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Giindelil.·. 

AL'MANLIGIN TALU. 

Gazi Hz. Hinden
burg'un oğluna 
teessürlerini 
bildirdiler. 

Reincümhur Hz. Mareıal Fon 
Hindenburg'un velatı dolayı•iyle 
Marqalın büyük oğlu Miralay Fon 
Hindenburg'a atideki te .. ür telgra -

Almanlığın istikbali ve mukad - lanı göndermiflerdir: 
~~ratı Avrupa'~·~. ve hatta bütün Miralay Fon Hindenburg; 
uny~n~n. en ~uyuk mu~alarm - Büyük devlet rei.i namdar pe -
d~ hırım tetkıl etmektedır. Hayat derinizin vefatını acı bir teeuiirle 
b~r hareket ve tek~ül i!ade ettiiine ~aber aldım. Mateminize candan if
ıore yqıyan her mılletın mukadde- firak eder ve •İze en .amiymi tazi. 
ratın~a .~eçhul no~la~ ~r~ır. ~a • yetlerimle beraber derin •empati -
kat buyük alman kütlesının sınesan - min ilade•ini takdim ederı·m M' • 
d --'-'amakta ld w •• • • 1 ıra e aa&ı o ugu surpınz er o layım Elendim.,, 
kadar çoktur ki, bunların bir taraf -
tan almanhğm istikbaline, diğer ta -
raftan Avrupa'nın mukadderatına 
ne gibi tesirler yapacağını henüz 
kimse tahmin edememektedir. Umu
mi enditenin mühim sebeplerinden 
birini de bu noktada aramak lazım
ıelir. 

---··---
Mubafızgücü 
bisikletçilerine 
büyüklerimizin 
iltifatları. 

A~man. milleti, diğer Avrupa mil 
letlerme msbetle tarihi tekamül ba -
kımından genç sayılabilir. Almanlık 
henüz kendini tatmin eden kati ve Türkiye bisiklet turunu muvaf -
d~vamlı hayat şeklini bulmuş değil • fakiyetle bitirerek çarşamba günü 
dır. Hayat tekli derken bu mefhu - şehrimize dönmüş olan Muhafız Gü· 
mun bütün iktısadi, içtimai ve hatta cü sporcuları dün büyüklerimizi m .. 
ıiyasi unsurlarını da muradediyoruz. kamlarında ziyaret ederek gördük • 
Alman birliği bugünkü Rayiş hu • leri yardım ve kolaylıklardan dola
dutları içinde tahakkuk etmiş sayılsa yı teşekkür etmi§lerdit. Sporcuları
bile henüz büyük alman idealinin mız Büyük Erkam Harbiye Reisi 
İıtediği ıekle uygun olmaktan çok Fevzi Pata ve Muavini Asım Paşa
uzaktır. Almanya iktısadi hayat ba- lar tarafından kabul ediler..::k hatır
lmnından da tereddüt ve endişe için ları sorulmuştur. 
dedir. Nasyonal • sosyalizm inkıli - Maarif Vekili taraf mdan da ma
bı bu sahaya ait meseleleri de henüz kamında kabul ve tebrik edilen güç
halledememittir. lüler yerlerinde bulamadıkları U • 

Almanlığın, Almanya ve Avus- mum Jandarma Kumandam Pata 
turya gibi iki mühim uzviyeti türlü ile Dahiliye Vekilie v Vali Beylere 
ihtilaçlar içinde çırpınırken iki ta - tahriri teşekkürlerini bırakmışlar • 
rafta da biri birini takip eden iki dır. 
ölüm alman hamuruna yeni kaynat- lstanbul'da bulunan C. H. Fır -
illa unsurları katmıttır. Avuıturya' - kası Umumi Katibi Recep Beyden 
da Dolfuı almanlığa yeni idealler sporcularımızı taltif eden fU telgraf 
ı&termeğe çalııırken, Almanya'da gelmistir: 
Hindenburg da almanhğm muhafa- "Seyahatlerini dikkatle takip et
zakir kuvvetlerini nasyonal - sosya- tiğim bi.ikletçilerin sıhhat ve mu • 
lizm selinden mümkün mertebe kur- val!ak!yetli dönüfü haberinden çok 
t&rmağa uğrqmakta idi. Dolfus ese- ı~vındı'?. Uygun olmıyan ferail i -
rini ikmal edemeden bir nazi kurşu- çınde bınlerce kilometrelik meıale
nu ile sahneden çekilmiş oldu. Hin- yi intizam ve birlikle yüz ağartacak 
denburg sayılı günlerini bitirerek bü bir netiyceye erdiren arkadcqları 
tün almanhğın ihtiram hilesi içinde bir bir kutlu/arım. Yurt için çok /ay. 
toprağa gömüldü. Şimdi bütün al - dalı ve sporcular için örnek çalıf • 
illan semasında yalnız Hitler'in yıl - malarJa hergün ileri giden Güc'e 
dızı parlamakta ve alman dünyaeı - ait takdir ve sevgilerimi ayrıca ila
na yalnız Hitler hakim bulunmakta- 1Je ederim.,, 
dır. 

Fon Papen'in 
sefirliği 
mesele oldu. 

Eğer alman muamması yalnız 
bir cepheden hallolunabilecek bir 
İf olsaydı Hitlerin büyük prestiji bu 
na belki de kafi gelebilirdi. Fakat 
alman muamması iki başlı bir mese
ledir. Ve Almanya bugün daha ziva 
de harici cepheye karşı mücadele 
etmek vaziyetindedir. Büyük alman Viyana, 9 (A.A.) - M. Fon Pa
hirliği - ki her alman inkılabının da pen'in Viyana sefirliğine tayini hak 
İnıa baş umdesi olmak mahiyetinde- kında vaki istimzaca verilen muva
dir - yalnız Almanya'nın ve hatta bü fakat cevabı matbuat tarafından ba
t~n alman dünyasının iradesine tabi ridane karşılanmıstır. 
~ır İş değildir. Hitler için almanlık Gaezteler, bu hususa ancak bir 
•çinde bu büyük ideale karşı durabi- iki satır tahsis etmekte ve şu ihtar
lecek kttvvetleri kırmak eüç sayıl - da bulunmaktadır: 
~az. Fakat almanlık dışında bu (Sona 3. inci sayılaJa) 

Hergüo Ankara'da çıkar. 
Zl 

SOVYET - TURK DOSTLUCUTEZAHÜRLERl 

Yüksek beden terbiyesi meclisi 
r~isinin sporcularımıza verdiği 
zıgaf ette samimi nutuklar söylendi 

Sef ar etimiz erkanı, Kres
tinski, Karahan ve Suriç 
yoldaşların h•lunduğu ha
riciye komiserliğindeki res
mikabulden sonra sporcu
larımız Leningrad' a git

Moskova takmunınmek Üzere yola çıktılar. 
kaptanı Starostin 

Halkevi takımının 

kaptam Fikret B. 

Moskova, 9 (A.A.) - Ali bedeni ter. 
biye meclisi reisi M. Antipof türk sporcu
ları heyeti ferefine bir ziyafet ver -
miştir. Ziyafette türk sefareti erkanı, türk 
sporcuları, hariciye komiserliğinin yüksek 
memurları, Ali bedeni terbiye mecliıi er • 
kanı, sovyet sporcuları ve matbuat mümes 
silleri hazır bulunmuşlardır. 

M. Antipof, türk sporcularını selamlı. 
yarak Sovyet Rusya ile Türkiye araımda-

metler dostluğu çerçeHıini latuak millet 
ler dostluğu halini aldığını beyan etmittir. 

M. Butkusof, Dinamo ıtadyomunun bü 
yük kıtada bir resmini Cevdet Kerim Beye 
hediye etmiştir, diğer taraftan Moıkova' • 
ya gelen lvanov sporcuları heyeti de türk 
sporcularını lvanov'a davet etmişler ve 
geçen sene türk takımiyle yaptıkları maçı 

gösteren çok güzel işlenmi• bir çekmeceyi 
Cevdet Kerim Beye takdim eylmişlerdir. 

• 

Dinamo ıtaJıncla bir lutbol mtııa6akaır. 

Moskova, 9 (A.A.) - Hariciye koıniaer 

liğinde türk sporcuları terefine bir reın 

kabul tertip olunmuttur. Reami kal;°uld 

ki spor münasebatının her gün daha mun
tazam bir tekil almakta olduğunu ve her 
iki milletin kartılıklı beılediği dostluğun 
bir delilini te9kil etmekte olduğunu ehem· 
miyetle kaydetmittir. türk sporcuları, Türkiye ıefareti erkanı, 

Fevzi Bey Türkiye ve Sovyet Rusya M. Krestinski, Karahan, Suriç ve Hariciye 

eli · · hhatler' k d h' · k ld k komiser lig~ inin ve ali bedeni terbiye mec -ş erının sı ıne a e ını a ırara 

türk sporcularının Sovyet Rusya'yı ziyaret lisinin yüksek memurlan ile aovyet ıpor· 
lerinin türk • rus milletleri arasındaki cuları ve matbuat mümessilleri hazır bu • 
dostluğun tezahürüne yeni bir vesile oldu- lunmutlardır. 
ğunu söylemiıtir. 1 AkfUDleyin türk sporcuları Lenin· 

Cevdet Kerim Bey uzun bir nutuk iyrat grad'a hareket etmiılerdir. 
ederek türk • sovyet doıtluğunun hüku. (Sona 3. inci sayı/ada) 

Havr belediye Amerikada kor 
reisi protokol konç sıcaklar 
tanımıyor. gene başladı. 

Havr, 9 (A.A.) - Havr mebusu Nevyork, 9 (A.A.) - Hemen bü-
ve" be.lediye reisi M. Leon Meyer res tün Middle-vest'te yeni bir sıcak 
mı bınalara matem bayraö-ı cekil - dalgası esmekte ve büyük ıstırapla
mesi hakkında Dahiliye n:zaretinin 

SAYISI HER YERDE s KURUŞ. 

Avusturg tahtı 
ve Prens Otto'nun 
seyahatı. 

Kopenhq, 9 (A.A.J - Royter aju11., 
nın bildirdiğine ıöre, Artidük Otto dii' 
Habsburg, otomobille buraya ıelmİftir. 

Kont Polavesing ismi altmda seyahat et • 
melde olan Artidük, bugün lsveç •• Nor
veç'e doğru seyahatine devam edecek, son 
ra Belçika'ya dönecektir. Zannedildiline 
göre seyahat, Avuıturyalı Kıral taraftaa la 
rı ile M. Muaolini tarafından tavıiye edil • 
mittir. Bu suretle, Avuaturya talıtma da ~ 
veti meselesi müzakere edildiii mü~ 
biytaraf arazide bulunmut olacaktır. 

Prens'in amcası heyanatta 
bulunuyor. 

Via Reggio, 9 (A.A.) -Arfidük Otto
nun amcuı Prenı K .. viye dö Burboa • 
Pann, demittir ki: 

- Şimdi Hababure'lann tekrar tahta 
geçmeleri ihtimalleri daha çoktur. Soa 
Avusturya hadiselerinin netiyceai lııu ol• 
rr.uttur. ilk ümit ettiğimiz tey, Avaıtur. 
ya'ya dönmek için bize müsaade verilmeal.. 
dir. 

Prens Otto ile annesi Zita daima Belçl. 
ka'dadırlar ve buraya ne zaman geleceld~ 
nni bilmiyoruz. 

Baıvekil Dolfus'un katlinden teeasürle
rini ve M. Musolini'ye olan büyük ha~ 
lığını bildirirken, Prens şunları aöylemiı 
tir: 

"- 1 talya'nın bu kadar ani olarak bu~ 
duda asker göndermiş olması, Avuıturya'., 
yı, şüphesiz bir ecnebi istilasından kurtarı 
mıştır.,, 

M.Dolfus'un ha tı" 
rasına hürmeten 
Viyana'da 
merasim yapıldı. 

Viyana, 9 ( A.A.) - Dün alqcım 
lıırallar meydanında yüz binden 
~~a bir halk kütle.inin iftirakiyle 
i1'<>llü•'un hatıraına muazzam me • 
, tııim yapılmııtır. 

1
. ra sebep olmaktadır. 

ta ımatma şu cevabı vermiştir·. M"t il D il ' · ı·· ii d İova hükumetinde 4 kisi ölmüş- u eve a o uı un o um n eu 
"Mareşal Hindenburg'un vefatı .. sonra alçı ile alınmıı yüzünün kalıb' 

m~temi~e. iştira~ ed.emiyeceğime tu~ansas Sitide hararet 108, İllinua Bn•vekil M. Şuınig mütevella 
muteessıfım. Burjuvazıye ve işçi a· -r L ili 

uırliii istemiyen ve hatta icabında 
~~u silahla menetmek istiyen büyük 
llUYVetler vardır ki onların mukave
llletini kırmak bugün için kolav bir 
~etebbüs değildir. Onun için alman 

1 
· k k da Spn'gfild'de 104, 1/ 2 fahranhayt M. Dolluı'u methii•ena ve Kat eri 

ve meydan hazırlıyan bir vakıadır. emme mensup er e ve kadınların ·d · derecesı'dı'r. takbih ettikten •onra "hür ve mÜ•· 
Avusturya' da ve Almanya' daki ıon onun ı aresı zamanında tecemmu 

aınuru, büyük Avrupa hamurunun 
!llacağı tekle tabidir, ve gene bu 
•Jtibarla alman muamması, Avrupa 
-~asının bir parçasıdır. A vru -r .nın göbeğinde şeklini ve istikba
l~ arıyan koca bir kütle kaynaşıp 
"'\ll'Urken Avrupa'nm sükônet bul -
~sına imkan tasavvur edilebilir 
lllı? 

k Hayat yürür, hadiseler biribirini 
:alar •• ölüm yalnız bir varlığın 

t olmasını ifade etmez. Ölüm 
~ aamanda yeni v•lıklara imkan 

ölümler, almanlık dünyasına yeni kamplarında hapsedilmiş oldukta • Bazı yerlerde fevkalade sıcak takil alman avu•turya•ının,, men • b laati namına bütün avuıturyalJarr 
imkanlar, yeni ihtilaçlar için zemin rrnı ve yapılan ütün cinayetleri rüzgarlardan dolayı vaziyet fenalaş· ittihada davet eylemiıtir. 
hazırlamııtır. Birkaç sene evel, Hit- '{endi otoritesi a!tına almış olduğu· mıştır. Hayvanlar müthiş surette ıs-
ler alman devlet reisliği için Hinden nu unutamıyacagım. Hindenburgun tırap çekmektedir. M. Satnig'den ıonra ıöz alan 
burg ile rakip vaziyette meydana ölüm.Ü bizim için .. n.e. bir sevinr ve ne M. Ruzvelt kuraklıktan zarar haf vekil muavini Prenı Star~'."ttberg ~ demiftir ki: 
ablırken kendi gençliğine ve Hinden de hır matem gunu olamaz.,, görmüş olan yerleri gezmiştir. " 30 h . k . . il 
burg'un büyük yqına ipret ederek .------------·---! Dakota'da toz bulutlan ~r=-~~nda - azıran va ayn m li .o•· 
istikbalin kendine ait olduğunu Bu •• bir gün kaldıktan sonra, reıııcu~ • y~iıtl~n ah~ci~ mefhumunu açıkça 
söylemiıti. Şahsi istikbal geldi, çat • gun bur hükumetin kuraklık meselesıne bıze gosferml§hr. Bunun içinJir iri 
tı .. Fakat her ittikbal de diğer bir Dördüncü sayıfamızda bir ~are bulmağa çahşacağmı söyle- biz Dolluı'un fikriyle bu .Uteme 
istikbalin bqlanğıcı olduğuna göre miştir. kar§• miicaJele etmek utiyoruz. Dol 
!imdi de Almanya'nın istikbali mev- Türko/is'in haftalık servi8ini Sıcak dalgası, şimdi Roşöz ve fua üzerinde iflenen cinayet bir lıah-
zuu bahistir. Bunun tekli, mahiyeti Apalaş dağlanndan cenuba, Meksi- ramanlık veya mJlıiirecililr lıarek• 
ne olacak? lıte muammanın büyük okuyunuz! ka körfezine doğru esmektedir. ti olamaz. Ba laareltet mellıurecililı 
istifhamı!.... ZEKi MESUT (Sou 2. inci sayrlada} efil .aJece ıaJriliktir.,, 



SAYIFAı 

Deniz si a larını 
aza t a işinde 
pazarlık başladı. 

Londra, 9 (A.A ) - Deyli Tel
~raf gazetesınin yan resmi meha . 
filden aldığı nıallımata ..,öre son za 
manlarda Londra'da cereyan eden 
jptida1 deniz müzakereleri teferru -
ata ve usule inhisar etmemiş fakat 
bazı teknik meseleler de ı;örüşül • 
müstilr. Bu rr.eselelerin en mühim 
mi saff ıharp gemilerinin hacmi me
sele idir. D:ıh:ı ilk tema~larda f n . 
gilterenin saffıharp gemilerinin 25 
h · • ~. ., ' ı..in ve kruvazörlerin de 
ı bın tonııarovla tahnit edilmesi hu
susundaki fikri amerikan murah -
hac:l.,.rm•rı itirazma uüramtstır. A · 
merikalılar mevcut rakamların mu
hafrı·nc:ın(l;:ı ıc:rar etnıislerdir. 

Diö-.. r taraftan franstz bahriye 
nazın M Pietri son l.ondra seya -
hatında Fr;ınsa'mn tahtelbahir siya 
setini etrafivle anlatmıs ve Fransa 
için bu varlide kuvvetlerini azalt -
mak rok giic olacağım açıkça söyle
midir. 

M. Pietri avnı .zamanda kruva -
zörlerin toniJ~to ve top kalibreleri 
hakkımla ela bir taktın kuvudu ihti
ra7;,,e rlermevan evlemistir. 

İtalv;:ın n .. ni7. miiteh~c:c:rc:t M. 'Ri
biscia dahi 25 er hin tnnlnk iki saffı
harn g-emisi inc:asma ftatva'nın ni -
cin k=ır;:ır vprni<Yiııi hil<lirmis ve bun 
dan l-nvle t;:ıhtelhr:ıhir ve rljö-,..r h;:ıfif 
ge-mi1°r inc:;ı~tmrn t;:ımamivle Fran
sa,nm hattT h~rrl- ... tine bağ'lr bulun
du"nn11 sövlernictir. 

