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Görüşler, altıncı sergi: Aka Gündüz
Gazimize bir tulgay ! selam sana ku -
rultay - garpta fikir hareketleri -
Yabancı ve balkan postalan - Avus -
turya turizmi, Dağ havası: Burhan 
\sa"r - Memleket postası - roman. 
~ ·~ 

SON HADİSELER. 

FALİH RIFKI 

Eğer bir avrupalı Şikago veya 
Santiyago' dan kendi kıtasına baka 
Cak olsa, kim bilir ne derin bir ıne· 
~ntıkoliye düşecektir? 1914 te bir 
~~pa şehrinden ancak Meksika 
böyle görünürdü. ' Krtalarının balf nlılaştığmdan şikayet eden garp
• dar, bu tabirin yerinde olmadığını 

Hcrgiiu Ankara~da çıkat 
s 

AVUSTURYA V AZIYETJ TAVAZZUH EDEi.\ltrOR. 

Yeni kabineyi 
M. Şuşing le kil etti. 

Prens Ştaremberg Emni}'eti Umu
miye işlerin.. idare etmek üzere 
Baş ekil uavinliğ.ne tay·n edildi 

Viyana, 30 ( A. A.) - Şuşing 1 • • • 
Başvekaleti kabul etmi§tir.. yeni kabıneyt 

Viyana. 30 (A. A.) - Yeni ktt- )Reis· cümhur 
kabu etti 

lftiraf etmelidirler. 
Bütün yaylar gerilmiştir. Harp 1 

fayyarelerinin hepsi birden aynı za· 
btanda kanatlansalar, Avrupa hava· 
'•nda buluta yer kalmazdı. Donan
hıalar, balıklar gibi üreyor. Toprak 
~trhtan adeta kabuk bağlamıştır. 
lier tarafta kulaklar bir infilak se
sine dikilmiştir. Baskınlar, suikast· 
ler gündelik tramvay kazaları hali
he geldi. Sokaklar siperlere döndü. 
tn fenası ümitlerin bir harikulade· 

"Sizler Dolfrıs'urı biiyiik 
miru.ı;ını idareye dilııet ue 
memur edildiniz •• ,, 

1·.. ' ıge bağlanmış olmasındadır. Av· 
aııpa lysa'mn bininci yılı kabusuna 
benzer bir manevi cehennem içinde 
)anıyor. 

Normal ve istikrar denen şeyler 
~vrupa'ya veda etmiştir. O kadar 
~ bugün, her milletin bu kıta için
de istemekte olduğu siyasi tartları 
,tahakkuk ettiriniz, her milleti hu
dutlarından ve haklarından hoşnut 
bir hale getiriniz: sabahleyin düş· 
hlüş olan humma, geceye doğru, ge· 

Viyana, 30 ( A.A.) - Gece ya • 
rısından sonra yeni hükumet erka · 
nı reisicümhur 
M.- Miklas tara 
lından kabul e
dilmiştir. 

Reisicümhur, 
kendilerine fÖy 
le demi§tir: 

"Sizler, Dol-
• lus'un büyük mi 

rasını idareye 
davet ve memur 
edildiniz, onu 

Y tni Aııııstarya kabintsini lt§kil tdtn tski 
Maarif nazm M. Şaşing. 

şerefle ve onun Başvtkil maavini 
zihniyetine göre Prtns Startmbtrg 
idare ediniz. Si:z 
den gayretle ife koyulmanızı ve 
muhtaç olduğumuz iytiliıl ve istik
rarı yaratmanızı rica ederim.,, 

Bundan sonra kabinenin tahlili 
3ıapılmıştır. 

l'ı.e hastayı kasıp kavurmağa başh
Yacaktır. Çünkü Avrupa'nın hasta- bine teşekkül etmiştir. Başvekil M. 
lığı siyasi değildir; bir veya birkaç 
\ızvunda değildir: Avrupa'nın has
lalığı bünyesindedir. Herhangi bir 
Uzvun ağrısına veya ihtilacına ba
karak şu veya bu türlü teşhis koy· 
tnağa kalkışanların şaşkınlığına ve
:Ya akıl hafifliğine hükmetmek la
~ınıgelir. Bövle götürü te~hislerden 
çıkan tedavilerin hepsi, siyasi şekil 

Şimdi de Haymverlerin 
ihtilalinden korkuluyor. 

Londra, 30 (A.A.) - leuter ajansı
Şuşing ve Başvekil muavini Prens mn Viyana muhabiri bildiriyor: 

Üeğişikliklerine münhasır kalmış
tır. Ne halkı ekmek kapışmakta ser
best bırakan demokrasi, ne de fırı· 
nın önüne nöbetçi koyan diktatür 
açlığa hakiyki bir çare bulmuş olu
Yor: Avrupa'mn küçük hekim'lere 
değil, büyük hakim'lere ihtiyacı 
\'ar. Halbuki latanın mukadderatı· 
nı üstten alttan ele almış olanların 
birçoğuna hekim bile denemez; bun 
lar ancak mütetabbip'lerdir. 

19 uncu asır A vrupası cihan isti
f ası üstüne kurulmuştur. Nüfus buna 

göre artmış, cihaz buna göre hazır· 
lan mı§ ' sermaye buna göre konmuş, 
kafa buna göre dü .. .. .. b .. şunmege, goz u-
na gore gönncğe alıştırılmıştır. 
1914 te dünyayı pay ede d•w• · · me ıgı ıçm 

prenslerinden bazılannı ortadan 
kaldırmak isti yen fatih, tinıdi öz 
tahtını müdafaa etmek gibi hazin 
bir vaziyete düştü. Ren ve Tuna 
bovlarında kazanılan şeyler, A.vru
pa'nm kendi tarlalarının sahip de
ğiştirmesinden ibaret kaldı: kıta 
namına kaybedilen şey, 19 uncu 
asır Avrupasınm davasıdır. 

Staremberg'dir. (Sona z. inci $ayıfada) 

Dolf ııs katltdilirktn Viyana' dan İngiliz ga ıtttlerint tılsizlt göndtriltn bir rtsım: 
hadist tsnasında Aoasfıırya Ba§oekôltt dairtsi. 

Yeni kabinenin şekli. ı 
Viyana, 30 ( A. A.) - Yeni ka-

bine şu suretle te§ekkül etmi§tir: 
BCJ§vekil ve Milli Müdafaa, Ma-

aril ve Adliye Nazırı M. Şuıing, 
Baıvekil muavini "aynı zamanda 
emniyeti umumiye i§lerini idare 
edecektir,, prens Staremberg, Hari-

1 

ciye Nazırı M. Berger Valdeng, Da- IP"4-ııııı...ı~.-. 
hiliye Naz ud l "' k • ırı ev et umumı omı· 

~eri vazilesini muhafaza edecektir,, 1 .,........-..~ı-...-ı-ııı;;.; 
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SAYlSI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Sporcularımız Moskova'da Tevfik Rüştü Beyle 
Moskova gazeteleri Prens Ştaremberg 
Türk kadınının arasında 
terakkilerinden 
sitayişle 
bahsediyorlar 

Moskova, 30 (A.A.) - Türk sporcu
ları buraya gelmişler ve hariciye mümessil
liğinin bir mümeı:sili ile, muhtelif spor te
şekkülleri ve matbuat mümessilleri tarafın-

ftToskova gaztftltrinin tiirk kadını na@iın· 
daki hararetli yazdarrna ııtsile o:an iki 
$porca ıiirk lnzr: Caııidan oe ulya H. lar. 

dan istikbal edilmiılerdir. istasyonda bin· 
lerce sporcudan müte,eklril bir heyet bulu
nuyordu. Misafirler, Kiyef Bedeni Terbiye 
Meclisi Reisi Ptl. Monov tarafından· selam· 
lanmıılardır. Mumaileyhe Cevdet Kerim 

fSona 2. ind sayıfada) 

Stratosfer balonu 
rakipleri paraşütle 
inebildiler 

Holdreg-Nebraska, 30 (A.A.) - Stra 
toıf er balonu dü§erken içindeki tayyareciler 
balon yere 700 kadem yaklaıtığı zaman 
paraşütle atlamışlar ve kurtulmuşlardır. Ba 
lonun içinde bulunan aletlere bir §ey olma
mıştır. 

M. Dolfus'un ölümü 
dolayısıle taziye ve 
teşekkür telgrafları 
teati edildi. 

Avusturya Ba§Vekili M. Dolfutl• 
un feci ölümü münasebetiyle Harl· 
ciye Vekili T evlik Rüştü Beyle A
vusturya Hariciye Nazırı arasında 
cqağıdaki telgrallar teati edilmiıtirı 

HARiCiYE NAZiRi 
HAZRETLERiNE 

Viyana 
Baıvekil M. Dollus'un vefatı tro

layısiyle cümlıuriyet hükumetinin 
hararetli ve •amimi taziyetlerini ud 

aynı zamanda fahıi teessürleriml 
anederim. 

Dr. T evlik Rüıtil 

HARiCiYE VEKiLi TEVFiK 
RÜŞTÜ BEYEFENDi 

HAZRETLERiNE. 
Ankara 

Ba§vekıl M. Dollu•'un vefatı ma 
nasebetiyle vahi taziyetlerden do .. 
layı gerek zatı devletlerine ve gereli 
Cümhuriyet Hükumetine hararetli 
teşekkürlerimi arz.ederim. 

8Qfvekil muavini 
Staremberg 

Emniyet meydanı 
inşaatı ilerliyor 

Yukarıya koyduğumuz resimd• 
Ankaramızı süıliyecek olan bir sa• 
nat eserinin §imdiye kadar başarıl• 
mış olan kısmı görülüyor. Maliim 
olduğu üzere bu eser Havuzba§ı ile 
devlet mahallesinde Emniyet mey• 
danında yapılmakta olan Emniyef 
abidesidir. 

Bir taraltan Ankaramızı aüsli • 
(Sonıı 2. inci sayJada) 

i 

Emniyet abidısini süsliyectk olan 1 iikstk kabartmalar yapılmaktad1ı. 

' 

Şüphesiz her şeye ehemmiyet 
vermek iycap eder. Avusturya'da 
Dolfus siyasetinin hakim kalması 
ve,-a kalmaması, Avrupa buliranım 
a • ballPdecek değilse de, ıimdi-

M. Fey, Maliye Nazırı M. Büre§, 
Ticaret Nazın M. Sto§ingcr, içtimai 
Basiret Nazırı M. Nöstadeter Stör· 
mer, Ziraat Nazırı ••• bu makama he· 
niiz kimse tayin edilmemiıtir. 

Emnint mu'danr ilt arkasıncla1ıi Deoltt mahalltsi yatıa§ yava§ meydana ~ıkmakta clır. 
(Sonıı 2. inci sayıfoh· '' 



SAYIFA Z 

• • Avusturya vazıyetı 
tavazzuh edemiyor 

(Bap 1. inci sayJaıla) 

Şimdi de Heimvehrelerin bir isyan çı
karmalarından korkuluyor. 

Asker ve polis tarafından her türlü ted 
birler alınmı§tır. Resmi binalar ka?Vttli 
bir muhafaza altındadır. Alman hocludn 
kapatılmıştır. 

PoHs ıııiidiirllığii mitralyöz 
lıima yesin de. 

Viyana, 30 (A.A.) - Memlekette her 
lıangi b · ı ihti:aı 1.ar<'l,, erinin zuhuru ihtinm 
Jine binaen polis iycap eden tedbirleri al
mıştır. Polis müdiiriyeti, mitralyöı1erin hi
mayesi altında bulunmaktadır. 

Alınan lıududn kapalı. 
Viyana, 30 (A.A.) - Salahiyet

tar bir Avusturya membaı, Avustur 
ya' • Bavyera hududunun alman me 
murle.rı tarafından sımsıkı kapa -
tılmış olduğunu bildirmektedir. Hu 
dudu geçmelerine mezuniyet veri • 
len kimseler. diplomatlarla beynel -
milel vesikalara sahip olan nadir ba 
zı seyyahlardır. 

Avu ttırya lejyöntl ile a keri 
arasında muharebe. 

Viyana, 30 (A.A.) - lnsbruck'dnn 
bildiriliyo: 

Cumartesi gücü ak§alJlı Konstei mm
t k:m müdafaa haline konolmu~or. Çünkü 
Jmduda bir Avusturya lejiyonunun yaklaş
makta olduğa haber verilmi§ti. 

Müte kiben ordunun bu akma mani ol 
duğu, lejiyon efradını sarmıı, onl n ~ni~ 
üzerine sevketmi v mukavemt edenlerden 
bir kısmını kur. na dizmiı olduğu haber 
alınmrstrr. 

BÜtün Tirolda asayiı hüküm sürmekte 
dir. 

Salzburg vilayetinin üç şelı ... 
rinde çarpıı:malar. 

Viyana, 30 ( A.A.) - Salzburg 
vilayetinin 3 fehrinde ehemmiyet -
siz muharebeler olduğu bildiriliyor. 
Fakat Avusturya'nın geri kalan kıs
mında, bir musiki bayramı yapd • 
makta olan Salzburg şehri de dahil 
olduğu halde sükunet vardır. 

İtalya ~mn tekzip ettiği iiç haber. 
Londra, 30 (J..A.) - Reater ajansı

nın Roma muhabiri bildiriyor: 
İtalya Hükiimeti §11 haberleri resmen 

tekzip etmektedir: 
1.- Avusturya kıtaatı ltalya hududu

nun herhangi bir no dasına geçmiı değildir. 
2.- ltaly kı!aatr Avusturya toprak

lanna ginniı değildir. 
3.- ltalya'nm Viyana Sefiri, ltalya 

Hükômetinin M. Von Papen'in Avu rya
}a gö derilmesini kabul etmediğini Avus
turya Hökfimetine bildirmiş değildir. 

Eski bir nazır: " lmanya bizi ra
hat bırakmaz a bizim sulha ka -
'ııı~mnmıza imkan yoktur.,, diyor 

'"Nevyork, 30 (A.A.) - Eski 
Avusturya hariciye nazırı doktor 
Mataja, amerikalılara hitaben tel • 
sizle neşrolunan bir nutkunda Dol • 
fus'un katlinden nazilerin mesul tu 
tuldukl rmı çünkü Viyana'daki al· 
man sefiri Fon Reith'in Avusturya' -
da nazi propaırcmdasım idare etmi 
buhmdn~nu beyan etmiştir. 

M. Mataja, netiyce olarak şöyle 
demi~tir: 

" Almanyıı, bizi rahat bırakma
dıkça bizim sulha h-a~mamız im • 
kanı yoktur.,, 

Fransız gazetelerinin 
neşriyab. 

Paris, 30 (A.A.) - Gazeteler, Avus
turya vakayünin balyada hasıl etmİ§ oldo 
ğu aksfilimeli pek hDSUSi bir dikk tle ta
kip etmektedirler. 

İtalyan ve halli vatibn gazdelrinm 
~ok sert olan ifadelerine telmih eden Le 
Y oar diyor ki: 

"Rom:ı' daki bu !iddetli ııksiilameller, 
nazi rejiminin zafa dü!Jil- olduğunDD en 
kuvvetli delilidir.,, 

Pötit J mal gazetesi, daha • diden 
imdat zilini çalmrş olar İtaly 'nm azimka. 
rane battı hare etinin manasmm kolayca 
nlaıılabileceğini yazmakta. ancak bir ta· 

raflı müdahalenin bir •efü: .. c teşkil edef'.P· 
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A GELEN SON HABERL • 
0uıin kimsenin nazarından kasnuyaca~ını 
ilave eylemektedir. 

Prag, Bükreş, Belgrad ve bilhassa bü
yük Britanya, doğrudan doğruya bir müda 
halede bııluıımak aaıariyesiaiD zaruri oldu 
ğunu kabul ve teslimde mütereddit t>ulon
maktadır. 

Fransa'mn ba meselde rolü, malıtelif 
noktai nazarları hemihenk kllmak ve kü • 
çiik itilafın paytahtlannda mtSıe uyandı
racak hadisatın avdeti düşüncesinin basıl 
ohnasına mala.al bmıkmıkmm yapılacak 
müşterek icraatın müessiriyetini temine ta 
lıpnak olacaktır. 

