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SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

·ye Büyük illet Mecı·s· e ·ı z ete ·n; 
başladı. değerli bir nutku ile yaz tatil ·ne 

T .. . r 
il er 
ar 

·yenin istikameti , milletin e 
e siyasetinde durmadan çalış 

ı vaziyetinde emniyetini koruma 
Tii.rltİ)'e lliiyiih Millet Meclisi 

ııirı diinhü toplantısının ikinci cel 
,licsinde Bcışı·e1>il İsmet Pa§cı, bu 
'devrede başarıları i§leri ıellıis e -
Ücn ~u çolc tJpğeıli ımtku söyle -
miştir: 

Ünlü nrkadaılar, 

Büyük yurtta tetkiklerinize devam et -
ınek için, Büyük Millet Meclisinin çalışma
sına ara verecek anlardayız. Biten devrede 
bnşardığıruz tle~erli işlerin bir hulasasını 
gözden re im k ve Türkiyenin yürüdüğü 
isikarn ~i b'r daha mütalea etmek faydalı 
olacaktır. 

Türkiye'nin istikameti, milletin ve mem 
leketin yükEelme ve ilerleme siyasetinde 
C!urmadnn çalışmak ve devletin milletler 
unsı vaziyetinde emniyet.ini korumaktır. 
(alkışlar) 

iktisadi ve siyasi buhranların kuvvetli 
!esirlerini hafiflelı:ıcğe ve yenmeğe uğra
ıırken, iktsat ve kültür salıumda, ilerleme 
gi sağlayacak tesirleri ve tedbirleri, müte
m"diyen kur::ıağa t'e aıtırmağa uğraııyo
nız. Bu seneki faa:iyetler arasında iktısnt 
te§kilatma esaslı olarak giriftiğimiz, ince 
dikkatinizden kaçmamı§br. Muktedir ve va 
ıifesever vekl;let teıkilah kıymetli hedefi
mizdir. Millet hayatının muhtelif iktısat 
istikametlerinde, kifayetli bir yardımcısı 
olmak, hem lüzumlu, hem çok verimli ol
duğunu düıünüyoruz. Hususi sanayi faali
yetini korumak ve teıvik etmek gözümüz
dedir. Hususi kun·etlerin ve hususi menfa
atlerin üstünde olan büyük tesisatın ilk 
rnerhalesini şimdiden tespit ebnİ§ ve tatbik 
sabasna koymuş hulunuyoruz. Müeakiben 
ve mütemadiyen temel atılması, a~ılması 
ve i~letl!llesi şeklinde sanayi programının 
muhtelif safhalarını tal<İp ebnek hepimiz 
için zevkli olacaktır. ( atkıılar) 

Ticaret bizde serbest ve normal mıJıi
yetini muhafaza edecektir. Bunun memle • 
ket iç.in tam semeresini verir ve doğruluğu 
ve nef e.setiyle iytibannr muhafaza eder bir 
vaziy~e yükselmesi için standardını temin 
elmeğe ve satış kooperatifleriyle cereyanı
nı kolaylaştırmağa çalışmak yolundayız. 

~1emleketler qrasındaki bagünkü mii -
badele 11aziye•i alış ve satış arasında ve it 
diyede mavazenc aramağı zarari kldığın
'dcın, dışardan fazla satın alabilmtmizi ft· 
min edecek ihracctt imkanını artnmak, bü
yük meselelerimizdendir. 

lktısat Vekaleti, deniz ve maden ser
vetlerimizden istifade suretiyle de, millete 
~eni kazanç yolları bulmak için ciddi faa
layete giriftlliştir. 

• Tef errüatını bildiğiniz bu faaliyetlerin 
el ıle tutulur semere vermesi için zaman 
ıe~ek ve çok çalı!mak lazım geldiğini 
taltdır b~yu.~rsunuz. Bütün bu iıler, her 
sahada Lılgılı ve ülkücü unsurların yetiıti
rilmesini, muntazam ve melodili çahtma 
Ye iıletme kabiliyetinin beraber artmasını 
lycap ettirmektedir. Bu da bizim için mü • 
lıim çalışma istikametlerinden biridir. 

Hükumetin ziraat sahasındaki düıün
celeri, tebellür etmiş bir haldedi.r. ~~tün 
ıiraat bayatma fennin son terakkilenm ve 
usullerini ameli olarak kılavuz olmak, bu 
'düşüncelerin özüdür. Bunun için bilgi ve 
ara§lmna müesseselerini temelli ve mo· 
tJem olarnk kurmak, ilk merhaledir. Bü· 
yük. Millet ·1eclisinin kesilmiyen teşviki ve 
}'ardmiyle büyük ziraat müesseseleri ku
tu1mu§ bulunuyor. Genç talebemiz fenni 
z~raat yolur.:ı girmek için çok ümit verici 

·hır ıevk gÜ!termektelir. 

Bir taraftan yeni miitsseseler yiik~ek 
kıymette ziraat kılavuzları yetiıtirirken, 
diğer taraf tan ve siiratle, köyliiniin ameli 
hayatına onan kazancını artıracak suretle 
girmeğe çalışmak, ciddi tmelimizdir. (al-
kışlar) · 
Memleketin her sahada ıüratle ilerlemesi 
ve devletin kudretinin açılman ve artması, 
köylünün kazanç ve geçim seviyesinin yük
selmesine esaslı olarak bağlıdır. Bizim bu 
hususta kanaatimiz katidir, ümitlerimiz ise 
çok kuvvetlidir. Bu keyfiyeti büyük milli 
mesele sayıyoruz. Koruyucu, israftan ve 
ziyandan kurtarıcı ve fenni usulleri öğre
tici ve tatbik edici bir sürü tedbirler lazım
dır. 

Görüyorsur.uz ki zirai siyasette yeni ve 
geniş bir programın hazırlanmasiyle me§· 
gulüz. 

Smai ve iktsadi programnnızla böyle 

bir zirai pro~r~~ı .hemihenk olarak yürüt
mek yolu, buyuk iktısadi istikamette iler
lemek için, yalnız lüzumlu ve fay dalı de
ğil, halli. tek çaredir. 

M~bterem arkadaılar, 
Bü~ük. ~illet ~eclisinin birkaç sene

dtnben mı Ilı maanf e verdi fi ehemmiyet 
ana istikametlerini tespit etmiş bir halde
dir. İlk tahsil ~çin hük~met, istinat ettiği 
fırkanın umumı ve muıterek faaliyetine 
mazhariyetle rnübabi olmostur. Memleke -
tin büyük bir meselesine ~illet vekilleri 
arkadaılanmmn yakından ynrdırnlannı ib
zal etmek suretiyle iştirakleri !İmdiden te
sirini hissettirmeğe başlamıştır. ilk tahsil 
baılıc~ ~ususi i~arelerin faaliyet sahasıdır. 
Hususı ıdarelenn mali vaziyetlerini tan· 
zi~ ve ıslah ~ek, diğer devlet faaliyet -
1en yanında, hılbassa ilk tahsilin halini ve 
itisini tanzim etmek demektir. Bu mesele· 

emlek tin yükselm ve 
ak e evletin milletler 

• 
tır. "Basvekil ismet Paşa,, 

nin ana tedbirleri ile daha birkaç sene uğ
raıacaksrnız. Fakat benim kanaatimce, ve-
rimli yola ıimdiden girilmi§ ve hususi ida
relerin intizamına temel atılmakta bulu
nulmuştur. Geçen bütçe senesi verilemiye -
rek hirikmiı olan hususi idare maaılarını 
hazineden yardım suretiyle toptan ve bir
den tesviye etm~k imkanını bulmak C. H. 
F. için şerefli bir alaka, Büyük Millite 
Meclisi için büyük bir memnuniyettir. Hu
susi idarelerin muvazeneli ve muntazam 
bir bütçe ile idaresini temin etmek. için 
aldığımız ve tal·ip edeceğimiz. tedbırlerl~ 
ge!ecelcte maaş birilunesine katıyen manı 
olarağız. 

Diğer taraftan ilk ~ııh~il~n h~kiykate~ 
umumileımesi ve keyfıyetınıa yukselmesı 
istikametinde tedbirlerimizi mütemadiyen 
ikmal etmek kati kararımızdır. 

Üniversite ıslahatı, lise ve orta tahsi
lin mücehhez ve değerli olması programı· 
m takip ediyoruz. ilk gündenberi, büyük 
ehemmiyet verdiğimiz mesleki tedrisat 
için yeni ve ıslahatçı bir hamleye ihtiyacı • 
mız olduğunu görmekteyiz. 

Birkaç çizgi ile arzettiğim maarif me· 
selelerinin ne kadar zamana ve vesaite lü· 
zum gösterdiğini takdir eimek güç değil· 
dir. Zaten hiç hir 7.aman bitmiyccek oları 
maarif ihtiyaçlarnı hükumetin doğru v~ ta· 
bii istikametlerinde sebatla tnkip ettiğin! 
Büyük Millet Meclisinin teveccühle görme· 
si, ilerlemek için esaslı bir leJviktir. 

Aziz arkadaılar, 
Bu sene içinde aldığımız mali tedbirle 

rin yüksek eh!mmiyttine işaret dmek, hü
kumetin oaziyfe ve saygı boraıdrır. Geçen 
yılın ilk aylarında bütçenin seen samında 
nasıl kapanacağını lahm:n etmek mümkiin 
değildi. 1933 bmçes:nin hemen tamamen 
mütevazin bir halde tahakkuk etmiı olda
ğıına bagiin söyliyebilmek, derin memmmİ· 
yetinizi mucip olacak zevkli bir vesiled'r, 
sanınm. 

Memleketler arasındaki ah~ verişlerin 

bizim olmıynn kayıtlara tabi olması yüzün 
den gümrük varidatının aznlmasına rnğ -
men bütçenin taahkkuk etmesi, memleke. 
tin iktısadi bünyesindeki kuvvetin, mcmlo 
ketin idaresindeki ve siya&etindeki istik. 
rarın inandırıcı bir delili olmak itibariyle 
a)Tıca memnuniyeti muciptir. 

1934 senesi için yeni mali tedbirler nlın 
ması, hem memleketin inkişnf hayatının ta 
kip edilmesi, hem beynelmilel vaziyetin 
emniyet tedbirlerinin kuvvetlenmesini iste 
mesi yüzünden zaruri oldu. B. M. M. nin 
İnce tetkiyk ve yüksek müznhareti ile İsa -
betli ve ameli olduğuna luuıi olduğumuz 

yeni mali tedbirlerin türk milleti tarafın • 
dan İnanılarak ve teveccühle karıılanması, 
iftihar olunacak bir mazhariyettir. Yeni 
Türkiye'nin kurulmasında bugünkü neslin 
ilk günden iytibaren hesapsız fedakArlıkla 
ra mecbur olması, sakınılması kabil olmı • 
yan ve aynı zamanda şerefli bir talidir. As
ri bir devletin, çok ihtiyaçlarını temin et. 
meğe çah§mak, geri bırakılmış ve harap 
edilmi§ bir mcmlel<etin umranrnı vücude 
getirmek mecburiyeti, iki büyük hnrptan 
sonra, harbı umumiye girmiş ve hıırbı umu 
mi afetlerini dört sene fnzlnsiyle omuzlan
nA yüklemiş bugünkü nesillere teveccüh et 
ti. Türk milleti, bu büyük imtihanlardan, 
yekpare bir millet olarak çıkarken, milli 
vicdanı ile asri türk devletini muvaffakiyet 
le nasıl kurduysa, bu devletin snğlam te • 
melde yükselmesini temin edecek vaziyfe
lcrin mütemadiyen çalışmak, dirilik, uya· 
nıklık ve fedakarlık istediğini takdir etmek 
tedir. 

Muhterem efendiler, 
Mali tedbirlerin dahili hayatta ilk gün

ler yol$UZ ticaret arzula~ın~ me>:daa verdiği 
görülmektedir. Herhangı bır pyıa veya ted 
birin lüzumsuz pahalılığa ve fiat dalgalı • 
rına sebep olması vak~dir. F~kat. bn, dik• 
katle takip ettiğimiz bır feydır kı az zamao 
da tabii cereyanını bulacaktır. 

Yeni vergilerden behsederken, un üze • 
rindtn alınan vergiye temas etmek isterim. 
Yiıksek Millet Vekillerinin malumudur ki, 
ımdan alman resim, esas itibariyle devlet 
hazinesini ve bütçesini alakadar etmez. 
Bu resim, buğdayı korumak için Ziraat 
Bankl'I sının bir iki seneden beri çok hayırlı 
olarak devam eden faaliyetine karıılık ve 
imkan vermek içindir. Un resmi sureti ile 
bir taraftan alınan para, diğer taraftan 
buğdaya makul bir fiat temin edilmek sureo 

(Sona 5. inci sayıfada) 
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DIŞAKDA GELEN SON HABERLER. 
Al.1\IANYA'DA HOl\fANYA'DA Şahinşah Hz. 
Almanya hadisleri Romanya - Rusya 

Alahazreti Hümayun dün d . J 
Erzuruma muvas;\lat etmiş, etrafın a şa yıa ar 

geceyi _Er~ur_umda devam ediyor. 
geçırmıştır. 

A' u"tur~ a matbuatı M. Hitlcr"i 
Erzurum, 5 - Şahinşah Hazretleri bu miittf'fikun tenkit ediyorlar 

sabah saat 8 de Gümüşıı.ncden halkın teza -
hürleri arasır.da ayrılmış ve saat 1 O da 
Bayburdu teırif etmi;lerdir. 

Saat 13,30 kadar askeri· garnizonda 
fr.irahat buyuran Alihazreti Hümayun 
lutaatın ve halkın tazim tezahüratı arasın
'da Bayburt' tan ayrılmış ve l 5,30 da Er
ıurumu teşrif eylemiılerdir. 

Alalıazreti Hümyaun şehir kapısrnda 

mülki ve askeri erkin tarafndan karş lan
Dllf ve askeri kr:aat re!mİ telimı iyf a et
m.iıtir. 

Mel.1epliler ve balk Şahinşah Hazret
lcrini:ı ihametlcrine tahsis edilen vali kona
ğına l~ad:ır olan yollu üzerinde yer almış 
lardı. Büyük misafir Erzurum lıalkrnın hu 
coıkun tezahürleri arasında şehre girerek 
21 cıtırn :op ile selamlanmışlardır. 

Şahin!ah Hazretleri vali konağınt!~ 
istirnhate çekilmişlerdir. Yarın sabah hrı

'duda müteveccihen yola çıkacaklardır. 

fyran gazef ef eri Şahinşah 
Hazretlerine yapılan mera .. 

simden sitayişle 
bahsediyorlar. 

Tahran, 5 (A.A.) - Guşiş ~azetesi ya

zıyor: Şahinşah Hazretlerine dost millet ta 

rafından gösterilen hüsnü kabulün tarihte 

misli yoktur. lki millet arasındaki dostluk 

tnnddi menfaatlere ve diplomasi cemilekar 

lıklarına istinat etmemektedir. Bu dostlu -

ğun kökü çok eski zamanlardadır. Ve bu -

gün daha ziyade kuvvetlenecek ve ebedi ~ 

lacaktır. Şarkın aulhunu ve terakkisini te 

min eden bu dostluk. bütün dünyaya sul -

bun, en mütekamil şekli ile, medeniyetin 

beşiğinde vücut bulmuş olduğunu göstere 

ccktir. 

Şefakı Sürh gazetesi diyor ki: 

" Türk milletinin Şahinşah Hazretleri -

ne karşı göstermiş olduğu hissiyatın bir 

eşine ancak iyranlıl:ır l"rafmdan Gn:ı:i Haz 

retlerinin muzafferiyeti ri günlerinde iten 

dilcrinc 1-aı·şı göste.·ilen hissiyatta tesndüı. 

olunabilir. Bu ün dahi, l yrnn milleti kar -

tle!leri tnraf ından elde edilen znfcrlerde 

kendil rini şerik addetmektedir.,. 

lttilMt ı:;azctesi yazıyor: 

" Şnhinşah Hazretlerinin seyahatlerinin 
en büyük netiycesi şu olacaktır: 

Bundnn böyle türklerlc iyranlılar biri -

birlerini kardeş bilecekler ve müstnkbel 

nesillere tcsanütlerinin ve kardeşliklerinin 

nimtlcrini miyras b1rakacaldnrdır. iki mil· 

let binlerce senelerdenberi sahip oldukları 

rr.eziyetlerlc bütün dünyaya ittihadın en 

güzel misalini göstermişlerdir. Ve dünya· 

da hiç bir 1cy bu ittihadı boznmıyacaktır. 

Otomobille gezinti 
yapan 32 çocuk feci 

bir kazaya uğradı 
Turing, 5 (A.A.) - Otomobille gezin 

ti ypmakta olan 32 çocuk feci bir kazaya 

uğramışlardır. Şoför, otomobilin volanına 

dayanarak uyuyakalmış olduğundan oto 

mobil yol üzertndeki bir ağaca çarpmıştır. 

Dört çocuk ölmı.iş ve yirmi sekiz çocuk 

) aralanmıştır. Bunlardan dördünün yarası 

ağırdır. -ı3U GECE AÇIK ECZAHANELER 
Koyunpnzannda 

EGE 
ve Yenişehir Gazi bulvannda 

YENJŞElllR 
Eczahaneleridir. ........................ 

Viyana, 5 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Avusturya matbuatı alman başve -
kili M. Hitler'in son icraatını tenkit etmekte 
hemen hemen müttefiktir. Tag gazetesi di
yor ki: 

" Alman siyasetinde tabanca, başlıca 
idare am:Ji oJmağa başladı. Tatbik edilmiı 
olan kararları hukuki kılmak hususunda 
a'man hühumetinin verdiği karar mezkur ka 
rarbmn meri kanunlarla telif edilemiyece • 
~ni i;•riraf etmekten baıka bir feY değildir,, 

:\f. Hitlcr kendi kahine inden iiç 
kişi)i tc'\·kif mi ettirdi? 

Viyana, S (A.A.) - Havas ajansı bil -
diriyor: T e'egraf gazetesinin l\tünih'ten is -
tihbanna göre, B&ıvekil M. Hitler kendi ka 
bir.esi azasından Üç lüıiyi tevkif ettirmi,tir. 
Bunların arasında mesai nnzm M. Fon Rü -
benah da vardır. Diğer taraftan Almanya -
dan gelen haberlere göre ıimdiye kadar hü· 
cum kıtaatına mensup üç bin amir tevkif edil 
mi~lir ki bunların 300 ünü cok ağır cezalar 
beklemektedir. Musure.ne dolaıan ıayialara 
göre ikinci alman inkılabı katiyen bitmİf de 
ğildir. Dün Bavyera'dan gelen avusturyalı 
yolcuların anlattıklarma nazaran Röhm ve 
Ernest'in aknba ve dostları ve taraftarlın 
ı.-:r ihtilal komitesi tesis etmiılerdir. 

