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HAŞVEKHJ JJINJ..ERKEN .. (1) 

Bir ressamın nasıl çalı~hğmı görmüşsü
nüzdür: Elinde f ırçasr, yanında boya kutu 
lariyle sehpasının önüne oturmuttur. Kafası
nın içinde renkleri, şekilleri, sesleri ve mk
lan ile bir alem kaynaııyor. Boyalı bez ~üs
tünde fırçasını dolaıtırışına bakıyorsunuz. 
llk duyduğunuz şey, karşınızda, yapacağını 
bilen ihtiraslı ve usta bir sanatkar olduğu
dur. Yavat yavaf, boyalar birdenbire ayrı
larak, !Urada burada, yüz, gövde, gök, a
ğaç veya ırmak olacağına hükmettiğiniz ha
yaletler belirmektedir. Ressam, henüz, bü
yük ahengi aramaktadır. Onun için arasıra 
renkler ve sekiller ü~erinde oynuyor.Niha
yet ikinizin de içinden bir sevinç dalgası ge
çiyor: Tabloyu sahsiyet ve karakter hava
sı kaplamıtbr. Sanatın arayış, bulut, ve 
yaratrt devri sona erişiyor, artık; tamamla
ma sayi'nden ba!ka bir ıey kalmamııtır. 

Cümhuriyet hükômeti reisi lsmet 
Paşanın senelerdenberi söylediği nu-
tukları hatırlayınız. Makaleme nıçın 
böyle !Jir teşbih ile başladığıma bak 
verec:1u;in:1 Jlii:ıkü nutuk. cümburi
yet tarihinde, devletin bütün istikamet
lerde yolı1nu fntmu~ oldoiunu S?Österen t!Sas 

vesikalardan biri cı1an•k kalacaktır. Bu yol
da inis ve rılns sılmtlılan, ufak tefek kaza
lar, sa"rsıntılar-ve sürprizler o1mıyacak değil 
dir. Fakat bulnnmus r-•an volda ilerl•m"1 

şevki ile. hütün bunlar. J..izi d:ıha uvıt.nık, ti
tiz ve tetik tutan arızalar hükmünde kala
calrtır. 

Bir vakitler, Ankara-Erzurum demiryo
luna başlamak hususundaki devlet l:ararrnın 
bile nasıl itirazlara ve mukavem,.tlere uğra
dı~ını biliyoruz. Şimdi bütün o sözler ve •· 
zılar hntırnnıza l!eldikce kendimi~i gülmek-
ten alam yız. Fruc t büyük devlet progra
mına vücut veren sayısız itlerin hepsinde, bi 
zi bir taraftan karar verinciye kadar düşün 
düren, diğer taraftan kararı tatbik edinceye 
kedar itiraz ve mukavemetlere uğratan buh
ranlara uğradık. Evvela kendimiz inanacak, 
sonra kendimize inandıracaktık. Henüz istik 
laline kavuşan bir millete, harici siyasette, 
maliyede. iktısatta, nafıada, maddi,manevi 
bütün milli müesseselerde yeni ve kati isti
kametler aldırmak politika tahtası üstünde 
taş oynatmağa benzemez. Sonra bir miJlet 
şu veya bu istikamete zorla döndürülse de, 
zorla yürütülemez. ilerlemek §Uur, iman ve 
şevk iJidir. Dııardan, içerden menfi tazyik
ler gelecektir. ilk tecrübelerde aksaklık ~ö 
rülecektir. Karakter ve ülkünüze ne de -
rin itimadınız olmalrdır ki, her ıeye göğüs 
gerere!{, iradenizi gevşemekten, aklınızı 
bulanmaktan ve neşenizi kararmaktan ko
nıyasınız. 

lozan Türkiye' si, dışarda inandan ve is
tenilen bir devlet değildi. Cümhuriyetin in
kılap davalarından birçoğu, içerde inanılıp 
istenmediği zannettirilmeğe çalışılan ve doğ 
rudan doğruva milli bünye üzerinde esaslı 
teşebbüslerdi. Hepsinin ana zorluklan halle
dilmiştir. İsmet Pa,a'nın, persembe günkü 
nutkunda. buRÜn yaşıyan nesillerin katlan
dığı fed k"rlıklardan bahsetmesinin hususi 
bir değeri vardır. Türkiye' de devlet işlerinin 
f ed~kirlık emeği olmaktan çıkarak, gün
\i~lık. vazifeler haline geldiğini belki biz 
gohnnıyec:efüz. Asırların köklerine kadar t ri tr~· . , 
~ • P ~. ıgını, temelinden inıa ediyoruz. Ta 
lıı~~z, 0~· esa~ ve mukaddes malzeme olan 
mıllı fazıletlerın bu tahripten masun kalmış 
olmasındadır. 

İşimiz kadar zamanımız da güçtür. Ta-
1 ihte o1m~ıı(;um117 milli kalkmmalnnn be 
men hepsinden dah'a çetin sartlar içindeyiz. 
Sulh ve harp ikisi birbirinden zorlaımııtır. 
Milli cehlin büyük bir kısmrnı türk emniye
tinin bu iki cephesine hasretmek zanıretin
Cfeyiz. Buhran, milletlerde hodbinliği hat 
bir dereceye çıkarmış, insaniyet bülbülünün 
sesi ruhları okşamaz olmuştur. 

Millet büvük zekaların ve y"lCsek karak 
ter ve iradel~rin arkasındndır. Kılavuzları
mıza her vakitten fazla itimat ederek inşa' -
ya devam edelim. 

FALiH RIFKI 

Ifrrgiin .Ankara'da ~ıkar 

Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya 
Bey Trakya'ya giderken mühim 

beyanatta bulundu. 
Bizim iç siyasetimizin esası kendi şartlarımıza, kendi 
kanunlarımıza göre cereyaneder. Yahudiler aleyhinde 
bu yo1da neşriyatta bulunanları yola getirmek türk 
kanunlarını tatbikte mükellef olan hükumetimize ve 
mahkemelere aittir. 

İstanbul, 6 (Telefon) - Dahiliye Ve • 

kili Şükrü Kaya ve Trakya Umumi Müfet -

liii İbrahim Tali Beyler bu sabah Ankara

dan geldiler ve Pendik'te trenden inerelı 

motörle Yalova'ya gittiler. Akıam Vekil 

Bey lbrahim Tali Beyle beraber Edime ve 

T iikya' daki yabudiler meselesini tetkik için 

Trakya' ya hareket etti ve JU beyanatta bu 
lundu: 

"- Baıvekil Pa§a Hazretlerinin emirle 

riyle Büyük Millet Meclisindeki son nutuk -

larında bahsettikleri yahudilerin Trakya' dan 

İrtanbul'a grupça gelmeleri esbabını yerinde 

tetkik etmek üzere Trakya'ya gidiyorum. 

Bizim bildiğimize göre hadise bazı propa : 

gandalar yüzünden yahudilerin İstanbul'a 

gelmeğe başlamalarıdır. Hadisenin hakiki 

mahiyeti yerinde daha iyi görüleceği gibi 

herhalde iıin iycap ettirdiği tedbirleri ala -

cağım, hükumetime arzedeceğim. 

Türkiye'de yerli ve yabancı herkes Cüm 

huriyet kanunlarının himayesi altındadır. 
Türk kanunları bu memlekette her vatanda
§ID hakkını ve hürriyetini hiç bir fark gö • 
zetmeden korur. 

Benim her zaman ve herkes için tefle -

rimden aldığını emir ve direktif budur. Ufak 

tefek hadiseleri bilinmez maksatlarına, leh

"'e aleyhte, ilet etmek istiyenlere, vat~ 

~ükrii Kaya Bey 

dnş ise memleketlerine iyilik etmiyec:ekleri
ni, yabancı iseler bu memlekete dostluk et
miyeceklerini bir kere daha hatırlatmayı bir 
Vlltani borç bilirim.,, 

TEMMU:t. 

CUMARTt.Sl 

1934 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

İyran Şahinşahı Hzretlerinin seyahati 

Alahazreti Hümayun memleketi· 
nin dün hududunu geçti. 

Bayazıt, 6 (A.A) - İran Şahin

şahı Hazretleri bugün 17.20 de Gür

cübulak'a gelmiş ve bir müddet isti

rahattan sonra saat 17.30 da İran hu 

Alihazreti Hümayun dün Bayburt'ta da 

diğer bir müessesemize biiyük bir teyeccüh 

gösterdiler. Şahinıab Hazretleri Bayburt'a 

gelir gelmez bir müddet ikametlerine tabıis 

dudu üzerinde kurulu olan takların e<lilen garnizonun avlusunda tevakkuf ede-

altından geçerek memleketlerine a

yak basmışlardır. Huduttan çıkarlar 

ken Atahazreti Hümayun başta mu

zika olmak üzere bir tabur asker ra

simci selamı iyfa etmiştir. Hudutla

rı içinde de bir İran alayı büyük hü-

rek bina ve möıtemilah hakkında malumat 

almıt ve bundan sonra 5efir Sadık Han vası 

tasiyle Tokatlıyan müdürü Vahap Beyi ka • 

bul ederek iltifatta bulunmuı ve yirmi daki 

lrn kadar nezdi ŞahinşahiJerinde alıkoymuı

lardır. Alihazreti Hümayunun Vahap Beye, 

kümdarlarmı selamlamışlardır. Tak Gazi Hazretleriyle Tarabya'da yaptıkları bir 

larııı iki tarafında yer almış olan 

halk Şabinşah Hazretlerini şiddetle 

alkışhyarak uğurlamışlardır. 

Şahinşah Hz. nin iltifatları. 
Erzurum, 6 (A.A) - Şahinıah Hazret 

leri İstanbul' dan ayrılmak üzere bulunduk 

lar1 esnada film sanatkarlarına karşı büyük 

gezinti esnasında Tarabyadaki T okatlıyaa 
olf'lini gördüğünü ve buradaki mükemmeli

yetten ve seyahatleri müddetince gene ba 

müessese tarafından yapılan servislerin inti 

zamından memnun kaldıklarını söyliyerek 

tııkdirlerini ifade buyurmcflar ve Jran' da 

mevcut bir kısım otellerin idaresinin tanzimi 

için lsviçre' den bu iıten anlar iş adamlan 

bir alaka ,göstermiılerdi. Seyahati Hümayun getirtmek arzusunda iken T arabya' daki ote 

larına ait filmi takip ederlerken hadise ve li gördükten sonra bundan sarfı nazar eyle 

v,\kaları tespit hususunda operatörlerimizin 

göstermiş oldukları titizliği ve dikkati tak

dir buyuran Alihazreti Hümayun sanatkar

larımızın elde ettikleri bu eseri tarihi bir ve 

siyka olarak ifade buyurmuşlar n kendile 

rini Tahran' a götürmek arzusunu izhar et -
mislerdi. Memleketimize karıı olan tevec • 
cühleri noktasından bizim için dikkate de -
cer büyük bir alaka eseri olan bu arzuya 
icabet ederek maiyeti Şabinıahidf. bugün 
İyran'a giriyorlar. 

Kemalist Türkiye'nin en büyük vazifesi 

bu kanunları tatbik etmektir. Yabancı yer. 

)erde görülen antisemitlik cereyanları hazan 

bizde de makes buluyor. Bir defa daha Is . 
tsnbul'da türk efkarı umumiyesine arzetti. 

ğim gibi biz memleketimizi, vatandaılarımı

zı baıka memleketlerde cereyan eden böyle 

fikirlerden ve aksülamellerden daima ma • 

sun bulundurmak isteriz. Hiç bir memleketin 

dahili siyaseti ve dahili münakaıaları bizim 

memleketimizin iç işlerine tesir edemez ve 

etmemelidir. Bizim iç siyasetimizin esası 

krndi şartla~ımıza, kendi kanunlarımıza gö

re cereyan eder. Yahudiler aleyhinde bu yol 

da neıriyatta ve telkinatta bulunanları yola 

getirmek türk kanunlarml tatbikle mükellef 

olan hükiımetimize ve mahkemelere aittir. 

lsparta'da şiddetli bir zelzele oldu 

diklerini ilave ederek Vahap Beyin ve arzu 

ettiği takdirde temsil ettiği müessesenin ha 
işlerle alakadar olmak ve yapılması iycap 

eden İf ler hakkında mütaleada bulanmak 

üzere Tabran'a gelmelerini söylemİflir. Yük 
sek iltifatlarına mazhariyetten dolayı ıük • 
ranlarını arzeden Vahap Beye Ş binıah Haı 
retleri l:ıu İflerin bir türk taraf mdan baıanl 

masrndan bilhassa memnun olacağını ve 

sefir Sadık Han ile temasta bulanarak son• 

bahara doğru kendisini bekliyeceklerini ve 

bilhassa himayelerinde bulundurulmakta o

lan Mazanderan' daki oteller için maddi ve 

msnevi yardımı esirkemiyeceklerini ilave e1. 
lemiılerdir. 