Ekselsiyor gazetesi, devletlerin Berlin • 
de müıterek teıebbiste baı...alarmm ha
li hazırda derpif edilmekte oldağuııu zannet 
memektedir. Filvaki kalya, ltöyle bir fikre 
muanzdrr, çünkü M. Muolini söıd.en ziya· 
de icraata taraftardır ve ızmetmiftlı. 

I 

Fransa da ayni azimkaraM ve ihtiyat -
kirane h th hareketi mahafua or. F ru 
sa .. " eti, Lo d.ra Ye R tleri 
ile tam bir itilaf da.iresm t etme-

oğraya -· 
·, olduia 

zehabını ayan ğa anııelımıttir 

londra kabinesi, va ayil 
dikkatle takip etmektedir. 

Berlin tekzip ccliyor. 
Berlirı, 30 (A.A.) - A kuvvet -

leri ile Avusturya lejiyoıılan ataSJD a Kol
lerılag' da bir müsademe el iş ol -
~ ğuna dair h herler tekzip etfdm ktedir. 

A, u turya lıududund ki iıaJyan 

fırkaları nerelerde? 
Roma, 30 (A.A.) - İhtiy i bir ted • 

bir olmak üzere Avusturya budu dana sev -
kedilmiı olan dört fırka, Resya ve Brenner 
tepeleri ile San Candido geçidini ve T arvis'i 
İ§gal etmektedirler. Bu kuvvetler, Bobano 
ve Mdinc' e dayanmnktadrı. 

İngiliz Harbiye Nazırı 
Dolfusun ölümüne dair 
beyanatta bulundu. 

Londra, 30 (A.A.) - Harbiye Nazırı 
Lord Hoylsam, söylemi olduğu bir nutuk
ta M. Dolfus'ün katline t s etmiı ve de
mi§tir ki: 

-Dolfus cesur bir vatanpener ve temiz 
kalpli bir hükfımet adaım idi. Or ü, ken
di memleketi için güçlükle doldurulur bir 
bof luk bırakmı,tır. 

Naın bazı kimseler taraf dao, Saray
bosna cinayeti ile tam 20 sene aonra yapı
lan bu cinayet arasında görüJ D yakınlığı 
ve buna benzer bir facianm t erriir et esi 
korku!annı habrlatmqtır. 

lord Hoylsam' a göre larm ye-
ri yoktur. Çünkü bugün - rtl r 1914 
tekind baıkadır. O zaman Avrcp silah
lı iki tarafa ayrılımı b mıuyord ; lın1bUki 
: d~ b"tün me eni d- ya azilerin bu al-

cinayetini takbih etmekte beraberdir. 
Ve hiçbir millet, medeni dünya efkin umu 
miyesi aleyhine harekete cesaret edem.iye
ccktir. 

Bundan h ıka Avrupa l 914 facialan
om tekrarlanmasma - ad etmiyecek 
-niJyonlarca muharip kar da buhmmak· 
tadır. 

1TAL Y A'NIN AVUSTURYA HU • 
DUDUNA ASKER TOPLAMASI • 

NIN TESiRLERi. 
Paris, 30 (A.A.) - Ha as ajan

sının Bertin muhabiri bildiriyor: 
Evelki gün efki.rı mnumiyede 

heyecan uyandıran M. Musolini'nin 
Avusturya hududunda yaptığı aske 
ri nümayiş, tesirini göstermiıtir. 

Daha evelki gün, Stzrie ile Ca -
rinthire' de isyanın denm ettiğini 
bildiren alınan gazeteleri, dün, bü • 
yük harflerle, Viyana' da sükunun 
· de edildiğini bildiriyorlardı. 

Montag Post gazetesi, M. Dol • 
fus' e karşı yapılan suikastın bir 
"Avrupa hadisesi,, olmadığını is ba
ta çalışın kta ve de etkedir ki: 

" Avusturya milleti, Avrup sul 
hunun menfaatı namına, aükfuıu ve 
kom ulariyle siyaset, iktuat ve kül
tür münasebetlerini, şüphesiz kendi 
vasrtalariyle temin edecektir.,, 

Bu gazete, Von Papen'in rolün
den bahsederken diyor ki: 

" Kendisi birinci sınıf politika 

kuvvetine sahip bir şahsiyettir. Ken 
disinin mutedil ve ihtiyatlı bir siya • 
set takip etmesi, mühim bir vaziyeti 
anlayışla tetkik etmesi beklenilir.,, 

SUNDA Y TA YMIS'JN BiR MAKA 
LESiNi ALMAN GAZETELERi 

NEŞREDİYOR. 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman ga

zeteleri Sunday Taymis'in bir ma
kalesini iktibas ederek bundan mem 
nuniyet beyan ediyorlar. Sunday 
Taymis bu makalesinde diyor ki: 

" ltalya kendiliğinden hareket 
edecek olursa vaziyet f ev kala de ne
zaket kesbedecektir. Siyasi basiret 
ve ihtiyat asker kuvvetlerinin aza -
mi derecede Avusturya ve Yugoslav 
ya hudutlarından uzakta tutulması
nı amirdir. ti.ki hiç bir tahrike ıe -
bebivet vermesin. 

Gazeteler Deyli telegraf'ın da 
bir makalesini iktibas ediyorlar. 

Bu gazete. aJman hükUmetinin 
Viyana karışıklıklanna iştirak etti
r?ini farzettirec:ek ortada hiç bir se
bep mevcut olmadığı kanaatini iz -
har evi emektedir. 

Diğer taraftan Berlin matbuatı
nın nesriyatına göre Çekoslovakya 
Lidov Noveniz gazetesi de alman 
milli sosyalistliğine karşı durmak 
behanesiyle ltalya'nın Avusturvr
karı~ıklıklarından istifadeye t~şeb
büs etmesini takbih eylernekedırt 

Mesageri gazetesi
n· n bir makalesi 

Roma, 30 (A.A.) - Havas ajansından: 
Mcssngero gazetesinin bugün neşrettiği 
bir makaleye roma s.İyasi mahafilinde bü
yük bir ehemmiyet atfo unmaktadır. Doğ
r dan doğruya M. Musolini'den mülhem 
olduğu söylenen bu makalede hu1 satan 
deniliyor hi: 

1 t )ya, diğer devletlerin Berlin nezdin
de ynpabilecclderi siyasi teşebbüsata işti
rak ctmiyeceğini söylemeğe lüzum yok
tur. Çünkü Alman Ilükümeti>Jin vaitleri 
ekseriya tutulmamıştır. 

MAKALEDE NE YAZILIYOR? 

Paris, 30 (A.A.) - Havas aj nsırua 
Roma muhabirinden: 

Roma mehafıli doğrudan doğmy&ı rr'I. 
MusoHni taraf mdan ilham edildiği söyleni
len ve Mesagero gazetesinde çıkan bir a
kaleye hususi ehemmiyet vermektedir. Ma
kalede deniliyor ki: 

"llıı sefer uzak veya yakın b-tün me -
s ller, müstehaklarmı b lmaşlardır. Şidde 
le karıı kuvvet, aldatıcılığa kar§ı doğru
luk, iki yüzlülüğe karp üsellah intzam 
usul- kullanıldı. Ve biiCn bunlar İtalya' • 
nm sayesinde oldu. 

balya hükiımetiDİD i.ııi müdahalesi, 
A rya'nm istiklalini her ne pahasına 
olursa olsun muhafaza aran, h d da sü
ratle ant n tayyareler tahJidi ar edi
len tesiri derhal gös!erdi. Halk, dostl ve 
haysiyet te ütlerinde oynamıyan büyük 
b • r kuvvet taraf d u mohafııza edildiğini 
d ydu. Bu f apst diplomasisinin hakiki ve 
aslına mutabık bir hareketidir. · 

Eskiden diplomatik teıebbüslcr y pılır 
dı. Bugün, Musolini'ain ltalya'sma İytima
dmı ishal etmiş dost l:ir milletin istiklilüü 
ve muht riyetini miidnf aa etmek iycap 
edince ltalya'nın, diğer hükumetlerin dıp • 
lomatik te§ebbüslerine i~rak etıniyeceğini 
söylemek fazladır. Çok kereler alman hü
kômetinin vaitleri tutulmadı, çok kereler 
müzakereler vakit kazanmak, fikirler 
nştmlmak içüı birer vesileden ibaret kal
dı. Almanya hiikDmeti Avustaryanm istik
lalin.. hürmet e kom§U ciimlmriyeliıı iktı
sadi kalkınmasına dürüst bir ıekildeki me
saisiyle iıtirak etmeği vadetmiştir. 

Bu son -nlerin lıidise.leri, bütün Av -
rup huzurunda yapmıJ olduğu taahhütle-
rini nasıl t ttu- göstemri§lir • 

Haysiyet kaidelerini kadar sıkılma-
dan tannnıyan biri ile ahlak mü vah için
de bir ikinci defa ani pna yapılamaz. 

Bu - Almanyayı karp tam hareket 
serbesti • • geri n bakkma sahip ol • 
mıyacak bir - A et yoktur.,, 

Popolo Di Ro gazetesi de, diploma-
tik bir tefebb- yapıldığı takdirde, ltalya
nm ana iJlirak etmiyeceğini söylemekte
dir. Binaenaleyh, bu hareket lözmnwz 
olacaktlr. ltalyan seferberliği bunu esasen 
yapmııtır. 

SOVYET RUSYA'DA. 

Yeni bir 
kararname 

SOVYET iAŞE KOMISERLICl iKi 
MÜSTAKiL KOMISERLICE AYRILDI 

Moskova, 30 (A.A.) - Hükômetin iaıe 
komiserliğini iki müstakil komiserliğe tefrik 
eden bir kuanwnesi nqredihaiıtir. Ba ka· 
rarname mucibince bir "bili ticaret komi
serliği, bir de gıdai sanayi komiserliği ih
das olunmu~ur. M. Mikoyan, gıdai sanayi, 
M. Vittıer dahili ticaret komiseri tayin e
dilmiJlir. 

I Sporcularımız 

'

Muskova'da. 
(Bap J. inci sayıl ada) 

Bey cevap vererek yapdan hararetli kabul 
resm.indea dolayı te§ekkür etmiıtir. 

Türk sporcularmm muvasalatmdnn 
seden Moskova gazeteleri, Türk ka.amıww 
istihlasmdan bahsetmekte Te bilhassa 
defa gelen heyeta yiimıe misabakalan pm 
piyonlan olarak Leyla 1'e Cavidan Han 
rm i§lirakini ehemmiyetle kaydetmekte ve 
sporcu Türk hanmılarımn ilk defa olarak 
Türkiye hudutlarını a§arak Moskova yümıt 
müsabakalarına İftirake gelmiı oldaklarm.1 
yazmaktadırlar. 

Sovyet tayyarecile- Moskova'ya giden sporcu -
, larımız yolda nasıl 

ri Varşova da karşıtandııar? 
Varşova, 30 (A.A.) - Varıova'ya res· 

mi ziyaret maksadiyle gelmiş olan Sovyet 
tayyarecilerine burada çok samimi bir ka
bul gösterilmektedir. Yarı reımi gazeta 
Polska Leh harp gemilerinin Lenincrad'ı 
ziyarette bohınduklanru ve SoTyet harp 
gemilerinin de yakında Gydnia'ya gelecek 
)erini hatırlattıktan sonra Sovyet LehiıtaD 
askeri mehafili arasmdaki bu temaslardan 
beyanı memnuniyet eylemektedir. 

Mosko a, 30 (A.A.) - Hususi spoı 
muhabirimiz bildiriyor: Spor kafilemiı O • 
desa' dan büyük tertibat ile le!Jİ edilmiftir. 
Tren Kiyef'teıa ıeserken istasyo pekçoll 
ıporaılar, muhtelif heyetler tarafoıdan kar 
ıdarımıı, bir bando mmka resmi ıefaDll İJ.• 
fa ttmipir. 

30 ağustos sabahı Moskova'ya geldiği· 
miz vakit büyük tezahürat ile karıılandık. 

M. KALENiN ESTONYA HARiCiYE Tren durunca mızıka istiklal marıım çaldı 
NAZIRINI KABUL ETrt. ve bütün hazorun tarafından ayakta din • 

Moskova, 30 (A.A.) - Estonya Hari
ciye Nazın M. Seljama, M. Kalenin tara • 
fmdn kabul edilmiştir. M. olotov, M. 
Seljamaa ıerefine bir ziyafet vermiştir. Bwı 
da bü!ün hiikii.met erkanı hazır b lunmuı-
tur. 

Gece Estonya'nm Moskova'd.,ki Sefiri 
M. T of er tarafmc!an . Seljam.aa ıerefıne 
bir ziyafet verilmiı, bu ziyafette M. folo
tov, hükômet erkim ve Hariciye ko iser
liği mümessilleri bnlunmuftur. Ziyafeti se
firlerin de iştirak ettiği bir müsamere takip 
etıni§tir. 

HF..LÇİKA 'DA. 

Belçika kıralı küşat 
resminde. 

Ypres, 30 (A.A.) - KıraJ, azim bir 
halk kütlesinin alkışları arasmda saat ku • 
lesinin hüJat resmini yapmı§tır. 

Mızıka, Belçika askeri marıını teren • 

nüm etmiş ve müteakiben kırıl, muharip • 

lerin abidesini ve büyük kiliseyi !.İyaret et
mipir. üşarileyh, bwıdan sonra fransız ve 
icgiliz askerlerinin hrasmı teyit için dikil 
miş olan abidelere çelenkler koym §tur. 

-
YUGOSLAVYA 'DA. 

BeJgrad'ı ziyaret eden 
Y nan tayyareciler. 

Belgrat, 30 (A.A.) - On dört yunan 
tayyarecisi, resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere Bükreı'teıı buraya gelmiJlerdir. Tay
yareciler, çarşamba rünü Sofya'ya gidecek
lerdir. 

TURLU HABERLER. 

BiR ÇJN ASKERi HEYETi. 

Berlin, 3 O ( A.A.) - Münakalat me • 

seleleri ile me§gul olan ve ceneral Şuşinglo
nnn riyaseti altında bulunup hali hazırda 
Avrupada bir turneye çıkmıJ olan Çın he
yeti, Berlin' e gelmiştir. 

LEJYON'DA ÇIK.AN lSY AN. 

Bern, 30 (A.A.) - Avusturya 
lejyonunda çıkan isyana dair gelen 
son haberler, İsyanın Kollerschlag 
civarında olduğunu bildirmetkedir. 

Lejyon.dan bazılan f edernsyon 
ordusu sabık yüzbaşılarından ku • 
mandan Geist'in emri olmadan 
Avuslurya'ya geçmek istemişler, mi
lisler bu hareketi protesto etmişler
dir. Bundan kavga çıkmış, 2 çekos
lovakyalı lejyon askeri ölmüştür. 

MARIE DRESSLER ÖLMÜŞ. 

Santa Barbara - K mia - 30, 
(A.A.) - e'1ı:ır siııem artisti Marie 
Dre .. sler nfat etmiıtir. 

lendi. istikbale gelenler arasında sefareti • 
miz erkanı, muhtelif teı"kilnt rüesas1, spor 
kıtaları ve binlerce halk bulunuyordu. He
yetimiz Yeni Moskova oteline indi. Hepsi • 
nin sıhhati yerindedir. Şehrin her tarafı bay• 
ı aklarmıızla ve türk ıovyet dostluğu ya.zıh 
afişlerle donatılmıştır. 

ilk müsabaka 3 ağustosta yapılacaktı" 

Emniyet meydanı 
• 
ı şaat 

• • 
ı er ıyor 

(Başı 1. inci sayı/ada) 
yen bu eser, bir tara/tan da yurtdaj 
ların huzur ve rahat içinde YtJ§amta 
lan için her türlü ledakarlıklardatt 
çekinilmemi§, bu yolda §İmdiye ka• 
dar bir çok da kurbanlar vermi 
olan emniyet tqkiUitmızın da bd 
vazilelerini •aygı ve evgi ile ana• 
caktır. 

