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iÇ SA YIF ALARIMIZDA 
Görüşler, soygun ile tasarrufun boğuş
maları: Aka Gündüz - Demiryolla -

nda büyük hareket: Kütahya mebusu 
Naşit Hakkı - ucuz ordu, ucuz silah: 
Şakir Hazim - memleket ve yabancı 
postaları - yapı kooperatifleri. 

Elaziz şimendiferi 
bugün açılıyor. 

Giindelik. 

AL:\IANYA'DA DEVLET. 

Almanya'mn devlet şekli nedir? 
Bir kaç senedenberi bunu tayin et • 

mahsus 
halk 

Şehir fevkalade günlere 
kisveye bürünmüş, 
se vinr içindedir. 

inek hakiykaten güç bir iş olmuf. Elaziz, 10 (A, 
tur. Vaymar kanunu esasisi nazari. A.) - Elazİ2I bugünlerde fev-
~at İytibarile henüz mevcut ise de kalide zaman • 
hakiykatte daha nasyonal • sosya • larını Y&f•yor. 
lizm inkılabından evel bile bunun sık 1tk ölen tren 
bir çok hükümleri iskat edilmiş ve düdükleri halkı 
Rayiştag'ın nüfuz ve prestiji gün • heyecanlandırı • 
cılen güne azalblarak devlet reisi. yor ve sevindi• 

riyor. Yarın ma• 
nİlıl otoritesi artırılmak istenilmi•tir. ~ liye ve nafıa ve· 
Hitler Vaymat kanunu esasisinin te- killeri ve mai • 
mia ettiği hürriyetlerden istifade yelleri erkanı hu 
etlerek iktıdar mcvkiini ele geçirdik susi trenle saat 
tem sonra ona daha ağır darbeler 16 da şehrimize 
indirmekten çekinmemiştir. geleceklerdir Ve 

H" 1 •· killer Frat ista • 
ıt er ın devlet konsepsiyonu d siyonunda vila . 

Re ir? Bu da henüz tamamiyle an- yet namına kar. 
lafllamamıştır. Hitler on dördüncü sılanacaklard1r. 
Lüi gibi "devlet, benim,, dememek Civar vilayetleı 
le beraber filiyatta tamamen bu dü- den binlerce mi- Bugün Elciziz §İmendilerini İ§letmeye açacak olan 
tünce ile hareket etmektedir. Hit. safir gelmiştir. iki Vekilimiz: Ali ve Fuat Beyler. 
ler en kudretli diktatörlerden daha Diyarbekir'den birinci umumi mü. ler. Halkevini ziyaret ettiler. Şereflerine 
fazla bir kudret sahibi olduğu fettit Hilmi Beyle müfettişlik erki - belediye taraf rodan verilen elli kitilik ziyı
halde gene bütün kuvvetin milletten nı ve askeri kıtalar belediye ve halk- fette bulunduktan sonra yetil Mılıtyı'nın 
geldiğini söylemektedir. Son defa evi heyetleri geldiler. Şehirde ondan yeıilbağlr köylerinde bir gezinti yaptılar. 
hiikmnet reisliği ile devlet reisliğini fazla tak kurulmuştur. Bütün bina· Ve saat 11 de Elizize tetyİ edildiler. 

• 
/ dare rüesası 
arasında 

değişiklik yoktur. 
Dahiliye Vekaletinden tebliğ e. 

dilmiıtir: 

Son günlerde gazetelerde idare 
rüesaıı arasında bir çok tebeddüller 
olacağına dair hu•u•i istihbarlara 
mü•terıit biribirini nakzeden hava. 
dialer ~örülmektedir. Bu havadi• · 
lerin memlekette bir çok ailelerin 
huzur ve rahatını bozmaktan, iılere 
az rok fena te•İr etmekten ve gazete 
iatihbarlarının elkiırı ammede •ıh • 
hatsiz.liğine hükmettirmeğe .aik ol -
maktan başka millet ve memleket 
için layJa•ı yoktur. idare rüeaaının 
tayin ve tebdilleri milli tasdike ikti
rcm .:>tmedikçe hakikatin bilinme•i 
mümkün değildir. 

~------·---------~ 

Altı ayda Ameri
ka'da kaç 
tayyare ~ apılmış 

Vaşington, 10 (A.A.) - Tayyare tica 
ret bürosunun neşrettiği rapora göre, 

1934 senesinin ilk altı ayı zarfında Ame 
rikada 748 tayyare yap:lmıştır. Bunların 
374 Ü sivil 264 ü askeri tayyaredir. 110 u 
da ihracat isin yapılmıştır. 

~~--------------··------------------de nefsinde cemederek bütün Al • lar bayraklarla ve elektriklerle süs
lllanya'ya mutlak aurette bikim lenmiıtir. Turan gazetesi fevkalade M 
olan Hitler, aynca milletin reyi ile bir nüsha neşreylemit Büyük Gazi. • L i t v i n o f t e d a v i i ç i n 
de bu hakimiyetini teyit etmek ia • nin demiryolları hakkındaki vecize-
temiıtir. Hitler bir bakımdan, mil. lerini büyük harflerle etrafa yay - 8 e r l i D ' d e b U ) U D U y O r • 
letin hakimiyetine hürmet eden bir mı•lır. Batmakalesinde Cümhuriyet 
demokrat, diğer bir bakımdan da nafıaıının başardığı işlerle Frat elin Berlin, 10 
adaletin bi!~ kendi hüküm ve takdi- de yapılacak yeni işler etrafında (A.A.) - Sala· 
l'İae ba~lı olduğunu iddia eden en neşriyatta bulunmuştur. hiyettar alman 
le b mehaf ili M. Lit· 

oyu İr diktatördür. 1\fali.\·t· ,-~· Nafıa \7ckı0 ll .. rı0 ıııı0z ~ · f' k 
Hitler kendi arzusu ile Vaymar " ' vıno un i ame-

lcanunu esasisinin en mühim hü - 1\lalatya'da. tinin hususi ma• 
'-!·-ı · d kt M hiyette olduğu • ~um erıni suva düsür ü en sonra ılatya, 10 (A.A.) - Eliziz fİmen- be k 
Ahnanya' daki devlet rejiminin diferini resmen açmaya memur Nafıa ve Ma nu yan etme 
bundan sonraki inkişafı ancak bi~ liye vekilleri Ali ve Fuat Beyler bugün hu· tedir. Çünkü mu 
!alısın mistik düşüncelerine tabı ıasi trenle saat yedide Mılatyı'yı geldi • i::!leyhke:d~!?~i 
olacaiı tabiidir. Alman milleti Hit-1 ' f h h · · muayene ettir· 
er e ü rer unvanını ve sala iyetıDI G H 

•erdikten sonra onun bütün netiyce- azi z.nin mek için gelmiş. 
lerini de evelden kabul etmiş de- tir. 
ınektir. Hitler de bu ınfatr tama - f aziqe/erine M. Litı>inof'•n An 
1'liyle benimsemiş ve führer'ligi yal- kara'yı ziyarıti ıs 
llız alman milleti tarafından de~iı. miralay fon Hin- nasrnda alınmış biı 
~tün ~ünvanın mukadderatına ha- r1smi 
"lift yüksek bir kuvvet tarafından d nburgun cevab -~a kendisine tevcih edilmiş bir va- e l 
Zıyfe gibi telakki etmekte bulun. .~a~.ova, 10 (A.A.) - Al~anya Sporcularımız 
bluştur. Onun için hakimiyetini yal- Reısıcumhuru Maresal Fon Hınden
rarz devlet mekanizmasına değil, bü- burg'un vefatı dolaYısiyle Gazi Hz. Lenİngrad 'd 

Dünkü yüzme ve at 
lama müsabakaları 

tGn almanlı;yın düşüncelerine, duy - tarafından Miralay Fon Hindenbur- a 
tuldrına kadar teşmil etmek iddia· ~a çekilen taziyet telgrafına mu • Mo•kova, 10 ( A.A.) _ Türk Dün Karadeniz havuzunda An. 
•ın adır. maileyh aşağıdaki cevapla muka - •porculan dün Leningrad'a gelmiı. kara mıntakası su sporlan heyeti -

Hitler milletin arzu ve iradesine bele eylemiştir: da ki . 1 ler ve i•taiyonda hariciye komi•er- nin mmtaka birinciliklerine hazır -
Janma a qösterış yapmış 0 mı • Gazi M ustala Kemal Hazretleri; l )'or, onun bu hareketinde samimi ol- iği müme••ilİ M. Vaynatayn, ali be- hk olmak üzere tertip ettiği yüzme 

.1.. Türkiye Reisicümhuru J .. b. ı· · L ı 'IQğunu kabul ederiz. Devlet reisli • cıenı ter ıye mec ı•ı eningrad mu • ve at c:ma teşvik müsabakalarının 
lini de hükiimet reisliği ile birle•lir- Zati Devletlerinin yürekten ge • rahha•ı M. Saykin ve matbuat mü . üçüncLisü de yapılmıştır. 
lllek isterken milletin reyine müra • len ve teselli veren sözleriyle baba- menüleri tarafından kar§ılanmıılar- Havanın fevkat?c:e rüzgarlı ol · 
eaat lüzumunu duymuş ve bu lüzu· mm ufiılü yasrnı paylaşmalarından d S 1 - ·· b k 1 ·· llıu Yazdığı bir mektupta "her kuv- dolayı Zati Samilerine en derin min- ır. ovyet •porcu arından müteıek- masma ragmen musa a a ara yuze 
•~in ancak milletten şreldiğine ve r;et.tarlrğım arzetmeği hakiyki bir kil bir ihtiram kıta•ı miaalirleri i•ta- yakın genç iştirak etmiş ve hi:yük 
lrlılletin serbest ve gizli reyile tas. ıhtıyaç ve vecibe bilirim Elendim. ıiyon methalinde •elamlamııtır. bir kalabalık bu müsabakaları ala -
dik olunm•sı 

1
·ycap ett"ıg"ı"ne tama M. C J t K ·m Bevve M S k" k ka ile takip etmiştir. Gelecek cuma 1b " • ıralay Fon Hindenburg ev e erı ,, · ay ın ço . . . . . 

I en kani bulunduğunu,, ıöyliyerek •amimi nutuklar teati et • 1 d" mmtaka bırıncılıklerı yapılacak ve 
'-lı t • b b" d ı·1°d0 mıı er ır. b" • • l ·· .. ··ı · · d b. e mesı unun ır e ı ı ır. . • ırıncı ge en yuzucu erımız e 24 
l'lıtler bir kuvvet ise onu yaratan, manya' da da mesele esasından hal- M!•a_lırlere muazzam buketler veril- ağustosta Türkiye birincilikle. ine 
~u huSlünkü mevkie cıkaran alman edilmiş sayılamaz. Alman führer'i mııtır. iştirak edeceklerdir. Türkiye birin -
~iletidir. Alman milleti mukadde- •imdi kayıbız, şartsız, rakipsiz, mu- cilikleri İstanbul'da yapılacaktır. 
Ola nu şimdilik kayıtsız, şartsız, kavemetsiz büyük bir milleti sevk -~ Dün yüzücüler arasında gördü -

1_ "n eline bırakmıştır. Bunu Hit - ve idare etmek vaziyetinde bulun • Yarın -·· .. ._ d kta gumuz 100 ve 200 kurbağalama ve 
_._ kepek iyi biliyor, ve bildiği için ma dır. Bundan sonra Hitler'in · ı· ıqır • 800 serbest birincisi Gençler Bır ı -
,. .. _ ı arasıra milletin reyine müra • k1avuzlukta göstereceği muvaffaki- 1 h• .:-«t -- k ı d" k. · d"k· • k lim tari 1 ğinden Yavuzla 200 serbest birin • 
la..~ e,.:ne te kendi kuvvetinin taze- yet er ır ı, tnn ı ı mııti ve müp---.ınesı noktasından fayda görüvor. hem kanaatlerin yerine geçecek ve cisi Altınordu'dan Mahmut Beyle -
let Ancak bu vaizyet de alman dev- almanları realiteler ile kartı kartı • musahabelerını rin - çalışırlarsa - fstanbulda da 
.I! •ek.linin vt1zuhu irin kafi deg"il. ya bulundurarak alman devlet -k. iyi netiyce almaları ümit edilebilir. ..., H .... 7 - Okuyunuz! 1 ·· ı._, __ 
... ıc bir millet tek bir arzu ve line nihayet biraz da akıl ve mantı- Dünkü yüzme ve at ama musa~-
.._.ede kendi istikbalinin yüksek ka dayanan esaslar hazırlıyacaktır. larmm netiyceleri şunlardır: 
~~tını göremiyeceği için Al • ZEKİ MESUT (Sona 3. inci savı/ada) 

SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Almanya'da .. 
affiumumi 
ilan edildi. 

Berlin, 10 (A.A.) - Dün neıredilmit 
olan affı umumi kanunu, fevkalide mü
him ve ıümullüdür. Binlerce siyasi mah • 
pusun tahliye edileceği tahmin olunmak• 
tadır. Altı aydan aıağı olan bütün cezalar 
ile bin marktan aıağı olan bütün nakdi 
cezalar, bila istisna, ve ancak mahküm sa 
bıkalı olmamak ıartiyle affedilecektir. 

Üç aydan atağı hapis ve 500 markı 

geçmiyen para cezaları tamamen affedile 
cektir. 2 ağustos 1934 ten evel irtikap 
edilrnit olan kabahatlere ait davalar da 
sukut edecektir. 

Aıağıdaki cürümler için hususi bir sİ• 
yasi af ilin edilmiıtir: 

Führer'e kartı yapılan sebbü tetimler, 
milletin eyiliği veya nüfuzu aleyhindeki 
sözler ve yazılar, ancak bunların devlete 
karıı beslenilen hasmane bir ruhi haletten 
mülhem olmamaları ve 2 ağustos 1934 ta 
rihinden mukaddem bulunmalan tarttır. 

Affı umuminin ıümulü dairesine sir .. 
mi yen cürümler ıunlardır: 

Devletin emniyetine kartı yapılan fe .. 
sat tertibatı, vatani hiyanet, askeri esra. 
rın ifşası, İnsan hayatına karıı ıuikastler. 

ölümü veya mecburiyeti intaç eden infilak 
edici maddelere ait kanuna mubalefet, fa
ilinin adiliğine delalet edecek her türlü 
cürümler. 

Almanlan birleşmeye 
davet eden bir beyanname 

Berlin, 10 (A.A.) - Mesai nazırı va 
eski muharipler cemiyeti reisi M. Seldte 
netrettiii bir beyannamede bütün alman .. 
lan devlet reisi ve baıvekil salibiyetleri • 
ni M. Hitler'ha tahamcla birı..tirea kaaa· 
na taaYilııe cla....t ...__ demittir kiı 

Hlndenburs'un ölümünden aonra miJ.. 
let için mevzuu bahis olan tey tek bw 
adam gibi birletmek ve busuretle eski bir 
cephe muharibi olmak itibariyle Hinden. 
burg'un arzusunu yerine getirmektedir. 
Bütün alınanlar Hindenburg'un fikrinde 
müttehit kalmalıdırlar. 

Avusturya- Macar 
Başvekilleri 
konuşuyorlar. 

Viyana, 10 (A.A.) - Bir temsil 
de hazır bulunmak üzere dün saat 
t 4,30 da Macaristan' da kain Sege .. 
din'e giden Başvekil M. Şuınig dün 
akıam Segedin' e vannıt ve bu sa • 
bah tayyare ile Peıte'ye hareket et • 
mittir. Kendisi macar baıvekili M. ı 
Gömböş ile görütecektir. Salahiyet· 
tar mehafil M. Şuşnig'in iki memle
ket arasında mevcut istiıare mukave 
lesi mucibince yeni Avusturya hükil 
metinin fikirlerinden macar baıve • 
kilini haberdar edecektir. 

Bulgaristanda 
askeri fesat hare· 
keti olmamıştır. 

Bulgaristan elçiliğinden tebliğ edilmİf• 
tir: 

lstanbulda çıkan sabah sueteleri, Ro. 
madan gelen ve snemlekette bupnkü re • 
jimi yıkmak sayesiyle Filibe garnizonuna 
menwp 200 zabit ve ır.eskiir tehir halkın 
dan pek çoklaruun iıtirak ettiii bir fesat 
harekcıtmm meydana çıkanldıimı bildi· 
ren bir teı.nE netretmiılerdir. 

Bu hususta malümat alan bulgar elçi· 
liii bu haberi kati surette tekzibe aalahi· 
yettardır. 

Bahse mevzu telgraf, Filibe gamizon11 
askerlerini de aralarına almak imkinlan• 
nı arıyan komünistlerin geçen ay yapmıı 
oldukları teıebbüsün gecikmit bir aksidir • 
Hiç bir zabit bu itte methaldar değildir • 
Mücrimler yakalanmıt olup yakında div• 
nt barba sevkeclileceklerdir. Bulgariıtan'• 
da askeri fesattan eser yoktu,.. 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
H RLE~IK UE\ LETLER'DE. -
Yeni b·r f.rka 

ve • Ruzvelt. 
Greenbay, 10 (A.A.) - Reisi -

müca1e1ec:-ıne dair r:öylediği uzun si
cümhur M. Ruzvelt eylfıl intihabatı 
yasi bir nutukta Viskonsin'de teşek
~ ·· ı eden yeni siyasi fırkayı ve bu 
fırkanın ehle ettii netıycelcri met -
hetmiş ce m:jntehipleri bu fırkaya 
rey verm' e davet eylemiştir. BLt ye 
ni fırkanın ismi, "Müstakil cümhuri
yetçiler fırkası,, dır. Ve reisi de a -
van azasından M. Lafolette'dir. 

Giimii~ para nw Plesi. 

Nevyork, 10 (A.A.) - İnflas -
yon için yapılan miibayaa hamlesi 
arasında, gümüşün millileştirilmesi 

haberi amerika piyasalarına bir bom 
ba gibi düşmüştür. 

Bu emir muhtelif şekillerde tef
sir edilmektedir. 

Gümüş grupu, emrin, uazk şark
ta mübayaa forsunu artıracağını tah 
min etmektedir. Diğer memurlar ise 
bunun tamamen aksi netiyce vere -
ceğini söylemektedirler. 

Amerika'da kuraklık ~ittikçe 
i<ldetini artırıyor. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Middlevest'te 
yağmur ümidi kalmamıştır. Hararet dere -
tesi gene 100 Fahrenhayt derecesinden 
fazlaya çıkmıştır. lova, Missori, f ndiana, 
Nebraska, İllino'da son iki günde bir çok 
lr.imseler ölmüştür. 

Ha,·ana' da idnı:i tedbirler. 

Havana, 10 (A.A.) - Telefon şirketi, 
grevci işçileri iş almağa karar vermiştir. 

Fakat onların yerine alınan işçileri de çı 
karmıyacaktır. 

Kanşıkhk çıkması endişesi ile, Machado 
nun sukutu yıldönlimü olan 12,8 de her 
türlü nümayiş yasak edilmiştir. Fakat ba
kır madenleri işçileri, bu ya~ak kaldırılma 
dığı takdirde, grev yapacaklanm bildir -
mişlerdir. 