~f. Göring'in ecnebi matbuat mü
mcs illerine beyanatı Almarıya'da 

derin akiıdcr uyandırdı. 

Berl'n, S (A.A.) - Havas ıjan~ı lildi
riyor: M. Göring'in geçen cumartesi günü 
ecnebi matbuat mümessillerine suikastçile -
rin ecnebi bir devletle müııaıebette bulun -
doklarına dair vaki beyanatı alman efkin 
umumiyeıinde derin akisler uyandırmıı ve 
Berlin'in diplomatik mehafilinde Jiddetli Lir 
aksül:ımel tevlit eylemiıtir. M. Göbels'in bü 
tün alman postalan taraf mdan neırolunan 
radyodaki nutku üzerine bu umumi mahiyet 
teki iddianın ne olabileceğine dair bütün me 
hafilde ve hatta halk arasında bir takım hü 
kümlcr yürütmmcktedir. Mevzuu bahis ec -
nebi devletin fn1iltere, Fransn, Sovyet Rus 
ya, Yugoslavya, ltalya ve ilh ..• olduğu ileri 
sürülmektedir. Sonra mezkur münaseb3.tıo 

ahiyeti hakkında da en akıl almaz tertip -
ler rivayet olunmaktndrr. Bugün öğrenildiği 
ne göre Amerika, lngiltere ve Fransa se -
firleri Hariciye Nezaretine giderek halk nra 
srı.:da bn mahiyetle haberlerin iıaesinin mah 
zuları üzerine 111. Fon Nöyrah'ın nazarı dik 
katini celbetmiılerdir. Söylendiğine göre se
firler aynı umanda Berlin' de bulunan siya 
si mümessillikleri kasteden bu gibi ithamla 
rm gayri muvafık mahivetine de İfaret eyle 
mişlcrdir. Diğer memleketler mümessilleri
nin de böyle umumi mahivette resmi iddia -
larm mP.hzurlım üzerine alman hükumetinin 
naıan dikkatini celhetmeleri muhtemeldir. 

RaY) C'rn alnk başvekili ile cene -
ral Fon Lo,::sov da i) elanı edilmiş 

B .. rlin, 5 (A.A.) - Havas ajans nrlan: 
Bavvera sah·k başvekili fon Kahr ile 

ceneral fon Lossov'un kur§una dizilenler 
listesine dahil olduklar lıakkmda şayialar 
d"nınektedir. 

Hatırlardadır ki bu .şabsiyet!er 8.11. 
932 tarihindeki Hitler darbei hükômeti11de 
mühim bir rol oynamışlardır. 

Sabık muharipler kongrf' i 
g<'rİ bırakdnıış 

Bedin, 5 (A.A.) - Bu s~neki sa~ık 
muharipler federasyonu kongresi kati ola
rak geri bıralu?m1stır. G0 lecek 1935 koo
ırresinin J<ııssel'de toplanması tasavvur e· 
dilmektedir. 

Bir alman gaz<'l<'~İ hariçteki neş
riyatı na'-ıl kar~ılıyor? 

Berlin, 5 (A.A.) - Son alman hadise 
!erinin barideki akislerini tetldk eden La 
Correspond;nce Palitik Allemande gazete
si diyor ki: 

anlaşması. 
M. TlTOLESKO RUSYA 1LE SlYAS· 
MÜNASEBATINJ YENiDEN TESi

Si MESELESiNi 1YZAH ETTi. 

Bükreş, 5 (A.A) - Hariciye nazırı M. 
Titülesko dün müşterek bir toplantı yapan 
cıyan ve mebusan hariciye encümenlerinde 
Sovyet Rusya ile siyasi münasebatın yeni -
elen tesisi meselesini anlatmıştır. 

M. Titülesko, b~ynelmilel hayatta faal 
te,riki mesaide bulunan en mühim .bir kom
şu devletle 1 7 senedenberi siyasi münaseba 
tı olmıyan Romanya'nm 9 haziran 1934 ta 
rihine kadar olan vaziyetinin gayrı tabii ma 
hiyetini kaydettikten sonra Romanya'nın 
meıru menfaatleri mahfuz kalmalc ıartiyle 
Sovyet Rusya ile münasebatm tabii bir ıek 
le sokulmasını istemiyecek bir romen hü -
l.umeti mevcut olamıyacağmı ehemmiyetle 
tebarüz ettinniştir. Mumaileyh bu menfaat
lf ri etrafiyle tetkik elmiı ve bunların nasıl 
hıtmin edildiğini anlatmıJtır. Bütün siyasi 
fırkrlar rüesası müzakereye iştirak eyle -
miştir. Hıristiyan müdafaa fırkası Sovyet -
lcrle siyasi münasebatın aleyhinde bulun • 
muş ve iftirakçı liberaller de bilhasıa pro
paganda ve iktısadi münasebetler hususun
da ihtirazi kayıtlar dermeyan etmiılerdir. 
Diğer bütün fırkalar hükômetin siyasetini 
tasvip ederek M. Titülesko'yu hararetle teb 
rik eylemiılerdir. Nihayet baıvekil M. Tata 
resko hariciye nazın tarafından verilen iy
zahatna hükumet namına yapıldığını söyle • 
miı, hükumetin M. Titülesko'ya minnettar 
lığmı beyan etmiş ve mühim bir harici siya
set meselesi müzakere edildiği vakit fırka 
diiJiiııcelerinin ortadan kalkarak yerini mil 
li duyguya terkettiğini memnuniyetle mü,a
hede eylemİJtir. 

"Suikastin ıüratle ve pddetle tenkili 
mohalef et unıurlarma bığlanan bütün Ü -

mitleri tamamiyle imha etmif ve alman 
aleyhtarı yaııları idare eden bazı gazeteler 
timdi isyanın tenkilini istismar etmek be • 
vesi ne dütmüpür. lki millet arasında mu
halefet ne kadar büyük olursa olsun bil
hassa diğerinin dahili siyaset itlerine taal
luk eden huıuıa1ta basit nezaket kaidele
rını unultormr..mal·dır. Alman matbuatı 
kom,u memleketlerin hadiselerini ve iskan -
d,llannı izam edilmiş bir ftkilde göster
melrten daima ihtiraz eylcmi§tir. 

ltnlyan ~azeh·leri Almanya luı'cli -
atı hakkmda tefsirlerde bulun

maktan çekiniyorlar. 

Rorn:ı, 5 (A.A.) - Havas ajansı bildi
riyor: hnlyan gazeteleri alınan hadiseleri 
hakkında tefsirlerde bulunmaktan içtinap 
ediyorlar. Maamafih telgrafların intihabına 
ve haberlerin üzerine konul'-D başlıklara ha 
h!ırsa it~lyan mehafili resmi alman görü!fi 
nü knbu1 etmekterir. Yclnız Lavora gazetesi 
neşrettiği bir makalede Almanya' daki ayn -
lıkJann milli sosyalist rejimi altında bir 
müddet icin kuvvet ve propaganda ile dur -
durulabildiğini vazaralt diyor ki: 

" Bu aynhk her halde bir patlak vere -
cekti. Fena iktıs::di şerait ve harici siyasette 
ki inkisari havaller vaziyeti olgun bir hale 
getirmiştir. imparatorluk hanedanmm da 
son hadiselerde rol oynamış olması kuvvetle 
muhtemeldir.,, 

A lmanyn lıaciiselc•ri ve Ainerika 
gazeteleri 

Nevyork, 5 (A.A.) - Havas ajnnsın -
dnn: M. Ernest Hanfstaenzel, Mareşal Hin
denb:.ırg'un bir büstünü tevdi etmek için as
kerlik akademisine gitmek arzusunn izhar et 
mesi üzerine, akademi kumandam bu lale -
bi, evvelemirde yüksek maknmatla müzake
rede bulunmadan kabul ederaiyeceğini ve bu 
müsaadenin verilmesi pek şüpheli olduğunu 
mumaileyhe bildirmiştir. 

M. Hitler'in yaveri olan M. Hanfstaen -
gel, HP.rvard üniversitesine meşhur alman 
filozofu Schopenlıaner ile bestekar Gluck'ın 
birer büstünü tevdi etmi~i. 

Mumaileyh temmuzun sekizinde Alman 
ya'ya hareket edecektir. 

l CENEVRE'DE 1NG1LTERE'DF 

Akvam Cemiyetine İngiliz-Alman itila. 
verilen para. fının esasları nedir? 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler cemi· 
yetinden verilen resmi malUmat mezkfir 
cemiyetin ve teşkilatlarının vaziyetini çok 
müsait göstermektedir. Milletler cemiye· 
tinde aza bulunan 57 devletin l S sene 
içinde cemiyete verdikleri paraların ycku 
nu takriben 315 milyon altın frangı bul
muştur. Bu paradan umumi' katiplik 180 
milyon ve beynelmilel mesai teşkilatı da 
100 milyon sarfetmişlerdir. Tahsilat baka 
yası 1933 senesi nihayetinde 30 milyon 
idi. Geçen nisan ayı nihayetinde ise bu 
miktar 25 milyona düşmüştür ki millJet
lcr cemiyeti umum bütçesinin yüzde 7 bu 
çuğuna muadildir. Bu bekayanın ancak 
yarısı tahsil edilebilecek mahiyette telak 
ki olunmaktadır. Amerika birleşik hüku
meti milletler cemiyetinde aza olmamakla 
beraber masraflara İngiltere nisbetinde iş 
tirak etmektedir. 1933 senesi bir buçuk 
milyon altın franklık bir varidat fazlasiyle 
kapatılmıştır. 

JAPONYA'DA 

Yeni Japon kabine 
si teşekkül etti . 

Londra, 5 ( A.A;) - Maliy.,; nazırı M. 
Çemberlayn dün akşam a\ anı kamarasına 
İngiliz ve alman murahhasları arasında İm· 
zalanan itilafın hükümlerini bildirmiştir: 

1 - Alman bnnkası, 15 haziran IS34 
tarihinden eve] İngiliz tebaasının veya ln -
giltere'de oturanların ellerinde bulunan 
Daves ve Yung istikrazlnrının yekununu 
İngiliz lirası olarak tediyeyi taahhüt et• 
mektedir. 

2 - Uzun ve ortft vadeli is~ikrnzlar 
hakkında a:man bankası 25 mayıs tnrihli 
tebliğine tevfikan, kendisiyle diğer dev. 
let1er arasında bu bapta beynelmilel bir 
itilaf temin edilemezse lngiltere'ye en zİ· 
yade mazh~ı müsaade millet muamelesi 
yapılacaktır. 

3 - Kısa vade?i istikratl;u-a gelince, 
alman ba;ıkt.sr, standstill agr~ment'e rİa· 
yet edeccktia~. 

Bu esaslar clahiJindc lnciltcrc hükume 
ti, itilafı;ı meriycttc kald ğı müddı::çc, 

parlamentonun kendisine vermiş olduğu 

salahiyetleri kullanmryac ... ktır. Bu rn 1 ilhİ· 
yete göre, hükumet lngiltere'n"n Alman· 
yadan alacr.k:arını temin i~in bir takas 
sandığı tesis edc.bilcc~J,tir. ltihinrıme aft1 
ay için imzalanmıştır. 

Tokyo, 5 (A.A.) - Yeni kabine Ki- M. CHAMBERLAlN'IN AVAM KAMA· 
suk Oıida'nın riyasetinde teıekkül etmiı RASINDAKI iZAHATI ARASINDA 
tir. Japonya'nın harici siyasetinde hiç bir DEDiKLERi. 
değişikJik olmıyacaktır. lstifn eden Saito Londra, s (A.A.) - M. Ncvme Çem• 
kabinesi azasından üçü, hariciye nazırı berlayn tediycler hakkındaki ingiliz -
Hirota, bahriye nazırı amiral Osumi ve a]man anlaşması hakkında avam ka'llara• 
harbiye nazın ceneral Hayaıi mevkilerini sındaki iyzahatı esnasında demi~tir ki: 
muhafaza etmektedirler. Anlaşma mukaddemesinde her iki hü· 

FRANSA~DA 
kumet, aralarında yapılan ticaretin g.-yet 
dostane ve biribirlerine zarar vermiyecck 
surette yapılması, bugünkü ticari vaziye

MADAM KORl'NlN VEFATI BOYOK tin devam ettirilmesi ve mümkün olursa 
TESlR UY ANDIRDI. artırılması temennilerini izhar etmişlerdir 

Paris, 5 (A.A.) - Madam Küri'nin Alman hükumeti, Almanya ile diğer 
dün saat 4 te Va1anse'de vuku bulan ve- yapılacaklara benzer bir tarzda ticari te • 
fatı bütün memleketlerin ilim mehafilinde aypılacaklara benzer bir tarzda ticari te• 
1iddetli bir teessür uyandmnııtır. Bilhas -
aa İngiltere, Lehistan, Çekoslovakya, Al
manya ve Avusturya'da matbuat muma
ileyhaya uzun makaleler tahsis ederek 
Lord Rütherford'un da dediği gibi ilmi 
taharriyata hasn nefscden kadınların bi
rincisi olan bu alim kadını methüsena ey 
lemektedirler. 

6 ŞUBAT HADISELERINl TETKiK 
EDEN PARLAMENTO ENCÜMENİ -

NIN EKSERi AZASI iSTiFA ETTi. 
Pariı, 5 (A.A.) - 6 §Ubat hadiseleri

ni tetkika memur parlamento encümeni
nin ekseriyeti, o zaman dahiliye nazırı bu 
lunan M. Fort'un hattı hareketine ait o -
lan ve mezkur hlldiselerin mesuliyet;ni nü 
mayişçilere atfeden dosyatnn adt;ye nezn 
retinc gönderilmesini reddettiğinden ekal 
liyette kalnn aza encümenin mtsaisine ar 
tık İ§tirak etmiyeceldcrini bt:yan ederek 
istifa eylemişlerdir. 

YUGOSLAVYA 'DA 

SLOVANYA'DAKl KÖMÜR nıADEN -
LERl AMELESi AÇLIK GREV! 

YAPIYORLAR. 
Belgrad, 5 (A.A.) - Dünden beri 

Slovanyadaki kömür madenleri aınelesin
den 400 kişi, maden idaresinin ücretleri 
artırma kararım protesto cbnek üzere ku 
yu diplerinde açlık grevi yapmakta ve 

kendilerini dışnn çıkar:mıya ikna için sari 
edilen gayretlere rağmen yiyece!cti.t ve 
içeceksiz kuyularının dibinde beklemekte 
dirler. Diğer amelenin de btı~lin kendıle
rine iltihak etmesi ~=-~imal dahilindedir. 

Havacılık ve spor. 
Havacılık ve Spor mecm:ıasmın (122) 

inci sayısı çıkmıştır. Çnnakkale'de geçen 
hnva harekatına dair ş:ıyanı dikkat bir ter
cüme ile başlıyan ynzıları arasında lyran 
tayyareciliğine, santte dört yüz hilometrc 
uçan tayyareye, ban cambazlığı dünya 
kupasına ve halk tayyarelerine :.it istifa
deli mevzulara tesadüf edilmektedir. Bu 
sayıda da Server Ziya, bize Makshn Gorki
nin kuvvetli hikayelerinden birini veriyor. 
Herkes bu sevimli mecmuayı bir kere gör
melidir 

diyeleri kolaylaştırmak maksadiyle kambl 
yolar hakkında bir anla§ma yapılmağa ha 
zır olduğunu bildirmiştir. Almanya'nm 
bütün alacaklıları ile bir anlaşma yapmıı 
olması,, pek tabiidir ki, daha ziyade mem 
nuniyet verici bir şeydir. Öyle zannediyo 
rum ki, avam kamarası da benim düşündil 
ğüm gibi yaptığımız bu anlaşmanın mem
nuniyet verici olduğu kanaatindedir. 

1NG1L1Z HOKOMETI, DENiZ TICA • 
RET FiLOSU iÇiN 2 MiLYONLUK 

TAHSiSAT iSTiYOR. 
Londra, 4 (A.A.) - Hı.il.umetin tica

reti bahriye siynseti hakkında avam ka .. 
marasında beya."latta bulunan M. Valter 
Runciman, muntazam hatlarda çalışmr .. 
yan gemilere, yekiınu 2 milyon ingiliz 
lirasını geçmemek şnrtiyle tahsisat veril 
mesini hükumetinden istiyecegini bildir 
miştir. Nazır demiştir ki: 

" - Bu tahsisat, ingiliz ticareti hah· 
riyc gemilerinin, tahsisot alan ecnebi ti• 
careti bahriye gemileriyle rekabet etme• 
lerine yarıyacaktır. Bundan başka, gemi 
mücehhizlerinden, ec:ne'ui mücehhizlcro 
tazyik yaparak dünya gemileri tonajını 

ihtiyaç ile telif ederek nakliye ücretleri• 
nin istifadeli bir şekle girmesini temin, 
decek bir seviyeye çıkarm lan isteneceli 
tir. Tahsisat bir sene için verilecektir. 

