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ALMAN IUA 1 IASI 
ZEKi MESUT 

lfitler'in Almanya'ya tamamiyle hikinı 
bulunduğa ve kendisine muhalefet edecek 
tek bir zümre ve hatta fert kalmadığı zan
nedildigi bir sırada çıkan son isyan hareke
ti bütün dünyayı hayrete düfürmüt ve mil
letlerin dikkat gözlerini tekrar alman mu
amması üzerine çevirmiıtir. Bu muamma ne 
isyan tee~hbüsünden ve ne de bu teıehbü
ıün ıiddetle bıstırılmasmdan sonra da bir 
parça daha aydınlanmıftır. Bilakis vaziyet 
daha müphem bir ıekil almıı ve yarının da
ha çok sürprizler doğurması ihtimali faz. 
lalaımıştır. 

Son haberlerin bize bildirdiği JUnlardır: 
"Tasfiye muamelesi bitmiı ve Hitler Al
manya' ya her zamankinden daba ziyade 
hikim bir vaziyete çıkmı§tır.,, Bu hüküm 
§İmdilik doğru olabilir. Düne kadar da 
Hitler'in vaziyeti için aynı ıey söyleniyor

du. HiUer her ıeyden ziyade kendilerine 
dayandığı hücum kıtalannm ve bunlarm 
Lazı kumandanları ile erkinıbarbiye reis-

lerinin führer aleyhi.ne harekete geçecekle

rini kim tahmin ederdi? Nuyonal • Sosya

lizm inkılabı bir arahk tehlike geçimıiı ise 
Lu ne komünistler, ne de sosyalistler tara
fmdan çıkmı§ ve ancak Nasyonal • Sosya

lizmin ta kendi göbeğinden kopup gelmiı· 
tit. Aynı hadisenin yakın ve uzak bir atide 
tekerrür elmiyeceğini kim temin edebilir? 

isyan hareketinin hakiki sebepleri za· 
mu geçtikçe belki daha eyi anlaşılacakhr. 
Fakat şimdiden belli olan bir nokta varsa 
• da Nasyonal • Sosyalizm inkılabmm ber-

alde nazik dakikalar yaıamakta olması· 
drr. Hiç bir inkılap uzun müddet kuvvete, 
ıora dayanarak hayatim, devamını temin 
edemet. Sonra inkılaplar yalnız söz ile, 
farkı ile, geçit alayı ile de beslenmezler .. 

ilk zamanlar, inkılaplar yerlerine geçtikle
ri rejimlerin fenalıklarını teıhir etmek su
retiyle kuvvet almıı olsalar bile nihayet 
bu devir de geçer, ve müspet İJ gömıek ve 
tni11etin umumi vaziyetinde salih husule 
getinnek ihtiyacı kendini gösterir. 
• Alman inkılabı §İmdi bu ihtiyaç devre • 
ne gİrmiıtir. Bekleme devri bitmiıtir. 

Genç, ihtiyar her alman ıimdi führer'io kı
la\'Uduğundan bir ıey anlamak, bir netice· 
1"" varmak istiyor .. Eğer daha anlamaz ve 
• r fayda göreme• .. 'd' . ' .. ...se, umı ı ve ıymanı ya-
nı yavaı §uphe ve tereddüde yer bırakır. 
lnkılaplınn en büyük düpnanı ise JÜphe 
~e tereddilttür. 

Almanya'nm umumi vaziyeti, bal için 
ae, istikbal için de bütün ılmanları mem
.. edecek bir ,ekilde değildir. Nasyonal • 
Soıyaliz.m inkılabının dıf ve iç politika ba • 

aan tahakkuk etmesini istediği gaye • 
lcrden birçoğuna henüz. eri§ilmiş olmaktan 
aıak bulunulmaktadır. Almanya'da dahili 
Ye harici vaz.iyet biribirine çok sıkı bir su· 
rette bağlıdır. Almanya her ıeyden evel 
ıanayi memleketi olduğu için, ancak diğer 
llilletler ile beraber çalışarak inkişaf ve 
hlahma temin edebilir. Bu da dıf politika
• tanzimine ve Avrupa nizammm alman 
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SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Gazi ·Hazretleri •• ugun Büyük I\1iJlet Meclisi Reisinin Beyanatı 

,..._.__Ankara'ya dönüyor. 
Kazım Paşa Mecı·s· bu yı 
gördüğü işleri iyzah ett• 

İstanbul, 7 (A.A) - İran Şahin
şahr Hazretleriyle birlikte şehrimi -
zi teşrif etmiş olan Reisicümhur 
Hazretleri bugün saat 18 de Yalova
dan muşla Derince'ye çıkmış ve ora-

Şahinşah Hz. 

., 

dan hususi trenle Ankara'ya hareket 
etmiştir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey de Gazi Hazretlerinin refakatin 
de Ankara'ya avdet etmiştir. 

lstanbul, 7 (Telefon) - Dün lstan· 
bala gelen Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Paıa Haıreleri öğleden sonra Yalova'. 
ya giderek Reisicümhur Hazretleri tarafm
dan kabul edilmiı ve akıam tekrar İstan
bul' a dönmüftür. 

Paıa Hazretleri bugün muhtelif 
hakkında ıu beyanatta bulunmuştur: 

MECLiSİN BiR SENESi: 

iıler 

"- Meclis bu sene ehemmiyetli kanan
lar çıkarmııbr. Bilhassa iktısadi iılere ait 
l!q U!ZIAaJ!!UI a)J!!H '.ıqjımpde.\ .IU[UnUV>f 
ıekilde çıkmı.fhr. Bütçenin en bariz vasfı, 
orduya, iktsadi i§lere ve Nafıa'ya kafi de
recede tahsisat verilmekle beraber müteva
zin olmasıdır. Bu tevazünün temini için ba
zı vergi kanunları kabul edildiği malum
dur. Yeni vergiler halk üzerinde tesiri bis
sedilmiyecek mahiyettedir. 

YAHUDiLER MESELESi: 

Trakya'om bazı yerlerinde mosevilerin 
yerlerini terkederek lstanbol'a geldiklerini 
Ankara'da iken haber almııton. Bu, teessü
fe ıayan bir hadisedir. Hariç memleketlerin 
bazılarında musevi aleyhtarlığı mevcut ol • 
<!uğunu biliyoruz. Bu cereyan hazan memle 
ketimize kadar gelebilmiı ise de fili ve umu 
mi bir tesir hasıl etmemiı ve hükumetin ka 
nunları hiç bir yolsuzluğa meydan bırakma 
mııtır. Türkiye' de bütün vatandaılar Cüm • 
huriyet kanunlarının himayesi altındadır. 

TURK - FRAN iZ DOSTL CU 

lyran'a girerken. Par·s Beledi e Reisi ile 
Belediye Reisimiz MakU, 7 A.A) - fyran Şabinıahı Haz 

retleri dün saat 17,40 da Gürciibulak'tan 

memleketlerine ayak bastılar. Sınır üzerin. 
cfo biri bizim Alihazreti Hümayunun yurdu 
muzdan ayrıhılarından dolayı duyduğumuz 
hisleri, diğeri de lran ordusunun büyük !e· 
fine kartı olan bağlılığım ifade eden iki tak 
kurulmuştu. Bu takların iki baımda türk kı 
tne.tı, bir lyran piyade alayı yer almıı bulu 
nuyordu. iki kardeş ve dost millet ordusu
nun Alahazreti Hümayunu selamlamak için 
y3nyaoa teşkil ettikleri bir sıra süngünün 
batmak üzere olan güneşin kızıl al<isleri al
tmda aldığı manzara çok ihtişamlı idi. 

Sal\t 17,20 de Alabazreti Hümayunu 
getirmekte olan o,}omobil istirabatları için 
kurulmuı olan çadırlarının önünde durdu. 
Burada bir müddet istirahat buyuran Şahin
( şah Hazretlerinin günlerdenberi toprakları 

mız üzerinde geçirdikleri her yerde olduğu 
gibi memleketimizin en ücra köşelerine ka 
dar bütün türk milletinin bir kalp birliği ile 
gösterdiği saygı ve sevgiyi bir defa daha iz 
har eden krtnabmızın önünden geçerek ab • 
lan selam topları arasında lyran'a ayak bas 
tıJar ve lyran ordusunun ve balkının yüksek 
tazim tezahüratı arasında otomobillerine bi 
nerek Makfı'ya teırif ettiler. 

Oriyent ajansının 
asılsız haberi. 

Atina, 7 (A.A.) - Roma'daki Oriente 
ajansı tarafından verilen, Lavoro Fascista 
ile bazı hulgar gazeteleri tarafından iktibas 
edilmiı olan ve Türkiye ile Yunanistan ara· 
~ı?da ns~eri ve hatta bahri bir teıriki mesa· 
ıyı derpış eden bir iytilafname ve aynı za • 
manda Ba~k~n ~isakmı imzalamıı devletler 
arasında gızlı hır askeri protokol mevcut ol 
duğuna dair bulunan haberler asıl ve esas • 
tan aridir. 

Diplomasi mehafilinde Orient gibi bir 
İtalyan ajansının teessüsü tarihindenberi bu 
gibi haberler vermesi hayretle karıılanmak
tadır. 

arasında 

Yeni intihap olunan Paris belediye reisi Nevzat Beye 
çok samimi bir mektup gönderdi. 

Y tni Paris Btltdiye Sabık Pariı 
Reisi M. }orj Btltdiye Rtisi 

Kotöno. t Vali vt Btltdiye Rtisimiz Neozat Bey. M. Fike Röne 

Geçenltrdt Ankara'ya geltn Paris Btle- raretle kabul ettiğinizi, Paris'in mün 
Jiye reisi M. Röne Fikt'nin intihap dtortsi tahaplarına karşı belediyeniz azası
nihayd balma§ oldağandan yapıları intihap le halkm nasıl alakadar olduklarım 
üzerine mamailtyhin ytrine geçen M. Jorj biliyorum. 
Kontöno Ankara Vali ve Btlediyt rtisi Ntv- Eminim ki reisliğim yılında an -
ıat Btye a§ağıdaki mtktaba göndermiştir: anevi dostluğumuzun bağları daha 

Belediye meclisinin 1934 • 1935 ziyade sağlamlaşacaktır. 
için bürosunu şöyle teşkil ettiğini si- En yüksek ihtiram hislerimi ar • 
ze bildirmekle müftehirim. zederim, Vali Beyefendi. İmza 

- Reis M. J orj Kontöno /. Kontöno 
- İkinci reisler: M. Konstan ve Şehrimizdeki kısa ikameti esnasında bö-

Pressak tün temas ettikleri üzerinde çok müsait bir 
- Katipler: M. Masar, Biskar, intiba bırakmış olan M. Röne Fike'nin sağ· 

Ferrandi ve Giyyuen lnmlaıtırmıı olduğu dostluğu!', Paris ve 
- Sendik: M. Viktor Bükay Ankara'yı idare eden ıehircilerle iki ıehir 
Benimle meslekdaşlanmın inti • halkı arasında öylece devam edeceğine, ye

habımızı arzederken Paris'le Anka. ni belediye reisi M. Jorj Kontöno'nun bu 
ra•yı birbirine bağhyan çok samimi cok nazikane mektubu, delalet etmektedir. 
duygulan teyit etmek isterim. Ankaralıların M. R. Fike'yi daima hatırlıya 

Daha geçenlerde, dostum ve se • caklarını kaydederken Parisin yeni belediye 
lefim M. Röne Fike'yi ne kadar ha· reisine de güç iıinde muvaffakiyetler dileriz 

Hiç bir ferdin tecavüze uğramasına meydan 
verilemez. Trakya'nın bazı yerlerindeki ma· 
ıevilerin memleketlerini terketmeğe mecbur 
edenlerin kim olursa olsun Cümburiyet ka· 
nunlarının hükümleri dairesinde cezalandırı 
lacakları tabiidir. Hükumet bu hususta la 
zım gelen tedbirleri almıı ve Dahiliye Ve • 
kili Beyefendi bu iı için mahalline gitmipir. 

ŞAHIN ŞAH Hz. ANKARA'DA: 
Şnbinşah Hazretlerinin memleketimizi zi 

ziyaretleri iki memleket reislerinin birbirleri 
ni yakından tannnalanna ve milletlerimiz a· 
rasmda mevcut dostluğun kuvvetlenmesine 
vesiyle olmuştur. Bu dostluğun mütezayit bir 
fekilde devam edeceğine kanaatimiz vardır. 

----------··--------~-
Ahmet Rasim günü 

yopılacak. 
Darüşıafakalılar 

her sene bir Ah • 

met Rasim günü 
yapmağa karar ver 

diler.. Bu yerinde 
karan İ§İtincc gÖğ· 

ıüm iftiharla dol -
du.. Y etiıtirdikleri 
büyük evlatlarını .. 
her ıene ıayğıyla 

anmalıdırlar. Şimdi 

darünafakalrlar da 

yurtlarından yeti· 
ıen, o yurdu, bü • ' 
tün yazılarında bü· 
:)•Ük bir samimiyetle yaıatan Ahmet Ruıf. 
min hatrrnsıru bir tebcil günü ymnıılar • 
dır. Hiç bir yazıcı kendini yetiıtiren mek. 
tepten Ahmet Rasim gibi bahıetmemİf, ve 
onun kndar canlandınnamııtrr. Büyük bir 
~kııeriyet Darüşşafaka'yı Ahmet Raıim'in 
yı;ızılannda tanımııtrr .. O kadnr ya.kından 
tanımışlardır ki, o yazılan okurken Darüı· 
şafaka'da yatmışlar, yeme. yemişler, oku. 
muşlar, hapsolmuşlar, ders muallimlerin! 
birer birer tanımıılar, bir tek kelime ile 
darüuaf akalı olmuşlardır.. Ahmet Ra im 
(gecelerim) isimli yazısına Darüuafaknya 
nasıl girdiğini, ilk hislerini ve Darünaf • 
ka' da geçen ilk geceyi, ilk iz.ine çıkıtı bü • 
yük bir kudret le yaşatmıştır •• 

Ahmet Rasim Darünnfoka'yı bu kadar 
kuvvetli yaşattığı gibi, lstanbulu cfa çok 
canlı çizmiştir. Onun her yazmnd lıtcı.n • 

(Ltııamı 6 ıncı sayı/ada) 

Fes - -:.: cıpka. 

Eski Sadrazam Tevfik Paşa ilk 
fes giyildiği zamana yeti~miş olan· 
Iardandır. Biz şapkayı başlık olarak 
kabul ettiğimiz sıralarda kendini 
ziyaret eden bir ahbabının sualine: 

- Bu iş olmuştur, cevabım ver· 
miş ve demiş ki: 

- Biz fes giydiğimiz zaman taş
lanmaktan korkarak sokaklara çık· 
maz olmuştuk. 

Hazin olan §ey o zamanki os· 
manlılarm kırmızı fes yüzünden bu 
kadar sıkıntı çekmeğe mahkum ol
maları idi. 

Gene o vakitler söylenmi~ olan 
fes türküsünün bir kitasım bu seier 
Alyon'da işittim: 

Kırmızı fesler giyip nolacak, 
Onu giyen olur alçak, 
Daha haslara neler gelecek, 
Yeter şahım, yeter artık. 
Çocuklarımız bir şapka türküsu 

duymıyacaklardır. Büyiik bir inkı· 
lapçı, yalnız bir deği~ikliği zorlu· 
yan irade demek değil, büyük bir 
inkılapçı, bu değişiklik zaruretini 
lıalka hissettirebilen, lıalkta değiş
mek ihtiyacım şuurla~tıran kılavuz 
demektir. Silrü güdülür, Jıalk t!ÖtÜ· 
rülür ~~ 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
}"'RA SA~DA 

M. Bartu'nun 
Mühim izahatı. 

Paris, 7 (A.A.) - Havas ajansı bildi
riyor: Meclis hariciye encümeni dün M. 
Bartu'nun mülüm iyzahabm ilinlemiştir. 

Hariciye Naım, son alman ha.liseleri 
münasebetiyle Fransa aleylünde yapliaa 
yalan neşriyatı münakaşadan imtina eyledi
jini tasrih ettikten sonra, fransa'nın hari
ci siyasetüü heyeti 111D1UDyes.i itibariyle py 
le tavsif dmiftir: .!1Her yerde ve aer~ o
lura olsu.a sulh imkinlarmı ve zamaıılarw 
uamak. Bu siyaset Milletler Cemiyetine sı
lu sıkıya bağlıdır.,, 

Müteakiben M. Bartu, Romanya ve Yu
goslavya,ya yaptığı ziyaretlerin evelce Le
histan Tc Çekoılonkya'ya olaa ziyantle

ARNA VU1'LUK~TA. 

Arnavutlukta 
isyan yok. 

Tiran, 7 (A.A) - Arnavutluk matbuat 
bürosu .bildiriyer: Bazı yıınan razeteJeri, 
Yunanistan - Arnavutluk yaldaşmasına 

amhalif meha:filin temayilat.llla kapılarak, 

zaman zaman Arnavutluk a1eyhinde tahrik 
imiz haberler venneğe çalı_§maktadırlar. 