Oövcr'dc fırtma talırihatr. 

Deuver - Colorado, 10 (A.A.) - Döv
r'in garbında sayfiye yeri olan dağlarda hü 
kilin süren fırtına yüzünden iki kişi ölmüş-
18 kişi kaybolmuştur. 

Feyezan. 

Deuver - Colorado., 10 (A.A.) - Son 
tugyanlardan dolayı taşan nehrin üzerinde 
ki küçük bir köprüden geçerken, yedi ka
dını seller götürmüştür. 

Bir idam. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Kocasını öldür
düğünden dolayı, Mistress, 15 ay mahpus 
yattıktan sonra Suig hapishanesinde elek
trik sandalyasına oturmuş ve bu iki çocuk 
anası iydam edilmiştir. 

Suç ortaktan olan Saetta ile Faraci de 
hemen ondan sonra iydam edilmişlerdir. 

1. Ruzvelt giiıniişün millileşme -
~iui kahu] etti. 

Vaşıngton, 10 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Ruzvelt gümüşün millileştirilmesini 

emertmişir. HükOmet l:ongrenin son içti 

ma devresinde kabul ettiği kanun muci
bince gümüşün beher ons'unu 50,01 cent 
üzerinden satın alacaktır. 21.12.933 tari
hindenberi Amerikada ihraç olunan gü
ümşlerle ecnebi devletlere ve ecnebi mer 
kez bankalarına ait gümüş madenleri ve
ya külçlet'i bu karara taöi deği1dir. Bina 
enaleyh bunların h&ricindeki bütün gil· 
müş stokların 90 gün içindehazneye tev
di edilmesi mecburidir. ...................... 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Saman pazarında 

MERKEZ 
Eczanesidir. 

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

l~<;ILTEHE"UE. 

Japon mütehassısı ile te
maslara başlanacağı 

zanedilmiyor • 
Londra, 10 (A.A.) - Japon mütehas 

sısı M. İvashia ile ekserisi Londradan ay 
rılmış olan İngiliz mümessilleri arasında 
bugünlerde müzakerat yapılmasına ihti • 
mal verilmemektedir. Bu şerait altında 

M. İvashita'nın M. Masudeira ve japon 
ataşe navah ile teşrinievel müzakereleri 
için hazırlıklarda bulunacağı tahmin edil 
mektedir. 

Alınanya"ya ithal cc.li1cn mallarm 
bedelleri hakkmcla. 

Londra, 10 (A.A.) - Almanya'ya it. 
hal edilen İngiliz malları bedelinin tesiv -
yesi sureti hakkında bir itilaf vücude ge 
tirilmiş olduğu teeyyüt etmektedir. Ma
amafih bu itilafname, evelce yapılmış 

olan teslimata ait mütedahil emtia bedel
lerine taalluk etmemektedir. 

Alman borçları 

Londra, 10 (A.A.) - M. Runciman, 
bilhassa bugün Londraya gelmke üzere 
Koves'e geçirmekte olduğu tatil müdde
tini ehir etmiştir. 

Bunun sebebi, Almanya'ya gönderilen 
mallarda ndolayı alınanların borçlarını 

ödiyemeyişi yüzünden çıkan müşküller 

hakkında ticaret nezaTeti memurlariyle 
müzakerelerde bulunmakta, borçlu alman 
lar alman hükumetinin ecnebi kambiyo
lara koydukları memnuniyet yüzünden 
borçlarını vermemektedirler. 

Kanadalı tayyareci. 
Londra, 10 (A.A.) - Kanadalı tayya 

reciler saat 10.05 de Hendon'da karaya 
inmişlerdir. 

Giimiiş para meselesi. 

Londra, 10 (A.A.) - Gazeteler 
Vaşington'dan gelen bir haberi yaz
maktadırlar. Bu h ıbere göre gümü
s.ün millileştirilmesi, gümüş made • 
ninin istikrarı ve içinde gümüş bu
lunan bir para ölçiısü için yeni bir e
sas tayini ihtimalini gösteren bey -
nelmilel bir tedbir alınacağına dela
let edebilir. 

Val-strc ... t'e göre gümüşün mil -
ıtıestirilme ;ini hariçte büyük mik • 
yasta gümiiş mübayaası takip ede -
cektir. 

İngillere lıükfımcti fanç11ko'ya 
bir ~ana}i heyeti J?;Öıulcriyor 

Londra, 10 (A.A.) - İngiliz federas
yonu Mançukov'a pek yakında bir sanayi 
heyeti göndermeğe karar vermiştir. Bu he 
yet Mançukov'un iktısadi şartlannı ve 
orada ingiliz sanayiinin iş yapması imkan 
!arını tetkik edecektir. 

Heyet japon ticaret ve sanayi mümes
silleriyle dostane temasta bulunmak üzere 
Japonya'ya da uğrıyacaktır. İngiliz sana
yi heyetine federasyonun eski reisi mira -
lay Lord Barnbey riyaset edecektir. Bu 
kararı mevzuu bahseden Tims ve Mor
ning Post gazeteleri böyle bir heyetin 
gönderilmesini büyük bir memnuniyele 
karşdamakta ve bunun yeni piyasalar bul 
mak imkanının mevcut olduğuna ve ingi 
liz bankalarının da "bunu idrak ettikleri· 
ne delalet etiğini yazmaktadırlar. 

Times gazetesi diyor ki: 
"Heyet azasının Japonya'dan sonra 

başlıca Çin ticaret merkezlerini de geze 
ceklcri umit edilebilir. Heyein asıl vazi
fesi ingiliz maliyesinin ne dereceye ka. 
dar Mançukov'un inkişafına Mdim olabi 
leceğini tesbit eylemektir. Bugünkü şart 
lar içinde japonlarla teş.riki mesaide bu
lunmak İngiliz bankalarının menfaati iy
cabmdandır. Ve ingiliz - japon sanayii 
arasında hasıl olacak bir anla~a yalnız 
Mançukov'da değil, uzak şarkın he>•eti 
umumiyesindc çok kıymetli neticeler ve 
rebilecektir.,, 

Morning Post gazetesi diyor ki: 
"Bu ziyaretin iki tarafın da istifade

sini mucip olması Mançukov hüklımetin 
ce iycap eden her şeyin yapılacağı ümit 
olunabilir. Bundan başka, mademki heyet 
Japonya'ya da gidecektir. Şurasını kay
demck Hlzımdır ki, İngiliz - japon dost 
luğu, mütekabil bir anlaşıra ve rniişterek 
meseleler müşterek sureti haller tatbik 
edilmek suretile tarsin edilebilir. Bu f İ· 

FRANSA'DA. 

Paristeki talebemiz 
Liyon yolu ile 
dönüyor. 

Paris, 19 (A.A.) - Türk talebe ,.e mu 
allimlcri Paris'teki ziyaretlerini bitirdiler. 
Cuma sabahı saat 7 de Liyona hareket ede 
cek orada 3 gün kalacaklardır. Liyon bele 
diyesi kendilerini istikbale hazırlanmııtır. 
Talebe ve muallimlerimiz Liyondan son -
ra Marsilya'ya gidecek ve oradan vapurla 
lstnnbul'n döneceklerdir. 

Amerika Rc·i İl'İinıhıırunmı 
anne i. 

Paris, 10 (A.A.) - Amerik reisi
cümhurunun annesi Misteress Ja -
mes Ruzvelt bugün Paris'ten Havr'a 
hareket etmiştir. Oradan Nevyork'a 
g-itmek üzere İldöfrans vapuruna bi
necektir. 

Hariciye nazırı şark misakı hak -
kında iyzahat verdi. 

Paris, 10 (A.A.) - Kabine bu sa 
hah saat 10 da toplanmış ve harici -
ye naır vekili M. Pietri şark misakı 
hakkındaki müzakerelerin bugünkü 
vaizyetini anlatmıştır. 

Sovyet tayyarecileri 
Parist'e. 

Paris, 10 (A.A.) - Hava nazm Cene
ral Denain dün Sovyet hava heyeti şerefi
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette 
birçok sivil ve askeri zevat hazır bulun -
n:uştur. 

Hava nazm söylediği nutukta fransız 
ve Sovyet tayyareciliğini biribirine rapte
den bağları anlatmış ve Sovyet tayyareci -
liğinin tahakkuk ettirdiği eseri methUse • 
na etmiştir. 

Sovyetlerin Paris maslahatglizarı M. 
Rosenberg cevabında fransız ve sovyet an. 
laşmasını ehemmiyetle kaydetmiş ve de . 
miştir ki: 

" Bu anlaşma, her iki memleketin de 
bağlı bulunduğu sulh fikri dahilinde inki
şaf etmekte ve buna memleketinde ve Av -
rupa'da emniveti tesis etmek arzusu hakim 
bulunmaktadır.,, 

Nihayet Sovyet hava heyeti reisi M. 
Nslicht sovyet tayyareciliğinin inkişafı tar 
sı zmı anlatmış, bunun yolların azlığından 
iktısadi zaruretlerden ve meıpleketin mil -
dafaası düşüncesinden doğduğunu ve kuv 
vetlendiğini söylemiştir. 

Kostantin valii umumisi mii-.lii -
man ye yalımli he) etlerini 

kabul etti. 
Konstantin, 10 (A.A.) - Ceza -

yir umumi valisi müslüman eşrafını 
ve müteakiben yahudi heyeti mu -
rahhasasını kabul etmiş ve her iki 
tarafın da kendisine venniş oldukla
rı sözü tutacaklarına kani bulundu
C!unu söylemistir. Sükun tamamiylc 
tees'-ÜS etmiştir. 

Umumi vali tekrar Paris'e döne-
"Pktir. 

kirle hareket ettiği takdirde heyetimiz 
her iki memleket için de siyasi olduğu 
kadar iktısadi istifadeler kaynağı olacak 
tır.,,. 

Con Saymen llindenhurg i~in ya
pılacak dini ll)İnc i'jtirak edecek. 

Londra, 10 (A.A.) - North Brebruk
ta tatil zamanını geçirmekte olan Con 
Saymen Londra alman kilisesinde Mareşal 
Hindenburg'unk hatırası için yapılaca 
bulunmak üzere buraya gelmiştir, 

Ncvyork·a giden giimii~ler. 

Londra, 10 (A.A.) - President Ruz
velt vapuru 50 varıl ve 4000 çubuk gümü 
şü hamil olduğu halde bu sabah Sutham 
ptondan Nevyorka hareket etmişir. 

Hiirı) a uzun nw afc rekoruna 

Londra, 10 (A.A.) - Dünya uzun me 
safe rekorunu kırmak Uzer evelsi gün 
Torontodan uçan ingiliz tayyarecileri 
Reid ve Ayling benzinleri tükendiğin

den dün saat 18 de Hestcn'de yere inmiş 
!erdir. 

A VUSTURYA'DA. 

Polis memurlarının divanı 
harpta muhakemelerine 

devam ediliyor. 
Viyana, 10 (A.A.) - Dokuz polis mc 

murunun divanı harpta görülmekte olan 
davaları, maznunların kaçamaklı cevaplar 
vermekte ısrar etmeleri yüzünden uzayıp 
gitmektedir. Mahkeme reisi, iycap eder
se muhakt:mcnin 15 gün süreceğini söyle 
miştir. Maamafih bütün maznunların na
zi fırkasına mensup oldukları tebeyyün et. 
miştir. 

A Hı lltr) a nazilerinin Y ngoslav -
)a')a ilticalart el vanı cdİ)Or. 

Belgrad, 10 (A.A.) - Avustur -
ya'dan mülteciler küçük gruplar ha
linde Yugoslavya'ya gelmekte de • 
vam ediyorlar. Dün de 22 kişi Yu -
goslavya hududunu geçmiştir, 

TURLU HABERLER. 

Japonya'nın 
Harbiye bütçesi artıyor. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japon hükfımeti 
bahriye bütçesini artırmağa karar vermiş
tir. Bu haber salahiyettar mehafilce de te
yit olunmaktadır. 

Japon harp lıiilçe inin hariç
teki aki ... Jeri. 

Londra, 10 (A.A.) - Japon bahriye 
bütçesinin artırılacağı haberini mevzuu 

bahseden Deyli Telegraf gazetesi diyor ki: 

japon bahriye bütçesinin tezyidine ihtimal 

ki büyük bir nisbet dahilinde muazzam 
amerikan incıaat programı saik olmaktadır. 
Bu suretle Japonya hemen hemen Büyük 
Britanya dona.ıması derecesinde kuvvetli 
bir filoya malik olacaktır. Şurası şayanı 

dikkattir ki, yeni japon bahriye bütçesi İn
giliz bahriye bütçe inden ancak yedi mil
yon isterlinğ daha azdır. Halbuki nazari 
olarak japon donanması İngiliz donanması

nın yalnız beşte iiçüne müsavi bulunacak

tır. Japon donanması mevcut muahcdcle -

rin bahşettiği kuvvetlere hemen hemen 

tamamiyle malik bulunmaktadtr. Bundan 

başka yeni torpido muhripleri, tahtelba -

hirleri ve deniz tayyareleri bizimkilerden 

çok daha yüksektir. 

İtalyan tayyarecileri. 

Roma, 10 (A.A.) - Bir müddet evci 

Nevyork • Roma uçuşuna teşebbüs etmiş 

olan İtalyan tayyarecileri Sabelli ve Pond 

bu sefer Avrupa'dan Amerika'ya uçmıya 

karar vermişlerdir. 15 ağustos sabahı tr • 

landa'da Sinbanell'e uçacaklar ve oradan 

bahrimuhite yükseleceklerdir. 

Roma, 10 (A.A.) - Sovyet hava 
heyeti Montecelio hava merkezini 
gezmiş ve heyet azasından bazıları 
kamp üzerinde kısa uçuşlar yapmış
tır. 

Silahsızlanma konferansı. 

Cenevre, 10 (A.A.) - Silahsız -
tanına konferansı reisi M. Hender -
son, beynelmilel silah ve harp leva
zımı iymalatı ve ticareti hakkındaki 
projeyi konferansa iştirak etmekte 
olan bütün hükumetlere göndenniş 
tir. Proje bilhassa iymalata dair -
dir. 

l.c·lıi tanla Dnm'İA arasmda 
ticari itilaf nanw. 

Dansig, 10 (A.A.) - Lehistan 
ile Dansig arasında uzun müzakere
lerden sonra aktedilen ve dün bura· 
da imzalanan iktısadi itilafnameler 
silsilesi biribirine gümrük ittihadiy
le bağlı bulunan bu iki memleket 
arasındaki iktısat ve gümrük mü -
cadelesine nihayet vermekte ve ser
best iktısadi muameleleri mümkün 
kılmaktadır. İtilafnamelcrin imza -
smdan sonra neşrolunan müşterek 
bir tebliğde serbest eşya mübadele
sinin yeniden teessüs etti.fi bildiril
mektedir. 

AL!\IANY A 'DA. 

Alman işs·zıeri 
azalıyor ? 

Berlin. 10 (A.A.) - İşsizliğe karşı mil 

cadele enstitüsünün istatistiklerine naza· 

ran işsizlerin miktarı 45 bin kişi eksilmiı 

olnp hali hazırda yekunu 2.426.000 e ba • 

lig bulunmaktadır. 

Hamhurg'rla kuç kafim ·\'e kaç ere 
kek kı~ırlaştırılmış? 

Hamburg, 10 (A.A.) - Resmen bildi 

rildiğine göre 15 hazirana kadar bura 

mahkemesine 1325 kısırlaştırma talebi 

vaki olmuştur. Bu taleplerin yUzde 59 u 
nu biz.:.at alakadarlar kendileri yapmışlaı 

dır. Mahkeme karariyle yalnız Hamburg'• 

un içinde 265 i erkek ve 309 u kadm ol • 

mak üzere 761 kişi kısırlaştırılmıştır. 

Belçika'da milis 
teşkilc. tı dağdıyor. 

Brüksel, 10 (A.A.) - Neşrolunan bir 

kanun, hususi milis teşkilatiyle kuvvete 

müracaat etmek suretiyle faaliyette bu

lunmak istiyen heyetleri menetmektedir. 

Bunun üzerine bütün flaman sosyalist 

ve nasyonalistleri dağılmağa karar ver

mişlerdir. Kanuna karşı gösterilen bu 
itaat, Belçika milletinin basiret ve kiya
Eetinin yeni bir delili addedilmektedir. 

---------· ... ----~~ 
Sahte pasaportla gc•zc·ıı prens. 

Lizbon, 10 (A.A.) - Sahte pa -
saporttan dolayı oğlu ile beraber 
dün tevkif edilen Prenses Galitzine 
serbest bırakılmıştır. Henüz hapis
te bulunan prensin hudut haricine 
çıkarılacağı zannediliyor. 

Bir \ aımr kazası. 
Napoli, 10 (A.A.) - Usocirmarc 

isimli keşif gemisi ile "Pallade,, ; 
simli vapur, Napoli civarında c~r -
pışmışlardır. Üç bahriyeli ölr'1ii~. 17 
kişi yaralanmıştır. Ölen ve varçh -
nanlar "Usodimare,, ~emic:-inr" ::r. 
"Pallade,, ye bir şey ol':lla111ı-.tır. 

~~----·-·-------~ 

Mütercim'er. 
'Times,, 1 ağcs!os 19~ j 

lngiltere n;n Çin a.:nı rn~f··"· m ......... _ ... i 
Roberc bıorrısou un oıuu1u ı:.uı HU u.ı~u J .ı 
dönümü ıminasebctıyJe bu yu.m!ıı: ş ...ı s u ... , 
kında neşrolunan sıtayışımrane ya .. ııar, u ... -
tün mütercim sınıı ına teınııl olu.ımu1 ... r. 

Bu liyakatli insanlar, yaptıKları ış."'rin 
mükafatını pek az görürler, takat mıı e kr 
ailesi için esaslı ve lüzumlu işler gurm .. ıe 
kendilerini teselli ederler. M. Bellot c.ı.~r
cimler hakkmd ıu sözü söylem~ıtir: '· ı u· 
cüme, milletler arasında nizam ve in.iz ... n 
şartıdır; binaenaleyh sulb için de mühim lıir 
şart olmaktadır. Daha geniş b:r salında 
ifade edilmesi lazım gelirse, müşterek küi
tür için kati surette lazım olan bir §arttır, 
diyebiliriz.,, 

Muhtelif lisanlar müşterek bir lunn 
şekline so~rulabilirse büyük istifadelu elde 
edileceği aşikardır, fakat beşerin ruhi tevıı-
rfüüne vereceği zarar ölçüsüzdür. Strezma• 
mn Cenevrede dediği gibi: "Lisan halkın 
mabedidir.,, Eğer böyle mabetlerin muha· 
fazau ve aynı zamanda malik oldukları ha· 
zinelerden istifade etmek isteniliyorsa mü -
lercimler himaye edilmelidir. Tercüme işle· 
rinde Lirçok ıeyler kaybedilebilir, fakat 
müıterek bir kültür için kafi derecede ma· 
teryal temi nolunabilir. Eğer çin tevarüs et• 
tiği ilimleri milletler ailesine vermek isti • 
yorsa Morriıon gibi ilimlere hala ihtiyaç 
,·ardır. Her ne kadar layemutlar için tek bir 
lisan varsa da faniler için de birçok lisan • 
lar vardır. Eğer insan ruhundaki hissiyat 
diğer milletlerin muhtelif sahalarına nakle• 
dilmek isteniyorsa : o sabırlı, alicenap ve 
hayırhah insanları he!triyetin mütevazi hiı• 
metkarlannı, yani mütercimlf:'ri bulmak la " 
zmıdır. Morrison'u selamlarken onun men• 
sop olduffıı 4erefli zümreyi nnntnııyoruı. 
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Gi>riişler. 