ALMAN 1STIKRAZLARINI MOZAKE· 
RE EDEN ALMAN HEYETi BERLlN • 

DEN YENl TALiMAT ALDI. 
Londra, 4 (A.A.) - Alman istikrazla 

rr meselesini müzakere etmekte olnn 11..L• 

man murahhas heyeti cumartesi günU 
Berlin'den istemiş olduğu tatimatr alm17 
tır. Heyet Reisi M. Berger, ingiliz lıU· 
kumetinin iktısadi müşaviri M. R,,ıı, ilı 
görüşmüştür. Mevcut intibaa göre m-ı:.a• 
kerelerde hayli terakki elde edi!.Mi7 vo 
alman murahhas heyeti Berlinden taU• 
matı aldıktan sonra müzakereler başladı· 
ğı zamankinden daha az itilafgiriz dav
ranmağa ba~larrrn;tır. Maamafih müzake
reler sürüncemede kalmak istidadını gös 
terirse ingiliz hazine nezareti daha ikl 
üç günden fazla beklcmiyecek ve parla.. 
mentonun kcnlisine verdi;:;i takas usulü· 
nün tatbiki hususundaki salahiyetler! 
kullanacaktır. 
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Türk Maarif Cemi
yetinin faaliyeti • ŞEHİR ve TAŞR • 

Mütehassısların 
pla!lları 

Medeni milletlerde içtimai hizmetler 
cemiyetlerle görülür. Cemiyetler yalnız iyi· 
lik ve yardım için kurulmaz. Bizde Hilnli -
ahmer, Himayei Etf al gibi cemiyetler iyilik 
ve yardım cerniyetleridir. Bu türlü cemiyetle 
rin hem devlete, hem millete ne büyük ya
rarları olduğunu bilmiyenimiz kalmamıştır. 
Hilaliahmed anıp ta gözleri ya~armıyna 
türk yoktur, sanırım. 

iyilik ve yardım cemiyetlerinin nasıl 
hem dc•;Jete, hem millete büyük yararları 
dokunuyorsa içtimai hizmetler için kurulan 
cemiyetlerin de gene öyle iki bakımdan Y•· 
rarları vardır. Bu türlü cemiyetlerin de öte
kiler gibi çoğalmasını istemeliyiz. Bunların, 
ötekiler gibi iyilik ve yardıma da yaradık
ları söz götürmez. 

Yeni Türkiyemizde, iÇtimai hizmet ce
miyetleri içinde en sayıh yeri tutanı "Türk 
Maarif Cemiyeti,, dir. Bu kurumsuz (müte· 
vazi) cemiyet, 1928 yılbaımda, Ankara' da 
doğdu; altı buçuk yıllık bir ömrü var, de
mektir. Bu altı buçuk yıl içinde Türk Ma
arif Cemiyeti, nizamnamesinin ikinci mad· 
desinde çizdiği yolda sarsılmadan yürüdü 
mü ve kendinden beklenen iıleri yaptı mı? 
İ§te hu yazımda bunları ara!hrmak İde· 
rim. 

Bugün, bildiğimize göre, cemiyetin An

Doçentlerin mümes 
sille i ge]iyor 

Duc·cntlc·r maa .. Jarmm Yİİz lira 
• ~ w 

olmasını h.tiycccklcl'dir. 

lstanbul, 5 (Telefon) - Üniversitenin 
dört fakültesine mensup 63 doçent bu ak
§am 18,30 da toplanmışlar ve Ankara' ya 
iki kiıilik mümessil bir heyet gönderip ve -
kiiletle temasa karar ,·ermişlerdir. l't1ümes • 
siJler bu akıamki trenle Ankara'ya gittiler. 
Bundan ba§ka doçentler ayn ayrı istida ile 
mensup oldukları fakülte dekanlarına da 
müracaat ederek lnaa§larmın artırılmasını 

istiyeceklerdir. Toplu ve müşterek müraca· 
at yapılmıyacaktır. Doçentler maaıları • 
nm 200 lira olmasını istiyeceklerdir. Üni -
versite rektörü Neşet Ömer Bey Ankara'ya 
hureket etmiıtir. 63 doçentten yirmisinin 
asli maaıı 55, on üçünün 45, otuzunun 35 
liradır. 45 ve 55 lira asli maaıı olanlar 
evelce üniversitede muallimlikte bulunarak 
kıdem kazanını! olanlardır. 35 lira maaıh 
olanlar ise üniversiteye yeni teşkilatta gir
mi, olanlardır. Şimdiye kadar 6 doçent is. 
tiyfa etmiıtir. 

kara ana, ilk ve orta tahsil ımıflarım tası- Profesör Nisen meselesi. 
yan hir mektebi vardır. Bu mektebe, A~e-

lstanbul, 5 (Telefon) - Mukavelena • rika'dan getirtilen Mis Parker adında bir 
terbiyeci hanım, yeni yönler verdi; Mis me iycabı üniversite hastanesinden ba§ka 
Parker bu yıl memleketine döndüğü icin 1 yerde ameliyat yapmaması lazım gelen pro 
yerine baıka bir Mis gelmek iizeredir. • fesör Nisen hakkındaki tahkikat bitirilerek 

Bu mektebin, kendinden beklenen iler- r.\porunun Sıhhiye Vekaletine gönderildiği 
lemeği tamıtamına yerine getirdiği söyle- ıöy~eniyor. Profesör hakkında Cümhuriyet 
nemez; bir takan kusurları vana da, son gazetesinde bugün çıkan imzalı bir yazıda; 
kongrenin seçtiği umumi merkezden ayrı· profesörün çalı!hğı haıtanede yer bulunma 
Jım yeni idare heyeti kusurları azaltmağa, 

dığmr, hastalığın da derhal müdahaleyi iynoksanları tamamlamağa uğraJacaktır. Bu-
nunla beraber çocuklarını bu bilgi yuvası- cap edecek bir mahiyet aldığı ve profesö • 
na gönderen ana baba onun umumi terbi- rün ameliyat yapmak mecburiyetinde kal· 
)esinden memnundur. dığı yazılmakta ve profesörün bir maddi 

Türk Maarif Cemiyeti, Bursa' da hüku- menfaat mukabilinde olmakıızm yaptığı bu 
metçe kapatılan Amerikan Kız Kolejini sa- mesleki hizmetin zaruriliği iyzah edilerek 
tın almış, orada bir lise açmı~ır. Bundan bu ameliyatın da ecnebi mütehassıslar tara 
başka, Eskişehir' de demiryollar idaresi me· fmdan eski Maliye Vekili Abdülhalik Beyle 
murlarmıo çocukları için açılan m~ktcbin Salih Paıaya yapılan ameliyatlar gibi meı
de terL~ye ve tedrisini üzerine almı§lır. 

leki bir mecburiyet olduğu misal olarak or 
Bunlar, cemiyetin sade maarif yolu .. da 

haıardığı işlerdir. taya konmaktadır. 
Memleket, eyi ve çok mektebe muhtaç- ~~~~ ...... """'!!!!~~--... 

tır. Ticaret kastiyle değil de, gerçekten istidatlı, fakat himayeıiz zavallı çocuğa 1 
türk gençliğinin terbiye ve tedrisine çalı~- okuma \'e ya!ama vasıtalannı temin etme
mak niyetiyle kurulan böyle buusi bilgi si, büyük hizmttlerden biridir. 
nıüesseselerinin çoğalmasını gönülden iste· Türk Maarif Cemiyeti, yaptığından da
riz. Devlet, fertlere bile, bu türlü hizmetle· ha yükseğini yapamaz mıydı? Yapabilirdi, 
rinde büyük yardımlarda bulunurkcıı, sırf yapamadıysa, bunu cemiyetin azasının ça
türk cümhuriyeti ülküsüne göre çocukları- lıımamasma değil, iktısadi buhrana ver
mızı terbiye ve tedris etmek üzere kurula· 

k mek daha doğru olur. Bununla beraber hal-

Türk Maarif 
Cemiyeti. 

Hiin c<· rııiyctiıı nıcrkf•Z 

lıcycti toplamlı 
Türk Maarif Cemiyeti Umumi Merkez 

Heyeti dün umumi merkez binasında Konya 
mebusu Refik Beyin reisliği altında topla • 
narak cemiyetin 1934 - 1935 senesi büt
çesini tetkik ve tasdik etmiştir. Bu bütçeye 
nazaran cemiyetin bir senelik varidatı 
168.184 lira masrafı da 146.l 84 lira ola
rak tesbit edilmiıtir. 

Bütçenin tasdikinden sonra cemiyetin 
Ankara ve Bursa'daki mekteplerinin tam 
manasiyle bir kollej olmaları için lazımge • 
len hususat görü~ülmüJ ve hayırlı kararlar 
verilmi§tİr. 

Umumi Merkez Heyetinin bu içtimaına 
merkez heyeti azası sıfatiyle Ankara valisi 
Nevzat Beyefendi de iştirak etmi!lerdir. 

Mıntaka kongresi. 
Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı An

kara mıntakası senelik kongresi 20 tem· 
muz cuma günü öğleden evel dokuzda An
kara belediye salonunda toplanacaktır. 

Maç tehiri. · 
Anl-..".lıra Futbol lıcyetirıde11 : 

Ankara Gücü - Gençlerhirliği maçın· 
da ki iki tarafın mütekabil iytirazları heyeti 
mizce tetkik edilmektedir. Alakadar kulüp· 
lerden hu hususta istenilen malumat henüz 
gelmemiı olduğundan 6. 7. 934 tarihinde 
y11pılacak Gençlerbirliği - Çankaya mösı· 
bakası tehir edilmiJ!ir. 

Genç bir sporcuyu 
kaybettik 

Ankara Gençlerbirliği kulübünden fut • 
bolcu Refik birkaç gün içinde hastalanarak 
öldü. Cenazesi evelki gün Hacıbayram cami· 
inden kaldırılarak Cebeci'ye gömüldü. Re • 
fik çok temiz ahlaklı bir sporcu idi. Arka-

daılan ona ,,Teknik Refik,, derlerdi. Uy
sallığı ve terbiyesiyle kendini ıevdirmi§li. 
çok genç bir yaşta ölümüne herkes çok acı· 
dı. 

-- ~~~----

ca cemiyetlere şüphesiz daha geniJ, daha 
b.. "k d B kımızın, yapılan hizmetlerin değerini göre- 1 uyu yar ımlarda bulunur. Nasıl ki Ü· 
yük Gazi Mustafa Kemal Hazreleri, bir nu· nk cemiyete daha samimi bir alaka göı
tuklarında, ilim ve irfan iştiyakı önünde cüm terme sini de dileriz. Her içtimai hizmet, bir 
huriyet hükumetinin azami gayretini sarfe. i~timai ihtiyacı ortadan kaldınr. Bir cemi· 
deceğinden bahis buyurduktan sonra: yete gösterilecek alakanın kuvveti, onun 

" ... Devletçe yapılacak azami fedakar- hizmet sahasını büyültüp gtni~!etmezse, 
lıgı rica ederken erbabı yeıardan olan va- yurda, millete daha değerli hizmetler gör
tandaşlanmıza da ıayanı sahabet olan ço- muıne yardım eder. 
cuklarımızı hususi teşebbüslerle okutup ye- Doğrusu ben. Türk Maarif Cemiyetine 
tiftinnelerini ehemmiyetle tavsiye ederim.,, gösterilecek samimi alakaların memleket 

.ı,fl_e yurtsever türklerin, gene büyük namma çok müspet faydalar temin edece· 
Gazı nın yüksek himayesi altında korduk- ğine inanıyorum. 
lnrı Tür~. Maarif Cemiyeti, bu küçük öğüde 
uyarak, uç mektebi idare elmeğe muvaffak 
olması çok ho§a giden bir ıeydir. Bununla 
beraber cemiyet yalnız tedris ve terbiye sa
hasında faaliyet göstermiı olmakla kal
madı. Yukarda söylediğim ikinci :maddenin 
ikinci fıkrasının hükmünü de daha kurul
duğu günden yerine getirmeğe çalı'1ı ve ilk 
adrm olarak "İstanbul Talebe Yurdu,, nu 
r.çtı. 

KAZIM NAMİ Sinop ilk mtkltpltr strgisinde 
''Gazi kö~esi.,, 

Bir baş mua lim 
tevkif ed.ldi. 

Muğla, S - Vilayet maarif inzıbat 
meclisinin manevi şahsiyetini tahkir etti
ğinde!! dolay sabık Köyceğiz başmuallimi 
ve maarif memuru hakkmda vilayet cüm
huriyet müddei umumiliği tevkif müzekke 
resi vermi§tir. Mumaileyh tevkif edilerek 
hapishaneye konulmuftur. Muhakemesi 
mevkuflu olarak yapılacaktır. (A.A.) 

PANAYIR KOMiTESi BlR lÇTlMA 
AKTEDEREK ESASLI KARAR. 

LAR ALDI. 

lzmir, 5 - Dün panayir komitesi be • 
tediyede memleketin ileri gelen ve İ! ya
pan tacirleriyle vali Kazım Paıanın riyase 
tinde bir içtima aktederek beynelmilel dör 
düncü 9 eylôl panayırının lmıir gibi mü -
him bir iktısat !eklinde büyük bir rağbet 
ve muvaff akiyet kazanmas için bazı esas· 
h kararlar verilmiftir. Panayır her yerden 
büyük bir alaka görmekte ve hazırlıklara 
büyük bir faaliyetle devam olunmaktadır. 

Muhtar Beyin cenaze . . 
merasımı. 

Ölümünü evelki gün bildirdiğimiz Kas
tamonu mebusu Muhtar Beyin cenazesi ~r
ıamba günü merasimle kaldırılarak Cebeci 
mezarlığına götürülmüıtür. Vekiller, Cüm • 
huriyet Halk Fırkası U. Katibi Recep Bey, 
mebuslar, Ankara valisi ve belediye reisi 
Nevzat Bey, Hariciye Vekaleti umumi kiti
bi Numan Bey vekaletler erkanı ve merhu
mun ~ir çok dostları cenaze meruiDıi"e iı· 
tirak etmiflerdir. 

Deri ve ]a~dk ayakkabr mcı:;elc..,i 
f stanbal, 5 (Telefon) - Deri ayakka

bıcılariyle lastik ayakkabıcıları arasındaki 

ihtilafı tetkik edecek Oda komisyonu bugün 
ilk toplantmru yapmııhr. Komisyon tetkik 
leri yerinde yapmayı kararla§tırdı. Fabrika 
ve iymalathaneleri dolaşmağa karar verdi. 
Komisyon derhal tetkiklerine baılıyacaktır. 

ve lstanbul • 
lstanbal 30 haziran 1934 

İstanbul belediyesine, İstanbul iPıı biri 
J. H. Lambert diğeri profesör Herman EJ. 
götz, üçüncüsü Alfred Agache tarafmdaa 
üç iymar planı teklif edildi (1). 

Bunlardan, Lambert planını lstanbul'un 
gelecek senelerde 1,200,000 • 2,500,000 
nüfusu yaıatabileceği faraziyesine göre t 
zim etmiıtir. Şehrin iktısadi muhitini; 

"Modem tesisat ve teçhizat ile vücuda 
getirilecek İstanbul, eğer birinci derecede 
lüzumu olan mühim miktarda mevat ve 
masnuatı celp, tahvil ve tevzi edebilirse 
balkan mtmltknleri vt biitiin Karadtniı 
sahil mtmltkriltrinin (Romanya, Besarap· 
ya, Okran ya, Tuna ve Dinyepir nehirleri 
ile sulanan cenubi Rusya) vt belki dt Kal· 
kas mtmltkttltrinin (ki nihayetülemir 
bunlar ktntlisinin tarihi sahasını Vt tabii 
iktrsat hinttrlandını tttkil edtr) ve ıarkf 
Akdeniz'in anahtarı vuiy~tini alır.,, 

"lstanbul vaziyeti itibariyle daha ziya· 
de (Lizbon • Moskova) biiyik coğralyı 
şebtktsi ilt ön Asya'nın kara yollan ara· 
~ında büyük bir iltisak yola olarak kendi
ni göstermektedir.,, 

Diye anlatır. Şehrin nüfusça inkiıafmı 
bu hinterlandı ile münuebeti esasma bai· 
tar; 

"Bu iki müıahede bize İstanbul için ba 
iki sabada maıaaf bir istikbal n zarı iti
bare ılmakhğuıuza imkan verir; 

Bir taraftan, lstanbul'un liman inkiıa· 
fı lstanbul,un tabii hinttrlandınm ttdricn 
kıymttltndirilmtsint, Karadeniz' e miintehi 
nehir yolları ve Karadeniz sahil memleket· 
leri ile orada inkitaf edecek (mevaddı İp
tidaiyeyi ihraç ve mamul mevaddı ithal 
için) limanların mtvaıdiytlİnt, 

Ve diğer taraftan, biızat lıtanbul' da 
ham maddeleri ifliyecek ıanıyü istiap ede
bilecek arazi ve geniı liman kmmlannı ih· 
tiva eden bir iktısatli merkuin ttsisint 
mütevakkıftır.,, 

'
1Demiryol faaliyetinin inkiıafı, kendi

sinin sanayi rolünün tekemmülüne, Rusya 
ve Avrupa ile Yakın Şark'ta ön Asya • 
Bağdat • ryran körfezi beynindeki miirek
kep iktısadi biinytltr arasındaki mühim 
iltisakı teminine bağlıdır.,, 

"lstanbul'un on dokuzuncu asırda ma • 
. Mt·cli~ Reisi, Dalıaliye Y ekili ve lik olduğu ve kendisine o zamanki siyasi 
ikinci unımui miif etli~ 1-.tanhul'a vaziyetinin temin ettigi ıarki Akdeniz'ia .. 

fstanbu'Ja gidenler. 

gittiler. tevzi merkezi oluJundaki ehemmiyeti ve 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa, halihazırdaki arizi hududunun vaziyette 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey ve Trakya husule getirdiği tadilatı nazarı dikkate ala. 
Umumi Müfettiıi lbrahim Tali Bey bu ak • rak; 
fl\mki trenle lstanbul'a hareket etmiılerdir. Eski ehemmiyetinin lstanbul'a tekrar 

Meclis yaz tatiline karar verdiğinden \'erilmesinin pek mühim olduğunu iıaret 
bu akıamki trenle bir çok mebuslar da İstan 1 etmeği elzem addediyoruz.,, 
bul'a hareket eylemiılerdir. "Bugün Toros • lstanbul yolu (her nt 

Eroin kaçakçıları )·akalanclı 

lstanbul, 5 (Telefon) - Emniyet mÜ· 

dürlüğü bugün eroin kaçakçılığı yapan bir 
ıebeke yakalamıı ve on kifiyi nezaret altı· 
na almıjlır. ~bekenin eleba!ıları ikisi kadın 
olmak üzere 6 kişidir. 

1\tu~la'dn ne kadar tiitiin ckilmi:s 

Muğla, 4 - Bütün vilayette 5.300 bek 
tar tüütn ekilmişir. Havalar ütün için çok 
müsait gitmektedir. (A.A.) --- ----·- - ----

kadar Irak • Sariyt Vt Masal - Palmir • 
Btraf yollarının açılmasiylt rekabttt ma • 
raz olsa dahi) yeni yol faaliyetleri sana· 
yiin inkiıaf ı, otomobil ıeyrüseferleri, ıark 

vilayetlerindeki iktısadi kalkınma ve ı .. 
tanbul,da sanayi için liman ve mmtakalar 
ihdası. 