E•erin maketi ve kabartmaları 
Avustarya'nın mqhur lıeykeltırtJ!ı 
tarafından vücude getiri/mi§ ve bıJ 
zat, yakın zamanlarda vefat ettiği 
için yer yüz.ünde emniyet kuvvetleri 
namına dikilen ilk ve yegane abiJ e, 
kendisinin •on eseri olmuştur. 

Gündelik. 

SON HAD1SELER. 
den da ha esaslı ve umumi karga§8• 
lıklar olup olmamasına tesiri ola• 
caktır. Esasen mademki Avrupa Ce· 
nevre' deki tekmil tecrübelerindeı 
kati tedbirler yerine, gün kazandırı• 
cı yatıştırmalar usulünü kabul etfi; 
her cıkan hadiseyi bu bakımdan mu· 
hak~me ederek haftalık veya nylıli 
hesaplar üstünde uğraşmaktt\n baş• 
ka ne yapılabilir? 

Biz tundan memnun olalım: bir 
istikrar rejimi içindeyiz. Nöbet bek• 
lerken, ikide bi~. b şımızı arkaya 
ç .. wircı: ek bizi ürprize uğramak 

tehlikesine düşürecek olan kaza ve 
tehlike ihtimallerini, hemen he • 
men, sıfıra indirmişizdir. Şüphesiz 
birçok şeyler olacaktır: dikkatimi· 
zi, soğuk kanlılığımızı, Gazi Mus• 
t&f a Keinal politikasının öz unsurıı 
olan basireti ve realizmi muhafaza 
ederek, herkese sükun ve saadet te· 
menni etmekte devam edelim. 

FALiH RIFKI 

BU GECE AÇIK ECZANELER 
Adliye Sarayı karşısında 

MERKEZ 
ve Hamamönünde 

HALK 
Eczaneleridir. 

.............. lmi&mllllllllBR*ftıml':"'"'r~ 
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'-2.örii~ler. 

Altıncı sergi 
-ikinci yazr-

lstaıwul'un altıncı yerli mallar sergisin 
de, bu sefer en göze çarpan ve yüreklP.ri en 
tatlı tatlı çarptıreın ıey: Halkın her yönde
ki ihtiyaçlarını ucuza temin eden mÜe$Se
sclerin çoğalmasıdır. 

lüks sanayi, nihayet ikinci derecede 
kalır. Asri sanayi odur ki halkın zaruri ih
tiyaçlarına temize, sağlama ve ucuza cevap 
Verir. 

Bu sergide bunları bol bol g .. ··7oruz. 
Paınuk, yün, kuma,, deri, maden ve tahta 
Jtıvyonları, tıbbi müstahzerat ve yiyecek 
ir.ecek ıanayii halkın ana ihtiyaçlarıdır· 
Sergi bize bunların var olduğunu ve her 
till artmakta bulunduğunu tane tane, mad
tle aıadde gösteriyor. Bir adamın bir iç ça
ll&tınna, bir rubaya, bir ilaca ihtiyacı ıtğır 
bir ipekJiye, ağır bir gümüş takmıma, a~~r 
bir bilmem neye ihtiyacından çok daha us 
tiindür, ~astır. Yerli sanayi bunlarda mu
vaffak olmuıtur. 

Bakıyorsunuz, çoluk çocuğunuzun ve 
Oİllizin bütün ihtiyaçları temel çivisinden 
4a1a tepesine kadar içi~ ditli karımızda do 
"Yor ve hepsi mübalağalı bir surette ~~~ 
da.r. iyidir. Sağlamdır. Hatti. modaya gunu 
riİDiine uygundur. Sanayiciler birliğinin re 
İli söylüyor: 

- Paris'te çıkan bir elbise kumaım~ 
llloUsı ertesi haf ta aynı çeıit ve desenle bı 
- kaıaaı fabrikalarmuzda çıkarılıyor. Ve 
llC:aıdar. Daha da ucuza mal edilecektir. 

Serginiu gözüme en çok çarpan yeri o
JUacakçdıkbr. Buna daha çok ehemmiyet 
•eı.aeliyiz. 

Tüıiiye' de doğan bir çocuk, emekliyen 
l.ir ~k, ilk mektebe giden bir çocuk var 
lluchr? 

Oyuncak sanayü de var olacak demek

tir. Çocuk demek iki feY demektir: 1 -
lnf 11ssdıha, 2 - oyuncak. Bunu terbiyeci
ler De kadar biliyorlarsa analar babalar, ve 
07ancak sanayicileri de o kadar bilmelidir 
ler. 

Oyuncağm iptidai maddeleri yerlidir ve 
lenaayesi ahım ıaJımı bir teY değildir. OY
le •111ncaklar vardır ki bir tanesi üç mekte 
l.ia, bir düzüne mürebbiyenin vereceğini ve 
rir. 

Ve oyuncakç.ılrğımız biç de garptan geri 

dej)clir, Ve oyuncakç.ılarmıız manasrz teY· 

lede airaımıyorlar, birer terbiye mütehas

lta gibi fikirden, faydadan doğma iıler 

•ey4ana getiriyorlar. 

OJllllcakçılarm önünde dururken eski 

F.,ip oyuncakçılarmı düıündüm. O sanat 

ltir aralık söndü. Bilmem ıimdi nefes alabi

liyer 11111? Söndüğünün sebebi vaktiyle: 
<Efendim Avrupa gibi değil, pek kaba, pek 
talatadaa!) diyenlerin sakat fikirleridir. 

Eski Eyüp oyuncaklarını hatırlıyanlar, 
'*riakü kübik Avrupa oyuncaklarını göz 
Ölliiae getirirlerse görürler ki Eyüp, bu iti 
çok yıllardan önce yapmıfbr. Buna canlan
-..ııyız. Bu köıeden ayrdırken, - ev -
l~ek ıartiyle - kaynana ıırıltısma 
hasret çektim. Keıke ıimdi bir yaıında ol -
saydan da Eyüp'ün oyuncak ve kübik arn · 
ita-. binip kendimi dehre devrana çekti 
rd.ıilseydim. 

AKA GÜNDÜZ 
llllEllllllıınıııı111Uıı111tıııaııuuı 111 

nuııuııııııueuınıııuıonııuııınıııuııınıııınnı ~ 

ilim Tarihi ~ 1 
musaba heleri. 

Profesör Salih Murat Beyin ga _ 
zetemiz için yazdığı İlim tarihi :nus"\
haberlerini yakında neşretmeğe b':.fro 

hyacağız. 

Mim kültürümüzü muasır me
deniyetin üstüne çıkarmak yolunda 
atıldığımız büyük savaşta ilim ve 
fen hareketleriyle yakından alakadar 
olmak başlıca vaziyfemizdir. 

Derin bir dikkatle okunacağına e-
in olduğumuz İlim tarihi musaha· ı 

be.le::ini karilerimize ehenuniyetle tav 
siye ederiz. 
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tlAUMllt:fl MiLLiYE 

• 
ŞEHiR ve T ASRA. .,, 

SAYlt"A 3 
§L :ıs 

Gazimize bir tolgay 1 
selam sana kurultay 1 

Bağrı yanık ulusa en önce sen kol 
nçtrn! 

Ali Rana B. tetkik Dahi iye memurları Isparta sel tahribatı 
Öğüt verdin her işte ön baş oldun s:ı 

vaştrn! 

Kararılrğı .... erı yırttrrı tiirke ışık sen 
snçtrn! 

Ierine devam ediyor nın tekaüt mae:-şları tespit ediliyor. 
İstanbul, 30 {Telefon) _Gümrük ve Vckftlctçc muamclc~i ikmal 

inhisarlar Vekili Ali Rana Bey gümrükler- (•dilenler şunlardır: 
d .. t h tarafndan yapılan tavsiyele lstanbul belediyesi Cerrahpaşa hasta • 

e mu e assıs • A • • • • ı 
ri& tatbik usulü ve neticelerini tetkik eyle- banesı katıbı Osman Narı Ef. yetim, stan -
mektedir. 

1 
bul belediyesi 8e)•koz belediye şubesı ta -

Bakalorya imtihanlarında 
sınıf muallimleri bulunacak 

Isparta, 30 - Şehrin ortasından geçen 
çayın cuma günkü f ey ezanı neticesinde 8 
ev t~mamen kum ve taşla dolmuş, 6 evin 
de dış kısımlarını harap etmiştir. 

Sel, belediye tarafından yeni yaptırılan 
beton bir köprüyü ayaklarından sökerek el
li metre sürüklemiştir. Arazi üzerinde ekin 
lerde de mühim hasar yapan selin maddi 
tahribatı tespit edilmektedir. Büyük bir sa
ha ikibuçuk metre derinliğinde kum ve taı
la dolmuıtur. Ağaçlar tamamen gömülü 
bir haldedir. Hilaliahmer Cemiyeti ve be
lediye tarafından seylapzedelere yardım i
çin mahallinde tetkikat yapılarak derhal 
icap eden tedbirler alınmıı ve yardımlarda 
bulunulmuftur. (A.A.) 

Engelleri kaldrrdw amaclara yol aç 
tın! -

Bize Dumluprnar'ds bengi suyu sen 
sundum 

Askerler; nmaçınız! Akdeniz'dir bu
yurdun! 

Kalak, kulak karışık: A \•rııpaya bır 
vıır<luu!? ! 

Yere goğe bu (Çrn! ! .. )111 ne oldugunu 
duyurduıı 

Varlığımızı kurtsrdm yeni tarilı ya
rattın 

Eski tarihlerde bize bizi anlattlll 
Tekke, mekke, medrese yüzkarası ne

lerse 
Yasağınla kapattın, katkan111/a kslattın 
Dedin tarih ile dil, benliğin damgası

dır 

lstanbul, 30 (Telefon) - Haziranda 
yapılan bakalorya ~m~anlarında tale~e: 
nin muvaffakiyet nısbetı o/o 25 kadar ıdı. 
Maarif Vekaleti yaptığı tetkiyklerde bu 
netiycenin sebeplerinden birinin smıf mu -
alliminin imtihanlarda hazır bulunmaması 
olduğunu bulmuş ev eyliilde yapıla~ak b.a
kalorya imtihanlarında sınıf muallımlen -
nin bulunması esasını kabul etmiştir. imli· 
hanlar l eylulden 20 evlôle kadar devam 
edecektir. Alakadarlar bu kararı memnu· 
niyetle karıılamı~lardır. 

hakkuk memuru M. Arif B. yetim, fstanbul 
belediyesi ~ehremaneti itfaiye memuru Beh
çet Ef. yetim, lstanbul belediyesi sular ida
ıesi korucusu Zekeriya Ef. tekaüt, lstanbul 
belediyesi lstanbul tephirhanesi tephircisi 
Mehmet Hamit Ef. yetim, fstanbul beledi -
diyesi Fatih zabıtai belediye memuru Ah
met Cemal Ef: yetim, fstanbul belediyesi 
ser veznedarı Hafız Ahmet Niyaıi B. ye • 
tim, f ıtanbul belediyesi hususi muhasebe 
~ehremini Ş. tahsil dan Beytullah Ef. teka
üt, fstanbul belediyesi Osküdar JUbesi bat - Terkos tesisatı genişliyor. 

lçi dı:jı gösteren, bir kılık aynasıdır 
Varlığmırzm temeli kültür ile benlilı

tir. 
Özbeyliği koruyan, erdemliktir erk

liktir 
Gökçül gözle •n önce sen dokundun 

Emin B. in cenazesi. 
İstanbul, 30 (Telefon) - Samsun me 

busu Emin Beyin cenazesi bugün merasim
le kaldırıldı. Cenazeye fstanbulda bulu~ 
nan birçok mebuslar i~irak etti ve çelenk
ler konuldu. 

l""tanhulda toplanacak bcyıwlmi -
fol kadınlar kongrt•si. 

İstanbul, 30 (Telefon) - lstanbul'da 
toplanacak olan 1 Z inci beynelmilel kadın
lar birliği kongresi hazırlık.lan bitmiı ve 
kongrenin ruznamesi iıtirak edecek murah 
ht.slara gönderilmiştir. Kongre 18 nisan 
9 3 5 de Yıldız' da toplanacak ve 25 nisana 
kadar devam edecektir. Kongreye 40 mem 
leketten üçer kadın mümessil intihap edile-
cektir. 

Bir dolandırıcı. 
lstanbul, 30 (Telefon) - Üniversite, 

Cümhuriyet kadını, Tarihi askeri mecmua -
larmda muhtelif vaziyfelerde çalıştırmak 

vadiyle bazı zavallılan dolandıran Mahmut 
Saim bu defa da sergi münasebetiyle neı
riyat vadiyle bir takım tacirleri dolandırmak 
teıebbüsünde bulanınuf fakat yakalanarak 
isticvap ve tevkif edilmiştir. 

l\falıkemedc türk memurlarım 
tahkir eden bir rum. 

İstanbul, 30 (Telefon) - Türk-yunan 
muhtelit mahkemesinde rüyet edilmekte o -
lan bir davada Perasimos isminde bir rom 
türk memurlarından "üç barbar türk,, tar
ımda bahsettiğinden mahkemede derhal bir 
zabıt tutulmuş ve suçlu müddei umumiliğe 
gönderilmiftir. 

Ajans daktilosunu öJdiireıı F't•dai 
Ef ••ndinin muhakemesi. 

İstanbul, 30 (A.A.) - Ajani daktilo
su Suzan Hanımı öldüren Fedai Efendinin 
bugün muhakemesine devam edilmi' ve ve
kili tarafından müdafaası yapılmı}lır. Ka -
rar 5 ağustosta tefhim edilecektir. Müddei 

umi suçlunun idamını istemiıtir. 
====== 

katibi Hasan Kamil Ef. yetim, lstanbul be- İstanbul, 30 (Telefon) - Belediyenin 
lediyesi Umuru hesabiye M. Mümeyyizi terko5 tesisatını genişletmek hususundaki 
Mehmet Cemalettin Ef. yetim, lstanbul be- faaliyeti devam etmektedir. Koca Mustafa 
lediye dairesi mevki memuru Ömer Ef · ye- Paıa'ya kadar yeniden 1900 metre boru 
tim, lstanbul belediyesi tahmini miisakka • döıenmİf ve şehrin yüksek yerlerine su çı
f al azası Mustafa Nuri B. yetim, İstanbul karılmak için mevcut tazyikler artrrılmıf -
$anat mektebi veznedarı Hüseyin Azmi B. tır. 
tekaüt, lstanbul belediyesi emanet müdev • Nuruosmaniye'deki tazyik 17 den 27 
venat müdürü Ali Suat B. ikramiye yetim, ye çıkarılmıştır. Edimekapıdan Bayazıda 
t,tanbul belediyesi darülaceze müezzini kadar düz hat Fatih ile Bayazıt arasına da 
Muharrem Lütfi Ef. tekaüt, lstanbul bele • bir ana hat döşenmiştir. 
diyesi 4. üncü daire hendesehane katibi Ka-
snn Ziya Ef. yetim, İstanbul belediyesi köp
rü sarrafı Haşim Ef. tekaüt. lstanbul bele -
Jiyesi duhuliye müdürlüğü tahakkuk me -
moru Şevket B. tekaüt, Babaeski hususi mu 
b?sebe memuru Şevket Ef. tekaüt Edirne 
umuru hukukiye müdürü Cemal B. yetim, 
Hakif nahiyesi müdürü izzet B. te1i.aÜt, Mar 
mara nahiyesi nüfus memuru Hakkı Ef. 
t"kaüt, Adana umuru hukukiye katibi Ra • 
?'il') B. yetim. Or.l.il"ve ve~aleti nüfus ida -
resi mümeyyizi Ali Nazım B. yetim, l'rabıon 
valisi M~hmet Ali Avni B. (um) tekaüt, 
Canakkale iskan müdürü Ziya B. yetim, A
~asya hususi muhasebe tahsildarı Muhittin 
Ef. yetim, Orhangazi hususi muhasebe me -
mur vekili Mustafa Ef. yetim, Antalya hu • 
susi muhasebe rıbtnn memuru Ali Ef. teka
üt. Eskişehir hususi muhasebe tahsildarı 
Halil Nasuhi Ef. yetim, Siirt hususi muhase
be memuru Yasin Ef. tekaüt, Giresun hu
susi muhasebe memuru Ahmet Nuri Ef. te
kllüt, Turgutlu hususi muhasebe tahsildarı 
Hüseyin Avni Ef. yetim, Af yon hususi mu· 
hasebe müdürü Safdar B. yetim, Zonguldak 
hususi muhasebe müdürü Mehmet Siyami 
B. tekaüt, Kayseri hususi muhasebe tahsil
dr.rı Seyit Ef. yetim, Beydili nahiyesi nüfus 
mtmuru Emin Ef. yetim,Çivril kaymakamı 
f&ik B. yetim, Kemer nahiyesi müdürü Ke
mal B. tekaüt, Danişment nahiyesi müdürü 

Y umurla ihraç nizamuamc'-İ. 

lstaobul, 30 (Telefon) - Ticaret oda
sı meclisi yarın toplanacak ve türkofisin ha
zırladığı yumurta ihraç inazamnamesini tet
kik edecektir. Yumuıta ihracatçıları nizam· 
nameye ithal edilmek üzere bazı teklifler 
dermeyan etmiıler ise de oda bunlarm bir 
kısmını inhisar mahiyetinde gördüğünden 
kabul etmemektedir. Yarınki toplantıda bu 
ve diğer teklifler görüıülecektir. 