Soygunla tasarru 
fun bo~u maları. 

İstanbul'un bu yaz mevsimi, insana 
keyif verici bir boğuşma icinde geçiyor. 

ş '"'' 

Biraz nefes alınacak, bir iki saat rahat 
İdilip yıl1ık yorgunluğu çıkarabilecek yer- Çukuro''a'nın 
erde, hemen hepsinde bir takım soygun 

Ve soygunculuk cöreklenmiş. Oralara gele • 
ce~ hnlkı boğm~ğa uğraşıyor. Üç küçük 
bııııal: bir kişi için bir porsiyon ekmek: e11i 
t~ruş ! henüz oturup a1ış verişe başlamadan 
ır tek iskemleye • o da en adisi • 25: 50 

~urus. bir tahta masaya 100 kuruş ödemek 
azım! 2 kuruduk dondurma 25 kuruı ! 
3 kurusluk balık 60 kuruş! sağa baktın: 
Para! gölgeye oturdun: para! nefes aldın 
Para! 

Bövledir de, bunun kevif vericilii!i ne
rtd•? Bunun kevif vericiliği şuradadır. 
Hıı1km rrözö ve fikri acılmışbr. Tasarruf 
~kri, fikirde deV,il. htbik meydanmdadn. 
s:mizi, iyiyi bilen halk ucuzu da arıyor. 
k dan ucuzu deiil, o da ateş pahasına. Fa-

at normal ucuzu arıyor. 
Ve bu u~urda sovsı:unla soygunculuğa 

ama11s17. bir savas acmıttır. 
Hı-lkın ne tek başına olanı, ne de aile

~e ve dostca gezintive F:idenleri alın teri 
ıle hzandıklımnı bir t1111ıta muava bırakm 
ıoyo1melımnı istemiyorlar. Mücadele edi -
forln. Muvaffak da oluyorlar. 

Çünkü soyguna •sapan yerler, çok alış· 
veris, bol kazanç olmıyor diye biteviye 
sızlanıp duruyorlar. Eğer bunlar insanca bir 
k81anr.a kanaat etseler her taraf müs•,. .. iv· 
le. ~~lacak ve insanca kazanç olacak: Öyle 
bıtırım yer1eri var kı" koca b·ır ·ı . .. . . aı enın uc 
~~Irk gel~nni bir cuma gününün iki saati 
ıçınd,. ezıp eritmek için kurulmuştur. Ta. 
sarrufu benimseyen halk tabiidir ki bun -
lara karşı tedbir alıyor ve bütçesini boz • 

btnıı.dan cumasını ucuza geçirmek yollarını 
uluyor. 

H lk sanki baharın ilk günü toplanmış, 
k_?nusmuş ve bütün yaz soy!llmamak için 
j! hirli~i etmiş, andiçmiştir. Halbuki böy-
e ~İr §ev ohnamıştır Bunu yapan, yafayı· 

!in ıvcaplarıdır. 
Halk bu keyifli boğuşmada muhakkak 

lır ki muvaffak oluyor. Haftanm bir iki 
R.iiniinde ve nlnız gezinti ve istirahat i,le
tınde muvaffak olan halk, acaba haftanın 
lıtr günündPki mücadelesinde muvaffak 
olamaz mı? Yani ihtikirla mücadelede de 
bir elbirli;I yaosa, isi komisyonlardan ön • 
c:e 'kendi düsü11üp tedbir alsa .... Bizce yüz
de e11it!en artık muvaffak olur. 

Cuma, pazar vünlerinden aldığı ders
leri, tasarruf tedbirleri ile muvaff akiyete 
IÖtüren halk şüphe edilmez ki diğer günle
rin ilıtiltarr ve snv~u11u için de kendine mah· 
•uı t,.dbirler bulacaktır. 

Burada gene 'u iki düğümle karıılaşı -
Yoruz: 

1 - Bu gibi itleri yalnız belediyelerin 
tilerine ve omuzlarına bırakmak beklenen 
retiyceleri veremiyor. Halkın fertçe ve top· 
du.ca belediyelere yardmıı bu gibi iılerin 
ogru yüriimesinde ana sarttır. 

k 2 - Her türlü istihlak için mıntaka 
ooreratifleri. 

.. Bunları kurup iıletmek mütehassısların 
tlfenmezlerine, u~anmazlarına d5ser. Bu -
b • 

d
lln adına da halka ve memlekte hizmel 
erler. 

" ,, " 

w yen li sene 
ma su' .. yetişti 

Adana, 1 O - Çukurova'nın hemen he
men her taraf rnda yeni sene mahsulü mısır 
pamukl.mnın toplanmasına baflanmıştır. 

Şehir fabrikalarına iılenmek üzere az mik • 
tarda pamuk gelmektedir. Yeni pamuktan 
borsaya henüz fazla miktarda arzedilme • 
mişse de bir hafta sonra borsa faaliyetinin 
tamamen başhyacağı bekleniyor. Borsada 
hazır mal mısır pamuklarının kilosu 35, yer 
h cins pamukların kilosu da 32 kuruftan 
muamele görmektedir. Buğday fiatı sabit 
fakat arpa ve yulaf her gün biraz daha yük 
seliyor. Arpanın kilosu 2,60 ve yulaf ta 
2,55 dir. (A.A.) 

Aclana belediye dispan .. t•rinin 
faaliyeti. 

Aadan, 1 O - Geçen nisan, mayıs, ha • 
ziran aylarrnda belediye dispanserine mü· 
racaat eden hastaların yekunu 7 452 yi bul· 
muştur. 2459 una reçete, ve 442 sine he· 
dava ilaç verilmiştir. 566 sı memleket has· 
tahanesine beş tanesi de memleket harici 
hastahanelere yntmlmıştır. 

Üziinı fiatlarmı muhafaza i(:in 
alınan lt'dhirler. 

lzmir, 9 (A.A.) - Üzüm fiatlarının 
düşüklüğüne mani olmak ve fiatları yük
seltmek için borsa salonunda kuru meyva 
cılar satıcılar birliği umumi bir toplantı 
yaptımıştır Halk Fırkası vilayet idare rei· 
si Avni Doğan Beyin de bulunduğu bu 
toplantıda aşağıdaki maddeler üzerinde 
müzakere cereyan etmiştir: 

1. - İzmir piyasasının yevmi yedi se -
kiz bin çuvala kadar tahammülü olup daha 
fazlar satışlar icin fiatların düşmeleri teh 
likesi mevcut olduğu ve binaenaleyh arzla 
tn) l"hin tevzin edilmesi. 

2. - Mali bir kuvvet ve şirketin mey • 
dana getirilmesi. 

3. - Alıcıların kendi aralarında bir fi. 
at tespiti ile yekdiğerine teminat vermele
ri ve aşağıki fiatla satı§ yapmaları imka • 
nının temini. 

4. - İhracatcılarla satıscılar arasın -
da müşterek bir i~tima akti. Bunlardan ma 
li bir şirketin tesekkülü hakkındaki kana· 
at ekseriyet kazanmış ve filivat sahasına 

intikal için te~ebbüsata girişiİmiştir. 
Yukarda telhis edilen maddeler üzerin 

de cereyan eden müzakerelerin kati ne
tiyceleri ve kararları da alınacaktır. Bu 
toplantıda tahassül eden kanaat mümkün 
olduğu derecede fiatların yükseleceğidil'. 

Yoksa malın satılmamasr ihtimali yoktur. 
Her müstahsilin lıunu bilmesi iycap eder. 
Hariç piyasanın vaziyeti sarihtir. Üzüm
' "rhniz satın alınacaktır. 

Sav~ın okuvanlarımdan bir zat gön -
d;rdi~ Lir mektupla ortaya başka bir fi. 
~r. ~t!vor. SavfivP., id!rahat v~ gezinti i'. · 1 

trı ı!'!'l lstanhnl' da hır anonım sirketin 
ku11•l!"!'!asmı teklif ediyor. Bunu ayr;ca ya· 
~cağım 1 

AKA GONDUZ 
~~----•4•~·,_, ______ _ 

1\Iaı·din Halkcvinin f aalhctleri. 
Savur, 1 O - Mardin balkevinin çalri

tası eseri olarak her kazada birer türk di-

1
1 Yayma cemiyeti kurulmustur. Halkevi aza 
l b . !'• unlardan, Savur, Midyat ve Estel r 
ltlıyctlerinin açılma merasimini yapmak ü 
te s.avur'a hareket etmiJler ve bugün Savut 
ctınıycti açılış resmini yapmışlardır. Heyet 
~arın ~idyat kazasına ,hareket edecektir. 
~lkevı bandosu Savur da bir konser ver • 

lliftir. (A.A.) 

Denizli Jınlkc' i tlzaları Ta,'as'ta. 
t Tavas, 1 O (A.A.) - Denizli halkevi 
t~sil, içtimai yardan, güzel sanatlar şube 
erı1 nden kırk kisilik bir kafile dün buraya 

Re • 1 • tul nıış erdir. Gece bağ arası meydanına ku 

.... 

HAKIMlYETl MİLLiYE 

Dünkü yüzme 
ve atlama 
müsabakaları 

(Bas• 1. İnci sayıfada) 
YÜZMELER: 

l 00 metre serbest: Ankara Gü -
cünden Nuri Bey birinci; Gençler • 
birliğinden Mahmut Bey ikinci; 
Çankaya'dan Ahmet Bey üçüncü. 

200 metre serbest: Altmordu • 
dan Mahmut Bey birinci; Gençler -
birliğinden Mehmet Bey ikinci: De
mirsnordan Raif Bey üçüncü. 

400 metre serbest: Bu müsaba -
katara giren 6 vüzücü de favul yap
tıklarından müsabaka netiycesiz 
kalmıştır. 

800 metre serbest: Gençler Birli
~inrlen Yavuz Bey birinci; Altmor • 
duclan Mahmut Bey ikinci: Altın -
ordudan Hasan Kamil Bey üçüncü. 

100 metre sırt üstü: Gençler Bir
li~inden Mehmet Bey birinci; Al -
tınordudan Mahmut Bey ikinci; De
mirspor'dan İbrahim Bey üçüncü. 

100 metre kurbağalama: Genç -
ler Birliğinden Yavuz Bey birinci; 
Altmordudan Hasan Kamil B. ikin
ci; Gençler Birliğinden Niyazi Bey 
üçüncü. 

20~ ~:tre kurbağalama: Genç · 
ler Bırlıgınden Yavuz Bey birinci; 
?:nç~er Birliğinden Mehmet Bey 
ıkıncı; Altmordudan Hasan Kamil 
Bey üçüncü. 

1 ~ ~?e balıklama (Düz): Genç 
ler Bırlıgınden Hali'ık Bey birinci; 
Gençler Birli<?;inden Ahmet B. ikin
ci; Ankara Gücünden Salih Bey ü -
çüncü. 

2 - Öne toplu balıklama: Bu at
lamada da hiç kimse muvaffak ola -
mamıştır. 

3 - Önden arkaya balıklama: 
Cankaya'dan Talat Bey birinci; 
Geneler Birliğinden Haluk Bey ikin 
ci; Gençler Birliğinden Vehbi Bey 
üçüncü. 

4 - Öne adi kırlangıc: Ankara 
Gücünden Salih Bev birin~i; Genç -
ler Birliğinden Salahattin Bey ikin
ci: Gençler Birliğinden S,inasi Bey 
üçüncü. ---··----
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Uzun köprüde 
halkev·nin 
verimli faaliyeti 

Uzunköprü, Edirne vilayeti için bir 
zahire ambarı sayıla"t>ilir. Edirne'nin bu 
feyizli kazası yetiştirmekte bulunduğu 

her türliı zahireden maada kavun ve kar
poziyle ve bilhassa 40 bin dönümü müte· 
caviz pancariyle birçok kazalarımızdan 

üstün "bir vaziyette bulunmaktadır. Şark 
şimendifer kumpanyasının bilhassa mah 
sulatı arziye nakliyatından aldığı fahiş 

yükleme masrafları olmasa, hiç ı,i.ıphe 

yok ki, uzunköprt;lülcr daha fazla refah 
içinde bulunacaklardır. Kazayı sulıyan 

Ergene nehri bu kaza halkının mazhar ol 
duğu nimetlerin en başında· gelir. İş ban 
kasının kazamızdaki şubesi de huranın ti
caret hayatında nazım vazifesini görmek. 
tedir. Şubatta açılan halkevinin köycüler 
kolu, açıldığı ve işe başladığı günden bu 
güne kadar geçen zamanın kısa olmasına 
rağmen çok faydalı işler yapmıştır. Köy. 
lünün tenviri ve hakkı olarak eğlenceler 
den istifadesi için Hamidiye, Çöpköy ve 
Kırcasalih nahiye le rinde kalabalık köy
liilerin iştirakiyle sıhhi, içtimai konfe
ranslar ve temsiller verilmiş, pehlivan 
güreşleri ve at koşuları yapılmış ve hal
kımızın kahramanlığını okşıyan nışan ta· 
!imleri ve atışlar tertip edilmiştir. 

Ağustosun birinden üçiine kadar de. 
vam etmek üzere en son da üç gün süren 
t>ir sünnet düğünü yapılmıştır. Bu düğün 
de at koşuları, pehlivan güreşleri tertip 
edilmişti. Sünnet düğünü için köylüler 
ellerinden gelen yardımı yapmışlar ve 
düğünde bulunmak için akın akın kasaba 
ya gelmişlerdir. 

De miryoHarında 
büyük hare ket. 

Cümburiyet naf ıasmın, de.miryollar rak 
liyesinde İ! hacmini büyültmek ve demiryo
luna memleket iktısadiyatımn nazımı vazi
fesini gördürmek hususundaki is betli ted· 
birlerinin birinci safhası tathik sahasına 
kondu. Birkaç aydanberi yolcu ve mütea -
kiben eşya nakliyatı üzerinde tatbik olu -
nan kolaylıklar ve tenzilatlı tarifeler, ikh • 
sat hayatrmızda f aydalr tesirlerini hisset -
tirmeğe ba§ladı. 

Demiryolları bir yurdun kan damarla
rına benzetilir. Bu söz bizim vatanımız için 
bir kat daha isabetlidir. Çünkü, memleketi 
muhtelif istikametlerde kateden gemi işlet· 
meye yarar nehirlerimiz ve kana11arımıı 
yoktur. Yaz ve kı, geçilir ,oselerimiz azdır. 
Onun için bizim demiryollarımızın kıymeti 

baskı memleketlerden cok üstündür. Bi • 
~ . 

!İm için demiryolu en belliba§lı vatan mü. 
drafaası vasıtası oldrığu gibi, iktııat kalkın· 
masınm birinci kolu vt. muivelasıdır. 

Hudut1rırınm dörtte üçü sahil olmakla 
beraber, Türkiye istihsal&tının mühim kıs
mı vatanın gövdesi üzerinde, demiryolları11 
şebekesi etrafındaki muhitlerde oldllğu şüp· 
hesizdir. Bu gövde üzerinden dıı pazara 
çıkacak mahsulleri en çabuk ve en ucuz 
vasıta ile limanlara akıtmak, kurulmakta 
olan türk sanaviine içerde yeni puarlar 
!ıazırlamak, ıklimi ve coğrafya şartları pelC 
farklı olan memleketin muhtelif mevsimle· 
rinde büyük şehirlerde gıda maddeleri sa • 
tışlarmı kabartmak ve hu suretle müstah. 
s;lleri korumak bir demiryolu meselesidir. 

Türkiye'nin büyük demiryolu şebekesi 
orta Anadolu' dan sahillere yayıldığı yıllar, 
ıfünya buhranının zirai mahsuller fia~t 
üzerinde en ağır darbeyi vurduğu günlere 
rastladı. Mahsul fintlarının düşüklüğü kar· 
sısmda alınan h:dbirler ve tarife tenzilleri, 
mahsulleri dar bir sp.hada da olsa biraz 
daha ucuz taşımak imkanını verdi ise de, 
yolcu nakliyat tarifelerinde uzak salıala~ 

Sünnet düğünü için spor sahası tah:;is 
edilmişti. Düğüne iştirak eden köylüler için kabul edilen tenzilat kafi gelmedi ve 
sahada büyük tezahürlerle bir resmi ge- nihayet bugünkü, nüfus nisbeliyle ölçüı~ 
çit yapmışlar ve bu vesile ile de 'büyük ıakama düştü. 
kurtarıcıya tazim ve sevgi hislerini izhar Mahsulünü çok ucuza veren bir İntanın 
etmişlerdir. pshalr olan demiryolu ücretini ödiyertk 

Ağustosun ikinci günü halkcvi bina- 2idip gelmesi imkanları güçleftİ ve bu ara~ 
sında 199 yavru hamiyetli üç sünnetçi ta da doğan, her türlü insan lafıma prtların• 
rafından sünnet edilmi§lerdir. Halkevinin dan mahrum kamyonların nakliyatı mem. 
mütevazı ve değerli reisi Ali Bey de bu ltketin dört köıesini sardı. 
199 çocuktan sonra kendi çocuğunu da Bu,ün İzmir' den Eliziz' e ve Sıvas'' 
sünnet ettirerek sünnet olanları iki yüze enine, Samsun' dan Mersin'e boyuna bağ~ 
iblağ etmiş ve tam bir halk adamı olduğu h memleket iktıslldiyatmın kan daman olaa 
nu göstererek halkın memnuniyetini celp l-ıu demir agm üzerinde tarifelerin ıslahı v~ 
etmiştir. iktuat bakımından tanzimi zamanı gelırı&f 

Düğünde hem çocuklar ve hem de ana ve bıına da ba,lanmı! bulunuyor. 
ve babalarına ziyafetler verildi, ayrıca Devlet demiryolları mütevazin bir biit• 
Edirne halk heyeti tarafından da siinnet ce ile çalı,mak merhuriyttinde bir memle .' 
çocuklarına kurabiyeler dağıtıldı. ket müessesesidir. Bu yolun işletilmesi, ta .. , 

Yapılan bu sünnet düğününe büyük miri, ıslahı ve her ~n yer.i ve daha moderÜ 
Yt•ni f nuhk mah~ulii piyasaya bir alaka gösterilmiştir. Bu yüzden köy- vasıtalarla techizi isi bu hattın gelirinde~ 

Çıktı. cülük şubesi 'bir miktar hasılat da temin doiiacaktır. Her tiirlü kolaylıeın ve tenzili· 
Giresun, 9 (A.A.) - Bugün yeni fın· etmiştir. Bu hasılat ite halkevine bir ban. tın bu esu prensin ile alıenldi olarak yaP,ı· 

drk mahsulü borsaya gelmiş ve kabuklu 1 do temin edilmesi düşünülmektedir. Bu \abilmesidir, ki alınan mi!snet ve iyi neti. 
fındık. onyedi buçuk iç fındık 36 kuruştan vesile ile evin bu noksanı da tamamlan· relerin deierini arttırmaktadır. 
merasımlc satılmıştır. mış olacaktır. M. B. Önce üzerinde durulacak mevzu yolcu 

. akliyatrnı arttırmaktır. Bizde seyahat İf 

1 adamlariyle memurların mecburi gidit 
- rr;elislerine münhasır g'bidir. Yurtdaşlara 

memleketi ~ezdirmek, yurdun güı:elliklerini 
tanıtmak, ihtiyaçlarını, ıstıraplarını yent 
yetişenlere göstermek, vatan sevgisini yük
seltmek, bir yanın görgüsünden, geri kalan 

r tarafın eksiğini tamamlamak için büyük ha· 
reketler yaratmak ve büyük hareketin ge ., 
niş hat:minden demiryollarmın masraf mı çı· 
karmak zaruridir. 

