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SiYASi TERTH•LER. 

Diinyanm cihan sulhu bakımından en 
lia11as mmtakaıınm, Avrupa :U.ası olduğu
... fÜphe yoktur. Teknik kudreti ve mede 
lliyet derecesi itibariyle diğer krtalann üs
tünde bulunan bir kıtanm arzettiği bu ka
npk ve tehlikeli manzara hakikaten hayret 
lle karıılanacak bir ıeydir. Avrupa'nm bün 
Jesiadeki hastalık, onun ne teknik kudre· 

tinin, ne de ilerlemiı medeniyetinin millet
eriıı sulh ve refahı için hakiki teminat teı· 

kil edemediğini tamamiyle yüze vurmuıtur. 
Avrupa tekniği, Avrupa milletlerinin biribir
leriyle daha şiddetli çatıımalarma, Avrupa 
snedeniyeti, ihtiras, istismar ve emperyalizm 
Jluygulannm daha fazla artmasına ebep 
1)1muı gibi görünmektedir. 

Avrupa'nın bugünkü hali milletler için 
lıakiki ve samimi bir beraber çalıımayı İm· 
kansız demesek bile çok zor bir ıekle sok-
111u§lur. Bütün Avrupa ve hatta dünya mil
letlerini sulh içinde az çok beraber düsün
meğe, beraber çalıımağa sevketmek h~su
ıundaki teşebbüslerin adeta iflas ile netice
lenmesi Avrupa' da yeni bir kaynaşma dev
ri açmıştır. l't1illetler mevcudiyelerini ko
rumak ve melhuz tehlikelere karıı durmak 
için umumi ve beynelmilel bir çarenin kal
madığını görünce ayn ayn yollardan yiirü-
7erek ferdi nya zümrevi tedbirler almak 
lüzumunu duymu§lardır. Bu lüzum, Cemi
yeti Akvam hakkında beslenilen ümit ve 
ilimatların son zamanlarda daha ziyade 
larsılması üzerine artmıı ve Avrupa'yı yeni 
bir muvazene sistemine doğru sürüklemeğe 
baılamııtır. 

Milli em.niyetlerin esas ve sulhun korun 
ması i§i muvazene politikasına istinat etti
rilince her millet için fU iki tedbire müra
~at eylemekten baıka çare kalmaı. Ban
lar dan biri milli müdafaa kunetleriııi arlll' 
mak, diieri de bu kuvvetleri baıka millet
ler arasmda temin edilecek siyasi miuahe· 

Hcr•~iirı Ankara'da <·ıkaı· t") .. 

1 yran Şahinşahı Hazretleri 

" Alahazreti Hümayun Rıza Han 
Pehleviyi donanmamız boğaz açık 

larına kadar uğurladı. 
Ege vapuru, 3 (A.A.) - lyran Şahinşa 

hı Pehlevi Hazretleri lstanbul'dan ayrılır· 
ken Kınalıada vapurundan Egeye geçtik . 
ten sonra Yavuz ile Adatepe ve Kocatepe 
Ege'nin kıç tarafında Zafer'le Tınaztepe de 
pruvasında yer aldılar ve Alahazreti Hüma 

, .......... -............. _ ... _ -----------. ... . 
i n·· t 1 C" 1 · t ! mı, op anan um ırıyct' 
l Hal~ l• ırkası grupuııda llaşi 
ı H·kıl lımwt Paşa Hazretleri! 
i lyran Şahin!iialn Hazretlerinin! 
t mcnılck.-.timizi ziyarctlt·ri haki - . . i kı?da İ)zalıat vcrmi~ Ye grup~ 
! reısliği şu tchliği ne rctmis: 
İ tir: .. j 
1 . Başvekil Paşa ~fazrctleri lyran şa.i 

( hınş.ahı. Hazretlerınin memleketimiz-ı 
dckı mısafcret ve seyahatleri hakkrn -

J
da tafsilat ve maJUmat verdikten son
ra büyük misafirimiz. Alahazreti Hü -! 
mayun'un türk milletinden gördük/eril 
samimi muhabbet hislerinden ve em-ı 
sa/siz dostluk tezahür/erinden müte. 
hassis ve memnun olduklarını ve 
memleketimizde müşahade eylcdikle J 
ri terakki ve intizam eserlerinden duyi 
dukları memnuniyet ve takdirlerini. 
Reisicümhur Hazretlerine ve kendile~İ 
rine izhar ve beyan buyurduklarını! 
söyledi. i 

Başvekil Paşa Hazretlerinin bul 
beyanatı fırka gr.upunda alkrşlarfa: 

kar§ılan~ı v~ Şahinşah Hazretleriyleıl 
lyran mılletıne karşı yeniden samima. 
ne ve dostane temennilere vesile 
oldu. 

- t 

Ege'de bulunmakta olan Yavuz bando· 

su mütemadiyen milli marılar çalmakta ve 

halkın coıkunluğunu arttırmakta idi. sahil 

lerdeki resmi binalar, yazlık elçilik ikamet

gahlarından Ege'nin geçişi selamlanıyor 

ve vapurlar düdüklerini öttürüyorlard 

Boğazın dııına kadar çıkan kayıklar ve di

ğer deniz vasıtalarını arkada bırakarak Ka 
radenize doğru açılırken batla Yavuz ol. 

mak Üzere Ege'ye refakat eden filo Şahin

şah Hazretlerine deniz kuvvetlerinin selam 

ve uğurlama mrasimini yaptı. Ege'nin dü. 

men suyunda gelmekte olan Yavuz efradı

nı cimavira ederek gemiyi bordaladı ve ça • 

iman selam borsunu müteakip Alahazreti 

Hümayun üç defa ' 'yaşa,, diye bağırılarak 

selamlandı. Yavuz Ege'nin başomuz istika 

metine gelince 21 top atımı yaptı ve Adale 

pe Kocatepe ile geminin takriben 1800 

metre ilerisinde stop etti. Bu esnada Za -

feı· ve Tınaztepe geriıinde yer almak Üzer 

Egc'nin Önünden geçtiler ve aynı ihtiram 

rasimeıini yaptılar. Bundan sonra Ege dü 

men suyunda Zafer ve Tınaztepe olduğu 

halde Y avu:r.'la Adatepe ve Kocatepe'yi is 

kelesinde bırakarak geçti ve "yaşa,, avaze • 

leri ile uğurlandı. Şimdi artık Yavuz kara 

dumanlardan bir iz bırakarak Boğaz'a gi • 

riyor ve biz engine dalıyoruz. 

Şahinşah Hazretleri bir müddet daha 

etrafı tetkiyk buyurduktan sonra oynanan 

at yan§ı oyununu takibettiler ve 8 de dai • 
releı ine çekildiler. 

Boğaz'dan 65 mil açıktayız. Güzel bir 

(Sona S. inci sayıfada) 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Hakimler kanunu münasebetiyle 
Adliye Vekili Millet Meclisinde 

büyük bir nutuk söyledi • 
B. M. Meclisi dünkü içtimamda üç mad

desinden maada diğer maddeleri kabul edi
len 1-1053 numaralı hakimler kanun layi
hasmrn müzakeresine baslanmast münase
betiyle Adliye Vekili Saraç oğlu Şükrü 
Beyfendi ıu nutku söylemiıtir: 

Muhterem Beyfendiler, 
Büyük inklabunızm içtimai sahada VÜ· 

Adli~ Vtkili Saraçoğla Şiikri Bty. 

cut verdiği değişikliklerin büyüklüğü Türk 
adliyesine düıen vazifelerin ehemmiyetini 
pek çok artımuı bulunuyor. 

Kanunları, usulleri, bütün te~kilatm ana 
prensipleri birden bire ve baıtan başa deği
fen adliye cihacmuz kurunu vustai bir dev
reden asri bir devreye sarsmtmz intikal et
ti. Düıününüz ki, Türk hakimlerinin teriat 
devriae ait bilgileri bir anda hiçe indi. Ve 
gene bir anda bütün Türk adliyeleri bam· 
baıka bir zihniyetten ilham alan yepyeni 
esaslara dayanan bir kanunlar mecmuasını 
tatbik vaıif esi karfısında bulundular. 

Onların yıllar süren mesai ve tatbika-

tiyle kaıandıkları hukuk kültürü ba kaDUD· 
lan anlamağa hiç de yardmı etmedi. Tiirk 
hakimleri yeni kanunları muvaffakiyetlı 
tatbik için baıka bir zihniyetten ilham al· 
mağı eski itiyat ve zihniyetlerinden Ye hat· 
ti bazı benliklerinden tecerrüt etmeğe mec 
burdurlar. Bu çetin iıi Türk çacuklanndu 
baıka hiçbir memleket çocuğa ba kadar ko
laylıkla baıaramazdı . Türk hakimleri ber 
biri asırlarca tekimül neticesinde rical ba
lan yeni kanunları tatbike, yem bubk zib. 
niyetini benimsemekte büyük muvaffakiyet 
~österdiler. Çünkü onlar artık onlan milli 
ıereflerini ve asırlarca Türk milletinin yiik· 
sek gururunu hırpalamıı olan kapitülasyon· 
lardan kurtulmuı ve layık olduklan vekar 
ve istiklale sahip bulunmuı oluyorlardı. Çüa 

kü Türk hakimleri yeni mevzuatla tabii ve 
fıtri zihniyetlerine kavuşmuf, benliklerinia 
inkiıaf ma mani olan bağlardan kurtulmaı 
bulunuyorlardı. 

Düşününüz ki, eski devrin, ferİye mah
lcemeleriyle, kapitülasyonlan, mezhebi im
tiyazları, ve ecnebi hakimleriyle birbirinin 
dilinden anlamıyan hakimlerden müteıek· 

(Sona 4. üncii sayıf ada.) 

Gazi Hz. 
Dün Yalova'yı teşrif etti. 

lstanbu1, 3 - Reisiciimhur Hazretleri 
buıün saat 16,30 da Eıtu;ıul 1ab ile Ya· 

lova'yı tetrif etmiılerdir. (A.A.) 

-···-retler il~ tak~ye etmek. Netice itibariyle 
bu tedbırler bır taraftan silahlanma, diğer 
taraftan da ittifak siyasetinden baıka bir 
feY ifade emez. Avrupa milletleri arasm
'da bugün hakim cereyan bu siyasettir. Her 
tarafta gizli veya açık bir silahlanma yarııı 
~cvam ettiği gibi siyasi kombinezonların in 
kiıafı için de hummalı bir faaliyet ile çah
ıılnıalttadır. 

~n'u ıelamladılar. Bütün Boğazı yarımyol 
ıle geçen Ege iki aahil boyunca birikmis 
olan halk tarafından "yaıa, varol, yolu~ 
açık olsun,, avazeleriyle uğurlanmakta \•e 
y~lılardan, evlerden sallanan binlerce mcn
dıl ve bayrak ile büyük misafir selamlan • 
~akta idi. Küçük büyük muhtelif deniz rıa 
kil vasıtaları ile aahiUerden ayrılan ve 

Türkiye - Yugoslavya dostluk mi · 
sakının tasdiki münasebetiyle M. 

Cümhuriyet Halk 
Fırkası Gurup unda 

Cümhariyet Halk Fırb11 din ( S. 7. 
1934 ) öğleden sonra Reis Vekili Cemil S.. 
yin riyasetinde toplandı. 

Şimdiye kadar Avrupa'run umumi niıa
IDDU devamlı bir surette kurmak için liirlü 
Jeıebbüslerden hiçbiri neticelenmemiı oldu
Juna göre yeni vaziyetten de hayırlı netice
.ter doğacağına kolaylıkla ihtimal verilemez. 
CihanfÜmul cemiyeti akvam fikri ve bu fik
\'e dayanan nizam çoktan terkedilmiı gibi
jli r. Avrupa birliği fikri ümit edildiği gibi 
Jiiriimemiıtir. Musolini'nin dörtler diktatör
lüğüne dayanacak nizamı da bugiinkü le· 
lakki ve ihtiyaçlara uygun dü.flllediği için 
Jlaha doğmadan ölmüftür. Şimdi mmtaka 
.-ımtaka bir taknn milletlerin birbirlerine 
yaldaıtıklarını ve bu yaklaımalarm moka
Lil diğer yakla§lllalar husule getirdiğini gö
liiyoruz. Sulh için çalı,an milletlerin bir
leJIDesinden ancak sulh ülküsü istifade e
ller. Fakat bu ülkü, onu tanmııyan ve bu
laruk suda avlanmak isfiyen diğer bir kı
sım mille_flerin de kendi aralarında teıkil 
edecelden blokların mukavemetine maruz 
kalırsa bugünkü kaynafmanm, yarm büyük 
bir çatı~maya da müncer olması ihtimal da
hilindedir. Onun için uyanık ve hazır bu
lunmak bugün her zamandan ziyade lüzum
lu ve zaruri görülmektedir. 

ZEKi MESUT 

Ege'~i kutatan halkın aösterdiği coşkun 
sevgı ve saygı tezahuratına Şahinşah H • 
retleri mütemadiyen mukabelede hulu:z. 

~d~kta ve sürekli alkıılarla karıılanmakta 
ı ı • 

Acı bir kayıp • 
Muhtar Bev dün öldü. 
Kastamonu me . 

buıu ve sabık Va • 
fington biiyük elçi • 
si Muhtar Bey kısa 
bir rahatsızlıktan 
sonra dün on beıte 
Ankara Nümune 
hastahanesinde öl • 
DıÜftür, bu haber. 
f .~ h r i m i z i n bü
t~n '?ulıitlerinde de 
rın bır acı uyandır _ 
nıııhr. 

Büyük türk ilıti • 
lalinin ilk günlerin. Merham Mahtar B. 
den beri Hariciye 
Vekili, mebus ve büyük e1çi sıfaliy)e hu liad 
ronan içinde vaziyfe ve mesııliyet almıf olan 
mümtaz bir diplomatını ve tecrübeli bir dev 

B 
ledt .adamını kaybeden milletimizi taziye 

aşvekilimiz e enı. 
Mütarekeden evet muhtelif L'anciye va -

dün geldi. zifelerinde bulunmuı ve 1919 yılında Is. 

B k'l ı· t p H ti • l ·· tanbul meclisi mebaıanma İstanbul mebusu 
aıve ı sme aıa azre en uun sa· 

bah lstanbul'dan ıehrimize avdet buyur- olarak gİrmİJ ve milli mücadele baılar baı
lamaz Ankara'ya gelerek Büyük Millet Mec 

maılar ve istasyonda, beyeli vekile azala-
riyle mebuslar, Cümhuriyet Halk Fırkası lisine iltihak etmi! ve bir az sonra Hariciye 

Vekaletini deruhte etm.İ,fli ve Anadolu ihti • 
nmumi katibi Recep, Batvekilet müsteJarı 
k 

laline bel bağlamıf ve sonuna kadar kurlu • 
emal, vali ve belediye reisi Nevut Ye em-. d laı davasına elinden gelen hizmeti 7apmıJlı. 

ıuyet müdürü Salih Beyler tarafın an Merhumun cenazesi barin meruiade 
urıılanmıılardır. kaldırdacaktır. 

Y evtiç büyük bir nutuk söyledi • 1. - Baıvekil Paıa Haıretlerl 1ran Şa• 
binıahı Hazretlerinin memleketiIJliıdeld ml
sıferetl hakkmda izahat Yerdi. (Teltli;ia 
bu fıkrası Şahinıah Hazretlerinin ajarl ... 
maları bakkmdaki sütunumaıdadır)'. 

Belgrad, 2 (A.A.) - "gecikmiş

tir,, Mebusan meclisi, Yugoslavya 
iie Türkiye arasında aktedilmiş o. 
lan dostluk, hakem ve ademi teca • 
vüz muahedenamesine ait kanun la
yihasının müzakeresini bu sabah 
yapmıştır. Müazkere esnasında bas 
vekil M. U.zunoviç ile bütün hüku: 

1 
rn~t erkanı ve diplomatlara ait lo· 

M. Yeoflr. 

cada Türkiye elçisi Haydar Bey ile 

Türkiye sefareti erkanı, Yunanistan 
ve Romanya elçileri ve hariciye ne· 
zareti yüksek memurları bulunuyor 
larilı. 

Encümen mazbata muliamri M. 

Firiç encümen raporlarını okumuş 
ve müteakiben söz hariciye nazırı 
M. Yevtiç'e verilmiştir. 

M. Yevtiç nutkunun başlangı
cında Türkiye ile aktedilmiş olan 
muahedenamede bir fevkaladelik 
olmadığım ve bu muahedenameı:ıin 
Yugoslavya'nın küçük itilaf devlet· 
leri, Fransa, Lehistan, Birleşik A· 
merika, Belçika ve Fransa ile aktet· 

(Son~ 2. inci ~ııyıfada) 

2. - Hasasi ldareleria biitçelerial tel
kik, bunlarm tevazünlerini temİll Ye ha bit· 
çeler üzerinde kati murakabe esaslanm ttt• 
kik ve tesbit etmek üzere tefkil edilen ga
rup Maliye Encümeninin raporu müzakere 
edildi. Raporda teklif olunan esaslar ayııea 
ve müttefikan tasvip olunda. 

~~--------------··--------------~--
Almanya hadiseleri ve dünya 

gazetelerinin mütaleaları. 
Hakikat şudurki bundan sonra Hitler ancak 
ordunun muzahereti nisbetinde vaziyete 
hakim olabilecektir - Lö Tan 

Göri11g ikinci ilıtilalin bittiğini .~öylii) or: lwlbuki ikinci 11ıtilatın 
)'eni bflşlwııış olmas: tfoluı ziyade mulıtemcltlir - Halıimorıon 

Faris, 3 (A.A.) - Tan gazetesi Alman 
ya hadiseleri hakkında diyor ki: 

" Görünüşe nazaran başvekil Hitler, 

mali iflas, iktısadi buhran ve içtimai 

mahiyette ikinci bir nazi ihtilali teh· 

likesi karşısında ordunun muzahareti· 
ni temin ıçın sağ cenahla uyuş· 
mağa mecbur olmuştur. Fakat Göring 

ve Göbels'in yardımları ile manevra tcşeL 
büsünü kendi elinde tutmak istemiştir. Ha 
disclerin netiyceleridir ki bize bu hesapla
nn ne dereceye kadar doğru olduğunu gös 
tcrccektir. Maamafih hayret edilecek bir 
ıey vardr: Hitler, kendi hareketinin zafe. 
rini temin eden ve diktatörlügünün zırhını 
teıkil eden hücum kıtalarını feda etmiş, 

uzun mi.ıcadele senelerinde en samimi me • 
sai arkadaşları olan rü~sayı alenen takbih 
eylemi~ ve bunJan takbih etmekle de biz. 
zat milli s:>syalistliği difoyanın nazanndı 

lekelemiştir. Hakiykat şudur ki, bundan 
sonra Eitler ancak ordunun mUzaharetf 
nisbctinde vaziyete hfikim olabilecektir. 

Anıt-rikuu matlmah si.ldetle • 
tenkit ediyor. 

Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika mat• 
buatı Alman h•disatiyle pddetle alakadar 
olmaktadır. 

Baltimore Su eliyor ki: 
"Bir ftİ kut le9kil.a.m •1dau P 

(SoH 2. iaci 111,.Joda) 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
Türkiye - Yugoslavya dostluk misakı 

münsebetile M. Yevtiç'in nutku. 
Baıı 1 inci sayıfcda 

miş olduğu muahedelere müşabih 
bulunduğunu söylemiştir. 