Bu haberler yanb! Te ı.etlWaa.ııe olduğu 
kadar gülinçtiir. h cimleae.t olarak, Ati
n~' aa Ç1hn "Vradini,, gazetm, gôya Yan
ya' dan a1dığı malumata istinaden, karışık • 
lıklar çıktığını bildirmektedir. Hakikat ise 
büsbütün aksinedir. Memleket, fevkalade 
bir nüfuz sahibi olan hükumet ile bemahen'k 

rini tamamladığnu ve evellü ziyaretleri gibi olarak yürümektedir. 
bunların da Fransa'nm Milletler Cemiyeti 
sereves1 içinde ittifatdarmı tanin ve teyit AVUSTURYA 'DA 
eyleKtft11i gistermiJtir. Mmnaleyh sa1h i111-

kin ve zamulamnn her tarafta arua.a- , Sükunet teessüs 
11 leziai tek,.r de alarak SoyYel Rusya n 
diğer alakadar memleketlerle yapıl_makla d • 
ola& müzakereleri bu teze bağlalDlf Ye e emıyor 
konupnalarm henüz daha sarih iyzahat ve- MUHTELiF YERLERDE BOMBALAR 
rilecek bir dereceye gelmemif olduğunu PATLIYOR. 
ıöyJemiştir. 

M. Bartu, Viyana'da Avusturya Başve
kili M. Dolfus ile olan mülakatnu hulasa 
ettikten sonra 1\1. Macdonald'm 6-7 tarJün
de 1ngiltere ile Fransa ansmda husule ge
len itilafı teyit ve teni için aynı tarihte 
yaptığı daveti kabul ederek Londra'ya ıi
deceğiai Lildirmiıfu. 

M. Bartu Loadn' da M. Macdonald ile 
göriJllÜyeceldir. Ancak -aileybten çek 
dostaae bir mektap alml!lır ki batbca na
zırlarla yapacaiı kouımwr b. mektup
tan •llwm olacaktır. Nihayet M. Barba 
Londra miıakereleriaden he111e11 bir aetice 
beklenmemesi limn geldiiini ebenuniyetle 
kaydetıaiı Yt. herlaalde ba müzakerelerin 
hiç olmaua esas ..U. tartlarmı teazzu et
tirea itilafm tarsiniae müncer olacaimı 
söylemip. 

Eacümea M. Bartu'yu tebrik etmiflir. 

STAVlSKl lŞlNl TAHKiK EDEN PAR 
LAMENTO KOMiSYONUNUN 

KARARLARL 

Viyana, 7 (A.A.) Avusturya'nın muh 
telif noktalannda bombalar patlamıJbr. 
Yalnız maddi :zarar vardır. 

Üç baytar, nazi taraftan faaliyette bu
hınduklarmdan azledilmiJlerclir. 

NAZİLERiN TAHR1KATl. 

Vıyana, 7 (A.A.) - Havas ajansm
du: 

DHavitz'M Heimve.brlerdea fidaler'e 
karfl yapılan siiikast, hiikr..etin dikkatini, 
bükimet tarafından taluisat verileıa büyük 
Lir fabrikada nazileria yapmıı oltlııkları 
tahrikatı celbetmi§tir. 

Yapılan muvakkat tahkikat, fabrika 
"Umumi müdiirü ile batlıca memurların İJ· 
-:iler ve memurlar aramdaki nazi faaliye
tine müsait bulunduklarmı tesbit elmİflİr. 

Heimvehrler tarafından iycap edea ted 
birlerin almması hakkında M. Dolfun bir 
müracaat yapılmıftr. 

Ber Jin'deki Afgan sefirini 
öldüren iydama mahkum 

o!du. 

Deyli Telgraf 
neler söylüyor? 

Loadra, 7 (A.A) - Deyli Telgraf ıa-
zetesi yazıyor: 

Şark Avrupası diplomasisi iki mültim is
tihaleye ınaru kılıaqtU": 

Bir taraftan, yunaa hükômetinin Londra 
kabineleri b.rafmdan imza eclilmiyen biç bir 
Akdeniz miysakma iıtirak etmemeğe karar 
verdiği, çünkü Atina'nm böyle bir diploma· 
tik vesiykanm İtalya aieyhiııe miteveccih 
bir koalisyonu ko1aylıfbnaaaadan kork -
makta olduğu bildirilmektedir. 

Diğer taraftan İle, Kemalist Tirkiye'ain 
müıdıasınn Sovyet Rusya dostlaflma iyti
nutt edemiyeceğiae bai olarak, fyran ile siki 
bir utant Utetmiı oldap ve yabıda T ah
ran'a askeri IHr heyet ıöadereceği söylea -
mektedir. 

Anadolu Aiantunıa notu: 
Bu lumuta saW.i1ettar melaafilia ma • 

lnmatma müracaat eclen Aııadola Ajan11 bu 
haberin asıl ve esası olmadıfuıı beyanı me· 
zundur. 

M. BARTU PAZAR GONO INGILTE
RE'YE HAREKET EDiYOR .. 

londra, 7 (A.A.) - Fmısa Hariciye 
Nazın M. Bartu, Paris'tea puar güai öğle 
den sonra hareket ederek Loadra'ya gele -
cekt:ir. lngiliz Nazırlın ile müzakerelere pa 

zartesi giini bailuacaktır. 
M. Bartu'ya, bahriye nazırı M. Piyetri, 

hariciye nezaretinin bazı yüksek memurları 
ve bu arada katibi umumi M. Alexis Leger, 
milletler cemiyeti yabe müdiirü M. Röne 
Manigli ve hariciye nezareti miste!lrı M. 
Şarle Ropt refaket edettktir. 

Amiral OdendaH da franm heyeti ile 
beraiter aeyabat edecektir. 

ROBER SESIL'IN lNGILIZ HAVA 
KUVVETLERi HAKKINDA 

BiR YAZISI. 

Paris, 7 (A.A.) - Sta riski meaelesiai 
tetkike mer.:nrr parlamento kemisyona Ba· 
JOllM l.nolan meselesintle tenbisi giriln 
B.uespyreaeeı nliıiain azlini daJ.ifıye ne
zaretinde• istemeğe karar \'t111Ü§ "Ye eski 
Baıvekil M. Şotan'm divanı aliye sevki hak
kındaki tektifi reddetmi!tir. 

Londra, 7 (A.A.) -Vikont Rober Se • 
sil, bugün Mançester Gardiyan gazetesinde 
neımtiği ltir makalede, bükiınetin İBlpa -
raterl•k ban teslilaatım çoialtmak kararı • 
nı kabinedeki kontrol ve idaresizliğe atfet -

Berlin, 7 (A.A.) - 6 Huiran 1934 de .ekte 'Ve yellİ iagiliı siyasetiıüa ağır eice 
Afgu sefıri Aziz Ham öldirmiı olu Afgan •-r te-'ı't _.ı_öini, ..=..tr= A'-·-a'mn. Ver 
MÜMam1eriada Seyit (ema) İydama mah IC Ti ca~.,- ~ ~1 

ALMANY A'DA SOVYET RUSYA 
ALEYHiNDE PROPAGANDALAR 
Paris, 7 (A.A.) - Alman matbuatı, 

kum edihai.t?r. Müdafaa vekil~ daVHlll - say maOedesiain siblıısızlaama Lakkmda-
~ ye 1-= 11ikiimJeri artık 11111teLer olınadıimn iter nidea tetkiykini istemiJlir. "' ~-

%UW1Un dalaa kuvmle ;ddiada Laklı olı -
milli sosyalist f ırkullWl naşiri efkin olan SOVYETLER HIRLIGl'1'"1lE cainu hildinnektedir. 
~ôlki§er Beobahter gazetesinin SoY)'et Rus- Hikimdlerin silıhmlanmı meselesiae 
ya' da tethiı usulüün cari oldupau ispat JAPON ASKERLERi SOVYET KON • bl}I hir nevi •usumet röstenaekte Oldak 
edecek bir tefrika l"OlllUıl neşre.leceğini bil SOLOSHANESI ÖNÜNDE MUHARE lanna lwü olu sabik um sallı armsu 
yük gürültülerle iylan etmektedr. Sovyet BE TALiMLERi y APTILAR. mmuni olan ATI'llpa milletlerinin silahsızlan 
Rusya aleyhindeki propagandalarm billıas- .ak istedmleriai iddia emelde ve: 
sa bu günlerde Almanya' da artmlmış olma Moskon, 1 (A.A) - Lharovsk'tan "Bir 111Üuele iUan daima miimkia -
ıı şayanı dikkattir. bildirildiğine göre Sabliaa'da jıpon alker- dir. Bir iJtilif• talaa\bb imkiam oldu 
ADLiYE NAZIR1 VE BAŞVEKiL PAR leri IHJet komolosbuelİIÜD öııinde sokak ia sabit olmadıkça bnetleriai arttırmamak 
LAMENTONUN TATILl HAKKINDA- muharel.esi talimleri yapbklarmdu JO'fJel laiik~~~tüp etliyorw 

.Kl KARARNAMEYi OKUDULAR. l<onsolosu Mançuri nwb-tma fildi pro-

P.arü, 7 (A.A.) - lpidik hakkDiaki testoda bulunmnıtur. y AHUDl ALEYHTARLl{ilNA KARŞI. 

Felemenkte 
karışıklıklar 

AMSTERDAM'DA İŞÇiLER MAHAL -
LESiNDE POLiSLERLE AHALI 

ARASINDA D000ŞMELER. 
Amsterdam, 7 (L\.) - AJqam üzeri, 

lordaan iıçi mahallesinde karıııklıklar tek 
ru bapamıı, piyade ve süvari polisler, Lir 
kaç defa kalabalıia hiiaım etmiı, l.%lll fil 
afe§ etmefe med>ur kalmı!br. Üçü •iır ol -
mak üzere 28 yanlı vardır. 

Uö kip ölmii§tiir. Doban yaflarada hir 
seyirci bir br~la ölmü!lir. Şelıria laer ta. 
rafından gelen isiler Jordaan mahallemde 
toplanmaktadırlar. Bir tra.ınvay devrihai1, 
üzerine kızıl bayrak çel<ilmiftir. Üç yiı u -
iter, iycalmıda polise yardna için ham .. -
fonmaktadrr. Bahriye silihendazlan limanı 
iıgal etmi§lerdir. Hiihimet ka~rı 
pddetle bastırmağa karar vermiftir. 

ASiLER MiTRALYÖZ ATEŞiYLE 
DACITJLABILDt. 

A..terdua, 7 (A.A.) - Jordaaa ma -
ha11eıinde Lu sabaJı da bazı brgaplıklar 
olm11Jiur. Asiler mitra1yöz atepy1e dafltıl -
mıılardır. 

Komünist unsurların Pınal ve merkez 
mahallelerinde bir kaç sokağın kaldmmla • 
n sökülmi!, dikenli teldea manialar yapd -
mq ve bir mafua yağma edilmiftir. 
Per~ heri öleıderia adedi albya 

ve ağır yaraWU111 adedi de ea içe l.alij ol 
mujlur. 

SOKONET TEESSÜS ETMiŞ. 
Amsterdam, 7 (A.A) - Sabahın saat 

birinde ,ehirde süünet r.mk Lrıaıallkla 
rın 9kmıı old11ğu mahallelerin sokakları 
tenhadır. Piyade, süvari ve motosiıkletli po

füJer devriye gezmekte denm ediyorlar 
Perıembe ıünü iki, cuma sabahı iki, cuma 
aktamı iki kiıiaia öldiikleri, biriai çek ajv 

olmak üzere on iiç ağır yarılı olduğu itildi 
riliyor. 

Hadise mlııallime 1.İr pİ)'a4e dUI &el -
mi1tir. 

200 AMELE TEVKiF EDiLDi. 

Buenos Aires, 7 (A.A.) - Zabıta, ame
le senclika11 merkezincle taharriyat yapmı' -
tir. F•briblara lı:a111 saltetaj yap•kla maı 
Hn 200 amele temf edilmiı ve bir çok ıih
tilil beyaanameleri müsadere eclilmiftir. 

Bresloaa 54, Dresden' de 5 ve Statgrat'ta 1 
iydam yapılaığmı söylemektedirler. 

Bu listeler içinde ezcümle Röm'ün, Bav
yera sa'blk Baffekı1İ Fon Kahr'm sabık 
Rıyİftag azasından ıekiz kiJinin isimleri 
vardır. 

Gayri resmi llir listenin daha huırlaa
ması da muhtemeldir. 

''Kur~ ordu,, nun yeni erkiruharbi· 
ye reisi M. Lutze, isyanıa liderlere inhisar 
ettiğini hitdirmi.§tir. 

INGILlZLER, BAHRiYE KONFERAN
SININ UGRADIGI VAHIM MOŞKOLA 

TIN SEBEPLERiNi ITALYA'YA 
YOKLETIYORLAR. ku .. iyın medisimde ittifakla kıLulün- Londra, ı (:A.A.) _ Röyter ajansının 

den so11ra, adliye 11aım iyan meclisinde Al\IERIKADA. haber aldıiına göre, Tü~kiye'de olduğu gibi IAndra, 7 (A.A.) - Siyasi melaafil ve 
ve Baıvekil de mebusaa mecfisiııde parla- Sovyet Rasya'da dı ynhadi aleyhtarlığını mathaat, balariye kaferDll Lus.sundalci ip 
mentonuo tatili ha.kkıadaki kararnameyi o- M. RUZVELT CENERAL CONSON'UN _w_L üzere resmi teAirler alınacıktır. tidai miizakereleria •iradiiı nhim miifkü-
kWDuclarclır. lSTIFASINI lSTlYECEK. enıewı; libn sebepJeriai IMiyiik bir nispet dalıiJiıule :: Tirki1e'tle, yalmdileri 'frakya'4aa kov-

1934 içtima devresinin açıldığı zaman (AA) E duklarma kanaat aetirilea mmıurlar pddet- ltalya'ya yüklemek temayülünü ıöstermek-
bütün memlekette büküm süren teuvvüs Vaıington, 7 · · - yi walii•at • 'da Jı tedir. 

:ı- ı L!!•~-etJ ı_:_ t sta LL_ le tecıi1e edilecek ve Moskova ya udi iı-
•e siyasi ihli.rulan laatırlıyanlar i,.in parla- a an ve DUJWJ11 e J81Wl ema uw.man l 1 b '-'kına Mornina Post gazetesi diyor ki: 
... :r la f0l ·· R · • ·· h M R lt . ~.ileri tetbiıten maznun o an ar a11. a -

ALMANYA' DA 

Erkanıharbiye reisi 
Lutze'nin bayanatı. 

Berlin, 7 (A.A) - Milli soayafist bit. 
cum .lutaatmm yeni erkimhaıp reisi il. bt· 
ze, "Angrif,, gazetesine beyanatında Rö • 
m'ün ve arkadaparmın hareketleriDliea an· 
cak vaziyet hat bir devreye girdikten sonra 
haberi olduğuna söylemiı ve lıiiann 11ataa
bıım hainlerle katiyen tepiki mesai etme.mit 
olduklarını ve hadisenin bir kaç reisin isya 
aından ibaret bulunduğunu ilı:ve ederek fle· 
miştir ki: 

"- Hitler'ia LiicBJll lataatuıa elaa iytf. 
madı tamamiyle bakidir ve 11ümm kıtaatı 
da reisi eskisi gibi sevmekte ve ona hürmet 
eylemektedir. Hiaua kıtaatı, zaruri olan 
tensikat esnasında azaltılacaktır.,, 

MeTkuflardan flördü serhe t 
bira kıldı 

Berlin, 7 ( A.A) - S.. laadiselenle lft 
kif edilen rüesadan fon Çirsoltki, Fon Sa· 
vinyj, Fon Stotçings ve Fon Killiorer yıp1 
.la taJ.kikat netiycesin~ Jııinlerle fiiphel 
bir temasta balumnımıı oldılklan aalaııl4'" 
ğmdan serbest bırakılmı!lardır. 

M . . Fon Papen 'in v&v.iyeti İ) 1 

Berlin, 7 (A.A) - Havas ajaıuı bildiri 
yor: Baıvekil muavini M. Fon Papea'in ar 
k:ıdaıları olan mevkuf milli sosyalist rüe • 
sanın tahliyesi, mumaileyhin vaizyetinin ,ım 
dilik istikrar bulduğuna hükmettirebilir. Ha 
brluaadır ki, M. Fon Papen'in en yakın me 
sai arkaClaıı Fon Rose baıvekil muaviaiahl 
odasında tabanca ile öldürülmüı ve bizzat 
Fon Papen de derakap tevkif edilerek Wr 
kaç ıün nezaret alhnda buluncluralmll!fa, 

Komünist reislerinden biri 
kemJini astı. 

Bertin, 7 (A.A) - Eski komünist riie• 
dan Honpin, bapishauedeki lıücresinat ke~ 
dini asmıfbr. Mumaileyh Rayflai 1angnuı 
hac1iıesinaen sonra kaçmıı, f akıt ıonra tı~ 
rar yakalanmıJb. 