Bugün memleketin hircok hali ve vakti 
vericde evladı vardır, ki demiryolu üzerin" 
rle ,·eya yakininde oturdufo halde. hala 
Ankara'yı. lzmir'i. lstanbul'u. Samsun'a 
görmemittir. Askerlik ivcaptarivle kaıala• 
rından \'eva muhitlerinden ömürlerinde bir 
veya iki defa ayrılmı~lnr ve ondıı.n ıonra 
bir vana kıoırdamamıslardır. 

Bu hareketsiz yığını yola çıkarmıall, 
doladırmqk ıröziinii ve gönliirıii açmall 
valnız bir ~emirvolu mPvzuu de"il. millt 
kaynasıs '111 lcnnındıu• yiiksek ehemmivetf 
rılan hir hadi!edir. R:r vıll rnıı geı:ird"' 1,."' 
'llııııvven iş atır111sferinin icind .n bir iki 
l.aftı\ ici11 sıvrılmıık yalmz kültür bal. 
.ı"'" ela değily, sıhhat noktasınaan da biı' 
ihlivadır. 

B" ~ka mem1Pketlf!rt\e lıaftanm tatil 
afüılnr"ni Jretİrmek icin binl,.rin yüzbinle 1 
•in kil"~"'trelerce uııık nitaill\r~. ormanla 
~I\ VP """"'l"P. yanhl!J büvnk a\m11arl ":r ta 

p· an sahnede Himmetin oğlu ve istiklal 
e~es~erini oynamışlardlr. Piyesleri kadın, 
R e 2500 ki~i seyretmiş ve alkışlamıştır. 
le~ .~ab~t. Dl'oirli' den (tkan halkevi bisik - Aydm parkından bir kö§t - Aydın hiikamtt binası - Aydın Kiçiik Mtnıltrta nthri iinrintlt bir köprii - Ayılın Kü. 

Mtndtrtı ndri üztrindt Hiisoinaia höp_riisii Yazm "Memleket postası,, sütunumuzda 

,fı\ f:.• .. \k!'llım . U11P. .11ırr:ılarınd•n ivtibarea 
.,. !:,::1n vi;1•· .. ~ •alu;I '-"Vllfı"d(I \keJ, ta -

•'elıelerln "iön.-l~likleri-den tr·· tit Ji:.jui çı en Tavu'a gelmiılerdir. 
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Ucuz Ordu, 
Harp meseleleri lakırdı veya münaka

fi mevzuu oldukça hemen her vakit bütün 

İitbsas erbabı ağız birliğiyle hava ordusu-

1111n milli mfidafaa uğrunda en ucuz bir va

aıtayı teşkil ettiğini söylerler. Bu hangi esa

sa göre ve niçin söylenir, bunu esaslı ola· 

rak birçok kimseler • maatteessüf • takdir 

edemezler. Halbuki fennin ve ileri konsep

Iİyonlarm henüz hakim olamadığı teıkilat
lar için tayyarecilik • ihtısas erbabmm umu 

mi iddialarına aykırı imiı gibi - hiç de ucuz 

•ir kuvvet ve silah manzarası arzetmez ve 

etmemektedir. Şu halde hava ordusunun u· 

cuz bir milli müdafaa vasıtası telakki edil

mesindeki hikmet pek o kadar açık değil
Jir demek olur. 

Tayyareciliğin ucuz bir silah olduğunu 
meydana çıkarmak için bunu ucuza malet· 

menin esbabını aramak herhalde iıin en 

•oğru tarafı olsa gerektir. Bu mütalea ve 

tetkik tarzı, bize daha çok kısa olan yol • 

lardan neticeye varmak imkanını verdirebi

lir. 

Esasen ucuz silah meselesini iki türlü 

tliiJiinebiliriz: Az para ile büyük kunet 

81f:ydana getirmek veya üç ana kuvvet ara· 
•da en ucuzunu aramak, az para ile büyük 

~ir tayyarecilik yaşatabilmek için elde 

problematik olmıyan ve en basit bir bilgi 
sahibini de derhal kabule zorlıyan iki esas 

maddi? vardır ve bunlar, kısaca ıunlardır: 

1 - Malzemenin hayatını uzatabilmek 

için efhasm talim ve terbiyesine en üstün 

loymdi vermek; 

2 - Harp malzemesini harp için tide 

tutmak ve bunları yalnız İf letme veya le· 

nhürat için uçurmak suretiyle yıpranma, 

pan, ini.f, kalkı.f.. tehlikelerini en asgari 

ltir dereceye düşürmek. 

Ucaz hava ordusunun bütün sırlarını, 

kanaatimce, işte ba iki maddenin =çinde a· 

ramak lazımdır. Daha mektepte veya talim 

lutasmda bol bol uçarak ve gerek harp, 

gerek bizzat açuı bakımından da nazari bil
gisini arttırarak talim ve teri.iyeye ehem

•İyet vermekteki yüksek ehemmiyet pek 

apktır. Ama bu talim terbiyenin nazari ve 

ameli mahiyetleri, biç fÜpbe yok ki, böyle 

ltir tezin kabul edilip edilmemesinde çok 

miiessir olabilir. Bunan için sıra ile ,unlan 

söyliyelim. 

Hava mPktehine gelen genci hakiki 

cüi paralarla memleketleri haftan bata 
iola~tıklarını, tanıdıklarını, onu bir kat da
n sevdiklerini düşünelim. 

Bizde de ders yılı esnasında bu hareket 
ler geniı ölçüde hazırlanırsa, memleket ço· 
nidan cüzi bir masrafla bütün Türkiye'yi 
ıeımek imkirum eld,. e«\,.rler. Gidecekle
ri ve inecı>klni verlerde devlet müeuesele
rinden kolıovlıklar pÖrürler, sanavi merkez· 
krini. t,_ .. a, ib:,t,.IArini. köyleri. kasabaları 
l'P.Z"rler hu s••retle biitün ~enrliğin talebe
lik havl\ttnda iken Ankara'vı, lzmir'i, lstan 
Lal'11 f,:, kPre v.nroıesinin dima,larıum in -
kisafıı·d• vallacai!ı tesiri. tedrisat program· 
larr-·· J.·•,. kavramJılıdır. 

Bu nevi sevahatleri vili vetluin ilk 
tedrisat muaUimlerine tesmil ederek onla • 
nn hir veya birkac vıl köyün dar muhiti 
İçinde vnrull't!IS k11f alarmı f PrahlAtmak ve 
Hl!! ~mı .. ,.rt.;;.., her '"hA~ini. cihanda ab
lan her t,..1r;-;;1 adımını. hiivük sanavi mPr· 
•e7f .. .:-· :-1 .. ı:: .. m•rlr•7:ni tanıtmak. bir 
kac J!:İİn nlc•ın \,ii•riilc ıı.,J,irlPrİn. saf.i11Prin •IY• •n•ı '"n•ffiiı ettirmek ne kıl dar fayda· 
lı 01 .... ,.l.tır. 

Nafıa Vekaletinin aldığı tedbirler, ka -
.... ettiği yeni tarife ve uıaller bu maksat
lar için elveritli ve memleket ölçüsünde 
ltiiyük bir iç tariımi yaratmak için büyük 
imitler verici mahiyettedir. İtletme idare
sinin bu esaslarda yeni yeni buluJları iti 
içi11 dııha feyizli olabilir. 

Günlük tenezzüh trenleri ve tenzilatlı 
ln1etlerio ,ördüğü büvük alaka bu bulat -
larm isabetini" canlı deliJlerdir. Bu hareke
li luıvvetlendirmek de halka düıen bir mil-
11 vazifedir. 

MensaplarlDI ba büyük hareekte iıtirak 
ettirmek, onlarm istif adelerini temin eyle
mek 'endik ve meslek tesekküllerinin 
... m i 7 •rleri"• düten bir vazif ~ hem de bir 
ntıın l.izmetidir. 

''Tren tarifelerindeki tenzilatı iktisadi 
cenhed"'I ı.törifÜmü baıka bir yaınnııda 
yazacağım.,, 

Kiitahva Mebusa 
NASIT HAUI 

UCUZ silah. 
sporcu ruhuna yani havacılık sn•gisine ma

likiyet itibariyle tetkik etmek gerektir; 

eğer, gençte uçma hevesi, uçmak kabiliye

[ Memleket Postası J 
Aydın'da incir mahsulü geçen seneden evel erişti. 

• 
lngiliz hududu 
Ren'dedir 

Önce M. Baldvin'in sözlerini aynfll 

zikredelim: 
ti, uçma bonsans'ı yoksa bunun üzerinde Aydın - İncirciler arasında meşhur söz. 

uzun uzadıya zaman ve para sarfeimekte diır: •• Eski ağustosun başında serğide 
bir kalburluk incir bulunur, on beşinde de 

cük yaylalarına çıktılar, Ödemiş'te kalan 
lar da kasabayı ve belediyenin az zaman. 
da başardığı büyük işleri gördüler. Saat 21 
de istasiyonu dolduran halkın uğurlama • 
ları arasında Ödemiş'ten dönüldü. 

"Bugün lngiliz hudutlarını düşündü· 

ğümüz zaman Duvr'un kireçli kayalıkla· 

mana var mıdır? ••• Bunu tayyare kırma İımir'e çuval doldurulur.,, derler. Bunu rmı değil, Ren'i hatıra getiriyoruz: bi

zim hududumuz orada bulunuyor." manasına almamak lazımgeldiğini de söy· geçen ve bu seneki havnlar bozdu. Geçen 

f emeliyiz. lmelman gibi kahraman bir tay- sene on beş gün sonra gelen incir mahsu
bu sene on bes gün evel gelişti. Bir hafta· 

Bu gezintide Tire'ye uğranıldığı za • 
man bazı esnaf bundan istifade ederek ih
tikara sapmak istemişler. 

Telgrafların verdiği habere göre bu 

danberi sergiye incir konuyor ve toplanı • 
yor. On güne kadar turfanda mal gönde· 
rilecek. 

beyanat mecliste çok alkışlanmıştır. Ve 

bütün Avrupa Matbuatı tarihi bir söz te

lakki ettiği bu beyanatı tefsir etmektedir. 

yarecinin hemen hemen • her gün denmese 

bile - her hafta bir tayyare kırmıt oldu

ğu, Kettembayl gibi Bölke'ye halef olmuJ. 

Aslan bir havacının doğru dürüst yalnız so

la viraj yapabildiği düıünölmelidir. 

Bu sene incir rekoltesi 250 • 300 bin 
çuval tahmin edilmektedir. Da ban bahce • 
terde mahsul çok eyi ve bereketlidir .. Kır 

T ayyarecilerde aranılan sıhhi Jartlar bahçelerde havaların sıcak gitmesinden 

üzerinde de fazlaca durmak manasızca gö- mahsul ufak kalmıştır. Bu sebepten bu se

rünür. Dünya harbmda, sıhhi muayene ba- ne hurda ve natürelin çok olacağı söyle-
niyor. İnhisar idaresi bu sene Soma için 

Dün kahveciler kahveyi yüz paradan 
on kuruşa çıkardılar: Diğer esnaf ta k"ah -
vccilcre uymaktan geri kalmadılar. Fakat 
Ödemiş belediyesi daha evciden tedbirleri 
almış böyle bir harekete katiyen meydan 
vermemiştir. Belediye zabıta memurları 

mütemadiyen otomobilleri, kahve lokanta 
ve sair yerleri kontrol etmişlerdir. 

Şiiphcsiz M. Baldvin bu gürültülerden 

hayrette olmalıdır. Söylediği söz sade-

ce tam bir İngiliz düşüncesinin ifadesi 

idi. Aslı aranırsa İngiliz hudutları hiç· 

bir zaman Duvr'un kireçli kayalıklarında 

değildi, ve daha Fransız ihtilali harpları 

tajmı bin bir tecrübeden sonra, kim bilir alacağı hurda ve natüreller için piyasaya Aydın İnhisarlar baş müdürlüğü me. 
murları da dün otokarla Aziziye'ye bir 
aile gezintisi yaptılar. Bütün inhisar me • 
murlarının ve ailelerinin iştirak ettiği bu 
gezinti çok eyi ve eğlenceli geçti. Giden· 
ler çamlar altİnda müteaddit oyunlar ve 
eğlencelerle akşamı ettiler ve gece Ay· 
dın'a döndüler. 

zamanında bu hudutlar Belçika'da, Holan 

hangi ıeraitle aıabilmif fakat her zaman erken çıkarsa doğrudan doğruya müstah -
silin elinden mal alır ve müstahsilin malı
m yok pahasına elinden çıkarmasına mani 

da'da, Hauvre'de, Portckiz'de idi. Bir a<la 

nın hudutları onun gemileri ve daha doğ· 

rusu karşı sahillerdir. 
için tayyareciliie sıhhatçe elverifli sayll

mamıt bulunan Giiyneiner gibi ne kııdar 

çok tayyareci vardır unutmıyaJnn. Fakat 

bu çetin baflangıç davasının hal ıeklini de 

röyliyelim: Tayyareciliği hastalık derece

sine varan büyük bir atk ve hevesle seven· 

er aranıp seçilmelidir. 

Ve iıte bu kanaatimizdir ki, bizi hava 

ordusu eşhasını, bütün memleketin gençleri 

arasından seçmek, yani hava sporu ve türlü 

bava hareketleri yoliy)e bu, çok heveskir· 

lan bulmak mecburiyetini söylemeğe daima 

~orlamıştır ve zorlamaktadır. 

olmuş olacaktır. 

İzmir yemiş çarşısında mutat hava es
meğe ve Avrupa satışlarmın geçen sene. 
den az ve düşkiin olduğu havadisleri gel
n:eğe basladı. Fakat öğrenilen ve bilinen 
hakiykat, bu sene Amerika ve İngiltere 

satışlarının geçen seneden çok ve eyi ol -
duğu. Almanya'ya ise alman parasının 

Cellat gö Ü pek yakında 
sağlık ovası olacak . 

düşmesinden mal satılamadığı merkezinde Tire: Cümhur reisimiz Ulu Gazi'mi -
tiir. Hükıimetimizin bu hususta aldığı ted· zin bizzat meşgul oldukları Ce11at gölünü 

Eskiden İngiltere, hududumı Kalede 

tesis etmek açıkgözlüğünde bulunmuştu; 

daha sonraları onu Hauvrc'ye ve Holan

da İngilte.Te ittifakiyle de Holanda'ya 

nakletti. Cümhuriyet ve imparatorluk 

fransası Ren ve Esko nehirlerinin man-

saplarını ellerinde tutamadiyse, Fransa 

Kıralı Lui Filip Belçika tacını oğulların 

birler nctiycesi bu işin de yakında halledi· ve Küçük Mendres batak.ıklannı 2,400.000 dan birinin başına geçiremediyse, bu, sırf 
1eccği ve Almanya"ya da yakında satışlar kurutacak olan müteahhitler grupu Icazıcı 
yapılacağına şüphe edilmiyor. makinelerini getirmişler ve kurmuşlardır. 

İngiltere'nin Holada'nın fransız olmasını 

veya Fransa hakimiyetine girmesini iste-
Aydın incir müstahsilleri zirai satış Lazım olan makine ve 1>0İr alat edevat 

birliklerinin ortakları bu sene daha ziyade malzemeler her gün gelmekte ve Kuşada- memesindendir. 
artmıştır. Eğin ovası kooperatifi de bu ı:ına gönderilmektedir. ilk ameliye Kuş Şüphesiz ki, Belçika ve Holanda müs
sene harice mal çıkarmağa teşebbüs etmiş, adasında Küçük Mendres'in mansabından takildirler ve İngiltere onların istiklali· 
satışını yapmış ve hazırlıklarını bitirmiş· başlıyacaktır. ne çok hürmetkardır. Fakat memlek:ti. 
tir. Müstahsilin teşkilatlanması bakımın - Ameliyat tedricen yukarıya doğru iler- nin ihtiyaçlarını, büyüklüğünü, taliini 
dan bunları her ikisi de incirlerimizin ya· liyecek, güzergah iizerindeki küçük göl • 

· · b k f müdrik herhangi bir İngilize sorsanız si• 
rını ıçın üyü aydalar müjdelemektedir. ler, azmaklar kurutulacak ve nihayet ye· 
Müstahsil teşkilatlanmanın kati lüzum ve ni mecradan Cellat gölünün suları denize ze İngiliz hududunun Holanda-Alman ve. 
faydalarını tamamiyle takdir etmiştir. Pek akıttınlacaktır. Bundan sonra Tire kazası ya Belçika-Alman hudutları olduğunu 
yakın bir zamanda türk inciri müstahsilin dahilindeki Hüseyinağa iköprüsüne kadar söyler. M. Baldvin'in sözlerinin hakiki 
kendi eliyle satılacak ve arada onun zara· Mendres'in yeni mecrası açılmağa başlana manası budur. 
rına arslan payını alanlar ortadan kalka· caktır. Alakadarların söylediklerine göre İ ngiltere'nin Hamburg, Brem veya Ki. 

Eyi bir seçimden ele geçecek eşhas ye

•iştirrne şekli şöyle anlatılabilir; Meklebi

.ıi bitiren tayyareci mesela knpkaranhk 

biı gecede veyahut bulut ve sis içinde yüzler 

ce halli binlerce kilometre ötedeki muay

yen bir noktaya varabilmelidir. Ba, seyrü

çefer ve kör açu§unun en kestirme ifadesi
dir. Bunu yapabilmek ve her havada uç· 
mak; iıte, bizim aradığımız ustalık. Harp 

bilgisi tayyareci için, çok eyi ahu olmak 

fe hava harbmm her türlü muhtemel şekil- caktır. ·urutma ameliyatı ağustosun 29 unda 
leri üzerinde malumat ve mümarese sahibi başlıyacaktır. yel'den kalkacak filolardan korkusu yok• 
olmak demektir. A d 'd ı · ·1 • A d Cu"mhurı"yetı"n en bu'"yu'·k feyız' lcrı"nden tur. İngiltere bilir ki, 1914 ten 1918 e ka 

Kara veya deniz ordusunun idcdiği ke

~f hizmeti, baılıbaşına bir sanat meselesi 

'llmak itibariyle yalnız bu İf üz.erinde kafa 

yoran ve çalıFtn bir takım insanlara ihti

•·aç hasıl eder ve bu hizmet hava o:duso 

ıçın f er'i bir mesele bulunmak itiba • 

riyle mevzuumuzu alakadar etmez; ba ft' 

lıası bulmak ve yetiştirmek kara veya de-

niz ordusunun düıüneceği ve doğrudan doğ 

ruya kendisi için kabul ettiği tayy.areler Ü· 

7.erinde başaracağı bönyevi bir iş!ir. 

