden kırıldı 

Berlin, 29 (A.A) - Alman tayyarecı
lerinden Ditmar, bundan üç gün evel Volf 
Rit'in 360 kilometre katetmek suretiyle kır 
mı_ş olduğu yelkenli tayyare rekorunu yeni 
den kırmıştır. 

M. BARTU'NUN YAZ TATiLi 

Paris, 28 (A.A.) - M. Bartu, tatil za-

mnnım Paris'te geçirmekte olan Fransa'nın 

Folda yakınında kain Vosserkuppe'den 
hareket etmiş olan Diınar hareektinden al
b snat 25 dnkika sonra Çekoslovakya'da 
hareekt noktasından 375 kilometre mesafe 

Roma sefiri M. Dö Şambrun'u kabul etmiş-

tir. 

3U GECE AÇIK ECZAHANELER 
Koyunpazarmda 

EGE 
ve Yenişehir Gazi bulvarında 

YENiŞEHİR 
Eczahaneleridir. .......................... 

de karaya innıiıtir. 

ondrada Be line 
üç saatte. 

Berlin, 29 (A.A.) - Londra • Berlin 
postasını yapmakta olan alman tayyaresi 
diın 1000 kilometrelik bıı mesafeyi üç saat 
10 dakiykada katetmiıtir. 

LETONYA HARiCiYE NAZIRINA M. UT
VINOF ZiYAFET VERDL 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet Rusya -
yı resmen ziyaret etmek üzere boraya ge
ler. Letonya Hariciye nazm M. Seljamaa'nın 
şerefine dön akıam M. Litvinof büyük bir 
ziyafet venniş ve ziyafette hükumet erkim 
da hazır bulunmuıtur. Ziyafeti bir süvare 
takip etmiştir. Süvareye hükômet erkanı, 
sefirler ve diğer birçok zevat iştirak eyle • 
miıtir. 

DEVLET iLE MiLLET ARASINDA 
BiRLiK lÇIN 

Münib, 28 (A.A.) - Devlet ile milli 
sosyalist fırkasının birliği eserine devam e -
den Başvekil M. Bitler, fırkayı kanunların 

lanziınine İftirak ettirmek maksadiyle, bü
tün nezaretlerde kanunlar tanzim edilirken 
fırkanın hükômet nezdindeki mümessili M. 
Hess'in veya diğer mümessitlerin hnzır bo
lunmumı emretmiıtir. 

YUGOSLAV BAŞVEKiLiNiN 
VALiDESi ÖLDÜ 

Belgrat, 28 (A.A.) - Baıvekil M. U • 
zunoviç'in validesi dün akşam 90 yasmda 
vefat etmiıtir. 

PATLAYICI MADDELEi 
KAÇAKÇILl~I 

Berne, 28 (A.A.) - Hükfunet İsviçre 

topraklarında yapılan mevaddı infilakiyc 

kaçakçılığını Alman Hükfuneti nezdinde 

protesto için gönderilecek notanın metni

ni tasvip etmiştir. 

ALMANY ANIN BORÇLAR). 

Berlin, 29 (A.A.) - !'taliye nezareti
nin bir raporuna göre Almanya'nm uzun 
ve orta vadeli borçlan baıiran nihayetinde 
9 milyar 938 milyon ve dalgalı borçlan 
da 2 milyar 231 milyon marka b liğ ol
makta idi. Binaenaleyh o tarihte Almanya 
nm bütün borçlannm yekunu 12 milyar 
169 milyon idi. 31 mart 1934 tarihinden 
beri muntazaman yapılan tediyeler netice
sinde borçların umumi yekunu 245 milyon 
mark azalmıfbr. 

T aymisi müsadere etmişler 
Berlin'den 21 Temmuz tarihli Taymis 

gazetesine bildiriliyor: 
Salı günkü Taymis gazetesiyle hafta

lık Taymis Berlin'deki satış yerlerinden, 
kitaphanelerden müsadere edilmiştir. Ara
da sırada bu gazete bazı taarruzlara uğra
mış olmakla beraber böyle umumi müsa~ 
dere keyfiyeti ilk defa vukua gelmektedir. 

Fransızca Tan gazetesi de ilk defa ola
rak Berlin'de müsadere olunmuştur. Mü· 
sadere edilen başka ecnebi gazetelerinin 
miktarı da o kadar çoktur ki, bayiler tam 
listesini vermekten izharı aciz etmişlerdir. 

Bu hareketin ne sebeple yapıldığı hak· 
kında sorulan suallere resmi makamlar hiç 

bir cevap vermemişlerdir. Propaganda na• 
zmna bu müsadere keyfiyeti haber veri
lince kendisi hayretini izhar etmiştir. 

Son zamanlarda Almanya'da ecnebi ga
zetelerinin satış miktarı bir hayli yüksel· 
miş bulunuyordu. 

Trabzondaıı gelt>n sporcular. 

Rize, 29 - Trabzondan gelen idman 
ocak yurdu sporculariyle h lkevimizin 
ıporculan arasında yapılan maçta bire kar 
p 4 ile Trabzon sporculan galip gelmi§tir. 
Maç çok heyecanlı olmuı ve derin bir ali 
ka uyandırmı§lır. 

Spor sahasında biriken halk iki bi 1 
mütecaviz bulunuyordu. 

1111111 

llli:ı 'Tu~ihl . 
1 musahabeleri. ; 

Profesör Salih Murat Beyin ga -
zetemiz için yazdığı İlim tarihi musı

~haberlerini yakında neşretmeğe t>t.s

S hyacağız. 
:c 

.Milli kültürümüzü muasır me
deniyetin üstüne çıkarmak yolunda 
atıldığımız büyük savaşta ilim ve 
fen hareketleriyle yakından alakadar 
Jmak başlıca vaziyfcmizdir. 

Derin bir dikkatle okunacağına e
min olduğumuz İlim tarihi musaba· 
helerini karilerimize ehcnuniyctlc tav 1 siye ederiz. 

"'ıımınınııııınnıımımııı ıun ıı ıınıuıııııuınnu ıucııruııunııımıuııınııımımıı11 • 

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

arade ·z Park ve P aj 
Müzik · ift ik ark ve Ba çeleri 
Sıcakların tesirini çok azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz 

A t LE Y U V A S I'dır. 

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

Her şey ucuz ve temizdir. 7-'l.P.07 



tlAKIMtYETI Mlllf YE 
"""' 3n TEMMUZ 1934 PAZARTES1 

1i!rı - Siynsi. 
• 

ŞEHiR Von Papen e1çi ve T ASRA. ., 
Göb .. .. beis ile çarpışmasından sonra 

bu~uncü Reich'in yüksek idare heyetinde 
ır "c· . ısmı ecnebi,, tesiri yapmağa başlı -

Y~n Başvekil muavini Von Papen, 30 ha· 
:ııran vak 1 d d w ·ı b •

1 
• a arın an sonra hayatı egı se 

l"I .e sıyasi rolü tamamen tehlikede bir po· 
ıtıkac· t · • " .. "h ' csırı yopıyordu. Butun cı an 

Yerli mallar 
sergisini kaç kişi 
ziyaret ~tti 

Bursa dağ sporları Hilaliahmer cemiye 
azası Uludağdan ti umumi merkezi 
lnegöle güzergah nin türlü mesaisi 

ınatbuatr t • b. 1 k • amamıylt! budanmış ır so 
anada mukabil sağ kanadın yegane mü -

ıues T M 11 1 olarak onu görüyordu. Bu scf er, 
p · Dollfuss'un ölümünden ııonra, Von 
d a~en'in Viyana'ya fevkalade elçi gön· 
CJileceği haberi, bunun içindir ki, karı -

tık tefsirlere yol açh. 

Bazıları, bu, katolik Avusturya ve ka· 
tolikl"w• b" l ıgı ır dışpolitika vasıtası gibi kul -

Istanbul, 29 (Telefon) - Yerli mallar 
sergisinin bugüne kadar 276 bin kişi ziya -
ret etmistir. Sanayiciler sergide toplanarak 
lzmir p;nayırına iştirak meselesi etrafında 
görüşmüşlerdir. 

Yc·ni tt·nİ!' korılu. 

İstanbul, 29 (Telefon) - Sipahi oca
ğı tarafından Harbiye mektebi binası önün
de yeni yaptırılan tenis kordu bugün a~ıldı. 

tesbit ettiler 

anan Roma'ya karşı bir taviz, bir barışma 
teşebbüsüdür, dedi. Bazıları da, Almanya 
nın içpolitikası bakımından tehlikeli ol 
~ağa başlamış olan bir adamın münasip 
dır surette uzaklaştırılması manasına al · 
w 1• Ateş olmıyan yerde duman çıkmıyaca· ~amsnn mchwm Emin Bt>y (ildii. 
~~na göre, her iki iddianın da doğru olan 

Bursa, 28 - Dağ sporları kulü
bü Uludağ'ın garbından §arkına 
kadar uzanan ve henüz meçhul 
olan altmı§ kilometrelik kayacı/ık 
sahasını tespit ve dağdan İnegöl'e 
iniş yolunu tayin etmek üzere ilk 
defa kulüpten sekiz dağcıya çok 
uzun süren bir keşif yürüyüşü yap -
tırmış ve bu yürüyüş sis yağmur gi
bi fena hava şeraitine raifmen mu -
vaffakiyetle başarılmıştır. Dağcılar 
zirveden sonra müşkül ve zahmetli 
bir yürüyüsle biribirini takip eden 
pek çok tepeleri aşmışlar ve on se
kiz saatlik yürüyüşten sonra l ne -
göl'e girmişlerdir. Bursa ve lnegöl'
de hükumet ve halkça büyük aliıka 
ile takip olunan bu yürüyüşün mu -
vaflakiyetle bitirilmesi sevinçle kar 
şılanmıştır. Dağcılar inegöllüler ta
rafından karşılanmışlar ve beledi -
yenin verdiği yemekte bulunduktan 
sonra otomobille Bursa'ya hareket 
etmişlerdir. Kendilerini beledyie re 
isi Ali Beyle lnegöl gençleri teşyi 
etmişlerdir. ( A.A.) 

ır tarafı olsa gerektir. 
• Bilmiyoruz Yon Papen. eğer ikinci 
ıddia d w • k d" . 1 • b ogru yanı en ısı A manya nın un 
dan sonraki içpolitikasında hakiykaten bir 
!"ol oyrıamağa hem namzet ve muktedir 
hern d..: teşne ise, kalkıp Viyana menfası· 
1'1~ kabui eder mi? Etmese ve onun yerine 
bır başkası gönderilse bile, Berlin'in bun· 
dan ıo R · · v· ' nra oma'nm hatırı ıçın ıyana ya 
kar.,ı b"" b"" .. b k .. l" b" • et Y us utun aş a tur u ır vazıy 

alacağı muhakkaktır. 
• Son Viyana hadisesini Berlin mi ter -
~p etıniştir? Bunu, bırakalım, ba§kaları 
•ddia etsin. Elde müspet deliller olmadık· 
Ça bir devleti bu gibi ağır suçlarla töh • 
~e.~ altına almak hafiflik olur. Fakat Ber· 

1
'.". ın şimdiye kadar A vusturya'nın içpo · 
•tıkasında büyük tazyikler uyandıracak 
l~birlere giriştiği ve bunları saklaınağa 
lu2um ·· k B ı· ·· h gormediği muhakka tır. er ın, §UP 

e Yok ki Dollfuss sislt:ı.~ine yani, Avus-
turya• Al • .. t nın manya koıııbınezonu mus es-

İstanbul, 29 (Telefon) - Alman has· 
tahanesinde tedavi edilmekte olan Samsun 
mebusu Emin Bey bugün vefat etmiştir. 

Emin Beyin cenazesi yarın merasimle 

kaldırılacaktır. 

Sıcaklar \'C memurların 
<:alr~nıa ı;;aatleri. 

lstanbul, 29 (Telefon) - Sıcaklar do· 
layısiyle memurların saat 15 şe kadar çalış 
malan hakkındaki tebliğ vilayete hildiril -
mistir . .Maamafih paydos saatine ltadar da
ifelerde birer memur kalacaktır. 

A' u turya hfıcli.;cft.ri ,.c Anadolu 
d<·nıiryolları talnilleri. 

