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1. KENAN 

Giindelil-·. 

MÜDDETLi PROGRAl\1 
Arkadaılanmızdan biri, Türkiye' deki 

Jtoi sanayi pro~ramına nip. be! senelik bir 
.müddet konmu~ olduğunu soruyor. Kendisi, 
müddetli İ.f pragramlanrun barpsonruı mo· 
llalarmdan biri olduğu fikrindedir. Türki • 
Jc'nin bu modayı takip etmek hevesinde bu
lu.nmasma ne lüzum var? Harptan evel bii -
tün dünyada sanayileıme iıleri nası) gitti 
be, bizde de, gerek yeni ~uracağımız mü • 
"seselerin ve guek müddetin ne kadar 
ı.1acağınr ihtiyaç ve zaruretler tayin eder. 
KHdimizi zorlayarak, yanJıı ve geri alm
IDaz adımlar atmak tehlikesine de düımeyiı. 

Fakat biz müddet olarak beı seneyi bi
le uzun huluyoraz. Çünkü Türkiye'nin sana
yiletme programnıı, bir iklmuli istiklali ta· 
Mamlama planı olarak telakki ediyoruz. Bü
yük sanayi memleketlerinin müstemleke fi -
atlarına esir olan iptidai bir bam maddeler 
IGprağı olmaktan kurtulmadıkça, Türkiye • 
IÜft refah ve inkipf bulmasına iınlWı olma
ILinıı Lilmiyen blmuup, Fakat meaele 
La kadarla Litmtz: Büyiik sanayi memle • 
"etlerinin refah ve inkiıaf halini muhafaza 
edel.ilmeleri için, dünyanın biiyük bir k11 -
lllm.m bacasızlığa malıkôm edilmesini iddia 
edenler s:ıyılmakla tükenmez. Japonya Maa
turi'yi aldığı vaka, bu memlekete ilk ceb • 
rettiği !art sanayi yapmamak olmoıtar. 
rn.-ıi)·e gibi nıemlel<etlerin sanayilepneıine 
lnlni olmayı, buhrana karıı tedbir olarak 
loadra konferanımda ileri ıüren murabha
~m salnk müttefiklerimizden birinin dele • 
tasyonu arasında olduğu da henüz unutu1 • 
ln&nuıtır. Bugün, Avrupa ve Amerika fab
tihlannı Lir iki sene fazla iıletmek hırsı 
Ue Ruıya'nm sanayilepnesine yardon edil· 
Dıiı o1masmı tenkit etmiyen kaç avrupah ve 
uneriblı gösterilebilir? 

iö:-lciye'aiu sanayilefmeıi, Tiirkiye'nin 
l>eıaeLnile1 piyasalarda sanayi mamulatı 
tekahetine giripnek mak;admdan ileri gel
meaıiıtir. Türkiye'de tiitmefe baılıyan ba
a.lınn kökü tiirk topraiuıda olduğu gibi, 
r~brikalarnnızda iıliyen makiaa1ar, miiıteri 
olarak, türk pazarını hedef alnuılardır. Bu 
bakondan Türkiye'nin sanayile.1me progra
mı, bir milli müadf aa programıdu. Bu pro
lramın vücut bulmasına yardım eden fikir
ltori, bize on seneyi •!an tecrübelerim'z ög
rtbnittir. 

Buhran geçmedi. Darla_pn ve sıkışan 
. noayi ve maliye ilemlerinio yarm öbürgün, 

Ümitl' ümitsiz, ne gibi tecrübelere bu vu -
ncaklarmı kimse tahnıin edemez. ~ 

• • • • • 3 
BAKIMI TIMILLIYE TEMMUZ 

SALI 

1 9 3 4 

llcı·giin Ankara~da çıkar SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

IRAN ŞıUII HAZRETLERi 

Mecliste. İcra Vekilleri heye
tinde değişiklik 
olmıyacaktır 

Büyük misafirimiz dün Ege vapu· 
rıyla Trabzona hareket etti. Hakimler kanun Layihası 

müzakere edildi. 
Büyük Millet Meclisi dün reis vekili 

Hasan Beyin riyuetinde toplandı. Pulluk 
kanununun ücüncü maddesindeki ödeme 
müddetinin uı~tılmaıma ve pulluk i_. .~alat 
hanelerine prim verilmesi ve ikrazatta bu
lunulması hakkındaki hükümlerin kıo.ldın!
masına dair olan kanun layihasının geri ve
rilmesine dair olan Bafvekilet tezkereıi 
okunarak evkaf umum müdürlüğü 1930 
son hesabı~a ait mutabakat beyannamesi
nin takd;m kılındığı hal;lcında .: tezke
resiyle hesabı katisi hakkmrfaki layiha mü 
zakere \'c bıbul edildi. 

Ankara, 2 (A.A) - İcra Vekille
ri Heyetinde bazı tebeddülat olaca· 
ğı hakkındaki şayialar her türlü asıl 
ve esastan aridir. Anadolu Ajansı 

bu şayiaları tekzibe .nezundur. 

---·---• 
ismet Paşa geliyor. 
İstanbul, 2 (Telefon) - Başvekil ismet 

Pa!a Hazretleri .Şahin~h Hazretlerinin 
uğurlanmasında lıa7ır bulunduktan sonra 
bu ak~amki trenle Ankara'ya hareket et· 
miıtir. lstasİ)onda alakadarlar ile bir çok 
zeval tarafından lc§yİ olunmuıtur • 

l'mnsız cdebi"J t1l11ıcfo Tiirl.iye .• 

Şahinıalı- Hazrttltri iinivtrsittdt imtihanlarda hazır balanda. 

fstacbu1, 2 (A.A) - l 1 gündenberi telif teıckküHeri temsi elen zeYat sıralan -
Türkiye' de misafir bulunan lran Şahin_pbı mı~lardı. 

Bundan sonra hakimler kanun layiha
sının müzakeresine geçildi. Kanunun müza 
keresi do!ayısiyle söz alan Adliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Bey: layihanın ~sıuları~
dan bah:;ederek, bu layiha il~ adlıye te~kı· 
11\tında ihtısasa yer verilmiı olduğunu, ha· 

(Sona 5. inci sayrlada) 

Fransa'run zckasrna, ~özüne ve 
ıaziletirıe derin bir iytimat bcsledi
ğı M. Eryo, Orient atli sorı eserin -
de türk cümhuriyctin{] yiiz sayfa. 
ra yakrn yer ayırdı. Bu yazıların 
tcrcümcierini türk karileri müstes-
1.a bir alaka ile okudular. Fransız 

edebiyatı, bcyne1milel fikir ve sa -
11at aleminin meşalesi olmakta de
vam etmektedir. Bütün davalar ve 
hareketler, yeryüzüne bu edebiyat· 
tan akseder. 

-,...--------·------~--
Alibureti Hümayun, memleketlerine avdet Şabinfah Hazretleri Gazi Hazretleriyle 
etmek üzere Trabzon tarikiyle, bugün §eh • birlikte saat ı 3.45 te Dolmabahçe sarayın
rimizden müfarekat buyurmoslardrr. dan çıktılar. Refakatlerinde Başvekil ismet 

Şahin,flh Hazretlerinin avdet program. Paıa, Har:ciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, 1 · 
ları mucibince teni llierasimi Tophane yol- ran Hariciye Nazırı Bakir Han Kizimi Haz· 
cu salonu rıhtımında icra edilecekti. Bunun retleri ve Şahinfah Hazretlerinin mihman -

Türkiye. Yugoslavya dost-
1 uk, hakem, ademi tecavüz 

misakı. 

için büyük misafiri bir defa daha görmek (Sona 2. İnci sayılada) 
İstiyen Laik, öğleden iytibaren Dolmabah -

Belgrat, 2 (A.A) - Meclis, 1933 te 
Belgrat'ta imza edilen türk - Yugoslav 
~ostluk, hakem ve ademi tecavüz rniysakını 
tasdik etmi~tir. 

çeden Tophaneye kadar olan mesafede bi
rilaniye hılamı_ftı. Saat 15.30 a doğru yan 
yana dalgalanan iraa Ye türk bayraklariyle 
renkli bir terit Lalinde uzanan yol, hmca
bınç l>ir kalabalıkla dolmaı, cadde)e nazu 
binılarm pen~erelerinde bile boı bir yer 
kalmamııtı. Riyaseticiimhuı ıaraymdan rıh
tıma kadar olan mesafede askeri ve sivil 
mektep talebeltri b ılarmda muzikaları ol -
dağn halde ihtiram lutası vaziyet alnuı bu
Jonuyorlardı. Burada büyük üniformalı er -
kanı asker'yemiz, vali ve belediye reisi Mu
hittin Bey, tehir mediıi mümeuilleri, mub-

• 
Italyan gemileri 
Draçtan gitti. 

Paris, 2 (A.A) - Havas ajansınm Bel
grat muhabiri bildiriyor: Henüz Draç'ta ba 
hının İtalyan gemileri diin meoçhul bir istika 
mele doğru giderek limandan ayrılnuılar -
dır. 

Elazize aran 
ilk tren nasıl 
sevinçle karşılandı. 

--~--------------·----------~--~ 
AtM \NYA HAHERLERt 

Resmi tebiğe göre temizleme hareketi 
dün bitmiştir. 

Berlin 2 (A.A) - Alman istihba miıtir. Berlin'de. de Prusya kaBaıvekili ~d·dGöl: 
' · ~ · 1 · mürteci suıkutçılara rıı en fi et ı 

rat bUrosu resmen tebhg edıyor: Te rındgb' 1 . 1 stır. Fakat Almanya'yı azim 
· 1 . d" b' . . B te ır en a mı. l mız eme hareketı un ıtmıştır. u felaketlerden kurtarmak lazımdır. ktıdar 

vadide bundan sonra başka icraat mevkiioi ele almak isti} en caniler planları· 
yapılmıyacaktır. Bu suretle Alman- nı daha süratle tatbik edebilmek için ecnehi 
ya'da emniyet ve intizamın iadesi bir devletle münasebata giriımiılerdir. İşi· 
için yapılan icraat yirmi dört saat tilmemİ! bir sefahatla hücum krt~ları~ızın 
sürmüştür. Bütün Almanya' da sü - namus ve ıerefini ih~al etmiıle~d.'r. Hıt.ler 
kim ve nizam · :iküm sürmekte ve ve ona sadık olanlar ıymar eserınm tehlıke 
bütün halk gö. Jlmeıniş bir şevk ile ye düfiirülmesine mÜs&1lde edemezler. Hit • 
M. Hitler'le beraber yürümektedir. ler'e ve onun hareketine kartı kıyam eden 

M. göbels fesadın mahiye
tini anlatıyor . 

Berlin, 2 (A.A.) - Propaganda nazırı 
M. Göbels dün akıam radyoda söylediği bir 
nutukta mürteci asilerin iki.1c: bir 'hhliıl 
vapmak bahnesivle Hitler' e karıı kıyam 
eUikJel"ini, ecnebi bir memleketle münasebet 
te bnlundoklarını ve Hit1er'in icabında mer· 
hame izce hareket etmesini bilen bir adam 
olduguno ispat ettiğini ehemmiyetle kaydet
hlİf ve demİ§tir ki: 

" Bitler cesaretle sui kastçıların yuva
sına J!'irerek h~i;ı!eıi biz7 at kendisi tevkif et 

her kim olursa olsun başı tehlikededir. Bu • 
tün Almanva'da sükunet avdet etmiıtir. Şüp 
heli unsurlar iz:ı.le edilerek milli sosyalist 
fırkasının temizliği ve n:tmnskirhiı iade 
olunmuıtur. Ba vahim anlarda Hitler'iıa 
yanında bulunmak bahtiyarlığına nai~ ~l~n 
bizler onu bilakaydüıart takdir etmesını bır 
kere daha öğrendik. Bitler bugünkü kadar 
hiç bir vakit vaziyele hakim olamamıJb. ~1-
manya' da dahili ihtlliflar üzerinde speku • 
lasyon yapmak çok beyhudedir. Millet tek 
rar iıe koyulmuftur. Şef icraatta bulunmuf 
tur. Şefin bu hareketir.in semerelerinden 
bütün millet müstefit olacaktır. 

Röm cezasını kendi elife 
veremedi 

Bunu yalmz lransız lisanmm 
çok yayılmış bir dil olmasına atlet· 
mek doğru değildir. Fransızca ka -
dar, veya daha /azla konuşulan ve 
okunulan diller olduğunu biliyoruz. 
Fransız kaleminin yüksek iytibaTI 
bu memleketin hür fikirli ve insani
yetçi unsurlardan hiç bir zaman 
mahrum kalmamış olmasındandır. 

Baıan bütün devlet ve maliye ale • 
minin herhangi bir davamn boğucu 
bir tazyik altrnda tuttuğu zaman bi
le, Fransa'da hür tefekkürün insani· 
yetçi sesi duyulabilir. 

Türkiye bakkmdal:i yeni neşri 4 

yatrn başka bir kıymeti üstünde ıs· 
rar etmeliyiz: birkaç sene eveline 
kadar bütün dünyada türk manzara
sı üstiine Piyer Loti havası hakimdi. 
Piyer Loti türk dostu idi. Fakat 
1908 den sonra lstanbul'da eski tah
ta köpr.ünün bile yenileşmesine is• 
yan edecek kadar, bizim şark pito
reski çerçevesi içinde kalmaklığımr· 
zı isterdi. Bizi Piyer Loti menşuru~ 
dan akseden renklerle tammış v• 
hissetmiş olanlar, Türkiye'de heı 
ileri hareketin, bu müze dekorunu 
bozmasrndan endiy§e eder olmuş• 
lardır. 

Elaziz, 2 -
Dün ilk trenin şe· 
hir istasyonuna 
girmesi dolayısile 
büyük tezahürat 
yapıldı. Bü ün E
laziz h:ılkı ve bil
umum etraf köy-

Anadolu ilıtilali zamanrnda Anka
ra'ya gelen muharrir/erden, Mösy8 
Eryo, ve yedi sekiz makalesini türk· 
çe gazetelerin tercüme etmiş old~ 4 

ğu Le Petit Marseillais muh~rrırl 
Berlin, 2 (A.A.) - Alman ajansı tebliğ Mösyö Leon Bankal'a kadar, bırçok 

ediyor ki: fikir sanat ve neşriyat adamları, bi· 
Avrupa ve Amerika'ya, onlarm fiatları 

ile, ham madde yetiıtirmeğe uiraıan ipti. 
~ai ziraat memleketleri, hukukça ıniiıtakil -
ite olsalar, ikhsatça müstemleke kalmaia 
•alıldlmdurlar. Avrupa ve Amerika sanayii, 
iptidai ziraat memleketlerinin sanayile§IDe • 
.U.ia kendi zararına olduğunu biliyor. Bize 
ISanayileıme programmıwn prensipini iktı • 

lüler, önlerinde 
şehir bandosu ve 
davul zurnalar ol
duğu halde istas

yona geldiler. 

"Milli sosyalist hücum kıtaları eski er · • . • 
kanıharbiye reisi M. Röm'e ihanetinin ceza zİ Çinkarilik ve minyatür cınsı ara• 
sını bi:zzat ken ısının tat ı e esı ıçın • , d. • • b"k tm • • • fır s.ndan çıkararak, yeni hayat da\'a • 
sat verilmiı ise de mumaileyh bu fırsattan mızla tanıttılar. Biz sevilerek bi/in
iıtifade etmediği için kurıuna diz.ilmiıtir.,. memeğe, hatta sevilmiyerek bilin• 

Eski veliaht Almanya meyi tercih ederiz. 

· .. eli İ»tiklal davamız, esaslarmı milli ihti -
raçlarrmız, müddeti ise maddi takatımız ta
~ ettirmiftir. Beı ıeneyi lasaltmanm çare
k:riae bakmalıyız. Hadiseler yürüyiiı değil, 

· tllnrlanıf halindedir: yapacağımız İ§lerin 
aitatiıü, ltıdiıelerin cereyuuadaki sürıte 
91aaraıa11111 liznndır. 

F ALIH RIFK.1 

Tren halkın 
coşkun meserret 
avizeleri arasında 
ihzar edilen ta-

kın altından geçerek istasyon binası diye tarafından nafıa mühendislerile mü 

önünde durdu. Yaşa ve alkış sesleri etra. teahhitler şerefine halkevi salonunda 70 

f r çınlatıyordu. Bu sırada kurbanlar ke- kişilik 'oir ziyafet verilmiştir. Bu mesut 

sildi. Müteaddit hatipler halkın minnet güne kavuşan Elaziz halkının minnet ve 

ve şiikranlarını alkışlar arasında söylcdi· ı şükranları büyüklerimize telgra.fla a.rze· 

ter. Şehir tarafından halka ayran ikram dilmi,tir. İstasyon binası önündeki takın 
edildi. Halk son der~ce sevinç içindedir. üzerinde .. kardcı tyran•a doğru,, levh31l 
Tezaıhürata gece de devam edilmiş, bele- >·azılı idi. 

Fransız edebiyatmrn, ihtilal za • 
dan çıktımı? rrıanında Herbet'in Tan gazetesin• 

Kopenbag, 2 (A.A.) - Dün .,f~eD A~ - :Je baş makalelerinden bugüne kadat 
manyır'dan gelen ~.~~ks Baoto~arm w.:d~ gel.en yardımı cümhuriyet tarihind• 
mrırka hududuna l~r-r. " 1 · 

k. ı el=·htmm balnnduiu soylen - esas t bır yer tutmuştur. es ı aman v - . • 
mektedir. Direr taraftan umu~·~~le.~og En bedbaht hadiseler bile n• 
ru haber alaa bir ~embadan bıl~ınldı~me Fransa'yı bize, ne bizi Fransa'~• 
ıöre diill Almanya .d: Fle~1 a ridb dü~man edebiliyor. Ayrılığımıa, bır· 
509 danimaırkadb mDıl ı .'°'~-ı~ a.macln ıd~I biri ile barı'l:mag~a mahkum dost/at 
ılaıl.n taran• aa ammaru ya ıa e e ı · ::.' 
··•-n1· araS1nda kırumJık haddinde kalıyor. -~~ o ~ 

(S- !. O.ti 1a11fada) 



IJ.\!!1MIYETI MiLLiYE 3 TEMM;JZ 19~4 SAU 

DIŞARDAN .GELEN SON HABERLER. 
Almanya haberleri 

Alman sosyalislerinin 
beyannamesi 

Amslerdm, 2 (A.A.) -Alman haberle 
re göre alman sosyalist f ırkasmın idare mec 
)isi taraf mdan imza olunan bir beyanname, 
Almanya'nın bir çok şehirlerinde gizli ola -
rak dağıtılmıştır. Alman milletine hitabeden 
n çok şidd!!tli bir lis:ınla yazılmış olan bu 
beyannamede: " Almanya'mn üzerine sal -
~rran ve şimdi de çaml!r ve kan içinde bo
ğulan çetenin yaptığı bütün cinayetlerden 
Bitler mesuld:ir.,, denilmekte ve alman mil 
leli, duyduğu bütün nefreti yüksek sesle 
iifına davet olunmaktadır. 