Maamafih, misakın, harba müra 
caat etmemek ve her türlü taarruz 
ve tecavüz teşebbüsünü takbih et
mek taahhüdünü ihtiva eden birin
'ti maddesinin ehemmiyetinden bah
tsetmiş ve bu maddenin M. Ruzvelt 
tarafından bütün devletler reisleri
ne vaki müracaat ve Yugoslavyamn 
teessüsü tarihinden beri takip et
mekte olduğu siyaset ve mütecavi • 
zin tarifine dair olup Londra'da akt 
ve imza edilmiş olan mukavelena
me ile hemahenk olduğunu söyle
mistir. 

M. Y evtiç, Türkiyc'nin de bu 
mukavelenameyi imza eden devlet
ler mümessilleri arasında bulundu
ğunu memnuniyetle ve ehemmiyet· 
le kr.ydetmiş ve demiştir ki: 

"- Türkiye ile Yugoslavya mii
messilleri arasmda vuku bulan bir
çok temaslarda telaki/er pek sami -
mi ve sulh siyaseti ve Balkanlarda 
mütekabil anlaşma siyaseti için teş 
riki mesaide bulunmak aruzsundan 
mülhem olmuştur.,. (şiddetli alkış
lar) 

Nazır sözüne devam etmiştir: 
"- Harptan sonraki müşkül za

manlarda Yugoslavya kırallığı bü -
tün türk milletinin kendi istiklali, 
mevcudiyeti ve milli devletini koru 
mak hususunda tam muvaf fakiycti 
için girişmiş olduğu sebatlı ve ma -
nah mücadelesini çok hususi bir ala 
ka ve dikkatle takip etmiştir. 

Yugoslavya, Türkiye'nin milli 
ve müstakil bir devlet ve bilhassa 
:.4 vrupa ile Asya arasında bir rabıta 
olmak sılatiyle Balkanlarda sarf et· 
miş olduğu bütün mesaisini samimi 
bir hürmetle selamlamıştır. 

Bu devlet, coğrafi vaizyeti ve 
sevkulceyş noktai nazarından oları 
mevkii dolayrsiyle bütün balkan ya 
rımadasının bundan sonraki inkişa
lı ve istikbali için ehemmiyeti haiz
dir. Bugün memnuniyetle görüyo· 
ruz ki türk milleti, milli lıayatınr 
kurtarmak için yapmış olduğu müca 
delenin en müşkül demlerinde kcn· 

di tarihine tamamiyle lfıyık bir kah 
ramam, Gaiz M ustala Kemal'i bul • 
muştur. (alkışlar, yaşa sesleri) Bu 
kahraman, tiirk milletinin en elem
li günlerinde büyük eserini meyda
na getirmek hususunda fevkalade 
olan cesaretini göstermiş ve bun
dan başka bu büyük eseri mesut bir 
neticeye iysal etmek için büyük bir 
maharet ve kiyaset ibraz etmiştir. 

yetle kaydetmiştir. Şunu demek is
tiyorum ki bu mülakat, fevkalade 
ehemmiyet ve şümulü olan Balkan 
siyaseti tarihinin en büyük anların 
dandır, beynelmilel siyasette tesiri 
görülmüştür, Balkan siyasetine ha
kikaten layık olduğu nüfuz ve 
ehemmiyeti venniştir. Ve devamı 
beynelmilel hayat için pek kıymetli 
neticeler verecektir. Bu mülakattan 
sonra birçok mülakatlar daha yap -
tık. Bunlar arasında Türkiye Cüm
huriyetinin harici siyasetini idare 
eden çok muhterem Tevfik Rüştü 
Beyin Belgrad'ı ziyareti vardır. Ve 
bu muahede bu ziyaret münasebeti
le imza edilmiştir. Bu ziyaretin vu
kuunu müteakip, Balkan anlaşma 
misakma ait mesai o derecede sürat 
kazanmıştır ki iki ay sonra imza 
edenler arasında tam ve mütekabil 
b~r itilaf esasına istinat etmekte 
olan Balkan misakı Atina'da imza 
edilmiştir. 

Milli ve asri Türkiye'nin Bal
kanlardaki ehemmiyeti mahsusası 
gözden kaçırılmamak lazımdır. 

Bilakis bu dostluk, son defa 
Türkiye ve Ankara'yı ziyaretim es
rasmda gördüğüm gibi Türkiye'de 
Yugoslavya'nın samimiyetle takdir 
edilmesi şeklinde takdir edilmek iy
cap eder. 

Bütün büyük devletlerle ve bü
tün komşulariyle dostluk münase -
betleri idame eden asri, milli, basi· 
retli ve itidalli Türkiyc'nin, sulhun 
mühim bir unsuru olduğunu ehem
miyetle takdir etmeliyiz - ki bunu 
yapıyoruz - ve teşriki mesai siya
setimizi, devamlı sulh ve Balkan -
larda ve Avrupada mevcut vaziyet
leri idame siyasetimizi takip eder -
ken bu teşriki mesaiyi tevsi etmeli
yiz ve - mademki Balkan misakı 
ile bir araya gelmiş bulunuyoruz -
bu teşriki mesaiye diğer devletleri 
clc ithal eylemeli ve bu siyaseti 
Balkanlarda doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle menfaatleri bulunan 
diğer büyük devletlerle olan müna
sebetelrimizle hemahenk kılmalı-

yız. 

Hükumeti kıraliye, bu kanun ıa
yih?.sını tasdik edilmek üzere mec
lisinize tevdi ederken bu muahede • 
nin ittifakla tasdiki suretiyle asri 
V'l milli Türkiye Cümhuriyetiyle 
ınünasebetlerinin ehemmiyetinin tc 
barüz ettirilmesini ve bu cümhuri • 
yetle olan derin dostluğundaki ma· 
nanın ifade edilmesini arzu eder.,, 

Almanya hadiseleri 
ve gazeteler. 

( Ba§ı birinci sayıl ada) 
karılmış olması muhtemeldir. Fakat her ıer 
inkis:ıri hayale uğramış bir milletin isyanı 
baılangıcmda bulunduğunu göstermektedir. 
Von Schleiher'in ve diğer nazi rüesasının 
bilamuhakeme idamları gös!eriyor ki, vazi
yet çok tehlikelidir ve Hitler ancak bir tet
hiş hareketinin bu vaziyeti kurtarabileceği
ne kani olmuştur. Ö!dürmelc usul:i tbiresi . 
de yapılan bir muhakeme neticesinde mah
kum ettirmek~en bittabi daha kolaydrr. Gö
ering ikinci ihtilalin bittiğini söylüyor. Hal
buki ikinci ihtilalin ancak yeni batlamış ol-
ması daha ziyade muhtemeldir.,, 

Va§ington Post gazc~esi de ıöyle yazı
yor: 

''Hitler ve Göering kuvvetlerini göster
m~k istemi~lerdir. Ve ancak milli sosya
listliğin inkırazını gösterebilmişlerdir. Nazi 
lerin ahlaksızlığı hakkındaki ifşaat Hitler
ciliğin iktısadi ve siyasi sabadaki iflasiyie 
aynı zamana tesadüf etmektedir. Hitler ik
hdarı elinde bulundurduğu 17 aydanberi 
muvaffakiyebizlik üzerine muvaff akiyetsiz 
lift klyde!miştir. Almanya'yı kurtaracal: 
olan bu adam Almanya'yı berbat etmiştir." 

Almanya· daki hadisclf·rdcn 
A ''ustnrya intibahı. 

Viyana, 3 (A.A.) - Siyasi mehafilde 
mevcut umumi kanaate göre Almanya'da
ki son kanlı hadiseler M. Dolfuı'un Avuı
turya'nın iktısadi kalkınması ve dahili siya 
setin sağlam bir esas Üzerine tarsini husu -
11unda takibettiği hareketin ne kadar doğru 
olduğunu İspat eylemektedir. Emniyet na 
zın binba§ı Fey "Östreiıchische Zeitung,. 
gazetesinde diyor ki: 

dövüldükten sonra, bir duvar dibine sürük· 
ltudi. lydam emri verilmişti. Hiç bir muha 
keme olmamı§tJ. Kari Ernest, son dakikaya 
kadar masum olduğunu haykırdı. Gözleri • 
ne bağlanmak istenen bağı reddetti. Ve bu 
sesi kıtalara mensup üç zabitin kurşunları 
ile cessurane öldü. 

intihar etrneği reddeden yüzbaşı Röm 
de aynı !frait altında iydam edildi. 

Fon Papen me,·kuf (lcğilıuiş. 

Londra, 3 (A.A.) - Royter ajansının 
Berlin muhabiri, dün akşam, M. Fon Papeni 
sokakta, evinin önünde M. Göring ile görü
~iirken görınü!tÜr. 

M. Göring, fon Papen'e 45 daldka sü -
ren bir ziyaret yapmı~tı. 

Bu hadiseden, M. fon Papen'in evinde 
mevkuf olmadığı manası çıkarılmaktadır. 

Prens Oglist Vilhc1m. 

Berlin, 3 (A.A.) - Cumartesi günün
denberi, hakkında kati bir malumat mev -
cut olmıyan prens Ogüst Vilhelm'in serbest 
bırakıldığı söylenmektedir. M. Göring, biz
zat kendisini sorguya çekmiştir. Nihayet, 
prensin sni kaste i~tirak etmediğine kanaat 
getirilmiş, serbest bırakılması için bir emir 
name imzalanmıştır. 

Prensin hali hazırda Potsdam' cfa oldu
ğu bildiriliyor. 

Kurşuna "cliziJcrılerin resmi 
lil'lte!"inin neı-ri tehir eclilmiıoı. ' ~ 
Paris, 3 (A.A.) - Havas ajansının 

Btırlin muhabiri bildiriyor: 

ğine göre hararetli bir mülakat csnuında, 
nlm:m ordusu başkumandanı ceneral Firi~ 
eğer muhakemesiz iydamlann derhal dur • 
durulmasını emretmezse M. Hitler'i tevkif 
ile tehdit etmiıtir. Gene bu habere naza • 
ran M. Hitler bilahare M. Göring ile uzun 
bir müzakerede bulunma§ ve bu mü:akere 
den sonra M. Göring ceneral Firiç'i gör· 
mek istemiıse de ceneral kendisini kabul 
ttmemİ§tİr. 

Hitler'den ayrılan c~ki katibi 
umumi de kurşuna dizilmiş. 

Londra, 3 (A.A.) - Royter ajansmm 
Berlin mnhabirinden: 

1932 senesi kinunuevelL.ıde Bitler ilr 
noktai nazar ihtilafından dolayı fırka kati· 
bi umumiliğinden ayrılmtf olan Groeeı 
Strasser'in kurıuna dizild!ği teeyyüt etmek 
fedir. 

Bu he?fta için Laıka i)·<lam hükümled 
tatbik (;dilmesine intiznr o!unuyor. 

Tevkif edilmiı olnn 200 milli sosyalist 
hususi mahkemeye verilecektir. 

Almaıı istihbarat hiirosmmıı 
tebliği alman mültecileri 

lınkkmda nC' d"yor? 

hir 

Bertin, 3 (A.A.) - Alman istihbarat 
bürosu tcbli ğediyor: 

M. Hitler'in ufak bir ihtilalci zümreye 
karıı yaptığı ini ve §~dit l:arekd a!man 
mültecilerinin Almanya haricinde çıkardık· 
:arı gazeteleri pek ziyade alik:ıdar etmek· 
tedir. 

"Almanya vaziyetinin iki memleket 
arasında münasebatın tekrar dostane bir 
şekil alacak surette inkiıf edeceği ümidin- tır. 
d • Pazar günü öğleden sonraki zamanın 

Almanya' d~ sükunet teessüs etmit gibi
dir. Fakat heyecan zail olmaktan çok uzak 

Bu gazeteler, hiyaneti vataniye ile mail 
idim edilen eıhasa evelce hakaret etmekten 
bir dakika geri kalmadıkları halde bugün 
banlar hesabma mücadeleye girifiyor ve 
kendisini onlarla alakadar görüyorlar. Bu 
matbuat isyan teıebbüsünün bastınlması do 
layısiyle Almanya hakkındı bir takım ma 
nasız haberler de neıretmektedir. Halbald 
neıredilen raporlar, harekitm hücam kıta· 
lan reisleri arasında yalnız küçük bir züm
rtyİ istihdaf ettiğini Ye hücôm kıtalan reisi 
ve efradının ekseriyeti azimesinin daima 
nzif e ve yeminlerine sadık kaldığını sarih 
scrette ispat etmektedir. 

cyım.,. 

Alman gazeteleri diyorlar ki: 
Berlin, 3 (A.A.) - Berliner Tagehlatt, 

Alman milletinin reisidimlıur taraf mdan M. 
Hitler ve M. Göering'e yapılan teşekküre 
işlirak ettiğini yazmaktadır. 

Doyçe Alg~mayne Çaytung diyor ki: 
Bitler, Almanya' da yapılmık istenilen 

fena niyete müstenit spekülasyonlara niha
yet veııni!lir. 

Hükumet, sükun ve asayiıi iadeye lü
zum bile hissetmemiştir. Çünkü sükun ve 
asayişin haleldar olduğunu kabul e!memiş
tir. 

Bütün gazeteler, M. Hitler'in kahraman 
lığının ve enerjisinin ecnebi memlekeltcrde 
dahi hasıl etmis olduğu ivi ve derin intibaı 
memnuniyetler kaydetmektedirler. 

Bc•rlin ve Braıulcburg lıücfnn 
kıtaları matbuat hiirosu şefi 

iydam edilmiş. 

Berlin, 3 (A.A.) - Havas ajansından: 
Berlin ve Brandeburg hücum kıtaları 

matbuat bürosu da2ıtılmı?, büro şefi iydam 
edilmiştir. 

Fon ŞJaylıer ve Kal'] E'rnest 
nasıl öldürülnıiiş? 

iydam hükümlerinin inf anna tahsis edildi-
ği temin ediliyor. Kari Emest'in emri al
tında bulunan ve "suikast,, te methaldar 
olan bazı hücôm krtaları kumandanları kur 
{Una dizilmiştir. 

Hitler'i nsabık muavini ve 1932 senesi 
sonuna kadar fırka umumi katibi olan 
Greoger Strasser'in de kurıuna dizildiği te
yiden söyleniyor. 

Dün kurıuna dizilenlerin resmi listesi • 
nin neıredileceği haber verilmiıti. Akıam 
üzeri listenin neırinin tehir edildiği bildiril-
miıtir. · 

Fon Papen i~!ifa etmiş. 

Londra, 3 (A.A.) - Royter ajansının 
Beri in muhabiri bildiriyor: 

Alman Başveki! muavini fon Papen bu
giinkü kabine içHmamda istifasını vermiı -
tir. istifa henüz kabul edilmemiştir. 

Rantag i\J. Hitlc•r"e geniş salalıi 
yet verilmek iizere içtimaa 

çajirdacaknuş. 

Almanya' da yapılan iydamlar hakkın. 
da manasız haberler neırolunmakta, haki • 
katte hayatta ve vazifeleri başında bulunaa 
cıhas kor§una dizilll!İJ gösterilerek iydam 
edilenlerin sayıf a dolusu listeleri verilmeY 
tedir. 

Sar' da çıkan mülteci gazeteler Berliıl 
kl'tolik piskoposu Bares ve ordu idaresi te
fi ceneral fon Firiç'i ölenler meyanında 
ı;östcrdiği halde, bunlar kendilerinin sıh· 
hatte olduklarını ve kimse tıırafındna taciz 
edilmediklerini bildirmiılerdir. Halen vaıi· 
fesi baımda bulunan Potsdam polis müdii 
rü kont Heldorf, Hohenzollern prensleri ve 
bazı nazırlar ile milli sosyalist f ırkasrnın 
lanınmıı liderleri hakkında da vaziyet aynı 
merkezdedir. 

Tabii hudutları bugün asri bir su 
rette tensik edilmiş olan ve mazinin 
bütün yüklerinden ve osmanlı impa 
ratorluğunun sukutunu intaç etmiş 
olah bütün şeraitten ve felaketler· 
Clen kendisini kurtarmış olan şi111di
ki milli Türkiye beynelmilel tesriki 
mesai sahasında mühim ve pek fay
dalı bir unsurdur. Ve bilhassa an
laşma ve emniyet siyasetinin en 
mühim mesnetlerinden biridir. (şid 
detli alkışlar) 

Nazırın nutku, şiddetli ve umu -
mi alkışlarla karşılanmıştır. Bun
dan sonra mebuslardan M. Dimitri
ycviç ile M. V esniak birer nutuk söy 
1 emişlerdir. 

Meclis, Türkiye ile mün'akit 
dostluk misakını ittifakla ve alkış. 
larla kabul etmiştir. Layiha ayana 
gönderilecektir. 

Paris, 3 (A.A.) - Havas ajansının 

Berlin muhabiri bildiriyor: 

Viyana, 3 (A.A.) - M. HitJer'in, ken 
cl!sine yeniden vasi salahiyet verdirmek üze 
re, Rayştağı ağustos başlarında içtimaa da
vet etmek niyetinde olduğu söylenmekte • 
dir. 

Almanya'da milli sosyalist hareketi hil 
bir zaman bugünkü kadar sağlam ve müt • 
tebit değildi. . ................... ... 

Türkiye ile Yugoslavya arasın -
üaki münasebetlerdeki samimiyetin 
haşmetli kırat Aleksandr Hazretle
rinin (yaşasın sesleri) fstanbul'u zi 
yaretleri ve Türkiye Reisicümhu-
111 Gazi Mustafa Kemal Hazretle
riyle (alkışlar ve yaşasın Gazi Mus
tafa Kemal sesleri) vaki tarihi tela
k:1eri ve kendileriyle görüşmeleri 

§r mdan ba{'ımış olduğunu ehemmi 

TAYYARECiLER NASIL 
KARŞILANDI. 

Varşova, 3 (A.A.) - Varfova ıehri is 
mindeki tayyare ile Atlas okyanusunu geç 
mi~ olan tayyareci Adamoviç biraderler 
Var'°va tayyare meydanında karaya in
mi~lerdir. 

Tayyareciler, burada hükumet ve bele 
diye erl:anı ve takriben 20 bin kiti tara -
f mdan kaqılannuılardır. 

Tayyareciler birçok heyetler ve halk ta 
rafından alkıılanarak bayraklarla dona
nan muhtelif sokaklardan bir alay halinde 
a-pniı ve belediye tayyareciler ıerefme 
lılr kahal remi yıpılmıJlır. 

Cumartesi sabahı, ceneralm köıkünün 
önünde bir otomobil durdu. Şoför, yerinde 

kalarak otomobilden birisi indi. Sabık baş
vekil salonda zevcesiyle beraber bulunuyor 
du. Ziyaretçi, içeri alındı ve derhal silah 
sesleri duyuldu. Aynı zamandı, yabancı 

§ahıs koıarak köıkten çıktı, otomobile bin
di ve otomobil derhal hareket etti. 

M. Hitler"in tchliği. 
Berlin, 3 (A.A.) - Baıvekil M. Bitler 

tt1ağıdaki beyannameyi neıretmiıtir: 
"Röm isyanını bastırmak için alınan 

tedbirler bir temmuz sabahı saat 1 de niha
yet bulmuıtur. Her kim, herhangi bir niyet
le olursa olsun, kendiliğinden, bu harekat
la alakadar zecri bir harekete tevessül 

Bütün bu hadise birkaç dakikada ol- ederse mehakimi adiyeye tevdi olunacak
muştu. Ceneral, derhal öldü. Zevcesi kar
nından ağır surette yaralanmııtı. Hastaha
neye götürülürken yolda öldü. Ceneralm 15 
yaşlarında olan övey kızı aklını oynattı. 