Harp malzemesinin harp için elde lu· 

\alması maddesi, ilk bakııta birçoklarnıı 

hayrete düfiirebilir. Fakat, biz bemea SÖJ· 

liyelim ki bu, bugün her bakımdan ve mal· 

lak olarak tatbik edilir bir mahiyet arzet

mektedir. Bizim bu sözlerimizdtn anlaplı

yor ki, dava seksen yüz bin lira veya daha 

pahalı bir kıymette ve saatte 400 kilomet· 

re giden mesela bir avcı tayyaresinin uau 

'•erhangi bir malzeme ile talim babamdan 

y ın a mevs mgezıntı erı: y ın 

Hilaliahmer ve verem mücadele cemiyet· birine kavuşan Küçük Mendres havzası dar havacılık bugünkü havacılık olmu9 
terinin tertip ettikleri, Nazilli • Ödemiş halkı çok sevinç içindedirler Yüzlerce se- olsaydı, hiç bir şey Londra'yı tahrip edil 
tren tenezzühü dün yapıldı. Tenezzühe nedenberi Cellat gölünde kurban veren mekten kurtaramazdı ve 'oelki de bu yUz 
500 elen fazla yurttaş iştirak etti. Tren köylülerimiz, Küçük M endres'in gününü den harp bambaşka bir safhaya girerdi. 
evvela Tire'ye uğradı burada iki saat kal· yapmağa karar vermiştir. Bu karar yük-

<l kt Öd · ' "d"ld" G"d sek makamlara da bı'ldı"n"lmı·., ve muhab.... Geçen gün Avam Kamarasında söz söy 
ı an sonra emış e gı ı ı. ı enler '$ ... -

otomobiller ve kamyonlarla Bozdağ ve Göl re cdilmi.,tir. Göl kurutulduktan sonra bir liyen M. Baldvin'in Holanda-Belçika is-

tte bir talim ordusu mu meydana getirece· 

ğu? diye varit olabilecek mukadder suali 

·arsılryalım. 

Evvela, krtalarda yani harbın iylanı ile 

hl'raber ale!e girecek tayyareler üzerinde 

yapılacak uçuflarm, mümarese mahiyetin-

den, • yani bizim kabul ettiğimiz mana ile -

tayyareyi daima elde tutmak, huyunu kay-

betmemekten ileri geçmemesinin meşrut ol-

ması söylenmek gerektir. 

Şu halde 6-10 bölüklük her taburda bir 

veya iki bölüklük bir mümarese malzemesi 

bulundurulursa maksada kafi gelebilir. 

Fakat, her taburun aktif kudreti kadar 

mümarese tayyaresi bulundurması acaba 

gün. bütün bu havalinin kasaba ve köylü· tıklalini muhafaza etmekten ziyade Fran
leri heyetler halinde toplanacak, şenlikler sız istiklalinin memleketi için daha az 
yapacaktır. Gazi Hazretlerinin tensip bu- lüzumlu olmadığını, netice itibariyle ve 
yurdukları veçhile Cellat gölünUn yeni adı muahedelere istinat ederek hava kuvveti 
ı S-ı~lık ovası) olarak tesmiye edilecektir. 
Halkımız bu hayırlı günü biran evet e:ör • 
mek iştiyakiyle çırpınm'lktadır. 

Y nhnnrı r>mctmn. 
~ 

Avusturya impa-
ratorluğu mu? 

Paris, 4 Ağustos 

olsun olmasın herhangi bir askeri kuvve 

tin Ren'in öbür tarafında tetekkülüne mü 

saade etmeyi düşündüğünü kabul etmeli 

mi? 

Holanda'nın istiklali uzun zaman ln· 

giltere için bir esas umde olmuştur;; İn• 

gilterc'nin karada bir temadisi gioi telak 

ki edilecek Fransanın istiklalinin de ya• 

kında İngiltere için aynı ehemmiyeti ha• 

iz olacağı tahmin olunabilir. Eğer böyle 
Paris'in gayet emin ve mevsuk siyasi 

mahafilindcn haber aldığımıza göre, Habs- olursa Fransa ile İngiltere arasında bir 
burg hanedanının avdeti ve Avı.ısturya'da ittifak muahedesinin lüzumsuz olacağı i· 
imparatorluğun yeniden tesisi meselesi tikirdır; böylece Avrupa sulhun un uzun 
heyecanlı beynelmilel müzakerelerin mev. zaman için temin edilmif olacağı da iti• 

ıniibadelesidir. Bu, almanlann dinya bar
pahah bir tarı mı olar dersiniz? Yüz bm 

bmdaki Erıats madde ve vasıtalarma çok 
defa bayır! •• Çünkü pahalı olan harp mal-

zuunu teşkil etmektedir. Viyana'da ecre- kard?r. 
yan eden son hadi!eler dolayısiyle bu 
müzakerat o kadar ilerlemiştir ki. dah 

Le Repüblik'ten. 

güzel benzer. 

Altı yedi yüz hatti bin beygir kuneti 

yerine ancak birkaç yüz beygir lı.anetinde 

. yani az mahrukat sarf eden • bir met ör le 

mücehhez çok ucuz ve hemen hemea aynı 

ıemesinin yıpranma, İ!letme ve her tirli 

tehlikelerden dolayı uğrıyacaiı ıayiabn ve 

yapacağı masrafm tutan, bu miimareıe kav 

vetini kat kat geçer, geçebilir. Ba basit bir 

hesap meselesidir ve hesap yapılırsa aetice 

dediklerimizi yalnız teyide yanyacaktır. 

Bizim bu iki maddede top1adık1arımııın 

sürati veren ve daha eyi bir upaf atalığı 

ıstemek itibariyle de • talim terbiye bakı

uından • daha çok faydalı olan ttl&sen ta
ne tayyare tipi bulmak biç bir risfik arı- böyle bir iıin realize edilebilir karakterini 

•tmez. ıyzah ettiği çok muhakkaktır. Ve kanaati

Demek oluyor ki yiı bin liralık tana

reyi, muharebenin patlak verdiji 1Miyede 

lÇDrabilecek tekilde elde tatmak ·1e baDa 
mukabil devamlı talimleri ucuz we aı ma ... 

lflı tayyareler üzerinde yapmak miakin-

dür. 

Büyük ve çok motörlü tayyarelerde ile 
mesele biç münakaıa edilmiyecek bdar ft 
!amamen aynıdır. 

Şimdi, aktif hava ordusu hü7iikliiiii•· 

mizi tekrar edelim ki milli müdafaa bakı-

mmdan kunetli ve büyük, fakat hazine isin 
ucaı bir tayyareciliğin yapılıp yaıatılması 

güç değildir. 

ff1Ya ordusunun kara fe deniz ordula

n mavaechesinde arıettiii ucuzluğu müta

lea ise - hiç Jiiphe yok • itimizia en kolay 

tarafı olacaktır. Bwıa da münasıp b\r gün

de temas ederiz 
ŞAKIR HAZIM 

şimdiden Otto'nun Avusturya tahtına ge· 
tirileceğini be11aba katmak lazımdır. 

ber verdiğine göre, daha pek yakın bir za. 
mana kadar Habsburgların tekrar salta• 

Habsburg saltanatının Avusturya'da nat kurmaları projesine aleyhtar olan 
tekrar kurulmasına ilk adım olmak üzere Fransız Hükumeti, son hadi9eler neticesi 
Habsburg hanedanından Prens Ojen baş- olarak bu husustaki kararını tamamen de• 
vekil tayin edilecektir. İtalyanlar tarafın· 

ğiştirmiştir. 
dan bura siyasi mahafilinde, Avusturya· 
nın dahili siyaset ve sanatinl'n ıslahı bey· Bu hususta Pariı, Roma, Prag, Lon• 
nelmilel siyasi vaziyetteki gcrignliğin dra, Belgrat ve Bük.reı'te siyası müzake· 
ortadan kalkması ve Avusturya'nın Al· reler cereyan etmektedir. 
manya'ya ilhak edilmesi fikrinin çekil- Prensip itibariyle daha ,imdiden Yu• 
mez bir hal alması ancak, Avusturya'da goslavya ve Romanya HükfunetlcTi aıu
tekrar saltanatın kurulması ve Habsburg vafakat etmişlerdir. Bu projeye yaJnı• 
hanedanından Otto'nun tahta getirilmesi Çekoslovakya muhalif bir tavur takınıyor• 
ile mümkün olacağı propagandası yapıl· Bu mesele ile alakadar olmak üzere ha• 
maktadır. riicye nazırı M. Benes Paris'e davet edil 

Siyasi vaziyeti görüpıck ve gayeye miştir. Öyle zannediliyor ki, burada se
varmak etrafında Otto ve impratoriçe Zi· nes'in de muvafakati istihsal edilecektir• 
ta'nın önümüzdeki günler zarfındaki ha· Avusturya'da tekrar Habsburg hrnc • 
rekct tarzlarını tesbit etmek için Prens. danının saltanat kurmaları için, bu hane
Ştarhemberg saltanat taraftarlarından mü danın Sen Cermen ıulh muahedesini tar 
rekkep bir gurupu Belçika'da Oto"r.un o- vip etmesi ve Otto'nun bir İtalya prense• 
turduğu Ştenokerzele villasına göndermiş, si ile evlenmesine me,rut bulunuyor. 
tır. Bundan maada, Parıs büromuzun ha Fölkifer Beob::.hter 



Başka yerlerde 
yapı kooperatifleri. 

Vatan ve yuva sevgisini yükselt- bahçe ve arazileri vardır. Münferit 
mek ve kuv , .. tlendirmek için millet köşklerdir. 
fertlerinin - her fani gibi - gözleri - Şehirleri biribirine bağlıyan as-
nl ebedi yumuncıya kadar aynı yer falt yolların .ziynetini teşkil eder. 
de oturması kafi değildir. Arazi bakımı cihetiyle büyük mik 

Bundan dolayı genç, ihtiyar her yasta emek ve kudret sarfedildiği 
kesin yurdun dört tarafını yakın ve görülür. 
uazk her köşesini gezip görüp sev - Sehir dışı evleri tamamen güneş 
mesi lazımdır. ve hava ile sarılmıştır. Dıştan ve iç 

Bu hakiykati takdir eden ingili~ ten şekil v~ tertipl~ri~.d~ ~~ mak -
milleti "Holy day,, bayram günlen satlan temın gayesı gozonunde tu
lle "V ecant,, serbest günlerinde şe- t~lmuştur. Sıhhi, iktısadi, f ~kat .şe
hir, kasaba ve köyleri dolaşırlar. hır dışı manzarala~na ve ışlenne 

A vm zamanda büyük ve müteka- uygundur. Bahcelenne bakan ta -
sif şehirlerin yüksek binalannm göl ras~ ve balkonlar g~nişti~: Spor y:: 
gelerinden, izdiham ve havası.zlı • ~~ga, yemek ~emeg-e, !11~talea 
lmdan kurtulmuş olurlar. ıstırahat. etmege, elvenşlı, uzaklara 

Şehirlerden çıkınca sehir dışı ev- '1C-.zareth, havadard~: . 
leri "Country homes .. doyulmaz bi- Hayvan baknnı ıçın tertıbat fen-
rer manzara, seyre değer birer ese· i · · ~rzda yapdmıstır. 
teşkil ederler. 

Geziciler bu dolaşmadan pek 1 
büyük zevk ve neşe duyarlar. 

Su halde şehirlerin cbşmda ~ta
ranlar da vUcude getirecekleri evle-1 
ri yapıcdık noktai nazarından men
sup olduktan kütley~ ~eğendirip, 
beiendirememek endışesıne karşı - ! 
dırlar. 

1,,,;ltm' le telıir lqı nlni. 
kih coşkun ve biribiriyle boğuf8D 
dalğalannı, ufukta kırmızı ve uzun 
müddetli gurubu, rengarenk bulut -
lan "Muhtelif hava şartlan" altı,, 

yorgun kafalar ve vilcutlar kuvvet 
ve sağlık kazanır, sahillerin sunt ve 
tabii güzellikleri içind~ kara ve de
niz sporlan, kum ve güneş banyola
n hayata renk ve nur verir .• 

Türk vatanında Cümhuriyetin 
mucizesi olarak hayata karşı mu -
habbet, yuvaya karşı muhabbet, 
spora karşr muhabbet duygulan ta§ 
maktadır. 

Yuvanın hayat üzerinde ne bü
yük rol oynadığım pek iyi bilen ve 
yuva kurmak emelinde olan nice 
aileler Ankara yapı kooperatifinin 
faaliyetini candan alkışlamaktadır
lar. 

Uyuyan Almanya 
uyandığı zaman ••• 

Çünkil Almanya uyumaktadır. Yani 
demek istiyorum iri etraf mı çeriren ı..Jd' 
katlere gözlerini ve zihnini kapaaufta; 
Bu nasıl olu.yor? teflerin vuiyetin tehi& 
keli ve facialı ,eldinden bihaber o11N1le. 

rına imkan yoktur. Almanya artık bet 
parasızdır. Yarın işliyecek ham maddf 
bulamıyacaktır. Şimdiden Amertb oaa 
pamuk vermekten istin.klf e<liyor. PMd 
kalarmı nr ile itletecektu 1 

Hitler bilcQm kıtalarına "bunu pp. 

,unu yap!., diyor. Ve onlar da emirlerini 

yerine getiriyorlar. Sonra sanayicilerine 

"funu yap, bunu yap, kabil olduğu W. 
fazla adam alm. Zorla çallfm... eliyor. 

Fakat sanayiciler 1ikiyet seslerin.I ~ 

seltiyorlar. Sanayiciler krediden baflıya. 

rak her teYden mahrumdurlar. Bitler 
ideta sanayicilerle bilcCim lutalan arum 
daki, bir yahudinin iydamiyle bir mubt 
vele icraaı anmndaki farla biç w..et.m.ı 

mif gibi göriinilyor. 

Hill 2 milyon 500 bin ipis nrda\ 
Fakat aynı zamanda 3 milyon btlcOm b 
tası mensubu da vardır. Mesele baittirt 
ya bunların maatları verilecek veya laepe 
ıi sokağa dökülecek. Hitler lllMfl8nm 
vermek il!tene bunun için her eme 31 
milyar frank iycap edecektir, halbuki pa 
raaı yoktur: bu adamların bliytık bir Jt.,; 
mmı 10bp atana ipizlerinin aayımu iki 
misline çıbnnıt ohır. Buçılllnudall -• 
sıyrılmalı? 

~ehirlerden dı~an taşan açık ve 
rniiter.essis gözler önünde, her 
ach.,,da sevilecek bir eser göster -
mek - birlik maksadına doğru - mil -
it bir vazifedir. 

. "Şe~ir dışı evleri," şehir ve şe -
hırler cıvannda yapılan evler ile 
birlikte tetkik edileme? b11 evlerin 

Hitler ordu tarafından tamp edflmelıi 

~--!!!!!!!'!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!'!!~!!!!!!"!!!!E!!!!K!!!!R!!!E'!!!!!!!!M!!!!!!!F!!!!U!!!All!!!T"!!!! tedir, imennl, fakat Avnıpaya kumanda 

kendilerine 
Fransız ihtiyat zahitlt"ri 

manevrada. 

l.,;ltctt'lı f'Iİr '• nlni. Z7 apstostan 1 eylile .... , ~ e
decek elu hiyik han meunalama laJ • 
yareleri1le iftirak edece kihtiyat azhitleri • 
ain 1 O aiastosa kadar seferi.erlik merkeı· 
lerine müracaat etmeleri ilia e4İllliflİr. 

edenler muhafazakardırlar. Bitler maha. 
fuaklr bir siyaset takip edecek midirl 
bu takdirde ordu onunla beraber oıac• 
tır. Soıyaliıt bir siyaset takip etmefe te
şebbüs edene ordu kendisini terkedeceli 
tir. Zavallı alman şefi ne tarafa dCSnene 
dönsün yolu bir çıkman girmektedir. 

Mesele yalnıı: Bitlerden de ibaret c1e9 
ğildir. Çünldl Almanya'nm vaziyeti ..-: 
finden daha eyi değildir. Denilecek 1d 
bu çıkmazdan kurtulmak için ailah,.,.._ 
yı terketmek, milletler cemiyetine c1IDa 
mek, Avuıturya'nm müstakil bir devlet 
olduğunu ilin etmek, Almanya'nm S.. 
p!~pistini kabQJ ettiiini ve Damll'üı 
rem bir nJ11a. akmda ,..,......., W.- .. 
lime ile f~ları, lehlileri, ruü111 bte
deş telakki ettflini bildirmek miimkiin • 
dilr. Almanya'nın böyle ·bir "y ilh etti
ğini tahayyül edin, çünkü Almanya ça
lışkan, elinden iş gelir, mükemmelen tef 
biz edilmif büyük bir millettir. 

Bahçeleri devamlı ve büyük hlın da "kolaylıkla seyredebilmek için 
metler ile tanzim edilmiş, iklimin sahil evlerinin,, "Ses.ide homes,, 
daima tebeddülüne, güneşin azlığı- kendilerine mahsus güzellikleri var
na, rüzginn çokluğuna rağmen pek dır. 
c;;ok çeşitli cins ve renkte saksı ve Yalıların önlerinde bahçeleri, 
yer çiçekleri, meyva ve orman ağaç sahilin geniş panoraması, nihayet 
lan güvercinlikler, havuzlar ve a. ufuk gelir. 

Bu tayyarelerle tayyarecileri irtibat ,.. 
ıifelerinde bllanılacaklardır. 

dide takım ve heykeller ile süslaı- Büyük Britanya ad•mm..clört ta 
:..niştir. rafı denizle sanlmış topraklan üze- Undhe.-,rln bir tecrübe 1. 

,. Gezici kafileleri seyahatlerine rinde yaşıyan ingiliıler bittabi de
devam ettikçe önlerine deniz gelir, niz ve denizciliği çok severler. emel 
denizi karadan san ve uzun bir kor- ve sevdalarını doyuran sahil evleri
dela gibi sahile döşenmiş olan kum- ne bu sebeple de meftundurlar. 
lar "Pilijlar,, ayırır. · Sahil evlerinin denize bakan ta-

Ameriba tabiiJetiae ıinnit olaa lteyu 
nıı milaendisi Sikoroki'nin yaphjl S.42 ti
~ biiyi kdeni ztayyareıi ile tanareci Lind
btrı .tanarede 30 yolcu ve 12H kilo yiik 
olduia halde tecrübe etmiı ve saatte 385 
kilometre ıiirat elde etmittir. Ba tanare 
Rio-dö-Janeyro hattına tahsis edilmiftir. 
Hat açıhr açılmaz mutızam ~ılanna 
ba~lryacıktrr. 