Bir Viyana haberine göre . 
Viyana, 2 (A.A) - Avusturya a

jansının Bcrlin muhabiri bildiriyor: 
Bir çok hiicum kıtaları merkezinin 
seddi ve bunların polis tarafından 
t2hliye ettirilmesi halkın nazarı dik 
katini celbetmiştir. Bu icraat bir ta 
kım hadiselere sehep olmuştur. Ber 
lin polisi vilayetlerden getirilen jan 
darma kuvvetleriyle takviye edilmiş 
ti. Başlıca resmi daireler kuvvetli za 
bıta kordonlarının muhafazası al -
1mdadır. Ölenlerin adedi bidayette 
z:ınn~dilenden çok fazladır. Maama 
f ih bazı ecnebi gazetelerin yazdığı 
gibi birkaç yüzü de bulmamaktadır. 
Ölüler arasına bir çok intiharları da 
ithal etmek lazımdır. Başvekil mua 
vini M.Fon Papenin iki muavini olan 
Fon Tirski ile Fon Bose'de bunlar 
meyanındadır. Lihterfa1de'de diin 
kurşuna dizilen mühim şahsiyetlerin 
resmi listesi pek yakında neşroluna 
caktır. Kurşuna dizilenler arasında 
bir çok zabıta amirleri de vardır. Hü 
cum kıtalan efradına verilen mezu
niyet karan ve keza üniformaların 
t:ışmması hakkındaki memnuiyet 
bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
Başvekil muavini M. Fon Papen a
,partımanmda nezaret altında bulun 
maktadır. E ski veliaht da göz hapsi 
altındadır. Hücum kıtalarmda grup 
amiri olan prens Vilhelm ise tevkif 

edilmi~tir. 

Naz1 gazcte1eri ne diyorlar 
Berlin, 2 (A.A) - M. Hitler'in icraatı 

nı tahlil eden "Gaz.et Berlinuva dö la Burs,, 
''M. Bitler bu gece alm:m milletinin ha!nisi 
ve hakiki rehberi olarak görülmü!lür.,, di-

~or. 

Fölki~er Beobahter de diyor ~i: 
"M. Hitler, milletin yaşaması için bazı

fannın hayatına mal olan bu temizleme ha
nkctini demir bir elle yapmı§tır. Alman 

m;lleti; şefinin azimkir emir ve kumanda 
larını öğrendiği ve bu tedbirlerin hangi te -
miz.lik, doğruluk ve namuskarlık hissiyatın 
d:..n mülhem olduğunu öğrendiği ıu anlar -
Clı- bütün alman halkının M. Hitler'in ,ahsın 
do kendisini bulmakta olduğundan eminiz.,, 

Öldürülenlerin listesi 
neşredilecek. 

Paris, 2 (A.A) - Berlin'de dolaşan ıa 
1ialara göre dün yeniden Berlin' de bir takım 
iydamlar olmuştur. Bu iydamlar listesinin 
bu akpm neşredilcceği söylenmektedir. 

Paris gazeteleri hadiseyi 
tahlil ediyorlar. 

Paris, 2 (A.A) - Paris matbuatı Al -
manya hadiselerini uz.oıı uzadıya mevzuu -
lı:ıhs etmektedir. 

Gazetelere gö~, Almanya' da vuku bu -
lan hc:.diselerin karı;ıklığı büyük ihtiyat ve 
herhalde mütezayit bir teyakkuzu iycap et 

timıektedir. 
Deha gazetesi diyor ki: 
"Her ae olursa olsan ba hadiselerde 

l>:11lır11 Rnhver'in parmağı vardır. Bitler-

in gizli maksatları ne de olsa, bu karışıklık 
lardan çıkacak olan Almanya eski milliyet -
çi Almanya olacaktır. 

Lö Tan gazetesine göre bu hadiseler bir 
ihtilaçtır ve tarihte bunun emsali görülme
mİJtİr. Bu gazete diyor ki: 

"Almanya hadiseleri bir karışıklık inti
baı veriyor. Fakat ortada bir vakıa vardır: 
milli sosyalistlik artık bütün millete !llmil 
değildir. Şimdi bilinecek bir şey varsa o da 
mistik bir kuvve~Ie tnhakkümü tesis eden 
Hitler'in bu mistik kuvvet zail olduktan son 
ra da iktidarda tutunup tutonam?yacağıdır.,, 

Entransijen gazetcı;i de diyor ki: 
" Almanya'mo böyle karmakarışık vazi 

yeti lıerhalde eski veliahtı sevindirmektedir. 
O, beklediği saahn yakla~makta olduğunu 
görüyor, Almanya gene eski imparatorlak 
baline avdet edecektir.,, 

Paris, 2 (A.A) - Jurnal gazetesi Mü -
nih'teki muhabirinden ~ telgrafı almıpır: 

"Hitler'in yeni erkamharbiye reisi ve 

iylim:ıt ettiği adamı olan Lutze ile görüşme 
ğt muvaffak oldum, ve kendisine sordum: 

- Hücum kıtalarmm muarız propagan 
dalarla tefessühe uğradığını ve fenahğm 
çek derin o1dnğunu zannediyor musunuz.? 

- Kaliyen. Bütün banlar hiç bir §ey 
değildir. Asayiı ~imdi kati olarak tesis o1un 

muıtur. 

- Hadisenin herhalde vahim olması la 
zımdır, Hitler bizzat müdahale ederek tay-

yare ile Münib' e ko§tu. 
- Hiç bir ~y değil. Küçük bir suikast 

çı ıiimresi ?hsi menfaat uğrunda büyük fır 
kamız.m içine nifak sokmak istedi. Bu z.ünı 
re artık mevcut değildir. Asayiş tesis edil -
mi§tir. işler gene eskisi gibi yürümektedir. 

- Bunların Almanya'nm harici siyase

ti üzerinde bir tesiri olnuyacak mı? 

- Katiyen. Bu dahili siyasette bir ihti 

!açtan ibarettir. Temizlik yapılmıştır.,, 

Belçikalılar ve Almanya 
vakaları. 

Brüksel, 2 (A.A) - Le Suvar gazetesi 
Almanya hadiselerini mevzuubahs ederek 

diyor ki: 
"Hiyaneti v&!aniye, iytiraf olunamaz. ah 

lr.ksızhklar ve mukabil ihtilal le§ebbüslerin 
den terkip olunan gayn muhtemel ithamlar 
hakkında sarih bir JeY bilinmiyor. Falıat her 
ne olursa olsun Almanya' d!l bir senelik yek
nesaklık işte bu nctiyceyi vermiştir.,, 

Yugoslav matbuahnın 
düşünçeleri. 

Belgrad, 2 (A.A.) - Almanya badi -
seleri Yugoslavya efl.":-: ı•-· :,;c:;ini hay
rette bırakmışlır.Stampa gazetesi diyor ki : 

"Hitler tehlikeyi zamanında lıisse~ti. 

Hitler'in hücfım krtalımnı bir ay müdde\le 
terlıis etmesi ve ünifonna ta~mmaııını men 
eylemesi en ziynde ne taraftan tehdit edil-
diğini görmüş oldufuna delalet eder. Ay
hkları olmasa ya 1 a~"j"ac~k olan kıtaat 
rüesası milli sosyafütliğe karp gelerek ya 
pdan vaitlerin yerine getirilmesini istenuş 
ierdir. Almanya sosyalistleştirilmelidir.,, 

Avusturya lejyonu 
dağıtıldı. 

Viyana, 2 (A.A.) - Bavyera lıududun 
dan bildirildiğine göre, Awsturya lejyonu 
efradı silahtan tecrit edilmiş, ünifonnalan 
almmıı ve Coburg temerküz kamplarında 
hapsedilmiştir. 

Abtlisclıe Nachriclıstenstclle ajansmnı 
Berlin muhabiri, l 933 senesinde Ti rol haym 
vehren'leri rC:.si Steidlı'e karp bir suikast 
yapan Ko:ıt A!venole Benn'in ek Berfin' de 
kurıuna dizilenler arasında bulunduğuna bil 
dirmektedir. 

M. fon Papenin yerine 
M. Göring. 

Berlin, 2 (A.A.) - Röyter ajamı mu
habirinden: Hili keseli e'fİIHle mevkuf ba-

lunan başvekil muavini 1\1. Fon Papen'in 
yerine ceneral Göring'in gesnıesi muhtemel-
e!;,. .. 
mareşal Hindenburg'un 
yakın adamları ne halde • 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas ajansı mu'ıa 
birinden: Mareşal Hindenburg'un yal{mm -
da bulunan zevat hakkında kontrolü bbil 
olmıyan heyecanlı şayialar dolar-:ıaktadır. 

Münihten top sesleri 
geliyormuş. 

Viyana, 2 (A.A.) - Llnz. ıe}ırinden ge 
len haberlere nazaran, dün ve ha sah-ıh 
Münib istikametinden top s'!sleri ifitilmekte 
idi. T amam2n bnsasi istihbarata göre, ge -
çen gece Miiııih'te vaziyet çok veha.met 
kesbetmiştir. 

Berlin'de ksrşuna dizilenler 
Berlin, 2 (A.A.) - Berlin'de pazar gö

iliİ kur111ua dizilenler listesinde on kifinin 
ismi vardır ve Fon Papen'in en yakın mesai 
arkadap Fon Bose bunların arasm~adır. Bü 
tün Almanya' da iki yiizü miitecaviz hüCUID 
kıtası reisinin tevkif edildiği bildirilmekte -
dir. 

Berlin tnbii bir manzara arzetmektedir. 
rıf. Hitler ha?ekiJet dairesinde, fırka dahi
linde ve hassaten mili~ kıtalan dn nizamı 
yeniden tesis için emirler vermekle meşgol
diir. 

Deyli telgrafın görüşü 
Londra, 2 (A.A.) - Deyli telgraf ya -

zıyor: Resmi haberlere göre, bazı nui rüe 
sa ile cen,.ral Fon Slayher arasında tertip 
cdi!en ve iddia edildiğine nazaran bazı ecne 
bi devletler veya mümessillerine istinat 
eden ihtilal tefebbüsünü basbr;nak hususun 
da alman ba§vekili M. Hitler tarafından itti 
haz. edilmiı olan seri ve merhametsiıcesine 

tedabir, burada derin ve itzirap verici bir 
tesir uyandırmıştır. 

Gazeteler, cumartesi günü Prusya ve 
Bavyera' da cereyan elmi§ olan hayret ve -
rici vakayi hakkında sütunlar dolusu neşri
yatta bulunuyorlar. 

Ancak, mütemmim tafsilata inliıaren, 

henüz matbuat tefsirata girifmemittir. 
Hücum kıtaları B~rlin erkanı harbiyesi

ne mensup Prusya Prensi Ogüst Vilhelm'in 
yabancı bir memlekete kaçtığı yahut Ber 
lin' de nezaret altında bulwıdurulduğu da 
iddia edilmektedir. 

Sabık Kronpring' e gelince, kendisinin 
rahatsız edilmediği söylenmektedir. 

BafVekalet ve nezaretler mahallesinde 
muhafaza tcrtibab arttmlmı?ır. 

Havas ajansının Berlin 
muhabiri bilditiyor. 

Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansmm Ber 
lin muhabiri bildiriyor: 

"- Hitler, cumartesi günkü hadiseler -
den büyümüf olarak çılttı. Bütün Almıınya 
ayaktadır ve hepimizin üstiinde Bitler var -
dır.,, 

Bu sözleri, hadiseyi bizzat idare eden 
başvekil:n cesaret ve iradesini metheden fvl. 
Göbels, söylemektedir. 

Şurası muhakkaktır ki, ilk zamanlarda -
ki nrkada!ı ve söylendiğine nazaran Hitler 
ile senli benli konuşan yegane dostu olan 
yüzbaşı Röm'ün kurşuna diz:lmesine karar 
verebilmek için M. Hitler'in rısabına tama -
miyle hakim olmaması iycap etmi~lir. 

Ba§vekil, dün veya bugün alman mille
tine bevanatta bulunacaktı. Bunu henüz yap 
mamıştır. 

Dün ak§am üz.eri bir polis kordonu, 
halkın başvekalete yaklaşmasına mani olu -
yordu. Memurların söyleciğine nazaran M. 
Hi.ler, meşgul edilmek istememekte idi. Da
hili vaziyet henüz sarih değildir. Hü1cfimet 
merkezinin manzarası, ancak pek hafif bir 
şekilde deği~miştir. Hadiselerin yapmış oldu 
ğu derin tesirler, geten geçenlerin yüzlerin
de okunabilmektedir. Hıllk, v:ı.kayii, sabah 
gaıctelerinde11i· ğrenmiştir. 

Hadiseler, 'tJ kadar ani olmuştur ki, 
halk, bunları anlamıyor gibi r.örünmekte -
dir. Daha dün pn ve Jeref yüklü olan insan 
lann ayıplarını ortaya çıkaran resmi tebliğ
lere rağmen, endi§eler izale edilememi§tir. 

SaiJwtPleria Minih tobklamada isya 
na baıladıklan bir ande, fehirdea kilometre 

Devamlı Sulh 
Hu~ya "nm Londra ' t' firi 

beyanatta Lulundu 

26 haziran tarihli T aymis'ten: 
Sovyct Rusya'nın Londra sefiri M. Ma -

is ki Birmingham' daki milli sulh kongresin
de ruslarm sdb aleyhtarı oldukhınna dair 
olan kannah tashih ederek demiıtir ki: 
"- Sovyet Rusya' da millet barbm içti

nabı gayri kabil b: .. ~ey olduğuna kani c!e
ğildir. Onlar harbı beıer bünyesinin uzvi 

bir mahsclü olarak kabul etmez, cemiyetin 
kusurlarnm, hatalarının bir netiycesi ola
rak al..: ır.,, 
gayri b.bil bir uey olduğuna kani değildir. 

Onlar barbı heter biinyesiniıı ani bir mıh -
salü olarak kab.I etmez, cemiyetin kasar -
lannm, batalarmm bir aetiycesi olarak alır 
lar. 

Sulh, Sovyetlerin harici siyasetlerinin 
en ileri gelen esaslarından biridir. Rusya, 
hiç bir tecavüz emeli beslememektedir. Rus
ya'nm mütecariz bir nziyete ı~ için 
ne sc~p ve ne de bir temayül menat de,
ğildir. 

Fakat Sovyet Rusya, herhangi bir taraf
tan bir tecıı\'Üze maruz kalacak olursa o za -
man dümıaulannı tamamiyle ke.hretm:k 
kudre~ini haiz. ol:lu)ımı ~ö~tcnnek iktirla
nndtd•r. O zaman bu memleket milyonlarca 
çocuklarının kalbinde kahramanlık hisleri 
bufondağuou ve kızılordanon teknik bakı -
mındım l\~ıun akıllı hazırlanmı~ olduğunu 
gösterecektir. 

Fakat Sovyet Rusya ne ıimdiye kadar 
bir baıb memlekete :.: .:m ve tecr ·· et
mek emelini beslemİ§, ne de istikbal için böy 
le n~vette bulunma, değildir. 

Rusya, uzayaJJ, daimi ve hudutsuz bir 
~ •lh istivor. Sovyet Rusya, bitin beynelmi
lel meselelere bu bakımdan bakarak alaka 
~östermektedir. 

Rusya'nm milletler cemiyetine ginMsi 
veya girmemesi karan, bu teıekkölön barin 
kü ıerait altında oynıyacağı ro1ün isabetli 
veya isabetsiz olmasma bağlıdır.,, 

lerce uzak bir sayfiyede nasıl olup da sefa
hate daldıkları anla~ılamamaktadır. 

Bundan ba§ka, bugüne kadar sosyalist 
olar:ık geçinen unsurlarla nasıl birleşildiği -
ne de r.kıl erdirilememel;tedir. 

Kendisinden §iiphe edilen Fon Papen, 
nezaret altındadır. 

En yakini olan ıahsiyetler, ölmi!FÜr. Su 
ikast için faaliyette bulunan Ceneral Fon 
Şlayher ölmüştii.r. S:ıikast için faaliyette bu
lunnn yüzba~ı Röm ölmü§tÜr. 

Acaba, bütün bu suikatçileri biribirleri -
ne bağlıyan bağlar ne idi? 

Resmi tebliğlerin teyit ettiği çarpı§llla, 
herkes için bir esrar olarnk kalmaktadır. 

M. Göbels, bu kanlı hareketin bozgun 
cu tenkit;iler için bir ihtar olduğol!u hisset-
tirecek tarzda söz. söylemiştir. Fakat, res -
men meydana çıkarılıp bildirilmiş olan reıa 
letler, tenkitçiler için yeni bir faaliyet unsu
ru olmıyacak mıdır 1 Daha şimdiden tek tük 
sesler. sosy<ll demokratlann 15 sene süren 
rejim!eri esnasında ortava çıkan bo rezalet
lere yaklaşır mahivette hiç bir ~yleri olma 
dığım siiylemektedir. 

Umıımi sükuttm, yeni bir iytimat dol!!a
sına işaret olm:uı, ve Hitler'in Almanya' da
ki vazivrt1 .. in kuvvetlendiğine delalet etme· 
si şii.,lıelidir. 

Vaziyet büıriin dünkünün aynıdır. 
1 .................... ... 

Bl.J GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartabr caddesinde 

SEBAT 
Ecznhancsidir. 
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lyran Şahı Hz. 
(Başı l inci sayı{ ada) 

eforları Fahrettin ve Ali Sait Paplar eski 

ve yeni Tahran sefirleri Hüsrev ve Enis BeJ 
lcr otomobillerle halkın coıkoa ve samimi 

tnabüratı arasında Tophane nhtmıma gel• 

diler. Orada otomobillerinden inerek rdıtı. 

c::.ı le!rif eden büyük misafirimiz yolcu salo 

nu önünde vali ve belediye reisi MuhittiD 

Bey tarafından karıılandılar. Muhittin Bey 
ıehir namına, ikamet şerefini verdikleri 1 • 
t~nbul'un teşekkürlerini Alahazreti Hüma. 

yun'a iblağ ettiler. 

Şahinıa)i Hazretleri bihr.ukPbele Mu
hittin Beye iltifat ettiler. Rtlıımda bulunan 
erkanı askeriyemiz meyanında Cevat, iz
zettin, Salih, Fuat Paıatar bulunmakta idi. 
Şahinp.b Hazretleri kumandanlarımız öniin 
den geçerlerken kendilerine iltif at!:ı l>ulun 
dolar. 

Akay'm Kınalıada vapunı Şahiıışah 
Hazretleıini Egeye götürmek üz.re rıMımda 
hazır bulunuyordu. iki devlet reisi ile re(a 
katJeriede bulunan zevat Kmalı:ıdl vapu
runa bindiler. Beş <!akika sc!lra büyük misa 
firi hiimil olan Kmal ada Ege'ye yanaşıru! 
bulunuyordu. Gazi Hazretleri m •lıterem 
misafirlerini bizzat Ege'nin içine kndar 
götürdüler. Burada büyük misafirimiz Ga
zi Hazretleriyle vedalaııyorlardı. Veda me 
rasimi kok samimi oldu. iki devlet reisi 
mükerreren mu saf aha eltiler. Ege tam s;.at 

16,25 te prkeli bayriyenin ve Akaym b11-
sasi vapurlariyle te11ie iftirak eden Lallaa 
alkıılan arasında laareket etti. Aynı za
manda limanda bulunan bilumum vapurlar 
didik çalı,orlardı. Ere'ye iki muhrip re· 
fakat ediyorda. Baadan bafka halla hamil 
bulunan miiteaddit vapurlarla hususi ... 
törler de bojaz.111 haricine kadar Eıe'ri tu 
yi ettiler. 