ı\l uallimforin der!'i o;;aat lt•ri 

lstanbul, 30 (Telefon) - Orta mek -
tep ve liselerde muallimlerin ders saatleri • 
ni tespit eden kanun lstıu.bulda busuııi 

mektepleri möıkül vaziyete düıünnüıtür. 
Hususi mektep müdürlerinin bu hususta te
şt>bbüste bulunacakları haber alınmııtır. 

Bir caninin nıalıkfımiyt"ti. 

İstanbul, 30 (Telefon) - 1934 sene
sinde Büyükderede Bristol otelinde Mehli -
ka Hanımı öldüren Arifin bugün ağırceza
da kararı tefhim edildi. 15 sene hapsine ve 
ölünceye kadar amme hizmetlerinde çalı§ -
D!aktan mahrumiyetine karar verilmiıtir. A
rif af kanunundan istifade ettiğinden 1 O se-

Halim B. yetim, Ergani mutasarrıfı Cemal ne yatacaktır. 

B. yetim. 

Eknıek narin. 
fstanbul, 30 (T elefoo) - Yeni el<melı 

narhı 9,10 para francıla da gene 14 kuruf 
olarak tespit olunmuştur. 

Samsan' da giiztl fo 

tiin tohamları ytlit 
tirtn tütiin istasyo
na vt istasyonda 
yttiştiriltn madtn 

tiitiinltrindtn 
bir tip. 

f azısı memle"et \)oıtası sütunlarunızdad 

• 

yar.aya 
Bilenleri topladın öz dil için saraya 
Ulu Gazi seninle, biz seninle övünürüz 
Senin yüce katında baş keserek yüğü-

nürüz 
Özge dilden öz dili kurtaracak kurul

tay 
Bu cankıdan doğacak öz türklüğe 

yum, olcay 
Selam sana kurultay yeııi doğan tulan 

ay 
Selam sana ey Gazi, sana candan bin 

oh kay 
Malatya mebusu 

Dr. Hilmi 

Son kıta kurultay marşı olmak UMro 
bestelenecektir. 

Tolgay - Manzum methiye 
Kurultay - Şura, akademi. meclls 
Ulus - Millet 
Öğüt - Nasihat, yol gö&Y:rmek. umu.a 

bilgi vermek 
Engel - Mania 
Amaç - Hedef, maksat 
Savaş - Mücadele, muharebe, utraır. 

ma, didişme 
Dumlu, donlu - Soğuk, serin 
Bengi su - Abıhayat, dirim suyu 
Kalak - Domuz burnu, kibir ve gu ı 

rur tashyan, şişinen, öfkelenen, azaınc• 

taslaklarının vaz'u tavırları 

Çın - Hak, hakkaniyet, kudret, 
Varlık - Mevcudiyet, istiklal, yaıa • 

mak hakkı. 

Yasağ, yasak - Kanun 
Katkan - Kati emir 
Kalatmak - Tahrip etmek, sökUp at· 

mak 
Benlik - Şuurlu, şümullü, ilimli bir 

bilgi ile kendini bilmek 
Kıhk - İnsanın iç yi.izü, hilkati, siy.. 

rcti, yaratıhşı. maneviyatı 
Kültür - Bir milletin ilim, sanat ve 

marifet, bilgi kudreti ve manevi yüksekliği 
Özbeğlik - Memleketin istiklali, bat

lıbaşına buyurukluğu 

Erdemlik' - Fazilet, sanat, marife .. 
itim sahibi olmak 

Erklik, erk - iktidar, kudret sahibi ol 
mak, olgunlaşmak 

Gök~ül - Semavi. kutsi, gök mavi 
Bilge, bilen - Alim. mütehassıs, erbaıı 
Öğünmek - Benimseyerek scvinmelrı 

temeddüh, kendi kendini metctmelı 
Yüce - Yüksek 
Kat, kıt - Huzur, nezd, yan 
Yüce kat - Yüksek huzur, huzurufttl 
Baş kesmek - Büyüklerin huzunında 

baş eğmek 
Yüğünmek, yükünmek - Hürmet ve. 

tazim ile eğilmek 
Özge - Başka, yabancı 
Cankı _ şura. meşveret, meclis. top-

lantı 

Yum - Uğur, saadet. meymenet, ikbal 
Olcay - Uğur, saadet, meymenet, ik· 

bal 
Tulunay - Bedri tam, ayın on dördil 
Ohkay - Takdir, aferin, yaşa, alkıf, 

va rol. 

'1ar!>ıilva ·(la ti(•art'f ıah~il 
(•rlt•ct•k ~t·nçlt•r. 

fstanhul, 30 (Telefon) - Yarın tica
ret odasında Marsilya ticnret odası hesabı
na Marsilya' da yüksek ticaret tahsili yapa 
cak iki l{encin imtihanları yapılacaktır. 



SAYIFA 4 

A' RLPA \ ~ IERtKA: A '~UPA, A:MERIK.\ ·yı HK ruz Aı ·Lı
y Al\lADI 1\11? - BCGÜ.ı ~ f) 'f . l 1' ~ 

l'ıaris'te çıkan Mercure de France mec
a , v. o7ret' rr.n 44.A menka arşısmda 

Amenka,, isimli kitabından bahsederken 
1eni dünya ile eski llünya arasınaclki Fikri 
ı;e nıhi miinasebe:leri dikluıte Jeğer _ sa
fırlıııla tahlil ediyor: 

dedreri A'1n1pa rrirle-
n, ıfeytesoflarr, mütefekkirleri Amerika' -

Cihan birlijine geli.oce; .amerikanizm 
sayesinae ım\an dairesine gire(e'k'fir. Kitap 
muharririne öre bu - ·k, tahak'kuk ~ 

yolundadır. Hatta ilk tecellileri k&dınlığın 
· -·§nf Jük - halk 

el!erken enüz e1Ji sene eve1 bir e n1ar, amerilanıizmin 
"'istilfüal to.Prağ.ı,, olan bu memleketi ıdai- llmm lfnmısiyet erifrır. 
mi İr tehli'ke n medeniyet için bir tehdit Amerika'yı tenkit eilenleiin lıücum el-

h. :etinde öster: ~ Adet · ·ıer.. .Av- ilderi nokta asil lbl!aar. Amerikalıl sına, 

ılar Amerika'ya karşı almış oldnklan ~vrupa'.nm ,.ı;izeUiğine, c.a~ • e • ayet 
bu vaziy: le ha\ika:ti ·nıraT ebne\ten aş- rereeeldir • .Ancak ıın :fB sına 

ir 'ŞeY ıyapmıyor1ar. Zira AnıerTha'ya ma jlmi Ye !f 
hücum ederken keodileriuin de ister · te· en asıl 1 ta~i bir 
mez 'kaba e mecbur oJacikluı ·yet · edir. 1Binaena1eifı 1lmerika1ılaşmaya 

fhasına hücum ediyorlar. Bo safha, ilmin Uf!l cidaı açan1ar bo§DDa ujra!Jyoıllar. 
t i · pndmaz ·r aie le ma- Beıer, tekniğin kenaisine lemin ettiği fay-

ı rr 5 ıAmen1m, onun en dalardan vaz geçmeyi biç bir .zaman ka'bul 
amh timsalidir. elmiyecektir. Oiğer taraftan lüzumsuz gay· 

Avrupa"nm Jtmerıka.,ya karşı a1dığı va- etler ısarfma, ham yere · 'ıra hü-
v et, oradaki muhtelif zihni etle.r.iıı _ek- .. cet 1 En d -
\.Ulünde ve bayat tarzlarının teessüsünde ft iher ~~ rz.ıı;mıın 

il eya ilmek a,ğa çal 
·ıeri eli)·«. iffa'1m'lö Ame-

za 1 "ği a&r 'basit değ1H1ir, lah· 
İn ~lunduğu kadar standartla_şmış, lort

§, bunalmı~ değilClir; o yalnız Sinik ve 

111 t, mıe:'.ktı:ıe 
1an yeni iktısadi, ahlaki ve içtimai nizamın 

y · e dı!hil o 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

l' abmıcı postcısı • 

• an 
Almanya'daki 30 haziran facinsmdan 

-sonra A:vustuıya -da da 25 temmuz 'faciası. 
Nasy.onal sosyalizm şiddet ve dökülen 
ka.Illa kendini ıgöstenne'kten oşlanıy.or. 

Başvekil Dolfus'un ıkatli bütün dünyada 
deh et 'hissi ıuyandımııştır • .:Bu.günkü Jıa.. 
diseler ;4;inde Avrupa ve medeniyete kar 
şı bundan daha büyük suikast o1amzdı. 

En nazik -dakikalarda en 'biiyiı"K bir cesa 
ret gôsteı mış >01an oir.inci 'Slnrl lblr ıtıükfi
met ;ıdanndır ıld müteşebbisi ıve canlandı

rııcısı oldu_ğ.u AYııst:utya"ınm istiklali ıta· 
.hıı.kku'k .etmek üzere iken .ar.tadan .kaybo
luyor. Hadisenin pek büyük neticeleri 
olabilir; onu sü.künet ve soğuk kanlılıkla 
'fakat aynı zamanda enenuniyetinin iycap 
·~ttiTdiği 'bütün hakikat 'hh;siy'le ta'ldp 't't

e:ğe ~1ıtma1ıdır. 

Jirn tbll ıSütunlarda :A-:vUS'tıurya"ıda ınn.z:i 

.tıihrikatmın .uyandırdığı ltehfikeyc 11e u 
taluikatın alınan nasyonal osyalizmi ta
rafından u;şvik ıedilmesindeki hususi 
ehemmiyete işaret ederken hapekil Dol
fus, naair 'bir cüretkarhkla 'tanzim ve ic
ıra edflen ir r:orl:>alık darl>esine 'kuTban 
gidiyor.an. 11 suikcst cuaomıuş 

0

htir.as
rrrrn üküm ısürdü,ğü bir Aw:u:p-"'1'.la örül 

mi.iş .olanların .,en ay.ıını hay.relidir • .il~ofa; 
ve ıordu üniformalarmı ,giy.mi~ elan J'Üı 
kadar nazinin başvekalet binasiyle rady.o 
istasyonunu işgal etmesi, hiıkumet adam 
larmı esir ederek 'başvekili öldürmesi ıı~n 
'tiin .(lüny-ayı de'hşe1:e düşürdü. Ne nuc· 
rim :yardmrlar, ... ııe mane:vi oüriim .cırıtaic'ltl. 
hırı u oi:r.ctl:ar !Jlliinm icrasım ımumtı:::n 

kıl mış.t.ır ? .bu stci kasti ].a µanlar.la lıiikiı· 
met .arasında clctedilcn ve 'llliiorimle.ri:rı derun bir millet d~il, :ziJ.Jarından ımü

sir olan ve onlardan utanmasını bilen 
Jı:r · • Y susiyeti 
h!ıfetmeğe muvaffak olanlar onu eyi bi-

• t k en erair. 
Amerika hakkında bir tek cepheden 

rum vermek muhataralıdır. Zira, tezat • 
lar mem1e'keti olan ba 'nmttlı!kene siiıii 

OD -eğmiyen b1r ferliiyetcılikle, 
ticaret hevesi en yüksek meThürecilikle, pa-

yor. Halbuki tehl:ldj 

be§er tabı' dır. Onu, y.eni Jıayat şartlarına 
acilen .intibak iı:mek unıreti rdu. Bu
r>ünkü ahval ve hadiWı tetkik et!erek kıy
melleri tetkik ve tahlil gözünden e,Çirme-

ı· ba.r,vckalct binasını tahliycaiyJc A lmany.a 
hududllna 'kadar serbestçe gitmelerine rla 

ir o1c:n ve t:eri çağrılmış o'lan 111man .. fi. 
Tinle ıd:e nn:vafalrcn e,nrl~ olduı;u ıiti1af 

tn ıdaba :az ayıre:te şayan değ.ildir :Bu ha· 
dis.c .rnca'k, :M. :Dolfas'ıun ,ölüm derecesin

de yaralı oldu,ğtınu bilmiyen hiildlınct 

adamlarmm Ou itilafla başvekilin hayatı 
m kurtaracaklarını sanmış olmalariyle 
iyzah edilebilir. Fakat tabiidir ki bu iti-

ıcfü. 'Hatta Amerika"'yı anlamak arıuıonu 
'hiuetme'k ae acil bir 'kevfiyeUir. Zira ,fa

• •n'ki beıeriyetin mukadderatı belki orada 
'taayyün eyliyecekfir; zira orada, teknok
rasi gihi yeni 'bir medeniyet tipi &ıiicuda gel
me'ktedir. u y.eni mea,., iyet lİ'>İ inkılap_çı 

bir ma'hiyet iktisap etme'kte ve Avrupa üze
rinde nek derin tesirler icra edebil,.cek ıs

l'lhat hazırJamaktPdır. Onun movaffekıve-

r;ı aıkı en ~ ir h b ya12yana ya
f&r. t .a· e erinin -en ıiaöet1i l>ir tarz
da tatbikine istihsal edilen seyio {DC:ukça 
·sıafı 'te\a'bül eaer. Bin türlü h.rıtlara - i 
olarak eli ayağı bağlamın ür.riyet.. 
bir müsavat m.. bil ıt>tt-.-.n, .. , 

:e '"""''""'dt 

Amerika'yı tenkit eden avrupa1ilar yal
nız bu lktaian 1bma1 etme'lcle 'kalmıya

rnk aaha iiki mühim hatay.a düşüy.orJa.r: 

Evvela M:uJ~u• 
~lçülerle muh 

cii bir amil olan sanayilesmeyi görüy. rlar. 
Saniyen, birço'k ha.k dan .lıeniiı <de -

rebey · .de rindını ~ AVJlJpa-
r.ın bazı hallerini de unutuyorlar ve p -

i .. n dan '}7.lllrş .. kfunlere 
vardıkları gibi siyasi ndktai nazaraan aa 

hıh lfıüküm1erile olunuyorlar. 

ti veya movaffa'1uye1sizli'ği avrupalılar 

t()n nakit meseleSı, umumi ve hususi borç· 
lar lhun .. n el esi, 

ese lesi, 

. 
r. 

Y. ruınistan'ıın "Mıscıdi, 

a! federasyon btışvekilini cölaürmüş ve 
tiöylece önae:den 'tilafı bozmuş ıoh:n1ar 

iç.in !kabili tatbik olamaz. 