-~------••-411----~---

• 
Italya Arnavutluk 
münasebatı 
hakkında bir nota 

Roma, 6 (A.A.) - Havas ajansından: 
Oriente ajansr, İtalya • Arnavutluk müna • 
sebatı hakkında bir nota neşretmektedir. 

Bir guna tasrihatı ihti\'a etmiyecek olmak 
la beraber, bu nota, mezkur mesele hakkın 
da intişar eden ilk notadır. 

Notada bilhassa deniliyor ki: 

Maddeten ve manen İtalya tarafından 
vücude getirilmiş olan Arnavutluk, çocuk
ların baba nasihatlannr dinlememek için 
sabrrsızlandıklan yaşa girmiştir. ~ 

Notanın daha ilerisinde de şöyle denili
yor: 

Arnavutluk, İtalya'yı Adriyatik muva
zenesinin bir Ul'suru olması itibariyle ala. 
kadar eder. 

İtalya, yarın Arnavutluğu himaye et. 
mekten ibaret olan tarihi vazifesini ifaya 

Bazı duvarlar yıkıldı ise de insan ve 
mal zayiatı olmadı. Alihazreti Hümayunun bu alakaları İl 

bıkımından memleketimize verdikleri kıy • 

metin diğer bir tezahürü olmak itibariyle 

ayrıca dikkate değer bir iltifattır. 

Isparta, 6 - Dün gece saat 24 te 
muJlur. Zelzele garptan gelmipir. Nüfus 
n~rları yıkılmı§tır. Zelzele halkı tela§ ve 
halk sokaklara kaçmııtır. 

şehrimizde oldukça kuvvetli bir zelzele ol -
ve sairece zayiat olmamııtır. Bazı bahçe du 
korkuya dii§ÜrmÜf ve Laıı mahallelerde 

Amisterdam' da 
karışıklıklar 
devam ediyor. 

.•. M d K.. . Yugoslavya ayan 
a am urı tanta ı· · .. .. l d .. m ec ısı. 

Amsterdam, 6 (A.A) - Belediye zabı 
tası, süvari kıtaat ve askeri polislerle tak -

l 
\'İye edilmiıtir. Çünkü gece tekrar yeni kar 

gaşalıklar zuhur etmesinden korkulmakta • 
dı.r. 

Geçen akıamki şiddetli mücadelelerden 

sonra bütün polis kuvvetleri öğleden sonra 

tekrar vazifeye başlaınağa hazırlanmakta. 
dırlar. 

Jordan mahallesinde bir takım asiler 

tekrar faaliyete geçmişlerdir. Sopalarla mü 

cehhez olan polisler hunlara hücum etmiı • 

lene de komünistler taraf rodan kurulmuş 

olması muhtemel pusuya düımemek için dar 

sokaklara girmemi§lerdir. Bir çok sokakla 

nn kaldırımları tahrip edilmiştir. Hükumet, 

k~münist tahrikitını bastırmak için şiddetli 
tedbirler ittihaz etmesini zabıtaya emretmiş 
tir. 

nasızca gomu u. TÜRKİYE - YUGOSLAVYA HEM· 

Paris, 6 (A.A.) - Arzusu veı,:hile Ma ŞEHRILERINE MATUF 1YTILAFI 
dam Küri'nin tetfini merasimi tantanasız lTTIF AKLA KABUL ETTl. 
ve J1er türlü resmi mahiyetten ari olarak 
yapılmıştır. 

Madam Küri, Parise yarım saat mesa 
fede bulunan So kabristanına defnedilme 
sini istemişti. Mezarı, düz bir taştan iba 
rettir. Bu taşın üzerindeşu isimler oku'l 
maktadır: 

Madam Küri Kler depuyyi, 1832-1897, 

Piyer Küri, 1850 - 1906, 
Öjen Küri, 1827 - 1910. 

Makberin etrafını mezar taşının üze
rine tırmanan kırmızı giillcr sevrelcmek 
teclir. Makbere açılmış ve ta'uut mezara 
indirilmiştir. Saat 11 de ce:laze arabası 

Belgrad, 6 (A.A.) - Ayan meclist 
dün öğleden sonra yaptığı toplantıda bari 
ciye nazın M. Y evtiç'i dinledikten sonra, 
Türkiye ile Yugoslavya arasında 28 tefri 
nisani 1933 tarihinde Belgrad'ta imza edil 
miş olan türk ve yugoslav hemıerilerinin 
mütekabil şikjyetlerini halle matuf itilafı 

ittifakla kabul eylemi pir. 

---···---
Romanya meclisi hüküme
te Geniş salahiyet verdi. 

gelmiş ve içinden hatsiz hesapsız çelenk Bükres., 6 (A.A) - Parlamento, fevka 
ler, sis;ek demetleri, sade surette tanzim -
edilmiş buketler çıkarılmıştır. Bunların iade içtima devresini dün kapatmııhr. Par 
bircoqu ecnebi memleketlerden gönderil- f amento, bu içtima devresinde 1934 • 35 
miştir. bütçesini hükumete münasip gördüğü zaman 

Mezarlıkta Madam Kıiri'nin bütün mc 
sai arkadaşları hazır bulunmuşlardır. Sa~ da dahili bir İstikraz aktetmek mezuniyeti 
at 11,30 dan birkas dakika evci naşı getı \'eren kanunu, hükumete parlamentonun ta 
rilmiştir. Naş ile beraber müteveffanın ·ı· d ı.. 

h ı esnasın a uütçenin muvazenesini, milli iki kızı da gelmiştir. 
Bundan başka Küri ailesinin bütün ef iktısadiyatın kalkmmasını, devlet cihazının 

rnJiylc birçok resmi ve ilmi mehafilc basitleştirilmesini temine medar olacak ted
mcnsup zevat gelmişlerdir. Bunlardan birleri ittihaz etmek için vasi salahiyetler 
her biri, lahtin önünde bir s..:ıf teşkil eden 

(1) Başmaharrimiz natkan bazı kısım- mecbur kaldığı takdirde, bu memleketin 
farını ayrıca tahlil edecektir. dünkü nankörlüğünü unutmıyacaktır, 

Asiler liman mahallesipde bir köprüyü 

gazlıyarak yakmağa le§ebbüs etmişlerdir, 

fakat itfaiye kuvvetleri tehlikenin önüne 

$Cçmiıtir. Şimdiye kadar ölü ve yaralı ol 
duğuna dair bir haber alnmamııtır. 

ailenin önünden geçmişler ve mezarın bahşeden kanunu ve sınai \'e ticari. mües~.e-
üzcrinc gül koymuşlardır. 51l'lerde romen unsurunun himayesıne mute 

Merasim öğle vakti hitam bulnı.ı t!.lr allik kanunu kabul etmiıtir 



SAYIFA 2 

B Rl.EŞIK DEVLETLER"DE. 

Amerika' da Nazi 
faaliyeti 

Ne\'fork, 6 (A.A) - Havas ajansın -
'dan: Massaşüzet, mümessili ve Aemrika'da 
hitlerci faaliyetler hakkında tahkikata me -
mor parlamento tnli koı::ıisyonunun reisi M. 
Mak Kormek, dün mezkur komisyonun Lon 
~ra' da. yaptığı toplantısından sonra beyanat 
la bulunarak bu faaliyetler hakkında pek 
)·ak:nda heyecan verici if ıaat neşredileceği 
ni bildirmiştir. Mumaileyh, Amerika' daki 
birkaç alman kor.solosunun Amerika vatan
'dcşları arasına ayrılık sokmak için para tev 
zi ve im suretle beynelmilel hukuk prensip 
lerini vahim bir surette ihlal ettiklerini ve 
im paraların Almanya' dan geldiğini söyle -
ıni§tir. 

ÇOCUK FELCiNE KARŞı 
BUi.UNAN SEROM. 

.Nevyork, 6 (A.A) - Vilyam Parl<, Jo 
zefin el ve Hanri J3ksam i!imlerinde üç 
mümtaz doktoı, çocuk felcine karşı bir se 
rom billmuşlardır. Doktorlar, tecrübeyi biz
zat kendi Üzerlerinde yapmıılar ve vücutla 
rma bu seromdan beş santimetre mikabı şı
rınga etmişlerdir. 

AL:\1ANYA'DA 

A manya~'da 
sükun 

Alman i"tilıbarat ajanı::-mm 
hir tekzihi 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman istihbarat 
ajansından: 

Almanya'nın vaziyeti hakkında ecnebi 
memleketlerde şayi olan heyecanlı haberler 
memlekette sükônu tesis hareketinin 1 Tem 
muzda hitam bulduğunu ve o zamandanberi 
Almanya' da hayatın normal bir şekil aldığı 
nı bir kere daha beyana bizi mecbur etmek
tedir. Bazı na:ı:ırlarm, Hohenzollen hanida
nma mensup bazı prensiplerin ve diğer bir 
taknn yüksek şahsiyetlerin tevkif edilmiş 
veya kurşuna dizilmiş olduğuna dair olan 
haberler, her türlü asıl ve esastan aridir. 
Kur!una dizilmiş oldukları iddia olunanlar 
sıhhattadırlar. Ve vazifeleri ile meşgul bu 
lunmaktadırlar. Bütün Almanya'da sükun 
ve asayi§ hüküm sürmektedir. 

ALMANYA SULH iŞiNDE UNUTULA

MIYACACINI HATIRLATIYOR 

Münib, 6 (A.A) - Alman istihbarat 

bürosu tebliğ ediyor: M. Bartu'nun yakında 

d"1K!MIYETI MiLLiYE 

E 
YUGOSLAVYA'DA. 

Yugoslavya ve 
Papalık. 

Vatikan, 6 (A.A.) - Bir konkordato 
akdi için Yugoslavya ile papalık arasında 
cereyan eden müzakerelerin muvaff akiyetle 
netiyceleneceği zannolunmaktadır. 

ING1L TERE'DE 

DENiZ KONFERANSI iÇiN BÜYÜK 
DEVLETLER ARASINDA 

HAZIRLIKLAR. 

Londra, 6 (A.A) - Deniz müzakerele 

rinde Amerika'yı temsil etmekte olan M. 
Norman Davis, fransız ve İngiliz nazırları a 

rasındaki mükalemeleİi müteakip hemen M. 
Bartu'yu ziyaret edecek ve mumaileyhten 

Büyijk bir 
muvaff akiyet. 

lYRAN TÜRKiSTAN HUDUUUNOA 
ESKi BiR ŞEHiR MEYDANA 

ÇIKARILDI. 

Mosltova, 6 (A.A.) - Tas ajansır.· 
dan: 

Arkeoloji mütebassıslım, uzun ara;tır 

malardan sonra lyran - Türkistan budu -
dunda eski farsların payıtahtı olan Fessa 
şehrini meydana çıkarmı§lardrr. Aynı za
manda muhariplerin bundan 1000 sene 
evel, karvanlar Çin'i İyran'a, Yunanistana 
ve Kafkasya'ya rapteden yoldan geçerken 
bunları tarassut e!tikleri kuleler ve hisar
lar da meydana çıkarılmıştır. Bu karvan -
lar, bu yoldan geçerken fars muhariplerine 
haraç vermeden geçemezlerdi. 

fransızlarla İngilizler arasındaki noktai na- J• RA~SA ·nA 
zar teatilerinin istikameti hakkında malU -

mat alacaktır. Fransız ve a::ı~pkan murah 
hasları arasında asıl manasiyle bahri müza 

kereler yapılmıyacaktır, fakat İngilizler 

amerikalılara deniz meselesinde vaziyet al

mak için berri Avrupa devletlerinin projele 

rini öğrenmek kendileri için zaruri olduğu

mı söylemiş olduklarından amerikan murah 

M. PlYETRl DENiZ KONFERANSI 
HAKKINDA 1YZAHAT VERMiYOR. 

Paris, 6 (A.A.) - Bahriye nazın M. 
Pietri, ayan meclisinde kendisinden evel söz 
söyliyen hatiplere cevap vererek Londrn 
konferansına ait ilk mükalemelerin arif esin
de ve kendisinden istenilen İyzahatı:ı heps: -
ni veremiyeceğini beyan etmiştir. 

Tecrübenin netiyceleri, 
ıor.ra belli olacal..1ır. 

Londra'yı ziyaret edeceğini mevzuubahs 
üç dört hafta basları fransız nazırlarmm muvasalatını bek 

eden Doyçe Çaytung, Almanya'nm bu ziya-
Nazır, ilaveten demiıtir ki: 
"Fransa'nm silahlan bırakma meselesin 

deki vaziyeti deği~memipir. Ve değişmiye • 
cektir.,, HAVACILIKTA 1Yl BiR iHTiRA. 

Vaıington, 6 (A.A.) - Ticaret neza
reti bava iıleri şubesi, herhangi bir tayya
re limanının vaziyetini gösteren bir pusula 
tanzim etmiştir. 