Berlin ve Brandeburg hücum kıtaları 

tır.,, 

M. Hitler, bu kararla 30 haziran hadi
selerini tamamen kapanmıı telakki ettiiini 
göstermektedir. 

fefi Kari Emest'in iydamı ıu suretle oldu: Alman orCl usu J)aşk'nmandam 
Bir eğlence seyahati için Baleares'a gi 

1 

l\f. Hitlc•r'i tehdit mi etmi~? 
deceği esnada tevkif edilen Ernest, Berlin Viyana, 3 (A.A.) - Havas ajansın-

ei~ınadaki eski Liıterf els küsük zabit mek ı dan: 
tebine götürüldü. Orada evvela ıopılartı ! . Berrmden Telrraf gazetesine bildirildi-

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddeı:inde 

ŞEVKET AH.l\tET 
Eczahaneıidir. 

...................... 
Trabzon'un hu seneki fındık 

malısulii. 

Trabzon, 3 - ilk aylarda devam eden 
soğuklardan müteessir olan fmdık mabsalii 
bugünlerde karar.ıbuk hastalığına tu~ularak 
kısmen dökülmeğe ba§lamı§lır. Bu sebep• 
ten mahsulün Trabzon hav.ılisinde geçen se 
ne mahsulür.rlen yüzde 3 Onoksan ve Çoruh 
havnlisinde yüzde 40 fa::l:ı, Görele' de ise 
geçen seneki kadar ohcağı tahm!n olunmak 
tadır. Gecen s~ne 220 bin kantara baliğ O• 

lan f ındıl< · ihracat mm bu sene hastalık yii· 
zünden 1 SO bin k:ı.n~r olacağı son yapıla 
tetkikattan anlaıılmııtır. (A.A.) 

( 
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r arama dergisi. 
Dergiye yeniden miitalca 

gönderenler. 

ŞEHİR ve Ankara ve gökler. 

Öztlilimizle. 

TAŞRA. 
T. D. T. C. Umumi Katipliğin

den tebliğ edilmi§tir: 
Cemiyetin neşrine başladığI "Ta

rama D~rgisi,, nin §imdi,Y.e kadar 
çıkan fasikülleri hakkında bundan 
evelki on üç ilandan sonra yeniden 
mütalea gönderenlerin on dördüncü 
listesi: 

ı . Eski Samsun mebusu Avni 
Bey, 2 - Biga kaymakamı Ali Rıza 
Bey1 3 • Bursa kız muallim mektebi 
muallimlerinden Ali Ulvi Bey, 4 • 
Çorlu'da muallim Basri Yaman B., 
5 - Samsun maarif müdürü C. Gül
tekin Bey, 6 Bursa kız muallim mek 
tebi muallimlerinden Cemal Bey, 
7 - Bursa ilk tedrisat müfettişlerin· 
den Cemal Bey, 8. Denizli Halkevi, 
9 - Dörtyol' da Durmuş Efendi, 10 -
Mersin'de harp malulü Emin K. 
Çöl bey, ı ı . Daya' da mütekait bin
başı Fikri Bey, 12' - Bursa Maarif 
Müdürü Fakir Bey, 13 - Filorinah 

Nazım Bey, 14 - Muğla Maarif Mü 
dürü Fevzi Bey, 15 ·Maraş muhase

bei hususiye müdürü Ferruh Bey, 
16 • İstanbul cümhuriyet orta mek

tep · türkçe muallimi hayrettin İl
han Bey, 17 • Zapyon lisesi türkçe 

muallimi H. Hüsnü Bey, 18 - Göz. 
tepe Halim Sabit Bty, 19 - Niğde'

de mütekait muallim Hakkı Bey, 
20 • Bursa erkek lisesi muallimle
ı inden Hilmi Bey, 21 - İstanbul 
cümhuriyet orta mektep müdürü 
Hidayet Bey, 22 • Uzunköprü ilk 

tedrisat müfettişi Kemal Edip Bey, 
23 - Konya Halkevi, 24 • Fethiye 

Maarif memur vekili Kazım Bey, 

25 ·Ünye orta mektep miidürü Kad 
ri Bey, 26. Maarif memuru Kemal 
Bey, 27 • Gönen maarif memuru 
Kamil Bey, 28 - Gönen'de muallim 
Kemal Ferdi Bey, 29 . Isparta'da 

ec.zacı Muzaffer Bey, 30 - Gemlik 
merkez mektebi muallimlerinden 

M. Hayali Bey, 31 - Balıkesir'de ilk 
tedrisat müfettişi M. Şükrü Bey, 

Istanbul'da gıda 
ihtikarı var mı? 

Yiycc(•k ve içecek fiatJarı 
unımniyctle ucuzdur. 

lsrAnLuJ, 3 (Tele fon) - lstanhu1 gnze 
telerinde bir kaç gündenberi devam eden 
ve bazı salahiyettar zevahn beyanatiyle te 
yit edilen gıda maddeleri ihtikarı hakkında 
yaptığım tetkiykler netiycesinde şu maluma
tı aldım: Ticaret odası piyasa cetvellerine 
göre belli haJlı gıda maddelerinde geçen se 
neye nazaran fazlalık yoktur. Meseli: ge -
cen sene bir temmuzda toptan olarak okkası 
4,5 kuruıa- satılan aynı cins patatesin hu 
sene bir temmuzda kilo fiatı 3,5 kuru! -
tur. Aynı şekilde geçen sene 80 kurufa sah· 
lan Trabzon yağının yeni fiatı da altmıf ku 
rustur. Buna mukabil Romanya ve Sovyet 
R~sya'ya geçen sene'e nazaran fazla ihraç 
edilen zeytunun kilosu geçen sene okkası • 
nın 15 - 16 kuruı olmasına rağmen bu :se 
ne 21 - 22 kurustur. Geçen sene pirinç 
ithalatı bu sene S!'ihi tahdit edilmediii için 
okkası 36 - 40 arasmda satılan Bombay 
pirincinin bu sene 28 - 32 arasmdadır. 

Yerli pirinçlerin toptan fiatr Mersin 19 
Tosya 24, İzmir 25 dir. Yumurta fiatları 
geçen seneye nazaran fevkalade ucuzdur. 
Küçük esnaf tarafından şehrin muhtelif yer
lerinde muntazamın kurulan pazarlarda ge 
rek yaş ve gerek kuru sebze fiatlarında fi • 
at sefaleti denecek kadar ucuzluk vardır. 
Yalnız et fiatları geçen seneye nazaran ki 
loda okka farkıila göre tenzilattan istifade 
edememiştir. Şehirde pahalılık mutavassıt -
ların çoğaldığı ve pazarlımn kurulamadığı 
sayfiye verleriy]e otel lokantalarında ve 
umumi lokantalarda görülmektedir. 

Buralarda fiatlar geçen seneden daha 
pahalı olmamakla beraber gıda maddeleri
nin hali hazır fiatlarına göre fahiş denecek 
kadar fazladır. 

Hilaliahmer 
Haftası. 

Türkiye 
Yugoslavya. 

Dün ticaret ve AdJi muza 
heret mukaveleleri 

imza edildi. 
Türkiye - Yugoslavya ticaret ve adli 

muzaharet mukaveleleri dün Hariciye 
Vekaletinde ve hariciye katibi umumisi Nu
man Rifat Bey ile Yugoslavya sefiri M. 
Yankoviç arasında imza edilmiştir. Pek ya 
kmda iki memleket arasrnda ikamet ve İa· 
dei mücrimin mukavelesinin de imza edile-
ceği öğrenilmistir. 

Rüşvet davaıs. 
Diin lctr Salcnı ve Lcon Fara('İ 

Efendilerin davalarına clc,·anı 
edildi. 

Rü~vet teklif etmekle maznun Metr Sa
lem ve Leon Faraci Efendilerin muhakeme
lerine vekilleri hazır olduğu halde dün sa
bah saat onda Birinci Asliye Ceza Mehkeme 
sinde devam olunmu§tur. İstanbul Tele fon 
Şirketinin 'sermaye ve mali vaziyetinin tet
kiki için teşekkül eden komisyona tayin e· 
dilenler hakkında Basvekilet, Maliye ve lk. 
hsat Vekaletlerinin tayin müzekkerelerin~ 
mezkur Vekaletlerce gönderilen suretlen 
okunmu§ ve müzekkerelerin kiraatinden son 
ra Metr Salem Efendinin vekili avukat Sa • 
detttin Ferit Bey komisyon raporunun gel· 
memiş bulunduğunu ileri sürerek rapor su· 
retinin de celbini istemistir. Müddeiumumi 
Fuat Bey hadiseye taall~k eden müzekkere 
ler geldiği ve bu müzekkerelerin mabkem:· 
yi tenvire kafi bulunduğunu, raporun celbı
ne lüzum olmadığını söylemiı. Sadettin Fe
rit Bey ise raporun celbinde ısrar etmiştir. 
Neticede hakim, İitanhul Telefon Şirketinin 
sermaye ve mali vaziyetinin tetkiki için N~
fıa Hukuk Müşavirinin riyasetinde teşekkul 
eden komisyonun 16 Haziran 1934 te !a?· 
zim ettiği raporun musaddak bir suretının 
icap eden makamlardan celbine karar vere· 
rek muhakemey: 8 Temmuz Pazar günü sa
at ona talik etmiştir. 

Doçentlerin maaşları. 
Nc•ıH·l Ümer B(•y hu me~t·lc 
hakkıncla malftmat 'crnıc.·ğc 

udhor. 
P'.' • 

Amerikalı Mütehas 
sıs ve gençlerimiz. 
Jliitehas ıs 1\f. Dor kendi iyle 
beraber çalı~an tiirk gençlerini 

takdir etti. 

Memleketimiz iktısadiyatını tetkik ede
rek bu husustaki raporunu İktısat Vekile • 
tine veren ve geçenlerde memleketine avdet 
elmi§ olan amerikalı mütehassıs Mr. Dor, 
lktısat Vekili Mahmut Celal Beye gönderdi 
ğ; bir mektupta mütehassıslar heyetinde 
birlikte çalıştığı Ahmet Muzaffer, Ahmet 
Cemil, İsmail Mehmet, Resai Ali ve Tur -
han Süleyman Beylerin mesaisinden büyük 
bir takdir ve sitayi,le hahsetmi§tir. 

lktısat Vekili Mahmut Celal Bey de, 
muntazam mesaileri ve vukuflariyle rapo • 
run vücude gelmesinde değerli yardunlan 
olan bu gençleri ıabsan ve vekalet namına 
takdir etmipir. 

Baf ra'da uıiithi~ bir dolu ağdı. 

Bafra, 3 _ Bugün saat onsekiz buçuk
ta ani olarak garp istikame!inden gelen fır
bna ile karısık fındıktan iri dola dü§lllÜJ ve 
üç dakika devam etmiştir. (A.A.) 

\ılupazarı"rnla .;;u hoHa~tırılı) or. 

Adapazarı, 3 - Belediye meclisi f ev
kalade olarak toplanmış, şehre bol su gele
bilmesi için çark deposundan şehir deposu
na bir boru daha f erıi hususunun progra~
lı isler tahsisatından temini hakkında daı
mi .encümene salahiyet vermiştir. (A.A.) 

Ankara göky üzüne en yakm 
kentlerden biridir. Onun için bura .. 
da her gün, başınızı bulutlann ara .. 
smda gibi duyar, güneşi ve yıldızla· 
rı kendinizden uzak bulmazsınız. 

Başınızı dikince gördüğünüz 

bulutların aklığı biraz çetin, gökte· 
ki gökçül boya biraz serttir. O ba
kımdan Ankara, yumuşak boyala
riy le altında yaşıyanlan gevşeten 

kentlerden özgedir. Bulutlan pa· 
muk yığınını andıran yerlerde, atı· 
lan adımların sert, verilen yargıla -
rm cetin olmayışına, olur ki zöz 
yumulabilir. Gel gelelim, gökler~ 

salt yakın olan Ankara'da yumuşak 
lığın ve gevşekliğin izini anyan bo
şuna yorulur. 

Burada zorlu zorlu esen yel, na· 

sd ak bulutları dağ tepelerinden 
aşırarak bir yöne toplarsa, burada 

hepimizin yüreğine ülkü veren bü • 

yük B~şımız da bütün gönüllerimi

zi acunu kavrayan kanatlarının al· 

tında toplayan bir kartal gibidir. 

Yer gök kıranları, başka yerler

de yerin gökten ayrıldığı çizgiler

dir; burada ise o kıran, yerin gök

y·üzüne kavuştuğu smın çizer. 

M. N. 
B u söyde geçen sözlerden bir takımının 

bugünkü dilde karşılıkları: l 
Kent - Şehir 

Gökcül - Semavi 
ö zge - ayrı, diğer. 
Salt - Zaten, esasen 
Acun - Dünya 
(Bu sözler tarama dergisinden alrnmıı-

Zonguldak"ta hir ~fünikok tır.) 
fahrika~ı ~·apılacak. - -

Conguldak, 3 - Türkiı müesseselerin- Zonguldak Halk· 
de yapılacak olan "sömikok,, fabrikasının • • d 
yeri hazrrlanmaktadrr. Onbeı güne kadar eVIDe bır yar im• 
ten:el atma merasimi yapılacaktır. {A.A.) Zonguldak'ta yeni inp olunan Halken· 

1Jnh er-.itc faki~ltt-leriuiu 
dahili ııizamrıame~i. 

nin eksikliklerini tıman>;lamak üzere Zon· 
guldak maden ve Kozlu kömür ıirketleri 
mümessili Esat Bey beşbin lira vermiftir. 
Fırkamızın bu hars ve genelik evine yapılu 
bu yardımı çok yerinde bulur ve müteberrii 
tebrik ederiz. 

Yakalanan ka~.akçılar. 
3Z - Isparta mektupçusu Memduh 

Bey, 33 • Bayburt orta mektep türk 

çe muallimi Mehmet Bey, 34 • Sa· 

ray kazası maarif memuru M. Niya

.zi Bey, 35 - Bursa erkek lisesi mual-

Hilaliahmer Cemiyeti Ankara 
merkezi temmuzun on yedisinden 
yirmi üçüne kadar devam etmek ü
zere bir Hilaliahmer haftası tertip 
etmiştir. Geçen sene de tertip edil
miş olan haftanın gördüğü rağbet 
ve halkın haftaya gösterdiği alaka 
göz önüne getirilerek bu seneki Hi
Ialiahmer haftasının geçen senekin 
den çok daha canh ve eğlenceli ol
ması için tedbirler ve hazırlıklar 
yapılmaktadır. 

Jimlerinden Malik Bey, 36 Bursa 
Hafta içinde muhtelif eğlence

erkek lisesi muallimlerinden Nam- ler tertip edileceği gibi ayrıca hal. 
dar Rahmi Bey, 38 - Manisa Horoz 

ka radiyo vasıtasiyle konferanslar köy mektebi muallimi Nazmi Bey, 

3S • Siirt müfettişi Niyazi Bey, 40-
Niğde orta mektep riyaziye mualli

mi Naci Bey, 41 - Amasya Evkaf 

müdürü Namık Necip Bey, 42 .. İs
tc:mbul'da Öztürk Ahmet oğlu İs-

verdirilerek Hilaliahmer merkezi-

nin çalışmaları hakkında malUmat 
verilecektir. 

lstaııbul, 3 (Telefon) - Universite 
Rektörü Neset Ömer Bey doçentlerin maaj· 
ları hakkında Maarif Vekaletine izahat ver 
mek için yarın akfam Ankara'ya gidecektir . 
Doçentlerin arasında istifa temayülleri ço
ğalmaktadır. Yarın doçentler umumi bir 
i~ima yaparak hu meseleyi konuşacaklar 
ve kararlarını Mnarif Vekaletine bildirecek 
lerdir. T esebbüsleri netice vermediği tak· 
dirde doçc~tlcrin toptan İstifa edecekleri 
söylenmektedir. 

lıranbul, 3 (Telefon) - Oniversi~e 
fakültelerinin yeni dahili nizamnamelerı, 
inzıbat ve kaydi kabul talimatnamesi ikmal 
edilmis ve tasdik için Maarif Vekaletine gön 
dreilmi~:ir. Tatbiki önümüzdeki ders sene 
sinde ha§lıyacaktır. Alınan ha~erlere ~-ö
re, gelecek sene Hukuk ve ~debı~at Faku~
telerinde birer ihzari sınıf ılavesıyJe tedn
sat dörder seneye çıkarılacaktır. Fakültele
re b~zı yeni dersler ilave için tetkikler ya
pılmaktarır. 

Yunun porcuları i~tanhu]cla. 

lstanbul, 3 (Telefon) - Cuma günü 
Galatasaray'la ve Pazar günü Beşiktaı'la 
bir maç yapacak olan Yunan takımı ve at
letleri bugün ıehrimize geldiler. 

JstanbuJ 3 (Telefon) - Bir ltaıyaa 
vapuriyle ls

1

tanbol'a gelen Marika v~ )ojel 
isminde iki kadmıo üstünde fazla mıktardı 
kacak ipekli kumıı bulunmaıtur. 

~ Romanya vaporonda da döviz kaçakçı
lığı yapan iki kip yakalanmııtrr. 

E naf hanka ı mc elesi tetkikatı. 
lstanhul 3 (Telefon) - Esnaf Banka· 

sı tahkikatı~ı yapan heyet tetkikatını bitir· 
mİ§tir. Heyet buhusustaki raporunu hazır· 
lamaktadır. 

met Bey, 43 - Muğla Maarif katibi 
Osman Bey, 44 • Seydişehir'de mu
allim Şükrü Bey, 45 • Gelibolu'da 
tüccar Rahmi Bey, 46 - Fethiye'de 
mütel·ait yüzbaşı Süleyman Bey, 
47 - Silifke Belediye reisi Sait Bey, 

48 - Mersin gazetesi muharrirlerin
den Şeref Arif Bey, 49 - Fethiye 

l:cıymakamı Şevket Bey, 50 - İstan
bul erkek lisesi türkçe muallimi 
Tahir Nejat Bey. 51 - Edremittc 
0

balcı oğlu Tahir Harimi Bey, 52 -
Fen Fakültesi müderrislerinden 

Tevfik Bey, 53 • Bursa erkek lisesi 

muallimlerinden Zahit Bey. 

Bu zatlerin gönderdikleri fiş sa· 
yısı "19,743,, tür. Evelki on üç liste 
ilr beraber gönderilen fiş yekunu 
''56,828,, i bulmuştur. 

Her birine ::ıyrı ayrı teşekkür 
mektubu yazma,;.a imkan bulunma· 
d ı<Yınd -ı n gö:.nerrli lderi himmetten 
d rılauı 1:"·1 1ilerine alenen teşekkür 

Temmuzun yirmi üçüncü günü 
ve akşamı da şehir ve bomonti bah
çeleriyle diğer bahçelerde garden
pc:rtiler tertip edilecek ve on doku. 
zuncu perşembe günü akşamı da 
şehir bahçesinde yüz yirmi çocu
ğ nn sünnet düğünü yapılacaktır. 

Şehrimiz esnaf cemiyetleri mü
messilleri, Hilaliahmer merkezinin 
tertip ettiği bu haftaya maddi ve 
manevi yardımlar vadetmişlerdir. 

Hima)t'İt•tf al N·miycti umumi 
nwrk•·ziuin bir sendik faali) c·ti. 