.N c.ticelerini tahmin edebilmek için 
facianın bütün ıhad.iselerini ıeuafiyJ..e ·· • 
r.enmeği beklemek lazımdır. Avııstury.ada 
nazi tahrikatını teşvjk ve bu :n::mlrk ... ttc 
dahili 'harp havasını idame etmiş o1an1arııı 
ibu vabaa !büyük manevi mesuliyetleri 
;v.m:Jıı:. ':nziler e münasebette ıolangu hlli 
.nen .Av.ustııryanın !ıtalrn sefiri M. Rıin
tcle.n'in ...:. ki .naziler .kendini ıhemen !baş
vekilin halefi olarak göstermişle.rdir -
Viyana'dan uzaklaştuılmak 'sin ıR.oma 
sc'fare-tine tııyin edilince intihar etmesi 
'SUikııı;ti lbirnz d<?ha aydınlatma'k-tadır. 

Asıl ıplanın 1:ir 1ruvovet aırrbesiyle :rktidar 

ı:nf'V • • ni ele ;geçirmek ;e IJ)o1fos hüku 
metini tamamen nasy.onal 60S}'.'1list16ııin 

tahakkümü altında bir hükiımetlc d~.iş. 
.tirmc.k olduğu aşikar.dır. Fakat hükfım:!t 
darbesi akim kalmıştır. Çünkü M. D,o1fus 
Oldiılcten sonra tesis etmiş olauğu bükfı-

ıVaZIJI zıla • met ıgene evClm ctmiştir. Cümhur Rcisı 

Amerika eCleniyetind.e blöf., 
e iP m meDm 

ott .memldm'ia la'hili 'Siyasetini ıve 

filtlns başvcka1eti vekaleten erine al bcth .ıfj~.~;&U 
.ehlik.e kom 

ac a .s 
ması ve örfi idareyi ilan etmesi i,Çin ma
arii nazırını memur etmiştir. Böylece 
taluıikits-ılar b~kili ortadan ki!ldınna
ya unuv.alffa1t olmuşlar, fakat rejimi 1Öcği' 
tirememişlerdir. Rejim devam etmekte
dir; v.e memle'ketıinİn menfanti ıi!;'in haya 
tını feda etmiş olan, adamdan sonra dn 
Avos"t'Otya istildaimin devam etmeSi hü
'kfrmcti .ellerine nlımş o'hm füım1ann 

enerjisine bağlıdır. 
Bu .siyasetin itikişcü' et:nesi 1aznndrr,. 

çünkü Avrupa sulhu için bunun 'IIlut1a'"k 

bir Jüzumu 'V'aTdrr. Henüz «f2 yaşında iken 
.ortıadan ikt:yholan ıM.. Dolfm> 2!hıydan E 

hir zaman zaııfmda muaz.zam 'bir iş gör
müŞtfü 193Z de 'başvelditett geldikten 
sonra Avusturya·ınm mali, iktısadi we si
yasi ıkalkmmm;ını ıternin :etmiştir~ Fımlra
lar.ı:n ıhu:ris mücadeleleri ortasında ıbemen 
tek başına olarak milll 

0

&nai'l v:e er.eı

iç.in ayakla!llilI§tır; t0 ~endisindcn f.'lr~l 

anemlokettıinde pel< !hissedi miy!ln ~ ıı.-a

J.an hissini }-ur.atmtya muvaffak olmuş

tur; ceserct ve brı sayel>inae~ .ınıanrvI 

fırrka mür.ade!leteti ıharicinde !ıc:diselerin 

dycap ettıir.diğ~ ~e uy.tik iş~ gC:ımiye 

müsait otoriter bir Tejim kur.rn0$'tll. 
Sosyalist ve komünist dıiikesin-: t-..arşı 

oldu~u gibi · mrri 'teiı'lik-esine karşı da 
cephe .aldı; Pa,pen rlkçdik temeyil'llerinc 
karşı hiristiyanlık fikrinin müdafii oldu. 
tnı:ıznlar tarihin nazik bir zam.anında 

f;mşvekı1 ~olfus"un hizmetıini ve 'bu 'kan
'Şıklık. "Tliz:amsrtlık ve ı::nnrşi aevrcsindc 
onun ne büyük trir manevi 'kuvvet ':tcÇkil 
etmiş oh.luğunu unutmıyacaldardır. Ge· 
crn şubatta Avusturyanın istiklali lüzu 
mt."1Ul 'lını T~ almı devletlleri31 •ya1:dı 

mı, nazi .k.ur,şıınlı:r.ı tında düşmüş olan 
şeflerinin sir,.;.,set.inde dewam ettiğıi tak· 
dirdc, A11ustury4 hü.kiımetinden esir.gene 
m1yece'k6r. Vıiyana hı:diselednin mc.rlce
,,.i A vrupaaa sulhun .idamesinde aHi.kadar 
aeN"lctlcrin la'kayt kclamryacakları bir va 
ziyet do~urmu_ş olduğu inkar ~rl :.ıem..or.. 

.BD suik.a.stin Roma .v:.e .Londr.ada [y.Rn 

.dırmt1 olt1nğu pdaetli abülmnellcıii 

'lahede etmek beynelmilel efkarı umımri

yenin hu facianın giz1i sc'bcplcrini ve si

yasi suikastle:nin en ;alçakça -yıe nihay'!t 

Jeneu ahrikatta 51i'liydti ob:ri'bm akip 

.e.t.mekte oldo,ğunu ıgösterir. M. :M.uao'lini 

Aar.ustııcya ·l>Zfjv.ekil muavini Prens ::U· 

dıemberg·e gönder.dii"ıi cl;gr.af1a diyor 

ki : 

'!- M. Dolfos'.un ~fıumda ıca.n eımii.<> 

d~.a v.ustmy.ı istıilcli:li İtalya 1tm'aim 

31 I.E.MMUZ 19:U SALI 

·sakı. 
... Balkan misakının imzasından ve Roıı 

ünaso 

.batın .tekrar teessiisünfüm ısonra, Kıır.aB<> 

ıniz Misala fikr~ bitıtabi ıil~cc ·. "':ite

k:im halen höyle bir misak ciddi · 

!e mevzuu bahsolm~ bajlaml§1Ir. 

J 914 :ten evel. ger.ek s~ktılcey: ıgcrek 

ilct.ısadiyat noktıri .ruı.zamndan v.ru • " 
.en .ehemmiyetli hw.zalanndan ıbiıini ·ı 

eden Karadeniz, o zamandan beri beynel· 

milel dil§ünc.eledn .en son ilanına dü~ • 

tü. Sovyet Rusy.aUıın .iııfiı:at hnlinde bu• 

lunması. boğazlar esel "ni muvakkat ıhir 

zaman için mevzusuz .bıra~ı gibi, u.ak • 

tiyle Karadeniz .sahillerJndeçık ,parlak .bir 

surette mevc.ut .olnn ticaret ~ • .Odcsa we 

Batum' m zevali dizer.ine ühim uretto 

tedenni tttmişti. 

Fakat ısenele.r ıg<'~;; :vaziyet ıte .de~· 

Sahil deırletler arasında :vukubıılan ~ 

ma dolayısiy1e J>Ck yakında K dc.ni.ı 

mm takası yeniden faaliyetini .ar.ttıraeak • 

t:r. 

Filhakiyka, halen yalnız Balka11 misa> 

kr haricinde kalm!L'tır. 'Rakat bu devletin 

de - istedi~i ,dakika • bu misaka füıhil ol 

rnası hakkı mahfuz bulunmıiktadır • 

Karııdenizin etrafım sarmıs bulunan 

devletle.- .arasındtıki siyasi itilafı ım.uhak· 

kak sur,.tte bir gün iktısadi itillif takip 

eaece0kuT. Bu vaziyette. 11.ıir :taraftan Sov• 

yet 'Rusya ve garbi 7\vrupa memleltetlerl 

ve öiğer tanıftan Altaeniz meın1eket1crl 

il<' ile garp arasmaa ticaret münasebatI 

lfazlalaşa~'k we ';bunun -nc'ticesi '01ıtra'k Odo 

'Sn, ~a'tttm. IKöstencc. Vama -ve ll'ra'bzon 

limanlan göriilmemiş 

ı-~-"'-eltfu-. 

F.nkat bir Km:aöeniz 

derecede aa1iyet 

• kıına, 

hususta, halen mevcut misaklara 1berure't 

~.r siyam "y.tıilifa trar cak ~1 ma• 
men afdmıs ~ ıemizlenmi,ş değildir.. 

Sovyet Rusya. Şark Devletle.ci ebe.k&ıı 

sine girdikten sonra, ı;imali garhi .cihetin.. 

den ge1ecek mu"htemel taarruzlara kar.§l 

'kenöisini 'korumak arzusunaa bu1unmak .. 

~adır. Bundan dolayıdır ki Almanya,, Le

bistan, 'Ç-e'koslova1cya. Litvanya, Le'tonya, 

Estonya ve Finlanaiya arasmCla akteaile • 

cel: li:ıir şarlc misala telt1if etmiş6r. "Fitha

ı::ika, 1ha1en İta1ya ve i\1manya bu şark 

dDn müdafaa e:dilmiı; w.e ıll;tisnai surmıte m1sakının aktine taraftar değildirler. Bal· 

müşkül olan zamnnlatlda daha büyük bir tr'k Clev'leflerinin 'biytm-.rlhğı mese1esinde 

iodetle an'1dafaa edi'lace.k bir JPXCO· 'Ç01: lkı&kmıç o nn .b:l il:1 ıilev1ctin ı :k 

ıutir.,, me:T1el:etlecini ıtk iı:l huıau:ta e-

ıDllOe ölmüş ıbi:şvel:ilin ıhrtmunnın fana ~klnri ..ırann luın::ı 

"y.alnu; A ostmyada ~ · ı, t"Vi iik- kim Lehistan Hariciye ll\I;ı-mn•n x.ruıinn 

miyle ruznk ~m b .. rnn ll'?l!$a:llcri malı- v.e Riga sehirlerini ·yareti de bu rk 

kUırı ermiş cb 0:::-'tiin moden:i düiıy.a:ıla 

taziz ıc.d.ile:oeğmi .. söyleırll:mı lhi; ·· ~ 
ki ıci:han efkiL.-u mntımİ}•eii:İnin · ·y 

misakı etrafında }·apılnn münakasalarla 

alakadar bulunmaktadır. 

Şoırk misa'kiy\le 'beraber olarnk Ba1knn 

tercüman olmaktadır. M. Dol!:us'un iiletlc !~e ?tmat:ı efulm:"' lb?r Kcırııdt-Yİ% 
h ölümiyle Avustuıy.a'.Ca ve belki de Av isnkmm -a'lı:di riha'l&ak surette II-etke-

~mm~ Jı~a k 
a byı bir ıno'kta uı;a o şa suretle hrhfif t6iyor: 

l'Upadn v.enibi.r ~y. illetfone we ıhükil- zi, Şar'.Jti '?e Şima'Ii Avruoa& 'lldnm 'ka'tl 
ece\ · tiha'hatta bu J&lıısiar Jıa'k1nnda hii - o'lara'k ırrmn eöeo~fu. 

.. nü verecektir. metler.e en büyük dikkat :e ~mamı 

da birle,ik devletlerin esas . jıdtat 'kana- Gelecek intihabatın ne gibi 

• vnrpa1ı, lnnrz lfiiisnüniyelle 'hareket 
edildiği takdirde Avmpa Clev1etlei.i aı:asın
i!a 3alıi böyle mükemmel ~·.e fay ı. hir 
'birlik .ıes· · ffak ~-· !ka-

\ereceği hakkında 1imdiden bir aey .söyle-
aemez: Milli kararlarda öessir olan 

A"nn:m -'"0 "-tleri-

1'0htuğa ~liımilur. 
Binaen aranilan s~ame"t ~vrupa 1ıiT11i
ği ile değil, cihan birl~yle temin eailehi-
lir. Dije.r tamf.laIİ • a' da ..oldu- .gibi 

bir. :ğ.i - ait 
değildir. Avrupa devletlerini esa 91-
nm m; ıe nrllli re1rabel1er o13oia g1lR li
san farkları da vardır. Avrqpa devlc'tleri 
eusL surette ananeperest olup bu akmı
dan Amerika Birleşik Devletlerinden ı:ok 
f ır. ıfı' m· 

e§· 

gul olmaktadırlar. Diğer taraftan, muhace- m 

re6 enettMeiini ~e Boğumları gayriı:esmi 
maral<abe a1tında bulundorCJulclarına göre 
ehemmiyetini müdrik oldukları dil birliği 
sayesi .zamana • ·hak ettir.dikleri ted-

• risııt sayesinde, ulisa c.Wafi vaziyetleri 

ımtdıteıı'f 

~cı·Jl'·mde aıağı .J kan on 

...... --."""'dir. 1932 senesi ey-
. ta 

Eski nesilleri yirmi senedenberi ridal 
halinde bulunduran ihtltafları ve siyasi ih
tiı asların feci e'6celeıiıii ~kip eden yunan 
genÇ!iği, endi yehnm arama\tamr. fffikba 

e işe bakan genç ve ç 'Climağ-

lar haklı olarak eRi oe ~ner hak1mıda pe 

paaetli 1iu1<ümler veriyor ve 'Montesquicu-
nıe?ur söziiııii tırlı "l.ered-

et ıdej~lr, 

: hauıı. nikbi !ilderi yetinae ameri
k u.. er d mübadele ı.0mliiniin le.siıin- ı e yııt 

çclcınemi~le.r wt ılıafti muJ 
en teeısiiı etniışfir. 

ıahıllarm 'her eUifı, yirminci asrın içtimai tecrübelennaen 
~ıkauk bir hakikat olacaktır birini teıırm.e 

taı:siye eden yeni hir ış-ey şlamaktı.u.lır Böyk 'lbir C}'nelm1lc!l teŞldmtın m: ika· 
&.r l>üyi!'k ~ktzsaai ımen'f~rar ·n ede-Lö Tnn'dvı 

Dudak boyası yüzünden. 
İr;giltene'onin Boıımı;.m011.th lkasabas.ı 

mahkemesin.de g~ gün .bir .kanı .koca 

lkavgcm:mı b:lü 1ebine va-ran 

safhası rivayet edilmiştir. Madam Kate

rin !Emma Gicnisteı· Lhkmney.e litnamn 
n .ınnr.ilmik -~ ür.acaat • r.'1f: de-

~ €'örmemc"k egnıiir. Ciin .. 

11....ti !Siyasi iy.tillif 

am ödi ~rua 

sevkmnektea a'li ıt:altm:;?Caktt:n:. 

IBarnm içinair a, Av.rupa"imn eŞldlit• 

lanl!mlması yolunila, yi:ı"""brelen lbitffin ıma

nilere rağmen, şnrk misakının :ıı • bu

nun !bir Rar.ıderriz misakı ile itmamı çok 

şay.am memnwıi~ · Jıarlisc -· .o.de-

•• - li'..ocıuı:Ila ıarmnda ·r ıknv. a çx;k1tı. cektir. 

:Sinemnya ~dr,ccktik :e 5ile ile R ülrne e ~kBTJ 

aı:ıa~ ıboy.a llÜmtÜ~~c B6n dıı· 'L '&ırif. andıms en,,detı 

a'klbmı ı:iy. 

1
• b:oya uTmeaiğ\ :zaman ç.o'k güze1 ığ"örU•ı

diiğünü .aöyle.rim. Bundru:ı eve'l hi,Ç 'kı.ıl

lanmamıştı; onun için o akşam .bu=lu lllı. 
'%0"-Sici Jçendisine ıs .. •.lodiın. 

' emdi yi.i 

cır.se öYfle hare.kc't ~ini 'IBD:ırm=ı.ı 

:ı ede "l'ltıda1d11ıırnda"ki yayı <e'21m1e •&il 

:1e bir daha lbö);ıe 'bir -sey yapmamasını ih· 
r 

'tar ettim:"' 

~ Earin ~ ·sc IUd•.....,.,JY:i ~e 
Mah'keme, arada bir an1a ma ve uz1a~ 

ım.a olup da talaka mani olııbilmck.arzu&İ.1 .. 
me muhakemeyi talik etm~tir. 

anlatmıştır: 

"- Be;'l daima karıma dudak larınJ 
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Avusturya turizmi. 