M. HitJ,•r Almanya'nm Türkiye 
sefiriyle uzun bir mülakat 

yaptı 

Berlin, 7 (A.A.) - Baıvekil M. Hitleıı, 
Almanya~nm Türkiye sefiri M. Fon Rosell* 
berg'i kabul ederek uzun bir mülakatta bıı
lunmuıtur. 

M. Göbbels'in 1\1. Lutze'ye 
telgrafı 

Berlin, 7 (A.A) - M. Lutze'nin milll 
sosyalist hücum kıtaatı erkim harbiye rei.,. 
liğine tayiai münasebetiyle propagamda ıaa
zm M. Göhbels mwnaileyhe ıu telıraf ı ıön
dermi}tir: 

"Asıl vaıif ea muarızlarımızın Luaumtl • 
lerini milli soıyalistlije ve hücum kıtaıtımı 
za tevcih etmemeleriae dikkat etmek elacd 
br. Hiicam kıtaatnmz UJDukir ve leke.İl 
kal••ıJanLr. Senin emin altında Hitler'ill 
keııdileriae vereceği vazifeyi cesaretle vt f• 
dakirue iyfa edeceklerdir.,, 

mentonun son günlerde tam bir süklinet me a 1 e gore eısıcum ur · uzve me " lngiltere ve Japonya harp gemileri 
•tın d J ·ıı· k lk "d ·• lakibat yapılacaktır. 1 öNO içinde işlerini görmesi aramıdaki tezat da· zunen gı e eıı ev mı 1 a ınma 1 aresı için azami tonilato olarak 25 hi.a.i kahale ALMAN Ş NAZiRi ALMAN G lJ» 

ha manalıdır: 9 kanunusanide parlamento nin yegane müdiri olan Ceneral Conson'un FON PAPEN'IN ÖLDÜRÜLENLER amade bulunuyorlardı. Oiğer tanftan Ame - LO iŞ KOMISERLIClNDEN 
açdırken BaJVekil bulunan M. Şotan, Ba istifasmı veya biç ol.usa ba nziyfesİllİ bir HAKKJNDA TALEBi. rika bahriye mehafili bu hususta mittefik ÇIKARILDI. 

yonne bonolan mese1esinden dolayı ithama idare meclisi ile paylafmaksılkbusus1111dtl~ h~r Londra, 7 (A.A.) - Deyli Telgraf'ın olmasalar hile Amerika ltikimetinin t1iğer Berlin, 7 (A.A) - Almanya İJ aaıın 
ağnyan müstemlekat nazın M. Dadimier'- tertip diifiiımıiqtür. Milli a ınma aıresı oort devletia tefkjl edecekleri tephe :hr!I• 
~ el 30 k~ ·a nin idaresindeki hu t-·'·ilat mezkôr dairenin Berlin muhabiri bildiriyor: smda daha yu .. , ___ ı_ bır· ra'-am hususunda • .._ J\t Seld, almaa ıö•üllü it koaıiserlijindea 

nin i..ürasm an sonra amınasanı e çe- ~ Reisiciimlnmm miizalıaretine mazhar KKK aı; ,..... h 1 
kilmegve mecbur olnmcta. M. ~ .... ~n'm stifa- ıiyasetinc1e vulnı bulan taclilat ile alakadar .rar etmesiae ihtimal verilemezdi. Binaena _ ~ıkarılmıjlır. Ba kararın son adile erle a • 

s ';lVL.. d •- ..ı_• ,__nd L~ ı L_ .. ·ı olan M. Fon Papen, Röm tarafından idare u.._ V b ko · lik _L'-!li ıma çok giiriiltilii medis içtimalan sebe- ır .... ftlre ·- &il eoJ e Mr sanıyım mı leyh ltalya'.nm kararı vaziyeti değiıtinniJtir lakası yoauK. e 11 mıser muu ye M 
biyel venni§ti. DatacJier 4'ii\Umeinin te~k- li Lir plan .U.ainde teıkilindea "azg~ecek edilett Nikastzilerin iydaınlan unaSD1da ve fimdi 35 hiıı tmıilitolok gemiler tehlikesi zaretİlle merbatlur. Komiserlik nıilesİllİ da 
kitü.ti takip eden 6 §Ubattaki kaıdı l.üise r;e fiatlann letpİtİn.İ cebren kabul eUirmiye öldürülen katibi F• BMe i~ maiyetiain hakim bulunmaktadır. Eier Roma fikrinde hiliye memwlarmdan M. Hil yapacaktır. 
ler de hatft'lardaaır. M. Daınerg Reisicim- cektir. tevkifi laaldanda taltkikat yaptlmaseu iste- mu ederse İngiltere ve Fransa için bu toni 

lmr. 4avetiai kabul ederek 9 ftlhattı si- - miftir. lito mikdarmdan dm apgı bir azami lıad CENERAL FON BLOMBERG 
JISİ mitareke kahiaesini teJkı1 etmİ! ve e W GECE AÇIK ECZAHANELER "Eğer ReisicüıDhur Mareşal Hindenburğ kabuletmeğe bittabi imkan yoktur. Amerika TEFTİŞE ÇIKTI 
ııllHIDdan lteri yavaf yavaf fikirlerde si- Adliye sar.ayı karşısında Fon Papen'in bu talebini kabul ederse, ffit. ve Japonya'ya da böyle bir teklifte 1.ulımu- • 
kiaet laasıl etm.pr. Din alqam M. O. ANKARA ler hiikimetinin 'Va-ziyıti cid.li o!al>ifü·. lamaz.,, Berlin, 7 (A.A) - Rayper kumanda• 
merı ht~ karantametini okad.ktan 1111n ve Hamamönünae lytlam ffilenlerin littem gittı"k~ artan Söyleaclijiae ıöre ltalya'Dlll balırive pro ceneral Fon Blomberg, Münib ve lnplftat 
kirliden mkm -'iı tua.fmdaa Jaua- HALK rakamlar gidenme~r. Hemen 461 İy· ietiniıı aetivcesi $11 olacakbr ki, biyiik deY- t b" t fti ahali yapmak üzere laanket 

'
Jle aDuılanmı.tır. Ba suretle meclis ma- d .. lıiWiritiyer. Fabl Rmİ llfab .-. letler takriben IS sene müddetle muazzam " ır .e. ! sey 
tC'l !' Eczabaneleridir. 'd d ' -1 d etmı.tır maileyhe minnettarlığım ızhar eylemiıir. yan kimseler, Münih'te 122. Berliıı e 73, gemiler İnf& e ece" er ir !' • 
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Diğer iki mütehassı 
sa göre Istanbul(t] 

lstanbal, 3 temmuz 1934 
''Alfred Agache,, planında; İstanbu • 

luo teıhis ettiği iktısadi bünyesini ve hin • 
lerlnndmı, aynı zamanda planını iyzah ve 
nıiıdafaa eden şu cümle ile anlatır: 

"Bazı kimseler şehre takdim ettiğimiz 
programı pek büyük, serbest araziyi pek 
çok, yolları fazla geniı, tadilatı çok mas • 
raflı bulurlar. 

"Bunlara sadece diyeceğiz ki; tarafı • 
nıızdan takdim edilen program Türkiye 
Cümhuriyetinin coğrafi vaziyetine göre, ba 
len iktisadi büyük bir merkez bulunan ve 
'tliinvatlaki miinasebatı ticariye yer.iden te
vazün edince birinci sınıf bir transit mer • 
kezi olacak bir şehrin tevsiioe ait bir pro
gramdır." 

Profesör Herman Elgötz'ün müıabede 
ve kanaatları ise fÖyledir: 

" iki sebep vardır ki, fstanbul'un iktısa 
di muvazenesini bozmuıtur. Bunlardan biri, 
umumi iktısadi buhran ve sark memleketle
rinin son zamanlardaki ikt;sadi tebeddülatı, 
Roıttanya, Bnlgarist"n, Yunanistan dnletle
rinin hariu muhtaç olmıyacak sarftfe kendi 
$anavilerinclen istif aJe teıebbüsleri, Rus ha
rici ticaretinin aulması 

İkincisi de, Arabist~n, Suriye ve Make
donva'nm Türkiye' den ayrılması neticesi o
larak merkezin Ankara'ya naklidir.,, 

"Diğer bir sebep de harptan sonra Ka
radeniz ve Akdeniz sahillerinde lstanbul'a 
rakip limanların ehemmiyet kesbetmis olmıt
sıd•r. Bilhassa Pire limanı bııaün Y~nanİs· 
fan ithalatını tamamen temin ediyor.,, 

"Pire limanının f aaliveti hemen hemen 
İstanbul limanı kadar vükselmiştir. Transit 
nakliyatı dahi f stanbul'un co~rafi vaziyeti 
daha müsait olduğu halde te~kil:ıt ve siyasi 
sehenlerden dolayı Pire'ye gecmistir. 

Selanik, Bargaz, Vama, Köst~nce liman 
ları ise mensup oldukları memleketlerin ik· 
lısndi buhranlarından müteessir olarak ls
tanb:ıl limanına rakip olmağa çalıımak . 
fadırlar. lzmir limanı, coğrafi vaziyeti 
tesiriyle Anadolu'nun mahreç limanı ol
duğundan o da I slanbul' a rekabet et
mtktedir. Türkiye'nin ihtiyacı olan ma
kine ve sair ithalat latanbul'a gel • 
meden doğrudan doğruya diğer afak Tir 
kiye limanlarına çıkarılmaktadır. Tiirkiye 
kapılan harptan sonra ba suretle dağılmıs-
tır ." · 

Profesör İstanbul'un iktısadi kalkımı i
çin birinci planda ıu tedbirleri; 

"İstanbul'an müstakbel planını hazırlar 
ken bahsedilen iktısadi esasatı nazarı itiba
ra almak ve !ebirde geçinmek kabiliyetini 
buna göre artırmak icap eder. 

lstanbnl' da deniz nakliyatına kahil ol
duiu kadar ehemmiyet verilmeli, !imendi· 
ferleri deniz nakliyatını zarar vermiyecek 
sur,.tte tanzim etmelidir." 

"İstanbul'u iktısadi buhrandan korumak 
için sanayii ve küçük sanatları muhafaza et
nıe1idir ." 

"Ereğli kömür madenlerinin lstanbul'ıı 
y11kınlığı lstanbul'da sanayi teşebbüslerini 
kolaylaftırır. İstanbul' da kurulacak sanaiy 
karı ve deniz nakliyatmm iyi tanzimi saye
sinde tehrin iktısadi vaziyetini takviye etmi~ 
olur." 

"Bahçelerde asri ziraat yapılmalı bu su 
retle konserve sanayii tesis edilmelidir." 
, • "İstanbul fehri deniz kenarında olduğu 
!çan balıkçıhğa da çok müsaittir. Hatta balık 
ıbra"='tı icin avrı limanlar dütünme1idir.'' 

ikinci planda da ıunları tavsiye eder: 
"So 1 d . n sene er e çok düşünülen serbset 

lıman nıese1esi halledilirse bu da ecnebi sa
:aa •• ı b yun ıtan u1' da kurulmasına yardım eder 
Ye ıerbeıt 1:-a t • d"I" b" · 1 .uu n esıs e ı ırse ecne ı ıerma-

~e~ıf dstanbul'a ıelnıiı olar ve türk amelesi 
ıslı a e eder." / 

"Anadolanmn ırealldı" .. • t" t1·· -'J'L R . .,azıye ı aza uı-
f~n d~kt usya lımı-nlarbı daha iılek bir tekle 
~d~lrd~-· enksdo"ndrı, stan akl .limanı iyi idare e

ı un ta ır e gene es ı ehemmiyetini k _ 
b·ı· " a una ı ır. 

"fyi bir seyrisefain siyaseti vasıtasiyle 
Avrupa-Hindistan nakliyatı lstanbul'a kadar 
trenle gelir, oradan Akdeniz yoliyle Süveyı 
kanalına kadar varır. Böylelikle ha nakli
yatta Cebeli Tarik devri kalkar ve Türkiye
nin deniz naldiyatı da yiikselmif olur. 

Deniz nakliyatmın yükselmesi için Tür
kiye ıimendiferlerinin bn yiikselmeğe uygun 
bir tarzda idare edilmeleri mühim bir prt
tır ." 

(l) Htr üç mütehassısın rapora da Is· 
lanbal belediyesi laralından tercüme tttiri
ltr"k baıtfırılmıştrr. 

ŞEHİR 
Maarif Vekili B. 
Nisen'i kabul etti 
Harİ<;lc icrayı un at cclcnıi) ecck -
l<·ri hJ) fakiiltcsiıulf'ki prof <"ı;;Ör -

lcrc tebliğ edilmemi~ 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün Ankara

ya gelen Profesör Nissen'i kabul etmiştir. 
Haber aldığımıza göre: Tıp Fakültesin

deki ecnebi profesörlerin hariçle icrayı sa· 
nal edememeleri kanun iycabı olduğu ken
dilerine bugüne kadar tebliğ edilmemiş bu
lunduğu anlaşılmıftır. 

Bu husus profesörlere resmen tebliğ edi
lecek ve suitefehhümlere mani olunacaktır. 

Bt·bt·k balıçt•sinc otel yapılıyor 
lstanbu1, 7 (Telefon) - Belediye Be

bek bahçesine büyük bir otel yaptıracaktır. 
Otelin projeleri hazırlanmıf infaat müteah
hide ihale edilmiıtir. Müteahhit oteli yapa -
cak ve muayyen bir müddet kendi namına 
i,leterek sonra belediyeye devredecektir. 

24· temmuz lıazırlıuı 
İstanbul, 7 (Telefon) - 24 temmuz 

Lozan günü münasebetiyle Üniversite kon • 
ferans salonunda büyük merasim yapıla
caktır. Hokuk profesörleri bazı konferans
lar verecekler ve konf eraoslardan sonra 
Halkevinde bir temsil verilecektir. 

_Odi olan l,irinin ) aptıkları 
ls!anbul, 7 (T eleton) - Galata' da ka

le dibinde Hüsamettin Efendi isminde bi
ri gece yarısı aklını kaybetmiş ve karısı sa
biha Hanımı ustura ile boğazından kesmek 
istemiş ve takip ederken usturanın iistüne 
düşerek boğazından ağır surette yaralan
mııtır. Sabiha Hanım ağır yaralıdır. Hüsa
mettio hastahanede ölmüftÜr. 