İstanbul, 29 (Telefon) - Avusturya -
daki son hadiseler dünya para ve esham 
borsalarında tesirlerini göstermektedir. fs -
tımbuJ borsasında Anadolu demiryolları tab 
villeri yüzde 49,75 den yüzde 48,10 a düş 
ll'Üştür. 

f,.tanhut'da tahsil t•df'c('k 

Eı·zurmıı gt>nçlcri. 

Erzurum, 28 - Halkevi Erzurum 
lisesinde yetişen gençlere yardım 
ve lstanbııl'da tahsillerini temin 
maksadiyle bir çay ziyafeti tertip 
etmişler aynı zamanda gençlere 
yardım icin bir komisyon teşkil edi' 
miştir. ( A.A.) 

l~rzurmm\a ilk arpa mah .. ulii. 

na bütün diğer Avrupa kombinezonlarına 
tnürnaşat göstermesine muarızdı ve bu sis 
temi taşlamayı, her fırsat düştükçe bir 
\>aziyfe biliyordu. Nitekim, sisteme olan 
neFretini teyit etmek üzere, bin marklık 
P.asaport harcını koyarak Avusturya tu - Trabzon. ela sıcak ve kuı·ak malı -
rızrnine ölüm darbesini indirmekten çekin 

Erzurum, 28 - Bugün ilk arpa 
mahsulü piyasaya çıkmış ve kilesi 
80 kuruşa satılmıştır. ( A.A.) 

rn-· . • ..... ışta. Avusturya nasyonal sosyalistle 
rı tarafından aylardanberi yapılan teı • 
roı-ist hareketlere gelince, bunların bü • 
tün mesuliyelini sadece Almanya'ya yük
lemek doğru olmıyacağı kanaatındnyız. 
Çünkü Avusturya'daki Nazi hareketi, biz
zat Avusturya hükumeti tarafından o ka
dar şiddetli takibata maruz bulunmakta idi 
ki, nihayet illegal yani "gayri meşru,, bir 
şekle girmiş ve bütün illeo-al hareketler 
gibi terrorizm de tereddi etmişti. 

Y almz şüphe yok ki bir taraf tan Reich 
ın Avusturya'nın resmi rejimini mütema· 
diyen taşlaması bir taraftan da Avustur • 
Ya terroristlcrine karşı alman matbutının 
sempatik bir lisan kullanması Avusturya
daki bütün karışıkhklann zımni mesuliycti 
ni Almanya'ya yükletiyordu. 

s111ilta zarar verc<'(•k gibi. 

Trabzon, 29 - Kaç gündür sıcak ve 
kuraktan bütün mahsulat tehlike geçirmek 
tedir. Yağmura şiddetli ihtiyaç nrdır. ku
raklık bir hafta daha devam ettiği takdirde 
mahsulat zarar görecektir. Fındık mahsulü 
1 ağustosta toplanacaktır. Odanın neşretti 
ği rapora göre rekolte Coruh havalisi de 
rlahil olmak üzere dokuz buçuk milyon kilo 
dur. Geçen sene 11 milyon kilo idi. Mah· 
sul dökülmektedir. Devam ettiğine göre re
kolte ~a'1a diisecektir. (A.A.) 

dırıcı ucu da bizzat Almanya'nrn kntolik 
olan nksamındadır. 

Dış politikasında İtalyan dostluğuna 

henüz muhtaç olan Almanya, içpolitikn . 

sında katoliklik pürüzünü kcn&i lehin~ 
Fakat bugün M. Dollfuss'un öldürül-

mn·· d fk halletmek arzusundan, pek tabii olarak 
--ın en sonra bütün cihan e arı umu· 

miycsi o kadar şiddetli bir takbih sadası uzaklnşamamıştır. Keza, Tuna'ya ve şark 
çıkarmış ve bu, 30 haziran'ın bıraktığı te· Avrupasına doğru kendisine "nefes pen. 

&İri o derece şiddetlendiı-miştir ki her şc - çeresi,, vaziyfesi görmeğe salih Avustur. 

ya'yı günün birinde, her şeye rağmen, 

kendi tarafına çekeceğini ummaktan da 

vazgeçememiştir. 

Fakat Almanya o kadar çok taraflı 

müşkülat içindedir ki, içerde, cephe vah • 

Yİ bir tarafa bırakıp yalnız İtalyan • alman 
politikasının Almanya için olan ehemmi • 
Yetini nazarı iytibara alsak, Almanya'nın 
Avusturya'ya karşı olan politikasına baı -
tan aşağı yeni bir istikamet vermesi lüzu
mu kolayhkla anlaşılır. 

30 haziran vakaları İtalyan matbuatı deti namına, iradesini ne kadar teksif 

tarafından şayanı hayret bir müsamaha 
ile karıılanmıştı. Çünkü Venedik müla • 
kab olalı çok geçmemiş, Avusturya hak· 
kında M. Hitler tarafından verilen vaitle
rle .mukkabil, Almanya'nın dahili bir mese-
esıne nrışma k b t d ma ve bu suretle cihan mat 

. ua m an ayrılan bir vaziyet takınmak, 
ıtalyan - alman politikası k k .... 

1 
.. t•• F k namına orre t 

goru mu§ u. a at verilen v ·tı d , aı er en son· 
ra M. Dollfusa un ölümiyle net• · 1 ıyıe enen 
son Viyana baskınının cereyan t . e meıı, 

ederse etsin, dış politikada, tavizden tavi

ze geçmekten kurtulamamaktadır. Avus-

turyn'da serbest olabilmek için Polonya· 

ya taviz geçmişti. Şimdi ise, l talya'nın sa

rih hiddeti Üzerine Avustuı·ya üzerindeki 

tuzyikini hafifletmeğe mecbur bulunuyor. 
Sar meselesi, silahsızlanma, müsavilik ve 
belki de §ark lokarnosu için. 

Çünkü Von Papen, Viyana'ya ister 

gitsin ister gitmesin, Viyana'ya yepyeni 

bir alman politikasının gideceği muhak -

kaktır. Berlin, şimdi, Avusturya'yı sıkış. 1 

tınnak için vaktiyle tevessül ettiği tedbir 
leri, kısa zamanda, kaldıracaktır. 1000 
~arklık pasaport harcının bile eski had 
dıne indirilmesi ve Be 1. ·1 y· 

d 
r ın ı e ıyana ara· 

sın a, BerJin • Peo.t d '-! ,.. e arasın aaune benzer 
dostça bir münasebetı"n t .. . 

h 
. eessus etmesı 

mu temeldır. 

Muğla halkt·viniıı tt•tkil~ ı;.{·~ ahali. 

Muğla, 28 (A.A.) - Halkevi reisinin 
riyasetinde temsil ve musiki kolları ve diğer 
komitelere mensup zevattan mürekkep he
yet bugün Köyceğiz yoluyla Fethiyeye ha • 
reket etmişlerdir. Halkevi heveti yolda mes 
hur Konos harabelerini tetkik ve ziyaret et· 
tikten sonra Fethiye'de konser, konferans 
ve temsil verdikten sonra Bodrum ve Mila
sa geeçceklerdir. Gençler milli şarkılar söy 
fü·erek Mıığla'dan ayrılmışlardır. 

Gazi Eu~titii"İİ talehe i Kay ... t·ri<le 
Kayseri, 28 (A.A.) - · Köycülük tel -

kiykatı yapmak üzere turneye çıkan Gazi 
lisesi talebesinden beş efendi bugün şehri • 
mize gelmişlerdir. Zencidere, Germin, Ta -
vulusun, köylerıni gezerek kazalara gide -
ceklerdir. Gençler Maarif müdürü Hüsnü 
Beyle lise ve muall:m mektebi talebesi ta
rafından karşılanmış ve liseye misafir e -

dil!JI işlerdir. 

Geçen ders senesi içindeki faaliyet hak
kında Hilaliahmer Merkez Heyeti Umumi 
Katibi Anadolu Ajansına şu beyanatta hu • 
lunmuştur: 

''- Şimdiye kadar nizamname muci -
bınce memleket dahilinde kırk iki Hilaliah
mer gençlik şubesi kurulmuş ve gerek bu 
dernek şubelerine bağlı ve gerek müstakil 
olarak 400 Ü mütecaviz dernek kolu teşek
kül etmı~tir. Bu teşkilata iştirak eden tale -
beye Hrilmek üzere ~imdiye kadar yirmi iU 
bin üç yüz liralık pnl ve maktu makbuz ta
lep edilmiş ve ders senesi nihayetine kadar 
bunun a~ağr yukarı yarısından fazlası sar
f edilmiştir. 

Dernek şube ve kolları varidatlariyle 
fakir çocuklara kitap. levazımı, kırtasiye, 

elbise, ayakkabı ve iaşe edilmek suretiyle 
yardımlarda bulundukları gibi ayrıca umu
mi merkezce de bu hususta muavenette bu-

lunulmuştur. 
Merkez heyeti ayrıca Ankara Halkevi 

içtimai yardım kolu ile müştereken yal -
nız Ankarada yevmiye 1007 çocuğu iaşe 
etmiş ve fakir talebeye kitap, iş vermiş ve 

bazılarmı giydirmiş ve mülhakatta fakir 
mektep çocuklarına lurtasiye göndererek bu 
suretle yardımda bulunmuştur. Bu sene i
çin faaliyetimiz ders senesi başlangıcından 
1tibaren daha genişliyecektir. Merkez he -
yeti şimdiden bıınu nazarı itibara alarak 
hazırlıklara ba~lamıştır. Mümkün olduğu 
kadar kırtasiyeciliği bertaraf ederek ame • 
li bir tarzda dernek ve kollardan gelecek 
talepleri bir an evel is' af eylemek için bazı 
i.edbirlere müracaat eylemiştir. Herhalde 
1934-35 senesi zarfındaki faaliyetimiz şim
diki faaliyetimizin üç, dört misli fazla ola-

caktır. 

Düşündüklerimiz tahakkuk ederse 
gençlik hilaliahmerıne mahsus küçük bir 
mecmua çıka\'Acagıı. Bu sC:nc. 1R~ fıoda A
merika, Japonya ve Lehistan, Yunanistan 
gençlik salibiahmer teşkilatiyle albüm tea
ti edilmiştir. Ve bu albümler memleket yav 
nılarına memleketimizi tanıtmak hususun· 
da çok faydalı vasrtalar olduğuna kanant 
getirdik Ve bu hususta teşvik eyliyoruz. 
Bütçemiz müsait olduğu takdirde beynelmi 
lel snlibiahmer birliğinden çocuklara mah 
sus filimler getirmek ve ucuz fiatla tnlebe 
ye göstermek ve bu suretle onların ilmi ve 
terbiyevi ihtiyaçlarını da temin eylemek 
niyetindeyiz. 

Hilaliahmer cemiyeti umumi merkezi 
Afyonkarahisar maden suyu membnında 
tabii soda istihsali için iycap eden ilmi ve 
fenni tesisatı yaptırmış ve tetkikata giri~ -
miştir. 

Hilaliahmer cemiyeti umumi merkezi 
Hudeyde'de umumi harptan kalmış 37 
esirimizi bu defa İstanbul'a getirmiş ve 
kendilerini, köylerine kadar bütün masraf 
larını temin etmek suretiyle sevketmiAir. 

'" 

Roma'yı çileden çıkarmıştır. Fransız mat
buatı bile İtalyan matbuatı kadar sinirli 
ve hiddetli ya7..ılar neşretmemiştir. 1 talya
nrn Avusturya politikası, Ortaavrupa fas
lında, görülüyor ki birinci d~recede bir 
yer tutmaktadır. Bu politika Roma için 
mühimdir çünkü ortaavrupaya ve dolayısi 
le Avrupa'ya olan bütün irtibatlarını ve 
hareket kabiliyetlerini muhafaza etmek 
ancak "kendi politikasına yatkın olmak 
manasında serbest,. bir Avusturya ile ka -
bildir. Bu politika mümkündür, çünkü Ro· 
ına'nın elinde bir manivela gibi oynıyan 
katoliklik politikasının kabzası Roma'da 
kendi elinde, istinatgabı Viyana' da, kal -

Hatıra, istemeksizin, dördüncü Hanri
nin Canossa'ya gitmesi geliyor. O zaman 
da, şahlanan alman milliyetçiliği katolik 
cenubun ağları arasında hapsolmuştu. 