Bu ihtira, ıimdiye kadar tican yollar
da rehber olarak kullanılmakta olan radyo 
fenerlerinin terkine medar olacaktır. Bunun 
için arzu edilen istasyon istikametine doğ
ru radyoyu tanzim etmek kafidir. Bu ya -
pıldıktnn sonra pusula, otomatik bir tarz
da - her an tavyarenin seyrindeki tahav
vülleri hesaba katmak suretiyle - takip 
edilecek istikame~i gösterecektir. 

B1Tl$1K KIZ KARDEŞLER 
EVLENiYORLAR. 

Nevyor, 6 ( A.A.) - Ncvyork memur -
ları, kız kıırdeşi matmazel Daizy Hilton ile 
birlikte evlenme m"murloğuna ~elen siyam
Jı matmazel Viola Hilton'un evlenme işini 
yapmııktan imtina tmiderdir. Memur, müf -
ret olarak sorduğu su:ıllere c'.!mİ olarak ce -
\'qılar nld:~ sö· le~·§tir. latmazel Vio!a 
Hilton'un nişa 'ısı nal!rice Lnmb .. rt isminde 
bir ork" 'ra şefidir. s:vamh iki kz kardeı 
N~vyorh de\·leti idaresinden daha müsait bir 
idPrc bu!~ak fün' diyle Nevjer:ev'e gitmeği 
düsfüıii· orl"r. Nevyork memurlan, böyle 
bir evlr:ımc edtıp ve ahlaka muı;ayir olaca
ğı ir.in izin verm~ "!derini ve h:ı birles!?lenin 
esasen bir rehlum işi olduğu kanaatında bu
lunduklarını beyan etmİJlerdir. 

AMERiKA ALMANY A'Y A BORÇLAR 
MESELESiNDEN DOLAYI S1DDETLI 

BiR NOTA HAZIRLIYOR. 
• 

Vaıincton, 6 (A.A) - Almanya'ya 
Yung ve Daves tahvilat faizlerinin tediyesi 
hususunda Anıerika'ya diğer milletler hak -
kmda yapılan muamelenin tatbikini istiyen 
~iddetli bir notanın hazırlanmasına baılanıl 
mıştır. 

ARNAVCTLUl{'TA. 

<\RNA VUTLUK'T A FESAT HARE
KE Ti OLMAMIŞTIR. 

Tiran, 6 (A.A) - Arnavutluk matbuat 
bürosu, Arnavutlul.'ta bir fesat hareketi vu 
lrnbulmn§ olduğuna dair ecnebi gazetelerde 
intişar eden haberi tekzip etmektedir. Mez
kUr büro, memlekette tam bir sükunet hü
küm sürmekte olduğunu ilave etmektedir. 

lemektedirler. Am~rikalılara göre fransız 

mevcut olmadığını yazmaktadır. 

retten endiyıeye düJmesi için hiç bir sebep 
murahhaslarının vürudu üzerine 1935 deniz 

konferansının ihzari mesaisinde daha büyük 
Fransız matbuatı bir İngiliz - fransız bir faaliyet görülecektir. lŞSlZLlCE KARŞI TEDBiRLER. 

mukavelesinin sulhu daha iyi bir surette te Binaenaleyh M. Bartu ile M. piyetri'nin Paris, 6 (A.A) - işsizliğe çaresaz ol -

min edeceğini ehemmiyetle kaydettikleri bir muvasalatmdan evel İngilizlerle amerikah. mak üzere yapılacak büyük nafıa işleri pro 

sırada Avrupa'ya ait meselelerin alman me lar arasında herhangi bir toplantı yapılması jesinin heyeti mecmuası mebusan meclisi ta 

ta!ibatını kabul ve teslim etmeden halledile mevzuubahis değildir. M. Norman Davis'in rafından kabul edilmiştir. 

miyeceğinden başka söylenilecek bir ~ey 1\1. Baldvin' j ziyareti, M. Makdonald'ın 

yoktur. gaybubetinde büklımeti idare etmekte olan 
Fransız hariciye nazırı, hunu günün bi-

FRANSIZ DENiZ iNŞAAT~ 

Paris, 6 (A.A) - Ayan meclisi 1934 

rinde nazarı dikkate almak mecburiyetinde 
bafvekil muavini ile yapılmış alelade bir le 
mastan baıka bir §ey değildir. senesi programına dahil gemilerin 31 kano 

kalacaktır. 
Londra, 6 (A.A) - Deyli Herald gaze 

M. GÖRING KAZAYA lJCRAMAMIŞ. lesine nazaran, deniz konferansı için Lon -

Berlin, 6 (A.A) - Alman istihbarat bü dra ihzari görüşmelerine yalnız bir japon 

rosu bildiriyor: M. Göring'in bir kazaya uğ zabiti gelecek ve bu da hafta sonundan eve) 

ramış olduğuna dair ecnebi memleketlerde Londra'ya muvasalat edemiyecektir. 

çıkmış olan haberin asıl ve esası yoktur. Amele fırka sının naşiri efkarı olan bu 

gnzete, amerikalıların o zamana kadar bek 

Ucisiciimhur Hintlcnlıurg Siyam lıyeceklerine ihtimal vermiyor, ve Japonya 

kıra] ''C kıraliçesinc ziyafet verdi cın hattı hareketi anlaşılmadıkça, İngiliz -

Neydeck, 7 - Siyam Kıralı ve Kırali
çesi reisicümhuru ziyaret etmişlerdir. Reisi
cümhur şereflerine bir ziyafet vermi}tir. M5 
te:ıkiben Kıra) ve Kıraliçe Marienburg'a git 
mişler ve sonra Berlin'e dönmüşlerdir. 

l.EHİSTAN'DA. 

PRENS KAYA LEHISl AN'DA. 

amerikan görüpnelerinin ne netiyce verebi -
leceğini soruyor. 

Diğer taraftan, Taymis gazetesi de, ye 
ni japon kabinesine tahsis ettiği başmakale 
sir.de, amiral Okada'nın, 1930 konferansı 
nihayetinde, memleketi için kuvvetli bir do-

, mmma istemekle beraber, diğer memleketle 
rin noktai nazarlarım da nazarı İytibara al 
mağa amade bulunmuş olduğunu kaydedi -

Var§ova, 6 (A.A) - Prens ve prenses yor. 
Kaya, Dançiğ'e nsıl olmuşlardır. Prens, 

AVAM KAMARASINDA HAVACILIK 
8 temmuzda Var§ova'ya gelerek Lehistan'm MÜNAKAŞALRI. 
a~keri merkezlerini ve harp meydanlarını 

ziyaret edecektir. 

Prens ve prenses, reisicümhur tarafın • 

~an kabul edilecektir. Şereflerine japon se

fareti tarafından bir ziyafet verilecektir. 

Prens ve prenses çarşamba günü avdet ede
ceklerdir. 

i VEÇ"TE. 

Liman amelesi grev yaptı 
Amsterdam, 6 (A.A) - Bu sabah li -

mım amelesi 24 saatlık bir grev ilan etmiş 
tir. 

Komünistler, inşaat amelesini greve iş-

Londra, 6 (A.A.) - Avam kamara -
smda birçok mebuslar, lngilterenin askeri 
tayyareciliğinin inkişaf ma ait olarak Lord 
Londondery tarafından ahiren iyrat edil -
miş olan nutka telmih lehlerde hulunmui
lardır. 

Başvekalet lordu M. B:ıl' dvin, silahları 

bırakma konferansının müsbet veya menfi 
neticesinden evel İngilterenin hava kuvvet 
!erinin tezyidi için bir !:arar verilip veril
miyeceği hakkında bir giina teminatla bu
lunamıyacağmı söylemiflr. 

lNGII.TERE TAYYARECILICl KÖ
MÜR'DEN ÇIKARILAN BENZINl 

KULLANIYOR. 

nuevel 1934 senesine kadar tezgaha konul 

ması hakkında mebusan meclisi tarafından 
kabul edilmiş olan kanun layihasını tasdik 
etmiştir. 

TEVKiF OLUNAN CASUSLAR. 

Meç, 6 (A.A) - Zabıta, iki alman ile 
bir fransm casusluk töhmetiyle tevkif etmiş 
tir. 

ITALYAN AVCI FiLOSU. 

Lö Burje, 6 (A. A) - Miralay Gustai· 
tis'in kumar.dasmdaki Litvanya hava filosu 
bu sP..b:ıh saat 7 .45 le Kolonya tarikiyle 
Kavnas'a hareket etmi!tir. 

BEYNELMiLEL TENiS MAÇLARI. 

Vimbledon, 6 (A.A) - Kadınlar ara

sında yapılan tenis maçlarının dömi finalla 

rında Mis Jakoces, İngiliz Mis Hartigan', ve 

İngiliz Mis Ravnd, frausız Madam ı1atyö'yü 
mağlup etmiştir • 

Çifte erkekler mösab&k:ısmda, cenubi 

amerikalı Kirbu ile japon l\1iki, felemenkli 

Aopman ile Timmer'i, amerikalı Lort ile 
Stefen alman Denker ve Henkel'i ve fran -

sı1. Boratra ile Berüyon da amerikalı Vil • 

y~ms ve Vud'u mağlup etmi§lcrdir. 

FRANSA - IYRAN DOSTLUK MUAHE 
DESi PARlS'TE TEATi EDILDl. 

Pnris, 6 (A.A.) - M. Luiz Bactu ile 
lyran'ın Paris cJçisi Mirza Seyit Hasan 10 

mayıs 19 Z 9 tarihinde Tahranda imza edil
mii olan f ransız - İyran dostluk muahe· 
den:ımesinin musaddak suretlerini teati ct
ı:ıi~lerdir • 

.... ~ .. m&: .. lllalmB ....... 

Bu GECE AÇIK ECZAHANE 
• tirake ikna için uğraşmışlardır, fakat inıaat 

amelesi imtina etmişlerdir. 

Londra, 6 (A.A.) - Kırallığın bütün 
tayyareleriııde kömürün müvellidülma l.a -
line getirilmesiyle hasıl olan esans kulla -
mlacaktır. Hava işleri nezaretinin mü'} ;ıs 
sısları kömürden hasıl olan esansın milli 
esans olduğuna beyan etmektedirler. 

t:'RANSA REtstcüMHURU FAS SUL
TANINI MERASiMLE KABUL ETTi. 

Paris, 6 (A.A.) - Reisicümhur M. Samanpazarında 

'MERKEZ 

Eczahan•'lidir. 

....................... 

Komünist birliği, hükumete müsademele 

ıin işsizlere yapılan yardımın eksiltilmi§ ol· 

masından ileri geldiğini bildirmiı ve bu ted 

liirin ilgasını istemiıtir. 
Hendon bayramlarında 80 tayyarenin 

esansı bu suretle tedarik edilmiştir. 

Alber Lebrun, dün öğleden sonra askeri 
merasimle Fas sultanının ziyare~ini kabul 
e!miı ve müteakiben sultana iadei ziyaret 
etmiştir 
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L 
Yunanistan 

portikası 
Nim resmi "Proia,, gazetesi Yunanistan 

dalti muhalefet taraftarlarının düşünceleri • 
ne muvafık bir surette bir siya~i blok teş 
kili hakkınde.ki fransız teıebbüslerini tahlil 
ediyor ve bu hususta diyor ki: 

Bükreş'te kararlaştırılan noktnlımn tat 
biki yalnız küçük iytilaf ile Fran~a'mn elin. 
de değildir. 

Çekoslovakya ve Roman)'a hariç olm1k 
üzere yalnız İngiltere, Fransa, ltalva, Yu. 
nanistan, Türkiye ve Sovyet Rus)'a tarafın • 
dan tcıkil edilecek olan bir Akdeniz mi a • 
kı hakkındaki karar, bu noktalar m-;yanm -
dadır. Bu fikir, sulhu tarsin zmınında muh • 
telif misaklar akdi esasını güden Fransa 
tarafından ileri atılmı§tır. Fakat hir Akde -
niz misakı, fransız politikası çerçevesini 
tecavüz etmektedir. Zir:ı iki b:iyük Akde
niz devleti obn lngiltere ve ltalyn'nm muva 
fakati inzimam etmediği takdirde böyle bir 
misak akdedilemez. Hr lbııki bu iki devletin 
ecnebi teşelıhdslere kolny kolav stirak etme 
diklri de malUmdur. Bııncfan dolnyı bu va
ziyet tavazzu etmedikçe, Ynnınistan da 
Akdeniz devleti haysiyetiyle kendi vaziyeti
ni tespit edemez. 

M. M.:ksimos'un naıiri efk&rı olan hü • 
lcfımet taraftarı Katimeriııi gazetesi ise mu· 
ahedelerin tadili aleyhinde mevzii 1:1iysnk • 
lar vasıtasiyle Avrupa sulhunun takviye e· 
dilmesine matuf olan fransız noktai nazar" 
m müdafaa etmektedir. 