Kara ticaret faaliyetinin bir kısmınm 
lstanbul' a çekilebileceğini ümit ettirir.,, 
der, tedbir olarak da; 

"Yedikule'nin garbından baılıyarak 
Yeıilköy körfezi arasındaki sahada havuz • 
lan, düz sahaları rıhtmılariyle ımıi bir li
man ve Bakırköy'ün garp mmtakasmdaa 
Ye,ilköy'e doğru mülhak •ınai mmtakalar 

tesisini.,, 
Tavsiye eder. Kumkapı'daa Yeıilköy't 

kadar olan sahayı dört mmtakayı taksim 
eder. Burada sınai fstanbula kurar. Bilhu 
sa dördüncü mıntakaya ehemmiyet verir, 

"Kumkapı'nm garbından baılıyarali 
garba doğru teveccüh ve gcniıliği 30-150 
metre arasında ve sahil boyunca takriben 

( 1) Burada sadece mütehassısların Is· 
tanbal §thrinin iktısadi biinytsini anlayı§• 
lan ftfhir tdiltctk planların §thrin lanzi· 

Yüksek tahsildeki kimsesiz ve korunma 
ı: gerek olan talebe u yurtta yıllardır, 
sevgi kucağı ve çalııma ocağı bulmaktadır. 
Bundan başka cemiyetin Adana, Bursa, Ço
rum, İzmir, Konya talebe yurtlarını da söy 
leıneden geçemiyeceğim. Ankara' da da, Hi
ınayei Etfal ve Hililiabmer'le birlikte ida
rı• cd;hrı bir talebe yurdu vardır. Yüzlerce 

~ •. ! p orta mtkttp $trgisinin diki§ kısmın dan bir köit &it Sinop halktoi farafıntlan oynanan kahraman pytstnden bir sahnt. 
(t azm memleket postası sütünumuzd ( ııp9 1 

mint ait olan kısımlarından bahstdilmiye· 
etidir. 
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Memleket postası 
~OP sahnesinde oynandı. Binlerce kôylü seyret 

&rgiltr ı Sene sonu olmak dolayısiyle ti. 
M.rek orta mektep, gerekse ilk mektepler Outimüzdeki hafta gene bu heyet (Kö-
lber aeıgi apnlflardir. yün namusu) . atlı. piy~si oyn~ma.k .üzer.e 

Bu ıergiler cidden görülmeie değer (Koyalı) nahıyeıuae gıdecekfü. Evm dıl 
Lmeti haizdir. Hakiykateo büyük bim- §Uheıi son a1 i~de haık §airlerinden 
~t ve mesai sarfedilmiıtir. Sergiler 1.IV • l"Sümmaniu atJı birinin es.:rlerini topla
, aılanmzı övmeie de~er bir tekilde ç_ahı- mıı, bir. İicilp h~linde çıhrmııtır. Kit:ıp 
tıklarmı röstermektedır. büyük bre allft ılc kuııJannuj!u. 

Sinop ilk mtldtpltr ıtrgisinden bir köşe. 

Halkeoi intihabatı: Evimizin açılııının 
lam kinci ylı bittiği için talimatnameye gö 
re yeniden her JUbe bir haftadır kendi ko
mitelerinin inthabahm yapmaktadır. Ve 
ıene her !Ube kendi iki senelik çalııması
lllll raporlarını yapmf, umumi heyette 
okonmu.1 ve heıaplarmı vermiıtir. lntiha
Lat çok heyecanlı olmu§, aıağı yukarı 
ıene eski heyetler kazanmaktadır. 

Evimizin açılış yıldöniimii derneği: 
Bu dernek çok eğlenceli olmuı ve iki gece 
Clevam etmi'1.ir. Bu münasebetle piyesler 
ve komediler oynanmıştır. 

Halk çok duygulanan' ve evin memle
kete gördüğü iıle.i, iki senelik çalışma so 
BUDdaki verimi gözden geçirirken göğsü 

kabararak çalı!kan ev gençliğini i~en ge
len bir taskmlıkla alkışlamı§tır. 

Bu hafta köycülük, temsil ve dil şube 
leri birlikte olarak bütün yakn köylerin 
toplandığı Karasu nahiyesine gidildi. D!l 
§Ubesi mümessili Avni Bey köylülerle hır 
~onuşma yaptı. Memleketin gidiş yolunu 
anlattı. Temsil §Uhesi tarafından da, (Kah 
raman) piyesi köylünün yaptığı açık bava 

Ankaralı misafirler: Memleke:te tetki
kat yapmak üzere dolafan Ankara Gazi li-

sesi talebelerinden beı efendi üç gündür 
buradadır. Kendileri belediye ve maarif 
taraf ndan misafir edilmişlerdir. Misafirle
re fehrio görülecek yerleri gezdirilmİ§tir. 

Gençler gördükleri tatlılıktan ve karıılan
madan derin bir ıevgi duyarak aynlmıılar 
dır. Ve gene yaya olarak Gerze yolu ile 
Samsun'a gitmek üzere bugün yola çıkmış 
lardır. 

Yollar: Yol faaliyeti bu sene de bü
tün hararetiyle devt\'U ediyor. Sinop- Bo-

yabat - Karasu yollarında hummalı bir 

çalı§ma vardır. 

Sinoplan ayrılanlar - Mıntakamız or
nıan umum müfettişi Mahfi Bey lstanh~l 
mmtakas rnmum müfettişliğine tayin edil
diğinden bugün buradan ayrılmaktadır. 

Maarif umum müfettişi İsmail Fethi 
Bey de bugün buradan ayrılmıştır. 

Ha§im Nezi/.' 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

ı ~abancı postası. 

lngiltere'deki si 

Londra, hazıran, 

Birkaç hafta evel Alberl Hal'de tıka 

basa dolu bir topla.1tı dolayısiyle İngiliz 

efkarı nmumiyesi epiyce şaşaladı. İngiliz 

fa~ist hareketinin nikbin mümessillerine gö 
re bu hareket etraf mda topl:ınanlar İngilte · 
re' de rey S<ı.hibi olanların yüzde üçünü geç 
mcmektedir. MiIJetin ekseriyetini te§kil e
den kütle bunlara düşman gibi hakmıyor
larsa da alaknlı ve mütecessis bir vaziyet 
almaktadır. Bu böyle olunca Albert Hnl'de 
acayip hadfae nasıl iyzah edilebilir? Lon
dra'nm en büyük salonu ·Olimpiya'ya, bu 
koca sergi binasına 15,000 kişi toplanınca 
hayret fazlalaştı. Bu içtimada yalnız kara 
gömleklilerin taraftarları toplanmamışlar
dı. Bunların arasında, nutukları akim bırak 
m.ak kaı;tiy le gelen birçok komünistler de 
vardı. Sükuneti ihlal edenler salondan dı
şanya atılmak suretiyle kastlerinin önüne 
geçildi ve bu hareliet de orada bulunanlar 
tarafından zorbalık diye ayıplandı. Kelam 
hürriyetine taraftar olanların, kelam hürri
yeti için uğrafanlara neden hiddft ettikleri 

güç iyzah edilebilir. Ben, birçok nesiller
: den beri temiz fikirlerin açıkça söylenmesi 
hakkı için mücadele eden bir fırkaya men
subum. Kendim de, bugiin herhangi bir kim 
senin siyasi hayatta düşmanca kastli inkı
talarla uğra,tığı kadar mücadele ettim. 
Bundan dolayıdır ki bu biçimdeki ara ba
ğırmalarına karşı nefret duyarım. Bozgun
culuk kastiyle içtimaı gidenler dinleyicile
rin hakaretinden şikayet etmemelidirler. 
Anlattıklarına göre, Mosley'in metinginde 
3000 komünist varmış, bunlar nutuklar 
söylenirken patırdı ve gürültülü bağrışma
larla dikkati kolayca Üzerlerine çekebile
cekleri sevkulceyş noktalarına göre yer 
lutmuılar. Diğer taraftan 12,000 kişi de 
nutukları dinlemek için psra vererek içeri 
girmişler. Şimdi bu vaziyete göre evelkile-
re pay ayıramıyacak derecede sonunculara 
sempatim var. Lakin ben olimpiyaddaki 
çarpışmadan ziyade Mosley'in, yüz bin ki
şi olmasa bile, nisbeten yüksek terbiye ve 
kabiliyette on bin kiıiyi siyah gömlek or
dusunda toplamağa muvaffak olmasiyle 
meşgul olacağım. 

Bu hareket İtalyan Faşizm'in bir kop
yesidir. Gayesi örneğine sadık kalmaktır. 

0Dlnrm bu kadar taraftar kazanmaları ise, 
Avrupa kıtasına yayılan ve kargaıalıklar
la mukavemet hareketlerine sebebiyet ve
ren hutalıktan Britanya' da bizler de muz
teribiz. Sir Osval Mosley'in programı, bir
çok şikayet ve halkm muhtelif gruplarında 
sezilen hoşnutsuzlukların bir nntolojisidir. 
Bu itibarin denebilir ki Mosley'in taraftar
ları pek muhtelif ve kısmen de biribirlerine 
zıt sebeplerle bir araya toplanmışlardır. 

Bütün bu muhtelif sebeplerin başında bula
nanlar idare makinesini ellerine nlmış ol
ıdar görülecektir ki, programın muayyen 
bir kı!imına taraftar olanların ku§ısınn, 
programın diğer noktdarınn nüfuzlu mü
dnfileri çıkacak ve onları kıymetten d'i~ii
recektir. Mosley'in peşind"n gidenlerin bir 
kısmı işsizlikten ve atinin ümitsiz oluşun· 
dan müteessirdirler; diğeri de kendi gÖ· 
l'Üşlerine göre hükumetin iskan ve zirarJ 

liç kilometre uzunluğunda rıhtımlar .. ,, 
T asa~·vur eder bu kısmı; 

"Bu kısım limanın tezyini ve abidevi 
kısmıdır. Bu kısım deniz kenarından kıs
men diiz cephe, kısmen de yatların, deniz 
tayyarelerinin, eğlence gemilerinin demirli
yecekleri koycukları teıkile yarıyan rıhtım 
ve iskele parçalarından müteşekkil bir 
mütekatı parça gösterecektir. Şehrin mü
bim mihverlerinden biri olan Gazi Mustafa 
Kemal bnlvarınm mihverinde bu cephenin 
meı kezinde kendisini gösterecek geniı bir 
rıhtım onun ,eref merdiveni "Türkiye'nin 
kapısı,, olacaktır ki buraya büyük devlet 
memurlarını ve türk 1nilletinin büyük ziya
retçilerini getirip götüren nakil vasıtaları 

yana~acaktır .,, 

rıhtım ile 2,510,000 m2 lık düz bir saba, i~leri gibi dahili meseleleri ihmal cttiğin
ve buna muadil su sathı üzerinde kurulur. den memnun değildirler; diğer bir kısmı 
Ayrıca liman boyunca ve liman hudutları ise, Britanya harici siyasetinde, silahları 

haricinde beş kilometre (eğer ıınai lıtan- bnakma işlerinde, Avrupa 'ya müteallik 
bol YeJilköy'e kadar uzatılırsa) on kilo- meselelerde, Hindistan politikasmd.a, Rns
metre uzunluğunda 1700-2000 metre de- )'a, Japonya ve şark münasehetlerınde te

Oiy~ anlatır. Mütehassısın teklifinde 
ıınai İstanbul, bizzat şehirden ayn olarak 
tc'·-·ı.~., yirmi kilometre uzunluğunda bir 

rjnliğinde ımai mıntakalar ve bu mmla

kalar içinde bunları biribirine bağlıyan yol 
lar, merkezde çift hatlı tramvaylar, ağır 
sikletler için iki ıose, iki tarafta iki demir
yolu ve nihayet sınai mmtakayı asıl ıehre 

ve Asya hinterlandına bağlıyan metrepoli
tenler, Haliç'i ve Boğazı geçen tünel veya 
köprüler veya feribotlar düıünülür (2). 

NEŞET HALiL 

(2) Tahlili ue diğer 
mahiytlttki halasalarının 
mfktnplara bırakryoram. 

raporların aynı 

nef rini gelecek 

zahür eden kodretsizliğinden dolayı müte
essirdirler. Bnzıları da komünistliğin büyü
mesinden lcorkuyorlar ve mukebil bir hare 
ketin le§kilatı yapılmasını istiyorlar. 

*~~ 

Britnnya' da ki sıkıntının asıl iktısadi se
bebi ağır vergiler ve uzun süren iısizliğin 
tazyikidir. Son senelerde görülen sanayi 
terakki ve keşiflerinin zaruret içinde buna
lan mıntakalarımıza pek az rahmeti dokun
mustur. Bilakis, sanayi mütemadiyen cenu
ba .ve hassatan Londra civarına çet.ilmi~
tir. Simal kömür mıntakalarmdaki eski sa-

ah gömlekliler. 
Yazan: Eski lngiliz Başvekili LoyJ Corç 

nayi şubeleri söndü. İhracat ticaretimizin 
körleşmesi yüzünden, vapur tezgahlarımı
za, pamuk fabrikalarımıza ve cenubi Vels 
ile Dorham'daki kömür ocaklarımıza kesat 
girdi. Sanayi, yüksek iane taksitlerinden 
kurtulmnk için, faaliyetlerini İ!lcrin uygun 
ve ümit verici bir halde gittiği taraflara il
meği dnha muvafık gördü. 1924 ten 
1930 a kadar yedi sene içinde şimali Bri
tanya'nın sanayi istihsali 100 milyon İngi

liz lirası miktarmda geriledi; fakat büyük 
Londra' da 3 7 m"!yon, Londra hııricindeki 
cenubi İngiltere' de 2 7 milyon İngiliz liralık 
iı;tihsal çocaldı. Nüfus sayımı neticeleri de 
ispat ediyor ki Londra ve cenubi İngilte

re' de umum nüfusun yüzde nisbeti müte
madiyen büyümekte ve buna muknbil şima) 
\'P. garpta gittikçe .azalmaktadır. 

Ümitsizliğe sevkeden zaruret ihtilalci 
duyguları beslemek için fevkalade mükem
mel bir zemindir. Millet gelirinin dörtte bi
rini yutan ardı arkası kesilmez vergilerin 
yükü, aralarında nisbeten henüz daha eyi 
kazananlar dn bulunan kimselere hoşnut
suzluğu telkin ediyor. İngiltere' deki f a!İtl 
hareketinin inkişaf mda iktısadi sebepler 
tali derecede bir rol oynamıştır. Bu işin asıl 
muharriki pisikolojik mahiyettedir. Harpta 
yapılan büyük fedakarlıkların ideal netice
lerine Avrupa'nın hiç bir tarafında büyük 
ümitler beslenmiş değildir. İngiltere doğru
dan doğruya bir istila tehdidi karşısında 
kt lmadığı gibi sırf kazanç temini için de 
r.ıücadele etmemiıler, fakat onu, yeni me
'ut bir devre, muslihane bir cemiyet niza
mının kurulması ümidi tahrik etmiştir. Şüp
he yok ki birçok terakkiler elde edilmiş, 
bayat standardı yükselmi!, içtimai bünye
ye yeni bir kanuni şekil verilmiştir. lştiha 
yemekle açılır; ammenin kanaatleri siyasi 
filiy::ı.tlan daha çehnk inkişaf e~ti. Sefalet 
mahalleleri, işsizlik ve daha birçok kötü
lükler yeni neslin sabır tanmııyan taleple
riyle bala alay ediyor. 

Avrupa'da en ziyade tehdit eden amil
lerden bir tanesi de orta sınıfın vaziyetidir. 
Siyah caket altındaki i~sizlik hötün kuv
vetiyle tezayüt ediyor. T ahıillerini bitirmiş 
münevver gençler için ati son derece ümit
siz bir ıekil almıştır. Her siyasi nizam içi
mize ille tehlike, münevverler ve bilhassa 
miireffeh ya§aıll,ış olanlar arasında hakiki 
ve muhik hoşnutsuzluğun baş göstermesi· 
dir. Çiinl~ü ihtilnl asıl bu muhitlerden ilha
nımı alır ve idnre edilir. 

Prolctaryn'ya sitem edilmesi adet ol -
muştur. Halbuki ihtilali yapan proletnryn 
değildir. Hal ve vakitleri onlardan daha 
eyi olnnlnrm felakette birleşmelerine ya
hut da yoksulluklnrı onların infiallerine i~ · 

tirak etmelerine sebebiyet verecek oiurı;a , 
isyan çıkar. Kölelerin hürriyetini köleler 
değil , bir Vilberfors, bir Jo:ı Br vn, bir 
Abrnham Linkoln temin etmiştir; Ruso, 
Mirabo, Danton sefillere mensup olmadik
lorı gibi rus ihtilalinde Kerenski, Rodsyons
ki, Prens Lıvof, Guçkof gibi diğer reisleri 
de sefiller sınıfından değildiler. Ne Lenin 
ve ne Troçki ağır i;1erde çalışan ameleler· 
di. Bolşeviklik istediği kadar fikir işçileriy
le mücn·lele etsin, fakat o da tıpkı faşizm 

gibi kendisinin yarattığı bir eserdir. Mar
bn yuvnrlanması yüzünden orta sınıf iflas 
ettiği içindir ki Almanya'da milli sosyalizm 
galebe çalmı§tır. Alman talebeleri üniversi· 
leyi bitirdikten stlnra İ! bulamadıkları gibi 
münevver tabaka mensup oldukları mil
lete a§ağı mertebe damgası basan diplo
masi vaziyetinden son derece mütcessirdi. 
Eğer bu anasır olmasaydı, altı milyon işsiz 

d~ Alme.nya'daki demokrasinin devrilmesi
ı•İ bnşarnrnazdı. 

İngiliz mizacına pek zıt gelen lngilte · 
ıe'deki siyah gömlekliler hareketi, Avrupa 
kıtnsmda ihtilaller ve otoriter hükumetle
rin doğmasına saik olan aynı tarzdald iktı
sadi ve ruhi hos:r.uts~zhıklard:ı.n kuvvet al· 
maktadır. Münevver ve müreffehler arasın 
,fa Liiyük lıoşnutsuzlı:klar tevlit eden iktl-
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Haf talık dünya 
takvimi. 