J1ilfılialımerin A1yonkaralıisar mndcn suyıı meclis bahçesinde de hilaliahmcr 
bahçesinde olduğu gibi istı"ycnlere sııttl ı caktır. Resmimiz ·meclis bahçesinden bir 

parça ile baden suy.u satmak için hazrrJ.ı rıan yed ve bir maden st1yıı şişc,ini 
göstermektedir BURHAN ASAF 
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Öz dilimizle. 

Amacımız nedir ? 
İngiliz illerinde ingiliz dilini 

ogrenmeğe savasan arkadaşımız 

Behçet Kemal, arada bir öz dil kal
k•nmasım yazgacma dolayor ve im 
arada adımızı andığı oluyor. 

Yüreği urunç ve yalaz dolu 
bir genç arkadaşın öz dil savasında 
yürüyenlere ne kadar ası vereceği .. 
ne, oldum olası, inanırız. Nitekim, 
İstanbul gündeliklerinden birisinın 
son günlerde Ankara'ya erişen sa
yılarından birisinde yazdığı bir ya
zıda Behçet'in tarama dergisinden 
derlediği sözlerin bir yığınağı ol -
muştu ve okuyanların kulağına, 

gerçek bir düzen getiriyor, bir ır gi
bi geliyordu. 

Gelgelelim, bu sözlerle dilegini 
anlatan genç yazıcı, gene nedens<:, 
bu kendisinin de yaptıgı isin taşkın 
ve gereksiz bir ilerilik olduğunu dü
şünür görünüyor. Bizim "Ahmet 
Haşim,, icin yazdığımız ve ivedi'ye 
geldiği için arasına eski osmanlc 
sözlerinden tek tük karışmıs olan 
bir yazımızın güzelliğini öğer~k bu· 
nu bu direkte yazdığımız söy'lerle 
karşılaştıracak olursa hu sav/ağı ka· 
zanacağım anlatıyor. 

Güzel ama, birkaç yol buracıkta 
deşip anlatmağa savaştığımız sav -

lak, salt bir yazısında bizim söylcri
mizi okumaktansa dergiden birkac 
yaprak gözden geçirmeyi daha asıl; 
ve yeğrek bulduğunu söyliyen eski 
kapı yoldasımızca anlaşılmamış o ... 

lacak. 
Biz, tarama dergisinin bize dağıt

tığı, biıe sunduğu öz sözlerden sec;· 
tiklerimizi, beğendiklerimizi kulla
narak ve araya ondan özge söz kat
mıyarak bu yazıları yazarken böyle
likle okuyucularımıza en eynel türlC 
çc örnekleri verdiğimizi ileri siirıne 
yoruz. 

Bunlar, ilk smamalardır. Sözlerin 
d«'ğeri teker teker durduklarında 

değil de yanyana bitiştiklerinde gÖ· 
ze çarpar. Onun için bu sözleri yan~ 
yana dizerek bu söyleri karalarkeıı 
yaptığımız işin çinli ve asılr olduğu .. 
na inanmakta ayak diremekten vaz .. 
g eçmiyeceğiz. 

Yıllar, bir ırmak hızıyla akıp gi
derken, gerçektir ki, dilin eskiden 
kalmış kirlerinden, küflerinden ve 
çamurlarından bir çoğunu alıp gö

türdü. 
Gene gerçektir ki, Türk Dili Der

ııegı kurulduğu ve öz sözler der -
}(-nmeğe savaşıldığı çağlarda yazı

cılar artık eski ağdalı dilin yazgaç· 
/arma bir sakız gibi yapısmadığınt 
~örüyorlardr. 

Yalnız ne var ki bu yetmiyecf'k
ti, yetmiyordu. Dili bi.isbi.itün duru 
özleşmiş ve ayıklanmış kılmak ge-

l
• rekti. Onun icin savaş haşlamıştır. 

Tadım ölçülerimiz üzerinde es
ki ahşkınhklarımızdan çok iz kalır. 

Onun için birdenbire ve kolayca 
2nlıyamadığımız sözlerden birikmiş 
bir yazıyı beğenmekten çekinebili -
riz. İçine osmanlı ağzının alıstığc 
5Özler karışmış bir başka sö~. gö -
zümüzü ve kulağımızı daha çok ok
sayabilir. Böyle bir karsılaştırma 
yapıp da bir yazıcıya "işte, iki yazc 
k\ karısık olanı daha güzel; o yüz
cien scı~ artık hepsi öz dilden top· 
lanmış sözlerle yazı yazacağına 
biraz da ötekilerden karıştırırsan 
daha iyi olacaktır!,. demek mi ge· 
ICktir? 

Bizim dilimiz, öteki dillerden 
daha geri tutulabilecek bir kuruluş
ta bile olsaydı biz, kendimizinkini 
2lacak, ötekilerini bırakacaktık. 

Kaldı ki, uzun yılların içimizde 
var ettiği alışkanlık ne clursa olsun, 
bu yolda yürümenin asısı gözle gö-
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l'abarıcı vostası. 

Ruzvelt tecrübesi 
Amerıka mali senesinin nihayeti ol.:.n 

l Temmuzda Birleşik Devletlerin dahih 
lx>rcu mühim bir yekun olan 27 milyar 
dolara çıkmıştı ve 1933-1934 senesine ait 
lnitçe açığı 4 milyar doları buluyordu. De 
ınek ki, idaresinin ilk senesi zarfında M. 
Buzvelt milli borcu 4 milyar dolar kadar 

arttırmış oluyor. 
M. Ruzvelt'in demokrat fırkasının cüm

huhiyetçiler aleyhine yaptığı mücadele· 
lcrde onları hükfımet masraflarını artır· 

makla itham ettiği ve muvazeneli bir büt· 
s;e ile beraber masraf ve vergilerin azala
cal:!ını vadetmiş olduğu hatırlanırsa Ruz
velt hükfımetinin vaitlcriyle icraatı ara
liiında sarih bir tezat görmemeğe imkan 
yoktur. Garıoı şudur ki, bu tezat miııı· 
tehipler kı.itlesinı hiddetlendirmedigi gı 
bi bunların pek çogu bu p~k yüksek -a
kamlarda hükfımetin refahı yeniden temın 
i~in yapmış oldugu büyük gayretlerin d~ 
lılini görmektedirler. Onlara göre M. Ruz 
velt'e bir serzenişte bulunabilirse de o da 
vaitleri kadar ciıretkarlık etmemiş olma
•ıdır. Filhakika risicümhur programının 
ilk kısmını mevkii ic.raya koymak için 
kendisine en aşağı 7 milyar dolar lazım 
eeleceğini söylememiş miydi? Mükellef
ler şikayet edecek yerde temin edilmiş 
cılan ou aşikar tasarruftan memnundur
lar ve hükumeti biraz daha cüretkar olma. 
y a teşvik t.l:mek isterler. 

Şimdiden söylenebilir ki, bu kadar 
müphem ve muazzam görünen bu tecrübe 
gelecek nesıller için korkulmuş olduğu 

kadar biiyük oir yük teşkil etmiyı.;cektir. 
Her şeyden evel milli borcun, milli ser
vetin yüzde ancak sekizini teşkil ettigini 
ve amerikalıların servetlerine göre dün
yanın en az borçlu milleti kaldıklarını 

kaydetmek lazımdır. Ve bilhassa şuna 
dikkat etm.elidir ki, yeni borcun büyük 
bir kısmını sanayie ve hususi şahıslara 

yapılmış avansları, vazedilmiş sermayeler 
teşkil etmektedir. Filhakika bankalar, 
hükiunet tarafından ikraz edilmiş ve ken
dilerini kurtarmış olan sermayeleri hüku
mete ödemektedirler. Geç.en sene bir bu· 
suk milyar dolar dağıtmış olan "Recons· 
truction Finance Corporation" geç.enler· 
de tediyatm muayyen vadelerinde ve mun 
tazaman icra edildiğini bildirmişti. Çifçi
lcre uzun vadeli ikrazlarda bulunmak üze 
re teşkil edilmiş olan "Federal Land" 
bankaları vaziyetin çok ümit verici oldu
gunu, çifçilerden ancak yüzde dokuzun..ı;ı 
taahhütlerjni ifadan aciz gösterdikLrin 
il .. n etmişti. Yalnız işsizlere yardım için 
sarfedilmış olan paralar tanı maı~asiyl • 
masrnf telakki edileoilir. Nafıa iş1e. ınc 

ve iş izlere yardım ueklinde sarfolunan 
mt.balig iki milyar dolara yakla~ •• akta
clır. Fakat bu sayede yeni yoll .. r, h rdJ· 
Jar inşa edilmiş, bogazlar veya ntbi ler 
üzerıne koprulcr uzatılmış, milli ornı u
lar t.1nzim edilmiş vC; böylece milli ser c.

tin artım. ına yardı"ll edilmı tir. 
Ruzvel .. tecrtibesınin nihai ntticcsi ne 

olursa olsun cumhur reisi Am~rika h lb· 
nm itimadını muhafaza etmiştir ve şim
di onun şöhreti her zamankinden fazladır. 
Muhaliflerinin onu 'oir diktatör gibi gös. 
teımckrine rağmen halkla daima temas-
ta bulunan ve pek az merasimperver olan 

rülür ve elle tutulur gibi olduğuna 

dilimizin düzgünlüğüne, üstünlüğü

ne ve diizenine inananlardanız. 

İşte bu söyleri yazmaktaki gütü-
müz, amacımız budur. M. N. 

B u söyde geçen sözlerden bir ta-
kımının karşılığı : 

Amaç - Gaye, hedef 
Yazgaç - Xalem 
Urunç - Heyecan 
Yalaz - Alev 
Ası - Fayda 
Yığınak - Mecma 
Düzen - Ahenk 
I r - Nağme 

İvedi - Acele 
Söy - Fıkra 
Savlak - Dava 
Salt - Zat en 
Yeğrek - Müreccaı. 

Özge - Gayn, diğeı 
Eynel - Müntehap 
Sınama - Tecrübe 
Çinli - İsabetli 
Tadım - Zevk 
Gerekmek - Lazım gelmek 
Güt - Maksat 
.. Bu sözler tarama dergisindenalın mış 

u r 
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Balluın postusı. 

ve amerikalıJar 

Dünya ticari münasebet
lerinde durgunluk • 

Bir istisna teşkil eden şu veya bu mem 
Sovyet - Bulgar münasebatı hakkında • 

reislerinin demokrasi için bir tehlike teş
kil ettiğine inananlar pek az olacaktır. 

Amerikalıların bu husustaki endişelerini 

M. Ruzvelt'ten ziyade Madam Ruzvelt 
ğıtmaktadır. Hiçbir zaman Beyaz Saray'da 
bu kadar sadelik görülmemiştir, nadir res
mi kabuller müstesna Reisicümhurla aile
sinin etrafını saran protokol kaldırılmıştır. 
Geçen gün Nevyok'ta bir taksi şoförü ba
na Madam Ruzveltin bir trenden inişinde 
recmi otomobiline binmiyerek nasıl kendi 
taksisine bindiğini anlatıyordu. Madam 
Ruzvelt bu taksiden indiği zaman şoförün 
kaç çocuğu olduğunu ve bunların yaşları
nı, haftada kaç dolar kazandığını ve bah· 
şişlerinin miktarlarını biliyordu. Bir iki 

le ket nazarı iytibara alınmıyarak dünya is "U tro,, dan: 
tihsal ve mübadelesi göz önünde tutulursa Sovyetlerle resmi mtinascbatm tesisi 
1934 ün ortasında şu netiycelerc varılır: yeni hükumetin büyük bir muvaffakıyeti· 

ı - Son bir buçuk sene zarfında milli diı. Zaten hükumet değiştiği zaman daha 
faaliyetlerde inkişaf vardır. 19 mayıstaki beyannamede yeni hükumet 

2 - Beynelmilel ticari mübadelelerde ' ~~~gramında B~lgarista~'la Sov:etler Bi~· 
tedenni vardır ve bu sahada en aşağı ra lıgı arasında munasebetın yenıden tesıs 

edileceği iylan edilmişti. 
kcımlara varılmıştır. 