BütHn bu milkalemeler ivi ma -
IUm~t ::ıhm inP-;li7. mPhafilinde daha 
2h1;ınP hP<thin hir intiha hırakmıstır. 
Cfüı1<ü hn sur~tle n"vlrtler arasmda 
deniz siv;ıcetinnP. hiivi"k nn~ ai na -
zar ihti1"'t1.,rr mevcut olduğu teba -
rüz etmiştir. 

Japon rlt>nİ7. miitchassı r 
I.ondra'•la. 

Londn. 9 (AA) - Dt nız mütchass• 
zr yüzbaşı tvaşita dün öğleden sonra bu 
raya gelmiştir. Mütehassmn salahiyet -
~eri o kadar vasi değildir. Mlikfilemeleri 
münhasıran istişari mahiyette olacaktır. 

Son aylar içinde Tokyo'da yapılan yekdi 
ğerini mütenakız beyanattan dolayı şa 

şırmış bulunan İngiliz resmi mehafili ja 
pon hükumetinin hareketi hakkında mu· 
maileyhin vereceği iyzahatı azami bir al· 
ka ile beklemektedirler. M. lvaşita aynı 
zamanda Londra'daki japon sefirine hil . 
l.iimetinin bazı talimatım ve ataşenavala 
da japon filosunda yapılan son fenni ta· 
dilatr bildiren bir mektubu hamil bulun
maktadır. 

1\1. 1\fakdoııaJd'ın Şikago'ya 
gitmesi şüpheli. 

Londra, 'l (A.A) - Röyter ajansı, M. 
Makdonald'ın Şikago'ya gelmesi için ya 
pılan davete icabet edeceğinin pek şüp 
heli olduğunu bildiriyor. Zira, tatil pro 
gramında resmi hiç bir taahhüt altına gir 
mesi mevzuu bahsedilmemıştir. 

M. Makdonald. bugün Ter-Növ'e git 
mek üzere Sidney-Novaskotiya'dan vapu 
ra binecektir. Orada bir kaç gün kalacak 
tır. 

Kuhinc nzularmm • «>~rişccjiini M. 
lakdonald tekzip etti. 

Yeni-lskoçya. 9 ( A.A) -Röyter ajan 
sı bildiriyor: Sen-] sn de Tcr-Növ'e giı 
mck uzerc Dragon kruvazörüne binmeden 
evel, M. Makdonald, milli kabineden bt1 
zı nazırlarm ıstila edeceklerine daır nıu 
sırr;ın deveran eden şayiaları tekzip et 
nıiştir. Bu şayialar, Kanada'ya Lnn}ra. 
d "imiş :ir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Koyun pazarında 

EGE 

Eczanesidir. 
-,., .. ~Qil!r'~t~44!!!1C! .. :mıı .......... aa• ... 

HAKlMlYETl M1LLtYE 1 O A CUSTOS 1931 CUMA 

A ELE ON HAB LE • 
l..i\IANY A 'DA. 

Reyiam faaliyetine ayın 
13 ünde M. Göbbe' s'in 
nutku ile başlanacak • 

Bcrlin, 9 ( A.A) - 19 ağustosta yapı 
lac.ık olan reyiiim faaliyetine ayın 13 ün 
de saat 20,JO da Göbels'in bir nutku ile 
ha~Janacaktır. M. Hitler, 17 ağustosta 
h31ka bir nutuk söyliyecektir. 

FRANSA'DA. 

•• d .. 
n • 

Tuluz, 9 (A.A) - Başvekil M. Du -
merg Paris'e dörunck üzere bugün bura 
dan ayrılmıştrr. 

\ı·:i)a nıüracnttan e,eJ lfitlcr bir Elm·ll 1Vllzırı Arlwnsiel nıiireıteba-
nutuk SÖ)liyccck. ımı lwlml etti. 

Berlin, 9 (A.A.) - M. Hitler, a- ı p . 9 (AA) H i 1 • 
~ 7 · d · ,.. arıs, . - ava ş erı nazrrı <J;Ustosun 1 sın e yanı arayı umu - . . .. 

. .. "k" .. 1 l Arc-en-cıel tayyaresı ınurettebaını kabul rmyeye rnuracaattan ı ı gun eve a - . . 
"Tlan milletine hitaben büyük bir nu- etmıştır. 
tuk ~övlivecek ve bu nutuk hiitün a1-
'11an radyo istasiyonlan tarafından 
1esredilecektir. 

Surhrükkeıı ulman m('rkczindc 
) apılan taharri yat meselesi. 

Berlin, 9 (A.A) - Hava~ ajansı bildi 
riyor: Sar hükumetinin zabıta vasıtasiyle 
Sarbrükken alman birliği merkezinde ta 

harriyat yaptırması ve bir çok vesiykala 
mekle itham ediyor ve "Sar hükumeti 
ajansı Sar hükfımetini ·•hukuku ihlal,, et 
mekle ittiham ediyor ve "Sar htikfuneti 
mülteci almanlann tesiri altında adliye 
otoritesini açıkça istihkar edecek derece 
de milli cermenlik düşmanlığına kendisi 
ni kaptırmıştır.,, diyor. 

So"y••l - Bulagr miina. chatmm 
iade i Almanya'da nasıl 

telakki t!diMi? 

Miitekahil yar,Iun ınPsclesi hak -
1 mda Pöti j urnuliu bir yazısı. 

Paris, 9 (A.A) -Avusturya başvekili 
M. Dolfus'un katli ve mareşal Hinden
burg'un vefatı, merkezi ve şarki Avrupa 
da mütekabil yardrm miysakı etrafında 

yapılan işlerden gazetelerin nazarı dikka 
tini çevirmişti. 

Pöti Jurnal gazetesi bu mevzua av 
det ederek diyor ki: 

'' Almanya'nrn hattı hareketi iytiraz gö 
türmez bir ehemmiı:et kesbetmketedi.r. 
Hissedildiğine göre Berlin kati bir karar 
vermek veya sarih beyanatta bulunmak 
zaruretini tevlit edecek bir vaziyet karşı 
sında kalmaktan korkuyor ve Berlin'de 
oldukça girift bir tefsir oyunu hazırlıyor. 

Tayyare sürat rekorunu bir kadın 
tayyart•ci kazamh. 

Bedin, 9 (A.A) - Sovyet Rusya ile Marsilya, 9 ( A.A) - Kadın tayyareci 
Kuşer bin kilometrelik erkek ve kadın 

Bulgaristan arasında siyasi milnasebatın 

iade edilmesi burada şarki Avrupa'daki 
sürat rekorunu kırmıştır. Bu rekor iki sa 
at 26 dakika ve 38 saniye idi. Kuşer sa

gerginliği azaltacak mahiyette te:lakki e • atte 410 kilometre 955 metre yapmıştır. 
dilmektedir. 

Tnnnenberg muharebe i yıldönii

nıü merasimi hu ~ene 
) apıluııyacak. 

Berlin, 9 ( A.A) - Reisicumhur Mare 
şal Hindenbtırg'un daha yeni yapılan mil 

li cenaze merasimi dolayısiyle hükUınet 

bu sene 26 • ğustosta Tannenberg zaferi 
nin yıldönür.1ünü tesit etmekten saı:fına 
zar eylemiştır. 

Hc•yııelmileJ aile terbiyesi 
kongresi. 

Berlin, 9 (A.A) - Burada 21 ağus · 
tostan 26 ağustosa kadar toplanacak olan 

beşinci beynelmilel aile terbiyesi kongre 
sine iştirak etmek üzere 17 ruemlekPte 
mensup 200 murahhas Berlin'e gelecckıc 
rini bildirmişlerdir. 

AVUSTURYA'DA. 

1\J. Şuşni~'in muhafazası için 
l<'rlibat alınmıştır. 

Viyana, 9 (A.A) -"Noye Fraye Pres,. 
in yazdığımı göre, dostlarının tavsiyesi 
üzerine, M. Şuşing, Viyana'da seyahati 
.. snaı;ında kendisini muhafaza için terti· 
bat yapılmasını kabul etmiştir. Muhafız 

lar, 24 kişiden ib~et olacaktır. Sekizer, 
sekizer nöbete geçecek olan muhafızlar, 
imparatorun sabık silahendaz zabitlerin
den ve katolik talebelerden seçilmiştir. 

Sar polis müfettişi t<·vkif cdihni~. 
Paris, 9 ( A.A.)- Sar polis mü -

iettişi M. Deuterich, bir sarlI hak-
. 'unda ecnebi makama ihbaratta bu 
lunduğundan dolayı dün öftleden 
'!>onra tevkif edilmistir. Muaddel Al 
man kanunu mucibince bu cürüm 
11zami iki sene hapis cezasını müs
telzimdir. 

lTALYA'DA. 

M. Muso1i'ni kendi 
idare ettiği tayyare 
ile Romaya döndü. 

Roma, 9 (A.A.) - M. Musolini 
bizzat idare etmekte olduğu üç mo 
rorlü bir deniz tayyaresi ile Gaeta
dan Ostier'ye muvasalat etmiştir. 

Tayyarede hava işleri nezareti 
"IlÜsteşan Ceneral ]ozef Val, faşist 
fırkası katibi umumisi, milis erka
m harbiye reisi Kont Galezzo ve at 
las okyanusu seferini yanmış olan 
ıinbaşı Pizeo bulunuyordu. 

M. i\f u olini, sovyct ve çin a keri 
heyetlerini kabul etti. 

Roma, 9 (A.A) - M. Musolini, sov. 
yet ve çin askeri heyetlerini kabul et • 
miştir. 

Pari 'teki so"yet tayyarecileri. 
Paris, 9 (A.A) - Sovyet tayyarecile 

Di\'nlll harptaki zabıta memurla - ri hava nazırı ceneral Denain tarafından 
ı·ı kendilerini na;;;ıl nıiidaf aa kabul edildikten sonra başlıca fransız ha 

ediyorlar? 

Viyana, 9 (A.A) - Divanıhaı:'bc tevdi 
edilmiş olan zabıta memurları aldandıkla 

va müesseselerini gezmişler ve sonra be 
tediye dairesine giderek resmen belediye 
meclisi reisi tarafından ka'bul edilmişler 
dir. Belediye ıeisi hoş geldiniz nutkunu 
söylemi tir. 

Homa'da ·ovyct tayynrccilcriııc 
zh·afet. 

Roma, 9 (A.A.) - İtalyan tay
yarecilerinin Moskova'ya yapmış ol 
dukları ziyareti iade etmek üzere 

1\1. Şuşni~ Budapeşte'ye wclecck. g-elmiş olan sovyet tayyarecileri 
v· g AA • .. B" Monte Celio tayyare limanına git-

rmı ve suikastçıların seri hareketi karşı 
sında vaziyeti zamanında kavrıyamadıkla 
rınr mildafaanamelerinde serdetmektedir 
ler. Bunların suikast hareketine tesadüfi 
olarak iştirak etmiş bulundukları anlaşıl 
rnaktadu-. 

ıyana,. ( : . ) :-- M. Şu~~g . ır mişler ve orada yeni inşaat ve tesi-
hayatm Cacııısı,. ısımlı dramı gormek tize sat k • • • t t • ı d" . , . rner ezını zıyare e mış er ır. 

re S~egedın e gıdece~~ir •. :8.~şv~kil Buda Tayyareciler, Roma'ya avdet et-
peşte de k~larak M .• Gomboş u zıyaret ed~ tikleri zaman kendilerine tayyare 
cek ve anııral Hortı tarafından kabul cdı cemiyeti tarafından verilen ziyafP.t -
lecektir te hazır bulunmuslardır. 

Amerika'da 
I< orkunç sıcak ar 
gene b~şladı. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
Yüzlerce kimse, yerlere seril -

miştir ve bu yaz sayısı 1.500 ü bul -
muş olan ölüm vakalan gittikçe art
maktadır. 

"Farın kredi,, idaresi Oklahoma 
hükumetini kuraklığa maruz kalmış 
ve yardıma ihtiyacı olan hükumet -
ler listesine dahil etmiştir. 

Bu idare şimdiye kadc:.r 21 dev -
lete yardım etmiştir. 

Rnzvclt'in nutkunu dinlerken 
bayılanlar. 

Rochester, -Amerika- (A.A.) -
Reisicümhur M. Ruzvelt, amerikan 
lejionunun Metingih'de 20,000 kişi 
huzurunda söz scylerekn birçok 
kimseler, sıcaktan bavılmışlardır. 

Atlas ve bahrimuhit sahillerin -
de hava, nispeten müted"ldir, 

Sıcak ) iiziindcn 1 .000.000 hay -
''an (ildiiriiMii. 

Nevyork, 9 ( A.A.) - Dün Ot -
tumva, -Jova- da gölgede hararet 
114 fahranhayt derecesi idi. Bu ra
kam. bir rekor te,kil etmektedir. 

Şikagoda müthi~ bir surette sıs
kala mış bir milyon ~.ayvan, hüku -
metin emriyle ıstıraplarına nihayet 
veril""ek Ü?.ere öldüriilmü~lerdir. 

850.000 hayvan da öldürülmek 
"ize,. .. AAtın alınmıstır. 

Vazivetin tabii olabilmesi için 5 
milyon daha hayvan ~atın alınması 
;ycap edeceği zannediliyor 

1iithis kuraklık hiikiimetin zira -
nt siyasetini ılcğiştirecek. 

Vaşington, 9 (A.A) - Hüküm stlr • 
mekte olan müthiş kuraklrğın, çiftçileri 
daha az mahsul yctiştirmeğe scvkeden 
ve kendilerine 'oundan dolayı tazminat ve 
rilmcsini iycap ettiren hükfunet siyaseti 
nin derin bir surette değişmesine sebep 
olacağı zannediliyor. 

Bu zan, diin ziraat nezareti tarafından 
neşredilen raporla takviye edilmiş l>ulu 
nuyor. Raporda bu sene için yalnız 9 
milyon 195.000 balye pamuk mahsulü tah 
min edilmektedir ki, ta'oii mahsulün yüz 
de 60 ıdır. 

Rapor, pamuk fiatının balya başında 

iki dolar yükselmesine sebep olmuştur. 

Giimüş ihracı için. 
Vaşington, 9 (A.A) - Maliye nazm 

M. Morgantav, hun :!ıın sorıra ı\merik.:ıya 

yapılacak yüz dolardan fazla gümuş it· 
halatı için konsoloshı'c şahadetrıamcle:i • 
nin zaruri olduğunu bildirmiştir. Te~

rar ihraç edilmek üzere getirilen gümüş 
lerle h:ım gümiiş 

0

bu şahadetnamelere ta· 
bi değildir. 

• 

Bir apartımanm 18 İllcİ katında 
bir iştial. 

Nevyork, 9 (A.A) - Nevyork'un ar
tistler ve talebeler mahallesi olan Gren • 
viç'de bir binanm 18 inci katında şiddet 
li bir iştial olmuştur. Bir kadının öldü 
ğü, 'bir çoklaıının yaralandığı zaonedili 
yor. 4 apartıman ha.rap olmuştur. lştia. 
lin gaz borusunun patlamasından Heri 
geldiği zannediliyor 

Amerika'da buğday spekiilaQ -
yomı haşladı. 

Nevyork, 9 (A.A) - Bugrlay Hatları 
dün bu mevsimde kaydedilen en yüksek 
dereceyi bulmuştur. Amerika'da rnahsu 
!ün gördüğü zararlardan bahseden rapor 
lara istinaden ahm muamelelerinde miit 
hiş spekülasyonlar olmuştur. 

Havanada grevci ameleyi alma -
mak için ıatili faaliyet cd,~cek 

bir müc ese. 
Havana, 9 (A.A) - "Cuban telefon,, 

şirketi, 256 grevci işçiyi tekrar işe alma 
sı için hükfunetin ısrarından dolayı, artık 
faaliyette bulunarnıyacağını bildirmiş, 28 
milyon dolar kıymetinde tahmin edilen 
bütün tesisatı hükumcfc tevdi etmbtir. 

MiHetler Cemiyeti 
U. katibinin bir 
muhtırası. 

Cenevre, 9 ( A.A.) - Milletler 
Cemiyeti Umumi Katibi, hükumet
lere lsviçre Hükumetinin bir muh .. 
tırasmı göndermi§tir. Bu muhtıra 
umumi harp dolayısiyle lsviçre te
baasımn uğradığı zararların tazmi
ni hususunda lsviçre ile diğer dev
letler arasrnda çıkan ihtilafa dair
dir. 

lsviçre Hükumeti, bu muhtırada
ki hukuki Jıususat hakkında istişari 
reyıni bildirmesinin Daimi Adalet 
Divanından istenmesini Milletler 
Cemiyeti meclisinden rica eylcmek 
tedir. Ancak bu reydir ki, zarara 
uğrıyan İsviçrelilerin taleolerinin 
hukuki olup olmadığını tesbit eyli .. 
yebilir. 

Çin'de k~münist 
kuvvetler·n 
faaliyeti. 

Tokyo, 9 (A.A) - Fontheou'dan ce 
len bir telgrafa göre, çin vilayetlerinden 
Fukien'in şimalinde bulunan Fuming 
fransız katolik kilisesine komilnist ku~ 
vetleri hilcum etmiştir. 

Bir fransız harp gemisi, frans.ız teıba 

asını muhafaza için Santuao'ya doğru ha 
reket etmiştir. 

Çin kuvvetlerinin tayyar bombardı

manları krzıl kuvvetlerin ilerlemc11ini big 
olmazsa şımdilik, durdurmuşa "benziyor. 

inkar edilen beyanat. 
Tokyo, 9 (A.A) - Japonya'nın Fran 

sa sefiri olup halihazırda burada bulunan 
M. Satok, Fran a'nın, Japonya•ya benzer 
bahri bir vaziyette bulunduğuna ve Va
şington muahedesini feshetmek niyetin 
de olduğuna dıir beyanatta bulunduğunu 
katiyctle inkar etmektedir. 