Doçentlerin maaşı meselesi 
Me~dc V ckal(·t~c tetkik 

c•,lilmcktedir. 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün Ankara

ya gelmiı ~lan ~nive~ıite Rektörü Neıet 
Ömer Beyı Ünıversıte fakültelerindeki 
doçentlerin maaıları hakkında vekalele te
mas etmek üzere Ankara'ya gelmiı olan 
doçentler mümessillerini kabul ehnistir. 
Doçentlerin vaki talepleri vekaletçe tetkik 
olunmaktadır. 
~~~~~~-

Üç mutahauısm tasavvur ettiği lstanhul 
mütehassısların cihan barhından sonraki ta~ 
rihi i~kifl~I v.e Türkiye dahil fark memle
ketl~nnde mkışaf eden milli hareketleri te
lakkı tarzlarmın neticesidir. 

iki evelki mütehassıs; Lambert ve A
gıtche, planlarını Türkiye içinde ve Türkiye 
nin siyasi ve iktısadi farllarma bağlı bir ls
tanhul için değil; bir cograf ya tehri olarak 
milli ve beynelmilel rekabetler karJısında 
mevki alan liberal ve bevnelmilel (2) bir 
İstanbul için tanzim etmiılerdir. 

Elgötz, bence daha fazla "milli" dir. ls
tanhul'an yeni kurulu!undaki imkanları ve 
şehrin iktısadi kalkımmı, lstanbul'un tabii 
servetlerinin iıletilmesinde ve İstanbul ile 
milli iktısadi muhiti arıısındaki münasebeti 
iyi tanziminde arar. Elgötz'ün büyük lstan 
bul'u, milli lstanbul'un kurulufundan sonra 
gelir. 

Şüphe yok ki, bir febri bir memleket 
bünyesi icine aynı zamanda fehir için de fay 
dalı olacak bir ıekilde yerleıtirmek, bir kar 
ton üzerinde en ~özel bir fehir projesi tasar 
1amaktan, veya hir ıehri mücerret nazariye
lere !!Öre kurmaktan cok baıka bir şeydir. 

Biz bu balasalard~ sade~e mütehauısla 
rın İstanbul icin dü,ündükleri iktısadi imkan 
ları ve ha imkanlara göre bir lstanbul tehri 
tanziminin miimkün olup olmadığını tetkik 
ettik. 

Hangi projenin lstanbul'u daha fazla 
güzelleştirdiği ise, bizim tetkik salahiyetimi
zin tamamen dııında büyük bir ihtısas isidir. 

NEŞET HALtL 

(2) Din Hynelmilelciliğine ( siyalı en
ternasyonal), proleter beynelmiltlciliğine 
(kr~"!~~· enternasyonal), sermaye btynelmi
lelcrlıgıne (kül rengi enternasyonal) denir. 

Nişanlama. 
Şebinkarahisar mebusu Profesör Sadri 

Maksudi Beyin kızı Adile Hanım ile Harici
ye Vekaleti memurlarından .Kemal Kimi Be 
yin nifanlanma merasimi evelki gün Sadri 
Maksudi Beyin evinde yıpılmıflır. 

Genç nİflnlılan tebrik ederiz. 

HAICIMIYETI Millin 

ve TAŞRA. 
Tirakyada ki yahudiJar 

meselesi. 
Hiikumcıin tNlhirlcri iizt>rİıH' hir 

kısmı Y•·rleriııe dönınt•«e . ~ 

ha)adılar. 

lstanhul, 7 (T e]efon) - Milli bazı te
sir altında kaldıklannı öne sürerek Trakya 
mıntakasından lstanbul'a gelen yahudi ai
lelerden bazıları hükfunetin vaziyete müda
~~lesinden sonra tekrar yerlerine dönmek 
ıçm hazırlıklara ba!lamışlar ve bir kısmı 
hu sabahki trenle Edirne'ye gitmiJlerdir. 
Hadise hakkında gazetelere beyanatta bu
ı~ .. n yahudilerin hepsi hadise kar,ısında 
h_ukumet. tedbirinin ciddiyetinden mütehas
sıs ve mınnettar olduklarını ıöylemi,lerdir. 

t--ıanbul n(•]e,liyesiyle l\laryes•·ra 
arasındaki ihtilaf 

fstanhul, 7 (Telefon) - Yıldız bahçe
ı:; hakkında Maryeserı ile belediye arasın
dıık~ ihtilaf hakkında üçüncü hukuk mahke 
mesı tarafmdan verilen ozlafma kararı Tem 
yiz tarafından da tasdik edilmiıtir. Belediye 
iylamı almıttır. Belediye Maryesera'yı otuz 
iki bin lira verecektir. 

Tt>nwli ah1acak fahrika]arımız 

lstan~ul, 7 (Telefon) - Yeni kurula • 
cak f abnkaların temel atına merasiminde 
bulunmak Üzere Batvekil ismet Paıa H~z -
~e.tleriyle lktısat Vekili Celal Bevin hu hafta 
ıçınde .seyahate çıkacakları söyleniyor. Te • 
mellerı atılacak fabrikalar hmit'te kağıt, 
Paşabahçe' de cam ve Zonguldak' ta dömikok 
fabrikalarıdır. 

Profesör Nisse'nin 
mektubu. 

Ankara' Ja bulanan Prof tsör Nissen hak
kında dün gelen Milliyet gazetesinde bir 
fıkra ne§redilmi§ti. Ba fıkradan müteessir 
olan ~r?lesör Nissen bize §U mektuba gön
dn~~§!'~· Devle~çe tetkik tdilmtkte olan, 
Vt alı ılım he!etınin haysiyet ve §trefine 
taallrık eclen ışlerde gazetelerimiz dediko
dulara daha az ehemmiyet verseler doğra 
olar sanırız. Mektup §adar: 

Ahval ve ıeraiti mahsusa altmda husu
si bir klinik'te tarafımdan yapılan bir ame
lıyatta takip ettiğim hatb harekete beni ic
bar eden tıbbi ve vicdani sebebi muhtevi 
raporu ait olduğu vekalete takdim etmiı 
bulunuyorum. Bu raporumda suitefsirlere 
meydan vermemek üzere tıbbi müdahalem 
için bir ücret almaktan sırf mazar ettiğimi 
tebarüz ettirmipim ve bu hasasu yani ücret 
almıyacağımı ameliyattan eve) ve sonra da
hi ifade ettiğimi burada ilaveten beyan ede· 
bilirim. 

Dünkü Milliyet gazetesi ıunları yazı· 
yor: 

"ÖğrendiPi,...=-:e göre Prof eıör Nissen'iu 
bu ameliyattan 500 lira ücret aldığı anla
şılmıftır. Bundan bafka, Niuen'in yaptığı 

ameliyatın fevkalade ve ıimdiye kadar ya
pılmamıı bir ameliyat olmadığı her zaman 
yapılan cerrahi iılerden olduğu tahakkuk 
etmittir.,, 

SAYIFA 3 

Büyükada. 
Bu yıl Büyükada'ya, Ankara'da tanıt

tığım bir dost için gittim ve bu yaz Büyük· 
ada, ankaralıları kendinde tophyan bir 
yazlıktır. 

Kırk yıllık adayı, bunun için seviyorum 
desem, bana, Ankara budalası derler mi 7 
Ko, desinler ... Yüksek sevgiye varmryan· 
Jar, gönlün o ince yükselişi ile, bu deria 
körlüğünden ne anlarlar? 

Ve bana Ankara dalkavuğu diyecek bir 
tek ankaralı düşünemem; çünkü öz anka· 
ralı olanın ağzı buna varamaz! 

Elime kalemi değil fırçayı alsam ... Bir 
sırt üzerindeki evin daraçasındın gördi· 
ğüm, Dil Koyuna f ırçalasam: 

Menekıe, çividi, mavi, yeıil, sarı, la· 
runca ve kırmızı denilen renklerde. at M• 
dar renk çıkarsa, 

Ve fırça ne söyliyebilirse, 
Ve sözün yetiıemecliği yere kadar ..• 
Birdenbire, kıt ortu111da .Karpiç'te ı• 

çen bir menekte bahsi gibi, yaz ortamda 
d,. bu denli sözlerden geçiyorum. Meslefim 
bu miiıminletmİf yönü o gün gibi bagin dı 
bota gidebilir; fakat biz yalnız o de filiz! 

Üçünden üç yiiz türlü çıkan renklere 
varmak güezl, fakat orada takılı almak 
doğra defi) ! 

Y umufaklık yanmda yalçmlığa, tatlılılC 
önünde sertliğe varıyorum. Her anlapnak 
istiyene hareketle cevap vermem ba yal· 
çınlığı ve bu sertliğe vardığımdaadır. 

Kutlar, kurtlar bile ya!adığt toprağa, 

ota uyar. Büyükada'nın açık renk gözlere 
benziyen denizi kar,ısmda uyuımamak içia 
ankaralı olmak lizımmıf. 

Hükumet merkezi lstanbul' da kalsay· 

dı, memlekette meltem havası e1ecekti. 

Halbuki !İmdi hepimizin içinde bozkır 

yalçınhğt Y•!IJOr. İ!fe bu, intibak hadisesi· 

nin daha yükıefine varmak demektir. 

Böyle olmasaydı lstanbalun boaca hal· 

İ!"lanhul ilk ııwktcp1t·riıule 
İstanbul, 7 (Telefon) - İstanbul' da 

b~ sene yeniden altı ilk mektep açılacaktır. 
Bır kaç senedenberi ekalliyet mekteplerin 
den türk mekteplerine giren talebe sayısı 
şayanı dikkat derecede artnufiır. Son zaman 
larda talebesizlikten lstanbnl' da beı ekalli 
yet ve ecnebi mektebi kapanmıftır. 

Bu haberlerin tamamen yanlıı olduğu

nu beyan ederim. Ben kendimi bu haberle
rin yaratmak istediği havanın üstünde his
sederim. Buna rağmen bu satırları matbua
ta vererek keyfiyeti tashih edişim, mes· 
leki talim ve terbiyeleri uhdeme tevdi edil
miı olan akademi gençliğini nazın itibare 
aldığmıdandır. Çünkü kliniğimdeki talebe
lere daima dojn11ıık ve meslek .Jıla -
kı vecibelerine merbutiyetin her nevi tıbbi 
kudret ve kabiliyetlerin esası olduğunu tel· kı, Ankara'yı İstaabullaflmrdı; timdi İll 
kin ettim. Talebelerim, hocalırmın bütiin Ankara İstanbul' o kendine çekmek iiıere· 
hareketlerinde kendilerine telkin olunan dir. 
ba kaideye sadık oldufana bilmelidirler. Biiyiikada'da çamlık var, Biiyiikada'cla 

Bu sene İstanbul ilk mekteplerinde ılt
mıf bin talebe okumuıtur. 11k mektep sa -
yısı da 413 dür. iki sene eve) mektep sayısı 
330 ve talebe mikdarı da otuz sekiz bin idi. 

Nihayet tashih zımnmdı İfaret etmek 
nıecburiyetindeyim ki mevzubalu ameliyat aıf alt var; Biyiikada tertemiz. 
ciğer cerrahlığmda pek derin ve ince bir Geçen yıl, ba aylarda, Dikmen' de ve 
ihtısası taalluk eden bir ameliyat idi. hir ağacın altında ha çamları dütünmek ık· 

Ankara'ya seyahatim ise yalnız kendi . . . 

T d 
te§ebbüsümle vaki olmu§lar. hmdan bıle ıeçmemııtı; halbuki bu çana 

arama ergisi. NISSEN 

1 

kokuları.adamm ciğerine iıliyor. Onlan ye 

Yedinci Fa"ikiil Çıktı. Profesör Nissen'in yaptığı rinde mi bırakalım, yokıa alıp Ankara'ya 

amelı·yat mı kaçıralım diye döıünüyorum. 
T. D. T. C. Umumi katipliğinden teb-

liğ edilmiJ(ir: İstanbul, 7 (Telefon) - Bazı gazeteler Büyükada'da ve biitün yazlık yerleıde 
1. - "Osmanlıcadan törkçeye siz kar- tarafmdan profesör doktor Nissen hakkmda ho,fllma giden bir feY var. 

§ılıkları T aramı Dergisi,, adıyla ne!re - i!aa edilen haberler yüksek tıbbi mehafilde Kadın ve erkek giyimi ..• 
dilmekte olan eserin 7 inci fasikülü de çık- dtrin teessürle karırlanmıı ve bu telakkile
mııtır. rir. tıp da dahil olduğu halde üniversitenin 

2. - Bu fasikül altı formadır. P. har- ıslahı teıebbüslerini kendi menfaatleriyle 
finden T. harfine kadar olan kelimeler bu 
fasikülde yer bulmuftur. telif edemiyenler tarafından çıkarıldığı ka-

Herkes; yazm, havanın, plajın, deni

zin ruhuna uymuıtor. 

Halbuki Türkiye inkılabına göre heniiı 

bir kadın giyimi doğuramadı. Hila geçmi· 

tin ipekleri, tülleri içinde sılmıp duruyo· 3. - Ankarı'da Mebus Beyefendilere naati basıl olmuıtur. Bu münasebetle bugün 
dağıtılacak nüshalar B. M. M. Umumi Ki· bana beyanattı bulunan bir doktor; profe -
tipliğine gönderilmipir. sör doktor Niuenin dünya edebiyatı tıbbiye ruz. 

4. - Cemiyetin kol ve bölükleri aza· sindeki yüksek mevkünden bahsederek son Antikalaımıı eliıleri gibi bu tülleri 
smdan olanlara verilecek nüshalar cemiyet yaptığı ameliyatm hocası Saver Bruh ile de camlıdo1aba ne zaman kaldıracağız bil· 
merkezinden imza mukabilinde alınacak k d' · h • ·· ı b" ı td - mem ?. 
b 

- en ısme ma sus orıJına ır usa o aguna 
1'. 

5 _ 1 t b l'da k .ı~ı . ·vt! edebiyatı tıbbiyede böyle yazılı olduğu - Birçok meslek hanımlarının allı ye•ilU 
.. . s an u enw erıne mektup .. . :ı 

gonderilmi• olan zatler Devlet M tb nu soyledı. i§ bafında salmdıklarmı hatırlarmı. 
:ı a aası sa-

tıı !~rinden kendilerine ait nüshaları aldı- Salonları dolduran tül ve ipek yı(mı· 
rabıhrler. O h·ı· V k"l" a 1 ıye e 1 l nın ise yerli olması için didinip duruyoruz. 

6· - Ankara ve İstanbul'dan ba~ka Kırklarelı", 7 - Dahiliye Vekili Şükrü B ı·· ? B ·· ·· k" b' yerlerdeki zatler bulundukları y • M'f una ne uzum var. ugunun zev ı u 
"f M"d·· 

1 
..... d enn aa- Kaya Bey Umumi Müfettiı ve Müıaviri tülden ötesini görüyor. 

n u ur ugun en veya Maar"ıf M I • d 1. d" emur u- Beylerle birlikte !İmdi Kırklareli'ne geldi. K 
gun an Ken ı atlarına gönden"len ou··ıhala- d k l ısaca bu yazılardan da anlaplacaiı 

1 
1_

1 
Kasaba kenarında piya e ve süvari ıta a· 

n a acu ardır. gibi, bu yaz Büyükada' da Ankara tadı alı-
7. - ''Tarama Dergisi nin 8 . . f rı ile halk ve memurlar tarafmdan selam- yorum ve Ankara hasreti rekiyoram. 

sikölö de yakında çıkacakt;;, ıncı a- 1anan Vekil Bey doğruca vilayete indi ve IFF;TET HALIM 
çalışmağa baıladı. (A.A.) 

Aydın hallrt11lilui ~lçak'ta lsabey ca•İIİ öniindt. Aydın lıalktvliltri Ef t1 le kütiiphane harabesinde. 



Müdafaa bütçemiz. 
Sil&hsızlanma kooferaaunJan dopcak 

aetiycelerin mahiyeti hakkmda iyi veya kö -
tü im mita1ea dermeyanma lüzum yoktur. 
Bununla beraber bütün dünyanın llftltlak bir 
Wihhwmya doinı ıittiiiai töylemekle 
Ce11eYre' deki ıaeıaitlea meydua ıelecek 
eserin vasıfları keneli ke.dine tarif ediLniı 
elacaldır. 

lfiten kalalı:larm geceli gündüzlü çahıaıt 
ıilah fabrikalannlll ririlti1erindtft saitrlaı 
1111f lıir ble gelalerDi INJinmez lü kayda 
limm varmNlır? .• 

Gizlenecek tarafı olmıyan bu açık ve 
prültüli silaLlanmalar, bütiia kara, hava, 
tleaiz ord.larmda ıöze çarpu hiiyik hazır 
tıklar ileriyi röreJNlealeri korkut.ağa kifi 
lflİJOl. 

AıiJk hir politika adamuwı miyarsız be
yanatı ufukları karııtırmağa ki.fi geliyor 
ve sinirleri b0%ulmq yüz milyonca insan 
"harp baıladı,, gibi ortaya geliıi güzel aldı 
vermiı herhangi bir haberin uydurma ol • 
maktan ziyade yüzde doksan dokaz doğru 
elacagnu kabale taraftar Lalan")'or. 

Bitüa hanlar, sildlawna-, silahlan -
ma yanımın sililualanmıdaıı pek çok Heri 
l.ir esas oldağunu ve milletlerin bu yolda 
ve yakın l>ir lıarp ihtimaliyle calı!makta ol
t1Uklarını ispata kafi gelme1idir. 

Uzun seneler, içten dqta ulh iilkiisiy-
1e çalışmıs ve dünyanın bu çok uil nyeye 
samimiyetle bağlanacağı iimitleriai besle -
mit olan Tirkiye, nihayet her türlü ihtimal 
leri erı güç ve korkunç §ekilleiry)e mütalea 
eclerek daha eyi ve da:ba üstün hazırlanmak 
zaruretini görmüttür. 

Bunun1a beraber, az eveline ait, yani Iİ
lihlanma yınfDUD henüz ba kadar biiyük 
Lir hız a1madıiı devirlercle yapdmıı Lir ista
tistiii göz önüne ~tirirsek, Tiirlriye'nin Milli 
Müdafaa bütçesi 1ıesabma bagiin almakta 
balanduğa tedtnrlmle öte\i milletlenlen 
~ geride Wuchaiana deda&I görehiliriz. 

Bap tökor lannq balama ltalya el -