Milli faaliyetlerin artması (Birleşik 

Devletler ve lngiltere'de olduğu gibi) bir 
ümitsizlik devresinden sonra tekrar iyti 
madın teessüs etmiş ve ham maddeler, hat 
ta mamul maddeler stoklarının azalmış ol 
masından mütevellittir. 

Harici ticaret seviyesinin gitgide azal 

gün sonra Vaşington'a dönünce Madam m:ısı muvakkat ve daimi sebeplerdendir. 

Ruzvclt bu şoföre bir teşekkür mektubu Bu daimi sebepler arasında pek çok istihsal 
göndermişti. İşte bir adam ki gelccel in- şubelerinde ihtiyaçlarını dahilde temine 
tihabatta her halde cümhuriyet fı·l·~ sına muvaffak olan büyük devletlerin sanayileş 
reyini vermiyecektir !. Bu sadelik gösteriş mesi vardır. cenubi Afrika devletleri, Hin· 
eseri değildir, Cümhur Reisiyle karısının distan, Rusya, Japonya). 
bu demokratik sadelikleri pek eskidir. Her Bu memleketler artık Birleşik Devlet· 
ikisi de şimdi eskiden kendi aralarında ya- ler, İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika 
şadıkları gibi yaşamaya çahşmaktdırlar. gibi sanayi devletleri için büsbütün kaybe 
Büyük bir Amerika mecmuası yapmış ol- dilmiş pazarlardır. 

duğu bir anketin neticesini ilan etti. Bu Fiatlann düşmesinden, mübadele edilen 
netice Ruzvelt siyasetinin Amerika'da git- malların azalmasından, yeni devletlerin sa. 
gide daha fazla takdirkarlar kazandığım nayileşmesindcn, kapalı gümrük ve hima 
göstermektedir. Her ı;ınıfa mensup ve ve siyasetlerinden dogan bu beynelmilel ti 
memleketin her tarafında oturan iki mil- raret sahasındaki ~erileme milletler cemi
yondan fazla müntehibe birer sual varaka vetinin asağıya iktibas ettiğimiz istatisti -
sı gönderilmişti. 1. 772.163 cevap üzerin- kiyle tezahür etmektedir. 

den 1.083.752 si M. Ruzvclt'e muvafıktır Dünya ticareti (kıymet) 1929 da 100 
ve yalnız 688.411 rey muhalif çıkmıştır. iytibar edilince : 
Bankerlerin yüzde 47 si, kilise adamları 
nın yüzde 56 sı, kanun adamlarının yüzde 
59 u, muallimlerin yüzde 67 si M. Ruzvdtı 
tasvip etmektedir. Onh·crsite talebı. · in 
yüzde 64 ü de reisicümhur lehindedir. 'Bl• 
ankette ameleler ve işsizlere sual sorulma 
mış olduğu nazarı iti'oara alınırsa hiç te
reddütsüz iddia edilebilir ki, yarın yeni bir 
intihabat icra edilse M. Ruzvelt 1932 de
kinden daha sarih bir zafer kazanacaktır. 
Hazırlanmakta olan intihabattan bu netice 
bekleniyor. 

GILBERT CHINARD - LÖ TAN'dan 

Göring'in bir nutku 

Hitler demek Almanya 
demektir 

Berlin'den Taymis gazetesine bildiri
liyor: 

1 t.l1alııt İhracat 
1 033 kanunusaııf 34.6 34,4 

Şubat 32.8 33,1 
Mart 36.7 36,6 

Nisan 33,4 31,9 

Mayıs 35,6 34.1 
Haziran 34,3 34,0 
Temmuz 34 34 
Ağustos 34,6 34,3 
EylCıl 34 35,8 
Teşrinievel 35,5 37,8 
Teşrinisani 35,7 37,3 
Kanunuevel 36.5 37,6 

1934 Kanunusan 34,5 33,8 
Şubat 31,7 32,4 

Demek ki dünya ticareti 1929 dan beri 
üçte bir nisbetine inmistir ve 1934 iptidı:
sında da yeni bir tenezzül başladığı gfüül 
mektedir. 

Harici ticaretin azalmasına rağmen 

son istatistiklerin bildirdiği gibi bir bucuk 
senedenberi issizlik nisbeti az.:ıhyorsn hr 
milli sahada faaliyetin artmas:ndan dolayı 
dır. 

Hükumet bu programın tatbiki etrafın
da derhal Ankara'daki sefirimiz M. Anto· 
nofa Bulgaristan'la Sovyetler Birliği ara· 
smda münasebetin tekrar tesisi için gayri 
resmi mahiyette sundajlar yapmasını em· 
retmişti. Sovyet hükumetinin resmi müza. 
kerelere amade olduğu anlaşılan bu gayri 
resmi sundajlardan sonra nazırlar heyeti 
Ankra sefiri Antonof'u resmi müzakerele
re başlamağa memur etti. 

Hi~ kimsenin beklemediği pek kısa bir 
zaman zarfında her iki devlet arasında 
müzakereler tam bir muvaffakıyetle neti
ceye erdi. 

Hariciye Nazırı 1\1. Batolof'un 
beyanatı. 

Hükumet iktidar mevkiinc geçer geç· 
mez 19 mayıs beyannamesinde Sovyet 
Rusya ile münasebetin tesisini bahse mev· 
zu ittihaz etti. O tarihten bugüne kadar 
bu mesele gündelik işlerin sırasından çık
madı. Bununla alakadar olmak üzere bu
gün Sovyet Hariciye Komiseri M. Litvi· 
nof'a Sovyetler'le Bulgaristan arasında 

münasebetin yeniden tesisi etrafında bir 
telgraf çektim. Her an muvafık olacağına 
şüphe etmediğim cevabın gelmesini bek

liyorum. Size söyliyebileceğimin hepsi bu
dur. Protokollarm imzası, bu münasebetin 
tesisindeki şartlar ilh gibi meselelerin hep 
sini bir tarafa bırakınız. Cevabı alıralmaz 
telgrafımla beraber metinlerini size vere· 
ceğim. Şimdilik Bulgaristan·a bu çok bü
yük havadisi iylan etmeniz kafidir. 

"Zarya., dan: 

Şunu hatırlamamız lazımdır ki Sovyet· 
leri ikinci defa olarak tanıyoruz. Bulga
ristan 1918 de Brcst-Litovsk muahedesi 
aktedildiği zaman Sovyetleri tanımış Mos
kova'ya sefirini göndermişti. Selanik mü· 
tarekesi ve Nöyi muahedesi Sofya ile Mos 
kova arasındaki münasebeti kesti. Nöyi 
muahedesinin 58 inci maddesi mucibince 
Bulgaristan Brest-Litovsk muahedesinin 
hükümsüz olduğunu tanıma

0

ğa mükellef 
tutulduğu gibi diğer itilafları da tanıma· 
maV,a. mecbur kılındı. 

hırebesine girişmiş olan 60 devletin sibl-ı 

O gündenberi bugüne kadar 16 sene 
geçti. Bütün büyük devletler birer birer 
Sovyetleri tanıdılar. Onlara imtisalen da· 
ha küçük devletler de tanıdılar. Geriye 
tanımıyan yalnız İsviçre, Yugoslavya, 
Bulgaristan ve daha birkaç küçük devlet 
kalmıştı. Yugoslavya da daha evel Sov• 
yetleri tanımağa karar verdi. Bulgaristan 
t;ırafından tanınması geç olmakla beraber 
memnuniyetle karşılanacaktır. 

Münasebetin tesisi lüzumu etrafında 

mükerreren yazdığımız için bu emrivaki· 
den sonra tekrar hacet görmiyoruz. 

Sovyetler - Bulgaristan münasebetinin 
yeniden tahakkukunda faal rolleri Ankara 
Sefirimiz M. Antonof ile Sovyctler Bertin 
sefiri M. Suriç Üzerlerine almışlardı. Mü· 
zakcreler İstanbul'da cereyan ediyordu. 

Daha pek yakın bir zamana kadar A n• 
kara sefiri olan M. Suriç, gerek doğrudan 
cioğruya gerekse Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendi tavassutiyle bulgar Po" 
litikasına hulUt etmek ve dolayısiyle Bul· 
garistan - Sovyetler Birliği münasebetinin 
yeniden tesisi gibi eyi bir hizmet iyfa et· 

rr.iştir. Zaten M. Muşanof da Ankara'yı 

ziyaret ettiği sıralarda Sofya ile Moskova 

arasında münasebetin tekrar tesisi mese
lesinin pek gecikmiyeceğini söylemişti. 

Birçok hayati meselelerde olduğu gibi bu 
meselede de evelki hükfımet kararlarını 

vermekte gecikiyordu. Bu işi tam vaktin• 
de halleden Georgiycf kabinesini tebrik 
ederiz. 

HAKİMiYETi l\11LLIYE 

Üç yeni kitap çıkardı. 

Bir tercümeler kütüphaaesi tesis etbg• 
mizi evelce yazmıf tik. Bü kütüphaneaia J 
cildi basıJmıJ ve kitapçılara nrilmiftir: 

Birinci kitap 

RERNAR SOJ'' un 

Amerika'da bir konferans 
Atlı eseridir. Fiatı: 25 kuruıtur. 

ikinci kitap 

POT~ MORAN'ın 

Cihan şampiyonları 
Atlı romanıdır. Bu roman son seneleı

dıo çıkan büyük hikayelerin en güzelidir 
Fiatı: 60 kuruştur. 

Üçüncü kitap, her türkün okuması biJ 
&zife olan 

Prusya Başvekıli ve J\lmanya Hava 

Nazırı Ccneral Göring geçen giın .M. Hit· 

ler'i ve Hitler'le birlikte çalışan), rı n et

heden bir nutuk söylemiş ve bu mıtkunı.la 
Hitlcr'in muhtelif s•nıftara, ziımrelere ay· 
rılmış 70 milyon halkı bir tek kuvvet ha 
!inde birle tirdigini <ınlattıktan sonra de
miştir ki: 

Bugün iktısadi sahada en mühim endi
şe dünya ticari münasebetindeki görülme
miş derecede tedennidir. Beynelmilel mü· 
n:ısebetlerin artması icin her şeyden önce 
rlolar ve sterlinin istikrarı lazımdır. Bu 
~urt diğer ikinci derecedeki paraların istik. 
rarı ve dört senedenberi bir gümrük mu· 

sızl:ınması için elzemdir. 1 
İktısadi sahadaki bu muharebenin ni

hayetlenmesi için ilk teşebbüs Amerikadan 
gelmelidir, Birleşik Devletler hükumetleri 
nin giriştiği büyük kalkınma hareketinde 
doların istikrarını temin edecek vaziyete 
yaklaşmıştırlar. Lö TAN' dan 

PROFESiJR PITAR'ın 

"- Alman milleti bilir ki, mukadderatı 

selamet ve emniyet içinde bulunmasınu.ı 

dır. Gene bilir ki büysk rehber, geceli 

gündüzlü milletinin saadetini korumak yo 

!unda ~alışmaktadır. Onun nazarında en 

yüksek kanun adalettir. Millet aleyhinde 

hareket eden her kim olursa olsun bu ha 

inane cinayetini ölümle ödemek zaruretin 
dedir. 

Artık sadece büyük adamlar küçük 

•1 amları asacak değillerdir. Bir hücum kıt 

lSı naferinden bir başvekile kadar biz, hı 

pimiz rehberin yanında ve arkasındayız. 

Kat'i ve ehemmiyetli olan bir şey vardır 

ki, o da onun itimadını kazanmaktır. Onun 

itimadı bize en yüksek kudretleri verir ve 

ondan mahrumiyet bizi bir an içinde ka 

ranlıklar ve felaketler içerisine düşürür. 

Çünkü H er Bitler demek Almanya demek 

tir.Büt ün gün.bütün gece o Almanya için 

çalışır, bütün sevgisi ve emeği almanlık 

içindir. 