Façisl Fırkasının azaları - İtalya'dı 
yapılan istatistiğe göre façiıt f ırku~ 
;:za yekunu 5,594,363 kiıidir. Son Htıt 
zarfında aza miktarı 1, O 12, 7Z1 kifi art
mııtır. 1,538,000 i asıl façis! iirkaslDI tey 
idi eden 2,480,35 7 aıa "kara gömlekli· 
ler,, e mensuptur. En mühim fasiat teıkila· 
fT olan Dopolavoro'nun 1,801,369 nzası 
vaıdır. 

Sovyef Dtmiryollan - Sovyet Rusya 

yakında Moıkova ile Nogiıısk &rasrndn iıli· 
yecek tekerJeluıiz trenlere sahip olacaktır. 
Bu tren, altında bulanan küreler sıı.yt>sinde 
bir çelil{ yolda kayacak ve 280 ki!ometnı 
bir sürate malik olacaktır. Bu yeni vaırta· 
mn küçük mikyasta bir model üzerinde ya· 
pıfan tecrübeleri çok rnuvaff akiyetli netite• 
lcr vermiıtir. 

Tekerleksiz tren Yarmel!nk adında 
genç bir Sovyet mühendisi in iycadıdır. Tre 
nin planları geçen sene l.ükômetin teknik 
servisleri;ıe verilmişti. 

Japonya'nın nüfosa - 1933 senesi 
zrırfındn Japonya'da!ri nüfus hareketleri 
şu rnk rnları \'ennektedir: 2,121,125 do
ğum, l,IS3,916 ölüm, yani bir senelik nii· 
fus artımı 927,ZC9 kişidir. Geçe:ı sene bıı 

artını 80,659 ki§İ fazia idi. 
Derıiz silahları - Yeni bir deniz kon· 

f eransı hazırlamak için büyük devletler a· 
rasmda müzakereler cereyan ederken bir 
taraftan da deniz silahı yarıJı devam et· 
mektedir. 

iki hükumet muahede mucibince sala
hiyetleri olan tonajı müsaade miktarını 
7,400 ton geçen Amerika Birleşik Devlet· 
elri, diğeri de 30,050 ton geçen İngiltere • 
dir. Buna mukabil Japonya, Fransa ve ltal· 
ya muahede ile müsaade edilen azami to· 
naja vamıamıılardır. Dünyanın ikinci müı 
lemlekeli devleti olan Fransa'nın to11a iı 
4 l ,866, ltalya'nın 89,000 ve Japonya ·nın 
19,600 ton noksandır. 

S!lni kauçuk - Fransa'da bir fabora· 
tavar asetilen tuz ve sudan suni kauçuli 
yapmak usulünü bulmuştur. 

Çıktı 

Ta mis Kıyıları 
FALiH RIFKI 

Londra ve İngiliz hayatı 

tasvirleri, milletler arasın

daki mücadelelerirı müna
kaşası. 

Kitapçılard:ı arayınn: 

60 kuru§. 

sadi şartlar ımi arızdara uğratılmıyarak 
clnvomh kalırsa nizam:ı girmiş bir demok· 
re.si ve onun hürriyeline iı:tinat eden mües· 
scseleri b!rçok yolmılluldan bertaraf ede· 
bilir. Bu gibilerin hoı:r.utsuzll.klan haddi 
a~ınca, bültfımet teblil:eye yuvarlanır. Bri· 
tanya'da büyümekte olan falmt şümul ve 
mahiyeti hakkında biribirine zıt haber alad 
Faşizm, mevcut siyasi fırkalar ve fırka po· 
JitikaJarı etrafında duyulan ink!snrın büyü• 
mesiyle alakadardır. Eski mektebin politi· 
kacılnn hnrptan sonra, muhtelif fok ların 
mümessillerinden tereklıüp eden hükumet• 
leri ortadan kuldırarnk eski fırka oyunları• 
na nvdet etmek gayesini güttüler; lakin 
rey sahipleri bu oyundan bir zevk almadı· 
lnr. Onları siyasi bilmeceler ve tiyatro mü· 
cadeleleri alakadar etmiyordu, hüki'imetten 
icraat bekliyorlardı. Milli hükumetin getiril 
rnesi ile de fırka politilmcılığınm iflası İy• 
lan edildi. Milli hükumet gelince, hükUmet 
ten milli ya§ayıfın her sahasında kuvvetli 
bir yaptcılık faaliyetine çığır açacak bir İs• 
tidat ve azme mali!t olması beklenebilirdi. 
Ancak, Mosley'in siyah gömlekliler ordu .. 
su gibi mütemadiyen çoğalan ihtilalci hare 
ketler ve siyasi meseleler etraf mda efkin 
umumiyenin lakaydisi de ispat ediyor k1 
çok mühim ve giinün birinde tehlikeli ola• 
bilecek genç kadın ve erkeklerin iytimat ve 
taraftarlığını elde tutamamı~lır. 

lloye Fraye Trest. 
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Büyü 
(Başı 1. inci sayıfada) 

tiyle çiftçiye iade ve devrolunmaktadır. Buğ 
day fiatının makul bir had dahilinde istilcra
rı, çiftçi hayatı için pek mühim bir mes~le -
dir. Çiftçinin ge1irinin korunması ise, §ehırle-
rin ve bütün memleketin iktısadi bayatı için 
esaslı bir alı~ veriı unsurudur. 

Bu maruzatım, un resminin mahiyetini 
bir daha iyzab etmiıtir, sanırım. Tatbikatın 
sıkıntıya mahal venniyecelı surette mütema 
dıyen ıslahına ve her gi:n dnha iyi ve dalın 
ameli ~reler bulunmasına Maliye Vekaleti 
çok çnlıımaktadır. 

Sizin, memleket içinde yakından tetkik 
leriniz ve iyzahlarınız, un resminin iyi se
mereler vermesi için ayrıca foydnh bir emil 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlar, 

Nafıa Vekaletiniz, şimendifer 

programını muvaffakiyetle takip et 

mektedir. Bir taraftan yeni inşaat 
tatbik mevkiine konulurken, diğer 

taraf tan her gün yeni bir istasyonun 
acıldığmı görerek bahtiyar oluyo
ruz. Büyük ve mühim bir vilayetimi 
.zin merkezi elan Eiaziz'e varışımızın 
bütün memlekette hasıl ettiği se
vinç, bugünlerin tatlı bir hadi~esidir. 
(Alkışlar) Çok masraf ve sabır isti
yen şimenclifer politikası B.M.M.nin 
büyiik Türk vatanını temellendir -
mek icin aldığı tedbirlerin başında 
bulunanlardandır. Türk vatanının 

demir ağla örülmesi, iktısad1 ve si . 
yasi sahada bütün milletin bir tek ka 
ya parçası gibi perçinlenmesi ve ke
netlenmesi demektir. (Şiddetli al· 
kışlar) 

Nafıa Vekaleti hususi ve resmi bütün 
münakale vasıtalarının yakından murakabe 
sine faaliyetle giriımesi saretiyle de a}·rıca 

fıtydaJı bir istik mettedir. {Alkışlar) Müna 
kale ve~ıtalarınm büyük masraflarla kurul 
dnğu ilk devirlerde nakliye ücretlerinin pa
hlıhğı:ıd•m sakınmak mümkün olamaz -
dı. Ancak memleketteki bütün nakliye tari 
f el eri üzerinde gidiş gelişi artıracak ve ge· 
çimi kolaylaştıracak bir ucuzluğu temin et 
mek için mücadele zamanı gelmiştir. Karı
~ık \'e fenni bir çok unsurlara temas eden 
nakliye tarif e!eri sahasında tedricen fakat 
mütemadiyen çalı~mak kararm:layız. 

Yol !ebekelerinin ıslahı için daha çok 

gayretler sarf etmek ihtiyacında olduğumu • 

zu takdir ediyoruz. Hususi ve merkezi ide.· 
renin eline geçecek paraya irtibatı olan ba 
sahada, ameli ve verimli bir usul ile çalış -
D!dk mühim bir rol oynnmaktadır. Kendi 
görüşlerimiz ve mütehassısların tetkikleri 
d~ba fenni bir çalışmanın lazım olduğunu 
göstermel:tedir. Nafıa Vckfıletinir; size nme 
it teklifler Ye tetkiMer arzetmek için hnzır· 
lan maktadır. 

Muhterem nrkaduşlar, şimdiye kadar 

söylediklerim, devletin bütün faaliyetini hu 

fos:ı etmek maksadına müstenit değildir. Hü 

kumetinizi işgal etmekte olan bugünkü me

ıele ve ihtiyaçların yaldızsız bir hulasasını 

yapmak istedim. Diğer •;ekaletlerin faaliyet 

İstikametlerinde çok esaslı olarak aldığınız 

tedbirleri s yrnanm sizi fozla işgal etme • 
sind n s~kınırım. Fakat müsaade buyurur· 
sanız h"r· . a • a · u un mıllı ve sıyası hayatımızda C. 
H. F. nın büyük ve foal roliine temas et -
mck isterim. Halk Fırkasının son inlci§af 

devri, hususi siyasi bir fırkanın dar çerçe

vuinden çıkarak bütün vatandaşlara kuca

ğını açan, içtimai ve milli büyük bir nıües

sese halini almıştır. (Alkışlar) Halkevleri. 

nin garazsız ve menf aatsız bir irfan ve me

deniyet yuvası olarak iyfa ettiği hayırlı hiz 

metler, milletten umumi bir teveccüh ile leş 

vik edilmekte ve müknfatlandmlmaktadır. 

Milletin arzusu, hatta bitaraf ve yabancı 

mütehassısların tetkiki, Halkevi faaliyetleri· 

nin genişletilmesini istemektedir. Geni§ yü -
rdde bütün milletin ve her sınıf halkın yük 
selmesine çalışan Hdkevlerine mümkün o • 
lr.n kolaylıkları ve teşvikleri yapmayı vazi
f, ..,:7 d"n s:ııvıyornı. 

HAl lMIYETJ MJLLIYl SAYIFA S 

eclisi dün yaz tatiline ha 1 
Aziz arlmdll~/ar, 
Ru . nıe nıu lıtelif ı·esılclerlc 

Ciinılwriyet Onlwmnun Jcmli~·eti -
ııc y<ılmulun temas ellili. Ciimlm -
riyet Orilıısunım ime/retli ve feyiz 
li bir halele !;'Ulışnwsım içinden 
görmek, bizi mil/ ıelıir t,·e mağrur 
etmiştir. ( Rrnvo sesleri, şiddetli 
t:c siirehli alhışlar) J7 azi/escve~, 
l.alıranıan ve fednkar bir ::mbitmı 
ltcycıi, orclunun temelini te~l•il et
nrnl:tc ve Tii.rk milletinin nmluıb
beti ve if ıilıarı ile nıulıaı olar-al.. 
orıım çalışlwnlığma 3·iiksek niinm 
ıw plmat·tadır. (.Siddctli cılbşlaı) 
Çetin muharebe tecrübeleri içimle 
yuğurulmu~ bir 1mman'cla lıeyeıi -
uirz feyizli sevk ve idaresi, anla -
~ ı~lı bir giizc derhal çarpnıa1•ta -
dır. (.5itldcıli all.ışlar) Milli scrve 
timiz ve takaıımız nisbetind-e orclu 
ya t•erdiğimiz paranın, yerinde vr 
fri kullanıldığına iycap c'dersl', 
ölci;lemiyccck gcnis ve mii. pet ne 
tirPl"'r alacağ•na emin olabilirsi -
niz. (.}idcleıli alkışlar) llii:riik 
~ 'ürh Milleti, millet ordusunu .teç
hiz etmeli ifi11, zcıbiilerini ııc asht'r 
lt'rirıi vasıtalı ve muteber ıwmah 
İ{İrı ... crc>rek f f1clalı'iirlık etnıchte 
yerden giiğe ka'1ar lwklulır. (Al
l.ışlar) 

Muhterem efendiler, 

Büyük Reisicümhurun hükumet 
faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mu 
vaff akiyete sevketmek ve milli haya 
tın her safhasında bir feyiz kaynağı 
olmak suretindeki yüksek tesirini 
anmak, bizim için şükran borcudur 
(girldetli alkışlar). 

Bulucu ve yaratıcı kudreti müte
madiyen artan Büyük Milli Reisin 
iktısadi, içtimai ve kültür sahaların. 
da \'C biz.zat Cümhuriyet Ordusu ile 
yakm alakası, memleket için müte
madi bir yükselme temin etmekte • 
dir. (Alkışlar) 

Milli Türk devletinin sağlam te
mellerle kurulmasında, emniyetli ve 
feyizli yollarda yükselmesinde 

' Mustafa Kemal adlı bir reise malik 
olması, ebecll tarihin cereyanında 

bulunmaz bir fırsat ve pahası ölcül
mez bir nimettir. (Şiddetli alkışİar, 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar, size bugünün fena bir badi
snini nra yerde arzetmek mecburiyetinde • 
yim. 

şah Hazretleri şayanı hürmet evsa • 
fiyle Türk milletini teshir etmişler
dir. (Şiddetli alkrşlar) Ümidimiz 
çok kuvvetlidir ki İran'la Türkiye 
arasında her sahada, yeni ve geniş 
münasebetler devresi başlıyacaktır. 

Aı kada§lar, 

Arnmızdal:i dostiuk ve hakem muahe • 
delerinin tasd;ki münasebetiyle Yugoslav· 
yn p.:rlanıentogunda görsterilen muhnb!>et 
eserleri, iki memleket arnsındnki İytimat 

h vasını tebarüz ettirmem için bann kıy· 
metli bir fn·sattır. (Şiddetli alkışlar) Yu • 
goslavya'nrn büyük milli kahramanı \'e 
Haşmetlu hükümdarı Hazretleriyle b'zim 
milli Reisimiz arasındaki lstanbul mülaka
tı yeni me ut devrenin feyizli bir h3şlnn
gıcı olmuştur. (Alkışlar) Zaten Büyük 
Haı ptnn sonraki devrede biribirirnizdcn 
uzak bulunduğumuz zamanlarda dahi, Yu· 
goslavyn ile nrıımızdn biribirimizi kıracak 
hcıiuıngi bir hndiıc geçmedi. Son zaman • 
larda yakın temasımız İse taarruzdan nef
ret eden ve sulh iatiycn zihniyette anlayış
) nmızın hcınnlıcnk oluşunu göstermiştir. 
(Bravo sesleri, alkı§lar) Yugoslavya ile 
si, asi teşriki mesaimizin mahiyeti, diğer İm 

za sahipleriyle beraber Balkan misakı ile 

ifade olunmuftur ki, bu misakın yüksek 

ehemmiyeti, Yugoslavya ile aramızdaki 
iytimat hisleriyle hakiyki bir kuvvet bul· 
mnktadıl'. ( Alkıılar) iki memleket arasın -
da eksik olan muahedelcr bir anla~ma ha· 
vası içinde müteakiben ve süratle vücude 
gelmektedir. 

Muhterem efendiler, 

Irak'la aramızda samimi ve iyi munase· 
betlerin devam ettiğini zikretmek benim için 
bir zevktir. 

Suriye ile münasebetlerimiz iyi komşu -
la rın emniyetli münasebah ieklindedir. 

Arkadaılar, 

Yunanistan'la bağlı olduğumuz yakın 
Vt> sıkı muahedeJerin mana ve mahiyeti, bi
zim zihniyetimize ve iki milletin münaseba
tma mesut bir surette hakimdir. {Alkıilar.) 

Bulgaristan'la münasebetlerimizde haki 
k: dostluk hissiyatımız, Bulgar hükUmeti \'e 
milleti tarafmdnn açık olarak takdir edil · 
ınek ümidi ile doludur. Balkan miysakına 
karşı flulgaristan'ın daha yakın ve ameli bir 
vaziyet alması ihtimali bizim için değerli bir 
limittir. 

Romanya ile son sene muhtelif beynel • 
ır.ilel vesiykalarda beraber imza sahibi bu 
lıınuyoruz. Taarruz politikasından uzak o· 
lıııı, sul?ı ve istikrnr siyaıetinde Romanya 
ile memnuniyetle teşriki mesai ettik. Husu· 
si ihtiyaçlarımızı ve vaziyetlerimizi göz ö · 
nünde tutan dostane bir le§riki mesainin, 
Balkanlar sulbunda çok faydalı bir amil ola 
cağına knni bulunuyoruz. 

T rnkya' da bazı yahudi vatandaılnrın, Arnavutlu!< kırallığı ile münasebatımız 
kendi şikayetlerine göre, mahalli tertipler 
yüzünden hicrete mecbur olduklarını ve ba
zılarmm da lııtanbul'a hicret ettiklerini ha
ber almıştım. Türkiye' de her fert Cümhuri
yet kanunlarının emniyet ve muhafazası al • 
tındııdır. Antisemitizm T"rkiye mttnı ve 
r.ihniyeti değildir. Valtit vakit hariçten bizim 
memleketimize girer •;e derhal önüne geçi· 

dostane ve snClim:ınedir. 
Orta Avrupa'd;ı Macaristan'la aramız· 

du b'.taraflık ve dostluk muahedesi vardır 
ki, onun iycnbah, samimi olnrak mahfuz ve 
muteberdir. Coğrnfi vaziyetleri daha uzakta 
olan devletlerle de münasebetlerimiz umu
miyetle iyi bir haldedir. 

l:r. Bu fevcramn da böyle bir salgın olması :\luhtcreın arkada~lar. 
muhtemeldir. Böyle cereyanlara katiyen So,) et Hns) a ile dostluk ve İ) 
mü~aade etmiyeceğiz. (Alkıilar) Hadiseyi timat siyac:ıcti kuvYetli 'c mesut biı· 
Ankara'ya gelir gelmez haber alduu. Verdi - !'it1rette d<·' anı etmektedir. (Şid -
ğim kati emirler üzerine hu cereyan tama • de~li alkışlar) lki ıneuıl<'ket ara
miyle durdurulmuştur. lstanbul'a gelen vo.- ımıda ·i ) al 111 do tluk politikası -
tnr:d:ı~lar yerlerine dönmekie serbetttirler. 111 w·.fa ~I~ l~k.iı~ ~lmek zfüniy<'lİn
ff!r.suller mahkemeye teslim edilmiştir. Ve ek hırbırııuızı ıyı anlamıs olmak 
dilecektir. B:ıgün de Dahiliye Vekilini ora- hayırlı ,.c hahti~ar bir lu:susiyct -

l"ra gönderiyorum. Mütecasirler şiddetle lir· 
tecziye edilecektir. Fmnsa·mn sullı ve isti1'·rar ıa-

Ar.iz arkadaşlar, h·ip eden politikamızı <1Uika ile 
Size §İmdi devletin beyneımilel münase- lwrşıladığım örmek, bizim için lıa 

betlerini arzedeceğim. l.·ik'i mcmrıımiyettir. iki memle1wt 
Harici münasebetlerimizden bah arasmdaJ.i ihtilaf larrn tasfiyesi 

setmek isterken, İran Devletiyle o- uzun ve çetin sürdil. Pakat iimidi
lan münasebetlerimizin hakiki bir nıiz odur hi ·eni bir ;~·tinıat salw
emniyet ve sadakate müstenit, sa _ sma girdi. Fransız 'deulet ailamla
mimi mahiyetini tebarüz ettirerek nmlmı mulıtelif t'esiylclerle gijr -
haşlamak isterim. (Alkışlar) Şahin. diiğiimii::: do~tluk tezahüratınm 
şah Hazretlerinin topraklarımıza şe- yii.l•seh kıymetini lıakkiylı• t<ılaclir 
ref ve iftihar vermekte olmaları ba. etliyoruz. (.Siddctli cılkıslar) 
na mesut hir vesiyle vermektedir. lngiltere ile ihtilafsız, düı-üst ve dostane 
(Alkışlar) Devletlerimiz arasındaki münasebetteyiz. Ticaret münasebetlerinin, 
emniyet siyasetini Yüksek şahsiyet zaruri, yeni şar~lara uygun bir surette 
1,_:_ ... ,_, .. _.,: •• ,,.. .. __ .. _:,,. .. , __ C"'.t.· ...... , ,, ,., .. : ;••.,,. .. ı: _ .. __ .. ,.., ........ ,,.._._,., 

için fay dalı bir geniılemıığe vesile olacak· 
tır. 