Sahillerde ev sistemleri değişik- raflanna oturma ve yatak odalan 
tir. Vahlar başlı başına bir alem koymak adettir, en üst katlarına ta
teşkil ederler. Denizde süslü bottan, mamen açık ve camakanla örtülmüş 
denizin kah sakin, mavi çarşafını, tarasalar yaparlar, binalann köşe -

lerine yazlık odalar, ortalarına kış
lık odalar getirilir. 

Fakat Allllanya'nın ıefl aöylccfilded,;.. 
mi ilan edecek olsa nasyonal-tOSyalin 
kampında ne büyük bir pleJU hamle 
gelecektir. 

Biri bana Hitler'in ıöründtljü kadar 
nuyonal-ıoeyaU.t olmadığını, bilbı

ordunun adamı olduğunu söyledi. 

Tefrika: 68 

• 
insanlığın b a 1 i. 

.4nd.re Malro 
Şankayşek'in otomobiline, aksi istikamette kullanılan 

bir otomobille çarpılamaz mı idi? Eyi ama her otomobile 
ordu vaz'ıyet ediyordu. Kullanacakları otomobile yabancı 
bir elçiliğin bayrağmı takarak müsadereden kurtarmak ak
la gelirdi. Fakat polis bütün elçilerin şoförlerini tanıdığı 
için bu da sağlam bir şey değildi. Yolu bir yük arabası ile 
kesmek? Ceneralin otomobilinin önü sıra mutlaka muha -
fızlarmm Ford'u gidiyordu. Şüpheli bir duruk karşısında ka
lınca, otomobilin basamaklannda bulunan muhafızlarla ~ 
liıler, yaklaşanlara derhal ateşe başlıyacaklardı. 

Çen kulak verdi: birkaç dakikadan beri arkadaştan ara -
lannda konuşuyorlardı. . 

Pey: 
- Cenerallcrden çoğu, oıauruımeıt ıenııkesı karşısında 

OUlunduklannı eyice bilseler Şankayşek'ten mutlaka ayn· 
hrlar. İyman yalnız bizlerde var. 

Suen: 
- Evet, diyordu, işkence ile öldürülenlerin çocuktan iyi 

tethişçi oluyorlar. 
İkisi de işkence ile öldürülmüş babaların oğullan idi. 
Pey illve etti: 

r._.riye k~lacak cener~lh,ra gelince. Cin'i bize muha
lif bir Cin haline P'etirsf"ler hile. onu kendi kanlarının üze-

Peki fakat ordu bu programı Ubul 
eder mi? 

Pek çok yapı şirketleri, gayet Müstemlekelerdeki hava ihtiyat 
elverişli şartlarla sevimli yuvalar zabtileri. 
vücude getirmekte biribirlerine re- Frum •iistemlekeleriHe ....... 
kabet eder~er, umumi alakayı arttır tanareci İllliyat at.itleri, en ,.._ Aero
mak gayesıyle ~atbuat sayıfalan I' alipte tala. .ap mecl.ar ........ • 

Şu baldel 

''evler hakkındakı eserlere resim ve yap f 
oroielere., açıktır. ' lardır. Vali .-.ilerle aeroblipler h .. 

Gezme mobilizasyonu sayesinde ~alta emir ev talimat •'-fi ....... 

rinde kurmuş olacakları için büyük bir Çin vücuda gelmiş ı 
olacaktu. 

Çen ve Suen, ikisi birden: 
- Hayır, dediler. Ne biri ve ne de öteki, komünistler ve 

bilhassa bunların münenerleri arasında, milliyetçilerin sa
yısmm ne kadar yüksek olduğunu bilmez değillerdi. 

Pey, çabuk kapatılan mecmualarda, acıklı hikayeler ve 
gene böyle makaleler yazardı. Bunlardan sonuncusu şöyle 
başlıyordu: "Emperyalizm sıkıntıda olduğuAdan, Çin onun 
tUtfunu bir kere daha bekliyor ve bumuna takmış olduğu 
albn halbnın bir nikel halka ile tebdilini rica etmek tasav
vurunda bulunuyor .•. ,, Bundan başka bir de tethişçilik ide • 
olojisi hazırlıyordu. Onun gözünde komünistlik ancak Cin'i 
tekrar yaşatacak vasıta idi. 

Saen: 
- Ben Çin'i deft1, onunla veya onsuz benimkileri, ta

kirleri yaratmak istiyorum. Onlann nammadır ki ölmeği, 
öldlinneği kabul ediyorum. Yalnız onlar namına. .• 

Cevap veren Çen oldu: 
- Biz bomba atmak tecrübesinde bulundukça bu iş iyi 

netiyce vermiyecektir. Muvaffakiyetıizlik, ihtimalleri pek 
çok. Halbuki meseleyi bugün halletmek lizım. 

Pey: 
- Başka türlü hareket de kolay değil, dedi. 
- Bir usul var. 
Alçak ve ağır bulutlar onun yürüytış istikametinde va-

7.Uh!imz. fakat alm yazısı gibi yolmıu deiiRtirmeden. sarım
tırak ~in altmdan kayl:>oluP. Eidiyorlardı. Cen clillln • 

mek için gözlerini yummuş yürüyordu; arkadaşlan bekli 
vor ve her zamanki gibi onun, dıvarlar boyunca ilerli1 
ıuvrık profiline bakıyorlardı. 

- Bir usul vardı. Ve sanının ki tek usul de ancak 
dur: bombayı atmamalı; onunla beraber otomobilin H9!1ııor1tı11ıı 
atılmalı. 

Artık çocuklarm oynamadığı delikdeşik meydlanltanlllı 
geçiyorlar ve düftinilyorlardı. 

Dükkina vardılar. Çırak onlan dükklnm 
odaya aldL Çantaları kollannm altında, lambalar anli!lllJ 
ayakta duruyorlardı. Nihayet çantalanm tam bir c1·~:aa 
bir tarafa yerleştirdiler. Pcy'le Suen çinvari ~diler. 

- Niçin gülüyorsun Çen? 
O gülmüyor, Pey'deki tasanın ona izafe ettilf istihza 

dan uzak, gülümsüyordu: tam bir huzura llaV'dpN'f olda ., 
ğunu hayret içinde, keşfetmişti. ~rtlk bd' PY sadelqiy 
du. İç sıkıntısı kalmamıştı. ee.ar.tıezine niJnen arkaın.a1w:m 
lannm nasıl bir tereddüt içinde otduklanm biliyordu: • 
tehlikeli şekilde bomba atmak -bile macera idi; ölmek 
rariyle bombayı atmü ise a.fka bir feydi. Belki maır...-ıHl"llll 
tt:rsi idi. 

Uç qağı. bet yabn dolaşmağa başladı. Arka oda. d. 
kinm ön tarafmdan giren 1şıkla aydınlanıyordu. Haya 
ten buJ~ık olduğundan orada, fırtmaıardan önceki lmrlll 
gibi hava esiyordu; bu kirli sis kinde fırtına lamıöaıları• 
tenekeleri üzerinde, tersine dönmüş .ve muvui i~ 
retleri teklinde, bir takım I§ık oYUDlan befi'ril(ılidi; 

( 



.SAYIFA 6 

Em ak ve Eytam 
Bankasından 

Bankamıza ait Dikmen bağlarmda kain dört oda bir mut -
fak ve taraçayı havi bağhane üc ay müddetle ve pazarlık su
retiyle kiraya verilecektir. 13 ağustos 1934 pazartesi günü 
saat 16 da ihalesi icra kılınacaktır. Teminatı 10 on liradır. 
Taliplerin bankamıza müracaatları iHin olunur. (1961) 

7-3278 

ZiraatVeka eti Et ·k ı erkez 
Laboratuvarları üdürlüğün 
den 

Müessese elektrik motörü için 6200 kilo mazot 300 kilo 
vakum yağı 500 kilo gazyağr 300 kilo adi benzin pazarlık su
retiyle mübayaa edilecektir. Şeraitini anlamak istiyenler 
müessese müdürlüğüne ve pazarlığı için 18 ağustos 934 cu -
martesi günü saat 15 te Vekalet muhasebe müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona teminatlariyle birlikte müracaatları. 

(1962) 7-3277 

Devlet Demiryolları F. O. Hattı 
Elaziz inşaatBaşmüdürlüğünden 

Bedeli keşfi yimi bin lira olan Elaziz şehriyle istasiyon 
arasındaki iltisak yolunun 424 metrelik kısmının inşası 

29-7-934 tarihinden itibaren on beş gün müddetle ve kapa
lı zarf usutiyle münakasaya konulmuştur. 12-8-934 pazar gü
nü saat 16 da komisyonu mahsusunda ihalesi icra kılınaca
ğından taliplerin teklif mektuplarını bugüne kadar vermele
ri fazla tafsilat atmak istiyenlerin Elaziz'de F. D. İnşaat 
Basmüdürlüğüne müracaatları. (1831) 7-3115 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan: 
Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 

Kilo 
Bulgur 3000 15-8-934 Çarşamba 16 
Tuz 2000 16-8-934 Perşembe 16 
Gaz yağı 2000 ,, ,, 
Zeytin yağı ı 500 ,, ,, 
Zeytin tanesi 700 ,, ,, 
Kuru bakla 650 18-8-934 Cumartesi 16 
Nohut 4000 ,, ,, 
Mercimek 700 ,, ,, 
Soğan 3000 ,, ,, 
Sabun 1500 19-8-934 Pazar l5 
Salca 400 ,, u 

Sirke 50 ,, ,, 
Bevaz peynir 350 19-8-934 Pazar 17 
Süt 350 ,, ,, 
Yoğurt 1500 ,, ,, 
Sarımsak: 25 ,, ,, 
Kuru iizüm 650 20-8-934 Pazartesi 16 

,, Ka ysr 250 ,, ,, 
,, Bamya 40 ,, ,, 

Toz ~eker 1500 20-8-934 Pazartesi 17 
Recel 200 ,, ,, 
Patates 3200 2121-8-934 Salt 
Saman 43000 21-8-934 ,, 
Kuru ot 64000 21-8-934 ,. 
Sıı!ır eti 9500 23-8-934 Perşembe 
Pirine 1500 25-8-934 Cumartesi 
Sade yağ 300 25-8-934 ,, 
Odun 145000 26-8-934 Pazar 
Makama 2600 26-8-934 ,, 
Sehri ye 600 ,, " 
lrmik 2so .. ,, 

15 
17 
17,30 
16 
16 
17,30 
16 
17,30 

Kuru fasulye 4600 27-8-Q34 Pazartesi 16 
Arpa 97000 27-8-934 Pazartesi 17 

1 - Bayramiç Jandarma Birliğinin 1-9-934 ten 31-8-935 
tarihine kadar ihtiyacı otan yukarda yazılı otuz üç kalem 
erzak hizalarında vazıh tarih, gün ve saatlerde ihale edil
mek üzere acık münakasaya cıkarılmıştır. 

2 - İhale Çanakkale Vilayet Dairesindeki Jandarma 
Mektepleri Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle müracaat-
Jan ilan olunur. (4466) 7-3175 

Harita Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Harita Umum Müdürlüğü Topoğrafya şubesi için 
(10) adet (Alidat olometrik) aletinin münakasası 21-8-934 
sah günü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna 
ı?"etmeleri. (1635) 7-2865 

Hava yolları Devlet 
işletme idaresinden 

Posta tayyareleri için şartnamesi mucibince 90 ton 73 
ok:tanhk benzin ve 10 ton yağ kapalI zarf usuliyle alınacak -
tır. Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün ve taliplerin 
teminatlariyle birlikte 25 ağ·ustos 934 cumartesi günü saat 
14 te tayyare meydanında Hava Yolları satın alma komis -
yonuna müracatları. 7-3283 

rlAKlMIYETI MiLLiYE 11 ACUSTOS lt34 CUMMtTUI 

Ankara HeJediye Reis · 

liği ilanları. 

İLAN. 
500 metre mikap kum bir 

hafta müddetle ve pazarlık
ta alınacağından şartnamesi 
ni görmek istiyenlerin yazı 
işleri kalemine ve taliplerin 
de 11-8-934 cumartesi günü 
saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(1868) 7-3160 
İLAN 

Temizlik işlerine ait yedi 
kamyon için örtü pazarlıkla 
alınacağından şartnamesini 
görmek istiyenlerin yazı iş
leri kalemine ve taliplerin 
de 11-8-934 ~umartesi günü 
saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(1869) 7--3159 
İLAN 

İtfaiye miidüriyeti koğuş
larma yeniden döşenecek mu 
~amba ve tamiri işi yirmi gün 
müddetle aleni surette müna 
kasaya konulmustur. Sartna
mesini görmek · istiy~nlerin 
yazı işleri kalemine ve talip -
terin 28-8-934 sah günü saat 
on buçukta Belediye Eneli -
menine müracaatları. ( 1952) 

7-3280 
İLAN 

30 Atmosfer tazyikine mü 
tehammil dört yüz metre it -
faiye hortumu mübayaası yir
mi gün müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. Sartnamesini görmek is -
tiyenterin hergün yazı işleri 
kalemine müracaatları ve ta
liplerin de 28 ağustos 934 salı 
günü saat 10.30 a kadar temi-

nattariyle birlikte teklif mek
tuplarım Beledive Encümeni
ne vermeleri. ( 1953) 

1 
7--327() 

AH. Fh. U. l\ld. Sa. Al. , 
komi~wonn ibn1an. 

2000 KiLO TOZ GRAFiT 
Yukardaki malzeme pazraJık su· 

retiyle 27 .8.934 ll'rilıinde saat 14 
de ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(1884) 7-3188 
1000 KiLO BOR YACI 

Yukardaki malzeme pazarlık su
retiyle l3-8-934 tarihinde saat 14 
de ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(1887) 7-3189 -LiSE MEZUNU BlR GENÇ 
ARANIYOR 

Muvakkat bir müddet itin tas
hih işlerinde çalııacak lise ~ezunu 
bir gence ihtiyaç vardır. Cumadan 
ba,ka her gün sekizden on ikiye, on 
üçten on sekize kadar çalısacaktır 
Kısa bir tercümeihal ile (510) nu
maralı posta kutusuna (tashih) rü
muziyle müracaat. 

IJ. O. V o ilan ve Uman · 
lan U. Md. Sa. Al. Ko· 

Milli l\1 üdaf aa \' ckfileti 
Satın Alma Komisyonu 

İylanları 
1 

As. Fb. U· Md. Sa. Al. komisyonundan: 
MARANGOZ FABRİKASINDA YENİDEN BİR KtJ .. 

RUTMAHANE TESİSİ 5. 9. 934 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamulatın 

dan (20,000) kilo çoraplık yün 
ipliği kapalı zarfla teklif edi
len fiat gali görüldüğünden 
pazarlıkla 13-8-934 tarihinde 
alınacaktır. Şartnamesini gör-
mek istiyenler her gün ve pa
zarlığa iştirak edecekler yev
mi mezkfırda teminatlariyle 
komisyona müracaatları. 

(1927) 7--3229 
İLAN 

Hava ihtiyacı için 7 400 metre 
kabloluk çelik tel pazarlıkla alı -
nacaktır. Şartname ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gün öğle -
den sonra ve pazarlığa gireceklerin 
15.8.1934 çaqamba günü saat 
10.5 da teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Satın alma komisyonuna mü
racaatları . (1838) 7-3135 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 50X 50 

santimetre eb'admda 750 a
det güderi pazarlıkla alına

caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün pazarlı
ğa iştirak edeceklerin 18-8-
934 cumartesi günü saat 10,5 
ta teminatlariyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyo
nuna müracaattan. (1781) 

7--3074 
İLAN. 

Ispartadaki krtat için 270 
bin kilo ve Elmalrdaki İ{ıtat 
için 187.000 kilo tlll kanalı 
zarfla münakasa va ırnnmus -
tur. İhalesi ı 9 ağustos 1934 
pazar günü saat 9 ve 15 de 
yapılacaktır. Talipler şart -
namesini görmek üzere her -
gün ve münaka5aVEı iştirak 
ic;in de yevmi mezl,ürrla tek
lif ve teminatlariylt" İspar -
tada askeri satın alma ko -
misyonuna ve M. M. V. sa
tın alma komisyonuna müra-
caatlarr. (1720) 7--2964 

İLAN. 
42 ton masilya yağı ka -

pah zarfla münakasaya kon-
muştur. İhalesi 22.8.1934 çar 

YAYLIK ÇELİK BİI.E TEL 100 KİLO 

,, " " " 150 " 
" " " ,. 150 " 
,. " " " 200 " 
" " " .. 400 ' 20. 9. 934 
" " tt " 500 ,, 

.Yukarda yazılı malzeme ve inşaat hizalarında gösterilen 
!arıhlerde ve saat 14 te ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaları 
ıcra kılınacaktır. Şartname almak istiyenler her gtin saat 
13,30 dan 15,30 a kadar komisyona müracaatları ve münaka
saya i ştirak edeceklerin teminatlarını havi memhur teklif 
namelerini mezkur günlerde saat on cförtten evel komis~o-
na tevdi etmis olmaları. (1888) 7-321 7 

650 kilq alemin yum 6-10-934 
480 ,, kalay 6-10-934 
700 .. kibrit antimon 13-10-934 
500 .. klorat de potas 
800 ,, ispirto 13-10-934 

4500 ., mükelles soda 13-10-934 
fukardaki malzemeler hizalarındayazılı tarihlerde ayA 

ayrı aleni münakasa suretiyle saat 14 de ihalesi icra edile. 
cektir. Taliplerin şartname için her gün 13,30 dan 15 30 aka 
dar ve mi.inakasaya girmek istiyenlerin de vevmi m~zkfırda 
teminatları ile müracaatları. (1936) ~ 7-3266 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası sicilli ticaret bürosun
dan: 
~ B~şvek~let istati~t~k umum müdürlüğü biriktirme ve yardım san • 

dıgı nyasetınden verılıp makamı vıliyetten berayı tescil ve ilan oda • 
mıza tevdi edile~ ~eyannam~nin 5.8.1934 tarihinden tescil edildiği ve 
beyanname surehnın berveçhızir aynen neıredilmekte olduğu ilan olu • 
nur. 

Ankara Valiliğ·ne 
2279 numaralı kanunun "2,, inci maddesi mucibince tanzim edi!miı 

olan beyannamedir. 
l - Teşekkül elmİf olan sandığımız yalnız ortaklarına ikrazatta 

bulunmakta ve tahsil ettiği faiz miktarı 'fi 12 yi tecavüz etmemekte • 
dir. 