Hariciye Vekili Tnfik Ri§ti Bey bü. 
vük misafirimizi T nbzon' a kadar tefJi e
deceWr. Yeni Tahran sefirimiz Enis Bey 
de Şahinıah Hazretleriyle birlikte Tra~ 
zon'a gitmiJir. 

Şahinşah Hazretlerinin 
fstanbu'fa vedaları 

ŞahinJa}a Hazretleri lstanbul'a veda 

ederlerken f stanbul halkına tebliğ edilmeli 

ilure vali ve belediye reisi r.tuhittin Beye 
bizzat JU beyanatta bulunmuılardır: 

"- lstanbııl halkının haklnmda göstn 

diği samimi oe f eokalade tuafıiraf oe asa· 

n •aluıbbetttn mütt§tkkir oe miitehassisint, 
lstanbal'a tlaima ıaadtf dilerim. Bıı §tlrİ1 

giızelliği ile, medtniytti ilt dünya §tlrirleri· 
r.in ipndt mümtaz bir mevkidedir. Böylf 
bir ıehrin idaresi ba§ında bulanmak .e kı1• 

mettir. Yt brınıın size emand tdilnaesi fQh• 
sınızın kadir oe kıymttiııi gösterir. lsıanb•I 

~ri bitiin §ark §ellİrlerinin başuıJatla, 

Ba ftlrirle bitin §ark alakadardır. Bir şeri 
deoltti ve Tiirkiye'nin samimi dosta bıılan• 

mak iytibariylt lran'ın lstanbııl'la alalı(V' 

çok dtrin H kııvottlidir.,, 

Şahinşah Hazretlerine taw 
dim edilen gazale ve 

mecmualar. 

lstanbuJ, 2 (Telefon) - ~ahinı&h Hu 

retlerioin memleketimizi te~rifleri müıwe • 

betiyle türk mltboatı tarafmdan Şahinıafi 

Hazretleri ve lran hakkında iı•tipr eden bil 
tün gazete ve mecmualar matbuat aml!ml 

müdürlüğü tarafından toplaomı§ ve bngia 
Muğl: , 2 - Bu sene vilayeUe badem 

mahsulü eyidir. Vilayete bağlı kazalar maro!<en bir m:ıl:.faz.a içinde Dolmabah~ 
apğıdaki mahs:ılü alnuılardır. sarayında matbuat umum miidürlüğü mi

Muğla 100 bin kilo, Mifos 750, Mar- JDeJ ·li tarafmdan Şahinııh Hazıetlerm• 
mari.: 150 ton, Bodrum 100 biıı, Fethiye sı 
Köyceğiz ~. 100 kilo. 1 lakdiın olonmuıtor 
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Süs ve sanat. 
Haftalık gezetelerden birinin ed.e~i~al 

nketindeki, "Yazı dili ile konu~ma dılı bırf cıehilir mi?'' sualine, fikir1e~ine d~nı!ılan 
pnıbarrirlerimizin hemen hepsı menf ı cev.ap 
~eriyor. Bu usu) avrupalı bir muh~mre 
~onılsa zannederim o da "hayır" derdı; !U 
farkla ki, o haklı olurdu. 

' Haklı olurdu, çünkü onun cevabının yan· 
lı! anlaşılmasına imkan yoktur. Onlarda 
'yazı dilinin konuşma dilinden farkı daha 
hinnlı, daha temiz olmasıdır. Konuşurken 
bım yanlışlar yaparız, hatta bazı kelimele
n hatırlıyamayıp sadece ''şey" diye, veya 
~limizin bir hareketiyle geçiştiririz. Türkçe
'de iİgalar ve zamanlar, mesela Fransızçada 
olduğundan çok daha vazıhtır; bizim ilti
zam ıigası yerine !art veya vücup sigaları
nı kutlanmamız hemen hemen imkansızdır. 
.ff albuki Fransızcada, bilhassa konU!ulur-

en, bu gi i hatalara düımek nadir değil
~ir. Yazı dilinde bunlardan çekinilir. Bir 
Fransız muharriri : "Yazı dili ile konu,ma 
&fili birlefemez,, deyince bunu kasteder; 
yoksa o iki dilin birbirinden ayrı olacağı, 
ba!ka baıka kelimelerden teıekkül edebi • 
leceği aklına gelmez. En unatkirane ya· 
zıları bile gene herkesin k•;!landığı kelime· 
leri ilıtiva eder. ''Kabilenin kelimelerine da
ha saf bir mana vermek" istiyen Mallarme 
'dahi ıiirlerini herke~in ıözleri ile yazını§· 

Jır ~i, onun kolay anla,ılmaması mütemadi 
yen istiare ile söz söylemek istemesinden
'dir. 

Bizde ise o iki dilin birlefemiyeceği id
diası daima yanlış anla!ılmak tehlikesine 
anaruzdur. Elbette bizim de konuftuğumuz 
gibi yazmamız kabil değildir. Kısa kısa 
~ümlelerle konu1uruz, çünkü konufma dili
nin perİ!anlığa tahammülü vardır. Zanntdt 

rim en birincisi, ilk iptida gibi bazı yanlıı
lar yaparız. 

Hepimiz, bilhusa Rumeliler konu,ur
ken cümlede fiilin, müzafünileyh ile müza
(m yerlerini deği§tiririz. Yazıda ise hu 
ıerbestliği göstermek istemiyoruz. Bu fark 
komııma dilinin lehinedir. Hl'libuki yazı di
linin, konuıma dilinde mevı il\ bütün zen-
ginlikleri ltabul etmesi, onun ancak hatala 
rından kaçması lazımdır. 

Konu!m:ı dili ile yazı dili arasındaki 
fark böylece nnce.k bir itina farkından iba
ret olmalıdır. Bilhassa edebiyat yazıların
da konuşma dilinin kelimelerinden ba!ka 
ketime kullanmağa hiçbir lüzum yoktur. 
Herhangi bir şeyi, konu!ma dilinde bulunan 
dan başka bir kelime ile bildirmeğe kalkan 
tdebiyazı, muhakkak ki, fenadır. Çünkü 
bütün güzel samıt eserleri süsten kaçm:ştır; 
hatta denilebilir ki, süsün girdiği yerde san 
at kalamaz. Sanat eserinin lıa~lıca vasıf· 
lanndan biri her cüzünün, kültün güzelliği
ni vücude getirmek için muhakkak lazım 
Plmasıdır. Edebi bir yazıda da her keli
me, o yere muhakkak konması zaruri olan 
yegane ketinıedir ve bir süs diye intihap 
edi~memiştir. B nun için herkesin bildiği, 
kutlanrlıklnrmdan baıka kelimeler aramak, 
fikrin kalıbı olan sözü süslemeğe kalkmak 
başlı başına bir kusurdur ve muharririn ha
kiki bir sanatkar olmadığına ki.fi bir delil
dir. 

Bu kuı:urla lekeli olan eserl~rde bir ta
L.nı meziyetler b.•lunabilir; fakat o 'lSı!r 
ler hiçbir zaman dun bir derecede olmak
tan kurtulamaz. Bizim Nefi' si ile Baki'· 
si ve Fuzuli'si ile hütün divan edebiyatımız 
bir nevi haz vermekle beraber hiçbir zaman 
büyük bir edebiyat sayılmaz; çünkü bu 
süs lekesini ta!ır. Süs, ibti§am daima bar
barm, yani zevki incelmemiı adamın baı 
vurduğu güzelliktir. Zihniyetin adiliğini 
gösterir. Öyle bir zihniyetten de hakikaten 
güzel. büyük eser beklenebilir mi? 

Edebiyat konuşma dili ile yazı dili ara
sında kelime farkı kabul edemez; edecek o
larsa kendisinin bir fikir ve his toplayıcısı 
~eğil, ancak bir ses yığını olduğunu ilan 
~tmiş olur. 
1 Nadir kelime ... işte hakiki edebiyatın 
t-lüpnanı. 

Konuşma dili, yaz1 dilinin itinasız bi~ 
Jeklindcn bnşka bi.r şey değildir; gaye~ı 
onan püriiuüzlüğüne erişmektir. Demek kı, 
lcooapna dilinin "genie" sine esasen muha · 
lif olan her şeyt yazı dili için bir çirkinlik- / 
tir. 

NURULLAH ATA 

ŞEHİR 
Kütahya'da kayb -

olan muallimin 
cesedi. 

Kütahya, 2 - 4 nisan 934 te esrarengiz 
bir surette ortadan kaybolan Alayunt mual· 
limi Nuri Beyin cesedi Sekizüyük köyünde 
bir dolabın altında bulunmuştur. Nuri Beyin 
bir suikasta kurban olup olmadığı tahkik 
edilmek.tcdir. (A.A) 

f,tanhnl hd(•(liycsiylt• Pt·riyc· 
haııka-.ı arasındaki mukavele 

İstanbul, 2 (Telefon) - Belediyenin 
Periye bankasile yaptığı mukavele yakında 
parafe edilecek ve ıehir meclisince tasdik 
edildikten sonra meriy .. te girecektir. 

Giimriiklt·rde ist<'n cıl <'<'ktirilt•n 
;.ı. .. 

memurlar 
İstanbul, 2 (Telefon) - Gümrük ve 

inhisarlar Vekaleti tefti! heyeti iki beyan
name üzerinde tahrifat yapmaktan suçlu 
olarak lstanbul ithalat gümrük müdür mu
uini Beımi, muhasebe mümeyyizi Alaat
t;n, muhasebe katibi Haris Beylere işten el 
çektirilmiştir. Bu beyanname ile alakadar 
bir gümrük komüsyoncusu ile memuru güm 
rüklerde iş yapmakan menedilmiılerdir. 
Mesele 3250 lira tutarı ve iki beyanname
de yazılı olan eıyanm nizami resimden az 
bir resimle gümrüklerden geçirilmek isten
mesi ve memurlarm bu muameleye tevassu 
tundan ibarettir. 

Tt·tkik s•') ahutı yapan laldu•lcr 

Bafra, 2 - Ankara Gazi enstitüsü ve 
lise talebelerinden tetkik seyahati yapmak 
ta olan beş genç Gerze'den buraya gelmiş
lerdir. Gençler belediye ,halkevi ve mual
limler tarafından kaqılanarak izaz edilmiı 
lerdir. 

lsmet Paşa M. Suriç 
şerefine ziyafet verdi. 
İstanbul, 2 (A.A) - Basvekil İsmet 

Paıa Hazretleri Sovyetlerin Berlin büyük el
çiliğine tayin olunan M. Suriç şerefine bir 
Öfle yemeği vermişlerdir. Yemekte Madam 
Suriç ile Hariciye Vekili Tevfik Rüjtü Be • 
ycfendi hazır bulunmuşlardır, 

Bursa yerli mallar 
• • 

sergısı. 

Pazar giinii uıc·ra!"iınle açıldı 
Buna, 2 (A.A) - Bursa he§İncİ yerli 

mallar sergisi dün saat 15 te davetliler ve 
ka1abalık bir halk kütlesi huzurunda ve tay 
y&re sineması binasında vali Fazlı Bey tara
flıldan açıldı. Açılı§ res~ine istiklal mar. 
~iyle baılandı. Vali Bey bir nutuk iyrat ede 
rek sergilerin alm ile verici ve yapıcı ara
sındaki münasebetlerini iyzah etti ve 10 yıl
lık Cümhuriyetin daima milli benliği yücel· 
tl'ı; güzele ve iyiye uzanan teşebbüslerin • 
den birisini daha açmakla şeref duyduğunu 
soyledi, Sergiye 34 muhtelif sanat ve istih • 
sal erbabı İftirak etmiştir. 

HAKiMiYETi l\llLLlYE 
Üç yeni kitap çıkardr. 

Bir tercümeler kütüphanesi tesis ettiği
mizi evelce yazmıştık. Bii kütüphanenin 3 
cildi basılmış ve kitapçılara verilmiıtir, 

Birinci kitap / 

Rl~RNAR SOJ" un 

Amerika'da bir konfetaris 
Atlı eseridir. Fiatı: 25 kuruıtur. 
ikinci kitap 

J>Ot MORA.N'm 

Cihan şampiyonlar. 
Atlı romanıdır. Ba roman son seneler· 

df' çıkan büyük hikayelerin en güzelidir. 
Fiatı: 60 kuruştur. 

Üçüncü kitap, ber türkün okuması bir 
uzife olan 

PROFESÖR PlTAR'ın 

Anadolu. 
Emidir. Fiatı: 60 1'arustur. 

HAKiMlYETI MlLLlYE 

ve TASRA 
Muhafız gücü 
bisikletçileri. 
Rc·~acli) c•'H• , ardılar 'c• lıara-

J • • 

ı·c-tle kar~ı)andılar. 

Gevaş, 2 - Muha. gücü bisik:.:. ·ıe
ri bugün saat 12 de Re~adiye'ye vardılar. 
Sporcular bitlisliler tarafından otomobille 
Refad\ye'ye kadar te,yi edilmişler ve re· 
şadiyeliler tarafından candan kar!ılanmıı· 
lardır. 

Bitlis, 2 (A.A.) - Muhafız gücü bi • 
sikletçileri bugün saat 17 de Bitlis' e geldi
ler. Elli kilometreden ~ehir jandarma ala
yı ve jandarma mektebi, memleket sporcu 
ları namına bir heyet tarafından karşıla
nan güçlüler Duhan'da kaymakam, beledi
ye ve balkevi reidcri piyade alay ve jan
darma kumandanı Beylere mülaki oldular. 
Bu kar!ılama çok iamimi oldu. Bir süvari 
takımı ortasında ıehre giren sporcuları pi
yade alayı zabitan ve efradı ve halk sürek
li ve siddetli alkıslarla kanılamı!lır. 

~ . -
Filyos - Çatalağzı 

şimendiferi. 
Çankırı, 2 - Nuhap şirketi taraf mdan 

yapılmakta olan Irmak - Ere.ili hattının 

Ereğli - Filyos kısmından Filyos - Ça • 

talağzı arasındaki on yedi kilometrelik kı • 

sım doğrudan doğruya hükumet taraf mdan 

münakasaya çıkarılmıstır. Bu kısım da 1935 
te bitecek ve Gelik kömür o~aklarına var· 

mak suretiyle kömüre kavuıacaktır. 

Bu kısım aynı zamanda elektrikle iıle • 

tilecek olan kısmın ilk noktasıdır. Bu on ye 

di kilometrelik kısmın inşası bitince buhar-

.:t 

Üniversite Doçent
leri Maaşları. 

llo(·entlcr maaslarııım az olduğu-. . 
nu Heri !'"İil'eı·ck i ' tifa cdecek-

h•rini hilclirmi~Jc·rdir. 

lstanbul, 2 (Telefon) - Üniversite fa
kültelerinde çalı§an döçentlerden bazıları 
maaılarının azlığından dolayı istifa etmİ! • 
1er ve banka, huıuıi ıirketlerde daha yük • 
sek maaşlara geçmİ§lerdir. Doçentler ara -
sında bu temayül şamil bir mahiyet almak
tadır. 

Bugün tıp fakültesi doçentleri muılan 
arttırılmadığı takdirde müıtereken istifaya 
karar vermi,ler ve kararlarını telgrafla Ma 
arif Vekaletine bildirmi1Jerdir. 

Üniversite ecnebi profesörleri de fakül
t~ meclisinde doçentlerin maa~larrnrn arttı-
u•masını teklif etmiflerdir. 

Orta tedrisat J1ocası olmak 
İ!"ili~ f'nlerin imtihanları 

lstanbul, 2 (Telefon) - Orta ted ::;al 

hocası olmak iıtiyenlerin ehliyet imtihanla
rı bu sabah üniversitede baıladr. Bugün 
türkçe, coğrafya, tarih hocası olmak isti
yen 150 kisinin imtihanı yapılmı!lrr. Ya
rın riyaziye- grupa imtihanları yapılacak
tır. 

I~ise rİyazhc, fizik ve kimya 
· m~ıallimlcri 

İstanbul, 1 (Telefon) - Tahsilini Av
rupada yapmamıı olan lise riyaıiye, fizik 
ve kimya muallimlerine mahsus kursta 
bugün derslere baılanmıştır. Der~ler ko~fe 
rans !eklinde verilmektedir ve hır ay sure 
cektir. Kursa 150 muallim devam etmekte 
dir. 

Taka~ suiistimali tahkikatı 

lı nakliyatın son kısmına varılmıf olacaktır. fstanbol, 2 (Telefon)" - Takas sui İs 
Ç timalini tetkik eden heyet bugün ticaret od.a Bu kısımda mühim tesisat yapılacaktır. •· bb' B • • t" ıoııc 

sı katibi umumisi Ve ı eyı 15 ıçvap e : 
talağzı istuyonundan Gelik ocağına kadar lir. Heyette alikadu olarak b~lu.nan baz~ 
iiç dört kilometrelik bir kısmın inıası da ma zevatm da Vehbi Beyden sonra ıshcvap edı 

ii'savverdir. (A.A~l~"!!!...!!!!...~~~~-"':!~!!!!!!'!!.~~~le~c~ek~le~n~· ~h:ab~e~r~a;;lı;:n:::.;m~ıfı;;lı;.;r ·--~!"'"---~ 

oZ>ıt.rsa' tla açılan bttinci yerli marrar 

SAYIFA 3 

Fatin Efendi, bizde, heyet ilminin se> 
vimli bir simbolüdür. Bu değerli Rasatha· 
ne Müdürünün adı anılınca gözönüne hemen 
kuyruklu, kuyruks~ı ~ıld_ı.z~~rı, ~üneıle~ 
ayları ile parlak bır gokyuzu gelır. Kendı· 
siyle konuıanlar, çok zaman, heyet kitab~ 
dan bir sayıfa okuyorum sanırlar. Fat~ 
Efendinin bir adı da lwzmografya olmak 
gerektir. 

Geçenlerde birkaç dost ile kararlaıtır: 
c!ılı : Haziran mehtabım öyle bir yerde geçı 
relim ki, oradan hrm bütün lstanbul'o olan· 
::ı güzelliğiyle görmek, hem de .mevcut ma 
lıımatımıza bir iki yaprak daha ılave etmek 
kabil olsun • • • Böyle bir yer neresi. olabi
lir?. Hepimizin aklına aynı ıey geldı: lcı· 
diye tepesi • • • Rasathane •• 

Şimdi Rasathanenin bulunduğu bu tepe· 
nin oldukça tarihi bir mazisi de vardır. Re
cai zade Ekrem, çocukluk batıralarmd8;1' 
bahsederken şöyle bir valta da anlatır: Bır 
gün yalılarında yangın çıkmıf · Herkes te
lasta... Söndürmek için uiraJl}'orlar •• ~a 
ha"°diseden sevinç duyan ancak me~~ ~· 
Çünkü bu yangını haber vermek ıçm icadı
yeden top atmışlar!. Tepenin ta~h ikıyme
ti de bundan ileri geliyor: Eıkıden fstan· 
bul'da yangın olunca, nasıl kuleler bayrak 
veya fener çekerse, buradan da top atılır· 
mıı !. Bundan da anlaşılıyor ki, f stanbul' • 
çepçevre gözönüne al~n _rer, b~r~ıı:tır. 