İtalya ile aramızda ihtilaflı hi~ bir mü· 
hiın mesele mevcut değildir. Dostluk ve em 
niyet hissiyatını teyit eden kuvvetli bir mu-
bede ile birbirimize bağlıyız. 1932 de Ro

ma' da uzatılmasını imzaladığımız muahede
r.in tavzihi senetlerini bugünlerde teati et • 
mek kıymetli tezahürata zemin venni,Ştir. 

İtalya ile münasebatımızda esas mesele 
emniyet meselesidir. Bu emniyetin siyasi ve 
ahdi olarak tam olması için bütün anasır 
mevcuttur. Sulh ve emniyet hususundaki 
hassasiyetimiz bizim bir hususiyetimizdir, 
ki bunun iycabatını takip ederken açık bir 
politika ifade etmeği ve iki memleket ara • 
smda ciddi bir dottluk ve emniyet siynselİ· 
r !n devam etmesine hizmet etmeyi hakkiyle 
takdir ediyoruz. 

Polonya Cümhuriyctiyle iyi olan müna
sebatımızm iktısadi sahada inki~f ını lemen 
ni ve ümit ediyoruz. 

Almanya ile reevcut dostluk münasebet 
leri içinde devam eden iktısadi münasebet
lerimiz her iki tarafın fay dasına olarak ve
rimli bir surette inkişaf etmektedir. 

Amerikalılarla muhtelif sahalarda daha 
yl'kmdan temas halindeyiı. iki memleket 
arasındaki tcveccühkar bir dostluk hnvası 
ve kadim iktısadi münasebetlerimizin arı • 
zasrz bir cereyan içinde devamını teJıil ede 
cek mahiyettedir. 

Muhterem arkada,lar1 

Ayn ayn muhtelif münasebe1lerimiz
den b hsettikten sonra harici siyasetimizin 
umumi mahiyeti için bir iki mülabnza arz. 
etmek isterim. 

Biz, coğrafi ve siyasi vaziyetimiz itiba
riyle birçok defa biribirine zıt siyasi cere
yanlara temas etmek mevk.iinde bulunu
yoruz. Maatteessüf, siyaset alemi sık sık 
ciddi ihtilaflarla mahmul olmaktadır. Her 
§eyden evel yakın sahamızda sulhun ma
sun olduğunu gönnek ülkümüzdür, ve zıt 
siyasi cereyanlara temas mevki~nde bulun
mak dolayısiyle endişeli mahiyet alnb:I~ 
beynelmilel hadiseler yakın alôkamızda

dır. Bu şerait içinde müdafaa vesaitimizi 
kuvvetli bulundurmağa çalışmak ve muh • 
telif devletlere karp taahhütlerimizi sarih 
ve eyi çerçevelenmiş bir hudut içinde, fa
kat vefa ve sadakatle takip etmek §İann • 
dayız. {alkışlar) 

Güçlükle söz veriyoruz, fakat söz ve • 
rirken kendimizi çok kuvvetli btğlanmrı 
buluyoruz. Aldığımız sözün sağlamlığı için 
mütemadi dikkat içindeyiz. 

Bütün bu faaliyetlerin bir tek hedefi 
vardır, ltendi emniyetimizi objektif olarak 
temin etmeğe çalışırken herhangi bir yerde 
herhangi bir t arruzu teşvik etmek veya 
kolnylaş•ırmaktan dikkatle snknmaktır. 
{bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem Efen diler, 
Si)·ase~imhin bugünkü vazi)·ctini sadı· 

kane ifade etmeğe çalı~ğım işlerimize bu 
7ihniyet ve iS:ikametlerde devamımızı teş • 
vik ediyorsanız bunu reylerinizle bildimıe 
nizi llııfunutdan lleklcriz. (Bravo ı;esleri, 
§iddetli ve devamlı alkışlar) 

Meclis dün ismet Paşa Hz. 
nin nutkundan sonra hüku 

mete iytimat reyi verdi. 

Büyük Millet Meclisi dün reis Kazım Pn 
ş 'nm riye.selinde toplandı. Ruınnmede bJ • 
lunatı 1337 - 38 ve 39 seneleri hazine he
sabı katileri layibalarını, Bursa vilnyeti is • 
kim işlerinde müstahdem iken Vek·let emri 
ne alınan İsmail Hakkı Bey hakkında Şurayı 
Devletçe ittihaz olunan karam ve mülıadil 
Melek \'e Fazilet Hnnımlara tahsis ve teııı • 
lik edilen evh istimlaki için 2500 liralık bo 
no ''erilmesi hal<kındaki arzuhal encü eni 
mazbataları müzakere edilerek f sl!lail H1k • 
kı Bey halıkmda mnzhatada 1 ati bir hiiküm 
denneyan edilmediği için tetkiyk. edil~ek 
üzere adliye encümenine bava1esı ve dıger 
mazbata da nynen kabul edildi. 

Bundan r.onra evrakı varide listcsind~ 
bulunan mnddelerle ruzne.ır.eye ithali teklif 
ve kabul edilen maddelerin müstacelen mü • 
zakerelerine baılandı. ilk müzal<eresine 
bnılanan ve mayi madeni mahrukat knnun 
layihasının neşrinden evel alınıp memleket 
haricinde mecburen depo edilmİ§ ol"n pet · 
_,._ , __ ' --··- -••A't :-Aft.,,..,..,_,., f;: ... 111 fJ" 

len resmin nlmmamaaı hakkındaki ialidaf( 
dair arzulie.1 enciimeninin mazbatası üna , 
kaıayı mucip oldu. Arzuhal encümeninin 
müdaf aasma rağmen iytiraz den hatipler. 
buna temas eden noktanın mezkOr layiha 
müznkere edilirken bazı mebuslar taraf m • 
dan dermeyan edildiği, fakat heye .. 
ti umumiyec:e kabul edilmediği ve 
kanunda snrahat olduğuna göre böyle bir 
§eye yol açmak mümkün olamıyncağı nokt 
larmı ileri sürmüılerdir. Netiyced<! m zbata 
rım bütçe ve maliye encümenlerinde tetkiyki 
kabul edilerek layiha mezkUr enciimenlere 
havale edildi. 

Bundan sonra belediye kanununun kır'K 
dokazcncu maddesinin defı~irilmesine da • 
ir olıı.n layihanın müzakeresine ba~lamlı. Bn 
maddede şehirlerde ve ıehirler arasındaki 
oto!ıiislerin iıletilmesi hakkının h lediyeye 
nit olduiu kabul ediliyordu. Söz alan Z-ya 
Gevher Bey (Çnnnkknle), bu maddedeki 
hükınün çok yerinde ve bütün dünyada ka • 
bul rdilmiı bir eu.s olduğunu, bu hakkın 
h .. 'ediyelere verildiğini ltaydedere demiıtit' 
ki: 

- Yalnız buna mukabil otobüs denilen 
nakil v sıtalarının da otobüs olmasını isle • 
mek bakkmındrr. Otobüs denilince uçc;~ 
kazalara ve çarpmalara karosörisi muk ve• 
met eden ve içindekilerini muhafaza edebi • 
len ıırabnlar demektir. Yoksa ıigara kağıdı 
kalmJığmdaki kontn plnklerln yapılan ve 
arab dıın ba4ka her şeye benziyen otobüs • 
lere yük ve moloz taıımağa malııus kamyon 
lordan yapılmıf arabalara otobüs diyemeyiı 
Dahiliye Vekili Beyden bu hususun ttm1n 
edilmesini rica etmek hakkımızdır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey: 
- Hatibin miitaleaları çok doğru ve ya 

rindedir. Nazarı dikkate alınacakbr. 
demiıtir. 

Bunu mütenkip sırasiyle; 1934 sene!'J 
mnvazenei umamiye kanununun 18 inci maci 
desiyle Milli Müdafaa Vekaletine ve.rileQ 
tahsisatla 1935 senesinde nrilecek tahsisa 
tın 2425 mımaralı kanunla gösterilen teah· 
h~t ve salahiyetle birleştirilmesi, de • 
niz yollan A. K. A. Y. işletmeleriyle 

f brilt ve havuzlar teıkilatı h kkmdaki ka· 
nunun mnvakket maddesine seyrisefaini 
tufiyeıi haki· daki müıeyyel kanun layiha 
11, devlet davnlnrmı takibe memur nvukat • 
lar hakkındaki knnun layihnsı ile Edirne aa· 
bık posta telgraf baş müdürü Sabri Be)'iıı 
affine mahal olmadığına dııir arzuhal ~cü , 
meni m:ızhatnsı ve bazı ölüm cezalarının tal 
diki tezkerelerile kazanç vergisi kanununun 
41 ve 46 mcı maddelerine bazı hükümle• 
ilavesine dair kanun layihası, Sümer Bank' 
sermayesine kırk iki milyon lira ilavesine, 
Umuru belediyeye ait ahkamı cezaiye h k
ltmdaki kanunun bazı maddelerini t dil 
eden kanunda değişiklik yapılmasına, gizli 
nüfusların yazımına, Dahiliye Vekaleti met 
kez teikilat ve vaziyf el eri kanununun t dili· 
ne, 2458 numaralı kanunun birinci madde • 
sinin l diline, vakıf alcarlıırın tamirine ve 
posta kanununun 12 inci maddesinin tedili
ne dnir Jnyihalar müz kere \e kabul edil· 
dikten sonra celse beş dalciyka Wil ecHlmi§• 
tir 

' 1KtNCl CEL~E 

Cel!:e açıldı• tnn sonra Reis Kazım Paşa 
Hazretleri ; 

- Süz Ba!ve!iil P şa H"zretlerini!ldir. 
Diyerek Başvekil Hazr tlerini l ürsüyc 

davet etmiş ve ismet Paşa H zrelleri sürekli 
il ışlarla nihayetlenen nutkunu iyrat etmiş· 

tir .. 
(l...mel P ... u Hazretlerinin nutka birinci 
sa)'ıf nuzd~dır.) 

N:ıt k bittitten sonra re ler topl:ııımış 
ve m"cliste mevc t mebus! rın itti'altiyle 
y ni 205 reyle b'; umete iytimat beyan ed'I 
mi§tir. 

Bnşvel.il Pnıa Hazretleri t ltrıı r l\ürsüyc 
gelere~: 

_ Çetin i§lcrin ba§arma~ için sizi'l kıy 
metli te\·eccühünüz kuvvetlerın en başmda· 
dır. Ea es""lrsıdır. Her gü;lüğii kolaylaştı .. 
ran hiiyrk kuvvettir Demi tir. 

Bundan sonra T ekirdağı mebusu Cemil 
Deyin, ft1aclisin bir teşrini sani 1934 de top• 
lanmak üzere içtimaına nihayet vermesi hali 
kında verdiği tahrir kabul edilmiftir. 

T altririn habulü üzerine Reis Kazım Pn· 
§Z Hazretleri: 

- Efendim! .. şimdi kabul buyurduğu • 
nuz takrir mucibince ~edis bugün üt;iincü 
içtima senesine nihayet verecektir. Arhdaf 
!arımız dairei intih:ıbiyelerine giderek lazım 
gelen tetkiykntı tatil miiddeti zarfında ynpa 
c:aklard•r. Sıhhet ve selametle r.itm:nizi ve 
gene sıhhat ve selametle avdet ederel· m•m: 
1eke!e büvük hizmetler yımm:ınızı l"m"n.nı 
.. derim: d"mis ve İdİm\n n 'J.rvrt ,,.,__,; 'ır. 
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Polis terfileri. 
ikinci komiserlik için açılan amami mii 

ıabaka imtihanına i~tirak edip mavaf fak o
lan 3. üncü komiserler: 

Raşit Ef. Ankara, Şerafettin Ef. Anka· 

ra, Şefik Ef. Erzurum, Sabri Ef. İstanbul, 
Mahir Ef. lstanbul, Mahmut Nedim Ef. f s

ta:ıbul, Niyazi Ef. Aydın, H. Zühtü Ef. ls

lanbul Tahir Ef. lstanbul,Fahrettin Ef. 

f slanbul, Lütfi Ef. lstanbul, İzzet Ef. Anka 

ra, Ekrem Ef. Kars, Şevket Ef. Bursa, Ta· 

hir Ef. İzmir, Alişan Ef. İstanbul, Mahmut 

Ef. lstanbul, Hikmet Ef. lstanbul, Hüsnü 

Ff. lstanbul, Şevket Ef. lstanbul, Naci Ef. 
Edirne, Vehbi Ef. İstanbul, Hıfzı Ef. lstan 

bul, Naim Ef. 1stanbul, Edip Ef. lstanbul, 

Naci Ef. Diyarbekir, Vecdi Ef. Gazi Antep, 

Hamdi Ef. Konya, Avni Ef. Tekirdağı, Fah 

ri Ef. fstanbul, Fevzi Ef. İstanbul, Hakkı 
Ef. Ankara, Kadri Ef. Kocaeli, Hüseyin Ef. 

İstanbul, Hamdi Et. İstanbul, Hulusi Ef. ls 

t.ınbul, Talip Ef. Manisa, Mahmut Ef. Yoz· 

gat, Emin Ef. Edirne, Semender Ef. Bayezit, 

Salih Ef. Seyhan, Kizmı Ef. Gazi Antep, 

İsmail Hakkı Ef. lstanbul, Şerafettin Ef. Is 

bnbul, Tahsin Ef. İstanbul, Faik Ef. lstan 

bul, Cemal Ef. İstanbul, f eni Ef. lstanbul, 

Salim Münir Ef. Ankara, Refik Ef. Ankara, 

Musa Ef. Ankara, lbrahim Nuri Ef. Konya, 
~lim Sırn Ef. Giresun, Hakkı Ef. Seyhan, 

B"rhanettin Ef. lstanbul, Rahmi Ef. lıtan • 
bul, Abdürrezak Ef. İstanbul, M. Celil Ef. 

Hasan Ef. lstanbul, Hakkı Ef. lzmir, Sala· 

lıattin Ef. lıtanbul, Atıf Ef. lstanbul, Hüıe
yin Ef. lstanbul,Agih Ef. fıtanbul, Hakkı 
E. İstanbul, Celil Ef. İçel, Hiiseyin Ef. Sam 

Sanfransiskodaki 
grevler. 

Sanfransisko, 4 (A.A.) - Haftalar

dan'beri süren ve 27.000 rıhtım işçisini 

işsiz vaziyette bırakan grevin önüne geç 

mek için Kaliforniya hükumetiyle beledi 

yelerin ve Amerika hükiımetinin sarfet

tikleri gayretlere rağmen, vaziyet gittik

çe daha vahim olmak istidadını göster· 
mektcdir. 

M. -Makdonald'ın 
sıhhatı hakkında 
endişeler. 

Türk maden kömürleri ile işli -
yen kuvveimuharrike kullanınız 

Londra, 4 (A.A.), - M. Makdonaldın 
sıhh ivaziyeti bir takım endişeler tevlit 
etmektedir. Teşrinievelde Londra'ya av· 
dtinde tekrar hükumetin idaresini ele 
alabileceğinden şüphe edilmektdir. M. 
Makdonald uzun senelcrdcnberi büyük 1 
mesai sarfctmiştir. idari işlere ingiliz si 
yasi vaziyetinin kararsızlığından müte
vellit endişeler de inzimam etmiştir. Bu 
endişeler bizzat ingiliz kabinesinin teşek 
külü ile de alakadardır. Keza beynelmi
lel sahada arkadaşlarının talepleriyle ken 
di düşüncelerini telif etmek müşkülatı 
da inzimam etmiştir. Bittabi henüz tekar 
rür etmi~ bir şey yoktur. Her şey M. 
Makdonald'm istirahati esnasında vctCC'! 
ği karara ve gaybubeti esnasında siyase
tin geçirdiği tahavvülata bağlıdır. Maa
mafih M. Makdonaldın tasavvurları hak 
kında bizzat kabinede bir takım endişeler 
hissedilmektedir. Filhakika kabise reisi 
nin çekilmesiyle hükümetin vasfı da de
ğişecektir. Halbuki hüki'ımet bugün böy 
le bir şeye eyice hazırlanmış değildir. 

Odun ve odun kömürü yakmak bilvasıta ormanlarımızın mahvı· 
na sebep olmaktır. Ecnebi mahrukatı yakmak milli serveti 

harice akıtmaktır. 

Sanfransisko sanayi cemiyeti, grevci 

terin tertip ettikleri liman ablokasını 

yarmağa hazırlandığını bildirmiştir. Bu 
karar, hakiki bir harp tehlikesi göster
mektedir. 

Çünkü, rıhtım işçileri ablokanın ya

rılmasına katiyen müsaade etmiyecekle

rini bildirmişlerdir. Diğer taraftan, gre· 

ve iştirak ctmiyen işçiler tarafından bo

şaltılan eşyaları nakleden kamyonları mu 

hafaza altında bulundurmak ve nakliyatı 

temin etmek için bütün vasıtaları kullan 
mağa karar vermiştir. 