Katimerini diyor ki: Bo miysrıkfar, hiı 
kimsenin al~yhine vaziyet almamakla ve nY. 
111 zamanda bugünkü hudutların emniyeti e· 
sasma müstenit olarak Avrupanın yeniden 
teşkilatlandmlmasım istihdaf etmektedir. 
Aynı gazele, statüko üzerinde tadilat yap • 
maktan ise harbı tercih ettiğini söyliyen M. 
Titülesko'nun nutku aleyhine nziyet alan 
H: bu nutkun barpcu bir mahiyeti bulundu· 
ğuno söyJiyen İtalyan matbuatının noktai na 
zarını tenkit ediyor. "Acaba, bu kadar kan 
pahaıma kurulan statüko' da tadilat istiyen 
hiikUmet reisinin beyanatı da aynı derece 
barpcu bir mahiyeti haiz değil midir?,, diye 
soruyor. 

Bitaraf Hestia gazetesi bir Paris mektu

bu ne§retmektedir. Gazetenin Paris muhabi· 

ri hu mektubunda bir çok siyasi devlet adam 
lannm Yunanidan'm siyaseti hakkındaki dü 

~ncelerini ihtiva etmektedir. Bu siyasi dev· 

Jet adam!nrr, Yunar.istan'm, lsviçre gibi, so 
nuna kadar bitaraf kalnmıyacağını ve Tür· 

kiye ve Sovyet Rusya yanında yani Fransa 

t:ırafrnda vaziyet almak mecburiyetinde bu 

lnnduğunu söylemektedirler. ltaly 'ya gelin 

-..:;, bu devlet, Yunanis!an'n: harici siyaseti 

içirı bir cazibe merkezi teşkil edemez. Bir 
Alideniz miysakı İtalya ile Yugoslavya ara· 

sındaki münasebah takviyeyi istihdaf etmek 
tedir. Eğer halya bu miysaka dahil olmaz• 
sa, Yunanistan, Türkiye, Fransa ve Sovyel 
Rusya'nm ve hassaten İngiltere'nin yanında 
mevki almak mecburiyetindedir. 

"Hestia,, bu Paris mektubunda mevzuu 
bahis olan fikirleri bütün kuvvetiyle ten • 
kt etmektedir. Akdeniz misakının nlrti için 
ltalya, Almanya ve lngH!ere tarafından 
gelecek birçok maniaları a~mak lazım gel· 
mektedir. İngiltere ve Almanya böyle bir 
misaka İfliraki arzu etmektedir. Yunanis• 
tan'm da böyle bir misoka iştirakte hiç bir 
menfaati mevcut değildir. 

"Proia,, gazetesi yeni bir mnkalesindo 
Yunenistanm Frnnsa tarafından teşkili dü 
§Ünükn yeni gruplara iştirakinin himamen 
ııleyhindc bulunmaktadır. ''proin,, diyor 
iti: 

Fransa, ~ski müttefikleriyle olan bağ· 
larmı takviye etmek ve diğer taraftan ye• 
ni yeni b:ığfar vüccde getircıek suretiyle 
Almanya tarafından gelecek tehlikelerin 
önüne geçmek istcr:ıcktcdir. Yunanistan 
Avrupa gruplarına iştirak edemez. Yuna
nistan, B:ılkr.n misakm:ı, mukadderatını 
Avrupa gruplarına bağlamaksızın, girmİ§ • 
tir ve Balkan misakının, Balkan yarnnıı.da· 
smda sükfır.un kuvve~lenmeşine yardım et· 
tiğine kanidir. Yunanistan'ın, Avrupa siya 
s grupları muvacehesinde, vaziyetini tesbit -
etmesi için vakit daha çok erkendir. 
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Ziraat bahisleri 

• ay mes esı. 

Filhakika bugun buiday ekimine tıhıiı 
edilen arazi harptan enlkine nızann %25 
noksandır. Bana rağmen, 1933 te aluwı 
mahsul 1913 dekinden daha fazladır. Bu 
mükemmel netice ıüpheıiz ki son sene ya 
vaziyetinin mahsullere fevkalade müfit bir 
halde bulunmasından doğınu~tur. Fakat zİ· 
raat tekniğimizin mükemmelliği ve tohumla· 
rm ıstıfası sayesinde eskisine nazaran hü· 
yük randımanlar almak için bugün daha iyi 
mücehhez bulunuyoruz. 

'
blemltkttim:ı. 

ntr şeydt;ı Ötıu it.o 

Yeni buğdaylar yaratılması: 
Eskiden Fransn'nm her mmtaknsmda 

biriki nevi buğday ekilirdi. Herbiri muay
yen bir cografi farla tetabuk ediyordu. Bu 
memleket buğdnylıı.n büyük me:iyetlere sa· 
hiptiler ve mıntnkalarrna mükemmelen inti
bak ctmi§tiler. Şarkta soğuğa, cenuptn sı· 
cağa tahammül ediyorlardı. Fakat müşterek 
bir kusurlnrı vardı: Senelere göre zayıf ran
dımnnlar veriyorlard•. Eğer yalnız memle
ket buğdayları ekilmekte devam edilseydi, 
Fransa'nın vasati mahsul nisbeti hektar ba
şına 9 kentali geçmiyecekti. Mahsulü arhr
mak için yeni cinsler lazımdı. 

ilkbaharda 'kötü otlar ın tl ile l planması. 

dn beşte bir nisbetinde azaltılmış arazide e:; 
kisi kadar buğday elde edilmesine imkan ver 
mişlir. 

Fakat iki buğday nevinin ihtilatım nasıl 
tahakkuk ettirmeli ? 

iHTiLAT 

buğday .7ltmltll.aı • 
dn. Ekilen araDııu 
zin büyiıiı ~n AU • 

beti.1i Ö::ğday laJ • 

laları t~~kil ~n. 
Bana rng11un mab • 
ttlif bııjday mınlo 

kalarımızın tcprıık • 
farının eı•suf ı t•e 
bunlara intıbak e • 
Jtn nevileri henüz 
layıkiyle tetkik ve 
bu hususta iycap 
tden tecrübeler ic
ra edilmemiş oldu • 
ğıı için tarlalarımız 
elan aldıiiımız ran • .. 
lıman çok azdır. 
Ba sahada Fenni tet 
~ihler yapılmakta 

l.ı murabba içine aynı nebatm tohumları ekilir. Şayet mahsüt 
olgunlaştığı zaman bütün hatlar tamamiyle b:rbirine benziyecek 
olarsa (bu resimde kaziye böyledir) bağd uy sabitlik görünüşii
r.:i haizdir, denilir. 

1826 da meraklı bir değirmenci Odesa
dan gelen bir buğday istoku içinde her za
man kendisine gelen buğdaylardan şekil ve 
renk itibariyle çok farklı bir cins gördü. Bun 
lnrı ayırmak ve ekmek hatırına geldi. T ec
rübesi ona dikkate değer neticeler verdi. U
zun sak'lı, dinç, kısa, olgun, üstÜ\•ane şek • 
linde bafaklı ve memleket buğdaylarından 
15 gün eve) kemale eren bir mahsul elde et
ti. Bu buğday o zaman Mirancl civarınd~ 
Noe adasında ekildi. Ve Noe admı aldı. Bi 
kaç sene sonra Bos'a ve oradan da bütün 
Fransa'ya yavıldı. Her tarafta ıayam dik
kat n,.t:reler veriyor ve randımanın yüksel-

Bir bapğı tetkik edelim: Bunun berbiri 
be§ çiçeği muhtevi birçok katlardan veya ba 
şakçıklardnn müteşekkil olduğunu göriirüz. 
Bu çiçeklerden berbirinin bir buğday lnneli 
vermesi icap ederdi. Fakat umumi k1ide o
larak, bunlard n iki üç tanesi büyümezler 
ve bir bapkçı!tta üç buğday tanesi bul m-

ca bir buğday b~ıağmdan husule gelen t ne 
ler daima tohumun aynıdırlar. Bn keyfiyet 
çok mühimdir. Çünlrii bir nevin yaratıcm 
bir defa onu yarattıktan sonra artık nevi
nin kanf.Dadan neslini idame ettireceğinden 
emin olabilir. Fakat bu nevin saflığını mnha 
faza edebilmesi için bir şart lazımdır. O da 
ilerde çok smlk bir günde ilkr..h vukua gel
meden evel bir böceğin muhtelif kabuklan 
açmamasıdır. Bu takdirde ruzgir "eya bii
cek taraf mdan nakledilen bir bnıka nebat n 
polenleri diıi uzw ilkah ve tabii bir ihtilal 
vücude getirebilir. 

w Anhara Ziraat Enstitiisa memleket 
bağday nevilerinin ıstrlasını temin için çok 
lıayırlı mesai sarfetmektedir. 

Buğday eki- İsti!ısal Hektar 

Ser, 
len arazi yekunu ba~ına 

""SI nadirdir. Bir buğday çiçeğinin anatomisini bilince 
ihtilat metodunu kendiliğinden bulmuş olu
ruz. ihtilatı tatbik eden adam evvela bafak 
ı;ıklar üzerindeki kabuklann iki münteha&I 
nn pannakla basarak onları açar. Bir pens 
vasıtasiyle erkek uzuvları çtkanr. Tabii a>:· 
nı ameliye bnıağm bütün çiçekleri üzerinde 
tatbik edilir \'e baıak bir kılıfla örtülür. 

Son gelen lllastrasyon mecmaasında o • 
knduf.amuz aşağıdaki makaleyi, bıı ziraat 
memleketinde bıığdaycılık sahasında viica . 
la getirilmiş olan teknik işleri gösttrmesi ue 
buğdayın ıstı/asını temin için neler yapıl • 
ması lazımge!diğini anlatması iytibariyle 
laydalı buldrığnmıız için okııyııcalarımıza ta 
,ıtmak istedik. 

1821 - 1830 
ıssı. 1860 

1871- 1880 

Hektar 
4.900.000 
6.400.000 
6.800.000 

mahsul 
Kental Kental 
44.000.000 8,9 
67,000.000 10,4 
73.000.000 10,7 

Bu bataktan 
"ikinci {içtklt:r., 
alınmıttır. 

temizlenmif 

baıak Açılmı§ tam çiçPk 

Buğdayların ihtilatı 

Erkek azanın hizmeti 

Birkaç gün sonra çiçekler yeniden açı
lır ve berbirinin di,i uzvu yabancı bir çiçeli· 
ten alınan polenle kaplanır. Bu suretle sun'f 
ilkah viicode getirilmiş olur. Ameliye ağır 
ve naziktir. Fakat biraz alışkanlıkla kolay. 
lıkla yapılrr. En büyük güçlük elde edilmiş 
olrn buğdayın nedini karışmnktan muhafa· 
zadır. 

NEBATLARIN VERASET KANUNU 

Fransa'd:ı buğday ekimine tahsis edilen 
arazinin yirmi sene eveline nazaran çoğal
mı!o olduğunu kabul etmek mantiki göriinür. 
Halbuki a§ağıdaki tablo bilakis bu sahnda 
mahsus derecede bir azalma göstermektedir 
Bu cetvelin rakamları Zirnat Nezareti tara
fından neşredilmiş istatistiklerden alrnmış
br. Belki bu rakamlar fazla bir nikbinliğin 
teı;iri nltında kalmıilıırdır. Ve hiç değilse 
son il i senenin mnhsullerine ait rakamların 
hakikatten c;'0 1 O nisbetinde aşağı olduğu 
söyleniyor. 

1931 - 1910 
1913 

6.S-00.000 89.000.000 13,7 mesine sebep oluyordu. 
tik nesilde nevi ana ve b ba arasında O• 

lan bir nebat elde edilir. Fakat ikincisinde 
birçolt muhtelif nevilerin zuhur ettiği görü· 
lür. F kat bunlar arasında bir tasnif y&p• 
mak kabildir. N zariye itibııriyle yelişen ne 
vilerden %25i babııya, o/c2Si anayn ben· 
zer ve o/0 50si muhtelittir. işte asıl b:ınlar 

6.600.000 91.000.000 13,8 Bu bir nebabn o zamana kadar yaşadığı 
yerden ayn bir muhite adnpte edilişini gös
terir. Zaten Noc buğdayının menşei Odesa 
değildir. Bu limana nehir naklyiatı vasıta
siyle gelmiştir. Sık sık tesadüf edildiği 

1917 4.200.000 39.000.000 9,2 
1921 5.400.000 88.000.030 16,2 
1931 5.350.000 63.000.000 11,7 
1932 S.350.000 90.000.000 16.8 
1933 5.400.000 92.000.000 17 

Jkranyadan gelmiş olması pek muhtemel
dir. 

raundan intihap etmek lazımdır. Gene n • 
zari olmnk üzere bunların ynnsı teshil eda. 
mi§ tiplere mutabıktır. Ve onlar arasında 
bulunan en iyi muhtelit buğdaylar ayrdmali 
ve teksir edilmek lnzrn.:ıdır. Bu \'eraset naza 
riyesi Mandel kanuniyle tesbit cdilmiıtir. 
Biz bu kanunun en basit ~eklini izah ettik. 
Yani, vnlmz ana ve baba diye iki tip farzet· 
tik. Halbuki hakil-atte herbirinin nevi na· 
mütenahi inkısanıa uğrar. re•ık, yiiksekliK, 
,.amanın mukavemeti, başağm, tanenin şek. 
li, zirai kabilivetler vesaire ve bütün bunlnr 
veraset kanunlarını çok giriftleşlirir. 