Onun bir tek düşüncesi vardır: "mil· 

letime nasıl yardım edebilirim ?,, İtte bir 

lider ki şefkat dolu bir yüreğivardır, fa. 

kıat bu yürek iycabında demir kadar se rt· 

leşi r. Millet ona iytimatcder ve bu iyti • 

mat sayesinde Almanya sağlam ve muh -

kem durur. Herkes bilir k i reh ber kendi 

kalbinin büyüklüğünden, kendi hırslı 

iradesinden ve kendi ruhunda 'büyüklük 

ler yaratır. Üzerinde yaşadığımız esas 

ve kaide iytimattır. Bu iyt imadı sarsmak 
ist iyen ertık alman olmaktan çıkar ve or 
tadan kaldırılması bir borç haJine gelir.,, 

il 

1 

Anadolu. 
atlı kitnbıdır. Fintı 60 kuruştur. 

AKBA ve TARIK hitap evlerinde 
satılmaktadır. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 26 Temmuz 1934 vaziyeti 

AKTiF 

Kasa: 
Altın : Safi Kır. 

Banknot 
Ulaklık 

13.284,940 

Dahildeki fllu.habrrler: 
AJtm: Safi Kgr. 1.788.024 
Türk lira1J 

Hariçteki Muhabirler: 

Altm: Safi Kp. 3.745,128 
Altma tahYili kabil Sert.eıt 
döwialer. 

Hazine T ah"ri.Uf!ri: 
Deralıte eclilea e....Jo aakti
re k&rfıbiı 

LlRA 

18.686.370,48 
17.646.964,-

699.929,89 

2.515.004.- . 
2 .241 .296,46 

S.267.833,78 

4.278.119,02 

158. 7 48.563,-

t.43'.929,-
lananaa 8 Ye 8 inci •a.Wt 
leriae temkan nki tediyat 1-------- 1 
Senedat Ciıclaıu: 

lluine boaolan 
TICU'f seıaedat 

Esham ve T ah"ri.lit ciıclaıu: 
ı.ı... •• tahilit: Denlı • 
te edl1e• nralo .... 
kartdliı (itibari ..,....) 
Eılaam "TuYillt 

~tm Te DöYiz ilerine HUI 

Hiısedarlu: 

Muhtelif: 

3.830.568,-
1.900.029,31 

27.627.370,22 
3.492.877 ,59 

Yekin 

1 PASiF 
URA 

Sermaye: 

37.033.264,37 ihtiyat Akçesi ı 

4. 756.300,46 

9.545.952,841 

149.263.634,-

s. 730.597,31 

31.120.247,81 

153.132,18 
4.S00.000,-

8.988.269,43 

251.091.398,36 

f edaviildeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evralu nakliye 

Kanunun 6 Ye 8 inci madde
lerine tnfıkan waki tediyat. 
Dmıhte edilen nralo nakli • 
ye bakiyesi. 
Karııhğı lamaınen altın ola
ralı tednüle wuedilen 

Türk Lirası Mevduatı: 

Vadesia 
VAdeli 

Oöviı Mevduatı: 

Yiıaeııa 
Vadeli 

Muhtelif: 

Li RA 

158 74~ 563.-

9.484.929,-

149.263.634,-

8.6 '8 Of)O 

S.Sl8.!i"O ".ı 
1 r-1,.. .... _..... • 

.i).. • 

Yl!kuo 

2 Mart 1933 tarihiadea itibaren: lılionto lıa ddi o/cıS ' 1 2 - A•~,, ~ .. n 

- - = 

LiRA 
15.000 030.- ' 

,63.914,30 

157.95~ 6 .... -

l"" ~·. -~ 

..;_ -. ~ 
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lVıem eket postası 
Uzun YayJada At Sergisi • 

Cümhur· t h'"k~ t• • ·r• kocum. Bey bazıruna teşriflerinden dolayı teşekkür 
ıye u ume ının ~ •1 ~ • • Al" R 

hayv ·l k 1 f 1 hem etmis umumı meclıs azasından ı ıza .... arına ne an&r az a e • ·' . • 
t d" ~· d l · · f d an Bey de hayvancılığın kıymetı hakkında bır 

!r ıgı yur un uorl tara nı a zam . . 
nutuk iyrat eylemıftır. 

Sergi mahalli oldukça geniı ve etrafı 
ağaçlarla çevrilmi! bir sahada vücuda geti· 
ri!mi§ olup ikramiye kaaznan taylar mükii

" fal derecelerine göre ayrı ayn mevkilere 

VaJi Nazım ve Kolordu Kumanctanr 
t_Ji Hlliır.M1t .t .,. ,, se.r;:.iY,i gl'zerk :. 

l . 
• ~n /apıiwt ıeıt~ 1t ıtt koşuları ıle bır 

-'al dahil gnze çarpmaktadır. 
İklimin ve muhitin müsaade ettiği yer· 

il'rde imkan ve teraitin azamisi temin edil
inek suretiyle gösterilen bu müzaheretin 
~k yerinde olduğu da görülmektedir. Bo 

cümleden olarak (Uzunyayla) at cinsinin 
ıslahı için bo yayla içinde vücuda getirilen 
depolar ile ıifat istasyonlarının halka temin 
ettiği maddi, manevi faydalar tafsil edile
c:ek bir dereceyi bulmuıtur. 

Hükômet bilhassa nonyos aygırları ile 
u~IM-1\Yla tesalüp mah .. ~·lü t8ı)'lar için altı 
ıentaenberi muntazamari temmuz aylarında 
sergi açmaktadır. Bu serginin altmcm 1934 
senesi temmuz ayının yirminci günü davet 
edilen vali Nazmi Bey, kolordu kumandanı 
Alı Hikmet Paıa, Kayseri mebuslan, beledi 
Ye reisi ve Kayseri ile mülhakatından gelen 
binlerce zevatın huzurunda resmen açılını§ 
tr. · Açılıı rP.sminde belediye.· reisi Cevdet 

yerleştirilmişti. 
(Nonyos) ırkının bütün evsafını üzerin 

de taııyan tay ve kısraklardan geçen sene 
yalnız ( 250) tanesi sergiye iştirak ettiği 
halde bu sene 325 tanesi i~irak etmiş ve 
(98) tanesi muvaffakiyet kazanmıı ve ka
znnan hayvanların sahiplerine (6000) lira 

mükafat dağıtılmııtır. 
Hükumet bu mıntakadaki hayvanatın 

yalnız nonyos aygırlarından istif ad esini te
min için bu sene içinde (540) tane erkek 
tay iğdiç edilmiştir. Mevcut yedi sefat istas 
yonunda (30) nonyos aygırı ile bu mev • 
sim .:.çinde 1570 kısrağa suni ve tabii sefat 

Nonyos tayları serf{idt'. 

J aptırılmıı ve bunlardan 800 tay elde edil 
rniştir. Bunlar muntazam surette kayda ge
çirilmektedir. Köylerde harnlar müsaviri 

HA~lMl'lt:'l 1 MlLLIYE 

doktor Çiki Bey bu hayvanları tasnif ile uğ 
raımaktadır. 

Hükumetçe sarfolunan gayretin tar.-a -

miyle müsmir olması için daha iki ehemmi

~etli meselenin halli lazım gelmektedir. 

Bunlardan birincisi, nonyos ırkı evsafı

nı tamamiyle tebarüz ettirebilmek için hay

van bakımına halkın sıkı bir şekilde riayet 
etmesi ve hayvanları iyi beslemeleri lazım -

Nonyos tay!arrndan biri. 

dır. En az sekiz kil() arpa, )Ulaf yemesi la
zım gelen hayvanlara köylüler taraf mdan 
bazı yerlerde ottan başka bir gıda verilme
diği de görülmektedir. 

Halbuki otlar kafi gıdayı haiz olmadığın 

Samsun halkevinin 
köycü üğü. 

- Samsun muhabirimizden -

Yeni bir programla hızlı bir mesaiye 

giriıen Halkevimizin bu mektubumla size 

bir köy gezintisinden bahsedeceğim: 

Bu gezinti geçtiğimiz cuma günü tertip 

edilmi§ ve on be§ yirmi köyün halkını 

(Uzkur) asargalığında toplanmağa vesile 

olmu§tur.. Köylülerimiz buraya, önlerinde 

davullar, ellerinde milli bayraklar olduğu 

haldP. gelmişler, eve mensup hanımlarla 

erkekler tarafından karıılanarak onların 

ar&lerına karıımıılardır. Halkevinin bu 

halkçı hareketinden pek sevinen köylüler, 

bilhassa köylü kadınları, köylü çocukları 

kendilerine derhal e' ve arkada§ bulmuı

lar, esasen kendilerinden olan bu münev

ver zümreyi katiyen yadırgamamışlar he

men senli benli olmuılardrr. Bir aralık ço

cuklarına dondurmalar ve simitler ikram 

edildiğini görünce bu samimi alakaya milli 
oyunlar yapmak suretiyle karıılık vermiı· 
lerdir. 

Öğleden sonra temsil ıubesinin oynadı

ğı "istiklal,, piyesi köylüleri harekete ge· 

Hnnif, onları cidden beyecanlandınnıJtır. 

Lise müdürü Adil Beyin, Halk Fırkasının 

ve Halkevinin köylüye verdiği büyük ehem 

dan bu yetişen taylar matlubu tnmamiyle den bir nutku köylüler üzerinde iz bırakan 
temin f'dememektedir. bir tesir yaratmışbr. 

miyet ve alakayı, cümhuriyetin köylü hu

kukunu koruyan fili tedbirlerini iyzah e· 

ikincisi; gıda meselesi halkın maişet Hükumet tabibi Veysi T " ·fik Beyin 

seviyesi ile de yakından alakadar olduğun· frengi ve belsoğukluğu hakkındaki mühim 
dan Zamanti suyunun kanallar açmak sure 

tiyle arazinin sulanması ve suni çayırlıklar 
ihdas olunarak hayvanların daha iyi bir 

Lir konferansı, bilhassa frengi tahribatını 
gösteren ((mulaj) lı tablolar köylüler üze· 

Şl'kilde beslenmesinin temin;. rinde bir intiba brrakmıpır. Bunlardan son· 
ra, köycüler şubesi tarafından köylülere 

Bu işler ile yakından uğraşan baytar 

d 
cins horoz ve tavuklar dağıtılmış, kendile-

mu iirü Fahrettin Bey hayvan bakımının 
rinin idi horozları kesilerek ellerine ve

ne gib; şeraite bağlı olduğunu halka iyzah 
rilmiştir. Köycüler ~ubesinin bu mesaisine, 
fenni arıcılılğm köylüler arasında çoğalma 

ettiği gibi daimi suretle Pmarbaşı'nda vazi
ft dar bulunan mütehassıs ba}1ar Ferit Bey 
dahi hükumetin beklediği faydalan taahk - sını temin eden ikinci bir teıebbüsü de in-

zimam etmiıtir. kuk ettinnek için bilgili bir ıekilde gayret 

sarf etmektedir. Müteakiben spor fUhesine mensup ama· 

törler muhtelif spor hareketleri ve alafran

ga güreşler yapmış, daha sonra da köylü

lerimizin iştirak ve galebesiyle nihayetle
nen pehlivan güreşleri yapılmııtır. 

Sabahın saat yedisinden akşamın yedi

sine kadar süren bu eşsiz toplantıda köy

lüye birçok şeyler öğretilmek ve onlara 

ait birçok §eyler öğrenilmek imkanı alın

mı§tır. Köylülerimizin manen aldıkları bü

yük faydalar kadar, bu içtima onlara yo

ğurtlarını, ayranlarını, sularını, ekmekleri
ni satmak suretiyle maddeten de bir ka
ıanç bırakmı§hr. 

Pınarbaşr kazasından bir manzara. 
Z. O. F. 

"Tzunyayla hayvtın sergisi açılırken. 

~AlltA !> 

lh~ 
o··nkü atletizm 
müsabakaları 

Cuma günü bir kısmı yapılan atletizm 
müsabakalarına dün de Gazi Muallim mek
tebi sahasında devam edilmiştir. 

Dün yapılan müsabakaların netiycele • 

rini yazıyoruz: 
200 metre final: birinci Emin Bey 

(Gençler birliği) 24 saniye; ikinci Sala • 
hattin Bey (Ankara Gücii); üçüncü Sl\la· 
hattin Bey (Genrfer birliği). 