Bulgaristan'da bir 
şimendifer kazası. 
Sofya, 9 (A.A.) - Sofya Kös· 

.:endil yolcu treninin bir vagonu 
dün Radomir istasyonu civarında 
makastan geçerken devrilmiştir • 
Yolculardan besi ölmüş ve onbiri 
yaralanmıştır. Bunlardan yaralılar 
hastahaneye kaldırılmıştır. Müna .. 
kalat Nazın, Demiryollan Müdürü 
derhal haids~ mahalline gelmişler .. 
dir. 

Sovyetler Uzakşark'ta 
manevra yapmıyorlar 

Moskova, 9 (A.A) Ç Osaka mainistl 
ismindeki japon gazetesi kızılordunun 

Uzakşark'ta büyük kara ve hava manev 
raları yapmak üzere olduğunu bildirmek 
tedir. Tas ajansı bu haberi kati olarak 
tekzibe mezundur. 

M. Lhvinof cyafıatc ~ırrncaıtmı~ 

Varşova, 9 (A.A) - l at ajansının 

Moskova muhabiri Sovyet hariciye komi 
seri M. Litvinof'un yakında seyahate çı 
kacagmı bildirmektedir. 

M. Litvinof, Almanya, Fransa ve ltal 
ya'yı resmen ziyaret edecek ve şark miy 
sakr hakkında görüşecektir. 

Bundan başka Sovyet Rusya'nın mil· 
Jetler cemiyetine girmesi ihtimali hakkın 
da 1 talya'nın noktni nazarını öğrenecek · 

tir. 

Hükumetin dahili ve harici servisleTi tc 
min etmeyi ~\zerine alacağı zannediliyor. 

Zarar vuku unda şirkete tazminaf veri~ 
lecektir. 

Amerika' da pamuk nıalısnlii az. 
Liverpol, 9 (A.A) - Bu sene, Amerl 

ka pamuk mahsulunün uzun senelerden• 
beri görülmemiş kadar az olacağına dair 
ziraat nezareti tarafından dün neşredilen 
rapor netiycesinde pamuk fiatları derhal 
~ükselmiştir. 
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Yan - Siyasi. 

Bir Mütercimin 
Ölümü. 

Matbuat Umum Müdürlüğünün 
bu seferki "Makale ve haberler ser
visi inde rin müellifatını ingilizce-,, , !'( 

ye tercüme etmekle tanınmış Ro -
bert Morrison'ün ölümü münase -
betiyle Times'ta c;ıkmıs bir yazının 
tercümesi vardır. Her ölen müter • 
cimin mezar taşma yazılacak kadar 
güzel olan bu yazının bir parçasını 
beraber okuya hm: 

uStreseman'm Ce11evre'de dediği gi • 

bi: ''Lisan halkın mabedidir.,, Eğer böy

le mabetlerin muhafazası ve aynr zaman

da malik oldukları hazinelerden istifade 
etmek isteniliyorsa mütercimler himaye 

edilmelidir. Tercüme işlerinde bir çok 
~eyler kaybedilebilir, fakat müşterek bir 

kültür için kali derecede materyal temin 
olunabilir. Eğer Çin tevarüs ettiği ilim· 

1eri milletler ailesine vermek istiyorsa 

Morri~on gibi alimlere hal§ ihtiyaç var· 
dır. Iler ne kadar layemut/ar için tek 

bir li$an varsa da faniler için de bir çok 

lisanlar vardır. Eğer insan ruhundaki his 
siyat diğer milletlerin muhtelif saha!arr-

na nakledilmek isteniyorsa: o s:ıhzr:ı, fi. 
licenap ve hayırhah ıwrnnları D"'\t•ti}etin 

mütevazı hi.zmctkarlarmı, yar.ı mütercim 
leri bulmak lazrmdır. Morrison'u sellim. 

/arken onun men:sup olduğu şerefli züm. 
reyi unutamıyoruz.,. 

Mütercim, hakiykaten böyledir. 
Onun bütün ilim ve kültür hayatı
na olan hizmetlerinden kimse bah
setmez. Fakat bir milletten bir di -
ğer millete kıymetleri kucağında 
taşıvarak teslim eden odur. 

İmzası, bir müellifinki kadar 
parlak ve şatafatlı olamaz. Cok za -
mantar, hizmeti, anonim kalır. Na
sıl en meshur di~cinin şöhret.ini a -
telyede cahsan mütehassıslar, nasıl 
bircok Röne~ans ustalarının ölmez 
cserelrini atelyelerde çalışan atsız 

Çtraklar, nasıl en iyi terzinin kestiği 
elbiselerin rahat olmasını içerdeki 
dikisc;iler temin ederlerse, bir me -
dcniyetin her tarafa yayılmasını da 
sessiz sadasrz, mütercimler temine
derler. 

Bir arkadaşın dediği gibi, müter
cimin müelliften daha dürüst olma
sı da tabiidir. Müellif, bazen intihal 
Yapabilir ve bunu gizlemeğe muvaf
fak olur. Fakat mütercim intihal kü
çükl'iö-ünden masun bir adamdır. 

Mütercimlerin müellifler kadar 
itibara mazhar olmadıkları doğru 
~lmakla beraber, kıymetlerinin bir 
dereceye kadar olsun t~kdir edil -
l'nedi~i iddia edilemez. İleri Avru -
Pa memleketlerinde iyi bir klasik -
ler müterciminin değme müellif ka
dar ~ölıret ve itibarı vardır. Maa -
llıafih Times, gene haklıdır. Müter
cim, hizmetinin tam mukabilini hiç 
bir .zaman göremez. 

BURHAN ASAF 

-------···--------
Aydm Halkcvinin tertip ettiği 

bir ~ezinti. 
Aydın, 9 - Halkevi köycüler şubesi ;•fa yaylasına bir gezinti tertip etmiştir. 

.•~laya veni açılan yoldan otomobillerle 
tıdılec:ektir. ----..-·--··----

Nişan1anma 
Muıı Müdafaa Vekaleti Ayniyat 

\tc Teftiş Dairesi ReisiMustafa Şa-
~an Paşa Hazretlerinin kızı Feriha 

1 ... anı~la Divanr Muhasebat Müra-
·.~Dlerınden Ankara ve Roma Da -
~lfiinunlanndan mezun Doktor Ne
~at Nuri Bey dünkü aile toplantısın
a nic:ı~nlanmıslarchr. Kutlulan:z . ...., 

KitaJ> ciltlenecek. 
4.nkara Halkevi Reisliğinden: 
Halkevinde mevcut ikibin kadar kitap 

t Gamuııeye göre ciltlettirilecektir. Pazıırlıl! 
S •iustoı çarşamba günü saat 17 de ya 

ltJ•takt N" • .. •.. ır. umune ve fartnameyı gormea.. 
'1tere h .. H lk • .. d'I b" li ergun a evıne muracaat e ı e ı • '. 

HAKiMiYETi MiLLİYE. 

$ 
11111 

Sıhhat Müsteşarı Ali Rana 8. 
Maden ocaklarında ş·le'de tetkikat 
işçilerin yerlerinde ta bulundu. 
tetkl.kat yapıyor. Şile, 9 - Gümrük ve inhisarlar Vekili 

ve İstanbul mebusumuz Ali Rana Bey bu-

Zonguldak, 9 - Sıhhiye Müsteşarı Dr. gün buraya geldi. Halkın bir çok dilekleri
Hüsamettin Beyin refakatinde bulunan Si· ni dinledi. Bu meyanda geçimi odun ve kö
cil Müdürü Doktor Zihni Süleyman Bey a- mür işlerine bağlı köylümüzün odun ve 
mele yerlerini tetkike devam ederek dün 

kömürün nakliyat ve ihracatına ait umumi 
iş Bankası ocaklarında 1800 metreye İ?· 
mİf ve ifcileri madende çah~ırken tetkık bir ıikayetini çok haklı bularak bu husus-

. (A A ) ta halkın lehine bir karar ittihazı için Zi-~tmıJtİr. . . 

Tiirkiyt•'yc kiirk ithali mt•sel<• .. i. 
raat Vekaletine bir telgraf çekerek lstan-

bul'a hareket etti. Ali Rana Beyin bu ta • 
vassut ve teşebbüsü halkımızı çok sevindir 
miştir. (A.A.) 

E& 

Başmuharririmiz 
Falih Rıfkı B. 
Moskova'ya 
hareket etti. 

İstanbul, 9 ( Telefon) - Baımuharri· 
rimiz Falih Rıfkı Bey Moıkova'da toplana
cak olan Sovyet edebiyat ve sanat kongre • 
sine İ!tirak etmek üzere bu akıam Çiçerin 
vapuru ile Odesa'ya hareket etti. 

Yt•ni fahrikalarınuzın tt·md atma 
,.c a~ılma re ·mi. 

lstanhul, 9 · {Telefon) - Türkiye'ye 
kürk ithali hakkındaki kürkçüler tarafın
dan yapılan teklif şimdi iki ayrı grup tara
fından ayrı ayrı noktai nazarları münakaşa 
~dilmektedir. 

İstanbul, 9 {Telefon) - Yeni fabrika
ların temel atma ve açılması önümüzdeki 
hafta içinde merasimle yapılacaktır. 18 a • 

A ti 'd İ } ğuıtoı cumartesi günii, Sümer bankın Mak n aya a op a - rıköy be.1 fabrikası ve pamuklu dokuma fab 

Kürkçülerden '>ir kısmı kürkün gümrük 
resminin indirilmesi ve bir kısmı da ithal
lerin tamamen menini istemektedirler. Tica
ret odası bir karar vermek için iki teklifi 
de tetkik edecektir. 

lstanhul"cla hulunan mı .. u·h 
izciler 

lstanbul, 9 {Telefon) - lstanbul' da 
bulunan mısırlı izciler Bursa'ya gidecekler 
ve orada bir hafta kadar kamp kuracak • 
1 ardır. ---···----

Sovyet - Türk dost'uğu 
tezahürleri. 

(Bafı l. inci sayılada) 

Lt!ningrad~da sporeular şerefine 

ıniitcaddit ziyafetler verildi. Spor
cularımız tayyarelerle 

uçu~lar yaptılar. 

Leningrad, 9 (A.A.) - 7 ağus
tosta maçlardan sonra gece, şehir 
ve spor şuraları namına Yeni Mos -

B il• } rikasmm yeni kısmı açılacaktır. 1, bankası 
ll3ll aş ffiUa lffi er nm Paıabahçe'de kuracağı JİJe ve cam fab 

k • rikasırun 14 ağustos salı günü temeli atıla 
ongresı ıc:aktır. 

Antalya, 9 - 4 Ağustosta toplanan lstauhul tclt·f 011 ~irkcti. 
Başmuallimler Kongresi bugün son içtimaı- lstanbol, 9 {Telefon) - lstanbul le • 
r.ı yaparak dağılmııtır. Kongre 1934-35 lefon §irketinin muamel~tını tetkik .~e .d~vi~ 
ders senesi içinde idari ve tedrisi madde- iderini takip eden komısyon bugun ıkıncı 
ler üzerinde tesbit edilen ruznameye göre defa toplandı. Tetkiklerine devam ediyor. 

faydalı kararlar ittihaz etmiştir. (A.A.} 

İzmir sergisine lsprta'da 
iştirak ed=yor. 

lliikkanlarm f•rkt·n kapatılmaQı 

ltnkkmdaki kaı·ara itirazlar 
haıolach. 

lstanbul, 9 (Tel~fon) - Dükkanların 
Isparta, 9 - Ticaret Odasının bu se- erken kapatma mecburiyeti hakkındaki ka-

neki Beynelmilel İzmir Panayırına Isparta- ' rnr üzerine fikayetler başlamıfhr. Kabzı • 
nın meşhur halılariyle iştiraki kararlapı- mallar C:Pmİyeti ticaret odasma müracaat 
rılmıştır. Bugün Ticaret Odasında yapı- "tmistir. Cumartesi günii lstanbul L:ayma • 
lan toplantıda sergi iıleriyle meşgul olmak ~am.ları bef ,.Aiv,.~e toplanacak ve vaziyeti 
üzere dört ki~iden mürekkep bir komisyon espit edec:elderdır. 
teşkil edildi. Komisyon yarından itibaren 
f· aliyete geçecek ve sergiye gönderilecek 
olan halılara toplamağa başlıyacaktır. Ser 
sıide gülyağı ve afyon gibi memleketin di
ğer istihsal ve ihraç maddeleri de zengin 
'ıir ,ekilde te!bir edilecektir. (A.A.) 

Uir hamalm c·viıuit• ka<:ak 
morfin lmJnncln. 

kova otelinde 400 kişilik bir ziyafet Bafra'da bir zdzcfo hi ..... edildi. 
verildi. İcra komitesi azasından ve .. 

21 30 
d k 

fstaubal, 9 (Telefon) - Küçükpazar • 
da hamal Mehmet isminde birinin evinde 
l 75 tüp morfin bulunmu,tur. Morfinler 
Merk markahdır. Ve 500 lira. kıymetinde • 
dir. Hamal bunları yangm yerinde boldu • 
qunu iddia etmektedir .. 

spor şurası reisi Antipof yoldaş, iki Bafra, 9 - Db~n aaa~ k. d a !.~r · 
• • w d tan garba doğru ır sanıye a ar suren 

mılletın dostlugu,?d~n, spor an ve !ani ve iddetli bir zelzele hisesdilmiftir. 
bu temasların degerınden bahseden h 'kt (AA) 
bir nutuk söyledi. Maslahatgüzarı - asar yo ur. · · 
mız Feyzi Bey, vatandaşları hakkın
da gösterilen samimivet ve alakaya Kars Mebusları Kars'ta • 
teşekkürden sonra Cevdet Kerim 
Bey çok alkışlanan güzel bir muka
hele yaptı. 

8 ağustosta tayyare istasiyonuan 
,,;dildi. Arkadaşlar uçtular. Saat 17 
de Hariciye komiserliği tarafından 
Haricive konağında çay ziyafeti ve
.. if di. Çavda Hariciye komiseri §ark 
;<;feri müdürü Karahan, Suriç yol -
daı::larla sefaretimiz erkanı ve aske -
i hevetimiz reisi Emin Paşa bulun

,?u. Voks teşkilatı bir ziyafet verdi. 
Ziyafetten evel müstesna sanatkar-
ar tarafından çok yüksek bir kon • 

ser verildi. Saat 22 de Leningrad'a 
harPket ettik. 

Bugün Leningrattayız. İstasyon
da teşkilat mümessilleri spor kıta -
1arı ve halk kütleleri tarafından çok 
o;amivmi ve heyecanlı surette kar • 
-;ılandık. Şehrin en güzel oteli olan 
Astoryaya yerleştik Havalar güzel

Kars, 9 - Mıntakanın zirai ve iktısa
di vaziyetiyle yakından alakadar olan ve 
halkın dertlerini dinliyen mebuslarımız Mu 
bittin Pap ve Baha Tali Bey ıehrimize gel
miJlerdir. (A.A.) 

Erulı-Şirrıak yolu µ;iizcrgalu 
Siirt, 9 - Eruh ile Şirnak arasında oto 

mobil yolu güzerJ?ahı tesbit edilmiştir. Ya
kında ameliyata başlanacaktır. (A.A.) 

Son haf tanın kaçakçılık 
vakaları. 

Ağustosun 2 inci haftası içinde üçü mü
sademeli olmak üzere 4 7 kaçak va kası ol
muJtur. Bu vakalarda 78 kaçakçı, 15 kös
tere tası, 16 fransız altını, 3 kilo 230 gram 
esrar, 1 süt makinesi, 6 kayık, 3 gram ero
in, 1 l ~ümüs mecidive, 1 tabanca, 7 4 ko
vun, 1267 kilo gümrük, ve 172 kilo inhisar 
kaçağı ile 34 kaçakçı hayvanı yakalanmış • 
tır. 

Karaclcniz havuzmula hugiinkii 
yiizme , •• atlama mii .. ahakabrı. 

Su sporları heyetinden: 
1 - 10.8.1934 cuma günü yapı -

lacak mrntaka yüzme ve atlama bi
rincilikleri 18.8.1934 tarihine hıra -
kılmıştır. 

2 - Bugün de saat 15 de yüzme 
ve atlama teşvik müsabakaları ya -
pılacaktır. 

3 - Hakem heyeti; Orhan $e
ref Bey (Başhakem) Cevat, Sami, 
Rüstü ve Ziya Beyler 

ı - 100 metre serbest 
2 - 200 .. .. 
3 - 400 •• 
4 - 800 ., .. 
5 - 100 .. sırt üstü 
6 - 100 kurbağalama 
7 - 200 • .. Kurbağalama 
8- 50x4 Bayrak 
9- l00x4 ., 

Atlamalar: 
1 - Öne adi balıklama, 
2 - Öne toplu balıklama 
3 - Geriye adi balıklama 

e;AY'IFA 3 
Ol y > ı. 

- Son günlerde edebiyatımızaa 
bir durgunluk var. Ne yeni bir eser, 
ne de taze bir cereyan ... Bunun sır
rı nerdedir? 

- Tenkitlerde .. Ortaya iyi, kö • 
tü bir yazı çıktı mı, bir sürü münek
kit te meydan alıyor; ve o yazıyı ya
zanı, yazdığına da. yazacağına da 
pisman ediyor! . . 

- Münekkitsız edebıyat olur 
mu? . 

- Münekikdi doğuran edebıyat-
tır. Eser çıkmasa tenkitçi ~e. yapa· 
cak? Münekikdin yaşaması ıçın ede: 
biyatın varolması lazımdır. Halbukı 
hizde münekkit, edebiyatı öldürme
ye. hu şekilde intihar etmey~ ç~l~7 
~ıyor. Nasrettin Hocanın bındıgı 
dalı kesmesi kıssasından be asır 
sonra yeni bir gaflet! Münekkit, ha· 
yatını borclu olduğu edebiyatı, an -
cak velinimetinin kusurlarını göste• 
rir gibi, terbiyeyle zarafetle ve te~ • 
vikle çckiştirmelidir. Yoksa bu çır• 
kin taarruzlar ve acı alaylar kar ı • 
smda memleket edebiyatı ve kendi• 
si ne, bugün olduğu gibi mevzusuı 
kalır ... Ve bu suretle en büyük ha· 
makati akıllı gec;inen 'münekkit tş • 
lemiş olur! 