Himayei Etfal Cemiyeti Umumi Merke
zi l 6 Haziran 1934 tarihinden l Temmuz 
1934 tarihine kadar l 5 gün zarf uıda 1468 
çocuğa yardım etmistir. Bunlardan 208 
hasta cocuk ve kadın • Umumi Merkezin po
likıliniklerinde muayene ve tedavi edilmiş· 
tir. Ayrıca diş muayenehanesinde 270 ço. 
cuğım di~leri muayene ve tedavi edilmiştir. 
838 cocuk ve anne Umumi Merkezin ban
yolarından istifade etmişar. Süt damlası 
k:sdlında 140 çocuğa bin kilo bedava süt 
tevzi ed:lmiştir. Yardım için müracaat eden 
fakir ailelerle çocuklardan 12 kiıiye para 
:ardımı yapılmıştır. 

Doçentler içinde fakülte dekanlarına mü 
racaat ederek maa!larına zam istiyenler de 
vardır. Yerli ve ecnebi profesörler zamma 
taraftardırlar. Hususi müesseselerden ba
zılarının doçentlere yüksek maaılarla i! 
teklif ettikleri de bu Jayialar arasında söy
lenmektedir. 

Türk Dili bülteni. 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 
Cemiyetin düşüncelerini yaymak üze • 

re çıkarılmakta olan ''Türk dili,, atlı bül • 
tenin baskı ve satış yeri değiştirilmiıtir. 
Besinci numaradan başlıyarak bülten dev • 
let. matbaasında basılacak ve satııı İstan
bul' da Türk kitapçılık limitet ıirketi tara
fından yapılacaktır. Bültenin be§inci ve on
dan sonraki sayılarında geçen yıl yapılmı~ 
ohan büyük dil anketinin verimleri hasıla · 
caktır. 

Bültenin bir sayısının satıı fiatı eskisi 
gibi 30 kuru. ve on aylık bir cildinin abone 
si üç liradır. Hakimiyeti Milliye malhaasın
dr. yazılmıı olan abonelerin bütün hakları 
mahfuzdur. 

Bundan sonra abone olmak istiyenlerin 
»a doğrudan doğruya Ankarada türk dili 
tetkik cemiyeti merkezine, yahut lstanbul
c1a türk kitapçılık limitet şirketine müraca
atlarr rica olunur. 

t ı-lanhu 1' un kanaliza~yon tı. 

lstanbul, 3 (Telefon) - .lsta?bul' ~a 
yapılmakta olan kanaliza~yo~ .ıılen Hnlıç 
tarafında yüzde doksan bıtmıjlır. Buradan 
sonra Beyoğlu'nda iıe baılanacaktı~ •• Bele· 
diyenin bu seneki bütçesine bunun ıçın beı 
yüz elli bin lira tahsisat konmuştur. 

Yanlı~ ak,;;edcn hir hahcr. 

fstanbul, 3 (Telefon) - Şark Demir
yolları İdaresinin atölye. e§y.alarını hudut 
haricine kaçırırken komıserlık tarafından 
men edildiği hakknda bugün bir gezetede 
intisar eden haberi şirket nezdindeki Hüku
met Komiseri tekzip etmiıtir. Mesele evelce 
hükumetin muvafakatiyle ıirket ile Yunan 
murahhasları arasında teshil edilen CJY• 
taksimi meselesinin gazeteye yanlıı akset
mİ! olmasıdır. 

l~ıanlml - Edirne C)alıaıi. 

lstanbul, 3 (Telefon) - İstanbul H~J~
evi Trakya 'yı İstanbullulara tanıtmak ıç.m 
bir seyahat tertip etmiştir. Seyahat Tem~u-

13 .. .. Cuma günü yapılacaktır. Edır-zun uncu r b. 
ne' ye tenzilatlı tarife ile gidi§ v.e ge ış. ~r 

.. .. e ek ve iı;tiyenler aynı bıletten ıstı-gun sur c . 'd .k l • • 
f d etmek şartiyle Edıme e ı amel ennı 
u:a:abilecekler ve ayrıca lstanbul-Edime 
muhtelit takımları arasında maçlar da ya
pılacaktır. 

Ymıaııi:,taıı miinazaalı olımyan 

bor~ları ödiiyor. 
İstanbul, 3 {Telefon) - Atina' dan l 

tarihiyle bildiriliyor: Yunan Hükumeti ge
lecek Perşembeden itibaren münazaalı olnu 
yan harici borçlar kuponların tediyesine kı 
rar verdi. M. Maksimos dün bayanatta bu
lunarak Yunan Hükiimeti, Yunan noktıi na 
zarına uygun olmıyan ve hamilleri tara~?1· 
dan hal ve tanzimi istenen istikrazlar muı· 
tesna olmak üzere diğerlerinin tediyeıine 
karar vermiş olduğunu söylemipir. 

hpartu halılarına ~oğuk ~]a?ıbgal • 
Isparta, 3 - 2Z-28 İıp •• arta ansı a l· 

lasa I 6 Mayıstan itibaren ıoguk ~am~a "!'1 • 
rulmak usulü tatbik edilmektedır. Şımdıye 
k d r miibim miktarda halı damgalannuı 
v: t:caret odasmm pek yerinde olan bu ko
ruma sistemi bu milli ihracat efyasmm İma· 
Ji üzerinde iyi tesirler yapmıflır. Keyfiyetİll 
ana vatana yayılması hususunda yaptmlan 

:\rhin"de Gazi lıC'kcli dikileceli. 

Artvin, 3 - Artvin'in en muhteıem bi· 
nası olan Hükumel Konağı önünde vücude 
getirilen cüınhuriyet meydanına konacak Ga 

zi heykelinin kaidesinin temeli bugün mera· 
simle atılmış ve heykeltraf Hakkı Bey de 
büstün dökümüne baılamı,tır. {A.A.) 



Memleket postası. 1 
Hava tehlikesinden korunma 

Korunma teşkilatı nasıl çalışır? 
Hava müdafaası yüksek komisyonunun 

baıaracağı büyük iılerio bajında, bütün 
bir milletin bava tehlikesinden korunma 
bakımından yetiştirilmesi geliyor. 

zaman bu kolay olduğu söylenen §eyleri, 
o vakit bir hamlede, yaprveririz demek saf
dillik hatta deliliktir. 

Y abaııcı ııostası 

Bir Çin 
düğünü. Kayseri dokuma fabrikası inşaatı 

Ciimhuriyet hükUmetinİD feyizli ve kud
fetli icraatından biri de hiç füpbesiz (Kay
teri dokuma fabrikası)nm in1asıdır. Şehrin 
ıimal tarafında ıimendifer istasyonuna çok 
yakm bir mahalde Karpozatan namiyle 
maruf bir su mıntıkasının yakınında ve 
Kayseri'yi Boğazliyan'a ve Yozgad'a bağlı
J.Bn ıosenin hemen kenarında (34520) 
anetre murabbaı bir arazi Sümer Bank la· 
rafından istimlak edilerek fabrika mahalli 
olarak tefrik edildiği günden itibaren faa. 
liyet baılamııtır. 

ka) 

Fabrika inıaatmın aksamı: 
Fabrika tam yedi kısımdan ibarettir. 
1 - Kumaı dokuma kısmı (asıl fabri· 

2 -Mamul ve gayri mamul ambarı 
3 - Tamir atölyesi 
4 - Kuvvei mubarrike santralı 
5 - Su deposu 
6 - Kimyevi tasfiye binası 
7 - Su kuyuları ve tulumba dairt'İ 
Bu yedi kısmın inıaatı mukavele muci 

bince tam 8 ayda bitecektir. ihale 8 niasn 
1934 tarihinde yapılmış ve mukavele 10 
nisan 1934 tarihinde imzalanmış ve filen 
İJt- 20 nisan 1934 tarihinde başlanmıştır. 

Üçüncü bina: 54 metre boy, 38 metre 
geniılik ve 9,50 metre yükseklikte olan ta· 
mir atölyesidir. Bu kısmın temelJeri tama
miyle bitmiı olup beton arme iskeleleri ku
rulmaktadır. 

Dördüncü bina: 76 metre boy, 37 met 
re geniılik, 9,50 metre yükseklikte olan 
kuvvei muharrike santralıdır. Makine te-
mellerinin oturması için lazım gelen beton 
kazıklar hazırlanmıı ve çatılmakta bulun • 

·ıştur. Günde 6000 kilovat kudreti elPk • 

,. 

Sumer Bank ile yapılan mukaveleye gö) 
re bir mesai cetveli ihzar edilmi!lrİ. Bunda 
iter ay nihayetinde inpsı ikmal edilmiı ol
ması matlup olan aksam ayrı ayn ıösteril-

:,·ıkiyeyi lıaiz bulunacak bu makineler da
hi Rusya' da hazırlanacak ve mütehassısları 
tarafından mahalline konulacaktır. En bü
yük kuvvei muharrike santralı olacak olan 
buradan Kayseri civarmm dahi tenvirat hu 
su"ında istifade edeceği muhakkaktır. 

1nipir. 
ln,aatm seyri bakında tamamen mut • 

main olabilmek için ıu kadarını söylemek 
bile kafi gelecektir. Fabrikanın ıimendifer 
Ue iltisak battı en mühim işler araamda o • 
lop bunun temmuz nihayetinde bitmesi 
matlup iken bu müddetten iki ay evel ikmal 
, ~;Miği görülmüpür. 

... 

Geriye kalan sıı deposu kimyevi tasfiye 
binası ve tulumba dairelerinin temel haf ri • 
yatı da tamamiyle ikmal edilmiştir. Burada 
en çok ehemmiyet verilen nokta iltisak bJt 

Bize verilen iyzahata göre bütün f abri- ıh ile mamul gayri mamul ambarı olduğun· 
b dahilinde (45526) metre mikap inşaat dan müteahhit Apturrahman Naci Bey bu
lan on bin metre mikaplık kısmı tamamiyle 1 rada her gün 561 amele, beş beton makine 
lkmal edilmiıtir. Öyle ki bütün işler mesai ı;i çalıpırmak ve günde en az elli ton çi· 

1trogramında tayin edilen vaziyetten pek mento sarf etmek suretiyle hem iltisak hat
sc>k ileridedir. Fabrika inşaatından en mü· tını vaktinden evel ikmal etmiş ve hem de 
him kısmını hiç şüphesiz asıl bina olan fob ambarı ikmal etmek üzere bulunmuıtur. 
rika yani dokuma mahalli teşkil etmekte • Rusya' dan gelen makineler montajı yapılın 
«lir. 232 metre boyunda 143 metre geni!li cıya kadar bu depoda muhafaza edilecek -
iinde ve 9, 15 metre yüksekliğinde olan bu tir. Bnndan baıka fabrikanın asıl muhtaç 
binanııı şimdiye kadar görülmemiı bir hu- olduğu suyun temin edileceği saha olan 
susiyeti de mevcuttur. 

Dokuma f abrikalarmda en mühim me
sele f abrikanm içine güneı ziyasının doğru 
ilan doğruya nüfuz ve tesir etmemesidir. 

Rusyada'ki mütehassıslar tarafından tertip 
cluıian planda ba cihet en başta olarak na 
zarı dikkatte tutulmuı ve pençereleri taml\ 
miyle şimale nazır olmak üzere (ıet) na. 
miyle tevsim ettikleri bir çatı usulü bulun • 
muştur. Resmimizde bu çatı ıekli tamamile 
f11rk edilmektedir. 

Bu kııım inpatın tekmil beton ayakları 
konulmaı, beton direkler için kalıpları di
kilmittir. 

Karpuzatan mevkiindcki bentlerin insasma 
da başlanmıı olduğundan kurak, çorak ıs· 

sız bir sabada bugün görülen kaynaımanm 
yarınki hayat için ıaadetler bahıedece~bc 
emin olarak bütün halkımız son derece alil 
kadar olmaktadır. 

.Millet, mektebe giden çocuktan evinde 
çalışan annelere kadar, genç ve ihtiyar ile 
idisnasız olarak tamamen, havı hücumuna 
uğranıldığı zaman ne tarzda hareket edece 
ğini öğrenmek zaruretindedir. 

Havadan korunma ' ;dbirlerini almak 
ancak sulh zamanında kolaydır ve bir ha
vadan korunma teşkilatının daha sulh za
manında eyi çalıııldığını görmek başlıca 
bir muvaffakıyet şartıdır. 

Halk, sık sık tekrarlanacak manevra
larla, hava hücumlarında takip ve tatbik 
edeceği korunma tedbirleri ve \areketlc
riyle alışkanlık basıl etmezse hava hücu
munun tahakkuk ettiği gün, bu nazari ma
hiyeite kalmıı ma!umattan doğacak netice 
yalnız panik ve anarfi olur. 

Yazan: Dr. Mattlıias Komor. 

Nisan HongkonA 

Büyük lokanta muhteşem bir tarzdı 
tenvir edilmiıti. Zengin bir tüccann oğlu ev 
!eniyor, lokanta bu düğün merasimine sıb 
ne oluyordu. Daha davetnameyi aldığım 
vakit sevinmiştim ve "bir Çin düğünü her 
halde entreuan ve şairane = pittoresli 

Sokakta, mektepte, bağda, t:ırlada, 

kahvede, sinemada ... bulunurken bir düı
man filosunun bombardımanı tahakkuk 
edince ne yapacağını öğrenirse tehlike ve 
mesele hafiflemiş olacaktır. 

Bütün havadan korunma komisyonları· 
nın bu bakımdan en ileri yardımcısı mek· 
tepler ve mektep muallimleriJir. Mektepte 
bir alfabe gibi korunma esnslarııu bel
liyecek gençler ve çocuklar, öğrendikleri
ni evlerinde kolayca tatbik edecek ve bu 
biigiyi yayacak en kuwetli ve canlı ela
manlardır. 

Aynı veçhile sokaklara, umumi yerle
re yapı,tınlacak afiılerle ve omumn açık 

(batta mecburi) konferanslarla bütün bir 
halk kiitlesini bu bakımdan hazırlamakta 

güçlük yoktur. 

Kaldı ki her türlü cemiyetler ve le· 
§<'kküllerin mensuplarına havadan korun
ma tedbirlerini öğrenmek mecburiyetini 
tahmil etmek suretiyle büyük tehlikeyi ge
niş bir mikyasta önlemek de gene pek ko
lay görünmektedir. 

Halkın öğrendikleri arasında gece hü
cumlarına karıı yapacakları, gündüz veya 
gece sığınacağı ve gideceği yerleri daha 

sulh zamanından bilmesi de gelir. Halkın 
lamba ıığmm nasıl gizleneceğini, korunma 

siperlerinin kazılacağı yerleri normal za

m&ndan bilmesindeki faydaları küçük gör
meğe hiç lüzum yoktur. Hava müdafaası 

fcomisyonları, ıehir ve kasabaların iıe el

veriıli yerlerinde siperler meydana getir
mek için her türlü vesait ve malzemeyi el 
altında bulundurmak ve bu itibarla da ıe· 

bir ve kasaba içinde bu ifte kullanılabile

cek malzemenin miktarını her an bilmek 
mecbariyetindedir. 

Bu malzeme ve vasıtalar gibi, komis

yonlar bu korunma yerlerini ilk tehli1<c 

haberinin iylanı ile beraber yapacak in

sanları da, ne yapacaklarını bilir bir kud

rette el altında bulunduracaktır. 

Bu gibi bir:birini kovalıyan işler ara

sında, can kurtaran teşkilatının gönüllüle

rini, lizmıgelen vasıtalarla techiz tderek 

yetipirmek ve hava hücumlarında yarala

nacak, gazlanacak zavallıları teda\i eJc

cek gönülJü hastabakıcıları hazırlamak, 

"can kurtaran yuvaları,, meydnna ı_retir

mek. .. de vardır. 

Katiyen kani olmalıdır ki, bütün bu Lir 

$ıra ışler, haiz olduğu fevkalade ehemmi· 

yetle D?Ütenasip olmıyacak derecede basit 
ve kolay işlerdir. Bu işlerden anlıyanların 

kabul edecekleri veçhile, muvaffak olmak 
için yalnız ciddiyetle teşebbüse giriımek 
kafi gelir. 

Yalnız bu münasebetle söylenmesi ta
zım olan ıudur ki, havadan korunma ha· 
kınımdan her türlü mesai, tehlikeye takad· 
düm etmek, yani daha sulh zamanında ya
pılmak ıarttır. Hele bir muharebe olsun o 

Şehirlerde i,i gücü olmıyan, umumi ha· 
yat ve faaliyette vazifedar • bulunmıyan 
çocuk, kadın, ihtiyar ve malôlllerin daha 
harp tehlikesi başladığı zaman şehirlerden 
çıkanlmnsı işinin harp günü başarılabilme
si için bunun pliinlatması ve görülmesi la
zımdır. 

Bir istikbal harbının notasız ve i~ltima
fom::uz başlıyııcağı kanaati umumidir. Bu 
böyle olunca, bütün havadan konınmn teş· 
ki!atının ve mekanizmasının bir tek işa· 
ı etle çalışabilecek halde tutulmasında za
ruret de kendi kendine meydana çıkar. 

Bekçi, telefon, telgraf, alarm (tehlike 
haber ve iıareti), itfaiye, sıhhiye, inzibat, 
siperler, fehirlerio boıaltılması, halkın bes
lenmesi... hunların hepsi dahiliye nezare
tindeki kuytn bir odaya yerleşfüilmiş bir 
telgraf, bir telefon makinesi ile hemen fa. 
aliyete geçirilebilecek halde tutulmak li
znndır. işte gaye budur ve böyle bir gaye
nin harp ve tehlike zamanında elde edile
c~ğini düıiinmek tam bir gaflet manasına 
geldiği kadar müstakbel barbı kaybetme
nin de ifadesidir. 

Birkaç gündür bu yoldaki fikirlere in
kişaf vermiş olmak için yazdıklarımın ha
vadan korunma meselesinin bir harln kay· 
betmek veya kazanmak demek olduğunu 
anlatabilmiş olduğunu zannederim. 

Herkes, korunma faaliyetlerindt vazi
f,. almış her vatandaş kendine verilmif İfİ 

yapmak veya yapmamakla vatana zafer 
veya inhidam hazırladığını eyice takdir et
mek zaruretindedir. 

Amir, memur, halk. .. hatta kadrolar bi
le bir istikbal barbmm ayrı ayrı her birinin 
göstereceği sabır ve tahammüle idinat ede· 
rek zafere götürülebileceğini bilerek bu işe 
alakadar olmak ve ona göre çalışmak mec
buriyetini hissetmelidir. 

ŞAKIR HAZIM 

--~--...-···--------

Zonguldak halkcvi !:.alışıyor. 
Zonguldak, 3 - Halkevinin bir yıllık 

masraf bütçesi 11.000 lira olarak bağlan· 
mıştır. Yec~ yapılan Halkevi sinema ve 
umumi toplantı salonunun inşaat masrafı 
bunun haricindedir. lç.imai yardım ve köy 
cüler ~ubesinden bir heyet vilayetin en mü
him köylü pazar yerlerinden biri olan Per
ıembe'ye gitmiştir. Heyet arasındaki dok
torlar 450 köylü hastayı muayene ve ilaç· 
lannı heyetin beraberinde götürdüğü mua
leceden meccanen vermişlerdir. 'A.A.) 

Aflapazarı'nda hiiyiik at koşuları 
yapılıyor. 