800 metre: birinci Şevki Bey (Anka· 
ra Gücü) 2 dakika 12 saniye; ikinci Galip 
Bey (Ankara Giicii); üçüncü Selim Bey 
(Gtnçltt Birliği). 

4x1500 metre: Ankara Giici tdlumı 
I 9 dakika, 46 saniye, 1 salise ile birinci; 
ikinci gene Ankara Gücii takımı; üçüncü 
Gençler Birliği gelmiflir. 

Tek adını: Semih L.1tif Bey (Genptr 
Birliği) 6.35; {yeni Ankara rekoru); Sa· 
it Bey ( Anllara Giicii); Ratip Bey (Genç· 
ltr Birliği). 

Cirit: birinci Mahmut Bey ( Altınorda) 
35, 75; ikinci Mehmet Bey (Gençler Bir • 
liği); üçüncü lsmail Bey (Ankara Giici) 

Muhafız gücü 
bisikletçileri 

Sporcular Trabzon'dan Görclc·ye 
lıa~cket ettiler. 

Trabzon, 29 (A.A.) - Muhafız Gücü 
bisikletçileri bu sabah Göreleye hareket et· 
tiler. iki gündür Trabzon gençliği ve hal -
kının misafiri bulunan bisikletçiler ıerefi • 
ne fırka, belediye, halkevi ziyafetler verdi· 
Misafirlere §ehir ve sayfiyeler gezdirildi. 
Dün gece halkevinde spor eğlenceleri ter • 
tip edildi. Misafirler Trabzon gençliğinden 
gördükleri misafir severlikten memnun ka· 
tarak Trabzon'dan ayrıldılar. 

Buğday müha)aa ek ı>crrcri 

Buğday mübayaa merkezlerinde ekis • 
per olmak üzere ziraat mektebi mezunla
rından 12 Efendi Bursa'da ziraat enstitüsü 
zirai sanatlar laboratuvarında n tohum ıs· 
lah istasiyonunda kurslara devam ederek 
muvaffak olmu!lar ve ameli eksperlik öğ
renmişlerdir. Bu efendiler Ziraat Bankası 
tarafından muhtelif buğday mübayaa mer
kezlerine tayin edilmişlerdir. Ziraat Veki • 
Jet! yeni ihdas olunan buğday mübayaa 
merkezleri için yeniden 26 efendiyi eksper 
yetiştirilmek üzere Bursa'ya göndermiştir. 
Birinci kursta muvaffak olan 12 efendi şun 
lardır. 

Hayri, Halit Şükrü, Ali Kemal, Recep, 
Süleyman LUtfi, Mehmet izzet, Ahmet Ni
hat, Sami Kaya, Cemal, Zeki Süleyman ve 
Zeki Beyler. 

• tı Milliye'nın Romanı: 3 Tefrika 60 de bir sebep vardır. Sonra, muhatabına, sözünü kesmemek 
suretiyle bile olsa, bir hizmette bulunmak istiyordu. Bunun
la beraber fena halde canı da sıkılmağa başlamıştı, sordu: 

lis vesiykar;ını gösterdikten sonra kapadı, gene cebine yer· 
leş tirdi. 

• 
insanlığın ha 1 i. 

A mlre ltlalro 

- Bununla ihtiyar Jisor mu istihdaf olunuyor, yoksa? 
- Sanmam. Belki Jisor'un oğlu. 

Lehli iyi hal5er almış görünüyordu. Klapik elini arkada-
ıının eıın· · ·• . ın uzerıne koyarak: 
w - ~ize, bakkal dükkanınızı kurabilecek param olmadı -
gına cıdden müt .f. . . 

F 
ecssı ım, dedı. belkı hayatımı kurtarıyor-

sunuz... akat gene b. k 
1 

. ır aç parça malım, iki üç heykelim 
var: on arı vereyım. 

-Hayır. 

- Neden? 
-Olmaz. 

- Ya, demek bahsetmiyelim? Peki F k t d 1 
k 

. . k . d" - . . . . a a ne en 1ey -
ellenmı alma ısteme ıgınızı öğrenemez miyim? 

Şpilevski ona baktı. 
- insan benim gibi yaşayınca, bu ... şeyi.. .. bu zanaatı ... 

ne diyeyim, tavizsiz nasıl yapar? 
- Tavizsiz yapılan pek çok iş bulunduğunu sanmam. 
- Evet. Mesela mağa.zaların nasıl kötü muhafaza edil-

mekte olduğunu düşünemez misiniz? .. 
Klapil<, az kaldı: ''ne münasebetle bundan bahsediyor -

sunuz?,, diye soracaktı. Fakat tecrübe etmiş olduğu için bi
liyordu ki böyle hiç akla gelmiyen sözlerin de söylenmesin-

- Siz mağazaları tarassut mu ediyorsunuz? 
Onun nazarında polis bir takım kombinezon ve şantaj 

halitasından, af yon ve kumar üzerinden gizli vergi almakla 
mükellef bir heyetten başka bir şey değildi. Kendilerine 
münasebette bulunabileceği polis memurları (ve bahusus 
Şpilevski) yan yarıya suç ortağı idiler. Buna mukabil, 
rüşvetten hem iğrenir, hem de korkardı. 

Şpilevski cevap veriyor du: 
- Tarassut etmek mi? Hayır. Onun, nasıl diyeyim, aksi. 
- Ya, demek bir şeyler aşırmak ha? 
- Hayır yalnız oyuncaklar .. Küçük oğluma oyuncak al-

mağa kafi param yok. Acı şey. Hem çocuğu da yalnız ken-
disini memnun edebildiğim zaman severim. Başka türlü 
memnun etmeyi de bilmiyorum. Güç iş ... 

- Canım, benim heykelleri alsanıza. Yahut hepsini de-
ğil de bir ikisini alınız. 

- Rica ederim zahmet etmeyiniz ... Ha, ne diyordum? ... 
Evet, mağazalara gider ve ... (Tek gözlüğünün etrafında al
nını ve yanağının sol tarafını buruşturarak) ben mucidim, 
sizin modelleri görmeğe geldim, dedim. Beni bunlara bak
mağa bırakırlar. Bir tanesini alırım. Katiyen fazla almam. 
B~zı kereler de beni tarassut ederler ama bu nadirdir. 

- Ya oyuncak aşırdığımzı anlarlarsa? 
- Şpilevski cebinden cüzdanmını çıkarıp araltyarak po· 

- Bazan da param olur ... Sonra kovulabilirim de ... Her 
şey insan içindir ... 

Klapik kendinin ciddi ve ağır bir adam olduğunu birden• 
tire hayretle keşfediverdi. Sonra kendi kendine: "GidiP. 
Jisor'un oğluna haber venneliyim.,, dedi. 

Saat biı 

Çen, kolunun altında bir çanta, siymalarını tanıdığı av· 
rupahlara birer birer rastlıyarak rıhtım boyunca yürüyordu. 
Bu saatte onların hepsi ya içmeğe, ya Şaghay Klüp'te ve 
civar otellerde birbiri ile buluşmağa gidiyorlardı. Arka ta• 
raf tan bir el yavaşça omuzuna dokundu. Çen zıpladı. rovel .. 
verinin bulunduğu iç cebine elini attı. 

- Sizinle çoktandır karşılaşmamıştık, Çen. 
Çen döndü. Bu adam ilk hocası olan papas Smitson'du 

Biraz Siu'lara benziyen güzel, fakat artık ihtiyarlıktan yıp 
ranmış yüzünü tanıdı. ~ 

- Beraber yürüyelim mi' 

- Peki. 
Çen daha fazla emniyet içinde olmak ıçm bir avrupalmın 

beraberinde olmayı daha muvafık buluyordu: çantasmda bir 
bomba vardı. Bu sabah arkasına giymiş olduğu güzel kos
tüm ona dtisünce sanki dürüst olmadığı zehabım veriyordu i 

Sonu V:l .. 
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As. Fb. U. l\td. Sa. Al. , 
komisyonu ilanlan. 

500 MERTE MİKABI CE
VİZ TOMRUGU. 

Yukardaki malzeme ka -
pah zarf suretiyle 5.9.1934 
tarihinde saat 14 de ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
şartname için her gün öğle -
den sonra, münakasaya gir -
mek icin de o gün teminat 
(ve teklifat) ile müracaatla-
rı. (1700) 7~2973 

lLAN. 

Kırıkkale muhafız takım 
efradiyle Yahşihan topçu mü 
himmat deposu efradının 2 
Teş. 934 gayesine kadar ihti
yaçları olan (15000) kilo o -
dun ile (9100) kilo ekmeğin 
aleni münakasa suretiyle 20 
ağustos 934 tarihine müsadif 
pazartesi günü ihaleleri icra 
kılınacağından taliplerin o/o 
7,5 teminat akceleriyle birlik 
te Kırıkkale askeri fabrikalar 
Satın alma komisyonu riya -
setine gelmeleri ve mübayaa 
edilecek olan ekmek ve odu
nun şartnamelerini görmek 
istiyenlP.rin de her gün Kırık 
kale yollama memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

(1735) 7~ 3001 

O. D. Y o il arı ve Liman · 
lan U. Md. Sa. AJ. Ko· 

misvonu ilanları. 

İLAN 
Ecneoı müstahzarat ve tıb

bi ecza kapalı zarfla nıüna
kasası 14-8-934 sah günü sa 
at 15 te idare binasında ya
pılacaktır. Fazla tafsilat An
kara ve Haydarpaşa veznele 
rinde beşer liraya satılan 
şartnamelerde vardır. 

(1678) 7---2935 

dAKIM1YETl MILL1 YE 30 TEMMUZ 1934 PAZARTESi 

T~QKiYE 

Z:IRAAT 
1 Kumbara bütün bir istikbaldir 

94NKA51 

..... 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RAı-IAI t;D~R 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
sahn alma komisyonu reisliğinden. 

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

. 7~2747 

T:.:;Lc:~;E~~~HRI 11 
içtimai ve siyasi ilimler için 

Ankara Bclc(Iİ'ye Reis · 1 
lii!i ilanları. 

İLAN. . 
" Cesare Alfieri ,, 

Yüksek mcktehi 

Siyasi konsolosluk ve müstemle
ke siyaseti meslekleri için tetebbü
lcr: 

1 - Siyasi ve içtimai ılimler 

doktorasını almak için 4 senelik 
kurslar. 

2 - Beynelmilel siyasi tetebbü
lerin diplomasını almak için bir 
senelik kurslıır. 

3 - Sendikalist ve korporativ te 
tebbülerin diplomalarını almak 
için bir senelik kurslar. 

Tafsilat almak için zirdeki ad -
reste enstitü katipliğine müracaat. 

Via Laura 48, Florence ou par 
le Bureau d'Educetion, Via Vec · 

chietti 6, Fi o rence, ( ltalie). 
(1006) 7---2883 

Satlık arsa 
Çankırı caddesine pek ya 

kın ve iki yolun köşesinde 
420 metre murabbaı. 

Ankara eczahanesine mü-
racaat. 7~2992 

Satılık arsa 
Bağlara ihtiyaç göştermiyerek 

kadar havadar iki cepheli mükem
mel nezareti ve önünd! hlil yok, 
içinde mühim miktarda ta} yığılı 
lımetpa!a mektebi üstünde Çanla • 
rı mebusları evlerine bitiıiktir. 

Pazarlık için Hasanpaıa fırı • 
nına müracaat. 7-2939 

Belediye odacıları için 
(29) takım elbise pazarlıkla 
yaptırılacağından nümune ve 
sartnamesini görmek isti -
yenlerin Yazı işleri kalemi -
ne ve taliplerin de 4 ağustos 
1934 cumartesi günü saat on 
dört buçukta belediye encü -
menine müracatlarr. (1715) 

7-201\f 

İLAN. 

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

7---2Qfi2 

İLAN. 