- Bu hakiykati onların da bil • 
mesi tazım... Şu halde neden bizd~ 
bir edebiyat olmasını istemesinler? 

- Benim de şaştığm1 nokta bu· 
rasıdır: Yıktıktan enkazın altında 
kalacak olan kendisi olduğu halde 
neden münekkit bu isi yapsın değil 
mi? .. Siz intihar eden adama ııe a6 . . . ' verırsınız ... 

- Mütereddi... 
- O adı buna da verirseniz mu• 

amma kendiliğinden hallolunur! 
F. N. 

~~---·-·---------
Fon Papen 'in sefirliği 
mese!e oldu 

(Ba ı 1. inci sayıfada) 
"Bir agreman talebini ret etme~ 

usulden değildir. Fazla olarak M. 
Fon Papen'in Avusturya ile Alman 
va arasında bir uzlaşmaya ne dere • 
cede gayret edeceğini anlamak ona 
is başında görmeğe mütevakkıftır.,1 

Berlin, 9 (A.A.) - M. Fon Pa • 
oen Royter ajansının bir muhabiri~ 
ne beyanatta bulunarak demiştir ki ı 

- Viyana orta elçiliği vaziyf esi· 
ni, bu vaziyfeyi ruhu ve manası iti
bariyle temsil etmek niyetiyle ka • 
bul ettim. ÇünkU bütün Avrupa'da 
hüküm süren gerginliğin azalması .. 
nm bu vaziyfenin ifasına ne kadar 
bağlı olduğunu biliyorum. 

Almanya'nın lideri ve başvekili 
tarafından bana tevdi edilen vaziy .. 
fe. 26 temmuz tarihli mektupta a • 
cıkca ve bu hususta hi~bir şüphe 
bırakmıvacak bir tarzda tayin edil • 
nıistir. Rcisicümhur Mareşal Hin • 
denburg son ima ısmı bana gönder
•liö-i mektuba atmrntır. Müteveffa 
M~rt"sal. bu mektubunda şöyle d\ ~ 
yordu: 

''- Sizi, Almanya'nm siyasi mii~ 
messili sıfatiyle bizimle aynı nesil
den olan Avusturya milleti ile sa -
mh·ıni ve tabii münasebatı tekrar 
tesise muvaffak olacağmız ümidini 
samimiyetle besliyerek göııderiyo ... 
mm. Bu mesuliyetli vazifede muvaE 
fakiyetinizi temenni ederim.,. 

]•~on Pam·n Yi)tuıa'da. 

leşti. 
_:_ ________________________ ~----------------------------------~~--4 • Öne adi kırlangıç. 

Berlin, 9 (A.A.) - M. Fon Pa · 
pen, Viyanaya hareket etmiştir. 

--·-·--
Belediye Reisliğinden: 
Gece yarısından sonra her ne 

AHlm'<la incir \UZİ}clİ i)f. 
Aydın, 9 - Bu sene hav~.ıa.~ çok '?ü • 

• sait gittiğinden incir ma~sulunun vazıyetl 

Vesi kemiyet ve keyfiyet itibarıyle geçen sene , 
- terden üstündür. (A.A.) 

le ile olursa olsun komşuların istira- Malık ...... :.!:.:~:;.: ~~~.~·i~kkındakı 
h 1 b k k•ıd •• •• ıı•• ı•• lstanbul, 9 (Telefon) - Dördüncü sulh at arını ozaca şe 1 e guru u u ~~kuk. ~a~kemesi e~inde çıplak ge~diği 

ıçın Dımıtn Ef. aleyhıne karar vermıı ve 

1 1 k k Y zevcesinin bu sebeple ayrı evde oturma~ top antı ar yapma yasa tır apan- hakkını ve k?cns_ı. Dimit~~n nafaka ol~r~lı 
• her ay 60 lır odemesını keb 1 etmı t r. 

1 1 d 1 k Kararı tefhim ederken hiikim Dimitri Ef. ar Ceza an iri aca tır ye adetler ~il~fı~a ha~e~el etmesinin doğ 
• ru o1mıyacagmı soylemıf{ır. 
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., 

ilk •• oz. 
'.Türkofis,, , iş programında ehemmı

yetli bir yeı ayıı dığı rıe.,dyauna başlar. 

gıç olarak bugünden iytıbaren Hakinıiye 
ti M iJliye sütunlarında haftalık bir iktı
sadi servis sayılası neşredecektir. Aynı 

zamanda müstacel hJ.berler de günlük ola 
rak gene Hakimıyeti Milliye'de neşrolu· 
nscakt.ır. 

Bu neşriyatın ve bilhassa haftalık ser 
•İS sayıfasmrn gayesı, ihracat tacirleri· 
mize dı§ pazarlarımızla dış ticareti alaka. 
dar eden temayüJJer ve ecnebi kavanin ve 
mukarreratı hakkındaki en yeni haberlerı 
:mümkün olduğu kadar çabuk yetiştirmek 
ye aynı zamanda iç piyasamızrn vaziyeti
ni de yakından takip etmek suretiyle bir 
taraftan her maddenin kendi ticaret mev 
simi zarfındaki temayüllerine ait olmak 
üzere ameli şekilde istifade edilebilecek 
bir doküma11tasyon vücuda getirmek, di
ğer taraftan ihraç maddelerimizin piyasa 
temay/11/eri ile dış pazarlarımızdaki fiat 
ve emtia hareketleri arasındaki münase· 
batı daimi bir araştırma ile aydrnlatmak 
bakımlarından toplanmış faydalı maliıma 

tı bir arada vermektir. 
''Türkofis,, , Hakimiyeti Milliye sayı 

/alarmdaki neşriyatından b3şka, ihracat 
mevsiminin ilerlediği zamana müsadd ol· 
mak üzere neşredilecek olan ''Tür kot ı:ı 
aylık bülteni" ni de ayrıca hazırlamak· 

tadır. Bülten intişara başlayınca bu sii· 
tunlardaki günlük neşriyat ve "haftalık 
:servis,, yalnız enformasyon mahiyetinde 
deki müstacel havadislere tahsis oluna· 
cak, bülten ise bilhassa, şimdilik kısa kı 
sa ve parça parça ncşredeccğimiz terkibı 
yazılarla toplu tetkikleri ve esaslı d:;lcü 
mantasyonu ihtiva edecektir. O uımana 
kadar haftalık servis ile bize tahsi~ olu
nan sütunların müsaadesi nisbetinde dı.~ 
pazarlarımız ve ihraç maddelerimiz. h~k. 
lrrnda sistemlı bir surette terkip edilıııi~ 
malumat, memleketler ve maddeler ;,ruba 
riyle tedricen verilecektir. 

Hakimiyeti Milliyc'nin "Türkofis" t: 

müstacel haberler için ayırdığı sütunlu 
da yapılacak neşriyat, ileride dış piy,s;:ı 
]ara ait günlük fr'at ve temayüller lıak· 
lcındaki telgraf Jıaberlerini de ihtiva et· 
melc üzere ayrıca günlük servis halınde 
tabolunacaktır. 

Memleketimiz matbuatı bu saytfed~ 
yapılacak ne~riyattan mahalli ihtiyaçlara 
göre diledikleri şekilde istifade ed,.hı/zr. 
Jer. Diğer biitün alakadarların da ı 1zla 
tafsilat almak istedikleri noktalar lıaJ..kın 
da "Türkofis,, e müracaat etmeleri ric"' 
olunur. 

Piyasalarımız ve tacir/erimiz içiu ~78 
mi derecede faydalı olmayı lıedef tanıyan 
''Türkofis,. . kendisine sayıfalarrnı tah 
sis etmek s11rctiyle vazifesini kolay/ ~t . 
racak kıymetli yardımından dolayı ''Ha· 
klmiyetı Mmiye,, ye alenen teşekkür 
edrr. TORKOr İ'\ 

--------····---------
1. Me,1zuat. 
A.KONTENJAN, TAKAS 

FRANSA: Mcml ketimiz hissesine ay 
rıl n 1934 s nesi ü~uncü JÇ aylık konten 
jnn mikt rı aşağıda gösterilmşitir: 

CİNSİ miktarr 
Yumurta 250 kental 
Mmr 25.000 .. 
Arpa 7000 

Tanenli nebatat Jıula:>ctı.l<m 289 .. 
Bakla 42.000 .. 
Nohut 15.000 " 
Koyun, kuzu derisi 1.075 kılo 

lSPANY A: Bundan böyle keresteler 
İJıpanya'da kontenjana tabi tutulacaktır. 

B. KANUNLAR VE NiZAMLAR 
Ylf"JANISTAN: Türkofis'in Atina 

~ubesinin verdiği malumata göre, 
polis müdürlüğünün son bir emri muci -
hince Atina mıntakasında meyva ve seb 
ze ticareti yapanlarla müstahsiller mey 
va ve sebzeleri küfe veya sandıklarla am 
balaj etmek ve bunları birinci, ikinci, ve 
Uçüncil kalite diye tasnif eylemek mcc· 
~riyetindedirler. 

Türk of 
1 

ıs Haftalık 
1 • 

er~ ısı 
mm ....................... _. .............................. ._. ... ..iiir:m. .................... .. 

il. Ana alar. 
Not: Anlaşmaların metinleri Ticaret 

Odalarına gönderilmektedir. Tafsilat 
almak istiycnler Odalara müracaat 

etmelidir. 
TORKlYE - YUGOSLAVYA: 20 tem 

1934 te mevkii meriyete giren bir ticaret 
an1aşması yapılmıştır. Müddeti ~ aydır. 
Temdidi kabildir. 

Bu anlaşma hükümlerine göre Ttlrki 
ye menşeli bilumum mallar Yugoslavya -
ya serbestçe girecektir. 1ti1afnameye mer 
but "A,, listesindeki maddeleri Yugoslav 
ya serbestçe ve "B,, listt-ııinceki ruadde
leri de hizalarında gösterilen miktdrlar 
dahilinde Türkiyc'ye ithal hakkını hai? 
bulunmaktadır. 

İki memleket arasında yapılacak tica 
ri tediyat itilafnameye 1.>ağlı ve tediye 
muvazenesi esasına istinat etmekte bulu 
nan Kliring anlaşması bükümleri daire -
sinde cereyan edecektir. 

TÜRKiYE - YUNANİSTAN: 31 tem
muz 1934 tarihinde müddeti biten türk 
yunan ticaret anlaşması 31 ağustos 1934 
tarihine kadar temdit edilmiş ve tasdik 
edilmek üzere lcra Vekilleri Heyetine 
o;evkcdilmiştir. 

TÜRKiYE. AVUSTURYA: Müzakere 
cereyan etmektedir. Anlaşmanın bugünler 
de imza edilmesi muhtemeldir. 

TÜRKiYE. JAPONYA: 26 temmuzda 
bir anlaşma imzalanmıştır. Anlaşma, ticari 
mübadelatr kolaylaştırmak üzere tasdikini 
müteakip imza tarihi olan 26 temmnz ta. 

rihinden muteber o1acaktır. Anlaşmaya 

merhut muvakkat hükümler ise müteka
bil bazı formalitelerin ikT~linden lO gün 
.. onra meriyete girecektir. 

Anlaşma, memleketimize yapılacak ja-
pon ithalatınm evelemirde karşılığının ih-
racr esasına müstenittir. Maahaza türk 
mallarının Japonya'ya ithal edilmiş oldu -
ğunu tevsik edecek vesikalar Japonya'da 
ikmali Jazımgclen formaliteler do!ayısiyle 
ancak bir iki aylık bir zaman zarfında ibraz 
edilebileceğinden bu vesaik bilahare tev
di olunmak üzere hükumetimiz tarafından 
şayanı kabul görülecek bankaların Türki -
ye'ye ithali mevzuu bahs japon emtiasmm 
% 40 ı derecesindeki garantileri mnkabi -
linde japon tüccarları 400.000 lirahk dai -
mi bir had dahilinde Türkiye' den Japon -
ya'ya türk malı ihraç ettiklerini tevsik 
mecburiyetinde kalmaksızın anlaşmaya 

b~ğlı J listesi ile kontenjan listelerindeki 
eşyadan Türkive'ye ithalatta bulunamle -
ceklcrdir. 

Umumi t. 
80 frank. 

Yeni tarife: 
Asgari t. 

40 fr. 
[Not: Fransa hük\ımeti gümrük tari -

relerini bize karşı evelce konsolide etmiş 

olduğundan bu tezyit bizim incirlerimizi 
müteessir etmiyecektir.] 

HOLLANDA: Gümrük tarifesinin ta -
dili hakkındaki kanuna göre, gıdai me. 
vat ile pamuk ve yün gibi mevaddı ipti -
daiye mahiyeti galip olan mahsulat güm • 
rük resmine t5bi olmıyacaktır. 

MamUI eşyadan % 12, yarı mamUI eşya
c!an % 3 ten 6 ya kadar ve sanayide kul· 
]anılan alat ve edevattan 7cı 6 resim alma • 
caktır. 

Gümrük resminin tezyit, tenkis ve ilga
sı için hüki'ımete saliihiyet veren kanun 
mucibince mezkur kanunun 1 temmuz 
1934 tarihinden iytibaren Maliye nezareti 
tarafından tatbikine ba~lanmıştır. 

Yeni tarife mucibince hah ve alelu • 
mum meyvalar % 12 ve yüz kilo vezninde 
yaprak tütün 1,40 florin, kıyılmamış tütün 
sakının beher yüz kilosu 5 florin ve enfi -
yelik tütün kıymeti üzerinden % 30 res -
me tabi tutulmuştur. 

iT AL Y A'DA GOMROK TARİFE TA. 
DlLATI: 5/ 7/934 tarih ve 1080/82 numa
ralı kararnameye tevfikan 16/7 /934 tari -
hinden itibaren muteber olmak üzere ital -
yan gümrük tarifesinde yapılan tadilattan 
ihraç maddelerimize ait olanlar aşağıda 

gösterilmiştir: 

Gümrük 
Resmi 
Liret mikt ... , _.n~i 

Yağh tohumlar: 
56,70 dz a) yer fıstığr 

tıırife No. 

25.30 .. b) kenevir tohumıı 
47,20 ,, c) şalgam ve pancaı 

Serbest 
32 
Serbest 
35,10 
59,80 
15,50 

tohumu 
d) hurma çekirdeğ 
e) keten tohumu 

,, f) hintyağı tohumu 
,, g)hardat tohumu 
,, h) susam tohumu 
,, i) soya tohumu 

v. i raç maddelerimiz. 
NOT: 

Aşağıda muhtelif membalardan a
lınmış malumatı sırf bilinmesi için 
naklediyoruz. Şu noktayı ehemmi
yetle hatırlatırız ki: Ağustos, mah
sul senesinin başıdır. Vakans ayı
dır. Mevsim sonu dolayısiyle müs-
tehlik piyasalarda eyi mallar bit -
miştir. Muamelat temmuzdan iti-
baren her memlekette durgundur. 
Yeni mahsul ve istok hakkında ma
lumat almak için bütün alıcılar el
lerindeki ile idare eder. Baissier 
denen ve alivre satışlarrndan dola-

•• 
Uzüm. 

REKOLTE 

Yeni rekolte hakkındaki tahminler mah
sulün normalin biraz üıtünde olacağı mer
kezindedir. Türlciye'nin aon beı ıenelik ü
züm rekoltesi şu miktarlara baliğ olmuı
tur: 

1929 1910 1931 1932 1933 
59.300 34.350 25.080 62.000 56.800 

Üzüm İstihsal eden diğer memleketle
rin yeni rekolteleri hakkında alınan ma
lumata nazaran Amerika Ziraat Nezareti
nin 1 temmuz tarihindeki tahminine göre 
Kaliforniya'nın bu ıeneki kuru üzüm re
koltesi 962 000 ton kadar tutacaktır. 

A vusturalya üzümleri va7.iyeti hakkın
da, Londrn'da Australian Raisin Board'dan 
dün telgrafla alınan malumat berveçhiati -
dir: 

Avusturalya sultana ı·ekoltesi bu sene 
33.500 tonC:ur. Geçen sene 53.800 idi. 
ne cwt ı (50 kilosu) 38 şilingden, bu sene 
ise 36 şilingden açılmıştır 

Cape mahsulatı henüz tamamen toplan 
madığmdan kati rakam yoktur. Geçen yıl 
4600 ton raddelerinde idi. Bu sene de bu 
miktara yakın olacağı tahmin ediliyor. 

Avusturalya'nın g~çen sene rekoltesi 

yı ucuzca yeni mal alıp teahhüdll. 
nü kapatmak istiyenler için meydan 
boştur. Bunlar piyasanın durgun ve 
talepsiz. vaziyetini kendi maksatla -
rı için istismar ederler. Kalilorniya
lılar teşkilatlı bir halde olduğu için 
ekseriya kendilerini yalnız onlaı 
muhalaza edebilirler. Diğer memJe .. 
ketlerin malları düşer gibi olur. 

Hakiki piyasanın çehresi ancak 
eylül ikinci haftasından ve hatta 
eyliıl sonundan sonra görülebilir, 
Alakadar/arımız yalnız mahsul tah
minleri hakkındaki rakamlara ehem 
miyet vermelidir. 

zsrda bu mallar 9/ 16 kurut araııftda ..h
telif fiatlarla aatdmaktadll". 

Eıık: mahsul 1 ağustosta 6,75/9 1wn1f, 
5 ağustosta 9/ 10 kurut 6 aiustoıta 
8 12,5 kuruş, 7 ağustolta 9.25/ 11.5 kurut 
arasında muamele görmüıtür. Eski mah
sulün numaralara nazaran fiatlan haldan
da bir fikir vermek için 6 ağuatosta lzmiT 
borsasındaki azami fiatlan lıayclediyonac 

Numaralar Kurut 
7 7.25 
8 
9 

10 

8,00 
9,00 

12,00 

11 ve 12 numaralar için 1nuanwle ol· 

mamıştrr. 

Yeni mahsulün alivre satıılarana aelia
ce 6 ağustosta 7 numaralar 14, 8 nuınar... 
lar 15.S, 9 numaralar 17, 10 numaralar JI 
florin Üzerinden yapılmııtır. 