Dağ h 
Schnı s'tan bamutat sııb:ıhm yedisi • 

de ayn dık. Anlaşıhyordu ki, her gece bir 

baş_kn yerde konaklıyacak, ber alqam 

Çantalanmızı açacak her sabah çantaları· 

tnızı yayacnktık. Vardıkları ycrlerd...., hava 

daha kararmadı diye, etrafı gidip ezmeğc 
Yeltenen arkadaşlar, kendilerine lbanyolu 

odalar tahsis edildiği halde bundan istifa· 

de etmcğe ne akşam ne de sabah vakit 

bulabiliyorlardı. Çünkü herkese, nihayet 

hiç olmazsa 6 saatlik bir ıu,Yku laumıh. 
A V&Ulul'.)...!ı clavet sahiP eri bize lkarp 

~derece naziJdiler. her kolaylığı ppı

l'oıiardı ıf: t österdikleri yerlerin ço'k· 

Yani seyibat progranunuı miibala -

zenpnliği ve tar:zı tertıbi dolayısiyl~ 

bizi de adeta çalıştmy~dı. vı-catlan· 

l'llız, bütün seyahat esıınsmda, lkatiyen 
dinlenmedi, dimağlanmız~ evet, ırabat et -
t• . 
'- O da, seyahat esnasında, beDiın 'I! 

vası 
Bad Gastein gibi cihanca tanınmış kaplı· 
caiara ıgece "'.-.arar.8k sabahleyin ayrıldık 

Bnzı ufnk ve ehemmiyetsiz yerlerde ise, 
yorgunluğumuzu asık suratlnrımızdan oku 
mak kabil olduğundan programın o gün • 
kü bir çok noktaları hazfedi1di. Böyle bir 
haberi hepimiz, her. defasmd alkışlarla 
lmrşdadık. Çünkü gezdiğimiz yerıler:in ıen 
çirkini bile o kndar güzel iai .ki, f>C! '° &a· 

al kadar otokarların yüzünu görmemek ve 
·ıip serp

0

1ip yarım gün yahut bir ~ün a 
:JDYki turistlerin Ömrünü sürmek, bizler • 
de, mükafatların en büyüğü tesirini 
_J".apıya~au. 

" " ,, 
Schnıns"dan kalkıp meıhur Zu ı;pit

ze'ye doğru yollandtk. !Hep :vadi g~ar • 
ıdu'k. Hep dere yahut ınehir lcıym takip 
ediyorduk. lki taraftaki yeşil ve dikine 
mağrur yamaçlardan her iki üçyüz metre
de bir, sağdan ve soldan, şarıl şarıl beyaz 
köpüklü sular akıyordu. "Su ıgibi aziz 
'asın,, diyen bir memleketin çocuğu için, 

~ >U su bolluğu, suyun bu ıç~itli ihtişam 
manzaraları görülen şeylerin en güzeli 
idi. Arkadaşlar bile, suya luarıı olan sev -

gimin farkına vararak, şelale1eri ıda!aa 
uzaktan gösteriyorlardı. V-e su hakkın.da 

azwı bahislere giriyorduk. Bizim :bozkır -
elan lbahsedi} orduk. Biz araludan ~ -
"1kten sonra naziler tarafından tahrip edi-

" ' 1un Reutten'de &ııdan .istihıBI olunan elek 

~alhlZ not tutanların ve makalelerfoi ih 
lllen .ı:öndermiyenlerin dimağlar.L Öt.eki -
ler • · • lfın ıbu tarafmdan ela mahrum kaldı· 
lar. 

, 
rrikin kocaman dirdclere ve tellere binerek 
.Mmanya'ya asxI ·braç ailaiğini gördük 
Beyaz kömür, Avusturya'dan Almanya'ya, 
telgraf haberi gibi gönder:iliyorıdu. Katar 
olmuş dev-direklerin yamaçlara -ve dağ te. 

pelerine tırmanarak idiş · nde. anlatilamaz 
bir heybet vardı. Y armki bai'tan başa 
mamur dünyanın çocukları, tekniğin bu 
erkekçe fütuhatını, p.iphe yok ki, çok da
ha iyi anln.;ıp duyacaklar Ye güzel sanat • 
lann bütün şubelerine mevzu liıJacaklar • 
dır. Bizler "ey badı saba!., tfiye fıayknrm 
yayalarla haı•alarda kartal yavruları gibi 
01r.an yarınki ıneaiDer aratına sılu§1Dl! :za -

•lı "aralık - mahlUklan., yız. Duygula· 
•ız.ı, ~erileri artik çekemiyor, onun 

·n onlann ağzını kullanıyoruz. llerileri
ni ifade i,in ise henüz ne ailimiz ne de 
mefhumlar:unız tamam. 

" ., "' 
Zugspitze, Tirol.dağlarının en yükse 

ıdı\KIMJYEJI MiLLiYE 

Zagspitztde havai hat. 

IÜzerinde içine yirmi kişi alan bir ara

ba ıile sey8hat ettik. Seyahatimiz 16 daki 

ika sürdü. °f.epeye çıktığımız zaman, deni. 

zin sathı 2803 metre derinlikte kaldı. Da

ğın .ete,ğindeki, muhteşem otelde geceliye

cektik. Dağuı lşesindeki kahvede de ak

§am kahvaltısını yapacaktık (asma tram· 

~ nu der.cediyoruz). 

2803 mctr~den ıaonra 150 ayaklık bir 

merdive.n çıkarak aağın tam tepesinden al 

m~n topraklannı seyretme'k kabildir. Çün 
lkü 'hudut, tam hattı mail üzerinden geç
mektedir. F.akat bu ı.so :ayak merdiveni 
normal rakımda bile 1ınnanmak bir mese • 

le olacağına göre 2803 ntkın1lı bir ıba.Jlan· 
'frıçtan, daha onuncu ;ayı:ktan ısonra asıl 

efes nefese eleceğinizi :tahmin edersinµ. 
ıBu merdiveni, ,,-alnız gençler brmandı. 
T~e ya)mz Almanya•yı seyretmek

le kalınmadı. Bazı talili arkaClaşlar bir de 
ıiı"eç .çiçeği tıepiadılar; Ski layaretmde, 
orijinal yapıda bir İsveçli genç kız. 

Zugspitze'nin ikariarla örtülü olduğu • 
nu ilaveye lüzum yoldur. Her tarafından 
daha bir çok sivri ve ırahji te,pe.lcr fışkı
ran bu dağlar dünyasında, a'kşam renkte
rinin ıüratli lııir ıkovala ması ıvar. Bu ko. 
valaşma pek &zla •rirmüyor çünkii gece -
nin akın ıko lan gibi koyu mor e-öigeler 

irden her tarafı örtüp, lkar.h :noktalan 
mat ve koyu ıkurpni :satıhlar halin4e, çq>· 

lak noktalan da kapkara ~dder halinde 
bırakıyorlar. 

Proaranun fazla zeııein olmasının ~e -
\ehi, 16 giinlük bir seyahate bütün Avıu
turya'yı aığdınnak arzusudur. Avusturya 
bın 9 eyaleti, program yapılırken, hiç bi
rinin diğerine tercih edilmemesini ve ya
bancılara her eyaletin aynı nisbet dahilin· 
de gösterilmesini §art koştuklanndan 

ği ve en ,eüzclidir. Da,ğıa eteğinden tepe
aine 1576 metrelik bir irtifa farkı vardD'. 
Bu fark bir asma tramvay ile kntcdilmek
tedir. Hava hattının boyu 3373 metredir. 
Bazı yerlerde, aşağıki dağ sathının 128 
metre iizerinC!en ıeçen bu korkunç gÜzer· 

Yirmi kqilik sepet. ıhavada sallana ısa1 
lana bizleri kafile kafile indirdikten mnra, 
ıhep birden derin bir nefes aldık. Cürdm 

SAY!FA :5 

e t osta 1 

Samsun tütün tecrübe istasyon unda 

(Hususi abiiim'izClen) getirmek ~re ~ütüncüleri İrJRt etmek için 
Sa eski • ıtas • e göre; Maden, Fen Memnro Sait Bey tarafından sık sık 

Dere, Canik, !E • f, Kara:köy, Eni · adlı konferanSlar erilmektedir. Bundan haıka 
tı mmtnkaya yrdmı§tır. Bu alarm tütünlere esaslı surette musallat olan dana 

kendilerine • birer husmiyetleri \•e r · .. ·· burnunun itlafını temin eden ilaçlar veril

lerinin de ihannan'larda birer mevkileri - melrte, billnwa erken fide yetiıtirnıeğe mu

~~--~:'"!-ve _}~ ~1- .d e U vaffak o1amryan tütüncülere, cinsleri ıslah 
yu~ uuUD .fc:uıtiren ar ır. - h J d -ıtılm k 

• !Hıuba ik ıJ M lmra1 L ekil .. _ cılunmuş fideler ve to um ar ag a ta· 
mumı \1l ar ar en tutun- dır. Yalnız sene tevzi olunan fidelerin 
fer iyi :f>ir tasfiye lkanalınClan geçirilir miktarı yamo milyonu ve tohumların mik· 
ve taka a'ka kendi tohmunu 1.-ul - tarı da elli kiloyu geçmiştir. 
lanırken, !barptan sonra fena bir ıihniyet bu Haber ıatdığmıa göre istasyon, önümüz• 
usulün laı'lkm ma ve lbimıetice tohum cins- deki sene içiııCle tütüncülere erken fide ye-
Winin birbirine bnjma • sebep ıo1muş tişti~e{!_ ve !kapaklı yas1tık ~bsul~erini öğre· .. et} • ] •... I d _ 'ten UU" llWJ"S .aptea tır. ecru e ıstasyonım· 
ıre :sur e yeti§en me ez tutun er e rag- daki bo mühim mesai ile pek yakından ala· 
etten düjmege başlaınqtı. Bwnı nazarı bclar olan Halkm !köycüler pıbesi mümes

ıdikkate -alan inhisarlar idaresi, her mm ta- silliğine .intihap· edilen Sait Beyden esaslı 
ikanın tiplerini yeniden meydana getirmek surette istif aCle iiÇin bu lkumı Evin salonla
ve karı§ml§ •lan cinsleri birbirinden ayır- da açmak ve tatlJihb aa bahçesinde yap 

~nk çi~ üç sene evel (Papas Köyii)niia at- tnmak ıua~:nR OCLU FUAT 
tında iıir tec:ıi1te e ..W. İJluyomı tesis 
etmifli. 

Araına ziyaret ettiğim bu miieuesede, ibu 
gün dünyada §amil bir şöhreti olan Samsun 
tütünlerinin nasıl ıslah edildiğini, fidanların 
nasıl ıyetiftirildiğini, tütünlerin nasıl ıtelkib 
lunduğuou ve nihayet nasıl kırılarak lnıru
tnldn~ gömıeğe imkan buldum. 

İstasyonu idare eden Fen Memuru Sait 
Beyiu iza atına göre ıs1ah esaslan çok de
rin "teikı1dere ve ilmi te criibelere lb dır. 
Tohnm ekiminaen yapra\llarm diiimine ika
.dar ıgeçea .altı aylık bir zaman içinae yapı· 
lan müşahedeler, her tipin kencline mahsus 
· ·ılerine muntazaman kaydohwmıddada. 

Müntahap fidanlar bu .suretle gruplara ay
n a1da n her grupa mensup fidanlann 
faprakla.n aa el el kırdarak etiketlerle tes
pit edildiği gi~i fili ilkahın kendilifinaen 
nkııwııa temin için fidanlarm ba~larına ~i
~ açmadan evel .torhalar ~eçjrilmekre "e 
yapratdar tamamen aJmdıktan sonra bapk 

far, uldan1e l•praktan çıkarılıp ayrıca gra

fikieri yyılmaktadır. 
İnce ve çok c1eria ltir tetkik n teteb'blı 

müessesesi olan bu istasyondaki ijler, yal
nız ıtipleria 11Slahma münhasır değildir. T.ü
tüıncüliik aleminde yeni bir inkılap :vücude 

dönÜ}te altımızdaki uçurum. uçsuz bucak
sız brr ıağız gibi bizi kıpmak istiyor gibi 
idi. Fılkat dağ tepesinde geçirdiğimiz bir 
ıiki müstesna saatin lezzetini de bir türlü 
11nutamruhk. 

Eski İnsan,, bu tepeye ancak uuıktan 

Nafıa Vekilimiz 
Eskişehirde iken. 

Eskiıehir, 30 (A.A.) - Nafıa Vekili 
Mi Bey din ~ gddi. Şbz Mif« 
fabrikasını ve demir köprüler atelyeJİni ıu 
ai. Öğle yemeğini •agonlannda Jiym Vekil 
Bey vilayet kolordu bdediye ve fırkayı zİ· 
yaret ettı1rten sonra şe\er fabrikasını gez • 
di. Dün sut u; da Aılbraya ıharebt etti. 

Muhafın gücii 
sporcuları 

Görele, 30 - Muhalızgücii bisikle~· 
leri dün gece .saat 21 de buraya gCldiler, 
V aittin geç ı0lmasma r~en gençler ve 
halk tarafmdan tezalriiratla br!llanddar. 

(A.A.) 
Spor~ Tireholu'da. 

Tirebolu, 30 (A.A.) - Muhafız Gücil 
LisildetÇileri .. ,in aat JZ 4le pıiwize ,el 
miı ve samimi surette karııla11mıılardır. 

Buğdayı koruma 
Müdür:üğü. 

Buğdayı koruma eıkilitiyle yeaiderJ ih. 
das edilen Maliye Vekaleti buğdayı korama 

nıüC!ür1üğüne sabık şurayı deiJet moavin1e
rmden Necni Bey tayin edilmi,Ştir. 

Dün (bugün) vaziyfesine başhyan Nec· 
mi &y Ma1iyede uzun •· det ha • ve

kaletini ve askeri fabrikalar hukuk mÜ§a • 
\'irJiğüü iyf a eylemipjr. 

bilen bir acizmiı. Bü., gepetir:rllze bi
neııc11 çıktık ve indik. Onun da bizden 
faı'k51z o1dnfrunu ıidd"a eden tuhaf kqiler: 
biliyorum ki hala varılır. Fakat Zugspitze lstanbul'a ~clen amerikalı 
nin :rarabere İfinde .kalmq we her tarafına n:ahlar • 
.çelik lkazddar kakılını~ gövdesi anlatıyor lstanbuJ, .JO (Telefon) _ B ün Ro-
ki, onun dibinde pinildiyen aciz ile onun • ' 
tepesine binen fatih aynı adam değildir. ma vapuru i1e Pıreden •ıtanbal a ı6 O ame-

Zagspitu iağlamım •m•mi IROftZaraıı. l BURHAN ASAF ırikalr ıeyyala geldi. 

- - .. ,,., Millive'nın Romanı: 3 

• 
insanlığın 

Tefrika: 61 

ha 1 i. 
Amire lUtılro 

bir arkad d Se • aşın a yanında bulunması sanki bu tebdili kıya . 
tı tarnaınhy ...::ı V .. d 

ea·k _ Oıuu. - e ıçın en gelen bir hurafepel'1estlik 
ı ası de de • . . • 

arabaI::aP'T ~apası mcıtmek ıstemıyordu. Bu sabah, geçen 
-~ dakıkalar " k 'f a· muvaffak ol ca tc . çı t,, ıye saymış ve bununla da 

k d. up olnuyaca - .. ~ k . . . en ıne hiddetli idi ~mı ogrenme ıstemıştı. Kendi 
onu kurtar2caktı. · Srnıtson'la konuşarak bu kızgınlıktan 

Bu kızgınlık da papasın .. .. . 
vetini tayin edemedi-· d gozunden kaçmadı, fakat mahı-

guı en sordu· 
- rahatsız mımruz? · 
-Hayır. 

Eski hocasına karşı sevgisı ve biraz da . • 
İhtiyar Çen'in koluna girdi. kını vardı. 
- Her gün sizin için dua ediyorum Ce T . _. . 

ı,~ . . ' .. n. erkettıgtnız .,. uıanm yenne neyı buldunuz. 
Çen tereddüt ediyordu! 

- ... Be~ bahtın alaka gösterdiği insanlardan de -mm 
- Çen diinvada yalnız saadet değil. sükun da vargd ... 