Belediye meclisi intiha -
batı için tabettirilecek def -
terler 4 ağustos 1934 cumar
tesi günü saat on buçukta 
Belediye encümeninde pazar 
tıkla verileceğinden taliple -
rin müracaatları. ( 1 705)' 

7---2967 

lLAN. 
Sekiz bin beş yüz adet sü

pürge 4 ağustos 34 cumartesi 
günü saat on buçukta beledi 
ye encümeninde pazarlıkla a 
caatlarr. (1743) 7-3006 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
~aat. Telefon: 3272 

Ankaı·a cförcliincii icra 
mcnıurlu~mHlan: 

Ankara Kadastro fen memuru 
Kerim Beye altmış liraya borçlu 
Bursa Navınan dikiş makineleri Li
mited şirketinde Saffet Yılmaz B. 
nezdinde iken halen nerede oldu • 
ğu bilinıniyen malul zabitandan 
yanyalr Hayri Beye tebligat icra 
edilemediğinden: ilanen tebligat 
icrasına karar verilerek işbu ilin 
tarihinden itibaren 1 O gün zarfın· 
da daireye müracaatla mal beya • 
nmda bulunması ve keza bir diye -
ceği varsa yine bn müddet zarf m -
da daireye müracaatı lüzumu ilan 
olunur.(1741) 7-300' 

Harita Umum müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi ıubesi için ( 5) adet gic• 

işareti aletinin aleni münakasası 9.8.l 934 perşembe günü saat (10 ), 
dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her ' gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Cebecide Harita UınuJll 
müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (1572) 7-2761 

Ankara askerlik şubesinden: 
Malfıl zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesin~ 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisanı 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktı~· 
Eshabr istihkakrn yetlerindeki maaş senedi resmileri ve b1: 

rer kıta fotoğrafi ile Askerlik şubesine müracaat etmelel"l 
ilan olunur. (1459) 7-2732 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için ıs,ooa 
kilo sade yağı 4 ağustos 934 cumartesi günü saat 14,30 da 
kapal ızarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin rn\J• 
ayyen gün ve saatinde teminat mektuplariyte birlikte J-Ia • 
dımköyünde Askeri satmalma komisyonuna müracaatları. 

(3832~ 7~2748 



_;o TEMMUZ 1934 PAZARTESl t 

Herkesin Sevdiği 

OR·M AN Ç i FT LiGi 
nın 

Ankara ·Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

• ·•w •• 
.......____--~~~--------------~~~~~~~~--------------
lnhisarlar U. Müdürlüğünden: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

;; 

an· 1 - Adana Baş Müdüriyeti yaprak tütü1! anbannın t': · 
le ır ve tevsiine ait inşaat kapalı zarf usulıyle kırdırmaga 
onulınuştur. 

da 2 - Kırdırma şartnamesiyle evra~ı f:nni~esinin musad· 
h k. suretleri dört lira mukabilinde Cıbalıdekı Levazım Mu-
11 asıbi Mes'ullüğünden ve Adana Baş Müdüriyetinden ah· 
ataktır. 

sa 3 - Kırdırma 15.8.1934 tarihine miisadif çarşamba günü 
C)l at (15) de Cibalideki Ahm Satım Komisyonumuzda icra 
unacaktır. 

Jtar4 - T.eklif mektuplan kanundaki hüküml~re göre Y~ • 

111 1~a tayın olunan gün ve saatten evel Komısyona verıl • 
e •dir. " 

b· 5 - Kırdırma şartnamesinin m~ddei mahsusası muci -
ınce fer'li ehliveti haiz bulunanlar istirak edebilir. 

~u 6 - Her istekli biçilmiş olan bedelin yüzde yedi buçu · 
te olan (907) liralık muvakkat teminatı tayin olunan saat· 

n eve] teslim etmelidir. 
oı 7 - Kırdırma icin tayin olunan saatte tutulması mutat 
td~~ zabıt kaP-ıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 
~ınez. (3918) 7--2833 

Ankara Belediye 
Riyasetinden : 

'V Belediye hududu dahilinde kiraya verilmiş binaların kar 
e~ .~k~r nizamnamesine tevfikan tanzim ve noterlikçe tescil 
ba 1 1tnış mukavelelerin 15 ağustos 934 tarihinde kontrolüne 
le ~ anacağından memurların müracaatında bu mukavele
Ilı :ın ibraz ve kavdettirilmesi lazımdı:-. Mukavele ibraz ede
~.,1Yen kiracılar umuru belediyeye müteallik 1608 No. lı ah
tı?~ı ~ezaiye kanunu mucibince cezalandırılacak ve mal sa
b;pb er~nden de konturat resmi bir senelik kira bedelinin o/o 3 

s etınde tahakkuk ettirilecek ceza ile tahsil olunacaktır. 
........... (1684) 7--2950 

Askeri F abrika1ar umum müdürlü~ürden: 
ASKERf FABRtKALAR 11:\llH\1 IÜD( RI~OCO 

StGORTA SANDIGI RiYASETiNDEN: 

t Yozgatta bulunan fabrikanın halen mevcut kooperatifi 
dat~ralaı; mucibince bedeli peşinen verilmek üzere birisine 

1 ~~ı; ;3dılr.cc:k~ir. Bu husustaki şeraiti anlamak isti yenlerin 
(]e·n· sa 4 .rıhır.den 30.7.1934 tarihine kadar her gün öğle • 
Müdüri1ıi"~··'sbt:ısvon civarında Askeri Fabrikalar Umum 

,..,u ına~ındak" t .. . d -besine miirac tl 1 eavun ve sıgorta san ıgı muhase-
aa an. (1 617) 7 2828 

Mektepler sabo alma 
komisyonu reisliğinden: 

Meslek Muallim ve İnşaat Usta Mekteb"nd - d • 
\1e miktarı yazılı doğrama kapı ve pençerel~r a~ akşa~ akcıns 
su · 1 k B · · ...:ı muna asa 
nı·retıyle yaptın aca tır. 93u4ışe ~hı~ek istiyenlerin % 7,5 te-

ınatlarivle 16 ağustos 1 tarı ınde saat 15 te mekt 1 k · · · 1 • .. ep er 
oınısyonuna, şartnameyı ve resım en gonnek istiyenle · 

de inşaat usta mektebi müdürlüğüne müracaatları. (165~)n 
19 Adet tek kanatlı kasalı pençere 

8 ,, Çift ,, sürgülü pençere 
5 ,, tek ,, Kapı kasaları 
l ,, ,, ,, Kapı 
2 ,, ,, ,, Kapı 
4 ,, Hata kapısı 
2 ,, Dıs kapı. 7--2900 

Rektörlüğünden: 
Yüksek 'Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup aşağıda yazı

lı 10 kalem eşya aleni münakasa ile alınacağından (.benzin 
ayrıca da ihale olunur) talipler yüzde yedi buçuk teminat
laıiyle ihale günü olan 14 ağustos 934 tarihine müsadif sair 
günü saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyonuna müraca· 
atları. (1659) 

Kilo G. 
5000-5500 
2000-2500 
200-250 
300-350 

1000-1200 
600-750 
600-750 
200-300 
100-150 
200-250 

-

Nevi 
Sabun 
Soda 
Fayda (yarım kilo kutu) 
Erosa (kutu) 
Pirit ,, 
Hasır süpürge (adet) 
Calı süpürgec;i ,, 
Süpürge sapı ,, 
Sifon süpürgesi 
Benzin (teneke) 

Harp 

7-2907 

~. . ... ·. . . .. . . . 
P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Telgraf hatlarının direk ihtiyacatı için Kırşehirde 235 adet 

kavak, Çonım'da 376 adet çam, Develi'de 28 adet çam, Mu
dumu'da 180 adet çıralı çam, Cankırı'da 95 adet çam, İnce
su Karahisannda 25 adet kavak, Osmancık'ta 60 adet çam, 
Kızılcahamam'da 1247 adet çam ağacı 25 temmuzdan itiba· 
ren münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin Ankara Posta tel
graf başmüdürlüğ"üne ve yahut mahallerine müracaatları. 

(1687) 7~2949 

P. T. T. Başmüdiirl~ğünden: 
Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya, Macaristan, Lehistan, 

Avusturya, Çekoslovakya, lsviçre, ltalya, Vatikan, Hükumeti, Fransa, Al
manya, Lükıemburg, Danziğ serbest §ebri, Belçika, Felemenk, Danimarka, 
f sveç, Norveç, İngiltere, lrlanda, Mısır, Filistin Surye, \'e Lübnan Cümhu
riyetinin :Memleketimizle tehirler arası telefon konupnasma 1931 sene
sinde başlanmıı ve az zaman içinde sür'atle inkişaf ederek tüccari ildi -
sadi bayati işler üzerinde sürat. suhulet ve selamet temin etmi§tir 1 

Bu memleketlerle konusmak ve f aıla malumat almak isliyenlerin gi
şelerimize ve 234 l, 2342 Telefon No. larma müracant etmeleri. (164 7) 

7--2889 

Ankara askerlik şubesi 
reisliğinden: 

933 senesine ait Tütün ikramiyelerini almıyan 54 Ma· 
Hile verilmek üzere -ikramiye havaleleri Ziraat Bankasına 
gelmiş olduğundan 1 mayıs 934 tarihinden itibaren ı ~ylCıl 
934 tarihine kadar 4 ay içinde tevzi edilecektir. 934 ikrami· 
yeleri ise haziran 934 ten sonra tevzi edileceğinden yanlış 
müracaatlara mahal kalmamak üzere 933 ikramiyesini 'll· 
mamış bnlunan malUllerin şubemize müracaatları ilan olu· 
nur. (770) 7-1669 

1 M. M. V. Sabo Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için (3000) 
kilo idrofil pamuk kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. İhalesi 18-8-934 cumarte· 
si günü saat 14 tedir. Talip -
ler şartnamesini görmek üze· 
re her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden evel 
tekJif ve teminat mektupla
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma komisvonuna müraca· 
atlan. (1668) 7-2906 

lLAN. 

Kıtaat ıçin (22,382) kilo 
patlıcan (22,382) kilo fasuı. 
ya (2232) kilo bamya (9734) 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 31 temmuz 934 salı gü
nü saat 16,5 da yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasa va i~tirak icin de vakti 
muavvenincie teklif ve temi· 
natlariyle İstanbul kuman
danhi!ı satınalma komisyo· 
nuna müracaatları. (1578) 

7--2774 

8 - 934 pcrıembe günü sut 10,5 da 
teminatlariyle birlikte l'.1. r1 v. 5 .. hn 

alma komisyonuna muracaat!arı 
(1644) i'-2884 

İLAN 

Hava kıtaatı icin Diyanbe 
kir'de kanalizasyon ve su de
posu paarzlıkla inşa edilecek 
tir. Taliplerin 30. 7. 934 pa • 
zartesi günü saat 14 te temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(1740) 7-3003 

İLAN. 

Dört baraka söktürülerek 
başka bir mahalle yeniden 
pazarlıkla kurdurulacaktır. 
Pazarlığı 1. 8. 934 çarşamba 
günü yapılacağından taliple· 
rin fenni şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve pazar • 
lığa iştirak için de o gün ve 
vaktinde teminatlariyle ko -
misyona gelmeleri. (1736) 

. 7- 3002 

tLAN 

Hava ihtiyacı için kanat 
bezi, şerit ve iplik pazarlıkla 
alınacaktır. Sartnamelerinl 

1LA N görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığa 

Kıtaat için 18.000 kilo sa gireceklerin 19. 8. 934 pazar 
de yağı kapalı zarfla müna· günü saat 10,5 ta teminatla • 
kasaya knmuştur. İhalesi 31 riyle birlikte M. M. V. Sa. 
temmuz 934 salı günü saat Al. Ko. na müracaatları 
14,.5 da yapılacaktır. Talip- (1797) 7-2994 
1er sartnamesini görmek üze ,-----------
re her gün ve münakasaya iş 
tirak icin de vakti muayye· 
ninrle teklif ve teminatlariy
le t~tanbul kumandanlığı sa· 
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (1581) 7-2776 

!LAN 

Kıtaat için (36,000) kilo 
patlıcan (36,000) kilo fasul
ya (6000) kilo bamva 12.000 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasava konmustur. İha 
lesi 31-7-934 salı günü saat 
15 te yapılacaktır. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti 
rak icin de vakti muayyenin
de teklif ve teminatlariyle 
İstanbul kumandanlığı satın 
alma komisyonuna müraca· 
atlan. (1582) 7--2777 

11.AN 

İstanbul kumandanlığı.na 
bağlı kıtaat için (29,000) ki
lo patlıcan (29,000) kilo fa
sulya (6,300) kilo bamya 
(8,100) kilo Tomates kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 31 temmuz 934 
salı günü saat 16 da yapıla· 
caktır. Talipler şartnamesini 
görmek üzere her gün vr 
münakasaya iştirak için de 
vakti muayyeninde teklif ve 
temiııatlariyle İstanbul ku· 
mandanhğ"ı satmalma komis 
yonuna müracaatları. (1583} 

7--2778 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 2113 adet Alemin 
yüm mntara aleni münakasa He alına -
c.nktır. Şıırtname ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün iİğleden sonra ve 
münakasaya iıtirak edeceklerin 16 -

Ankara barosu 
reisliğinden. 