Diğer taraftan lskoçva'da şeklinden do
layı "değirmi başnk" adını almış bir nevi 
nazarı dikkati çeknıiftir. Bu bueday 1870 
harbından sonra Fransa'ya yayıldı ve şimal
de mükemmel neticeler verdi. Fakat cenup· 
ta sıcağa tahammül edemiyor ve Noe huğda 
yından daha az verimli oluyordu. 

"ahtan ıonra bir torba içinde Ttorrınan bafak. 

Şimdi bir çiçeği nyıralmı. O iki himaye 
uzvundan mürekkeptir ki, bunlar tenasül 
uzuvlarını muhtevi olan smısıhı kapalı bir 
oda vücude getirirler. Bu uzuvlar poleni 
muhtevi üç erkek ve ince kıllarla örtülü iki 
diıi azadan müteşekkildir. Dişi azalar ilerde 
buğday tanesi olacak over üzerindedirler. 

Umumiyetle bn~aklarm zuhurundan bir
kaç gün sonra polen olgunlaıır ve dişi uzvun 
üzerine dökülür. B:ı ıuretle ilkah vukua ge 
lir. Fak:ıt bu ilkahta dikhtc değer olan 
şey, kabuğun örtüsü altında husule gelme· 
sidir. 

- da Qlları a)ıklanmış tarlada baıaklar {lk tıktan sonra murabba/arın renklerindeki apılık 
tctkiyk edilen ihtilat etmif buğday murabbalarına tekabül etmektedir. 

Başta Hanri ve Vilmoren olan ıstıf acı 
lar evsaf mı birleştirmek için bu iki cinsi ih 
tilat ettirmeyi düşündüler. Bu dahiyane bir 
buluştu ve 30 sene içinde ~imdi atları bü
tün Fransa' da meşhur olan bir buğdav aile
si elde edildi: Bon Fermiye, Hatif, Enver· 
sabi, Aliye, 23, 27, 29 Vilmoren ve hunla 
rın neslinden gelen bütün neviler. Bu dikka
te değer buğdaylar hiçbir mtmlekette esi ol
mıyan bir nevil~r koleksiyonu vücude gelir
di. Bu neviler birkaç senedenberi Fransa-

Buğday gibi iki cinsi kendinde mezcetmiş 
nchatlarda bir çiçeğin dişi azası doğrudan 
doğruya aynı çiçeğin içinde bulunan erkek 
aza tarafından telkih olunur. Bir başak üze 
rindeki bütün çiçeklerde hadise böyie olun· 

lstıfacı aynı çizgi üzerine a}·m baş ğtn 
bütün buğdaylarını eker. Bu suretle m ılıa· 
faza edilmiş buğdaylnr muvazi çizgiler ha• 
linde yanyana el.ilmiş olurlar. O zamftn ya• 
vaş yavaş bunların meziyet ve kmurl rı gÖ· 
rünmeye başlar ve diğer nesillerde gnyrı la• 
biiliklcr gösteren çizgilerin mahsulleri ayık
lanarnlt hakiki b"r ıstıfo y2p:lır. Ve mev t 
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- Şankayşek'e yardım etmeli. Bu sizin için bir ölüm 
dirim isidir. Bugünkü vaziyetin böylece sürüp gitmesi bah
s~. k~nulamaz. Komünistler, köylerde, ordunun gerisinde 
:oylu birlikleri kunnağa çalışıyorlar. Birliklerin ilk kararı 

orç ve~enlerin (Ferral mürabahacılarm demiyordu) malla
nm yagma etmek olacaktır. Sennayelerinizin en büyük par 
Çaları kfrvlere yatır ı 

J • • ı mıştır; bankalarınızın mevduatı top-
rakla garant1 edılmiştir. Köy Sovyetl . 

erı ... 
- Komünistler Cin'de sovyet kurmağa ciiret edemiye -

ceklcrdir. 

- Mösyö Liu, kelime üzerinde oynamıyalım. İster bir_ 
lik, ister sovyet olsun, komünist taazzuvlan toprağı milli • 
leştirecek ve alacakların da kanunsuz olduğunu iylan ede
ceklerdir. Bu iki tedbir, size yabancılar tarafından yapılmış 
olan krediler esasını kökünden yıkacaktır. ] apon ve ameri
~alı dostlarımın sizden alacakları bir milyardan fazladır. Bu 
parayı felce uğramış bir ticaretle temin etmekten bahsedi
lemez. Ve hatta krcdilerimizden bahsetmesek bile, bu ka -, 
rarlar bütün Çin bankalarını iflasa sürüklemeğc kafidir. 

- Kuomintang buna müsaade etmez. 
- Kuomintane- mevcut değildir. Mavilerle kızıllar var· 

dır. Bunlar, simdiye kadar, iyice anlaşamamıslardır: çünkü 
Şan'{ay~ek parasızdı. Yarın Şanghay alınınca, Sankayşek 

ordusuna lüzumu olan parayı giimrüklerden temin edebile
cektir. Fakat lm yetmediği içindir ki bize baş vuruyor. Ko· 
münistler, hemen her tarafta, toprağın taksimi lehinde vaz 
ve nasihatlerde bulunmuşlardır. Şimdi bunu geciktirmek is
tiyorlar: zamanı geçmiş olarak ... Köylüler bunların nutuk • 
larını dinlemişlerdir ve onların fırkasından değillerdir. Can
ları neyi istiyorsa onu yapacaklardır. 

- Köylüleri kuvvetten başka bir şey tutamaz. Ben bunu, 
İngiltere baş konsolosuna da söyledim. 

Ferral sesinin tonunu bile muhatabının sesinde buldu -
ğundan onu kendi tarafına imaleye muvaffak olduğunu 
hissetti. 

- Onlar zaten toprakları geri alnıağa teşebbiis etmiş -
!ereli. Şankayşek bunları keyiflerine göre hareket ettirme
mek azmindedir. Za?i~lere ':eya za~it ailelerine ait toprakla
ra dokunulmaması ıçın emır vermıştir. Lazım olan ... 

- Biz hep zabit akrabasıyız. 

Liyu gülümsedi. ''Çin'de zabit akrabasına ait olmıyan 
toprak var mıdır? ... ,, Ferral Çin akrabalığının ne kadar ge
niş olduğunu biliyordu. 

Gene telefon. 
Ferral: 

- Tersanenin etrafı çevrilmiş, dedi. Bütün devlet mües
seseleri zaptolundu. İhtilal ordusu yarm Şanghay'da ola· 
caktır. Meselenin şimdilik halledilmesi lazımdır. Dediğimi 
anhyor musunuz? Komünist propagandası netiycesi olarak 
bir çok toprak sahiplerinden alınmıştır: Şankayşek ya bunu 
böylece' kabul etmeli, yahut bunları zaptedenleri kursuna 

dizdirmelidir. Hankeu'daki kızıl hükUmet böyle bir şeyi ka
bul edemez. 

- Tehir eder. 
- Hankeu'daki ingiliz imtiyazı mm takası zaptedildik • 

ten sonra ingili.z sirketleri hisse senetlerinin ne olduğunu 
bilirsiniz. Sonra, arazinin, kanuni yollardan gidilerek, sa• 
hiplerinin elinden alınması takdirinde vaziyetin ne olacağr• 
nı da tahmin edersiniz. Şankayşek bunu bildiği için derhal 
münasebeti kesmek lazım geldiğini söylüyor. Bunda ona 
yardım etmek ister misiniz, istemez misiniz? 

Liyu, başı omuzlarına gömülmüş, tükürdü. Gözlerini 
yumdu, sonra tekrar açıp yer yüzünün herhangi yerindeki 
mürabahacının kırpışık göziyle Ferral'a baktı: 

- Ne kadar lazım 
- Elli milyon dolar. 
- Yalnız bizden mi? 

- Evet. 
- Evet. 
Tekrar gözlerini kapadı. Tüfek ateşinin havayı yırtan gü4 

rültüsü arasında, zırhlı tren de dakika da bir ateş ediyordu. 
Liyu'nun dostları karar verecek olsalar da mücadele la

zımdı; karar vermezlerse komünistlik Çin'de muzaffer ola• 
caktı. "İşte dünyanın alın yazısının hazırlandtğı bir daki • 
ka ... ,, diye Ferra1, gurur ve kayıtsızlıkla düşündü. Karşrsın• 
dakini gözünden ayırmıyordu. İhtiyar, gözler knpah, uyu• 
yor gibi idi, fakat ellerinin tersinde'ki mavi damarları birer 
sinir gibi titriordu. Ferral: ''Bir de şahsi delil e:östermeK 
Hizım., diye zihninden gecirdi. (Sonu var) 
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nevilere nazaran _bir f aikiyet gö.stermiye.~ ~e ı Yabancı postası. • ı 
viler merbamebızce atılır. Nıbayet buton 
ba zahmetlerden sonra yeni bir nevi ortaya AJ b 
konalmağa muvaffak olunur. man uhranı ve 

Her feY yolanda gidene ~u netiuyi e~~ 
ile etmek İçin en apğı OD sene lazımdır.Bu efkarı umumiye. 
~k ımıflara menımp baıı neviler ıiraate ve 
rifmedea evel 1 S, 20 ıeoeiat mesai ve lıii
yiik masrafları mucip olmuılardır. Bu buğ
daylar bugün Fransanm verimini hektar ba 
§mı 6, 7 kental artmnıJ!ıı.rdır. 

BU~OA YIN İSTİKBALi 
Bununla beraher daha yApı1acak pek çok 

ıey vardır. Şimdiye kadar ıstafacılarm en 
esaslı gayesi randımanın yükselmesiydi ..-e 
yarattıkları neviler bilhaua iyi topraklara 
uygundur. Bu itibarla Paris, Bri, Bos ve şİ· 
pıalde taammüm etmiıtir. Fakat baıka taraf 
larda bu neviler daha az ekilmekte ve iyi 
nımtakalardaki aynı neticeyi vermekten çok 
aıak bulunmaktadır. Buna rağmen bava va 
zfyetleri müstesna bir surette iyi olduğu za
manlar "memleket" buğdayları ve büyük 
"muntelit"ler Orta Fransa'da olduğu gibi 
ıarkta ve cenupta da çok iyi mahsuller v~r
mektedir. Bu, toprağı fakir mmtakaların ıs· 
Jihsal kabiliyetini ve bunlar için "mahalli,, 
buğdaylar yaratmJmn f aydaslDI göstermek 
tedir. Oraların feraitine intibak ettirilecek 
neviler her sene aynı randmıam verebilecek 
lerdir. l,te istikbal için yapdacak İf budur. 
Bunun memleketimizin iktrsadı üzerinde mü 
him tesirleri olacaktır. 

Filhakika mahalli buğdaylar yaratılıp 
fransa'ya yayıldığı zaman korkmadan söy
lenebilir ki, Fransa istiblikinden fazla huğ 
day istihsal edebilecektir. Demek ki, satr,ı 
leıkilatlandırmak icap edecektir. Ba da ko 
operasyona istinat edecektir. Şimdiden zira· 
atçiler kooperatifler halinde birle,iyorlar ve 
buğdaylarını saklamak için silolar inşa edi
yorlar. Bu suretle mahsul üzerinde çalıf· 
mağa ve piyasaya aynı cinsten de stoklar 
vermeğe muvaffak olacaklardrr. Umumiyet· 
le bir senenin buğdayını ertesi sene için sak
lamak kabildir. Bu neviden pek çok koope· 
ratifler vücude .getirmek ve sonra bunları 
büyük bir federasyon halinde birle,tirmek 
kabil olacaktır. Bu teşkilat mahsulün ıyı 
satılmasını temin edecektir. Hatta doğrudan 
doğruya çiftciler tarafından vücude getiri
lip kooperatife teslim edilecek buğdaylar 
tizerinden ziraatçilere avanslar verecek bir 
takas odasının tefekkülünü de dü,ünmek ka 
hildir. Nihayet mü,terek satış teşkilatları· 
nın inkişafı mahsulün ehemmiyetini öğren· 
meğe ve hasat yapılır yapılmaz Fransa'da 
huiday piyasasını sağlam tutmak icin ihraç 
veya imha edilmesi lazım gelen buğday mik 
tar ve nevilerini bilme~e imkan verecektir. 