mak izere İ.ffe, mulatelif memleketlerin 
Milli Miidafaa bütçelerinin vatandaı ba,ına 
taksiminden çıkan (kuru! hesabile) netiy -
celer: 

Adam baıına lta1ya 1747, tsveç 1350, 
Amerika birlefik devletleri 1085, Yunanis -
tan 956, No"eç 882, ispanya 830, Dani -
marka 798, Ywge1laTya 749, Pelenya &tS, 
fialamliya 181, ı...n,. 618 ... _ 

Hau.la IMU. Milli lliiMfaa biitçe.Uin 
vatand&f bqıu tahmil ettiii yiik bu liste -
llİn en küçük rı\ammm yarısından da az -
titr. 

Ii hu da, bizim Milli Miidafaa Litçemi
ıin yükseldijindea bahaedenlerin ne kadar 
yanıldıklarını ve etrafı yanılttıklarını iyza-
1ıa kafi gelir. 

Türkiye, içer.le Te dl!Uda salla ilkisün 
de samimidir. Hiç füphe yok Wı temiz ve 
çok insani gayesinde yalnız de fil.lir. 

Kendi emniyetimiz bakımmdan aldığı -
mız tedbirleri& pek çok ~fiii olan main -
yetine ipret etmekle heraher §D1I siyleme
liyi.ı ki ..Jh ınerlik muaimizde, salla iilkü-
müzde kuvvetli bir ıüvea halinde çok kıy -
metli komtumuz ve dostumuz Sovyet Rns -
ya ile daima beraber olu§umuzdur. Bn bera 
ltertik ..ala i9n M,iik bir zaMU oW.ğu ka 
tlar eıı çetia zanaaalarda tecriibe edilmif bir 
dostluk olmak iytibarile de kati hirliğin, 
daha ileri bir tabir ile sağlam ve sarsılmaz 
t.ir "hir oluıun,, ifadesidiT. 

Tidriye, reçirdiği kara 'fe çok kritik 
tiıJer41e }'Bflll•I· uzu azadıya tecrübe 
edilmiı bir miinasehetin. bir dostluğun tabii 
iyubı olarak Sovyet Rusya i1e yanyana vefa 
kir bir ruhla saf tutmakta daima zevk duy
muş ve daima aym duama tek midafii ha
Jia.le kendiai ti lle..qtir. itte 111Um koru -
yaa bnetli bir Snyet Lsya'nin eı yakın 
dostu olarak daima yanmda yer alan Türki
yenİll kıivvetli o1•!undan ku,kulanarak sör 
aöy1iyen1erin ve yazı yazanlarm maksatları 
1111tarada aramak 1lnmdtT; Snyet R•.,a' • 
11 zayıf görmek istiyenleria amdanada ya 
111 ~ .. u. diipaanlıioula aramak li -
_..,, lanetli l.ir Ruya ıa.i, bnet& Wr 
Tirkiye ..._ urp atüaalleriai l.eimaia 
)Uayacalmr. Bitim • hir ma miitalealar 
w IUiyaldlerda soan llir halisa halinde 
.e,lemeliyiz ki Tirkiye Milli Müdafaa biit 
~ hafb memleketleria\iae göre •rmilin 
de alt.dam n çiakii Macaristan' da hile 
.... ~ Milli Müdafaa için 553 braı 
aarfMı1melde4ir. 

Biz .... ileri n dalaa yiibek hir .mi 
naidafaa llitçeaimi Liyik lunnJamula hen
Ler izerimiıe •itea IUIİlllİ nlla •idafiliii 
yazivf esini hakkiyle yapabilmek için yalaız 
fayda deiil hatti zanrl ıöralerW.. 

~. "'" u, .,, .. 

f abancı po3"'31. 

Memleket postas~ Kahve rengi boJşevizmin tasfiyesi. 

ÇORUM 
Alaca'da ~tltdiye laaliydi - Alaca 

merkezinde belediye tarafmdan yaptırılan 

belediye meydanı, park ve belediye gazino
SDPIDI resmi kiJ&dmda bazır bulunmak üze 
re IHr hafta ene1 vilayetimiz erkanı davet 
edilmi!fi. Valimiz Arif Hikmet Bey rahatsız 
bulunduğu.adan gidemedi. Refikası Hanan 
ilt mektupçu Salim Bey refakati:de vila
yet erkiıamda11 müte§'kkil 25 kişilik bir 
Leyet din sabah otomobillerle Alaca'ya 
gitmişlerdi. Dü munsalat ederek saat 12 
de kalabalık bir ballı: kiitlesiniıı ~ kaza 
erkiDDUD iJtirakiyle meruiıae b&Jlandı. 

Kannm genç belediye reisi Mahmut Bey 
bt-lediye namnttl nrdiği konferansta park 

Hikmet lerfndi oldağa giLi Alaca'daki 
bu iymar hareketiaia aaum ve müdürü de 
müıariinileyhtir. · 

AYDIN 

Sanatlar •tkltbi - Aydın mmtaka sa
ııat!ar mektebi talebeleri mektep bahçesin
de senelik veda müwnerelerini verdiler. 
Müsamerede 1000 den ıf ula halk bulundu. 
Bu vesile ile mektep elektrik ıJıldariyle 
atlandınlnu§b. Gençler; istiklal, Kml 
Çağhyan piyesleriyle Çapanoğla komedisi· 
n: munff akıyetle temsil ettiler, monoloğ
!:tı söylediler ve miJlj oyunlar oynadılar. 

Sanat mekteh'inıjzin sergisi de dün ak
§Bm umw:ıa açıldı. Sergide deı:ıirciliğe, diik 

Zarlar atıldı. Milli sosyalinn, kahn 
rcagi boltevizm tasfiye edilecektir. Bu a
meliyeyi ilk olarak bizzat Hitler yapacak
tır. Hakikatte ise intizamı temia eden ia)Ş• 
vcrdir; fakat bağlarını kendi çözmüı ol
duğu ihtilalci kaTntlerin ö"lind~ yapıca· 
ğmı şaırran H:tler sosyalistlik uğnında mü
cadele eden arkada,lanndan t1lnmı kurtar
mak için sosyalizm~en vaz geçerek ranver 
~e balk tarafına kapağı atmııtn. 

:\'-~* 

Vaziyeti yakından takip eden ınehafil

de, hücum krtalariyle Hitler'in aralarmm 
llçılmau eylul başlangıçlarına doğru bek
leniyordu. Halbuki hadiseler daha çnhuk 
inkişaf etti. Çünkü hücum kıtaları ile eski 
milli sosyalist §Mlpİyoıılarınıo ıöbretsiz 

akıbetlerine kaqı tahammülleri tükenmiş 

\-e fftler milli sesyali:mıi yü:r:de yüz tatbik 
ehnek, balkçdık ile kapitalizme kati sınet
tc nihayet vermek için son bir darbe indir
mek, ikinci bir milli ihtilal yapmık istiyor
la rdı. 

Bitler bir emirnamede hücum krtaİan
na 1 temmuzdan itibaren bir ay mezuniyet 

veriyordu. Fakat bunu takip eden diğer biı· 

emirle de hu. mezuniyet müddeti zarfmda 

bücnm latalarma mensup olan1ama ünifor

ma ta!1maları, içtimalar tertip etmeleri, he

lr ne suretle olursa olsun propaganda yap

maları me•ediliace b. kıtala1111 ik.iıaci dere

cede olan ,efleri biitia miic11esenin yıkıl

ması mevza oldağu hakikatini kar.11larmda 

Alaca'la 1eaİ yepıla 6aNZa11 6cqaNla. gördüler. Banan üzerine, hücum kıtaları re-

pıino 'fe helediye Iİıeydamnm açılması mcciliğe ve maranıozluia ait çok muvaffı- isi, aynı zamanda kıbiae azası ve yüZLaıı 
1.._ T ki oluı Röm kendi adamlarını Minih'te ıııll-

miiııaseoetiyle Gazi ür ·yesinin hakiki kıyetli eaerler teıJür edilmifti. Mektebin bu 

efeacliai olu ÜJliiıRİD ve ciimbariyet genç stneki sergisini gören "' gezenler mekte
liiinin iymar yolunda hiyük ipretçinin biıa dalaa bilgili ve yiiksek sanatkarlar ye

gösterdiii yolda nasıl çahıhklannı ve çahı· yetiıtirdiğini takdirle anıyorlardı. 
mak için kendi nefislerinden ne büyük fe- Hallrevi lıitiipluuı~siıuk _ Aydan 

Mlirhk Japtıklarw görüyoruz,, cimlele- Halkm lriitiphaaesine .huiran aymda 
"Yarde iynıarmda bize yol gösteren vali -

• Arif ffi•--- •- .ı-= r1· • 3363 }'lUttaJ gelmiJtir. Bunlardan 391 ki!i 
11111 ~ uıeJ Ye ~e ı mesaı ar-

kad ka k N . B . d • roman bikiye, 295 kİfİ edeh~ 148 kip il-
ap yma ammuz eop eyın evn -

ni ve Jeriade İ§aretlerini; ciimhuriyet yapı - mi, 161 ki!i •Iİklopeıiik, 226 ki!i tarihi, 
cUtk premipleriaia J.akiki ve ölmez birer 217 kiıi sılıhi, Z12 \ip muhtelif eserler n 

rem bir içtimaa duet ederek Bitler, rayt· 
ver ve Almanya halkçılığı aleyhine milli 
'4tsyalistlerin yeni im ihtilaJ pliınıu bazır
ladı. Hitler'fo milli sosyalizm ipa kaybol
muş bir adam olduia ve aylardanberi de 
milli bir nizamdevletine taraftar fakat 
kahve reagi hiicam lutaları l.olıeviznıine 

yaaıtmıyaalarm eliae geçtiği de ınaliın 
1,;, keyfiyetli. S.. za_.rda milli tel· 

yalimıin eski mücahitleriyle fırka arka.taı
ları artık bir Raf!ver esiri, milli sosyaliz-

eserini hugüa .... iyi ıirürer Te anh,.o -
ruz.,, 

1i13 kiıi de gazete ve mecmua olumıuı-
lanLr. le lnı teıeilil taraf.du af y•larıaıın 

Sıbl.i müze i laaziraa 1 mda 92 k d ı tolnnnlullllll .ı.ıu yiibek morfinli afyon Reis Beyde11 snn ınuallim Cevat Bey 
iymar ve inkılap hareketleri hakkında çok 
kıymetli Lir a..tak söylemi§lir. Budan soa

n nli 8eyİll refıkalan U.nnnefewdi tara

fından parkm kurde1ası kesilerek park ve 
gazino gezilmi.ı ve gazinoda muallim ve 

gençler tarafından "Kızıl Çajlıyan,, piyesi 

movaffakıyetle temsil edilmistir. Bundan 

sonra belediyenin mektep binumda verdi

ği elli ki.filik ziyaf ettea sonra Çonun heye 
ti Çoruma döndür. 

14 aeae evel kaza olan Alacı hilhas-

sa ,_ H senelik ciimhuriyet devrinde bii

yiik illkitaflara mazim elmaı, cimlwri-
riyetten evel bir köy •anzarw arzederken 

bugün asri kasabalarımız safına ıeçıni!fir. 
Y (;ni tesisat iymar sahasında ilerleyiıin bir 

remzi ve en bariz l>ir timsalidir. Elele ve

ren genç kaymakam Necip Beyle Belediye 
Reisi Bu yoldaki mesailerine denm ederek 
'kasabada daha kıymetli tesisat vücuda ıeti 
receklerdir. 

Şunu da bilmek lizmııelir ki; bütün 
\ifayetimiz dabiliadeki iymar hareket ve 
fuliyetiaia bapda kudretli valimiz Arif 
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' istihsali ve köyliimüzin inllİlarRR istifade 
er e o ma uzere yurttl§ gez • 

miıtir. edebilmesi için hazırladığı usolleri 1'öylü -
Al f 

1 
müze anlatmak ve onlarla yakından ıniiııa-

mınca ve ransızca yaoancı dil ders- L_ alAk ela L .. A d .seDet ve a a pey etme& uure na •-
laiy le keman, piyano ve mandolin denle-

ri muntazaman devam etıniftir. 

ISPARTA 

A.fyort 'Zir .. ti - Isparta iklim n top
raklarının te§'kkilatı itibariyle morfin de
recesi yüksek afyon yelİJtiren vilayetlerden 
dir. 

lspaıta'da afyoncaluk eski bir tarihe 
malik olmakla beraber a11C1k ticaret mak
sadiyle ekı1mektedir. Bu mahıal yüzünden 
faparta'ya mühim miktarda para girmekte
dir. 

Af yon, bu mıntıkada hububat ziraatine 
nazaran biraz daha fazla kar temia eden 
bir ziraat JUbe.İdir. 

Aziz riiath.riyetimizia b. milli ihracat 
maluulümiize, dab parlak bir yön nr
mek ınakıadiy1e kardağu uyu!faraaı ma•
deler inhisarı bu itte daha esaslı ve maa
tazam bir programla çalıımaktadır. 

İstihsal zamanının yaklaıması hasebiy-

lu'ya gönderdiği mite1tassıı tdu'imize gel

miı ve ticaret odısiyle bir1eıerek tetkikle-

rine devam ebnİJtir. 

Afyonlarımızm tob11111larınm waJu ve 

yi!ksek morfin, dereceli afyon yetiftitmek 

hususundaki iıahisarın aldığı ilk ve alaka

lı tedbirler ıunlartlır. 

Afyonlarnnıznt tolnunlarmm ıı1a•ı için 

ıimdidea bol, baıaldı ve iyi cins afyonlara 

kır1111zı kurdelah etiket takıt.aktadır. Bu 
etiketli bafaklar 15 gün sonra toplanacak
tır. Ba etiket kenulaa kezalardaa aynı za • 
manda siit de alınarak numaralı kutulan 
konmaktadır. Bu etiketli n iyi cins kozalar 
toplandıktan Jonra yapılacak tahlillerden 

dele edilecek neticeye gire, beieailea t•· 
lnmlaru köyde ve merkezde ayrdan ni· 
mane tarlasına ekilecek Ye IMa tetlbir ve 
csul sayesinde afyealımn11:m ciasleri ve 
morfin dereceleri ayırt edilecektir. 

me lü,uet ebnİf ft 1-alkçılık tarıf naa 
mit hir kimse ıöıiyle bakıyorla ..... 

Bu tehlike dola vaziyet dolayısi7le ıe 
Rannr ıerekae Bitler ha.-e'kete 
mecburiyetiade idi. ŞüpLesiz, mefkôreli 
yeler ta_pyan arzusu Jailafına olarak k 
eaeri olan milli sosyalizaüa mitli ltol 
mt' doğru yol aldığına ve hı ~dİfİ Je 
durmak laZ1111gel•iğine artık H~ltt de 
nnat getirmi!fi. Her ne kadar netice ize 
dP. §İmdilik bir hüküm yürütmek müm 
değilse de, Hitlu kararın verilmesi iy 
eden bir anda A.lmanya'DUI nizam ve ialİ 
um ınen uuu.rlarmm baluıadap ••n.
ge~mekten çekinmedi. Şurası bir lııa · 
tir ki bngün Almanya' da bir sistem de 
fİkiliği karfısmda balnay1111z. Deha • 
sene eveline kaclar milli sosyalimıi a 
lıyan milli kuvvetleri, milli sosyalizmin 
li kıyafetle dolaıan holşeviım elOğunu 
la.dıktan soDia iıledikleri hatayı teaıı:ı.-• 

den temizlemeğe koyuldular. A.l.utyı' 

dn~t idare sisteminin diğer memlelı 

den farklı olarak zahiren sükiınetle yqı 
ması usuldendir. Hitler artık hiicuın k 
luı kuvvetinin tersine değil, siyasi bir 
lemayili olan Ranver nüfuza altma • 

ıriıfü'. Milli sosyalizmin tethişinden bık 
ve usanmlf olan mil1et de Bitlerin ba ha 

kdiue kar~ muti bir nziyet .aı..ıştır. 
olmazsa p.dilik böyle göriiniyer ! Y 

almaa milletiain değil, IMitü 4ii11Ja al 
hfmm menfaati namma, Ray.rrer•m a 

sacla dwu sadik tıe milli uasarlana 
§İddetli illtilal sanmbluı yç...lu t 

dizgialeri eHeriae ılmalanm ~. M' 
sosyalizm teuübesi Almanya'ya pek pa 

lıya maloldu. Memleketin içinde halk 
cemiyet nizamını tekrar ihya eden, diin 
nm iytimıduu yenidea kawıdıraa, Adli" 
t•rJ&' tla girÜjimiiz gibi kahve rengi 

~TİDI letllİfİBe iltifat ~n ft .&ı. ... w 
ya'yı tekrar dünyada saygı değer bir ~ 

tür devleti •aliae toltac:ak yelli bir ........ 
metİ• iı M!fRI ıes-eıiıü ..... 
haltetmiıfu'. 

f eni Neırivat. 

Kadro. 
Haziraa 1934 tarihli 30 uca ssfdl 

çakmııtır. S. sayıda Şevket Sireyya 11.-.. 

<tı kanana yeni cemiyetin tem~I kan•la 
rmJ ı biridir) n (Şeker miMhassı 

raporu ne i~in eksiktir) baılıl{l.ı iki y .. 
Dr. Vedat Nedim Beyin Pamuk SGtıayii, pa 
.,Jr ziraaıiade i.küp iiti,.r isimli iktısa 
bir tetkiyki, İsmail Hüsrev Beyia B• v 

i~ bir f,altt~, Yak•p Ksdri Beyin f d 
lrcdan bir "Bahari~,, M. Şem Beyin •·idtl!• 
Kok ~ Dneir s•flflyİİ, Hada 111ab?f i · 
b;r makale vardır. 

Karilerimize tavtiye ederiz. 

Türkiye Umum iKim}·agerler 
Cemiyeti mecmuası 

Geç.en soabaharda, )"e!İiiikleri 111ekt 
f adum pzetmeksizin, kİmyllllll heı 

bir n'hasmda çalııa• tekmil tiirk ki•y·..ı~ 
lerini bir araya toplamak üzere, mer\ 
Ankara' da olarak kurulan Türkiye U 
limyagerler Cemiyet~ henüz yeni olmas 

rağmen, çok bariz INr i.latiyaca cnap v 
ii için, çabuk büyimipr. 

Bugün cemiyetin ~armlJa ltaıla 
ilk mecmuayı elimize alıyoruz. Ba m 

l türkçe, almuca, f ransızca ve iaıilizce 
rak sdnnalrta, ft türk kimyaıer1eriain 

tiya~ brf(lamakla bft.aber, tiı\ 
ya ilmi ile beynelmilel kimya ilim ... 

'Alaca' la parl.n lifQf rıımi. lıparfa'da a/yoa fftriie ,_w.,. 