Ertesi aksam bepunız V anıkoy den yu· 
karı tırmanıy~rduk. Her adDDda manzara 
bir kat daha geniıliyor, güzelleıiyordu. Bu 
gittikçe harikulidelcıen levhaya bakarnk, 
biç yorulmadan ta tepey~ ~armıı~ık. T a~~b
yadan köprüye kadar buton liogaz, ıum
rüt bir şerit gibi, pınl pırıl uııyordu. AKar
şıdaki kötkler, yalıla~,. k~~lar, ad~ta 
oyuncaktan çiftlikler gıbı, kuçak ve ıevım 
li görünüyordu. Vapurl~r, çoc~la~ ha
vuzda yüzdürdüğü geımlcr gıbı, hi~ de 
'ddA eörünmüyordu. Gördüğümüz gnzel-

Cl l c. } ••ff 
l'k bizi f cvkalade sersem etmiflı. ayran, 
hayran sağa, sola bakryord~. Güne~in b~t 
nwiyle Rumeli kıyıımdaki elektnklen• 
yanması bir oldu. Boğaz, alaca karanlıkta, 
boydan boya bir elmaı gerdanlık talmııf 
gibi idi. 

Birdenbire arkada kıpkırmızı bir aJ. 
göründü. O, tamamiyle çıkıncıya Aka~ar, 
biz de Fatin Efendinin kıymetli delaletıyle 
mües:eseyi dola§mı§tık. • 

Rasathanenin eski müdürü Salih Zeki 
Beydir. On yıl evetine kadar yuvarlak, 
tahta bir binadan ibaret olan rasathane bu 
gü.n mükemmel bir hale gelmi~~· Es~ bi· 
na hava raıadatma hnsredıhwftir. 1 eles • 
kop için yukarda ayn bir daire yap!lmı§lır. 
Her iki binaııın arasında, zelzelelen kayde 
den, en yeni ıismograf aletleriyle müceh· 
heı yeni bir daire dclıa vardır. Bundu 
baıka ruatbanenin idare ve kütüphane 
kısmmı teıkil eden ayn bir bina, temizliği 
ve intizamı ile, göze çarpıyordu. Bahçede 
birçok iletler, kendi kendilerine, vazifele
rini yapıyorlıırdı. Biri yerin hararetini, öte 
ki yerden bir metre irtifam hararetini öl
çüyor, baıka bir alet de günün ne kadarı 
güneşli, ne kadarı bulutlu geçtiğini teshil 
ediyordu. 

Nihayet teleskobun önüne toplandık. Ke 
mal Bey, rasathanenin genç ve mütehassıs 
memuru, bize o gecenin görünen vegine 
peykini buldu: Müşteri yıldızı... Giıne§İD 
bu en büyük peyki, enliliğine çizgilerle ve 
beı parlak, küçük peykiyle görünüyordu. 
T eleskopu aya çevirdiğimiz zaman gözleri· 
miz kama§mışh: Ay, kraterleri, dağlan~ 
kupkanı vadileriyle, kartımızda, çırçıplak: 
duruyordu .. Aym bu tabii sefaleti bizi ade
ta müteessir etmiıti. • • 

Rasatlıaneden ayrılırken i?mizde iki 
büyük haz vardı: Birincisi, on yıldı,.. oa 
cümhuriyet yılında müessese~ al~ıgı b 
güzel ıekil.. Jkincisi de bu g •z.el ~u~sese 
den iki sant içinde elde ettiğiımı ıstıfade-
den ileri geliyordu. f. N. 

H. M. M. Enciimerılcrindcn ı 

Çağrılış. 
1\lnJh c Enciimcı.ıindcn: 
Maliy~ encümeni bugün saat ond~ toplı 

nacaktır. Aznnm gelmesi rica olunur. 
*** 

Altınordu spor kuJüdünden 
Ekıeriyet olmadığı için 1-ulübümiizün .. 

nelik kongresi 4 haziran 934 çarıamba giİ· 
.. k h. d'J ·r1· O gün saat nu a ıamma le ır e ı mı 11.ır. 

(19,5) on dokuz bnçukta bilumum azanın 
teıriflui 



SATIFA 4 
EllSL& o 

Dahiliye Vekaletin
ce muamelesi bitiri
len tekaüt maaşları 

28-5-934 tarihinden 28-6-934 tarihine 
bdu Dahiliye Vekiletince muameleleri 
imal edilea tekaüt ve yetim maaılan: 

lstanbal belediyesi hisar tnbesi tahrirat 
katibi Atıf B. yetim, İstanbul belediyesi du
luliye tasfiye heyeti kontrolörü Alaettin 
Süreyya B. tekaüt, İstanbul köprü tadat 
memanı Raıit B. tekaüt, lstanbul ıehremi
ai m111vinı Mazlim 8. yetim, lstanbal Ka
tlıköy belediye ıubesi fen memuru Meh
met Fabri 8. tekaüt, lstanbal adalar bele
Cliye ınbesl memnnı Ali Sami B. yetim, 

l:tanbol duhuliye müdürlüğü tahakkuk 

mtmuru Mehmet Tevfik B. tekaüt, lstan· 

bal hisar dairesi ma.hasebecisi Osman B. 
yetim, lstanbul Fatih belediye evzan me

muru Mehmet Sami B. yetim, lstanbul Sa

nyer belediye muhasebe katibi Esat B. te

kr.üt, f stanbul Eminönü belediye yazı iıle

ri katibi İbrahim B. tekaüt, İstanbul Bey

oilu pbei idariyesi çantacısı İbrahim Ef. 
lekıit, lstanbul Yeniköy ıubei idariyesi 

Bhiye kitibi Hüseyin B. yetim, lstanbol 

Fatih belediye ıubesi tahsildarı Ihsan Bey 

tekaüt, İstanbul mülga 6 mcı daire müfet· 

Iİfİ Tedik B. yetim, Jstaabul Cerrahpaıa 
MstUaı:elİ idare memura Şnket B. teka • 
it, lstanbal Eyip belediye pbesi tahakkuk 

•mara Şevket B. tekaiit, lstanbul Çubok

ı. gaz depoları ambar memuru refiki Ah
met lemalettin B. yetim, lstanbal Fen İf

Jeri müdiirliiii tetkik ve ke§if pbesi mü

Leadisi Tahir B. T ekaiit, lstanbul Köprii 

sarrafı osman Ef. yetim, İstanbul Bakır

Üy zabltai belediye memura f smail Saim 

B. yetim, İstanbul Darülaceze müf etti fi 
llelımet Mümtu B. yetim, lstanbul bahçe
ler sermulaafuı Hiileyia Ef. tekaüt, lstan
hl Yeniköy belediye nezafet memuru 

Mehmet Nevres B. yetim, lstanbul mülga 

emaaet Wuain komiqoa ııau Ahmet Ce

mi B. yetim, lstanbal belediyesi Bayuıt 

kütüphane memura Mehmet Nafi Ef. ye

tim, 1stanbu1 belediyesi ikinci daire mii

lnu Hiseyia Hatim B. yetim, lstınbal 

lırlediyesi Emanet muhasebecisi Aptullah 

Re§lt B. yetim, Sıvas meclisi idare zabıt 

lritibi Abdilvehap Ef. yetim, Bütirge tah
rirat katibi İbrahim Nizami Ef. yetim, Çan

m. mektapçasu lsmail B. yelim, Halep 

•trkez kaymakamı Ahmet Halit B. yetim, 

Hopa bymalww Nwnaa Sabit B. yetim, 

I ıpğıl nahiyesi midiirii Nuri Zeki B. ik
ramiye, Zonguldak hususi muhasebe tah

lildarı Rıza ~f. tekaüt, Köyceğiz hususi 

auhasebe tahıilclan Halil Rahmi Ef. teka

it, Kırklareli hususi muhasebe tahsildarı 

lükri Ef. yetim, Geligiizan nahiyesi mü

tlürü Bahri B. tekaüt, Atabey nahiyesi mü

Rrii lmıail Hakla B. ikramiye, Harran hu

Rsi m.daasebe memuru Reıit Ef. ikramiye 

Erıumn vilayeti evrak kalemi katibi Ha

Iİp Ef. yetim, Yılnızçam nahiyesi müdürü 

Meı..et N•ri B. ikramiye, Bahçe hosaıi 

muhase& memura Hümii Ef. yetim, Arap· 
py. tahrirat katibi Şerif Ef. tekaüt, 1çel 

eski niifus miidiirü Hasan Srtkı Ef. teka

it, Kayseri hususi muhasebe tıbsildan 

Hami Ef. yetim, Görele hususi muhasebe 

m '11ll111 Mehmet Celal Ef. tekaüt, Şivelen 

a .. ııyesi miidürü Ömer Faruk Ef. tekaüt, 

lıtaal.al evrak kalemi kitibi İsmail Hakkı 
Ef. yetim, Bilecik huui muhasebe baıka... 

tibi Hayri B. tekıiit, Balya hususi muha

Me 11amn1 Ali Haydar Ef. yetim, Urfa 

•ususi mahasebe varidat memuru Ha1i1 

Ef. ye• Odemiı hUtUi •uhasebe me· 
mcru Muharrem Hilmi Ef. yetim, Araç hu

susi muhasebe •mar refıki Osman Ef. 
yetim, Bayaııt nliti lif~ B. tebiit, Pp 
ar kazası hasasi aahasebe kitilti Har 
Ef. te'raiit. 
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l' abcıncı poıtusı. 

Memleket postası. I 
fi 

Mali ıslahat projesi fransız Meclisinde. 

AYDIN 
Aydın mıntakası sanatlar mektebi im

tihan neticelerini bildiriyorum: 
lhzari birinci sınıfta I 9 talebe geçmiş 

25 i ikmale kalmııtır. lbzari ikinci sınıf
tan 19 taleb~ ge~miı 20 si ikmale kalını§· 
lı:-. Mesleki birinci sınıfta 14 talebe geçmİ§ 
I 9 a ikmale kalmıştır. Mcsfeki ikicci sı

nıfta l 9 talebe geçmi§ ZO si ikmr.le kal· 
mııtır. Son sınıfa devam eden 24 tnlebc· 
den 13 ii mezun olmuı 1 O n ikmale biri de 
ipka kalmııtır. Mel-tep talebeleri önümüz
deki per;embe günü bir müsamere vere
cekler ve o gün mektep sergisinde açılma 
resmi yapılacaktır. 

Aydın ilk mektepleri talebe himaye 
heyetleri bu aene sok çalışmışlar ve birçok 
müspet ve faydalı i~ler görmüılerdir. Altı 

mektebin himaye heyeti de lıaftalık top· 
lantılarını eksiksiz yapmı§lardU'. Himaye 
heyetlerinin yaptıkl:mnı bildiriyorum: 

7 EylUJ mektebi himaye heyeti; mek-
tebe bir kütüphane kurdu. Fakir ve kimse· 
siz çocukalr hesabına 40 lira sermayeli bir 
kooperatif teıkil etti. Çocuklarda hayvan -
lııra lcarıı bakım ve ıefkat duyguları ya· 
ralmak ve kökleıtirmek için 40 lira sarfe
derek buna ait ders nsaiti temin etti. Ço
cuklarm temiz ve sıhhi su içmeleri için ve
sait ve levazım aldı. 45 fakir ve kimsesiz 
çocuğa elbise ve ayakkabı temin etti. Fakir 
ve kimsesiz çocukların ders levazımı ve ki 
ta plan için 40 lira harcadı. Himaye heye'· 
bu masrafları tertip ettiği aile eğlencesir. · • 
elde ettiji 350 lira ile lta§lrdı. 

Ciinılı•ri~t Mektebi - Deve giirefi 
ve teberruatlı temin edilen 355 lira ile; 
G7 fakir çocuğa elbise yaptırdı. Mektebe 
kütüphane yaptı. 67 lirahk d-. kitap aldı. 
Fakir ve kimsesiz talebelere 26 liralık ki
te.p ve ders levazımı temin etti. Mektep 
bahçesini tesviye ettirdi. Voleybol ve ecza 
dolabı malzemelerini aldı. Çocuklarm eyi 
su içimlerini temin etti. 

Gazi Paıa mektebi - Bir balo tertip 
ederek; 51 fakir ve kimsesiz çocuk giydir
di. Mektep çocuklarına iyi ve sdıhi su te
min etti. Bir doktor temin ederek talebele
rin muntazaman muayene ve tedavilerini 
yaptırdı. Mektep balaçeıiai tanzim ettirdi. 
Sergi ve miizesine yardım etti. 

Giztlllisar mektebi: Bir balo vererek 
35 fakir talebe ıeyclirdi. Mektep balaçesiai 
tanzim ettirdi. Kiitiiphuesine kitap ve bir
çok den len.ımu temin etti. Mektebe eyi 
\'e sıhhi SU temin etti. 

Orta •altalle •ekfebi - Sırf teberru
atla, 23 f ıkir talebe reydirdi mektebe bir 
camlı dolap, ders lenıoaı ve eyi sa temin 
etti. 

Halide iatmn ıneldehi - Bir sinema 
müwneresi vererek, 20 fakir talebeye el
bise aldı, mektebe eyi ve sıhhi 111 ıetirtti, 
birçok ders levaımu temin etti ve f ıkir ta
lebelere kitap ve saire dağıttı. 

Himaye heyetleri baadan bıfka Hılk
e'fİ içtimai yırdım pabesiyle elbirliği yapa· 
rık, fakir ve kimsesiz talebelere sıcak ye
mek, kitap, defter kalem temin ebnİflir. 

Mekteplerde gençlik teıkilıtmm kural
ma ve ilerlemesine çalı§lrak hiitia talebe-
1 r· "7.1. yıolmalamu temin etmiflir. 

Himaye heyetlerine dahil ol&n arkada§· 
fnıdan Suat Akil Hanımla, binb:ııı Ali Rem 
zi, Hakim Cevdet, Seyfi ve ma:bar Beyle
rin çalıımalarını takdirle yazmak bir vazi
fedir. 

Vilayetimizin Mali sahadaki faaliyeti
ni bildiriyorum: Bütün varidat tahakkuka
fı bitirilmij ve tahsiiata verilerek tahsilata 
'~lanmıştır. Tahsil ıubesi miıkelleflıel · 

nydut Cim/uıriya iUr mtktebu ••.. 
sngisW/e Gazi lıi§esi 

·"''up boplmaktatlır. Mükelleflerin itiraz. 
lan itiraz ve istinaf komisyonlınncı sürat -
le tetkik edilerek karara bağlanıyor. Bü-
tün devairin kadrolan ve maaı verme emir 
leri gelmiıtir. Kadrolarda değiıiklik yok
tur. Buğdayı koruma vergisi hususi bir 
ehemmiyetle takip ediliyor. Üç büyük fab
rikayı iki muhafız memuru tayin edilaıİf· 
tir. Vilayet itibariyle beklenilen muhafaza 
ve bekçi kadrosu henüz vekaletten gelme
mi§lir. Kadro gelince vilayetin her yerinde 
fabrika ve değirmenlere memurlar ve bek
çiler tayin olunacaktır. 

933 mali senesinde vilayetimizde tah
silat umumiyet itibariyle 932 senesinin ay
nıdır. 934 senesi vilayet merkezinin kazanç 
'ff. hıJYln vergileri talukblr Disbetleri 
932 senesinden % S fuladır. 934 sene· 
sinde vilayetİIDİzde sayım vergisiae tibi 
hayvanlar: 155,216 koyun, 120,130 ke
p, 137 tiftik, 5,843 deve, 1,746 Manda, 
181,069 sığır, 18,040 at ve kısrak, 28144 
cıek ve 1173 btırdır. Yılmz bunlara mek 
tam olup bilaLare meydana çıkanlan o/o 5 
ilave olunmak liı.ımdır. Ba rakamlar ge· 
çtn senekilerin aynıdır. Vilayetimizin 934 
M!nesi arazi vergisi tabakbb 438,695 li
ra 47 kuraı, bina vergisi tahakkuka da 
111,594 lira 80 karat olup son çıkan bir 
bina vergisine miizeyyel madde mucibince 
60 lirayı bdar gayrisafi iyradı bulunan 
binaların ilga edilen 25 liralık muafiyeti 
dolayısiyle aynca 14,253 lira 49 karnı 
fulı tahakkuk etmi§tir. Heniz münhal 
buluan Bozdoğan talasil mifettiıliii için 
hir müsabaka imtilwu açJlmıfbr. Milli em
lak dairesi vergi horçlarmdan tef errui o
lıuaan emlak ve arazi ile mitef evviz ef" 

f ransız mebasan meclisinin hükumetin 
mali ıslahat projesini miizakert ot kabal ti 
tiğini telgraf haberlerimiz arasında bildir • 
miştik. Bııgiin gelen Fransız gazetelerinde 
ba müzakerelere ait gördiiğiimiiz tal silatı, 
meselenin ehemmiyttine binaen, telhisan 
tt!rcime ediyorıız: 

Fransız meclisinin 28 haziran günkü cel 
sesinde evveli maliye enciimeni raportörü 
M. Jakiye kürsüye gelerek proje hakkında 
iyzahat vermiJfir. Bu iyzalıata göre hükume 
le vasi salahiyet vermek değil, fakat sade
ce çalı§manm tP.frİİ ve icrai kuvvetler ara
sında taksimi menuu bahistir. Yapılacak 
ıslahat tekalifin azalması değil yer değiştir
mesinden ibarettir. Vergilerin mühim bir 
kısmını vergi sahtekarları ödeyeceklerdir. 
Hükumet maliye murakiplerine geni! kıy -
met ve vergi tahmini salahiyetleri vermi(-ir. 
Bu fay dalı fakat çok fiddetli bir tedbirdir 
ve l>ir çok haksızlrklara mahal verebilir. Ve 
sonra bazı vergiler de artmlmakbdır. 

Mösyö Jakiye bazı gürültüleri tekzip ede 
rek lüks resmi ve menkul emval vergilerinin 
derhal ortadan kalkacağını ve derhal başlı· 
yacak olan yegane vergi zammının iı miktarı 
üzerinden alınacak resimden ibaret olduğıı 
na teyit etmiıtir. 

Maliye ıslahatı münferiden tetkik edil • 
memelidir. Hiikimet bu projeyi bütçe dtf -
lasyonanu temin için hazırladığı eserin bir 
mütemmimi olarak göstermektedir. Bazı iyi 
11etiycelerin elde eclilmif olınasma rağmen 
1934 senesinde bir milyan mütecaviz bir 
bütçe açığı vardır ve gelecek sene için 2 mil 
yarlık bir açık tahmin edilebilir. Yalnı.ı bu 
açığın, eğer 1932 denberi ciddi kalkınma 
tedbirleri alınmamıt olsaydı, 16 milyonu bu 
lacağmı da düıünmek lazımdır. 

M. Jakiye, Mösyö Jermen Marten'in ese 

rine hürmet duyduğuna fakat muvazenenin 
henüz temin edilmi, olmadığını ve tasarru
fun ıon haddine varddığuu Ye timdiki pro
j~ hakiki bir mali deflasyon projesi değil, 
ve sadece bir basitlefiirme n hafifleştirme 
projesi oldağaaa gÖre • ilı:tısadi faaliyeti 
tuyit edeceğini ne de bir fiıt deflasyona ri 
cadı getireceğini söylemiftir. 

Ondan sonra kiniiye gelen radikılsos
)'alist mebuslardan Mösyö Mandes-Frau •
mumi raportör tarafından ileri ıiirülea fik
rin hilafına olatık pek münıkaıa götürür 
bir it için hükumetin esaslı bir değiıiklik 
yapmak istedi(ini, bir taraftan bila vasıta 

vergileri azaltırken diğer taraf tan da ha • 
yat pahalılığını intaç edecek olan istihlak 
nrgileri lloyduğuna, bu projenin tüccarlar 
zararını ol ırak sanayicilere ve f ıkirler za
rarını olarak zenginlere yarryıcağmı söyle
miı ve sol cenah taraf mdan pek sürekli al • 
kıılarla kırıılammftrr. 