İzmir piyasaıında yeni bir unsur olarak 
te~kkül etmİJ iki lcarteli zikredebiliriz. 

Bunlardan birincisi Ciraud, Solari, ~ 
finnaları, diğeri ise: H. Aliyoti ve l.i• 
Reciyo ve §Ürekaaı arasmda teeeıüs ehni9 
tir. Bu iki kartel lüzumsuz ve müıterel 

masrafları azaltarak maliyet fiabnı tenzile 
ı;alışmak maksadiyJe teessüs etmİf olct.ID 
larını bildiriyorlar. 

27,- ı) ayciceği tohumu 
20, ,. m) pamuk tohumu fevkalade idi. Bu sene Avusturalya'nm ba DIŞ PiYASA VAZiYETi 

351 ,, n) sair tohumlar z.ı tahminlere göre 20 ve bazı tahminlere MÜSTAHSiL MEML'EKETL8RDR 

Nebati Yag·ıar.· nazaran da ancak 15 bin ton ihracat yapa y . t 'd A . T"-'-ofj unanıs an a: - tına u"' s ı• • 
198,- dz a) yer fıstığı yağı 125 bileceği hesaplanmaktadır. besinin verdiği malumata göre hasır 
198,- ,, b) şalgam ve pancar yağı Yunanistan üz.ümlerinden Korent rekol mal kalitesine göre müstahsilden 8 ile 20 
296,- ,, c) pamul: tohumu yağı tcsi 135.000 ton olarak tahmin edilmekte- drahmi arasında almrnaktadll". Fob masra-
131 ,25 ,, d) ketenyağı, ham dir. Sultana nevi 12.000 tonu Cirit olmak fı okkada 6, alivre aatı,larda bq dndımi-
44,- " " µişmiş üzere 17.000 ton tahmin olunmaktadır. dir. 

209.70 ,, e) zeytinyağr O ~TE / M 
36,70 

198.-

,, f) hintyağı 
.. g) susam yağ. 

lyran mahsulü 30-40 bin ton olarak hesap M S HL K EMLEKETLERDE 

Anlaşmanın tasdikine ve dolayısiyle 213,65 ,, h) zikrediJmivrn ·vağlar • 

!anmaktadır. Yunan piyasasında yunan 

i.izümlerinin Kaliforniya mahsulünden mü 

teessir olmıyacağı, fakat İyran rekoltesi
nin fazlalığının bir tehlike teşkil ettiği ka
naati vardır. Sultana cinsi için de Türkiye 
üzümlerinin aşağı fiatlarla ar:zedilmekte 
olmasının yunan sultana fiatları Üzerinde 
-zararlı bir tesir yapacağı iddia edilmekte· 
dir. 

Londra'da 1 ağustos piyasa vaziyetiı 
Korent: - Talepler son derecede dur

gundur. Maamafih fiatlar deği,memiıtir. 
meriyetc girmesine kadar ticari mübade -
Hitı inkıtaa uğratmamak ve japonya'ya 
şimdiden ihracat yapılabilmesine imkan iV. Dış 
vermek i.izere ne tarzda muamele yapıla - ı 

cağı takas heyeti rine aşağıdaki talimat ile pazar arımız. 
bildirilmiştir: MISIR'DA MEYV A VAZlYETt. 

" İhracatçılar ihraç edecekleri mala da· lskenderiye konsolosumuzun raporun -
ir tanzim edecekleri üç nüsha beyanname r dan: Mısırda kuru ve yaş meyva satışlan 
ile mahalli takas heyetlerine müracaat okka üzerinden yapıldığından ihracatçı
edecekler ve 14,97 5 numaralı kararname - larımıza kolaylık olmak iizere kuru mey
nin tatbikine dair olan talimatnamenin 6. ... -alarm okka başına tabi oldukları mas
ıncı madc!esine göre müracaatları bu heyet rafları gösteren bir cetveli aşağıya der
lerce t<'tkiyk ve intaç ve zahnna kararları cediyoruz: 
yazılı beyannamelerden birini menşe şe- Mısır kuruşu 

0.75 hadetnamesi verecek ticart odasına, diğeri. 
11i alakadarlara verecekler ve üçüncüsünü 
de dosyalarında sıra numar.asiyle hıfzede • 

klerdir. 

Kablelihraç mal ithali talepleri iyzah -
ııamede göı:;terilecek formalite dahilinde 
olacaktır. f yzahname tebliğ edilinciye ka
dar simdilik yalnız mal ihracı müracaatla
rı yukardaki tarzda muamele görecek -
tir. , 

111. Gümrük 
tarif el eri. 

BELÇiKA: Türkiye'den Belçika • Lük 
semburg iktısadi ittı1ıadma ıe•kolunan 

mallar için verilen menşe şehadetnamele • 
rinin bazı Ticaret Odalan tarafından bir 
nüsha ve bu memleketle münakit klering 
mukavelesine ilişik nümunesine gayri mu • 
vafık olarak tanzim edilmekte olduğu an. 
iaşdmış. odalara bu hususta tebliğatta bu
lunulmuştur. 

FRANSA: 6 temmuz tarihli kararname 
ile, Cezair incirlerinin himayesi için, 2üm
rük resmi arttırılmıştır. 

Eski tarife: 
Umumi tarife. Asgari tarife. 
ı 2 frank 6 frank 

Kuru üzüm 
Kuru incir (10 kilodan az san· 

dıklar) 

Elma 
Armut 
Kavun 
Taze üzüm 

0.75 
0.65 
0.80 
0.50 
0.50 

İthal olunan kavunlar için, her parti-
de istihsal mrntakasınm ziraat müdürlü
ğünden verilmiş ve hastalık olmadığını 
tasdik eden ve aynı zamanda Mısır kon
soloshanesi tarafından musaddak bir şa • 
;ıadetname ibrazı şarttır. 

Şunu da ilave etmek lazımdır ki Mı -
sır taze meyva istihsalatmr çok arttırmak 
ta olduğundan kendi meyvalarınr koru· 
mak maksadiyle yakında gümrük resimle 
rini artırmas.ı melhuzdur. Bu sene taze 
üzüm, kavun ve karpuz mebzulen yetişti-

rilmiştir. 
Binaenaleyh gerek gümrüğün artırıl -

ması tehlikesi, gerek ihracatçıların iyti
mada layık olmaları noktasından aranılan 
evsaf iytibariyle taze meyva ihracatçıla • 
rımızın Mısır'la iş yaparken son derece 
müteyakkız davranmaları lazımdır. 

(Mısır kuru ve yaş meyva gümrük 
resimleri ile lslrenderı

0

ye b~lıca meyva 
tacirlerinin adresleri ıelecek serviste 
derccdilecektir.) 

STOK 
1933 senesi r<'koltesi doku yeni mah-

sulün piyasaya ı\rzından evel tamamen sa
tılmış gibidir. 

Londra piyasasında 30 haziran tarihin
deki stoklann üç senelik miktarlarln mu
!lnyeseli tablosu berveçhi atidir: 

Kuru üzüm: 1934 1933 1932 
Valcnsio ve Dnni. 

marka (ton) 
Türkiye ,, 
Avusturalya 
Kap 
Kaliforniya 

SULTANİYE: 

" 
" 

İzmir 
Yunan 

(ton) 

.. 

71 
3 

29 

1,586 1,365 
320 521 

39 41 

121 
227 

423 
147 

69 

1,628 
246 
62 

72 
69 

Avusturalya ,, 13,118 14,018 7.481 
Kap ., 185 103 101 
K aliforniya " 
t yran, Afganistan 
ve Hint (ton) 

1,736 1,537 443 

15 765 2,112 

PYRGOS'lar 38 tilingden 38. S. 6. d'ye 
kadar kotc edilmektedir • 

CULF'ler 40 dan 42 ye, amalia 38 den 

23. S. 6 d'ye, patras 39 dan 41 tiling'e, voı 

tiz.zalar 42 den 50 ye ve A vusturalyalar 
ise 37 den 50 ıilinge kadar kote edilmek • 
tedir. 

Kuru üzüm: - Yeni mahıul Valcncia'• 
dan 35 şilingden 38 şiling'e kadar bir mik 
tar satış yapıhmştn·. Yeni fiat kotasyonla• 

n gene zayıf bir düşüklük arz.etmektedir. 
Yeni mahsul Lcxia'lar oldukça eyi bir ta
leptcdi.r Fintlar 36 şiling'dcn 52 !i • 
ling'e kadar &abit durmaktadır. Kap ü
zümleri durgun olup fiatlar de(füınemiştir. 
F. A. Q 34 • 35 şiling, G A. Q ler İse 38 

ile 42 şiling arnsmdadır. 

Sultana: - Piyasa hararetlidir. lzmir 

üzümleri sühuletle satılmaktadrr. Eyi cins 
A vu turnlya üzümleri piynsnda azdır. 

Kotasyonlar 36 şiling ile 70 şıling n:-a

sındadır. Yeni mahsul Girit üzümleri az 
alaka cclbetıniş olup C. 1. F 46 47 şiling-

1 dir. Yeni Kap üzümleri 31 ile 36 ıiling a
rasında, Kaliforniyalıır ıse 33 ile 42 ,itinı 
arasında kote edilmektedir • 

(The Grocer 4. 8. 1934) 

HAMBURG PiYASASI. Temmuz va· 
(Londra kuru meyva ticareti cemiyeti ziyeti: 

,tok cetveli). 

lÇ PiYASA VAZlYEn 
Yeni üzüm mahsulü 4 ağustosta ılk 

defa olarak lzmir Borsasına arzedilerck 
kilosu 16 kuruıtan satılmııtır. Müteakiben 
7 numaralı 9/10, 8 numaralı t 1, 9 numa
ralı 13J14, 10 numaralı 16 kuruştan mua
nele görmüştür. 

5 ağustosta yeni mahsul yalnız 3 çu
val 15, 6 ağustosta 37 çuval 11.5/12.5 ku
ru~ Üzerinden muamele görmüştür. Maa -
malib yeni mahsul çekirdeksiz üzümlerin 
oiva .... h .. niiz teessüs etmemi,tir. Haliha-

Temmuzun ilk haftasında kuru meyva 
alrş verişleri durgundu. lzmir Ü;-Ümlerinin 
fiatları bir hafta evelisine nisbetle düşmüı 
tür. Korcntler eyi satılmıtır. Kand'ye sul· 
tanaları piyasada az.almıştı. 

ikinci hafta zarfında mu:unelcler daha 
ziyade durgunlaşmıştır. Sultana fiatları 

yeniden düşmüştür, bu meyanda lzmir ü
zümlerinin alivre fiatları da chişmüstür. 

Bu tenezzül hazır mal fiatlarına da ı:rıı

yet etmiıtir. Kaliforniya cinslerinin itha
latı o!madığrndan finh yoktu. 

Üçüncü hafta zarfında !zmir üzümleri 



• ...,. ... aelcliliaıl•• &atı. ... ) • F eotricl " Bled vapurlan tabair. .. .. ..... ........ ıc.--. ...... rt • ...Jmfttlr. ~ 
.... auntle difmittür. ltüfonüJa ...... l 
..... fiatı üçiinci..,.. wf •mit... Vll S ·ı 

···'-"""'"-..11r. Eyi 1mren11..m fiab • mi• ım. • ergı er. 
Dile- Witün cm.ı..- fiatmcla difüldük BEYNELMiLEL IZMIR PANAYIRI 
lll'llmiftir. 26 ağustosta açılacak ıs eyıti) 1934 le 

HAMBURG PIY ASASI - 3 aiu•tos kapanacak olan İzmir dördüncü beynel• 
~ıetiı lel 9 eylfıl panayırına bu sene amal, ticari 

lmür Sul6--- Mtffnl.-i ( ...... ...ı) JÜZ ..... - ve zirai birçok firmalar ittirak etıniılerdir. 
Ln ____ ::_......!_.1_ 7 ----L •• 8 numa 
_.. __._ _... ...., Dtt memleketlerden iştirak edenler arnm 
n1a 30, 9 ........ıı 30,I. 10 .......aı 3?, da bilhaaa Rusya, Yucoslavya, Irak, :ta· 
11 mnb 41 m.u..lea m"pmel• sör· ıiltere ve Fransa hük6mederi pavyonı.n-
... tir. nı yıpmap bmflamqlardır. 

& ..____ __ !J..!_-f ====-· teslim -
..... - - _...,... İf, Sumer ft Zirut Banblan •••I milr 

.__ ...U... icia fiads ura De 28. 29, yaıta panayırda temall edilmiı olacalmr • 
-.a, 37, 41 lilariMir. E~lilcle plecek dır. 
..n.rdua t..aim iM _.. ile 27, 30, 33, 41 
,,_ IO filoriadir. 

(Fmda te Handel 4. 8. 1934) 

• 
incir. 

RBKOLTB 
Memleket rekölteli baJdandakl IOD tah

minler mahnJtlD normale yalan olacalJ 
.............. Geçea .... nlııolteli 

11,ooo ..... Tar..,.. - ...... . 
IMilwılatı 111 miktlıdua ... 41J ... WflıııtS: - ....... .. 
ıw ..-
ıosı n,ooo 
ıtaı ""°' 
incir ~ edna c1llcr' lllllDleketleriD 

,.m rekoltelm ••~ela alınan ınalftınata 
....... ~ liraat neaaretlnln ı tem 
... tariblDdeJd t1ıhmlnlne &öre .ICalifor

VIll. Deiiıik 
haberler . 
INGILIZ VAPUR KUMPANYALARI· 
NIN KURU MEYV ALARUılJZ IÇllt 

INGIL TERE HUKOMETINE atR 
r.tORM:AATI.. 

~·..,_ ._. t•I rfda WWıir lli'n 
~ıa.ij71ılılı lraiaw ......... ... 

.1ai4 nd rr ~ ı ...... .. 
~, 111, • rl&,rba ........... . ,. ............. ........,... ...• 
ıea11lni• t-m is1fL ....... lill' ld 
aaclincle ...... ı...._ s•s ı lthr•. 

BULGARISTAN'DA BiR nCARI 
ENPORMASYONBOROSU. 

Alman Uben söre Bulpoiatarr' .. lk
tuat Velrileti• ....... t olmü " ....... 

nlJa'nm ba .eneki ladr rekoltesi normal ihracatmm ialdpfms temine ca',..,,.. U.. 
-.hnJID " 78 i nilbetindedir. Geçen • re INr enformaqoa bürom tesis ..til11 ıLdr. 
••miktar~ 69, 1932 senesinde 3 75, TORlCIYE - ISVEÇ TAKAS 

il de ile " 83 idi. Bu Uç sene mahaulll· KOMISYO!IU. 
n6n muhammen tonajlan ma De 5,900, TirlD79 - J,.,.. ....._ • ' •ıı.a · 
1,500 ve 6,300 idi. Dia tatWldee __ , oa.M ı....,.. lıılır 

İtalya'run bu seneki rekolteal 450,000 talraa ~ t.tldl .. ,. •:•• Kle· 
mtal olarak tahmin edilmektedir. Ba r111s ...... • .. cat Wrlili .,_ .. ,._ 
memleketin ıeçen 8enelerdeld latihulatl ..... _.•:•• - a ·w• llirlik Mir r r lt-
IU miktarlara balil olmuttur: tilau edeeeil br•..,._ tatllilsW tn"lt 

Sene •1ro1teken• elmittlr. 
1033 594,414 ITALYA'NIN DERi ITHALATL 
H32 143,472 ,_.._ ...... 1riirk dm ..... b ...._ 
1931 582,862 .......... 19.10 ........... , .... ~ 
193G 529,844 ,.a.Jinti pçmiyea ... nm deri W..b 

Yananlltlıa'm bu ıene incir rekolteal 1133 ele 42 milyona çdanrftır. - ...... 
Ttirllofla Atina ıubesinin iprma na· 1111 i.--ı1 •• boJUmq derilwia hlMAb 
..,.. 14.5 milyon okka olarık tahmin e· ...ı.n.ldaclrr. 
dilmektedir. Yuauı incir koruma o&i 
m&atabailclaa. J zı tıwc~ • f9!' ~ 
eklau. nevflere 10, qall nn11ere· j · 4r6o 
.ı kıymet takdir etmlftir. Ymum lhracat
plannm barice yapabilecekleri fiat teklifi 
.......... bir fikir edlnebDmek için fob 
-.rafı olarak mıdıkta 4.5 di'llaml ,uka
.ald .... ilaft edilmelidlr. 

Yuma incirleri &serine alivre UUflat' 
llmdilik yoktur. 

STOK 
Düilde seçen sene mahsulOnder ıtok 

liaJmamJttır. 
Londrı'ela 30 haziranda meYCUt incir 

atoku, Londra kuru ID'1ft ticareti cemiye
tinin n~ nuaran lten~ti leli: 
"l'lrti,. (püet) SZ.478 4,789 20,129 
lwtranMalala 

(Der Bauebwan....-Rt) 
TAVIAJ' DDISIH RAC8eT 

ARTIYOR. 
A.,,,..., .. ~ ......_ mu il 

kiirklen ,..._ ...._....,., c.r ••.w ..................................... 
~,..,.._um kürkler ırri•• .. 
- olealrhr. Muto .. pkahk .. ...,.. 
....... deril.U.. .... talep sittikte .... 
makt• .... 

(Der Raudıwarenmarka) 
lTALYA'DA MOSTEMJ•K.E 

ZEYTINYACLA.RI. 
ltal,a .... lro ........... .,. 

...,....,. ...... ..-.i ~ ..... . 