2 - Sandığımız yaptığı ikrazatta ortaklarına tahmil ettiği ıeralt 
kanunu nıahsusunun ahkamı umumiyesiyle esas mukavelenamemizid 
emrettiği hususattan ibarettir. 
·~· 3 - Sandığunı.zın ortaklarından aldığı faiz % 12 yi tecavüz etme• 

dıgınden mubasebeı hususiye için tefrik edilecek bir hisse yoktur. 
4 _ - İfhu he~a~na~emİ! üç ?üsba .olarak . takdim kılındığından 

mezk~r kanunun uçuncu maddesıne fevfıkan izın verilmesini dilerim 
efendım. 24.5.1934 

Biriktirme ve yardım sandığı Reisi 
7-3284 

şamba günü saat 15 de yapı- man için (624) liralık teminat 
lacaktır. Nümune ve evsa • ve teklif mektuplariyle mü -
fım görmek istiyenler Eski - nakasa günü saat (9) da De -
şehirde askeri, Ankarada Ve nizli' de askeri satın alma ko
ka let ve İstanbul kumandan- misyonuna müracaat etınele-

Tophanede lstanbul Le
vazım AmirliğJ Sahn 

Alma Komisyonu 
llanlattt hğı satın alma komisyonla - ri (1956) 7-3274 

rında görebilirler. Münaka - İLAN 
saya iştirak ic;in de vakti Hava ihtiyacı için 2113 adet Alemin 
muayyeninde teklif ve temi- yüm matara aleni münakasa ile alına -
natlarile Eskişehirde Aske - caktır. Şartname ve nümuaesini ıörmel< 
ri satın alma komisyonuna iıtiyenlerin her gün öğleden ıonra ve 
miiracaatları. (1710) münakasaya i,tirak edeceklerin 16 -

7-2966 8 - 934 per,embe günü saat 10,5 da 
İLAN. teminatlariyle birlikte M. M. V. Satın 

Kıtat ihtiyacı için (148, alma komisyonuna müracaatları. 
bin 500) kilo sr~ır eti kapalı (1644) 7-2884 
zarfla münak<!saya kcn -
muştur. İhalesi 20.8.1934 pa- İLAN. 
zartesi günü saat 15 de -,ra - Denizli'de bulunan kıtaat 

iLAN 
lstanhul Levazon lmir1'fine 

bağlı kıtaat ve müeuesat için 
70.900 kilo sade yığ, 22.000. 
2~.000 ve 25.000 kilo olmak Ü, 
re öç parcava ayrılıp beher parça 
da iycabmda ayrı ayrı müi.!ahhit• 
lere ihale edileceğinden münaku~ 
sı 15. 8. 934 çarıamba günü saa• 
14 te kapalı zarf uıuliyel yapıla 
caktır. Şartnamesini görecekleri~ 
her gün ve taliplerin beJli ıaatted 
eve) tekliflerinin Tophanede ko , 
misyona getirmeleri. (117) 
(3941) 7--2832 

pılacaktır. Talipler gartna _ hayvanatınm ihtiyacı olan 
mesini görmek üzere hergün (557.000) kilo arpa ve (114 
ve münakasaya iştirak için bin) kilo yulaf kapalı zarf u • 

misyonu ilnnlan. de vaktinden evet teklif ve sulile münakasaya konmuş -
t · tl · 1 İ · ·· h tur. İhalesi 27.8.1934 de icra 

' 
iLAN. emma arıy e zmır musta d"l k . T 

1
. 

1 
• 

Takriben 431 ton muhtelif de _ kem mevki satın alma ko _ e ı ece tır. a ıp erın şartna-
mir kapalı zarfla münakasası 22.9. misoynuna müracaattan. mesini görmek üzere hergün 
1934 cumartesi günü saat 15 de An (1709) 7-2965 ve münakasaya iştirak edecek 
karada idare binasında yapılacaktır. İLAN lerin de arpa için 940 lira ve 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 1200 kilo benzin ile 300 ki- yulaf icin 428 liralık teminat 
veznelerinde beşer liraya satılan lo gaz Ankara dekovil bölü- mektuplarile münakasa günü 
şartnamelerde vardır. 1856) ğ'ü icin pazarlığa konmuş ise saat 9 da Denizlide askeri sa-

7-3182 de ihale gününde talip çık- tın alma komisyonuna müra-
İLAN madığmdan yeniden pazarlı- caatları. (J 955) 7--3275 

Yerli eczayı tıbbiye kapa- f;·a konmuştur. İhalesi 12-8- 1LAN. 
lı zarfla münakasası 29-8-934 934 pazar günü saat 11 ele Merkez icin (30) ton ben-
çarşamba günü saat 15 te An- dir. Taliplerin evsaf ve şart- zin ve nisbeti muayyenesi da 
kara'da İdare binasında yapı- namevi görmek üzere her hilinde yağ alınacaktır. Satıcı 
lacaktır. gün öğleden sonra ve pazar- olanların 3 gün zarfında fen 

Tafsilat Ankara ve Hay - hğ-a istirak edeceklerin de sanat umum Mel. lüğüne nü -
darpaşa Veznelerinde beşer vaktinde M. M. V. Satmal- 1 · mune verme en ve şartname 
il.raya satılan şartııamelerde ma komisyonuna müracaat- · 1 · · · tanzım etme erı ıçın müraca-
vardır. (1857) 7-3206 ları. <1867) 7-3167 at evlemeleri. (1954) 

iLAN. İLAN 7--3276 
10000 kilo külçe kalayla Denizli'de bulunan kıtaat 

7000 kilo külçe kurşunun ka- hayvanatr ihtiyacı olan 259 İLAN 
palı zarfla münakasası 18-9- bin kilo kuru ot ve (416000) Bahkesir'de bulunan kıta-
934 sah günü saat 15 te An- kilo saman kapalı zarf usuli- at için (400.000) kilo un ve 
kara'da idare binasında yapı- le münakasaya konulmuştur. ( 400.000) kilo arpa kapalı zarf 
lacaktır. ihalesi 28-8-934 dedir. Talip - la münakasaya konmuştur. 

Fazla tafsilat Ankara ve terin şartnamelerini gıörmek İhalesi 5 eylUl 934 çarşamba 
Haydarpaşa veznelerinde be üzere her gün ve münakasa • günü saat 10 da yapılacaktır. 
şer liraya satılan şartname- tara iştirak edebilmeleri icin Talipler şartnamesini görmek 
terde vardır. (1799) 7-3093 de kuru ot için (797) ve sa - üzere her e-ün ve münakasa -

Kiralık hane ve 
f~agazalar 

Anafartalar caddesinde 
Hamamcı zadelerin boşalt.: 
tıklan mağazalar tamamen 
veya kısmen, üstünde mua.ı 
yene hane, yazıhane ve ateı .. 
yeye gayet elverişli bir kat• 
ta bir sofa üzerine beş oda 
bir salon banyo ve büyük ta .. 
rasayı havi hane kirahktır11 
Her gün altında hilal terzi" 
hanesine müracaat. 7-3152 

~ 

Müteahhit ve İnfaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsily~ 

kiremidi ehven fiatla S'1tış 

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

ya iştirak için de vaktinde 
teklif ve teminatlarile Balı .. 
kesir'de askeri satın alma ko

misyonuna müracaatları. 
(1943) 7--3271 



1 I AGUSTOS 1934 CUMARTESi 
!! 

Em ak ve Eytam 
Banka ından: 

Bankamıza ait Işıklar Caddesindeki apartmanda 5 oda, 
mutbak, banyo ve su, elektrik ve havagazı tesisatım havi 3 
numaralı dairesi bir sene müddetle ve pazarlık suretiyle ki
raya verilecektir. 

11 Ağustos 934 Cumartesi günü saat 16 da ihalesi icra 
kılınacaktır. Teminatı 60 (altmış) liradır. Taliplerin ban-
~mıza müracaatları ilan olunur. (1902) 7-3242 

Çay Be ediye Riyasetinden: 
1 - Bolvadin kazasına merbut Çap nahiyesinin Nafıa 

Vekaleti Celilesi tarafından musaddak projesi mucibince 
16662 lira bedeli keşifli hidro elektrik tesisatının yapılma
n 20 ~ün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Gümrük ve muamele vergisi belediyeye aittir. 
3 - Tediye seraiti: 
Bedeli ihalenin o/o30 u banka teminatı mukabilinde mu

kavele imzasını müteakip derhal o/c:30 u bilcümle malzeme
nin Cav nahive~inc vürudunda ve mütebaki o/0 40 ı tesisatın 
ikmali ilP kPlJ111ü muv;:ıkkatte verilecektir. 

4 - Proje ve evrakı miiteferriasmı Çay Belediyesinden 
'Ve yahut 1stanb1'1'da Taksim'de İstiklal apartmanında elek 
trik mi1hendisi Hasan Halet Beyden bedel mukabilinde a
labilirler. 

5 - Talio olanlar 15 Ai!ustos Sah günü saat üçte nüna
kasa ve ihale kanununnn mevaddı mahsusasma tevfikan 
Cav NahivPc::i Belediye Encümenine müracaat etmeleri ilan 
f\lım11r (10~1) 7-3254 

Harita Umum Müdürlüğünden 
1 - Harita Umum Müdürlüğü kıtası ic;;in (8) kalem er-

2akın pazarlığı 20. 8. 934 pazartesi günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartnamevi görmek üzere her gün ve pa-

2ar~~ğ-a istir:ık edeceklerin de teminatleriyle vaktinde Ce
becı de Harıta Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (1912) 7-3243 

Yüksek Zira .. t Enstitüsü 
Rektörlüiünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü nün kaloriferli binalariyle so
balı binalarının beş avlık (150) gün teshini pazarlık suretiy
le ihale olunacai{ından taliplerin o/0 7,5 teminatlariyle ihale 
günü olan 18 a~ustos 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyonun·a müracaatla -
rı. {1906) 7-3216 

Harita Umum Müdürlüğünden 
1 - Harita Umum Müdürlüğü matbaası için su keçe ve 

fanilasının pazarlığı 8. 9. 934 cumartesi günü saat 10 dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzere 

her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktnide temi
natlariyle Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü Satınalma 
komisvonuna gelmeleri. (1910) 7-3245 

Ankara Beledi ye 
Riyasetinden: 

Mezbahada yapılması tekarrür eden firigorifik ve teferrüatı için 
iycap eden proje ve şartname ve keşifnamenin ibzan iki ay müddetle 
llıiisabakaya konulmuştur. Şartnamesini görmek ve tafsilat almak isti • 
~e?lerin her gün fen işleri müdürlüğüne müracaatları ve müsabakaya 
;ft•rak edeceklerin ihzar ey)iyecekleri proje şartname ve keşifnameyi 

(
1 evlôl 934 salı günü saat 17 ye kadar belediye reisliiine vermeleri 
1542) 7 -- 2722 

Harita Umum Müdürlüğü11den 
1 - Harita postalan için (20) adet deklinetuvarm pa

~ariı~ı 6. 9. 934 perşembe günü saat (10) dadır. 
2 - Taliplerin şartname ve nümunesini görmek üzere 

her gün ve pazarlığa iştirak edeceklerni de vaktinde temi
~tlariyle Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü Satınalma 

omisyonuna gelmeleri. (1909) 7-3246 
........ 

.Ankara Cümhurivet 
Müddei ummiliğinden 

25 Ankara hapishaııei umumisinde münhal gardiyanhğa 
il. "e~ 35 lira ücretle haiz olduktan seraite göre gardiyan alı
' acag-ından memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı 
ı;.~af ve şeraiti haiz olanların: ı - Mektep şehadetnamesi, 2-
li ~snühal tezkeresi, 3 - BuE{Üne kadar ne işle iştigal ettikte
\' ~kkındald vesika, 4 - Sdıhat raporu, 5 - Aşı tezkeresi, 6 • 
lcacnı. harfleri bildiö-ine dair sehacietname, 7 - Askerlik vesi
tıi sr ıle birlif·te haoishanelerin umuru dahililerine dair olan 
g./anınnmenin 10 uncu m;>drl,,.c;i mucibince 25 yaşından aşa
lJ ~~~~ırk yaşından yukarı olmıyanlann Anknra C. Müddei 
~araM etmP1°rİ. (l 9fi0) 7-3265 

Barita Umum Müdürlüğünden 
dun

1 
- Harita Umum Müdürlüğü kıtası için 20.000 kilo o-

2un Pazarlığı 20. 8. 934 pazartesi günü saat 14 tedir. 
~a 

1 
_- Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa

ber .~Ra İ!';tirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
Re~~ de f!arita Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna 

elcrı. (1911) 7-3244 

!Tahlisiye Umum 
Müdürlüğünden: 

Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek 
karakteri haiz şimşekli bir fener tesisi kapalı zarf usuliyle 
ve iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. 27 ağustos 
934 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartnameleri gönnek üzere Gala· 
ta'da Çinili Rıhtım hanındaki idarei merkeziyeye müra-
caattan. (3423) 7-2311 

Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü ektörlüğünde • • 
l: Bu sene Yüksek Zıraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 

ve Onnan Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve ne· 
hari erkek ve krz talebe a hnacaktır. Kayıt ve kabul şartlan 
aşaı!ıda vazılıdır. 

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

B: Li~e brlkalorvcıc;mı vermiş bulunnıal 
C: Leyli olacak talt>bcnin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka

rı olmamak. 
D: Mesleklerinin ivcap ettirdiği beden kabiliveti ve 

sağ'hmlıldarı hakkında tam teşekküllü hastahanelerden 
c;ıhlı:ıt r. oon_ı getim1ek ve aşı şehadetnamesi vermek 

E: B ... Jedıve veya polis merkezlerinden hüsnühal maz. 
bat~sı o-(' tirmek. 

2: En-;titüve e-irmek istivenler vul·ardaki vesikalarla bir 
1ikte 6 k1 t'a fotoö-rafı hir isti<la ile doğ-ruca Ankara'da Yük
c;ek z; .. ::ı ~ t Rn~titiisü Rektörlüğüne göndermelidirler. 

3: Mi"racaat zamanı temmuzun onuncu gününden EylO· 
lün c;ommcn Piinilne kadardır. 

4: Evrakı tam olmıvanlar Enstitüye kabul edilemezler. 
Müessesr. kav1t ve k;\hul edilen talebeyi iki ay .z~rfmda tek· 
rar muavPne ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlann 
1cavrl1 c;ilinir. 

5: LevH' merr.::ıni talebeden sta i ve va tahsil devresi kin. 
le ~t:ıiını vev:ı l<'Rkiiltesini bırakanlardan veva cezaen ~ıka
-rlanl:ırrf.,"' hiitd~m•tce vaoıtan masr~fı öıiiveceklerini dair 
~nstitiiniin verec,.N-i ttihııuneye göre Noterlikten musaddak 
ı.,,.f.,J1>+-,nıP. v,.receklerdir. 

6: Vaktinde tRm evrakla nıiiracaat etmic;ler arasında ka· 
huJ eil1lecr~ t:1l'"""' rlinlnrna d,.recesine vemüracaat tarihte. 
~inP P"Ö""P. teÇrtt(' P.rmecf"ktir. 

7: 7.ir:ıat. B~vtar. Orman Fakiiltelerine alınacak talebe
ler t~bii ilimler f~1diltesinin t. 2. 3 üncü sömestrlerinde mev 
-ut if P.r~leri CT"' t~ld'ıe mecburdurlar. 

8: z;r:.at Fakülte~ine alınacak talebe Ankara'da Gazi 
Orrn!ltı f'iftW;.incle on av stai göreceklerdit. 

T~'"beve hu ~t~i mücMetince yemek ve elbise masraftan 
kar~rh:v, ol::ı .. :ık 30 lira aylık ver:tir. Harcırah verilmez. 

9: tlcr,.tli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üze
re 27~ liradır. 

10: Ücretli levll talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha· 
lz olan nehari talebe için miktar tahdit edilmemiştir. 

(1436) 7-2598 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Arazide çalışacak Harita Umum Müdürlügü posta

lan için (89) adet toooğ-raf şemsiyesinin münakasası 18-8-
034 r.nm'lrtPsi saat ( 10) dadır. 

2 - T .. Jiplerin evsaf ve sartnameyi görmek üzre her gün 
ve miinakasava istirak edeceklerin de vaktinde teminatla
rivte Cebeci'de Harit;1 Umum Müdürlüğ'ii satma1ma komis-
"""""., ,.,.,.,~ .. 10 .. ; (1"~4) 7-2864 

Ankara inh;sarlar 
Başmüdürlüğünden? 

Sekili Tuzlası memurlarının tatlı su ihtiyaçlarının temi
ni iı:in her gün bir metre mikap suyun Tuzlaya bir buçuk 
saat mesafede Kabaklı köy çeşmesinden getirilmesi pazar
bkl? ihale cdi1ecektir. 

İhale ağustosun yirminci pazar günü saat on dörttcdir. 
Su ~ctirilmesi bir sene devam edecektir. 

.. ~?z~r!~.ğ-a girişmek ist7enlerin Ankara İnhisarlar Baş
mudurlug-une yahut mezkur Tuzla memurluğuna müraca -
atl=:n (l 745) 7-3020 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup aşağıda yazı
lı 10 kalem eşya aleni münakasa ile alınacaö-mdan (benzin 
aynca da ihale olunur) talipler Yüzde yedi buçuk teminat
larivle ihale ~ünü olan 14 ağustos 934 tarihine müsadif sah 
g-ünü saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyonuna müraca-
atları. (1659) 

Kilo G. 
5000-5500 
2000-2500 

200-250 
300-350 

1000-1200 
600-750 
600-750 
200-300 
100-150 
200-250 

Nevi 
Sabun 
Soda 
Fayda (yarım kılo kutu) 
Brosa (kutu) 
Pir il ,, 
Hasır süpürge (adet) 
Cah süpürgesi ,, 
Süpürge sapı ,. 
Sifon süpürgesi 
Benzin (teneke)' 7--2907 

SAYIF.A -Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan : 
Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 

Kilo 
Bulgur • 5000 25-8-934 
Tuz 2000 16-8-934 
Gaz yağı 2000 ,, 
Zeytin yağı 2000 ,, 

Çarşamba 16 
Perşembe 16 

" " 
" " Zeytin tanesi 1500 ,, " ,, 

Nohut 7000 18-8-934 Cumartesi 16 
Mercimek 5000 ,, 
Soğan 5000 ,, 
Sabun 2000 19-8-934 

" " 
" 

,, 
15 Pazar 

Salça 1000 ,, 
Sirke 150 ,, 
Beyaz peynir 1500 19-8-934 

" 
,, 

" Pazar " 17 
Süt 200 ,, 
Yoğurt 500 ,, " " 
Sarmısak 500 ,, ,, ,, 
Kuru üzüm 1200 20-8-934ı Pazartesi 16 

" " 

,, Erik l ooo ,, 
,, Kayısı 1000 ,, 
,, Bam ya 500 ,, 

Pirinç Unu 200 ,, 
Toz seker 2800 20-8-93 
Reçel 500 ,, 
Patates 5000 21 8-934 
Saman 3500 21-8-934 
Kuru ot 4000 21-8-93!4 
Pirinç 5000 25-8-934 
Sade yağı ısoo 25 8-934 
Odun BOC.000 26-8-934 
Makama 3000 26-8-934 
$ehriye 1000 26-8-934 
lnnik soo 26-8-934 

" ,, 
,, 
" Paazrtesı 

" 
Salı 

" 
" Cumartesi 
,, 

Pazar 

" 
" 

" 
" 
" 
" 17 

" ts 
l7 
17,30 
16 
17,30 
16 
17,30 

,, 
Kuru fasulye 7000 27-8-934 Pazartesi 16 
Arpa 7000 27-8-934 ,, 17 

1 - Gelibolu Jandarma Birliğinin l-9-934 ten 31-8-935 
tarihine kadar ihtiyacı olan yukarda yazılı otuz üç kalem 
erzak hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde ihale edil· 
mek üzere acık münakasava çıkarılmıştır. 