arasmda b:r köprü kurmak bbili7e · 
dir. Şekil ve tanzim itibariyle de muvaf 
bir eserdir. Yalmz kimyqerleria d 

kimyanın tatbikatiyle alakadar olan 
lek sahipleri için de faydalı olacağmı 
min ettijimiı hu mecmuaya, yakında 
ralmıdan temas ecleceiiz •• 



HAl.IMtlETI MiLLiYE MY'lf'A S 

Dokuz Yıl evel ve bu gün Gazi Orman çiftliği. 
Bundan sekiz sene eTel Gazi orman çif • 

likleri hakkında yazdığım ıırah makalele· 
rimden ilk makaleme, "Trenle giden bir 
Jolcu, Gaıi istasyonuna yakla§trğmda An
kara civarında en güzel intibaı burada a
lryor" cümleleri ile baflamış n pı fıkralar
la o makaleyi bitinnif.im: 

"Hulasa çifliğin bütün tesisatında hüs
nü tnbiat ve vukuf eseri olan enerik bir 
mi\nzara vardır. Güzel duyulup dü§iinüle -
rek güzel yapdan bu tesisat güzel görün
melde, çiflik Ankara için büyük bir tenez
zühgah olmak itibariyle belediyeyi yeni çif
çilice bir örnek olması ile de Ziraat Veka
letini temsil eyi ektedir." 

O günkü görüşlerimin bugün hatıra gel Çiltlikte ağapar arasmda bir köfl 

Bu itibarla onun ya.ru baıma sanayi ve ti
careti de koymak la zımdır; böylece de onu 
bu iki amile daha kuvvetli bağlamak Jazmı 
geliyor. 

Buna, derin gÖrii§lü İsmet Pap. b"" A -

metinin memleket iktuadiyatınm kalkmma-
sınd.a tuttuğu yolda bu'uyornz. Aynı lıali 
Gazı Orman Çifliklerinin nebati ve hayvani 
istilıs.Jc verdiği ehemmiyet kadar ziraat sa 

ve ..... ..._ wlderWn alr . 

w,a_ -···- - ...... §ifllik ye .................. INr ftlİJ• ı.-,W.. O .. ide 
Gnzi çiftlillleriMe 79pMc&k W.... W,loa 
gibi diğer hitiia •Melerİ de ._tekel 

lü olacak, IHs Wmi •wardu almmı 
yat.aktır. 

Çiftlik, hira f abrikuı ile, yetiftirdijl 
ar ayı biraya çevirecektir. Zaten baılll 
çiftlik diğer hubuhabnı da kendi değirmeu 
)erinde un ve fmnlarmda ekmek haline koz 
maktadır. Bunmı için un n difer yem 
maddeleri sığır ve koyunlara yetlirilerel 

·· , et, tit ve siit mamulabnthn yaf, Plf• 
nİr ve yoğurt haliae getirilmekte.lir. 

1925 mayısında Gazi H azrttlerinin çiftliği karmağa ba§lama çadırı 

n:t~anndnn faydalanmayı gözetmesinde de 
goruyoraz. Netekim bizim icin ziraat san
atlam • en gü - s<ı;ılabileo • birattlrk bile 
bu kerre çif · te buluıu:nakta ol büyük hi 
ra fabrika.siyle Ankara'nm göbeğinde can· 
landml ktadrr. Bu suretle Ankara, ya
kında milli bir biraya kavn~caktı". Milli 
diyorum, çünkü bugün lstanbol' d:ı Bomon· 
ti fabrikasının yaptığı biranın bir kısmı 
maddeleri dııarda.ıı gelmektedir. Halbuki, 
biracılığın en ehemmiyetli bir maddesi 

Gazi Onnan Çiftliğinin tayyareden alınmış b•ıinlri JINBNIZJ'ast 

miyecek derecede, çok geDİi olarak büyük 
bir varlık halinde tahakkukann hayranlık
la görmekteyim. 

Bu muhitin iklim ve toprak kabiliyeti 
düşünülünce böyle cnnh bir eserin nasıl ba
şarılıp meydana getirildiğine hayret etme
mek elden gelmez. F aknt onun asıl biiyük
lüğü görülünce anlcı.§.lır, kalemle tarif edi
lemez. Hatti en yüksek teluıik bile burada 
tecelli eden irade karşısında acizdir, dene
bilir. Onun içindir ki, dışardııo gelenler 
ıu muhitte bu derecede kısa zamanda hu 
canlılığın mısıl yaratıldıf;mı bir türlü kav
rıyamamaktadrrlar. Ynlmz bu gümrah ha
yatın sırrını en büyüğümüzün yaratıcı de
hasında aradığımızda, onun izahı yapdmı} 
olur. Büyük doğuşunun şaşmaz görüşleriyle 
va~an için çarpışma yollarım bulan o büyük 
tabiatla da didişmenin kolayını bolmuş ve 
bu örnek müesseseyi yaratmı!frr. 

Bu kurulı .a ziraat ve onuula bağlan· 
tısı olan iktı .. , diyatımız için örnek olacak 
birçok noktalar vardır. 

Aslında yapılmıyacak gibi görünen bir
çok iılerin ynp.Jabilece · ini bizlere anlatan 
G:ı.zi çiflikleri, ziraat sahasında iktısadi bub 
rana nasıl karşı geldiğini de ameli yollar
la göstermiştir. 

Filhakika istihsali korumak ve knrtar
nı.a_k için yalnız yeti§tİrmek kafi değildir. 
Dıger taraftan da yetiştirileni kıymetlendir 
hıelc üzere i;lemek, iptidai şekilden, işlen
ıniş bir h le getirmek, hulasa sanatlaftırrnak 
\'e satmak yollarım da aramak lazımdır. 

Orman Çiftliğinden Gazi istasyonaaa giden yol 

Çiftlijia Karaıil tw,..ı.n.. Aüara • 
da yetiJtirilmesi ._,- ltir mnaff.W,ellir. 
Bu ko arm derileriyle dUa dijer .. , • 
vanlann derilerini, wmleketi-iıft fimdi19 

r yapdallllJUl mce 'fe deria Lir tal.k-
lik anatiyle, kirik, eldiveDlik, atkıllk n çe 
fit kli deriler haline getirmesi ayn Ye 
baılı f!Da değerli bir İ§tİr. 

Ayw İ§ ruhunu çiftliğin yetiJtircliii bai· 
lardan aldığı nefis üzümlerle, §8rapç.ıhk san 
atına da ehemmiyet vermesinde ve cidden 
beğenilen Jarap çıkarmasında görüyoruz. 

Diğer taraftan, fÖndiye kadar memlelıe. 
tin her tarafmdaa getirilip ydiftirilen türlii 
meyTa ıpçlann4u MJka ita ıeme lnnwl•• 
100 hektarhk meyva çiftliği ayn Lir aerdir. 

Bötön Lnlann J&lllllcla bir de Pftlijim 
h r çe~t ..ı.s.lat ft ma••latmm aatqm 
ele alması vuılır. Baau i!ia Aabra'
Hacıb yram, Samupaıan ve Yetô,fehir temi 
}erinde sahı mağazalın aÇJllıfhr. 

Gazi çiftliklerinin aenede 2,5 milyo11 lira 
• hk muamele yapan bir müessese oldap he. 

sap ediline İfİD hiyiklüğü kenclilifindea aD· 

laplır. 
Görülüyor ki, Gazi çiftliklerinde :ıiruti.a 

bütün istihsal ~leri vardır. Onların yanm· 
da da ahsullerin işlenmesi yapılmaktadır. 
Nihayet işlenen mahsullerin ticaretini çiftlik 
bizzat elinde tutmaktadır. Bu itibarla ziraat, 
sann}·İ ve ticaret harada toplu bk halde:lir. 
işte Gazi çifliJderinİll asri manası ba nokta· 
da toplanıyor. 

.. Ziraat bugün iktısadiyatta yalnız b1'.şına 
ınu'alea olnnduğur.da pek manalı değildir. 

Çiftlik mahsullerinin harmanı Çiftliğin ilk yetipirdiği buzağılardan biri 
Çünk ·· soa DJDulanla göze çarpan iktısaM 
l yüller, her memleketin ham maddeleri 

~ - ·.· .. ,-,,,.ti Millivf''nin Romanı: 3 

• 
insanl ı ğın 

Tefrika: 42 

h a 1 i . 
Arulre Mulro 

- Şankayşek zabitlerinin mallarının yağma edilmesine 
razı olamaz, dedi. Halbuki komünistler onu öldürmeğe ka
rar vermişlerdir. O da bunu biliyor. 

Birkaç giind b · b ·· h k · - d d 1 fakat Fe~ı bu en . erı u soz er esın ag.zm a o aşıyor, 
. na ınanmıyordu. 

Lıyu sordu: 
- Ne kadar vaktimiz var? 

Bunu dedikten sonra, bir gözü kapalı ve bir gözü açık 
biri kurnaz ve öteki utançlı devam etti: ' 

- Parayı alıp vadini yerine getirmekten kaçmmıyaca
ğmdan emin misiniz? 

- Bizim paramız da bahse mevzudur ve bu suretle mese
le vaitten ibaret değildir. Zaten başka lıareket etmesine de 
imkan yoktur: şunu eyi biliniz : siz para verdiğinizden dola
yı o komünistleri mahvedecek değildir: komünistleri mah
vetmek mecburiyetinde olduğu içindir ki ona para verecek
sir ' · 

1 .. rkadaşlarımı toplıyayım. 
Fcrral, Çin adetini ve karşısındaki adamın nüf uzwıu bi

liyordı1. 

- Sizin mütaleamz ne olacaktır? 
<"'--1 ............... 1. ;..r ..... ~1·"·"'' ,.1 ..... ı. :1" .. + ..... ""'r"'.,., ,1"",... ...... "" ;::..1~~ ,, ,.1:'~-

., 

' '-,ilir. Orada da iki yüz bin işsiz vardır. 
- Şayet kendisine yardım etmiyecek olursak muhakkak 

mağlup olacaktır. 

- Elli milyon ... Çok para ..• 
Nihayet Ferral'in yüzüne baktr. 
-Bir komünist hükUınete venneğe mecbur olacağınız

dan az ... 
Elini uzattr. 
Liyu bu eli sıkıp odadan çıktı. Ferral, bulut parçalariyıe 

dolu geniş pençereden, otomobilin uzaklaştığım O'ördü, bir 
an tüf ek ateşinin gürültüsünü işittirmiyen motör :esini din
ledi. Bu işte muzaffer bile olsa, kendisinden ekseriya yardı
mını esirgiyen ve hatta son zamanda, Çin sanayi bankası 
meselesinde bu yardımı esirgemiş olan fransı.z hükumetin
den belki muavenet istemeğe mecbur olacaktı. Fakat o bu
gün, Şanghay'ın alın yazısına hükmdenlerden biri idi. Bü
tün iktısad1 kuvvetler, hemen heme.n bütün konsoloshaneler 
aynı oyunu oynuyorlardı: Liyu para verecekti. Zırhlı tren 
durmaksızın ateş ediyordu. Evet, ilk defa olarak öte tarafta 
teşkilat vardı. Bunu idare eden adanılan tanımak isterdi. 
Aynı zamanda, onlan kurşuna dizdirmek de ... 

Harp akşamı geceye karışıyordu. Toprak h12asmda ışık
lar yanıyordu ve göze görünmiyen ırmak, her zaman olduğu 
gibi, şehirde kalan birazıcık hayatı da kendine çağırn.'ordu. 
Bu ırmak Hankeu'dan geliyordu. Liyu'nun hakkı vardı ve 
Ferral de bunu biliyordu: tehlike orada idi. Kızı lordu orada 
" " -..1 .... ~ ...... __ ,, •• rr- ........ ::-:,.. .. 1 ..... - r---,..l ... +-ı..-t .. 1.:;"1 ,...:1: .... "" ... 1..,.,..r,. İh-

!i 

tilal kıtalarr, bir kar süpürücü makine gibi, şimallileri süpil• 
rüp attığından beri bütün sol cenah bu mevut toprağın rii .. 
yasını görüyordu: ihtilalin vatanı bu dökümhanelerin, bu 
tersanelerin yeşilimtırak gölg~sinde idi, hatta onları ele 
geçirmeden önce ... Şimdi o bunlara hakimdi ve fen erlerin 
gittikçe fazlalaştığı bu yıvışık sis içinde kaybolan sefil 
yalın ayaklar, korkutucu gecenin önünden kaçmış hayalle~ 
gibi, hepsi mağlfıplara has simalariyle, ve sanki hepsi Han .. 
keu'dan gelmiş gibi, ırmağın akıntısını takip ederek, ilerll· 
yorlardr, 

Saat on bir. Liyu gittiğindenberi, öğleden önce v_e son~a, 
. h" ıı "yle naklıyat şır· şefler bankacılar sıgorta ve ne ır yo arı 

k ı '. ··a·· l .' "thalatrılar dokuma tezgahlan sahipleri et erı mu ur en, ı r , . 
toplanıyorlar. Bütün bunlar az çok Ferral grupunun sıyas~· 
tine bel bağlamış yabancı şirkel~r~ m~~uY.tular: Ferral'ın 
güvendiği yalnız Liyu değildi. ~~~ ın yuregı olan Şanghay, 
kendisini yaşatan her şeyin gcçışı ıle çarpıyordu. 

Köylere vanncıya kadar - toprak sahiplerinin çoğu ban· 
kalara tabidi - Kan damarları, Çin'in alnının yazısının ya
zılmakta olduğu .. başlıca şchire doğru, kanallar gibi, geliyor· 
Jardı. Tüfek ateşi devam ediyordu. Şimdi beklemek lazımdı. 

fçerde Valeri yatmıştı. Bu kadın, bir haftadanberi onun 
metresi olmuş idiyse de o onu hiç bir zaman sevmc~e kal• 
kışmamıştı: kadın böyle bir şeye küstahça bir suç ortaklığı 
ile gülümserdi. Zaten o da belki aynı sebeple, hiç böyle bic 

(Sona nr) 
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Orman Çiftliği ilk karııldağa sıralarda hen üz çadırlarda iş göriiliirken: Ortada Ziraat 
Vekili Mahlis Bey ve Çiftlik MüJ i!rü Kastamonu Mebusa Tahsin Bey 

kendi yetiştirmesi ve bunları işlemesidir. Di
ğer taraftan bir memleketin çifçiliğinin ko
J2ca kalkınması, çiflik yeliJtirdiğini kendi 
eliyle kı)·metlendirmesi ve mümkün olduğu 
kadar mutavassıta muhtaç olmadan doğru
dan doğruya salmasiyle mümkün r.öriilmek
tedir. (~) lfte Gazi çiftlikleri bu bakrmdlln 
Türkiye ziraati için örnektir. Gazi çift· 
lilderi yalnız bünyeleri ve işleyişleriyle birer 
örnek deVildir; aynı zamanda birer öğretme 
yeridir. Zirr.at bil~ilerimiıin temeli olan yü" 

(~) Memlektttt kooptratifltrin canlan
ma ot çoğalması banan için çok lazımdır. 

Gii.ndelik 

ı\l.MAN Ml AM:\IASI 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

bakımından da kuvvetlenmesine bağlı olan 
bir meseledir. Halbuki Almanya Versay 
maahedesine karfı açınıJ olduğu. cidalde ar
zu ettiği gibi muvaffak olamamış ve bir 
kııım milletleri telaıa düıiiren karııık bir 
vaziyet meydana getirmiıtir. Silab11zlanma 
itinde ve Avusturya meselesinde takip etti
ği yol kendisini yalnız bırakmııbr. Rus 
dostluğu. kaybedilmiftir, hava silahlarını 
utırmalc hususunda Almanya'nın gösterdi
ı: gayret, İngilizleri endiıeye düıürmüıtür. 
Avusturya' daki alman tahrikatı ltalya' da 
eyi tesirler ya pmamıftır. Bütün bunlardan 
istifade etmesini bilen f nnsız politikası, 
Veraay nizammı kuvvetlendirecek siyasi ter 
tiplere yeııi bir hız vermiş ve Almanya et
nfmda sağlam bir cember vücuda getir
miftir. Bu çemberin Almanyayı yeniden taz
yik ederek dahilde de aksülameller ve 

sek ziraat enstitülerine girecek gençler staj
larını burada yapmaktadırlar. 

Gazi çiftlikleri hem ziraat bilgileri için 
bir ocak, hem de Ankarayı güzelleştiren, 
halkın tenezzüh ve hava almasına yarayan 
bir yurt ve ıehrin katkısız süt, yoğurt, tere 
yağı ihtiyacını karfılryan bir fabrikadır. 

Çiftlik, yetİftirilen onnancıklarla Anka 
ra' da tabiatın istenilmiyen tesirlerine de kar 
şı gelmekte ; yazın kuru, tozlu sıcağını, kı
ıın Jiddetli soğuğunu azaltmakta ve yavaş 
yavaş Ankara'nm havasına hakim olmakta-
dır. YAŞAR 

memnuniyetsizlikler yaratacağl fÜpbesizdi. 
Almanya'nm iç dertlerinden ayrıca bahse-
deceğiz. ZEKi MESUT ---··----

Ahmet Rasim günü. 
(Bafı 1. inci sayılaıla) 

bul'un bir semtini dolaşırsınız Oranın adet 
lerini, ananelerini, nüktelerini, meıhur ıah 
siyetlerini, satıcılarını tanırsıuız .• 

O sizi bir gün Direkler arasına, bir gün 
Aksaray'a bir gün Osküdar'a götürür. Is· 
tanbul sokaklarının en canlı peysajını 

meşhur fırçaların eserlerinde değil Ahmet 
Rasim'in yazılarında seyredersiniz. Ahmet 
Rasim aynı zamanda çok kuvvetli bir por· 
tre muharriri idi. Zamanın mühim ve met· 
hur tiplerini onun kaleminden canlanmıt 

görürüz.. Ahmet Rasim'in yazıları birer 
tarih kaynağıdır. O hiç bir vakayi, hiç bir 
mühim hadiseyi ihmal etmemit; akıcı ve 
nükteli üslubiyle tarihe mal etmiştir. 

Darünafakalılar böyle yerinde bir te · 
şebbüste bulunmakla büyük edibe ve darüş 
şafakalıya karşı çok büyük bir kadirşinas-