...W -•lrl11llcria ~ ti •b 

.. ,..... ................. ':+. 

paket 728 ' 
y_. (paket) 313 4,153 

(La ........ , 
9 ITALYA AWSRIRALYA YUllUltl 

447 ITHALATINI AZALTIYOR 
iÇ PİYASA VAZiYETi 
Piyuada stok o1mHılaıdan lauır mal 

laerine tamir Bonaunda muamele cere-

Si~delıi ;t.17u tİcant -- "' • --...,._ima........, t ....... , ... w. 
.... AftdanlJ& yü..ı.wa ıt.ı,.',a it 
hal%'° msbeti.de -~~ 

8a ~ frrl Afli8twalJa ile ..,_ 

tiantia ltal,a alePine .,.. Wlipf et
mesiaclen il.-i ıeldiii bqaD ~ 

193.1 34 ,....,.c1a A~-
ltalya',a ithal olanan tia a?±sn • 
aoo.aoo w,. alduiu Wldirilm••• •· 

..,.,.. ..... Jeifha r ... 
• 
Istanbul'un sayfiyeleri: B o " az i 
Aiu~tos ıucap altında !atanbul aoU. •e anatmm ideriyle battlınbep dolu olan Tabiatin ea ctmert dnnDdı1J ,er .... 

lan celip ıeçenlerio • lrlbuı bavau için- tlrk Botazi.çi'ni bıralrarak ttkldllktea lae- BoiuiP ..,.,.. matlalal 1MI tıı41ıı$• 
de bolar ve yaz bu ınenimde ball tehirde men biç bir is tlıfDDl)'an Adalar'dan 1Jinar le im~ _... mlmufyf mw• ..., 
kalmak felaketine utraaut olanları cano ifine bqlamak bihneaı ki ne derece.ye b· dit, yolma tüimtin yaJ*lmı twa eH 
lanndan bıktıracalr bir tfclclede hDldlm ıll dar bejenDecek bir tefebbGattk. l1tanbuJ. mcaJr we flrtidrıtlN ... lr. 
rerken Karadeniz'den esen rUaslrlar Jlôo • aa ıiiRl yerleriatlell biri olu Adalar Bolaziçi'n4e tatalan ~ '*9* 
l~çi'ne öğ~e nmanlannda blle bir bahar iymar edilmeain demiyorum, füat ıerek abPP ~ cepltelerhle, daha .. • 
.ennliji verır. lak •e ıenae tehirca1lk balnmla- oldup için, p.ko •• teaeb bph c 

Şehir kunıçqme Jmalannda blter n nndaa A4alar'4aa t8plaeeb ld 1ııyu eclile- Teneke kaplı Wea1ann •J• lklWe p 
ArnavatldSyij'nden ftı1*-en bathJan Bo- mı,eca adar - elan Boladsi'nl tahyor ft bu Mftstıtadr muJ,. " 
laslçi, •yaag burunlar., koylar ve kar- &lnDqtlnae ttlnhı _._ ............. mda sGradeıtlıa,.mBm edlJOl'llNI. 
fezler vilcuda ıetirerek r:r yer uk koru- da ür d ~--Çı -.. ~'--- --• llftls ld m 1 ' •DwiJ;ıılliw brp pelr . nteeu uyuyonaa. ....... _ .... 
luldarla kaph ild usua lll't balmde ta le- ıç' i ölU-r asd "11..&e.L.: ımeuıaı...a- karta metklr olıut hMDINJ Belecll,... • 
nerlere kadar ete .... eder. ı-• ........ -~ •-

Btais cU•elHllJle dlrlr •e ,.hancı pek. nlmau için seri v~ cerrf bir mUdahaleye .te ....... ~ a:C~ ~ 
~k pirler için ttikemnu bir Ubu\ raem • muh~ bir baldedır ledi 4 111 ... 
* tqki1 etmJt ola 9o1Ulti. eter tabi· Botazın yqil k<Kulan Altında ve deni- ye ':L_•)'ll!lllirl. lımf. 
tten ıördUğü JOtuf ailbetiade m.nlann ıin en güzel mamarab kıyılannda yükse- sevenler bel..QI ıflllelllllDi t.wli -·~ 

;en k&miir tepelerinden benc1en &nce ele ba sa1ğmm &llae ppaek isin ._. 

ela ihtbmm ft clklratiQe maırhar oı.,.tı 
1r1m bilir fimdl *hayran ..sen bu sanı
Wt ne bdar ctPa llahl bir manraq ala· 
caktı. 

B6tBn ~ urtlannaı bqtanbqa, 

ban mallklneledn danrlarla çeyrDI mil-

pelr çok tfklyet edenler bulundu, fabt len mabml~ mllracaat etmeUdirler. B-. 
Botu'dan bahsederken onun bu en b6yllk 'nin bir teneke mahalleai Jaalille p 
derdim Jpret etmeden ıeçmiye imlrh mesiai istem9onü tedbirlerimisl ~ 
var mı? dea aJmahyu. Ymm çok pt olacaldlr. 

Aatrlardanberi Boiadçt 1oytlarmm U,. Jloiuiçi'nin eA dal ,...,.._ 
netini tqkil etınlf olan eüi tlrlr ,.1ı1arı- n Göbu'nua metruk ft ,...._. 111118 
birer birer ıaç&yorlar. Btltan bir muinin Jlrelimi mlpta. KqJtlume'dea .._. 
batlnllıriyle dolu tt t1ırlbl ehemmiyetleri (;aba • ayar akıbete atn-ktacllr. llıll 
olan bu b1nalan mukadder banblclea kur.. ki tablatin bu War blyllr bir 16tftlılıii 
tarmalr için hiç bir tqebbUa yok. Etled 
parça parça clölrillen bir clbamh cibi yo- mubar olm ba 'IS baJ1e bir dıbete WJ 
ıunlu tabtalan koparak ullanan bu eski Uyık delildir. Af'\'1anm•clılr için ~ • 
• ınaı.r ydaWıklan .. ,. nrpyl Mt,etni- lamı bile ıetemlYeceil kadar doit; f1.ı 

olan Gölsıu'nwı bir kıjw p • 

•lıdıWı """ ........ aMM 
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1 M. M. V. Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN İLAN. 

İzmit ve Tuzlada bulu -
nan kıtat hayvanatı için 322 
bin 400 kilo arpa kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 

İhalesi 15 ağustos 1934 Gar -
c;amba günü saat 14 te yapı
lacaktır. Talipler sartname -
sini t?"Örmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak icin de 
vaktinde teklif ve teminat • 
1arıyle İzmit Askeri satm al
ma komisvonuna müracaat -
lan (1719) 7-2971 

il.AN. 

HAKiMiYETi MlLLlYE 

!Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan; 
Erzak Kilo ihale tarihi Cünü Saati Muvakkat teminat 
Has ekmek 890,000 22-8-934 Çarşamba 15 46 90 kapalı 
Un 1,200 " 

,, zarf 
Sığır eti ,20 000 23-8-934 Perşembe " 

2278 " 
Koyun ,, 8,000 ,, ,, 
Kuzu ,, 2,900 " " Pirinç 41,700 25-8-~34 Cumartesi 15 915 " Sade yağı 26-800 ,, ,, l7 1910 ,. 
Odun 1470000 26-8-934 Pazar 15 1379 " 
Makarna 18000 26-8-834 ,, l7 64Z ,, 
~hriye 9850 " 

,, 
lrmik 2080 " " Kuru fasulye 6-1200 27-8-934 Pazartesi 15 459 ,, 
Arpa 295500 " " 

17 570 " 
1 - Çanakkale jandarma Birlikleri ıçın 1-9-934 ten 

31-8-935 tarihine kadar ihtiyacc olan yukarda cins ve mik
tarı yazılı mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zatfla 
ınün.tkasaya cıkarılmıştır. 

2 - İhale yukarda vazıh gün ve saatlerde Ç. Kale vila
•1et cfairesincleki komisyonda icra edilecektir. 

Isparta kıtaatı ihtiyacı için 
(91.000) ve Elmalı kıtaatı 
ihtiyacı için (56,000) kilo sı
ğır eti kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
Isparta kıtaatmın eti 26-8-
934 pazar günü saat 10 da 
Elmalı kıtaatının ki aynı 
günde saat 16 da Isparta sa
tın alma komisyonunda iha
le edileceğinden şartnameyi 
görmek istiyenlerin her gün 
Ankara M. M. V. satın alma 
komisyonuna ve miinakaseı 
ya istirak edeceklı<>rin dr: Jr.;. 
parta eti icin (B65) lira El
malı eti icin (840) lira tt"mi
nat ve teklifnamelerivle heJ
li g-iin ve vaktinde Jsparta
da Askeri satm alma kom:~ 
yonuna müracaathırı . (1784) 

7-310.11 
İLAN 

İzmit ve Tuzta•daki kıtaat 
hayvanatı icin 44R.OOO kilo ku 
ru ot kanalı zarf1a miln::ıkasa 
ya konmustur. İhalesi 28. 8. 
934 ~alı gUnü saat 15 te yapı
lacaktır. Talipler sartn::ıme
sini görmek üzere her gün İ7. 
mit ve Eskisehir'de A~keri 
SatmaJma komisyonlarına ve 
münakasaya istirak Pdecekle
rin tayin olunan vaktinrle tek 
lif ve teminatl::triyle Eski~er 
hir'de Askeri Satına1ına Ko
mi!wnnıına müracaatları. 

Antalyada bulunan kıtal için 
271.000 kilo Un ve 860n0 kilo Si· 

de vaia kap•~ı rarfla münakasaya 
konmustur. ihalesi 21.8.1934 salı 3 - Şartnameler Janrlarına yoklama komisyonundan 
l'iinü saat 16 da vapıllltl\ktır. Ta- Kelitb~hirde Satmalma Komisyonundan İstanbul'da jan
lioler .-rtnamesini SJÖrmek üzen -f arma Satmalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
her!'iin Ankarada M.M.V. satm al- cektir. 
ma komisvonuna ve münakuava 4 - Münakasaya girmek istiyenlere teklif mektup ve 
i5ti!'Pk icin de vakti muayyenindC' teminatlarını ihale saatlerinden evet komisyon riyasetine 
teklif ve teminat mektut>larivle -nakhuz mukabilinde teslim etmeleri ve ihale günü komis-
Antalvada askeri satm alma komis· vona miiracaatları ilan olunur. (4469) 7-3174 
vonı nft m~racaatları. Teminat1ım ı ------------------·------

(1942) 7--3240 

İLAN 
Tefenni' de bulanan kıtaat hay -

qanah için üç yüz altmı' yedi bin 
kilo arpa kapalı zarfla mf nP.kasa • 
ya konmuştur. ihalesi 28-8-934 sa· 
lr ırünü saat 10 "a af\ılacaktır. Ta· 
tipler şartnamesini görmek üzere 
lıergün ve münakasava istirak itin 
de vakti muavyeninde teklif ve te
min tlarivle Isparta' da Askeri sa
tm alına komisvonuna müracaatları. 

(1819) 7--3099 

İLAN 
Gazdan korunma evinin 

ihtiyacı için ( 45) kalem mal
zeme satrn almacaktır. İha
lesi 3.9.934 Pazartesi günü sa
at 14 te icra edilecektir. Ta
lioler evsaf ve şartnamesini 
J?:Örmek üzere her gün öğle
den sonra ve münak::\saya iş
tirak edeceklerin o gün ve sa
atinden evel teminativle hir
likte Jwf. M. V. Satımılma Ko· 
misvonuna müracaatları. 

(1944) 7--3239 

İLAN 

unun 1626 ve yağın 451,S liradır. 
7-~119 

il.AN 
Bumova'da bulunan kıta

at hayvanatı icin (5~8.000) 
kilo saman kapalı zarfla mil
nakac;ava konmu~tur. İhalesi 
16-8-934 persembe günii sa
at 105 da yamlacaktır. Talip 
Ter sartn::ı.mesini görmek üze 
re her giin ve miin:ıkasaya 
i~tirak icin de vakti muayve
ninrle teklif ve tP.minatlariv
le Rnrnova askeri satın alma 
komic:vnntma müraca;ıtl;:ırı. 

(1762) 7--3030 

İLAN. 
Bayramiç, Ezine, Kiraz

lık, Ayvacık ve Geyik!" 1e 
bulunan kıtaat için 20.00C ki 
lo sabun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
25-8-934 cumartesi günü sa· 
at 14 tedir. Talipler şartna
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya istirak 
icin de vakti muayveninde 
teklif ve teminatlariyle Bay
ramic•te askari satın alma 
komisvonuna müracaatları. 

(1787) 7-3104 

İLAN. 
Bayramiç, Ezine, Kirazlık, 

hk, Avvacık, Geyik1Pde bulu 
nan kıtaat i~in (980,000) ki
lo Un kapalı zarfla münaka
sava konmuştur. İhalesi 26-
8-934 pazar günü saat 14 tc-

alk icaret biletleri 
evlet demiryollarında 

1 - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase -
betlerini kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memle
keti tanıtmak gayelerini güden Devlet Demiryolları İdaresi 
"Halk ticaret biletleri,, namı altında 20 ağustos 1934 tarihin
den itibaren maktu ücretli ve fevkalade tenzilatlı yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. 

2 - HALK TİCARET İLETLERİ on beş gün1ük, bir 
aylık ve iki aylık olmak üzere üç seri üzerinden tertip crlil
miştir. 

ÜCRETLER 
1. mevki 

l 5 GONLOK BiLETLER 35 
BiR AYLIK ,, 60 
iKi AYLIK ,, 70 

il. mevki 
ıs 
o 

~o 
Bu ücretlere nakliye vergisi de d hildir. 

111. mevki 
17 ,5 liradır. 
30 liradır. 
35 liradır. 

3 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri biletin 
meri bulunduğu müddetçe Devlet Demiryo11an üzerinde hic. 
bir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile -
dikleri kadar seyahat etmek diledikleri istasiyonlarda in -
mek. binmek ve durmak hakkmı haiıdir. 

4 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri hareket 
ve yolculuk esnasında biletlerini istasiyonlara kayıt veya 
vize ettirmek mecburiyetine tabi değildir. 

5 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri yolcu a
ğırlıkları hakkındaki ahkam ve müsaadeden istifade edecek
lerdir. Buna ilaveten ayrıca aynı cinsten 25 kilo veya muhte
lif cinslerden elli kiloya kadar eşya nümunelerini veya nü -
mune kolleksiyonlarmı aynı trende parasız naklettirehile -
ceklerdir. 

6 - HALK TİCARET BİLETİ hamilleri mafevk sınıf
ta seyahat etmek isterlerse ücret farkını umumi tarifeye gö-
re tesviye edeceklerdir. (1853) 7-3129 

Kıtaat ihtivacı için 33.000 
kilo sade yağ"ı kapalı zarfla 
münakasava konmustur. İha 
lesi 29-8-Q34 carsamba g-iinü 
saat 16 da yapı1acaktrr. Ta
linler sartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya istirak için de vakti mu
ayyeninde teklif ve teminat
lariyle Lüleburgaz'da askeri 
satın alma komisyonuna mü 
r:ır::ı::ıthrı. (1R21) 7-3098 

dir. Talipler şartnamesini ~ıım:mmm_m ___________ l!Dlll!:IB-al~ 

görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya istirak icin de vak
ti muavyeninde teklif ve te· 
minatları ile· Bayramic'te as
keri satm alma komisyonu
na mliracaatlan. (1788) 

7--3103 

Askeri Fabrikalar 
ticaret kaleminden 

150 Ton Profil Demiri 
Yukarıda yazılı m:lzeme 20 Ağustos 934 pazartesi gü

nü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin aynı 
gün ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. Şart 
nameyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kalemine gele-
bilirler. 7-3238 

Ankara Cümhuriyet 
üd ei mmiliğinden 

Ankara hapishanei umumisinde münhal gardiyanlığa 
25 ve 35 lira ücretle haiz oldukları şeraite göre gardiyan alı
nacağından memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı 
evsaf ve seraiti haiz olanların: 1 - Mektep şehadetnamesi, 2 -
Hüsnühal tezkeresi, 3 - Bu~üne kadar ne işle iştigal ettikle
ri hakkındaki vesika, 4 - Sıhhat raporu, 5 - Aşı tezkeresi, 6 • 
Yeni harfleri bildiğine dair sehadetname, 7 - Askerlik vesi
kası ile birlil-te hapishanelerin umuru dahitilerine dair olan 
nizamname 1in 10 uncu maddesi mucibince 25 yaşından asa
P-ı ve kırk yaşından yukarı olmıyanlarm Ankara C. Müddei 
U. liğ'ine müracaat etmeleri. (1960) 7-3265 

E e trik şirketinin mu te
rem müşterilerinin nazarı 
dikkatlerine 

9. Temmuz 1934 tarihinden itibaren mevki'i mer'iyete geçmİJ 
belediye istihlak vergisi kanununa tevfikan beher kilovat saat ba -
ıında tahsili icap eden 20 par aıada gösterildiği ve~ile hesap edil
miı ve tahsil edilecektir. 

1.) Endeksleri her aym ortasında alınan aboneler için Temmo~ 
faturalarında yalmz umumi sarfiyatın 6 günlük vasatisi üzerinden 
vergi hesap edilmi!tir. 

2.) Endeksleri her ayın bafmda alman devairi resmiye ile bü • 
yük aboneler için Temmuz faturalarından yalnız umumi sarfiyatın 

1 22 günlük vasatisi üzerinden vergi hesap edilmiştir. 
Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi 

Darıca Askeri satın alma 
komisyonu riyasetinden: 

Danca'da müstahkem mevki ağır top alayiyle dağ top 
alayı olmak üzere her iki alayın bir senelik ihtiyacı için aşa 
ğıda cins ve miktariyle münakasa günleri yazılı ( 4) kalem 
yem ve mahrukat münakasaya çıkarılacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini görmek üzere Darıca'da As
keri Satınalma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Kilo İhale günü Açık, kapah Cinsi 
246000 4.9.934 Salt saat 15 Kapalı Arpa 
240000 8.9.934 Cumartesi saat 13 ,, Yulaf 
398000 8.9.934 Cumartesi ,, IS ,, K. ot 
220000 15.9.934 Cumartesi ,, 15 ,, Saman 

(1879)' 7-3252 

10 ACUSTOS 1934 CUr.1A 

Devlet dem·ryollarında 
y • t nzila 

s a 
15 ağustos 1934 tarihinden iytibaren kuru sebze nakliyat 

ücretlerinde, aşağıda yazılı tadilat yapılmıştır. · 
1 - Kuru fasulya, kuru bezelye, kuru börülce, kuru bak

la, kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan (arpacık hariç), 
kuru sarımsak, kuru baınye, patates nakliyatı, tam vagon 
hamuleli olmak şartiyle, F baremindeki ucuz ücretlere tabi 
tutulacaktır. 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretleri de u .. 
mumi seyrihafif 9 uncu tarifenin 1 inci sınıfından III üncü 
sınıfına nakil ve tenzil edilmiştir. 