Grevcilerle polisler arasında vuku 

bulan ilk çarpışmada silahlar kullanılmış 

ve polis gaz istimal etmiştir. Polislerden 

ve grevcilerden yaralananlar olmuştur. 

İlk işarette müdahale etmek üzer liman 

civarında milli muhafaza kıtaları bulun· 
maktadır. 

HAKlMlYETl MİLLiYE 

Üç yeni kitap çıkardı. 

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

-···- Bir tercümeler kütüphane•İ teıiı ettiği· 

mizi evelce yumıttık. Bü kütüphanenin 3 
cildi basıl mu ve kitapcdara verilmistir. 

LOKO.MOBiLLERiMiZi 
Tercih ediniz. . . 

' sun, Nazif Ef. İstanbul Hikmet Ef. Ankara, 

Niyazi Ef. lstanbul, Hilmi Efendi Sıvaı .. 

CACOS VE GALAPACOS ADALARI 

AMERIKA'YA MI SATILACAK?. 

Vaşington, 4 (A.A.) - Kostarika ve 

Eküatör sefaretleri hariciye nezareti:ıe 

yarı resmi bir tebliğde bulunmuşlardır. 

Bu tebliğ Kostarika açıklarında bulunan 

Kokoz adalarının ve Eküatöre ait Gala· 

pagos'un Amerika'ya satılması hakkında 

dır. Burada ehemmiyetle kaydedildiğine 

göre 'bu tebligat doğrudan doğruya mez

kur hükumetler tarafından yapılmış olma 

yıp amerikalıların mezkur devletlerin se 

faretlerine hususi olarak dermeyan edilen 
teklif üzerine vuku bulmu,tur. Bu mr.ıc 

leyi bir esrar perdesi örtmektedir. Pana-

Birinci kitap 

BER.'\'AR ŞOJ" un 

Amerika' da bir konfera ns 
Atlı eseridir. Fiatı: 25 kuruıtor. 

HANS FRANK ve ŞKi 
Galata Voyvoda caddesi Agopyan Han, mektup adresi: 

Maliye mütehassısı 
Yakmıla lf'lkik ~cyalıatine çıkacak İkinci kitaı 

Posta kutusu 1420 Telefon: 4-4038 
7-2535 

Hükumet tarafından Fransa' dan celbe· 

.dilen franaız maliye mütehamsı Mösyö Al

lante Maliye Vekaletinde çıhtmalarma de • 
nm etmektedir. r.iüteha111s önümüzdeki haf 

ta içersinde lımirden baılamak Üzere hazı 
"ilayet ve kazalardaki maliye tefkilatını tet 

kik edecektir. Bu meyanda lstanbul'a da uğ 
?ayıcıktır. 

I)OL MORAN'ın 

Cihan şampiyonları 
Atlı romanıdır. Bu roman son Jeneler· 

d,. çıkan büyük hikayelerin en güzelidir. 

Tayyare Piyangosu 
Fiatı: 60 kuruJlur. 
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ma kanalının 600 mil garbında bulunan 
Kokoz adaları ıo bin kilometre mesahai Oçüncü kitap, her türkün okuması bir 

- u.zif e olan 
Büyük ikramiye 50.000 liradır 

sathiyesinde olup meskun değildir. An-

Tenzilattan i;;tifadc edccc-k 
m İİ('~!'>e.,.el«·r 

cak bu adalar gemiler için mükemmel bir 

tahaffuzgah te~kil edebilir. Galapagos 

adalarına gelince, Panama kanalından 

1000 mil mesafede olan bu adaların sev

kulcey§ ehemmiyeti o kadar büyük de
ğildir • 

PROFESÖR PITAR'm 

Anadolu. 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 

20.000 liralık 

liralık 

bir 
Muamele vergisi iptidai mevat tenzilat 

utvelinden istifade edecek müesseselerin 

isimleri Maliye Vekaletince tanzim olunmuf 

lur. 

A!4. Fh. U. Md. Sa. Al. 
komisyonu ilanları. 

!LAN 

11-7-934 tarihinde kapalı 
zarfla satın alınacağı ilan 
edilen 3500 ton Zerediz kö· 
mürünün kalori miktarı 6800 
.ze tenzil edilmek suretiyle 
şartname tebdil edilmiş ol· 
'duğundan münakasasınm 
21-7-934 tarihine tehir edil· 
miş olduğu. (1364) 7-2366 

KA YAŞTA İKİ ADET 
DEPO İNŞASI 

Yukardaki inşaat aleni 
münakasa suretiyle 30-7-934 
atrihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
şartname için her gün öğle
Öen sonra münakasaya gir
mek icin de o gün teminat 
ile müracaatları. (1434) 

7-2578 

Tank Edip ve Ş. 
Kütüphanesi 

Gazi heykeli karşısı. Tele· 
fon: 3000. 

Kiralık hane 
!ç Cebecide Marangoz fab 

rikası arkasında Avukat M. 
Remzi Beye ait hanenin 4 o
da mutfak ve sair müştemi
latı havi ve tatlı kuyusu bu
lunan müstakil kısmı kiralık 
tır. !~indekilere müracaat 
edilir. 7-2576 

Kiralık hane 
Kesiören'in en mutena yerinde 

beı oda, salon, mutfak, banyo, elek 
trik, telefon, su tertibatı, kuyu n 
ayrıca bodrum kah ve çamaşırhane 
yi havi bir ev kiralıktır. Keçiören 
bakkalına ve bekçiye müracaat. 

Dikmende satılık 
bağ ve hane 

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

7-2296 

Y enişehirde kiralık ev 
Lozan Meydanı yanında Posta

hane karfmnda, it Bankası Müdü· 
rü Sadi Beyin tahliye edeceği, Ev 
kiralıktır. Altı odası, Suyu, elektri· 
ği ve Havagazı vardır. Görmek is
tiyenler içindekilere müracaat ede 
bilirler. Şeraiti anlamak için Tele· 
fon 2471 R. C. kalemi mahsus 
evrak baıkitibi Ekrem Beye mü· 
racaat. 7-2316 

Tashih 
ANKARA İCRA DAİRE

Sİ GAYRİMENKUL SA
TIŞ MEMURLUGUN • 
DAN: 

Hakimiyeti Milliye gaze
tesinin 4651 No. lu sayısının 
2560 No. hı ilanımızdaki mu 
hammen kıymetinin 100 ye
rine 1080 olacağı tashihen 
ilan olunur. 

atlı kitabıdır. Fiah 60 kuruıtur. 
AKBA ve TARIK kitap evlerinde 

satılmaktadır. 

Ankara Belediye 'lteis • 1 
lij"ii ilanlan. . 

İLAN 
Yenişehir caddesinde mü 

hendis birliğine ait arsa ile 
şuyulanan 9,39 metre murab 
baı arsa yirmi gün müddetle 
ve aleni surette müzayedeye 
konulmustur. Taliplerin 14 

Kiralık hane 
İsmetpaşa mahallesinde 

Uzunyol nihayetinde 21 • 23 
No. h iki ve üç odalı haneler 
acele kiralıktır. 1 ttisalindeki 
Avni Beyin kahvesinde sahi 
bi Remzi Beye müracaat. 

7-2575 

Kiralık ev 
temmuz 1934 cumartesi gü · Hacıbayram • Ahiyakup 
nü saat on buçukta belediye mahallesinde İsmet Paşa 
encümenine müracaatları. 

(1332) 7-2299 mektebi üst tarafındaki çif· 
İLAN te evlerden Talat B. hanesi

nın 4 oda, mutfak, 2 hizmet· 
y enişehirde tayyareci se- çi odasiyle bodrum katını ha 

hit Nuri Bey sokağında Şük vi bir dairesi kiralıktır. Gü
rü Beye ait arsa ile şüyula • zel bahçesi, su, havagazı, 
nan 58,40 metremurabbaı be- elektrik vardır. Evdekiler
lediye malı arsa yirmi gün den sorulmalıdır. 7-2558 
müddetle ve aleni surette mü ------------
zayedeye konulmuştur. Ta. 
tiplerin 28 temmuz 34 cumar 
tesi günü saat on buçukta be 
tediye encümenine müracaat 
lan. (1462) 7-2593 

İLAN 
1 - Fen işleri müdürlüğü 

ne ait Reno markalı kamyon 
2 - Belediye ihtiyacı olan 

45000 - 50000 kilo benzin 1000 
kilo kışlık 1000 kilo yazlık 
vakum yağı 

. 3 - Sekiz bin beş yüz adet 

süpürge. 
Yirmi gün müddetle ve ka 

palı zarfla müzayede ve mü· 
nakasaya konulmuştur. Şart· 
namelerini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kale · 
mine müracaatları ve taliple 
rin de 28 temmuz 34 cumar
tesi günü saat on buçuğa ka
dar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarım belediye 
encümenine vermeleri. 

(1461) 7--2594 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlık karargahının 

ikinci vakıf apartımanda işgal ettiği dairenin alt katındaki 
hatalar tamir ettirilecektir. Bu işi yapmak istiyenlerin 
8. 7. 934 pazar günü saat 14 e kadar evkaf inşaat müdürlü· 
ğüne müracaatları. (1445) 7-2577 

ikramiye ve 
mükafat vardır. 

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 tefrilt 
için) 

Yukarda yazılı 11 kalem malzeme 14 temmuz 934 cumar
tesi saat 9 dan 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacağından 
taliplerin teklif fiatlarına nazaran % 15 temintlariylc aynı 
gün ve saatte satın alma komisyonuna müracaattan ilan 
olunur. 

Fenni ve İdari şartnameler her gün ticaret kaleminde 
görülebilir; 7-2503 

Darıca satın alma 
komisyonundan: 

Kapalı zarf usuliyle iki alayın ihtiyacı icin (iki yüz yet
miş beş bin) kilo ekmeklik unun Darıcada 20 ağustos 934 
pazartesi günü münakasası icra edileceğinden taliplerin 
şartnamesini görmek üzere Darıca satın alma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (1442) 7-2584 

IV'ünakasa temdidi 
Al<hisar Tayyare Cemiyetinden: 

21 Haziran 934 te ihalesi yapılacak olan Akhisar Tay· 
yare Sinema binasına ait müddetin bu ilan tarihinden itiba· 
ren yirmi bir gün daha uzatıldığı ilan olunur. (3603) 7-2574 
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M. ~/L V. S<lhn Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Yerli fabrikalar mamula
tından ( 150,000) metre elbi
selik kumaş pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 7 
temmuz 934 cumartesi günü 
saat ıs te yapıl~caktır. Ta
lipler teminatlariyle komis
yona müracaatları. (1416) 

7-2554 

1LAN. 

Yerli fabrikalar mamula
tından (100,000) metre ka . 
putluk kumaş kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 14 temmuz 934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Talipler 
şartname ve nümunesini f;Ör· 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün 
ve saatinden evel teklif ve 
teminat mektuplarının mak· 
buz mukabilinde komisyon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

(1210) 7-2129 

İLAN. 

Malkaradaki kıtat hayva
natı için beher parti 130 ton 
olmak üzere üç partide 390 
ton saman kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
8/Temmuz/934 pazar günü 
saat 15 tedir. Talipler şartna
nıesini görmek üzere hergün 
ve münakasaya iştirak için 
<ie vakti muayyeninde teklif 
ve teminatlariyle Çorluda as
keri satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1217) 

7-2165 

JLAN. 
Yerli fabrikalar mamula· 

tı:ndan (385,000) metre ça· 
maşırlık bez kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 16-7-934 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 te 
yaprlacaktır. Talipler şartna 
me ve nümunesini görmek 
\!zere her gün ve münakasa· 
ya iştirak için de o gün ve 
saatinden evel teklif ve te • 
minat mektuplarının makbuz 
mukabilinde komisyon riya
setine tevdi eylemeleri. 

(1211) 7--2130 

İLAN 

. Malkardaki kıtat için 
(18,000) kilo sade yağı kapalı 
!'Zarfla münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 8/Temmuz/934 
Pazar günü saat 15 dedir. Ta
liplerin şartnamesini gör • 
tnek üzere hergün ve müna • 
&tasaya iştirak içinde vakti 
rnuayyeninde teklif ve temi
natlarile c;orluda askeri satın 
tlma komisyonuna müracaat
lan:. (1216) 7--2164 

İLAN. 

Tekirdağında bulunan kı
tat hayvanatı için beher par
ti 150 ton olmak üzere üç par
tide 450 ton saman kapalı 
2arfta münakasaya konmuş • 
tur. İ~a~~si 8/ temmuz 934 pa
zar gunu saat 15 tedir. Talip· 
ler şartnamesini görmek U . 
Y.e~e he~ ~n ve münakasaya 
!~tırak ıçıı: de vakti muayye
runde teklıf ve teminatlarile 
Çorluda askeri satın alma ko
misyonuna müracaattan. 

(1218) 2166 

İLAN. 

ıvıaııtaradaki kıtat llayva· 
lıatr için beher parti 180 ton 
t>lmak üzere dört partide 720 
lon kuru ot kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
'fi temmuz 934 cumartesi gü -
llüdür. Talipler şartnamesini 
görmek Üzre her gün ve Mü· 
n~kasaya İştirak için de yev· 
hlı mezkurda teklif ve temi • 
natlarile çorluda askeri satın 
tılma komisyonuna müraca -
atlan. (1219) 7-2167 

İLAN 

Malkara'daki kıtaat ıçın 
15,000 kilo gaz yağı müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
18 temmuz 934 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve saatin
de teminatlariyle Çorlu'da 
askeri satınalma komisyonu
na müracaattan. (1228) 

7-2249 

İLAN 

Hava kıtaatı için Diyar· 
bekir Alipınarda bir efrat 
pavyonu ve mutfak inşası 

ltapah zarfla münakasaya 
k'onmuştur. Şartname ve pro 
jelerini görmeK istiyenlerin 
her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek -
lerin 19.7.934 perşembe gü
nü saat 10,5 da teminatlariy 
le birlikte M. M. V. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (1304) 

7--2258 

İLAN 

70,000 metre ekmek torba
lığı bez 7 temmuz 934 cumar 
tesi günü saat 10,5 da pazar
lıkla satın alınacaktır. Talip 
ler teminatlariyle komisyo
na müracaatları. (1438) 

7--2580 

İLAN 

Ordu ihtiyac ıiçin (6000) 
kilo klorhıdrat dökinin ka
palı zarf usuliyle alınacak
tır. İhalesi 5-8-934 pazar gü
nü saat 14 te icra edilecek
tir. Talipler şartnamesini 
görmek üzere her gün öğle
den sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evel teminat ve 
teklif mektuplariyle birlikte 
M. M. V. satın alma komis
yonuna müracaatları. (1441) 

7-2581 

İLAN 

Eskisehirde bulunan kıta
at için (86,500) kilo sığır eti 
kapalr zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24 tem
muz 934 sah günü saat 15 te 
yapılacaktır. Talipler şartna
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muayyeninde 
teklif ve teminatlariyle Eş

kişehir'de askeri satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1440) 7-2582 

!LAN 

60,000 metre çantalık bez 
7 temmuz 934 cumartesi gü
nü saat 10 buçukta pazarlık-
la satın alınacaktır. Talipler 
teminatlariyle komisyona 
müracaatları. (1439~ 

7-2583 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 
evi Eskişehir oteline müra
caat. Telefon: 3272 

Bulunmaz Fırsat 
Beynelmilel ıergide birincilikle dip 

loma ve f evknlade ınükaf at kazanmıı 
ıecereleri mevcut nnn - babadan birer 
aylık kurt köpeği ynvnılan sabhktır. 

Vesaiki, köpekleri ve ynvrulnrı görmek 
üzere randevu nlmak i~in Ankara Pos 
treatan (Hasan Fikret) adresine mek 
tupla müracaat edilmesi. Taliplerin 
köpek muhibbi olmalan ıartbrt 

HAKIMIYt:TI l'lltLIYE 

nhisar a Umum 
.. dü e : 

1 - Maltepe tecrübegahmda inşasr mukarr:r tütün 
(Enstitü) binasının inşaatı kapalı zarfla kırdırmaga konul-
muştur. . . . . 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı f ennıyesının musad· 
aak suretleri (10) lira mukabilinde Cibalide'ki levazım Mu
hasibi Mesullük veznesinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 14.7.934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Cibalideki Alım Satım Komisyonunda icra 
olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evel Komisyona veril· 
melidir. 

5 -Kırdırmağa, şartnamenin dördüncü maddesinde ya
zılı olduğu veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak 
edebilir. 

6 - Her istekli bedelin % 7,5 ğu olan (337~)· lira ?1.u· 
vakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslım etmelıdır. 

7 - Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması adet 
olan zabıt kağıdr doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 
edilmez. (3315) 7-2248 

Niğde Askeri satın aln1a 
komisyonundan: 

Niğde'de bulunan kıtaatm dört aylık ihtiyacı olan 
(210.000) kilo ekmek kapalı zarf usuliyle 21.7.934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 te ihale edilecektir Talip
lerin şartnameyi görmek üzere komisyonumuza müracaat· 
lan. Teminat parası olan 1102 lira elli kuruşWl makbuz mu
kabilinde fırka muhasibi mesuilüğüne teslimi lüzumu ilan 
olunur. (1404) 7-2537 

e ediyes· 
iyaset• den: 

300 hektar raddesindeki Akhisar kasabasının haritasının 
tanzimi kapalı zarf usuliyle ve muaddel şartnamesiyle tek
rar münakasaya konÜlarak 26-7-934 tarihinde ihale edilece· 
ğinden şartnameyi görmek ve daha fazla malUmat almali 
istiyenlerin Belediyemize müracaatları ilan olunur. (1423) 

7-2562 

Ankara Belediye 
Riyasetinden: 

Kilosu Cinsi Kilosu Cinsi 
200 Sade ya{ 100 Kaysi 

1300 Pirinç 25 Gazyağı 
280 Soğan 45 Zeytinyağ 
125 Tuz 6 Çay 
56(? Toz şeker 50 Kuru fasuly~ 

40 Makarna 12 Paket çivit 
30 Mercimek ~200-3000 .Süt 
55 İrmik lzo00-1800 ıYoğurt 

380 Sabun 3000-2800 'Koyun eti 
100 Soda 4500-4000 Birinci ekmek. 
~ ~ri~u~ . 

Belediye hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan bala<la 
miktarı yazılı erzak yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla 
n:ıünakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek isti~enle. • 
nn her gün yazı işleri kalemine müracaatları ve talıplerın 
de 14 temmuz 1934 cumartesi günü saat on buçuğa kadar te· 
minatlariyle birlikte teklif mektuplarım belediye encüme • 
nine vermeleri (1327) 7-2292 

Bankamız ,.e l\Jiicsscsutı Muhasebe scrvislcriıulc is
tihdam edilmek iizerc imtihan ile memur a]macaktır. 