Satıf ıe,kilatlandıkça ekmeiFin cinsini 
de ıslah etmek icap edecektir. Harplanberi 
ekmeğin cok ucuzlamış ve Lunun tabii bir 
neticesi olarak istihlak de % 1 O nisbetindP 
azalmıstır. Demek ki. daha az istihlak etti
ğimiz bu zamanda daha fazla buğday istih
sal ediyoruz. 

Nihayet bu çareler kafi gelmezse, pan· 
tar için yapılmıı olduğu gibi buğday ekim 
sahalarının da tahdidine baıvurmak icap e
Clecektir Bu tedbir ıüobesi~ ki, zalimane o
lacaktır: fakat bununla beraber mantıkidir. 
Ve terakkiye amil olacaktr. Mademki in
sanlık kanunu bizi daima daha iyisini yap· 
mağa sevkediyor ve mademki ziraatte hek
tar basına daha fazla miktarda buğday çu
valları. elde etmek istiyoruz, günün birinde 
hektar miktarını indirmek mecburiyetinde 
kalacağımız tabiidir. Bu suretle eski usule 
Clönülmüı olacaktır. Her sene her çiftlikte 
muavyen hir hektar miktarı istirabatta ka
lacaktır. naha az calmlarak aynı miktarda 
buiday istihsal edilecektir. 

Ziraat Mühendisleri 
Ş. '•\FiT ve Y. KODRON 

illüstrasyon' dan 

ULKU 
HALKEVLERI MECMUASI 
Ülkü' nün haziran ayına ait 17 inci 

nüshası çıkmıştır. Bu sayıda büyük ıefle· 
rio türk - İyran münasebatı bakkmdaki 
nutaklariyle Nusret Kemal Beyin yeni Jy. 
ran, Hilmi Ziya Beyin felsefe ve ilim, Ka
zım Nami Beyin hun:.anisma, Zeki Mesut 
Beyin aynı politikası, Hüseyin Namık Beyin 
türk adının eskiliği, ishak Refet Beyin 
halk şairleri, M. Şakir Beyin halk edebiya 
tından örnekler. Ali Rıza Beyin cenupta 
l>ozdoğanlılar, Ali Sami Beyin güzel 5anat 
lar ve Abdurrahman Beyin Amcrik;>'n ı;; 
kesfine türklerin hizmetleri attı yazıları 1 

va;dır. Hayvancılık ve zehirli gazlara ait 
fenni yazılarla Ferit Celal Beyin güzel bir 
~··kayesi, Nusre~ Kemal Beyin Meksika'da 
köy programı gib. da?ıa birçok faydalı ya· 
zriar gene bu me~r.'l·,~da n~sredi1mistir. 

T tmps gazetesi 3 T emmaz tarihli Sa)'.•· 
sında ba serlavlra ile Almanya hadiselerint 
tahsis elliği ba§makalıdı beynelmilel elka· 
rı ıımamiytnin Almanya vakayiini büyük bir 
alaka vı dikkatlı takip ettiğini söyledikttn 
sonra son hadiselerin bir lralasasını yapıyor 
Vf divor ki ı 

M. Hitler mali iflas, iktısadi sıkıntı ve 
sosyal temayülü yeni bir nasyonal-sosyalist 
ihtilalinin tehdidi karşısında ordunun hima
yesini temin için sağla teıriki mesai etmek 
mecburyetinde kaldı; fakat M. Göring, ve 
M. Göbelı'in yardımlariyle son hareketlerin 
teıebbüsünü kendine hasretmek istedi. Bu 
hesabın ne dereceye kadar doğru olduğunu 
yalnız hadiselerin devamı biie göıterecek
tır. Hıtler'in, hareketinin zaferini temin et
mİJ olan ve diktatörlüğünün hakiki zırhmı 
te,kil eden hücum kıtal arını feda etmesi, 
ve bu kıtaların, uzun mücadele senelerinde 
kendisinin yakın mesai arkada,Jarı olan en 
gözde §eflerini ahlaksızlıkla itham etmesini, 
ve bu ithamı yaparken bütün dünyanın göz
lerinde bu maceraperestlerin en ateıin tahrik 
çileri olduğu nuyonal-sosyalist hareketinin 
manevi otoritesini tezlil etmiı olmasını hay
retle karfılamamak mümkün değildir. 

Baıvekil iktıdarının ileti olan hususi 
kuvveti ortadan kaldırarak veya hiç olmaz
sa bafsız bırakarak ıimdi yalnıı S. S. lere, 
orduya ve polise istinat etmektedir. Hakikat 
te Hitler artık vaziyete ancak ordunun mu
vafakati nisbetinde hakim olabilecektir. Bu
nun Almanya için yeni bir vaziyet doğurdu
ğunu anlamıyacak kaldı mı? Yalnız bu ha· 
kımdan 30 Haziran günü ıimdiden bitmesini 
kimsenin tahmin edemiyeceii bir de(i,me 
devresinin mebdeini teıkil eder. 

Almanya'nın bir kere daha bir karııık
lık ve ihtilal e,iğinde olmasından korkulur. 
Ve bu karıııklık mali iflas ve iktısadi sıkın
tı fikir anarıisini ve ihtirasların zencirden 
boıanmasını kolaylaıtıracağı için o nisbette 
korkuludur. Ren'in öbür kıyısında geçen 
vakaların Almanya hudutlarının dışında her 
yerde fena bir tesir bıraktığını saklamıyaca 
ğız. İngiliz matbuatı bir iki istisna ile çok 
ıiddetli mütalealar yürütüyor. Diğer memle 
ketlerin matbuatı da aynı vaziyettedir. Ve 
Almanya'nın yakın atisi. hakkında ihtiyatkar 
bir lisan kullanmaktadır. Çünkü İnsan vic • 
danının çok güc affettiği ve en mücrim mu
zaheretleri bile bıktıran öldürme tekilleri 
vardır. Berlin bükômetinin hataları Alman 
ya'yı manen ay'lrmak neticesini vermişken , 
simdiki hadiselerde milletlerin tesanüdün
den devamlı bir hakikat vücude getirmek 
hususunda bir Alman gayretine İnanmayı 
kuvvetlendirecek ıekilde değildirler. Bura
da bilhassa dikkati çeken şey, beynelmilel 
bakımdan, nasyonal-soıyalizm buhranının 
manzarasıdır. Bu vaziyet birinci hakkında 
Fransa, İngiltere ve İtalya bulunan sağlam 
ve kuvvetlerinden emin milletlere nezaret 
ve Alman hudutları dışında ve bütün Avru· 
pa kıtasında garp medeniyetinin müıterek 
malı olan şeyi muhafazaya çalıımak vazife· 
sini vermektedir. 

il \KIM1YETI l\llLllYE 

Üç yeni kitap çıkardı. 

Bir tercümeler kütüphanesi tesis ettiği

mizi evelce yazmıftık. Bii kütüpiıanenın l 
cildi basılmıı ve kitapcılara verilmipir. 

Birinci kitap 

UERl\'AR $01'' un 

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

İkinci kitap 

POI~ ıllORAN'ın 

Cihan şampiyonları 
Atlı romanıdır. Bu roman son seneler· 

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

Üçüncü kitap, her türkün okuması bir 
\azife olan 

PROFESÜR l'lTAR'ın 

Anadolu. 
atlı kitabıdır. Fiatı 60 kuruJtur. 

AKSA ve TARIK kitap evlerinde 
satılmaktadır. 

' 

~ll!IY(.tl MIY.IYE 
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Topljaneae lstanllul Le
~zım Amirliği Satm 
~a Komisyonu 

İlin lan 

İLAN' 

Harbiye Mektebi içln 
24,000 kilo sade yağı 25·7.• 
934 çarşamba günü saat 14 te 
k'apalı 2arf usuliyle alınacaK· 
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve taliplerin. bel
li satten evet teklifleriyle 
teminatlarını komisyona ver 
meleri. (55) '(3419) 7-23il 

Ankara Le\'azım Amirli
ği Satın Alma Komis 

yonu iylanları 

İLAN 
300000 kilo kuru ota ka

palı ,zarf günü teklif olunan 
fiat gali görülmekle pazarlı· 
ğı 11 temmuz 934 çarşamba 
günü saat 14 tedir. Şartname 
sini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de 
vaktinde teminatlariyle be· 
raber Ankara Levazım Amir 
liği satın alma komisyonuna 
gelmeleri .. (1452) 7-2600 

D. D. Yolları ,.e Liman · 
ları U. l\ld. Sa. Al. Ko· 

misyonu ilanlar•. 

İLAN 
Ankara Mağazasına teslim 

şartiyle 2000 Kg. mangal kö
mürü ile Kayseri • Sıvas • 
Samsun ve ara istasiyonları
nın herhangi birine vagonda 
teslim edilmek ve boyu tak· 
riben bir metre kalınlık 10-15 
santim gayet kuru olmak şar 
tiyle 97 ton lokomotif fayra
bı için meşe odunu alınacak· 
tır. Taliplerin 10-7-934 tari
hinde Kayseri, Sıvas, Zile ve 
Samsun Depo müdürlükleri
ne ve Ankara'da Ankara ma
ğaza müdürlüğüne müraca-
atları. (1460) 7-2609 

Alakadarana müjde 

is ak 

u 
c 
u 
z 

Malıemei İnJaiye Mağazasında 
Anafartalar caıJ N,.. 77 

DiKKAT. 
Banyolar. 
Termosifonlar. 
Alaturka helalar. 
Alafranka helalar. 
Lavabolar. 
Krome ve nikel bateri ve musluklu 
Havagaıı ocakları. 
ELEKTRiK malzemesi. 
Her rıni birinci ve temiz boyalar. 
Herkesin menf aab iktızasında 
BiR KERE yeni açılan 1 SAK 
( Malıemei lnıaiye mağazası) nı 

ziyaret etmeniz tavsiye edilir. 
Tel: 2087 

Yakında hırdavat kısmı ayrıca 
lacakhr. 

7-2363 

Abone ve iylin bedelleri: Mües -
sese veznesine verilir. Yahut po!ta 
veya Lankı. vasıtasiyle göndtrilir. 
Hariçt.. kimesinin !ahsil salahiyeti 
yoktur. 

1 

7 TEMMUZ 1934 CUMARTE! 
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Ankara Valiliğinden : 
l - Onuncu yıl yatı mektebi talebesi için muktazi erzali 

pazarlık suretiyle alınacaktır. 
2 - Erzakın muhammen bedeli (6333) lira (30) kuruş· 

tur. Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin % 7,5 unu 
pazarlrklan önce muhasebei hususiye veznesine yatırmalan 
Iazrmchr. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Vi!a. 
yet Maarif Müdürlüğüne ve 16-7-934 tarihine kadar her haf .. 
ta pazartesi ve perşembe günleri vilayet daimi enciimenine 
müracaatları. (1294) 7-2255 

.-----·-----------------...... 
Tayyare Piyangosu 

3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 

Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 lirahk 
20.000 liralık bir ikramiye ve 

mükafat vardır. 

Afyon Vilayetinden: 
Bedeli keşfi "2415,, lira "60,, kuruş olan Zafer abidesi du

varı ve merdivenleri inşaatı 1 temmuz 934 tarihinden itiba
ren 22 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on aı. 
tıda kati ihalesi icra kılınmak üzere yirmi gün müddetle 
aleni usulle münakasaya konulmuştur. Keşif name ve f ennl 
şartnameyi tetkik etmek istiyenlerin Nafıa dairesine ve 
münakasaya iştirak etmek istiyenlerin ele ihale günü muay. 
yen saatte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olu • 
nur. (3654) 7-2595 

• 
lzmir Umumi Hapishane 

Müdürlüğünden: 
18000 lira bedeli ınuhammeneli İzmir umumi hapishanesi 

nin mayıs 935 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı 
zarf suretiyle mevkii müzayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin 90 7,5 nisbetinde teminat makbuz veya hükıl 
metçe muteber banka mektuplarını hamilen yevmi ihale o· 
lan 24 temmuz 934 tarihine müsadif salı günü saat 15 te ha
pishane müdüriyet odasında teşekkül edecek komisyona ve 
fazla tafsilat için de her gün hapishane müdüriyetine müra-
caatları ilan olunur. (2560) 7-2348 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra
caat. Telefon: 3272 

Bulunmaz Fırsat 
Beynelmilel sergide birincilikle dip 

loma n fevkalade mükifal kazanmıı 
ıecereleri mevcut ana - babadan birer 
aylık kurt köpefi yavrulan ublıkhr. 

Vesaiki, köpekleri n yavrulan görmek 
üzere randevu almak için Ankua Poı 
trealan (Hasan Fikret) adresine mek 
tupla müracaat edilmesi. Taliplerin 
köpek muhibbi olmaluı ıarttır. 