Sebze ve meyv a nakliyatı 
1 - Sebze ve meyva nakliyatını teshil için 15 ağustos 

tarihinden iytibaren mer'i olmak üzere tenzilatlı yeni bir 
seyriseri tarife ihdas edilmiştir. 

2 - Bu tarif eye göre, bir vagon hamule si asgari beş ton 
olmak veya bu siklet üzerinden ücret verilmek şartiyle ton 
ve kilometre başına yalnız 2 kuruş ücret alınacaktır. 

3 - Muhtelif nevilerde yaş meyva ve sebzelerden bir va 
gon hamulesi kabul edilecektir. Hamulenin kısmen amba .. 
lajh ve kısmen dökme olması da caizdir. 

4 - Tam vagon sevkiyatı yapan mal sahipleri, vagonlar 
da III üncü mevki biletini hamil bir muhafız bulundurmaı< 
hakkını haiz olacaktır. 

5 - Sebze ve meyvaların perakende nakliyatrndan da 
ton ba~ına 2,75 kurus ücret alınacaktır. 

Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatı 
1 - Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatında ton ve 

kilometre başına 1,80 kuruş ücret alınacaktır. 
2 - Bu nakliyata ait boş kaplar mahreçlerine parasız 

iade edilecektir. 

Kuru üzüm nakliyatı 
15 ağustos 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere bi

lUmum devlet demiryolları şebekesi üzerinde icra edilecek'. 
kuru üzüm nakliyatına, tam vagon hamulesi kaydına tabi 
olmaksrzm. aşağıda yazılı muaddel tenzilli tarife tatbik O• 

dilecektir. 
l - Sebekenin herhangi iki istasiyonu arasında ton ve ki• 

lometre başına 4 kuruş. 
2 - Ala~ehir'den İzmir'e nakledilecek kuru üzümler • 

den maktuan ton başına 500 kuruş. 
3 -- Salihli'den İzmir'e nakledilecek kum üzümlerden 

maktuan ton başına 400 kuruş. 
4 - Kasaha'dan İzmiee nakledilecek kuru üzümlerden 

maktuan ton başma 200 kuru~. 
5 - Manisa'dan İzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 

maktuan ton ba~ma 180 kuruş. 
6 - Akhisar'dan İımir•e nakledilecek kuru UzUmlerden 

maktuan ton ba'şına 350 kuruş. 
7 - Kırkağac'tan 1 zmir'e nakledilecek kuru üzümler " 

den maktuan ton basına 425 kuruş. 
8 - Soma'dan hmir'e nakledilecek kuru üzümlerdeıı 

maktuan ton başına 450 kuruş. 

ihtar: 
Bu istasiyonlar arasında bulunan diğer istasiyonlardan 

İzmir'e yapılacak nakliyattan, yukarda isimleri vazıh ilk 
uıak istasiyona ait ücretler alınacaktır. 

Kuru incir nakliyatı 
15 ağustos 1934 tarihinden itibaren meri olmak üzere 

umum devlet demiryolları şebekesi üzerinde yapılacak ku· 
rn incir nakli yatından: 

I - En az on tcnluk tam hamule teşkil eden nakliyat .. 
tan ton ve kilometre başına 2 kuruş, 

II - Perakende nakliyattan 4 kuruş. 
ücret alınacaktır. 

Kumdan nakliyatı 
(İZMİR - KASABA VE TEMDİDİ HATLARINDA) 

1 eylUI 1934 tarihinden itibaren İzmir - Kasaba ve tem.. 
didi hattı üzerinde kumdarı nakliyat ücretleri ton ve kilo
metre başına 3,1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

Palamut ve çamkabuğu nakliyatı 
İzmir, Bandırma, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 

Mersin limanlarına mürettep olmak ve asgari 10 ton va " 
gon hamulesi teşkil etmek veya bu ücreti vermek şartiyle 
palamut ve çamk 'ıuğu i~in 15 ağustos tarihinden itibaren 
meri olmak üzere yeni bir tarife tanzim edilmiştir. Bu tari
feye göre ton ve kilometre başına: 

1 - 100 kilometreye kadar mesafede 
101 - 150 kilometreye kadar 350 kuruşa 

ilaveten 
151 - 300 kilometreye kadar 450 kuruşa 
· ilaveten 
301 kilometreden fazla bütün mesafe için 

3,50 kuru§ 

2,00 
" 

1,00 ,, 
2.00 ,, 
alınacaktır 

Hah, zeytinyağı, yumurta ve sabun nakliyatı 
(İZMİR - KASABA VE TEMDİDİ HATLARINDA) 
İzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında ton ve kilometre 

başına 10,637 kuruş ücrete tabi hali ve 7,906 kuruş ücrete 
tabi zeytinyağı, susam ve yumurta nakliyatına 10 ağustos 
1934 tarihinden itibaren devlet demiryollarında meri umumi 
tarif enin birinci sınıf ücreti olan 5,25 kuruş tatbik edilecek· 
tir. 

Tatbikat şartları hakkında malumat almak için 10 ağus· 
tos 1934 tarihinden itibaren istasiyonlara müracaat edilme· 
si rica olunur. (1852) 7-3130 
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BES KOCALI KADIN 
ı y ozgat Jandarma Efrat Mektebi Devlet Dem. r 

satın alma kom· syonunadn: il d 
As. Fb. U· Md. Sa. Ai. komisyonundan: 

700 ADET TUGLA 
3C· M 8 KUM 

trı" 'ı18 TAŞ 
5 TON KÜTAHYA K!REC1 

KA YAŞ KAPSUL FABRİKASI MÜDUR1YET1 
BtJJASININ 1NSAATI. 

Yukarda'd malzeme pazarlık suretiyle 18-9-934 tarihın
de saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları. (1809) 7-3090 

MARANGOZ CATISININ AHMİR 
1350 KİLO KURSUNİ ÜSTÜBEÇ 
7nr. KABA ÜSTÜBEÇ 

" 1400 BİR KAYNAMIS BEZİR 
" 400 ,, İKİ KAYNAMIS BEZİR 

~500 NEFT YACI 
" l40Cl ., TOZ SÜLÜYEN 

300 TON GAZOİL 
MllHTF.T.tF 'RÖHLER MUKAYESE 

İLANI 
12-9-934 

15-9-934 

22-9-934 

MARl< A CELİGİ 22-9-934 
10 KALEM MAKİNE YAGI 29-9-934 
4€ KALEM TÜFEK MALZEMESİ 29-9-934 

Yukarda vazıh ma1zemeler hizalarında gösterııen tarihler 
de .,e c;aat 14 te ayrı, avn kapalı zarfla münakasalan icra 
edilecektir. ~~rtn:ıme almak istivenlerin 10-8-934 ten itiba
ren 13,30-l 5.30 kadar komisyona müracaatları ve ita va ta!il? 
olanların ela teminatlanm havi memhur teklifnamelerını 
mezl·ur günlerde saat 14 ten evel behemehal komisyona tev-
di etrnis bulunmaları. {1810) 7-3091 

l 7 KALEM MUHTELİF ÇİVİ 
151)n KİLO C:ARI SABUNLU KÖSELE 
500 ,, SİYAH YACLI KÖ~ELE 

NIKEL YÜKSEK TAV TOPO 
il K 4 LEM CELİK BORU 

3ı;oc KİLO "KELL~ KARPİT 
3J.~ı: ,, VAZELİN 

) 

) 

İLANI 
15-9-934 

15-9-934 
20-9-934 
,26-9-934 
'°26-9-934 

20C KİLO KLiSERİN ) 26-9-934 
l\JlTRTH:LtF PAFTA VE ERKEKLER 2-10-934 
3t'l!' KTLO ZRYTfN YAGI 2-10-934 
Yukardaki m~lzeme hi1alarındaki tarihlerde ve saat 14 te 

Bl< ni nıihı::>IT~c::::ıları icra kılınacaktır. Sartname atmak isti
yenler 10-8-1934 ten itibaren saat 13,30-15.30 kadar komisyo-
na müracaatları. (1811) 7-3092 

90 Ton GAZOİL 
800 Kilo SAF KURSUN 
200 Metre ~ERİT Btr.l{t DRS'l'ERE 

20 Adet CANAK ZIMPARA TASI 
12 Arlet YILANKAVİ HO'RTUM 
12 Adet ,, TEL 

5.9.934 
6.10.934 

10.10.934 
10.10.Q34 
10.10.934 

2050 Adet MUHTELİF MAKKAP 10.10.034 
Yukardaki malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde 

ayn ayn pazarhl<ları icra kılınacaktır. Sartnamelerini al
ınak istiyenlerin her p.;ün 13,30 dan 15.30 a kadar satmalma 
konıisvonnna müracaatl::ırr ve pazarhğ'a istirak etmek isti
Yenlerin rle yevrni mezkurda ve saat 14 te tcmin::ıtl::ıriule 
Jlıiir;:ı~;:ı;:ıtl~rı (10~5) 7-3255 

Harita Umum l'I üdürlüğünden: 
1 - Bir adet lito makinesiyle harita ahzına ve tenvirata 

ll'lilteallik (67) kalem malezme mahallinde satılacaktır. 
2 - Pazarlığı 15-9-934 cumartesi günü saat 14 tedir. 
3 - Mezkur malezmeyi görmek arzu edenler her gün ve 

Pazarlı~ a istirak edeceklerin de teminatlariyJe vaktinde Ce
beci'de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
~lmeleri. (1qos) 7-3214 

Ankara Milli Em 1i k 

Mahallesi Sokağı 

İstasiyon Aralık 
,, 

" 

Müdürlüğün en: 
Cinsi Kapı Metruke Muhammen 

~o. No. Kıymeti 

Ambar 
,, 

Lira K. 
8/1 49 100 00 

8 50 80 00 
{Senelik icar bedeli üç 
(taksitte ve nakden tedi
( ye edilecektir. 

.hYukarda vazıh Ambarların senelik icar ihalesi 3-8-934 ta
~ i~den itibaren bir ay müddetle pazarlığa brrakılmıştır. 
~lıolerin müracaatları. (1861) 7-3183 

liseler alım satım 
komisyonundan. 

sı l:laydarpaşa Lisesi için yaptırılacak "500,. adet ders sıra-
16nın ı_s ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
lt da ıhale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya 
t~~Ulm;tştur. İstanbul Erkek Ji~esindeki nümunesi veçhile 
3'o 1Plerın sartnamevi g-örmek üzere mezkur lisedeki komis
gij n .. kaJernine ve miinakasava i~tirak edeceklerin de ihale rn:u teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonu 
...__:a miiracaatlan. (4176) 7-2989 

l>ar·s1ten gelen bir sanatkar 
neı Terzi ~ade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se
bir ~ ~arı~:te yüksek terzilikte yetiştirtmekle sanatl~nnı.. 

'B a a Yukse1tmiş1erdir. 
anlı:alar caddes; Tel: 3141 

y ozgat jandarma mektebi efrat ve hayvana tının iaşeleri y o arın am 
için lüzum olan aşağıda cins ve miktarı yazılı (32) kalem 
yiyecek 1-8-934 tarihinden itibaren (20) gün müddetle mü
nakasaya konmuştur. 

Bunlardan yalnız ekmek kapalı zarf ve diğerleri açık mü
nakasa usuliyle alınacaktır. İhale 21-8-934 sah günü saat 
10 da Yozg-at iandarma mektebinde yapılacaktır. Talipler 
ihale gününden evet o/o 7,5 teminatlarını malsandığma yatı
rarak alacakları makbuzlan ihaleden evel komisyona göster 
mek !uretiyle münakasava i~tirak edeceklerdir. Şartname
leri görmek istivenler her giin saat dokuzdan on ikiye ka
dar mektep satmnhna riyasetine miiracaat edebilirler. Ha
ricteki t:ıliplere c;artnamelerin birer nüshasının parasız ola
rak o-önderil ... ,.,.;;.j i1..,n olunur. (1701) 

Azı Co9o Cins; A .. , 
Kilo Kilo Kilo 

200000 215000 Ekmek 2700 
32000 36500 Sığır eti 3000 

3000 4000 Koyun eti 600 
14000 16000 Kuru fasuly, 10000 

2000 2500 MPrcimek 10000 
3000 3500 Tuz 2000 
2000 3000 Nohut 800 

13000 15000 Bul nur 3000 
40'3 5000 Pirinç 800 

2ooor1 250000 Odun 50 
] SL' 2000 Makama 80 
250 } 3000 Zeytin tanesi 18000 
25C J 3000 Beyaz peynir 1 snon 
l 26 P 1500 Zeytin vağı 10000 
400 } 5000 Sade yağ 
200.l 1.~00 Toz $eker 
200P 2500 ~rke 

ÇoMı Cinsi 
Kilo 
3000 Snbun 
3500 Kuru üzüm 

700 Salça 
12000 Soğan 
12000 Patate1 
3000 Pekmez 
1000 Sehriye 
3500 Süt 
1200 Gnz yağ 

60 Çay 
100 Biber 

2oono Arpa 
21)000 Saman 
12000 Kuru ot 

7-298l 

Maiye Tefti ~ Heyeti 
Re:sliiinden: 

Teftiş heyeti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik 
m~nıurları hakkında Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Cüm
hmiyet gazetelerinin 1,10, ve 20 temmuz tarihli ni\ı:;halann
da çıkan ilanlardaki asgaıi yaş kaydı kaldırılmıştır. Yasla
rı \.'•nni sekizden yukarı olmamak üzere evelce il~n eclilen 
şeı ~iti haiz taliplerin 15 ağustosa kadar Ankara'da Mali~ e 
tefti~ heveti reisliğine müracaatları. (1718) 7-3018 

Askeri Fabrikalar Ticaret 
kaleminden: 

400 Ton O'eum. 
l 00 ,, G iserin 
300 " Nitrat dö sut fşili küherçelesi) 

20 ,, Gıikoı 

70 " Nitrat damonyak 
5 Karbonat dö sut 
8 Sütkostik 

10 Kükürt 
2 Graiit 
Yukarıda yazılı malzeme 3 EylUI 934 Pazartesi günü sa

at 14 te pazarlıkla satın alınacağından taliplerin aynı gün 
ve saatte Ticaret Kalemine gelmeleri ilan olunur. Şartna
meyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kalemine gelebilir 
ler. 7-3237 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

l - Kabataş'ta inşası mukarrer Levazım Ambarlan 
için 1~7-934 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan münaka
sa muvafık görülmediğ'incien mezkur inşaat yeniden kapalı 
zarf ile münakac;aya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyeleri on lira 
mukabilinde Cibali'deki muhasibi mesullük veznesinden ah· 
nacaktır. 

3 - Kırdırma 22-8-934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat (15) te Cibali'deki Alım Satım Komisyonunda icra olu
naccıktır. 

4 - T~klif mektu~~arı kanundaki hükümlere göre yu
karıda tayın olunan gun ve saatten evel komisyona verile
cektir. 

5 - Kırdırma sartnamesinin maddei mahsusasr muci
bince fenni ehliveti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli inşaatın bedeli kesfi olan (69770) lira
nın o/o 7,5 ni~hetinde muvakkat teminatı tayin olunan sa-
., ...... ., ........ 1 + ... ("1;..,., ,.t. • ..., .... 1:~ir (4?04) 7-3108 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Mıntaka sanat mektebi için bu sene vilayetimiz 

namına müsabaka ile leyli meccani (13) talebe alınacaktır. 
Taliplerin bugünden itibaren 18 ağustos 1934 cumartesi 

-rünü saat 17 ye kadar aşağıda yazılı vesaikle birlikte bir is
tida ile vilayetimize müracaat edeceklerdir. 

Müsabaka imtihanı 20 ağustos 1934 pazartesi günü sabah 
saat 9 da icra edileceğinden vakti muayyende ispatı vücut 
edilmesi lazımdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
kaybolmuş olur. 

1 - Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten kücük ı 7 den 
büyiik olmryacaktır.) 

2 - İlk mektep şehadetnamesinin aslı 
3 - Aşı şehadetnamesi 
4 - 3 kıta kartonsuz fotoğraf ... f1889) 7-3209 

1zmir'de 26 ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 
panayır ve 9 Eylfıl 1934 .~e yapıl_acak kur:_uiuş ~enlikl~ri mü• 
nasebetiyle demiryolu ucretlerınde, aşagıdakı tenzılat vt 
teshilat yapılacaktır: 

ı - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 
25 ağustos 34 tarihlerinde doğruca lzmir'e hareket edecek 
katarlarla Ankara . Afyon ve Konya - Af yon, Alayunt - Balı
kesir, Af yon - Menemen, Bandırma - Men:men k~_sımlan?~a 
ki istasivonlardan münhasıran İzmir'e gıtmek uzere gıdış 
dönüş bileti alacak yolculara yüzde 80 - 86 nisbetlerinde mü
him tenzilat yapılacaktır. 

İsbu tenzilat, ikinci defa olarak Ankara ve Kon) a'dan 7 
Eyllıl, Afyon ve Bandırmadan 8 EylUl tarihleriı de hareket 
edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

Y okular, dönüş biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir
mek şartivle İzmir'e muvasalat tarihinden sonra be~ gün 
zarfında İzmir'den hareket edecek k~tarlarla, tevakkufsuz 
olarak, geldikleri istasiyonJara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilattan istifade için Ankar~ - Balıkesir (Balıkesir 
haric. Alayunt-Afyon (Afyon hariç) , Konya-Afyon (Afyon 
haric) kısımlarındaki istasiyonlardan bilet alacak yolcular; 
biletlerine yapıstırılmak üzere ~işelere birer vesika fotoğ
rafı vereceklerdir. Bazı istasivonlardan İzmir'e gidiş - dönüt 
bilet ücretleri şunlardır: 

11 III 
kuruş kuruş 

Ankara'dan f zmir'e gidiş - dönüş 1050 700 
Konya'dan ,, ,, ,, 900 600 
Eskişehir'den ,. " ,, 790 525 
Afyon' dan ,, ,, ,, 525 350 
Uşak' tan ,, ,, ,, 340 225 
Bahkesir'den ,, ,, ,, 225 150 
Bandırma'dan ,. ,, 375 250 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 
2 - Bütün ~ebekede mer'i olan fotcğraflı halk ticaret 

biletlerinin 15 gün'üklerinden 20 ağustos ile 10 eylfil 934 . 
zarfında ilk defa İzmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
olanlarına ait iicretler yan yarıya indirilmiştir. 