İmtilınna iştirak için: Lise ınezuuu bulunmak, as "' 
ker]ik hizmetini yapmış olmak ' 'e otuz beş yaşını miitc· 
caviz bulunmamak şarttır. 

Kabul cailccck memurlara tahsis eCliJccek ıııaa" as
gari 80.-Liradan ba~lar. Aynı CJerccede muvaffak olan
lar arasında illi mektep nıczunlnrile Banka ve sair ticari 
miiessesatla tccriibc görnıiiş olanlarla ecnebi lisanların· 
öan bir ,·eya ikisine Yakıf o1anlar tercih ve im m· af ı lıa
iz olanlara iktidarları nisbetinde maaş talısi edilecektir. 

imtihan 29. 7.1934 Pazar günü Saat 14 te Ankara 
ve İstanbul'da ayın zamanda yapılacağın'dan talip olan
lnrm imtihan programını ''e sair şart1arı anlamak '\'Cisim· 
Derini kayıt ettirmek iizcrc nihayet 22. 7.193 . aksamı· 
na ka(lar Ankara'da Umumi l\1iidürliiğiin mcnıuri~ Şu
besine Ye İstaııbul'da Galatadaki Bankamız Şubesine 
müracaatlarJ ilan olunur. 7-2293 

Harita Umum Müdürlüğ ·· nden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü için (24000) bin metre 

ince bezin (Salaşpur) münakasası 29-7-934 pazar günü saat 
(10) dadır. 

2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi gönneK üzere her 
gün ve münakasaya iştirak edecekler.in de vaktinde teminat
lariyle Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko. 
misyonuna gelmeleri. (1437) 7-2579 

.~AYIFA 7 
n 

Müfettiş namzet iği 
nüsaba a imtİ an-. 

\6) müfettiş namzedi almnınk iizl'rc 11. B. 934 cu 
nınrtcsi giinü aat 9 da Ankara ye İstanbul Ziraat Han • 
kalarıncla bir mfüsahaka imtihanı açılacaktır. Mii .. abaka 
ya iştirak edccel lcrirı CUülki) e) 'C) a (Yiik~t·k lktı at 
ve Ticaret) nu•ktcbindcn ve ) alını Hukuk Fakiilte!'iindeo 
mezun hulunmalan \C )İrmi )aşmdan aşağı, otuz )fi m< 
dan yukarı olmamaları lazımdır. 

:Uiifcttiş namzctlt·rinc (140) lira maa~ n ·-i!ir. iki 
senelik stajdan sonra ) apı1acak nıe~fr·l,.i imtihaıula muc 
yaff ak olanlar (17:>) lira maaJa miifettişlij!;t• tt•rfi et• 
lirilir. 

İmtihan programını H' !'iaİI" :taı·tları havi matbualar 
Ankara Ziraat Banlrn ... ı T,•ftiş ll(•)·c·ti l\HidürHijfüuden \'O 

İstanhul \'e lzmir Ziraat Bankalarmclan lt'darik {·dehi· 
lir. TaHıtler hu matlmacla yazılı \'C•ikaları I.ir mektup• 
la hirlikte Ankara Ziraat Hanka'-ı Teftiş Heyeti mfüliir• 
lüğiiııc ııihayd 26. 7. 93 pt•rşcmhc giinii ak.-;amma ka 
dar o-ömlcı·mck \'t>Yn hizzat vermek surt'liyle müracaat .., . 
elmiş lmhırımalulır1ar. 7-2592 

lstanbul Sıhhi Müesseseler satın 
alma komisyonu Reisliğinden: 

40,000 Metre yerli Amerikan bezi 
6,000 Metre Yerli Haki renkte elbiselik bez 
4,000 Metre Yerli Gümüşü renkte elbiselik bez. 

İstanbul Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan 
yukarda miktarları yazılı yerli bezleri olbaptaki nümune ve 
şartnamesi vcçhile ve 17 temmuz 934 salı günü saat 14 te 
kapalı .zarf usuliyle ihale edilmek üzere münakasaya kon. 
muştur. İsteklilerin müracaatları. "3346,, 7-2285 

Türkiye i a iahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 

Eskişehirde Hilaliahmcr ambarında fazla miktarda bu· 
lunan muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılr, 
galvaniz saç, otomobiller, hayvan örtüleri, inşaat malzeme• 
si, eğer ta kımlan ve saire, az ve çok kullanılmış; yünlü, pa. 
muklu, keten eşya 15 temmuz 1934 tarihinden iytibaren Es• 
kişehirde merkez ambarında kısım, ktsım açık artırma Sıl' 
retiyle satılacaktır. 

Bu eşya ve malzemeyi görmek istiyenler istedikleri za• 
man Eskişehirde Hilaliahmer ambarındaki satış komisyo • 
nuna, satılacak eşya ve malzemenin nevi ve miktarlarını an 
lamak istiyenler de : 

A) Ankarada Y enişehirde Hilaliahmer merkezi umumist 
muhasebesine, 

B) 1stanbulda Eski zaptiye caddesinde Aksaraylılar ha· 
nında hilaliahmer oyun kağıtları satış deposu müdürlüğüne1 C) İzmirde Hilaliahmer merkezine müracaat • etmelerı 
ilan olunur. 7--2591 

nkara Em iyet 
M .. dürl .. ğü den: 

Emniyet Müdürlüğünün bir senelik ihtiyacı olan 10950 
litre benzin, 500 kilo Mobiloil, 100 kilo Mobil S. 6 kutu İdro. 
lik yağiyle 9 tane muhtelif eb'atta iç ve dış otomobil lasti}( 
terinin alınması 6-7-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Şartnamesi Emniyet Müdürlü• 
gündedir. 26. 7. 934 perşembe günü saat 15 te kati ihalesi ya 
pılacaktır. İsteklilerin aynr gün ve saatte teminatlariyle 
birlikte Vilayetteki komisyona miiracaatlarr. (1390) 

7-2568 

Istanbul it a at G ·· mrüğü 
Müdürlügünden: 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cins~ Eşy~ .. 
20 "Adet Bila Bila 5 730 Ter?ıye gormuş pos. 

Yukarda yazılı bir kalem mal arttınnaw ıle 18·~·934 . ta~ı· 
hinde çarşamba gün üsaat 14 te satrlacagmdan ısteklılerı.n 
0 gün İstanbul ithalat gümrüğünde 6 numaralı satış ambaAı 
rmda hazır bulunmaları ilan olunur. (3525) 7-2573 

An r a • • 
Vilayet hizmet otomobili için muktazi 400 tenelte 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· 
tiplerin % 7 buçuk teminat makbuzu veya banka temin.a~ 
mektubiyle yevmi rnezkurda encümeni vilayete ve şeraıtı 
anlamak istiyenlerin her gün muhasebei hususiyeye müra· 
caatlan ilan olunur. (1382) 7--2368 
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;orlu belediyesinden: 

Çorlu kasabasının planı yapı -
lacaktır. Talip olan müessesat 
ve mütehassısların belediyeye 
müracaatları ve tekliflerini bil -
dirmeleri ilan olunur. (1244] 

7-2180 

Mali e Vekaletinden~ 
temi· 

natı mu· 
vakaktesi 

. Eb'adı cinsi adet Lira Kr. 
12,5x16 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 8.646.000 332 37 
13 :x18 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 3.890.000 253 82 
17 x24 60 ve 70 gramlık beyaz zarf 2.582.000 222 70 
12,5x16 90 gramlık içi renkli zarf 1.406.000 101 23 

· 13 x18 90 gramlık içi renkli azrf l.392.000 187 92 
17 x24 90 gramlık içi renkli zarf 886.000 134 36 

. Kağıtları hazineden verilmek üzere balada ebad, cins ve 
miktarları muharrer altı boy muharrerat zarfının imaliyesi 
yirmi gün müddetle ve ayrı ayrı aleni münakasaya konul • 
muştur. Şartnameleri İstanbulda Dolmabahçede kırtasiye 
aeposundan alınacaktır. Bunlardan her hangisinin imali icin 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerin her nevin hizasında 
gösterilen teminatı muvakkateleriyle birlikte 13 temmuz 
1934 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte merkezde 
mütesekkil mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri. 

(1306) 7--2286 

Adliye Vekaletinden: 
Adliye sarayı kaloriferi için ( 175) ton kriple maden kö

mürü kapalı zarf usuliyle mübayaa edilecektir. Buna ait 
şartname Ankara'da Adliye Levazım Müdürlüğündedir. 

Muhammen kıymet (6.125) lradır. Münakasa 15-7-934 ta
r-ihine müsadif pazar günü saat (16) olarak tesbit edilmiş-
tir. Taliplerin şartnameyi almak üzere tatil günlerinden 
başka her gün Adliye Vekaleti Levazım Müdüriyetine mü
racaat ve münakasa günü bedeli muhammenin o/o de (7,5) 
gu olan (460) lira teminatı muvakkateleriyle mübayaa ko· 
misyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (1288) 7-2237 

Erzurum iymar birliğinden: 
1 -- Erzurumun !ymar ve tanzimi için hususi idare ile 

belediyenin iştirakiyle vücuda getirilen iymar birliği, bü
yük zaferimizin ve yüksek inkılabımızın mehdi olan Erzu
rum'da Reisicümhur Hazretlerinin bir heykelini yaptırma· 
ğa ve bunun için bir müsabaka ilanına karar verilmiştir. Mü
sabaka şeraiti berveçhi atidir. 

A - Heykel Müşür Üniformasiyle ve şaha kalkmış at üze
rinde olacaktır. 

B · Heykel Bronzdan ve kaidesi Erzurum taşından yapı
lacaktır. 

c·. Heykel yüz metre kutrundaki Cümhuriyet meydanı· 
nın ortasına rekzolunacaktır. (Bu meydanın etrafı şimdilik 
boştur. İleride bodrumiyle beraber üç kattan aşağı bina yap
tırılmasına müsaade cdilmiyecektir. 

D • Heykel müsabakada en ziyade muvaffak olan sanat
kara yaptırılacaktır. 

E . Müsabakaya iştirak edecek sanatkarlar heykelin ka
idesiyle beraber mimari bir resmini ve yalnız proje kısımla
rının alcıdan (bir buçuk metreden aşağı olmamak üzere) bi· 
rer eskizlerini 1 temmuz 934 tarihinden itibaren 15 ağustos 
934 akşamına kadar Erzurum'da İymar Birliğinde müte
şekkil jüri heyetine göndereceklerdir. Bu eskizler, eserin 
bitmiş şekli hakkında vazıh bir fikir venneğe müsait olmalı· 
aır. 

F - Kaidenin etrafında büyük Gazi'nin Erzurum'a ilk de
fa teşriflerine ve inkılabımızm en canlı kısımlarına ve Er
zurum kongresine ait resimli ve yazılı hatıralan bulunması 
şayanı arzudur. 

2 -- Heykel ve kaidenin bedeli tamamen hazırdır. Lü
zumu halinde birlik Banka teminatı da gösterebilir. 

3 - Müsabakada kazanan sanatkar ihale fiatı il.zerinden 
% de 15 teminatı kat'iye akçesi itaya mecburdur. Cümhuri· 
yet, Merkez. İş, Ziraat ve Osmanlı Bankalarının teminat 
mektubu ve Ergani madeni istikrazı dahill tahvili de kabul 
edilir. 

4 - Fazla malumat almak istiyenlerin telgrafla Erzu
rum lymar Birliği Riyasetine müracaatları. (1380)' 7-2491 

Bursa Defterdarlığından : 
Bursaya tabi Abulyont gölü ve müştemilatından bulu

nan dere ve azmaklann haziran 934 iptidasından mayıs 937 
gayesine kadar olan balık saydiye resmi ile balık avlamak 
hakkının acılan müzayedeleri neticesinde talip zuhur etme
mesine mebni mezkur göl ve müştemilatında saydolunacak 
balıklardan dolayı yalnız o/o 12 resim alınmak ve mültezim 
ve ahali tarafından ırıp istimal edilmemek şartiyle Abulyont 
gölü ve müştemilatı dere ve azmaklarmın Haziran 934 ipti· 
(fasından mayıs 937 gayesine kadar üç senelik balık saydiye 
resmi 15 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat beş 
buçukta Bursa defterdarlığında ihale edilmek üzere 26 hazİ· 
ran 934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle alenen mü· 
zayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin ve müzayede şartnamesi· 
ni anlamak istiyenlerin Ankara defterdarlığına rnüracaat-
eylemeleri ilan olunur. {1427) 7-2569 

ffAKIMIYETl MlLLlYl ö TEMMUZ 1934 CUMA 

Göıü kapalı satın almayınız 

Bir soğuk hava makinesi satın almaya karar vermeden evvel leh ve 
aleyhte bütün noktalara dikkat ediniz. FRIGIDAIRE ·in size temin edeceği 
müteaddid tevait FRIGIDAIRE lehine karal' vermenizi icap ettirecektir : 

e ÇÜNKÜ ondaki kıymet \•e't'u· 
\•anıza yaptığı hizmete nazararı 

fiyeti hiç de pahalı değildir. lyı 
hesap edilırse. dıgcr Soğuk hava 
makinelerinden dahıı fazla istila· 
de temin etmekle bt:rabt:r riyeti 
daha ucuzdur. 

• ÇUNKÜ haricen aynı ebadda 
oları diğer bir dolaba nisbı:tle 

Frigidaire' irı dahili lıacmı istİa· 

bisi dah<ı fazladır. Uu lazlalık 
gdyet ince bir tabakada çok ınÜ· 
essir olan Sıaıarıcx iwlasyonu 
sayesinde temin edilmiştir 

e ÇÜNKÜ Frigidaire Gida mad· e ÇÜNKÜ Frigidaire'in işleme· 
deleriniıi nıuhalaı.ıı etnıeklt şıh· 'Sİ ~ayet muktesidanedir. 
halinizi idame eder . 

e ÇÜNKÜ Frigidaire ınakani z· 
maı.ı gayeı kuv\ etlidir. En sıcak 
mevsirııde bile meşrubaıırıııı daı· 

ma ı.ogullugu gibi mc'kulatınızın 
da nıuhalazası için icap eden en 
aşagı hararet derecesini sabiı 

olarak tutar. 

e Ç ON K O Bütün Dünyada 
2.500.000 Frigidairc kullanılmak· 
tadır . 

f rigidalre markasını taşımawan her Soğu le hava dolabı 
hakiki .. frlgidalre .. değildir. 

BOURLA BiRADERLER ve şs·ı 

~KTR!2:!~K~U!!~eı 
General Motor manıülatı 

Ankara Le\'nzını Amirli

ği Sntm Alma Konıis 

youu iylarıları 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 

İLAN 

On bin kilo yataklık kuru 
ot alınacaktır. Pazarlığı 7 
temmuz 934 cumartesi günü 
saat on birdedir. Pazarlığa 

iştirak için vaktinde teminat 
lariyle berabe'r Ankara leva· 
.zım amirliği satm alma ko
misyonuna gelmeleri. (1451) 

7--2585 

Öz f ransızca 
Öz almanca 

İyi öğrenmek ve güzel ko 
nuşmak ve her iki lisan için 
alman ve fransız muktedir 
muallimler tarafından ders 
verilmektedir. Almanca ders· 
terin akşam kursu ücretleri 
çok ucuzdur. Fazla malO.· 
mat almak istiyenler mektup 
la posta kutusu 17 ye müra· 
caat. 7-2522 

imtiyaz sahibi ve baımubarriri 
F ALlH RIFKI. 
Umum Neıriyatı idare eden yazı 
işleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddeıi civarında Haki· 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
ıılmıştır. 
Abooe ve iylan bedelleri: Möeı -

sese veznesine verilir. Yahut posta 
veya lankf. nııtasiyle göodcırilir. 
Hariçt'" kimesinin tahsil salahiyeti 
yoktur. 

Mahallesi MevlHi sokağı Cinsi Umum Metruke Muhammen 
Kıymeti 

Lira K. 
750 00 

1200 00 

Hisse Kaç taksit 
No. No. rniktan olduğu 

Boyacı Ali Dellal karaca Hane 
Hisar Mektep (kilise elyevm hane) 

21/ 2 
33/ 22 

Yukarda yazılı hanelerin müzayedeleri 
rakılmıştır. Taliplerin müracaatları. (1430} 

282 
311 

Tamamı) Nakten veya 
" ) birinci tertip 

) mübadil bono
) su ile. 

3.7.934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bt-
7-2570 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Mahallesi Mevkii Sokağı Cinsi Kapı 

No. 

İstasiyon Aralık Ambar .20/ 440 
,, ,, 22/ 441 
,. ,. 8/ 1 

u .. 
" ,, .. 8 

" " " ı62/164 
,, Bir sakaf altrnda bir dükkan) 1 nn 

bir kahve ocağı ve bir küçük) 
oda. ) 

Metruke 
No. 

40 
41 
49 
50 

Muhammen Hisse Kaç taksit 
Kıymeti 

Lira K. 
120 00) 
120 00) 
100 00) 
80 00) 

190 00) 
205 00) 

miktarı olduğu 

Seneliıt icar 0-etren üç 
taksitte nakden tediye 
edilecektir. 

Yukarda yazılı emvalin senelik ic;armın ihalesi 25-7-934 çarşamba günü saat IS te icra 
krhnmak Ü7.ere miizavedeve konulmus.tur. Ta linlcrin müracaatı. f 1431) 7-2571 

,..._.__.SİNEMALAR 
( Y~NI 1 

1 BU GUN BU GEC.t. 
ARiAN 

Genç Rus Kızı 
F.ranaazca ıözlü mevsimin en güzel film 

Oynryanları 

CABY MORLA Y • VICTOR FRANCEN 

BU GECE 1KULÜP1 
Üç büyük yıldızın büyük filmi. 

Sfen.ks konuştu 
A!k ve arkadaıhk hislerini 

çarpı!lıran ıaheser .• 

Mümessilleri: 
Lily Damita-Adolpbe Menjor,Erich Strofteim 