Mösyö Mandes-Frans projeniu aatide -
mokratik dediği mahiyeti hakkında iddiala· 
nna devam etmiı ve bunun sadece zahiri bir 
ıslahat olduğunu, hazine için felaketi macip 
olacaimı, hükumetin kendisinden beklenen 
feyİn tam aksini yaptığını ve kendisiyle dost 
larmm İfÇİ ve kiiçiik esnafm aleyhinde ?1an 
bir kanaa projesini tasvip etmiyeceklerini 
ilave ederek kürsüden inmiflir. 

Ondan sonra kürsüye gelen solcenah cüm 
huriyetçilerinden M. Leon Bareti teklif edi 
len ıslahah gecikmit ve natamam telakki et
mekle beraber memleketin mühim bir ihti
yacına cevap vermek sıfatiyle süratle tetkik 

• ve intaç edilmesi lazım geldiğini ve bu ısla
hatın, kendi noktai nazarmca, yalnız mükel
leflerin yükünü azakmak değil fakat aym 
zamanda maliyet f11tlarmı ve hayat pahalı
lığını da tahfif edeceğini, derhal iı miktan
nm ve esham fiatlarmm artacaiım, yalnız 

tan kalan arazi ve zeytinlikleri satmakta-
dır. O. H. 
AKŞEHiR 

idman yrrrd• iongrtll - idman yur
du spor kulübünün senelik umumi kongr€
sl dün kaza Halk Fırlwı binumda toplan· 
mıt ve yeni idare heyeti intihap edilmiıtir. 

Yeni heyeti idare daima biiyiik yardım 
lannı gördiiiii fırka kaza idare heyeti rei· 

f sine hami reisli~, J.elediye reisine de fah -
ri reisliii JW.I emeleriai teklif ebliftir. 

ecnebilerin kaıans vergilerinia tezıyit e& 
ceğini söylemiJtir. 

M. Bareti sözüne devamla temıta reaU..:. 
leridin bir kalemde toplanma11 JiizamlllUI YI 
nakliye rüsumunun yeniden ıöıden ıesim. 
mesini temenni etmiJtir. 

Ondan sonra söz alan sosyalist mebu 
Mösyö Spinas sathi dediği ıslahat projesinf 
ıüratli ve fakat pddetli bir tenkitten geçir • 
dikten sonra hükumetin bila vıı.srta vergileri 
indirirken bilvasda vergileri artırdığuu, hl· 
kıta bankalara para yahrmasını temine çaJıı 
manın doğru olduğunu fakat buna mani o. 
lan sebeplerin basit vergi endinelerinden ıi .. 
ya de cemiyetimizin istikbali hakkındaki de. 
rin korkudan neıet ettiğini söyledikten son• 

ra en mühim işin beynelmilel para iıtilirı• 
rmı temin etmek olduğunu, yoksa hükumetin 
fiatlan yüzde 25 düıürmekle ecnebi mel.'lle.. 
ketlerle rekabet edemiyeceğini söyliyerek ka 
pitalist rejimin umumi bir ~ekilde tenkidine 
geani§tir. 

Meclis 29 haziran sabahı yeni mali ısla· 
bat projesinin münakaplarma denm etmit
tir. Celse açldığı zaman M. Vensan Oryol 
sosyalist mukabil projesini müdnfaa etmif 
ve projeyi tefsir ederken bunun ikhsadi pi • 
y111ayı canlandrrnrak halk1n menfaatine 
hizmet etmeie muktedir bir plin oldaiun• 
söylemiftir. Ve gene aynı hatihe göre hikô
rnetin teklif ettiği plin istihsali yavıılat .. 
nıak ve ticari faaliyeti azaltmaktan baıka 
bir teYe yaramıyıcaktır ve küçük mükellef .. 
lere fazla yik tahmil etmesine ra;mea 
1934-1935 mali senesiacle bile bütçe mun• 
ıenesini temin edemiyecektir. 

Sosyalist mebustan sonra lcirsiiye gele• 
M. Pol Reno, hükumet projesinin ltalıran!a 
miicadele gayesini takip ettifini fakat der• 
pi~ ettiği tedbirlerin buhrana nihayet vere • 
cek r.ıabiyette olup olmadığını tetkik etmİJ 
ve albnlarm gene bankaları doğn ıbıap 
hatladığuu kaydederek haan lriilıS etin iJ 
timadı tesis etmi' olduğuna delil teıkil et • 
tiğini söylemif(ir. 

Mösyö Pol Reyno demi;tir ki: "Bütün 
mrmleketleri nazarı iytibara alırsak bunları 
vaziyetleri iyileten ve ftnala,anlar diye iki 
grupa ayırabiliriz; vaziyetleri diizeln:eğe 

yiz tutanlar lngiltere ve dominyonlın, bu • 
tuıı Amerika lutuı ve Japonya'drr. Vaziyet 
leri daha fenalaıanlar Fransa, ltalyı, Ho. 
landa, Belçika, lsviçre. Yani bir taraftan pı 
ralannm kıymetini değiftirmif, diğer taraf 
ta altm esasına bağlı kalmıı olanlar. 

Bundan sonra yukarda f ornıiile ettiği 
hiikmiin rakamları istinaden azan azadıya 
müdafaasını yapan hatip bu vaziyet karft -
smda yapdacak iıin ya bir fiat deflasyo:na 
temin etmek veya para kıymetini difirm:?lt 
olacağını ve her iki 41ktı da hükimetin bir 
devletçi iktisat siyaseti takip etmeğe mec • 
bar kalıcıfmı söylemiJtir. Hatibe göre frlöı 
yö Musolni birinci pkkı tercih etmekle açı
ğı kısmen kapatabilmipir. Fransa da bu si· 
yaseti kabul edebilir fakat f ransız milletine 
dütecek büyük fedakarlığı göze almak şar· 
tiyle. 

Hükômet selefl~rinden birbirine zıt iki 
siyaset tevarüs etmi§tir: hem parayı ve hem 
de fıatlan laimaye etmek istemektedir. 

Hükumet fiatlann inmesini isterken baı
nun aksini temin için ne laırmu yapmakta , 
drı. 

Bir biiyiik tetebbüsler politikası maliyef 
fiatmı indiremez. Bn usul bir çok memleket• 
ltrde tecrübe edilmiıtir ve her yerde terke
dilmek üzeredir. 

Amerika'da para 7iiıde 40 nispetiadi 
kıymetten 4ifiiriUait olmasma rağmen r ... 
atlar ocak ,ide 19 llİspetinde yiWelmit
tir. Altm esallU hıib memleketlerde ayal, 
nziyetİll hadis olmıyacağl iddia edilmeldJ 
dir. Fakat hükiimet buna temine 11n1ktffiJ 
dir. 1 

Harptan evelki vaziyete röre fruk 1* 
gün Fraua'da 20 santim fakat lwiçte ·3i 
sıntim kıymetindedir. Mesele franıı ~ 
le de 20 uatime iadirmektir. 

Sosyalist mebusun a beyaaatmdu soa 
ra sosyalist makabil projesi reye konalmaf 
ve 175 e brp 392 reyle nddedilmi~tir. 
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kuruluşu. Fennin hayret verici bir • esen demir sanayiinin 
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Millet Meclisinde 
Beı ıeneJik sanayi progrımmıız)ı bir 

demir sanayii kuruluf1lDUD baılangıç nok· 
lasmdayız. Önümüzdeki sene bidayetinde 
ilk temelin atılacağını ve 3-4 sene sonra 
&.endi ihtiyacımızı kapatacak bir sanayie 
malik olacağımızı resmi beyanattan anlıyo
ruz. 

İlk seneler zarfında dünya fiatlarma 
nazaran vukuu melhuı uf ak farklar bile 
bu sanayiin teessiisiine engel addedilemez
ler. Çünkü nihayet ba yüzden devlet bir 
miktar gümrük resmi ziyaı ile dahili fiat 
eski seviyede tutulabileceği gibi, bu güm
rük resmi ziyaı da devlet demiryollarında 
husule gelecek fazla nakliyat ücreti, diğer 
nakliye vesaitinde ve memleket dahilinde
ki İf hacminin geniılemesinden elde edile
cek vergilerle pekala kapatılabilir. Biz bu 
yazılarımızla bunları ve bir demir sanayi
iııin memleketin iktısadiyatma, müdafaası
na bahıedeceği faydaları tebarüz ettirme
ğe çalııacağız. 

42 tonluk Maksirn Gorki tayyaresi uçtu 
(Ba§ı 1 inci sayıfada) 

kimlerin terfi ve istikballerİnill temin edil. 
mi§ oJmasiyle Leraber, terfiin ancak kendi 
ıay ve iktidarlarma bağlı bulunacağmı, bir 
bakimin vazifeıinde gösterdiği ıüratin ve 
isabetin terfiine eıaı olacağını kaydederek' 
muhakemelerin az çok ıüratinin de temin 
edilmiı bulunacağını söylemi! ve lıyilwma 
kabulünü rica etmiıtir. "Saraçoğlu Şiikrii 
Beyin beyanatını ehemmiyetine bi~en ya
rınki nüshamızda aynen neıredecegız.,. 

Bundan evel hakkında uzun uzadıya ma 
lumat vermiı olduğumuz büyük Makıim 
Gorki tayyaresinin inşaatı tahminler hilif ı
na olarak mayıstan evel bitmemiştir. Bunun 
baılıca sebebi, bu 42 ton ağırlığındaki tay· 
yarenin teçlıizatmda yapılan değiıiklilder 
olmuıtur. 

Makalın Gorki'nin heybetle Moıkova üzeri • 
ne geldiğini gördüğü zaman büyük bir heye 
canla tayyareleri alkıılamağa baılamııtır. 

Çelyuskin lesit merasimi aynı zamanda 
Moskova'nm mütelıeyyiç bir havacılık hayra 
mı yapmasma vesile olmuıtur. Demir sanayii, geniıliği, fazla serma

yeye ihtiyacı istihsalatın siklet itibariyle 
~ok ağır, yani çok nakliye parası istiyen 
bir meta olmasına mukabil fiatının hemen 
tekmil madenlerden ucuz bulunuıu dolayı. 
siyle dünyada tesis ve rantabl bir §elôlde 
iıletilmesi en güç sanayi şubelerinden biri
dir. 

Yedi bin beygir liuvveti veren sekiz mo· 
t3re malik olan tayyare yolcu olarak yet • 
miı iki kiıiri tapmakta ve bunların her tür-

Maksim Gorki kuvvetli bir telslı lttas1 • 
yonuna maliktir. Bu istasiyon oldukça geni§ 
bir sahada yeni neıriyab yapmasına ve ye-
re inmeden aldığı h•~4'trJtJ~ffl!fı m~tba· 

Beyanatı müteakip layihanın maddele • 

Bugün bizim limanlarımızda teslim edi
len bir ton font'un vasati fiatı 50 lira
dır. Bunda demir cf\·herinin ihracı, ihraç 
veya iıleme mahalline kadar cevherin bir 
lon kok köm!irünün nakli, demir cevherinin 
eritilmesi, hu eritme için lazını olan olduk
pı vasi sermayenin foiz ve amortismanı, 
sonra eritilmiş font'un limanlarımıza ka
dar nakli masrafı dahildir. Halbuki bu
ıün Anadolu' da yalnız bir ton font is
tihsal için lazım olan bir ton kok kömürü
niın fiatı 35-40 liradır. 

Demirin büyük tlıemmiyeti: 
Demirin milli iktısat ve milli müdafaa 

bakımlarından haiz olduğu ehemmiyeti laf-

rinin müzakeresine baılandı. Layihanıu 
43 üncü maddesi mümtaz olarak terfi def· 
terine dahil edilecekler hakkındı idi. Bu 
maddenin ikinci fıkrasında hakimlik ve 
at 14 te toplanm.ağı karar vererek içti· 
müddei umumilik mesleğinde iken hiiki· 
met hesabına Avrnpa' da tahsil eden veya 
adliye müeueselerinde çahıanlarla hukuk 
fakültesinden çıkınıı olanlardan ecaebl 
memleket hukuk fakültelerinde de ~nhsilini 
bitirmi.ı ve doktora vermi! olanlarm mek· 
tep ve müesseselerde çalııt~lan ~üddetl~ 
rin hizmet müddetine dahıl edıleceklen 
kaydediliyordu. Hüsnü Bey (lzmi~) madce 
nin ikinci fıkrasının tayyını teklıf ederek 
bir takrir verdi. Takrir reye konarak kabul 
edilmedi. 

Binaenaleyh bir taraftan bir demir ve 
çelik ıanayiinin istediği genİJ sermayeyi 
ıöz önünde tutarak, diğer taraftan bizim 
JUkarda yaptığımız gibi basit hesaplara sap 
lanarak bizde verimli bir demir sanayii 
larulmasını ~üpheli gözlerle görenlerin çok 
elacağmı tahmin ve hatta bunlara sık sık 
tesadüf de etmekteyiz. 

Jn anlatmıya kalkışmak berkesin bildiği bir · 
şeyi iyzah etmek demektir. Çünkü bizZGt f 
yirminci asrın teknik yüksekliği her ıcyden · 
eve) demire dayanır. Yalnız bizde bir de
mir sanayiinin lazım ve verimli olup ola
mıyacağını tesbit edebilmek için bunun ik
tısadiyatımızda oynadığı ve oynıyacağı rol
leri rakamlarla göstermek lazım ve fayda 
hdır . Ve ancak bu rakamlardır ki demirin 
büyük ehemmiyetini nazarımızda hakiki o
l1trak canlandırır: lü istirahatlerini temın edecek tertibata ma 

lik bulunmaktadır. Bu yekuna otuz kiıiyi ge 
sen mürettebatı da ilive edersek o zaman 
tayyarenin kabiliyeti hakkında bir fikir edin 
miı olabiliriz. 

Memleketimizin senelik demir, çelik 
malzeme ithalatı vasati olarak 16-20 mil
yon lira arasında oynar. Otomobil, araba 
ve saire üzerinde giren demir ve çelik de 
nazarı itibare alınırsa bu miktarın her sene 
20 milyondan afağı düşmediği kabul olu
nabilir. Bu miktar vasati olarak bizim it
hıditımızın % 20-25 ıini teşkil eder. 

ada gazeteı liazırlsyarık yol üzerine tiava • 
dan dağıtabilmesine imkin vermektedir. 

88 inci maddede mazereuiz vuif eye 
gelmiyenlerden, senede fısıl1111 bir ay n 
ya f asılah iki ay gelmiyenlerin hizmetten 
aff ediJeceği kaydediliyordu. 

Hüsnü Bey (İzmir) bu müddete itiraa 
ederek esasen adliye memurlarmın bir bu 
çuk a; tatilleri olduğunu ve camı ve ta~l 
günleri de beup edildiği ~ıkdi!,de bu ta~) 
günlerinin eldakça uzan bır DU1ddet tefkil 
ettiğini ilave ederek ba müddetin eksiltil•t 
ıini istemiıfu. Biz bu kanaatte olmadığımızı pefinen 

ifade etmek isteriz. Evvela memleketimizde 
demir sanayiinin kurulmasmdaki mübremi
Jet, yatınlacak sermaye bayii büyük de 
ılsa mutlaka tedarik ve tesisini zaruri kıl
dığı gibi, rasyonel bir ıekilde kurulacak bir 
devlet sanayiinin demiri memleketimizde 
Clünya piyasalarmdaki fiatına maletmeme
si için hiç bir sebep göremediğimizden ma
liyet fiatında bugünün aldatıcı ve basit he
aaplarma değil rasyonel bir istihsal hesa
•ma dayanması lizımgeldiği kanaatinde
yiz. 

Eskiden kurulmuş, sermayesini kısmen 
nya tamamen itfa etmiı, mütehassıs isçile
rini ve fen adamlarını yetiıtirmiı bir ;ana
Jİ ile yeni kurulan sanayi arasmdaki farkı 
IMlmiyenlerden olmadığımız gibi istihsala
lm maliyet fiatınm da daha bidayetten iti
Mren dünya piyasasındaki fiatlara naza
nn f ahi! farklar göstermesinin doğru ol
madığına da kaniiz. Ancak ıunu da hiliyo-
1'11z ki memleketimizin ıartlan ve hammad
de ınevcudu rasyonel bir istihsale gayri 
11iisait olmadığı gibi lsveç'tcn veya Fran-
11' dan, Çekoslovakya' dan memleketimize 
.. dar oldukça mühim bir yekUna baliğ O· 

labilen bir nakliye ücreti vardır ki bu fark 
dahili bir istihsalin lehine kaydolunabilir 
te bu fark ile dahili istihsal kendisini ran 
tabi yapabilir. 

Halrimiveti Milliye'nin Romanı: 3 

• 
insanlığın 

Şurası da ıayam kayıttır ki ithalahmız 
diğer kalemlerde azaldığı ve azalabildiği 
halde memleketin iymarına ve müdafaası
na olan zaruret dolayısiyle demir ve de
mirden yapılmıı vasrtalara, makinelere ve
rilen para azalmıyacak, belki her sene ço
ğalacaktır. 

Bu artıı meselesi en b'öyük ehemmiyet
le üzerinde duru1acak no!=tadır: büyük sa
~ayi ?1~1eketleri iktısadi buhran dolayı
sıyle ışsız kalan amelesine, kapanma teh-
likesine maruz f abrikalanna ve maden sa
nayiine iş bulabilmek için memleketleri da
hilinde suni olarak i! yaratıyorlar. Bu me
yanda en mühim olarak da harp gemileri 
~·e~i silahlar ve toplar gibi sanayii harbiy~ 
ıstıhsalatını çoğaltıyorlar. Esasen umumi 
harptan sonra revaç bulan silah1ar cok fen
ni yani çok iı ve maden istihlak .ettikleri 
için bu saha gayet elverişli geliyor. Mese
la halya'nın son bütçe vaziyeti pek parlak 
olmadığı halde 35.000 tonluk iki dritnavut 
inıasına kalkması bir taraftan harp kud
retini çoğaltırken diğer taraftan f brika
larına, maden sanayiine ve binlerce amele. 
sine iş bulduğundan iktrsadi büyük mahzur 
lım mucip olmamaktadır. 

Biz suni olarak iı yaratmıya değil ve 
fakat memleketimizi iymar etmek ve bil-

Tayyarenin kanatlarda uzunluğunun 63 
metre olduğunu kaydederken ebadı hakkın 
da da nıalumatlanmıı olabiliriz. Bununla be 
raber, bu uzunluğu Ankara okuyucularımı
zın gözlerinde canlandımuı olmak için tay 
yarenin Divanı Muhasebat binası cepht!$in 
den de büyük olduğunu söylemeliyiz. 

Maksirn Gorki ilk uçu~unu 19 haziranda 
yapmıştır. Gayet mükemmel bir tesadüf ese
ri olnrak o gün hemen hemen bütün Mos • 
kova halkı Kızılmeydanda toplanmıJ Çel • 
yusltin kazazedeleri ile bunları kurtaran tay 
yarecileri tesit için tezahüratta bulunuyordu 

Yüz binlerce halk birdenbire, elrafmda 
bir çok tayyarelerle sarılmış olduğu halde, 

hassa karınnızda alabildiğine silahlanan 
memleketlere karıı kafi derecede techizat
lnnabilmek için demir ve çelik munulatına 
birçok parnlar yatırmak zarurelindeyiz. 
son milli müdafaa vergileri bunun bir delili 
dir. 