Adapazarı, 3 - Avcılar Kulübünün ter
tip ettiği büyük at koşuları 6 Temmuz Cu
ma günü yapılacaktır. O gün fstanbul ve 
lzmit'ten Sapanca'ya işlemekle olan tenez
züh trenlerinin Adapazar'ına kadar temdidi 
demiryolları işletmesinden rica olunmuştur. 
Kofu için Bursa ve sair yerlerden atlar gel 
miılir. (A.A.) -----··-----

R. M. M. E11ciime11lerimlen: 

Çağrılış. 
Bütçe, Maliye ve lktııat Encümenlerine 

mensup azayi kiramın bugün ıaat onda 
Bütçe Encümeninde bulunmaları rica olu
nur. 

Allliye enciinıeııiııdcıı: 

bir ıey olması lizımgelir,, demiştim. Muay• 
yen vakitte yani gece saat 11 de merak ve 
h;y~canla merasimin yapılacağı lokantaya 
gıttım. 

Jlk gördüğiim manzarQda pitforesk bir 
vasıf yoktu. Büyük bir salon, 'bir çok masa· 
lar, kibar giyinmiş bir tak:m çinli davetli -
ler mas:ı.lar önünde oturmuş Mah-yong (x) 
oymyorhrdı, damadın bab~sı bir çok reve • 
ranslarla yanımıza gelip bizi selamladı. Da 
mat çok genç, düz siyah ipekten bir elbise 
giymi~ ve yegane ziynet olarak göğsünde 
kınnızı Koknrd~ tasıyor. O da bizi derin bir 
reveransla selamladı ve biraz mahcubivetle 
~ülüyord:ı. Eir:ız sonra o\·unlarına biran 
için fasıla vererek bizi seliımlı\mak Ü7"'re 
re vaklaşan muteber misafirlere takdim 
edildik, takdim merasiminden sonra davet • 
liler hemen oyunlarına döndüler. Bu oyun 
onları yüzlerce sene evel ecdatlarını teshir 
ettiği gibi teshir etmişti. Çünkü çinli gürül
tü çıkaran her şeyi sever. Bu oyuna karşı ip 
tilasının sırrı bu sevgide gizli olsa gerektir. 
Düğün davetlilerinin büyük bir heyecanla 
fildi~i pulları mümkün olduğu kadar fazla 
bir gürükü ile abanoz aiacmdan yapılmıf 
siyah masanın üstüne nasıl vurduklarına 
bir müddet dikkat ettim. Fakat bu oyunun 
çıkardığı gürültü diğer gürültülerin içinde 
en küçük bir kısmı te,kil ediyordu. Bir çin 
orkestrası misafirleri neşelendirmek için 
müte!ltadiycn çalıyordu. Bıına bildirildiğine 
göre hu orkestra şehrin en iyi orkestraların 
dan biri olup kemana benziyen iki aletle bir 
davuldan, iki flütten ve bilhassa bir devasa 
Gong (xx) dan terekküp etmişti. 

Mızıl<acılarm ortasında bir kadın dahi 
bulunuyordu ve güya güzel şarkılar söylü • 
yordu. Fakat bu §arkıları kimse iıitemiyor. 
du çünkü Gong salonu müthit gürültüsü ile 
dolduruyordu. Biz salona girdikten az bir 
müddet sonra ateş oyunları baıladı muh:e -
tem raketler, hüyük bir güneş timsali, 
ate§ kusan bir ejder ... Bütün bu ıeylcre so 
knğı dolduran kesif bir halk kütlesi büyük 
bir hayret ve heyecanla bakıyordu. Bu 
halk kütlesinin vaziyeti çok enteresan idi. 
Saatlerce binanm önünde kalarıık musiki 
dinliyorlar ve ateş oyunlarını seyrediyorlar• 
dı. Vaktin lıayli geç olmasına rağmen 
- çünkü gece yamı idi - bir çok r.ocuklar 
daha sokakta bulunuyorlardı. Bunlardan 
baıka bu se)·İrciler icinde ıokaklarm gece 
sakinleri dilenciler. fahiJöeler dahi bulunu• 
yordu. Biriken bu kütle o kndar kalabalıktı 
ki araba münaknlatının kes'lmesİ!ıe mechu· 
riyet hasıl olmu~tu. Bu gürültüyü tamamla• 
mak için - Çin' de her türHi tesit merasi • 
ıninde nek çok sevilen - Firecraches (&) 
ler dahi ba!lamıştı ve müthiı tarakalarla 
iştial ediyordu. 

Bütün bu şeyler genç çiftin şeref ve sa 
adetine yapılıyordu. Ateş ovunları bittikten 
sonra dal"ladm babasından bann gelin Hanı· 
mı da tanıtmasını rica ettim. Bunun üzerine 
mumaileyh beni salonun bir kö,esinf': götür 
dü. Orada genç gelin otum yordu, Tuvaleti 
Broknt denilen İpekli dibadan yapılmış ve 
gayet müzeyyen el işi ile işlenmişti. Caşmda 
altın' dan tac ıeklinde bir ziynet ve bir yeşil 
iade yahut Nephrit denilen kıymetli (hacerİ 
kilye) tasıyordu. Yüzü peçeli idi. Buna rai 
men görebiliyordum ki mübalagah bir su • 
rette kırmızı ve beyaz boyalı ve hiç bir te "' 
bessüm ile canlı olmıyan bu ıima, maskell 
bir mahiyet arzediyordu. Gelin Hanımın Yft 
nmda akrabadan iki ihtiyar kadm oturoy~ 
do. Ve düz siyah ipekten elbiseler giymiıle 
di. Bıı kıyafet gelin Hanımın rengirenk m 
teıem libası karf11mda nazan dikkati celf>4 
den bir tezat teıkil ediyordu. Gelin Hanım!

1 

önüne gittiğimde yanındaki akrabadao • 
kadmm yardımı ile ayağa kalktı. iki ihtiy~ 
kadm adet veçhle gelin Hanımı koltukla; 
dan tutuyorlardı. Sonra gelin Hanım ön" 
de derin bir reverans yaptı. Benim de ay 
suretle derin bir reveransla gelin Hanımı it 

ikinci büyük bina mam·ııı ve gayri ma· 
mul amhar•dır. 133 metre boyuncia 38 met 
re geni,liğilıde ve 8, 70 metre yüksekliğ:n 
t!e olan bu bina hemen hemen bitmek üze 
redir. Bu bina dahilinde tekmil nakliyat 
elektrikle müteharrik vaıonlarla yapıla
cak, tahmil ve tabliye iıleri tamamiyle hina 
dahilinde icn olunacak, yağmur ve kar fa 
ıliyete biç hir suretle mini olımıyacaktır. (Rısimlıriıniz inıaafın bazı sallıalannı gösftrmıldıdir.) 

Biiyük Millet Meclisi Adliye Ehtuio~ni 
bugün ıaat onda toplanacağından azanm 
toplantıda bulunmalan rica olunmaktadır. 

( x) Çin'dı 144 laf yalıııt ltart ilı oynanan 
&oıyıtı oy.na olap on clörl taıilı 111. Y. /ifiiri 
niin lt§lril nilmısi clnnılrtir. • 

( :rx) T ıınt;tan mamül çalpara aldi musikisi. 

(&) 
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l, : .:_ :.iı ··un iycabediycrdu. Bu iycabı 
iyfa ettik. Reverans esnasında gelinin elleri 
eski Çin adeti üzere göğsü üzerine kavuştu 
nılmu§ idi. Bu selam merasimi esnasında 
hlç bir kelime konuşulmuyordu. Gelin bütün 
gece köşesinde kaldı ve misafirlerin her bi 
ıi onu orada selimledr, vakıt haylı gepniş • 
ti ve gece yarısından sonra idi Mah • yong 
masaları bir nnda kapandı. Damadın babası 
misafirlerini masalar önüne oturmağa davet 
etti. Her masada sekiz misafir bulunuyor • 
du. Çin'de 8 rakamı uğurlu bir rakamdır. 
Şimdi o kadar mütenevvi ve çok yemekler ge 
fiyordu ki bir avrupalı şikemperver (Gour. 
met) bunları tahayyül ve tasavvur bile ede-

ez. Burada Meno'yu lerciime ediyorum. 
Her ne kadar bütün yemek kııplarmdan tııt 
ak mümkün değildi, fakat tattıklarımm 

epsi avrupanın en kibar zaika erbabını 
emnun edebilecek mahiyette idi. 

Evvela beı büyük kap retirdiler. Bun -
ların içinde: 

f stakoz ve balık, 
Balık çorbası, 
Yabani ördek ve balık ile pi~irilmi' çorba 
kızartılmıı tavuk, 
Tatlı çorba 
lunuyordu. Bunlardan sonra beı küçük 

bp geldi ki, içlerinde: 
Mütenevvi jambon ve tavuk eti, 
Ceviz ve fındık ile kızartalmıı güvercin 

eti, 
Her nevi mantar, 
Poıtnk 1 kabuğu ile piıihilmiı ördek çor 

.. sı, 
Salatalarla bıldırcm 

tardır. Müteakiben daha küçük üç kapf a: 
Sebze ile istakoz, 
Karnabaharlı tavuk, 
Kızarmıı balık ve kurbağa 

ietirdiler. Daha sonra da sayısız küsük 
bplarda tatlılar, ıekerlenmiı meyvalar, 
.. Ilı çörekler ve sair meyva ve yemiıler 
teldi. 

Çatal, kaşık ve biçak bittabi yoktu. Her 
es Çin adetine göre iki uzun tahta parçası 
Clıopstıck) ile yiyordu. Tabak yerine de 
r misafirin önünde yuvarlak bir kase bu
uyordu. Herkes kendi tahta parçası ile 

f»üyük kaptan yemeğini alıyordu. Ortadaki 
l-aptan müntahap bir parçayı olıp komşusu 

takdim etmek büyük bir nezaket hare
lati .olup bunu kimsenin reddetmesi caiz de
~dir. Baıkaca orijinal bir Çin adetini de 
llkrelmeden geçemiyeceğim: Bu adet Av
rapalı okuyucuya inanılmaz bir hal olarak 
rörünecektir. 

Misafir, .kendisinin mtmnaniytlini gös
lamek ve ıtyafetten lıakikattn miittlezziz 
olduğuna isbat etmek irin daha yemek ts
' ıında mükerreren ve mümkün olduğu ka
Clar gürültü ile geğirmek matlap ve mem
' h bir harehdtir ve ba ses ziyafet salıibi
ain kalbini samimi meserretlerlı doldurur. 

Yemek faslı sonuna kadar halis Çinli 
farzında kalmışken içkilerin Avrupalı bir 
tesire tabi olduğu görülüyor. Çin'in pirinç 

lyran Şahinşahı Hz. 
(Ba§ı birinci sayıfada) 

hava içinde yolumuza devanı ediyoruz. Za
fer ile Tınaztepe de E1ıe'ye refakat adi -
yorlar. 

Şahinşah Hz. fneboıu 
önünde. 

İnebolu, 3 - Şimdi saat 12 de Şahin
ıab Hazretlerini hamil bulunan Ege vapuru 
önde ve iki torpitomuz arkada olduğu hal
de İnebolu önlerinden Trabzon'a doğru 
yol almakta oldukları görülmüştür. 

Trahzon',)a Şalıiıışalı HazretJeı·iui 
karşılamak için hazırlıklar 

yapılıyor. 

Trabzon, 3 - İran Şahinşahı Hazret
lerini l<arşılamak için büyük hazırlıklar ya
pılmaktadır. Ala Hazreü Hümayunwı istir:ı 
hat1eri için Gazi Hazretlerinin köfkü bazır
lanmı§tır. (A.A.) 

Şahinşah Hz. nin seyahatı 
ve İyran gazetelerinin 

mütaleaları. 

Tahran, 3 (A.A.) - lran merkezinin 
bütün gaze~eleri, Şahinıah Hazretlerine kar 
şı Türk milleti ve hükumeti tarafından gös
terilen samimi ve kalbi tezahürattan dolayı 
teıekkür ve minnettarlık hiılerini bildiren 
hararetli makaleler neırelmektedirler. 

"İran'' gazetesi hassaten diyor ki: 
''Bugün Türkiye ve lran iki kardeı gibi 

ilerlemektedirler. istikbalde ise elele yürü 
yeceklerdir. Her iki milletin de bu dostlu
ğa ihtiyacı vardır. 

Her iki millet, kalplerinde doğan bu 
h r~r~tli. ve •.a~imi dostl~k hissiyatının kıy 
metını bılmelıdırler. Şahınıalı Hazretleri 
il~. Gazi Hazretleri tarafından yaratılan 
T urk-lran münasebatı, tabii münasebat 
hududunu tecavüz ederek büyük bir kuvvet 
teıkil eylemektedir. 

Türltler bilmelidirler ki, onlar kendile
rine ne dilerlerse, lraniler de Türklere onu 
dilemektedirler. Türkiye, lran'm bütün 
kalbi ve bütün kuvvetiyle adım ad1D1 kendi
sinin yanında yürüyeceğini bilınelidir." 

"İran'' gazetesi diğer ştrk milletleri
nin de kendi menf aatlarını daha iyi koru • 
mn~ için bu sağlam ve mukaddes zencire 
bagl nmalan temennisini izhar ederek ma
kalesini bitirmektedir. 

"Sit · ·h ,. reı cı an gazetesi diyor ki: 
Şahinıah Hazretlerine karşı yapılan te-

rabı yanında, bira Fransız kırmızı ıarabı, 
- ihtimal ki kom§u Macao' dan ithal edi
len - Porto ıarabı, konyak gibi Avrupa iç 
lileri de mebzul idi. Bu halita Çin mide-
• "n mukavemetini isbat etmektedir. 

Ziyafetin tam ortnsmda Gelin Hanım 
ayno köşesini terk ile yanındaki siyah el • 
Liseli iki ihtiyar kadının refakatında masa
Clan masaya giderek misafirlere küçük fin
FUlar içinde çay takdim etti. Gelinin ta§ıdı
iı büyük bir tepsi üzerine misafirler kırını-

zı ipek k'" ğı~a s .rılmış paralar koyuyor ve 
bu paralar dılencılere dağrtılıyordu. Bu ıah 
neyi hiçbir vnkıt unutmryacağım. Çin'e mah
s~s sembolik bir güzeillik ve orijinal bir ca
zıbe bu sahneyi süslüyordu. Gece saat iki
ye doğru diğer misafirler daha otururken 
ben merasim salonunu terkettim. Düğün da
ha iki gün ve iki gece deva?D etti. Bu iki 
günde de birinci günde olduğu kadar çok 
viyinip içildiğini bilmiyorum. Fakat zanne
diyorum ki, bu hal Çin'de dnima böyledir. 

26 haziran: PEŞTER LOIT'ten. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

znhürat, mü§terek düfD11nlann entrikalan
na rağmen, Türk ve Iran milletlerinin hiç
bir zaman birbirlerini sevmekten fariğ ol
madıkJarmı göstermektedir. 

Şabinıah Hazr~lerinin cüluslarmdan ve 
Gnzi Hazretlerinin iktıdar mevkiine geldik
lerindcnberi iki millet arasındaki münase
betler günden güne iyileıerek bugün bozul • 
mıyacak derecede bir kuvvet kesbetı:ıi§tir. 

Şahinşnh Hazretlerinin dedikleri gibi, 
bundan böyle Türkiye, haniler için ikinci 
bir vdandır. Ve her iki millet efradı kendi 
saadetini diğerinin saadetini temin etmelıte 
arıyacaktır. Bugünkü ve istikbaldeki nesil 
lerin saadetlerini ebedi surette temin için, 
iki milletin bundan böyle elele vererek iki 
reisin çizdiği yolda yürüyeceklerine emi
niz." 

L u 
HALKEVLBRI MECMUASI 

Ülkü'nün haziran ayına ait 17 inci 
nüshası çıkmı§tır. Bu sayıda büyük şefle
rin türk - İyran münasebatı hakkındaki 
nutuklariyle Nusret Kemal Beyin yeni ly. 
rnn, Hilmi Ziya Beyin felsefe ve ilim, Ka
zım Nami Beyin bun:anisma, Zeki Mesut 
Beyin aym politikası, Hüıeyin Namık Beyin 
türk adınrn eskiliği, ishak Refet Beyin 
halk ıairleri, M. Şakir Beyin halk edebiya 
tından örnekler. Ali Rıza Beyin cenupta 
b~zdoğanlılar, Ali Sami Beyin güzel sanat 
lar ve Abdurrahman Beyin Am('rika'nm 
keıfine türklerin hizmetleri atlı yazıları 
vardır. Hayvancılık ve zehirli gazlara ait 
fenni yazılarla Ferit Celal Beyin güzel bir 
h:kayesi, Nusret Kemal Beyin Meksika' da 
köy programı gibi daha bir~ok faydalı ya
zılar gene bu mecmuada neıredilmiştir . 

Büyük taarruz nasıl oldu 
M. Şevki Beyin güzel bir üslupla yaz

drğı ve akşam kütüphanesi tarafmdan 
neıredilen ve büyük taarruzu bütün taf si
litiyle ve resimleriyle canlandıran bu kıy
metli eseri tavsiye ederiz. 

IIAKliU1YETI ~llLLlYE 

Üç yeni kitap çıkardı. 
Bir tercümeler kütüphanesi tesis etiiğl

mizi evelce yazmıştık. Bü kütüphanenin 3 
cildi basılmı§ ve kitapçılara verilmi§tir. 

Birinci kitap 
BERiVAR $01" un 

Amerika'da bir konferans 
Atlı eseridir. Fiatı: 25· kuru§tur. 
İkinci kitap 

POT_, ltlORAN'm 

Cihan şampiyonları 
Atlı romanıdır. Bu roman son senelcr

dr çıkan büyük hikayelerin en güzelidir. 
Fiah: 60 kuruştur. 

Üçüncü kitap, her türkün okuması bir 
\ zife ol n 

PROFESÖR PITAR'ın 

SAYIFA 5 

Hakimler kanunu münasebetiyle Ad • 
)iye Vekili Millet Meclisinde büyük bir 

nutuk söyledi • 
(Ba§ı birinci sayJada) 

kil mahkemeleriyle tacı bir ahenksizlili için 
de bulunan adli teıkilatm bugünkü vaziye· 
te eripnek için geçirdiği tahavvül ne büyük
tür. Düıününüz ki, dini esaslara dayanan 
ve birbirine yan bakan hukuk prensip ve 
kaideler yerhıe hayatiyetini hadiselerden • 
lan kanunlara intikal ne güçtür. Bugün ad
liyemiz artık donmuı cemaatlara lıas olan 
bu kanunları, itiyatları kamilen bırakmış, 
yerlerine daima ilerliyen camialara yeraşan 
esasları koymu§tur. 

Bunlarla adliyemfzin son tekamül mer
halesine eriımit olduğunu iddia etmek iste
miyoruz. Ancak cömhuriyet adlinsi hakkın
da bir hüküm verirken bu çetin ıartları 'da 
gö .. önünde tutmak icap eder. 

Adliye hakkındaki şikayetlere gelince: 
Bunlar belli başlı bir noktada toplan

maktadır. 
Temyiz Mahkemes~nde işlerin birikmiş 

olması. Dnvalann uzan sürmesi. Yülcsek 
tasvibinizle tesis edilmiş olan temyiz rapor
törlükleri iılerin süratle bitmesine doğru 
büyük iyilikler temin etmeğe baılamııtır. 
Gene bu devrede de yüksek tasvibinize ar
zeylediğimiz kanun layihnları bundnn biiyle 
T eınyiz Mahltemcsinin normal bir sure!te i§ 
lemesini devamlı olarak temin edeceği k&
naatmdayız. 