Yolcular, bu biletlerle İzmir'e vardıktan, ve İzmir istasl
yonunun vizesini bi?zat aldıktan sonra biletin mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istil·ı.mete doğru iste
diklPri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir. 

Bu seyahate ait on beş gün müddetli halk ticaret biletle .. 
rinin ücretleri sunlardır: 

I 
1750 

II 
1250 

ııı 
875 Kuruş 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bagaj ha}dannda~ 
baska aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden mütesekkil 
50 kilo niimunelik esvavı daima beraberlerinde meccanen 
nal.r1P.tmek hakkım haizdirler. 

İstasiyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler satıl
mıv::ın yerler h;\lkmd~n bilet tedarik edecekler, Haydarpa
~a (İstanbul), İzmir, Kavseri. Adana İşletme Miifettislikte
rine veva Ankara' da Devlet Demiryollan Umumi İdaresine 
ücret. fotoğraf ve adres] erini gönderirler, ve hangi tarihte 
lı.an~i istasivondan scvahatr başhyacaklarım bildirirlerse, 
':liletleri, adreslerine gönderilir. 

3 - l 6 Ağ-us tos - 10 Evlfıl 934 zarfında sebekenin herhan
gi bir istasiyonundan ve herhangi bir tarih için İzmir'e fo
to~rc>flıP."idi~ - nönüs bileti alacak yolculara umumi tarife 
ücretlerinden o/0 50. ve nanavırda teşhir icin gönderilecek 
esyanın 250 kilosuna ve 250 kilodan fazla vekpare aP-ır ecsa-
111ın ild adedine umumi tarife üzerinnen o/n 70 t,.nzilat vaoı
lrr. F.~va tenzilatın dan istifarle icin: İktısat ve Tasarruf Ce-
111iyeti merkez veva subelerinrlen istihsal edilmis bir vesi
kanın istasivona verilmesi sarttır. 

D:;nüc; volcı1luklarivle satılmavıo geri cevrilecek esya 
için. t.,mir'den hareket ve sevk müddeti 1-20 eylfıl 934 tür. 

Yolcular, dönüs biletlerini İzmit" istasiyonuna vize ettir
ınek sartivte bu müddet zarfında İzmir'den hareketle doğ
ntca ve kısa vnldan sreldikleri istasivonlara dönehilirlrr. 
Panavır'da satılmıvan eşya; İzmir'e gönderilirken, alınmış 
olan hamule senetleri İzmir ambarma iade edilmek sartiyle, 
mahrf'rl<>rine meccanen iade olunur. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 

{1905) 7-3210 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan : 
Erzak Kilo İhale tarihi Günü Saati Muvakkat teminat 
Ekmek 210000 22-8-934 Çarşamba 17 1122 Kapalı zarf 
Sığır eti 25000 23-8-934 Perşembe 16 458 .. .. 
Koyun ,. 1000 ., 

" .. ,, 
Kuzu .. 500 ,, •• .. ,, 

1 - Gelibolu Jandarma mektebi için 1-9-934 ten .. :sı-8-935 
tarihine kadar ihtiyaç olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı zarfla münakasa .. 
ya çıkarılmıştır .. 

2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde Ç. Kale vila 
yet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Sartnameler Jandarma Yoklama Komisyonundaf\ 
Kilitbahirde Satmalma. Komisyonundan İstanbul'da Jan• 
darma Satınalma Komısyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

4 - ~ünakasa~a girmek istiyen teklif mektup ve temi
natları:ı~ ıhale sa.atınden evel Komisyon Riyasetine makbuz 
mukabılınde teslım etmeleri ve ihale günü komisyona mü-
racaattan ilan olunur. ( 4458) 7-3 ı 7:t 



SAYIFA 8 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 

~ Abidin Bey apartımanında kabul eder. Telefon: 3506 

Marmara Üssü Bahri K. satın 
alma heyeti reisliğinden: 

66000 kilo Koyun ve 
Sığır eti 

Deniz efradı için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı 
yazıh koyun ve sığır eti kapalı zarf usuliyle münakasaya 
vazedilmiş ve 25/ağs/934 cumartesi saat 14 te ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartnamelerini anlamak üzere 
İstanbul'da Kasımpaşa'da Deniz Levazım satın alma ve lz
mit'te kumandanlık satmalma komisyonlarına müracaatla-
rı. {1832) 7-3116 

• 
lzmir tayyare sina 
ması kiraya veriliyor 
Türk Tayyare Cemiyeti lzmir Şubesinden: 

İzmir'in en güzel ve en mükemmel sineması olan Birinci 
Kordon'da kain Tayyare sineması zengin teçhizat ve müş
tcmilatiyle birlikte bir sene müddetle iycara verilmek üzere 
kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuştur. Müzayede 
müddeti 18 ağustos 934 cumartesi günü saat on birde bite -
cektir. 

Taliplerin bu müddet .zarfında şeraiti görmek ve zarfla
rını vermek üzere İzmir'de, İzmir Tayyare şubesine, !stan
bul'da, İstanbul Tayyare şubesine, Ankara'da da Tayyare 
Cemiyeti Umumi merkezine müracaatları ilan olunur. 

7- 3127 

Maarif Vekaletinden: 
Mmtaka erkek sanat mektepleriyle Ankara İnşaat Usta 

Mektebine bu sene de müsabaka ile leyli meccani talebe alı
nacaktır. Müsabaka imtihanı her vilayet merkezinde 20-8-
1934 tarihinde yapılacaktır. Taliplerin istida ile vilayete mü 
racaat etmeleri ilan olunur. (1834) 7-3158 

HAKlMlYETJ MiLLİYE 

-Ankara -Acenfası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 
--ANKARA-

Cebeci Merkez hastahane -
si dahiliye mütehassısı 

Dr. Nusret İsmail 
Hastalarını her gün iki -

den sonra Adliye sarayı kar
şısında Faik B. apartımanın-

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

Fransızca ve 

Alamanca ders 
İyi ve çabuk öğrenmek istiyen • 

ler ucuz fiatlardan istifade ediniz. 
Almanca için P. K. 17 ye müra· 

caat fransızca için Melle Beymon 
postahane caddesi çeşme çıkmaz so· 
kak No. 8 eve müracaat. 

7-3187 

Kiralık daire 

Hakimiyeti Milliye Mey
danında kalorifer, Havagazı, 

As. Fb. U. l\1d. Sa. Al. 
komi"vonu ilanlan. 

2000 KİLO TOZ GRAFİT 

Yukardaki malzeme pazralık su· 
retiyle 27 .S.934 tl'rihinde saat 14 
de ilıalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(1884) 7-3188 
1000 KiLO BOR YACI 

Yalcardaki malzeme pazarlık su
retiyle 13-8-934 tarihind: saat 14 
de ihalesi icra edilecektir. Ta tiplerin 
teminat ile müracaatları. 

(1887) 7-3189 

LiSE MEZUNU BlR GENÇ 
ARANIYOR 

Muvakkat bir müddet için tas
hih iılerinde çahfacak lise mezunu 
bir gence ihtiyaç vardır. Cumadan 
batkı her gün sekizden on ikiye, on 
üçten on sekize kadar çalışacaktır 
Kısa bir tercümeihal ile ( 51 O) nu· 
maralı posta kutusuna (tashih) rÜ· 
muziyle müracaat. 

BEKLEDİGİNİZ 
Amerikan 

PiLOT 
RADYOLARI geldi. 

"YILDIZ" Ticarethanesi 
7-3258 

ADAPALAS 
BURSA - ÇEKİRGE 
Birinci sınıf otel ve banyo

ları, Sıhhi ve hol gıda, Güzel 
manzaralı odalar, Bol güneş 
ve hava, Her odada akar su 
tertibatı, Geniş ve mükemmel 
mefruş salon ve odalar, Rad
oy 
Telg-. Ad.: Çekirge Adapalas 
Telefon 1 i 

7-3257 

Su, Banyo ve her türlü es?a- ----··-------• bı istirahatı havi bir daıre 
kiralıktır. Taliplerin Haki
miyeti Milliye meydanında 
Koç Zade Vehbi Bey ticaret
hanesine müracaatları. 

Zayi 

1 O ACUSTOS 1934 CUMA 

Ilgaz Belediye Riyasetindenı 
Ilgaz kasaba suyu için kapalı zarf usuliyle münakasaya 

konulan dört kilometre çeltik veya funt boru tef errüatı mil 
nakasası 25 Ağustos 934 gününe talik edilmiştir. Taliplerin 
seraiti anlamak üzere mektupla Ilgaz Belediyesine müra· 
~aatları ilan olunur. 7-3260 

Gümüşhane Vilayet 
dajmi encümenindenı 

Bayburt kazası merkezinde insa edilmekte olan ilk mek 
tep binasının 17392 lira 65 kuruş bedeli kesifli ikinci kısım 
inşaatı 5. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka• 
palı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. İhalesi 26. 8, 
934 Pazar günü saat 16 da icra kılınacağından taliplerin ka 
nunun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat ve sair vesi• 
kalannr bir zarfa ve yüzde itibariyle yapılacak teklifi açıla 
ve okunaklı imzasiyle bir zarfa koyarak her iki zarfı dahi 
ayrıca bir zarf içerisine koyup üzerini mühürlemek sure· 
tiyle saat 15 te Gümüşhane Daimi Encümen Riyasetino 
makbuz mukabilinde vermis bulunmalıdır. Fazla tafsilatı 
almak istiyenlerin vakti mu~yyeninden evel encümeni da .. 
imi kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. (1881) 

7-3250 

Gümüşhane Vilayet 
encümeni daimisinden, 

ikisu-Şiren yolunun muhtelif mevkilerinde 12 parça ke .. 
şifnamesi mucibince 8383 lira 55 kuruş bedeli keşifli köprü• 
terin inşaat ve tamiri 5. 8. 934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 26. 8. 934 Pazar günü saat 16 da icra kılınacağından 
kanunun tarifi vec;hile ehliyeti fenniye, teminat ve sair ve• 
sikaların bir zarfla ve yüzde itibariyle yapılacak teklifi açılt 
ve okunaklı adres ve imzasiyle bir zarfa koyarak her ikisini 
dahi ayrıca bir zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 ta 
Gümüşhane Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabi· 
linde vermis bulunmalıdır. Fazla malUmat almak istiyen .. 
terin vaktin~len eve] encümeni daimi kalemine müracaat ey; 
lemeleri ilan olunur. (1882) 7-3251 

Bursa Ziraat Mekte • 
bi Müdürlüğünden: 

Bitlis Jandarma Mektebi 

1 kumandanlığından:· 
Bitlis Jandarma Mektebinin iaşeleri için aş;ığıda yazılı 

iki kalem erzak ve yem kapalı azrfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 19 ağustos 934 pazar günü saat dokuz buçukta
aır. Taliplerin teminat vesikalariyle teklif mektuplarını 
jandarma mektebi mübayaa komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. { 4256) 

lıtaıyondaki binama ait su tesi
satmm raph için verdiğim 39.65 
liraya ait makbuzu zayi ettim hük-
mü yoktur. 

1 
D. D. Diviziyon muhasibi 

Ankara Bel<'fliye Reis · HAMDI 
lij!i ilanları. 7-3259 

Bursa Ziraat Mektebi Talebe 
kayıt ve kabul şartları. 

1 - MEKTEBE BU SENE LEYLİ ve MECCANi 
ONBEŞ TALEBE ALINACAKTIR. GİRMEK 

270,000 kilo Arpa, 255,000 kilo ekmek. 
7-3036 

lstanbul deniz levazım 
satınalma komisyonundan; 

150 Dizel mayi mahruku: kapalı zarfla münakasası: 
11/ Ağustos/ 1934 
Çarşamba günü 
saat 14 de. 

25 Motorin açık azaltma&1 11/ Ağustos/ 1934 
Çarşamba gunu 
saat 15,5 da . 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mah • 
ruku kapalı zarfla. 25 ton motorin açık azaltma ile satm ah· 
nacaktır. Yukarda vazıh iki kalem mayi mahnıkun şartna
mesini görmek ve almak istiyenlerin her gün, münakasaya 
gireceklerin de hizalarında gösterilen gün ve saatte Kasım
paas'da kain Komisyona müracaatları (3872) 7-2840 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan: 
krzak 
Ekmek 
Un 

Kilo 
98000 

150 

İhale tarihi Günil Saati Muvakkat teminat 
22-8-934 Çarşamba 16 525 Kapalı zarf 

,, ,, 
" ., 

1 - Bayramiç Jandarma Ağır makineli tüf ek taburu için 
1-9-934 ten 31-8-935 tarihine kadar ihtiyaç olan yukarda cins 
ve miktarı yazılı mevaddı iaşe 25-7-934 ten itibaren kapalı 
zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde Çanakkale vi
layet dairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

3 - Şartnameler Jandarma Yoklama Komisyonundan, 
Kilitbahirde Satmalma Komisyonundan !stanbul'da Jan
(fanna Satınalma Komisyonundan arzu edenlere gösterile
cektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyen teklif mektup ve temi
natlarını ihale saatinden evel Komisyon Riyasetine makbuz 
-.kabilinde teslim etmeleri ve ihale günü komisyona mü-
racadarı ilan olunur. (4467) 7-3172 

iLAN Müteahhit ve inşaat 
(30912,67) lira bedeli keşif- sahiplerinin 

li Anafartalar polis noktasından nazarı dikkatlerine 
Hasan Fehmi Bey apartımanma 
kadar olan kaldırrmm tamiri ile 
Samanpazarına kadar olan kısmm 
trotuvar ve Adliye sarayı-Saman -
pazarı yolunun parke olarak i;ıp • 
sı bir hafta müddetle ve pazarlık· 
la verileceğinden şartnamesini gör 
mek iıtiyenlerin yazı işleri kalemi· 
ne ve taliplerin 11.8.1934 cumar
tesi günü saat on bucukta belediye 
encümenine müracaatları. (1859) 

7-3149 

Ankara Lc,·azım Amirli
ği Satın Alma Komis 

yonu iylanları 

İLAN 

Sekiz yüz on altı bin kilo 
kuru gürgen odununa kapalı 
zarf günü vaktinde teklif mek 
tubu verilmemiştir. Pazarlığı 
11 Ağustos 934 cumartesi gü
nü saat on dörttedir. Şartna
mesini görmek icin her gün 
ve pazarlığa iştirak etmek ü
zere vaktinde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım A
mirliği satın alma komisyonu 
riyasetine gelmeleri. (1914) 

7-3212 

İLAN 

Çift Kurt marka Marsilya 
kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline müra· 
:aat. Telefon: 3272 

P E R U T Z marka 
FOTOGRAF CAMLARI 
FİLM VE FİLMPAKLERİ 
FOTOGRAF ECZALARI 

GELMİŞTİR 
Baslıca satıldı~ yerler: 
"HİLAL., KIRTASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDİP KÜTÜP
HANESİ 

imtiyaz sahibi ve başmu· 
harriri FALiH RIFKI. 

Umum neşriyatı idare 
eden Yazı işleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye matbaa -
smda basılmıştır. 

Abone ve iylan bedelleri: 
Müessese veznesine verilir. 
Yahut p sta veya Banka va • 
sıtasiyie gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil salahiyeti 
voktur. 

Kulüp 
1- Matmazel 

f CİN KABUL ŞARTLARI: 

A - Türkiye tebeasından ve hüsnühal eshabınd~n olma~ 
B - Orta mektebi bitirmiş, çifçi veya erazi sahibi evladı olt 

mak. 
C - Yaşı on dokuzu geçmemiş olmak. · 
D - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terketmeme~ 

ve terkettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilu 
mum masarifi ödeyeceğine dair noterden musadda 
(mektepten alınacak nümune veçhile) kefanetnamı 
vermek. 

F - Talip miktarı muayyen adedi geçtiği takdirde yapıla• 
cak müsabaka imtihanım kazanmaktır. 

2 - Mektep Teşrinievel başında açılacağmdan taliple" 
rin nihayet EylUlün onuncu gününe kadar yukarda yazılı 
evsafı haiz olduklarım bildiren vesikalarla birlikte bir isti• 
ela ile mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 1891) 

7-3248 

Maarif Vekaletinden ; 
Sıvas Erkek Lisesi binasının elektri ktesisatı 8 ağustos 

934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle pazarlık usuliyla 
münakasaya çıkarılmış ve 15 ağustos 934 çarşamba günü sa• 
at 15 te Ankara'da Maarif Vekaleti İnşaat komisyonu tara~ 
f mdan ihale edilecektir. 

Şartname ve planlar Ankara'da Maarif Vekaleti İnşaai 
dairesinden ve Sıvas'ta Maarif Müdürlüğünden tedarik edi .. 
le bilecektir. 

Taliplerin yukarda yazılı olan tarihte fenni ehliyet ves~ 
kalan ve maktuan 200 liralık muvakkat teminatlariyle Atl( 
kara'da Maarif Vekaleti İnşaat komisyonunda hazır bulun,. 
malan ilan olunur. (1858) 7-3184 

Sinemasında 
~.UGON iKi FiLiM 

Hofman 2-Kazanova 
Bu gece 

Bir milyon seksen beş bin 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle 
ihalesi 3 Eylt11 934 Pazartesi 
günü saat ondörttedir. Şart· 
namesini görmek üzere her 
gün ve ihale günü de vakti 
muayyeninden evel teminat 
ve tekli( mektuplarım mak
buz mukabilinde Ankara Le
vazım Amirliği Satınalma Ko 
misyonu Riyasetine vermele-

KENDiNi AŞKA: HASREDEN <ADIN (Gennie Gerhardt)' 

ri. {1913) 7-J:l.4'1 Yeni Sinema: Tamirat münasebetile kanalıdır. 