Şimdi bu kati zaruret olan iymar ve 
müdafaa İJleriyle, milH ilttısadın telifi me· 
selesi karıısmdayız. 

Öy]e bir ıekil keıfetmek zaruretinde
yiz ki; bizde iymar ve müdafaa için eli
miz~en geldiği kadar para verdiğimiz va
kit, bunun her kuruşu diğer taraftan milli 

iktısat için bir fayda olsun, sanayi imiz ge· 
ı•i§lesin, f abrikalanmız büyüsün ve amcle
miz İ§ bulsun. Çünkü bunun hilafı olan her 
tertip milli iktısadı sarsar, barice ablan 
her para biri biraz daha fakirletir ve bir 
gün verecek biç bir §eyimiz kalmaz. 

Bundan haıkı, yolculara uçuı esnum • 
da ho.t zaman geçirmek veya bunlara f ~y~a 
lı olmak için sinema tertibatına da mılıktir. 

Maksim Gorki tayyaresinin planlarını 
Aerohidrodinamik merkezi mühendislerin • 
den Tupolef yapmıı ve tayyaren_in: inıa~tı 
amelenin yaptığı para yardmılanyle tem_m 
edilmiştir. Bu tayyareyi M. Tapolef k~ndı. • 
nin yirminci eseri olarak meydana getrrmıf 
bulunNktadır. 

Makıim Gorki dünyanın en büyük tay • 
yaresidir. Büyük komıulanmız milli hava 
sanayiinin bu yüksek muvaff akiyeti ile bi • 
hakkın iftihar edebilirler. Biz komıu mem -
leket tayyareciliğinin bu parlak muvaff a • 
kiyetinden onlar kadar sevindiği~izi kay.d~ 
derken hu yolda söylenebileceklenn hepsını 
iyice ifade etmi! old:ığumuza kaniiz. Ş. H. 

Tarama dergisi 
Türk dili tetkik cemiyeti taraf mdan ba 

zırlanan ve derlenmiı öz tiirkçe kerıınelerin 
osmanlıcadan türkçeye liigat ıeklinde. !e~
tip edilmiı listesi olan tarama derıısının 
6 ıncı fasikülü çıkmıJlır. 

Mimar 
Bu aylık mimari, ıehircilik ve tezyini 

sanatlar mecmuasının 41 inci sayısı çıkmı~ 
tır. Bu sayıda in,a edilmi! binalarla, Anka· 
ra'da yapılacak büyük bir apartıman müsa
bakasına ait projeler, birçok mesleki yazı
larla in~iıar eden (MIMAR)ı tavsiye ede
riz. 

Muilak görünen bu meselenin halli her 
şeyden evel memlekette diğer 1a111tlann 
anası olan demir ıanayiinin tesisine hailı· 
dır ve demirin asJ biyik d~mmiydi l~ 
boratla mündemiçtir. 

Hakkı Tank Bey (Gire1111tl MıtWenia 
müddetin eksiltilmesi laakluacla tetkikat• 
buhmması için encümene havalesini İltiye • 

rek bir takrir vermiı ve ReJİt Bey (Mılıt· 
ya) da madde aleyhinde söylemiftir. Vekil 
Saraçoğla Şiikrii Bey; bu itirazları cenP. 
vererek ceza ile müddetin ölçülmesinin da· 
ha idiline olacağını, bu maddenin encii· 
mence tekrar tetkikinde bir mahzur görme 
diğini ancak encümenin tesir altında mıd· 
deyi tetkik etmemesi İçİll doirudan doğra
ya maddenin encümene verilmesini İltemiı 
ve kabul edilerek madde e11tümene veril· 
mipir. 

Bundan sonra layiha 129 uncu madde
sine kadar müzakere edilmiı ve .:;;er iki 
maddesinin de encümene hanle edilen 
maddelerin encümenden gönderildiği il• 

man müzr.~:=~ci~~ karar verilerek miizalit 
re tehir edilmiJlir. 

Bundan sonra devlet davalarının hızi ~ 

ne avukatlan tarafından takip ve intacı 

hakkındaki kanun teklifinin alakadar en· 
cümenlerden müle!ekkil muhtelit enci· 
mende müzakere ve per!tmbe nıznamesine 
ithali hakkındaki teklif kabul edilmemif, 
Isparta Yilayeti hasaıi idaresine ait layiha 
nm önümüzdeki raına.meye ılmmuı hak
kındaki takrir de kabul edilmiıtir. Meclis 
çarpmba güniiaden itibaren her gün ve sa 
maa nihayet nrilmi§lir. 

Tefrika: 38 

ha 1 i. 
lerden birini sol eli ile yakalayıp birinci bombayı tarttı: 
,,Şayet altımda, sokağa düşecek olursa öldüğüm gündür.,, 
Vaziyetinin müsaadesi nispetinde kuvvetle bombayı fırlat· 
tı: bom ha pençereden girip iç erde patladı. 

yon, cenup istasyonuna ve kışlalara doğru, köşeyi dönü • 
yordu. 

Arıdre fdalro 
Çatının kenanna tutunmuş olan adamlardan biri serbest 

k-0lunu uzatıp üzerinde bulunduğu birinci kat pençerelerin
den birine doğru bombasını fırlattı: iyi hizalı yamamıştı; 
\ . , . 
.; · · . ...... ._, __ ......... ._ aralı-

Aşağıda tüfek ateşi tekrar başlıyordu. 
Merkezin açık kalan kapısından, son odada da tuıuna · 

mıyan polisler, gelişi güzel ateş ederek, aklı başından git -
miş körler gibi, birbirini ite dürte, kendilerini dı§an atıyor
lardı. Asiler damlardan, kapı aralıklarından, pençerelerden 
silahlarını sıkıyorlardı. İnsanlar birbirinin ardı sıra, sonra 
daha tek tük, kapının yanlarına yığılıyorlardı. 

Biraz sonra durmağa mecbur oldular: Sokağın ortasındc. 
dört ölmüş at ve silahlan alınmış üç nefer vardı. Bunlar, 
Çen'in o sabah görmüş olduğu süvarilerdi: ilk zırhlı otomo· 
bil tam vaktinde yetişmişti. 

Yerde cam kınklan ve bir de inleyip duran sivri sakallı 
bir ihtiyar çinli vardı. Çen buna yaklaşınca söylemeğe 
başladı: ları~ h~lun~uğu odaya girdi. Bağırışmalar işitildi. Bunlar 

te~ınkı bagırışm~lar gibi değiidi, fakat ölüme karşı boğuk 
bog~k uluma nevınden bir şeydi, henüz kaynağı kurumamıs 
bir acının canlanışı idi. Adam ücüncü bombasını da attı v; 
pencereye isabet ettiremedi. 

• Bu, kaınyo~un getirdiği adamlardan biri idi. Bomba par
çalarından çekınerek maharetle geriye kaçabilmisti. Elinde 
gene dördüncü bir bomba ile uzandı. Arkası sıra Çen'in 
adamlarından biri ilerliyordu. Kalkan kol inmedi: arkadan 
gelen adam kaymış ve onu da çatıdan asağı sürüklemişti. 

A tcş kesildi. Çen gene oluğ·a sarılarak aşağı indi: ayağı
nın ucunu göımüyordu, ve bir ölünün üzerine atladı. 

Zabit merkeze giriyordu. Atmamış olduğu bombasını ce· 
binden çıkaran Çen de peşine düştü. Her adımda yaralıla -
nn iniltilerinin artık isitilmemekte olduğu hakkındaki ka
naati biraz daha kuvvetleniyordu. Nöbetçi odasındakiler hep 
ölmüşlerdi. Yaralılar kömür haline gelmişlerdi. Birinci kat
ta da ölüler ve bir kaç yaralı vardı. 

Zabit: 

- Bu çok haksız ve pek hazin bir şey! Dört tane! Dört 
tane! Yazık. 

- Hayır, üç tane 
- Heyhat, dört tane ı . . 
Cen tekrar baktı: biri, sanki sapanla fırlatılmış gıbı, yan 

yat~ış ve ikisi karınlarının üzerine yuvarlanmış üç ceset 
vardı. 

İhtiyar İstihfaf ve korku ile: 
_ Ben atlardan bahsediyorum, dedı. 
Çen elinde rovelverini tutuyordu: 

_Ben de adamlardan bahsediyorum. Atlardan biri sc .. 
nin mi idi? 

Fakat insan zinciri, çatının sonunu teşkil eden kenar 
süslere dayanıyordu. Oradan orta pençereye erişmek hemen 
hemen imkansızdı. Damın tam kenarına kadar gelen Çen 
bomba atan arkadaşının elini bırakarak ayağına sanldı, ora
dan su oluğuna geçip aşağıya doğru sarktı: pneçereye ol -
dukca uzak, fakat bomba savurabilecek kadar yakındı. Ar
kadaRları kımıldamıyorlardı. Birinci kat hizalannda buldu
ğu bir çıkıntı durmasına imkan verdi. Yarasından bu kadar 
az <ıc1 rhıvmflk on~ h;:ıvrf"t ,,, .. ,.;,,nrif•• ()1,,;;.,, t•1+.,., hôl .. or;ı~ -

- Şimdi cenup istasyonuna, dedi. Bütün tüfekleri alalım. 
başka gruplara lazım olabilir. 

Silahlar kamyona taşındı. Hepsi doldurulduktan sonra 
adamlar da arabanın üstüne, basamaklarına, motör kaputu· 
nun üzerine, balık istifi gibi doldular, Geri kalanlar ise ara
lık sokaklardan, jimnastik adımı ile hareket ettiler. Duvar
daki kan lekesi, boş sokağın ortasında, iyzahsız kalmıştı. 

Belki onlara bu sabah vazıyet etmişlerdi. 
-Hayır. Fakat ben arabacı idim. Ben hayvan kıymeti bi• 

rr,.. ..... , ...... ,......::-::1 .... ::t_..._, ..... :: .. ""'-::-..ı ... , ... ; _,,, __ 1~ .... 9 ... _,_,,.._: :,,,.. , .... ...., 

lirim. Dört hayvan öldürmüşle!, hem de bir hiç için! 
Şoför söze karıştı: 
- Bir hiç için mi? 
Çen: 

"(Sonu var) 
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Sabun, bakır ve demir nasıl keıf edildi? 

Kadınların süslenmek ve güzel görünmek istemeleri 
bakırı, demiri ve sabunu meydana çıkardı. 

"Mineraloji,, de ilk madenlerin 
-~opraktan çıkarılması hakkında bir 
'sok nazariyeler mevcut ise de, bu • 
~tün elde edilen delillerden istidlal 
~dildiğine göre bakır ve demirin 
~eşfine iptidai kadınların güzellik
rleri için sarfettikleri gayretler se
t: 
bep olmuştur. 

1 Pek uzak mazinin tarihi tetkik 
tdilirse, iptidai kadınların, muvak· 
f kat bir güzellik elde etmek ve cazip 
görünmek ve yanaklarım, cludakla
~tmı kızartmak ve gözlerini koyu 
ıenkli gösetermek için iptidai mad
•kJelerden istihsal ettikleri ruj ve 
Mcozmatik kullandıkları görülür ..•• 
tBunlarm bugünkü kadınlarımızın 
lttt.ıllandıkları ruj ve kozmatiklerden 

rahiyeten farksız olduğu birçok 
imseler tarafından icra edilen te~
ikattan anlaşılmıştır. 

~ 

Bundan pek çok azman evel Mı-
~ır ve Babil medeniyeti .zamanında
'lti erkekler, karı ve kızları ifrat de
. recede boyanmak ve süslenmek iti
~adında olduklarından bunların ih
liyacı olan kozmatik ve rujlarını te· 
:nıin etmek için ateş üzerinde pota· 
~Jar içinde birçok ham maddeler eri· 
.tirlerdi. Bu ameliye neticesinde is
.. tihsal etmek istedikleri ruj ve koz
hlatik maddelerinden baska pota

$llibinde toplanan sair m;ddelerin 
!neden ibaret olduğunu bilmezler ve 
atarlardı. 

Bugün fen ve ilim bu ateş üzerin-
Cie potalar içinde eriyen madcleler

}fon bir miktarının bakır ve demir 
külçeleri olduğunu kabul etmekte
(iir. Bugünkü medeniyetin doğması 
na başlıca amil olan bu iki maden 
tortuları yavaş yavaş iptidai insan
ların nazarı dikkatini celbederek 
'akır ve demir hakkında ilk bilgi
leri başlamış ve nihayet bunlardan 
'istifade yolunu bulmuşlardır. 

İlk bakır ve demir madeninin 

~
şf ine nasıl kadmlar sebep olmU§· 
sa, sabunun da iycadında kadın
ın tesiri vardır. Bugün sıhhatımı 

jın korunmasında hayati bir ehe~n-J 
hiyeti olan sabun da yukarda ıy-
zan ettiğimiz hadiseye ben 
?er b ir .şekilde keşfedilmiş· 
· ·. Gene mazinin zulmet-

Çıktı 

Taymis Kıyıları 
FAl.lH RIFKI 

Lonclra ve İngiliz hayatı 

tasvirleri, milletler arasın
daki mücadelelerin mün::ı

kaşa~ı. 
Kitapçılarda arayınm 

60 kuruf. 

lerinde kadınlar her ne şekiide olur~ 
sa olsun yanmış oclun küllerinin ko· 
yu saçları sarartmak ve kırmızı ve 
açık renge tahvil etmek hassasının 
mevcut olduğunu öğrenmişlerdi. 

İlk gol'larm sakal ve bıyıklan ir
si olarak pek siyah ve koyu idi. O 
devirde acık renkli saç ve sakal mo
da olmuştu. Açık renkli veya sarı 
saçlı erkekler kadınlar tarafından 

sevilir ve onlara mevki verilirdi. 
Donjuvan ruhlu gol gençleri, sa

kallarını, bıyıklarım ve saçlarını a· 
çık renge boyamak için bu külleri 
kullanmağa başladılar ... Külde ınev 
cut yakıcı hassayı bertaraf etmek 
için. uğra;j:11aları neticesi olarak bi
ze bi.lgüıı ziyadesiyle faydalı olan 
sabunu bi!miyerek meydana getiı · 
diler. 

Tarihi roman müelliflerine göre, 
saç ve sakalları sarı veya kırmızıya 
boyamak usulü matluba muvafık 

görülmedi. Çünkü, sulu hamur ha· 
linde olan ağaç küllerinde pek kuv
vetli bir hamıziyet, yani cildi tahriş 
edici bir hassa vardı. Yüze ve ba~a 
sürüleceği zaman dikkat edilmezse 
yalnız saçları sakalları sarartmakta 
kalmıyor, aym zamanda sızısına ta
hammül edilmiyecek derecede tah· 
rişat ile cildi kabartıyor, muayyen 
müddetten fazla durursa saçları dö
küyordu. 

Bu tahammül edilmez hale niha· 
yet vermek için zeki gol'lardan bazı 
lan bu hamıziyeti tadil etmek için 
bircok tecrübelere baş vurdular ... 
En son külün içine kattıkları hay
van yağ1ariyle yaptıkları tecrübede 
muvaffak oldular ... 

Yağ ile karıştırdıkları kül kuru· 
yun~a ve tekrar su ile muamele 
edince kirleri ve lekeleri temizledi· 
ği anlaşılmıştır. Fen, ilim sabunun 
bu istihale ve tekamül devrelerini 
geçirdikten sonra meydana çıktığı
m istidlal etmektedir. 

Tanınmış ingiliz a1imleri.nden: 

Lord Ernest Rutherford madeniyat 
ilminin men~ei hakkında yaptığı 

uzun araştırma neticesinde elde et
tiği delil ve kanaatlerle diyor ki: 

"Mısırlılar, babilliler memleke • 
tinde sari bir hastalık gibi yayıl. 

mış olan süslenmek ihtirası ve şa
y;ım dikkat bir mübaleğa derecesin 
de kullandıkları ruj ve koımatik 

istihsali madeniyat ilminin ilk men 
şeidir .. Yüz boyası olan ruj demirin 
tahammuzundan hasıl olan pastan 
başka bir şey <leğildir. Gözlere ye· 
şilimtırak bir renk vermek için sü
riilen maddede terkibi karbonit nu
has ve sair minerallerle mahlfıt O· 

lan malachite taşından istihsal edi
lirdi, ki kozmatik iymal eden ipti
dai insanlar bunu bilmezlerdi. 

Bunu mantıki ve tecrübevi ola
ı ak ispat edelim: 

Yukarda da iyzah edildiği veç
hile ruj maddesini ihtiva eden ma· 
deni ateşte eritirsek ruj veya koz· 
matiği elde edebiliriz... Bugünkü 
modern asri teknik usullerle bakır 
ve demir ham maddeleri fazla ha
raretli fırınlarda eritilerek bakır ve 
demir elde edilmektedir. : 1akır ve 
llemiri hava muvacehesinde taham
muz ettirirsek demirin iiıerinde kır
mızı bir pas ve bakırın üzerinde de 
yeşil hir madde görürüz ... Demir ve 
bakırı atese maruz bırakırsak demi
rin üzerindeki pas ve bakır üzerin
deki madde hali serbestiye çıkar. 

İşte tarihin iptidai insanları de
mir pasını ruj ve bakırın yeşil renk
li oksidini de sürme olarak kullan
mışlardır. 

Sabunun ilk keşfi hakkında da 
aynı usul ve şekillerini düşünebili

riz. Bugünkü kimya ilmi ve fen 
ilerledikçe Babil, mısırlılar ve gol· 
ların tesadüfi buluşları gibi atide 
birçok iycat ve keşiflerle karşılaşa

cağımıza hiç şüphe etmemeliyiz ... ,, 
1. KENAN 

ı~ronz ut dtmir dturi: kadının dılaltlıyll 
dtmir ilı alra§Qn iptidai insanlar. 

ı , 

~akallarrnı sarartmak içbt 
kiillırin yakıcı hassasını ta • 

dif tfmık için yağ 
kafan Gol'ltr 

Açık teşekküı 
Ankara Nümune hastanesinin 

pek kıymetli doktorlarınd n opera

tör Ömer Vasfi. Faruk ve dahiliye 

mütehassısı Salahi Vehbi Beyler 

tcırafmdan refikamm mühim olan 

ameliyatım muvaffakıyetle netice· 

lendirildiği ve bu uğurda muma

ilcyhimanın ve diğer kıY.nıetli dok· 

torların gösterdikleri sayü gayret· 

!erinden dolayı kalbimde h issetti· 

ğim minnet ve şükranlarımı alenen 

kendilerine teşekkür etmek bir vic

dan borcu telakki ederek alenen te

~ekkür olunur. 

Ankara Krzılbey şubesi kazanç 
memuru Ömer Lutfi 

1 
M.~':_n;;":'r ve kitaplar urasuıda. 

' •. .J ~ "!/ .. ..,r 

·orı<o 
HALKEVLERI MECMUASI 

Ülkü'uiin haziran ayına ait 17 inci 
nüshası çıkmıftır. Bu sayıda buyük ıefle· 
rin türk - lyran münasebah hakkındaki 
nutuklariyle Nusret Kemal Beyin yeni İy· 
ran, Hilmi Ziya Beyin felsefe ve ilim, Ki· 
znn Nami Beyin humanisma, Zeki Mesut 
Beyin aym politikası, Hüseyin Namık Beyin 
türk adının eskiliği, İshak Refet Beyin 
halk fairleri, M. Şakir Beyin halk edebiya 
tından örnekler, Ali Rıza Beyin cenupta 
bozdoğanlılar, Ali Sami Beyin güzel sanat 
lar ve Abdurrahman Beyin Aml·ril<a'nın 
ke~fine türklerin hizmetleri atlı yazılın 
vardır. Hayvancılık ve zehirli gazlara ait 
fenni yazılarla Ferit Celal Beyin güzel bir 
h!kiyesi, Nusret Kemal Beyin Meksika' da 
köy programı gibi daha birçok faydalı ya
zılar gene bu mecmuada neşredilmittir. 