Fevkalade 

Yakacık rakısı 
Çıktı 

Yakacık suyu ile iymal 
edilerek uzun müddet fıçı
larda DİNLENDİRİLMİŞ 
YEGANE FEVKALADE 
RAKIDIR. 7-2524 

Bir terzi Hanım 
aranıyor 

Biçki ve dikiı ten anlar ihtısasb 
bir hanıma ihtiyaç vardır. 

Müracaat yeri: Mermerci han • 
da terzi Halil Beye müracaat. 

Kiralık ev 
Yeniıehit lsmetpafa cadd. su depe 

su albnd .. 68 No. lu 4 odah n kirahk
ve bir piyano sablıkhr. 7-2482 

Satılık mülk 
Hamamönünde pazar yerindt 

üç tarafı cadde 476 metre ma· 
rabbaı arsa üzerinde (2) dükkia 
(2) ev geniı bahçeleri suyu olan 
bir mülk satılıkbr. Kınacı Handa 
1 J evine müracaat. Tel: 3 714 

7-2347 

As. Fb. U. M<l. Sa. Al. ı 
konıis}·onu ilanları. 

2000 KİLO ZEYTİN Y AGI 
Yukardaki malzeme pazar 

hk suretiyle 9-7-934 tarihin· 
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
1ecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1449) __ ...................................................................... .. 

834. B 
PHILIPS'in son model 

BATARYALI 
Radyoları geldi 

Türk Philips Ltd. şirketi 
Ankara 

Telefon 3722 
7-2487 834. B 

c 
ı 
1 

' 
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Bak Umum 
Müdürlügünden: 

ise izin do zuncu sınıfına 
"40,,, on ncu sınıfa "8,~ ta ebe 
kayıt ed.lece tir. On birine· sı .. 

Hakiki, sal, kati tesirli ASPİRİN, EFJ marka· 
:.ını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider• 
mek için başvuracağınız deva, dünyado 
mc~hur "' ~~' "müsfalızarı olmalıdır. 

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

sında 5121 metre tulünde 9007 lira 38 kuruş bedeli keşifli 
esaslı şose tamiratı kapalı zarf usuliyle münakasaya konu· 
larak 15 temmuz 934 tarihine müsadif pazar günü saat on 
altıda ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanlann k~· 
§İf ve şartnamelerini görmek ve almak üzere vilayet nafıa 
başmühendisliğine müracaat eylemeleri ve müzayede ve mü 
nakasa ve ihalat kanunu mucibince teklifnamelerini o gün sa 
at on beşte vilayet daimi encümeni riyasetine vermeleri ilan 
olunur. (3570) 7-2538 

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

dPU!S~ppe:> ıeıe:ııeıeuy ıe?{ uewı:pede ~/SZ 
.3. 

539 Bostan tarlası 
182 Dükkan 
197 " 
208 ,, 
289 " 
196 ,, 
562 •• 

24 " 
534/1 (Apartıman 

291 
247 
367 
363 
255 
249 
463 
544 
545 
546 

(kat 1-3 oda 
(1-mutfak 
Dükkan 

" bir oda 
Ardiye 
Dükkan 

" 
" Hane 

" ,, 
Dükkan 

" ,, 
Dükkan 

" ,, 
" ,, 

Ardiye 
Garaj 
Dükkan 

Üçtaş 
Koyunpazan caddesinde 

,, 
,, 

Belediye caddesinde. 
Koyunpazan caddesinde 
Zincirli camii sokağında 
Anafartalar caddesinde 
Samanpazan otobüs durağı 
mahallinde 

Tabakhanede 
Saraçlar çarşısında 
Kureyş mahallesinde 

Koyunpazarı, pideciler sokağı 
Saraçlar çarşısında 

" Ulukapı caddesinde 
Erzurum mahallesinde Kayseri cad. 

" " ,, " 
Anafartalar caddesinde 

Koyunpazan caddesinde 
Zahire pazarında 

Atpazannda 
Koyunpazan caddesinde 
Koyunpazan caddesinde 

" " Zahire pazarında 
Koyun pazarında 

23 
199 
105 
113 
173 
179 
188 
106 
509 
549 
206 
162 
168 
505 
540 
205 
229 
324 
532 

Fevzipaşa mahallesinde 
Koyunpazarı caddesinde 

" Ulucanlarda 
" Royunpazan, fırın aralığı 

Bostan tarlası Değirmen barkında 
Hane 'Ahiyakup mahallesinde 

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

mahallinde 
204 ,, Koyunpazan caddesinde 

202 " " " 
361 ,, Hükumet caddesinde 
134 ,, Atpazarı, debey yokuşunda 
Yukarda numara ve mevkileri yazılı emlaki vakfiye kira

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

lzmittc kurulacak kfığıt \'C karton fabrika ı inşaatı 
5 temmuz 1934· tarihinden itibaren 21 giin nıiicldctJc 
''c kapalı zarf usuliylc miinakasaya konmuştur. 1\liina
kasa 26 Temmuz 193 ı. tarihine tcsadiif eden pcı\:Cınlıe 
giinii saat 15 le Ankara·cıa Sümer Bank Umum Miidiiri
yetiııde yaınlacaktır. 

1\liiııakasaya, hu gibi inşaatı ~iındiye katlar yaptıkları 
Liiyiik inşaata kıya en ıınnaffakıyctlc ve hii nii uretlc 
yapaMlcccklcri Hankat•a sabit olan iuşuat miic.,.s«·~.-lt·ri 
iştirak cdcbilt•ccklcrdir. 

:ıu iinakasa liartnamc ine tevfikan lıa~ırlanacak l«'klif
lcrin nihayet 26 Temmuz 1934· tarihine ka<lar Umum 
1\fiicliirliiğc fevcli cdiJnw .. i hizmıdır. 

Proje ve şartnameleri görmek istiyenl<'rhı, her giin 
saat 10 dan 12 ye kadar Ankara·da Evkaf npaı-lınıanm
da Siimer Bank İıısaat Servisine nıiiracnat1arı ve Proje, 
şartname ' 'C sair cv~akı keşfiycuin 100 Jira mnkahilindc 
Lmum l\tfüliirliikten alınahilccc~i ilan olunur. 

" 7-2610 

Kilis gümrük muhafaza 
tabur kumandanlığından: 

Cinsi 
Un 
Fasulya 
Pirinç 
Patates 
Tuz 
Gaz yağı 
·çay 
Kırmızı biber 
Üzüm 
Salça 
Odun 
Saman 

Kilo Gram 
28552 
5460 
5460 
5460 
4193 
3926 
131 
262 

1300 
1310 

·10580 
36865 

Cinsi 
Bulgur 
Nohut 
MercimeK 
Sade yağı 
Sığır eti 
Sabun 
Şeker 
Pekme2 
Zeytinyaih 
Soğan 
Arpa 

Kilo Gr;:ıfll 
5460 
5460 
5460 
2620 

26207 
2227 
1310 
1300 
800 

5460 
32849 

Kilis Gümriik Muhafaza Taburunun 934 senesine ait ef
rat ve hayvanatının yiyeceğidir. 

1 - Yukarda cins ve miktarı gösterilen yirmi üç kalem 
erzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretiyle mevkii mü-
nakasaya konulmuştur. . . . 

2 - Kırdırma şartlan kağıdının tasdıklı suretlerı Urf~ 
gümrük satın alma Antep askeri satın aın:a, Maraş asken 
satın alma ve Kilis askeri satın alma komısyonlanndadır .. 

3 - Pazarlık Kiliste gümrük muhafaza satın alma ko-
misyonluğu tarafından yapılacaktır. .. .. 

4 - Pazarlık 25-7-934 gününe rasthya~ çar~amba gunu 
s:.:ıat onda kapalı zarf usuliyle un, bunu ınuteakıp erzaklar 
vazedilecektir. . • 

5 - Her istekli muvakkat güvenme teminatlarıyle bellı 
saatten evel komisyona gelmeleri. . 

6 - Örneği görmek istiy~nler he_: gün s~~t ~~tıdan on 
dörde kadar satTn :'l lma komısyonlugunda gorebılırler. 

(1443) 7-2601 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
12000 
25250 

9830 
12000 

KİLO KENDİR İPİ .. 
,, YUMUŞAK DEMİR 
,, LAMA DEMİRİ 
,, ,, ,, 

) 
) 
) 
) 

250 FERRO VANADİUM ) 
350 KOBALT ) 
250 FERRO MOLİPTEN ) 
500 ,, WOLFRAM ) 
300 ·" TİTAN ) 

1000 ,, KROMUN ,) 

4-8-934 

4.8-934 

8-9-934 

60000 ,, SAF KURŞUN ) 
50000 ,, BENZİN 28-7-934 

nıfa talebe a ı mıyaca tır. 
Mufassal kayıt ve kabul şart • 

ları Kasımpaşa'da Den·z matba-
asından ve ektepten tedarik 
edilebilir. "3622,, 7-257ı 

Ankara Yüksel~ Ziraat 
Ensti üs·· Rektörlüğünden: 

1: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraa 
ve Orman Fakültelerine meccani Ievli ve ücretli leyli ve ne 
hari erkek ve kız talebe alınacaktır: Kayıt ve kabul şartlan 
aşağıda yazılıdır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat· 
namesine göre kabul edilir). 

B: Lise bakaloryasını vcrmis bulunmak 
C: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka· 

rı olmamak. 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabili\ eti ve 

saö-lamlıkları hakkında tam teşekküllü hastahanelerden 
sıhhat raporu getirmek ve aşı ~ehadetnamesi vermek 

E: Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal m 'iZ· 

batası getirmek. 
2: Enstitüye girmek isti yenler yukardaki vesikalarla bir 

likte 6 kıt'a fotoö-rafı bir istida ile doğruca Ankara'da Yük· 
sek Ziraat Enstitüsü Rekt~rlüğüne göndermelidirler. 

3: Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden Eylu· 
lün sonuncu gününe kadardır. 

4: Evrakı t::mı olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
Müessese ka\ "e kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tek· 
rar muayene · ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların 
kaydı silinir. 

5: Leyli meccani talebeden staj veya tahsiJ devresi için· 
de stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya ce2acn çıka· 
rılanlardan hükumetçe yapılan masrafı ödiyeceklerini dair 
Enstitünün vereceği nümuneye göre Noterlikten musaddat< 
kefaletame vereceklerdir. 

6: Vaktinde tam cvrakJa müracaat etmişler arasında ka· 
bul edilecek talebe diploma derecesine vemüracaat tarihle
rine göre tefrik edilecektir. 

i: Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine alınacak talebe .. 
ler tabii ilimler fakültesinin 1. 2. 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8: Ziraat Faki.iltesine alınacak talebe Ankara'da Gazi 
Orman Çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
k'arşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9: Ücretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze· 
re 275 liradır. 

10: Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha· 
iz olan nehari talebe için miktar tahdit edilmemistir. 

(1436) 7-2598 

• 
lstanbul Pos a T.T. Binalar 

ve levazım üdürlüğünde • • 
Mübayaasına lüzum hasıl olan 3 m/ m kutrunda 39 ton 

sert bakır tel ile 1.5 m/ m kutnmda 1 ton yumuşak bakır teı 
ve 3 m/ m lik bakır manşon kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Mezkur mevaddın 28-7-934 tarihinde ihalesi 
icra kılınacağından taliplerin şartname almak için her gün, 
teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek zarfları tevdi için 
de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü saat 14 te Beyoğ 
lunda Posta Telgraf Merkezinin üçüncü katında mübayaat 
komisyonuna müracaatları. (3610) 7-2596 

300000 ,, GAZOİL 28-7-934 

18000 ,, PETROL 28-7-934 k v j 1 d 
Yukarda yazılı malzemeler hizalannda gösterilen tarih· An ara a i iğin en: 

}erde ayn, ayrı olarak kapalı z_arf usuliyle satm alınacaktır. • .. . . lem ecza aJJ)ı 
Sartnamesini almak istiyenlerın her gün saat 13 5 dan 15,5 1 - Emrazı Zuhrevıye Hastahanesıne 30 ka 
kadar satın alma komisyonuna müracaatları. Ve ~ünakasa· nacaktır. .. ·· saat on dörtedil\ 
Ya airmek istiyenlerin de tekliflerini saat muayyeniyeye ka- 2 - Pazarlık 29 temmuz 934 pazar gu?.u ' h t 

1 
. 