lık göstermiılerdir. 1. N. 

Ankara Vilayeti SıhhiyeMd. den: 
Muhammen bedel 

Kilo Kilo111 Lira 
Neosalvarsan 4 844 3376 
Meziirol 1500 · fİfe 1 1500 

Yakardı cins ve miktarı yazılı frengi ilaçları kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuftur. 

26. 7. 934 pertembe giinii saat 1 S te vilayet encümeninde ihalesi 
yapılacak olu mezkir ilaçları vermeğe talip olanlann ihaleden evel yüz 
de 7 ,S temiaat akçelerini Ankara idarei huıuıiye veznesine teslim ederek 
münakaaaya kapalı azrflar ile birlikte iştirıkleri ve şartnameyi görmek 

• İstiyenler Aakara Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaatları 
ilan olanur. (1482) 7-2628 

Marmara Üssü Bahri Kumandan
lığı satın alma .komisyonundan: 

80 bin kiJo kuzu, koyun, sığır eti 
Münakasa tarihi Cumartesi saat 
28 Temmuz 934 14 te 
Marmara Ü ssübahri kumandanlığı deniz efracıı ıhtiyacı 

bulunan senelik etin kapalı zarf usuliyle 28 haziran 934 tari
hinde ihalesi icra kılınmış taliplerin teklifatı haddi itidalde 
görülmediğinden tekrar kapalı zarf usuliyle 28 temmuz 934 
cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra edilmek üzere müna
kasaya vazedilmiıştir. Taliplerin şartnamelerini almak üze· 
re Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma ve İzmit'te Ter
sane kapısı üzerinde Üssü Bahri Kumandanlığı satınalma 
komisyonlarına müracaattan. (1469) 7-2619 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Galatasaray - Panatinaikos 
müs~bakası nasıl oldu? 

Disk, Naili 3 7 .54 birinci. 
Gülle, Ates İbrahim 12.64 birinci. 

~ . 
Halat müsabakasında Galatasaray iki 

dafada Galliçe galip geldi. Halterci Cemalin 
gösteriı tecrübeleri ıiddetle alkıılaodı. 

Sıra futbola gelmiıti. En kuvvetli takım 
larımızdan Galatasarayı Yunan milli küme
sinin elebıışı1arsndan Panatinaikos takımına 
karıı alacağı netiyce merak ediliyordu. Sa 
11.t 17,45 te iki takım sahaya çıktılar. Galata 
sııray JD kadro ile gözüktü: 

Avni - Lütfü, Faruk - İbrahim, Ni • 
bat, Kadri - Necdet, Münevver, Rasih, 
Fazıl, Danyel. 

Hakem Ahmet Adem Beyin başlama işa 
retinden evel ecnebi takım maçmda mutat 
merasim, bu sefer biraz mufassal bir şekil 
de tekrar edildi. 

Oyuna yunanlılar baıladılar. Galatasa 
ray bu devreye rüzgarla bearber bir tekilde 
baıladı. Bundan istifade ederek hemen hiicu 
ma baJladılar. Fakat yunanlılar, alııama
dıkları ıeraite ıayaru hayret bir surette inti
bak ederek vaziyete hakim oldular. Ve dör 
düncü dakikadan iytibaren Galatasaray ka
lui sıkı,mağa baıladı. 
Defansı mutattıın bozuk oynuyor. H~le mü 

dafaanın sağcenahı İbrahim ile Lütfü biç an 
laıamıyorlar. Ve en fazla bozul: bir enerji 
sarfetmesine rağmen çok muvaff akiyetsiz 
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FRIGIDAIRE Markasın1 taşıyan Suguk Hava Do
lapları satrşının, az bir zamanda bu nisbette te
zayüdü bu Dolapların kendilerine has olan me· 
zayasından ve faikiyetinden ileri gelmektetir .. 
Bütün Dünyada istimal olunan FRIGIDAIRE Suguk 
Hava Dolapları adedi, Elektrik cereyanlle işleyen 
diger Fabrikalar mamulatı adedinden Bir Milyon 
fazladır. Bu, FRIGIDAIRE 'in faikiyetini gösteren 
en bariz bir demdir. Siz de FRIGIDAIRE'in me· 
mnun müşterileri meyanına dahil olabilirsiniz. 

u F r i g i daire" markasını tasıma yan her Soguk hava 
dolabı hakiki ., Frigidaire'' degildir. 

oynuyor. BOURLA BiRADERLER VE şsı 
ilk ıütü Panatinaikos'un 11 inci daki -

tehlikeli ve planşon vuruıu kurtarlJI, çok al rı a I re kPda sol içi ini bir şekilde attı. Avninin bu Fı • ıe· d • 
kııl~:~~ıaıarayın zaman uman Liicuma ELEK TR 1KL1 c,~,;,'!,~:,T~!!?.GUK HAVA DOLABI 

ge~e~neu~eny~anlıbrd~ahakimoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
nuyorlar. Top kontrolları, yer tutuşları mü- ANKARA TiCARET VE SANAYi ODASI SiCiLLi TiCARET BO-
kcmmel. bilhassa sert ve deplasman nokta~ ROSUNDAN: 
smdan Galatasaraya tefevvükleri bayii ba- Sicilli ticaretin 263 numarasında mukayyet bulunan Ankara Değir-

mencilik Limitet Şirketinin esaı mukanleaamesinin lktuat Vekaleti Ce-
riı. lilesinin tasdikine iktiran eden muaddel 20 inci maddesinin 7. 7. 934 ta-

Avni kısa bir müddet içinde bir kaç kur 

tarış yapmak mecburiyetinde kaldı. Sol iç 

Fazıl 16 ıncı dakikada oyunu terketti. Ve 

Muhlis onu istiblaf etti. 

Muslibin giri§İ az daha bir fevkaladelik 

yınatıyordu. Hemen birinci dakikada Ga -
latasaraym hücumu ve Muhlisin goliyle ne . 

tiycelenecek kadar güzel bir ıüttü. Yunanlı 
kııleci bunu kurtardı. Fakat bu fevkalade. 

lik bir ana münhasır kaldı. Ve yunanlılar 

gene bakim oyunlariyle Galatasaray nısıf sa 

hasına yerleımit oldular. 

20 inci dakika: Sağdan İnen bir yunan 

hücumu, ve sağ açığın bir §andeli sol açık 

demarke, bir vaziyette topu yakaladı. Bu 

Lütfünün bata11 idi. Kaleye İnerken lbrahim 

yetiJti, fakat aynı zamanda Avni de çıkıi 

yapmıftı. İki oyuncu çarpıftılar ve yunanlı 

ufak bir dokunusla gol yapmak imkanım 
buldu. 

Golden sonra Panatinaikos takımı daha 
a~ılmış bir halde oynuyordu. Galatasarayın 
aksülamelini kolaylıkla vaziyete bakim ol -
d!J 31 inci dakikada gene Galliçe'nin pa -
siyle sağ açık ikinci golü yaptı. Birinci devre 
Lu cereyanı takip ederek 2-0 yunanlılar 
lehine bitti. 

ikinci devrede Galatasaray'ın vaziyeti 
düzelmesi ümidi çok zayıftı. Çünkü yunanlı 
lar rüzgarı arkalarına almıJlardı. rdaamafih 
Galtasaravlılar ümit verecek bir tekilde oyu 
na baıladılar. Bu devreyi hakkiyle tavsif 
için, birinci devre rakiplerine karşı sönük 
kalan Galtasaraylrların müsavi ovnadıkları
nı ve batta zaman zaman tefevvuk ettikleri
ni kavdetmek iycap eder. 

Maamafib yunanlılar da güzel oynıyor -
lar. Gene hücum ayın derecede alucı, müda
faa da o nisbette sağlamdır. Eğer Muslih'i 
ceza snhasrnda tekmelemek hatasını irtikap 
etmeselerdi ve penaltıyı hakketmeselerdi, 
gol yemek imkanları vok gibi idi. Bu penal 
tıyı Münevver iyi kullandı ve hakemin tek -
rar ettirmesine rağmen iki defa da topu ka
leye soktu. 

Maç bu suretle yunanh misafirlerin 2-1 
lehine bitti. 

Pazar günii de Beşiktaıla oynanması mu 
karrer olan misafirlerimiz hakkmda verile
cek hüküm onlarm çok lehindedir. 

rihinde tescil edildiği ve mezkur muaddel maddenin berveçhizir aynea 
aevedilmekte olduğu ilan olunur. 

"SURET,, 
25. 7. 934 tarihinde aktedilip 2. 8. 931 tarihinde lktısat Vekaletin

ce tasdik edilen ve 4. 8. 93 ltarihi nde ve 263 numara ile tescil edilea 
ve 9. 8. 93 l tarihinde Resmi Gazete ile ilan edilne "Ankara Değirmen· 
cilik Limitet Şirketi" mukavelenamesinin zirde imzaları mevzu ıüreki· 
nm aşağıda yazıldığı üzere tadil edilmiftir: 

20 inci madde - Şirketin safi temettüü ihtiyar edilen kiffei maaa
rifin tenzilinden sonra kalan miktardan ibarettir. Her sene nihayetinde 
yapılan bilanço netiycesinde safi kardan bina ve makinelerin Ye demir 
baı efyanın amortisman miktarı fÜrekinm ekseriyetle tayin ve ihtiyat 
akçesi miktarı da o/o 5 ten az olmamak üzere keza ıürekinın ekseriyeti
le verecekleri kararla tesbit edilecek bakiye kalan miktar dördüncü mıd 
de ahkamına tevfikan ıüreki arasında taksim edilecektir. 

19. Haziran. 934 
Galatada Meymenetli banda Hacı Mustafa, Oıman Nuri, Hasan Ali, 

ve Sadettin Beyler. imzalan 
Ankarada mukim Yağcızade lsmail Bey İmzalan 
Okunup anlatılan bu zeyil mukavelename altındaki İmzalar şahıs ve 

hüviyetleri dairece maruf Hacı Mustafa, Osman Nuri, Hasan Ali ve Sa· 
dettin Beylerin olduğu tasdik kılınır. 19. Hazirftn. 934 

No.: 10845 

RF.SMI MOHOR 
Beyoğlu Betinci Noteri 

ımza 

HALIM 

Bu suretin dAirede mahfaz 19. Hniran. 934 tarih ve 10844-1414 
numaralı ;,.,.,111~ nüs~"v.- mutabık olduğu tasdik kılınr. 

19. Haziran. 934 RESMi MÜHÜR 
Beyoilu B•sinci Nottri 

imza 
OKUNAMA Dl 

Rin dokuz vüz otuz dört senesi haziran avmm on dokuzuncu giinil 
tarihli bu zevil mu•tavelename altmdalci imzalardan birinin dahi ıahıı 
ve hüviyeti dairece maraf Ankarada mukim Yağcı zade lsmail Beyin İm· 
zası olmakla Noter kanununun 6 7 inci maddesi ahkamına tevfikan tas
dik edildi. Bin dokuz yüz otuz dört senesi haziran ayının yirmi beıiod 
pazartesi günü. 25. haizran. 934 

Yevmiye No: 5636 
Bu suretin dairece kayıt ve tescil edilmit 25. 6. 934 tarill ve 5635 

- 443 umumi numaralı aslına mutabakatı tasdik olanar.· 
25.6. 934 
R~MI MOHOR 

Ankara ikinci Noteri 
N. RIFAT 

Ankara Değirmencilik Limitet Şirketi esas mukavelenamesinin yir
minci maddesini tadil eden bu layiha muvafık görülmekle ticaret kanu-
nunun 514 üncü maddesine tevfikan tasdik kılrndı. 8. haziran. 934 

1kt11at Vekili N. 
Möste,ar 

HÜSNÜ RIZA 
Aslına muvafık olan bir ıureti dair de alıkonularak bu masaddal 

beJinci suret mübrizine verildi. 7. temmaı. 1934 
RESMi MOHO" 

Anka"' birinri ~oteri 
M. REŞiT 
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Umumi Deposu ı ıOL KREPEI, cisıaobul. Galata, Vorvc•a ijan Ntı. t -
stanbul Amerikan kolec· 

Kızbmr 
Amerikan Km Koled 

AJ"Davut kö'-'. 
Tel: 36.160 

Erkekbma:ı 
.Ro'bert Kolecı 
Bebek 

Tel: 36.3 
Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 

Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehass 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayatt yaşatıhr. 
Killi terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüplianeleri mükemmeldir ve taiebenin vukufları

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporları ile gençleri bedenen yükseltir, 

Nehari ücretlerinde tanzilat vardır 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa mühendisi 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12· ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren cnma ve salı günleri 9·12 ye 

kadar. 
lstanbul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

kadar. 
Fazla malUmat için mektupla da müracaat edilebilir. 

Bursa Defterdarlığından : 
Bursaya tabi Abalyont gölü ve müştemilatından bulu

nan d~re ve azmaklann hazi~an 934 iptidasından mayıs 937 
~:~~sıne kadar olan balık saydiye resmi ile balık avlamak 
mesi~:11:n a~ıJ~n nıiizayedeleri neticesinde talip zuhur etme· 
bahklard~ ~· rezkflr ~ı ve müştemilatında saydohmacak 

l l' f o ayı Yahıu 3 12 resim ahnmak ve mültezim 
V~1~.

1a 1 ta~a ınd.alan ırıp istimal edilmemek şartiyle Abulyont 
go u ve muştemı tı. dere ve azmakla H • 934 . . 
d d 937 rmm azıran ıptı· 
asın an mayıs gayesine kada .. l'k b 1 k d' • 15 934 . . r uç sene ı a ı say ıye 

resmı temmuz tarıhıne müsad'f ·· .. b 
buçukta Bursa defterdarhğmda ihale ı ı;>azar lfunu saat e_ş 

HAllMIYETI MllllYE SATIFA J 

T~QKiYS 
·ilan 

devir edilecek 
kıraathane 
Şehrin eyi bir cadd • de llRAAT 

bir kıraathane devren satılıkt1r. 1 
lip olanlann Ta§lıan'da eski TurkJ#.f 
n.ı otelinde No. 8 Hıfzı Beye mli 

BANKA!51 

... 

racaatları. T elefonı 2044 
7-262.i 

ZAYi. 
Ankara Cebeci askeri merkez hu ' 

tahanesinden almı§ olduğum terhiı v 
ıikamr kayltettim. Yenisini alaca v V 

dan eıki inin lsükmü y ktur. 
Ankara: Yqenbey M. a 
ele 1azhn:rbey ıokağm~~ 
Jısköylii D;ıvit oğ. Mit .. 
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• 
i 1 an 

Üzerinde numara yazılı küs~ 
bir evrak kasası anahtarı zayi ol 6 
muştur. Bulanm Hakimiyeti Milliyt 
iyJan roemurloğana teslimi takdirill 
de memnwa edileceği iylan olan.,. 

ı-2626 

ZAYi. 
Ankara übeci askui hastalwıulm 

den almıı olduğum terhis vcaikanıt 
l<aybettio. Yenisini alncağımdıın eskJ • 
sinin hükmü yoktur. 

Ankara: Y egenbey M. ıia• 
de Mıızh ey ao1 ağmq 

hasköylü D vit ow. Çcleb09 
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Kiralık ev 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
RAı.tAi ~ D~Q 

Yenitehir İsmetpaıa cadd. 111 ~ 
su altm ı.. 68 Ho. tu 4 edah eT l<iralıb 

ve bir piyaJM sablıkbr. 7-2482 

Bir terzi Hanım 
~ranıyor 

Bi~\{i ve dikiı ten anlar ibt1111• 
bir hanıma ihtiyaç vardır. 

lılirlaat yeri: •-..i haa • 
u terzi Halil leye miincaat. 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara vilayeti çiftçilerine dağıtılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 temmuz 934 perşembe günü saat 15 te ihale 
edılmek üzere kapalı zarf usu}iyle münakasaya konulmuj
tur, 

Şartnameyi görmek istiyen talipler.in Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar ve İnegöl 
ziraat memurluklarına müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1405) 7-2548 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Yahşihan • Keskin 4-376-6-876 kilometreleri arasiyle 
Kıtıkkale iltisak yollarının 2520 metre mikap ham taş ihza
r~tı ve ~00 metre mikap mevcut taş nakli bedeli keşfi (4704) 
lırad_an ıbarettir. İşin müstaceliyeti hasebile 12-7-934 tarihin 
de vılayet .. encümeninde pazarı.ıkla ihale edileceğinden talip 
o~anlar munakasa şeraitini haLZ olarak 12-7-934 tarihinde 
vılayet encümenine ve fazla malUmat almak istiyenlerin Na· 
fıa Başmühendisliğine müracatlan ilan olunur. (1428) 

7-2563 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünün Kırıkkale fabri
~a ve mücsscs_atı için ?ir kabileye ihtiyaç vardır. 75.98 lira 