2 - İhale Canakkale Vilayet Dairesindeki jandarma 
Mektepleri Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Arzu edenlerin ihale günü teminatlariyle müracaat-
ları ilan olunur. (4465) 7-3176 

Ankara yüksek Zir~at 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olan 10 adet mikros· 
kop aleni münakasa ile alınacağından taliplerin şartnamesi-
ni görmek üzere enstitü muhnsebesine ve o/c 7 ,5 teminatla
riyle birlikte 25 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat 15 te ihale edileceğinden enstitü idare ve ihale ko-
misyonuna müracaatları. (1830) 7-3114 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
satın alma komisyonundan: 
Erzak Miktarı İhale tarihi Günü Saati 

Kilo 
21500 15-8-93~ 
15300 16-8-93" 

7450 ., 
2400 

" 9000 ,. 
1250 18-8-934 

Mektepler alım satım 
komisyon • • 

fsmetpaşa kız enstitüsünün ihtiyacı olan 100 - 150 t::>n 
kok kömürcnün açık usul ile münakasası kararlaştırılım ır. 
İhale 23 ağustos 934 perşembe günü saat 15 te komisycn ,a 
yapılacaktır: . Talip ol~nlar münakasa ~an unu veçhilc t rri
nat ve vesaıkıyle komısyona ve şartnamesini öğren k 
için de hergün mektep idaresine müracaat etmeleri ihn o -
tunur. (1894) 7-3 " 
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Devlet Demir !Halk ticaret biletleri 
Devlet demiryollarından yollarından: 

İzmir'de 26 ağustos 1934 tarihinde açılacak beynelmilel 
panayır ve 9 EylUl 1934 te yapılacak kurtuluş şenlikleri mü
nasebetiyle demiryolu ücretlerinde, asağıdaki tenzilat ve 
teshilat yapılacaktır: 

1 - Ankara ve Konya'dan 24 ve Afyon ve Bandırma'dan 

1 - Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münase -
betlerini kolaylaştırmak ve c.oğaltmak ve halkımıza memle
keti tanıtmak gayelerini güd.en Devlet Demiryollan İdaresi 
"Halk ticaret biletleri,, namı altında 20 ağustos 1934 tarihin
den itibaren maktu i'ı ..:retli ve fevkalade tenzilath yeni bir 
tarife tatbik edilecektir. 

25 ağustos 34 tarihlerinde doğruca İzmir'e hareket edecek 
katarlarla Ankara - Af yon ve Konya - Afyon, Alayunt - Balı
kesir. Afyon - Menemen, Bandırma - Menemen kısımlarında 
ki istasivonlardan münhasıran İzmir'e gitmek üzere gidiş 
dönüs bileti alacak yolculara yüzde 80 - 86 nisbetlerinde mü
him tenzilat yapılacaktır. 

2 - HALK TİCARET İLETLERl on beş günlük, bir 
aylık ve iki aylık olmak üzere üç seri üzerinden tertip edil
miştir. 

İsbu tenzilat. ikinci defa olarak Ankara ve Konya'dan 7 
Eyllıl. Afyon ve Bandırmadan 8 EylUl tarihlerinde hareket 
edecek katarlar için tekrar edilecektir. 

Yolcular, dönüş biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir
mek şarti_vle f zmir'e muvasalat tarihinden sonra beş gün 
zarfında Izmir'den hareket edecek katarlarla, tevakkufsuz 
olarak, geldikleri istasiyonlara dönebileceklerdir. 

Bu tenzilattan istifade için Ankara - Balıkesir (Balıkesir 
hariç, Alayunt-Afvon (Afyon haric) , Konya-Afyon (Afyon 
haric) kısımlarındaki istasiyonlardan bilet alacak yolcular; 
biletlerine vapıstırılmak üzere giselere birer vesika fotoğ
rafı vereceklerdir. Bazı istasiyon \ardan 1 zmir' e gidiş - dönüş 
bilet ücretleri şunlardır: 

II III 
kuruş kurus 

Ankara'dan İzmir'e gidiş - dönü~ 1050 700 
Konya'dan ,, ,. ,, 900 600 
Eskişehir'den ., ,, ,, 790 525 
Afyon' dan ,. ., ,, 525 350 
Uşak' tan ,, ., ., 340 225 
Balıkesir' den ,, " ,. 225 ı 50 
Bandırma'dan ,, ,, 375 250 

Birinci mevki ücretler de bu nisbetlerdedir. 
2 - Bütün şebekede mer'i olan fotoğraflı halk ticaret 

ltitetlerinin 15 günlüklerinden 20 ağustos ile 10 eyliil 934 
zarfında ilk defa İzmir'e hareket edilmek üzere alınacak 
Olanlarına ait ücretler yarı yarıya indirilmiştir. 

Yolcular, bu biletlerle tzmir'e vardıktan, ve İzmir istasi
yonunun vizesini bizzat aldıktan sonra biletin mer'iyet 
müddeti nihayetine kadar istedikleri istikamete cloö-ru iste-
dikleri yerde kalarak seyahat edebileceklerdir. 

0 

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

I il III 
1750 1250 875 kuruş 

Bu bilet hamilleri 30 kiloluk meccani bagaj haklarından 
başka aynı cinsten 25 veya muhtelif cinslerden müteşekkil 
50 kilo nümunelik eşyayı daima beraberlerinde meccanen 
nakletmek hakkını haizdirler. 

İstasiyonlardan uzak bulunan veya bu nevi biletler satıl
rmyan yerler halkından bilet tedarik edecekler, Haydarpa
~ {İstanbul), İzmir, Kayseri. Adana İşletme Müfettişlikle
nne veya Ankara'da Devlet Demiryolları Umumi İdaresine 
ücret, fotoğraf ve adreslerini gönderirler, ve hangi tarihte 
h~gi i~tasiyondan sevahate başlıyacaklarmı bildirirlerse, 
bıletlerı. adreslerine gönderilir. 

3 - 16 A~ustos - 10 Evllll 934 zarfında sebekenin herhan
gi wbir ist?s_iyonundan ve herhangi bir tarih için tzmir'e fo
tograflıgıdış - dönüş bileti alacak yolculara umumi tarife 
ücretlerinden o/o 50, ve panayırda teşhir icin gönderilecek 

eşya~uı:ı 250 ~ilosuna ve 250 kilodan fazla vekpare ağrr eçsa
mm ıkı adedıne umumi tarife üzerinnen o/c 70 tenzilat vapı
lır. Es ya tenzilatından istifade icin: fktısat ve Tasarruf Ce
miveti merkez veya subelerinden istihsal edilmiş bir vesi
kanın istasivona verilmesi şarttır. 
• • Dönü~ volculuklariyle satılmavm geri cevrilecek esya 
ıçın. İzmır'den hareket ve sevk müddeti 1-20 eylfıl 934 tür. 

Yolcular, dönüs biletlerini İzmir istasiyonuna vize ettir
mek şartiyle bu müddet zarfında İzmir'clen hareketle doğ
ruca ve kısa yoldan geldikleri istasivonlara dönebilirler. 
Panavır'da satılmıyan e~:ıya: İzmir'e gönderilirken, alrnmıs 
olan hamule senetleri tı:mir ambarına iade edilmek sartiyle. 

h 1 
. ~ 1 

ma rec erme meccanen iade olunur. 
Fazla tafsilat i~in istasiyonlara müracaat edilmelidir. 

(1905) 7~3210 

Ankara Valiliğinden: 
Ankar~. Mıntak~ sanat mektebi için bu sene vilayetimiz 

namın~ mu~abaka .. ıle leyli meccani (13) talebe alınacaktır. 
Talıplenn .bugunden itibaren 18 a<Yustos 1934 cumartesi 

günü saat 17 ye kadar aşağıda yazılı .;'esaikle birlikte bir is
tida ile vilayetimize müracaat edeceklerdir. 

Müsab~ka imt~hanr_ ~O ağustos ~934 pazartesi günü sabah 
saat 9 da ıcra edılecegınden vaktı muayyende ispatı vücut 
edilmesi lazımdır. Aksi takdirde müsabakaya girme hakkı 
kaybolmuş olur. 

ÜCRETLER 
1. mevki 

15 GÜNLÜK BiLETLE~ 35 
BiR AYLIK ,, 60 
lKI AYLIK ,, 70 

il. mevki 
25 
lO 
50 

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

Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir. 

3 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri biletin 
~eri bulunduğu müddetçe Devlet Demiryolları üzerinde hiç 
bır munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette dile -
dikleri kadar seyahat etmek diledikleri istasiyonlarda in -
mek, binmek ve durmak hakk1nı haizdir. 

4 - HALK TİCARET BİLETLERİ hamilleri hareket 
v~ yolc'!luk esnasında biletlerini istasiyonlara kayıt veya 
vıze ettırmek mecburivetine tabi değildir. 
_ 5 - HALK TİCARET B1LETLER1 hamilleri yolcu a
gırlıklan hakkındaki ahkam ve müsaadeden istifade edecek
l:rd~r. Buna ilaveten ayrıca aynı cinsten 25 kilo veya muhte
lıf cınslerden elli kiloya kadar esya nümunelerini veya nü -
mune kolleksiyonlarmr aynı trende parasız naklettirebile -
ceklerdir. 

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

Maarif Vekaletinden : 
Sıva~ ~rkek ;L_isesi bi~asının elektri ktesisatı 8 ağustos 

93.~ tarıhınden ıtıbaren hır hafta müddetle pazarlık usuliyle 
munakasaya çıkarılmış ve 15 ağustos 934 çarşamba günü sa
at 15 te Ankara'da Maarif Vekaleti İnşaat komisyonu tara-
fından ihale edilecektir. 

Şartname ve pianlar Ankara'da Maarif Vekaleti lnsaat 
dairesinden ve Sıvas'ta Maarif MüdürlüO-ünden tedarik edi-
lebilecektir. h 

Taliplerin yukarda yazılı olan tarihte fenni ehliyet vesi
kala~r ve ma~tuan 2AOO ~irahk muvakkat teminatlariyle An
kara da. Maarıf Vekaletı İnşaat komisyonunda hazır bulun-
maları ılan olunur. (1858) 7-3184 

Nafıa Vekaletinden: 
. T.rabzon - Karakösc yolunun Gümüşhane vilayeti dahi
lın0. ısabe.t eden kısmında yapılacak (259766) lira keşif be
d~llı tes~ıye, sınai iymatat, şose ve mütemadi tamirat ekip 
bınaları ınşaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

Münkasa Gümüşhane vilayet konağında 25-8-934 cumar
tesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

~ünakasaya iş.tirak için verilmesi lazım gelen muvakkat 
ten;ınat <.194825 lıradır. Münakasaya iştirak etmek istiyen· 
lerın teklıf mektubunu şartnamede yazılı olduğu veçhile 
hazırhyarak münakasa saatinden evel Gümüşhanede vila
ve~ konağında münakasa komisyonu reisliğine tevdi etme
l~rı veva bu saatten evel vasıl olmak şartiyle göndermeleri 
lazımdır. 

.. B~ işe ait sartnam~ ve mütemmimi olan evrakı istiyenler 
<?um~şhane, Ankara, Izmir ve İstanbul Nafıa basmühendis
lıklerınde mütalea edebilirler vemezkur evrakı 13 lira muka
hilinde Gümüsh;ıne Nafıa Ba~mühendisliğinden ve Ankara 
Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden satın alabilirler. 

(1748) 7~3102 

Tayyare Cemiyetinden: 
Tayyare Cemiyeti için elli beş ila yetmiş bin kilo kuru 

m:_şe odunu ile doksan ila yüz yirmi ton kok kömürü alına
cag.ı1!dan şart!'1amesi her kün cemiyet muhasebesinde görü· 
lebılır. İhat:sı 15 ağustos 1934 çarşamba güni.i saat on beş-
te yaprlacagından taliplerin müracaatları. 7-3053 

Cebeci Merkez hastahane - 1 
si dahiliye mütehassısı 

Dr. Nusret Ismail 1 

Hastalarını her gün iki • 
den sonra Adliye sarayı kar
şısında Faik B. apartımanın-

da kabul eder. Tel: 3613 
7-3204 

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

GELMİŞTİR 

Bas hca satıldığı yerler: 
"HİLAL,, KIRT ASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDİP KÜTÜP· 
HANESİ 

1 l AGUS1'0S 1 t34 ClJMAITfll 
~WL& 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahiller sıh 
hat 1' mum müdürlüğünden: 

Deniz nakil vasıtaları işletmesinden 73 kalem ve tamir 
faslından 24 kalem malzeme ayn ayn münakasaya konul• 
muştur. Münakasa 26 ağustos 934 tarihine müsadif pazar 
günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İs· 
tanbul Limanr Sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komia 
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini görmek 
üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlll 
ğü Ayniyat muhasipliği ile mezkur merkez baştabipliğine 
müracaatlarr. (1790) 7 -3123 

Askeri Liseler 
Müfettişliğinden : 

İstanbul ve Bursa'daki As. liselerle Erzincan ve Konya 
askeri orta mektepleri için aşağıdaki derslere muallim alına• 
caktır. 

1 - Riyaziye, Fiizk, Kimya, Tarih, Coğrafya, Almanca. 
2 - Birinci maddede yazıh derslerin muallimliğine ta• 

lip olanların üniversitenin o derse ait şubesinden mezun bu· 
lunmuş olacaklar veya Maarifin aynı derecedeki mekteple• 
rinde müseccel muallim bulunmuş olacaklar ve yahut mu .. 
tekait zabitandan üniversitede imtihan vermiş ve ehliyetna• 
ıne kazanmış bulunacaklardır. Riyaziye için yüksek mühen• 
dis mektebi mezunu olması ela caizdir. 

Almanca icin siviller de üniversitede imtihana sevkedi .. 
lir. · 

3 - lstanbul'claki askeri liselere talip olanlar için veri· 
lecek aylık ücret 84 ve Bursa lisesi için 98 ve Erzincan ve 
Konya Orta mektepleri için 98 ve 108 lira aylık ücret verilir~ 

4 - Bu ınuallimlikler için mütekait zabitandan veya si• 
vil m~allimlerden arzu edenler hangi mektebe ve hangi der• 
se talıp olduklarına dair yazacakları birer istidaya hal ter• · 
cümelerini (Fişlerini) iliştirmek suretiyle 934 ağustos niha• 
yetine kadar Ankara askeri liseler müfetti_şliğine göndermiş 
bulunmalıdırlar. ~ 

Kırıkkale'deki askeri sanatlar mektepleri için aşağıdaki 
derslere ve vazifelere muallim ve memur alınacaktır. 

1 - Atelye müdiirlüğü, Atelye ressamı ve resim muaı .. 
limliği, 

Tekneloji (sanat bilgisi) muallimliği, musiki muallim· 
li~i. 

2 - Bu vazifelere talip olanların vesikalarınnı blret 
s~retler!ni ve fişlerin1 bir istidaya iliştirerek 934 ağustos 
nıhayetme kadar Ankara Askeri liseler mlifettişliğlne g8n• 
dermiş olmaları iycap eder. ı 

3 - Atelye müdüriyetine 126, ressam ve resim muallim• 
liğine 108 Tekneloji muallimliğine 108 musiki muallimliği· 
ne 98 lira aylık ücret verilecektir. (1932) 7-3233 

Ziraat Vekaleti Ankara Merkea 
Laboratuvarları Müdürlüğünden 

Müessesenin kobay ve tavuşanları için pazarlık suretiy., 
le ıs:o.o~ ila yirmi ?e~ bin kilo pançar mübayaa edilecektirı 
Şera~tın~ 3:nlamak ıstıye~ler müessese müdürlüğilne ve pa• 
zarlıga ıştırak edeceklerın de 20 Ağustos 934 pazartesi gU, 
nü saat ıs te teminatlariyle birlikte vekalet muhasebe mit• 
dürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (1941) 

7-3241 

Akşehir Belediye Riyasetindenı 
. .Akşehir Bele~iyesi ele~trik fabrikası için altı aylık ya~ 
ıhtıyacı olan 27 kılo motorın ve 2700 kilo vakum yağının ol•4 

baptaki münakasa şartnamesi mucibince 21. 8. 934 tarihin .. 
de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münakasaya ko. 
nulmuş olduğundan taliplerin vakti muayyeninde Akşehir: 
Belediye Riyasetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1 

(1918) 7-3253 

Karaköse Valiliğinden: 
. Bayazıt .Vil~yeti m~rkezi olan Karaköse kasabasının haı 

1ı hazır. h?rıtasıy~e. şeklı müstakbel planının tanzimi işi 6. Bt 
934 tarıhınden ıtıbaren yirmi gün müddetle münakasay"' 
konulmuştur. Nafıa Vekaleti Celilesinden musaddak eh• 
liyeti fenniyeyi haiz taliplerin bu müddet zarfında teklifle• 
rini bildirmeleri ilan olunur. (1937) 7-3256 

Harita Umum Müdürlüğünden 
1 - ~arita Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için (4} 

takım Nıvo prezisiyon aletinin münakasası 27 Ağustos 934 
pazartesi günü saat (lO)dadır. 

2 - T~liJ?lerin şartnam~yi görmek üzere her gün ve m~ 
nak.asaya ış~ırak edeckelerın de vaktinde teminatlariyle Ca 
becı~de ~arıta Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna 
gelmelerı. (1805) 7-3249 

1 - Nüfus tezkeresi (talebenin yaşı 13 ten küçük 17 den 
imtiyaz sahibi ve batmu

harriri F ALIH RIFKI. ------------------büyük olmıyacaktır.) 
2 - İlk mektep şehadetnamesinin ash 
3 - As.ı şehadetnamesi 
4 - 3 kıta kartonsuz foto~raf... (1889)' 7-3209 

İsmail•"'-· 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Miltehassxsı 

Hastalarını her gün öğleden sonra Çocuk Sarayı caddesinde 
Abidin Bey apartımanmda kabul eder. Telefon: 3506 

Umum netriyah idare 
eden Yazı itleri Müdürü NA 
SUHI ESAT. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye matbaa • 
aında basılmıttır. 

Abone ve iyi in oedelleri: 
Müessese veznesine verilir. 
Yahut p~sta veya Banka va. 
ııtaıiyle gönderilir. Hariçte 
kimsenin tahsil ıalihiyeti 
yoktur. 

Ku l ü p Si nemas ında 
BUCON lKl FiLiM 

1 - KENDINIAŞKA HA~REDEN KADIN 2-NAGANA 

Bu gece 

N A G A N A 

Yeni Sinema: Tamirat münasebetile kapalıdır, 