" · ( 3 T 1. 1 · t meyi görmek uzere as a ıaneyG, dar komisyona tevdi etmelcrı. 1424) 7-2599 - a ıp erın şar na . . k 1 · 1 b" 

27 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 30-7-934 
27200 KİLO UN 30-7-934 

10 TON KATRAN 1-8-934 
250 TON DÖKÜM KOKU l-8-934 

15 TON GÜMÜŞ KUMU 1-8-934 
40 TON SÖNMEMİŞ KİREÇ 1-8-934 

500000 ADET DÜGME (NÜMUNESİ G1B1)' 1-8-934 
40 TON FLUSPAT -8-934 

500 GRAM PİLATİN TEI1 4-8-934 
Yukarda yazılı malzemeler hizalarınoa gösterten tarih

lerde ayn, ayn olarak aleni müna'Kasa suretiyle satın alına· 
caktır. Şartnamesini almak istiyenlerin her gün saat 13,5 
aan 15,S kadar satın alma komisyonuna müracaatları. (1435) 

-2602 

ve münakasaya iştirak cdeceklerın temınat a. eç crıy e ı 
tikte muayyen günde Vilayet mübayaat komısyonuna gell 
meleri. (1444) 7-2603 J 

İstanbul Cümhuriyet 
Müddeiurnmiliğinden: 

İstanbul ve Üsküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 
muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı .zad 
usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Adliye Levazını Dairesine ve müna· 
kasaya iştirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi günü saat 14 
de İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil komis· 
yonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 7-2597 



SAYIFA 8 ff AKIMIYETl MIUIYE ı TEi\TMUZ 1034 CUMARTESi 

11 M. M. V. Satın ~~a Komisyonu ilanları 1 Maliye Vekaletinden: 
On bin şişesi bir kiloluk ve bin şişesi yarım kiloluk v~ 

iki bin şişesi çeyrek kiloluk olarak yerli mamu15.tmdan o!t 

yedi bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkep satı!! 
alınmak üzere kapalı zarfla münakasaya konulmuştLtr· 
Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbul· 
da Dolmabahçede kırtasiye deposundan alınacaktır. Mürelc 
kep imalathanesi olupta vermeğe talip olanların beş yüt 
iki buçuk lira teminatı mtıvakkate ve şartnamede yazılı ve· 
saik ve nümuneyi müstahsiben 9 temmuz 934 tarihine mil· 
sadif pazartesi günü saat on beşte mübayaat komisyonuna 

EV HANIMlARI ! 

katmafanna razı olacakm'ısınız? Daha• 

fazla tereddüt etmiyup derhal faali
yete geçmelisiniz. Size bu hususta 

y;ı~dım edecek F R i G i DAİRE vardır. 

Frl&ldalre s6zQ taşımıyan her soiuk hava tertibatı 

hakiki bir " Frlcldalre" deilldlr. 

BOURLA BİRADERLER ve şs· 

"FRJGJDf\IRE' 
OTOMATlK ELEKTRiK SOılUTMA TERTİBATI 

Ceoer,_ı Moto,.• Mamuta.tı 

Urfa Gümürk Muhafaza 
Tabur Kumandanlığınden: 

Gümrük Muhafaza teşkilatı için aşağıda cinsleri yazılı 
22 kalem erzakın 11 temmuz 934 çarşamba ve 12 temmuz 934 
Perşembe günleri saat 9 da Mardin'de bulunan gümrük ta· 
buru satmalma komisyonunda kapalı zarf ve açık kırdırma 
yapı tacaktır. 

2 - İstekliler kırdırmanın tasdikli şartnamelerini her gün 
komisyondan alabilirler. 

3 - Kırdırmaya girecekler almaca~ erzakın k?mi~!'o~~a 
tasarlanmış tutarlarının '70 yedi buçugunu Mardın gumruk 
veznesine yatırdığına dair makbuzunu veya teminat mektup 
lariyle gelmeleri ilan olunur. 

Aşağıya erzakların cinsleri ve miktarları yazılmıştır. 

Erzakın cinsi Mukaveleye rapte- Mülahazat 

1 Uı. 
2 Sadt 
3 Bulgur 
4 Et 
S Fasuly' 
6 Nohut 
7 Üzüm 
8 Şeker 
9 Soğan 

10 Tuz 
11 Gaz 
12 Sabun 
13 Saman 
14 Arpa 
15 Kuru ot 
16 Salça 
17 Çay . 
18 Kırmızı büber 
19 Patates 

dilecek miktar 
Kilo Gr. Kapalı zarf usuliyle 

82000 Açık ,, ,, 
1900 " ,, " 
8700 ,, ,, ,, 
8000 ,, " ,, 
6200 ,, " " 
6200 ,, ,, " 
1400 " " ,, 
1100 " " " 
4100 " ,, " 
4000 ,, " ,, 
3900 " " " 
ı 550 " ,, ,, 

21000 " " " 
36000 " " " 
l 6500 " ,, " 

451 ,, 11 " 

80 " " " 
90 " ,, " 

2500 ,, " ,, 

20 Odun ~93000 Kapalı zarf usuliyle 
21 Zeytin 500 Açık ,, ,, 

2000 " " ,, 
(1147) 7-2169 

22 Pirinç ' 

Ankara Askerlik 
Şubesi Reisliginden: 

Askerlik mükellefiyeti kanununun 17-33 maddeleri mu
cibince Ankara askerlik şubesi mıntakasında bulunan yerli 
ve yabancı 330 doğumlu efradın 934 senesine ait askerlik 
yoklamaları 5.7.934 tarihinde istiklal mektebinde teşekkül 
edecek olan askerlik meclisinde ve aşağıda yazılı tarzda ya
pılacakt1r. 

İLAN 
Balıkesir'de bulunan RI· 

taat için (150,000) kilo un 
kapah :zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 16 tem
muz 934 pazartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de vakti muayyenin· 
de teklif ve teminatlariyle 
Balıkesir'de askeri satın al
ma komisyonuna müracaat· 
tarı. (1318) 7-2273 

İLAN 
Ordu ihtiyacı ıçın 200 

çift seyyar eczayı baytariye 
sandığı ile ( 1000) adet am
pul kutuları kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. İhale 
si 24-i-934 salı günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler 
şartname ve nümuneleri gör 
mek iizere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin
den evel teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V . Satın alma komisyonuna 
müracrıatları. {1335) 

7-2305 

iLAN 

Tekir dağındaki kıtat hay 
vanatı için 400 ton arpa veya 
yulaf kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 14 tem 
muz 934 cumartesi günü saat 
15 tedir. Talipler şartnamesi· 
ni görmek üzere hergün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve saatinden evel teklif 
ve teminat mektuplariyle 
Çorluda askeri satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(1224) 7-2173 

İLAN 
Malkaradaki kıtat içiiı 

16.000 kilo toz şeker kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 9 temmuz 1934 pa 
zartesi günü saat 15 dedir. 
Talipler şartnamesini gör -
mek üzere hergün ve müna • 
kasaya iştirak için de o gün 
ve saatinden evel teklif ve te· 
minatlariyle Çorluda askeri 
satm alma komisyonuna mü-
racaatları. (1225) 7-2174 

iLAN 

Koşuma elverişli dört baş 
hayvan pa7arlıkla satın alı· 
nacaktır. Taliplerin 10 tem· 
muz 934 sah gününe kadar 
hayvanlariyle komisyonu. 
muza müracaatları. (1391) 

7 - 515 

İLAN 

Niğdede bulunan kıtaat 
için 210,000 kilo ekmek kapa 
lr zarfla miinakasaya kon
muştur. İhalesi 21 temmuz 
934 cumartesi günü saat 14 
te yapılacaktır. Talipler sart 
namesini gönnek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
icin de vakti muayyeninde 
teklif ve teminatlarivle Niğ
de'de askeri satın alma ko· 

ı - 330 doğumlu yerliler her mahalle ve köy namına misvomma miiracaatları. 
gönderilen ilannamelerde yazılı ve tarihlerde gelinmek şar- • ( l 455) 7-2605 
tiyle her gün saat 8, buçuktan 12 ye ve aynı doğumlu yaban· 
cılar 1 den 41/ 2 ye kadar yoklamalarını yaptıracaktır. 

2 - .Y oklamıya gelen her ferdin yeni harfli nüfus cüz
aanlarını ve evelki senelerde bu doğumluya kalmış olanların 
Öa evelki senelere ait yoklama kağıtlarını ve tahsilde olan
ların tahsilde bulunduğunu mübeyyin vesikalarım beraber 
getirmeleri lazımdır. Bu Yesaiki olmıyanların yoklamaları 
yapılmaz. 

3 - Yerlilerle beraber her mahallenin askerlik mümes· 
sili de hazır bulunmalıdır. 

. 4- İşbu yoklama esnasında ve aynı mevkide 305-325 
.doğumlu yerli ihtiyat efradının da yoklamaları yapılacaktır. 
Ancak. 

S - Mumaileyhimden maICıliyet iddiasında bulunanlar
aan gayrisinin yoklamaya gelmeleri lazım değildir. Her 
ferdin yoklamasını o fert namına askerlik mümessili yapa-
caktır. (1399) 7-2532 

İLAN 

Cinsi Miktarı 
Lastik eldiven 91 çift 
Tırnak No. demiri 1 kutu 
Bidon 7 adet 
Robe1val Terazisi 9 adet 

Umum Baytariye deposun 
da bulunup köhneye tefrik 
edilen yukarda cins ve mik
tarları yazılı dört kalem eş
ya yeniden müzayedeye c;ı· 
karılmıstır. Müzayedesi 9-7-
934 pazartesi günü saat on 
birde yapılacağından talip
lerin mezkur eşyayı .görmek 
üzere her gün Etlik'teki u. 
mum baytariye deposuna vı 

müzayedeye iştira.K etmek 
için de belli gün, saatinde 
M. M. V. SA. AL. KO. nuna 
müracaatları. (1456) 

7-2606 

İLAN 

Hava ihtiyacı için tayya
relerde bulunması lazım ge
len 21 kalem tenvir malzeme 
si pazarlıkla alınacaktır. 

Şartname ve nümunelerini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 17-7-934 
salı günü saat 10 da teminat· 
lariyle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(1457) 7-2607 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 438 dış 

ve 768 iç tayyare lastiği pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamelerini görmek isti
yenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığına iştirak 
edeceklerin 18-7 .934 çarşam 
ba günU saat 10 da teminat-
1ariyle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(1458) 7-2608 

imtiyaz sahibi ve ba,muharriri 
FALiH RIFKI. 
Umum Ne,riyatı idare eden yazı 
İşleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarmda Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba . 
sılmı~tır. 

müracaat eylemeleri. (1261) 2218 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Etimesut yatı mektebi talebesi için muktazi erzal; 

pazarlık suretiyle alınacaktır. 
Erzakın muhammen bedeli (8999) lira (75) kuruştur. 

Pazarlığa girişeceklerin muhammen bedelin o/0 7,5 unu pa· 
zarlıktan önce muhasebei hususiye veznesine yatırmaları 
lazımdır. 

· 3 · - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Vila· 
yet Maarif Müdürlüğüne ve 19 temmuz 934 tarihine kadar 
her hafta pazartesi ve perşembe günleri Vilayet daimi en· 
cümenine müracaatları. (1293) 7-2254 

Çatalca Müstahkem mevki 
satın alma komisyonundan: 

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

Muhterem müşterilerimin 
nazarı dılı:katine: 
Işıklar caddesindeki ticarethanemi Anafartalar caddesin

de Kınacı zadeler hanının 1 numaralı mağazasına naklettinı 
muhterem müşterilerimin malUmatı olmak üzere ilan olu· 
nur. Hamamcı Zade Hacı Bekir 

7-2564 

TEK UTA 

[ 

Bilcümle modern binalarda tercihan kullanılan hususi bronz (TEKUT A) kap
lamaları aşağıdaki faideleri cami bulun maktadır: 

Hafif olmakla beraber sağlam bir yapı, sonsuz dayanması, rutubete karşı tama
men mukavim, yıldırım tesirinden masun, çabuk ve ucuz vaz' ve tatbik edilebilme
si, madenin kıymeti asliyesini muhafaza etmesi. 

Şimdiye kadar örtülmüş binlerce çatıların birkaçı: 
KOLONYADA FORD'un yeni fabrika inşaatı. 
ANKARADA Harp akademisi • • • • 
FRANKFURTTA 1. G. Farbenindustrie'nin yeni binası 
BEOGRATT A Elektrik santralı • • • • 

Kata loğ ve diğer tafsilat için: 
İstanbul'da: M. V. Arevyan P. K. 4l:t ya zurnası ,.e yahut 

• 

22.000 m• 
8.000 m 2 

8.000 m2 

• 3.000 m 1 

Yeşildirek Molataş hanında 22/ 24 No. da müracaat olunması. 
7-2484 

,_, -.-.... SİNEMALAR 1 
1KULÜP1 YENi f BU GECE 

Coşkun gönüller 
Yüksek bir sanat eseri 

CANLANDIRANLAR 
John Barrymore · Marian Marsb (Selma Hl 

BU GUN BU GECE 

Üç büyük yıldızın büyük filmi. 

Sfenks konuşt 
Aşk ve arkadaşlık hislerini 

çarpıştıran şaheser .. 

Mümessilleri: 
lı1y Damita-.Adolplıe Menjoa-EricL Stro~eim 