H ~ 
- ayır. Benim için sükUn yoktur. 
- Herkes icin ... 

,_ Papas gözlerlni yumdu ve Çen kolundakl koltm 'bir ıtörün 
~olu 01.ı -.. ,,..,.,11 c;.,.,rh. 

- Ben sükun aramıyorum. Onun aksini arıyorum. 
Stimson yürümeğe devam ederek Çen"e baku: 
- Gurur fena şeydir. 
- Size aradığım iymanı bulmadığımı kim söyledi] 
- Hangi siyasi inan dünyanın çekmekte .olduğu azabı 

hesaba katabilir? 
- Ben bunu hesaba katmaktansa azahmağı tercih ede

rim. Sesinizde-. insani bir hal var. Ben ise, ıstırabı seyret
mekten ibaret olan insaniyeti beğenmiyor.um. 

- Başka bir türlüsünün mevcut old\,\ğuna emin misiniz, 

Çen? 
- Durun; bunu iyzah güçtür ... Fakat bir başka ıin.saniyct 

varıdır ki y:alnı.t bundan da ibaret değildir_. 
- Ölümü hangi <Siyasi inan ortadan kaldıracak .. 

- Size sükun aramadığımı söyledim. 

- Sükun. .. 
Papas sostu. YürüyorlardL 
- Zavallı çocuğum, diye tekrar başladı, her birimiz an

cak kendi çektiğimiz acılan biliyoruz . 
Kolu Çcn'ıin kolunu sıkıyordu. 
_ Samyormusunuz ki hakikaten dini olan bir hayat her 

gün yeni bir değişikliğe maruz değildir?_ 
İkisi de kaldırıma gözlerini dikmişlcr:di. 

Papas, sanki sözleri bir .sabit fikrin aksi sadası imiş gibi 
tekrarladı: "Her gün yeni bir değişiklik ... ,, 

Çen ıeevap venniyon!u. !Bu adam kendinden bahsediyor 

ve doğruya söYliyordu. O da ttpk11 Çen gibi, kendi düşünce

sini yaşıyordu~ harap bir vücuttan büsbütün başka lbir şey

di o. Sol kolda çanta ve bomba ve sağ kolda bu kol; " •. Her 
gün yeni bir d~c;iktik ... ~, 

- Çen, tanrmm sizi gururdan kurtarması için her gece 

dua edeceğim. Eğer size tevazuu inayet ederse kurtulmuş 

olursunuz. Demin bir türlü bulamadığım kendi bakışınızı 

buluyor ve onu artık tanıyorum .... 

Çen onun sözleriyle değil, ıstuabı ile temasa gelmişti: 

oltasının ucunda balığı hisseden balık avcısınm bu sözü on

da, kaçıcı bir dindarlığı koğmağ·a mu\•affak olamaksızm, 

bati bir hiddetin doğmasma sebep oldu. 
- Beni eyi dinleyiniz, dedi. Ben iki saate kadar adam öl-

düreceğim. 

Bu sefer gözlerini karşısındakinin gö~lerine dikti. Titre

mekte olan sağ elini onun yüzüne kadar, sebepsiz yere kal
dırarak bir yumruk halinde sıktı : 

_ Hata eski bakışlarımı görebiliyor musunuz? 

Hayır. Yalnızdı. Gene yalnızdı. Eli aşağı inerken onu sil

lceliyecekmiş gibi papasın yakasına takıldı. Papas elini onun 
elinin üzerine koydu. Yolun ortasında, diiğüşıncğc hazır iki 
adam gibi, böylece karşı karşıya kaldılar. 

Yolculardan biri kavga oluyor zanniyle durd..ı.. 

(Sonu var) 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 

Kumbara bütün bir istikbaldir Tophanede lstanbul Le
yazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
tJanlan 

Mektepler alım satım 
komisyonu reisliğinden : 

İnşaat mektebi için aşağıdaki işler ayn ayrı pazarlığa 
lionmuştur. Bu işlerin ihalesi 2 ağustos 934 perşembe günü 
saat 15 tedir. Talip olanlar birinci teminatlariyle komisyo
~ şartnameleri görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne 
müracatlan. (1751) 

1 No. lu İş: 135.95 metre Tul duvar dibi tnekeci işi 
9230 ,, ,, dere " 

,, 
10 adet hazne " • 
30 metre oluk ,, ' 
10 adet Hazne tamiri ,, 

2 No. lu İş: Kalorifer kazan dairesi işçiliği. 
7-3010 

Mektepler alım satım 
komisyonu reisliğinden 

Mektepte yeni yapılan bir dershanenin doğrama işleri 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işe girmek istiyenler teminat
lariyle ve ehliyetlerini gösterir vesikaları ile birlikte ihale 
günü olan 2 ağustos 934 tarihinde saat 15 te komisyona, 
şartnameyi görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne mü-
racaatları. (1752) 7-3011 

Karaköse Valiliğinden: 
1460, 512, 449, lira keşif bedelli vilayet idarei hususiye 

binası, garaj, ve vali konağı inşaat, tamirat ve tathiratı 24-
7-934 ten itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış
tır. Taliplerin müracaattan ilan olunur. (1744) 7-3009 

As. Ls. ve Orta 
Mektepler talebesine: 

1 - As. Liselerinin 11, sınıfları 1 ağustos 934 de liselerin 
diğer smıflarile orta mektepler 1 eylfil 1934 de derse baş -
h,.acaklardır. 

! - Orta mekteplerde lisenin 9 ve 10 sınıflarının ikmal 
~tihanlan 10 ağustos 1934 de başlıyacaktır. Talebenin ona 
goce mekteplerine iltihakları lüzumu ilan olunur. (1758) 

7-3016 

Hayacılık ve spor 
123 üncü sayısı çıktı. 

-iÇiNDEKiLER-
- Milli kanat ianesi 

- Tayyare cemiyetine yardım için çalrtanlar ,,,.. 
- Havacılıkta beşinci gelen İngilizler, ön safa geçmek için 

nasıl çalııryorlar? 
- On beş giinden on beş güne 
- 12000 metreden iddialı bir atılıı 
- Stratosfere çıkma~a baDrlananlar 
- İntikam maçını Kamera kazanabilecek mi? 
- Unvanlarını kavbeden ring ıampiyonlan 
- Paolinonun teklifleri 
- Si.mdi de 40,000 metreye çıkacaklar 
- Bır fransız tayyaredıinin fyranda bir ıergÜze§tl 
- Guy de ~~upas~~l' ~an tercüme: Baba (Hikaye). 
- Ankara ~ref lnnncılikleri 
- Yeni neıriyat 
~ Kupon müsabakası 
- Sinema ve saire 

j 

' 

Kiralık ev 
Y enişehir'de Şurayı Dev

let arkasında Fevzipaşa cad
desinde Binbaşı Şehap Beye 
ait evin birnci katı kiralıktır. 
Her türlü konforü haiz üç o
da bir hol ve bir antresi var-ı 
dır. İçindekilere müracaat. 

7-3015 

İLAN. 

Istanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için 2136 
ton Lavamarin kömürü bir 
müteahhide verilebileceği gi
bi işbu miktar ayrı ayrı talip 
lere verilebilmek için üç gru
pa ayrıldığından 19-8-934 pa 
zar günü saat 14 te kapalı 

zarfla alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saHtten evet 
tekliflerini Tophanede Ko
misyona vermeleri. (128) 
(4068) 7--2917 

iLAN. 
Harbiye mektebi için 420.000 

kilo kuru ot 4 ağustos934 cumarte 
si günü saat 14 de kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini görecek -
lerin her gün ve taliplerin belli sa
atten evel teklif mektuplarını Top
banede komisyona vermeleri. (78) 

(3690) 7--2658 

Ankara Belediye Re!s • 
li~ ilanları 

İLAN. 

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

(1714) 7-2959 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Bu sene İstanbul'da Ebe talebe yurduna Orta mektep 
mezunlarından ve neşet derecesi pek eyi ve eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. Taliplerin kendi el yazılarile yazılı istida 
lannı muvazzah adrsleriyle birlikte aşağıdaki vesaika rap
ten nihaye~ Eylul 934 iptidasma kadar doğrudan doğruya 
Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletine göndermeleri la
zımdır. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık 
hüviyet cüzdanı 

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

duğunu mübeyyin mahalli hükumeti tarafından tasdikli 
ilmühaber. 

4 - 4,5X6 eb'admda üç adet fotoğrafı 
5 - Aşağıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti sıh· 

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

yer mühür mumiyle ve hastahane baştabipliklerinin mühü
ri yle mühürlenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar di· 
ğer evraklariyle birlikte bunu vekalete göndereceklerdir. Bu 
haı;tahaneler ANKARA. SIV AS, ERZURUM DİYARBE
KİR nümune hastahaneleri ve İstanbul cocuk' hastahanesi 
İZMİR, BURSA, KONYA, ADANA, SAMSUN Memleke~ 
hastahanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak 
icin mezknr hastahanelerin mensup oldukları vilayetlerin 
Sı~hat ve İctimai Muavenet Müdürlüklerine talipler bizzat 
n_ıuracaat eytiveceklerdir. Bu raporlar müdürlüklere gönde
rılen matbu nümuneve münderiç ve musaddak olacaktır. 

6 - Sureti aşağıda vazılr noterden tasdikli velileri ve 
~elisi olmıvanlann kendileri tarafından tanzim kılınmış bir 
krta teahhüt senedi. 

Alınacak taliplerin yaşlarının 20 den aşağı ve 30 dan 
vuk~n olmaması ve muayeneleri neticesinde tahsillerini ve 
ileride mecburi hizmetlerini iyfava mani bir hastalığı ve 
arızası bulunmaması mesruttur. Bu vechile gönderilecek is· 
tida ve evrakın alındığı gösterilecelC olan adres vekaletce 
derhal bildirilecek ve evrakların! nazaran kabul edilip edil
medikleri dahi ke7,a adreslerine vaktinde teblie; olunacaktır. 

TEAHHÜTNAMESURETİ 
. fstanoul Üniversitesi tıp fakültesine merbut Ebe mekte

bın.de tedrisi mesrut dersleri takip ve ikmal ederek neşet 
ettıkten sonra Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaletinin irae 
evlivece~i herhangi bir mahalde Ebeliğe a7.İmetle üc sene 
~üddetle tavin olunduğ-u (olunduğum) vazifede ifayı hüsnü 
hızmet etmediği (etmediğim) veva ta~sil esnasında herhan
gi bir sebeple yurttan ihraç edildiği (edildiğim) yahut yur
d_u ~erkeylediği (eylediğim) takdirde 
kenmesi hanıma hükumetçe yapılan mas
rafın faizi nizamisiyle lieraber itirazsız ret ve iadesini mü· 
tt;ahhit, zamin ve mütekeffil bulunduğumu natık isbu sene
dım tanzim ve müşarünileyli vekalete takdim kılındı. 

4-2664 

3 l TEMMUZ l 934 SAi) 

----~-------------------------

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğündenı 

. Sümer B_ank hesabına A vrupa'ya bilmüsabaka makineı 
kımya, demı~ ve ~ensuc~t sa~ayii mühendisliği tahsili iç~ 
10) tal;be gonderılecektır. Musabakaya aşağıda yazılı 'aı;t;ı 
lan haız olanlar iştirak edebilir. 

1 - Türk olmak, 2 - Sinni 18 ila 25 arasında olma" 
3 --. Askerlik vaziyeti munta7.am bulwımak, 4 - Tam sıh, 
ha~Iı olmak, 5 - Bir türk lisesinin son üç sene zarfında ço~ 
~yı derecede Ba~alorya~ını almış bulunmak. 6 - Bankac1 
ıstenecek kefaletı verebılmek, 7 - Kendi nam ve hesabın._, 
Avrupa'da tahsil etmeğe mali vaziyeti müsait olmamak ı 

. Müsa~akaya lise mezunlarından başka Darülfünun Ma) 
k!ne ve kımya şubesi müdavimleri de iştirak edebileceği g~ 
bı me~kur .?1ektebi!1 sı:ın üç sene zarfındaki mezunları d( 
ayrı b!r musabaka ımtıhanma tabi tutulmak suretiyle A vru~ 
paya ı~mali tahsile gönderilebilirler. 1 

T~lıplerin yukarda yazılı şartları haiz olduklarını m~ 
b~y~~~ .. talepnamelerle Ankara'da Sümer Bank Umum M:~, 
durlugu Y. M. servisine müracaat eylemeleri. (1651) 

7-2911 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünde&1 

~~htelif. e~'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23-7-934 
tarıhınden !tıbaren kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarıU 
mışt~r .. Talı~ olanların kanunen itasına mecbur olduklart 
vesaık~ hamı~en 12-8-934 te saat onda Bcışmüdirlyette m~ 
teşe~kıl komısyona ~e şartnamesini gönnek için de her giifil 
tahrırat kalemme muracaaı- ı;-ylemeleri. (4118) 7-2934 4 

SANAYİ 
ZİRAAT 
EVLERE 

BOURLA BiRADERLER 
iSTANBUL ·GALATA 

c:;. s• 
VE y 
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:P E R U T Z marka 

.$~0l'OGRAF CAMLARI 
~ l:M VE FlLMPAKLERİ 

Ol'OGRAF ECZALARI 

GELMtSTtR 

Başlıca satıldığı yerler: 

"li1LAL,, KIRTASİYE 
1'1CARETHANESİ 

'r ARIK EDİP KOTüP
H ANESt 

Tl:JRKiYE 

Z:IRAAT 
SANKASI 

' 

DARA• 
B'RiKTiREN 
RA~I 1;; DbR 

.... 

Afyon Vilayetinden: 
Kati ihalesi 22 temmuz 934 tarihine mukarreı- iken m~ 

nakasa müdaeti zarfında talip zuhur etmediğinden müna
kasa müddetinin temdidine mecburiyet hasıl olan 24i5 lira 
60 kuruş bedeJi keşifli zafer abidesi duvar ve merdivenleri 
inşaatına ait münakasa müddetinin 8 ağnstos 934 tarihine 
müsadif çarşamba g~nü saat 16 d~ kat~ ih~lesi icı:_a kılınmak 
üzere on beş gün muddetle temdıt edilmış oldugundan ke
şifname ve fenni şamameri :etkik etme:k' ~yen~erin 1:1afıa 
dairesine ve münakasa~1a ıştırak etmek ıstıyenlerın de ıhale 
günii muayyen saatte vilayet daimi encümenine müracaat-
;8n ilan olunur. ( 4250) 7-3014 

As. Fb. U . .l\ld. Sa. Al. 
komh~vonu ilanları. 

1500 METRE M1KABI 
KUNDAKLIK CEVİZ 

TOMRUGU 

Bu malzeme 2i-8-934 tarlı 
hinde saat 14 te ihalesi ya
pılmak üzere kapalr zarfla 
münakasaya konmu~tur. Ta
liplerin şartname almak üze 
re her gün 13,5 dan 15.5 a 
kadar komisyona müracaat· 
lan Vı.! münakasaya girmek 
istiyenlerin de teminatlanm 
havi teklifnameter1ni yevmi 
mezkurda muayy;en saatten 
evel komisyona tevdi eyle
miş olmaları. (1658) 

7-2920 

250 TO DÖKÜM KUMU 

l-8·934 tarihinde münaka 
sası ilan edilen 250 ton dö
küm koku sehven ilan edil
miş olduğundan bunun yeri
ne yukarda yazılı malzeme
nin 13. 8. 934 te miinakasası 
icra edilecektir. Sartname al· 
mak istiyenlerin her o-ün 
13,5 dan 15,5 a kadar korcis
yona miiracaattan. (i 657) 

7-2919 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka M:a.rsilya 

kiremıdi ehven fiatla satJŞ 
eri Eskişehir ottJine milı• 
.::aat. Telefon: 3272 

B E L E D i Y E L E R: 
Türkiyc'de 1 9 3 4 

En çolı modeli 

Satılan 21 

En Eyı Atmosfes 

isliyen SON 

Aranılan Sistem 

Marka; Meşhur 

ROSENBAUER Motopompları 
T.C.UmumAcentesi: HALİT SALİH 

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

7-2932 

1 M. M. V. Sahn Afma Komisyonu ilanlan 1 
Bergama' da b.Iunan kıtaat ikİJlıG için ıpğıda cins ve miktarlan 

yazılı sekiz kalem eruk lllİİllabsaya konım;ar. l•leleri hizalarında 
yazılı günlerde yapılacaktır. Talipler ıartnamelerioi görmek iizere her 
ıüıı ve münakasaya iıtirak için tayin ohman finlerde teklif ft teminat· 
luiyfe Berırama"da askeri satmafnıa lomisyomma müracaatfn. (1662) 

Cinsi lliktan Aç.ık n. kapalı 11.le ıünltri temiu.t 
SacW yai 9618 ~,.zarlık 6-&-t34 saat 18 GlZ lira 
Ze,tiıı yağı ;soe ,, " ,., ,. ,, ı ı 1'3.13 Kr. 
luru fasulya 32000 " t1 .. ,.. n 14 18' 
But,.r saoao ,, " 21.s .. 934 ,, ı ı 2.i2.so Kr. 
Pir~ 21500 ,, ,, 21-8-934 ,p 10 319.8& 
Un 360000 kapalı zarf 5-&.9J4 1 l 2125. 
Arpa 600600 ,, ,, 5-8-934 14 1350. 
Sığır eti 120000 ,, ,, 5-8-934 10 1350. 