Baromuzda muk2yyct a -
vukatlardan Cevat Demir 
Alp Beyin avukatlıktan ihra 
cına dair inzibat meclisince 
verilen karar mumaileyhin 
iytirazınm ağır ceza mahke
mesince reddedilmek sureti
le katileştiği ilan olunur. 

7-3005 

f', nkara -Acen tas. 
MIHCI OGLU HALİL NACI 
-ANKARA-

Tashih 
Ankara !cra dairesi Gayn 

menkul satış memurluğun. 
dan: 

Hakimiyeti Milliye gaze
tesinin 29. 7. 1934 tarih ve 
( 467 5 ) sayılı nüshasTnın 
7-2982 numaralı ilanındaki 
dosya numaramızın 933-497 
olmayıp 933 - 427 olduğu 
tashihan ilan olunur. 

Serveti Füı,un 
43 senedir durmdan oepr vaziyfeıini yapmaktı olan bu 

fı1tftn' k ımli s:azetemrı AnKara'de ıacıı. veri A K B A 
kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lin. Beher nym 20 kuru,. 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı içın 180 ton 
ekmeklik un 4 ağustos 934 T. cumart;esi günü kapalı zarf 
usuliyle saat 14 te münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplariyle birlikte Hadımköyünde 
Askeri satın alma komisyonuna müracaattan. (3830) 

7-2749 



Korunma Çareleri • 

YERLi MALI 

TUFAN - HIZIR 
Yangın söndürme Makineleri 

Milli Müdafaa Vekaleti Cet il esince 934 senesinde yer· 
1i ve ecnebi markalı makineler arasında vapılan muka
vese li tecrühe ı errle birinci 1 iğ-i kazanmıstır. 

Ankara'da satıı:. mahalli 

Hanif Zade Biraderler 
Bankalar caddesi No. 8 1 Kataloit ve iv.ahat itin lfıtfen '11İİT a coet Telefon: 3150 

. . 
... ·- ,,.. . -t- - ~ ~ 

Ankara Nümrne hastanesi 
Baştabibliğinden: 

Hastanenin İsmetpaşa pavyonunda mevcut telefona ila 
veten diğ er pavyonlara konacak altı adet dahili telefon ve 
buna müteallik tesisatı ve mevcut santralın 30 telefonluk -
tan kırk telefonluaa cıkarılması ve lsmetpaşa pavyonunda-... . 
ki telefona ilavesi sartnamesine e;öre pazarlık suretiyle ta-
libine ihale edileceğinden talip olanların pazarlık günü olan 
2 ağ-ustos 934 perşembe günü saat 11 de hastanede müteşek 
kil komisvona müracaatları ilan olunur. ( 1726) 7-2997 

Karadeniz Ere~li Belediye 
Riyasetinden: 

Elektrik santralının temmuz 934 tarihinden mayıs 935 
tarihine kadar on bir aylık ihtiyacı olan 300 - 340 ton ma
den kömürü ile 700 kilo ince yağ ve 250 kilo silindir yağı ve 
22 kilo gres yağı 22. 7. 934 tarihinden iytibaren 22 gün müd
detle 12. 8. 934 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkanlmıs -
tır. İsteklilerin teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuk 
nishetinde muvakkat teminat akçelerini belediyeye tevdi 
etmeleri ve s.artnamesini görmek istiyenler Ereğli ve Zon -
guldak belediye dairelerine müracaatları ilan olunur. 

(1728) 7 ~ 2996 

Karaköse belediye riyasetinden: 
Karaköse belediyesi tarafından yaptırılması mukarrer 

2863 lira 67 kuruş bedeli keşifli gazhane inşaatı yirmi gün 
müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Talip olanların S?eraiti 
öğrenmek üzere Karaköse belediyesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1733) 7- 2995 

İktısat Vekaletinden: 
Zonguldağ"m Karpiclik mcvkiinde kain 241 numaralı oca 

ğın mesuı müdürü Abdülkadir Efendi ahiren mezkur müdür 
lükten feragat eyledij?'inden ilan tarihinden iytibaren üç ay 
zarfında amilleri tarafından ocağa mesul bir müdür tayin 
ve resmi ikametgah irae edilmediği ve halen gayrı faal bulu 
nan ocak ciddi olarak faalivete ge~irilmediği takdirde amil 
terinin bu ocak üzerindeki haklarının iptal edileceği hisse· 
darlardan mumailcvh Abrü1kadir Efendiden maadasmm 
oturdukları yer malUm olmasına mebni tebliğ makamına ka 
im olmak üzere ilan olunur. (1494) 7-2662 

Bursa defterdarlığından : 
Bursaya tabi Abülyont gölü ve müştemilatından bulu -

nan dere ve azmaklann haziran 934 iptidasından bilitibar 
mayıs 937 g-ayesine kadar ü~ senelik balık saydiye resminin 
20 gün müddetle açılan müzayedesi netiycesinde talip zu -
hur etmemesine mebni mezkur mi.iddete ait balık saydiye 
resmi 31 temmuz 934 tarihine müsadif sah günü saat beş 
buçukta ihale edilmek üezre müzayede 25 temmuz 934 tari 
hinden iytibaren bir hafta müddetle temdit edilmistir. Ta
lip olanların ve müzayede şartlarını anlamak istivenlerin 
Ankara Defterdarhğ-ına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(1746) 7-3007 

Ziraat vekaleti merkez 
laboratuvarları müdürlüğünden: 

Merkez laboratuvarlarının Elektrik motoru için açık mü
nakasa suretiyle 6200 kilo mazot, 300 kilo Vakum yağı, 500 
kilo gaz, 300 kilo adi benzin alınacaktır. Şeraiti görmek için 
müdüriyete ve taliplerin de 8 ağustos 1934 çarşamba günü 
s~at 15 te vekalet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil Mü
havaat komisvomına müracaatları. (1622) 7-2839 

Anakara şehri iymar 
müdürlüğünden: 

Yeni şehirde 1048, 1065, 1066, 1082, 1083 ve 1084 numara
lı adalarda yapılacak b~naların inşaat tarzlariyle kat irtifa
lan İym~r piamna tevfıkan tesbit edilmiş olduğundan bu a
dalarda~ı ars~ sahiplerinin yapı projelerini yapmadan e -
vel tesbıt edılen şekli öğrenmek üzere İymar müdürlü • 
~üne müracaatları ilan olunur. (1693) 7- 2154 

HAKiMiYETi MJLLIYE 

... ,, .. 
ÇOCUK BUGUN '? 

YA.LNIZ "FRiGIDAİRE." İN SİZE 
TEMİN EDEBİLECEGİ FEVAİT 

Stahıfleks tesmıye olunan ince izolll• 
syon sayesinde mekülatın muhafazası 
için azamt hacım. Kuvveti fevkinde 
otomatik mekanızması, gılrılltOsüz, 

tamamile muhafazalı . 9 derece soğut! 
ma sOr'atl idare eden "Cold Control': 

Bebeğim benım saaaetımaır. U günd~n 
güne buyuyor ve kuvvetleniyor. Kuçuk 
midesi kuvvetlidir. Sütü ~atın alır 
almaz derhal 11 FRİGİDAIRE' 1 de 
saklamaktayım. 

aoırnal<taaır. CJOMtorurn e w nacı 

bana mikroskopla ~rm~. 
"FRIGİOAIRE ''de meveut kuru ve 
hava mıkropların n9'vün~maetft• 
nı olmaktadır, ve iş-te onun Sat'~ 
dır kı çocuğum temiz sut i~ebilm.• 
Hakiki ''FRİGİDAİRE"i satın aldıfıM ~ 
dolaya kendı kendimi tebri~ e?iyorw.;a 
·O bana cidden kuru ve daımı bir 
ğuk hava temin etmektedir. 

Süt. ,, FRİGİDAİRE" de daima taze ve 
sıhhi bir surette muhafaza olunmak• 
tadır. Sütün ne kadar çabuk bozuldu• 
ğu nu bilseniz. Rütubetli bir yerde bir 
iki saat kaldığı zaman mikroplarla 

Otomatik oir tarzda kar tabakasını 

eriten tertıbat Buz çekmeceleri ~eı 

bunların kolaylıkla çıkarılması ıçln 

hususT tertibat, yiikseklıklerı kabı il 
tanzım raflar, her keseye gOre biP. 
model. 

'#rigidaire ınar1ıasını ıasımaıan ner s09u1< neva CIOfaDı 
,..:ıa,,,,, • ., frlgidaire.11 değildir. 

T~kat belediye riyasetinden: 
Tokat şehrinin haritası ve elektrik projesi tanzimine ait 

işlerin yevmi ihalesinde taliplerin teklifi şartnameye muva
fık olmadığından her iki işin ağustosun 1 inci çarşamba gü 
nü ihalesi icra kılınmak üzere münakasa bir hafta temdit 
edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkurda Tokat belediy-esine 
müracaatları ilan olunur. (1739) 7-3000 

Biga belediye riyasetinden: 
Kasabamızın "18500,, lira bedeli keşifli su yolu inşaatı 

kapalr zarfla 22. 7. 1934 tarihinden iytibaren münakasaya 
konmuştur. Belediyeler müzayede ve münakasa kanunu -
nun 13 üncü maddesi hükümlerine tevfikan ihalesi 11. 8. 
1934 cumartesi günü saat on dörtte Biga belediyesinde ya -
pılacaktır. 

Şartname ve projelerini görmek istiyenler Biga belediye 
sine ve yahut İstanbul'da Sirkeci'de Ferah oteli sahibine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (4124) 7-2999 

Urfa belediyesinden: 
Yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya-~: 

nulan ve bedeli keşfi 20427 lira 69 kuruş olan fenni meZU""' 
hanın münakasa müddeti 22. 7. 934 pazar günü hitam butdd' 
ğu ve bu tarihe kadar münakasaya talip zuhur etmediği ~ 
hetle belediye encümenince on beş gün temdidine ve paP"' 
hk suretiyle ihale edilmesine karar verildiği ilan olunur. 

(1725) 7-2998 ... 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Bankamıza ait Işıklar caddesindeki apartmanın beş odJ 
mutfak, banyosu, hava gazı ve elektrik tesisatını havi 3 fl 

1 maralı dairesi 1 ağustos 934 tari?inde':1 iytibar~n bir ~e114 
müddetle ve açık artırma suretıyle kıraya verılecektır• 
ağustos 934 cumartesi günü saat 16 da ihalesi yapılacakt~ 
Teminatı (60) altmış liradır. Taliplerin izahat almak ü.ze 
bankamıza müracaatları ilan olunur. (1732) 7- 2994 

imtiyaz sahibi ve ba!muharriri l 
FALiH RIFKI. 1 j SİNEMALAR 1 Umum Neıriyah idare eden yazı f y EN 1 
fıleri müdürü NASUHi ESAT. .. _____ _._ 

BU GQN Çankm caddesi civarmda Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
ıılmıştır. 

Abone ve iylan 6eilelleri: Mües 
sese veznesine verilir. Yaliaı posta 
veva l'ankı. nsrtasiyle gönderilir 
ffariçt" kimesinin tahsil salahiyeti 
voktur. 

İki Film: 

1 • SARI PİJAMALI KADIN 
2 - VALANSYA YILDIZI. 

Bu gece 

V ALANSlYA YILDIZI 

BU GOrt 

İki Film: 

1-ÇÖL KIZI 

2-MACAR MARŞI 

Bu gece 

MACAR MARŞI 