Davalarm mahkemelerde süratle intaç 
edilememesi hususuna gelince: 

Evelemirde hu hadise memleketimize 
has ve münhasrr bir hndise olarak telakki 
edilmemelidir. Bütün garp devletlerinde Al-
manya, Fransa vt hatta İngiltere' de adliye· 
ye karıı yapılan şikayetlerin en esaslıları 
bu mevzu elrafmda toplanmaktndır. Ada
let topaldır - la justice est boiteuse - sÖ· 
zü bunun en canlı misalidir. 

Adliye teıkilall her yerde takdir ve grp 
ta ile anılmakta olan İngiltere' de de dava
ların uzun sürmesinden tikayet ediliyor. o. 
rada da adli ıslahat için teşkil edilen ko
misyonlara verilen direktiflerin ba§ında İ§· 
lerin süratle neticelendirilme~i hakkında ne 
gibi tedbirler bulunabileceği hususu ge1mek 
tedir. Bubapta yapmış olduğuınuı tetkikat 
meyanında bu komisyonların verdikleri ra· 
porlan n teklif olunan çarelerden hüku
metçe kabul olunanlan ihtiva eder vesaiki 
celbettik. 

Bizim teşkilatımıza uymıyan İngiliz sis-
teminden istifade edememekle beraber on
ların bo mevzu etrafında ne kadar uğra§mıı 
olduklarını yakındım gördük. Ve bir defa 
dahn kani olduk ki, adalet, en esaslı hede
fi olan sürate hemen hiçbir yerde kavuıma 
mıftır. 

alle tevzii hedefine ancak imkin elverdiği 
nisbette yaklııımış oluyoruz. Çünkü hukuk 
ilminin bugünkü telakkisine nazaran usul 
kaidelerinin feda edileıniyecek bazı ana 
prensipleri mevcuttur. Bunlar bir dereceye 
kadar bataati istilzam ederlerse de iyi bir 
adalet makımizmasmın zaruri bir teminatı 
sayılırlar. işte bu prensiplerin feda edile
memesindendir ki, hemen hiçbir yerde sürat 
meselesi halledilmiş değildir. Gene sürat 
gayesini temin içindir ki, geçen ay heyeti 
celileni:..io tP.sdikine iktiran ttmiş bulunan 
harç tarif esi kanununun ahkamı umumiye· 
si ,haksız davaların açılmasına mani olacak 
ve haklı davaların uzatılmaksızn bir an evel 
İn1acmı temin edecek müeyyede1cri ihtiva ey 
lemektedir. Bit!abi nakdi ve mali mahiyet· 
te olan bu müeyyedeler artık, bundan böy· 
le mahkemeleri hayali rakamlara istiruıt e
den davalarla uğraşmaktan kurtaracak ve 
mahkeme kapılarını hüsnü niyet sahibi da· 
vacılara daha geni§ bir surette açmış ola· 
caktır. 

Bundan böyle fena niyetli davacılar 
muhtelif bahane ve vesilelerle mclıkemeY.İ 
oyalamak, haksız iıleri uzatmak imkanını 
bulamıyacaklardır. 

Görüyorsunuz ki, arkada§lar, çıkardı· 
ğımrz Iıarç kanunu daha ziyade terbiyetkar 
bir tesir icra edecek mahiye1tedir. Bu ted
birlere, usul kanunlarında icrasını teklif 
eylediğimiz tadiller de inzimam edince he
defimizin ilk merhalesine erİ§mİJ olaceğnnı
zı kuvvetle ümit ebneldeyiz. 

Manevi unsurlar: 
Adli otoritenin tesisinde manevi unsur· 

lar büyük mikyasla yer lu ar. Hakime ve 
mahkemeye olan itimat er geç hakkını İs· 
tihsal edeceğine emin olnn fertlere ber sa· 
hada huzur ve emniyelbahıeder. Bu itibarla 
manevi nufuzun temini yolunda sarf edilen 
ihtimam tamamiyle §ekle taalluk eden hu
rulara kadar teşmil ettirilmiştir. O derece· 
de ki, bnzı memleketlerde hakimlerin beyaı 
saçlı proka takmakta, birç.oldnnnm baıtan 
Laıa kırmızı ve siyah roplar giymekte olduk 
lan görülür. Bu sahadaki düıüncelerİmİ· 
zi, sadece hakimlere ifa eyledikleri içtimai 
vazife ile mütenasip bir yer temini, ve mah 
keme bina ve salonlarının onngöre tanzimi 
hususundan ibarettir. Biz bu maksatla bir
kaç gün evel hapishane ve adliye binalarını 
yapabilmek için kabul edilen kanun ile bu 
yolda yürümeğe başlıyoruz. 

Bundan baıka reza müesseselerimiıin 
bugünkü hali esaslı ıne§galelerimizden bi
rini teşkil eylemi~tir. Hapishaneleri ceza 
hukuku nazariyelerinin istediği şekle koya• 
bilmek için hazırlamış olduğumuz tevkif ve 
ceza evlerinin teşkili ve idareleri hakkında 
ki kanun layilmsı ayrıca suçluların, ceza 
müddeti zarfında, ıslahını derpi§ eden bü
kümleri il tiva eylemektedir. 

Anadolu. 
atlı kitabıdır. Fia.tı 60 kuruştur. 

AKBA ve TARIK kitap evlerindt! 
satılmaktadır. 

Bugün yüksek huzunınuzda müzakere
ye konulan layihanın işlerin sür tle intacı
na ne dereceye kadar amil olacağını biraz 
sonra göreceksiniz aynı hedefe vusul için 
ittihazı zaruri olan tedbirleri tetkik ediyo
ruz. Bunlar birer birer yüksek tasvibinize 
arzolunacaktır. Öyle sanıyoruz ki, yakın 

1 

bir atide artık davalnrm süratle int:ıç edile· 
• memesi hususun da günün meselesi olme.k

tan çıkncalrtır. Şurasını d~ derhal il~ve .~t
meliyim ki, bu teltliflerimn:le ndnletın sur-

Bütün bu tedbirler arasnda hakimlerin 
tabi olacağı ahkam, yani hakimler kanunu 
ilk safta yer alır. Çünkü kanun, hakiki kıy 
met ve kuvvdioi onu tatbik eden ellerde bu
lur. Halen meri olan 766 numaralı hakim 
ler kanunu tedvin edildiği tarih•eki şartla· 
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nsanlığın 

ledi. Çünkü memleketimizi ve onun insanlarını pekala ta
nırsınız. 

tan aşağı ilikli bir sivil giymiş bulunan çinli l\farsiyal'a ba· 
karak, başını arkaya doğru atmış, gülümsüyordu. 

ha 1 i. 
Andrc Malro 

- Vakit kaybetmiyelim, dedi. 
İ~i kişinin yardımı ile atlan bir kenara çekti. Kamyon 

geçtı. Basamaklardan birinde duran Çen, yolun sonunda ar
k.~ya h~ktı: ihtiyar arabacı, loş sokakta, cesetlerin arasında, 
§Uphesız aglayıp oflamakta devam ediyordu. 

Saat beş 
"Cenup istasyonu düşmuştur.,, 
Ferral telefonu kaptı. Randevular verirken (beynelmilel 

ticaret odasının bir kısım azası herhangi bir müdahaleye 
taraf tar değiller idiyse de kendisi Şanghay'm en büyük ga-
2etesinin sahibi idi) isyanın terakkisi de dikkatini celbedi
yordu. Yalnız başına telefon etmek istemişti. Tekrar yazı. 
hanesine döndü. Orada Masiyol, Şankayşek'in bir mümessili 
ile konuşuyordu: Şankayşek emniyet müdürü ile ne müdür
lükte ve ne de kendi evinde buluşmak istememişti. 

Kapıyı açmadan, Ferral tüfek ateşine rağmen, şöyle de
nildiğini işitti: 

- Bilirsiniz ki ben, burada neyi temsil ediyorunı? Fran. 
sız menfaatlerini... 

Cinli yumuşak bir ısrarla cevap veriyordu! 
- D'akat ben nasıl bir muzaharet vadinde bulunabilırım? 

". , . -. ' . .. - .. . ,. ··. 

Yazıhanenin telefonu çaldı. 
Marsiyal: 
- Belediye meclisi düştü, dedi, 
Sonra tavrını değiştirerek: 

- Bu memleket ve alelumum insanlar hakkında olduk
ça ruhl tecrübeler sahibi olmadığımı iddia etmiyorum. Psi
koloji ve faaliyet, işte benim zanatım budur. Bundan dola
yıdır ki... 

-Fakat memleketiniz kadar memleketimiz için de, me
deniyetin selameti için de tehlikeli adamlar, her vakit ol-
duğu gibi. imtiyazlı mmtakalara sığınırlarsa? Beynelmilel 
polis ... 

İçeri girmekte olan Ferral: "tam üstüne bastık, dedi, 
araları açıldığı takdirde komünist şeflerin buraya sığınma
larına Marsiyal'm muvafakat edip etmiyeceğini anlamak 
istiyor.,, 

- ••• Bize karşı hüsnüniyet vadetmişti ... Fransız polisi 
ne yapacak. 

- Anlaşırız. Yalnız şuna dikkat ediniz: ruslar hariç, be
yaz kadınlarla iş çıkarmayınız. Bu hususta kati emirler al
dım. Fakat size tekrar edeyim: Resmi hiç bir şey yok. Res
mi bir şey yok. 

Modern yazıhanede konuşanlar, Klapik'in tavsiyesi ile 
alınan ve Jisorca'da sahte sanılan Tang sülalesi zamanına 
ait, büyük, siyah mermer bir masanın etrafmda ayakta du-
r~:·- :- . · .. :: .. ·.· . ' ...... .. • .... -- ... ' .. --· __ , .... , C"'-~ ··- ;:-:: ı...- .... 

- Fırkam namına size teşekkür ederim... Komünistler 
çok kahpedirler: biz sadık müttefiklerine ihanet etmektedir 
ler. Elbirliği edeceğimiz ve içtimai meselenin de ancak Çin 
birliği tahakkuk ettikten sonra bahse konulacağı karar· 
laştırılmıştı. Halbuki bunu daha şimdiden ortaya atıyorlar. 
Mukavelemize hürmet etmiyorlar. Onlar Çin'i değil Sovyet· 
leri korumak istiyorlar. Orduda döğüşerek ölenler Sovyetler 
için değil, Çin için ölmüşlerdir. Komünistlerden her şey 
beklenebilir ve bunun içindir ki, müdür Bey, si.ze soruy~· 
rum: fransız polisi ceneralin şahsi masuniyeti hakkında hır 
itiraz dermeyan etmek niyetinde midir? 

Aynı hizmeti beynelmilel polisten de istediği belli idi. 

Marsiyal: d' B 1. "d" .... 
_ MemnuniyetJe, cevabım ver ı. ana po ıs mu urunu· 

zü gönderiniz. Hala König değil mi? 
_ Gene o. Roma tarihini tetkik ettiniz mi, müdür bey? 

- Tabii. 
Ferral düşündü: "gece derslerinde olacak!,, 
Gene telefon çaldı. Marsiyal mikrofonu eline aldı. 
Onu yerine koyarken: "köprüler tutulmuş .. dedi. Bir ce\•• 

rege kalmaz ihtilal şehri ele geçirecektir. 
Çinli, sanki bu sözleri işitmemiş gibi devam etti: 
- Benim düşüncem şudur ki Roma imparatorluğunu 

mahveden ahlak bozukluğu olmuştur. Sanmazmısınız ki fuh· 
şu teknik surette teşkilatlandırmak, Roma şefleri değerin· 
(! ... ı-- 1_,rn .. ., p ... ,.,1.,.,, <',.fl,.rini mahvetmez mi' (Sonu var)ı 



ra göre mülahaza olunmalwbr. Ondan evel
JD vaziyete nazaran h.iç ıüphesi.z büyük bir 
terakki safhası arzeden bu kanun büküm
leri bittabi o zamanki imkan ve unsurlarla 
mukayyet bulunmuftur. Hayatiyeti mubaf a
}A edememiı olmasınm en esaslı sebebini o 
larihtenberi adliyemizin mazhar olduğu in
"1ıafta aramalıdır. Yeni imkinlann da ye. 
hl ahalar açacağı pek tabii bir keyfiyettir. 

Bu meyanda kadroyu teıkil eden unsurla 
trm esaslı tetkiklere tabi tutulma11 icap eder. 
ıfterbangi bir büküm onların itiyat ve zihni· 
~etlerinde yapabileceği tesirleri Önceden 
~içmek ve hatta ruhi baletleri nazara almak 
lazımdır. Çünkü kararlariyle fertlerin ma 
nevi ve maddi mukadderah üzerinde tesir 
.yapabilecek vaziyette onların kendi mukad
~erahnı bir nizama koy'an kanunu benimse
nıekte gösterecekleri hassasiyet büyüktür. 

Seçilme ve yetiprıe: 
Bunun için hakimlerin seçilme ve yetiı· 

melerine müteallik ahkim, layihanm üzerin 
~e tevakkuf ettiği ilk İJ olmuftur. Bu hu
ltuıta nazariyeler ve tatbikatlar bir birlik 
uzemekten uzaktır. 
1 Seçilmenin halk tarafmdan yapılma.ı 
1Amerika Birleıik Devletleriyle İsviçre' de 
Jatbik edilen usuldür. Bu usulün, milletin 
~~ye_ti prensipi.nin zarari bir icabı oldu. 
ıunu ıddıa edenler de olJDDftur. Onlara gÖ· 
re milletin hakimiyetini kabul eden devlet· 
terde kaza hakkı, muayyen bir müddet için 
'doirudan doğruya veya iki dereceli intihap 
!'Oliyle halk tarafmdan tefviz edilmelidir. 
~ suretle seçilecek bikimlerin istiklalinden 
:re kendilerine zümre ve ımıf zihniyetinin 
'1emalanmasından enditt edilmez, denilmiı· 
tir. 

Bu usul, hakkı kazanın millet namına is 
j.imal olunacağı n6ktasmdau mantıki ve ca. 
zip görünürse de filiyat salıasmda aynı kıy. 
meti muhaf azn etmez. Filvaki bütün intihap 
'~rda olduğu gibi bu intihapta da siyasi ih: 
aırasların mühim bir rol oynıyacağı aıikir· 
'dır. Her müntehip reyini daha ziyade kendi 
'fikir ve kanaatmı taııyanlara vermeğe mey 
yaldir. Guçi Amerika'da hazan birbirine 
muhalif fırkaların aynı namzetleri tavsiye
de ittifak eıtikleri görülmemiı değildir. An
cak tatbikatın daima böyle cereyan edeceği 
!ddia edilemez. Filiyatın o veçbile tecelli
si kabul edilse bile netice deii~ez. Çünkü 
20-30 bin kiıilik bir kütletin keneli ara
sında kaza vazifesine ehil olaru bilmesi im· 
kinı yoktur. Bu takdirde siyasi ihtiraslar 
yerine umumi bir alakasızlık kaim olur. Ve 
seçilen, intibabınr muayyen bir zümreye 
nıedyun kalır. Maamafih intihap ne ıekilde 
cereyan ederse etsin, seçilen ekseriyetin 
namzedi olmak itibariyle hakikatta, bitaraf 
olsa dıilii ahalliyet nezdinde bir !Üpbe ve 
itima~sızlık uyandırır. Kaldı ki, muayyen 
bir müddet için seçilen hakimin yeniden in
tihap edilmesini temin etmek istediği tak
'dirde müntehiplerine kar!• istiklalini muha 
faza edip edemiyeceği de cayi sualdir. Di
ğer taraftan, hakimlik mesleği teknik bilgi
yi icap e~tirir ki, bu evsafın efkirı am!De 
tarafmdan layıkiyle tetkik ve takdiri filen 
mümkün olamaz. 

ikinci ıık hakimlerin, hakimler tarafın. 
dan intihabı sistemidir. Bu sis!emin neden 
dolayı kabule §Ayan görülmemekte olduğu
na tetkik eden hukukçular şu mülahazaları 
serdetmektedirler: "Böyle bir sistemle 
içinde zümre zihniyeti hakim olan, bayata 
ve içtimai hareketlere kapalı bulunan ve bu 
itibarla tekamül ve ıslahata mukavemet e
den bir hakimler tetekkülü vücut bulur. 
Akraba ve eı dost kayırmak gayreti orada 
son haddine varır. Ve adeta hakimlik mu
ayyen ailelere ve onlann mensuplarına tah
sis edilmit bir meslek halini alır." Bu sis· 
:tem teıkilatları tetkik edilmis olan devlet
lerin hiçbirinde tatbik sahası bulamamıı ol· 
duğundan bubapta kati bir fikir derm~yanı
na imkan görülememiftir. Hakimlerin inti
habında üçüncü !•k hakimlerin icrai kuvvet 
tarafmd.an intihap ve tayinidir. Ezcümle 
Almanya, Fransa, ve lngiltere' de hakimle
rin tayini icrai kuvvete aittir. Ba sistemin 
belli batlı mahzuru idarenin tayin ve terfi. 
lerde Laiz olduğu salahiy~füı genitliğidir. 
Haddi zatinde bu salahiyet ne derece isabet 
le kallanılmıı olarsa olsun tercih sebepleri 
r~cJdi ve müsbet esaslara istinat ettirilme-
'diii takdirde miinaka1&ya ve tdıı mukaye 
seleriae yol açar. Bu mahzurun izalesi mak
sadiyledir ki, bu devletlerin herbirinde ta· 
~in ve terfilerde nazara alınması mecburi 
'Olan bazı esaslar vazedilmek suretiyle ida
renin salahiyeti takyit edilmi'6r. 

Bu sistemlerin mukayeseli bir surette 
tetkikinden maksadımız tu'ltuğumuz yolda 
~mniyetle yürümeği temin içindir. Yoksa 
mesele daha ziyade ameli olarak balledile
tek mahiyettedir. Şu veya bu usulün terci
hinde nazara alınacak sihet, adli kadroyu, 
ifa edilen nzifenin icaplarına uygun evsa
fı haiz olanlardan lef kili •ümltün kılan n 
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bu suretle, bilgi ile mücehhez yüksek seci· ı 
yeli hikimlerin yetİflOesine en müsait olan 
sistemi bulmaktadır. Bu sepepledir ki, la· 
yihanm tanziminde içtimai bünyemizin icap 
ları, hakiki ihtiyaçlarımız daima gözönünde 
tti.'Ulmuı ve ayrıca hukuk fakültelerinin ve· 
rimi, ıimdiki hakimler kadrosu, yeni te,ki
latrn hedef tuttuğu gaye, ve buna erişmek 
çare ve vasıtaları esaslı tetkiklerden geçiril 
miıtir. Bu tatbikat cümlesinden olmak üze· 
re genç hukukçuları mesleğe çekmek ve on· 
lan, idealiyle yuğrulduldarı, cümburiyet re 
jimine yaraıacak bir tarzda yetiıtirmek U· 

sulleri üzerinde uzun uzadıya durulmuıtur. 
Yurttaılara ileri bir cemiyetin faydalarını 
lemin edecek kabiliyette bir adalet cihazı
nm tanıimini hedef tutan layıbamızda ehem 
miyetle nazara aldığımız ilk esas bakim kad 
roıuna alınacakların gerek ehliyet ve gerek 
seciye itibariyle ciddi tecrübe ve tetkiklere 
tabi tutulması hususu olmuştur. 