7-2 l 

İLAN İLAN. 

Dört baraka söktürülerek 
başka bir mahalle yeniden 
pazarlıkla knrdurniacaktrr. 
Pazarlığı 1. 8. 934 çarşamba 
günü yapılacağından taliple
rin fenni şartnamesini gör -
mek üzere her gün ve pazar -
hğa iştirak icin de o gün ve 
vaktinde teminatlariyle ko -
misvona gelmeleri. (1736) 

7- 3002 

!LAN 

Hava ihtiyacı i~in 22.500 
metre çamaşırlık bez aleni 
münakasa ile atmacaktır. 
Şartname ve nümunelerini 
görmek isti enl~r her gün 
öğleden sonra ve münakasa
ya İştirak edeceklerin 11 8. 
1934 c.arşaınba günü sa.at 
10,.5 rfa teminadariyle birlik 
te M M.V ~mın alma komis 
vonuna müracaatlan. 0569} 

7-2773 

İLAN 

Aşağıda göstenlen eb'at 
ve evsafı bedeniye dahilinde 
katır mübayaa edileceğinden 
taliplerin her gün ö<'Tleden 
sonra Sankışla'cfa F. Kh. de
ki hayvan satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri. 

1 - Yaslan f 3, 5-8) olacak 
2 - Beden vüksekli"'i bas

ton ötc;ii ile (l ,32 - 1,37) san
timetre olacak. 

3 - Göğüs cevresi (1,52-
1.57) c:~ntimetre ofacak 

4- - Havvantarda hiç bir 
kusur ve hastalık oJmıvacak 
bunrhn hac:;ka hııvsuzl•ık. ha
rınlık ve ürk ll:Uk b un T-

yacaktrr. (174Q) 7-3012 

İLAN. 

Y ozgatta bulunan kıtaat 
kin 65 000 kilo smı- et• 
550.000 kilo odun ka~ zarf 
la mün.akasava kanmaş:tur. 
İhalesi 25-8-934 cumartesi 
ünü saat 15 te ve 600 ki1o 
zevtin vaO-r 7900 k'lo toz ~e
ker 5000 kilo g-az 8000 kilo 
tuz 5000 kilo sabun 2crk mü
nakasa ile satın almacaktrr. 
Müna1rncasr 25-8-934 cumar
tec;i günü saat 9 dadır. Talip 
terin sartnamelerini gönnek 
üzere her gün ve münakasa
va t tirak e teceklerin tnyin 
olunan "·akitleı ~rı.de teklif ve 
teminatiariyle Yozı:rat ar.ke
ri satın alma komisyontıına 
müracaatlarr. ( 1 iSO) 

7-3013 

1200 kilo benzin -ile 300 
kilo gaz Ankara Dekovil 
bölüiü kin mübayaa edil -
mek üzere pazarlrğ:a konmn~ 
tur. İhalesi 2 ağustos 1934 
perşembe günü saat 11 de. 
dir. Taliplerin evsaf ve şart· 
nameyi görmek üzere her .. 
gün öğleden sonra vaktinde 
teminatlarivle " . V _ Saı1 
tın alma komisvonuna mü • 
racaatlarr. (1711) 7-2967 

İLAN 

Hava kıtaatı: ihtiyacı için 
snoo metre kaputluk kumaş 
i<apalı Zarfla münakasaya 
konmu~tur. Sartname çe nü• 
muneSini gö "'k iı:;tivente • 
rin her' gün öitleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek • 
terin 14 tt1Q.3.4 cumartesi gü
nü saat 10..5 da te.minatlariy· 
le birlikte M. M. V. satınal• 
ma komisyonuna müraqat • 
lan (1570} 7--ırn. 

İLAN 

Srvasta bulunan kıtaat ıçı.n 
(l,100,000) kilo odun kapalı 

zarfla plÜnakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 15 arrnstos 934 
çarşamba günii saat 14,5 da 
yapılacaktır. Talipler ~artna 
mesi.ııi ~örmek üzere her ~ün 
İstanbul, Ankara'da M~ M, 
V. satın alma kom1syanu il& 
Tokat askeri satın alma ko
misyonla..""Ina ve münakasa.va 
istira'k icin de vakti muavy& 
ninde teklif ve tcminatlari 
ile Snnı~ta asken satın alm'1 
koınicc-vonuna mürncaatlarr.. 

( 664 7--2921 

ANUl.A BiRfNCI SULH HlJ. 
KUK HAllMUClNDEN: 

Dua olunan fstanblll Çarşamha 
Fethiyeslnde mermer pfli sobf.m· 
da f'lllenfi Hayriye Hanıma: 

Aabıa. Ham•nüiıı.iiwfu. Necati 
B. zevcesi Ayşe H. tarafından alty 
ü.ize açdaa lf~i Beyin 
dan de.layı bac.zolunan eşyalar 
bl:kmdaki istihkak davasınm ne
ticei muhakemesinde~ 7-6-933 de 
ha aıı e~rı Ayşe Hanı· 
~a. aidiy • e ~ 785 kuruı m&1•· 
nfı ke enin tahsiline 16-7 • 
934 le kahili ttmyiz olmak ünrt 
karat ve '·ı : ol - n ila.e9 
le~ tar· · en. · · ~ (.Ü 

~ temyi.ı etm iliz · ~ia ~u 
ihbarnamesi tebliğ ol i' 1r . 

7-3008 
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Ankara Nüm,'"ne hastanesi 
Baştabibliğinden: 

Hastanenin İsmetpaşa pavyonunda mevcut telefona ila 
veten diğer pavyonlara konacak altı adet dahili telefon ve 
buna müteailik tesisatı ve mevcut santralın 30 telefonluk -
tan kırk telefonluğ"a çıkanlması ve İsmetpas.a pavyonunda
ki telefona ilavesi sartnamesine göre pazarlık suretiyle ta
lihine ihaJe ediJece~inden talip olanların pazarlık günü olan 
2 a~ustos 934 per~embe günü saat 11 de hastanede müteşek 
kil komisyona müracaatları ilan olunur. (1726) 7-2997 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Çankırı inhisarlar müdürlüğü ile Çerkeş, Ilgaz kazaları 
ve •abanözü nahiyesi inhisarlar idaresine bir sene zarfında 
nakit olunacak tütün ve sigara ve müskirat sandıklariyle 
sair inhisar mevaddmm nakliyesi açık eksilt~e ile 12-8-934 
pazll.r g-unü saat 15 te iha1e edilecektir. Şeraiti anlamak isti· 
yenler Ankara İnhisarlar Bas.müdürlüğünde müteşekkil ko-
mivsvona miirac::ıatlan. (1609) 7-2813 

içilen Ekmek. 
Bizler gibi gıdasının esası ekmek olanlar 8 l R A fi sevmelidiı . Ha

k:ikateo bira ile ekmekte aynı esaslar vardır. Aradaki farlı biri yeoileo 
Te diğeri içilen ekmektir. B l R A nedir? B 1 R A ömüroto ile malbn 
mayalanmaımdan basil ehır. Malt ıu ile şişirilmıı 9e filmeodirilmiş bir 
arpadan Japılır. Arpa, buğday, pirinç gibi eski r:amanıhnberi malôm '1ir 
hububattır. Aynı diyastas Te nişasta ekmek ve binyı vücude getiriyor e 

hazmı kola, ve hayatı lhnn "maddeyi te§kil ediyor. 
Binaenaleyh bira içiniz. 8 1 R A beşeriyetin tanıdığı ea. eski ve ııbhi 

Te ea eyi içkidir. Bira hakikaten vücudu besliyeo ve ayuı umanda ferah· 

bk•ereo SULU EKMEKTiR. 

5-1628 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Idarei Hususiyesi için mübayaasına 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 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Talip 
ol.anların ihale günü olan 5-8-934 tarihinde Tokat Daimi 
Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (4157) 

Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

10 Haziran 1926 tarihli ve 927 numaralı kanuna müzeyyel 
28-12-1933 tarihli ve 2376 numaralr kanunun ikinci maddesi 
mucibince Üzerlerinde (HİLALİAHMER) işareti ve ibare
si bulunan (AFYONKARAHİSAR) madensuyu şişelerine 
aiğer ~nat ve ticaret müesseseleri tarafından iymal edilen 
maddeler konup satılanuyacağr ve bu hüküm hilafında hare 
ket edenlerden şişeleri muhteviyatiyle beraber müsadere 
edileceği gibi mütecasirlerinden her şişe ic.in bir liradan on 
bes. liraya kadar para cezası alınacağı cihetle: 

Üzerlerinde (Hilaliahmer) işareti ve ibaresi bulunan 
AFYONKARAHİSAR madensuyu şişelerinden kimin elin
<ıe varsa yağ, petrol ve saire gibi temizlenmesi güç s.eylerle 
bulasık olmamak şartiyle bu şişeleri Yenişehirde Hilaliah
rner Merkezi Umumisine veya Madensuyunun Ankara bayii 
olan Zafer caddesinde Cihan Oteli sahibi Ali Reşat Beye 
bedeli mukabilinde teslim etmeleri rica olunur. 7-2990 

Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri civarına vaz ve tesisi 
takarrür eden bir adet (Radyofar) kapalı zarf usuliyle ve iki 
ay müddetle münakasaya konulmuştur. 16 Ağustos 934 ta· 
rihine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi icra kılına
cağından taliplerin fenni ve idari şartnameleri almak üzere 
Galata'da Çinili Rıhtım hanındaki idarei merkeziyeye mü-
racaattan. (3204) 7-2152 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (1) 

adet büyük"Wild teodolitinin aleni münakasası 12. 8. 934 
pazar günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
tıakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce· 
beci'de Harita Umum müdürlüğü Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (1571) 7-2767 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret kaleminden: 

110 Ton Saf kurşun. 
1 ,, Arsenik. 

30 ,, Tüvönan kömürü. 

Yukardaki malzeme acele pazarlıkla satın almacağınCian 
ı:aliplerin 11 ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te Ticaret 
kaleı:ıUııe gelmeleri ilan olunur. 

i•mameler hergün Ticaret kaleminde görülebilir. 
7-2987 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Göıü kapalı satın almayınıı 

Bir soğuk hava makinesi satın almaya karar vermeden evvel leh ve 

aleyhte bütün noktalara dikkat edjniz. FRIGIDAIRE 'in size temin edeceği 
mUteaddid tevait FRIGIDAIRE lehine karar vermenizi icap ettirecektir : 

• ÇÜNKÜ ondaki kıymel veYu· 
vanızcı yaptığı hizmete nazaran 
fıyeti hiç de pahalı değildir. Jyi 
hesap edilırse dıg-er Soğuk hava 
makinelerinden daha tazla istila· 
de temin etmekle bt:raber fiyeti 
daha ucuzdur. 

• ÇÜNKÜ haricen ayrn ebadda 
olan di~er bir dolaba nisbetl<: 
Frigidaire' in dahili hacmı istia
l>isi daha taıladır. Bu lazlalık 

gayet ince bir tabakada çok mü
essir olan Sıaıarıex izolasyonu 
sayesinde lemin edilmiştir. 

e ÇÜNKÜ f rigidaire makan iz. 
rnası gayet kuvvetlidir . En sıcak 
mevsimde bile meşrubaıırıızı dai· 
ma soguttugu gibi me'kütaıınızın 
da muhafazası için icap eden en 
aşagı hararet derecesmi ııabil 

olarak tutar. 

e ÇÜNKÜ F rigidaire Gida mad
delerinizi muhalaıa etmekle şıh· 

hatinizi idame eder . 

e ÇÜNKÜ Frigidaire 'in işlenıt:· 
si gayet muktesidant:dir. 

e ÇÜNKÜ Bütün Dünyada 
2.500.000 Frigidaire kullamlmak· 
tadır. 

f rigidalre markasını taşımaıan iter Soğuk hava dolaba 
hakiki .• Frlgidalre .. değildir. 

BOURLA BiRADERLER ve şs• 

~L~!:!~!~K!JH!~BI 
General Molor manıül:ıtı 

lstanbul Posta T. T. binalar ve 
levazım müdürlüğünden 

4,3 ve 1,5 m/ m kutrunda 155 ton demir tel kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Mezkur tellerin ı eylUl 
1934 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şartna
me almak için şimdiden şartnamedeki tarifat dahilinde ih
zar olunacak teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarf
ları tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü sa
at 14 te Beyoğlunda posta Telgraf binasında 3 üncü katta 
mübayaat komisyonuna müracaatları. (3499) 7-2509 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla 1000 ila 2000, aleni münakasa ile 400 tene

ke benzin satın alınacaktır. Münakasa müddeti 21-7-934 ta
rihinden 11-8-934 tarihine kadardır. İstanbul limanı sahil 
sıhhiye merkezindeki komisyon tarafından ihalesi yapılacak 
tır. aŞrtnamesini görmek istiyenler mezkur baştabipliğine 
tır. Şartnamesini görmek istiyenler mezkur baştabipliğine 
Ankara'da umum müdürlük ayniyat muhasibi mesullüğüne 
müracaatları. (1592) 7-2858 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum müdürlüğü deposuna yaptırılacak ~ı· 

lorifer tesisatının pazarlığı 12-8-934 pazar günü saat (14) 
tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve p~' 
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle CebC
cide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna getJ 
melen. (1686) 7-2946 __,,, 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden:. 

Harada bulunan daDUzhk evsafı çok yüksek ve koşu kabiliyeti Ço~ 
fazla İngiliz kısraklarmm pazarlıkla ve perakende suretiyle satılac:•i' 
Han olunur. "3859" 7-2753 __,; 

Ziraat Vekaleti Merkez Labo " 
ratuvarları Müdürlüğünden: 

Merkez laboratuvarları müstahdemini ile Serom mii~ 
tahdemini için 6 takım elbise ve kasket 23 takım tulurtl '', 
gömlek ile 6 adet önlük nümunesi veçhile pazarlıkla yapt~ 
nlacaktır. Taliplerin 9 ağtısto 1 934 perşembe günü saat ~., 
beşte teminatlariyle birlikte Vekalet muhasebe müdürl~~ 
ğünde müteşekkil komisyona gelmeleri. {1696) 7-29 

imtiyaz ıahibi ve basmuharriri 
F ALIH RIFKI. ~ 

Umum Neşriyab idare eden yazı 
işleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
sılmışbr. 

1 ] 
SİNEMALAR dl 

1. J 

Abone ve iylan l>ede'l!eri: Mües · 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya L'ankı. vasıtasiyle g-önderilir. 
Hariçt" kimesinin tahsil salih.iyeti 
yoktur 

( YENi 

Tamirat münasebetile 
kapalıdır 

BU GUN {KULÜP 
İki Film: 

1-EVLENDJRELIM Ml7 
2 H A R P. 

Bu gece 

H A R 