Halk çıhk ve Köycülük 
Arkadaıımız Nusret Kemal Beyin ÜI· 

kii mecmuasında köycülük ve halkçdık 
mevzuları üzerinde yazmıı olduiu kıymet • 
li tetkik ve makalelerin bir araya gelmeıin 
den vücude gelen bu özlü eseri köycülük sa 
hasında boıluğu hissedilen kütüphanemiz 
için büyük bir kazanç telakki ediyor. Bü
tün münevverlere okumalarını tavsiye edi
yoruz .. Ankarada Tarık Edip ve feriki ki
taphanesi tarafından ne~redilmİ!lir. 

•• 
Un 

Isparta Halkevi Mecmuası 
Halkevlerimiz kültür $Cf erberliğindeki 

ön saf rollerini ehliyet ve gayretle iyfa et· 
mcktedirler. Memleketin asırlarca bir ha· 
yat eseri göıtermemiı köıelerinde, ıimdi, 
halkevlerinin himmetiyle her gün yeni bir 
eser, yeni bir mecmua çıkıyor. 

Halkevleri mecmualanmn olgun kafile 
sine bir yenisi daha katıldı: Isparta halk
evinin çıkardığı: ÜN. 

Bu mecmuanın Kemal Turan Beyin 
"halkevleri,, hakkında özlü ve ateıli bir 
musahabesiyle ba!lıyan haziran tarihli ilk 
sayısında Memduh Beyin f ırkamızm altı 
prensipini anlatan ıeıi makalelerin birincisi, 
Ncıet Beyin "Ispartalı büyük adamlar,, isim 
li bir etüdü, Ömer Adil Beyiıı "mahalli iktı· 
aıt hareketlerinde toplanma ve tamamlan
ma,, isimli makalesi, Emrullah Nutki· Beyin 
"Çocuklarımızı nasıl terbiye edelim., baı
lıklı bir terbiye )·azısı; M. Hakkı Beyin 

derlemeleri; Hüaeyia Naınak Beyin "Atila -
nm ölümü,,, Dr. M. Şükrü Beyin "Ana
dolu sönmez bayat, bitmez ümit bynaiı
drr,, , Etııbekli Naci Beyin "Ayazmalar,, 
isimli yazılariyle, Enver Behun Beyin 
Ergenekon atlı hikiyesi, ziraat müdürü Ha
lit Beyin asri arıcılığa dair makalesi var· 
dır. 

Bu çok temiz buılmıf ve münderecab 
itib::ı rile de mükemmel mecmuadan dolayı 
Isparta halkevini tebrik ederiz. 

Yağmurdan ıslanan 
akşamlar 

Mahmut Nedim Beyin ıür kitabıdır. 
Konya Sürat matLuında basılmı!fır. 

Varlık. 
ilk ıayıst geçen sene 1 S temmaıda çık 

mıı ve umumi bir memnuniyet ve takdirle 
karıılanmıı olan bu mecmua kendisiae 
bağlanan ümitleri inkisara uğratmadı. Bi
rinci cildinin ıon nüshasını te!kil eden 44. 
üncü sayısı da elimizde bulunan VARUK, 
bu bir senelik nefir hayatı zarfıada, f)ek 
az mecmualarımıza nasip olan bir intizam 
ve mükemmeliyetle çıktı. 

24 üncü sayıda gördü;ümiiı fihrist bi
ze ilk V arlrk cildinin zenginliği hakkında 
geııif bir fikir vermek için kafidir. Bir se
ne ıarf mda, eluerisi memleketin en tamn· 
mıı edip, J&İr ve ilim adamlarına ait ol
mak üzere, 138 muhtelff imzayı bir araya 
toplamak bu mecmuayı çıkaranlarm yap • 
Dllf oldukları büyük gayretin a§ikir bir cif ' 
lilidir. 

168 makale, onu tercüme olmak üzere 
35 hikiye, 19 nesir parçası, biri kumen ve 
üçü tamam olmak üzere üçpiyeı, 14 tenkit 
ve kitabiyat yazısı, 43 fıkra ve 173 fİİr 
birinci cildin muhtel;yatmı teıkil ediyor . 
Daima hiiyük bir itina ve zevkle ıeçilmit 
bu kadar yazıyı bir arada topbyan cilt, hiç 
fÜphesiz ki bugiinkü sanat ve fikir hayatı· 
mız için bir antoloji mahiyeti almıJlır. Bu 
mürıasebetle bir mecmuanın sanat ve fikir 
hareketlerinde oynadığı büyük rçle, ve 
kıymetli hizmetlere iıaret etmeden ceçemi
yec~fiz. Hiç fÜ;>hesiz ki Varlık çıkarılma· 
mı! olsaydı ba kadar yazı yalnıı •eıredil
memiı olmakla kalmyacak ve hatti ekse
risi yazrlmıyacaktı bile. Mecmualar adeta 
muharriri tahrik eden, onun enerjilerini 
faal halde tutan birer münebbih vazifesini 
~örürler. Bir memleketin sanat ve fikir ha· 
yatmı mecmualarmm kemiyet ve keyfıye -
tiyle ölçmek hiç de yanlıı bir !fY olmaz. 

Varlık memleket kültürüne hizmeti ye
gane gaye yapmıf ve bu yolda meydana ge 
tirdiği bir senelik verimiyle bize yarın için 
pek çok ft!Y videtmİf bir mecmuadır. 

Türk maden kömürleri ile işli -
• 

en kuvveimuharrike kullanınız 
Odun ve odun kömürü yakmak bilvasıta ormanları?1!zm ma?vı· 

na sebep olmaktır. Ecnebi mahrukatı yakmak mıllı servetı 
harice akıtmaktır. 

Zonguldak maden kömürü ve memleketimizin hemen her 
tarafında bulunan linyit kömürleri ile işliyen 

LOKOMOBiLLE R i MiZi 
Tercih ediniz. 

llANS FRANK ve ŞKi 
Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han, mektup adresi~ 

Posta kutusu 1420 Telefon: 4-4038 
7-2535 
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e idir. 
Voronot nşısı yaptuarak gençleşen biı Eat gençliğini aııya dcfil aıryı 

mütenkip her gün muntazaman aldığı biralara ınedyua olduğunu •e ancu 
bu sayede kendinde kuvvet ve dinçlik hissettiğini ıöylemiıtir. Fenni olan 
hııkik:ıt te budur. Genç kalmak ııayatınızı sevmek hayııttan ınk almak 
için. 

RIRA ICINIZ 

P.T.T. Başmüdürlüğünden: 
Satılığa çıknrılan Şevrole kamyoneti ile Dölahi kamyo

nunun müzayede ile satış müddeti bir hafta temdit edilmiş
~i.~. !alipler~n 5. 7. 934 perşembe günü saat on beşte Başmü-
durluk komısyonuna müracaat etmeleri (1413) 7-2542 

Serveti Fü un 
43 senedir durından neşir vaziyfesini yapmakla olan bu 

llaftnl:!' re•ımli gazeteı:ıı: AnKara'dn satı~ veri A K B A 
kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Beher sayw 20 kunıf. 

Niğde Askeri satın alma 
komisyonundan: 

. Niğde'de bulunan kıtaatm dört aylık ihtiyacı olan 
(210.000) kilo ekmek kapalı .zarf usuliyle 21.7.934 tarihine 
nlü.sadif cumart~si .~nü s~at 14 te i_hale edilecektir Talip
lerın şartnameyı gormek uzere komısyonumuza müracaat. 
lan: :reminat parası olan 1102 lira elii kuru~un makbuz mu. 
kabılınde ftrka muhasibi mesullüğüne teslimi lüzumu ilan 
olunur. (1404) 7-2537 

Ankara Bakkallar Cemiyeti Reisliğinden: 
Mutat olan senelik umumi' toplantı 5 temmuz 934 
b ·· ·· k per. 

§em w e gunu ~ şamı saat 8,5 da Cemiyetler Binasında yapr-
lacagından bılumum azanın behemehal teşrifleri rica olu-
nur. 7-2525 

Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCO' KEŞiDE 11 TEMMUZ 1934 TED!R 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Ankara Ticaret nıalıkc -
nıcsinden: Alakadarana müjde 

Ankara: Anadolu hanında 7 cuma 
ralı odayı yazıhane ittihaz etmiı ve Ye 
niıehir'de nreırutiyet caddesinde 17 
numaralı hanede mukim iken elrevm 
Drame~ahı meçhul bulanan Hüseyin 
Hüsnü Beye: 

u 
c 

İsa k 
Malzemci lnıaiye Mağazasmda. 

An::f artalar cad. No: 77 
D1Kfu\T. 
Banyolar. 
Termosifonlar. 
Alaturka hel~lar. 
Alaf ranka hclalaı 
Lavabolar. 
Krome ve nikel bateri ve musluklar 
Havagazı ocakları. 
ELEKTRiK malzemesi. 

HAKiMiYETi MIL1.1YE 

Ankara yüksek ziraat Enstitüsü 
Rektör üğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi için lüzumu olan aşa
ğıda yazılı 6 kalem eşya aleni münakasa ile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek Üz!re hergün 
Enstitü muhasebesine ve yüzde 7,50 teminaUariyle bera
ber 9. Temmuz 1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
9,50 de Yüksek Enstitü ihale ve idare komisyonuna müra -
caat1arı (1250) · 

Adet Eşyanın cinsi 
l 40 Pamuk şilte 
200 Yorğan 
350 Yastık maa yfü. 
400 Yastık maa kılıfı 
350 Yatak çar~afı 
200 Yorğ'an çarşafı 7-2185 

~-------------------~-------------------
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Tica
ret Kaleminden: 

250 Ton lavamarin l{öm··rü 
Fabrikalarımız ihtiyacı icin yukarda miktarı yazılı Iave

marin kömürü; pazarlıkla s~tm alınacağından taliplerin 10 
temm~z 93~.salı günü saat 14 te o/o 15 teminatlariyle ticaret 
kalemıne muracaatlan ilan olunur. Şartnameyi görmek isti
yenler her gün Ticaret kalemine müıacant edebilirJer. 

7-2523 

Ankara yüksek ziraat Enst.tüsü 
müdürlüğünden: 

Yüksek Ziraat enstitüsünün kaloriferli binalnriyle ~obalı binalarmm 
yedi aylı~ feshini kapah zarf usuliyle mevkii mün kas&J'a konuln:uş -
tur· Talı~ ~lnnl~r. şartnameyi görmek için Ensfüü muahsebesine ve mü· 
naknsay •§tırak ıçın de yüzde 7 S teminat1ariyle 9 teınmuz 934 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü saat ı's te Enstitü idare ve komisyonuna mü· 
racaatlan. 0245) 7-2177 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat - Turhal yolunun 213-225 inci kilometleri ara

sında 5121 metre tulünde 9007 lira 38 kuruş bedeli keşifli 
esaslı şose tamiratı kapalı zarf usuliyle münakasaya konu -
larak ~5 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on 
a!tıda ıhalei katiyesi icra krlmacağmdan talip olanların ke· 
şıf ve şartnamelerini görmek ve almak üzere vilayet nafıa 
başmühendisliğine müracaat eylemeleri ve miizayedc ve mü 
nakasa ve ihalat kanunu mucibince teklifnamelerini o gün sa 
at on beşte vilayet daimi encümeni riyasetine vermeleri ilan 
olunur. (3570) 7-2538 

Çatalca Müstahkem mevki 
satın alma komisyonundan: 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için 18,000 kilo sade 
Y~~ı 16. 7. 934 pazartesi günü kapalı zarf usuliyle saat 14 te 
mun~k~saya konmuştur. Taliplerin evsaf ve şeraiti öğren · 
mek ıçın Hadımköyünde Mv. Satınalma Komisyonuna mü
nakasa gün ve saatinden evet müracaatları. (3552) 7-2539 

Devlet Demiryolları işletme 
Umum Müdürlüğünden: 
. Af Yon - İzmir - Bandırma demiryollarının Devlet De

mıryollarına ilhakı dolayısiyle ünlü halkımıza kolaylık ol -
~a.k ve yolcularımızın Eskişehir ve Af yon da aktarma etmek 
sızın seyahatlerini temin etmek üzere Ankara - İzmir -
Ankara arasında doğru yolcu arabaları i~letilecektir. 

Aktarmasız münakalata Ankaradan 5. 7. 934 tarihinden 
ve Izmirden 7. 7. 934 tarihinden iytibaren başlanacağı muh-

Her nevi birinci •e temiz boyalar. 

Herkesin menfaatı iktızumda Ankara Askerıı·k BiR KERE JCJÜ apl:ın J S A K 
(Malzemei lnıaiye mağazası) nı 

u terem halkımıza ilan olunur. (1412) 7-2543 · 

ziyaret etmeniz tavsiye edilir. Şubesi Reisligv inden: 
Tel: 2087 

Yakında hırdavat kısmı ayrıca Askerlik mükellefiyeti kanununun 17-33 maddeleri mu-
•rılacalc1ır. cibince Ankara askerlik şubesi mıntakasmda bulunan yerli 
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Bu sene f stanbul'da Fen Fakiıltesinin (F. K. T.) sınıfına 

devam etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna taın devreli 
Lise ve tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi mek ~ 
teplerden en iyi ve iyi derecede mezun olanlar alı:ı~caktır. 
Talebenin yemesi, yatması ve üstü başı Yurtça t~mın ~lu • 
nur. Ve ayrıca şehri muayyen miktarda nıuavenetı naktıye• 
de bulunulur. 

Kayıt ve kabul sureti ve şartları şunlardır: 
1 - Talipler el yazılariyle muharrer ve muva zah adıe.s 

lcrini havi istidalarını aşağıda beyan edilen ev~a~ ve vesaı· 
ka reptederek nihayet (1 teşrinievel 1934) tarıhıne A ha~ar 
doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vckaletıne 
göndereceklerdir. 

A • Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulundü~unu na· 
tık hüviyet cüzdanı aslı. .. . 

B - Tam devreli liseden mezun olduklarını mubeyyın 
mektep şahadetn&mesi aslı veya imtihanlarını tcmamen bi • 
tirdikleri halde şahadetnarnelerinin tasdik ınuamc.l.e~~ ~.e • 
cikıniş olanlar için mezun bulundukları. ınckt~p .?1ud~rluk
leri tarafından aynı zamanda derecelen dahı gorterılmek 
üzere verilmiş fotoğrafları tasdikli resmi vesaik, 

C • Tahsil etmis oldukları müesseselerden a hmms hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir derıecede bulunduğu. 
nu müş'ir hüsnühal varakası, . 

D - Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edıl· 
miş nümunesine muvafık ve musadda.k :esin~li. bir ~ı~ ~ıh· 
hat raporu (bu rapcr hastane ha~ tabıphkJe:-ının muhurıy!e 
mühürlü ve mazruf olarak tcı1i;Jler ttrafınckn diğer evı akay 
le birlikte gönderilecektir), Bu hastaneler Ankc.r:ı. Sr\•as, 
Erzurum, Diyarbekir Nümune lıac;tanclcri. ı~t::ıııbul Çoc:ık 
hastanesi, lzmir, Bursa. Konya, Adaına, Samsl'n rncml~k~t 
hastanelerinden ibarettir. Buralarda muayc-nc olunmak ıcı? 
bu hastanelerin mensup oldul~ları valiliklerin ~ıhh~t ve k~~
mai Muavenet müdürlü'·lerine talipler t3rafm lan hıu2t mu· 
racaat olunacaktır. 

E - Sureti aşağıda münderic noterlil~ ·e ı~u ~ 11 l: \ !ile 
ri tarafından ve velisi bulunnııvanlarm ı~en<lılc rı t rafınc..an 
verilmiş bir kıta taahhüt senedi, 

F - 4 5 X 6 ebadında üç adet fotoğraf. 
2 - Yaşları yirmi ikivi geçkin ola~la~ \"C' tah ,i~l,.riT'iAve 

ilerde mecburi hizmetlerini if~va manı bır hastalıgı ve arı
zasr bulunanlar kabul edilmezler. 

3 - Talipler tarafından Vekalete g?nclcri!~rck ?la~ _mez 
kur evrak ve vesaikin alındığı adreslerme derhal bı!dırı1cce 
ği gibi işbu evraka nazaran kabul edilip erlilnıedik1cri dahi 
keza aclr,.~lerine v<lktinde tchliğ- olunacaktır. 

Teahhütname sureti 
Leyli Tıp Talebe Yurduna kabı:I edilerek tıp tahsil :~!P 

herhangi bir tıp fakültesinden trıbıp olarak neşet eyledı~ın 
de (eylediğimde) 9. 6. 932 tarih ve 2000 numaralı kanun ~~ 
cibince mezkur yurtta geçirdiğ'i (geçirdiğim) zamanın ıkı 
sülüsü kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletinin tayin eyliyeceği mahalde ifasına mecbur olduğu 
(oldu<rum) hizmeti kabul etmediği (etmediğim) veya kabul 
edip de müddeti muayycnesini bitirmeden terkcvledi~i (ey 
lediğim) takdirde kendisi (kendim) için sarfedilen paranın 
İki mislini ödemeği ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) ve· 
ya sıhhi sebepler haricinde fakülteden daimi olarak ~ıka~l
dığ'ı (çıkarıldığım) ve mezkur yurtta bir seneden a~ bır mud 
det kalarak yurdu terkeylediğ'i (eylediğim) tak<lırde keza 
kendisi (kendinı) ic;n sarfolunan paravı ödemeğ~ mütea? • 
hit, 2amm, mütekeffil olduğumu natık ic::bu senf'dım tanzım 
ve müşarünileyh vekalete tevdi ve ita kılındı (1414) 

7 - 2544 

Ankara yüksek ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi için aşağıda yazılı 2 kalem ayak• 
kabı münakasai aleni ile ihale olunacaktır. Taliplerin ~artnameyi gör• 
mek üzere her gün Enstitü muhasebesine ve yüzde 7,5 teminatlariyle 
beraber 9 temmuz S34 tarihine müsadif pazartesi günii saat l 1,5 ta 
Enstitü ifıale ve idare komisyonuna müraodları. (1252) 

Adet E!yanın cinsi 
350-360 Erkek iskarpini 
40- 45 Kadın ,, 

1-218) 

Yüksek Milli Mudafaa Vekaletince 
aleyhinize ikame olunan alııca!• davası
nın lalıkiykatı için ikametgalunızın meç 
lmliyeti rönderilen d:ıvetiye ıerhinden 
aala1ılma11 iizerine 23 • 6 • 934 tarihli 
Hakimiyeti Milliye rueteaiyle 30•6•934 
cumartesi ıünü ıaat 10 da ticaret mab 
lcemesinde ham bulunınaıuz için ili.nen 
Japılan teblijata rafttıen mahkemeye 
relnıedijinizden Vekaleti müıa.rii.'Uley
ha Vekilinin rıyabındla ~ap karan 
ittilıu edi1miı ve bir sureti maLkeme 
dinalauesine talik edilmiı olmakla 
8. 9. 934 tarilıine miiıadif cumartesi 
ıinii saat 10 da asaleten ve vekaleten 
b.laaadıia. takdirde rıyaben deva. 
aı talılUJUt eluap ve bir daha mah -
kemeye kabul e4ilıaiyeceiiniz tebliğ ma 
l<amma lc:aim olmak üzere ilan olunur. 