'ANKARA YAPI KOOPE RATJFI ı\IÜN SEBETIYI.E 

Isveç 'te 
Fransızca "L' Art Menager,, gazetesinin 

son haziran nüshasında lsveç yapı koopera· 
lifleri hakkında kısa, fakat, çok dikkate 
şayan bir yazı var. O yazıdan öğreniyoruz 
ki lsveç'in idare merkezi olan "Stockholm,, 
de nüfusun onda birinden fazlası koopera • 
tif evlerde oturuyor. Makale sahibi bu koo • 
peratiflerden H. S. B. kooperatifinin 800 ev 
den müteşekkil bir grupunu gezmİf. Bu ko
operatif 1922 de kurulmuı olmasına rağ • 
men bu seneye kadar 8000 den fazla ev 
yaptırmıı ve yaptırmakta da devam ediyor· 
muı. 

J' aviyel: 
Mahallenin plim öyle tanzim edilmiJ ki 

araba, otomobil sokakları ayrı, yaya sokak· 
ları ayrı İmİf. Her evin blokunun bir cephe • 
si bu sokaklardan birine, bir cephesi de di • 
ğerine bakıyormuf. 

yapı kooperatifleri. 
Je çıkan tozlar havalanmadan emiliyor, ha
lı veya şilte az bir zamanda tertemiz olu • 
yormuı. Hatti, bu sayede, halıları döğenin 
burnuna da toz kaçmıyormuş. Binaenaleyh, 
hu mahallede öyle pençere ve balkonlardan 
herkesin kaf asma silkelenen yahutta bahçe • 
lerde büyük bir patırdı ile döğülen halılar 
görülmiyormu! ! 

E1'lerin içi: 
Evlerin içi tahmin edilmiyecek kadar gü

zelmiş. 

Ültra modem, bembeyaz, tertemiz birer 
mutbahlarr varmıf. Son sistem, hava ga • 
ziyle işler bir ocak, koku ve dumanları çek
mek için tertibat, paslanmaz madeni mus • 
luklar, geniı bir bolatık yıkama ve kurutma 
yeri, tıkanmıyan yalaklar, yerli dolaplar, 
çekmeler varmıı. Sonra, bunlar o suretle 
yapılmı, ki altları açık olmadığından bura· 

basılarak azalara meccanen gönderiliyo, 
böylece kısa zamanda ccbirsiz, sırf telkin v• 
teıhir suretiyle iyi bir ev tanzimi zevki n 
merakı nefhediliyormuf. 

Makaleyi yazan diyor ki: ' "ihtimal ki. 
müstesna ve çok para sarfiy~ yapılmıı ev. 
lerden bahsedildiğini düıünüyorsunuı. Ha • 
taya düımeyiniz. Kiracıların hemen hepli 
amele veya küçük memurlardır ki maaılan 
senede 12000 franğı (takriben 960 lira) 
geçmez. Esasen maafı 20000 franğı (takri
ben 1600 lira) geçen memurları teıkili~ 
kabul etmezler .... Bizde (yani fransa'da)' 
hal ve vakitleri yerinde, hatti, bazen zengia 
bile olan bir çok ailelerde bu kadar modern 
ve emin bir zevkle tertip olwmıu! eT içleri
ne tesadüf olunamaz., 

Çocuklcır: 

Basit meslek ve san&\ müntesipleri bile 
bir tecrübe devresinden geçirildikleri hal
de kararlariyle cemiyetin saadet ve huzu
ru, yurt iılerinin maddi ve manevi varlık
lan üzerinde tesir icra edecek vaziyette O· 

lanlan böyle bir devreden mülltağni adde· . 
derele .kaza vazifesini seciyesi ve ehliyeti 
tecrübe edilmemiı ellere tevdi eylemek bi
yiik bir ihtiyatsızlık olurdıı. Bir miitefek· 
kirin 'dediği gibi "hakimliğe namzet olanla
rm ehliyeti, seciyesi, ahval ve harekatı ve 
b'atta İtiyat ve prensipleri hakkında esaslı 
malumat edinmek' ve bu suretle hakimliğe 
seçmede tesadüfe yer bırakmamak berhaa· 
gi Lir sistemin en esaslı kaidesi olmalıdır." 

.... 
,; J. 

,..... .,..,.,. 
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Apartnnanda çocuklar ayrıca bir mese
ledir. Onlarm oynaması, vakit geçirmesi mi 
bim bir İf olduğu gibi, terbiyeleri daha mii· 
him bir iıtir. Her H. S. B. grapanda bir 
"çocuk servisi,, varmıf. Burada çok kiiçük • 
ler için çocuk bahçeleri ve oyuncak salon • 
ları, bir jimnastik salona, bir istirahat oda • 
11, bir okuma salona, genç kızlar için bir eo 
iıleri kısmı, erkek çocaklar için bir maran· 
gozbane, çocuklara yemek hazırlamak içia 
bir mutbah ... Bunların hepsi çok güıel ve te 
miz tanzim edilmif. Geni! ve aydınlık yerler 
de .. Duvarlara çocaklarm hofQna gidecek 
resimler yapdmıf. 

Seciyenin tetkikine aynlan her ehliyet 
kadar ve hatta ondan da mühimdir. Çünkü 
seciyesi dü,kün ve tarafgir bir hakimin il
mi de bir telılike teılı:il eder. Onun bilgisi· 
ancak haksızlığı aldatıcı bir örtüye bürü
meğe yarar. Bu suretle bakikatı meydana 
ÇJlcarmak güçleşir. Eğilmez bir seciye Li
kimliğin en zaruri bir vasfıdır. Kendilerine 
yurttaılarmın hayat, ıeref ve serbesti.ini 
korumak vazifesi verilenlerden ilmi ehliyet 
ten baıka, seciyede sağlamlık, nefiste tam 
bir feragat ve ruhta yükseklik aranılması 
kadar tabii bir feY olabilir mi?. 

Bo husustaki inkılap devrinin esH Ka· 
nunları hakimlere geniı bir takdir hakkı la· 
nrmıı ve bu salıada fikirlere tam bir serbes
ti bahteylemiJtir. Şeriat devrindeki hükiim 
lere göre geçmiıe ait örneklere bağlı kal
mağa mecbur olan hakim bugün inkılip ka· 
nunlarınm tatbikinde ilhamını onun nılı ve 
prensiplerinden almaktadır. Bu itibarla da 
bikimlerin yetiıme tarzrnm ve hatta ruhi 
haletlerinin bütün kanunlarm verim kabili
yetiyle olan alakası a,ikirdır. Yeni hukuk 
zihniyetini benimsemiyen bir hakimin elin
de en esaslı hükümler, en garip tefsirlere 
yol açabilir. Ve böylece kanunun himayesi
ni emreylediği müeueselerin bile mevcudi
yeti tehlikeye dü!fr. 

Namzetlik: 
Namzetlik ve muavinlik devrelerine ver 

miı olduğumuz ehemmiyetin belli ba!lı ıe· 
bepleri bu noktalarda 'toplanır. 

Ytmdc pİJİr 
Kalori/er: 
Bütün mahalleye hararet ve sıcak su 

tevzii için tek bir teshin merkezi varmıf. Bu
nun ocağı süprüntü de yakıyormuf. Bu su • 
retle, evlerde biriken süprüntüleri toplamak, 
uzt.klara taıonak, yakmak, .... gibi uzun İJ. 
lere ve masraflara lüzum kalmıyormuı. 
Apartımanlarda, her merdiven batmda kapı· 
ları oraya açılan dairelere ait bir süprüntü 
kapağı varmıı. Çöpler bu kapaktan içeriye 
dökülüyor ve bir baca vasrtasiyle bodrum 
katına iniyor, oradan toplanarak kalorifer 
kazanına sevkolunuyormaJ. 

Çamaşırhane: 
Bodrum katlarında müfterek çamaıırlıa

neler varmıı. Bunlar en yeni çamaıır maki -
neleriyle mücelılıezmif. Bir Leuiv aleti (ya· 
ni içinde çamaıırm çamaıır toziyle kaynabl
dığı geniı kova gibi bir ıey), sonra sabun· 
lu su ile çamatırı yıkayan çamaıır makinesi, 
sonra, çamaıırı sıkma makinesi, daha sonra 
sıcak su ile çamaıırı kurutma dolaplan, ge· 
ni.t çartafları ütülemek için çift üstuvaneli 
ütü makinesi, elektrik ütüleri, sıcak su oto • 
matları gibi tamamiyle elektrikle veya bava 
gaziyle itler aletler ... Banlar sayesinde bir 
evin çamaım bir gün sabahtan öğleye veya 
öğleden akpma kadar yıkanıp ütülenebili • 
yonnuf. ('11~) yarını günlük masraf 12 
frank, yani, takriben 96 kuruımuı ! Çama • 
ıır i,inin böyle evi kirletmeden ucuz ve te • 

Bulunmaz Fırsat 1 

miz bir surette yapılabilmesi hakivkaten çok 
Beynelmilel sergide birincilikle dip faydalı bir ıey. Bu kısonda hatti, adi le· 

~ 

l~ 

f ıe giden ve hastalanan anaeler çocuk. 
larını düfiincesiz buraya bırakabiliyorlar -
mıf. Yalnu, bu iı bedava deiilmi_f. Saat ve
ya gün hesabiyle .,ara ahnıyormuı. Fakat, 
çok az, ailelere yük olmıyacak kadar ciiıi 
bir para .• Burada miitehauıs sütnineler, ço-

mt dtrsTıantsi, cuk bakıcılar ve maa11im1er halandağana 
larda süprüntü de birikmesine ve mutbahm söylemek zaittir zannederiz 
kirlenmesine imkin kalmıyormaı. Her dai • Netice: 
renin mükemmel ve kafi ebatta birer banyo 
ve helası varmıf itte dünyanın mesut insaaları .. iyi yafa· 

Apartımanların çoğu iki odalı İmif. Fa· manm yalnız para ile elde edilir bir ıey ol. 
kat, odalarda, pençere altlarında, odaların madığını fU misaller bize gösteriyor. Dün. 
havasını değipirmek için ayarlı tertibat ol- yanm bir tarafmda olan ~eyler diier tara· 
doğa gibi, her nde o apartımaa grapanun f mda neden olmasm? .. Temiz nlerde yap· 
santraline tibi birer radyo hoparlörü var· mağa alııan insanlar da temiz olur, yavaı 
mıf. Kıpa, kalorifer sayesinde her tarafta yavaı zevkleri tekemmül eder ve daha me • 
20 derece hararet temin ediliyormuJ. Evle- denileıir. Bize böyle aileler yetiıti ... ek li • 
rin içi, duvarlar, tezyinat, bilhaua mobilya· zrmdır. Bana İsveçli yapar da türk yapa • 
lar çok zarifmiı. Bunun da sebebi !U: yapı ı maz mı? Türk de sdıbatli, temiz, mode111 
koopetatifi ba mobilyeler için de bir mağa • bir hayat sürmek istemez mi? ... Ancak, gör 

i# 

----, 

ıoma n fevkaJade mükafat kuaomıı yenlf!r ve tahta gerdeller bile mevculmuf. 
,ecereleri mncut ana - babadan birer Alt kattaki aletler arasnda en acayibi Oyancak salona., 
aylık kurt köpeği yamılan sablıkbr. süpürme cihazı imif. Bu iıe tahsis olunan za açmıı ve bu suretle vazifesinın inıaatın memiftir, i,itmemittir. Bilmeı. Oaa bua• 
Vesaiki, \öpekleri ve yamılan ıörmek yerde kuvvetli bir "aspiratör,, (yani, hava- hi~amiyle bi_!memi! olduğun~ göstermek ~ıte göstermeli ve bu gösterilen teJİll kabil old•· 
üzere rudnu almak için Ankara Pos çekici makine) ile kuvvetli bir "ıslak hava ~~!· Bu ~ag.azad~ ~oop~ratıf azaları ~aıma ğunu da anlatmalıdır. Yukanki malômat 
trestao (Hasan Fikret) adresine mek üfleyici,, makine varmıf. Süprülecek, veya guzel seçılmıf ve ıyt nevıde.n olan mo~ı.lya • bize ispat ediyor ki bu itler çok paradan ve 
tupla müracaat edilmesi. Taliplerin dövülecek halılar, ıilteler bu iki büyük ala- 1 ları ve ev l~vaz~ ~cuz fıatla ~~labılıyor· kazanç arzusundan ziyade, iyi, saf ve yük· 
köpek mulaibbi olmaları ıarttD'. bn ortasında bulunan ıskaranın üzerine ko- mıf. Hatta, bır fıkır vermek ıç.ın, model sek hiuiyatla yürür. Zevk n akıl sahibi mi 

Ankara üçüncü icra memur 
luğundan: 

Faik Efendiye (137) lira borçlu 
Ankara'da Tathan karşuında Seyfullah 
Necip biraderlerin mağazasında müı 

tahde• Kimil Elendi namma tanaim lu 
lınan icra elDl'İ üıerine borçlunan ika 
metgalunın meçhul bulunduğu antaııl 
mııt ... Usulü hukuk mahkemelen ka.a 
auHa 143 üacii maddesine terfikaa 
borçluya yirmi rün müddetle iliaea teb 
liiat icraaına karar nrilmit olcluiaa 
dan bermucibi karar tebliğ muamma 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur, 

7- 2556 

{ymar Müdürlüğünden 
lki adet resim masası ıartna • 

mesine göre eksiltmeye konulmuf • 
tur. Taliplerin 17 temmuz 934 çar 
ıamba günü saat onhefte fymar mi 
dirlüğinde miitetekkil komisyona 
miiracaatlan. (1365) 7-Z49Z 

nulayor ve Üzerlerine bir hususi aletle vuru oda~ar, mutbahlar ve saire tertip e~iliyor, teıebbis kimseler larafmdaa pekili yapıla· 
layormu,. Bir taraftan ıslak bava üflendiği, mal~matl_ı ~a~ıcılar efya hakkında ı~za.b~t bilir. 
mukabil taraftan da kuvvetle çekildiği cihte verdıklerı gıbı fU veya bu eıyanm JU ıt ıçm Şehrimizde kurulmasına teıebbiis edilen 

( *) Çamaıır makintltri lsmtlpaıa Kız tnıti 
tiiıiinclt varclır. Ctnç kıılarımıı, yani, ytni ntıil 

banları .lııiltctk vt yapacaktır. 

daha iyi gideceğini söyliyorlar, yol gösteri- ''yapı kooperatif,, böyle ufak bir niimne 
yorlarmıf. Her ay, ev mef ru,atma dair çı • vücude getirebilirse memlekete ea büyik 
kan ve çok güzel modellerin resimleri ve ev hizmeti yapmıı olacaktır. 
eşyasına ait ihtiraları ir"'e eden bir mecmua MONIR MAZHAR 

Çamaıırftantdtn bir köıt. Halı şiltt ltmizltmt ytri. 
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ğ· en: 
Sanatlar mektebi ihtiyacı için alınacak olan miktarları şart 

namesinde yazılı koyun, kuzu etiyle ciğer, işkembe, böbrek, 
yağı, sade yağı, ayrı zeytin yağı zeytin tanesi sabun ayrı, 
süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri ayn, kuru sebze, 
şeker ve un gibi on altı kalem erzak ayrı, ekmek, ayn, kok 
kömürü ayrı odun ve mangal kömürü ayrı olmak üzere açık 
münakasaya l:onulacağ"mdan şartnameleri görmek istiyen
lcr her gün mektep müdüriyetine ve miinakasaya iştirak et
mek istiyenlerin de ihale günü olan 5 temmuz 934 günü en· 
cümeni vilayete teminat makbuzlariyle birlikte müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (1277) 7-2251 

Lü eburgaz belediye 
riyasetinden: 

24 haziran 934 tarihinde kapalı zarf usuliyle bilmünakasa 
ihale olunacağı ilan edilen Lüleburgaz Elektrik tesisatı için 
talip çıkmadığından şartnameleri mucibince 15 temmuz 934 
pazar günü saat on yedide ve pazarlık suretiyle ihale oluna
cağı ve şartnameleri görmek istiyenler bizzat veya vekil 
göndermeleri ve yahut suretlerini almak istiyenlerin posta 
ile beş lira gönderdikleri halde sureti musaddakaları gönde-
rileceği ilan olunur. (1388) 7-2517 

lzmir Belediyesin e : 
İzmir belediyesine ait yangın yerlerindeki Arsalardan 

1 şubat 930 tarihinden evel alıpta parasını istikraz etmiş 
mahiyette on sene ve on taksitte ödemeyi teahhüt etmiş o
lanların 1 haziran 934 tarihinde Iazımüttediye olan borçları 
ihale tarihinden itibaren yirmi senede ödenmiş olmak için 
kalan .zamana göre taksim edilmek suretiyle daha küçük 
taksitlere ayrılarak ödeme müddeti uzatılacaktır. Arzu eden 
alakadarların bu işe ait muamelelerini 1 kanunusani 935 ta
ri~ine kadar bitirı:-ıesi şartiyle şimdiden İzmir belediyesine 
muracaatları. Aks1 halde arsa parasının taksitleri kaldırıla
rak kanun yolile şartname hükümlerine (Yöre tamamının 
tahsiline teşebbüs edileceği ve masarifi muh~keme ile vekil 
ticretinin ayrıca borçludan tahsil olunacağı ilan olunur. 

(2331) 7-2107 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
No. Nev'i Mevkii 
238 Dükan Saraçlar çarşısında 

;)PU}sappeJ ıeıe:ııe1euv :ıe:ı uewı:ııede ~/sz 
.3. 

539 Bostan tarlası 
1s2 Dükkan 
197 ,, 
208 ,, 
289 ,, 
196 ,, 
562 ,, 

24 " 
534/1 (Apartıman 

291 
247 
367 
363 
255 
249 
463 
544 
545 
546 

(kat 1-3 oda 
(1-mutfak 
Dükkan 

,, 
bir oda 
Ardiye 
Dükkan 

" 
" Hane 
,, 
" Dükkan 

" 
" Dükkan 
,, 
,, 
" ,, 

Ardiye 
Garaj 
Dükkfü1 

Üçtaş 
Koyunpazarı caddesinde 

" ,, 
Belediye caddesinde. 
Koyunpazan caddesinde 
Zincirli camii sokağında 
Anafartalar caddesinde 
Samanpazarı otobüs durağt 
mahallinde 

Tabakhanede 
Saraçlar çarşısında 
Kureyş mahallesinde 

Koyunpazan, pideciler sokağı 
Saraçlar çarşısında 

,, 
Ulukapı caddesinde 
Erzurum mahallesinde Kayseri cad. 