ucretlc bu vazıfeye talıp olanların şeraiti anlamak üzere 
Diplomaları ile nüfus hüviyet cüzdanlarını ve varsa evelc~ 
çahştık1arı y~rl~re ait vesaiki, umum müdürlüğe hitaben ya· 
zacakları hır ıstıdaya rapten umum müdürlük zat işleri şube 
sine müracaatları ilan olunur. (1448) 7-2614 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğündenı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Kırıkkale'~ 
bulunan bir eczacılık yeri münlıaldir. (126) lira ücretle baı 
eczacı-lığa talip olanların, 

Diplomalan, evelce çalıştıkları yerlerden alacakları ve• 
saiki ve nüfus hüviyet cüzdanlanru raptcdecekleri bir istida 
ile Ankara'da umum müdürlük zat işleri şubesine müracaat.. 
Jan ilan olunur. (1447) 7-2615 

Çankırı Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

7659 lira 40 kuruş bedeli keşifli "Çankırı • Kastamonu,. 
yolunun 32 ile :M- kilometresi arasında şose tamiratı esası. 
yesiyle bir adet menfez inşaatı 16 haziran 934 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konula 
muştur. 

Arzu edenlerin fenni ehliyet vesikaları ve yüzde yedi 
buçuk teminat akçeleriyle birlikte ihale günü olan 16 tenJll 
muz 1934 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte vi
layet daimi encümenine müracatlan ilan olwıur. (3683) 

7-2621 

Karacabey Harası 
müdürlüğündenı 

Haranın (altı bin sekiz yüz elli yem kilo) saf '!1~ 
(on bir bin üç yüz doksan sekiz kilo) yanm kan, (biD ..... 
yüz on dört kilo) kıvırcık yapağısı 14 tctmmaz 1934 cum~'
si günü saat 15 te açık artırma usuliyle saulacaJmr. Talip. 
lerin teminatlariyle birlikte satış günü Harada bulunınala. 
n ilan olunur. (3675) 7-2622 

r 934 'h · d · 'b · edilmek uzere 26 ha.zi-
an d tarı ın len ıtı aTrenliplY~i gün müddetle alenen mü- Mersı·n Beledı·yesı· Rı·yasetı.nden 2aye eye çıkarı mıştır. a erın ve müzavecte c.artn • 

n · I k · · 1 · Ank d f :J s amesı-ı an ama ıstıyen erın ara e terdarbğrna müracaat- M Kl · 

Sandıklı Belediye Riyasetindem 
Belediyemizce inşası mukarrer bulunan beher metre tuB 

474 kuruş bedeli keşifli 250-300 metre tulinde lağnn ve bebu 
adedi 417 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasabanın muhtelif 
mahallerine yapılacak tahtelarz su hazinesi ve tahtelarz 9. 
metre 80 santim derinliğinde inşa edilecek 2343 lira 78 ku· 
1"\JI bedeli keşifli avlama duvan 21-7-934 üncü cumartesi ıü• 
nü saat 15 te ihale edilmek üzere 21 gün müddetle kapalı 
zad usaliyle münakasaya verilmiş oJdağundan talip 0-.. 
lann dairemize müracaatla münakasa prtnamesini öğren
meleri ve muayyen günde % 7 ,5 buçuk depxito akçeleri iı. 
birlikte encibncai belediyeye müracaat etmeleri ilan ollWllll'a 

eylemeleri ilan olnnur. (1427) 7-2569 ersin Irmak suyunun orızasyon usuliyle Baktriyolo-
------------------------ jik ve hikemi tasfiyesini yapacak ve günde 2000 metremikap 

• 
Jktısat Vekaletinden: 
. Vekalet otomobili için (350) tenke benzin pazarhli sure

tı1ıe satın alınacağından talipler.in 12-7-934 tarihine müsa. 
d~f ~erşembe günü saat ikide yüzde yedi buçuk teminatiyle 
bırlıkte Vekalte levazım müdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. (1320) 7-2313 

tasfiye edilmiş su verecek tesisat ile fenni, sıhhi bir tevzi 
şebekesi tesisatına ait ihzari projelerin tanzimi 42 gün müd
det_le ve kapalı zarf usuliyle münakasa.ya konulmuştur. İha
J~ı ~2~934 pazar günü saat 16 da icra edileceğinden istek
lıl.~r~? ?,~ işe ait şartnameyi parasız olarak Belediye fen 
mudurlüğünden istemeleri ve muayyen saatten evel teklif
namelerini <Jo 7,5 muvakkat teminat makbuzu veya banka 
!Dektuba ile birlilte Beledi:v.e enciimenine tevdi eylcmclcri 
&lan olunur. {1450) 1.-2613 · (1468) ' .. 



SAYIFA 8 HAKIMIYETt MiLLiYE 8 Tt:MMUZ 1934 PAZAR 

Müfettiş namzetliği 
müsabaka imtihanı 

iye Ziraat 
Bankasından: 

(6) nıi.ifrtti~ namzedi almnıak iizcrc 11. 8. 934. cu 
urtcsi ~i.inii saat 9 da Ankara Ye İstanbul Ziraat Ban -

kolarmda hir mii ... abaka imtihanı açılacaktır. Müsabaka 
ya i~tirak t•deccklcrin (1\tülki:>c) ve}a (Yükt"ck lktısat 
ve Ticart>l) mektebinden , .e yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun hulnnmalan ,.c yirmi ya~mtlan a!-iağ1. otuz yaşın
Han yukarı olmamalan lazımdır. 

liifrtti~ namzetlerine (140) lira maa~ , ·erilir. İki 
acıwlik hlajdan sonra yapılacak me~lt•ki imtihanda mu
,·aff ak olanlar (175) lira maa1la miifetti~liğc terfi et -
Jirilir. 

imtihan pro~rammı ve sair şartları lıa,·i matbualar 
'.Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti ~lfüliirliiğiinden ,.e 
1 tanbul ,·e İzmir Ziraat Bankalarından tf•flarik edebi
lir. Taliplt•r hu mathuada yazılı vesikaları hir mektup
la birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti miidür
lüğüne nihayet 26. 7. 934, perş{'rnhe günii akşamına ka 
ffaı· göndermek Ycya bizzat ,·ermek ı;;;urt>tİ ·Jp miiracaat 
~lmi~ hulunmaluhrlar. 7-2592 

Akhisar Belediyesi 
Riyasetinden: 

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

7-2562 

Tayyare Piyangosu 
3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEMMUZ 1934 TEDİR 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 

Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık 

ikramiye ve 20 .. 000 liralık bir 
mükafat vardır. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

-
: l - Bursa Başmüdüriyeti binasının her iki tarafında mü-

Qeddeden yapılacak ilave ve inşaat kapalı zarf usuliyle kır
timnağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı f enniyesinin musad
aak suretleri beş lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu

asibi Mesullüğünden ve Bursa Başmüdüriyetinden alına
caktır. 

3 - Kırdırma 31-7-934 tarihine müsadif sah günü saat 
IS te Cibali'deki Alım Satım Komisyonumuzda icra edile-
caktır. • 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukar· 
(1a tayin olunan gün ve saatten evet Komisyona verilmeli· 
~· utr. 

5 - Kırdırma şartnamenin maddei mahsusası mucibin
ce fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli bedelin o/0 yedi buçuğu olan (1114) lira
lık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evet teslim et
tnelidir. 

7 - Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması adet o
lan zabıt kağıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 
edilmez. (3692) 7-2623 

lUilli l\lüdafaa Vekaleti 
Satm Alma Komisyonu 

lylanlan 

J LAN. 

Ciheti askeriye için muhtelif 
renkte (500.000) adet makara ka
oa1ı zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 11 - 7 - 934 tarihine müsa 
dif çarşamba günü saat (15) de -
dir. Taliplerin fartname ve nümone 
lerioi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin ihale 
günü ve saatinden evel teklif ve te
minat mektuplarını makbuz mnkabi 
ı;nde komisyon riyasetine tevdi ey
lemeleri. (1233) 7-2175 

İLAN 

Malkara'daki kıtaat i~in 
(250) ton ekmeklik un kapa
lı zarfla münakasaya kon
mustur. İhalesi 10 temmuz 
934 ·sah günü saat 15 tedir. 
Talipler şartnamesini ~ör
mek üzere her gün ve müna
kasaya istirak icin de o gün 
ve saatinden evel teklif ve 
teminatlarivle Corluda as
keri satın alma komh;yonu
na müracaatları. (1226) 

2196 

Ankara RPl.-divP. Reis · 
li~i ilanlan. 

İLAN 

4802,79 lira bedeli keşifli 
Selanik caddesine parke kal
dırım inşası yirmi gün müd • 
detle ve kapalı z:: < la müna
• --··-. 1·"1 P1muştur. Sartna-
mesini görmek istiyenlerin 
her gün fen işleri müdürlüğü 
ne müracaatları ve taliplerin 
21 temmuz 934 cumartesi gü 
nü saat on buçuğa kadar te
minatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını belediye eneli • 
menine vermeleri. 

2 - Mezbaha kesicileri 
için yaptırılacak 24 panta -
lon, 24 kayış, 28 adet iş göm 
leği ve 48 adet iş başlığı ve 
30 lastik çizme yirmi gün 
müddetle aleni münakasaya 
konulmustur. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine ve talip· 

· lerin de 21 temmuz 934 cu · 
martesi günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine mü
racaatları. (1398) 7 - 2521 

As. Fh. U. Md. Sa. Al. I 
komisyonu ilanlan. 

2000 KİLO ZEYTİN Y AGI 

Yukardaki malzeme pazar 
lık suretiyle 9-7-934 tarihin -
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaattan. (1449) 

7-2604 

KAYAŞTA İKİ ADET 
DEPO İNŞASI 

Yukardaki inşaat aleni 
münakasa suretiyle 30-7-934 
atrihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 

P 1 1 'd P"f'? ) J şartname için her gün öğle-
0 at. ı a: ı· opçu a ayı satına ma den sonra münakasaya gir

mek için de o gün teminat 
komisyonu riyasetinden: ile müracaattan. {1434) 

7-2578 
Polatlı'da Topçu Alayı ihtiyacı için 3000 kilo sade yağı ------------

aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin 28-7-934 cumartesi Tank Edip ve Ş. 
günü saat 14 te teminatı muvakkateleril ile birlikte Polatlı'· 
fda topçu alayı satın alma komisyonuna müracaatları lüzu- Kütüphanesi 
11nu ilan olunur. (1463) 7-2617 Gazi heykeli karşısı. Tele· 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünün, küçük Yozgat· 
~aki müessesatmda çalışmak ve (150) lira ücreti maktua ve
. ek üzere bir hekime ihtiyaç vardır. Talip olanların dip-
omalan ile, evelce çalıştıktan yerlerden almış oldukları ve· 
aiki ve nüfus hüviyet cüzdanlarını raptedecekleri birer isti

tla ile 15 Temmuz 934 tarihine kadar Ankara'da Umum Mü· 
Qlürlüğe müracaattan ilan olunur. (1446) 7-2616 .. 

fon: 3000. -------
y enişehirde kiralık ev 

Lozan Meydanı yanında Posta
hane karıısmda, it Bankası Müdü· 
rü Sadi Beyin tahliye edeceği, Ev 
kiralıktır. Altı odası, Soyu, elektri· 
ği ve Havagazı vardır. Görmek iı
tiyenler içindekilere müracaat ede 
bilirler. Şeraiti anlamak için Tele
fon 24 71 R. C. kalemi mahsus 
evrak baıkitibi Ekrem Beye mü-
ncaaL 7-231& 

Istanbul Evkaf 
Müdürlüğünden: 

13500 Dağlıç eti 
13500 beyaz karaman eti 
İstanbul Guraba hastaranesine 1934 - 1935 senei mali

yesi için lüzumu olan yukarda cinsi ve mikdarı gösterilen et 
temmuzun yirmi dördünden itibaren kapalı zarf usulile mü
nakasaya konulmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak ü • 
zere Ankara Evkaf müdürlüğüne ve ihale günü olan temmu
zun on altıncı pazartesi günü saat on beşte sekiz yüz seksen 
bir lira teminatı muvakkate akçesiyle müsteshiben İstanbul 
idare encümenine müracaatları. (1276) 7-2289 

Istanbul: Deniz le azım 
satın alma komisyonundan: 
321 adet saç levha: Kapalı zarfla münakasası 24 tem-
260 ,, Köşe bent : muz 934 salı günü saat 14 te. 
6507 adet kondenser borusu: Kapalı .zarfla münakasası 

24 temmuz 934 sah günü 
saat 15,30 da. 

5875 kilo perçin çivisi Açık azaltmcısr 24 temmuz 
934 sah giinü s~at 1G,30 da. 

Dneiz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı saç 
levha ile köşe bentler kondonser boruları kapalı zarfla per 
çin civileri açık azaltmaya konulmuştur. 

Şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de yukarda yazılı gün ve saatlerde Ka • 
sımpaşada kain komisyona müracaatları. (3464) 7-2488 

To at Valiliğinden : 
Tokat şehrine 11 kilometre mesafeden getirilecek içme 

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

1 - Taliplerin ehliyeti fenniyesi Nafıa Vekaletince tas· 
dik edilmiş olacaktır. 

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

3 - Bu işin parası yapılacak projelerin Nafıa ve Sıhhiye 
Vekaletlerinden tasdikini müteakip vilayet İdarei Hususi· 
ye ve:mesinden tediye edilecektir. 

4 - Projelerin tanzim ve 3 -cü maddede yazdı maka
mattan tasdikli olarak vilayete tevdi müddeti için iycabma 
göre talip ile tayin olunacaktır. 

Bu suretle teklif edilecek ve takarrür edecek bedel had -
di layık görüldüğü takdirde 10 temmuz 934 tarihine müsa
djf sah günü saat on beşte Tokat Vilayeti Encümeni Dai
misince ihalesi icra kılınacağı ilan olunur. (3408) 7-2312 

t1nkara .flcentası 
MIHCI OGLU HALİL NACI 
-ANKARA-

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satı§ 

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

Bulunmaz Fırsat 
Beynelmilel sergide birincilikle cljp 

loma ve fevkalade mükafat kazanınıı 
ıecereleri mevcut ana - babadan birer 
aylık kurt köpeği yavrulan eahlıkbr· 

Vesaiki, köpekleri ve yavrulan görmek 
üzere raadeTU almak için Ankara Po• 
trestan (Hasan Fikret) adresine mek 
tupla müracaat edilmesi. Talipleriıl 
köpek muhibbi olmalan ıarttır. 

imtiyaz sahibi ve baftllabarrtrl 
FALiH RIFKI. 
Umwn Nefriyatr idare eden yaJI 
İ§leri müdürü NASUHi ESA1'. 
Çankm caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasında ba • 
sılmıflıı. 

Abone ve iyliıı bedelleri: ftlüet • 
sese veznesiııe verilir. Yahut poıta 
veya Lankı vaııtaıiyle gönde:riJir. 
Hariçt'- kimesiniıı tahsil salahiyeti 
voktor. 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

1 SİNEMALAR 1 
f' YENi f BUGUN, ISU GECE 

Coşkun gönüller 
Yüksek bir sanat eseri 

CANLANDIRANLAR 
Jofin Bırrymore • arian Marda (Selma H)' 

BU GUf~ BU GECE f KULÜP 1 
Üç büyük yrldızm büyük filmi. 

Sf e ks konuştu 
Aşk ve arkadaılık hislerini 

çarpışbran §aheser •• 
Mümessilleri: 

Lily Damita-Adolphe MenJou-Eridı Strohelm 