7-2541 

Ankara birinci sulh hu -
~ .. uk malıkenıesindcn: 

7-2363 ve yabancı 330 doğumlu efradın 934 senesine ait askerlik 
----.:....;;..:::.:;:..:;:, yoklamaları 5-7-934 tarihinde istiklal mektebinde teşekkül 

Kiralık hane edecek olan askerlik meclisinde ve aşağıda yazılı tarzda ya
pılacaktır. 

Ke!rİÖren'in en mutena yerinde 1 - 330 doğumlu yerliler her mahalle ve köy namına 
b~ş oda, salon, mutfak, banyo, elek g.önderilen ilannamelerde yazılı ve tarihlerde gelinmek şar
tnk, telefon, su tertibatı, kuyu ve tıyle her gün saat 8, buçuktan 12 ye ve aynı doğumlu yaban
arr•ca. b?drum katı ve çamaıırhane cılar 1 den 41/2 ye kadar yoklamalarını yaptıracaktır. 

Türkiye Tiftik Cemiyeti 
Riyasetinden:. 

Cemiyetin Lala han civarındaki çiftliğinde mevcut tah4 
minen (16000) on altı bin kilo saman Lalahan istas~y~un• 
da vagonda teslim edilmek ve 8-7-934 yevmi pazar .gibıu sa· 
at (16) raddelerinde ihale olunmak üzere be~er kılo~u P~· 
zarlık suretiyle satılacağından taliplerin o ~U!1 ce~ıyetın 
Bentderesinde kale dibindeki merkezi umumısıne muracaat 

Cümhoriyet l\Ierkez Bankıısı idare 
ınerkezi azasından fbaan Bey (A) terli 
lıi ikramiyeli % S faizli 1933 dahili is
tikraz tahvillerinden aalm almış olduğu 
8 adet makamma kalın olmak üzere 
kendisine verilen 89258, 98266, 89269 
89275, 89283, 89256, 89247, 89238 
numaralı muvakkat makbuzları zayi et 
ıniı ve bankaca tediyat yapılmaması 
için kanuni tedbirler alınmasını istemi§ 
elduğundan ticaret kanonunun 436 m
cı maddesi mucibince yukarda numara 
lan Yudı movalckat makbuzlarla hiç 
lıimaeye lıl~ l>fr nırette ted"ıyat yapıl -

YI havı hır ev kiralıktır. Ke!;iören 2 - Y oklamıya gelen her ferdin yeni harfli nüfus cüz-
h'lkkalma ve bekçi.ıe müracaat. danlannı ve evelki senelerde bu doğumluya kalmış olanların 

~AYl. da evelki senelere ait yoklama kağıtlarını ve tahsilde olan-
Ankara belediyeıiaden aldıiım 166 larm tahsilde bulunduğunu mübeyyin vesikalarını beraber 

No. la araba plikaamı zayi ettim. Ye. getirmeleri lazımdır. Bu vesaiki olmıyanların yoklamaları 
nisini nlacıığımdan eskisinin Liikınü yapılmaz. 

yoktur. Arabaa 3 - Yerlilerle beraber her mahallenin asKerlik mümes-
M. IHSAN sili de hazır bulunmalıdır. 

-----·----_.;,.....;_ w 4- f şbu yoklama esnasında ve aynı mevkide 305-325 
mamasına karar verilmiı ve aynca da dogumlu yerli ihtiyat efradının da yoklamalan yapılacaktır. 
karar dairesinde maamele iyf aaı için AncalC. 

C. Merkez banlc:uıaa müzekkere Jml- 5 - Mumaileyhimden malUliyet iddiasında bulunanlar
mıı olduiu ha~ü keyfiyet illa olu- dan gayrisinin yoklamaya gelmeleri lazım değildir. Her 
nar. ferdin yoklamasını o fert namına askerlik mümessili yapa-

7-2531 caktır. (1399) 
.7.-2532 

etmeleri ilan olunur. 7-2533 

Mektepler alım satım 
komisyonu Reisliğinden: 

Meslek muallim inşaat usta mektebi için aşağıda cins ve 
miktan yazılı doğrama kapı ve pençere açık münakasa su• 
retiyle y:ıpılacaktır. Talip olanlar ihale günü olan 26 tem
muz 1934 perşembe günü saat 15 te teminatlariyle birlikte 
mektepler komisyonuna, ı?artn"!l1e ile planları görmek istı. 
yen1er komisyona müracaatları. (1394) 

Miktarı 

93 m 2 44 adet pençen 
20 ,, 2 ,, kapı 

442 ,, Tavan sütunları ve navandalan. 
7-2521 



Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

28 haı::iran 1934 perşembe günü gaz maskesi fabrikası 
için yapılacak pazarlığa iştirak edenlerin lazrmgel:n şa.:t • 
lan haiz olmadığı gö.::üldiiğünden pazarlık on beş gun mud
detle tehir cdilıni~tir. Talip olanların şartnamenin (12) 
inci maddc•in<le zi~rcdilen vcsiykaları hamil olmak üzere 
temmuzun on ikinci perşembe günü saat on beşte ~ilaliah· 
mer merkezi umumisine miiracaat etmeleri i:an olunur. 

7-2365 

lktısat Vekaletinden: 
Ölçüler niv.amnamesinin 2 inci kısmının 4 üncü fash hü

kümlerine göre boylan 74 üncü maddede yazılı büyüklükler 
re uygw1 olt:uyan her türlü ispirtolu içkilerle, gazoz, soda, 
nıaden &uyu, memba suyu ve süt şişelerinin ve binlik dama
cana ve kaplarının kullanılabilmesi için mmtaka ölçüler ve 
ayar başmüfctti~likleri vasıtasiyle Vekaletimizden izin alın
ması ve bu şişe ve kapların silme olarak veya çizgi konmak 
suretiyle iitrc veya santilitre cinsinden bulunacak haci~le: 

· rinin Üzerlerine yazılması Iazımdır. Açık ve perakende ıçkı 
satılan lokanta. birahane, gazino, bahçe. bar gibi yerlerde 
kullanılan surahi (karafa) bardak, kadeh ve sair kapların 
da en geç 1. 1. 935 tarihine kadar Üzerlerine hacimlerinin 
yazılması ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi iycap eder. 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fazla malumat 
almak istiyenlerin sonradan zarar veya ceza görmemek için 

· bulundukları yerin bağlı oldu~u mm taka ölçüler ve ayar 
Başmiifetti~liklerine hemen müracaatları 1ü~umu ilan olu-
nur. (1366) 7-2506 

Ankara yüksek ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yikıek Ziraat Enıtitüıiinün ihtiyacı olan aıağıda yazılı l O kalem 
tüak, çatal, katık · ve saire münakasai aleniye ile münakasaya kon~lmut 
har. Taliplerin prtnameyi görmek üzere bergün Enstitü mohasebeııne ve 
Jizde 7,5 teminatlariyle birlikte 9 temmuz 934 tarihine müsadif pazar 
leli günü saat 10,30 da Enstitü ihale Ye idare komisyonana m~ncut · 
lan. (1251) 
· Adet Etyaam cinsi 

200 Çorba tal>ağı 
250 Yemek tabağı 
225 (takım) Çatal, kapk, biÇAl.. 

275 Çay fi11eam maa tabak 
250 " bııiı 
100 Su bardağı 
40 Siirdi 
50 Demir kepçe (çorba tevzii için) 

30 Tuzluk 
40 Tel nibale 7-2186 

Mektepler alım satım 
komisyonu Reisliğinden: 

Meslek Muallim inşaat Usta mektebinde yapılan bir atöl
ye binasının tenekeci işleri pc.zarlıkla yapılacaktır. Bu işe 
girmek istiyenler pazarlık günü olan 5 temmuz 1934 per
iembe günü saat 15 te mektepler komisyonuna, şartnameyi 
görmek istiyenler mektep müdürlüğüne müracaatları. 

(1395) 1--251~ 

Ankara yüksek ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Zıraat Enstitüsü talebesinin ihtiyacı olan aıağıda yazdı dört 
blem elbiıe ve saire kapalı zarflı münakasaya konulmufbır. Taliple · 
ria ıartnameyi gönnek üzere ber giin Eastitü muhasebesine ve yüzde 
J,5 temiutlariyle 9 temmaz 934 tarihine ınisadif pazartesi giinü saat 
15,S ta Enstitü idare ve ihale ko•isyonana müracaatları. (1249) 

Adet Esva11111 cinsi 
310-320 Erkek e1bisesi 
150-160 ,, paltosu 
40- 45 lostüm tanor 
20- 25 Manto 7- 2184 

(stanbul Liseler alım satım 
komisyonundan: 

Haydarpaşa lisesinde yapılacak Apteshane ve dershane 
tadil4tmın 15, 21 temmuz 934 tarihlerinde ihale edilmek üze 
re kapalı zarf usuliyle münakasaya konulduğu 17-6-934 ta· 
rihli gazetelerle ilan edilmişti. Ahiren görülen lüzum üzeri
ne her iki münakasanm da 9 temmuz 934 pazartesi günü sa· 
at 16 da yapılması talranür etmiştir. Taliplerin keşif ve 
prtnameleri göm1ek üzere İstanbul Erkek lilesindeki ko
nıiayon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de iha· 
le dnil teminatı mnvakkate makbuzlariyle birlikte komis-
yonumuza müracaatları. (3286) 7-2239 

Lüleburgaz belediye 
riyasetinden: 

24 haziran 934 tarihinde kapalı zarf usuliyle bilınünakasa 
lıale olunacağı ilan edilen Lüleburgaz Elektrik tesisatı için 
talip çıkmadığından şartnameleri mucibince ıs temmuz 934 
~günü saat on yedide ve pazarlık suretiyle ihale oluna· 

şartnameleri gönnek istiyenler bizzat veya vekil 
eteri ve yahut ıuretlerini almak istiyel\lerin 1>99ta 

beti ra gönderdikleri halde eareti musaddakalan gönde-
rileceği ilan olunur. (1388' 7-2.1t17 

1\lilli Miidafaa V ckalcl!\ 
Satın Alma Komisyonu: 

lyJanları 

İLAN 
Malkara'daki kıtaat ha}•· 

vanatı için 400 ton arpa ve • 
ya yulaf kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 
15 Temmuz 1934 pazar günü 
saat 15 tedir. Talipler şart· 
namesini görmek üzere hcr
gün ve münakasaya istirak 
için de o gün ve saatinden e
vet teklif ve tenıinatlariyle 
Çorluda askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1227) 7-2214 

İLAN 
Maalkara'daki kıtaat için 

(100) ton sığır eti kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 4 temmuz 934 çarşam 
ba giinil saat 15 tedir. -ı:atip
ler şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya 
i~tirak için de vakti muayye 
ninde teklif ve teminatlariv· 
le Çorluda askeri satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(1221) 7-2133 

İLAN 
7000 kilo koyun etine ve

rilen fiat gali görülclüğiin
den 5-7-934 perşembe günü 
saat 14-17 ye kadar ihalesi 
yaprlacaktrr. Talipler vak· 
ti muayyeninde teminatla
riyle Kınkkale'de As. San. 
Mektebi Satın alma komis · 
yonuna müracaatları. (1403) 

7-2529 

lLAN 
Karsta bulunan kıtaat 

için ( 43,900) kilo sade yağı 

Aukara Belediye Rci~ • 

fiği ilanları 

İLAN 

23-6-934 tarihinden 13-7· 
934 tarihine kadar baskülle· 
rin ve bu meyanda muayene 
leri esbabı mucire dolayısiy· 
le geriye kalan terazilerin 
muayene ve damgalarına de 
vam edileceğ"i. 

14-7-934 tarihinden 23.7. 
934 akşamına kadar da mai
yat ve kuru taneli maddeler 
(ll1.lhuhat ölçüleri) ölçüleri
nin muayeneleri yapılacağm 
dan elJerinde bu gibi ölçü ve 
tartı aleti olanların zikredi· 
len tarihlerde belediye ayar 
memurluğuna müracaatları 
ilan olunur. (1349) 7-2327 

Fevkalade 

Yakacık rakısı 
Çıktı 

Yakacık suyu ile iymal 
edilerek uzun müddet fıcı
larda DİNLENDİRİLMiS 
YEGANE FEVKALADE 
RAKIDIR. 7-2524 

Müteahhit ve İnşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra
.-:aat. Telefon: 3272 

ilan 

3 TDl:r'i0Z 1134 5AU 

Mezbaha inşaatı münakasası 
Erzurum imar Birliğinden: 

1 - Erzurumda husuJİ idare ve belediyenin iflirakiyb te~ssü.ı eden 
iymar birliği tarafından yeniden yaptırılacak büyük mtzlııbanm İDtutl 
IS haziran 1934 tarihinden iytibartn yirmi ıün müdd'!tle ve kapılı zarf 
usuliyle münakasaya konulmu§lur. 

2 - Kapalı .zarfın içinde: 
A) Teminat evrakı, 
8) Diplomalı bir mühendis veya mlymarıa reyı ftaflı VekaJetU.C. 

kendisine ehliyetname Teriimi! bir fen adammm daimi meıuliyeti feaai
ye taahhütnamesi. 

C) Fiıt teklifini havi diğer bir kapalı ıarf bulunacaktır. 
3 - lhale bedeli hazırdır. Ve projelere merbut miinakaaa ıartaa • 

mesinde gösterilen iıter ikmal edildikçe istihkak nispetinde derlaal tes • 
viye edilecektir. fymar birliği iycabmda banka teminatı da gösterebilir. 

4 - Proje ve fenni tartnamelule münakasa ~rtnameai hir arada 
olarak fıtanbalda Yeni postane karırsmda Adapazarı Banka11 komisyon 
ve ticaret kısmında Ahmet Nizami Beyden ve Ankarada Nafıa Vekileti 
demiryollar fen heyetinde Affan Beyden 25 lira mukabilinde tedarik 
olunabilir. 

5 - Kapalı zarflar 5 temmuz 1934 te saat 15 le Er.ıuramdı lymar 
Lirli,inde açılacak ve en müsait ıerait dermeyan eden talihe ihale yapı 
lacaktır. Projeler aynı fiatla Erzarum İymar birliğinden de alınabilir. 

6 - Daha fazla malômat almak istiyenlerin cevaplı tel~rafla Er -
zurum fymar birli~ reiıliğine müracaatları ilan olunur. (1343) 7·2181 

Ankara yüksek ziraat En itüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü için satın alınacak 350--400 laboratuYar 
gömleği, 9 temmuz tarihine müsadif pa.zarteıi giinü saat 13,5 da aleai 
münakasa suretiyle ihale olunacağından taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her güa Enstitü muhasebesine ve yüzde 7,5 teminatlariyle birlikte 
ihale günü Enstitü ihale ve idare komisyonuna müracaatları. 

(1253) 7--2188 

Mektepler alım satım 
komisyonu Riyasetinden: 

kapalı zarfla münakasaya Tayyare cemiyeti aerkezi 1 tem-
konmustur. İhalesi 21 tem- muı: 1934 tarihinden itibaren Halk-

lnşaat Usta Mektebi için 20 ton kireç pazarlıkla satın 
alınacaktır. Bu işe girmek istiyenler % 7,5 te ninatlariyle 
birlikte pazarlık günü otan 5 temmuz 1934 tarihıııde saat IS 
te mektepler komisyonuna şartnameyi görmek istiyenler 
mektep müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1393) 

7-2513 
muz 934 cumartesi günü sa· evi önündeki yeni binasma taııa. 
at 9 da yanrlacaktır. İlk te- mııtır. 7-2502 Ankara yüksek ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden: 
minatı 2634 liradır. Talipler ill•••••-----•ıi 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
r::\k icin de vakti muavyenin 
de teklif ve teminatlariyle 
Kars'ta askeri satın alma ko 
misyonuna mfüacaatlarr. 

(1402) 7-2530 

iLAN 

lymar Müdürlüğünden 
iki adet resim masası prtna -

mesine göre eksiltmeye konalmaf • 
tar. Taliplerin 17 temmaı 934 çar 
ıamba günii saat onbeıte lymar mü 
dürlüğünde mötetekkil komisyona 
müracaatları. (1365) 7-2492 

Yüksek Ziraat enstitiiaü ihtiyacı olan 200 adet yiia battaniye 1 
temmu 934 tarilüae miisadif pazartesi gür i saat l 4,5 da aleni aıiiaab 
sa suretiyle ihale olmıacağmdan taliplerin şırbwneyi ıörmek izere her 
gün Enstitü mabaıebeıine ve yukarda tayin olmıan saatta yiıde 7 ,S 
temioatlariyle birlikte Yüksek Ziraat Enstitüsü ihale Ye idare komisyo.o 

Kayseride bulunan kıtaat ------------------··----------------için (110,000) kilo sığır eti 

nana miiracaatlan. (1254) 7-2189 

kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24-7-934 
salı güni.i saat 14 te yapıla
caktır . Talipler şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya istirak icin de 
vakti muavyeninde teklif ve 
teminatlariyle Kayseri' de 
Askeri Satın alma komisyo
nuna müracaatları. (1401) 

7-2531 

Dikmende sahhk 
bağ ve hane 

Bağı otuz dönüm kadar -
dır evi yeni yapılmıştır. Su • 
yu boldur taliplerin ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin 
Anadolu ajansmda Kerami 
Beye müracaatları. 

7- 2296 

Satılık Bağ ve Ev 
Keçiörende asfalt yol üze

rinde Güllükaya namındaki 
Çoraklık mevkiinde bağ ve 
ev satılıktır. Görmek için bek 
çi Satılmışa müracaat. görüş 
mek için 2227 No. ya telefon 
edilmesi. 7-2364 

Kiralık ev 
Yeaiıehir lımetpaja cadd. ıa depo 

ıu altındı. 68 No. la 4 oClalı n kirabk
't'e bir piyano ıahlıkbr. 7-Z482 

lmtiyu sahibi ve bapnaharriri 
F ALIH RIFKI. 
Umum Neıriyab idare edea yuı 
itleri midirii NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi manada Haki -
miyeti Milliye mthaumda ba · 
ubmp. 
Ahoae ve iylb .... ileri: ... · 

ille YeneıİM nri&r. fliml ,.... 
•qa luh ftllluiJle ........ .... •. .... ..... .....,. ...... 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum No. Metruke 

No. 
Muhammen Hisse 
kıymeti mitkan 

kaç taksit 
olduğu 

Lira K. 
Orta Ayranc\ (Maahane bağ) 15/ 1 

Köhne sinema sandalyaları biri 15 kuruş 

326 2500 00 Tamamı nakden pe
şinen 

,, 
" 

Yukarda yazılı emvalin müzayedesi 26-6- 934 tarihinden itibaren bir ay müddetle pa· 
zarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müracaatları. (1359) 7-2358 

834. B 
PHILIPS'in son model 

BATARYALI 
Radyoları geldi 

Türk Philips Ltd. şirketi 
Ankara 

Telefon 3722 
7-2481 834. B 
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Johann Strauss 
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