,, 
,, " 

Anafartalar caddesinde 
Koyunpazarı caddesinde 
Zahire pazannda 

Atpazarmda 
Koyunpazarı caddesinde 
Koyunpazan caddesinde 

" " Zahire pazarında 
Koyunpazannda 

23 
199 
105 
113 
173 
179 
188 
106 
509 
549 
206 
)62 
168 
505 
540 
205 
229 
324 
532 

Fevzipa~a mahallesinde 
Koyunpazan caddesinde 

" Ulucanlarda 
,, Koyunpazan, fınn aralığı 

Bostan tarıası Değirmen harkında 
Hane Ahiyakup mahallesinde 

,, ardiye olarak Koyunpazan caddesi 
Dükkan Saraçlar çarşısında 
bir oda Osman Bey mahallesinde 
Dükkan Samanpazarı otobüs duralt 

mahallinde 
204 ,, Koyunpazan caddesinde 
202 ,, " ,, 
361 Hükumet caddesinde ,, 
134 'Atpazarr, debey yokuşunda 
Yukarda numara ve mevkileri yazılı emlaki vakfiye k'ira

ya verilmek üzere 1-7-934 tarihinden itibaren on gün müd
Cletle açık müzayedeye konulmuştur. 12-7-934 ta.rihinde per
şembe günü saat 14 te kati ihale olunacaktır. Kıralamak ar
tu edenlerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne müracaattan. 
(1421) 7~2545 

HAKiMiYETi SAYIFA 7 

T~Q. 'YE t\!oö. 1•1J. ll. l\lcl. Sa . .\!. 
komİ!oi) onn il:mları. 

i:IRAAT İLAN 

11-7-934 tarihinde kapalı 
zarfla satm alınacağı ilan 
edilen 3500 ton Zerediz kö· 
mürünün kalori mıktarı 6800 
ze tenzil edilmek suretiyle 
sartname tebdil edilmiş ol• 
duğundan münak~sasm~n 
2l-7-934 tarihine tehır edıl· 
miş olduğu. (1364) 7-2366 

BAN ASI 

Yenişeh1rde kiralık ev 
tozan Meydanı ynnındn Posta• 

hane lmrşısmda, f~ B nkası Müdü· 
rü Sadi B .. yin tahliye edeceği. Ev 
kiralıktır. Altı odası. Sava, elPktri· 
ği ve Hava~nzı uırdır. Görmeh İs· 
tivenler icindckilere ın ·mcaat ede 
bilirler. Şeraiti nn!ama!< icin Tele· 
fon 24 71 R. C kalemi mahsus 
evrak b1şHtibi Ekre~ B~ve mü· 
racai\t. 1 - 2316 

1 t. A N 

Emnivet yangın söndür· 
me ve ~is yapma makinele· 
rirle Kortar::ın n::ım 7ehirli 
g-azları iı<le crl cek oJan ve 
Müdafoa Vel·fıletince tecrü· 
be~i vctpılmı oı~n makine· 

lerinac ne- benim ne cıc na· 
mma hareket etti_:im Aziz 
Beyin bir • .il ası olmadığını 
bu makinelerin Çın ıllı zade 
Halit Ileye ait bulunduğunu 
ilan cyleı im. 

1lanişment b;ığlarmda mu
kim mutaf zade 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RAl-lAi (;D~R 

Cemal İbrahim 
7-2557 

Kiralık ev 
Hacıbayram - Ahiyakup 

mahallesinde İsmet Paşa 
mektebi üst tarafındaki çif· 
te evlerden Ta !at B. hanesi· 
nin 4 oda, mutfak, 2 hi?.met· 

Ankara Vilayet Tapu 
Müdürlüğünden: 

Şarkan Hüsnü oğlu Arif oğlu Sadullah Ef. şimalen eski 
şeh Halil Ef. halen Muammer zade Emin Efendi ve kısmen 
kalaycı 1brahim cenuben Hüsnü oğlu Arif oğlu Sadullah, 
garben kuyumcu Hıristiyan ve halen Bodi Mehmet. 

Ankara'nın öveç yatağı mevkiinde hududu yukarda yazı
lı tahminen (15) dönüm miktarında evli bağ bezirci Mah
mut ağanın senetsiz tasarrufunda iken vefatiyle müteveffa. 
mn oğlu Hasan oğlu Mahmut Celalettin Ef. ye intikal eyle 
diğinden tapu sicillinde kaydı bulunmıyan bu bağın tapuya 
tescili varisi tarafmdan talep edilmekte olup 14-7-934 tari
hinde cumartesi günü mahallen tahkikat yapılacağından 
bu gayrimenkulün tasarrufu ile alakadar ve yahut bu gayri 
menkulde bir hak iddiasında bulunanlar varsa evrakı müs
piteleriyle birlikte mahalline gitlecek olan memur v eyahut 
tapu müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1415) 

7-2555 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden. 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 temmuz 934 perşembe günli saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

Şartnameyi görmeli istiyen taliplerin Ankara, lstanbul, 
Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl 
ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olunur. 

~1405). 17.-2548 

çi odasiyle bodrum katını ha 
vi bir dairesi kiralıktır. GÜ· 

Ankara Beledİ}'C Beis • zel bahçesi, su, hnvagazı, 
elektrik vardır. Evdekiler· 

fiği iJanları. den ıSorulmalırlır. 7-2558 

İLAN •• 
Resmi dairelere verilecek Üz fransızca 

arzuhallere ayrıca bir kuruş- Öz almanca 
luk Tayyare pulu yapıştın· 1 k 
Iacak ve yapıştmnıyanların İyi öğrenmek ve ~üze· · 0 

arzuhalleri kabul olunmıya- nuşmak ve her iki l ısan ıçın 
7 2547 alınan ve fransız muktedir caktır. (141flAN - muallimler tarafından ilers 

İki oturak terazi ve 19 verilmektedir. Almanca ders· 
k·ı )erin akşam kursu ücretle:! Parçadan mürekkep ı o- 1-

b t çok ucuzdur. Fazla ma U• gramları 5.7.934 saat . eş e mat almak istiyenler mektup 
Belediye aleni mezat 1dare- .. 

1 k la posta kutusu 17 ve mura• sinde arttırma ile satı aca - 7 2522 
7 2550 caat. -tır. (1420) __ .:.__:::,:_..:.._ ________ _ 

Iktısat Vekaleti den: 
ölçüler nizamnamesinin 2 inci kısmının 4 ün~~ ~as~~ hü· 

kümlerine göre boyları 74 üncü madde.de yazılı buyuklukler 
re uygun olmıyan her türlü ispirt?lu ıç~ı~erlc, ~az?z, soda, 
maden suyu memba suyu ve süt şışelennın ve bınhk dama
cana ve kap

1

lannın ku~lanılabi!mesi içi~ m~n~aka ö!ç~ler ve 
ayar başmüfettişliklerı vasıta.sıyle Vekaletımız~en. ızm alın: 
masr ve bu şişe ve kapların sılme olarak veya çızg1 ko~maıi 
suretiyle litre veya santilitre cinsin~en bulunacak hacı~1le: 
rinin üzerlerine yazılması lazımdır. Açık ve perakende ıçki 
satılan lokanta, birahane, gazino, bahçe, bar gibi yerlerde 
kullanılan surahi (karafa) bardak, kadeh .ve sair . kapl~r!11 
da en gec ı. 1. 935 tarihine kadar üzerlerıne hacımlerının 
yazılmas{ ve bu hacimlerin çizgi ile gösterilmesi iycap eder. 

Yukarda yazılı mecburiyetler hakkında fa~.ıa ma~ı:n~t 
almak istiyenlerin sonradan zarar veya cez~. g?.rmeme ıç n 
bulundukları yerin bağlı olduğu mıntaka .?lçuler .~e a~a1' 
B ··r tt• ı·kı ın· e hemen müracaatları luzumu ı an o U• aşmu e ış ı er 

7 2506 nur. (1366) - ----....... 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti 

• • 
Etimesut Dispanserinin münakasaya çıkarılan erzak ve 

mahrukatı talip zuhur etmemesinden münakasanın bir haf· 
ta temdidine karar verilmiştir. Yevmi ihale 9-7-934 te tarin 
edildiğinden talip olanlann mezkur günde saat 16 da vıla· 
yet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (1419) 
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Devlet Demir volları işletme 1 
Umum Müdürlüğünden: 

l\lilli Müdafaa V ckaleti 
Satın Alma Komis\·oııu 

lylanlar· 
Afyon - İzmir - Bandırma demiryollarınm Devlet De· 

ıniryollarma ilhakı dolayısiyle ünlü halkımıza kolaylık ol· 
mak ve yolcularımızın Eskişehir ve Afyonda aktarma e~mek 
~izin seyahatlerini temin etmek üzere Ankara - İzmır -
!Ankara arasında doğru yolcu arabalan işletilecektir. 

Aktarmasız münakalata Ankaradan 5. 7. 934 tarihinden 
~e İzmirden 7. 7. 934 tarihinden iytibaren başlanacağı muh-
lerem halkımıza ilan olunur. (1412) 7-2543 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat şehrine 11 kilometre mesafeden getirilecek içme 

~ularına ait 3500 lira muhammen bedelli Etöt istikşaf ve 
projelerinin tanzimi aşağıda yazılı şartlar dahilinde 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

ı - Taliplerin ehliyeti fenniyesi Nafıa Vekaletince tas· 
Öik edilmiş olacaktır. 

2 - Talipler için bedeli muhammeni olan 3500 lira üze· 
tinden yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito veya muteber 
bir bankanın kat'i teminat mektubunu teklifnamesiyle be
raber verecektir. 

- 3 - Bu işin parası yapılacak projelerin Nafıa ve Sıhhiye 
N ekaletlerinden tasdikini müteakip vilayet İdarei Hususi· 
ye veznesinden tediye edilecektir. 

4 - Projelerin tanzim ve 3 -cü maddede yazılı maka· 
'nıattan tasdikli olarak vilayete tevdi müddeti için iycabma 
'göre talip ile tayin olunacaktır. 

Bu suretle teklif edilecek ve takarrür edecek bedel had -
Öi layık görüldüğü takdirde 10 temmuz 934 tarihine müsa

. ~if sah günü saat on beşte Tokat Vilayeti Encümeni Dai
rnisince ihalesi icra kılınacağı ilan olunur. (3408) 7-2312 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğü 
Ticaret kaleminden: -

200 Ton Oleum. 
50 

" 
Gliserin 

200 " 
Nitrat dö sut. 

30 
" 

Nitrat damonyak. 
5 

" 
Sellüloz. 

10 
" 

Karbonat dö sut (Mükelles soda] 
5 

" 
Parafin. 

4 " 
Sütkostik (Suni) 

8 " 
Kükürt (iki defa musaffa)' 

1 
" Grafit. 

40 " 
Klör dö kalsiyom. (Nitro gliserini tefrik 

için) 

Yukarda yazılı 11 kalem malzeme 14 temmuz 934 cumar
:tesi saat 9 dan 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacağından 
Jaliplerin teklif fiatlanna nazaran % 15 temintlariyle aynı 
~ün ve saatte satın alma komisyonuna müracaatları ilan 
blunur. 

Fenni ve İdari şartnameler her gün ticaret kaleminde 
!örülebilir. 7-2503 

Konya inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene tuz gölünün yavşan merkezinden çıkarılacak 10 
bin ton tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin beş yüz tonluk iki 
iiç bin tonluk dahi bir iki ceman üç parça olarak 27-6-934 ta· 
_tihinden itibaren 20 gün miiddetle münakasaya bırakılmış· 
tır. 17-7-934 tarihine müsadif sah günü saat on beşte cihan
beyli kazasmda ihalesi icra edileceğin len taliplerin şeraiti 
anlamak üzere Başmüdüriyetimize ve yahut mahalline mü· 
tacant etmeleri iylan olunur. (13i6) 7-2349 

Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR 

Büyük ikramiye 50.000 liradir 1 

Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Niğde Askeri satın alma 
komisyonundan: 

Niğde'de bulunan kıtaatın dört aylık ihtiyacı olan 
~(210.000) kilo ekmek kapah zarf usuliyle 21.7.934 tarihine 
rnüsadif cumartesi günü saat 14 te ihale edilecektir Talip
lerin şartnameyi görmek üzere komisyonumuza müracaat· 
lan. Teminat parası olan 1102 lira elli kuruşun makbuz mu· 
~abilinde fırka muhasibi mesullüğüne teslimi lüzumu ilan 
plunur. (1404) 7-2537 

• 
fktısat Vekaletinden: 

Vekalet otomobili için (350) tenke benzin pazarlık sure
tiyle satın alınacağından taliplerin 12-7-934 tarihine müsa
~if perşembe günü saat ikide yüzde yedi buçuk teminatiyle 
birlikte Vekalte levazım müdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. (1320) 7-2313 

İLAN 
7000 kilo koyun etine ve

rilen fiat gali görüldüğün
den 5.7.934 perşembe günü 
saat 14-17 ye kadar ihalesi 
yapılacaktır. Talipler vak· 
ti muayyeninde teminatla· 
riyle Kınkkale'de As. San. 
Mektebi Satın alma komis · 
vonuna müracaatlarr. (1403) 

7-2529 

iLAN. 
i erli fabrikalar mamôlatından 

(380.000) metre çamatırlık bez 
kapalı zarfta münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 12. 7. 934 tarihine mü· 
sadif peqembe günü saat 15 de ya 
pılacaktır. Talipleri ıartname ve nü 
munesini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o gün 
ve saatinden evel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz mukabilinde 
komisyon riyasetine tevdi evleme · 
leri. (1185) 7-2109 

İLAN 
Malkaradaki kıtat için 

50.000 kilo fasulya münaka· 
saya konmuştur. İhalesi 16 
temmuz 1934 pazartesi günü 
saat 15 tedir. Talipler ~art· 
namesini görmek üzere her· 
gün ve münakasaya iştirak 
İC(İn de vakti muayyeninde 
teminatlariyle Çorlu'da as · 
keri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1230) 

7-2215 

İLAN 
Maalkara'daki kıtaat ihti · 

yacı için beher parti 250,000 
kilo olmak üzere üç partide 
750,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 5 temmuz 934 per· 
şembe günü saat 15 tedir. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna· 
kasa'ya iştirak ic.in de vakti 
muayyeninde teklif ve temi
natlariyle Çorlu'da askeri sa 
tmalma komisyonuna müra· 
caatlarr. (1220) 7-2132 

İLAN 
Balıkesirde bulunan kıta· 

at hayvanatı için (520) ton 
kuru ot kapalı zarfla müna· 
kasaya konmuştur. İhalesi 5 
temmuz 934 persembe gün~i 
saat 10 da yapılacaktır. Ta
lipler şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa. 
ya iştirak için de vakti mu
ayyeninde teklif ve teminat
lariyle Balıkesir'de askeri 
satmalma komisyonuna mti· 
racaatlan. (1223) 7-2135 

İLAN 
Malkaradaki kıtat ıçın 

lZ.000 kilo sabun kapalı zarf 
la münakasaya konmus.tur. 
İhalesi 21 Temmuz 1934 
Cumartesi günüdür. Ta • 
lipler şartnamesini gör • 
mek üzere hergün ve müna
kasaya iştirak için de yevmi 
mezkurda teminatlarite Çor
luda askeri satın alma ko · 
misyonuna müracaatları. 

(1231) 7-2216 

1 LAN. 
Ordu ihtiyacı için 15 ka

lem alatı cerrahiye ile mal· 
zemei baytariye kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. İhalesi 
31-7-934 salı günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler üç 
adet nümune ve fenni evsaf 
ve şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek · 
lerin o gün ve saatinden 
evel teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte M. M. V. 
Satın alma Komisyonuna 
mürac.:ıatları. (1418)' 

7-2552 

İLAN 
Orau mtiyacı için beher 

takım üç sandıktan ibaret O· 

lan malzemei baktroloji san
dıklarından beş takım ile beş 
adet çantalı mikroskop ka· 

pah zarf usuliyle alınacak
tır. İhalesi 28-7-934 cumarte· 
si günü saat 14 te icra edile
cektir. Nümunesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
Etlikte umum baytariye de-
posuna müracaatları ve fen
ni evsaf ve şartnamesini gör 
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatın· 
dan evet teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1417) 

7-2557 

İLAN 

Edremit ve civarmöaki 
kıtaat için (100,000) kilo sı· 
ğrr eti kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 28-
7.934 cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iş
tirak için de vakti muayye
ninde teklif ve teminatlariy 
le Edremit'te askeri satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (1400) 7-2546 

Satılık mülk 
Hamamönünde pazar yerindt 

üç tarafı cadde 476 metre mu
rabbaı arsa üzerinde (2) dükkan 
(2) ev geniş bahçeleri suyu olan 
bir mülk satılıktır. Kmacı Handa 
İf evine müracaat. Tel: 3714 

7-2347 

Tarık Edip ve Ş. 

Kütüphanesi 

Gazi heykeli karşıs1. Tele • 
fon: 3000. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Bankamız ,.e i\liie sc"atı i\lulıaschc scrYislerinde is· 
tilulam edilmek iizere imtihan ile rn«>mur almacaktır. 

imtihana iştirak için: Lise m(•zumı lnılunmak, as • 
kcrlik hizmetini yapnu~ olmak \'C otuz lwş yalım nıiite .. 
ca\·i:r. hulunnıamak ~arttır. 

Kaimi edilecek mcmurlaı·a tah~i!' edilecek maaş as
gari 80.-Uradan ba~lar. Aynı flcrcceılc mu\·affak olan
lar arasında ali m•·ktcp mezunlarilc Banka ve sair ticari 
miicsscsatta h'criihc giirmiiş olanlarla ccnehi lisanların
dan bir veya iki!"İne \·akıf olanlar tercih ve bu e\.·!'afı ha· 
iz olanlara ikticlar1ar1 ni. hetim1c maas talı ... i ... e•lilecektir. . 

imtihan 29. 7.1934 Pazar giinii Saat 14 le Ankara 
"'C lstanhur•la aym zamafüla yapılacağından talip olan
larm imtihan programmr ,.c ~air şartları anlamak ,·c İ<.iİnt· 
ilerini kayıt ettirmek iizcr•! nihayet 22. 7. l 934· akşamı• 
na kaclar Ankara',]a Umumi Miidiirlii~iin memurin Şu• 
hcı-ıine ,.c İ!-ıtanhurcla Galatadaki Bankamız Şuhe~ine 
miiracaatlar1 ilan olunur. 7-2293 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobili için muktazi 400 teneke ben· 

zinle malzemei sairesi bedeli muhammeni olan 2200 lira üze• 
rinden 9 temmuz 934 pazartesi günü saat 15 te encümeni vi
layette ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Ta· 
liplerin % 7 buçuk teminat makbu?.u veya banka teminat 
mektubiyle yevmi mezkur<la encümeni vilayete ve şeraiti 
anlamak istiyenlerin her gün muhasehei hususiyeye müra· 
caatlarr ilan olunur. ( 1382) 7-2368 

Mektepler alım satım 
komisyonu Riyasetinden: 

İnşaat Usta Mektebi için 20 ton kireç pazarlıkla satın 
alınacaktır. Bu işe girmek istiyenler % 7,5 teminatlariyle 
birlikte pazarlık günü olan 5 temmuz 1934 tarihinde saat 1 S 
te mektepler komisyonuna şartnameyi görmek istiyenler 
mektep müdürlüğüne müracaatları itan olunur. (1393) 

7-2513 imtiyaz sahibi ve ba,muharriri 
F AUH RIFKI. 
Umum Neşriyatı idare eden yazı Tapu ve kadastro umum 
işleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki · mÜdÜrlÜğÜnden: 
miyeti Milliye matbaasında ba 
sılmı,tır. Konya kadastro heyetinde açık bulunan 80 lira ücretli 
Abone ve iylin bedelleri: Müeı posta fen memurluğuna tayin kılınmış olan deniz yüzbaşıh· 

sese veznesine verilir. Yahut posta ğından mütekait Kenan Fevzi Beyin üç gün zarfında mer
veya lankı. vasıtasiyle gönderilir. keze müracaatla harcırahını alarak mahalli memuriyetine 
Hariçt.. kimesinin !ahsil salahiyeti gitmesi aksi takdirde mumaileyhin müstafi addedileceği 

•''n•k•ttı•r----------•il•an-o•lu•n•u•r•. ( 1389) 7-2518 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

ARlAN 

Genç Rus Kızı 
· f'ranıu.ça sözlü mevsimin en güzel filmi. 

Oynıyanlar: 

CABY MORLA Y • VlCTOR FRANCE~ 

1 
(KULÜP 1 

En güzel intikam 
Fransızca ınz1ü a!k ve cinayet filmi. 
Mümessilleri: 

-OZY VERNON - JEANNE HELBLEING 


